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การวิจัยนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการน าเสนอวรรณคดีไทยที่น ามาปรับใช้ในการแสดงลิเก

ทรงเครื่องของคณะกรณก์ญัจนรตัน ์ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลง
ป่ีพิฆาตและตอนหลงรูปนางละเวง และเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์
เอกสารการเก็บขอ้มลูภาคสนาม และการสมัภาษณ ์แลว้น าเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห ์ผลการวิจยั
พบว่า การแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรณก์ัญจนรัตน์ยังคงสืบทอดลักษณะส าคัญขององคป์ระกอบจาก
วรรณคดีไทย ไดแ้ก่ โครงเรื่อง ตวัละคร และฉากส าคญับางตอนใหเ้หมือนกับวรรณคดีไทย  ขณะเดียวกนัก็มีการ
สรา้งสรรคว์รรณคดีไทยมาปรบัใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง โดยการปรบัเปล่ียน การเพิ่มและการตดัตวัละครใน
บางฉากและเหตกุารณ ์และมีการน าเสนอเพลงขบัรอ้งและเพลงหนา้พาทยเ์พื่อใหส้มัพนัธก์บัศิลปะการแสดงลิเก
ทรงเครื่อง ซึ่งการสืบทอดและการสร้างสรรคว์รรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่องเพื่อรักษาคุณค่าของ
วรรณคดีไทยและศิลปะการแสดงลิเกทรงเครื่องที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติใหด้  ารงอยู่คู่กับ
สงัคมไทยสืบไป 
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The objective of this study is to investigate how the Kornkanjanarat Group adapts Thai 

literature to their Likey Song Krueng performance. The instruments of the study are their texts in the 
original version of Thai literature, namely Inao, Phra Aphai Mani, and Khun Chang-Khun Phaen, and 
their texts in the Kornkanjanarat version of the same story. Both versions were analyzed specifically in 
the following episodes: Inao taking leave from Nang Jintara to fight in the battle, Phra Aphai Mani 
played a killing pipe song and being infatuated by the picture of Nang Laweng, and Khun Chang-Khun 
Phaen Nang Wanthong being judged and sentenced for committing adultery. The methods used are 
document analysis, field study, and interview. The findings will be presented in the analytical 
description. The study finds that Kornkanjanarat Group adapted the original text from Thai literature to 
their Likey Song Krueng performance. Some of the texts, proceedings, scenes, and episodes remain 
the same as the original version. However, some were altered by adding and deleting certain 
characters, scenes, and episodes. The adaptation reflects that Kornkanjanarat Group still gives high 
regards to the value of Thai literature. The alteration is made with an aim to entertain and interest 
present-day audiences. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ลิเกทรงเครื่องเป็นการแสดงทางนาฏดนตรีประเภทหนึ่งของภาคกลางที่ไดร้บัความนิยม

อย่างแพร่หลายในสงัคมไทย ซึ่งการแสดงลิเกทรงเครื่องมีการผสมผสานทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์หลาย
แขนงเขา้ดว้ยกนั อาทิเช่น ดา้นนาฏศิลป์ คีตศิลป์ วาทศิลป์ วรรณศิลป์ ดรุิยางคศิลป์ และบทบาท
ของศิลปะการแสดงที่อยู่คู่กับสงัคมไทยมาชา้นาน การแสดงลิเกทรงเครื่องจึงถือเป็นเอกลกัษณ์
และมรดกทางวฒันธรรมของชาติที่บรรพบุรุษของไทยไดส้รา้งสรรคแ์ละสืบทอดกันมา ในปัจจุบนั
ลิเกทรงเครื่องได้รับการขึ ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจ าปี
พทุธศกัราช 2553 (กรมสง่เสรมิวฒันธรรม, 2559, น. 151) 

การแสดงลิเกทรงเครื่องเกิดขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ราว
ปี พ.ศ.2450 โดยพระยาเพชรปาณีไดน้ ารูปแบบการแสดงอย่างลิเกบันตนและลิเกลูกบทเขา้มา
ปรบัใชใ้นการแสดง รวมถึงดดัแปลงเครื่องแต่งกายใหค้ลา้ยชุดของเหล่าขุนนางในสมยัรชักาลที่ 5 
เพื่อความสวยงามและน่าชมมากยิ่งขึน้ ภายหลงัการแสดงลิเกทรงเครื่องไดร้บัความนิยมจากผูช้ม
เรื่อยมาจนกระทั่งในปีพทุธศกัราช 2460 ดว้ยสภาพสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมของ
ยุคสมัยและมีการรบัอิทธิพลการแสดงจากทางตะวันตก เริ่มมีการน าภาพยนตร ์ละครโทรทัศน ์
วิทยุ ดนตรีลูกทุ่ง ดนตรีสากล และคอนเสิร ์ต รวมทั้งคณะลิเกที่ เคยแสดงลิเกทรงเครื่องได้
ปรบัเปลี่ยนวิถีการแสดงใหเ้ขา้กับยุคสมัยนิยม เช่น การแสดงลิเกลูกบทไดน้ าวงดนตรีสากลและ
เพลงลกูทุ่งมาผสมผสานในการแสดงและปรบัเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่ประดบัประดาดว้ยเพชรใหดู้
แวววาวน่าต่ืนตาต่ืนใจยิ่งขึน้ จึงท าใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องเริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลาและหา
ชมไดย้ากยิ่งขึน้  

ปัจจบุนัมีคณะลิเกทรงเครื่องที่ยงัคงอนุรกัษ์เอกลกัษณ์ศิลปะการแสดงลิเกทรงเครื่องและ
มีการน ามาเผยแพร่ใหส้งัคมไทยไดรู้จ้ักและเป็นที่ยอมรบัจากผูช้ม ไดแ้ก่ ลิเกทรงเครื่องของคณะ
กรณ์กัญจนรตัน ์ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มศิลปินทั้งสามท่าน ไดแ้ก่ นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์   
นายกัญจนปกรณ ์แสดงหาญ และนายวัชรพงศ ์ปานเสนชุติพันธุ์ ที่ตระหนักถึงความส าคัญของ
การแสดงลิเกทรงเครื่องที่เป็นหนึ่งในมรดกของชาติที่ก าลงัจะสญูหายไป ซึ่งคณะกรณก์ญัจนรตันม์ี
ลักษณะความโดดเด่นในดา้นศิลปะการแสดงหลายดา้น เช่น ผูแ้สดงลว้นเป็นศิลปินที่มีความรู ้
และความช านาญ การดน้กลอนสดที่ตอ้งใชป้ฎิภาณไหวพริบ การขับรอ้งเพลงราชนิเกลิง เพลง
อตัราสองชัน้ และชัน้เดียว  
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การร่ายร  าของคณะกรณก์ญัจนรตัน ์ผูแ้สดงสามารถร  าออกตวั ร  าหนา้เตียง ร  าเกีย้วของ
ตวัพระกบัตวันาง การร  าเพลงหนา้พาทยท์ี่เป็นศิลปะการร่ายร  าชัน้สงูของนาฏศิลป์และโขน รวมถึง
การร  าตีบททัง้ 13 ท่า เช่น ท่ารกั ท่าโศก ท่าโกรธ ท่าตาย เป็นตน้ ส าหรบัเครื่องแต่งกายที่น ามาใช้
ในการแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน ารูปแบบเครื่องแต่งกายลิเกทรงเครื่องของ
พระยาเพชรปาณีที่มีความประณีตพิถีพิถันจากองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น ปันจุเหร็จ เสือ้เยียรบับ 
สงัวาล กรองคอ สรอ้ยแผง อินทรธนู และเครื่องประดบับอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างครบถว้นสมบรูณ ์

นอกจากความโดดเด่นในเรื่องความสามารถของศิลปินคณะกรณ์กัญจนรัตน์แล้ว 
เอกลกัษณท์ี่ส  าคัญอีกประการ คือ การอนุรกัษ์วรรณคดีไทยที่เป็นมรดกของชาติมิใหสู้ญหายไป 
โดยคณะกรณก์ัญจนรตันไ์ดร้่วมอนุรกัษ์วรรณคดีไทยและรูปแบบของการแสดงลิเกทรงเครื่องมา
จากนายวิโรจน ์วีระวฒันานนท ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) พ.ศ.2561 ซึ่งเนือ้เรื่อง
จากวรรณคดีไทยและนิทานพืน้บา้นที่น ามาปรบัใชใ้นการแสดงมีหลายเรื่อง ไดแ้ก่ เรื่องพระหัน
อากาศ เรื่องพระอภยัมณี เรื่องขนุชา้งขนุแผน เรื่องแกว้หนา้มา้ รวมถึงบทละครในเรื่องอิเหนา โดย
เนือ้เรื่องที่นิยมน ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องมากที่สดุ ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานาง
จินตะหรา เรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และ
ตอนหลงรูปนางละเวง เพราะเป็นเนือ้เรื่องเก่ียวกับการชิงรกัหักสวาท การพลดัพราก การท าศึก
สงคราม และบางเนือ้เรื่องน าเสนอเรื่องราวทางประวติัศาสตร ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และขอ้คิด
สอนใจ จึงท าใหว้รรณคดีไทยทัง้สามเรื่องนีม้ีความสมัพนัธ ์สอดคลอ้งและเหมาะสมที่น ามาปรบัใช้
ในการรอ้ง การร  า การเจรจา และการบรรจุเพลงที่น ามาประกอบใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง 
(กญัจนปกรณ ์แสดงหาญ, สมัภาษณ,์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562) 

 จากการศึกษาการน าเสนอวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่อง ผูว้ิจัยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) พ.ศ.2561และ
เจา้ของคณะลิเกทรงเครื่อง “กรณ์กัญจนรตัน”์ การบันทึกภาพ บันทึกเสียงและสงัเกตการณใ์น
พืน้ที่การแสดงลิเกทรงเครื่องอย่างมีสว่นร่วม ตัง้แต่เดือนเมษายน พ.ศ.2561- ธันวาคม พ.ศ.2562 
รวมจ านวน 7 ครัง้ พบว่า คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าวรรณคดีไทยหลายเรื่องมาปรบัใชใ้นการแสดง 
ไดแ้ก่ เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง จ านวน 2 ครัง้ เรื่องอิเหนา 
ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา จ านวน 2 ครัง้ เรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอน พิพากษานางวนัทอง จ านวน 
1 ครัง้ เรื่องแกว้หนา้มา้ ตอนถวายลกู จ านวน 1 ครัง้ เรื่องพระหนัอากาศ จ านวน 1 ครัง้ ซึ่งผูว้ิจัย
สนใจที่จะศึกษาเฉพาะวรรณคดีไทยที่นิยมน ามาใชใ้นการแสดงบ่อยที่สดุ ไดแ้ก่ เรื่องพระอภยัมณี 
ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา และเรื่อง
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ขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง โดยผูว้ิจยัจะศึกษาองคป์ระกอบของวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ 
โครงเรื่อง ตวัละคร และฉากส าคญัที่น ามาใชใ้นการด าเนินเรื่อง การน าเสนอเพลงขบัรอ้งและเพลง
หนา้พาทยท์ี่น ามาใชป้ระกอบในการแสดง รวมถึงเครื่องแต่งกายทัง้รูปแบบของพระยาเพชรปาณี
และการดดัแปลงเครื่องแต่งกายอ่ืน ๆ เช่น ชดุนางเงือก ชดุนางยกัษ ์ชดุขนุชา้ง เป็นตน้ ซึ่งการวิจยั
ในครัง้นีท้  าใหเ้ห็นลกัษณะส าคญัของการน าเสนอวรรณคดีไทยในรูปแบบการแสดงลิเกทรงเครื่อง
ของคณะกรณก์ญัจนรตันท์ี่มีความเหมาะสมและน่าสนใจอย่างไรที่ท าใหว้รรณคดีไทยทัง้สามเรื่อง
นีย้งัคงไดร้บัการยกย่องและไดร้บัความนิยมจากผูช้มตัง้แต่ในอดีตจนถึงปัจจบุนั  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการน าเสนอวรรณคดีไทยเรื่องอิเหนา เรื่องขุนชา้งขุนแผน และเรื่องพระอภยั

มณี ในการแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรณก์ญัจนรตัน ์

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษางานวิจัยในครัง้นีท้  าใหเ้ห็นลกัษณะของการน าเสนอวรรณคดีไทยในรูปแบบ

การแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรณ์กัญจนรัตน์ซึ่งเป็นการด ารงอยู่ของวรรณคดี ไทยใน
ศิลปะการแสดงลิเกทรงเครื่อง 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
การวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมุ่งศกึษาการน าเสนอวรรณคดีไทยที่นิยมน ามาใชใ้นการแสดงลิเก

ทรงเครื่อง ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานาง
วนัทอง เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง โดยผูว้ิจยัศึกษาจากบท
วรรณคดีไทยกับบทลิเกทรงเครื่องของคณะกรณก์ัญจนรตัน ์และศึกษาขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม (Field Study) โดยการบันทึกภาพ บันทึกเสียงและสังเกตการณ์ (Observation) ใน
พืน้ที่การแสดงลิเกทรงเครื่องอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) ตั้งแต่เดือนเมษายน 
พ.ศ.2561- ธันวาคม พ.ศ.2562 รวม จ านวน 7 ครัง้  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ลิเกทรงเครื่อง หมายถึง การแสดงประเภทหนึ่งที่คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าวรรณคดีไทยมา

ปรบัใชใ้นรูปแบบของการแสดง โดยผูแ้สดงสามารถรอ้งเพลงชัน้เดียว สองชัน้ เพลงราชนิเกลิง การ
ดน้กลอน การร่ายร  าเพลงหนา้พาทย ์การร  าตีบท การสวมเครื่องแต่งกายเลียนแบบชุดขุนนางใน
สมยัรชักาลที่ 5 และใชว้งป่ีพาทยบ์รรเลงเพลงประกอบการแสดง  



  4 

การน าเสนอ หมายถึง การน าเสนอวรรณคดีในรูปแบบของการแสดงลิเกทรงเครื่อง ไดแ้ก่ 
การน าเสนอโครงเรื่อง ตวัละคร ฉาก เครื่องแต่งกายและเพลง รวมถึงการสรา้งสรรคอ์งคป์ระกอบ
อ่ืน ๆ ที่คณะกรณก์ญัจนรตันน์ ามาปรบัใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องใหน้่าสนใจยิ่งขึน้ 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยใชเ้ครื่องมือหรือวิธีการเก็บขอ้มูล ซึ่งมีรายละเอียด 

ดงันี ้
1. ขัน้เตรียมการ  

1.1 ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง (Research) 
เพื่อเป็นความรูพ้ืน้ฐานและแนวทางการศึกษาที่เก่ียวกบัการน าเสนอวรรณคดีไทยที่น ามาปรบัใช้
ในการแสดงลิเกทรงเครื่อง ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา เรื่องขนุชา้งขนุแผน และเรื่องพระอภยัมณี  

2. ขัน้เก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.1 เก็บรวบรวมขอ้มลูจากบทวรรณคดีไทยกับบทลิเกทรงเครื่อง 3 เรื่อง ไดแ้ก่ เรื่อง

อิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง และเรื่อง     
พระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง ที่คณะกรณก์ญัจนรตันน์ิยมน ามาใช้
ในการแสดงลิเกทรงเครื่อง 

3. การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการบันทึกภาพ บันทึกเสียงและ
สังเกตการณ์ (Observation) ในพื ้นที่การแสดงลิเกทรงเครื่องอย่างมีส่วนร่วม  (Participant 
Observation) ตัง้แต่เดือนเมษายน พ.ศ.2561- ธันวาคม พ.ศ.2562 รวมจ านวน 7 ครัง้ ดงันี ้

รายการแสดงครัง้ที่ 1 การแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ัญจนรตัน์ เรื่องพระอภยัมณี 
ตอนเพลงป่ีพิฆาต วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ป้อมพระสุเมรุ กรุงเทพมหานคร เวลา 
19.00-20.00 น.  

รายการแสดงครัง้ที่ 2 การแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ญัจนรตัน ์เรื่องขุนชา้งขนุแผน 
ตอน พิพากษานางวนัทอง วนัพธุที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ หอ้งประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวธุา
นสุรณ ์กรุงเทพมหานคร เวลา 13.00-14.30 น. 

รายการแสดงครัง้ที่ 3 การแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ัญจนรตัน ์เรื่องแกว้หน้ามา้ 
ตอนถวายลกู วนัเสารท์ี่ 8 กนัยายน พ.ศ.2561 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เวลา 13.00-
14.30 น. 
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รายการแสดงครัง้ที่ 4 ลิเกทรงเครือ่ง คณะกรณก์ญัจนรตัน ์เรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูป
นางละเวง วันเสารท์ี่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ สงัคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระ
นคร กรุงเทพมหานคร เวลา 15.00-18.30 น. 

รายการแสดงครัง้ที่ 5 การแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ญัจนรตัน ์เรื่องพระหนัอากาศ 
วันพฤหัสบดีที่  11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์  
กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30-16.00 น. 

รายการแสดงครัง้ที่ 6 การแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ัญจนรตัน ์เรื่องอิเหนา ตอน
อิเหนาลานางจินตะหรา วนัศกุรท์ี่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม ศนูยม์านุษยวิทยาสิรนิธร 
กรุงเทพมหานคร เวลา 17.00-20.00 น. 

รายการแสดงครัง้ที่ 7 การแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ัญจนรตัน ์เรื่องอิเหนา ตอน
อิเหนาลานางจินตะหรา วนัอาทิตยท์ี่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
เวลา 15.30-17.30 น. 

4. การสัมภาษณ์ (Interview) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) พ.ศ.2561 
เจา้ของคณะลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ญัจนรตัน ์

5. ขัน้วิเคราะหข์อ้มลู 
5.1 วิเคราะหจ์ากวรรณคดีไทยกับบทลิเกทรงเครื่องที่น ามาปรบัใชใ้นการแสดงลิเก

ทรงเครื่อง 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน
พิพากษานางวนัทอง และเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง  

5.2 วิเคราะหก์ารดดัแปลงรูปแบบการน าเสนอบทลิเกทรงเครื่องจากบทวรรณคดีไทย 
ทัง้ 3 เรื่อง ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานาง
วนัทอง และเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง  

6. ศกึษาและเรียบเรียงผลการวิจยั 
7. น าเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห ์(Descriptive) 
8. สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ (Conclusion Discussion and Suggestion) 
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บทที ่2 
การศึกษาการน าเสนอวรรณคดีไทยในการแสดง 

การศึกษาการน าเสนอวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณ์กัญจนรตัน ์
เป็นการศึกษาจากตัวบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง โดยเลือกศึกษาเฉพาะวรรณคดีไทยที่
นิยมน ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง จ านวน 3 เรื่อง ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลาจินตะหรา 
เรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลง
รูปนางละเวง ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการสัมภาษณ์ (Interview) ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ลิเก) พ.ศ.2561 เจา้ของคณะลิเกทรงเครื่อง “กรณก์ัญจนรตัน”์ การบนัทึกภาพ 
บันทึกเสียงและสังเกตการณ์ (Observation) ในพืน้ที่การแสดงลิเกทรงเครื่องอย่างมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) ตัง้แต่เดือนเมษายน พ.ศ.2561 - ธันวาคม พ.ศ.2562 จ านวน 7 ครัง้ 
โดยผูว้ิจัยไดศ้ึกษาและเรียบเรียงกรอบแนวคิดและขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง โดยจ าแนกเป็น 3 ประเด็น 
ดงันี ้ 

1.ลิเกทรงเครื่อง 
1.1 ประวติัความเป็นมาของลิเกทรงเครื่อง 
1.2 องคป์ระกอบของการแสดงลิเกทรงเครื่อง  
1.3 วิธีการแสดงลิเกทรงเครื่อง 
1.3 ลิเกทรงเครื่องของคณะกรณก์ญัจนรตัน ์
1.4 ประวติัความเป็นมาของเจา้ของคณะกรณก์ญัจนรตัน ์

2. วรรณคดีไทยที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง 
2.1 เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 
2.2 เรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 
2.3 เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง 

3. การน าเสนอวรรณคดีไทยในรูปแบบของการแสดง  
3.1 การน าเสนอวรรณคดีไทยในรูปแบบการแสดงละครรอ้ง 
3.2 การน าเสนอวรรณคดีไทยในรูปแบบการแสดงละครร  า 
3.3 การน าเสนอวรรณคดีไทยในรูปแบบการแสดงละครพดู  
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1. ลิเกทรงเคร่ือง  
ลิเกทรงเครื่องเป็นมหรสพประเภทหนึ่งของภาคกลางที่ไดร้บัความนิยมอย่างแพรห่ลาย มี

การผสมผสานศิลปะการรอ้ง การร่ายร  า การเจรจา ร่วมกบัวงดนตรีบรรเลงประกอบการแสดงและ
เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลกัษณส์ าคญั จึงท าใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องมีบทบาทสรา้งความบนัเทิง
ในวิถีชีวิตของชาวบา้น 

สรุพล วิรุฬหร์กัษ์ (2539, น. 30) ไดก้ล่าวถึงลิเกทรงเครื่องเป็นการน ารูปแบบลิเกบันตน
และลิเกลกูบทมาใชใ้นการแสดงเป็นรูปแบบการแสดง และมีการดดัแปลงเครื่องแต่งกายใหค้ลา้ย
ขา้ราชการในสมัยรชักาลที่ 5 โดยใหต้ัวพระสวมปันจุเหร็จยอด สวมเสือ้เยียรบบั นุ่งผา้ยก สนับ
เพลา สวมสงัวาล ติดอินทรธน ูสายสะพายประดบัโบที่บ่าทัง้สองขา้ง สว่นตวันางสวมมงกฎุกษัตริย ์
ใส่เสือ้แขนสัน้ปักดิน้ ห่มสไบ สวมสงัวาล นุ่งผา้ยกจีบหนา้นาง ประดบัโบที่บ่าทัง้สอง สวมถุงเทา้ 
จึงเรียกรูปแบบการแสดงนีว้่า “ลิเกทรงเครื่อง” 

สุจิตต์ วงษ์เทศ (2549, น. 141) ได้กล่าวถึงลิเกทรงเครื่องว่า ลิเกทรงเครื่องเป็น
ศิลปะการแสดงที่พฒันามาจากละครร  า ที่ผูแ้สดงตอ้งคิดค าในการรอ้งผสมผสานกบัการรา่ยร  าเขา้
กบัวงป่ีพาทย ์พรอ้มทัง้สวมเครื่องแต่งกายคลา้ยขา้ราชการในสมัยรชักาลที่ 5 เนือ้เรื่องที่น ามาใช้
ในการแสดงมาจากวรรณคดีไทยและนิทานพืน้บา้น เช่น เรื่องพระอภัยมณี เรื่องขุนชา้งขุนแผน 
เรื่องแกว้หนา้มา้ หรือน ามาจากพงศาวดาร รวมถึงการน าบทละครในเรื่องอิเหนา ที่ถูกน ามาใชใ้น
การแสดงลิเกทรงเครื่องดว้ยเช่นกนั 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การแสดงลิเกทรงเครื่องเป็นการแสดง
พืน้บา้นชนิดหนึ่งที่น าลิเกบันตนและลิเกลูกบทมาผสมผสานในการแสดง และดัดแปลงเครื่อง    
แต่งกายใหค้ลา้ยชุดขา้ราชการในสมัยรชักาลที่ 5 โดยใหต้ัวพระสวมปันจุเหร็จยอด เสือ้เยียรบบั 
นุ่งผา้ยก สนบัเพลา สวมเครื่องราชอิสริยาภรณ ์พรอ้มน าสงัวาลนพรตันท์ี่ประดับดว้ยเพชรพลอย 
ติดอินทรธน ูสายสะพายประดบัโบที่บ่าทัง้สองขา้ง สว่นตวันางใหส้วมมงกฎุกษัตริย ์ใสเ่สือ้แขนสัน้
ปักดิน้ ห่มสไบนาง สวมเครื่องราชอิสริยาภรณ ์สวมสงัวาล นุ่งผา้ยกจีบหนา้นาง ประดบัโบที่บ่าทัง้
สองขา้ง แลว้สวมถงุเทา้ขาว รวมถึงมีการน าวงป่ีพาทยเ์ขา้มาประกอบในการบรรเลง ปัจจบุนัคณะ
กรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าวรรณคดีไทยมาใชใ้นการแสดง โดยผูแ้สดงสามารถรอ้งเพลงอตัราสองชัน้ 
ชัน้เดียว การดน้กลอน การร  าตีบท การสวมเครื่องแต่งกายเลียนแบบชุดของขุนนางในสมยัรชักาล
ที่ 5 และใชว้งป่ีพาทยบ์รรเลงประกอบการแสดงลิเกทรงเครื่อง 
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1.1 ประวัติความเป็นมาของลิเกทรงเคร่ือง 
ลิเกทรงเครื่องเป็นศิลปะการแสดงพืน้บา้นประเภทหนึ่งที่ผูแ้สดงมีการรอ้ง การร่ายร  า 

การเจรจา เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลกัษณ์ส าคญั และใชว้งป่ีพาทยบ์รรเลงเพลงประกอบกับการ
แสดง จึงท าใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องมีบทบาทในการสรา้งความบนัเทิงใหก้บัผูช้ม 

สรุพล วิรุฬหร์กัษ ์(2539, น. 14-18,60) สนันิษฐานว่า ลิเกเกิดขึน้เมื่อราวปี พ.ศ.2423 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยแรกเริ่มถือเป็นการแสดงเชิงศาสนาที่
เก่ียวกับการอ่านบทสวดบูชาสรรเสริญพระอัลล่าหข์องชาวมุสลิมทางตอนใตท้ี่เขา้มารบัราชการ
เป็นนกัเทศนข์นัทีในราชส านกั จนกระทั่งไดร้บัอิทธิพลการแสดงลิเกบนัตนที่เป็นการแสดงการรอ้ง
ออกภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษามอญ ภาษาเวียดนาม เป็นตน้ ลกัษณะการแสดง
เป็นชุดสัน้ ๆ ไม่เป็นเรื่องราว เครื่องแต่งกายแบบแบบชาวมุสลิม แลว้ใชก้ลองร  ามะนาเป็นเครื่อง
ดนตรีประกอบการแสดง  

ภายหลังเกิดการแสดงลิเกอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ลิเกลูกบท” ที่เป็นการแสดง
คลา้ยละครนอก ที่เผยแพร่สู่ชาวบา้นประมาณปี พ.ศ.2433-2434 ซึ่งการแสดงลิเกลกูบทเป็นการ
แสดงที่ผสมการขบัรอ้งและร  าไปตามกระบวนเพลง โดยน าวงป่ีพาทยเ์ขา้มาผสมผสานรว่มกบัการ
แสดงลิเก รวมถึงดดัแปลงเครื่องแต่งกาย โดยใหผู้ ้แสดงใส่เสือ้แขนสัน้ดว้ยผา้แพรสีฉูดฉาด นุ่งโจง
กระเบน มีผา้คาดพุง แต่ถ้าเล่นเป็นบทเจา้ก็จะสวมสังเวียนเพชรที่ศีรษะ ติดขนนก คาดเข็มขัด
เพชร หอ้ยสงัวาลเพชรยาว สวมถงุเทา้ขาว ผูห้ญิงใสส่ไบ นุ่งซิ่น แต่งแบบเรียบง่าย 

มนตรี ตราโมท (2497, น.78) ไดอ้ธิบายลกัษณะการบรรเลงเพลงลกูบท คือ การรอ้ง
และบรรเลงเพลงสามชัน้เป็น “แม่บท” เมื่อรอ้งออกภาษาใด วงป่ีพาทยจ์ะบรรเลงตามเพลงแทน
การตีกลองร  ามะนา เมื่อหมดการแสดงชุดหนึ่ง จากนัน้วงป่ีพาทยจ์ะบรรเลงเพลงสามชั้นที่เป็น
แม่บทขึน้ใหม่และออกลูกบทเพื่อเป็นการเปลี่ยนชุดการแสดงหรือออกภาษาใหม่ ซึ่ งจังหวะการ
บรรเลงจะมีท านองกระฉบักระเฉง 

เมื่อปี พ.ศ.2450 พระยาเพชรปาณีได้น ารูปแบบลิเกบันตนและลิเกลูกบทมา
ผสมผสานเขา้ดว้ยกัน รวมถึงพัฒนาเครื่องแต่งกายของลิเกขึน้ใหม่ โดยใหม้ีความหรูหราและ
สวยงามมากขึน้ ดังที่ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2505, น.266) ทรงกล่าวถึงการแสดงลิเก
ทรงเครื่องของคณะพระยาเพชรปาณี ในสาสน์สมเด็จเลม่ที่ 17 ความว่า พระยาเพชรปาณีจะแสดง
เป็นเรื่องเหมือนอย่างละครและไม่เล่นเป็นชุด ๆ เหมือนแต่ก่อน น าเพียงการแสดงชุดแขกรด
น า้มนตเ์พื่อใชเ้ป็น  การเบิกโรงเท่านัน้ แลว้ใช้วงป่ีพาทยเ์ครื่องใหญ่บรรเลงประกอบกบัการแสดง 
ส าหรบัเครื่องแต่งกายมีการแต่งตัวหรูหราแปลกไปกว่าเดิม เช่น ใส่ปันจุเหร็จยอด สังวาล และ
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สายสะพายสายโบว ์การตัง้โรงลิเกเป็นสิ่งส าคัญเพื่อตอ้งการใหค้นไปดูมาก ๆ ดังนัน้จึงตอ้งคิด
เครื่องแต่งกายลิเกใหห้รูหราและสวยงาม  

พลาดิศยั สิทธิธัญกิจ (2545, น. 38) ไดก้ลา่วถึงประวติัความเป็นมาของการจดัตัง้โรง
ลิเกของคณะพระยาเพชรปาณีว่า เมื่อปี พ.ศ.2439-2441 พระยาเพชรปาณีมีการจดัการแสดงลิเก
ทรงเครื่องขึน้เป็นครัง้แรก ที่โรงหรือเรียกว่า วีค (Week) ภายหลงัเปลี่ยนมาเรียก “วิก” ที่ใชส้ถานที่
แสดง ณ ใกลป้้อมพระกาฬ ริมคลองโอ่งอ่าง ตรงขา้มวัดราชนัดดาราม การแสดงมักจะเล่นเป็น
ตอน ๆ แสดงเรื่องละสปัดาห ์ซึ่งลกัษณะการสรา้งวิกของการแสดงลิเกทรงเครื่อง พระยาเพชรปาณี
มักสรา้งแบบเรียบง่าย เพียงแค่สรา้งโรงแบบยกพืน้ มุงหลงัคาดว้ยตับจากหรือหญ้าคาแลว้ลอ้ม
ดว้ยเสื่อล าแพนแลว้เล่นเฉพาะกลางคืนจึงถือว่าการแสดงลิเกทรงเครื่องเป็นมหรสพส าคัญของ
ชาวบา้นในยคุสมยันัน้ 

เมื่อลิเกทรงเครื่องเป็นมหรสพที่นิยมของชาวบา้นมากยิ่งขึน้ ดงันัน้การน าเนือ้เรื่องที่
จะน ามาใชใ้นการแสดงจึงตอ้งมีความหลากหลาย เพื่อไม่ใหเ้นือ้เรื่องเล่นซ า้เพราะจะท าใหล้ด
ความน่าสนใจของชาวบา้นที่มาชมการแสดงลิเกทรงเครื่อง ดงัที่ สรุพล วิรุฬหร์กัษ์ (2539, น. 30-
59) ไดอ้ธิบายถึงเนือ้เรื่องการแสดงลิเกทรงเครื่องของพระยาเพชรปาณีว่า พระยาเพชรปาณีน า  
เคา้โครงเรื่องจากวรรณคดีและนิทานพืน้บา้นมาใชใ้นการแสดง และเรื่องที่นิยมในการแสดงมาก
ที่สดุในยุคนัน้ คือ เรื่องจนัทโครพ สาเหตทุี่ผูค้นนิยมชมการแสดงเรื่อง จนัทโครพ เพราะเป็นเรื่องที่
ชาวบา้นทั่วไปรูจ้ักจนขอทานนิยมน าเนือ้รอ้งไปรอ้งขอทาน และท าใหเ้รื่องจันทโครพกลายเป็น
สญัลกัษณข์องการแสดงลิเก แต่ภายหลงัการแสดงลิเกทรงเครื่องมีการน าวรรณคดีไทยเรื่องอ่ืนที่
เป็นแนวเรื่องจกัร ๆ วงศ ์ๆ เขา้มาแสดงเพิ่มขึน้ เช่น เรื่องขนุชา้งขนุแผน เรื่องไกรทอง เรื่องพระอภยั
มณี เรื่องแกว้หนา้มา้ หรือแมแ้ต่เรื่องอิเหนาที่เป็นบทละครในก็ถูกน ามาเล่นลิเกเช่นกัน เพียงแต่
ลกัษณะการน าบทละครเรื่องอิเหนามาแสดงนัน้ตอ้งเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย มุ่งเนน้ศิลปะการรอ้ง
และการร  ามากกว่าละครเรื่องอื่น ๆ 

การแสดงลิเกทรงเครื่องของพระยาเพชรปาณีไดร้บัความนิยมแพร่หลายมากขึน้ จน
ท าใหม้ีคณะลิเกอ่ืน ๆ น ารูปแบบการแสดงลิเกทรงเครื่องไปแสดง เช่น วิกหม่อมสุภาพที่ไดน้ า
รูปแบบการแสดงลิเกทรงเครื่องและเรื่องอิเหนามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะตนเอง 
รวมถึงคณะของนายดอกดิน เสือสง่า ที่ไดน้ ารูปแบบการแสดงลิเกทรงเครื่องของพระยาเพชรปาณี
มาเป็นตน้แบบในการแสดงคณะของตน แต่ท่านไม่นิยมเล่นตามวิกลิเกเหมือนพระยาเพชรปาณี 
แต่จะน าคณะของตนเองออกเร่ตามจงัหวดัต่าง ๆ เช่น สพุรรณบุรี อ่างทอง สิงหบ์ุรี เป็นตน้ และมี
การดดัแปลงท านองเพลงมอญที่น ามาจากลิเกบนัตนที่แสดงความเศรา้โศกมาประดิษฐ์ขึน้เสียใหม่ 



  10 

โดยเปลี่ยนท านองเพลงเป็นเพลงที่แสดงความรกั โดยใชก้ลอนสัมผัสแบบเดียวกับมอญครวญ 
ลกัษณะกลอนจะเป็นกลอนหวัเดียวที่มีค าสัน้และไดใ้จความจึงเรียกเพลงนีว้่า เพลงราชนิเกลิง จน
เป็นเอกลกัษณข์องการแสดงลิเกในยคุต่อมา 

นายดอกดิน เสือสง่าน าเนือ้เรื่องจากวรรณคดีไทยมาใชใ้นการแสดงเช่นเดียวกบัการ
แสดงลิเกทรงเครื่องของพระยาเพชรปาณี เช่น เรื่องจนัทโครพ เรื่องอิเหนา เป็นตน้ และใชผู้แ้สดง
ชายจริงหญิงแทเ้ขา้บทพระนาง เพื่อสรา้งความสมจริงใหก้ับการแสดงลิเกทรงเครื่องมากขึน้ ผู้
แสดงของคณะนายดอกดิน เสือสง่า ไดแ้ก่ นายผกา ซึ่งเป็นนอ้งชายแท ้ๆ ของนายดอกดิน เสือสง่า 
และไดร้บับทบาทแสดงเป็นตัวโกง นางละออง เสือสง่า บุตรสาวของนายดอกดิน ไดร้บับทบาท
แสดงเป็น นางเอก ต่อมานายดอกดิน เสือสง่าถ่ายทอดการแสดงลิเกทรงเครื่องใหก้ับลูกศิษย์
มากมาย อาทิ นายพนู เรืองนนท ์นายหรั่ง เรืองนาม และนายหอมหวล นาคศิริ ที่ไดร้บัฉายาจาก
วงการลิเกว่า “ราชาลิเก คณะหอมหวล” (อนกุลู โรจนสขุสมบรูณ,์ 2559, น. 8)  

ต่อมา นายหอมหวล นาคศิริ ไดส้านต่อศิลปะการแสดงลิเกทรงเครื่องที่รบัถ่ายทอด
มาจากนายดอกดิน เสือสง่า ดว้ยความที่มารดาของนายหอมหวล นาคศิริเป็นแม่เพลงพืน้บา้น ท า
ใหน้ายหอมหวล นาคศิร ิมีความสามารถในดา้นการรอ้ง การร  า และเป็นผูท้ี่มีความสนใจการแสดง
ลิเกมาตัง้แต่เด็ก จึงไดฝึ้กเรียนโขน ละครกบัครูแกร จนภายหลงัไดต้ัง้คณะลิเกเป็นของตวัเอง โดย
ใชช้ื่อว่า “คณะหอมหวล” ซึ่งในระยะแรกนายหอมหวล นาคศิริไดเ้ดินสายลิเกเร่ร่อนตามจังหวัด
ต่าง ๆ เช่นเดียวกับนายดอกดิน เสือสง่า จนกระทั่งได้เข้ามาดูการแสดงลิเกของคณะอ่ืน ๆ ที่
กรุงเทพมหานครและมาเช่าวิกลิเกเลน่ประจ าที่ตลาดทเุรียน (ตลาดบศุยพรรณ) ในปี พ.ศ.2482 ซึ่ง
ขณะนัน้มีคณะลิเกของนายเจือ ที่วิกเมรุปนู แสดงอยู่แลว้ จึงท าใหน้ายหอมหวล นาคศิริ ตอ้งคิด
หาวิธีที่จะท าใหล้ิเกของตนเป็นที่นิยมจากคนด ูจึงดดัแปลงเครื่องแต่งกายของลิเกใหท้นัสมัยและ
เหมาะสมกบัเนือ้เรื่องที่แสดง แลว้ลดการร  าใหน้อ้ยลง แต่เพิ่มการดน้กลอนมากขึน้ การด าเนินเรื่อง
ใหเ้ร็วทันใจ และดัดแปลงการรอ้งราชนิเกลิงของนายดอกดิน เสือสง่า ที่มีค  ารอ้งสั้น ๆ ใหเ้พิ่ม
จ านวนค ารอ้งมากขึน้ได้อีกหลายค าเพื่อใหเ้กิดความไพเราะมากขึน้ (วิโรจน ์วีระวัฒนานนท์, 
สมัภาษณ,์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562)  

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ (2545, น.58) กล่าวถึง เนือ้เรื่องที่นายหอมหวล นาคศิริ ได้
น ามาปรบัใชใ้นการแสดงลิเก มักเป็นวรรณคดีที่เป็นแนว จักร ๆ วงศ ์ๆ และนิทานพืน้บา้น เช่น 
เรื่องอิเหนา เรื่องไชยเชษฐ์ แกว้หนา้มา้ rไกรทอง พระอภยัมณี ที่ไม่ไดน้ าบทวรรณคดีของเดิมมา
ร้องทั้งหมดเพียงแต่จ าวิธีการด าเนินเรื่องและบทกลอนบางตอนที่มีความไพเราะเพื่อใช้รอ้ง
ประกอบการแสดงลิเก 



  11 

คณะของนายหอมหวล นาคศิริ เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง จึงไดร้บัสมญานามจากวงการ
ลิเกและผูช้มว่า “ราชาลิเก” และมีลกูศิษยม์ากมายจนสามารถแบ่งสาขาคณะไดถ้ึง 9 คณะโดยใช้
ค าขึน้ตน้คณะว่า “คณะลิเกหอมหวล” นอกจากนีย้งัมีหอมหวลรุ่นพิเศษที่มีผูแ้สดงมีชื่อเสียงและ
เป็นที่นิยมของผูช้ม อาทิ บุญทรง จารุวิจิตร บุญเลิศ นาจพินิจ และนายวิโรจน ์วีระวฒันานนท ์ซึ่ง
ปัจจุบันนายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ลิเก) ปี พ.ศ.2561 

นายวิโรจน ์วีระวัฒนานนท ์ไดร้บับทให้แสดงเป็นพระเอกประจ าคณะ และเริ่มมี
ชื่อเสียงมากขึน้ ครูนายหอมหวล นาคศิริ จึงอนุญาตใหน้ายวิโรจน ์วีระวัฒนานนท์ เป็นหัวหน้า
คณะลิเก โดยใชช้ื่อคณะของตนเองว่า “วิโรจนห์ลานหอมหวล” และไดร้บัจา้งแสดงในงานมหรสพ
ต่าง ๆ  ภายหลังนายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ ได้เดินทางเข้ามาแสดงลิเกที่กรุงเทพ ฯ ด้วย
ความสามารถในดา้นการแสดงลิเกจนท าให ้นายวิโรจน์ วีระวฒันานนท ์ไดร้บัโล่พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2522 ณ พระราชวังบาง
ประอิน นอกจากนีย้งัไดถู้กเชิญไปแสดงถวายหนา้พระที่นั่งสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา สยามบรม
ราชกุมารี ในงานสื่อสารกับศิลปวฒันธรรม ในเรื่องไกรทอง เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ณ 
ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

ในดา้นกระบวนการฝึกหดัแสดงลิเกตัง้แต่แรกเริ่มว่า ก่อนการฝึกหดัในการแสดงลิเก 
ครูหอมหวล นาคศิริ จะให้ลูกศิษยท์ุกคนเริ่มรูจ้ักฝึกการสงัเกตลกัษณะการแสดงลิเกจากผูแ้สดง
ท่านอ่ืน ๆ โดยใหบ้ทบาทตวัละครต่าง ๆ เช่น บทบาทพระเอก นางเอก ตวัรา้ย และตวัตลก เป็นตน้ 
ต่อมา ครูหอมหวล นาคศิริ ไดถ้่ายทอดความรูแ้ละขัน้ตอนของการแสดงลิเกทรงเครื่อง โดยเริ่มให้
นายวิโรจน ์วีระวฒันานนท ์เริ่มฝึกหดัแสดงเรื่องอิเหนา เช่น  ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา ตอนศึก
กะหมังกุหนิง สาเหตุที่ใหฝึ้กหัดเรื่องอิเหนาก่อนนั้นเพราะเนือ้เรื่องมีความพรอ้มเพรียงทางด้าน
เนือ้หา บทกลอนมีความไพเราะเป็นบทที่ใชส้  าหรบัละครร  า การแสดงมีทัง้กระบวนการร  าเขา้เรื่อง 
การร  าหนา้เตียง การร  าเขา้คู่พระนาง การร  าหนา้พาทย ์การร  าสูร้บ รวมถึงลีลาการแสดงลิเกที่ครบ
องคท์ัง้กระบวนรอ้งเพลงสองชัน้ ชัน้เดียว การรอ้งราชนิเกลิง และการรอ้งเพลงสง่บทใหก้บัตวัละคร
อ่ืน ๆ (วิโรจน ์วีระวฒันานนท,์ สมัภาษณ,์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562) 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การแสดงลิเกทรงเครื่องเริ่ม เกิดขึ ้น เมื่อปี พ.ศ.2450ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โดยพระยาเพชรปาณี ไดพ้ฒันารูปแบบการแสดงลิเก
ทรงเครื่องมาจากลิเกบนัตนและลิเกลูกบท แลว้น าเนือ้เรื่องจากวรรณคดีไทยมาใชใ้นการแสดง 
โดยผูแ้สดงจะตอ้งขบัรอ้ง รา่ยร  า พดูบทเจรจาดว้ยตนเอง แลว้ใชว้งป่ีพาทยบ์รรเลงประกอบ  
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พระยาเพชรปาณียังดัดแปลงเครื่องแต่งกายคลา้ยชุดขา้ราชการในสมัยรชักาลที่ 5 
เพื่อใหม้ีความหรูหรา สวยงามและสรา้งความน่าสนใจผูช้มมากขึน้ ต่อมานายดอกดิน เสือสง่า ได้
น ารูปแบบการแสดงลิเกทรงเครื่องของพระยาเพชรปาณีมาใชใ้นการแสดงและประยุกตท์ านอง
เพลงมอญครวญของลิเกบนัตนอนัเป็นเพลงแสดงบทโศกเศรา้ใหเ้ป็นเพลงรกัขึน้มาใหม่ จึงเรียกว่า 
“ราชนิเกลิง” และไดน้ าคณะลิเกของตนออกเร่ตามจังหวัดต่าง ๆ ภายหลงันายดอกดิน เสือสง่า 
ถ่ายทอดความรูก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องใหก้บันายหอมหวล นาคศิร ิทัง้ดา้นการร  า การรอ้ง การดน้
กลอน การรอ้งรานิเกลิง และเนือ้เรื่องจากวรรณคดี และนิทานพืน้บา้นแนว จกัร ๆ วงศ ์ๆ เช่น เรื่อง
จันทโครพ ไชยเชษฐ์ แกว้หน้ามา้ พระอภัยมณี เป็นตน้ ภายหลงันายหอมหวล นาคศิริ ไดจ้ัดตัง้
คณะโดยใชน้ามว่า “คณะหอมหวล” และถ่ายทอดความรูใ้หก้ับลูกศิษยห์ลายท่านท าใหเ้กิดคณะ
ลิเกสายหอมหวลมากมาย รวมถึงคณะลิเกทรงเครื่องของนายวิโรจน ์วีระวฒันานนท ์ที่ตัง้นามใน
คณะว่า “วิโรจนห์ลานหอมหวล”  

1.2 องคป์ระกอบของการแสดงลิเกทรงเคร่ือง  
การแสดงลิเกทรงเครื่องเป็นศิลปะการแสดงที่สรา้งความบนัเทิงใหก้ับผูช้ม การน า

องคป์ระกอบต่าง ๆ เขา้มาร่วมใชใ้นการแสดงเพื่อสรา้งสมจริงและน่าสนใจ ดังที่ มนตรี ตราโมท 
(2497, น. 80-94) กลา่วถึงองคป์ระกอบของการแสดงลิเกว่า การแสดงลิเกตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ มาร่วมใชใ้นการแสดงเพื่อใหเ้กิดการครบถ้วนกระบวนความในการแสดง ไดแ้ก่ สถานที่
แสดง ท่าร  า การรอ้ง การพดู เครื่องแต่งตวั เครื่องดนตรีและเรื่องที่ใชใ้นการแสดง 

จิรวรรณ เกิดปราง และคณะ (2558, 59) ศึกษาลิเกทรงเครื่องคณะวิโรจน ์หลาน
หอมหวล เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา ผลการศกึษาสรุปไดว้่า การแสดงลิเกทรงเครื่อง
น าองคป์ระกอบส าคญัมาใชใ้นการแสดง ไดแ้ก่ เรื่องที่ใชแ้สดง คือ เรื่องที่น ามาจากวรรณคดีไทย 
เช่น เรื่องอิเหนา เรื่องขุนชา้งขุนแผน เป็นตน้ และเรื่องที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อน ามาใชใ้นการแสดง ผู้
แสดง ปัจจุบนัใชช้ายจริงหญิงแทท้ี่มีสามารถในดา้นการรอ้งเอือ้น การดน้กลอน การร  าเพลงหนา้
พาทยแ์ละการร  าตีบทไดอ้ย่างสวยงาม เพลงที่ใชป้ระกอบการแสดงแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เพลง
รอ้งราชนิเกลิง เพลงไทยเดิมเป็นเพลงรอ้งประกอบกับการบรรเลงป่ีพาทย ์เช่น เพลงตะลุ่มโปง 
หงสท์อง เป็นตน้ และเพลงหน้าพาทย ์เช่น เพลงเชิด เพลงเสมอ เพลงโอด เครื่องแต่งกายลิเก
ทรงเครื่องยงัคงยึดรูปแบบของพระยาเพชรปาณี เครื่องดนตรีเป็นวงป่ีพาทยเ์ครื่องหา้ เครื่องคู่ และ
เครื่องใหญ่ เป็นตน้ ดา้นฉากและอุปกรณเ์ป็นการน าสิ่งอ่ืนเขา้มาใชใ้นการแสดงเพื่อสรา้งความ
สมจรงิ เช่น หมอนสามเหลี่ยม ดาบ หอก กรชิ เป็นตน้ 
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นายวิโรจน ์วีระวัฒนานนท ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) พ.ศ.2561 
ใหส้มัภาษณเ์ก่ียวกบัองคป์ระกอบที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องของ คณะกรณก์ญัจนรตัน ์
ดงันี ้ 

1.ผูแ้สดงเป็นบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายตามบทบาทหน้าที่ในการแสดง ออกเป็น 2 
ประเภท คือ ผูแ้สดงหลกัและผูแ้สดงประกอบ ผูแ้สดงหลกั ไดแ้ก่ ตวัพระเอกและตวันางเอกผูแ้สดง
ประกอบ ไดแ้ก่ ตวัรา้ย และตวัตลก ซึ่งผูแ้สดงแต่ละตวัตอ้งบ่งบอกความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ เช่น 
ผูแ้สดงพระเอกจะตอ้งมีบุคลิกภาพแข็งแรง รูปร่างสง่างาม ดังที่คนมักนิยมพดูว่า “หล่ออย่างกบั
พระเอกลิเก” “รูปก็งาม นามก็เพราะ” ส่วนนางเอกจะตอ้งหนา้ตาสวยงาม ผิวพรรณดี รูปร่างได้
สดัส่วน ดงัที่คนมกันิยมพดูว่า “สวยอย่างกบันางเอกลิเก” มีกระแสเสียงนุ่มนวลไพเราะ ใชท้่าร  าที่
สวยงามและถูกแบบแผน ผูแ้สดงเป็นตัวรา้ยตอ้งมีบุคลิกที่หลกุหลิก เจา้ชู ้หนา้ตาขมึงเขม้ดุดนู่า
เกรงขาม หยาบกระดา้ง ตอ้งมีน า้เสียงรอ้งดังฟังชัด ดุดัน ตอ้งมีปฏิภาณไหวพริบดีในการแสดง 
และผู้แสดงที่ส  าคัญอีกตัวก็คือ ตัวตลกหรือตัวโจ้กเพาะจะท าให้ผู ้ชมขบขัน ต้องเป็นบุคคลที่
สามารถพดูแลว้กระตุน้อารมณค์นดใูหห้วัเราะ  

2. บทรอ้งของการแสดงลิเกทรงเครื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บทรอ้งที่ยึดแบบแผน
กลอนจากวรรณคดีไทยตน้ฉบบั และบทรอ้งที่มีการแต่งเพิ่มเติมขึน้ใหม่ โดยครูหอมหวล นาคศิริ 
แต่งขึน้เพื่อใชใ้นการแสดง ซึ่งบทรอ้งแต่ละเรื่องมีความแตกต่าง บางบทใชก้ลอนลี บางบทใชก้ลอน
ลา บางบทใชก้ลอนหก และบางบทก็ใชก้ลอนสภุาพ ลกัษณะเนือ้หามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้เรื่อง 
อารมณ ์และเหตกุารณ ์ดงัตวัอย่างเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 

 กลา่วถึงพระมนีุฤาษีสิทธิ์  เลิศฤทธิ์ทางฌานชาญกลา้ 

ถือศีลกินแต่ผลไม ้   หมเูห็ดเป็ดไก่ไม่น าพา 

มีลกูศิษยม์ากมายลว้นไดดี้  ไปเป็นรฐัมนตรีก็รอ้ยกว่า 

ศิษยเ์ก่ากลบัไปศิษยใ์หม่มา  มีวิชาสอนใหไ้ปทกุคน 

                     (บทลิเก เรื่องพระอภยัมณี, น. 2) 

 
3. ท่าร  าของการแสดงลิเกทรงเครื่อง ประกอบไปดว้ยการใชท้่าร  าเขา้ออก การร  าหนา้

เตียงเป็นการร  าเปิดตวัละครส าคญั การใชท้่าร  าตีบทที่เป็นการใชท้่าร  าสื่อความหมายที่เลียนแบบ
มาจากธรรมชาติหรือที่เรียกว่า ภาษาท่า ซึ่งมีทัง้หมด 13 ท่า ไดแ้ก่ ท่ารกั ท่าครองคู่ ท่าโศก ท่าโอด 
ท่าเคือง ท่าโกรธ ท่าชี ้ท่าฟาดนิว้ ท่าไป ท่ามา ท่าตาย ท่าช่วยเหลือ ท่าป้อง ส่วนการร  าใชอ้าวุธ
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ตอ้งสามารถใชท้่าร  าต่าง ๆ ได ้เช่น มีด หอก กริช เป็นตน้ รวมถึงการใชท้่าร  าเพลงหนา้พาทยเ์พลง
เชิดและเพลงเสมอ  

4.เครื่องแต่งกายที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่อง
แต่งกายแบบลิเกทรงเครื่องที่เลียบแบบของพระเพชรปาณี และเครื่องแต่งกายที่น ามาดดัแปลงขึน้
เพื่อสรา้งความสมจรงิใหก้บัเนือ้เรื่อง เช่น ชดุนางเงือก นางผีเสือ้ ขนุชา้ง เป็นตน้  

5. เพลงที่น ามาใชป้ระกอบในการแสดงลิเกทรงเครื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เพลง
ขับรอ้งที่สามารถสื่ออารมณแ์ละความรูส้ึกของตัวละคร ไดแ้ก่ อารมณร์กั เศรา้ โกรธ และรื่นเริง 
เพลงหนา้พาทย ์ซึ่งเพลงขับรอ้งเป็นเพลงที่ถูกก าหนดขึน้มาเพื่อน ามาใชแ้สดงอากัปกิริยา เพลง
หนา้พาทยธ์รรมดาที่แสดงอากปักิรยิาของละครต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพลงเสมอ เชิด กราว โอ ้และโอด  

6. อกุรณท์ี่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรณก์ญัรตันน์ิยมน าอปุกรณ์
ต่าง ๆ เขา้มาใชใ้นการแสดงเพื่อสรา้งความสมจริงและเหมาะสมกับเนือ้เรื่อง เช่น เรื่องอิเหนาน า
กรชิ และราชสาสน์ เรื่องพระอภยัมณีน าป่ี ไมเ้ทา้มาใชใ้นการแสดง เป็นตน้ 

7.ฉากที่น าใชใ้นการแสดงของคณะกรณ์กัญจนรตัน์ ปัจจุบันไม่มีการใชฉ้ากผา้ใบ
เพราะส่วนใหญ่สถานที่ที่เชิญใหล้ิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ญัจนรตันไ์ปแสดง มกัเป็นหอ้งประชุม 
จึงมีแค่ผา้ม่านผืนขนาดใหญ่เป็นฉากดา้นหลงั หรือบางทีไปแสดงตามลานกวา้งจึงไม่สะดวกที่จะ
ตัง้ฉากในการแสดงลิเก (วิโรจน ์วีระวฒันานนท,์ สมัภาษณ,์ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563) 

จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้สรุปไดว้่า การแสดงลิเกทรงเครื่องตอ้งอาศัยองคป์ระกอบ
ส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ เนือ้เรื่องที่นิยมใชจ้ากวรรณคดีไทย เช่น เรื่องอิเหนา เรื่องขุนชา้งขุนแผน เป็น
ตน้ ผูแ้สดงใชช้ายจรงิหญิงแทท้ี่มีความสามารถในดา้นการรอ้งและการร  า ท่าร  าใชก้ารร  าเพลงหนา้
พาทยแ์ละการตีบท บทรอ้งน ามาจากวรรณคดีไทยตน้ฉบบัและบทการแต่งขึน้ใหม่ เครื่องแต่งกาย
ยงัคงน ารูปแบบเครื่องแต่งกายของพระยาเพชรปาณี เพลงที่น ามาบรรเลงมีการใชเ้พลงขลัรอ้งและ
เพลงหนา้พาทย ์และเครื่องดนตรีใชเ้ครื่องหา้หรือเครื่องคู่ เพราะองคป์ระกอบถือเป็นส่วนส าคญัที่
ช่วยท าใหใ้หก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องมีเอกลกัษณเ์ฉพาะที่โดดเด่นและสวยงามและเป็นการบ่งบอก
อารยธรรมทางดา้นศิลปะมาตัง้แต่ในอดีต และช่วยส่งเสริมใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องเกิดความ
สมจริง สอดคล้องกับเนื ้อเรื่อง ตัวละคร และฉาก จึงท าให้ผู ้ชมเกิดจินตนาการ สนุกสนาน 
ประทบัใจและชวนติดตาม 
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1.3 วิธีการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
วิธีการแสดงลิเกทรงเครื่องเป็นการล าดบัขัน้ตอนของการแสดงเพื่อใหก้ารด าเนินเรื่อง

เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและไม่เกิดขอ้ผิดพลาด ดังที่ มนตรี ตราโมท (2497, น. 80-94) ได้
อธิบาย องคป์ระกอบลิเกทรงเครื่องว่า การแสดงลิเกนิยมใชอ้งคป์ระกอบ เช่น สถานที่แสดง แต่
โบราณใชรู้ปแบบเดียวกบัโรงละครในและโรงละครนอก การร  าใชศิ้ลปะในการร  าหนา้พาทย ์ร  าใช้
บทเช่นเดียวกบัละคร การรอ้งเป็นการรอ้งเพลงอัตราสองชัน้และชัน้เดียวเหมือนอย่างกบัละคร มี
การพูดดัดเสียงใหผ้ิดแปลกไปจากส าเนียงของสามัญชนธรรมดา เครื่องแต่งตัวมีการสรรคส์รา้ง
เครื่องแต่งตัวใหส้วยงามแพรวพราวมากยิ่งขึน้ เครื่องดนตรีเป็นวงป่ีพาทยเ์ครื่องหา้ เครื่องคู่ และ
เครื่องใหญ่ เรื่องที่ใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง มีการน าวิธีการแสดงที่เลียนแบบอย่างละครร  า 
และละครนอก เช่น เรื่องขนุชา้งขนุแผน เรื่องแกว้หนา้มา้ และเรื่องพระอภยัมณี 

จารุวัฒน ์ศรีโสภา (2560, น. 64-67) ศึกษาวิธีการแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่องอิเหนา 
ตอนศึกกะหมังกุหนิง ของครูบุญเลิศ นาจพินิจ ผลการศึกษาสรุปไดว้่า วิธีการแสดงลิเกเริ่มจาก
การโหมโรงเป็นการบรรเลงเพลงป่ีพาทยต์ามธรรมเนียมการแสดงละครร  าของไทย เพื่อบูชาครู
อาจารยแ์ละเทวดาเพื่อใหอ้  านวยความส าเรจ็ใหแ้ก่การแสดง การออกแขกเป็นขัน้ตอนเริ่มตน้ โดย 
ผูแ้สดงแต่งกายคลา้ยแขกออกมากล่าวสวัสดีผูช้ม กล่าวแนะน าเรื่อง แลว้ปิดทา้ยดว้ยการพรม
น า้มนตเ์พื่อเป็นสิรมิงคลแก่การแสดง การแสดงละครเป็นการแสดงตามเรื่องราวที่หวัหนา้คณะเป็น
ผูก้  าหนด แบ่งเป็น 3 ฉาก ไดแ้ก่ ฉากที่ 1 เป็นฉากที่ตัวละครส าคัญออกมาร า แลว้รอ้งบทกลอน
หรือพูดบรรยายเหตุการณต่์าง ๆ ฉากที่ 2 ตัวละครประกอบออกมาค านับผูช้มแลว้ร  า แลว้เจรจา
แนะน าตนเองและกล่าวถึงรายละเอียดของเนือ้เรื่องตอนต่อไป ฉากที่ 3 เป็นฉากที่พระเอกและตวั
โกงสูร้บกนั สดุทา้ยพระเอกจะเป็นฝ่ายชนะ ส่วนตวัโกงพ่ายแพ้ การลาโรงเป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของ
การแสดงลิเกทรงเครื่อง โดยวงป่ีพาทยบ์รรเลงเพลงป่ีพาทยล์าโรงและเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพื่อกลา่วขอบคณุผูช้มและเชิญชวนใหติ้ดตามการแสดงของคณะในโอกาสต่อไป 

1.4 ลิเกทรงเคร่ืองของคณะกรณก์ัญจนรัตน ์
ลิเกทรงเครื่องเป็นศิลปะพืน้บา้นของภาคกลางที่ไดร้บัความนิยมจากผูช้มเรื่อยมา

จนกระทั่ง เมื่อปี พ.ศ.2460 ดว้ยสภาพเศรษฐกิจสงัคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมของยุค
สมยัและมีการรบัอิทธิพลการแสดงจากทางตะวนัตก จึงท าใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องเริ่มหาชมได้
ยากยิ่งขึน้ ลิเกทรงเครื่องของคณะกรณก์ัญจนรตันเ์ป็นอีกหนึ่งคณะที่มีเจตนารมยท์ี่จะ  อนุรกัษ
ศิลปะพืน้บา้นใหด้ ารงอยู่ เนื่องจากลิเกทรงเครื่องเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่
ก าลงัจากสญูหายไปจากสงัคมไทย  
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ปัจจุบนัคณะกรณก์ญัจนรตันพ์บว่า ผูถ้่ายทอดความรูศิ้ลปะการแสดงลิเกทรงเครื่อง 
เหลือเพียง 2 ท่าน ไดแ้ก่ ครูบุญเลิศ นาจพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) ประ
จ าปพ.ศ.2539 และครูวิโรจน ์วีระวฒันานนท ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) ประจ าป
พ.ศ.2561 รวมทัง้ผูร้บัการถ่ายทอดลิเกทรงเครื่องมีปรมิาณนอ้ยลง เนื่องจากเยาวชนรุน่หลงัไม่เห็น
ความส าคญัของการแสดงลิเกทรงเครื่องว่ามีความส าคญัอย่างไรกบัวิถีชีวิตคนไทย รวมทัง้ขัน้ตอน
วิธีการฝึกหดัการรอ้งบทกลอน การดน้กลอน การร  าเพลงหนา้พาทย ์การร  าตีบท การร  าคู่พระนาง 
ท าใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องในปัจจุบนัหาชมไดย้ากขึน้ ศิลปินทัง้สามท่าน ไดแ้ก่ นายปกรณ ์พร
พิสทุธิ์ นายกญัจนปกรณ ์แสดงหาญ และนายวชัรพงศ ์ปานเสนชุติพนัธุ์ จึงมีแนวคิดที่จะอนุรกัษ์
ศิลปะการแสดงลิเกทรงเครื่องที่มีมาตัง้แต่ในอดีตไม่ใหส้ญูสิน้ไปจากสงัคมไทยในยุคปัจจุบนั 

1.4.1 ประวัติความเป็นมาของคณะกรณก์ัญจนรัตน ์
ปัจจุบันยังคงมีการแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรก์ัญจนรัตน ์ที่เกิดจากการ

รวมตวัของกลุ่มศิลปินทัง้สามท่าน ไดแ้ก่ นายปกรณ ์พรพิสทุธิ์ นายกญัจนปกรณ ์แสดงหาญ และ
นายวัชรพงศ ์ปานเสนชุติพันธุ์ ศิลปินทัง้สามท่านร่วมแรงร่วมใจในการก่อตัง้คณะลิเกทรงเครื่อง 
โดยใชช้ื่อนามคณะว่า “กรณก์ญัจนรตัน”์ ที่มาจากชื่อของแต่ละท่าน ไดแ้ก่ ค าว่า “กรณ”์ มาจาก
ชื่อของนายปกรณ ์พรพิสทุธิ์ ค าว่า “กญัจน” มาจากชื่อของนายกญัจนปกรณ ์แสดงหาญ และค า
ว่า “รตัน”์ มาจากชื่อของนายศิริรตัน ์ปานเสนชุติพันธุ์ (ปัจจุบนัเปลี่ยนชื่อเป็นนายวัชรพงศ)์ ซึ่ง
ศิลปินทัง้สามท่านลว้นมีความโดดเด่นและความสามารถเฉพาะตวัที่สรา้งชื่อเสียงใหก้บัคณะและ
สรา้งความสนใจใหก้บัผูช้มในยคุปัจจบุนั ดงันี ้

1.4.1.1 นายปกรณ ์พรพิสทุธิ์  ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการแสดงนาฏศิลป์ไทยจนเป็นที่
รูจ้กักนัในนามว่า “พระเอกกรมศิลป์ ตลอดกาล” ผูม้ีความรู ้ความช านาญในดา้นการละครประเภท
ต่าง ๆ  เช่น โขน ละครพนัทาง การร  าหนา้พาทย ์ร  าตีบท การร  าเบ็ดเตล็ด และการละเล่นพืน้เมือง 
นายปกรณ ์พรพิสทุธิ์ เกิดเมื่อวนัศกุรท์ี่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็น
บุตรชายคนแรกของนายจ านงค ์พรพิสุทธิ์ อดีตนาฏศิลปินของกรมศิลปากร และนางสมศรี พร
พิสุทธิ์ อดีตนักเรียนนาฎศิลป์ และอดีตนักแสดงของคณะพลายมงคล (พลโทหม่อมหลวงขาบ 
กุญชร ณ อยุธยา) ทางดา้นการศึกษาเรียนจบระดบัชัน้มธัยมศึกษาที่โรงเรียนนาฎศิลป โดยเลือก
เรียนในสาขานาฏศิลป์โขน และฝึกหัดนาฎศิลป์ขัน้พืน้ฐานกับครูอุดม อังศุธร และครูลมุล ยมะ
คปุต ์จนถึงชัน้กลางปีที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2515 จากนัน้ไปศกึษาต่อที่วิทยาลยักรุงเทพการบญัชี  

ต่อมาคุณครูพนิดา สิทธิวรรณ อดีตศิลปินของกรมศิลปากร ซึ่ งขณะนั้นด ารง
ต าแหน่งหัวหนา้แผนกนาฏศิลป์กองการสงัคีต กรมศิลปากร ได้เชิญใหน้ายปกรณ ์พรพิสุทธิ์ มา
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สอบบรรจุเขา้รบัราชการในแผนกนาฎศิลป์ เมื่อปี พ.ศ.2518 ต่อมาไดบ้รรจเุป็นขา้ราชการพลเรือน
ในต าแหน่งนาฎศิลป์จัตวา โดยมีหนา้ที่รบัผิดชอบแสดงเป็นตัวพระ (โขน) รบับทพระ ตัวเอก ตัว
รอง และตวัประกอบในการแสดงโขน ละคร ฟ้อนร  า การละเลน่พืน้เมือง จนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดงั
ทัง้จากการแสดงโขนรามเกียรติ์ รวมทัง้การแสดงต่าง ๆ เช่น เรื่องสี่ดาบพระนารายณ ์รบับทเป็น
สมเด็จพระนารายณม์หาราช เรื่องเลือดรกั เลือดกตัญญู รบับทเป็นมังคะยอ เรื่องเลือดในอกแม่ 
รบับทเป็นกษัตรยิร์ามินทร เรื่องยพุราชสามรา่ง รบับทเป็นขนุโจรกฤษณะ และการแสดงเรื่องผูช้นะ
สิบทิศ ที่มีนายเสรี หวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการแสดงละคร) ปี 
พ.ศ.2531 เป็นผูอ้  านวยการแสดงปัจจุบนันายปกรณ ์พรพิสทุธิ์ ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส านัก
การสังคีต กรมศิลปากร และมีหน้าที่เป็นวิทยากรให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ถ่ายทอด และ
สรา้งสรรคท์่าร  าต่าง ๆ ในดา้นนาฏศิลป์ไทยเพื่อน ามาเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของกรมศิลปากรสู่
สงัคมไทย  (นายปกรณ ์พรพิสทุธิ์, สมัภาษณ,์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562)  

1.4.1.2 นายกญัจนปกรณ ์แสดงหาญ ศิลปินมีความรูแ้ละความสามารถแสดงได้
ทัง้ลิเกทรงเครื่องและลิเกลูกบท รวมถึงมีความสามารถในดา้นการขับเสภาการพากยโ์ขน เพลง
ลกูทุ่ง เพลงไทยเดิม เพลงสากล เพลงหนา้พาทย ์เพลงตบั เพลงเถา และสามารถแสดงละครนอก 
ละครพนัทาง ละครดกึด าบรรพแ์ละละครสงัคีต เป็นตน้ 

นายกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ จบการศึกษาสาขาสังคีตศิลป์ไทยจากวิทยาลยั
นาฏศิลป์และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ดว้ยความชื่นชอบศิลปะการแสดงลิเกจึงเริ่มฝึกหดั
การรอ้ง การรอ้งกบัครูมานิตย ์ทว้มโสภา(พระเอกมานิต ศิษยท์องเจือ) ครูสินธร ผ่องศรี (ในระยะ
หลงัท่านเลิกท าการแสดงลิเกแต่หนัมาเป็นผูป้ระกอบพิธีไหวค้รู) ต่อมา ไดร้ว่มเริ่มแสดงกบัพระเอก
ชุมพล โฉมงาม และรบัความรูเ้พิ่มเติมกับครูร  าพึง โฉมงาม ครูชาตรี วีรวัฒน ์จนกระทั่งมารับ
ราชการท่ีกรมศิลปากร มีโอกาสฝึกหดัการแสดงลิเกทรงเครื่องจากครูวิโรจน ์วีระวฒันานนท ์ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) ปี พ.ศ.2561 โดยรบับทบาทแสดงเป็นตัวละครต่าง ๆ จาก
วรรณคดีไทย เช่น บทอิเหนา จากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา บทพระป่ินทอง จาก
เรื่องแกว้หนา้มา้ ตอนถวายลูก บทสินสมุทร บทสุดสาคร จากเรื่องพระอภัยมณี ตอนหักหางเสือ 
หลงรูปนางละเวง ศกึเกา้ทพั บทจมื่นไวยวรนาถ จากเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 
บทมงัตรา จากเรื่องผูช้นะสิบทิศ ตอนจะเด็ดตอ้งราชภยั เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัไดร้บัการถ่ายทอด
ท่าร  าจากครูปกรณ ์พรพิสทุธิ์ ผูเ้ชียวชาญท่าร  าดา้นโขนและละคร ซึ่งในช่วงที่แสดงลิเกลกูบท เห็น
การการแสดงลิเกทรงเคร่ืองเริ่มซบเซาไปมาก จึงชกัชวนครูปกรณ ์พรพิสทุธิ์ และนายวชัรพงศ ์ปาน
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เสนชุติพนัธุ ์เจา้ของรา้น “บา้นเครื่องคณุรตัน”์ ที่ไดส้ะสมชุดและเครื่องประดบัโขน ละคร และลิเก 
เพื่อรว่มอนรุกัษล์ิเกทรงเครื่องที่เป็นมรดกเก่าแก่ของชาติไทย 

 ปัจจุบันนายกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม
ดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ณ โรงละครแห่งชาติ  และท าหน้าที่เป็นวิทยากร
บรรยายเรื่องดนตรีและนาฏศิลป์ ประจ าโรงละครแห่งชาติ เช่น รายการดนตรีไทยพร รณนา 
รายการศิลปากรคอนเสิรต์ เป็นตน้ และไดร้บัรางวลัผูท้  าคณุประโยชนต่์อกระทรวงวฒันธรรม ดา้น
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคล (กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม พ.ศ. 
2562) 

1.4.1.3 นายวัชรพงศ ์ปานเสนชุติพันธุ์ ศิลปินผูม้ีความรูแ้ละเชี่ยวชาญในดา้น
เครื่องแต่งกายประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละครดึกด าบรรพ์ ละคร
พันทาง โขนหุ่นกระบอกและลิเกทรงเครื่อง  นายวัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์  เกิดเมื่อวันที่  18 
ธันวาคม พ.ศ.2498 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จากสถาบันเทคโนโลยี
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ แลว้ท างานที่บริษัทดาราเหนือ ดว้ยความรกั ความสนใจ
และชื่นชอบดา้นการแสดงโขนและละคร จึงท าใหม้ีโอกาสไดไ้ปแสดงร  าในงานต่าง ๆ ร่วมกับครู
ด ารงค ์วิเศษศิร ิที่เป็นอาจารยส์อนอยู่ที่โรงเรียนโยธินบรูณะ  

เมื่อปี พ.ศ.2519-2524 นายวัชรพงศ ์ปานเสนชุติพันธุ์ มีโอกาสไดร้่วมงานกับ      
นางสมบูรณ ์ภู่เกษร ผูเ้ป็นเจา้ของคณะ “สมบูรณศิ์ลป์” เป็นเวลา 7 ปี และเรียนรูว้ิธีการปักเครื่อง
โขน ละคร และเครื่องประดับต่าง ๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญ ต่อมาไดไ้ปขอถ่ายทอดความรูแ้ละ
ฝึกหดัการแสดงละครร  าจากครูสมัพนัธ ์พนัธุม์ณี ศิลปินผูม้ีความรูใ้นดา้นนาฏศิลป์ และไดร้บัการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติใหเ้ป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) พ.ศ.2542 รวมถึง     
ครูสวุรรณี ชลานเุคราะห ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-ละครร  า) ปี พ.ศ.2533 

นายวชัรพงศ ์ปานเสนชุติพนัธุ์ มีโอกาสน าเครื่องแต่งกายโขน ละคร จ านวน 200 
ชุด เพื่อใช้ในงานดนตรีไทยครูอาวุโส แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์ถวายเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์พระบรมราชชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 
พ.ศ.2525 และน าเครื่องแต่งกายเรื่องอิเหนา 3 ตอน ได้แก่ ตอนบุษบาชมสาร ตอนอิเหนาตัด
ดอกไมฉ้ากกริช และตอนทา้วดาหาบวงสรวง ร่วมงานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดยุเดช และมีโอกาสน าชุดการแสดงเรื่องหม่องปอกกะเยี่ยงถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงท าใหน้ายวชัรพงศ ์ปานเสนชติุ
พนัธุ ์มีความคิดที่จะอนุรกัษ์และสรา้งเครื่องแต่งกายโขน ละคร ลิเกทรงเครื่อง รวมถึงหุ่นกระบอก
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ของไทย โดยใชน้ามว่า “บา้นเครื่องคุณรตัน”์ ดว้ยความรู ้ความช านาญในดา้นเครื่องแต่งกาย
ประเภทต่าง ๆ  จึงท าใหน้ายวชัรพงศ ์ปานเสนชติุพนัธุ ์ไดร้บัรางวลัเพชรพระนคร ครัง้ที่ 2 ประจ าปี 
2563 ในดา้นบคุคลผูท้ี่มีผลงานดีเด่นทางดา้นวฒันธรรมเพื่อสืบสาน สง่เสรมิ อนรุกัษ ์ยกย่อง และ
เชิดชูเกียรติเป็นที่ประจกัษ์แก่สายตาผูช้มในประเทศ และในระดับนานาชาติ และไดร้บัการเชิดชู
เกียรติในฐานะปราชญ์ชุมชน ด้านการปักชุดโขน ประจ าปี พ.ศ.2563 จากสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวฒัน ์(วชัรพงศ ์ปานเสนชติุพนัธุ,์ สมัภาษณ,์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562) 

นอกจากความโดดเด่นในเรื่องความสามารถของศิลปินทั้งสามท่านแล้ว 
เอกลกัษณท์ี่ส  าคญัอีกประการ คือ การอนุรกัษ์วรรณคดีไทยที่คณะกรณก์ัญจนรตันไ์ด้น ามาใชใ้น
การแสดงลิเกทรงเครื่องมิใหส้ญูหายไป โดยนายกญัจนปกรณ ์แสดงหาญ ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการน า
เนือ้เรื่องจากวรรณคดีไทยมาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องว่า คณะกรณก์ญัจนรตันไ์ดร้่วมอนุรกัษ์
วรรณคดีไทยและรูปแบบของการแสดงลิเกทรงเครื่องมาจากครูวิโรจน ์วีระวัฒนานนท ์ศิลปิน
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) พ.ศ.2561 ซึ่งเนือ้เรื่องจากวรรณคดีไทยที่น ามาใชใ้นการ
แสดงมีหลายเรื่อง ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา บทพระราชนพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเลิศหลา้นภาลยั 
เรื่องพระหนัอากาศ บทพระราชนพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้หวัอยู่ นิทานค ากลอน
เรื่องพระอภยัมณี เสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผน นิทานพืน้บา้นเรื่องแกว้หนา้มา้ เป็นตน้ แต่เนือ้เรื่องจาก
วรรณคดีไทยที่ไดร้บัความนิยมจากผูช้ม ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุน
ชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง เรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนาง
ละเวง สาเหตุที่ ได้รับความนิยมเพราะเนื ้อเรื่องของวรรณคดี ไทยมีความสนุกสนาน สร้าง
จินตนาการ รวมถึงแสดงเรื่องราวทางประวติัศาสตร ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและสอดแทรกขอ้คิด 
คติธรรมสอนใจและปรชัญาชีวิตไวม้ากมายจึงท าใหว้รรณคดีทัง้สามเรื่องที่กล่าวมานี ้ไดร้บัความ
นิยมตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั (กญัจนปกรณ ์แสดงหาญ, สมัภาษณ,์ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563) 

2.วรรณคดีไทยทีน่ ามาใช้ในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
การแสดงลิเกทรงเครื่องเป็นการแสดงประเภทหนึ่งของภาคกลางที่น าเค้าโครงจาก

วรรณคดีในที่ไดร้บัการยกย่องว่าแต่งดี มีศิลปะในการน าเสนอเรื่อง เพียบพรอ้มดว้ยคุณลักษณะ
ของวรรณศิลป์และสนุทรียภาพ สรา้งอารมรณแ์ละจินตนาการใหก้บัผูช้ม 

จากการศึกษาการแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรณก์ญัจนรตันพ์บว่า ในปัจจุบนัคณะ
กรณก์ญัจนรตันน์ิยมน าเนือ้เรื่องจากวรรณคดีไทยมาใช้แสดงเฉพาะบางเรื่องและบางตอน ไดแ้ก่ 
เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง  และเรื่อง
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พระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง เพราะเป็นเหตกุารณท์ี่ผูช้มส่วนใหญ่
ยงัคงรูจ้กั ชื่นชอบและประทบัใจ  

2.1 วรรณคดีไทยเร่ืองอิเหนา  
“อิเหนา” เป็นวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่ไดร้บัการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในปี พ.ศ. 

2459 ใหเ้ป็น “ยอดแห่งบทละครร  า” เนื่องจากเป็นหนงัสือที่แต่งดีพรอ้มทุกประการ ทัง้เนือ้ความดี 
บทกลอนไพเราะและเหมาะสมส าหรบัน ามาใชใ้นการแสดงละคร นอกจากนีเ้รื่องอิเหนาถูกน ามา
ดดัแปลงหลายส านวน เช่น อิเหนาค าฉนัท ์นิราศอิเหนา และบทสกัวาอิเหนา  

จากหลกัฐานประวัติวรรณคดีไทยสนันิษฐานว่า เรื่องอิเหนาของไทยเกิดขึน้ในสมยั
อยุธยาตอนปลายถูกน ามาใชเ้ป็นการแสดงต่อหน้าพระพักตรข์องพระเจา้อยู่หัวบรมโกศ ราวปี 
พ.ศ.2275-2301 หลงัจากเสียกรุงครัง้ที่ 2 ในปี พ.ศ.2310 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช ทรงใหม้ีการซ่อมแซมบทละครเรื่องดาหลงัและอิเหนาฉบับในสมัยอยุธยาที่ได้สูญ
หายไปขึน้มาใหม่ รวมทัง้บทละครในเร่ืองรามเกียรติ์และอณุรุท (สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม
พระยาด ารงราชานภุาพ,  2508, น. 132-133)  

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชด าริใหก้วีในราชส านัก
รวบรวมและรือ้ฟ้ืนบทละครในเรื่องอิเหนาขึน้เสียใหม่ เพื่อรกัษาสมบติัของชาติใหค้งอยู่ รชักาลที่ 1
พระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนามีทั้งสิน้ 6 ตอน ไดแ้ก่ ตอนตั้งวงศเ์ทวาจนถึงตอนอิเหนาไปอยู่เมือง
หมนัหยาครัง้แรก ตอนเขา้หอ้งจินตะหราจนถึงอิเหนาตอบสารกเุรปัน ตดัอาลยับษุบา ตอน   วิหยา
สะก าเที่ยวป่าจนถึงทา้วหมนัหยารบัสารกุเรปัน ตอนศึกกะหมงักุหนิงตอนเขา้เมืองมะละกาจนถึง
อุณากรรณขึน้เขาประจาหงัน และตอนย่าหรนัตกไปเมืองมะงาดาจนถึงระเด่นดะราหวันตามย่า
หรนัมาเมืองกาหลงั (สภุคั มหาวรากร,2547, น. 2) 

ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยัทรงขึน้ครองราชย์ ระหว่าง 
ปีพ.ศ 2352-2367 พระองคท์รงสนพระทยัใหท้ านุบ ารุงงานศิลปะในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ศิลปะการช่าง 
ดา้นนาฏยศาสตร ์ทั้งดา้นการขับรอ้ง การขับเสภา การละครโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงเรื่อง
อิเหนาที่พระองคท์รงพระราชนิพนธข์ึน้ใหม่ เพื่อใชส้  าหรบัแสดงเฉพาะในราชวงั ดว้ยสาเหตทุี่ทรง
พระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาเพราะบทละครเรื่องอิเหนาที่พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
ทรงพระราชนิพนธน์ัน้ มีเพียง 6 ตอน ซึ่งลกัษณะบางตอนที่ไม่ปะติดปะต่อ หากน ามาใชป้ระกอบ
ลีลาท่าร  าแลว้อาจจะไม่งดงามตามแบบแผนของละคร (ธานีรตัน ์จตัทุะศรี, 2552, น. 68) 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัยทรงพระราชนิพนธ์บทละครแลว้ ทรง
ทรงพระราชทานพระราชทานแก่เจา้ฟ้ากรมหลวงพิทกัษม์นตรีเพื่อน าไปซอ้มกบักระบวนท่าร  า โดย
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มีครูละครอีก 2 ท่าน คือ นายทองอยู่และนายรุ่ง วิธีการฝึกซอ้มกระบวนร าโดยเจา้ฟ้ากรมหลวง
พิทกัษม์นตรีทรงน าพระฉายบานใหญ่มาตัง้ แลว้ทรงร  าท าบทและแกไ้ขกระบวนท่าร  าจนกว่าจะได้
ท่าร  าที่งดงาม จากนั้นทรงซอ้มให้นายทองอยู่และนายรุ่งไปหัดละครหลวง แลว้แสดงร  าถวาย
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยัทอดพระเนตรเพื่อทรงแกไ้ขกระบวนร าอีกชัน้หนึ่ง 

เรื่องอิเหนานิยมแสดงละครในเรื่อยมาจนถึงรชัสมัยรชักาลที่ 4 ทรงฟ้ืนฟูละครหลวง
ขึน้ใหม่ รวมถึงละครในเรื่องอิเหนาที่ทรงใหม้ีการน าแสดงรอ้งร่วมกับวงป่ีพาทย ์จึงท าใหล้ะครใน
เรื่องอิเหนาไดร้บัความนิยมในหมู่พระบรมวงศานุวงศแ์ละเจา้นายอีกครัง้ รชักาลที่ 4 ทรงอนุญาต
ใหค้ณะละครต่าง ๆ สามารถน าเรื่องอิเหนาไปใชใ้นการแสดงคณะของตนได ้แต่ตอ้งเสียภาษีอากร
ใหก้บัพระราชส านกั จนถึงรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงน าเรื่องอิเหนามา
ใชใ้นแสดงในวงั และทรงอนุญาตใหล้ะครอ่ืน ๆ สามารถน าผูห้ญิงไปแสดงร่วมกบัคณะของตนได ้
และทรงน าละครแบบใหม่ทางตะวันตก ไดแ้ก่ ละครดึกด าบรรพ ์ท าใหค้นหันไปสนใจละครแบบ
ใหม่มากกว่าละครใน (สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2514, น. 157) 

ภายหลังละครในเรื่องอิเหนาถูกน ามาใชใ้นเป็นรูปแบบของการแสดงต่าง ๆ เช่น 
ละครดึกด าบรรพ ์รวมถึงลิเกทรงเครื่องที่หม่อมสุภาพน าเนือ้เรื่องอิเหนามาใชแ้สดงที่วิกเป็นครัง้
แรก ใน ปีพ.ศ.2450 (สรุพล วิรุฬรกัษ,์ 2539, น.35)  

จารุวฒัน ์ศรีโสภา (2560, น. 266-267) ศกึษาวิธีการแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่องอิเหนา 
ตอนศึกกะหมงักุหนิง ของครูบุญเลิศ นาจพินิจ ผลการศึกษาสรุปไดว้่า การแสดงลิเกทรงเครื่องน า
เนือ้เรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง มาปรบัใชก้ับองคป์ระกอบและวิธีการแสดงลิเกทรงเครื่อง 
โดยครูบุญเลิศ นาจพินิจน าเค้าโครงเรื่องอิเหนามาปรับใช้ในการแสดงลิเกทรงเครื่องเพื่อให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกับการแสดง เพราะเรื่องอิเหนาเป็นยอดกลอนแห่งบทละครร  าและเป็น
เหตกุารณท์ี่แสดงการสูร้บระหว่างฝ่ายอิเหนากับฝ่ายทา้วกะหมงักุหนิง  รวมถึงบทกลอนบางบทมี
ความไพเราะเหมาะสมที่น ามาปรบัใชใ้นการขับรอ้ง การตีบของท่าร  า เช่น การร  าใชอ้าวุธได ้จึง
สรา้งความตื่นตาต่ืนใจใหแ้ก่ผูช้ม  

วรรณคดีเรื่องอิเหนา ปัจจุบนัมีการน ามาแปรรูปเป็นสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น นิทาน 
หนงัสือการต์นู นวนิยาย ละคร โทรทศัน ์ภาพยนตร ์และบทเพลง ทัง้ลกัษณะสืบทอดและดดัแปลง
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยันิยม ดงัที่ กาญจนา แกว้เทพ (2553, น. 314-352) กล่าวว่า ปัจจุบนัมี
การน าวรรณคดีไทยมาใชร้่วมกับสื่อสมัยใหม่ โดยคงเดิมส่วนส าคญั เช่น โครงเรื่องตัวละคร ฉาก 
นอกจากนีย้ังมีการเพิ่มเติม ตัดทอน หรือแต่งใหม่ เช่น การเพิ่มตัวละคร การตัดบทวรรณคดีบาง
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บทออกเพื่อความกระชบัรวดเรว็มากขึน้ การเพิ่มบทเจรจาแทรกกบัดนตรีเขา้มาเพื่อท าใหว้รรณคดี
มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ 

ธานีรตัน ์จัตุทะศรี (2552, น. 322) ศึกษา พระราชนิพนธ์อิเหนาในรชักาลที่ 2: การ
สรา้งนิทานปันหยีใหเ้ป็นยอดแห่งวรรณคดีบทละครใน ผลการศึกษาสรุปไดว้่า นิทานปันหยียงัคง
รกัษาเนือ้หาที่แสดงความวีรบรุุษของนิทานปันหยี และรกัษาบทบาทของตวัละครตวัละครเอกฝ่าย
ชายและฝ่ายหญิง เช่น มีบญุญาธิการ รูปงามเป็นเลิศ มีความสามารถในศิลปะ เป็นตน้ การรกัษา
วฒันธรรมของชาวมลายู เช่น การนบัถือองคป์ะตาระกาหลา การละเล่นและการแสดงของมลายู
ในนิทานปันหยี ด้านการรังสรรค์ขนบของวรรณคดีและการแสดงในมีการผสมผสานได้อย่าง
กลมกลืน การแสดงท่าร  าสามารถอวดฝีมือของตวัละครไดอ้ย่างงดงาม  

จักรสุรักษ์ จันทรวงศ์  (2549, น.267) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการดัดแปลงเรื่อง
อิเหนาเป็นบทละครโทรทศัน  ์ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ปัจจุบนัวรรณคดีเรื่องอิเหนาถูกน ามาใชเ้ป็น
ละครโทรทศันจ์ึงตอ้งมีการดัดแปลงตวับทเพื่อใหเ้ขา้กับยุคสมยั แบ่ง 4 ประเด็น คือ การดดัแปลง
เนือ้เรื่อง มีการตดัทอน การเพิ่มเติม และการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เช่น การเพิ่มเติมเนือ้เรื่อง 
เช่น การเพิ่มเติมฉากการเกิดของนางจินตะหรา ซึ่งเนือ้เรื่องนีไ้ม่มีการปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ 
การดดัแปลงตวัละครโดยน าตัวละครบางตัวที่ปรากฏในวรรณคดีมาสรา้งใหม่ เช่น ลกัษณะนิสยั
อิเหนาที่มีการปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นผูท้ี่ตอ้งหวังพึ่งผูอ่ื้น การเพิ่มฉากและการตัดฉาก เช่น ฉากลาน
ประลองเมืองลา่ส า ดา้นการตดัฉากทีวีสแควรม์ีการตดัฉากเมืองมะละกาออกไป และการดดัแปลง
การใชภ้าษา โดยแต่งบทสนทนาที่น ามาจากส านวนอ่ืน อย่างไรก็ตามบทละครโทรทัศนไ์ดร้กัษา
โครงเรื่องหลัก เนือ้หาส าคัญ ลักษณะตัวละครบางตัวและความงามทางภาษา  จึงคงคุณค่าใน
ฐานะวรรณคดีดดัแปลงที่มีต่อสงัคม ไดแ้ก่ คณุค่าดา้นวรรณศิลป์ คณุค่าดา้นปรชัญา และคณุค่า
ดา้นศิลปะการแสดงอย่างครบถว้น 

2.1.1 เนือ้เร่ืองย่ออิเหนาจากวรรณคดีไทย 
เรื่องอิเหนาเป็นบทละครในที่เป็นเรื่องราวของกษัตริยว์งศเ์ทวาปกครอง 4 เมือง  

คือ เมืองกุเรปัน เมืองดาหา เมืองกาหลงั และเมืองสิงหัดส่าหรี ที่สืบเชือ้สายมากจากเทวดา คือ 
องคป์ะตาระกาหลา ทา้วกเุรปันมีพระโอรสชื่อว่า อิเหนา ทา้วดาหามีพระราชธิดาชื่อว่า บษุบา ทา้ว
กเุรปันจึงขอตนุาหงนัใหก้บัอิเหนา เมื่ออิเหนาอาย ุ15 ปีตอ้งเดินทางไปช่วยงานพระศพของอัยยิกา
ที่เมืองหมนัหยาแลว้พบกบันางจินตะหรา จึงหลงรกัและไม่ยอมกลบัเมืองกุเรปัน ทา้วกุเรปันจึงส่ง
สารใหอิ้เหนากลบัเมือง 
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นางประไหมสุหรีพระมเหสีของทา้วกุเรปันประสติูพระธิดาชื่อวิยะดา ทา้วดาหา
จึงขอตนุาหงนัใหก้บัสียะตรา ทา้วกเุรปันคิดจะจดังานอภิเษกใหอิ้เหนากบันางบุษบา แต่อิเหนายงั
มีจิตปฏิพทัธต่์อนางจินตะหรา จึงออกอบุายลาทา้วกุเรปันไปเที่ยวป่า แลว้ปลอมตวัเป็นโจรป่าชื่อ 
มิสาระปันหยี ระหว่างเดินทางไปเมืองหมนัหยา ในระหว่างทางอิเหนาไดร้บกบัทา้วบุศสิหนาแลว้
ชนะ ระตูพี่ชายท้าวบุศสิหนายอมแพ้และยกพระโอรสสังคามาระตา และยกพระราชธิดานาง
สะการะวาตี และ  มาหยารศัมีใหก้บัอิเหนา หลงัจากอิเหนาเดินทางไปถึงเมืองหมนัหยาไดค้รองคู่
กบันางจินตะหรา เมื่อทา้วดาหาทราบเรื่องจึงโกรธแคน้อิเหนา จึงประกาศว่าจะยกนางบษุบาใหแ้ก่
ผูท้ี่มาสูข่อเป็นคนแรก ระตจูรกาจึงไดเ้ดินทางมาขอหมัน้กบับษุบา องคป์ะตาระกาหลาโกรธอิเหนา
มาก จึงบนัดาลใหว้ิหยาสะก าพระโอรสของทา้วกะหมังกุหนิงไดพ้บรูปภาพของนางบุษบา เมื่อวิ
หยาสะก าเห็นรูปภาพของนางบุษบาจึงหลงรกั แลว้ขอรอ้งใหท้า้วกะหมงักุหนิงไปสู่ขอนางบุษบา 
ทา้วดาหาปฏิเสธการสูข่อ จึงท าใหท้า้วกะหมงักหุนิงประกาศศกึสงครามเพื่อช่วงชิงนางบษุบา  

ทา้วกุเรปัส่งสารใหอิ้เหนาเพื่อกลบัมาช่วยทา้วดาหา อิเหนาจึงลานางจินตะหรา  
นางสะการะวาตี และมาหยารศัมี อิเหนาไดช้ยัชนะในการท าศึกสงคราม จึงเขา้เฝ้าทา้วดาหาและ
ไดพ้บนางบุษบา อิเหนาเสียดายนางบุษบาจึงเผาเมืองของทา้วดาหาแลว้ลกัพานางบุษบาไปไวท้ี่
ถ า้ทอง  องคป์ะตาระกาหลาโกรธอิเหนาที่สรา้งความเดือดรอ้นใหผู้อ่ื้น จึงบนัดาลใหล้มหอบบุษบา
ไปจากอิเหนา และใหบุ้ษบาปลอมเป็นชายชื่อ มิสาอณุากรรณ แลว้สาปใหอิ้เหนากบับุษบาจ ากัน
ไม่ได ้จนกว่าอิเหนา นางบษุบา สียะตรา และวิยะดา ไดก้ลบัมาพบกนั  

เมื่ออิเหนาทราบว่าบุษบาหายไปก็ออกตามหา โดยปลอมเป็นปันหยีและพาวิยะ
ดาไปดว้ย โดยเปลี่ยนชื่อเป็นเกนหลงหนึ่งหรดั อิเหนาใชเ้วลาตามหาบุษบาหลายปี เมื่อมาถึง
เขาปัจจาหงนัใกลเ้มืองกาหลงัจึงบวชเป็นฤๅษีชื่อกศัมาหราอายนั เพื่อสะเดาะเคราะหแ์ละขอใหไ้ด้
ใหพ้บนางบุษบา องคป์ะตาระกาหลาแนะน าใหอุ้ณากรรณออกตามหาอิเหนา อุณากรรณจึงลา
ทา้วประมอตนั  ระหว่างอณุากรรณไดพ้บอิเหนาในรูปฤๅษีกศัมาหราอายนั  แต่ก็จ ากนัไม่ไดเ้พราะ
ค าสาป สังคามาระตาสงสัยว่าอุณากรรณคือบุษบาที่ปลอมตัวมา แต่อิเหนาไม่เชื่อ พี่เลีย้งของ
บษุบาก็คิดฤๅษีคืออิเหนา  แต่อณุากรรณก็ไม่เชื่อ อณุากรรณเขา้เมืองกาหลงัและไดร้บัแต่งตัง้เป็น
โอรสบุญธรรม ต่อมาอิเหนาลาพรตกลบัเป็นปันหยีเพื่อเขา้เมืองกาหลงั  ทา้วกาหลงัตอ้นรบัปันหยี
เช่นเดียวกบัอณุากรรณ 
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ทา้วจะมาหราต้องการตุนาหงันราชธิดาทา้วกาหลัง แต่ถูกปฏิเสธจึงประกาศ
สงครามปันหยีและอณุากรรณจึงออกไปท าศกึสงคราม ทา้วกาหลงัจดังานสมโภชพระราชธิดาและ
ปันหยีไดพ้บนางสะการะหนึ่งหรดัและหลงรกั ต่อมาอณุากรรณเกิดเกรงว่าจะมีคนรูว้่าตนเป็นหญิง
จึงลาทา้วกาหลงัท าทีจะกลบัเมืองและไปบวชเป็นแอหนงัและเรียนรูว้ิชาพยากรณ ์ 

เมื่อสียะตราอายุได้ 15 ปี  เกิดคิดถึงนางบุษบาและอิเหนา จึงลาทา้วดาหาไป
เที่ยวป่าแลว้ปลอมตวัพรอ้มเปลี่ยนชื่อเป็น ย่าหรนัปันจุเหร็จ  องคป์ะตาระกาหลาแปลงเป็นนกยูง
มาล่อย่าหรนัไปเมืองกาหลงั ย่าหรนัเขา้เฝ้าทา้วกาหลงั ทา้วกาหลงัตอ้นรบัและเลีย้งย่าหรนั เมื่อ
ย่าหรนัพบปันหยีแต่จ ากนัไม่ได ้ส่วนสงัคามาระตาจ าสียะตราได้ แต่ไม่บอกปันหยี ย่าหรนัพบนาง
เกนหลงก็นึกรกั แต่ปันหยีไม่พอใจ สงัคามาระตาเป็นใจใหย้่าหรนัลกันางเกนหลง  สงัคามาระตา
ตามไปบอกปันหยี ในขณะที่ปันหยีก าลงัปีนขึน้ต าหนกันางสะการะหนึ่งหรดัพอดี ปันหยีหุนหนัไป
รบกับย่าหรนั เมื่อกริชของทัง้สองกระทบกันก็เกิดเปลวไฟ  สงัคามาระตาจึงบอกปันหยีว่าน่าจะ
เป็นดว้ยรว่มวงศเ์ทวา 

ต่อมาสงัคามาระตาไปขอกริชย่าหรนัมาใหปั้นหยีดจูึงรูว้่าเป็นสียะตราปลอมมา 
ฝ่ายระตเูมืองมะงาดาตอ้งการสะการะหนึ่งหรดัเป็นมเหสีของนอ้งชายตน จึงส่งใหค้นไปลกัพาปัน
หยีมา แต่ลกัผิดตวัไดย้่าหรนัมาแทน นางดะราหวนับุตรีระตมูะงาดาเห็นย่าหรนัแลว้นึกรกั จึงลอบ
ไปหาย่าหรัน ฝ่ายปันหยีให้คนออกตามหาย่าหรัน ประสันตาตามหาย่าหรันไปพบแอหนังซึ่ง
พยากรณ์ว่าใหไ้ปตามย่าหรนัที่เมืองมะงาดา ปันหยีฟังเรื่องของแอหนังแลว้สนใจจึงปลอมเป็น
เทวดาลวงนางแอหนังว่าจะพาไปสวรรค์ แต่พานางมาที่เมืองกาหลงั อิเหนาไดเ้ห็นกริชของนาง
แลว้เขา้ใจผิดคิดว่านางเป็นเมียอุณากรรณ พี่เลีย้งตามไปพบย่าหรนัที่เมืองมะงาดาแลว้พาหนี
กลบัมาที่เมือง กาหลงั ย่าหรนัจึงพานางดะราหวันมาดว้ย ฝ่ายแอหนังเกรงว่าจะตอ้งเป็นเมียปัน
หยีจึงคิดฆ่าตวัตาย  ประสนัตาแสรง้ท าอบุายเล่นหนงัเป็นเรื่องราวของอิเหนาและบุษบา ในที่สุด
กษัตริยท์ั้ง 4 จึงพน้ค าสาปและจ ากันได้  ทา้วกุเรปันและทา้วดาหาไปเมืองกาหลังและจัดการ
อภิเษกแก่อิเหนาพรอ้มกบักษัตรยิว์งศเ์ทวาทัง้หมด (รื่นฤทยั สจัจพนัธุ,์ 2561, น. 30-235) 

2.1.1.1 เนื ้อเรื่องย่อเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา จากบทลิเก
ทรงเครื่อง 

จากการศึกษาการน าเสนอวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า 
คณะกรณ์กัญจนรตัน์นิยมน าเนือ้เรื่องอิเหนา มาปรบัใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องเฉพาะตอน
อิเหนาลานางจินตะหรา โดยเริ่มเหตกุารณใ์นตอนที่ประสนัตาน าสารจากทา้วกเุรปันมาใหอิ้เหนา 1 
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ฉบบั จนถึงเหตกุารณต์อนที่จรการบัสารจากทา้วดาหา ซึ่งผูว้ิจยัสรุปเรื่องย่อจากเรื่องอิเหนา ตอน
อิเหนาลานางจินตะหรา ดงันี ้

ประสนัตาน าสารจากทา้วกุเรปันมาใหอิ้เหนา 1 ฉบบั เพื่อแจง้ข่าวการเกิดศึก
สงครามระหว่างทา้วดากับทา้วกะหมังกุหนิง อิเหนาจ าใจตอ้งเดินทางกลบัเพราะดว้ยความเป็น
ห่วงวงศเ์ทวัญ จึงถือสารไปแจง้นางจินตะหรา นางจินตะหราเกิดความคับแคน้ใจ เพราะคิดว่า
อิเหนาออกกลอุบายจะกลบัเมืองดาหาเพื่อตอ้งการกลบัไปหานางบุษบาคู่ตุนาหงนัเก่า จึงพดูตัด
พอ้ต่อว่าอิเหนาที่ผิดค าสัญญา อิเหนาพยายามใหน้างจินตะหราอ่านราชสาสน์จากทา้วกุเรปัน 
อิเหนาปลอบโยนนางจินตะหราใหค้ลายเศรา้ นางจินตะหราขอรอ้งออ้นวอนใหอิ้เหนารีบกลบัเมือง
หมนัหยาเมื่อท าศกึสงครามเรียบรอ้ยแลว้  

อิเหนาตอ้งการพบหนา้นางมาหยารศัมีกับนางสการะวาตี นางจินตะหราจึง
ใชใ้หพ้ระพี่เลีย้งไปเรียกสองนางมาเขา้เฝ้าอิเหนา อิเหนาลานางจินตะหรา นางมาหยารศัมีและ
นางสการะวาตี จากนัน้อิเหนาจึงเคลื่อนทพัออกจากเมืองหมนัหยา 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า คณะกรณก์ญัจนรตันนิยมน าเนือ้เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลา
นางจินตะหรา มาปรบัใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง เพราะเรื่องอิเหนาถือเป็นยอดของกลอนบท
ละครร  าที่มีเนือ้ความดี สนุกสนาน ดา้นวรรณศิลป์ที่มีความไพเราะสามารถน ามาเป็นบทสื่อสาร
แสดงอารมณ์รกั โกรธ และโศกเศรา้ได้ รวมถึงบทกลอนเรื่องอิเหนาสามารถน ามาบรรจุเพลงที่
น ามาใชป้ระกอบการแสดงและการตีบทของท่าร  าที่แสดงการเกีย้วของตวัพระกบัตวันาง ท่าโกรธ 
และท่าโศกเศรา้ไดอ้ย่างสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัเนือ้เรื่อง 

2.2 วรรณคดีไทยเร่ืองขุนช้างขุนแผน 
เสภาเรื่องขุนชา้งขุนแผนเป็นวรรณคดีไทยที่ไดร้บัการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้

เป็นยอดแห่งวรรณคดีประเภทกลอนสภุาพ สนันิษฐานว่าเรื่องขนุชา้งขนุแผนเป็นนิทานที่น ามาจาก
เคา้โครงจากเรื่องราวของบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในสมยัอยุธยาตอนตน้ในสมยัพระบรมไตรโลกนาถ 
(ดวงมน จิตรจ์  านนค,์ 2546, น.) เสภาเรื่องขุนชา้งขุนแผนมีการแพร่หลายในหมู่ชาวบา้นลักษณะ
วรรณกรรมมขุปาฐะ ต่อมาจึงปรบันิทานรอ้ยแกว้และแบบรอ้ยกรองเพื่อน ามาใช้กบัดารขบัท านอง
แทรกกับการเล่า จึงเป็นจุดเริ่มตน้ของการขับเสภาเรื่องขุนชา้งขุนแผนขึน้ (สมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานภุาพ, 2510, น.3-1)   
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เมื่อปี พ.ศ.2460 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั ทรงรบัสั่งใหก้ลุ่ม
กวีในราชส านกัรวบรวมบทเสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผนขึน้มาใหม่หลายส านวน โดยสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพและเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นกวีพจน์ปรีชาได้ทรงร่วมกันรวบรวมเรื่องขุนช้าง
ขุนแผนฉบับหอสมุดวชิรญาณ จ านวน 43 ตอน ช่วงสมัยในรชักาลที่ 2 มีการพัฒนาอย่างมาก
โดยเฉพาะการน าเรื่องขุนชา้งขุนแผนมาแต่งใหม่อย่างประณีตและมีการน าเครื่องดนตรีประกอบ
สลบักบัการขบัเสภา จนไดร้บัความนิยมจากบุคคลทัง้ในพระราชวงัและนอกพระราชวงั เพราะดว้ย
ลกัษณะค าประพันธ์ที่มีความไพเราะ คมคาย และสะทอ้นใหเ้ห็นขนบ ธรรมเนียมประเพณี การ
ปกครอง การศึกษา ศาสนา สงครามและวิถีชีวิตของชาวบา้น (ประจกัษ์ ประภาพิทยากร, 2508, 
น. 5-7) 

สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั เสภาเรื่องขุนชา้งขุนแผนยงัคงนิยมน ามา
ขบัเลน่กนัอย่างแพรห่ลาย จนเริ่มเกิดคณะขบัเสภามากขึน้แลว้ไดน้ าการขบัเสภามาประชนัแข่งกนั 
จึงท าใหเ้ริ่มมีการแต่งบทเสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผนอีกหลายส านวน โดยมีการแต่งต่อจากบทเดิมใน
รชักาลที่ 2 การแต่งแทรกต่อบท และการแต่งประชันบทหลวงเดิม แต่งยังเป็นตอนสัน้ ๆ เท่านัน้ 
เช่น ตอนท าศพนางวนัทองจนถึงตอนนางสรอ้ยฟ้ากลบัเมืองเชียงใหม่ 

 ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงรวบรวมบทเสภาขนุชา้ง
ขนุแผน รวมถึงใหก้วีบางท่านแต่งเพิ่มบทเสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผน เช่น ตอนจระเขเ้ถรขวาด ซึ่งเป็น
งานผลของครูแจง้ ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เรื่องขุนชา้งขุนแผน
เริ่มมีการแพร่หลายสู่ประชาชนมากขึน้ เพราะดว้ยเทคโนโลยีทางการพิมพเ์ขา้มาในประเทศไทย 
และมีการพิมพเ์สภาเรื่องขุนชา้งขุนแผนเป็นครัง้แรก เมื่อปี พ.ศ.2415 จึงท าใหเ้สภาเรื่องขุนชา้ง
ขนุแผนจากวรรณกรรมมขุปาฐะกลายเป็นวรรณกรรมลายลกัษณ ์จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.2460 ในสมยั
รัชกาลที่  6 หอสมุดวชิรญาณได้รวบรวม ช าระและพิมพ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเผยแพร่สู่
ประชาชนอกีครัง้ (สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2468, น. 41-53) 

ภายหลงัเสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผนเป็นวรรณคดีที่นิยมกนัอย่างแพรห่ลายของชาวบา้น 
และน ามาปรบัใชใ้นรูปแบบของการแสดงต่าง ๆ เช่น ละครดกึด าบรรพ ์ละครรอ้ง รวมถึงการแสดง
ลิเกทรงเครื่องที่น าวรรณคดีเรื่องขุนชา้งขุนแผนมาใชใ้นการแสดง (ผะอบ โปษะกฤษณะ ,2523, น. 
77) นอกจากนีน้ิยมเรื่องขุนชา้งขุนแผนน ามาปรบัเป็นสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น ละครเวที นวนิยาย 
บทละครเวท ีภาพยนตร ์เป็นตน้  

ศักดา ป้ันเหน่งเพ็ชร ์(2517, น. 267-269) ศึกษาคุณค่าเชิงวรรณคดีเรื่องขุนช้าง
ขนุแผน ผลการศกึษาสรุปได ้เรื่องขนุชา้งขนุแผนเป็นวรรณคดีเป็นวรรณคดีที่มีคณุค่าในเเง่จรรโลง
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ใจใหก้ับผูอ่้าน เพราะเนือ้เรื่องเก่ียวกับชาวบา้นตลอดทัง้เรื่อง มีเพียงแค่บางตอนที่เก่ียวข้องกับ 
พระกษัตริย์ ค าประพันธ์มีการเลือกสรรค าอย่างความไพเราะลึกซึง้ มีการใช้ส  านวนโวหาร 
อปุมาอปุไมย แก่นของเรื่องเป็นแนวปรชัญาทางพุทธศาสนา คือ ชีวิตของมนุษยน์ีเ้ป็นอนิจจงั จึง
เป็นสจัธรรมของชีวิตดา้นตวัละครมีบทบาทส าคญัที่แสดงแง่มมุต่าง ๆ ของชีวิตมนุษยใ์นดา้นบวก
และดา้นลบ  

ณรงศกัดิ์ สอนใจ (2545, น.193) ไดศ้ึกษาการเปรียบเทียบวรรณกรรมดดัแปลงเรื่อง
ขุนชา้งขุนแผน ผลการศึกษาสรุปไดว้่า เรื่องขุนชา้งขุนถูกน ามาดดัแปลง มี 4 ฉบบั ไดแ้ก่ นวนิยาย
เรื่องขนุชา้งขุนแผนของพิชยั โอตตรดิตถ ์นวนิยายเรื่องขุนชา้งขนุแผนของ ป.อินทรปาลิต นิราศขุน
ชา้งขุนแผนของฉนัท ์ข าวิไล และบทละครเวทีเรื่องพิมพิลาไลยของปาริชาติ จึงวฒันาภรณ ์โดยแต่
ละฉบบัมีการดดัแปลงค าประพนัธท์ี่แตกต่างกนัไป เช่น บทละครเวทีเรื่องพิมพิลาไลยของปารชิาติ
ใชค้อรสั ดา้นเนือ้หามีหลายลกัษณะที่แตกต่าง เช่น นวนิยายเรื่องขุนชา้งขุนแผนของป.อินทรปา
ลิตมีเนือ้หาใกลเ้คียงบทเสภาเรื่องขุนชา้งขุนแผนมากที่สุด ส่วนบทละครเวทีเรื่องพิมพิลาไลยของ
ปาริชาติมีการตดัเนือ้หามากที่สดุ ดา้นบริบทของสงัคมมีลกัษณะที่แตกต่าง เช่น นวนิยายเรื่องขุน
ชา้งขุนแผนของพิชยั โอตตรดิตถ ์มีการเพิ่มเนือ้หาเก่ียวกบัดา้นการเมืองและการรกัชาติ ปัจจยัใน
การดัดแปลงวรรณคดีเรื่องขุนชา้งขุนแผนทั้งสี่ฉบับลว้นมีปัจจัยที่สอดคลอ้งกัน คือ ปัจจัยดา้น
สงัคม ปัจจยัดา้นแนวคิดของผูแ้ต่ง และปัจจยัค าประพนัธ ์

จากการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า เสภาเรื่องขุนชา้งขุนแผนเป็นวรรณคดีที่
แพร่หลายในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย ในปี พ.ศ.2460 หอสมุดวชิรญาณ
ส าหรบัพระนครไดช้ าระเสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผนจนไดก้ารยอมรบัและนิยมแพรห่ลายมาถึงปัจจุบนั 
และน าเสภาเรื่องขุนชา้งขุนแผนเป็นสื่อสมยันิยมประเภทต่าง ๆ เช่น ละครเวที นวนิยาย บทละคร
เวที ภาพยนตร ์เป็นต้น ซึ่งการน าวรรณคดีมาใช้ในรูปแบบของการแสดงและรูปแบบของสื่อ
สมัยใหม่เพื่อสรา้งความสนใจใหผู้อ่้านแต่ละยุคสมัยตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดีที่เป็นมรดก
ของชาติ 

2.2.1 เนือ้เร่ืองย่อขุนช้างขุนแผนจากวรรณคดีไทย 
กล่าวถึงสามครอบครัวที่เมืองสุพรรณบุรี คือ ครอบครัวของขุนไกรพลพ่าย มี

อาชีพรบัราชการทหาร ภรรยาชื่อนางทองประศรี มีลูกชายชื่อว่าพลายแกว้ ครอบครวัของขุนศรี
วิชยั มีอาชีพรบัราชการเป็นนายกองกรมชา้งนอก ภรรยาชื่อนางเทพทองและมีลกูชายชื่อว่าขุนชา้ง 
และครอบครวัของพันศร โยธามีอาชีพเป็นพ่อคา้กับภรรยาชื่อศรีประจัน มีลูกสาวชื่อว่า พิมพิลา
ไลย 
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วนัหนึ่งสมเด็จพระพนัวษาตอ้งการล่าควายป่า จึงสั่งใหขุ้นไกรพลพ่ายเตรียมฝูง
ควายไว ้แต่บงัเอิญฝูงควายป่าเกิดแตกต่ืนวิ่งหนีกันอลหม่าน ขุนไกรพลพ่ายจึงใชห้อกแทงควาย
ตายเกือบหมด สมเด็จพระพนัวษากริว้จึงสั่งโทษประหารขุนไกรพลพ่ายทนัที เมื่อนางทองประศรีรู ้
ข่าวจึงรีบพาพลายแก้วหนีไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ด้านครอบครัวของขุนศรีวิชัย ที่ เมือง
สพุรรณบุรี โดนโจรปลน้บา้นและฆ่าขุนศรีวิชยั ทางดา้นพนัศรโยธาเดินทางไปคา้ขายต่างเมืองท า
ใหเ้ป็นไขป่้าตาย เมื่อพลายแกว้อายไุด ้15 ปี  ก็บวชเณรเรียนวิชาอยู่ที่วดัสม้ใหญ่ และยา้ยไปเรียน
ต่อที่วัดป่าเลไลย ต่อมาที่วัดป่าเลไลยมีการจัดงานเทศน์มหาชาติ เณรพลายแก้วได้ขึน้เทศน์
กณัฑม์ทัรี ที่นางพิมพิลาไลยเป็นเจา้ของกณัฑเ์ทศน์ แลว้น าผา้สไบของตนบูชากณัฑเ์ทศน ์ขุนชา้ง
เห็นเช่นนัน้ก็รีบน าผา้ห่มของตนวางคู่กับผา้สไบของนางพิมพิลาไลย แลว้ตัง้จิตอธิษฐานขอใหไ้ด้
นางเป็นภรรยา เมื่อเณรพลายแกว้สกึแลว้ จึงรีบใหน้างทองประศรีมาสูข่อนางพิมพิลาไลย 

เมืองเชียงใหม่ยกทัพตีเมืองเชียงทองซึ่งเป็นเมืองขึน้ของกรุงศรีอยุธยา สมเด็จ
พระพันวษาจึงแต่งตัง้ใหพ้ลายแกว้เป็นแม่ทัพไปรบกับเมืองเชียงใหม่  ส่วนนางพิมพิลาไลยป่วย
หนกัรกัษาไม่หาย ขรวัตาจวูดัป่าเลไลยจึงแนะน าใหเ้ปลี่ยนชื่อเป็นวนัทอง อาการไขจ้ึงหาย ฝ่ายขุน
ชา้งออกอบุายเอากระดกูใสห่มอ้ไปใหน้างศรีประจนัและนางวนัทองดวู่าพลายแกว้ตายในสนามรบ 
และขู่ว่านางวนัทองจะตอ้งถกูคมุตวัไปเป็นม่ายหลวงในพระราชวงั นางศรีประจนัดว้ยความกลวัจึง
บังคับใหน้างวันทองแต่งงานกับขุนชา้ง หลังจากขุนแผนชนะศึกสงครามกับเมืองเชียงใหม่แลว้ 
นายบา้นแสนค าแมนแห่งหมู่บา้นจอมทอง จึงยกลกูสาวชื่อว่า นางลาวทองใหก้บัขุนแผน ขุนแผน
จึงพานางลาวทองกลบัมายงักรุงศรีอยุธยาพรอ้มบรรดาศักดิ์ขุนแผนแสนสะทา้น นางวนัทองเห็น
ขุนแผนพาภรรยาใหม่มาดว้ยก็โกรธด่าทอพูดกา้วรา้วขุนแผน ท าใหขุ้นแผนโมโหและพานางลาว
ทองไปอยู่ที่จงัหวดักาญจนบรุี  

วนัหนึ่งขุนชา้งและขุนแผนตอ้งเขา้เวรดว้ยกนั นางทองประศรีใหค้นมาส่งข่าวว่า
นางลาวทองป่วยหนกั ขุนแผนเป็นห่วงนางลาวทองจึงฝากเวรไวก้บัขนุชา้ง เมื่อสมเด็จพระพนัวษา
ถามถึงขุนแผน ขุนชา้งจึงทูลว่าขุนแผนหนีเวรแลว้ไปหาภรรยา จึงท าใหส้มเด็จพระพนัวษาลงโทษ
ใหขุ้นแผนตระเวนด่านที่กาญจนบุรี และริบนางลาวทองเขา้เป็นม่ายหลวง ขุนแผนไดท้ราบเรื่องก็
โกรธขุนชา้ง จึงหนีเขา้ป่าไปเพื่อหาอาวธุดาบ มา้ และกุมารทอง ไวป้้องกนัตวั จนกระทัง้ไปถึงถิ่น
ของหมื่นหาญนักเลงใหญ่ ขุนแผนจึงขออาศัยอยู่กับกองโจร ในที่สุดหมื่นหาญก็ยกลูกสาวชื่อว่า 
นางบวัคลี่ใหแ้ต่งงานกับขุนแผน ต่อมาหมื่นหาญดว้ยความกลัวขุนแผนจะเป็นใหญ่ จึงสั่งใหน้าง
บวัคลี่ใส่ยาพิษลงในอาหารใหขุ้นแผนกิน แต่ผีพรายมาบอกใหขุ้นแผนรูต้ัวก่อน ขุนแผนก็ฆ่านาง
บัวคลี่แลว้ผ่าท้องน าลูกไปท าพิธีเสกจนเป็นกุมารทอง เมื่อขุนแผนไดข้องครบทั้งสามสิ่งแล้วก็
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เดินทางไปยงัสพุรรณบุรีแลว้บุกขึน้เรือนขุนชา้งเพื่อที่จะแกแ้คน้ ขุนแผนไดพ้บกบันางแกว้กิริยาจึง
รว่มหลบันอนกนั จากนัน้จึงพาวนัทองหนีเขา้ป่า  

ขุนชา้งทูลฟ้องสมเด็จพระพันวษาใหน้ ากองทัพออกติดตามขุนแผน ขุนแผนไม่
ยอมกลบัจึงเกิดกาต่อสูก้ับกองทัพท าใหค้นในกองทัพถึงแก่ความตาย ขุนแผนจึงกลายเป็นกบฏ
และตอ้งเรร่่อนอยู่ในป่า นางวนัทองทอ้งแก่ใกลค้ลอด ขนุแผนจึงยอมเขา้มอบตวักบัพระพิจิตรและ
สูค้ดี ขุนแผนชนะคดีและไดน้างวนัทองกลบัคืนมา ขุนแผนคิดถึงลาวทองจึงไดข้อนางลาวทองคืน  
สมเด็จพระพนัวษากริว้จึงรบัสั่งขงัคกุขนุแผนอีกครัง้ ขนุชา้งจึงฉดุนางวนัทองกลบัไปกบัตน จนนาง
วันทองคลอดลูกชายชื่อว่า พลายงาม เมื่อขุนชา้งรูว้่าไม่ใช่ลูกตัวเองจึงหลอกพลายงามไปฆ่าทิง้ 
แต่ผีพรายของขนุแผนช่วยไว ้นางวนัทองจึงใหพ้ลายงามเดินทางไปหานางทองประศรีที่กาญจนบุรี 
แลว้บวชเป็นเณรร  ่าเรียนมีวิชาความรูเ้ก่งกลา้ในเวทมนตรค์าถา จมื่นศรีไดน้ าพลายงามเขา้วัง
ถวายตวัเป็นมหาดเล็ก 

วนัหนึ่ง เมื่อเกิดศึกกบัเมืองเชียงใหม่ พลายงามขอขุนแผนไปช่วยรบดว้ย ขณะที่
เดินทางผ่านเมืองพิจิตร ขุนแผนจึงแวะเยี่ยมพระวิจิตร ท าใหพ้ลายงามพบกบันางศรีมาลาลกูสาว
ของพระพิจิตร จึงท าการหมัน้หมายไว ้เมื่อชนะศกึพระพนัวษาไดแ้ต่งตัง้ยศขนุแผนเป็นพระสุรินทร
ลือไชยมไหสรูยภ์กัดี และไดแ้ต่งตัง้พลายงามเป็นจมื่นไวยวรนาถแลว้ยกนางสรอ้ยฟ้าใหเ้ป็นภรรยา 
ในขณะที่จัดพิธีแต่งงานของจมื่นไวย ศรีมาลาและนางสรอ้ยฟ้า ขุนชา้งเมาเหลา้จนเกิดทะเลาะ
วิวาทกับจมื่นไวย ขุนชา้งทูลเท็จต่อสมเด็จพระพันวษาว่าจมื่นไวยท ารา้ยตน สมเด็จพระพันวษา
ทรงช าระความโดยการด าน า้พิสจูนค์วามจรงิ ขุนชา้งแพค้วาม จึงถูกโทษประหารชีวิต นางวนัทอง
จึงขอรอ้งใหจ้มื่นไวยขออภยัโทษใหข้นุชา้ง  

ต่อมาจมื่นไวยคิดถึงแม่จึงแอบขึน้เรือนขุนชา้งแลว้พานางวันทองกลบัมาที่เรือน 
เมื่อขุนแผนรูจ้ึงเขา้หานางวันทอง ขุนชา้งถวายฎีกาฟ้องจมื่นไวย สมเด็จพระพันวษาทรงช าระ
ความเรื่องนางวนัทอง พระองคท์รงตรสัใหน้างวนัทองเลือกว่าจะอยู่กบัใครระหว่างขุนชา้งขุนแผน
หรือจมื่นไวย นางวันทองทูลเป็นกลางไม่เลือกใคร สมเด็จพระพันวษาทรงโกรธแล้วรับสั่งให้
ประหารชีวิตนางวันทอง เมื่อถึงวันประหาร จมื่นไวยจะขออภัยโทษให้นางวันทองได้ แต่ด้วย
เคราะหข์องนางวนัทอง ท าใหเ้พชรฆาตประหารนางเสียก่อน  

จมื่นไวยเสียใจกลบัมาที่เรือน นางสรอ้ยฟ้าท าเสน่หใ์ส่จมื่นไวย ขุนแผนมาเตือน
แต่จมื่นไวยไม่เชื่อ ขุนแผนและพลายชมุพลจึงปลอมเป็นมอญเพื่อยกทพัมาตีกรุงศรีอยุธยา เพราะ
หวงัจะใหจ้มื่นไวยออกต่อสู ้ผีเปรตนางวนัทองหา้มทพัไว ้จมื่นไวยกบัขุนแผนรบกนั ขุนแผนจะท า
รา้ยจมื่นไวย จมื่นไวยจึงหนีแลว้ไปฟ้องสมเด็จพระพนัวษา ต่อมาพลายชุมพลสามารถพิสจูนไ์ดว้่า
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นางสรอ้ยฟ้าไดท้ าเสน่หจ์ริง สมเด็จพระพนัวษาสั่งใหป้ระหารนางสรอ้ยฟ้า แต่นางศรีมาลาทูลขอ
ไว ้นางสรอ้ยฟ้าจึงถกูเนรเทศกลบัไปเชียงใหม่ และคลอดลกูชื่อ พลายยง ต่อมานางศรีมาลาคลอด
ลกูชาย ขนุแผนจึงตัง้ชื่อใหว้่า พลายเพชร และดว้ยคณุงามความดีของพลายชมุพลจึงไดร้บัแต่งตัง้
เป็นหลวงนายฤทธิ์ (วิญญ ูบญุยงค,์ 2542,น. 10-15) 

1.1.2 เนื ้อเรื่องย่อเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง จากบทลิเก
ทรงเครื่อง เริ่มจากเหตกุารณ์ตอนที่จมื่นไวยคิดถึงมารดา จนถึงสมเด็จพระพนัวษาตรสัสั่งประหาร
ชีวิตนางวนัทอง ผูว้ิจยัสรุปเรื่องย่อจากเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง ดงันี ้

กลา่วถึงจมื่นไวย หลงัจากท่ีชนะคดีขนุชา้งกล่าวความเท็จแลว้ จึงคิดถึงนางวนัทองผู้
เป็นมารดา จมื่นไวยตอ้งการใหม้ารดากลบัมาอยู่ดว้ยกนั จึงเสกคาถาสะกดคนแลว้บกุขึน้เรือนของ
ขุนชา้ง เมื่อนางวนัทองต่ืนขึน้มาแลว้พบกับลูกชาย จึงเป็นห่วงว่าจะถูกอาญาเพราะแอบขึน้เรือน
ขุนชา้งในยามวิกาล นางวันทองปฏิเสธที่จะไปดว้ย จมื่นไวยโกรธแลว้ขู่จะฆ่านางวันทอง นางวัน
ทองจึงยอมไปแต่โดยดี จมื่นไวยบอกขุนแผนว่านางวนัทองมาอยู่ที่เรือน ขุนแผนจึงเขา้หานางวัน
ทอง นางวันทองต่ืนมาพบขุนแผนจึงตัดพอ้ต่อว่าขุนแผน ขุนแผนพูดปลอบนางวันทอง ต่อมา
สมเด็จพระพนัวษาทรงช าระความเรื่องนางวันทอง แลว้ตรสัใหน้างวนัทองเลือกว่าจะอยู่กับผูใ้ดผู้
ระหว่างขนุชา้ง ขนุแผนหรือ จมื่นไวย แต่นางวนัทองทลูเป็นกลางไม่เลือกผูใ้ด สมเด็จพระพนัวษาก
ริว้และตรสัสั่งประหารชีวิตนางวนัทอง 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า คณะกรณก์ญัจนรตันน์ิยมน าเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานาง
วันทอง โดยเริ่มเหตกุารณต์อนที่จมื่นไวยคิดจะพรากนางวันทองจากเรืองของขุนชา้ง จนถึงตอน
สมเด็จพระพนัวษาทรงสั่งประหารนางวนัทอง ซึ่งการน าเสนอเนือ้เรื่องดงักลา่วนี ้เนื่องจากเนือ้เรื่อง
ขุนชา้งขุนแผนเป็นวรรณคดีที่ไดร้บัการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรใหเ้ป็นยอดของกลอนสุภาพ 
ดว้ยเหตกุารณม์กัสรา้งขมขดัแยง้ใหก้บัตวัละคร ดว้ย ลกัษณะค าประพนัธม์ีความไพเราะ คมคาย 
สามารถสื่ออารมณไ์ดห้ลากหลาย เช่น รกั เสียใจ โกรธ อาฆาต จึงเอือ้ต่อการร  า การตีบทของท่าร  า 
การเจรจา และการบรรจเุพลงขบัรอ้งไดอ้ย่างสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการแสดงลิเกทรงเครื่อง  

1.3 วรรณคดีไทยเร่ืองพระอภัยมณี 
เรื่องพระอภยัมณีเป็นวรรณคดีชิน้เอกของสนุทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรตันโกสินทร ์และที่

ไดร้บัการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรใหเ้ป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทานและได้ความ
นิยมจากผูช้มจนถึงในยุคปัจจุบนั เปลือ้ง ณ นคร (2542, น. 317) กล่าวถึงเรื่องพระอภัยมณีเป็น
อมตะของวรรณกรรม เพราะเป็นค ากลอนอันเก่ียวกบัความรกั ความชงั ความซื่อสตัย ์ตวัละครมี
ทัง้เด็ก บรรพชิต นกัรบ สตัว ์กษัตรยิ ์สามญัชน การใชฉ้ากป่า พระราชวงั  
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เรื่องพระอภยัมณี เป็นนิทานแนวประโลมโลกหรือนิทานจกัร ๆ วงศ ์ๆ เนือ้เรื่องมุ่งเนน้
อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ์และใหค้วามเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน โรงพิมพข์องหมอสมิทเป็นโรงพิมพแ์ห่งแรก
ที่พิพมห์นงัสือประโลมโลก เช่นเดียวกบัเรื่องพระอภยัมณี มีการแบ่งพิมพเ์ป็นตอนๆ  ออกจ าหน่าย
และไดร้บัความนิยมเป็นอย่างสงู (ชลดา เรืองรกัษล์ิขิต, 2549, น.  246-247)  

เรื่องพระอภัยมณีเป็นนิทานค ากลอน ที่สุนทรภู่ประพันธ์ ราวปี พ.ศ.2364-2388  
สนันิษฐานว่า สนุทรภู่ใชเ้วลาศกึษาวรรณกรรมไทยและนิทานต่างชาติหลายเรื่อง จนไดแ้รงบนัดาล
ใจในการประพันธ์เรื่องพระอภัยมณี เช่น ฉากรบกันระหว่างเมืองผลึกกับเมืองลงักา สุนทรภู่น า   
เคา้โครงเรื่องจากสามก๊ก  (ประจกัษ ์ประภาพิทยากร, 2519:ช, น. 43-51)  

บรรเทา กิตติศกัดิ์ (2527: 95) กล่าวถึงเรื่องพระอภยัมณีว่า สนุทรภู่น าเหตกุารณใ์น
อดีตที่เกิดขึน้จริงและสอดแทรกในเนือ้เรื่อง เช่น เมื่อครัง้พระเจา้นางวิคตอเรียขึน้ครองประเทศ
อังกฤษ สุนทรภู่น ามาใชต้อนที่นางละเวงวัณฬาขึน้ครองเมืองลงักา เหตุการณ์ตอนศึกเก้าทัพตี
เมืองผลึก สุนทรภู่น าเหตุการณ์มาจากศึกเกา้ทัพที่พระเจา้ปะดุงทรงยกทัพมาตีสยามในปี พ.ศ.
2329 เหตุการณ์ตอนเผาเมืองการะเวกสุนทรภู่น ามาจากคลังพม่าเผากรุงศรีอยุธยา เนือ้เรื่องมี
เนือ้ความยาวที่สุดในบรรดาบทกวี คือ มีความยาวถึง 95 เล่มสมุดไทย แบ่งไดเ้ป็น 64 ตอน ซึ่ง
จดุมุ่งหมายในการแต่งบางตอนนัน้เพื่อหารายไดเ้ลีย้งชีพ และบางตอนเป็นการแต่งถวายเพื่อแสดง
ความกตญัญตู่อเจา้นายที่อปุการะ  

ปัจจุบนัเรื่องจากพระอภัยมณีถูกน ามาสรา้งสรรคเ์ป็นสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น นิทาน 
หนังสือการต์ูน นวนิยาย ละคร โทรทัศน ์ภาพยนตร ์บทเพลง โดยการน าขนบเดิมของวรรณคดี
ผสมผสานกบัการสรา้งสรรคข์ึน้ใหม่เพื่อใหเ้ขา้กบัยุคปัจจุบนั  

อัญชลี ภู่ผะกา (2547, น.20-29) ศึกษา พระอภัยมณี : การผสมผสานระหว่างขนบ
เดิมกบัจินตนาการใหม่ ผลการศกึษาสรุปไดว้่า นิทานค ากลอนเรื่องพระอภยัมณีน าเสนอโครงเรื่อง
มักเริ่มตน้ใหเ้จา้ชายผูม้ีบุญญาธิการตอ้งเดินทางไปเรียนวิชาและพบกับโจรหรือยักษ์ แลว้ไดเ้จา้
หญิงเมืองอ่ืนเป็นภรรยา แลว้เดินทางกลบัมาครองเมือง ดา้นตัวละครในนิทานค ากลอนสุนทรภู่ 
มักใหต้ัวละครเอกฝ่ายชายเป็นกษัตริยห์รือชนชัน้สูงรูปร่างงดงาม มีความช านาญในดา้นดนตรี
และเจา้ชู ้ตวัละครเอกฝ่ายหญิงมีความแตกต่างจากวรรณคดีดัง้เดิม คือ แข็งแกร่ง ฉลาดและกลา้
หาญจากของเรื่องพระอภยัมณีส่วนใหญ่เป็นฉากทะเลในการด าเนินเรื่อง ถึงแมว้่านิทานค ากลอน
ของสนุทรภู่จะมีการแทรกจินตนาการใหม่ ๆ แต่สนุทรภู่ยงัคงขนบของวรรณคดีทั่วไปมาใชร้ว่มดว้ย 
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ชญานิศ นาคีรกัษ์ (2556: 194-199) ไดศ้ึกษาการดดัแปลงพระอภยัมณีของสนุทรภู่
เป็นสื่อร่วมสมัย พบว่า การศึกษารูปแบบหรือลกัษณะการดัดแปลงนิทานค ากลอนเรื่องพระอภัย
มณีของสุนทรภู่มาเป็นสื่อร่วมสมัย ส านวนภาพยนตร ์2 เรื่อง ไดแ้ก่ พระอภัยมณี (2545) ของ
ซอฟต์แวร์ ซับพลายส์ อินเตอร์เนชั่นแนล และเรื่องสุดสาคร (2549) ของบริษัทโมโน ฟิล์ม  
ผลการวิจัยพบว่า ภาพยนตรท์ั้งสองเรื่องมีการน าเสนอทั้งทางดา้นการน าบทวรรณคดี และตัว
ละครคงเดิม เช่น พระอภัยมณี สุดสาคร นางผีเสือ้สมุทร นางเงือก อุศเรน ศรีสุวรรณ แก่นเรื่องที่
เก่ียวกับความรกัของพระอภยัที่มีต่อนางเงือก และแก่นเรื่องที่เก่ียวกับความกลา้หาญ ฉากยังคง
ยึดแบบหลกัฉากทะเล ฉากเมืองรมจกัร เกาะแกว้พิสดาร และการดดัแปลงบทวรรณคดีที่แตกต่าง
ออกไปทัง้ดา้นเนือ้หาของเรื่อง ใหม้ีการตดัทอนเนือ้เรื่อง แต่ดว้ยความยาวของภาพยนตรท์ี่จ  ากัด  
การเลา่เรื่องจึงรวบรดัดว้ยการตดัสลบัเหตกุารณอ์ย่างรวดเรว็ การตดัทอนตวัละครที่ไม่เก่ียวขอ้ง มี
การเพิ่มฉากลานกวา้งเพื่อใชเ้ป็นสนามรบระหว่างศรีสวุรรณและอศุเรน  

ทัตพิชา ชลวิสูตร (2550, น. 83-87) ศึกษาการเปรียบเทียบวรรณกรรมการต์ูนเรื่อง
พระอภยัมณีแบบดัง้เดิมกบัรูปแบบการต์นู พบว่า วรรณคดีในรูปแบบการต์นูโดยมีการตดัตวัละคร
ออกบ้าง เช่น ศรีสุวรรณกับสุวรรณมาลี มีการน าฉากจากต้นฉบับมาใช้ในการเสนอแต่มีการ
ปรบัเปลี่ยนใหล้ดทอนเนือ้หาลง การน าเสนอเรื่องค่านิยมจากเรื่องพระอภยัมณีมี 4 ประการซึ่งตรง
กบัวรรณคดีตน้ตน้แบบ คือ ค่านิยมยกย่องวิชาความรู ้โหราศาสตรแ์ละไสยศาสตร ์ยกย่องความ
กตญัญ ูความรกัในเกียรติและศักดิ์ศรีและเพิ่มเติมค่านิยม 12 ประการ คือ การเชื่อฟังค าสอนสั่ง
สอนของผูใ้หญ่ และการประพฤตตินตามหลกัธรรมของศาสนา 

2.3.1 เนือ้เร่ืองย่อพระอภัยมณีจากวรรณคดีไทย 
ณ เมืองรัตนาท้าวสุทัศน์และพระนางประทุมเกสรเป็นผู้ครองเมืองรัตนา มี

พระโอรสสองพระองค ์คือ พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ ทา้วสุทัศน์รบัสั่งใหส้องโอรสเดินทางไป
ศกึษาเลา่เรียนอาวธุเพื่อกลบัมาปกป้องบา้นเมือง พระอภยัมณีเลือกเรียนวิชาป่ี ศรีสวุรรณเลือกได้
เรียนวิชากระบี่กระบองจนส าเร็จวิชา เมื่อกลบัถึงวงั ทา้วสทุศันไ์ม่พอพระทยั จึงขบัไล่ทัง้สองออก
จากเมือง พระอภัยมณีและศรีสุวรรณ เดินทางมาถึงชายทะเล แลว้ไดพ้บกับพราหมณ์ 3 คน คือ 
โมรา วิเชียร และสานนท ์พระอภยัมณีเป่าป่ีใหทุ้กคนฟังจนเคลิบเคลิม้หลบัไป เพลงป่ีดงัไปถึงของ
นางผีเสือ้สมุทรที่อาศัยอยู่ในทะเล นางผีเสือ้ได้ตามเสียงป่ีมาพบพระอภัยมณีก็เกิดหลงรกั จึง
ลกัพาตวัพระอภยัมณีไปอยู่กบันางบนเกาะ แลว้แปลงกายเป็นสาวสวย แต่พระอภยัมณีก็รูว้่าเป็น
นางยกัษแ์ต่ก็ไม่สามารถหนีได ้ทัง้สองอยู่กินกนัมาจนมบีตุรชายคนหนึ่ง ชื่อว่า สินสมทุร 
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วันหนึ่งสินสมุทรไดเ้จอตาเงือกจึงจับมาใหพ้ระอภัยมณีดู ตาเงือกขอชีวิตโดยมี
ขอ้เสนอ คือ การพาพระอภยัหนีจากนางผีเสือ้ ดังนัน้พระอภยัจึงออกอุบายใหน้างผีเสือ้ไปถือศีล
บนเขาสามวัน ระหว่างนัน้ก็ตาเงือก ยายเงือกและลูกสาวเงือกจึงพาพระอภยัณีและสินสมุทรหนี 
เมื่อนางผีเสือ้กลับแล้วไม่พบสามีและลูก จึงรีบติดตามมาทันจึงสังหารตาเงือกและยายเงือก       
ส่วนนางเงือกผูเ้ป็นลกูไดพ้าพระอภยัมณีกับสินสมทุรหนีมาจนถึงเกาะแกว้พิสดาร ที่มีพระฤๅษีมี
ฤทธิ์อาศัยอยู่บนเกาะแก้วพิสดาร นางผีเสือ้สมุทรกลัวพระฤๅษี จึงได้แต่วนเวียนอยู่ใกลเ้กาะ 
ภายหลงัพระอภยัมณีไดน้างเงือกเป็นภรรยาอีกตวั 

ฝ่ายทา้วสิลราชผูค้รองเมืองผลึก มีพระมเหสีชื่อพระนางมณฑา พระธิดาคือนาง
สวุรรณมาลี ที่เป็นคู่หมัน้อยู่กับอุศเรนเจา้ชายแห่งเมืองลงักา วนัหนึ่งนางสวุรรณมาลีเกิดฝัน โหร
หลวงจึงท านายว่าตอ้งออกเดินทางไปทางทะเลจะเกิดลาภ ทา้วสิลราชจึงพานางสุวรรณมาลีน า
เรือเที่ยวท่อง แต่เกิดพายุใหญ่พดัเรือไปถึงเกาะแกว้พิสดาร อศุเรนน าเรือหานางสวุรรณมาลี เมื่อ
เรือของทา้วสิลราชพดัมาติดเกาะแกว้พิสดาร พระฤๅษีขอฝากพระอภยัมณีกบัสินสมทุรโดยสารเรือ
ไปดว้ย พระอภยัมณีจึงลานางเงือก เรือของทา้วสิลราชออกจากเกาะแกว้พิสดาร 

พระอภัยมณีขอให้สินสมุทรเป็นสื่อนางสุวรรณมาลี นางผีเสื ้อรู ้ก็ตามมา
อาละวาดจนเรือแตก สินสมทุรพานางสวุรรณมาลีหนีไปได ้พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ไปอยู่บนยอด
เขา แลว้เป่าป่ีสงัหารนางผีเสือ้ สินสมทุรกบันางสวุรรณมาลีพบเรือโจรสหุรั่ง โจรสหุรั่งไดม้อมเหลา้
สินสมทุรและเกีย้วนางสวุรรณมาลี สินสมทุรจึงฆ่าโจรสหุรั่ง ต่อมาสินสมทุรพบกบัศรีสวุรรณจึงรบ
กนั แต่ภายหลงัจึงรูว้่าเป็นอาหลานกนั ศรีสวุรรณกบัสินสมทุรจึงน าเรืออกตามหาพระอภยัมณี  

พระอภยัมณีพบของเรือจึงขอโดยสารไปดว้ย ต่อมาเรือของอศุเรนพบกบัเรือของ
สินสมทุร อศุเรนเจรจาขอนางสวุรรณมาลีคืน แต่สินสมทุรไม่ยอม ทัง้สองฝ่ายต่างรบกนั จนอศุเรน
ถกูปืนจนเสียชีวิต สว่นพระอภยัมณีกบันางสวุรรณมาลีไดอ้ภิเษกแลว้ครองเมืองผลกึ 

นางละเวงวัณฬาน้องสาวอุศเรนคิดแก้แคน้ใหเ้จา้เมืองลังกาและอุศเรน จึงท า
เสนห์ใส่ที่ รูปภาพแล้วส่งไปยังหัวเมืองต่าง ๆ รวมทั้งเมืองของเจ้าละมาน เจ้าละมานยอมยก
กองทพัมาลอ้มเมืองผลึก แต่หลงกลถูกจับใส่กรงแลว้ทิง้ไวท้ี่เกาะ เจา้ละมานคลั่งจนเสียชีวิตเป็น
วิญญาณมาสิงที่รูปภาพของนางละเวง ท าใหพ้ระอภยัมณีหลงรูปอาถรรพ ์

ดา้นเกาะแกว้พิสดาร นางเงือกใหก้ าเนิดบุตรชื่อว่า สดุสาคร ที่เป็นเดก็ฉลาดและ
แข็งแรง วนัหนึ่งสดุสาครจบัมา้นิลมงักรได ้พระฤๅษีสอนวิชาให้สดุสาครแลว้เล่าเรื่องพระอภยัมณี
ใหสุ้ดสาครฟัง สุดสาครออกตามหาพระอภัยมณีจนไปถึงเมืองการะเวก ระหว่างทางถูกชีเปลือย
หลอกขโมยมา้นิลมงักรและเอาไมเ้ทา้ไปแต่พระฤๅษีมาช่วยไว ้สดุสาครเดินทางเขา้เมืองการะเวก 
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กษัตริย์เจ้าเมืองการะเวกเลีย้งดูสุดสาครเป็นโอรสบุญธรรมอยู่กับนางเสาวคนธ์และหัสไชย
พระธิดาและพระโอรสของเจา้เมือง จนสดุสาครเติบโตขึน้จึงออกเดินทางตามหาพ่อ  

เจา้เมืองการะเวกจึงจดักองเรือให ้โดยมีนางเสาวคนธแ์ละหสัไชยติดตามไปดว้ย 
ทัง้หมดล่องเรือไปถึงเมืองผลึกในขณะที่ถูกทพัลงักาและพวกพอ้งลอ้มเมือง สดุสาครจึงช่วยรบกบั
ทพัอาสา แลว้คลายมนตส์ะกดจากรูปภาพอาถรรพจ์นพระอภยัมณีหายเป็นปกติ พระอภยัมณียก
ทพัรบกบักองทพัอาสาจนแตก พระอภยัมณียกกองทพัไปเมืองลงักา นางละเวงคิดกลอบุายรบัทพั
พระอภยัมณี ท าใหพ้ระอภยัมณีพบกบันางละเวง  

ศรีสวุรรณกบัสินสมทุรตีด่านดงตาล อิเรนรบกบัสินสมทุรจนตาย นางละเวงตัง้ให้
นางร  าภาสะหรีเป็นเจา้เมือง ศรีสวุรรณจึงรบกบันางร  าภาสะหรี นางละเวงคิดเลิกทพั พระอภยัมณี
ขึน้ทา้ยรถนางละเวง นางละเวงใหพ้ระอภัยมณีเขา้เมืองลงักาแลว้เกีย้วนางละเวง ศรีสุวรรณกับ  
สินสมทุรถกูเสน่ห ์นางสวุรรณมาลีน าเรือไปเมืองลงักา แลว้สง่สารตดัพอ้ต่อว่าพระอภยัมณี ต่อมา
สดุสาครถกูเสน่ห ์หสัไชยจึงตามมาแกเ้สน่ห ์นางเสาวคนธย์ิงถกูแกม้นางสลุาลีวนั นางสวุรรณมาลี
รบกบันางละเวง นางสลุาลีวนัวิวอนใหพ้ระอภยัมณี ศรีสวุรรณและสินสมทุรออกรบแทน พระฤๅษี
มาเทศนโ์ปรดกองทพัทัง้สองฝ่ายใหม้ีไมตรีต่อกัน นางละเวงจึงเชิญกษัตริยท์ัง้หมดเขา้เมืองลงักา 
นางเสาวคนธข์ดุโคตรเพชร พระอภยัมณีกลบัเมืองผลึก พระอภยัมณีจดังานอภิเษกใหส้ินสมุทรกบั
นางอรุณรศัมี สดุสาครกบันางเสาวคนธ ์แต่นางเสาวคนธ์หนีการอภิเษก แลว้ปลอมเป็นพระฤๅษี 
สดุสาครจึงตามหานางเสาวคนธ ์

ฝ่ายกรุงรัตนา เมื่อท้าวสุทัศน์สิน้พระชนม์ พระอภัยมณีและพวกกษัตริย์ได้
เดินทางไปท าพระศพ มังคลาบุตรของพระอภัยมณีกับนางละเวงได้ครองเมืองลังกา แต่ถูก
บาทหลวงขัดขวางเกิดความคับแคน้จึงจับตัวนางสุวรรณมาลีและญาติมาขังไว ้นางละเวงหา้ม
ปรามก็ไม่ฟัง หสัไชยกบัสดุสาครยกทพัมาช่วยแต่ไม่ส  าเร็จแต่พระอภยัมณีกบัศรีสวุรรณยกทพัมา
ช่วยจึงเอาชนะศึกได ้เมื่อจบศกึพระอภยัมณีไดอ้ภิเษกโอรสและแต่งตัง้ใหค้รองเมืองต่าง ๆ แลว้จึง
ออกบวชพรอ้มนางสวุรรณมาลีและนางละเวง (อ าภาพร รนิปัญโญ, 2561, น.32-35) 

2.3.2 เนือ้เร่ืองย่อเร่ืองพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต จากบทลิเกทรงเคร่ือง 
จากการศึกษาการน าเสนอวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า คณะ

กรณก์ญัจนรตันน์ าเนือ้เรื่องพระอภยัมณี มาปรบัใชใ้นการแสดงเฉพาะเพลงป่ีพิฆาต โดยเริ่มจาก
เหตกุารณพ์ระอภยัมณีและสินสมทุรหนีนางผีเสือ้สมทุรมาที่เกาะแกว้พิสดารจนถึงเหตกุารณ์พระ
อภัยมณีเป่าป่ีสงัหารนางผีเสือ้สมทุร ผูว้ิจัยสรุปเรื่องย่อจากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
ดงันี ้
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พระอภยัมณีและสินสมทุรหนีนางผีเสือ้มาอยู่ที่เกาะแกว้พิสดาร พระฤๅษีขอฝาก
พระอภัยมณีกับสินสมุทรโดยสารเรือของทา้วสิลราชไปดว้ย พระอภัยมณีจึงลานางเงือก เมื่อเรือ
ของทา้วสิลราชออกจากเกาะแกว้พิสดาร เมื่อนางผีเสือ้สมทุรรูข้่าวจึงรีบตามมาอาละวาดเป็นเหตุ
ใหเ้รือแตก และทา้วสิลราชสิน้พระชนม ์สินสมุทรช่วยนางสุวรรณมาลีหนีมาได้ สินสมุทรเป็นสื่อ
นางสุวรรณมาลี ส่วนพระอภัยมณีหนีนางผีเสือ้ขึน้ไปอยู่บนยอดเขา นางผีเสือ้สมุทรตามมา พระ
อภยัมณีมาจึงเกิดทะเลาะเบาะแวง้ระหว่างกนั พระอภยัมณีเป่าป่ีสงัหารนางผีเสือ้สมทุร 

2.3.3 เนือ้เรื่องย่อเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวงจากบทลิเกทรงเครื่อง 
จากการศึกษาการน าเสนอวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า คณะ

กรณก์ญัจนรตันน์ าเนือ้เรื่องพระอภยัมณี มาปรบัใชใ้นการแสดงเฉพาะตอนหลงรูปนางละเวง โดย
เริ่มจากเหตกุารณพ์ระอภยัมณีทราบข่าวเจา้ละมานยกกองทพัมาลอ้มเมืองผลกึจนถึงพระอภยัมณี
พบกบันางละเวง ผูว้ิจยัสรุปเรื่องย่อจากเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง ดงันี ้

พระอภยัมณีทราบข่าวเจา้ละมานยกกองทพัมาลอ้มเมืองผลึก จึงสั่งใหเ้สนาที่ 1 
และเสนาที่ 2 ออกไปทา้รบกบักองทพัของเจา้ละมานจนมาถึงก าแพงเมืองผลึก เมื่อเจา้ละมานพบ
กบัพระอภยัมณีจึงขอทา้รบ พระอภยัมณีจึงเป่าป่ีจนกองทพัของเจา้ละมานสิน้สติ เหล่าทหารของ
พระอภยัมณีจบัเจา้ละมานใส่โซ่ตรวนแลว้จบัใส่กรงแลว้น าไปปล่อยที่เกาะ จากนัน้พระอภยัมณีได้
รูปภาพอาถรรพข์องนางละเวงจนหลงเสน่หเ์ป็นเหตใุหน้างสวุรรณมาลีเกิดอาการหงึหวง  

ฝ่ายนางละเวง บาทหลวงใหท้หารเชิญกองทพัอาสาจากต่างประเทศเขา้เฝ้านาง
ละเวง แลว้เคลื่อนทพัตีเมืองผลกึ นางสวุรรณมาลีเลา่เรื่องที่พระอภยัมณีหลงเสนหจ์ากรูปภาพของ
นางละเวงใหศ้รีสุวรรณ สินสมุทร สุดสาคร หัสไชยและนางเสาวคนธ์ฟัง ต่อมาสุดสาครช่วยแก้
มนตรเ์สน่หท์ าใหพ้ระอภยัมณีหายเป็นปรกติ พระอภยัมณียกกองทพัรบกบักองทพัอาสา แลว้พบ
กบันางละเวง 

ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า การแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรณ์กัญจนรตัน์น าวรรณคดี
ไทยเรื่องพระอภัยมณี ทัง้ตอนตอนเพลงป่ีพิฆาตและตอนหลงรูปนางละเวง เพราะเหตกุารณ์ของ
ทัง้สองตอนนีย้งัคงเป็นที่นิยมจากผูช้ม ดว้ยเนือ้เรื่องพระอภยัมณีเต็มไปดว้ยจินตนาการของสนุทร
ภู่ที่มีความสนุกสนาน น่าสนใจ และสรา้งความขัดแยง้ใหต้ัวละครเอกกับตัวละครปฏิปักษ์ เช่น 
พระอภยัมณีกบัผีเสือ้ พระอภยัมณีกบัเจา้ละมาน รวมทัง้เนือ้เรื่องบางตอนยงัแสดงความรกัและหึง
หวงออกมาไดอ้ย่างชัดเจน เช่น พระอภัยมณีกับนางสุวรรณมาลี ดา้นวรรณศิลป์ และสามารถ
น ามาสื่ออารมณต่์าง ๆ เช่น บทรกั บทโกรธ บทโอด บทเกีย้วพระนางไดอ้ย่างชดัเจน 
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3. การน าเสนอวรรณคดีไทยในรูปแบบการแสดง 
วรรณคดีไทยเป็นงานประพันธท์ี่มีคุณค่าทางดา้นวรรณศิลป์ โดยผ่านการเขียนที่มีลีลา

ทางด้านภาษาหรือส านวนของผู้ประพันธ์ที่ เลือกใช้ค ามาเป็นอย่างดี พจนานุกรม ฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน (2554, น. 1100) ใหค้วามหมายวรรณคดีว่า วรรณคดี น.วรรณกรรมที่ไดก้าร
ยกย่องว่าแต่งดี มีคณุค่า เชิงวรรณศิลป์ 

วรรณคดีไทยนิยมน ามาปรบัใชใ้นการแสดงละครหลายเรื่อง เช่น ละครนอก ละครใน 
ละครพันทาง ลิเกทรงเครื่อง เป็นต้น ดังที่  ชัตสุณี สินธุสิงห์ (2532, น.103-105) ได้กล่าวถึง 
วรรณคดีเป็นศิลปะทางดา้นหนังสือ และวรรณคดีก็เป็นศิลปะทางดา้นการละครที่มีศิลปะหลาย
แขนง เช่น วรรณศิลป์ คีตศิลป์ และนาฏศิลป์ เป็นตน้ รวมถึงวรรณคดีถูกมาแต่งเป็นโคลง ฉันท ์
รา่ย กาพย ์กลอน หรือแมแ้ต่เพลงดอกสรอ้ย เพลงกลอ่มเด็ก บทนิราศ เพลงพืน้เมือง จึงกลา่วไดว้่า 
วรรณคดี ดนตรีไทย และละครร  าเป็นสิ่งที่ช่วยสง่เสรมิคณุค่ารว่มกนั   

สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ (2541, น. 19) กล่าวถึง การละครไทยเป็นศิลปะเกือบทุก
ประเภท และใชภ้าษาเพื่อสื่อใหผู้ช้มเขา้ใจเรื่องราวและบทบาทของตวัละคร สิ่งส าคญัที่การละคร
ไทยจะขาดเสียไม่ได ้คือ ศิลปะ ดรุยิางคศิลป์ และนาฏศิลป์ที่นบัเป็นหวัใจส าคญัของการละครไทย 

 รื่นฤทยั สจัจพนัธุ ์(2523, น. 20) กลา่วถึง บทละครเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่แต่งขึน้
เพื่อใชใ้นการแสดง แบ่งได ้2 ประเภท คือ บทละครร  า ไดแ้ก่ ละครชาตรี ละครนอกและละครใน 
บทละครที่ถูกน ามาดัดแปลงจากตะวันตก แบ่งได ้3 ประเภท คือ ละครรอ้ง ละครพูดและละคร
สงัคีต สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัมีการจ าแนกประเภทของละครไทยออกเป็น 
3 ประเภท ไดแ้ก่ ละครร  า ละครรอ้ง และละครพดู  

3.1 การน าเสนอวรรณคดีไทยในรูปแบบบทบทละครร้อง 
บทละครรอ้งเป็นละครเวที ที่ผูแ้สดงใชก้ารขบัรอ้งน าเสนอเรื่องราวตลอดทัง้เรื่อง และ

ใชบ้ทสนทนาแทรกบา้งเล็กนอ้ย ผูแ้สดงมีการรอ้งบทที่ไดร้บัมอบหมาย และมีลูกคู่รอ้งตาม ดังที่ 
ประเทิน มหาขันธ์ (2525, น.19) กล่าวถึงบทละครรอ้งเป็นศิลปะการแสดงที่รบัอิทธิพลมาจาก
ละครโอเปรา่ของตะวนัตก เกิดขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โดยผูแ้สดง
ขบัรอ้งประกอบกบัการบรรเลงดนตรี และไม่มีการร่ายร  าประกอบ เพียงแต่แสดงกิริยาท่าทางเพื่อ
แสดงอารมณไ์ปตามธรรมชาติ  

พวงเพ็ญ สว่างใจ (2551, น. 240-243) ศึกษาคุณค่าทางวรรณคดีของบทละครรอ้ง
ของไทย ผลการศึกษาสรุปไดว้่า บทละครรอ้งเป็นการรอ้งที่น าเสนอเรื่องราวของวรรณคดีไทยหรือ
นิทานพืน้บา้น รวมถึงน าวรรณกรรมของต่างชาติ ไดแ้ก่ วรรณกรรม อปุรากร และภาพยนตร  ์ส่วน
องค์ประกอบของวรรณคดีที่น ามาใช้ในบทรอ้ง ได้แก่ โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก และแก่นเรื่อง 
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ส าหรบัโครงเรื่องที่พบมากที่สดุ คือ โครงเรื่องเก่ียวกบัความรกัเพราะท าใหเ้กิดอารมณส์ะเทือนใจ 
การน าเสนอตัวละครนิยมน าเสนอลักษณะเด่นในด้านรูปลักษณ์ ด้านความรู้และอารมณ์ 
ความรูส้ึกและสรา้งจินตนาการใหแ้ก่ผูช้ม การน าเสนอแก่นเรื่องมกัสะทอ้นเรื่องเก่ียวกับความรกั
ของชายหญิง การรกัชาติ และการยอมรบัปัญหาในสงัคม ดา้นกลวิธีการประพันธ์น าเสนอการใช้
ภาษา โดยการเลน่ค า เลน่เสียง และการตัง้ชื่อเรื่องเพื่อโนม้นา้วใจใหผู้อ่้านเกิดความสนใจ 

จันทิมา พรหมโชติกุล (2518, น. 95-188) ศึกษาวิเคราะหบ์ทละครรอ้งของพระเจา้
บรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม        
พระนราธิปประพนัธพ์งศ ์ทรงแบ่งละครรอ้งออกเป็น 3 ประเภท คือ บทละครรอ้งที่ทรงคิดเคา้โครง
เรื่องเอง เช่น เรื่องจอมกะล่อม ต่ืนสมบัติ ตุ๊กตายอดรัก บทละครที่ทรงคิดมาจากเค้าโครง
ต่างประเทศ เช่น ใจเด็ด ขีข้ลาดแกมหยิ่ง เป็นตน้ และบทละครที่ทรงน าเคา้โครงมาจากวรรณคดี 
เช่น เรื่องขุนชา้งขุนแผน ราชาธิราช ดา้นการน าเสนอฉาก บทสนทนาและตัวละครแสดงสามารถ
ลักษณะนิสัยของตัวละครได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ แก่นเรื่องน าเสนอเก่ียวกับความรกัที่มี
อปุสรรค ดา้นคณุค่าของบทละครรอ้งสว่นใหญ่ใหค้ณุค่าทางดา้นสงัคมมากกว่าสนุทรียรส  

3.2 การน าเสนอวรรณคดีไทยในรูปแบบบทละครร า 
บทละครร  าเป็นศิลปะของการร่ายร  าที่เกิดขึน้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แบ่งเป็น 3 

ประเภท คือ ละครชาตรี ละครนอก และละครใน ต่อมาในสมัยกรุงรตันโกสินทร์ไดม้ีการเพิ่มเติม
ละครร  า แบ่งเป็น  2 ประเภท คือ ละครดกึด าบรรพแ์ละละครพนัทาง  

3.2.1 บทละครชาตร ี
ธนิต อยู่โพธิ์ (2531, น. 24) กล่าวถึง ละครชาตรีมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และ

นับเป็นแบบฉบับดั้งเดิมของละครไทย ลักษณะการแสดงละครชาตรีปรับปรุงมาจากโนราซึ่ง
บางครัง้เรียกกันว่า “โนราชาตรี” วิธีการเล่นมีผูแ้สดงเป็นหลกั 3 คน คือ ผูแ้สดงชายหรือเรียกว่า
นายโรง ผูแ้สดงตวันางหรือนาง 1 และตวัตลกหรือตวัแสดงเบ็ดเตล็ด 1 มีพวกลกูคู่และป่ีพาทยร์บั 
ละครชาตรีมักแสดงเร่ร่อนไปตามหัวเมืองต่าง ๆ เหมือนกับละครของประเทศอินเดียที่เรียกว่า 
“ยาตรา” หมายถึง การเดินหรือเคลื่อนยา้ย 

เบ็ญจมาศ ค าอุ่น (2549, น. 164-165) ไดศ้ึกษาละครชาตรีในอ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ละครชาตรีเป็นละครที่น าเคา้โครงเรื่องจากนิทาน
พืน้บา้นแนวจกัร ๆ วงศ ์ๆ ของส านกัพิมพร์าษฎรเ์จริญหรือหนงัสือวดัเกาะ เช่น เรื่องพระอภยัมณี 
ลกัษณวงศ ์รามวงศ ์แกว้หนา้มา้ เป็นตน้ โดยน าบทวรรณคดีมาปรบัเนือ้หาและภาษาตามบริบท
ทางสงัคม แนวคิดที่น ามาใชม้กัเก่ียวกบัความรกัของหนุ่มสาว หงึหวง ทะเลาะเบาะแวง เขา้ท านอง 
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“ผูใ้ดมีรกั ผูน้ัน้มีทุกข”์ และความรกัของบิดามารดาต่อบุตร แนวคิดเรื่องคณุธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่  
ความดีอยู่ที่จิตใจและการกระท า ความกตญัญ ูบุญวาสนาและเวรกรรม ความเชื่อเรื่องความฝัน
และลางสงัหรณ์ นอกจากนัน้เป็นบทบาทเก่ียวกับการใหค้วามบนัเทิง เป็นเครื่องมือปลูกฝังและ
อนรุกัษแ์ละการสืบทอดละครชาตรี 

 ปาริชาต กันตะเพ็ชร ์(2549, น. 8,80) ได้ศึกษาละครชาตรี คณะปทุมศิลป์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ละครชาตรีคณะปทุมศิลป์ยังคงรูปแบบและ
พิธีกรรมเดิม คือ การเริ่มตน้ตัง้แต่พิธีกรรมท าโรง บูชาครู โหมโรง รอ้งเชิญสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ ร  าถวายมือ 
ประกาศโรง ร  าซดัชาตรีแลว้จึงแสดงละคร โดยน าวรรณคดีนิทานพืน้บา้นมาใชใ้นการแสดง เช่น 
เรื่องมณีพิชยั ไชยเชษฐ์ ยอพระกลิ่น พระสธุนมโนราห ์แกว้หนา้มา้ สงัขท์อง เป็นตน้ ยงัคงใช ้   การ
แต่งกายยืนเครื่องตวัพระตวันาง รวมถึงเครื่องแต่งกายเบ็ดเตล็ด เช่น ฤๅษี เสนา ชาวบา้น ส่วนตวั
ตลกมกันิยมสวมหวัลา้น นอกจากนีย้งัมีการแต่งกายตามเชื ้อชาติต่าง ๆ เพลงที่ใชใ้นการบรรเลง
ประกอบกับการแสดงละครชาตรี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เพลงหน้าพาทย์และเพลงที่ ใช้
ประกอบการรอ้ง  

3.2.2 บทละครนอก 
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2546, น. 226) ทรงอธิบายถึง ละครนอก

เป็นละครแบบชาวบา้นที่เล่นกนัในสมยักรุงศรีอยธุยา โดยใชผู้แ้สดงชายลว้นในสมยัโบราณและตวั
ละครตอ้งดน้กลอนดว้ยตนเอง ต่อมาภายหลงัเปลี่ยนมาใชผู้ห้ญิงแสดงร่วมกันได ้ละครนอกเนน้
การด าเนินเรื่องอย่างรวดเร็วและเน้นความตลกขบขัน เครื่องแต่งกายเลียนแบบเครื่องต้นของ
กษัตริย ์มีการแสดงการร่ายร  าคล่องแคล่วว่องไว การรอ้งและการบรรเลงดนตรีค่อนขา้งรวดเร็ว 
ละครนอกสามารถใชแ้สดงกบัวรรณคดีหรือนิทานพืน้บา้น เช่น เรื่องแกว้หนา้มา้ ไชยเชษฐ์ ไกรทอง 
ขนุชา้งขนุแผน ยกเวน้เร่ืองรามเกียรติ ์อณุรุท และอิเหนา ที่ใชส้  าหรบัละครในเท่านัน้  

เบญจวรรณ ฉัตระเนตร (2518, น. 211-212) ไดศ้ึกษาพระราชนิพนธ์บทละคร
นอกในรชักาลที่ 2: การศึกษาในเชิงวิจารณ ์จากการศึกษาสรุปไดว้่า ละครนอกรชักาลใน 2 น า
วรรณคดีมาใช้ในการแสดง ไดแ้ก่ เรื่องสังขท์อง ไชยเชษฐ์ มณีพิชัย ไกรทอง คาวี สังขศิ์ลป์ชัย 
แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การน าเสนอแก่นเรื่อง สญัลกัษณ ์และความเปรียบ การน าเสนอแก่น
เรื่อง รัชกาลที่ 2 มุ่งสรา้งสรรค์สังคมไทยเพื่อเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต และเสนอแนว
ทางการประพฤติไม่ดีเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ การน าเสนอด้วยสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 2 ทรงใช้
สญัลกัษณ ์ไดแ้ก่ รูปหอยสงัข ์รูปเด็กนอ้ยของพระสงัข์ รูปทองของพระสงัข  ์รูปยักขิณี รูปผูห้ญิง
ของนางพนัธุรตั พระอินทร ์มนษุย ์จระเข ้พระขรรค ์เป็นตน้ สญัลกัษณด์งักล่าวเป็นการใชรู้ปธรรม
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แทนนามธรรมการน าสญัลกัษณเ์หล่านีท้  าใหผู้อ่้านเกิดความคิดช่วยขยายแก่นเรื่องใหช้ดัเจนและ
น่าสนใจยิ่งขึน้ การน าเสนอความเปรียบ รชักาลที่ 2 แบ่งโครงสรา้งเป็น 3 ส่วน คือ ความคิดที่
ตอ้งการเปรียบเทียบ ความคิดที่น ามาเปรียบเทียบ และความคิดซึ่งร่วมกนัในความคิดที่ตอ้งการ
เปรียบเทียบ ส าหรบัโครงเรื่องมีการน าเสนอโดยใชโ้วหารภาพพจน ์จึงท าใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจ
ง่ายขึน้และเกิดอารมณส์ะเทือนใจ  

ณฏัฐพล เขียวเสน (2562, น.181-196) ศกึษา การสืบทอดและการดดัแปลงเรื่อง
พระอภยัมณีของสนุทรภู่เป็นบทละครร  าของกรมศิลปากร ผลการศึกษาสรุปไดว้่า กรมศิลปากรที่
ยงัคงสืบทอดองคป์ระกอบของวรรณคดี ไดแ้ก่ เนือ้หา ตวัละคร และบทกลอนของสนุทรภู่น ามาใช้
ในการแสดงในช่วงแรกของเรื่อง ตัง้แต่ตอนที่ 1 พระอภัยมณีกับศรีสวุรรณเรียนวิชา จนถึงตอนที่ 
41 ตอนนางสวุรรณมาลีหึงหนา้ป้อม เพราะเป็นเนือ้เรื่องที่ผูช้มรูจ้กัดี การสืบทอดตวัละครน าเสนอ
ลกัษณะเด่นดา้นตวัละครที่หลายลกัษณะ เช่น นางเงือก นางผีเสือ้ เจา้ละมาน นางละเวง เป็นตน้ 

การสืบทอดบทกลอนของสุนทรภู่ ช่วยใหส้ามารถเก็บความงามของวรรณศิลป์
หรือที่เรียกว่า “วรรคทอง” ที่ช่วยใหบ้ทละครร  ามีความไพเราะและช่วยสืบทอดเรื่องพระอภยัมณีให้
คงอยู่ นอกจากนีก้รมศิลปากรมีการดดัแปลงบทกลอนเดิมของสนุทรภู่ โดยปรบัเปลี่ยนถอ้ยค าและ
การตดักลอนเดิมหรือแต่งบทขึน้ใหม่บางวรรคกบัแต่งขึน้ใหม่ทัง้บท และดดัแปลงเนือ้หาเพื่อใหเ้นือ้
เรื่องมีความกระชับรวดเร็ว การดัดแปลงตัวละครเพื่อสรา้งสีสันและสรา้งความตลกขบขันมาก
ยิ่งขึน้  

3.2.3 บทละครใน 
สมเด็จฯ กรมพระยาด าราชานุภาพ (2546, น. 227,231) ทรงอธิบายถึง ละครใน

เป็นศิลปะการแสดงที่ใชผู้แ้สดงเป็นหญิงในราชส านัก เนน้ศิลปะของการร่ายร  าที่ประณีตงดงาม
ประสานกับการขับรอ้งและใชว้งป่ีพาทยบ์รรเลงประกอบการแสดง เรื่องที่น ามาใชใ้นการแสดง
ละครในใชเ้พียง 4 เร่ืองเท่านั้น คือ รามเกียรติ์ อุณรุท ดาหลังและอิเหนา ลักษณะการแสดงจะ
มุ่งเนน้การรา่ยร  าที่งดงามกบัการรอ้งเพลงที่ไพเราะ และไม่นิยมแสดงบทตลกขบขนั  

อารดา สุมิตร (2516, น. 337) ศึกษาละครในที่แสดงในสมัยรัชกาลที่ 2 โดย
วิเคราะหว์รรณกรรมทัง้ 2 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองอิเหนาและเร่ืองรามเกียรติ์ในฐานะของการน าวรรณคดี
มาใชใ้นรูปการแสดง ซึ่งการน าบทละครในเรื่องอิเหนามาปรบัใชใ้นการแสดงไม่เพียงแต่เด่นในดา้น
ของบทวรรณคดีไทยเท่านัน้ ยงัมีลกัษณะเด่นและเหมาะสมที่จะน ามาใชใ้นการแสดงดว้ยเช่นกัน 
นอกจากจะศึกษาความเป็นมาของยุคสมยัแลว้ ผูศ้ึกษาควรที่จะศึกษาการน าเสนอองคป์ระกอบ
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ต่าง ๆ ของวรรณคดีไทย เช่น โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก การใชภ้าษาจากเนือ้เรื่องของ
วรรณคดีไทยดว้ยเช่นกนั เพราะจะท าใหเ้ขา้ใจวตัถปุระสงคแ์ละอรรถรสของผูแ้ต่งไปพรอ้มกนั  

สุภัค มหาวรากร (2555, น.176-179) ศึกษาการแปรรูปบทละครเรื่องอิเหนา 
ทัง้หมด 4 ส านวน ไดแ้ก่ บทละครในเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลา้นภาลยั บทเจรจาเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวับท
ละครดึกด าบรรพเ์รื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ์และบท
ละครโทรทศันเ์รื่องสดุหวัใจเจา้ชายเทวดา ผลงานของลลิตา ฉันทศาสตรโ์กศลกบัธนินทร อสุภุาพ 
ผลจากการศึกษาสรุปไดว้่า วรรณคดีเรื่องอิเหนามีการแปรรูปเพื่อน าเสนอเป็นละครประเภทต่าง ๆ 
ตามสมยันิยม ซึ่งการแปรรูปมีทัง้การสืบทอดลกัษณะส าคญัและการสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ การอนุรกัษ์
จุดเด่นที่ส  าคญัของแก่นเรื่องไว ้ลกัษณะเช่นนีท้  าใหค้นไทยสามารถจดจ าเรื่องอิเหนาได ้ตวัละคร
หลกัที่ยงัคงน าเสนอในรูปแบบของบทละครใน ไดแ้ก่ อิเหนาและบษุบาถือเป็นตวัละครหลกัส าคญั
ที่ยงัคงรกัษาบทบาทการเป็นพระนาง และตวัละครอ่ืน ๆ เช่น จรกา ประสนัตา จินตะหรา และสรา้ง
ตัวละครขึน้มาเพื่อสรา้งความตลกขบขัน เช่น ขุนพัฒนห์ลง นายอ่าง มิสเตอก๊อก ฉากส าคัญใน
เรื่องอิเหนา มีการลดทอนหรือปรบัเปลี่ยนเพื่อใหเ้หมาะกบัการเลือกไปแสดง เช่น บทเจรจาปรากฏ
ฉากบุษบาเล่นธาร บุษบาเสี่ยงเทียน และฉากลมหอบ ในบทละครดึกด าบรรพป์รากฏเพียงฉาก
บุษบาเสี่ยงเทียนเท่านัน้ แต่ฉากทัง้หมดปรากฏในละครโทรทัศนเ์รื่องสุดหัวใจเจา้ชายเทวดาแต่
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใหเ้หมาะสมกบัการน าเสนอเป็นบทละครและบรบิทของสงัคม 

3.2.4 บทละครดกึด าบรรพ ์
ละครดึกด าบรรพเ์ป็นการแสดงที่เกิดขึน้ในรชักาลที่ 5 โดยเรียกชื่อตามสถานที่ที่

จัดการแสดงคือ “โรงละครดึกด าบรรพ์” ของเจ้าพระยาเทเวศร ์เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งเป็นผู้
บัญชาการกรมมหรสพ ละครดึกด าบรรพ์เป็นบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมเธอ 
เจา้พระยานริศรานุวัดติวงศท์ี่ทรงปรบัปรุงมาจากละครนอกและบทละครใน ไดแ้ก่ คาวี อิเหนา 
ศกุนตลา เป็นต้น ปัจจุบันละครดึกด าบรรพ์ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมของชาติประจ าปี พ.ศ.2555 (วนัทนีย ์ม่วงบญุ, 2559, 145-146) 

จกัรกฤษณ ์ดวงพตัรา (2532, น. 341-342 ) ศกึษาวิเคราะหบ์ทละครดึกด าบรรพ ์
ของ สมภพ จนัทรประภา ผลการศึกษาสรุปไดว้่า บทละครดึกด าบรรพข์องสมภพ จนัทรประภา มี
การแต่งขึน้ใหม่ จ านวน 30 เรื่อง เช่น หน่อหาญ นักพงศา ทา้วทองกีบมา้ เป็นตน้  โดยการแต่ง
นิยมน าเคา้โครงเรื่องมาจากประวัติศาสตรไ์ทยและต่างชาติ บทละครประวัติศาสตรท์ี่สรา้งจาก
จินตนาการ ตวัละครมีการอิงและอา้งประวติัศาสตร ์แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ ตวัละครฝ่ายชายและฝ่าย
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หญิงที่มีพฤติกรรมดา้นบวก และตวัละครฝ่ายชายและฝ่ายหญิงที่มีพฤติกรรมดา้นลบ แนวคิดของ
เรื่องเก่ียวกับเหตุการณก์ารบา้นเมืองและแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับมนุษย์ ดา้นบทกลอนมีการใชบ้ท
บริภาษ บทเจรจาสอดแทรกดว้ยค าส านวนสุภาษิต ดา้นนาฏศิลป์มีการน าเสนอฉากที่พัฒนามา
จากการโหมโรง และมีบทรอ้งเพื่อบอกสถานะของตัวละคร และนิยมน าเพลงประกอบอารมณ์
มากกว่าการใชเ้พลงหนา้พาทย ์เครื่องแต่งกายของละครและฉากผูแ้ต่งไม่ไดใ้หร้ายละเอียดไวใ้น
บทละคร 

ชลติ มณีวรรณ และวิภาดา ไกรส าอาง (2556, น. 66-67) ได้ศึกษาบทเพลง
ประกอบละครดึกด าบรรพเ์รื่องอิเหนา ตอนตัดดอกไมฉ้ายกริช ตอนไหวพ้ระ และตอนบวงสรวง 
พบว่า การแสดงละครดึกด าบรรพม์ีการใชบ้ทวรรณคดีใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของบทละครใน 
แต่มีการปรบัปรุงใหก้ารแสดงดึกด าบรรพแ์สดงกระชบัสัน้ลงและมีการแทรกบทรอ้ง บทเจรจาเพื่อ
เพิ่มอรรถรสในการชม ส าหรบัเนือ้เรื่องของเรื่องอิเหนายงัคงไวต้ามเดิม ดา้นความงามยงัคงแบบ
แผนความสวยงามและสมัพันธ์กลมกลืนกับบทละครและบทเพลงจึงส่งผลท าใหบ้ทละครดึกด า
บรรพม์ีความเหมาะสมน ามาใชใ้นการแสดงตามยคุสมยั 

3.2.5 ละครพนัทาง 
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ (2507, น. 211) กลา่วว่า ละครพนัทางเป็น

ละครที่พัฒนารูปแบบละครของเจา้พระยามหินทรษักดิ์ธ ารงท่ีไดน้ ารูปแบบของละครนอกและ
ละครในมาใชเ้ป็นตน้แบบ ส าหรบัผูแ้สดงจะมีการร  าตามค ารอ้ง เจรจาดว้ยตนเอง เครื่องดนตรีที่มี
การผสมผสานวงป่ีพาทยข์องไทยและเครื่องดนตรีต่างชาติมาเขา้ใชใ้นการบรรเลง เช่น กลองจีน 
กลองต๊อก กลองยาว เป็นตน้ เรื่องที่น ามาแสดงมกัหยิกยกนิทานพืน้บา้น พงศาวดารของไทยและ
ชาติต่าง ๆ เช่น เรื่องราชาธิราช สามก๊ก เป็นตน้  

สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (2546, น.158) ได้ศึกษาการวิเคราะห์บทละคร
พันทางเรื่องผูช้นะสิบทิศของเสรี หวังในธรรม พบว่า การน าเสนอองคป์ระกอบของละครพันทาง
เรื่องผูช้นะสิบทิศมีการน าเสนอโครงเรื่อง เนือ้เรื่อง แก่นเรื่อง ตวัละคร บทสนทนาและฉาก ซึ่งการ
น าเสนอละครพันทางมีการใชอ้งคป์ระกอบครบถ้วน ท าใหเ้รื่องสนุกสนานน่าติดตาม กลวิธีการ
ประพนัธแ์ละวรรณศิลป์ในการประพนัธล์ะครพนัทาง มีความไพเราะสละสลวยสื่ออารมณข์องตัว
ละครได ้มีการใชค้  าซ า้ ค าซอ้น ค าสรรพนามและการใชภ้าพพจน์ รวมถึงมีการใชบ้ทสนทนาเพื่อ
แนะน าตัวละครใหผู้ช้มไดเ้ขา้ใจ ส าหรบัดา้นกลวิธีการดัดแปลงเรื่องผูช้นะสิบทิศของยาขอบมา
เป็นบทละครพนัทางนัน้ พบว่า เสรี หวงัในธรรม มีการน าเสนอกลวิธีการดัดแปลง โดยมีการปรบั
เนือ้หาใหเ้หมาะสมกบัการแสดง คือ การเพิ่มและเปลี่ยนแปลงเนือ้หาบางส่วน มีการเพิ่มตวัละคร
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เขา้มา มีการลดขัน้ตอนเก่ียวกับการแสดงใหก้ระชับต่อการแสดง การน าเสนอกลวิธีแก่นเรื่องการ
แสดง 

กฤษฎ์เตชินห์ เสกฐานโชติจินดา (2561, น. 349) ศึกษาปัจจัยการร  าตีบทตัว
ละครมงัตราของศภุชยั จนัทรส์วุรรณ ์ผลการศกึษาสรุปไดว้่า บทรอ้งในละครพนัทางเรื่องผูช้นะสิบ
ทิศ แบ่งกลุ่มการตีบทของท่าร  า ทัง้หมด 7 กลุ่ม คือ กลุ่มค าที่สื่อความหมายยิ่งใหญ่ กลุ่มค าที่สื่อ
ความรกั กลุม่ค าที่สื่อความโกรธ กลุม่ค าที่สื่อความโศกเศรา้ กลุม่ค าที่สื่อความกลา้หาญ กลุม่ค าที่
สื่อความดีใจ และกลุม่ค าที่ใชใ้นการสื่อสาร ซึ่งการตีททของท่าร  าขึน้อยู่ค  า ความหมาย บรบิทของ
เนือ้เรื่อง อารมณข์องตัวละคร ฉากและสภานการณ ์บทบาทของสงัคม การตีบทของท่าร  ามักสื่อ
ความหมายอยู่ตลอดทัง้เรื่องและมีความสมัพนัธ์กับเนือ้เรื่อง บทรอ้ง บทเจรจา และเพลง เพื่อให้
ผูช้มเขา้ใจท่าร  าของการตีบทต่าง ๆ ได ้

3.3 การน าเสนอวรรณคดีไทยในรูปแบบบทการแสดงละครพูด 
ละครพดูเป็นศิลปะการแสดงที่เก่ียวกบัการพดูที่ใชผู้ช้ายแสดงลว้น ต่อมาเปลี่ยนเป็น

ชายจริงหญิงแท ้เครื่องแต่งกายตามสมัยนิยมหรือบทบาทของเนือ้เรื่อง และใชเ้ครื่องดนตรีเพื่อ
สรา้งอารมณแ์ละความรูส้กึแก่ผูช้ม ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่ประพนัธ์
บทละครพดูดว้ยพระเอง เพื่อใชบ้ทละครช่วยอบรมจิตใจของพลเมือง (พาณี สีสวย, 2529, น.3) 

จิ ร าภรณ์  บุญจันทร์ (2559, 2384-2385) ได้ศึ กษาละครพูดตาม รู ปแบบ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ละครพูดตามรูปแบบของรชักาลที่ 6 มี
จ านวน 74 เรื่อง โดยใชล้กัษณะค าประพันธ์ทัง้รอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง ดา้นเนือ้เรื่องทรงพระราช
นิพนธข์ึน้เอง ทรงแปล และทรงแปลแบบดดัแปลงวรรณกรรมของต่างชาติ เช่น เรื่องหวัใจนกัรบ ถือ
เป็นบทประพันธ์ที่ไดร้บัการประเมินค่าว่ามีความดีเด่นดว้ยเนือ้หาสอนใหพ้ลเมืองรูจ้ักรบัผิดชอบ
ต่อตนเอง ในดา้นการแสดงละครพดูมี 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการแสดงประกอบดว้ย ผูแ้สดงลว้น
เป็นขา้ราชการที่พระองคท์รงเลือกเอง ขัน้ก่อนเริ่มการแสดงมีการโหมโรงดว้ยวงป่ีพาทย ์ และการ
แสดงเบิกโรง ขัน้ตอนการแสดงเริ่มดว้ย การแสดงพดูบทไดต้ามเนือ้เรื่อง และการจบเรื่องอย่างเป็น
ล าดบัขัน้ตอน 

ปวริส มีนา (2556, น,356-357) ศึกษาเรื่องการสรา้งสรรคบ์ทละครพูดชวนหัวของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หัว จากบทละครสุขนาฎกรรมภาษาฝรั่งเศส ผลการศึกษา
สรุปไดว้่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หัวทรงมีอัจฉริยะภาพในดา้นภาษาไทยภาษา
ฝรั่งเศสและการละครท าใหส้ามารถสรา้งสรรคบ์ทละครใหเ้ขา้กับบริบทของสังคมได้   โดยท่าน
ค านึงถึงเรื่องของการสื่อสารเพื่อให้คนไทยเข้าใจในเนื ้อหาและศิลปะของละครพูด ซึ่งเป็น
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ศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่ที่ เข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทย อีกทั้งพระองค์ทรงใช้ละครพูดเป็น
เครื่องมือในการประชาสมัพนัธส์ิ่งที่พระองคม์ีราชประสงคใ์หป้ระชาชนไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจเรื่องต่างๆ
ตลอดจนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการอบรมสั่งสอนประชาชนดว้ย  

จากขอ้มลูขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า วรรณคดีไทยเป็นศิลปะของการประพนัธท์ี่ปรากฏ
เป็นรูปอักษรโดยผู้เขียนรังสรรค์ถ้อยค ามาประกอบเข้ากับเนื ้อเรื่องโดยมุ่งเน้นความบันเทิง 
สนกุสนาน และใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัประวติัศาสตร ์พรอ้มทัง้สอดแทรกคติธรรมทศันะในการมองชีวิต
ของผูอ่้านได ้รวมทัง้วรรณคดีไทยสามารถน ามาปรบัใชใ้นรูปแบบของการแสดง เช่น ละครชาตรี 
ละครนอก ละครใน ละครดกึด าบรรพ ์ละครพนัทาง ละครรอ้ง ละครพดูและละครร  า  

การแสดงลิเกทรงเครื่องถือเป็นศิลปะของการแสดงชนิดหนึ่งที่มีการน าวรรณคดีไทย
อันเป็นศิลปะชัน้สูงเขา้มาผสมผสานกับศิลปะการแสดงต่าง ๆ  เช่น ศิลปะการรอ้งเป็นการแสดง
ความสามารถของผูแ้สดง ทัง้ดา้นการรอ้งเอือ้นค าที่ใหเ้กิดความไพเราะอ่อนหวาน การรอ้งอัตรา
สองชัน้ ชัน้เดียว การรอ้งราชนิเกลิงที่ประกอบท่วงท านองจังหวะของวงดนตรี ศิลปะการพูดหรือ
การใชถ้อ้ยค าเพื่อใชใ้นการสื่อสาร เช่น การแนะน าตัวละครหรือพดูขยายเนือ้เรื่องเพื่อสื่อใหผู้ช้ม
สามารถเข้าใจเหตุการณ์ ตัวละครและฉากมากยิ่งขึน้ และศิลปะการร่ายร  าที่ต้องอาศัยการ
เคลื่อนไหวของร่างกายใหเ้กิดความสวยงาม รวมทัง้เครื่องแต่งกายในรูปแบบลิเกทรงเครื่องที่มี
ความประณีต หรูหราและงดงาม และการบรรจเุพลงขบัรอ้งและเพลงหนา้พาทยเ์พื่อใหเ้กิดอรรถรส
ต่อการชมมากยิ่งขึน้  จึงกล่าวไดว้่า การแสดงลิเกทรงเครื่องเป็นการแสดงที่มีเอกลกัษณท์ัง้ดา้น
วรรณคดีไทยที่สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการแสดงทัง้ดา้นการรอ้ง การพดู การรา่ยร  า เครื่องแต่ง
กายและเพลงที่น ามาใชป้ระกอบกับการแสดงได้อย่างสัมพันธ์ กลมกลืนและสมบูรณ์ จึงสรา้ง
ความน่าสนใจ สนกุสนานและชวนติดตามจากผูช้มในยคุปัจจุบนั  
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บทที ่3 
การวิเคราะหบ์ทวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 

วรรณคดีเป็นงานประพนัธท์ี่มีคณุค่าทางดา้นเนือ้หาและดา้นวรรณศิลป์ที่ผูแ้ต่งไดแ้สดง
ความรูส้กึนึกคิดออกมาอย่างมีศิลปะ เพื่อใหผู้อ่้านไดร้บัความรู ้และความสนกุสนานเพลิดเพลินใจ
ไปพรอ้มกนั หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสวุรรณ (2539, น.39-40) กล่าวถึงวรรณคดีว่า วรรณคดี
เป็นหนงัสือที่ไดร้บัการยกย่องว่าแต่งดีเพราะมีการเลือกใชถ้อ้ยค าอย่างประณีต โดยผูป้ระพนัธไ์ด้
ไตรต่รองคดัสรรถอ้ยค ามาเป็นอย่างดีแลว้  

การที่ผู ้อ่านจะเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดีไทยได้ ผู้อ่านควรศึกษา
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของวรรณคดีไทยที่จะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจวัตถุประสงคข์องกวีว่าตอ้งการจะ
ถ่ายทอดวรรณคดีไทยในลกัษณะใดและมีแนวคิดหรือปรชัญาอย่างไรในการประพนัธ ์ 

กุหลาบ มัลลิกะมาส (2535, น. 99) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์วรรณคดีต้องศึกษา
องคป์ระกอบของวรรณคดีไปดว้ยจึงจะเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ซึ่งองคป์ระกอบของวรรณคดี ไดแ้ก่ 
โครงเรื่องและเหตุการณใ์นเรื่อง (Plot and Events) สารตัถะหรือแก่นของเรื่อง (Themes) เวลาและ
สถานที่ (Setting) ตวัละครในเรื่องและบทสนทนา (Characters and Dialogues) กลวิธีหรือเทคนิคใน
การแต่ง (Techniques) ท่วงท านองแต่ง (Style) น า้เสียงของผูแ้ต่ง (Tone) บรรยากาศ (Atmosphere) 
ปรชัญาและแนวนิยมในการแต่ง (Philosophy 

จากขอ้มลูขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ากรอบแนวคิดขององคป์ระกอบจากวรรณคดีไทยที่น ามาใช้
ในการแสดงลิเกทรงเครื่อง แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ การวิเคราะหโ์ครงเรื่อง ตวัละคร และฉากส าคญั
ที่มีผลต่อการด าเนินเรื่อง โดยผูว้ิจัยศึกษาการสืบทอดองคป์ระกอบจากวรรณคดีไทยกับบทลิเก
ทรงเครื่อง จ านวน 3 เรื่อง 4 ตอน ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนชา้ง
ขุนแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง และเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนาง
ละเวง  

1. การวิเคราะหโ์ครงเร่ืองจากวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
โครงเรื่อง (Plot) เป็นเหตกุารณท์ี่ผูแ้ต่งก าหนดขึน้ทัง้หมด เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินเรื่อง

ต่าง ๆ  ตัง้แต่ตน้จนจบเรื่อง ดงัที่ พจนานุกรมศพัทว์รรณกรรมไทย (2522, น.232) ใหค้วามหมาย 
โครงเรื่อง คือ การจดัล าดับเหตุการณข์องเนือ้เรื่องเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายของผูเ้ขียน ซึ่งโครงเรื่อง
มักสรา้งความขัดแยง้ใหก้ับตัวละครเอกกับตัวตัวละครตรงขา้ม ตัวละครกับสังคม  ตัวละครกับ
ธรรมชาติ เป็นตน้  
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โครงเรื่องจึงเป็นองคป์ระกอบส าคัญในวรรณคดีไทยที่ใชล้  าดับเหตุการณ์ภายในเรื่อง 
การศึกษาการสืบทอดโครงเรื่อง ผูว้ิจยัศึกษาการสืบทอดโครงเรื่องที่ปรากฏในวรรณคดีไทยกบับท
ลิเกทรงเครื่อง ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนขุนชา้ง
ถวายฎีกา และเรื่องพระอภยัมณี ตอนพระอภยัมณีโดยสารเรือนางสวุรรณมาลีและตอนเจา้ละมาน
ตีเมืองผลกึ ดงันี ้

1.1 โครงเร่ืองอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 
จากการศึกษาการสืบทอดโครงเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหราจาก

วรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นตาราง ไดด้งันี ้

ตาราง 1 ตารางแสดงโครงเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา จากวรรณคดีไทยกบับทลิเก
ทรงเครื่อง 

โครงเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 
บทวรรณคดีไทย บทลิเกทรงเครื่อง 

1. อิเหนารบัสารจากทา้วกเุรปัน 
2. อิเหนาถือสารไปแจง้ใหน้างจินตะหราทราบ  
3. นางจินตะหราไม่พอใจอิเหนา จึงเกิดความ
ขดัแยง้กนั  
4. อิเหนาใหน้างจินตะหราอ่านสารของ 
ทา้วกเุรปัน นางจินตะหราจึงเขา้ใจอิเหนา  
5. อิเหนาเคลื่อนทพัออกจากเมืองหมนัหยา 

1. อิเหนารบัสารจากทา้วกเุรปัน 

2. อิเหนาถือสารไปแจง้ใหน้างจินตะหรา
ทราบ 

3. นางจินตะหราไม่พอใจอิเหนา จึงเกิดความ
ขดัแยง้กนั  
4. อิเหนาใหน้างจินตะหราอ่านสารของ 
ทา้วกเุรปัน นางจินตะหราจึงเขา้ใจอิเหนา  
5. อิเหนาเคลื่อนทพัออกจากเมอืงหมนัหยา 

 
การสืบทอดโครงเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา คณะกรณก์ัญจนรตัน์ยังคง

รกัษาเหตุการณบ์างตอนเหมือนกับวรรณคดีไทย ทัง้หมด 5 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ อิเหนารบัสารจาก
ทา้วกเุรปัน อิเหนาถือสารไปแจง้ใหน้างจินตะหราทราบ นางจินตะหราไม่พอใจอิเหนา จึงเกิดความ
ขัดแย้งกัน อิเหนาให้นางจินตะหราอ่านสาส์นของท้าวกุเรปัน นางจินตะหราจึงเข้าใจอิเหนา 
จากนัน้อิเหนาเคลื่อนทพัออกจากเมืองหมนัหยา ดงันี ้
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การน าเสนอเหตกุารณต์อนเริ่มเรื่อง คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอเหตกุารณใ์หอิ้เหนารบั
สารจากทา้วกุเรปัน โดยใชส้ื่อจากสารที่กล่าวถึงกับอิเหนาโดยตรง สาเหตเุพราะอิเหนาขอยกเลิก
อภิเษกกับคู่ตุนาหงันนางบุษบาจนท าใหเ้กิดสงคราม ท าใหท้า้วกุเรปันกริว้อิเหนาอย่างรุนแรง 
“อย่าดทูัง้เปลวเพลิงแสงอคัคี แต่วนันีข้าดกนัจนวนัตาย”  คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหอิ้เหนา
รอ้งบทกลอนที่น ามาจากบทวรรณคดีไทยเพียงดดัแปลงถอ้ยค าบางวรรคเพื่อใหส้ามารถรอ้งและตี
บทของท่าร  าไดง้่ายขึน้ การน าเสนอเหตุการณอิ์เหนารบัสารจากทา้วกุเรปัน เพื่อเป็นการเกริ่นน า
เนือ้เรื่องเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจเรื่องราว รวมทัง้ยงัคงเก็บความไพเราะของวรรคทองจากวรรณคดีไทย 
ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  

ตาราง 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา จากบท
วรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

บทวรรณคดีไทย 
  ในลกัษณน์ัน้ว่าปัจจามิตร     มาตัง้ติดดาหากรุงใหญ่ 
จงเรง่รีบรีพ้ลสกลไกร              ไปช่วยชิงชยัใหท้นัที 
ถึงไม่เลีย้งบษุบาเห็นว่าชั่ว       แต่เขารูอ้ยู่ว่าตวันัน้เป็นพี่ 
อนัองคท์า้วดาหาอธิบดี           นัน้มิใช่อาหรือว่าไร 
มาตรแมน้เสียเมืองดาหา         จะพลอยอายขายหนา้หรือหาไม่ 
ซึ่งเกิดศกึสาเหตเุภทภยั           ก็เพราะใครท าความไวง้ามพกัตร ์
ครัง้หนึ่งก็ใหเ้สียวาจา              อายชาวดาหาอาณาจกัร  
ครัง้นีเ้รง่คิดดจูงนกั                  จะซ า้ใหเ้สียศกัดิ์ก็ตามท ี
แมน้มิยกพลไกรออกไปช่วย      ถึงเรามว้ยก็อย่ามาดผูี 
อย่าดทูัง้เปลวอคัคี                   แต่วนันีข้าดกนัจนบรรลยั ฯ                                                                          
           (พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั, 2546: 250-251) 

บทลิเกทรงเครื่อง 
   ในลกัษณะนัน้ว่าปัจจามิตร     มาตัง้ติดดาหากรุงใหญ่ 
ใหเ้รง่รีบรีพ้ลสกลไกร                 ออกไปช่วยชิงชยัใหท้นัที 
ถึงไม่เลีย้งบษุบาเห็นว่าชั่ว          เขาก็รูอ้ยู่ว่าตวันัน้เป็นพี่ 
อนัองคท์า้วดาหาอธิบดี             นัน้มิใช่อาหรือว่าใคร 
ถา้มาตรแมน้เสียเมืองดาหา       จะพลอยอายขายหนา้หรือหาไม่ 
ซึ่งเกิดศกึสาเหตเุภทภยั             ก็เพราะใครท าความไวง้ามพกัตร ์
ครัง้หนึ่งก็ใหเ้สียวาจา                อายชาวดาหาอาณาจกัร  
ครัง้นีเ้รง่คิดใหม้ากนกั               จะซ า้ใหเ้สียศกัดิ์ก็ตามที 
แมมิ้ยกพลไกรออกไปช่วย         ถึงเรามว้ยก็อย่ามาดเูผาผี 
อย่าดทูัง้เปลวเพลิงแสงอคัคี      แต่วนันีข้าดกนัจนวนัตาย ฯ                                                                         
                                               (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 3) 

 
คณะกรณ์กัญจนรัตน์น าเสนอเหตุการณ์ให้อิเหนาร้องบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดย

เนือ้ความกล่าวถึงนางบุษบาที่มีรูปร่างหนา้ตาอัปลกัษณ์ จนเป็นที่น่ารงัเกียจแก่อิเหนา จากการ
น าเสนอบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่แสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ัญจนรตันม์ีการน าบทกลอนที่แต่งขึน้
ใหม่มาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง เพื่อใหเ้หตุการณข์องเนือ้เรื่องมีความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั
และเพื่อใหผู้ช้มไดร้บัรูค้วามคิด ความรูส้ึกของอิเหนาที่ไม่โปรดปรานคู่ตนุาหงนัอย่างนางบุษบา ที่
อิเหนาคิดมาตลอดว่าไม่งดงามเท่ากบันางจินตะหรา ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครือ่ง 
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ราชนิเกลิง 

ระเด่น: พอจบสิน้สาสน์ทรง  พระหรวิงศน์ึกประวิต 

ในดวงจิตตถ์วิล  

พระนอ้งนางบษุบา   ใครก็มาขอสู่ 

นึกถึงความเป็นอยู่   เท่าที่หไูดย้ิน 

ทัง้ลกัษณะหนา้ตา   ดแูลว้ไม่น่าจะรกั 

ทัง้ทรวงทรงวงพกัตร ์  เห็นแลว้ตอ้งชกัหนา้ผิน 

ทัง้ผิวเนือ้ก็หยาบ   ตเูหม็นสาบไอกลิ่น 

ถา้ใครไปนั่งใกลใ้กล ้  รงัเกียจกายเหม็นกลิ่น 

ดงัของเบื่อที่เหลือบ่า  ดแูลว้ไม่น่าจะกิน 

                      (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 3-6) 

 

คณะกรณ์กัญจนรัตน์น าเสนอให้อิเหนาพูดบทเจรจาที่แต่งขึ ้นใหม่ เ ก่ียวกับการ
เปรียบเทียบความงดงามระหว่างนางจินตะหรากบันางบุษบา โดยใหอิ้เหนาเปรียบความงามของ
นางบษุบาเป็นเพียงเม็ดพลอยที่ไม่มีคณุค่าใด ๆ และเปรียบเทียบความงามของนางจินตะหราเป็น
ดงัเพชรที่เจียระไนมาอย่างดีแลว้ ซึ่งจากการเพิ่มบทพดูเจรจาแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตัน์
ตอ้งการน าบทพดูเจรจาเพื่อเป็นการเน้นย า้ความคิด ความรูส้ึกของอิเหนาที่รกันางจินตะหรามาก
จนไม่สนใจคู่ตุนาหงันอย่างนางบุษบาท่ีสูงศักดิ์เหนือกว่านางจินตะหรา ดังตัวอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 

เจรจา 

ระเด่น: จรงินะพี่สนัตาจะเอาพลอยมาเปรียบกบัเพชรน า้หนึ่งมนัไกลผดิ
กนัมาก นอ้งจินตะหราเป็นเพชรน า้หนึ่งเชียวนะ 

สนัตา:  จินตะหราเป็นเพชรน า้หนึ่ง แห่งเมืองหมนัหยา พระองคโ์ปรด
มาก แต่ว่าบุบช า้บา้งแลว้นะพะยะค่ะ แต่บษุบาเป็นเพชรแห่ง 
เมืองดาหายงัใสแจ๋วอยู่เลยนะพะยะค่ะ 
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ระเด่น: จะเป็นไปไดอ้ย่างไรพี่สนัตา ฉนัเคยอยู่ใกลก้นั เมื่อเยาวพ์ระชนัษา 
น า้มกูก็เลอะ น า้ตาก็กรงั คนสวนคนงามก็ตอ้งแม่จินตะหรา 

คนเดียวเท่านัน้ 

สนัตา: เดี๋ยวนีไ้ม่กรงัแลว้พะยะค่ะ คนเราทกุคนเมื่อเด็ก ๆ ก็ตอ้งขีม้กูราขี ้

ตากรงัทุกคนแหละ ยิ่งเกลา้หม่อมฉนัแลว้ละก็ปา้ยนี่ แลว้ขึน้นี่เลย
พะยะค่ะ 

ระเด่น: เอาละพี่สนัตา เราตอ้งจากหมนัหยาไปช่วยพระเจา้อาท าสงคราม 
พี่ไปสั่งสงัคามาระตาจดักองทพัไว ้ฉนัจะไปลานางจินตะหรา อีก 
7 วนัจึงจะไป 

สนัตา: ไดโ้ปรดพะยะค่ะ ถา้พระองคไ์ปสั่งถึง 7 วนั ขา้ศกึบกุเขา้มาเมือง
ดาหาแน่ ๆ เชิญพระองคเ์สด็จเถิดพะยะค่ะ 

ระเด่น: ถา้ยงังัน้ อีก 5 วนัก็แลว้กนั 

สนัตา: ยงัชา้ไป พะยะค่ะ 

ระเด่น:  อีก 3 วนัเป็นยงัไง 

สนัตา: ไม่ไดพ้ะยะค่ะ ตอ้งวนันี ้ รีบเสด็จเถิดพะยะค่ะ 

                         (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6) 

 
หลงัจากที่อิเหนาอ่านสารจากทา้วกุเรปันจบแลว้ อิเหนาจึงถือสารไปแจง้ใหน้างจินตะ

หราทราบที่พระต าหนัก คณะกรณก์ัญจนรตันน์ าเสนอใหอิ้เหนารอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่
ดว้ยการใชภ้าษาที่แสดงความรูส้ึกทุกขแ์ละอึดอัดใจ “ทอดถอนฤทยัพลางทางพาที ภูมีแจง้ความ
ทรามวัย” รวมถึงการใชท้่าร  าประกอบกับการรอ้ง เช่น ท่าโศกที่ผูแ้สดงน ามือทั้งสองไขว้กันไว้
บริเวณหนา้ทอ้ง แลว้กม้หนา้เล็กนอ้ย สมถวิล วิเศษสมบติั (2525, น. 137) กล่าวถึง ท่าโศกเป็น
การร  าที่บ่งบอกถึงความทกุขโ์ศกอย่างมาก ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครือ่ง 
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      เพลงสะสม 
ระเด่น:  ครัน้ถึงแท่นสวุรรณบรรจง   เขา้นั่งแนบแอบองคน์างโฉมศรี 

ทอดถอนฤทยัพลางทางพาที  ภมูีแจง้ความทรามวยั 

เจรจาพากษ:์ บดันีด้ะหมงัเสนา  ถือสาสน์พระบิดาน ามาให ้

เหตดุว้ยดาหาเวียงชยั  เกิดการศึกใหญ่ไพรี 

ใหพ้ี่นีย้กทพัขนัธ์   ไปช่วยป้องกนักรุงศรี 

จะยกทพัพหลมนตรี   พรุง่นีใ้หท้นับญัชา 

อยู่จงดีเถิดพี่จะลานอ้ง  อย่าหม่นหมองเศรา้สรอ้ยระหอ้ยหา 

เสรจ็ศกึวนัใดจะคลายคลา  กลบัมาสูส่มภิรมยร์กั 

(หอมหวล นาคศิริ, 2500: 7) 

 

เมื่อนางจินตะหราไดฟั้งข่าวจากอิเหนาจึงรูส้ึกโกรธและไม่พอใจ เพราะคิดว่าอิเหนาจะ
กลับไปหาคู่ตุนาหงันอย่างนางบุษบา นางจินตะหราจึงใชถ้้อยค าประชดประชัน ตัดพ้อต่อว่า
อิเหนาอย่างรุนแรง จากการน าเสนอเหตุการณด์ังกล่าวนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณ์กัญจนรตัน์
ยงัคงรกัษาเหตกุารณข์องเนือ้เรื่องที่ตวัละครเอกฝ่ายชายมกัพบกบัปัญหาจนเกิดความขดัแยง้หรือ
การพลดัพรากจากนางผูเ้ป็นที่รกัไป โดยใหน้างจินตะหรารอ้งบทกลอนที่น ามาจากวรรคทองจาก
เรื่องอิเหนา บทพระราชนิพนธร์ชักาลที่ 2 เพียงดดัแปลงและตดัค าบางค าในวรรคเพื่อใหส้ะดวกต่อ
การรอ้งและง่ายต่อการตีความของบทกลอน โดยเฉพาะการน าค าขึน้ตน้ “เมื่อนัน้ จินตะหราวาตีมี
ศักดิ์” ที่ใชส้  าหรบัตัวละครเอกที่มียศสูงศักดิ์ และน าค าที่แสดงอารมณแ์ละความรูส้ึกคับแคน้ใจ
ของนางจินตะหรา “ฟังตรสัขดัแคน้ฤทยันกั  สะบดัพกัตรผ์ินหลงัไม่บงัคม” ประกอบการใชท้่าร  าใน
การตีบท เช่น ท่าโกรธที่ผูแ้สดงใชฝ่้ามือถูไปมาที่ก้านคอตอนใตหู้ หรือใชฝ่้ามือถูกันไปมาพรอ้ม
กระทืบเทา้ลงที่พืน้ การน าเสนอวรรคทองมาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง เพื่อเป็นการด ารงรกัษา
ใจความส าคัญของเรื่อง และเพื่อใหผู้ช้มเห็นคุณค่าวรรณคดีไทยที่ดีพรอ้มทั้งเนือ้หาและความ
ไพเราะงดงามทางดา้นวรรณศิลป์ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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ตาราง 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา จากบท
วรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

                      บทวรรณคดีไทย 
         เม่ือนัน้ จินตะหราวาตีมีศกัดิ ์
ฟังตรสัขดัแคน้ฤทยันกั สะบดัพกัตรผ์ินหลงัไม่บงัคม 
แลว้ตอบถอ้ยนอ้ยหรือพระทรงฤทธิ์ ช่างประดิษฐ์คิดความพองามสม 
ลว้นกล่าวแกลง้แสรง้เสเล่หล์ม   คดคมแยบคายหลายชัน้ 
พระจะไปดาหาปราบขา้ศกึ หรือร  าลกึถึงคู่ตนุาหงนั 
ดว้ยสงครามในจิตยงัติดพนั จึงบิดผนัพจนาไม่อาลยั 
ไหนพระผ่านฟ้าสญัญานอ้ง จะปกป้องครองความพิสมยั 
ไม่นิราศแรมรา้งห่างไกล จนบรรลยัมอดมว้ยไปดว้ยกนั 
พระวาจาน่าเช่ือเป็นพน้นกั จึงหลงรกัภกัดีไม่เดียดฉนัท ์
พาซื่อสจุริตคิดส าคญั หมายมั่นว่าเมตตาปรานี 
มิรูม้าอาภพักลบักลาย จะหลีกเลี่ยงเบี่ยงบ่ายหน่ายหนี 
ยงัสมค าสญัญาที่พาที         กี่รอ้ยปีพระจะกลบัคืนมา (โอด) 
                  (พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั, 2546: 254) 

                              บทลิเกทรงเครื่อง 
          เม่ือนัน้ จินตะหราวาตีมีศกัดิ ์
ฟังตรสัขดัแคน้ฤทยันกั สะบดัพกัตรผ์ินหลงัไม่บงัคม 
จึงตอบถอ้ยนอ้ยหรือองคพ์ระทรงฤทธิ์ ชั่งประดิษฐ์คิดความไม่งามสม 
ลว้นกล่าวแกลง้แสรง้ดว้ยเล่หล์ม   คดคมแยบคายไวห้ลายชัน้ 
พระจะไปดาหาปราบขา้ศกึ หรือระลกึถึงคู่ตนุาหงนั 
ดว้ยสงครามในจิตติดพนั จึงผ่อนผนัพจนาอาลยั 
ไหนเล่าพระผ่านฟ้าสญัญานอ้ง จะปกป้องครองที่ความพิสมยั 
ไม่นิราศแรมรา้งห่างไกล จนบรรลยัมอดมว้ยไปดว้ยกนั 
พระวาจาน่าเช่ือเป็นพน้นกั จึงหลงรกัภกัดีไม่ไม่เดียดฉนัท ์
พาซื่อสจุริตคิดส าคญั หมายมั่นเมตตาปรานี 
มิรูม้าอาภพักลบักลาย จะหลีกเลี่ยงเบี่ยงบ่ายหน่ายหนี 
ยงัสมค าสญัญาพาที         กี่รอ้ยปีพระจะกลบัคืนมา ฯ 
          (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 8) 

 

 
อิเหนาพยายามพดูเกลีย้กลอ่มใหน้างจินตะหราใจอ่อน แลว้ยอมอ่านสารจากทา้วกุเรปัน

เพื่อจะไดเ้ขา้ใจอิเหนามากยิ่งขึน้ ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอใหอิ้เหนากบั    นางจินตะหราพดู
บทเจรจาตอบโตร้ะหว่างกนั เพื่อเอือ้ต่อการรอ้งและการตีบทของท่าร  า เช่น ท่าปลอบที่ผูแ้สดงใช้
มือทั้งสองข้างประคองตัวนาง จึงท าให้ผู ้ชมเข้าใจบทสนทนาได้ง่ายกว่าการฟังบทกลอน ดัง
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

ระเด่น: พระนอ้งนางจินตะหราอย่าเอาแต่ความแคน้มาเป็นอารมณเ์ลย  
ราชสาสน์ของสมเด็จพระราชบิดา (ย่ืนหนงัสือใหด้)ู เซ็นพระ  
นามว่าทา้วกเุรปันมีพระบญัชาใหพ้ี่ไปนะจ๊ะ 

จินตะหรา: ออ้ พระบิดามีบญัชาใหไ้ปแต่งงานใช่ไหมเพคะ 

ระเด่น: ไม่ใช่ ไปราชการสงคราม อ่านสาสน์ดกู่อนซิ 

จินตะหรา: (อ่าน) หม่อมฉนัขออภยัเจา้พี่ดว้ยเพคะ โธ่เจา้พี่จ๋า เอ็นดหูม่อม
ฉนั นาน ๆ นะเพคะ                   

   (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 8) 
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นางจินตะหราไดอ่้านสาสน์จากทา้วกุเรปันแลว้ นางจินตะหรารูส้ึกเสียใจและพยายาม
ขอรอ้งใหอิ้เหนาเอ็นดูนางจินตะหราต่อไป อิเหนารูส้ึกทุกขใ์จที่ตอ้งจากนางผูเ้ป็นที่รกัไปนาน แต่
ดว้ยความห่วงใยวงศต์ระกูลที่ตอ้งมาเกิดสงครามเพราะเหตุมาจากการกระท าของตน อิเหนาจึง
ตอ้งจ ายอมจากนางจินตะหราดว้ยความอาลัยอาวรณ์ ซึ่งจากการน าเสนอเหตุการณ์ในตอนนี ้
แสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเหตกุารณส์ าคญัของเนือ้เรื่องมาใชใ้นการแสดงลิเก
ทรงเครื่องเพื่อใหผู้ช้มเกิดความรูส้ึกสงสารและเห็นใจอิเหนากบันางจินตะหราที่ตอ้งมาพลดัพราก
จากกนั ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

 ราชนิเกลิง 

ระเด่น:   โอพุ้่มพวงดวงยี่หวา   พี่จะขอลานอ้งนาง 
จะเสื่อมคลายหายสรา่ง จากความวิโยคโศกเศรา้ 
หากไม่มีเรื่องจ าเป็น  แลว้พี่จะไม่ขอไป 
เพราะพวกพอ้งประสพภยั  พี่ก็ตอ้งไปตามเผ่า 
พี่ชาติเชือ้วงศอ์สญั  ตอ้งออกอาสาสูศ้กึ 
พระมวลพี่นอ้งเขาพากนันึก  ถึงตวัพี่อิเหนา  (ลง) 

                   (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 9) 

 

เมื่ออิเหนากบันางจินตะหราสามารถปรบัความเขา้ใจกนัไดแ้ลว้ ประสนัตาจึง
เขา้เฝ้าแลว้แจง้ข่าวว่า สังคามาระตาไดจ้ัดเตรียมขบวนกองทัพเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ แต่อิเหนา
ตอ้งการที่จะพบหน้านางมาหยารัศมีกับนางสการะวาตีก่อนที่จะเคลื่อนกองทัพออกจากเมือง
หมนัหยา นางจินตะหราจึงสั่งใหพ้ระพี่เลีย้งไปเรียกสองนางมาเขา้เฝ้าอิเหนาทนัที ดงัตวัอย่างบท
ลิเกทรงเครื่อง 

เจรจา 

ประสนัตา (ออกมาพอดี):  ไดโ้ปรดพะยะค่ะ ขบวนทพัตัง้รอรบัเสด็จแลว้พะยะค่ะ 
ระเด่น: เด๋ียวซิพระพี่เลีย้ง ฉันจะไปไดย้ังไง ยังไม่ไดส้ั่งเสียสการะวาตี 

 มาหยารศัมีเลย 
จินตะหรา:  จริงซิเพค๊ะ อ้อ พระพี่เลีย้งมาก็ดีแล้ว ไปบอกสองนางมาเฝ้า

เดี๋ยวนี ้ตอ้งสั่งเสียสองนางอีกสองชั่วโมง 
ระเด่น:       ถูกแลว้ สองนางมาก็ตอ้งสองชั่วโมง รวมจินตะหราดว้ยเป็นสาม  

ชั่วโมง 
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ประสนัตา: ทหารยืนแถวเป็นลมไปสามรอ้ยแลว้ (พานางออกมา) 
                                                                             (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 11) 
 
เมื่ออิเหนาลาทัง้สามนางแลว้ จากนัน้อิเหนาจึงเคลื่อนขบวนออกจากเมือง

หมนัหยา ซึ่งการน าเสนอเหตกุารณต์อนอิเหนาเคลื่อนกองทพัออกจากเมืองหมนัหยาแสดงใหเ้ห็น
ว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเสนอความเก่งกลา้สามารถในการรบของอิเหนาใหเ้หมือนกับบท
วรรณคดีไทยเพราะอิเหนาถือเป็นกษัตรยิท์ี่ตอ้งปกป้องบา้นเมือง ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

เพลงกราว 

ระเด่น:   ครัน้ไดพ้ิชยัฤกษใ์หล้ั่นฆอ้ง  ไชโยโห่รอ้งสนั่นลั่น 
ทัง้กองหนา้กองหลงัประดงักนั  เขา้ประจนัต่อสูห้มู่ไพรี 
ทหารหอกถือหอกอยู่กรอกกลบั  ทหารดาบแกว่งดาบไม่ถอยหนี 
ทหารมา้ขี่มา้ไม่ชา้ที  ต่างก็มีใจมั่นไม่พรั่นใคร (เชิดหาย) 
                                                                           (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 11) 
 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงสืบทอดโครงเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนา
ลานางจินตะหรามาจากวรรณคดีไทย เพราะเรื่องอิเหนาถือเป็นวรรณคดีไทยที่ไดร้บัการยกย่อง
จากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นเลิศของกลอนบทละครร  า บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลา้นภาลัย ที่ผูช้มส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันรูจ้ักและประทับใจ เพราะเนือ้เรื่องอิเหนามี
ความสนุกสนาน และสรา้งปมขดัแยง้ทัง้ภายในและภายนอกของอิเหนา เนื่องจากความหลงใหล
นางจินตะหรา ท าใหอิ้เหนาเป็นทุกขเ์มื่อจะตอ้งพลัดพรากจากนางผูเ้ป็นที่รกัไป ความขดัแยง้ในใจ
ของนางจินตะหราเพราะคิดว่าอิเหนายงัคงรูส้ึกเสียดายคู่ตนุาหงนัอย่างนางบุษบาที่ดีพรอ้มทัง้รูป
สมบติัและคณุสมบติัเหนือกว่านางจินตะหรา  

ดา้นบทกลอนบางบทในละครในเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา ถือเป็นบท
ละครร  าที่ดีพรอ้มทัง้ดา้นเนือ้ความดีและไพเราะทางสุนทรียะดว้ยโวหารที่แสดงการตัดพอ้ต่อว่า
หรือประชดประชันที่สามารถเนน้อารมณ ์ความรูส้ึกของตัวละครไดอ้ย่างชัดเจน เช่น รกั หึงหวง 
และเศรา้โศก จึงท าให้เอือ้ต่อการรอ้ง การร่ายร  า และการพูดจบเจรจาเพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมแก่การแสดงลิเกทรงเครื่อง รวมทัง้เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรายังสะทอ้น
ขอ้คิดเรื่องการเอาใจตนเองไม่รูจ้กัยบัยัง้ชั่งใจจนท าใหต้นเองและผูอ่ื้นเดือดรอ้นได ้
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1.2 โครงเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง 
จากการศึกษาการสืบทอดโครงเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง จาก

วรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นตาราง ไดด้งันี ้

ตาราง 4 ตารางแสดงโครงเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง จากวรรณคดีไทยกบับท
ลิเกทรงเครื่อง 

โครงเรื่องของเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 
บทวรรณคดีไทย บทลิเกทรงเครื่อง 

1. จมื่นไวยคิดจะพรากนางวนัทองจากขุนชา้ง  
2. จมื่นไวยสะกดคนขึน้เรือนขนุชา้ง 
3. ขนุแผนเขา้หานางวนัทองจึงเกิดความ
ขดัแยง้ 
4. สมเด็จพระพนัวษาทรงช าระความเรื่อง      
นางวนัทอง  
5. นางวนัทองทลูเป็นกลาง ไม่รบัจะอยู่กบัใคร 
6. สมเด็จพระพนัวษาตรสัสั่งใหป้ระหารชีวิต      
นางวนัทอง 

1. จมื่นไวยคิดจะพรากนางวนัทองจากขุนชา้ง  
2. จมื่นไวยสะกดคนขึน้เรือนขนุชา้ง 
3. ขนุแผนเขา้หานางวนัทองจึงเกิดความ
ขดัแยง้ 
4. สมเด็จพระพนัวษาทรงช าระความเรื่อง     
นางวนัทอง 
5. นางวนัทองทลูเป็นกลาง ไม่รบัจะอยู่กบั
ใคร 
6. สมเด็จพระพนัวษาตรสัสั่งใหป้ระหารชีวิต   
นางวนัทอง 

 
จากการศึกษาการสืบทอดโครงเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง คณะ

กรณก์ัญจนรตันย์ังคงรกัษาเหตุการณบ์างตอนเหมือนกับวรรณคดีไทย แบ่ง 6 เหตุการณ ์ไดแ้ก่ 
ตอนจมื่นไวยคิดจะพรากนางวนัทองมาจากเรือนขุนชา้ง จมื่นไวยสะกดคนขึน้เรือนขุนชา้ง ขุนแผน
เขา้หานางวันทองจึงเกิดความขัดแยง้ สมเด็จพระพันวษาทรงช าระความเรื่องนางวันทองและ
สมเด็จพระพนัวษาตรสัสั่งใหป้ระหารชีวิตนางวนัทอง 

การน าเสนอเหตุการณใ์นตอนแรก โดยจมื่นไวยรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่และเพิ่ม
บทพูดเจรจาเพื่อเป็นแนะน าตัวละครและเพื่อเป็นการบรรยายเหตุการณข์องเนือ้เรื่อง เนื่องจาก
คณะกรณก์ญัจนรตันไ์ม่ไดน้ าเนือ้เรื่องจากวรรณคดีไทยเรื่องขุนชา้งขนุแผนมาใชใ้นการด าเนินเรื่อง
ทัง้หมด ดังนัน้ขนบของการแสดงลิเกทรงเครื่องจึงใหต้ัวละครเอกพูดขยายความเนือ้เรื่องเพื่อให้
ผูช้มในยคุปัจจบุนัเขา้ใจไดง้่ายยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  
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                     รอ้งเพลงครอบจกัรวาล 

  ครานัน้     โฉมเจา้พลายงามงามสง่า 

คิดค านึงถึงแต่มารดา  จากกนัมาก็ไดห้ลายราตรี 

                           รอ้งราชนิเกลิง 

  จมื่นไวยวรนาถ   มนัแสนอนาถจรงิหนอ 

มาคิดถึงแม่ถึงพ่อ   อกผมก็แทบพงั 

พิโธ่เอ๋ยแม่วนัทอง   ท าใหล้กูตอ้งเป็นทกุข ์

ป่านฉะนีแ้ม่มีสขุ   หรือแม่จะถกูกกัขงั 

ในออ้มอกแม่เคยถนอม  แม่เคยไดก้ล่อมลกูนอน 

แม่เคยเอานมมาป้อน  ทัง้ยามนอนยามนั่ง 

จมื่นไวยใจเหล็ก   ตอ้งกลายเป็นเด็กอ่อนแอ 

เพราะมีแต่พ่อขาดแม่   คอยดแูลเหนี่ยวรัง้ 

ผมจะหาแม่ที่ไหน   เอามาไดท้ดแทน 

ขอวอนแต่ท่านแฟนแฟน  ช่วยหาตวัแทนมามั่ง 

(ลง) ถา้ไดแ้ม่แม่แถวนี ้  ผมคงจะดีใจจงั   

          เจรจา 

จมื่นไวย:     เจ็บใจไอช้า้งจริง ๆ ไปฟ้องพระพนัวษา หาว่าเราท ารา้ยรา่งกาย
พระพนัวษาใหด้ าน า้พิสจูน ์มนัก็แพ ้พระพนัวษาจึงตดัสินใหม้นั
ติดคกุ แม่กลบัมาขอรอ้งเราใหไ้ปขอพระพนัวษาใหย้กโทษ เจา้
ท่านก็ให ้มานึกถึงตวัเรามียศเป็นถึงหมื่นมีเมียสอง บ่าวไพรพ่รอ้ม
หนา้ แต่มาขาดแม่ คืนนีจ้ะไปรบัแม่มาใหไ้ด ้เป็นไรเป็นกนั 

               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 3-5)  
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หลงัจากที่จมื่นไวยคิดจะพรากนางวนัทองจากขุนชา้งแลว้ จึงเดินทางมาถึงเรือนของ
ขุนช้าง แล้วสะกดมนต์ให้ผู ้คนหลับใหลแล้วจึงพานางวันทองหนี จากการน าเสนอเหตุการณ์
ในตอนนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงเดิมเหตกุารณต์อนความขดัแยง้ระหว่างแม่กบั
ลูกที่ต่างไม่เขา้ใจซึ่งกัน โดยใหจ้มื่นไวยรอ้งบทกลอนที่น ามาจากวรรณคดีไทย เพียงดัดแปลง
ถ้อยค าบางค าในบางวรรคเพื่อใหผู้ช้มสามารถตีความจากบทกลอนไดง้่ายขึน้ ซึ่งการน าเสนอ
ตอนจมื่นไวยคิดจะพรากนางวันทองจากขุนชา้งเพราะเหตุการณใ์นตอนนีส้ามารถสรา้งอารมณ์
สะเทือนใจของนางวนัทองที่รกับตุรมากจนยอมท าตามทุกอย่าง และความโกรธแคน้ของจมื่นไวยที่
มีต่อขุนชา้ง นอกจากนีย้ังเป็นการสรา้งความน่าสนใจชวนติดตามใหก้ับผูช้มในตอนต่อไป ดัง
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  

ตาราง 5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง   
จากบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง     

                            บทวรรณคดีไทย 
ลกูมาหมายจะมารบั                 เชิญแม่วนัทองกลบัไปบา้น 

แมน้จะบงัเกิดเหตเุภทพาล ประการใดก็ตามแต่เวรา 
มาอยู่ไยกบัอา้ยหินชาติ แสนอบุาทวใ์จจิตริษยา 
ดงัทองค าท าเลี่ยมปากกะลา หนา้ตาด าเหมือนมินหมอ้มอม 
เหมือนแมลงวนัว่อนเคลา้ที่เน่าชั่ว มาเกลือกกลัว้ประทมุานที่หวานหอม 
ดอกมะดื่อฤๅจะเจือดอกพะยอม   ว่านกัแม่จะตรอมระก าใจ ฯ 
                                                        (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 7-8)  

                               บทลิเกทรงเครื่อง 
    ลกูมาหมายจะมารบั             เชิญแม่วนัทองกลบัคืนบา้น 

แมจ้ะบงัเกิดเหตเุพศพาล ประการใดก็ตามแต่เวลา 
มาอยู่ไยกบัอา้ยหินชาติ แสนอบุาทวใ์จจิตริษยา 
ดงัทองค าท าเลี่ยมปากกะลา หนา้ตาด าเหมือนดินหมอ้มอม 
เหมือนแมลงวนัเคลา้สิ่งเน่าชั่ว มาเกลือกกลัว้ปทมุมาลยท์ี่หวานหอม 
ดอกมะเดื่อหรือจะเจือดอกพะยอม  แม่จงพรอ้มเตรียมตวัตามลกูไป ฯ 
                                                        (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 7-8) 
  

 
คณะกรณก์ญัจนรตันส์ืบทอดเหตกุารณต์อนที่ขุนแผนเขา้หานางวันทอง เมื่อนางวนั

ทองต่ืนมาจึงโกรธและพดูจาตัดพอ้ต่อว่าขุนแผนอย่างรุนแรง การน าเสนอโดยใหขุ้นแผนและนาง
วันทองรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยการสลับร้องโต้ตอบกัน ซึ่งการคงเดิมเหตุการณ์ตอน
ดังกล่าวนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงรักษาใจความส าคัญหลักของเนือ้เรื่องที่
เก่ียวกบัการชิงรกัหกัสวาทเพื่อใหผู้ช้มจดจ าและประทบัใจบทบาทส าคญัของขุนแผนที่เก่งทัง้ดา้น
การรบและความรกั ดงัส านวน “เจา้ชูไ้ก่แจ”้ และนางวนัทองหญิงที่ถูกผูต้ดัสินว่า “วนัทองสองใจ” 
ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  
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                                   ราชนิเกลิง 
ขนุแผน:    ลืมแลว้หรือแม่เอ๋ย  เมื่อก่อนที่เคยเคียงขา้ง 

 เรื่องเก่าเก่าทกุอย่าง มนัยงัฝังใจอยู่ 
 ไอข้นุชา้งมนัฟ้อง พี่พานอ้งหนีหน่าย 
 ตอ้งนอนกบัดินกินกบัทราย  ซ า้ไดอ้ายอดส ู
 เขาหาว่าเป็นนกัโทษ จึงถกูเขาเนรเทศ 
 เราสองคนทนทเุรศ แม่ยอดรกัย่อมรู ้   

วนัทอง:    ขอเสียทีเถอะพ่อ  อย่ารือ้ก่อเรื่องเก่า 
 เรื่องทกุขย์ากของเรา ไม่มีใครเขา้รอบรู ้
 พ่อแผนถกูลงโทษ นอ้งตัง้ทอ้งหมดท่า 
 ถกูขนุชา้งฉดุครา่ ดว้ยกิรยิาข่มขู่ 
 หญิงตกอยู่มือชาย  ตอ้งทนขายขีห้นา้  
 สิบแปดปีพี่ขา ไม่มีใครมาหามาสู ่
 พอพี่แผนออกจากคกุ ก็มารว่มสขุเมียสาว 
 ทิง้เมียไทยเมียลาว ดแูพรวพราวสวยหรู 
 ไม่คิดรบักลบัเรือน จรงิไหมพ่อเพื่อนเดินไพร  ฯ 

                                                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8)  
 

ในบทลิเกทรงเครื่องยังคงน าเสนอเหตุการณ์ ตอนสมเด็จพระพันวษาตรัสสั่งให้
ประหารชีวิตนางวันทองเหมือนกับวรรณคดีไทยเพราะเนือ้เรื่องสามารถสรา้งอารมณส์ะเทือนใจ
ใหแ้ก่ผูช้มที่รูส้กึสงสารนางวนัทองที่ตอ้งมาเสียชีวิตเพราะชายทัง้สาม และยงัช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ค่านิยมในสมัยก่อนที่ประชาชนยังคงเคารพและเชื่อฟังพระมหากษัตริย์ผู ้มีอ  านาจสูงสุดและ
สามารถตดัสินใจแทนประชาชนได้ โดยน าเสนอใหส้มเด็จพระพนัวษารอ้งบทกลอนจากวรรณคดี
ไทย เพียงดดัแปลงค าบางค าในวรรคเพื่อใหส้ะดวกต่อการรอ้งบทกลอนและการตีบทของท่าร  า เช่น 
ท่าโกรธที่ผูแ้สดงใชฝ่้ามือมือหนึ่งถูบริเวณกา้นคอ หรือใชฝ่้ามือทัง้สองถูกนัไปมาพรอ้มกระทืบเทา้
ลงพืน้ เป็นตน้ การน าเสนอเหตุการณน์ีแ้สดงอารมณข์องตัวละครไดอ้ย่างชัดเจนและยังเป็นการ
รักษาวรรคทองที่มีความไพเราะและเกิดสุนทรียภาพให้กับผู้ชมในยุคปัจจุบันไปพรอ้มกัน ดัง
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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ตาราง 6 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง   
จากบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

บทวรรณคดีไทย 
    ครานัน้พระองคผ์ูท้รงเดช        ป่ินปักนคัเรศเรืองศรี 
เห็นสามราเขา้มาอญัชลี        พระปรานีเหมือนลกูในอทุร 
ดว้ยเดชะพระเวทวิเศษประสิทธิ์         เผอิญคิดรกัใครพ่ระทยัอ่อน 
ตรสัถามอย่างความราษฎร        ฮา้เฮย้ดกู่อนอีวนัทอง  
เม่ือมึงกลบัมาแต่ป่าใหญ่        กสูิใหอ้า้ยแผนประสมสอง 
ครัน้กขูดัใจใหจ้ าจอง        ตวัของมึงไปอยู่แห่งไร 
ท าไมมึงไม่อยู่กบัอา้ยแผน        แล่นไปอยู่กบัอา้ยชา้งขา้งใหม่ 
เดิมมึงรกัอา้ยแผนแล่นตามไป           ครัน้ยกใหส้ิเตน้กลบัเล่นตวั 
อยู่กบัอา้ยชา้งไม่อยู่ได ้                   เกิดรงัเกียจเกลียดใจดว้ยชงัหวั  
ดยูกัใหม่ยา้ยเก่าเฝา้เปลี่ยนตวั         ตกว่าชั่วแลว้มึงไม่ไยดี    ฯ 
                         (เสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผน เล่ม 3, 2546: 228-229) 

บทลิเกทรงเครื่อง 
ครานัน้พระองคผ์ูท้รงเดช     ป่ินปักนคัเรศเรืองศรี 
เห็นสามราเขา้มาอญัชล ี     พระปรานีเหมือนลกูในอทุร 
ดว้ยเดชะพระเวทวิเศษสิทธิ ์     เผอิญคิดรกัใครพ่ระทยัอ่อน 
ตรสัถามอย่างความราษฎร     ฮา้เฮย้ดกู่อนอีวนัทอง  
เม่ือมึงกลบัมาแต่ป่าใหญ ่     กสูิใหไ้อแ้ผนประสมสอง 
ครัน้กขูดัใจใหจ้ าจอง                     ตวัของมึงไปอยู่แห่งไร 
ท าไมมึงไม่อยู่กบัไอแ้ผน     แล่นไปอยู่กบัไอช้า้งขา้งใหม่ 
เดิมมึงรกัไอแ้ผนแล่นตามไป          ครัน้ยกใหส้ิเตน้กบัเล่นตวั 
อยู่กบัอา้ยชา้งไม่อยู่ได ้                 เกิดรงัเกียจเกลียดใจดว้ยชั่งหวั 
ดยูกัใหม่ยา้ยเก่าเฝา้เปลี่ยนตวั       ตกว่าชั่วแลว้มึงไม่ใยดี  ฯ   
                                                  (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 12) 

 
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การสืบทอดโครงเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง แสดง

ใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาเหตกุารณส์ าคญับางตอนจากวรรณคดีไทยมาใชใ้นการ
แสดงลิเกทรงเครื่อง เพราะเรื่องขนุชา้งขุนแผนเป็นวรรณคดีที่ไดร้บัการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร
ว่า เป็นยอดของกลอนที่ผูช้มในยุคปัจจุบนัยงัคงจดจ าและประทบัใจ รวมถึงเป็นเนือ้เรื่องที่เก่ียวกบั
การชิงรกัหกัสวาทระหว่างขุนแผน ขุนชา้งและนางวนัทอง การใชไ้สยศาสตรใ์นเหตกุารณต์อนที่จ
มื่นไวยเสกมนตรส์ะกดผูค้นตอนขึน้เรือนขนุชา้ง จึงท าใหเ้นือ้เรื่องเหมาะแก่การน ามาปรบัใชใ้นการ
แสดงลิเกทรงเครื่อง  

ด้านบทกลอนบางบทในเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง มีความ
ไพเราะทางดา้นวรรณศิลป์ และสรา้งอารมรณไ์ดห้ลายอารมณ ์เช่น รกั โกรธ อาฆาตพยาบาทและ
ความเศร้าโศกของตัวละครได้อย่างเด่นชัด เช่น เหตุการณ์ตอนที่ขุนแผนเข้าหานางวันทอง 
สามารถแสดงความรูส้ึกเสียใจที่ถูกขุนแผนทอดทิง้ เหตกุารณต์อนสมเด็จพระพนัวษาทรงว่าความ
เรื่องนางวนัทองสามารถแสดงความรูส้ึกโกรธ ไม่พอพระทยันางวนัทองอย่างรุนแรง จึงท าใหเ้อือ้ต่อ
การรอ้งและการตีบทของท่าร  าต่าง ๆ ไดอ้ย่างสมัพนัธก์บัเนือ้เรื่อง และยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสจัธรรม
ที่เก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติของมนุษยท์ั้งเพศชายและเพศหญิงลว้นมีความลุ่มหลงมัวเมาใน
กิเลสและตัณหาจนท าใหไ้ดร้บัความหายนะแก่ชีวิตได ้จึงท าใหเ้หตุการณท์ี่น ามาใชใ้นการแสดง
ลิเกทรงเครื่องช่วยสรา้งความสมจรงิ น่าสนใจและชวนติดตามยิ่งขึน้ 
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1.3 โครงเร่ืองพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
การสืบทอดโครงเรื่องพระอภัยมณี ตอน เพลงป่ีพิฆาต จากวรรณคดีไทยกับบทลิเก

ทรงเครื่อง ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นตาราง ไดด้งันี ้

ตาราง 7 ตารางแสดงโครงเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต จากวรรณคดีไทยกบับทลิเก
ทรงเครื่อง 

   โครงเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
บทวรรณคดีไทย บทลิเกทรงเครื่อง 

1. พระอภยัมณีลานางเงือก 
2. เรือของทา้วสลิราชออกจากเกาะแกว้พิสดาร 
3.พระอภยัมณีใหส้ินสมทุรเป็นสื่อ 
นางสวุรรณมาลี 
4. นางผีเสือ้ลม่เรือพระอภยัมณี 
5. พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ขึน้ไปอยู่บน 
ยอดเขา 
6.พระอภยัมณีเป่าป่ีใหน้างผีเสือ้ขาดใจตาย 

1.พระอภยัมณีลานางเงือก 
2. เรือของทา้วสลิราชออกจากเกาะแกว้
พิสดาร 
3. พระอภยัมณีใหส้ินสมทุรเป็นสื่อ 
นางสวุรรณมาลี 
4. นางผีเสือ้ลม่เรือพระอภยัมณี 
5. พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ขึน้ไปอยู่บน 
ยอดเขา 
6.พระอภยัมณีเป่าป่ีใหน้างผีเสือ้ขาดใจตาย 

 
การน าเสนอโครงเรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคง

รกัษาเหตุการณส์ าคัญบางตอนเหมือนกับวรรณคดีไทย แบ่งเป็น 6 ตอน ไดแ้ก่ เหตุการณต์อนที่
พระอภัยมณีลานางเงือก เรือของทา้วสลิราชออกจากเกาะแกว้พิสดาร พระอภัยมณีใหส้ินสมุทร
เป็นสื่อนางสุวรรณมาลี นางผีเสือ้ตามมาล่มเรือพระอภัยมณี พระอภัยมณีหนีนางผีเสือ้ขึน้ไปอยู่
บนยอดเขา และเหตกุารณต์อนที่พระอภยัมณีเป่าป่ีสงัหารนางผีเสือ้ขาดใจตาย  

การน าเสนอเหตกุารณ์ตอนเริ่มตน้เป็นเหตกุารณใ์นตอนที่พระอภยัมณีลานางเงือก โดย
น าเสนอใหพ้ระอภัยมณีรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ แลว้พูดบทเจรจากับนางเงือก เพื่อเป็นการ
ขยายเนือ้ความจากเนือ้เรื่องเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจในเบือ้งตน้และยงัเป็นการเอือ้ต่อการรอ้งบทกลอน
และการร  าตีบท ไดแ้ก่ ท่าไปที่ผูแ้สดงท ามือจีบหงายระดับไหล่ แลว้หมุนขอ้มือเป็นจีบคว ่าแลว้
ปล่อยจีบออกเป็นท่าตัง้วง หรือท่าโศกที่ผูแ้สดงน ามือทัง้สองไขวท้บักนั แลว้กม้น า้เล็กนอ้ย เพื่อให้
ผูช้มเขา้ใจอารมณแ์ละความรูส้กึของตวัละครมากขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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                                  เพลงตะลุม่โปงชัน้เดียว 
      ที่วงัวนเป็นที่ถิ่นถ า้  ที่เงือกน า้แน่งนอ้ยเสน่หา 
ตบมือส าคญัเป็นสญัญา  เรียกใหเ้งือกนอ้ยมาดว้ยทนัใด 
ฝ่ายเงือกนอ้ยไดย้ินผวัเรียกหา  ก็แหวกว่ายออกมาหาชา้ไม่ 
มีธุระอะไรนี่พี่อภยั  จึงเรียกหารบัใชไ้ดท้นัที 
                                         เจรจา 

นางเงือก:         ไดโ้ปรดเถิดเพคะ เสด็จพี่เรียกเงือกนอ้ยมาในครัง้นี ้มีอะไรให ้
                       เงือกไดร้บัใชร้เึพคะ 
พระอภยัมณี:   เออ นี่แนะแม่เงือก พี่อยากจะบอกใหแ้ม่เงือกไดร้บัรู ้แต่คิดว่าแม่  

                                                 เงือกคงจะท าใจได ้
นางเงือก:         มีอะไรเพคะ เงือกรบัฟังไดเ้พคะ 
พระอภยัมณี:   คือพี่จะลาแม่เงือกกลบัยงับา้นเมืองของพี่ เพราะว่าท่านทา้ว    

 สิลราชจะเดินทางกลบับา้นเมือง พี่นีก้็จะขอโดยสารเรือกลบัไป 
 ในครัง้นีด้ว้ยนะจ๊ะแม่เงือก 

นางเงือก:        ไดโ้ปรดก่อนเพคะ เวลานีเ้งือกไดต้ัง้ทอ้งอ่อน ๆ และยงัไม่ 
 อยากจะจากเสด็จพี่เลยเพคะ เพราะเมื่อเสด็จพี่จากไปแลว้ก็คง

 ไม่กลบัมาหาเงือกอีกนะเพคะ 
พระอภยัมณี:   แม่เงือก พี่ครัง้นีใ้ช่พี่จะไปเลยก็หาไม่ รอใหพ้ี่มีโอกาสแลว้พี่ก็จะ 

                                                 กลบัมารบัแม่เงือกไปยงัพระนครของพี่ 
นางเงือก:        หม่อนฉันน่ะสุดจะวา้เหว่ หากเจา้พี่จากไปขอใหคิ้ดเสียว่า ยงัมี   

                                                เมียและลกูอยู่ในทอ้งอีกคนนะเพคะ 
                                                                       (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500:  2) 
  

คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาเหตกุารณท์ี่ปรากฏตรงกบับทวรรณคดีไทยมาใชใ้น
การแสดงเพราะเหตกุารณใ์นตอนนีถื้อเป็นเหตกุารณส์ าคญัที่สรา้งความขดัแยง้ภายในใจระหว่าง
พระอภัยมณีกับนางเงือก อันเนื่องมาจากพระอภัยมณีตัดสินใจทิง้นางเงือก ในขณะที่นางเงือก
ก าลังตั้งครรภ ์แต่ดว้ยความตั้งใจอันแรงกลา้ที่พระอภัยมณีตอ้งการกลับไปยังเมืองรตันา และ
ความเกรงกลัวอ านาจของนางผีเสือ้สมุทร จึงสร้างแรงกดดันให้พระอภัยมณีเป็นอย่างมาก 
นอกจากนีค้วามขดัแยง้ภายในใจของนางเงือกที่รูท้ัง้รูว้่าถา้พระอภยัมณีกลบัไปแลว้นางคงจะหมด
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โอกาสไดค้รองคู่กบัพระอภยัมณีอีกต่อไป แต่ดว้ยความรกัและรูต้วัดีว่านางเป็นเพียงแค่อมนุษยท์ี่
ต  ่าตอ้ยผิดแปลกไปจากพระอภัยมณีจึงท าใหน้างเงือกยอมรบัสจัธรรมในขอ้นี ้ได ้ดังตัวอย่างบท
ลิเกทรงเครื่อง    

   โอผ้่านเกลา้ของเมียแกว้   ตอ้งจากกนัแลว้ลีล้บั   
อกเงือกนอ้ยผูอ้าภพั  นบัวนัจะอบัแสงสิน้   
อนัดวงเดือนที่ลว่งลบั  ยงัยอ้นกลบัสอ่งหลา้  
พระจากเงือกนอ้ยไปวนัหนา้  คงหมดเวลาถวิล   
สว่นนอ้งนีม้ีกรรม  กินตะไครน่ า้ไปก่อน    
เป็นห่วงลกูในอทุร   คงจะอาวรณถ์วิล   
อนัสายเลือดของพี่   ก็อาจจะมีคนหมิ่น   
จะเป็นเงือกน า้ด าผดุ   หรือเป็นมนษุยเ์ดินดิน  ฯ  

                                                                      (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 2-4)  
 

คณะกรณก์ัญจนรตันร์กัษาเหตุการณใ์นตอนที่พระอภัยมณีใหส้ินสมทุรเป็นสื่อนาง
สวุรรณมาลี โดยใหส้ินสมทุรและนางสวุรรณมาลีรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ที่เป็นบทปฏิพากยท์ี่ใช้
โตต้อบระหว่างสินสมทุรกบันางสวุรรณมาลี โดยใชภ้าษาประชดประชนั “รูปไม่หล่อเหมือนพ่อฝรั่ง 
แม่จึงไม่สบอารมณ”์ การใชภ้าษาสองแง่สองง่ามที่เก่ียวกับเรื่องเพศ “นุ่งป๋ังลิม้เป็นซิม้โบ๊ะ หน่อย
ต้องสยบระบม” รวมถึงใช้ภาษาต่างประเทศ “นุ่งนิวสล์ุคไนล่อน ระวังจะเดินหกล้ม” เข้ามา
ผสมผสานในการรอ้งบทกลอน เพื่อเป็นการสรา้งอรรถรสและจินตภาพต่อการชมการแสดงลิเก
ทรงเครื่องมากย่ิงขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                           ราชนิเกลิง          
สินสมทุร:  โอแ้ม่จ๊ะแม่จ๋า   ลกูขอเวลาสกันิด 

 หากพดูถกูพดูผิด  จงใหอ้ภยัแก่ผม 
 หนนูีเ้ป็นลกูก าพรา้  ไม่มีมารดาดแูล 
 หนมูีแต่พ่อขาดแม่  จะกลายเป็นเด็กโสมม 
 หนจูะเอาแม่มาลี  เอาไวเ้ป็นที่ชเูชิด 
 เป็นแม่หนผููใ้หก้ าเนิด  ไดอ้ย่างสนิทสนม (รบั) 
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สวุรรณมาลี:  อะไรกนัเลา่สินสมทุร  ถา้อยากเป็นบตุรแม่ไม่หา้ม 
 ถา้พระอภยัมณีมายุ่มย่าม  แม่ยงัไม่ยอมนิยม  
แม่ยงัเป็นสาวเป็นแซ ่  เรื่องผวัแก่แม่ไม่เก่ียว 
 อย่ามาลดเลีย้วฉอเลาะ  เลยมนัไม่เหมาะไม่สม 

สินสมทุร:  จรงิสินะพระแม่เจา้    พ่อหนแูก่เกรอะกรงั 
 รูปไม่หลอ่เหมือนพ่อฝรั่ง  แม่จึงไม่สบอารมณ ์
 แม่ไม่ไปอยู่เมืองฝรั่ง  กินขนมปังเป็นปอนดป์อนด ์
 นุ่งนิวสล์คุไนลอ่น  ระวงัจะเดินหกลม้ 

สวุรรณมาลี:  อุย้ แม่มีผวัฝรั่ง     ไปไหนก็นั่งรถยนต ์
สินสมทุร:   ไปนุ่งกระโปรงเปิดกน้      ใหฝ้งูชนเขาชม 

 เป็นเมียฝรั่งนั่งสามลอ้   แลว้เปิดหวอกินลม  (รบั) 
สวุรรณมาลี:  ไม่รกัแลว้พระอภยัมณี   ทัง้รา่งกายหรือก็แก่ 

 ซ า้มีลกูยงัตอแหล   ฝีปากเจา้คารม 
 ฉนัจะมีผวัฝรั่ง   ไปไหนก็นั่งโกเ้ก๋ 
 ไอยโูอเค   ไปตามสมยัสงัคม 

สินสมทุร:  อ๋อ ซอรีส่วีทแฮม     เชิญเถิดแม่แหม่มกะปิ 
 เป็นเมียฝรั่งนะสิ   หากยงัไม่เหมาะสม 
 พวกญ่ีปุ่ นก็เยอะเเยะ   อาซิโกะมาจิโกะ 
 นุ่งป๋ังลิม้เป็นซิม้โบ๊ะ   หน่อยตอ้งสยบระบม 

สวุรรณมาลี:  โอแ้สบแทข้องแม่เอ๋ย    อย่าโกรธเลยเนือ้เย็น 
 แม่เยา้หยอกเจา้เลน่  ไปตามภาษาอารมณ ์
 อย่านั่งเงา้หนา้งอ  แม่รกัพ่อลกูกว่าใคร 
 เป็นคนไทยมีผวัไทย  มิใหช้าติใดผสม 
 เอาชาติอ่ืนเขา้มาเคียง  ดมูนัไม่เกลีย้งไม่กลม 

                                                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 15) 
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คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงสืบทอดเหตุการณ์ตอนนางผีเสือ้ล่มเรือพระอภัยมณีซึ่ง
เป็นเหตกุารณต์อนที่นางผีเสือ้สมทุรทราบข่าวว่า เรือของทา้วสิลราชออกจากเกาะแกว้พิสดารจึง
ตามมาอาละวาด คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอเหตกุารณต์อนดงักล่าวนี ้โดยใหน้างผีเสือ้รอ้งบท
กลอนที่น ามาจากวรรณคดีไทย เพียงดดัแปลงค าบางค าในวรรคเพื่อสะดวกต่อการรอ้งบทกลอน 
รวมถึงเป็นการช่วยขยายค าและความหมายใหผู้ช้มเกิดความเขา้ใจไดง้่ายขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 

ตาราง 8 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต                
จากบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

บทวรรณคดีไทย 

    จะกล่าวถึงนางผีเสือ้เม่ือคราวนัน้     ไม่ผายผนัไปคหูาที่อาศยั 
เที่ยวท่องด าผดุสมทุรไป                      ใหผ้ีไพรภ่ตูพรายรายระวงั ฯ 
                                  (บทกลอนเรื่องพระอภยัมณี, 2553: 152) 

บทลิเกทรงเครื่อง 
 จะกล่าวถึงนางผีเสือ้เม่ือคราวนัน้       ไม่ผายผนัไปคหูาที่อาศยั 
เที่ยวล่องด าผดุสมทุรไป                      ใหภ้ตูิไพรผีพรายรายระวงั ฯ 
                                                  (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 12) 

 
 พระอภยัมณีพลดัหลงกับสินสมุทรและนางสุวรรณมาลีเป็นเหตุการณท์ี่สรา้งความ

ต่ืนเตน้ใหผู้ช้มเกิดความรูส้ึกเอาใจช่วยตวัละครใหห้นีรอดพน้จากเงือ้มมือของนางผีเสือ้ คณะกรณ์
กญัจนรตันน์ าเสนอใหน้างผีเสือ้รอ้งบทกลอนที่สื่ออารมณโ์กรธของนางผีเสือ้ประกอบกบัการตีบท
ของท่าร  า เช่น ท่าโกรธที่ผูแ้สดงใชฝ่้ามือถูไปมาที่กา้นคอตอนใตหู้ หรือใชฝ่้ามือถูกันไปมาพรอ้ม
กระทืบเทา้ลงที่พืน้ ซึ่งจากการน าเสนอเหตกุารณต์อนดงักล่าวนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจน
รตันย์งัคงเหตกุารณด์งักล่าวนีเ้พื่อใหผู้ช้มยงัคงจดจ านางผีเสือ้ที่เป็นตวัละครที่สรา้งอปุสรรคใหก้บั
พระอภยัมณี ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

เสียงคลื่นคกึคกั  นี่นางยกัษส์  าแดงเดช 
พระเฝา้พินิจผิดสงัเกต  รูว้่ามิใช่เหตอ่ืุน 
พธุเอ๋ยแม่ผีเสือ้  ท าลายเรือแหลกลาญ 
มนษุยต์อ้งเป็นเหยื่อมาร  ตัง้หลายพนัหลายหมื่น 
สงสารเจา้เมืองผลกึ  ชีวิตท่านคงไม่เหลือ  
ตอ้งตายเพราะแม่ผีเสือ้  ไปเสียเมื่อค ่าคืน  ฯ 

                                                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 13) 
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คณะกรณก์ญัจนรตันร์กัษาเหตกุารณต์อนในที่พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ขึน้ไปอยู่บน
ยอดเขา แลว้นางผีเสือ้ตามขึน้ไปไม่ไดเ้พราะอิทธิฤทธิ์ของมนตท์ี่พระฤๅษีใหก้ับพระอภยัมณี นาง
ผีเสือ้จึงอ้อนวอนให้พระอภัยมณีใจอ่อนยอมลงมาแล้วกลับไปอยู่ถ ้ากับตนดังดิม การคงเดิม
เหตกุารณต์อนดงักล่าวนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาใจความส าคญัหลกัของ
เรื่องที่เก่ียวกบัความขดัแยง้ระหว่างมนษุยก์บัอมนุษยท์ี่มาจากความคิด ความรูส้ึก ความแตกต่าง
เผ่าพันธุ์ระหว่างพระอภัยมณีกับนางผีเสือ้ จึงเป็นเหตุน าไปสู่ความตึงเครียดและท าใหน้างผีเสือ้
พบกับความหายนะ คณะกรณก์ัญจนรตันน์ าเสนอใหน้างผีเสือ้รอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่
ดว้ยถอ้ยค าภาษาที่แสดงอารมณ์รกั และความเศรา้โศกของตวัละคร เพื่อจึงท าใหก้ารด าเนินเรื่อง
เกิดความสมจรงิ เขม้ขน้ สนกุสนาน น่าสนใจและชวนติดตามยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

           นิจจาเอ๋ยเคยอยู่เป็นคู่ชื่น      ทกุวนัคืนค ่าเชา้ไม่เศรา้หมอง 
 จนมีลกูปลกูเลีย้งเคียงประคอง     มิใหข้อ้งเคืองขดัหถัยา 
อยู่ดีดีหนีเมียมาเสียได ้      เสียน า้ใจนอ้งรกัเป็นหนกัหนา 
สูอ้ตุสา่หพ์ยายามติดตามมา     ขอเป็นขา้บาทบงสพ์ระทรงธรรม ์    
พระเสด็จไปไหนจะไปดว้ย     เป็นเพื่อนมว้ยมรณาจนอาสญั 
ประทานโทษโปรดเลีย้งแต่เพียงนัน้       อย่าห ่าหั่นความรกันอ้งนกัเลย 
                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 21)  

 
การน าเสนอเหตุการณต์อนที่พระอภัยมณีเป่าป่ีสงัหารนางผีเสือ้สมุทร ที่ปรากฏใน

วรรณคดีไทยและบทลิเกทรงเครื่องถือเหตกุารณก์ารปิดเรื่องแบบโศกนาฎกรรมที่นางผีเสือ้ตอ้งมา
สิน้ชีพเพราะถูกพระอภยัมณีเป่าป่ีสงัหาร การจบเรื่องในตอนนีส้รา้งอารมณส์ะเทือนใจใหก้บัผูช้ม
เป็นอย่างมากและยังสะทอ้นใหเ้ห็นว่า มนุษยแ์ละยักษ์ไม่สามารถครองคู่กันไดเ้พราะดว้ยความ
แตกต่างทั้ง รูปลักษณ์และเผ่าพันธุ์ผิดธรรมชาติ คณะกรณ์กรณ์กัญจนรัตน์น าเสนอให้   
พระอภยัมณีรอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่ โดยใชถ้อ้ยค าที่แสดงความรูส้ึกเศรา้โศกและทกุขใ์จ 
“พระอภยัมณีใจอ่อนถอนสะอืน้ อตุส่าหผ์ิ่นพกัตรว์่านิจจาเอ๋ย” ซึ่งการสืบทอดเหตกุารณต์อนนี ้ยัง
แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของคณะกรณ์กัญจนรัตน์ที่เลือกเหตุการณ์ ตัวละครและฉากส าคัญ
มาร่วมใชใ้นการแสดงเพราะเหตกุารณใ์นตอนนีถื้อเป็นใจความส าคญัของเนือ้เรื่องและยงัสะทอ้น
แนวคิดเรื่องหลกัค าสอนทางศาสนาที่ว่า “ธรรมย่อมชนะอธรรม” เพื่อใหผู้ช้มสามารถน าไปใชเ้ป็น
แนวคิดในการด าเนินชีวิตได ้ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครือ่ง    
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                                  รอ้งเพลงหุ่นกระบอก 
     พระอภยัมณีใจอ่อนถอนสะอืน้  อตุสา่หผ์ิ่นพกัตรว์่านิจจาเอ๋ย  
แม่ผีเสือ้ช่างไม่ฟังพี่บา้งเลย  พี่ไม่เคยอยู่ในถ า้ใหร้  าคาญ 
คิดถึงนอ้งสองชนกที่ปกเกลา้  จะสรอ้ยเศรา้โศกาน่าสงสาร   
ดว้ยพลดัพรากจากมาเป็นชา้นาน  ไม่แจง้การว่าขา้งหลงัเป็นอย่างไร 
จึงจ ารา้งห่างหอ้งใหน้อ้งโกรธ  จงงดโทษพี่ยาอชัฌาสยั  
แมน้ไปไดก้็จะพาแกว้ตาไป  นี่จนใจเสียดว้ยนางต่างตระกลู  
พี่มนษุยส์ดุสวาทเป็นชาติยกัษ์  จงคิดหกัความสวาทใหข้าดสญู  
กลบัไปอยู่คหูาอย่าอาดรู  จงเพิ่มพนูภาวนารกัษาธรรม ์  
อย่าฆ่าสตัวต์ดัชีวิตพิษฐาน  หมายวิมานเมืองแมนแดนสวรรค ์
จะเกิดไหนขอใหพ้บประสบกนั  อย่าโศกศลัยแ์คลว้คลาดทกุชาติไป 
แลว้ทรงเป่าป่ีแกว้ใหแ้จว้เสียง  สอดส าเนียงนิว้เอกวิเวกใส 
พอเสียงป่ีที่แหบหายลงไป  ก็ขาดใจยกัษร์า้ยวายชีวา  
                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 21)  

 
ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า การศึกษาการน าเสนอโครงเรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 

คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงสืบทอดเหตกุารณบ์างตอนเหมือนกับบทวรรณคดีไทย เพราะเนือ้เรื่อง
พระอภยัมณีเป็นนิทานค ากลอนชิน้เอกของสนุทรภู่ที่ผูช้มนิยมใหค้วามสนใจจนถึงสมยัยุคปัจจบุนั
รวมถึงเรื่องพระอภยัมณีเป็นวรรณคดีประเภทประโลมโลก ผจญภยั และเหนือธรรมชาติ จึงท าให้
เหมาะสมแก่การน ามาปรบัใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง เช่น เหตุการณ์ตอนที่พระอภัยมณีขอ
โดยสารเรือของนางสุวรรณมาลี นางผีเสือ้ตามมาอาละวาด จนพระอภยัมณีหนีขึน้ไปอยู่บนยอด
เขาจนเกิดปมขดัแยง้ระหว่างกนั สาเหตเุพราะนางผีเสือ้ใชค้วามเป็นยกัษ์บงัคบัขู่เข็ญพระอภัยมณี
และความแตกต่างเรื่องของรูปลกัษณแ์ละเผ่าพนัธุ์ชาติตระกูลที่แตกต่างของตัวละคร เหตุการณ์
บางตอนที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องลว้นเป็นเหตกุารณท์ี่น่าสนใจ 

ด้านบทกลอนบางบทในเรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต เป็นบทกลอนที่มี
เนือ้ความดี ภาษาไพเราะสละสลวย และหลากรสหลายอารมณ ์เช่น รกั โลภ โกรธ หลงและเสียใจ
ของตวัละคร จึงเอือ้ต่อการน ามาใชเ้ป็นบทรอ้งบทกลอน การเจรจา การตีบทของท่าร  าต่าง ๆ เช่น 
ท่าคู่ครอง ท่าเคือง ท่าโกรธ และท่าตาย เป็นตน้ ซึ่งเหตกุารณบ์างตอนที่น ามาใชใ้นการด าเนินเรื่อง
จึงเหมาะสมแก่การน ามาปรบัใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องและช่วยสรา้งความบนัเทิงใจใหแ้ก่ผูช้ม
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ในยุคปัจจุบนั เรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาตยังสะทอ้นขอ้คิดต่าง ๆ เช่น ธรรมะย่อมชนะ
อธรรม การท ากรรมสิ่งใดไว้ย่อมตามสนองแก่ผู้กระท า  เป็นต้น ซึ่ งข้อคิดเหล่านี ้ถือเป็น
คณุประโยชนใ์หแ้ก่ผูช้มสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 

1.4 โครงเร่ืองพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวง  
จากการศึกษาการสืบทอดโครงเรื่องพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวง จาก

วรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นตาราง ไดด้งันี ้

ตาราง 9 ตารางแสดงโครงเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 

   โครงเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 
บทวรรณคดีไทย บทลิเกทรงเครื่อง 

1. เจา้ละมานยกทพัมาลอ้มเมืองผลกึ 
2. พระอภยัมณีเป่าป่ีจบักองทพัของเจา้ละมาน 
3. พระอภยัมณีสั่งปลอ่ยเจา้ละมาน 
4. พระอภยัมณีหลงรูปนางละเวง 
5. สดุสาครแกเ้สน่หรู์ปนางละเวง 
6. พระอภยัมณีหายคลั่ง 
7. ทพัต่างประเทศอาสานางละเวงยกมาถึง      
    ปากน า้เมืองผลกึ 
8. พระอภยัมณียกทพัออกรบกบัทพัอาสา 
9. นางละเวงหนีพระอภยัมณี 

1. เจา้ละมานยกทพัมาลอ้มเมืองผลกึ 
2. พระอภยัมณีเป่าป่ีจบักองทพัของเจา้
ละมาน 
3. พระอภยัมณีสั่งปลอ่ยเจา้ละมาน 
4. พระอภยัมณีหลงรูปนางละเวง 
5. สดุสาครแกเ้สน่หรู์ปอาถรรพข์องนางละเวง 
6. พระอภยัมณีหายคลั่ง 
7. ทพัต่างประเทศอาสานางละเวงยกมาถึง  
    ปากน า้เมืองผลกึ 
8. พระอภยัมณียกทพัออกรบกบัทพัอาสา 
9. นางละเวงหนีพระอภยัมณี 

 
จากการศึกษาการน าเสนอโครงเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง สรุปไดว้่า 

คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาเหตกุารณบ์างตอนเหมือนกบัวรรณคดีไทย แบ่งเป็น 9 ตอน ไดแ้ก่ 
เหตุการณต์อนเจา้ละมานยกทัพมาลอ้มเมืองผลึก พระอภัยมณีเป่าป่ีจบักองทัพเจา้ละมาน พระ
อภยัมณีสั่งปล่อยเจา้ละมาน พระอภยัมณีหลงรูปนางละเวง สดุสาครแกเ้สน่หรู์ปนางละเวง พระ
อภัยมณีหายคลั่ง ทัพต่างประเทศอาสานางละเวงยกมาถึงปากน า้เมืองผลึก พระอภัยมณียกทพั
ออกรบกบัทพัอาสาและตอนนางละเวงหนีพระอภยัมณี ซึ่งการน าเสนอเหตกุารณต์อนเจา้ละมาน
ยกทัพมาลอ้มเมืองผลึก คณะกรณ์กัญจนรตันย์ังคงรกัษาเหตุการณ์ส าคัญในตอนนีเ้พราะเป็น
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เหตุการณท์ี่ผูช้มยังคงจดจ าและประทับใจ โดยเหตุการณเ์ก่ียวกับการต่อสูร้ะหว่างตัวละครเอก
และตัวละครปฏิปักษ์ โดยน าเสนอใหพ้ระอภัยมณีพูดบทเจรจาที่แต่งขึน้ใหเ้พื่อใหผู้ช้มสามารถ
เขา้ใจเนือ้เรื่องไดง้่ายยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  

                                          เจรจา 
 พระอภยัมณี:    เอ่อท่านเสนาบดี ท่านเคยพดูถึงเรื่องกองทพัของสิงหลใหเ้ราฟัง  
             เหตกุารณใ์นขณะนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง 

เสนาบดีที่ 1:     ขอเดชะใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท ละเวงไดแ้ต่งทพัใหเ้จา้ละมาน
 คมุพลมาใหญ่หลวงเกือบใกลป้อ้มปราการแลว้พระพทุธเจา้ค่ะ 

                     (เสียงทหารละมานรอ้ง)   เอา้เฮ พรอ้มเสียงรวักลองศกึและเสียงปืน 
พระอภยัมณี: ถึงเขาจะยกมาดุจดั่งพหลพลแสนยากร เราก็หาไดเ้กรงกลวัไม่ 

 เออท่าน เสนาบดี ท่านจงไปเกณฑท์หารฝีมือทะลวงทัน แลว้ก็   
                                                 เร่งไปล่อลวงใหศ้ัตรูมาใกลก้ าแพงเมืองของเรา เมื่อสบโอกาส   
                                                 เราจะเป่าป่ีสะกดใหพ้วกศัตรูหลบัใหลในเสียงป่ีของเรา ส าหรบั  
                                                 พวกเราใหใ้ชข้ีผ้ึง้อดุหเูสียใหห้มดทุกคน เมื่อกองทพัละมานหลบั 
                                                 หมดก็จงเตรียมโซ่ตรวนพนัธนาการศตัรูส าหรบัเจา้ละมาน  เมื่อ 
                                                 ท าการจบัไดก้็ใหใ้สก่รงเหล็กทรมานเสียใหส้าแก่ใจ  

เสนาบดีที่ 2:     ขา้พระพทุธเจา้ขอทลูลาไปจดัเตรียมตามที่รบัสั่งนะ พระเจา้ค่ะ  
พระอภยัมณี:    ขอบใจท่านเสนาบดี สว่นเราจะไปคอยท่านที่หนา้เชิงเทิน 
เสนาบดีที่ 1:     เชิญเสด็จเถิดพระเจา้ค่ะ                       

                                                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 2-3)  
 

เมื่อกองทพัของเจา้ละมานมาถึงก าแพงเมืองผลึกแลว้ จึงทา้รบกบัพระอภยัมณีพระ
อภยัมณีเป่าป่ีจนกองทพัของเจา้ละมานสิน้สติ แลว้จบัใส่กรงขงัไว ้ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอ
ใหพ้ระอภัยมณีกับเจา้ละมานพูดบทเจรจาที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อใหเ้นือ้เรื่องมีความสัน้ กระชับและ
รวดเร็ว รวมถึงเพื่อใหผู้ ้ชมสามารถเข้าใจเนือ้เรื่อง ความรูส้ึกนึกคิดของตัวละครไดง้่ายขึน้ ดัง
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                                  เจรจา 
เจา้ละมาน:   นั่นท่านพระอภยั ไฉนไม่ลงมาสูร้บกบัเราเย่ียงผูร้กั 
 สงคราม หรือยงัจะมวัออมเเรงอยู่ จึงมิกลา้มาสูร้บกบัเรา 
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เสนาบดีทมิฬ: มาเถิดท่านพระอภยั หากฝีมือท่านดอ้ยจรงิสูเ้จา้เหนือหวัเรามิได ้
 พวกเราอาจจะละความตายส าหรบัผู้ยอมแพเ้ยี่ยงท่านและให้

 เราจบัตวัเสียโดยดี 
พระอภยัมณี: ท่านนกัรบชาวทมิฬ สกัครู่หนึ่งเราคงจะไดรู้ว้่าใครเป็นผู้แพห้รือ

 ผูช้นะ (พระอภยัมณีหนัไปพดูกบัเสนาบดี) 
พระอภยัมณี: เออ ท่านเสนาบดี ท่านเตรียมขีผ้ึง้ไวพ้รอ้มแลว้หรือท่าน  
 พวกทมิฬเจรจาหยาบหยามเรานกั เราจะท าการเป่าป่ี เดี๋ยวนี ้
 ขอใหท้่านไปสั่งพวกพอ้งเรง่ท าการตามที่เราสั่ง 
สนาบดีที่ 1: ขา้พระพทุธเจา้เตรียมการแลว้พระพทุธเจา้ค่ะ 
เจา้ละมาน: เอา้ ท่านจะเฉยอยู่ไรละ่ ท่านพระอภยั ท่านมีอาวุใดก็เรง่ส  าแดง 
 มาเถิด ฉะนัน้เราจะพงัประตเูขา้ไปเดี๋ยวนี ้

                                                          (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 5)  
 

เมื่อเจา้ละมานฟ้ืนขึน้มา ท าใหรู้ส้ึกเสียใจและโกรธแคน้พระอภยัมณี จนร  าพึงร  าพนั
ถึงเคราะหก์รรมที่ตนพ่ายแพเ้พราะความประมาท ซึ่งการน าเสนอเหตุการณต์อนดงักล่าวนีแ้สดง
ใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงรกัษาเหตุการณท์ี่เกิดความขัดแยง้ของตัวละครเอกและตัว
ละครคู่ตรงขา้ม โดยน าเสนอใหเ้จา้ละมานรอ้งบทกลอนที่น ามาจากวรรณคดีไทย เพียงดดัแปลงค า
บางค าในวรรคเพื่อสะดวกต่อการรอ้งและการตีบทของท่าร  า นอกจากนีก้ารน าเสนอเหตุการณ์
ในตอนนีย้งัท าใหผู้ช้มไดเ้ขา้ใจแก่นเรื่องที่เก่ียวกับธรรมะย่อมชนะอธรรมเพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้น
การด าเนินชีวิตได ้ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

ตาราง 10 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง        
จากบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

บทวรรณคดีไทย 
  ฝ่ายองคท์า้วเจา้ละมานผูห้าญฮึก   ครัน้รูส้กึไสยาสนใ์หห้วาดไหว 
เห็นโซ่ตรวนพรวนพนัพรั่นพระทยั      ตอ้งอยู่ในกรงตงึร  าพึงคิด 
นี่เนือ้เคราะหเ์พราะทะนงมาหลงหลบั ใหส้ดุคิดคั่งแคน้แน่นพระทยั 
จะรบรบัสปัยทุธก็สดุฤทธิ์                 ใหส้ดุคิดคั่งแคน้แน่นพระทยั ฯ 
                                     (บทกลอนเรื่องพระอภยัมณี, 2553: 343) 

บทลิเกทรงเครื่อง 
 ฝ่ายองคท์า้วเจา้ละมานผูห้าญฮึก   ครัน้สูศ้กึไสยาสนใ์หห้วาดไหว 
เห็นโซ่ตรวนพรวนพนัพรั่นพระทยั      ตอ้งอยู่ในกรงตงึร  าพึงคิด 
นี่เนือ้เคราะหเ์พราะทะนงมาหลงหลบั ใหส้ดุคิดคั่งแคน้แน่นพระทยั 
จะรบรบัสปัยทุธก็สดุฤทธิ์                 ใหส้ดุคิดคั่งแคน้แน่นพระทยั ฯ 
                                                  (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 8) 
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คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอเหตกุารณ์ตอนที่พระอภยัมณีสั่งปล่อยเจา้ละมานไวท้ี่
เกาะ ท าใหเ้จา้ละมานคลั่งจนเสียชีวิตเป็นวิญญาณรา้ยสถิตที่รูปภาพของนางละเวง โดยใหเ้จา้
ละมานรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ดว้ยการใชถ้อ้ยค าที่แสดงความรูส้ึกเสียใจและอาฆาตพยาบาท
พระอภัยมณีอย่างรุนแรง “จะกลับมาเหยียบมันใหห้มอบ เอาความตายมามอบใหม้ัน” ซึ่งการ
น าเสนอเหตุการณใ์นตอนนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงรกัษาเหตุการณ์ส าคัญที่
สอดคล้องเหมาะสมและสรา้งความสมจริงให้แก่การแสดงลิเกทรงเครื่อง ดังตัวอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 

                                    เพลงราชนิเกลิง 
เหมือนถกูดาบเชือดใหเ้ดือดดิน้  ดั่งเสือที่สิน้ความด ุ
เลือดแทบทะลกัทางจกัษุ   ประหนึ่งอายจุะสัน้ 
เมื่อถึงคราวจะสิน้ชีพ   สวรรคร์ีบโปรดทราบ 
วิญญาณยงัเวียนจะเพียรมาทาบ  จะมาลา้งบาปอาถรรพ ์
จะกลบัมาเหยียบมนัใหห้มอบ  เอาความตายมามอบใหม้นั 

                                                                     (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8)  
 

เมื่อพระอภยัมณีไดรู้ปภาพอาถรรพข์องนางละเวงจึงเกิดอาการคลุม้คลั่งอย่างรุนแรง 
ซึ่งการน าเสนอเหตุการณ์ตอนดังกล่าวนี ้แสดงให้เห็นว่า คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงรักษา
เหตุการณ์เหมือนกับวรรณคดีไทยเพราะเป็นเหตุการณท์ี่ผูช้มยังคงรูจ้ักและสนใจ และสามารถ
น ามาถ่ายทอดทางอารมณแ์ละความรูส้ึกที่หลงใหลความงามของนางละเวงไดอ้ย่างชัดเจน โดย
น าเสนอใหพ้ระอภยัมณีรอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่ เพื่อพรรณนาความงดงามของนางละเวง
ไดอ้ย่างไพเราะสละสลวย รวมทัง้น าค าจากภาษาต่างประเทศมาใชใ้นบางวรรค จึงสรา้งอรรถรส
ความแปลกใหม่และชวนติดตามมากขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                             รอ้งเพลงราชนิเกลิง 
     พระอภยัไอศวรรย ์  ตอ้งอาถรรพส์วาท 
พระหลงจบูรูปปีศาจ  เหมือนมีอ านาจแทรกซอ้น 
โอง้ามเอ๋ยงามสง่า  ทัง้ทีท่าเงียบหงิม 
อีกทัง้โอษฐ์ของเจา้ช่างอิ่ม  ดั่งแยม้ยิม้ออดออ้น 
มนัน่ากอดนอนกลอ่ม  เมื่ออยู่ในออ้มพระกร 
 ก าเรบิจิตผิดเพีย้น  พระเฝา้เพียรจมุพิต 
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เหมือนรกัเสถียรเพียรสถิต  พระสดุจะคิดทอดถอน 
เจา้สง่ภาษาออกเซาะ  ฟังแลว้เพราะเหมือนเพลง 
ไฟสวาทของละเวง  เหมือนดงัจะเรง่จะรอ้น 
โอล้ะเวงวณัฬาราช  จะพาประพาสทะเล 
หรือจะไปเที่ยวคาเฟ่  ไปชมลิเกร  าฟ้อน 
หรือจะไปต่างประเทศ  พี่จะเสด็จพาเที่ยว 
หรือนอ้งจะไปคนเดียว  ไปทัง้โตเกียวลอนดอน 
หรือนอ้งจะอยู่กบัพระอภยั  ขอใหห้วัใจพนัผกู 
พี่มีแต่ปลายจมกู  พี่มีแตฟ่กูแต่หมอน 
จึงชวนละเวงบรรเลงรกั  ขึน้ต าหนกัเตียงนอน 

                      (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 10) 

นางสวุรรณมาลีเห็นพระอภยัมณีลุม่หลงรูปภาพอาถรรพข์องนางละเวง จึงท าใหรู้ส้ึก
หึงหวงและเสียใจ ซึ่งการน าเสนอเหตกุารณด์งักล่าวนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์ังคง
สืบทอดเหตกุารณใ์หเ้หมือนกบัวรรณคดีไทยเพราะเป็นเหตกุารณท์ี่ตวัละครเอกฝ่ายชายและฝ่าย
หญิงเกิดความขดัแยง้ระหว่างกนั เพราะดว้ยขนบของการแสดงลิเกทรงเครื่องมกันิยมน าเหตุการณ์
ที่ใหต้วัละครเอกฝ่ายหญิงเกิดความหงึหวงและตดัพอ้ต่อว่าละครเอกฝ่ายชายเพราะความเจา้ชู ้จึง
ใหเ้นือ้เรื่องสนุกสนาน เขม้ขน้และชวนติดตาม จึงเหมาะแก่การปรบัเป็นการแสดงลิเกทรงเครื่อง
เพื่อใชแ้สดงไดจ้รงิ โดยใหน้างสวุรรณมาลีรอ้งบทกลอนที่น ามาจากวรรณคดีไทย เพียงดดัแปลงค า
บางค าและเพิ่มค าบางค าในวรรคเพื่อให้สะดวกต่อการร้อง และตีบทของท่าร  าให้ง่ายขึน้ ดัง
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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ตาราง 11 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง         
จากบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

บทวรรณคดีไทย 
เห็นทรงธรรมบ์รรทมชมแต่รูป    ประโลมรูปลืมองคด์ว้ยหลงใหล 
นางพรายพริม้ยิม้แยม้กระแอมไอ  พระอภยัพบัหนีตะลีตะลาน  
เอาแอบองคท์รงคลมุหุม้กระดาษ  สดุสวาทวนัทาไม่ว่าขาน 
ท าทลูถามความว่าพระอาการ รอ้นร  าคาญขดัขวางเป็นอย่างไร  ฯ     
                                      (บทกลอนเรื่องพระอภยัมณี, 2553: 347) 

   บทลิเกทรงเครื่อง 
เห็นทรงธรรมบ์รรทมชมแต่รูป      ประโลมรูปลืมองคด์ว้ยหลงใหล 
นางพรายพริม้ยิม้แยม้กระแอมไอ    เห็นพระอภยัลกุหนีตะลีตะลาน  
เอาแอบองคท์รงคลมุหุม้กระดาษ    สดุสวาทวนัทาไม่ว่าขาน 
ท าทลูถามความว่าพระอาการ      รอ้นร  าคาญขดัขวางเป็นอย่างไร  ฯ 

                      (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 11) 

 
เมื่อศรีสุวรรณ สินสมุทร สุดสาคร หัสไชยและเสาวคนธ์รูว้่าพระอภัยมณีถูกมนต์

สะกดจากรูปภาพอาถรรพแ์ลว้ สุดสาครจึงอาสาที่จะช่วยแกม้นตรเ์สน่หเ์พื่อช่วยใหพ้ระอภยัมณี
หายเป็นปรกติ จากการน าเสนอเหตกุารณต์อนสดุสาครช่วยคลายมนตรจ์ากรูปภาพของนางละเวง
แสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาเหตกุารณส์ าคญับางตอนเหมือนกบัวรรณคดีไทย 
ซึ่งการคงเดิมเหตกุารณใ์นตอนดงักลา่วนี ้สามารถท าใหผู้ช้มยงัคงจดจ าและประทบัใจบทบาทของ
สดุสาครที่มีชาติก าเนิดเป็นบุตรของนางเงือกและเก่งกลา้ในดา้นวิชาอาคมที่ไดร้บัการถ่ายทอดมา
จากพระฤๅษี จนสามารถแก้ไขมนตรเ์สนหใ์หพ้ระอภัยมณีไดส้ติดังเดิม โดยใหสุ้ดสาครรอ้งบท
กลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่เพื่อใหส้ัน้ กระชบัและตีความจากบทกลอนไดง้่ายขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 

สดุสาคร:                            รอ้งราชนิเกลิง 
     ส  ารวมจิตสถิตเสถียร  แลว้จดุเทียนจดุธูป 
ไลภ่ตูอฐักลบัสถปู  ที่อยู่ในรูปอาถรรพ ์
เสกไมเ้ทา้เป่าวิบติั  ภตูผีในปัจจบุนั  (ลง) 

         ป่ีพาทยร์บั  
     พลางเป่ามนตพ์่นเพี่ยง  บงัเกิดเสียงผีพราย 
เจา้อย่ามาทา้ทาย  ขา้จะท าลายอาถรรพ ์
เจา้ผีเด็กผีผูใ้หญ่  เจา้ผีที่ไรป้ระโยชน ์
ทัง้ผีมามารยามหาโหด  ทัง้ผีนกัโทษมหนัต ์
เจา้ผีเขมรผีโขมด  เจา้ผีนกัโทษการเมือง 
เจา้พี่ชายชาติปราชญเ์ปรื่อง  สรา้งแต่เรื่องป่วนป่ัน 
สรุปคาถาดาบส  ไมเ้ทา้ก็กดกระดาษ 
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พวกพรายผกี็หนอี านาจ  มวลปีศาจเสียงสั่น  
ผีกระโจนดว้ยมนตก์ าจดั  แพภ้ยัโดยอศัจรรย ์ ฯ 

                                       ป่ีพาทยร์บั 
                                                                    (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 21) 
 

สังฆราชบาทหลวงและนางละเวงทราบข่าวว่าเจา้ละมานสิน้พระชนมแ์ลว้ ทั้ง
สองจึงเชิญกองทัพต่างประเทศเพื่อมาช่วยท าศึกสงครามกับเมืองผลึกอีกครัง้ ซึ่งการน าเสนอ
เหตุการณใ์นตอนนีเ้พราะสามารถน าตัวละครหลากหลานแบบมาใชใ้นการแสดงเพื่อสรา้งสีสัน
และแปลกใหม่ใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่อง โดยน าเสนอใหม้ีการแนะน าตวัละครของแต่ละเชือ้ชาติ
ในการพดูบทเจรจาที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อใชโ้ตต้อบระหว่างกนั ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                               เจรจา 
บาทหลวง:  ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท คงทรงทราบแล้วใช่ไหมว่า 

 เจา้ละมานตอ้งสูญเสียชีวิตและไพร่พลไปในศึกครัง้ที่แลว้ ทรง
 จะคิดแกไ้ขดว้ย สถานสถานใดพระเจา้ค่ะ 

ละเวง: (หวัเราะ) เราพรอ้มแลว้ที่จะแกแ้คน้ เพราะเรามีนกัรบอีกเกา้หวัเมือง  โน่น 
 เขาพากนัมาแลว้ 

ทหารสิงหล: (ใหเ้สียง) ขอเชิญเจา้กรุงจีน จีนตั๋งผูเ้ยี่ยมยทุธ  
ป่ีพาทยท์ าเพลงฮ่อแห่ (จีนตั๋งร  าเตน้แบบงิว้น าขบวนทัพออกจากประตูขวาเขา้

 เฝา้ไปยืนแถวดา้นซา้ยของเวที)  
ทหารสิงหล: (ใหเ้สียง) ขอเชิญเจา้เมืองชวา เจา้เมืองน าทพัออกไปออกจากประตู

 ซา้ยไปยืนแถวดา้นขวามือของเวที 
 ป่ีพาทยท์ าเพลงแขกชวา (อะหวงั) 
ทหารสิงหล: (ใหเ้สียง) ขอเชิญเจา้เมืองระเมด (เจา้เมืองระเมดน าทัพออกจาก

 ทางประตขูวาไปยืนแถวดา้นซา้ยมือของเวที) 
ป่ีพาทยท์ าเพลงแขกถอนสายบวั 
ทหารสิงหล: (ใหเ้สียง) ขอเชิญท่านเจา้เมืองกวินเจา้ (เจา้เมืองกะวิน น าทพัออก  
                       จากประตซูา้ยไปยืนแถวดา้นขวามือของเวที) 
ป่ีพาทยท์ าเพลงแขกยะวา 
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ทหารสิงหล: (ใหเ้สียง) ขอเชิญท่านเจา้เมืองฉวี (เจา้เมืองน าทพัจากประตูขวาไป
 ยืนแถวดา้นซา้ยมือของเวท)ี 

 ป่ีพาทยท์ าเพลงแขกลิจฉวี-แขก 
ทหารสิงหล: (ใหเ้สียง) ขอเชิญทัพเจา้เมืองอังกุลา (เจา้เมืองอังกุลาน าทัพจาก

 ประตซูา้ยไปยืนแถวดา้นขวามือของเวที) 
                            ป่ีพาทยท์ าเพลงแขกกะลิง 
ทหารสิงหล: (ใหเ้สียง)  ขอเชิญทพัเจา้เมืองเจา้เมืองสมัปันนา (เจา้เมืองสมัปันนา

 น าทพัจากประตขูวาไปยืนแถวดา้นซา้ยมือของเวที) 
ป่ีพาทยท์ าเพลงแขกนคร 
ทหารสิงหล: (ใหเ้สียง) ขอเชิญเจา้ทพัเมืองวิลยา (เจา้เมืองน าทพัจากประตูซา้ย

 ไปยืนแถวดา้นขวามือของเวที) 
ป่ีพาทยท์ าเพลงมลายู 
ทหารสิงหล (ใหเ้สียง) ขอเชิญท่านเจา้เมืองมลิกัน เพลงมารช์อเมริกา (เจา้เมือง

 น าทพัจากประตขูวาไปยืนแถวดา้นซา้ยมือของเวที) 
                                                เจรจา 

ละเวง:  ขา้พเจา้ขอขอบพระทัยที่จอมกษัตริยน์ักรบทุกชาติที่มาพรอ้ม 
 ณ ที่นี ้เพื่อจะลา้งแคน้พระอภยัที่ไดท้ ากบัขา้พเจา้ 

บาทหลวง: หากใครชนะศึกครัง้นีไ้ด ้องคห์ญิงละเวงจะทรงประทานดวงตา
 ราหพูรอ้มจะเสกสมรสกบัผูท้ี่เอาพระเศียรของพระอภยัมณีได ้

จีนตั๋ง: เพื่อองคห์ญิงละเวง ขา้พเจา้ขอเอาชีวิตเป็นเดิมพนั 
ชวา:           แผ่นดินของเมืองผลกึหรือจะเกินความสามารถของขา้พเจา้ 
ละเมด:       พระนอ้งท่านละเวง ศกึนีข้า้พเจา้จะกลบัมาพรอ้มหวัพระอภยั 
กะวิน:      ชยัชนะจะอยู่กบัใครไม่ส  าคญั แต่ความส าเรจ็ตอ้งอยู่กบัขา้พเจา้

 เมืองกะวิน 
ฉว:ี          ความเก่งของทกุคนที่มีจะไดค้รึง่ของขา้พเจา้รเึปลา่ (หวัเราะ) 
องัคลุา:    ขา้พเจา้เท่านัน้ที่พระอภยัจะยอมศิโรราบ 
เจา้เมืองสมัปนา: อนัโวหารไม่หมายถึงชยัชนะ การกระท าต่างหากที่เหนือกว่า 
เจา้เมืองวิลยา:    ฝีมือของขา้พเจา้ แมแ้ต่บเุรงนองยงัยอมสยบ 
เจา้เมืองมลิกนั:   ดว้ยปืนของไอจะท าลายทกุอย่างไดร้าบคาบ โปรดวางพระทยั 
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บาทหลวง :   ทกุคนประกาศความแข็งแกรง่ออกมา เราเชื่อเหลือเกินว่า 
 พระอภยัจะหาทางชนะเราไดย้าก ขอเดชะใตฝ่้าละอองธุลี 
 พระบาท ขอเชิญองคห์ญิงละเวงไดก้ลา่วค าเป็นก าลงัใจแก่ 
 นายทพัทัง้ปวงเถิด ณ บดันีก้็ไดฤ้กษอ์นัสมควรแก่การยกทพัแลว้ 

                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 12-15)  
 

เมื่อพระอภยัมณีหายเป็นปรกติแลว้ จึงสั่งใหเ้สนาจดักองทพัออกรบกบักองทพัอาสา
ของนางละเวง จึงเป็นเหตทุ าใหพ้ระอภยัมณีไดพ้บกบันางละเวงเป็นครัง้แรก เมื่อพระอภยัมณีเห็น
นางละเวงมีรูปลกัษณท์ี่สวยงาม จึงรูส้กึหลงรกันางละเวงทนัที จากการน าเสนอเหตกุารณใ์นตอนนี ้
แสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาเหตกุารณส์ าคญัใหเ้หมือนกบัวรรณคดีไทยเพราะ
เนือ้เรื่องสามารถสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูช้มเป็นอย่างมากและเป็นเหตุการณท์ี่เอือ้ต่อการใช้
บทเกีย้วพาราสีของตัวละครเอกฝ่ายชาย คณะกรณ์กัญจนรตันน์ าเสนอให้พระอภัยมณีพูดบท
เจรจาสลบักับการรอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่เพื่อขยายความจากเนือ้เรื่องใหผู้ช้มเขา้ใจได้
ง่ายยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

พระอภยัมณี: ชะลอยหญิงที่ทรงมา้อยู่นัน้คงจะเป็นละเวงเป็นแน่ เมื่อทัพต่าง
 เอาแพช้นะไม่ไดเ้ราจะเป่าป่ีเพื่อใหรู้แ้พรู้ช้นะ อย่างนอ้ยก็จะท า
 ใหล้ะเวงไดรู้จ้กัพระอภยัมณีดีกว่านี ้

พระอภยัมณี:                    รอ้งเพลงราชนิเกลิง 
        แลว้หยิบป่ีขึน้มาเป่า  ขึน้นอ้มเกลา้เหนือเกต 
ไหวพ้ระสยมพรหมเมศ  ไปตามเหตเุหมาะเหม็ง 
จะกรีดนิว้บรรเลง  เรียกละเวงวณัฬาราช 
เป็นค าออ้นสวาท  เมื่อบรรยากาศวงัเวง 
เสียงแตตี้ตอยอ่อยเอือ้ย  สายลมเฉือยพดัโชย 
ความรกัอย่าเพิ่งโรย  มาพบเสียโดยรีบเรง่ 
ถา้เสียงป่ีของพี่ยงัเพราะ  พี่ขอออเซาะดว้ยเพลง  (รบั) 

                                                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 27)  
 

คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงน าเสนอเหตุการณ์ตอนที่นางละเวงหนีพระอภัยมณี 
เพราะเหตกุารณใ์นตอนนีส้ามารถถ่ายทอดความรูส้กึของนางละเวงที่หลงรกัพระอภยัมณีไดอ้ย่าง
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ชดัเจน โดยใหน้างละเวงรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ เพื่อใหผู้ช้มเห็นบทบาทส าคญัของนางละเวงที่
มีความสามารถบญัชาการกองทัพอาสา และมีอารมณอ่์อนไหวเมื่อพบบุรุษชายที่สง่างามและมี
เสน่ห ์ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

 
   ละเวง:        ฟังป่ีแกว้แว่วหวาน  เสียงกงัวานวาบหวาม 

 ป่ีนีใ้ครในสงคราม  ฟังแลว้หายความเครียดเครง่ 
จะหา้มใจว่าไม่ฟัง  แต่ใจก็ยงัไขวเ้ขว 
เหมือนเสียงป่ีจะมีเลห่ ์  รา่งเป็นเสน่หร์อ้นเรง่ 
ขืนฟังป่ีตอ้งมีรกั  จ าเป็นตอ้งหกัอาลยั 
ขืนฟังป่ีพระอภยั  คงถกูใครใครมองเพ่ง 
ขอยอมแพพ้ระอภยั  แต่ชนะใจตนเอง 

                                     ป่ีพาทยร์บัเป่าป่ีตลอดจนปิดม่าน 
                                                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 27)  
 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การน าเสนอโครงเรื่องพระอภยัมณี ตอนเจา้ละมานตีเมืองผลกึ  
คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงสืบทอดเหตุการณ์บางตอนจากวรรณคดีไทย เพราะ

เหตุการณบ์างตอนแสดงเนือ้เรื่องที่เก่ียวกับความรกั การต่อสู ้ความโศกเศรา้ และความขัดแยง้
ระหว่างตัวละครเอกกับตัวละครรา้ย เช่น ตอนเจา้ละมานยกทัพตีเมืองผลึก ซึ่งตามขนบของการ
แสดงลิเกทรงเครื่องมักใหต้ัวพระเอกกับตวัผูร้า้ยต่อสูก้นั เพื่อใหเ้นือ้เรื่องมีความน่าต่ืนเตน้ เรา้ใจ
และชวนติดตาม เหตุการณบ์างตอนมีหลากรสหลายอารมณ ์เช่น เหตุการณต์อนที่พระอภัยมณี
หลงรูปภาพอาถรรพข์องนางละเวง จนท าใหน้างสวุรรณมาลีรูส้กึนอ้ยใจและหงึหวงอย่างเห็นไดช้ดั 
จึงท าใหเ้หตกุารณท์ี่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องเอือ้ต่อการรอ้ง การพดูบทเจรจา การตีบท
ของท่าร  า และการบรรจเุพลงภาษาตามเชือ้ชาติของตวัละครต่าง ๆ  เช่น ทพัต่างประเทศอาสานาง
ละเวงยกมาถึงปากน า้เมืองผลกึ เป็นตน้ 

ด้านบทกลอนบางบทในเรื่องพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวง เป็นภาษาที่
สามารถสรา้งอารมณส์ะเทือนใจและจินตนาการใหแ้ก่ผูช้มได ้เช่น บทต่อสูร้ะหว่างพระอภยัมณีกบั
กองทพัอาสาต่างประเทศของนางละเวง บทหงึหวงและทกุขใ์จของนางสวุรรณมาลีที่มีต่อพระอภยั
มณี  บทรกัของพระอภยัมณีกบันางละเวง เป็นตน้ จึงท าใหส้ะดวกต่อการน ามารอ้งบทกลอน การ
พดูบทเจรจา การตีบทของท่าร  า ไดอ้ย่างสมัพนัธเ์หมาะสมต่อการแสดงลิเกทรงเครื่องไดเ้ป็นอย่าง
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ดี รวมถึงเรื่องพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวงสามารถสะทอ้นขอ้คิดต่าง ๆ ใหผู้ช้มสามารถ
น าไปประพฤติปฏิบติัได ้เช่น การช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน การรกัษาความสมัพันธ์ที่ดี
ของคนในครอบครวั การเป็นภรรยาที่ดี และการไม่จองเวรจองกรรมต่อผูอ่ื้น เป็นตน้ 

2. การวิเคราะหต์ัวละครจากวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 

ตัวละครถือเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญอย่างหนึ่งเพราะตัวละครสามารถท าใหเ้นือ้เรื่อง
ด าเนินไปตัง้แต่ตน้จนจบเรื่องไดอ้ย่างสมบรูณ ์และตวัละครมกัถกูสรา้งใหม้ีชีวิตจิตใจและลกัษณะ
นิสยัเช่นเดียวกบัมนุษย ์ดงัที่ รื่นฤทยั สจัจพนัธุ ์(2556, น. 8-9) ไดก้ลา่วว่าตวัละครเป็นส่วนส าคญั
เพราะตัวละครสามารถท าใหเ้หตุการณ์สามารถด าเนินไปตามที่ผูเ้ขียนก าหนดและท าใหผู้ ้อ่าน
จดจ าตวัละครที่มีลกัษณะเด่นไดเ้ป็นอย่างดี  

จากการศึกษาตัวละครที่มีบทบาทส าคัญจากวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่อง
พบว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงสืบทอดตวัละคร ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 
เรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนขนุชา้งถวายฎีกา และเรื่องพระอภยัมณี ตอนพระอภยัมณีโดยสารเรือของ
นางสุวรรณมาลี และตอนเจา้ละมานตีเมืองผลึก เพื่อความเหมาะสมกับนาฏกรรมการแสดงลิเก
ทรงเครื่องและสรา้งความบนัเทิงใจใหแ้ก่ผูช้มในยคุปัจจบุนั  

2.1 ตัวละครเร่ืองอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 
คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงสืบทอดบทบาทส าคญัของตัวละครจากเรื่องอิเหนา ตอน

อิเหนาลานางจินตะหราเหมือนกับวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ อิเหนา สังคามาระตา จรกา ประสันตา     
นางจินตะหรา นางมาหยารัศมีและนางสการะวาตี โดยแบ่งประเภทตามบทบาทหน้าที่ของ         
ตวัละครที่ปรากฏในเรื่องเป็น 3 ประเภท คือ ตวัละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ตวัละครปฏิปักษ์
ฝ่ายชาย ตัวละครประกอบฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ผูว้ิจัยสรุปการน าเสนอตัวละครส าคัญทัง้ฝ่าย
ชายและฝ่ายหญิงเป็นตาราง ดงันี ้ 
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ตาราง 12 ตารางแสดงตวัละครจากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 

ตัวละครเร่ืองอิเหนา  
ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 

วรรณคดีไทย ลิเกทรงเคร่ือง 

อิเหนา ✓  ✓  

สงัคามาระตา ✓  ✓  

จรกา ✓  ✓  

ประสนัตา ✓  ✓  

นางจินตะหรา ✓  ✓  

นางมาหยารศัมีกบันางสการะวาตี ✓  ✓  

 
2.1.1 ตัวละครเอกฝ่ายชาย: อิเหนา 

คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงน าเสนอบทบาทส าคัญของอิเหนาเป็นตัวละครเอก
ฝ่ายชายที่มีบทบาทส าคญัในการด าเนินเรื่องตัง้แต่ตน้จนจบ นอกจากนี ้ยงัมีการน าเสนอบทบาท
ส าคญัของอิเหนา แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของอิเหนา ดงันี ้

2.1.1.1 บทบาทของอิเหนา 
อิเหนาเป็นตัวละครเอกที่มีลักษณะเด่นและมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนิน

เรื่องและสรา้งความประทับใจน่าจดจ าใหก้ับผูช้ม ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่องยังคงสืบทอดบทของ
อิเหนาเหมือนกับวรรณคดีไทย โดยใหอิ้เหนารอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่กล่าวถึง  ความเป็น
กษัตริยผ์ูสู้งศักดิ์ท่ีสืบเชือ้สายมาจากวงศ์เทวาและมีกริชเป็นอาวุธประจ ากายที่ไดม้าจากองค์
ปะตาระกาหลา ซึ่งการน าเสนอสถานภาพของอิเหนาที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องแสดงให้
เห็นว่า คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังรกัษาลกัษณะพิเศษของตัวละครเอกเพื่อใหผู้ช้มยังคงจดจ าและ
ประทบัใจบทบาทส าคญัของอิเหนา ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                       ราชนิเกลิง 
       ก่อนจะเกริ่นเดินกลอน ขอยกกรกราบกม้   
สิบนิว้กระพุ่มเหนือผม ไหวท้่านผูน้กัประพนัธ ์
องคจ์กัรีองคท์ี่สอง ของมวลพี่นอ้งถิ่นไทย 
จอมศิลปินผูย้ิ่งใหญ่ พระหทยัขยนั 
แต่งบทพระราชนิพนธ ์ เป็นกลอนสภุาพเพรียบพรอ้ม 
ในดวงมโนเกลา้อ่อนนอ้ม นึกถึงพระคณุท่านนัน้ 
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ถา้บทบาทพลาดเพีย้น พระโปรดอย่าถือว่าผิด 
กลา้พรอ้มดว้ยหมู่เพื่อนมิตร ไดปั้กจิตตใ์จมั่น 
แต่ปางหลงัยงัมี กษัตรยิอ์ยู่สี่พระองค ์
ศกัดินาสงูสง่  เชือ้พระวงศอ์สญั (ลง) 
นี่แหละอิเหนาโดยตรง สืบมาจากวงศเ์ทวญั  ฯ 

                                                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 1-2) 
 

คณะกรณ์กัญจนรัตน์น าเสนอเครื่องแต่งกายของอิเหนาตามรูปแบบลิเก
ทรงเครื่องของท่านพระยาเพชรปราณีที่ดัดแปลงมาจากละครร  า โดยตัวพระสวมศีรษะด้วย
ปันจเุหรจ็ยอดที่น ามาใชต้ัง้แต่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศนภาลยั ดงัที่ ธานีรตัน ์จตัทุะศรี 
(2552, น. 227) ไดอ้ธิบายถึง ปันจเุหรจ็ว่า ปันจเุหรจ็ที่มีการเรียกศพัทต์ามชวามลาย ูซึ่งเครื่องสวม
หวัแทนการใชผ้า้โพกศีรษะ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพและต าแหน่งยศศักดิ์ของตวัละคร เช่น 
ตวัละครที่แสดงเป็นปันหยีหรืออณุากรรณจะสวมปันจเุหรจ็เพชร แต่ถา้ตวัละครเป็นเพียงพี่เลีย้งจะ
สวมปันจุเหร็ดขี ้ร ักเท่านั้น ซึ่งชฎาหรือปันจุเหร็ดเป็นสัญลักษณ์แทนของความเป็นท้าวพญา      
มหากษัตรยิห์รือเจา้ผูป้กครองแผ่นดิน  

ส าหรบัเสือ้ที่น ามาใชใ้นการแสดงของตวัละครเอก มกัจะใหต้วัละครกษัตริย์
สวมใสเ่ยียรบบัสีแดงที่เป็นสญัลกัษณส์ าหรบัการแต่งฉลององคข์องพระมหากษัตริย ์และชนชัน้สงู
ในราชส านกั และมีลกัษณะที่โดดเด่นเมื่ออยู่บนเวที ตามสกลุสีแดงเป็นสีที่บ่งบอกถึงอ านาจ ความ
ยิ่งใหญ่ ซึ่งการเลือกสีที่น ามาใชจ้ะเลือกตามยศศกัดิ์ของตวัละคร (สมถวิล วิเศษสมบติั, 2525, น. 
125)  

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2537, น. 190) ไดอ้ธิบายถึง 
ผา้เยียรบบัหรือเรียกว่า “สา้รบบั” สนันิษฐานว่ามาจากภาษาเขมร คือ ซ่าระบบั ที่หมายถึง ผา้ที่ทอ
ดว้ยทองแล่งกบัไหม หรือผา้ที่ทอยกดอกเงินหรือทอง โดยผา้เยียรบบัมี 2 ชนิด คือ ผา้เยียรบบัที่มี
เชิงไวส้  าหรบันุ่ง และผา้เยียรบบัที่ไม่มีเชิงใชส้  าหรบัตดัเสือ้  

 การนุ่งผ้าของตัวละคร มักจะน าผ้ายกแบบละครมาใช้ในการแสดงลิเก
ทรงเครื่อง โดยใชก้ารจบัจีบดา้นขา้งทัง้สองขา้งใหส้งูขึน้ตามสดัส่วนของผูแ้สดง แลว้สวมสงัวาลย์
นพรตันท์ี่ประดบัดว้ยเพชร ใส่สงัวาลประพรอ้มสรอ้ยเพชรที่มีลกัษณะเป็นแผงเงินประดบัเพชรที่มี
ขนาดเล็กแลว้ใสส่รอ้ยคอยาว จากนัน้ก็ติดอินทรธนูสีเงิน แลว้กลดัผีเสือ้เพชรหรือเครื่องประดบัอก
คลา้ยกบัจ าลองมาจากเหรียญตราชัน้ปฐมของขุนนางชัน้ผูใ้หญ่และติดโบสีที่บ่าทัง้สองขา้ง ชาย
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แขนทั้งสองข้างติดแผงเงินหรือที่เรียกว่า “ซองมือ” เย็บติดกับเสือ้เยียรบับ คาดเข็มขัดพรอ้ม
ป้ันเหน่งสีเงิน ใสต่่างหเูพชร สวมถงุเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หวับวัทัง้สองขา้ง ซึ่งจาก
การน าเสนอเครื่องแต่งกายลิเกทรงเครื่องที่น ามาใชใ้นการแสดงเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจบทบาท ยศศกัดิ์

และฐานะส าคญัของตวัละครแต่ละตวัไดม้ากย่ิงขึน้  
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ภาพอิเหนา จากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2562 

2.1.1.2 ลกัษณะนิสยัของอิเหนา 
คณะกรณ์กัญจนรตันส์ืบทอดลักษณะนิสัยของอิเหนาเหมือนกับวรรณคดี

ไทย ไดแ้ก่ กษัตริยผ์ูดื้อ้รัน้และเอาแต่ใจ โดยเฉพาะการเลือกคู่ครองที่อิเหนาตัดสินใจยอมละเมิด
จารีตในการเลือกนางจินตะหราแทนนางบุษบา จากการกระท าของอิเหนาจึงเป็นสาเหตทุ าใหเ้กิด
ศึกสงครามระหว่างทา้วดาหาและทา้วกะหมังกุหนิงเพื่อช่วงชิงนางบุษบา การน าเสนอลักษณะ
นิสยัโดยใหอิ้เหนารอ้งบทกลอนที่น ามาจากวรรณคดีไทย ที่ใชถ้อ้ยค าแสดงอารมรณแ์ละความรูส้ึก
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ของทา้วกุเรปันที่ขุ่นเคืองพระทัย จนใชถ้อ้ยค าตัดพอ้ต่อและประชดประชันว่าอิเหนาอย่างรุนแรง 
“แมม้ิยกพลไกรออกไปช่วย ถึงเรามว้ยก็อย่ามาดูเผาผี” ซึ่งการน าเสนอลกัษณะนิสยัของอิเหนา
แสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาบทบาทส าคญัของอิเหนาที่เกิดความขดัแยง้และ
กบัพระบิดา รวมทัง้รกัษาบทบาทส าคญัของตวัละครเอกอิเหนาที่น าใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง
ยังช่วยใหผู้ช้มยังคงจดจ าและประทับใจจากการรอ้งบทกลอนที่มีกระแสเสียงไพเราะกังวานและ
การตีบทของท่าร  า เช่น การจีบ การตัง้วง การชี ้เป็นตน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                    รอ้งเพลงสองไม ้
         ในลกัษณะนัน้ว่าปัจจามิตร มาตัง้ติดดาหากรุงใหญ่ 
ใหเ้รง่รีบรีพ้ลสกลไกร ออกไปช่วยชิงชยัใหท้นัที 
ถึงไม่เลีย้งบษุบาเห็นว่าชั่ว เขาก็รูอ้ยู่ว่าตวันัน้เป็นพี่ 
อนัองคท์า้วดาหาอธิบดี นัน้มิใช่อาหรือว่าใคร 
ถา้มาตรแมน้เสียเมืองดาหา จะพลอยอายขายหนา้หรือหาไม่ 
ซึ่งเกิดศกึสาเหตเุภทภยั ก็เพราะใครท าความไวง้ามพกัตร ์
ครัง้หนึ่งก็ใหเ้สียวาจา อายชาวดาหาอาณาจกัร  
ครัง้นีเ้รง่คิดใหม้ากนกั จะซ า้ใหเ้สียศกัดิก็์ตามที 
แมม้ิยกพลไกรออกไปช่วย ถึงเรามว้ยก็อย่ามาดเูผาผ ี
อย่าดทูัง้เปลวเพลิงแสงอคัคี แต่วนันีข้าดกนัจนวนัตาย  ฯ 

                                                                                                   (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 3)  
 

อิเหนามีลักษณะนิสัยที่ โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือ เป็นกษัตริย์ผู ้ให้
ความส าคญักบันางผูเ้ป็นที่รกั โดยเฉพาะการใหค้วามรกัและยกย่องนางจินตะหราที่ถือเป็นรกัแรก
พบของอิเหนา จึงท าใหอิ้เหนายอมยกเลิกการอภิเษกสมรสกับนางบุษา ดังที่ สุภัค มหาวรากร 
(2555, น. 34) ได้กล่าวถึงลักษณะนิสัยของอิเหนาว่า อิเหนาเป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยให้
ความส าคญักบัความรกัเหนือสิ่งอ่ืนใด จนยอมท าทกุอย่างเพื่อใหต้นสมรกักบันางจินตะหรา  

คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหอิ้เหนารอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อกล่าว
ชมความงดงามของนางจินตะหรา โดยใชถ้อ้ยค าอุปมาเปรียบเทียบความงามของนางจินตะหรา
ดั่งเพชรเม็ดงามของเมืองหมนัหยา “แม่จินตะหราทีเด็ดน า้หนึ่งดั่งเพชรในหิน” ส่วนความงามของ
นางบุษบาเปรียบเป็นเพียงแค่พลอยเม็ดเล็ก ๆ เม็ดหนึ่งที่ไม่มีคณุค่าใดต่ออิเหนา “แม่บุษบาส่วน
นอ้ย เปรียบเหมือนดงัพลอยนอ้ยเม็ด” จากการน าเสนอลกัษณะนิสยัของอิเหนาที่กล่าวมาขา้งตน้
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แสดงให้เห็นว่า คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงรักษาบทบาทส าคัญของอิเหนาที่ให้ความรักและ
ความส าคัญต่อนางจินตะหราเหมือนกับวรรณคดีไทยเพราะเหตุการณใ์นตอนนีเ้อือ้ต่อถ่ายทอด
ความรูส้กึของตวัละครเอกทัง้ดา้นการรอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่และตีบทของท่าร  า เช่น ท่าชี ้
ท่ารกั เป็นตน้ จึงเหมาะสมต่อการน ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง   

ระเด่น:     อะไรกนัเลา่พี่เลีย้ง    มาสง่เสียงขรม 
 เขาว่านกเขาเจา้คารม  ชอบมาละเลงเลน่ลิน้ 
 คนที่ว่าสวยแท ้  หรือตอ้งแพจ้ินตะหรา 
 ทั่วถิ่นแควน้แดนชวา   นบัว่านบัว่าเธอวิน 
 ทัง้อาระเดียฮินด ู  ใครใครก็สูไ้ม่ได ้
 ทัง้ทรวดทรงลวดลาย  แหมเธอเขา้ใจดีดดิน้ 
 แม่บษุบาสว่นนอ้ย   เปรียบเหมือนดงัพลอยนอ้ยเม็ด 
 แม่จินตะหราทีเด็ด  น า้หนึ่งดั่งเพชรในหิน (ลง) 

 จะเปรียบกบัจินตะหรา  ไกลกนัดงัฟ้ากบัดินรบั (รบั)                                                                                                                             
                                                                                                 (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 3)  
 

อิเหนายงัคงเป็นกษัตริยเ์จา้ชูแ้ละคารมคมคาย จนท าใหน้างจินตะหราคลาย
ความโกรธลงได ้ดังที่ ธานีรตัน ์จัตุทะศรี (2552, น. 155) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะนิสยัของอิเหนาว่า 
อิเหนาเป็นกษัตริยท์ี่เจา้ชูส้ามารถพูดจาอ่อนหวานคมคาย เกีย้วพาราสีหญิงสาวอันเป็นที่รักได้
อย่างสภุาพ  

คณะกรณ์กัญจนรัตน์น าเสนอให้อิเหนาร้องบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ ด้วย
ถอ้ยค าออ้นวอน “เป็นค าวอนอ่อนหวาน วิเวกเป็นเสียงดุเหว่า” จนนางจินตะหราใจอ่อน ซึ่งจาก
การน าเสนอลกัษณะนิสยัของอิเหนาแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาบทบาทของ
อิเหนาเป็นกษัตริยเ์จา้ชูแ้ละคารมคมคายเหมือนกบักษัตริยใ์นวรรณคดีไทยเรื่องอื่น ๆ เช่น พระลอ 
ขุนแผน เป็นตน้ รวมถึงเหตกุารณใ์นตอนนีส้รา้งความขดัแยง้ระหว่างตวัละครเอกทัง้สองอย่างเห็น
ไดช้ดั โดยเฉพาะพฤติกรรมกบัค าพูดของนางจินตะหรา บทกลอนลิเกทรงเครื่องยงัสามารถน ามา
ท าเป็นบทรอ้งเพื่อเกีย้วพาราสีและการตีบทของท่าร  าได ้เช่น ท่ารกั ท่าเคือง ท่าโอบท่าประคอง ดงั
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครือ่ง    
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ระเด่น: ฟังเอ๋ยฟังวาจา    ยิ่งฟังยิ่งน่าสงสาร 
             เป็นค าวอนอ่อนหวาน   วิเวกเป็นเสียงดเุหว่า 
          พี่สญัญาไวแ้ลว้   ก่อนพี่จะแคลว้คลาดคลา 
              พี่ไม่ลืมค าสญัญา   ถึงใครจะมายั่วเยา้ 

จินตะหรา: ค าสญัญาที่นี ้    พระปราณีกบันอ้ง 
             ไปถึงดาหาพวกพอ้ง   พระลืมนอ้งหรือเปลา่ 

ระเด่น:        พอเสรจ็ศกึดาหา    จะรีบกลบัมาฉบัพลนั 
จินตะหรา:   นอ้งกลวัไปพบดอกปาหนนั  ที่ชกูา้นเกลีย้งเกลา 
ระเด่น:        อนัดอกปาหนนัเมืองนัน้   ก็หอมไปปานดอกนี ้
จินตะหรา:   ก าลงัสมเด็จพระเจา้พี่   จะปลอ่ยขยีใ้หเ้หงา 
ระเด่น:        ถึงกลีบกลิ่นจะยบั    พี่ก็จะกลบัมาชม 
 
จินตะหรา:  ถกูสายลมพดัลอ่ง   นบัวนัจะตอ้งเหี่ยวเฉา  (ลง) 
ระเด่น:       แม่แกม้บางบางอย่าพึ่งระบม   ขอใหพ้ี่ดมเบาเบา  (รบัรวั) 

                                                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 9-10)  
2.1.2 ตัวละครเอกฝ่ายหญิง: นางจินตะหรา 
คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงสืบทอดบทบาทส าคญัของนางจินตะหราเป็นตวัละครเอก

ฝ่ายหญิงที่มีบทบาทส าคญัของเนือ้เรื่อง ตัง้แต่ตน้จนจบเรื่อง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและ
ลกัษณะนิสยัของนางจินตะหรา ดงันี ้

2.1.2.1 บทบาทของนางจินตะหรา 
คณะกรณก์ญัจนรตันส์ืบทอดบทบาทของนางจินตะหราเป็นนางกษัตริยผ์ูสู้ง

ศกัดิแ์ห่งเมืองหมนัหยา โดยใหน้างจินตะหรารอ้งบทกลอนท่ีแต่งขึน้ใหม่เพียง 1 โดยใชค้ าขึน้ตน้ว่า 
“เมื่อนัน้” เพื่อใหช้มผูท้ราบถึงฐานะความเป็นกษัตริยช์ัน้สงูแห่งเมืองหมันหยา ตามแบบขนบของ
การแสดงละครร  า โดยผูแ้สดงจีบมือซา้ยเขา้อก เอียงศีรษะทางขวา เพื่อที่มีการแนะน าตัวละคร
ก่อนการด าเนินเรื่อง ตวัอย่างบทลิเกทรงเครือ่ง    
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                                    เพลงกลอ่มนารี 
                        เมื่อนัน้        โฉมยงคอ์งคร์ะเด่นจินตะหรา 

 พรอ้มดว้ยสาวสรรกลัยา อยู่ยงัหมนัหยาธานี  ฯ 
                                                                                                 (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6)  
 

คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอบทบาทส าคญัของนางจินตะหราเป็นตัวละคร
นางกษัตริยท่ี์มียศศักดิ์สูงส่ง โดยผ่านเคร่ืองแต่งกายแบบลิเกทรงเคร่ือง โดยการสวมใส่มงกุฎมี
ยอดแหลมหรือเรียกว่า “มงกุฎสตรี” ติดอุบะและดอกไมท้ัด สวมเสือ้เยียรบับสีแดงเช่นเดียวกับ
อิเหนาคอกลมแขนสัน้ปักดิน้ สวมใส่กรองคอ ห่มสไบพาดไหล่สีเขียวโดยปล่อยชายดา้นหลงัสวม
สงัวาลประที่มีลกัษณะเป็นแผงเงินที่เป็นลวดลายดอกไม ้จากนัน้ติดอินทรธนูเล็กสีเงินที่ไหล่แลว้
กลดัผีเสือ้เพชรและติดโบสีที่บ่าทัง้สองขา้ง นุ่งผา้ดว้ยผา้ยกจบัจีบหนา้นางโดยใหช้ายผา้เสมอกัน 
แล้วคาดเข็มขัดที่มี ป้ันเหน่งสีเงินประดับเพชรหรือพลอยสวยงาม ใส่กรอบมือที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกบัก าไลแผงของโขนและละครที่ท าดว้ยโลหะเงินประดับเพชร ใส่ต่างหู สวมถุงเทา้สีขาว
และสวมขอ้เทา้หรือก าไลเท้าหัวบัวทั้งสองขา้ง เพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจบทบาท ยศและฐานะส าคัญ
เช่นเดียวกบับทบาทของอิเหนา 

                          
                

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2 ภาพจินตะหรา จากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 

 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2562 
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2.1.2.2 ลกัษณะนิสยัของนางจินตะหรา 
นางจินตะหราเป็นตัวละครที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินเรื่องและมี

ลกัษณะนิสยัที่โดดเด่นหลายประการ ไดแ้ก่ นางกษัตริยท์ี่เจา้แง่แสนงอน หึงหวง เจา้คิดเจา้แคน้
และกลา้แสดงออกทางดา้นความคิดและวาจา ดงัที่ สภุคั มหาวรากร (2555, น. 50-51) ไดก้ลา่วถึง
ลกัษณะนิสยัของนางจินตะหราเป็นหญิงที่มีลกัษณะนิสยัขีห้ึงและเจา้ทิฐิ เพราะเหตทุี่อิเหนาตอ้ง
ไปช่วยรบใหท้า้วดาหา นางจินตะหราจึงรูส้ึกหึงหวงกลวัว่าอิเหนาจะทอดทิง้นางเมื่อกลบัไปพบคู่
ตนุาหงนัที่เพียบพรอ้มไปดว้ยรูปสมบติัและคณุสมบติั  

คณะกรณ์กัญจนรัตน์น าเสนอให้นางจินตะหรารอ้งบทกลอนที่น ามาจาก
วรรคทองในวรรณคดีไทย เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องทัง้ดา้นการรอ้งและตีบท
ท่าร  า ไดแ้ก่ ท่าโกรธที่มีการใชฝ่้ามือขา้งหนึ่งถูไปที่กา้นค า ท่าโศกที่ผูแ้สดงน ามือทัง้สองไขวท้บักนั
ไวบ้ริเวณหนา้ทอ้ง และท่าโอดเป็นการแสดงการรอ้งไห ้โดยผูแ้สดงใชม้ือซา้ยแตะที่หนา้ผาก มือ
ขวาจีบหงายที่ชายพก เป็นตน้ ซึ่งการน าเสนอบทบาทของนางจินตะหราจึงแสดงใหเ้ห็นว่า คณะ
กรณก์ัญจนรตันย์ังคงรกัษาลกัษณะดังกล่าวนีไ้วเ้พื่อใหผู้ช้มไดจ้ดจ าตัวละครและสะทอ้นข้อคิด
เตือนใจใหก้บัผูช้มไดว้่า มนษุยไ์ม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือเพศใดลว้นแลว้แต่มีความรูส้ึกรกั โลภ โกรธ 
หลง จนท าใหข้าดสติยบัยัง้ชั่งใจได ้ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                 รอ้งตะลุม่โปง 
             เมื่อนัน้ จินตะหราวาตีมีศกัดิ ์
ฟังตรสัขดัแคน้ฤทยันกั สะบดัพกัตรผ์ินหลงัไม่บงัคม 
จึงตอบถอ้ยนอ้ยหรือองคพ์ระทรงฤทธิ์  ชั่งประดิษฐ์คิดความไม่งามสม 
ลว้นกลา่วแกลง้แสรง้ดว้ยเลห่ล์ม คดคมแยกคายไวห้ลายชัน้ 
พระจะไปดาหาปราบขา้ศกึ หรือระลกึถึงคู่ตนุาหงนั 
ดว้ยสงครามในจิตตติ์ดพนั จึงผ่อนผนัพจนาอาลยั 
ไหนเลา่พระผ่านฟ้าสญัญานอ้ง จะปกปอ้งครองที่ความพิสมยั 
ไม่นิราศแรมรา้งห่างไกล จนบรรลยัมอดมว้ยไปดว้ยกนั 
พระวาจาน่าเชื่อเป็นพน้นกั จึงหลงรกัภกัดีไม่เดียจฉนัท ์
พาซื่อสจุรติคิดส าคญั หมายมั่นเมตตาปราณี 
มิรูม้าอาภพักลบักลาย จะหลีกเลี่ยงเบี่ยงบ่ายหน่ายหนี 
ยงัสมค าสญัญาพาท ี ก่ีรอ้ยปีพระจะกลบัคืนมา (โอด) 

                                                               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8)  
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นางจินตะหรามีอุปนิสยัเจา้คิดเจา้แคน้และกลา้แสดงออกในเรื่องการพูดจา
เหน็บแนม ประชดประชนัเพราะดว้ยความหวาดระแวงกลวัว่าอิเหนาจะกลบัไปพบคู่ตนุาหงนัอย่าง
บษุบาที่เหมาะสมทัง้รูปโฉมและยศศกัดิ ์และกลวัว่าอิเหนาจะหลงใหลไปกบักิเลสของ แสง สี เสียง 
และสาวงามแห่งเมืองดาหา ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอใหน้างจินตะหรารอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้
ใหม่ โดยใชก้ลวิธีการใชภ้าษาและน า้เสียงพดูจาตดัพอ้ต่อว่าอิเหนาก่อนที่จะไปรบใหเ้มืองดาหาได้
อย่างคมคายและลึกซึง้จึงท าใหผู้ช้มไดร้บัอรรถรสต่อการชมลิเกทรงเครื่องมากขึน้ ดงัตวัอย่างบท
ลิเกทรงเครื่อง  

  จนิตะหรา:     โอพ้ระป่ินปกเกลา้ ดงัฉตัรแกว้กัน้เกศ 
 จะแรมรา้งห่างนคเรศ ในหวัอกรอ้นรา้ว 
 โอห้มนัหยาธานี นบัตัง้แต่นีค้งเยือกเย็น 
 ที่เคยส าราญนั่งเลน่  แต่นีจ้ะเห็นใครเลา่ 
 พระพี่เจา้จากไป หนทางก็ไกลสดุกู่ 
 พระพี่ไม่ไปมาหาสู ่ นอ้งมีแต่โศกกบัเศรา้ 
 พอพระไปถึงดาหา  พวกพอ้งก็พาใหเ้พลิน 
 ดว้ยความเจรญิแสงสี ของรศัมีเมืองเก่า 
 ไหนแม่คนโนน้ชวนนิด ไหนแม่คนนีเ้หน็บหน่อย 
 ใจพระเจา้พี่ก็จะพลอย เฝา้เคลิม้คลอ้ยไปกบัเขา (ลง) 
 พวกเมียหมนัหยาจะพากนัคลั่ง เพราะตกคา้งถึงคราว  ฯ                                                                                                               
                                                                   (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 9)  
 

2.1.3 ตัวละครปฏิปักษฝ่์ายชาย: จรกา 
ตวัละครปฏิปักษเ์ป็นตวัละครที่เป็นฝ่ายตรงขา้มและเกิดความขดัแยง้กบัตวัละคร

เอกของเรื่อง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2522: 212) จากการศึกษาตัวละครจากวรรณคดีไทยในการ
แสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเสนอตวัละครปฏิปักษ ์ไดแ้ก่ จรกาที่ยงัคง
เป็นตวัละครปฏิปักษฝ่์ายชาย แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของจรกา ดงันี ้

2.1.3.1 บทบาทของจรกา 
คณะกรณ์กัญจนรตันน์ าเสนอบทบาทและรูปลักษณ์ภายนอกใหจ้รกาเป็น

กษัตรยิท์ี่มีรูปรา่งหนา้ตาอปัลกัษณ ์ไม่งดงาม ผิวพรรณเขม้ด า ตวัเตีย้ ผมหยกั จมกูโต ผิวหนา้และ
ผิวหนังไม่เกลีย้งเกลา ดแูลว้ช่างขัดตาขัดใจ สมดังค าว่า “รูปชั่วตัวด า” และยังเป็นตัวละครรองคู่
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ตรงขา้มกบัตวัละครอิเหนาทัง้รูปโฉมและยศศกัดิ ์ดงัที่ สภุคั มหาวรากร (2555, น. 52) กลา่วถึงตวั
ละครจรกาว่า จรกาเป็นตวัละครที่มีความแตกต่างกบัอิเหนา “ราวฟ้ากบัดิน” และไม่คู่ควรกบันาง
บษุบาเป็นอย่างยิ่ง  

คณะกรณ์กัญจนรัตน์น าเสนอเครื่องแต่งกายที่น ามาใช้ในการแสดงลิเก
ทรงเครื่อง โดยใหจ้รกาสวมใส่ปันจุเหร็ดยอดตดั แลว้สวมใส่เสือ้เยียรบบัสีทอง สวมสนบัเพลา นุ่ง
ผา้ยกแลว้จบัจีบดา้นขา้งทัง้สองขา้งใหส้งูขึน้ตามสดัส่วนของผูแ้สดง สวมสงัวาลยน์พรตันท์ี่ประดบั
ดว้ยเพชรพลอย แลว้ใส่สงัวาลประพรอ้มสรอ้ยเพชรที่มีลกัษณะเป็นแผงเงินประดบัเพชรที่มีขนาด
เล็กแลว้ใสส่รอ้ยคอยาว จากนัน้ก็ติดอินทรธนสูีเงิน แลว้กลดัผีเสือ้เพชรและติดโบสีที่บ่าทัง้สองขา้ง 
ชายแขนทัง้สองขา้งติดแผงเงินหรือที่เรียกว่า “ซองมือ” เย็บติดกับเสือ้เยียรบบั คาดเข็มขัดพรอ้ม
ป้ันเหน่งสีเงิน สวมถุงเท้าสีขาวและสวมข้อเท้าหรือก าไลเท้าหัวบัวทั้งสอง  เพื่อใหผู้ ้ชมเข้าใจ
บทบาท ยศและฐานะของจรกาไดง้่ายยิ่งขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ภาพจรกา จากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 

                   ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2562 

2.1.3.2 ลกัษณะนิสยัของจรกา 
คณะกรณ์กัญจนรตันย์ังคงรกัษาลักษณะนิสัยของจรกาเป็นกษัตริยท์ี่หลง

ตวัเอง มกัใหญ่ใฝ่สงู หวงัจะไดน้างบษุบาผูส้งูศกัดิม์าเชยชม ดงัส านวนที่ว่า “กระต่ายหมายจนัทร”์ 
ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอบทบาทใหจ้รการอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยใชถ้อ้ยค าพร  ่าเพอ้
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พรรณนาถึงความรกัและความดีใจที่ตนนัน้จะไดอ้ภิเษกสมรสกบันางบุษบา “โอบุ้ษบาตนุาหงนั พี่
เฝ้าฝันอยู่เรียบเรียบ” ซึ่งการน าเสนอลกัษณะนิสยัของจรกาแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตัน์
ยังคงรกัษาบทบาทส าคัญของจรกาเป็นตัวละครคู่ตรงขา้มกับอิเหนาที่มีรูปร่างหนา้ตาอัปลกัษณ ์
น่ารงัเกียจ ต ่าตอ้ยในยศศักดิ์ ผิดหวังต่อความรกั และมีลักษณะที่แตกต่างจากอิเหนา ทั้งดา้น
รูปลกัษณภ์ายนอกและความสามารถในการสูร้บ ถึงแมใ้นเนือ้เรื่องจรกาไม่มีบทบาทส าคญัเท่ากบั
อิเหนา แต่ในดา้นการแสดงลิเกทรงเครื่องตัวละครจรกถือว่าเป็นตัวละครที่ส  าคัญเพราะสามารถ
สรา้งความสนกุสนานและช่วยผ่อนคลายใหผู้ช้มในยุคสมยัปัจจบุนั ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

        ณ ที่ประทบัพลบัพลา  เมื่อเวลาเชา้ตรู ่
จอมบดินทรป่ิ์นประต ู  พรอ้มดว้ยหมู่มนตรี 
เหนืออาสนะพระเขนย  พระกรเกยกมุกอด 
อภิรมยช์มตลอด  นึกว่าแม่ยอดยาหยี 
บรรจงจีบหยิบภาพ  เมื่อใจทราบสมัผสั 
จิตก็เผลอปฏิภทัร ์  เหมือนจะนดัพบที่ 
โอบ้ษุบาตนุาหงนั  พี่เฝา้ฝันอยู่เรียบเรียบ 
พี่เฝา้ถนอมอยู่พรอ้มเพรียบ  เหมือนเจา้มาเทียบพระที่ 
ขอจมุพิตดว้ยคิดถึง  อยู่ทกุครึง่นาที  ฯ 
                                                            (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 13) 
 
คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอลกัษณะนิสยัของจรกาเป็นหนุ่มใจรอ้น เพราะ

ปรารถนาที่จะไดน้างบุษบามาครอบครอง เมื่อจรกาไดร้บัสารจากทา้วดาหาเพราะสาเหตมุาจาก
ทา้วกะหมงักุหนิงตอ้งการช่วงชิงนางบุษบาใหก้ับพระโอรสของตนเอง ท าใหจ้รการูส้ึกขุ่นเคืองไม่
พอใจที่ทา้วกะหมังกุหนิงบงัอาจจะมาช่วงชิงนางบุษบาไปจากตน ดังส านวน “ไฟสุมขอน” โดย
น าเสนอจรการอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยใชก้ลวิธีเล่นการซ า้ค า ไดแ้ก่ “อ่านสาสน์อ่านสาสน์”
การสัมผัสอักษร ไดแ้ก่ “หนังหนุงหนิง” “ดาลเดือด” การใชค้ าหยาบคาย ไดแ้ก่ “ไอ”้ “กู” ดว้ย
บทบาทของจรกาถือเป็นตัวตลกที่ไม่เนน้ท่าร  าที่สวยงามเหมือนกับตัวละครเอก จรกาจึงใชท้่าร  า
เพียง ท่าโกรธที่ใชฝ่้ามือขา้งหนึ่งถูไปที่กา้นค าและการร  าเพลงเชิดที่บ่งบอกการเดินทางไปอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งการเพิ่มเติมบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่ถือเป็นการน าบทหาสยรสเพื่อสรา้งความ
บนัเทิงใจใหแ้ก่ผูช้มเป็นอย่างมาก ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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 จรกา:     อ่านสาสน์อ่านสาสน์ใหด้าลเดือดใจ มนัช่างท าไดห้นอไอช้าวชวา 
  ไอก้หุนงัไอก้หุนงุหนงัหนงุหนิง   มนัมาแย่งชิงแม่บษุบา 
จบัไดก้ไูม่ตอ้งพดู   จะจบัอาวธุเอาไปทิ่มตา  ฯ 
                                           เชิด 
            (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 1) 
 

2.1.4 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย: สังคามาระตา 
คณะกรณ์กัญจนรตัน์ยังคงน าเสนอบทบาทของสังคามาระตาใหเ้ป็นตัวละคร

ประกอบฝ่ายชายเหมือนกับบทวรรณคดีไทย แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสัย
ของสงัคามาระตา ดงันี ้

2.1.4.1 บทบาทของสงัคามาระตา 
สงัคามาระตาเป็นตวัละครประกอบฝ่ายชายที่มีบทบาทส าคญัรองลงมาจาก

ตวัละครอิเหนา คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาบทบาทส าคญัใหส้งัคามาระตาใหเ้ป็นโอรสของ
ระตปัูกมาหงนัและเป็นนอ้งชายของมาหยารศัมีที่ติดตามและคอยเฝ้ารบัใชอิ้เหนาไปทุกที่ ส  าหรบั
เครื่องแต่งกายคณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงยึดหลกัรูปแบบลิเกทรงเครื่องใหส้งัคามาระตาสวมใส่ปัน
จุเหร็ดยอดตดั สวมใส่เสือ้เยียรบบัสีเหลืองที่คณะกรณก์ญัจนรตันม์กัใชก้บัตวัละครรองลงมาจาก
ตัวละครเอก และตอ้งการเน้นสีเครื่องแต่งกายของอิเหนาใหม้ีความโดดเด่นมากกว่า  ตัวละคร
ประกอบอ่ืน ๆ สวมสนับเพลา นุ่งผา้ยกแลว้จับจีบดา้นขา้งทัง้สองขา้งใหส้งูขึน้ตามสดัส่วนของผู้
แสดง สวมสังวาลย์นพรัตน์ที่ประดับด้วยเพชรพลอย แล้วใส่สังวาลประพร้อมสร้อยเพชรที่มี
ลกัษณะเป็นแผงเงินประดบัเพชรที่มีขนาดเล็กแลว้ใส่สรอ้ยคอยาว จากนัน้ก็ติดอินทรธนสูีเงิน แลว้
กลัดผีเสือ้เพชรหรือเครื่องประดับอกคลา้ยกับจ าลองมาจากเหรียญตราชั้นปฐมของขุนนางชั้น
ผูใ้หญ่และติดโบที่บ่าทัง้สองขา้ง ชายแขนทัง้สองขา้งติดแผงเงินหรือที่เรียกว่า “ซองมือ” เย็บติดกบั
เสือ้เยียรบบั คาดเข็มขัดพรอ้มป้ันเหน่งสีเงิน ใส่ต่างหูเพชร สวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือ
ก าไลเทา้หวับวัทัง้สองขา้ง  

2.1.4.2 ลกัษณะนิสยัของสงัคามาระตา 
การน าเสนอลกัษณะนิสยัของสงัคามาระตายังคงเป็นกษัตริยย์อดนักรบที่มี

ความเก่งกลา้ช านาญในการใชอ้าวุธและการวางยุทธพิชัยสงคราม และยังเป็นกษัตริยท์ี่มีความ
จงรกัภกัดีต่ออิเหนา ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอใหส้งัคามาระตารอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่ 
โดยใชถ้อ้ยค าแสดงความสามารถของสงัคามาระตาและเหล่าทหารผูก้ลา้เพื่อแสดงความสามารถ
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ของสงัคามาระตาในการจัดขบวนกองทพัไดอ้ย่างยิ่งใหญ่ตระการตาตามขนบของการแสดงที่มัก
นิยมน าฉากรบของตวัละครมาใชใ้นการแสดงเพื่อใหผู้ช้มรูส้กึต่ืนตาต่ืน 
ใจและประทบัใจตวัละครที่มีบทบาทส าคญัของเนือ้เรื่อง ดงัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                           รอ้งหงสท์อง 
สงัคา:         สงัคามาระตาจดักองทพั  เตรียมขบวนคอยรบัพระเชษฐา 

 พวกกองหนา้ตัง้ธงเป็นทิวแถว  กองทะลวงใจแกลว้ถือศาตรา 
 ทหารดาบแกว่งดาบอยู่กลบักลอก  ทหารหอกร าหอกอยู่เรงิรา่ 
 ทหารทวนร าทวนอยู่ครกึครืน้  ทหารปืนประทบัอยู่กบับ่า 
 ทหารขี่มา้ขนาบขา้ง  พลชา้งโชติช่วงชงูวงงา 
    ทัง้ทบัหนา้ทบัหนนุครบจ านวน  จดัขบวนเรียงรายอยู่ซา้ยขวา (ลง) 
 รอเสด็จจอมพงษว์งศเ์ทวา  ไดฤ้กษเ์วลาจะเคลื่อนไป (รบั)  
                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 11-12) 
 

2.1.5 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย: ประสันตา 
คณะกรณก์ัญจนรตันน์ าเสนอบทบาทของประสันตาเป็นตัวละครประกอบ

ฝ่ายชายที่น ามารว่มใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะ
นิสยัของประสนัตา ดงันี ้

2.1.5.1 บทบาทของประสนัตา 
คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอบทบาทและรูปลกัษณภ์ายนอกของประสนัตา

เป็นพระพี่เลีย้งของตวัละครเอกอิเหนา และมีรูปรา่งผอมสงู หนา้ตาตลกขบขนั ดา้นเครื่องแต่งกาย
ที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง ประสนัตาแต่งกายแตกต่างจากตัวละครอ่ืน ๆ โดยสวมยอด
ปันจเุหรด็ยอดตดั สวมเสือ้เยียรบบัสีเขียว ใสเ่ครื่องประดบัเพียงอินทรธนแูละโบทัง้สองขา้ง สะพาย
โบแดงเขม้ นุ่งสนบัเพลงนุ่งผา้ยก แลว้คาดเข็มขดัพรอ้มป้ันเหน่งสีเงินไม่สวมถุงเทา้ขาว ซึ่งเครื่อง
แต่งกายของประสันตาที่น ามาใช้ประกอบในการแสดงลิเกทรงเครื่องเพื่อให้ผู ้ชมเข้าใจความ
แตกต่างในบทบาทและฐานะของตวัละครไดอ้ย่างชดัเจน 
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ภาพประกอบ 4 ภาพประสนัตา จากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 

                  ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2562 

2.1.5.2 ลกัษณะนิสยัของประสนัตา 
คณะกรณ์กัญจนรตันย์ังคงน าเสนอตัวละครประสันตามีลกัษณะนิสัยชอบ

ความสนกุสนาน และยงัเจา้คารมคมคายมากกว่าตวัละครประกอบตวัอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะกบัอิเหนา
ที่คิดว่านางจินตะหรามีความงดงามเหนือกว่านางบุษบา แต่ประสนัตาสามารถพูดเกลีย้กล่อมให้
อิเหนาคิดใคร่ครวญถึงความงดงามของนางบุษบาว่าเพราะเหตุใดจึงท าใหเ้กิดชนวนสงครามชิง
นางเกิดขึน้ จากการน าเสนอบทบาทของประสนัตาแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตัน์ยงัคงน า
ตัวละครพี่เลีย้งเขา้มาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง เพราะตามขนบของการแสดงลิเกทรงเครื่อง
ตอ้งมีตัวละครประกอบเพื่อสนับสนุนลกัษณะเด่นตัวละครเอกใหเ้ด่นชัดขึน้ และเพื่อให้ผูช้มรูส้ึก
ขบขนั สนุกสนานและชวนติดตาม โดยน าเสนอใหป้ระสนัตารอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่ ดว้ย
ภาษาโวหารภาพพจนท่ี์มีการเปรียบเทียบนางบุษางดงามเทียบเท่ากับนางสีดาในเร่ืองรามเกียรติ์  
พระแม่อมุาเทวีผูเ้ป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่น เพื่อใหอิ้เหนาเห็นความส าคญัของนางบษุบาแลว้ยอมยกทพั
ไปช่วยท าศึกสงคราม ซึ่งการน าเสนอบทบาทของประสนัตายังช่วยใหผู้ช้มจดจ าตัวละครที่สรา้ง
สีสนัและสนกุสนานในการแสดงลิเกทรงเครื่องยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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สนัตา:     ไดโ้ปรดเถิดผ่านเกลา้   ตามเสียงที่กลา่วโจทยก์นั 
 ตลอดทัง้วงศเ์ทวญั  ยงัพากนัถวิล 
 โฉมอะนะบษุบา  ช่างโสภางามพกัตร ์
 เธอสมสว่นเกียรติศกัดิ ์  ดไูหนก็สวยหมดสิน้ 
 จะเปรียบดว้ยสีดา  หรือพระอมุายงัเป็นรอง 
 เนือ้แนบสนิทดงัปิดทอง   ลือกนัไปทั่วแถวถิ่น 
 นางแดนสวรรค ์  ยงัพากนัถอยลน่ 
 พวกเทวดาเบือ้งบน  ยงัมองกนัจนตาปลิน้ 
 แม่สวยทัง้กิรยิา  แม่งามทัง้มารยาท 
 ทัง้กรายกรลีลาศ  ดงัออกจากอาสนอ์งคอิ์นทร ์(ลง) 
 เมื่อหลอ่นจะกา้วเทา้หย่ง  งามดงัหงสจ์ะบิน  ฯ 
                                                               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 5-6) 
 
ประสันตามีลักษณะนิสัยซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่ออิเหนา ศึกษาได้จาก

เหตกุารณใ์นตอนที่ทา้วกุเรปันสง่สารใหอิ้เหนาเพื่อใหไ้ปช่วยทา้วดาหาท าศึกสงคราม โดยน าเสนอ
ใหป้ระสนัตาพดูบทเจรจาที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อใชโ้ตต้อบกบัอิเหนา ซึ่งการน าเสนอบทบาทส าคญัของ
ประสันตาแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณ์กัญจนรตันย์ังคงรกัษาบทบาทประสันตาเพื่อช่วยส่ งเสริม
บทบาทใหต้วัละครเอกมีความเด่นชดัมากขึน้ ดงัที่ ผะอบ โปษะกฤษณะและคณะ (2523, น. 343-
352) ไดก้ล่าวถึงขนบของการแสดงลิเกว่า มกัน าตวัละครพระพี่เลีย้งคู่ใจ เช่น มนุษย ์ยกัษ์ เทวดา 
ฤๅษี สตัว ์เป็นตน้ เพื่อคอยช่วยเหลือตวัละครเอกใหร้อดพน้จากอนัตราย ซึ่งการน าเสนอประสนัตา
ที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องเพื่อช่วยใหเ้นือ้เรื่องมีความสนุกสนานและสรา้งเสียงหัวเราะ
ใหแ้ก่ผูช้ม ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                          เจรจา 
ระเด่น: จรงินะพี่สนัตา จะเอาพลอยมาเปรียบกบัเพชรน า้หนึ่งมนัไกลปิด

 กนัมากนอ้งจินตะหราเป็นเพชรน า้หนึ่งเชียวนะ 
สนัตา: จินตะหราเป็นเพชรน า้หนึ่ง แห่งเมืองหมันหยา พระองคโ์ปรด

 มาก แต่ว่าบุบช า้บา้งแลว้นะพะยะค่ะ แต่บุษบาเป็นเพชรแห่ง
 เมืองดาหายงัใสแจ๋ว อยู่เลยนะพะยะค่ะ 
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ระเด่น:             จะเป็นไปไดอ้ย่างไรพี่สนัตา ฉนัเคยอยู่ใกลก้นั เมื่อเยาว ์
 พระชนัษา น า้มกูก็เลอะ น า้ตาก็กรงั คนสวยคนงามก็ตอ้ง 
 แม่จินตะหราคนเดียวเท่านัน้  

สนัตา: เด๋ียวนีไ้ม่กรงัแลว้พะยะค่ะ คนเราทุกคนเมื่อเด็ก ๆ ก็ตอ้งขีม้กูรา
 ขีต้ากรงั ทุกคนแหละ ยิ่งเกลา้หม่อมฉันแลว้ละก็ป้ายนี่ แลว้ขึน้นี่
 เลยพะยะค่ะ 

ระเด่น: เอาละพี่สันตา เราต้องจากหมันหยาไปช่วยพระเจ้าอาท า
 สงคราม พี่ไปสั่งสงัคามาระตาจดักองทพัไว ้ฉันจะไปลา 
 นางจินตะหราอีก 7 วนัจึงจะไป 

สนัตา: ไดโ้ปรดพะยะค่ะ ถา้พระองคไ์ปสั่งถึง 7 วนั ขา้ศกึบกุเขา้มา 
 เมืองดาหาแน่ ๆ เชิญพระองคเ์สด็จเถิดพะยะค่ะ 
ระเด่น:         ถา้ยงังัน้ อีก 5 วนัก็แลว้กนั 
สนัตา:         ยงัชา้ไป พะยะค่ะ 
 
ระเด่น:         อีก 3 วนัเป็นยงัไง 
สนัตา:         ไม่ไดพ้ะยะค่ะ ตอ้งวนันี ้รีบเสด็จเถิดพะยะค่ะ    

                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 5-6) 
2.1.6 ตัวละครประกอบฝ่ายหญิง: นางมาหยารัศมีและนางสการะวาตี 

คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเสนอตวัละครนางมาหยารศัมีและนางสการะวาตี
เป็นตวัละครประกอบฝ่ายหญิง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของนางมาหยา
รศัมีและนางสการะวาตี ดงันี ้

2.1.6.1 บทบาทของนางมาหยารศัมีและนางสการะวาตี 
คณะกรณ์กัญจนรตัน์ยังคงสืบทอดตัวละครประกอบฝ่ายหญิงเรื่องอิเหนา 

ไดแ้ก่ นางมาหยารศัมีและนางสการะวาตี โดยน าเสนอบทบาทเป็นนางกษัตริย์ที่อิเหนารกัและ
เมตตา โดยการน าเสนอใหน้างมาหยารศัมีและนางสการะวาตีรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ขึน้ตน้ค า
ว่า เมื่อนัน้ ที่แสดงถึงฐานะนางกษัตริยต์ามขนบของการแสดงละครร  า และใชก้ารตีบทของท่าร  า 
คือ การร  าที่แนะน าตนเองด้วยการจีบมือซา้ยเขา้อก เอียงศีรษะทางขวา เพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจบทบาท
ของตวัละคร ดงัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  
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 เมื่อนัน้ โฉมสการะวาตีเสน่หา 
พรอ้มมาหยารศัมีรบัลีลา เขา้มาหมายเฝา้ทา้วไท  

                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 11)  
 
ส าหรบัเครื่องแต่งกาย คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเสนอรูปแบบเครื่องแต่ง

กายแบบลิเกทรงเครื่องเหมือนเช่นเดียวกับนางจินตะหรา โดยผ่านการสวมใส่มงกุฎมียอดแหลม
ติดอุบะและดอกไมท้ัด สวมเสือ้เยียรบบัคอกลมแขนสัน้ปักดิน้ สวมใส่กรองคอ ห่มสไบพาดไหล่
โดยปล่อยชายดา้นหลงัสวมสงัวาลประที่มีลกัษณะเป็นแผงเงินที่เป็นลวดลายดอกไม ้จากนัน้ติด
อินทรธนเูล็กสีเงินที่ไหล่แลว้กลดัผีเสือ้เพชรและติดโบสีที่บ่าทัง้สองขา้ง นุ่งผา้ดว้ยผา้ยกจบัจีบหนา้
นางโดยใหช้ายผา้เสมอกัน แลว้คาดเข็มขัดที่มีป้ันเหน่งสีเงินประดับเพชรหรือพลอยสวยงาม ใส่
กรอบมือที่มีลกัษณะเดียวกบัก าไลแผงของโขนและละครที่ท าดว้ยโลหะเงินประดบัเพชร จากนัน้จะ
ใส่ต่างหู สวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หวับวัทัง้สองขา้งเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจบทบาท 
ยศและฐานะส าคญัเช่นเดียวกบับทบาทของนางจินตะหรา  

2.1.6.2 ลกัษณะนิสยัของนางมาหยารศัมีและนางสการะวาตี 
นางมาหยารัศมีและนางสการะวาตีเป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยซื่อสัตย์ 

อ่อนโยนและยึดมั่นในความรกัต่อพระสวามี คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหน้างมาหยารศัมี และ
นางสการะวาตีรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพียง 1 บาท ด้วยถ้อยค าภาษาที่เว้าวอนขอรอ้งให้
อิเหนารีบกลับมายังเมืองหมันหยา “โปรดเมตตาอย่าใหช้า้นานวัน  กระหม่อมฉันอยู่หลังตั้งใจ
คอย” และไม่มีการแสดงท่าร  าเหมือนกบันางจินตะหรา เพราะนางมาหยารศัมีและนางสการะวาตี
เป็นตวัละครประกอบฝ่ายหญิงจึงไม่มีบทบาทส าคญัเท่ากบันางจินตะหรา ซึ่งการน าเสนอบทบาท
ของนางมาหยารศัมีและนางสการะวาตีแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงเดิมตัวละคร
จากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรามาใชใ้นการแสดง เพื่อเป็นการรกัษาบทบาทหนา้ที่
ของภรรยาที่ดีเชื่อฟังสามีตามจารีตโบราณและเป็นการเนน้ย า้ลกัษณะนิสยัความเจา้ชูม้ากรกัของ
อิเหนาไดอ้ย่างสมจรงิ ดงัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  

                                  รอ้งเพลงห่วงอาลยั 
ระเด่น:        อยู่เถิดสามสดุาขอลาลบั          ไม่ถึงปีพี่จะกลบั มารบัขวญั 
สามนาง:      โปรดเมตตาอย่าใหช้า้นานวนั       กระหม่อมฉนัอยู่หลงัตัง้ใจคอย  

                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 11) 
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ผู้วิจัยสรุปได้ว่า คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงสืบทอดตัวละครส าคัญให้
เหมือนกบับทวรรณคดีไทย โดยเฉพาะตัวละครเอกอิเหนากับนางจินตะหราที่ยงัคงรกัษาบทบาท
ความเป็นตวัพระกับตวันางไดอ้ย่างเคร่งครดั เนื่องจากบทละครในเรื่องอิเหนาถือเป็นบทพระราช
นิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัและดว้ยขนบของการแสดงลิเกทรงเครื่องนิยม
รกัษาบทบาทส าคัญของตัวละครเอกในอุดมคติ คือ กษัตริยรู์ปงามและเก่งกลา้ในดา้นการสู้รบ 
เพื่อใหผู้ช้มยงัคงจดจ าและประทบัใจตวัละครที่มีบทบาทส าคญันัน้ ๆ ได ้รวมทัง้ตวัละครบางตอน
สามารถน ามาสรา้งหาสยรส เช่น ประสนัตาและจรกาเพื่อท าใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องมีความ
สนุกสนานและตลกขบขันมากขึน้ ตัวละครยังสะทอ้นสังคม วัฒนธรรมและขอ้คิดเพื่อใหผู้ช้มมี
ความรู ้ความเขา้ใจ และน าไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัได ้

2.2 ตัวละครเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง 
จากการศึกษาการน าเสนอตัวละครเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง

พบว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาบทบาทของตวัละครที่มีผลต่อการด าเนินเรื่องใหเ้หมือนกบั
วรรณคดีไทย ไดแ้ก่ ขนุแผน จมื่นไวย ขนุชา้ง สมเด็จพระพนัวษา และนางวนัทอง โดยแบ่งประเภท
ตามบทบาทหนา้ที่ของตวัละครที่ปรากฏในเรื่องเป็น 3 ประเภท คือ ตวัละครเอกฝ่ายชายและฝ่าย
หญิง ตัวละครปฏิปักษ์ฝ่ายชาย และตัวละครประกอบฝ่ายชาย ผูว้ิจัยสรุปการน าเสนอตัวละคร
ส าคญัเป็นตาราง ดงันี ้ 

ตาราง 13 ตารางแสดงตวัละครจากเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 

ตัวละครเร่ืองขุนช้างขุนแผน  
ตอนพิพากษานางวันทอง 

วรรณคดีไทย ลิเกทรงเคร่ือง 

ขนุแผน ✓  ✓  

จมื่นไวย ✓  ✓  

ขนุชา้ง ✓  ✓  

สมเด็จพระพนัวษา ✓  ✓  

นางวนัทอง ✓  ✓  
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2.2.1 ตัวละครเอกฝ่ายชาย: ขุนแผน 
ขุนแผนเป็นตวัละครเอกฝ่ายชายที่มีลกัษณะเด่นและส าคญัในการด าเนินเรื่องที่

น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของขุนแผน 
ดงันี ้

2.2.1.1 บทบาทของขนุแผน 
คณะกรณ์กัญจนรตัน์ยังคงน าเสนอบทบาทและรูปลักษณ์ของขุนแผนเป็น

ชายหนุ่มรูปร่างสง่างามคมสนั มีเสน่หแ์ละเก่งกลา้ในดา้นการท าศึกสงครามจนไดร้บัต าแหน่งเป็น 
“ขุนแผนแสนสะทา้น” การน าเสนอตวัละครในการแสดงลิเกทรงเครื่องโดยใหขุ้นแผนรอ้งบทกลอน
ที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อเป็นการกลา่วแนะน าตนเอง โดยใชถ้อ้ยค าว่า “กลา่วถึงขนุแผนแสนสะทา้น” และ
ขยายเนือ้ความที่แสดงความรูส้ึกคิดถึงนางวันทอง โดยการใชท้่าร  าประกอบ คือ การร  าแนะน า
ตนเองดว้ยการร  าจีบมือซา้ยเขา้อก เอียงศีรษะทางขวาเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจเนือ้เรื่องและตวัละครมาก
ขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

    กลา่วถึงขนุแผนแสนสะทา้น  คิดร  าคาญเดือดใจใหห้ม่นหมอง 
คิดถึงอยู่แต่แม่วนัทอง  ที่เคยครองรกักนัมานานปี ฯ  

                                                                                               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 9) 
 

การน าเสนอเครื่องแต่งกายของขุนแผน คณะกรณ์กัญจนรตัน์น าเสนอให้
ขุนแผนสวมปันจุเหร็จยอดตดัเพราะเนื่องจากเนือ้เรื่องขุนชา้งขุนแผนเป็นเรื่องที่เก่ียวกบัสามญัชน
คนธรรมดา ดงันัน้เครื่องแต่งกายจึงแตกต่างกบัอิเหนาและพระอภยัมณี แต่ยงัคงสวมเสือ้เยียรบบั
สีแดงที่มกัใชก้บัตวัละครเอก สวมสนบัเพลา นุ่งผา้ยกแลว้จบัจีบดา้นขา้งทัง้สองขา้งใหส้งูขึน้ตาม
สดัส่วนของผูแ้สดง สวมสงัวาลยน์พรตันท์ี่ประดับดว้ยเพชรพลอย แลว้ใส่สงัวาลประพรอ้มสรอ้ย
เพชรที่มีลกัษณะเป็นแผงเงินประดบัเพชรที่มีขนาดเล็กแลว้ใส่สรอ้ยคอยาว จากนัน้ก็ติดอินทรธนสูี
เงิน แลว้กลดัผีเสือ้เพชรและติดโบสีที่บ่าทัง้สองขา้ง  ชายแขนทัง้สองขา้งติดแผงเงิน คาดเข็มขัด
พรอ้มป้ันเหน่งสีเงิน ใสต่่างหเูพชร สวมถงุเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หวับวัทัง้สองขา้ง  

2.2.1.2 ลกัษณะนิสยัของขนุแผน 
คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเสนอลกัษณะนิสยัของขุนแผนที่รกันางวนัทอง

อย่างไม่เสื่อมคลาย เมื่อนางวนัทองกลบัมาที่เรือนของจมื่นไวย ขนุแผนจึงเขา้หาเขา้หานางวนัทอง 
ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอใหขุ้นแผนรอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่ โดยกล่าวถึงตนเองและ
แสดงรูส้ึกที่ยังรกัและคิดถึงนางวันทองเสมอ “คิดถึงอยู่แต่แม่วันทอง” ซึ่งการน าเสนอบทกลอน
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ตอนนีเ้พื่อใหผู้ช้มทราบเนือ้เรื่องในตอนเริ่มตน้ของการแสดงลิเกทรงเครื่อง และเอือ้ต่อการรอ้งบท
กลอนและการตีบทของท่าร  า เช่น ท่ารกัที่ผูแ้สดงแบบฝ่ามือทัง้สองขา้งไขวข้อ้มือซา้ยทับมือขวา
แลว้น ามือทัง้สองประทบัไวท้ี่ทรวงอก เพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจอารมณแ์ละความรูส้ึกตัวละครไดง้่ายขึน้ 
ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

    กลา่วถึงขนุแผนแสนสะทา้น  คิดร  าคาญเดือดใจใหห้ม่นหมอง 
คิดถึงอยู่แต่แม่วนัทอง  ที่เคยครองรกักนัมานานปี ฯ  

                                                                                               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 9) 
 

ขุนแผนมีความสามารถในเรื่องต าราพิไชยสงครามและคาถามหาละลวยที่
สามารถรา่ยมนตผ์ูกจิตหญิงไดแ้ละยงัถูกกลา่วขานในเรื่อง “ความเจา้ชูแ้ละคารมคมคาย” ขนุแผน
มีภรรยาหลายคน ไดแ้ก่ นางวนัทอง นางสายทอง นางลาวทอง นางแกว้กิรยิา และนางบวัคลี่ ดงัที่ 
ณรงศกัดิ ์สอนใจ (2545, น. 92) ไดก้ลา่วถึงขนุแผนว่า ขนุแผนเป็นตวัละครในอดุมคติที่มีความเก่ง
ในดา้นการรบและมีความเป็นผูน้  าสูง แต่อีกดา้นหนึ่งขุนแผนก็ยังเป็นตัวละครที่มีลกัษณะนิสยั
เจา้ชูแ้ละคารมคมคาย ในบทลิเกทรงเครื่องยังคงรกัษาบทบาทของขุนแผนใหม้ีอุปนิสยัคารมคม
คายเหมือนกับบทวรรณคดีไทย โดยผ่านบทร้องกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยใช้ถ้อยค าโอ้โลม
อ่อนหวานและเวา้วอนจนนางวนัทองใจอ่อน “ความรกัหนกัหน่วงสรวงสวาท ไม่เคยคลาดคลายรกั
เลยสกัสิ่ง” จากการน าเสนอลกัษณะนิสยัของขุนแผนที่เจา้ชูแ้ละลุ่มหลงในกิเลส ตณัหา และราคะ
จึงท าใหขุ้นแผนขาดสติยั้งคิดจนน าความทุกขม์าสู่ตนและบุคคลอ่ืน การน าเสนอขอ้คิดเหล่านี ้
เพื่อใหผู้ช้มไดเ้ห็นลกัษณะนิสยัของตัวละครเอกที่มีทัง้ดา้นดีและดา้นรา้ยซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ
ของมนษุย ์ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                        รอ้งเพลงสะสม 
            ขนุแผน:           พี่มาแลว้นะนอ้งวนัทองเอ๋ย  อย่าหลบัใหลกระไรเลยนานหนกัหนา                                                        
                            เจา้หลบัจรงิหรือแกลง้นิ่งไม่ลืมตา หรือโกรธเคืองที่ว่าพี่ทอดทิง้ 
                            ความรกัหนกัหน่วงสรวงสวาท  ไม่เคยคลาดคลายรกัเลยสกัสิ่ง 
                            เผอิญเกิดวิปรติพี่ผิดจรงิ  นอ้งอย่างกริ่งโกรธพี่ขออภยั  ฯ 
                                                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8-10) 
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2.2.2 ตัวละครเอกฝ่ายหญิง: นางวันทอง 
คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงสืบทอดบทบาทของนางวนัทองเป็นตวัละครเอกฝ่าย

หญิงในเรื่องขุนชา้งขุนแผน ที่สรา้งอารมณส์ะเทือนใจใหผู้ช้มไดต้ลอดทัง้เรื่อง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของนางวนัทอง ดงันี ้

2.2.2.1 บทบาทของนางวนัทอง 
คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอบทบาทและหนา้ที่ของนางวนัทองที่น ามาใชใ้น

การแสดงลิเกทรงเครื่อง โดยน าเสนอใหน้างวนัทองเป็นภรรยาของขนุแผนและขุนชา้ง รวมทัง้ยงัคง
เป็นมารดาของจมื่นไวย นางวนัทองเป็นตวัละครหญิงที่มีบทบาทส าคญัในการด าเนินเรื่องและเป็น
ตัวละครที่ท าใหผู้ช้มรูจ้กัและจดจ าเพราะเป็นตัวละครหญิงที่ขุนชา้งทัง้รกัและหวงแหนเป็นอย่าง
มาก ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                               เพลงสารกิา 
ขนุชา้ง:     กลา่วถึงขนุชา้งนั่งในหอ้ง หยอกเยา้วนัทองเมียของพี่ 
วนัทอง:   วนัทองขอพึ่งบารมี  พ่อขนุชา้งคนดีมีคนเดียว 

                                                                                                    (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 5) 
 

ส าหรบัเครื่องแต่งกายที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ญัจน
รตันใ์หน้างวนัทองสวมรดัเกลา้หรือกระบงัหนา้ติดอุบะขา้งซายดอกไมท้ัดขา้งขวา ดา้นหลงัศีรษะ
สวมใสเ่กีย้วและป่ินสีเงิน สวมเสือ้แขนยาวสีชมพ ูแลว้ห่มสไบสีบานเย็นปักดว้ยดิน้เงินพาดชายไป
ขา้งหลงัเสมอน่อง สวมสงัวาลทรงทบัทรวง สวมพาหุรดัที่แขนนุ่งผา้ยกจีบหนา้นาง คาดเข็มขดัที่มี
ป้ันเหน่งสีเงินประดับเพชร ใส่กรอบมือที่มีลกัษณะเดียวกับก าไลแผงของโขนและละครที่ท าดว้ย
โลหะเงินประดบัเพชร จากนัน้จะใส่ต่างหู สวมถุงเทา้สีขาวและสวมก าไลเทา้หวับวัทัง้สองขา้ง ซึ่ง
การน าเสนอเครื่องแต่งกายของนางวนัทองเพื่อใหเ้หมาะสมและเกิดความสวยงามที่น ามาใชใ้นการ
แสดงลิเกทรงเครื่อง 
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                      ภาพประกอบ 5 ภาพนางวนัทอง จากเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

2.2.2.2 ลกัษณะนิสยัของนางวนัทอง 
คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงสืบทอดลักษณะนิสัยของนางวันทองที่ รักและ

ห่วงใยบุตรชาย จากเหตกุารณใ์นตอนที่จมื่นไวยบุกขึน้เรือนของขุนชา้ง เพื่อที่จะพานางวนัทองหนี
กลบัมาอยู่กบัตน เมื่อนางวนัทองต่ืนขึน้มาพบหนา้ลกูชายจึงตกใจและเป็นห่วงจมื่นไวยเพราะเกรง
ว่า ถ้าขุนชา้งต่ืนขึน้มาจะท ารา้ยจมื่นไวยได ้จากการน าเสนอลักษณะเด่นของนางวันทองจาก
เหตกุารณใ์นตอนดงักลา่วนีเ้พื่อใหผู้ช้มยงัคงจดจ าหรือรูจ้ักตวัละครส าคญัในฐานะมารดาของจมื่น
ไวยและภรรยารกัของขุนแผน ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอบทบาทของนางวนัทอง โดยการรอ้ง
บทกลอนที่น ามาจากบทวรรณคดีไทย เพียงแต่ดัดแปลงค าบางค าในวรรค ไดแ้ก่ การเปลี่ยนค า
และตดักลอนเดิมบางวรรคออกไปเพื่อใหบ้ทกลอนมีความสัน้ กระชบัและไดใ้จความของเนือ้เรื่อง
มากขึน้ ประกอบกบัการใชท้่าร  า คือ ท่ารกัที่ผูแ้สดงแบบฝ่ามือทัง้สองขา้งไขวข้อ้มือซา้ยทบัมือขวา
แลว้น ามือทัง้สองประทบัไวท้ี่ทรวงอก ท่าไปเป็นการจีบหงายขา้งใดขา้งหนึ่งแลว้ปลอ่ยจีบออกเป็น
ตัง้วง เอียงศีรษะตรงขา้มกบัมือ เพื่อใหผู้ช้มไดร้บัเขา้ใจอารมณแ์ละความรูส้ึกของตวัละครไดม้าก
ขึน้  ดงัตวัอย่างบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 
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ตาราง 14 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 
จากบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

บทวรรณคดีไทย 
     ครานัน้วนัทองผ่องโสภา      ครัน้รูว้่าลกูยาหากลวัไม่ 
 ลกุออกมาพลนัดว้ยทนัใด        พระหม่ืนไวยเขา้กอดเอาบาทา                        
วนัทองประคองสอดกอดลกูรกั  ซบพกัตรร์อ้งไหไ้ม่เงยหนา้ 
เจา้มาใยป่านนีน้ี่ลกูอา              เขารกัษาอยู่ทกุแห่งต าแหน่งใน 
ใส่ดาลบา้นช่องกองไฟรอบ        พ่อช่างลอบเขา้มากระไรได ้
อาจองทะนงตวัไม่กลวัภยั          นี่พ่อใชฤ้ๅว่าเจา้มาเอง 
ขนุชา้งตื่นขึน้มิเป็นการ              เขาจะรุกรานพาลข่มเหง 
จะเกิดผิดแม่คิดคะนึงเกรง        ฉวยสบเพลงพลาดพล า้มิเป็นการ  ฯ 
                                 (เสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผน เล่ม 3, 2546: 216) 

บทลิเกทรงเครื่อง 
 ครานัน้วนัทองผ่องโสภา          เห็นลกูยืนตรงหนา้หากลวัไม่ 
อาจองทะนงตวัไม่กลวัภยั       นี่พ่อใชห้รือว่าจะมาเอง 
ขนุชา้งตื่นมามิเป็นการ           เขาจะรุกรานพาลข่มเหง 
จะเกิดผิดแม่คิดคะนึงเกรง    ฉวยสบเพลงพลาดพลัง้มิเป็นการ ฯ    
                                            (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 5) 

 
นางวันทองเป็นหญิงที่กล้าแสดงออกทางพฤติกรรมและทางวาจา จาก

เหตกุารณใ์นตอนที่จมื่นไวยพานางวนัทองกลบัมาอยู่ที่เรือนของตนแลว้ เมื่อขนุแผนทราบจึงรีบหา
โอกาสเขา้หานางวันทองทันที นางวันทองไดพ้บหน้ากับขุนแผนจึงใชว้าจาพูดจาประชดประชัน 
เสียดสีเรื่องความเจา้ชูแ้ละมีภรรยามากของขุนแผน รวมถึงตดัพอ้ต่อว่าที่ขุนแผนเป็นคนขลาดไม่
กลา้ที่จะสูค้ดีความเรื่องที่ขุนแผนลกัพานางวันทองหนีไปจากครัง้ก่อน จนท าใหน้างวนัทองตอ้งอบั
อายว่าเป็นหญิงสองใจ ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอบทบาทลกัษณะเด่นของนางวันทอง โดย
การรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อเอือ้ต่อการรอ้งบทกลอนและตีบทในท่าร  า เช่น ท่าโกรธที่ผูแ้สดง
ใชฝ่้ามือขา้งหนึ่งถไูปที่กา้นค า ท่าไป รวมถึงใหผู้ช้มเขา้ใจความคิดและความรูส้กึของนางวนัทองที่
ทัง้รกัและทัง้แคน้ใจขนุแผนจึงเกิดความขดัแยง้กนั ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

 
  วนัทอง:        ขอ้เสียทีเถอะพ่อ อย่ารือ้ก่อเรื่องเก่า 

เรื่องทกุขย์ากของเรา ไม่มีใครเขา้รอบรู ้
พ่อแผนถกูลงโทษ นอ้งตัง้ทอ้งหมดท่า 
ถกูขนุชา้งฉดุครา่ ดว้ยกิรยิาข่มขู่ 
หญิงตกอยู่มือชาย  ตอ้งทนขายขีห้นา้  
สิบแปดปีพี่ขา ไม่มีใครมาหามาสู ่
พอพี่แผนออกจากคกุ ก็มารว่มสขุเมียสาว 
ทิง้เมียไทยเมียลาว ดแูพรวพราวสวยหรู 
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ไม่คิดรบักลบัเรือน จรงิไหมพ่อเพื่อนเดินไพร 
นี่ดีหรอกพระไวย ที่มีน า้ใจวามวู่ 
มาอยู่เพียงชั่วคราว พอรุง่เชา้ก็จะไป 
พ่อแผนอย่ามากวนใจ ใหน้อ้งไดอ้ายอดส ู

 (ลง) พ่อคณุจงหกัใจหา้ม   โปรดนอ้งดว้ยความเอ็นด ูฯ 
                                                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8-10) 

 
นางวันทองมีลักษณะนิสัยอ่อนแอ ไม่มีความมั่นใจต่อการตัดสินใจด้วย

ตนเอง เมื่อสมเด็จพระพันวษารบัสั่งใหน้างวันทองเขา้เฝ้า เพื่อไต่สวนคดีความเรื่องที่จมื่นไวยพา
นางวนัทองหนีในยามวิกาลจากเรือนของขุนชา้ง สมเด็จพระพนัวษาทรงรบัสั่งใหน้างวนัทองเลือก
ว่าจะอยู่กับผูใ้ดระหว่างขุนแผน จมื่นไวยและขุนชา้ง ซึ่งนางวันทองดว้ยมีลักษณะนิสัยไม่กล้า
แสดงความคิดและความรูส้ึกออกมาตรง ๆ จึงทูลเป็นกลางเพื่อใหส้มเด็จพระพนัวษาเป็นผูต้ัดสิน
ความแทนนางวนัทอง “อย่าเลยจะทลูเป็นกลางไว ้ตามพระทยัทา้วจะแยกใหแ้ตกฉาน”  ในบทลิเก
ทรงเครื่องน าเสนอบทบาทใหน้างวันทองรอ้งบทกลอนที่น ามาจากบทวรรณคดีไทย โดยไม่มีการ
ดดัแปลงถอ้ยค าใด ๆ เพราะบทกลอนมีความไพเราะ สละสลวยและแสดงความรูส้กึนึกคิดของนาง
วนัทองไดอ้ย่างชดัเจน ดงัที่ นายวิโรจน ์วีระวฒันานนท ์ศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2561 สาขา
ศิลปะการแสดง (ลิเก) ให้ข้อมูลว่า “การแสดงลิเกทรงเครื่องบางครั้งมักน าบทกลอนมาจาก
วรรณคดีไทยมาใชใ้นการแสดงในเหตกุารณบ์างตอน เพื่อเป็นการสืบทอดบทกลอนที่เป็นวรรคทอง
จากบทวรรณคดีไทยที่มีลักษณะเด่นในดา้นวรรณศิลป์และช่วยสรา้งความไพเราะใหแ้ก่ผู ้ชมได้
อย่างแนบเนียม (วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2563)  ดังตัวอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 

วนัทอง:             นางวนัทองรบัพระราชโอง ใหบ้นัดาลบงัจิตหาคิดไม่ 
 อกศุลดลมวัใหช้ั่วใจ ดว้ยสิน้ในอายทุี่เกิดมา 
 คิดคะนึงตะลงึตะลานอก ดงัตวัตกพระสเุมรุภผูา 
ใหอ้ทุจัอดัอัน้อรุา เกรงผิดภายหนา้ก็สดุคิด 
 จะว่ารกัขนุชา้งกระไรได ้ ที่จรงิใจมิไดร้บัแต่สกันิด 
รกัพ่อลกูห่วงดงัดวงชีวิต แมน้ทลูผิดจะพิโรธไม่โปรดปราน 
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อย่าเลยจะทลูเป็นกลางไว ้ ตามพระทยัทา้วจะแยกใหแ้ตกฉาน 
คิดแลว้เท่านัน้มิทนันาน นางกม้กราบแลว้ก็ทลูไปฉบัพลนั ฯ 

                                                                                                 (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 16) 
2.2.3 ตัวละครปฏิปักษฝ่์ายชาย: ขุนช้าง 

คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเสนอขนุชา้งในฐานะเป็นตวัละครฝ่ายปฏิปักษ์ฝ่าย
ชายกบัจมื่นไวยและขนุแผน แบ่งเป็น 2 คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของขนุชา้ง ดงันี ้

2.2.3.1 บทบาทของขนุชา้ง 
 คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเสนอบทบาทของขุนชา้งเป็นเศรษฐีแห่งเมือง

สพุรรณบรุีที่บรบิูรณด์ว้ยทรพัยส์มบติัและขา้วของเครื่องใชม้ากมาย การน าเสนอโดยใหข้นุชา้งรอ้ง
บทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อใหผู้ช้มยงัคงจดจ าตวัละครที่มีปมดอ้ยในดา้นรูปลกัษณ ์แต่ฐานะร  ่ารวย 
ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                        ราชนิเกลิง 
      ทั่วทัง้แควน้แดนสพุรรณ  เขาพากนัยอมพี่ 
อยากเป็นมหาเศรษฐี  ทองแท่งมีเต็มถ่าย 
มีเงินนบัเป็นถงั  มียุง้ฉางบา้นช่อง 
ขา้วเต็มนาปลาเต็มหนอง  ไม่รูจ้ะเอาไปไหน 
หากว่าแม่วนัทอง  จะซือ้ของแต่งตวั 
ก่ีหมื่นก่ีพนัฉนัไม่กลวั  จะทนูหวัมอบให ้

    (ลง) จะรอ้ยชั่งพนัชั่ง    หม่อมขนุชา้งตามใจ   
           (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 5) 
 

คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอเครื่องแต่งกายภายนอกของขนุชา้งที่น ามาปรบั
ใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง โดยใหขุ้นชา้งสวมศีรษะหัวลา้น แลว้ทัดอุบะสีแดงขา้งขวา สวมใส่
เสือ้สีเขียว พาดบ่าดว้ยผา้สีแดง แลว้นุ่งผา้ยกสีเขียว คาดเข็มขดัพรอ้มป้ันเหน่งสีเงิน สวมสรอ้ยคอ
รูปพรรณที่มีน า้หนกั สวมก าไลดว้ยลกูประค า ใส่ถุงเทา้ขาวและสวมก าไลบวัที่ขอ้เทา้ ซึ่งการสรา้ง
เครื่องแต่งกายของขุนชา้งที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง นายวชัรพงศ ์ปานเสนชุติพนัธุ์ ให้
ข้อมูลว่า การสรา้งความอัปลักษณ์ในเครื่องแต่งกายของขุนช้าง เป็นกลวิธีหนึ่งที่สรา้งความ
น่าสนใจ สอดคลอ้ง และสมจริงใหก้บัการแสดงลิเกทรงเครื่องมากขึน้ (วชัรพงศ ์ปานเสนชุติพนัธุ์, 
สมัภาษณ,์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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ภาพประกอบ 6 ภาพขนุชา้ง จากเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

2.2.3.2 ลกัษณะนิสยัของขนุชา้ง 
คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงสืบทอดลกัษณะนิสยัของขุนชา้งเป็นชายที่รกัและ

มั่นคงต่อนางวนัทอง จากเหตกุารณใ์นตอนที่จมื่นไวยแอบขึน้เรือนของขุนชา้ง แลว้พานางวนัทอง
หนีกลับมาที่เรือนของตน เมื่อขุนชา้งต่ืนมาแลว้ไม่พบนางวันทอง จึงคร  ่าครวญถึงนางวันทอง 
“ลกูชา้งรอ้งเสียงจา้ครวญหาแม่” ซึ่งคณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอบทบาทใหขุ้นชา้งรอ้งบทกลอน
ที่แต่งขึน้ใหม่ โดยใช้กลวิธีการใช้ซ  า้ค า เช่นค าว่า “แม่ แม่ แม่ แม่ แม่ แม่ แม่” หรือ “แท้แท้” 
นอกจากนีใ้นบทลิเกทรงเครื่องยงัใชถ้อ้ยค าว่า “ชา้งตอ้งอกตรม” ร่วมกบัการตีบทของท่าร  า ไดแ้ก่ 
ท่าโศกที่ผูแ้สดงน ามือทัง้สองไขวท้บักนัไวบ้รเิวณหนา้ทอ้ง และท่าโอดเป็นการแสดงการรอ้งไห ้โดย
ผู้แสดงใช้มือซ้ายแตะที่หน้าผาก มือขวาจีบหงายที่ชายพก เพื่อเป็นการเน้นย ้าอารมณ์และ
ความรูส้กึเศรา้โศกเสียใจของขนุชา้งไดอ้ย่างชดัเจน ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  

                                      เพลงย ่าค ่า 
        ขนุชา้ง:  แม่จ๋าแม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่  ลกูชา้งรอ้งเสียงจา้ครวญหาแม่ 

 แม่วนัทองของลกูชา้งช่างไม่แล กรรมแทแ้ทป้ลอ่ยใหช้า้งตอ้งอกตรม ฯ 
                                                                                                    (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8) 
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ลักษณะนิสัยของขุนช้างที่ปรากฏอย่างเด่นชัดอีกประการ คือ เจา้ทิฐิและ
อาฆาตพยาบาทต่อผูอ่ื้น จากเหตุการณ์ในตอนที่จมื่นไวยพานางวันทองกลับมาอยู่ที่ เรือนของ
ตนเอง จากการกระท าของจมื่นไวยสรา้งความแคน้ใหขุ้นชา้งยิ่งนกั ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอ
โดยใหขุ้นชา้งรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยใชถ้้อยที่แสดงความรูส้ึกโกรธแคน้จมื่นไวยอย่าง
รุนแรง ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                      ราชนิเกลิง 
     อ่านหนงัสือเสียงซู่  เหมือนรกัของกสูิน้สดุ 
มนัถอนรากกระชากฉดุ  แคน้มนัจนสดุจะข่ม 

    (ลง) เหมือนมีดคมถึงคราว    มาถกูเขาลบูคม ฯ 
                                                                                            (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8) 
 

2.2.4 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย: จมื่นไวย 
คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเสนอบทบาทจมื่นไวยเป็นตวัละครเอกฝ่ายชายที่มี

ผลต่อการด าเนินเรื่อง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของจมื่นไวย ดงันี ้
2.2.4.1 บทบาทของจมื่นไวย 

คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาบทบาทใหจ้มื่นไวยเป็นบุตรชายของขุนแผน
กบันางวนัทอง และมีรูปลกัษณภ์ายนอกใหจ้มื่นไวยมีรูปร่างสง่างาม โดยน าเสนอใหจ้มื่นไวยรอ้ง
บทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ ดว้ยการใชถ้อ้ยค าว่า “สง่า” เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณลักษณะเด่นของ 
จมื่นไวยและให้ผู้ชมยังคงจดจ าตัวละครที่ส  าคัญจากเรื่องขุนช้างขุนแผน ดังตัวอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 

                          รอ้งเพลงครอบจกัรวาล 
           ครานัน้  โฉมเจา้พลายงามงามสง่า 
คิดคนึงถึงแต่มารดา  จากกนัมาก็ไดห้ลายราตรี ฯ  

                                                                                               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 3) 
 
ส าหรบัการน าเสนอเครื่องแต่งกายที่น ามาใชใ้นการแสดงมีการใหจ้มื่นไวยให้

สวมปันจุเหร็จยอดตดั สวมเสือ้เยียรบบัสีเขียว สวมสนบัเพลา นุ่งผา้ยกแลว้จบัจีบดา้นขา้งทัง้สอง
ขา้งใหส้งูขึน้ตามสดัส่วนของผูแ้สดง สวมสงัวาลยน์พรตันท์ี่ประดบัดว้ยเพชรพลอย แลว้ใส่สงัวาล
ประพรอ้มสรอ้ยเพชรที่มีลกัษณะเป็นแผงเงินประดบัเพชรที่มีขนาดเล็กแลว้ใสส่รอ้ยคอยาว จากนัน้
ก็ติดอินทรธนูสีเงิน แลว้กลดัผีเสือ้เพชรและติดโบสีที่บ่าทัง้สองขา้ง  ชายแขนทัง้สองขา้งติดแผงเงิน 
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คาดเข็มขดัพรอ้มป้ันเหน่งสีเงิน ใส่ต่างหูเพชร สวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หวับวั
ทัง้สองขา้งเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจบทบาทและฐานะของจมื่นไวยไดง้่ายขึน้ 

2.2.4.2 ลกัษณะนิสยัของจมื่นไวย 
จมื่นไวยมีลกัษณะนิสยักตัญญูต่อบิดามารดา หลงัจากเหตุการณ์ในตอนที่ 

จมื่นไวย กลบัมาถึงเรือน จมื่นไวยยงัคงคิดถึงและสงสารมารดาที่ตอ้งทนอยู่กบัขุนชา้งผูช้ั่วชา้ ใน
บทลิเกทรงเครื่องน าเสนอใหจ้มื่นไวยรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยใชถ้อ้ยค าน า้เสียงที่แสดงการ
ร  าพึงร  าพนัในความรูส้ึกทุกขร์อ้นใจของจมื่นไวย และใชถ้อ้ยค าเวา้วอน ประกอบการตีบทของท่า
ร  า คือ ท่าโศกที่ผูแ้สดงน ามือทัง้สองไขวท้ับกนัไวบ้ริเวณหนา้ทอ้ง เพื่อใหผู้ช้มรูส้ึกเห็นใจตวัละคร
ส าคญัของเรื่องที่รูส้กึวา้เหว่และขาดความอบอุ่นในครอบครวั ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                  รอ้งราชนิเกลิง 
จมื่นไวย:   จมื่นไวยวรนาถ  มนัแสนอนาถจรงิหนอ 

 มาคิดถึงแม่ถึงพ่อ หวัอกผมก็แทบพงั 
 พิโธ่เอ๋ยแม่วนัทอง ท าใหล้กูตอ้งเป็นทกุข ์
 ป่านฉะนีแ้ม่มีสขุ หรือแม่จะถกูกกัขงั 
 ในออ้มอกแม่เคยถนอม แม่เคยไดก้ลอ่มลกูนอน 
 แม่เคยเอานมมาปอ้น ทัง้ยามนอนยามนั่ง 
 จมื่นไวยใจเหล็ก ตอ้งกลายเป็นเด็กอ่อนแอ 
 เพราะมีแต่พ่อขาดแม่  คอยดแูลเหนี่ยวรัง้ 
 ผมจะหาแม่ที่ไหน เอามาไดท้ดแทน 
 ขอวอนแต่ท่านแฟนแฟน ช่วยหาตวัแทนมามัง้ 
(ลง) ถา้ไดแ้ม่แม่แถวนี ้ ผมคงจะดีใจจงั ฯ  

                                                                                               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 3-4) 
 

จมื่นไวยมีลกัษณะนิสยัจิตใจเด็ดเด่ียว กลา้หาญ และอาฆาตแคน้ต่อขุนชา้ง 
จมื่นไวยตดัสินใจไปลกัพาตวันางวนัทองจากเรือนขุนชา้ง ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอใหจ้มื่นไวย
พูดบทเจรจาที่แต่งขึน้ใหม่ ประกอบกับการใชท้่าร  า เช่น ท่าโกรธที่ผูแ้สดงใชฝ่้ามือขา้งหนึ่งถูไปที่
กา้นคอเพื่อเป็นการขยายความใหผู้ช้มเขา้ใจมากขึน้ ซึ่งการน าเสนอลกัษณะนิสยัของจมื่นไวยยัง
สะทอ้นใหเ้ห็นว่ามนุษยเ์รานัน้ ลว้นยดึติดกบัความรกัและอาฆาตพยาบาทผูอ่ื้น จึงสง่ผลท าใหช้ีวิต
ตอ้งประสบกบัปัญหาและความทกุขใ์จได ้ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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จมื่นไวย: เจ็บใจไอช้า้งจริง ๆ ไปฟ้องพระพนัวษา หาว่าเราท ารา้ยร่างกาย
 พระพนัวษาใหด้ าน า้พิสจูน ์มนัก็แพ ้พระพนัวษาจึงตดัสินใหม้นั
 ติดคกุแม่กลบัมาขอรอ้งเราใหไ้ปขอพระพนัวษาใหย้กโทษ  
 เจา้ท่านก็ใหม้านึกถึงตัวเรามียศเป็นถึงหมื่นมีเมียสอง บ่าวไพร่
 พรอ้มหนา้ แต่มาขาดแม่ คืนนีจ้ะไปรบัแม่มาใหไ้ด ้เป็นไรเป็นกนั 
                                                                                                   (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 4) 
 

จมื่นไวยมีความเก่งและช านาญเรื่องการใชไ้สยศาสตร ์จากเหตกุารณใ์นตอน
ที่จมื่นไวยคิดจะลักพาตัวนางวันทองมาจากเรือนของขุนชา้ง จมื่นไวยใชว้ิชาอาคมปลุกผีพราย
เพื่อใหช้่วยท าภารกิจครัง้นีใ้หส้  าเร็จ นอกจากการปลุกผีพรายแลว้ จมื่นไวยยังมีความช านาญใน
การใชเ้ครื่องรางของขลงั เช่น เสกขมิน้และลงยันตเ์พื่อป้องกันคุม้ภยัอันตรายต่าง ๆ ได ้จากการ
น าเสนอลกัษณะนิสยัของจมื่นไวยสะทอ้นใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรัตนย์งัคงรกัษาลกัษณะเด่น
ของจมื่นไวยที่มีความรูเ้รื่องไสยศาสตรว์ิชาอาคมที่สะทอ้นให ้เห็นว่า ในสมยัโบราณชายไทยมกัมี
ความเชื่อและเลา่เรียนวิชาไสยศาสตรแ์ละใชเ้ครื่องรางของขลงัเพื่อในการป้องกนัตน ซึ่งในบทลิเก
ทรงเครื่องน าเสนอใหจ้มื่นไวยรอ้งบทกลอนที่น ามาจากบทวรรณคดีไทย เพียงดดัแปลงค าบางค า
และแต่งขึน้ใหม่ในบางวรรคเพื่อเอือ้ต่อการรอ้งและตีบทของท่าร  าใหส้ะดวกยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่างบท
วรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

ตาราง 15 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 
จากบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

บทวรรณคดีไทย 
 ฟ้าขาวดาวเด่นดวงสว่าง           จนัทรก์ระจ่างทรงกลดหมดเมฆสิน้ 
จึงเซ่นเหลา้ขา้วปลาใหพ้รายกิน เสกขมิน้ว่านยาเขา้ทาตวั 
ลงยนัตร์าชะเอาปะอก                หยิบยกมงคลขึน้ใส่หวั 
เป่ามนตเ์บือ้งบนชอุ่มมวั            พลายยั่วยวนใจใหไ้คลคลา  
จบัดาบเคยปราบณรงคค์รบ       เสรจ็ครบบริกรรมพระคาถา 
ลงจากเรือนไปมิไดช้า้                รีบมาถึงบา้นขนุชา้งพลนั ฯ                                              
                                  (เสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผน เล่ม 3, 2546: 214) 

บทลิเกทรงเครื่อง 
 ฟ้าขาวดาวเด่นเดือนสว่าง        จนัทรก์ระจ่างทรงกลดหมดเมฆสิน้ 
จึงเซ่นเหลา้ขา้วปลาใหพ้รายกิน    เสกขมิน้ว่านยาทาตวั 
ลงยนัตร์าชะขึน้ปะอก               หยิบยกมงคลขึน้สวมหวั 
เป่ามนตเ์บือ้งบนชอุ่มมวั           พลายยั่วยวนใจใหไ้คลคลา  
หยิบดาบเคยปราบณรงคร์บ      เสรจ็ครบบริกรรมพระคาถาเสรจ็ 
ลงจากเรือนพลนัมิทนัชา้           มาขึน้มา้ศรีจนัทรท์นัที  ฯ  
                                              (หอมหวล นาคศิริ,2500:  4-5) 
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2.2.5 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย: สมเด็จพระพันวษา 
คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอบทบาทส าคญัของสมเด็จพระพนัวษาเป็นตวัละคร

ประกอบฝ่ายชายที่มีผลต่อการด าเนินเรื่อง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของ
สมเด็จพระพนัวษา ดงันี ้

2.2.5.1 บทบาทของสมเด็จพระพนัวษา 
การน าเสนอบทบาทของสมเด็จพระพนัวษาที่ปรากฏเหมือนกบัวรรณคดีไทย 

โดยน าเสนอสถานภาพใหส้มเด็จพระพันวษาเป็นกษัตริยท์ี่ยิ่งใหญ่ คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอ
ใหส้มเด็จพระพันวษารอ้งบทกลอนที่น ามาจากบทวรรณคดีไทย โดยขึน้ตน้ค าว่า “ครานัน้” แลว้
รอ้งขยายความต่อเพื่อเป็นการบ่งบอกยศศกัดิ์ของตนเองเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจมากขึน้ ดงัตวัอย่างบท
ลิเกทรงเครื่อง 

ครานัน้พระองคผ์ูท้รงเดช      ป่ินปักนคัเรศเรืองศรี                                 

เห็นสามราเขา้มาอญัชลี       พระปรานีเหมือนลกูในอทุร ฯ   

                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 12) 
 

ส าหรบัเครื่องแต่งกายที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ญัจน
รตันน์ าเสนอใหส้มเด็จพระพนัวษาสวมศีรษะดว้ยปันจุเหร็จยอดแหลมที่น ามาใชส้  าหรบัผูแ้สดงที่
รบับทบาทหนา้ที่แสดงเป็นกษัตริย ์และสวมเสือ้เยียรบบัที่เป็นสญัลกัษณส์ าหรบัการแต่งฉลององค์
ของพระมหากษัตริย ์สวมสนบัเพลา นุ่งผา้ยกแลว้จับจีบดา้นขา้งทัง้สองขา้งใหส้งูขึน้ตามสัดส่ วน
ของผูแ้สดง สวมสงัวาลยน์พรตันท์ี่ประดบัดว้ยเพชรพลอย แลว้ใส่สงัวาลประพรอ้มสรอ้ยเพชรที่มี
ลกัษณะเป็นแผงเงินประดบัเพชรที่มีขนาดเล็กแลว้ใส่สรอ้ยคอยาว จากนัน้ก็ติดอินทรธนสูีเงิน แลว้
กลดัผีเสือ้เพชรและติดโบสีที่บ่าทัง้สองขา้ง ชายแขนทัง้สองขา้งติดแผงเงินเย็บติดกับเสือ้เยียรบบั 
คาดเข็มขดัพรอ้มป้ันเหน่งสีเงิน ใส่ต่างหูเพชร สวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หวับวั
ทัง้สองขา้ง ซึ่งการน าเสนอเครื่องแต่งกายลิเกทรงเครื่องที่น ามาใชใ้นการแสดงเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจ
บทบาท ยศและฐานะบทบาทส าคญัของสมเด็จพระพนัวษาไดดี้ยิ่งขึน้  

2.2.5.2 ลกัษณะนิสยัของสมเด็จพระพนัวษา 
คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาบทบาทของสมเด็จพระพนัวษาเป็นกษัตริย์

ผูป้กครองบา้นเมืองแห่งสมยักรุงศรีอยุธยาและยงัมีความห่วงใยต่อราษฎร ์รวมทัง้ขุนแผน ขุนชา้ง
และจมื่นไวยที่ทรงรกัและเมตตาทัง้สามเยี่ยงบุตร จากเหตุการณ์ตอนที่ขุนชา้งถวายฎีกาฟ้องว่า
จมื่นไวยไดล้อบขึน้เรือนแลว้ลกัพาตัวนางวันทองในตอนยามวิกาล สมเด็จพระพนัวษาตรสัสั่งให้
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ขุนแผน จมื่นไวยและนางวันทองเข้าเฝ้าเพื่อไต่สวนคดีความ ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอ
บทบาทส าคัญของสมเด็จพระพันวษา โดยร้องบทกลอนที่น ามาจากบทวรรณคดีไทย เพียง
ดดัแปลงค าบางค าในวรรค ไดแ้ก่ การลดค าและการเปลี่ยนค า เพื่อใหส้ะดวกต่อการรอ้งบทกลอน
และเพื่อใหผู้ช้มสามารถตีความจากค าบางค าไดง้่ายยิ่งขึน้ และการใชท้่าร  าประกอบ เช่น ดัง
ตวัอย่างบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

ตาราง 16 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 
จากบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

                      บทวรรณคดีไทยเรื่องขนุชา้งขนุแผน                               
    ครานัน้พระองคผ์ูท้รงเดช        ป่ินปักนคัเรศเรืองศรี 
เห็นสามราเขา้มาอญัชลี        พระปรานีเหมือนลกูในอทุร 
ดว้ยเดชะพระเวทวิเศษประสิทธิ์         เผอิญคิดรกัใครพ่ระทยัอ่อน 
ตรสัถามอย่างความราษฎร        ฮา้เฮย้ดกู่อนอีวนัทอง  
เม่ือมึงกลบัมาแต่ป่าใหญ่        กสูิใหอ้า้ยแผนประสมสอง 
ครัน้กขูดัใจใหจ้ าจอง        ตวัของมึงไปอยู่แห่งไร 
ท าไมมึงไม่อยู่กบัอา้ยแผน        แล่นไปอยู่กบัอา้ยชา้งขา้งใหม่ 
เดิมมึงรกัอา้ยแผนแล่นตามไป           ครัน้ยกใหส้ิเตน้กลบัเล่นตวั 
อยู่กบัอา้ยชา้งไม่อยู่ได ้                   เกิดรงัเกียจเกลียดใจดว้ยชงัหวั  
ดยูกัใหม่ยา้ยเก่าเฝา้เปลี่ยนตวั         ตกว่าชั่วแลว้มึงไม่ไยดี    ฯ 
                         (เสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผน เล่ม 3, 2546: 228-229) 

                  บทลิเกทรงเครื่องเรื่องขนุชา้งขนุแผน 
ครานัน้พระองคผ์ูท้รงเดช     ป่ินปักนคัเรศเรืองศรี 
เห็นสามราเขา้มาอญัชล ี     พระปรานีเหมือนลกูในอทุร 
ดว้ยเดชะพระเวทวิเศษสิทธิ ์     เผอิญคิดรกัใครพ่ระทยัอ่อน 
ตรสัถามอย่างความราษฎร     ฮา้เฮย้ดกู่อนอีวนัทอง  
เม่ือมึงกลบัมาแต่ป่าใหญ ่     กสูิใหไ้อแ้ผนประสมสอง 
ครัน้กขูดัใจใหจ้ าจอง                     ตวัของมึงไปอยู่แห่งไร 
ท าไมมึงไม่อยู่กบัไอแ้ผน     แล่นไปอยู่กบัไอช้า้งขา้งใหม่ 
เดิมมึงรกัไอแ้ผนแล่นตามไป          ครัน้ยกใหส้ิเตน้กบัเล่นตวั 
อยู่กบัอา้ยชา้งไม่อยู่ได ้                 เกิดรงัเกียจเกลียดใจดว้ยชั่งหวั 
ดยูกัใหม่ยา้ยเก่าเฝา้เปลี่ยนตวั       ตกว่าชั่วแลว้มึงไม่ใยดี  ฯ   
                                                  (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 12) 

 
คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงรักษาลักษณะนิสัยของสมเด็จพระพันวษาอีก

ประการ คือ กษัตริยผ์ูม้ีอารมณฉ์ุนเฉียวง่าย จากเหตกุารณใ์นตอนที่สมเด็จพระพนัวษาตรสัสั่งให้
นางวนัทองตดัสินใจเลือกว่าจะอยู่กบัผูใ้ด ระหว่างขุนแผน ขุนชา้งหรือจมื่นไวย แต่นางวนัทองทูล
เป็นกลาง จึงท าใหส้มเด็จพระพันวษาขัดเคืองพระทัยทรงไดบ้ริภาษนางวันทองอย่างรุนแรงว่า 
“หญิงกาลกิณีอีแพศยา มันไม่น่าเชยชิดพิสมัย” แล้วตรัสสั่งให้ประหารนางวันทองทันที การ
น าเสนอโดยใหส้มเด็จพระพนัวษารอ้งบทกลอนที่เป็นวรรคทองจากวรรณคดีไทย เพียงดดัแปลงค า
บางค าในวรรค ไดแ้ก่ การตัดค า การเปลี่ยนค าเพื่อสะดวกต่อการจดจ าบทกลอนใหร้อ้งง่ายขึน้ 
ร่วมกบัการใชท้่าประกอบ เช่น ท่าโกรธที่ใชฝ่้ามือขา้งหนึ่งถูไปที่กา้นคอ ท่าดทุี่ผูแ้สดงใชม้ือใดมือ
หนึ่งฟาดนิว้ลงมาเล็กน้อย และจบทา้ยดว้ยการร  าเพลงเสมอ ท่าตายที่ใชม้ือทัง้สองจีบคว ่าแลว้
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คลายจีบออก หงายมือแขนตงึ และท่าร  าเพลงเสมอที่เป็นหนา้พาทยธ์รรมดาเพื่อแสดงการเดินทาง
ระยะใกล ้ ดงัตวัอย่างบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

ตาราง 17 ตารางแสดงการเปรียบเทียบถอ้ยค าจากบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง          

               บทวรรณคดีไทยเรื่องขนุชา้งขนุแผน                               
    ครานัน้พระองคผ์ูท้รงภพ          ฟังจบแคน้คั่งดงัเพลิงไหม ้

เหมือนดินประสิวปลิวตดิกบัเปลวไฟ    ดดูู๋เป็นไดอี้วนัทอง 
จะว่ารกัขา้งไหนไม่ว่าได ้              น า้ใจจะประดงัเขา้ทัง้สอง 
ออกนั่นเขา้นี่มีส  ารอง                   ยิ่งกว่าทอ้งทะเลอนัลกึล า้ 
จอกแหนแพเสาส าเภาใหญ่          มาทอดถมเท่าไรไม่รูส้กึ 
เหมือนมหาสมทุรสดุซึง้ซกึ            น า้ลกึเหลือจะหยั่งกระทั่งดิน 
อิฐผาหาหาบมาทุ่มถม ก็จ่อมจมศนูยห์ายไปหมดสิน้ 
อีแสนถ่อยจญัไรใจทมิฬ  ดงัเพชรนิลเกิดขึน้ในอาจม 
รูปงามนามเพราะนอ้ยไปหรือ       ใจไม่ซ่ือสมศกัดิ์เท่าเสน้ผม 
แต่ใจสตัวม์นัยงัมีที่นิยม สมาคมก็แต่ถึงฤดมูนั 
มึงนีถ้่อยยิ่งกว่าถ่อยอีทา้ยเมือง    จะเอาเรื่องไม่ไดส้กัสิ่งสรรพ ์
ละโมบมากตณัหาตาเป็นมนั        สกัรอ้ยพนัใหมึ้งไม่ถึงใจ 
ว่าหญิงชั่วผวัยงัคราวละคนเดียว หาตามตอมกนัเกรียวเหมือนมึงไม่ 
หนกัแผ่นดินกจูะอยู่ไย                 อา้ยไวยมึงอย่านบัว่ามารดา 
กเูลีย้งมึงถึงใหเ้ป็นหวัหม่ืน คนอ่ืนรูว้่าแม่ก็ขายหนา้ 
อา้ยขนุชา้งขนุแผนทัง้สองรา กจูะหาเมียใหอ้ย่าอาลยั 
หญิงกาลกิณีอีแพศยา                 มนัไม่น่าเชยชิดพิสมยั 
ที่รูปรวยสวยสมมีถมไป มึงตดัใจเสียเถิดอีคนนี ้
เรง่เรว็เหวยพระยายมราช ไปฟันฟาดเสียใหม้นัเป็นผ ี
อกเอาขวานผ่าอย่าปราน ี อย่าใหมี้โลหิตติดดินก ู
เอาใบตองไวใ้หห้มากิน ตกดินจะอปัรียก์าลีอยู ่
ฟันใหห้ญิงชายทัง้หลายด ู สั่งเสรจ็เสด็จสู่ปราสาทชยั ฯ 
                               (เสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผน เล่ม 3, 2546: 232) 

           บทลิเกทรงเครื่องเรื่องขนุชา้งขนุแผน 

    ครานัน้พระองคผ์ูท้รงภพ         ฟังจบแคน้คั่งดงัเพลิงไหม ้

เหมือนดินประสิวติดกบัเปลวไฟ    ดดูเูป็นไดอี้วนัทอง 
จะว่ารกัขา้งไหนไม่ว่าได ้             น า้ใจจะประดงัเขา้ทัง้สอง 
ออกนั่นเขา้นี่มีส  ารอง                  ยิ่งกว่าทอ้งทะเลอนัลกึล า้ 
จอกแหนแพเสาส าเภาใหญ่         มาทอดถมเท่าไรไม่รูส้กึ 
เหมือนมหาสมทุรสดุซึ่ง               น า้ลกึเหลือจะหยั่งกระทั่งดิน 
อิฐผาหาหาบมาทุ่มถม ก็จ่อมจมศนูยห์ายไปหมดสิน้ 
อีแสนถ่อยจญัไรใจทมิฬ  ดงัเพชรนิลเกิดขึน้ในอาจม 
รูปงามนามเพราะนอ้ยไปหรือ       ใจไม่ซ่ือสมศกัดิ์เท่าเสน้ผม 
แต่ใจสตัวม์นัยงัมีที่นิยม สมาคมก็แต่ถึงฤดมูนั 
มึงนีถ้่อยยิ่งกว่าถ่อยอีทา้ยเมือง    จะเอาเรื่องไม่ไดส้กัสิ่งสรรพ ์
ละโมบมากตณัหาตาเป็นมนั        สกัรอ้ยพนัใหมึ้งไม่ถึงใจ 
ว่าหญิงชั่วผวัยงัคราวละคนเดียว หาตามตอมกนัเกรียวเหมือนมึงไม่ 
หนกัแผ่นดินกจูะอยู่ไย                อา้ยไวยมึงอย่านบัว่ามารดา 
กเูลีย้งมึงถึงใหเ้ป็นหวัหม่ืน คนอ่ืนรูว้่าแม่ก็ขายหนา้ 
อา้ยขนุชา้งขนุแผนทัง้สองเรา กจูะหาเมียใหอ้ย่าอาลยั 
หญิงกาลกิณีอีแพศยา                 มนัไม่น่าเชยชิดพิสมยั 
ที่รูปรวยสวยสมมีถมไป มึงตดัใจเสียเถิดอีคนนี ้
เรง่เรว็เหวยพระยายมราช ไปฟันฟาดเสียใหม้นัเป็นผ ี
อกเอาขวานผ่าอย่าปราน ี อย่าใหมี้โลหิตติดดินก ู
เอาใบตองไวใ้หห้มากิน ตกดินจะอปัรียก์าลีอยู ่
ฟันใหห้ญิงชายทัง้หลายด ู สั่งเสรจ็เสด็จสู่ปราสาทชยั ฯ 
                                      เสมอ 
                                           (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 4-5) 

 
ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า การน าเสนอตัวละครส าคัญจากเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอน

พิพากษานางวันทอง ที่น ามาใช้ในการแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงรักษา
บทบาทส าคัญของตัวละคร ไดแ้ก่ ขุนแผน จมื่นไวย ขุนชา้ง สมเด็จพระพันวษาและนางวันทอง 
เหมือนกบัวรรณคดีไทย เพราะตวัละครเอกนบัเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัของเนือ้เรื่อง และตวัละคร
ที่ถ่ายทอดอารมณต่์าง ๆ เช่น ความรกั ความโกรธ ความลุ่มหลง ความผิดหวงัและความโศกเศรา้ 
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ตวัละครยงัแสดงใหเ้ห็นอุปนิสยัอันเป็นปุถุชนที่ลว้นมีกิเลสและตณัหา และมกัใชอ้ารมณอ์ยู่เหนือ
เหตผุลจึงท าใหข้าดความคิดพิจารณาใหร้อบคอบ จนท าใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตายได ้ดงันัน้การเลือก
ตวัละครที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องเพื่ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัเนือ้เรื่อง 

 คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเสนอวรรคทองที่น ามาจากวรรณคดีไทยมาใช้
ในตอนส าคัญเพราะบทกลอนมีความไพเราะและซาบซึง้ตรึงใจและเอือ้ต่อการน ามาเป็นบทรอ้ง
และการตีบทของท่าร  าในการแสดงลิเกทรงเครื่อง นอกจากนีเ้หตกุารณแ์ละตวัละครยงัสะทอ้นให้
ผู้ชมเห็นค่านิยมของสังคมไทยในอดีตว่า ประชาชนหรือสามัญชนทั่วไปยังคงยกย่องเทิดทูน
พระมหากษัตรยิใ์หม้ีอ  านาจปกครองอยู่เหนือประชาชน 

2.3 ตัวละครเร่ืองพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงสืบทอดตัวละครส าคัญที่ผูช้มยังคงจดจ าและประทับใจ

จากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต ไดแ้ก่ พระภยัมณี ทา้วสิลราช อศุเรน สินสมทุร           นาง
สวุรรณมาลี นางเงือกและนางผีเสือ้ โดยแบ่งประเภทตามบทบาทหนา้ที่ของตัวละครที่ปรากฏใน
เรื่องเป็น 3 ประเภท คือ ตัวละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ตัวละครปฏิปักษ์ฝ่ายหญิง ตัวละคร
ประกอบประกอบฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ผูว้ิจัยสรุปการน าเสนอบทบาทส าคัญของตัวละครเป็น
ตาราง ดงันี ้

ตาราง 18 ตารางแสดงตวัละครเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง จากวรรณคดีไทยกบั
ลิเกทรงเครื่อง 

ตัวละครเร่ืองพระอภัยมณี  
ตอนเพลงป่ีพิฆาต 

    วรรณคดีไทย      ลิเกทรงเคร่ือง 

พระอภยัมณี ✓  ✓  

ทา้วสิลราช ✓  ✓  

อศุเรน ✓  ✓  

สินสมทุร ✓  ✓  

นางสวุรรณมาลี ✓  ✓  

นางเงือก ✓  ✓  

นางผีเสือ้ ✓  ✓  
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2.3.1 ตัวละครเอกฝ่ายชาย: พระอภัยมณี  
คณะกรณ์กัญจนรตันย์ังคงน าเสนอพระอภัยมณีเป็นตัวละครเอกฝ่ายชายที่มี

บทบาทส าคญัในการด าเนินเรื่องตัง้แต่ตน้จนจบ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยั
ของพระอภยัมณี ดงันี ้

2.3.1.1 บทบาทของพระอภยัมณี 
คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาบทบาทและรูปลกัษณภ์ายนอกของตวัละคร

พระอภยัมณีเป็นกษัตริยท่ี์มีรูปโฉมงดงามและยศศักดิ์สูงส่งแห่งเมืองรตันา “องคพ์ระอภัยมณีศรี
สวสัดิ”์ ซึ่งการน าเสนอลกัษณะภายนอกของพระอภยัมณีท่ีน ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเคร่ือง โดย
ใหพ้ระอภยัมณีรอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่ขึน้ตน้ค าว่า “เมื่อนัน้” ที่ถือเป็นการบ่งบอกสมญา
นาม ฐานะหรือต าแหน่งของตัวละครที่รบับทเป็นทา้วพญามหากษัตริยต์ามรูปแบบของละครร  า 
เพื่อใหผู้ช้มทราบถึงความส าคญัของตวัละคร ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

             เมื่อนัน้  องคพ์ระอภยัมณีศรีสวสัดิ ์
คิดจะใครก่ลบัหลงัยงัวงัรตัน ์  โทรมนสัถึงเงือกนอ้ยคอยหา  ฯ 
                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 1) 

 
คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอบทบาทพระอภยัมณีเป็นกษัตริย ์โดยใชเ้ครื่อง

แต่งกายแบบลิเกทรงเครื่องแบบชนชัน้กษัตริยเ์ช่นเดียวกับอิเหนา โดยสวมศีรษะดว้ยปันจุเหร็จ
ยอดเพชร สวมเสือ้เยียรบบัที่เป็นสญัลกัษณส์ าหรบัการแต่งฉลององคข์องพระมหากษัตริย ์ แลว้
สวมสนับเพลา นุ่งผ้ายกแล้วจับจีบด้านข้างทั้งสองข้างให้สูงขึน้ตามสัดส่วนของผู้แสดง สวม
สงัวาลยน์พรตันท์ี่ประดบัดว้ยเพชรพลอย แลว้ใส่สงัวาลประพรอ้มสรอ้ยเพชรที่มีลกัษณะเป็นแผง
เงินประดบัเพชรที่มีขนาดเล็กแลว้ใส่สรอ้ยคอยาว จากนัน้ก็ติดอินทรธนูสีเงิน แลว้กลดัผีเสือ้เพชร
และติดโบสีที่บ่าทั้งสองขา้ง ชายแขนทั้งสองขา้งติดแผงเงินเย็บติดกับเสือ้เยียรบับ คาดเข็มขัด
พรอ้มป้ันเหน่งสีเงิน ใส่ต่างหูเพชร สวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หวับวัทัง้สองขา้ง 
ซึ่งจากการน าเสนอเครื่องแต่งกายลิเกทรงเครื่องที่น ามาใชใ้นการแสดงเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจฐานะและ
ยศฐาบรรดาศกัดิข์องตวัละครไดง้่ายขึน้ 

2.3.1.2 ลกัษณะนิสยัของพระอภยัมณี 
คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาลกัษณะนิสยัของพระอภยัมณีเป็นกษัตรยิท์ี่

มีความรกัและสงสารนางเงือกเหมือนกบัวรรณคดีไทย โดยน าเสนอใหพ้ระอภยัมณีรอ้งบทกลอนที่
แต่งขึน้ใหม่เพื่อแสดงความรูส้ึกกังวลใจ สงสารและเป็นห่วงนางเงือก และการตีบทของท่าร  า คือ 
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ท่าโศกที่ผูแ้สดงน ามือทัง้สองไขวท้ับกนัไวบ้ริเวณหนา้ทอ้ง และท่าไปเป็นการจีบหงายขา้งใดขา้ง
หนึ่งแล้วปล่อยจีบออกเป็นตั้งวง แล้วเอียงศีรษะตรงข้ามกับมือ ซึ่งการน าเสนอบทบาทและ
ลกัษณะนิสยัของพระอภยัมณีเพื่อใหผู้ช้มยงัคงจดจ าตวัละครเอกที่มีบทบาทส าคญัของเนือ้เรื่องที่
ตอ้งจ าใจจากภรรยาที่เป็นอมนษุยอ์นัเป็นที่รกัไป ดงัตวัอย่างบทละครเรื่อง 

                                  รอ้งราชนิเกลิง 
      อยู่เถิดหนาแม่หนา ผวัจ าตอ้งลาเหินห่าง   
แยกทางเดินเหมือนพี่ดงั  ไปคนละทางละถิ่น   
ถา้พี่ไม่ไปครัง้นี ้  โอกาสจะมีเมื่อไร   
ตอ้งจากไกลลาก่อน  แม่รกัซอ้นซ่อนกลิ่น   
เมื่อคราวหนีนางผีเสือ้  นอ้งเปรียบเหมือนเรือล านอ้ย  
ฝ่าคลื่นลมลอ่งลอย  มาตามหว้งวารนิ   
กว่าจะถึงเกาะแกว้  พี่คลาดแคลว้นางมาร   
แม่สาวสวยยอดสงสาร  อยู่กบัอาจารยท์รงศีล   
ไหนชีวิตพี่คงไม่เหลือ  คงถกูผีเสือ้มนักิน  ฯ 
                                                                    (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 3) 
 
พระอภยัมณีเป็นกษัตริยท์ี่มีลกัษณะนิสยัเจา้ชู ้ดงัที่ สวุรรณา เกรียงไกรเพ็ชร ์

(2549, น. 149-150) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะนิสัยของพระอภัยมณีว่าเป็นกษัตริยท์ี่ใจอ่อน ไม่เก่งใน
เรื่องการรบ แต่มีความช านาญเรื่องการเกีย้วผูห้ญิง จากเหตุการณใ์นตอนที่พระอภยัมณีหนีนาง
ผีเสือ้มายังเกาะแกว้พิสดาร ท าใหพ้ระอภัยมณีไดน้างเงือกเป็นภรรยาอีกตัว และยังใหส้ิยสมุทร
เป็นสื่อนางสวุรรณมาลีใหแ้ก่ตน คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอโดยใหส้ินสมทุรพดูบทเจรจาที่แต่ง
ขึน้ใหม่เพื่อเป็นการเน้นถึงลักษณะนิสัยความเจ้าชู้ของพระอภัยมณีให้ผู้ชมเข้าใจมากขึน้ ดัง
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                                เจรจา 
สินสมทุร: หนูชื่อสินสมทุร ตัง้แต่หนูพาพ่อหนีแม่ผีเสือ้ยกัษ์มาหลายวนั ได้

แม่เงือก เขาใหพ้่อขี่หลงัมาถึงยงัเกาะแกว้พิสดาร พระฤาษีใจดี
รบัหนกูบัพระบิดาไว ้ตัง้แต่พ่อขี่หลงันางเงือกถึงเกาะแกว้พิสดาร 
ไม่รูเ้ป็นไง พ่อถึงฝ่ังแลว้ พ่อหนูน่ะลุกไม่ขึน้เลย ไม่รูไ้ปท าอะไร
แม่เงือก พ่อหนนูี่นะไดแ้ม่ยกัษม์า ได้แม่เงือกอีกก็เป็นปลา พ่อ
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หนไูม่เลือกเลย นี่มาพบพระฤาษีไดเ้จอกบั เจา้เมืองผลึกและแม่
สวุรรณมาลี แม่สวุรรณมาลีซ๊วยสวย 

  นี่นะ ถา้แม่ผีเสือ้ของหนูสวยเหมือนกบัแม่สวุรรณมาลี หนูจะไม่
พาพ่อหนีมาเลย  หนรูกัแม่สวุรรณมาลี  

 หนูจะหาเมียใหพ้่ออีกคน จะขอโดยสารเรือแม่สุวรรณมาลีกลบั
เมืองรตันา ไปเมืองปู่ เมืองย่าเดินทางกลบัเมือง ในครัง้นี ้หนูจะ
เป็นพ่อสื่อใหพ้่อกบัแม่สวุรรณมาลีมาเป็นแม่ของหนใูหจ้งได ้                                                                                 

                                                                      (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6) 
พระอภัยมณีมีลักษณะนิสัยอีกประการ คือ กษัตริยผ์ูม้ีวาจาคารมคมคาย 

คณะกรณ์กัญจนรัตน์น าเสนอให้พระอภัยมณีรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ ด้วยการใช้ถ้อยค า
น า้เสียงไพเราะอ่อนหวานที่บ่งบอกถึงความเจา้ชู ้“สีกาสวย” ประกอบการตีบทของท่าร  า คือ ท่ารกั
ที่ผูแ้สดงแบบฝ่ามือทัง้สองขา้งไขวข้อ้มือซา้ยทับมือขวาแลว้น ามือทั้งสองประทับไวท้ี่ทรวงอก ซึ่ง
การน าเสนอบทบาทของพระอภัยมณีแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณ์กัญจนรตันย์ังคงรกัษาบทบาท
ส าคญัของตวัละครเอกใหเ้หมือนกับบทวรรณคดีไทยและช่วยใหผู้ช้มยงัคงจดจ าลกัษณะเด่นของ
ตวัละครเอกที่เจา้ชูแ้ละมีภรรยามากได ้ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  

                                                 ราชนิเกลิง 
    โอโ้ยมจ าสีกาสวย   ขอโดยสารเรือไปดว้ยจะไดไ้หม 
ไม่เห็นกบัพระติดเกาะ  นึกว่าสงเคราะหผ์า้ไตร  ฯ 
                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8) 

 
พระอภยัมณีมีความศรทัธาในพระพทุธศาสนา ศกึษาไดจ้ากเหตกุารณต์อนที่

พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้มายงัเกาะแกว้พิสดาร พระอภยัมณีไดบ้วชและน าค าสอนของหลกัธรรม 
มากล่าวใหน้างผีเสือ้ฟังเพื่อใหรู้จ้กัรกัษาศีลและงดฆ่าสตัวต์ดัชีวิต เพื่อขอใหช้าติหนา้ไดเ้กิดมาใน
ภพภูมิที่ดีกว่าชาตินี ้แต่ดว้ยนางผีเสือ้ปฏิเสธที่จะยอมรบัฟัง พระอภัยมณีจึงตอ้งยอมละเมิดศีล
และสงัหารนางผีเสือ้ทิง้เสีย ซึ่งการน าเสนอใหพ้ระอภยัมณีรอ้งบทกลอนที่ที่มีการแต่งขึน้ใหม่ ดว้ย
ถอ้ยค าที่แสดงความโศกเศรา้ “พระอภยัใจอ่อนถอนสะอืน้ อตุสา่หฝื์นพกัตรว์่านิจจาเอ๋ย” ลกัษณะ
การรอ้งมีการใชน้ า้เสียงที่แสดงความขอรอ้งออ้นวอน ส าหรบัการตีบทของท่าร  า พระอภยัมณีมีการ
ใชท้่าร  าประกอบ คือ ท่าโศกโดยน ามือทัง้สองไขวท้ับกันไวบ้ริเวณหนา้ทอ้ง และท่าโอดที่เป็นการ
แสดงการรอ้งไหข้องตวัละคร เพื่อใหผู้ช้มรูส้กึสะเทือนใจคลอ้ยตามไปดว้ย ซึ่งการน าเสนอบทบาท
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ของพระอภยัมณีแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีการเนือ้หาที่เก่ียวกับพระพทุธศาสนามา
ถ่ายทอดความรูใ้หผู้ช้มสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                    รอ้งเพลงหุ่นกระบอก  
         พระอภยัใจอ่อนถอนสะอืน้  อตุสา่หฝื์นพกัตรว์่านิจจาเอ๋ย 
แม่ผีเสือ้ช่างไม่ฟังพี่บา้งเลย  พี่ไม่เคยอยู่ในถ า้ใหร้  าคาญ 
คิดถึงนอ้งสองชนกที่ปกเกลา้  จะสรอ้ยเศรา้โศกโศกาน่าสงสาร 
ตอ้งพลดัพรากจากมาเป็นชา้นาน ไม่แจง้การว่าขา้งหลงัเป็นอย่างไร 
จึงจ ารา้งห่างหอ้งใหน้อ้งโกรธ จงงดโทษพี่ยาอชัฌาสยั 
แมน้ไปไดก้็จะพาแกว้ตาไป นี่จนใจเสียดว้ยนางต่างตระกลู 
พี่มนษุยส์ดุสวาทเป็นชาติยกัษ ์ จงคิดหกัความสวาทใหข้าดสญู 
กลบัไปอยู่คหูาอย่าอาดรู จึงเพิ่มพนูภาวนารกัษาธรรม 
อย่าฆ่าสตัวต์ดัชีวิตพิษฐาน หมายวิมานเมืองแมนแดนสวรรค ์
จะเกิดไหนขอใหพ้บประสบกนั อย่าโศกศลัยแ์คลว้คลาดทกุชาติไป 
แลว้ทรงเป่าป่ีแกว้ใหแ้จง้เสียง สอดส าเนียงนิว้เอกวิเวกใส 
พอเสียงป่ีที่แหบหายลงไป ก็ขาดใจยกัษร์า้ยวายชีวา ฯ 
                                                        (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 21) 

 
2.3.2 ตัวละครเอกฝ่ายหญิง: นางสุวรรณมาลี 
คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงน าเสนอนางสุวรรณมาลีเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่

ส  าคัญในการด าเนินเรื่อง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของนางสุวรรณมาลี 
ดงันี ้

2.3.2.1 บทบาทของนางสวุรรณมาลี 
นางสวุรรณมาลีเป็นนางกษัตรยิท์ี่มีรูปโฉมงดงามเป็นเลิศไม่แพน้างวรรณคดีเรื่อง

อ่ืน ๆ คณะกรณก์ัญจนรตัน์น าเสนอใหส้ินสมุทรรอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่กล่าวชมความ
งดงามของนางสวุรรณมาลีที่ถือเป็นลกัษณะเด่นของตวัละครเอกฝ่ายหญิงที่น ามาใชใ้นการแสดง
ลิเกทรงเครื่อง ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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                                เพลงสิงหโ์ตชัน้เดียว 
    ครัน้ไดเ้วลาจะไปเฝา้  จะไดเ้ขา้ไปถึงแม่มาลี 
ทัง้รูปงามน า้ใจคงแสนดี  พ่ออภยัมณีคงชอบใจ  ฯ 
                                                               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6) 
 

คณะกรณก์ัญจนรตันน์ าเสนอสถานภาพของนางสุวรรณมาลีที่บ่งบอกบทบาท 
ฐานะและยศศกัดิ์ความเป็นนางกษัตริยไ์ดจ้ากเคร่ืองแต่งกายท่ียงัคงยึดรูปแบบลิเกทรงเคร่ืองของ
พระยาเพชรปาณี โดยสวมใส่มงกุฎมียอดแหลมติดอุบะและดอกไมท้ัด สวมเสือ้เยียรบบัคอกลม
แขนสัน้ปักดิน้ สวมใสก่รองคอ ห่มสไบพาดไหลโ่ดยปล่อยชายดา้นหลังสวมสงัวาลประที่มีลกัษณะ
เป็นแผงเงินที่เป็นลวดลายดอกไม ้จากนัน้ติดอินทรธนเูล็กสีเงินที่ไหลแ่ลว้กลดัผีเสือ้เพชรและติดโบ
สีที่บ่าทั้งสองข้าง นุ่งผ้าด้วยผ้ายกจับจีบหน้านางโดยให้ชายผ้าเสมอกัน แล้วคาดเข็มขัดที่มี
ป้ันเหน่งสีเงินประดับเพชรหรือพลอยสวยงาม ใส่กรอบมือที่มีลกัษณะเดียวกับก าไลแผงของโขน
และละครที่ท าดว้ยโลหะเงินประดบัเพชร จากนัน้จะใส่ต่างหู สวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือ
ก าไลเทา้หวับวัทัง้สองขา้งเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจฐานะและยศศกัดิ์ของนางสวุรรณมาลีไดง้่ายย่ิงขึน้ 

2.3.2.2 ลกัษณะนิสยัของนางสวุรรณมาลี 
นางสุวรรณมาลีมีลักษณะนิสัยรัก เมตตาและห่วงใยต่อสินสมุทร จาก

เหตุการณ์ในตอนที่นางผีเสื ้อได้ติดตามและแผลงฤทธิ์จนเป็นเหตุท าให้เรือของท้าวสิลราช
สิน้พระชนม์ สินสมุทรได้ช่วยนางสุวรรณมาลีให้รอดพ้นจากการจมน ้า แต่ด้วยสินสมุทรใช้
พละก าลงัมากเกินไปจนท าใหห้มดเรี่ยวแรง นางสวุรรณมาลีรูส้กึเป็นห่วงสินสมทรุจึงพยายามปลกุ
ใหส้ินสมุทรฟ้ืน ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอโดยใหน้างสุวรรณมาลีรอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้
ใหม่จ านวน 1 บท ร่วมกับการใชท้่าร  า คือ ท่าโศกที่ผูแ้สดงน ามือทัง้สองไขวท้ับกันไวบ้ริเวณหนา้
ทอ้ง และท่าช่วยเหลือโดยผูแ้สดงใชม้ือทัง้สองขา้งประคองตวัละครอีกฝ่าย แลว้พดูบทเจรจาเพื่อ
ขยายเนือ้ความจากบทเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกโศกเศรา้ของตัวละครมากขึน้ ซึ่ง
การน าเสนอบทบาทของนางสวุรรณมาลีแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาลกัษณะ
เด่นของตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งรูปโฉมงดงามและมีศีลธรรมเหมือนกับ
วรรณคดีไทย ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง       
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                                   เพลงขวญัอ่อน 
สวุรรณมาลี: (รอ้ง)    โอว้่าสินสมทุรของแม่เอ๋ย   ไฉนเลยลกูยาไม่ฝ่าฝืน 

แม่ปลกุเจา้สกัเท่าใดก็ไม่ฟ้ืน                นางสะอืน้โศกซบสดุร  าพนั 
สุวรรณมาลี: (พูด)   สินสมุทร สินสมุทร ทูนหัวของแม่ อุตส่าหพ์าแม่แบกน า้ขา้มทะเล
      มาถึง 7 วนั 7 คืน เพื่อหนีผีเสือ้ยกัษ ์แต่พอมาถึงฝ่ังก็สลบไป  
      ถา้ชีวิตของลกูไม่มีแลว้ แม่จะอยู่อย่างไร สาธุ เทวา เจา้ป่า เจา้เขา 
      เจา้ที่ เจา้ทางบกเกาะแห่งนี ้โปรดจงดลใจ ดลบนัดาลใหล้กู          
      สินสมทุรฟ้ืนขึน้ดว้ยเถอะ 

                                                                    (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 14) 
 
นางสุวรรณมาลีมีลักษณะนิสัยจิตใจอ่อนไหวง่าย จากเหตุการณ์ในตอนที่ 

สินสมทุรเป็นสื่อนางสวุรรณมาลีใหก้บัพระอภัยมณี สินสมทุรพยายามใชว้าจาอ่อนวอนขอรอ้งให้
นางสวุรรณมาลียอมรบัรกัจากพระอภยัมณี นางสวุรรณมาลีจึงยอมใจอ่อนถึงแมว้่าตนเองนัน้จะมี
คู่หมัน้อยู่แลว้ ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอใหน้างสุวรรณมาลีรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อใช้
โตต้อบกบัสินสมทุร ดว้ยการใชถ้อ้ยค าประชดประชนั “ไม่รกัแลว้พระอภยัมณี ทัง้รา่งกายหรือก็แก่” 
รวมถึงการใช้ภาษาต่างประเทศ “ไอยูโอเค ไปตามสมัยสังคม”เพื่อสรา้งสีสัน สนุกสนานและ
เหมาะสมกบัผูช้มในยุคปัจจุบนั ซึ่งการน าเสนอบทบาทส าคญัของนางสวุรรณมาลีแสดงใหเ้ห็นว่า 
คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงน าเสนอนางสุวรรณมาลีใหเ้หมือนกับวรรณคดีไทยเพื่อใหผู้ช้มยังคง
จดจ าและประทบัใจตวัละครที่ส  าคญัของเนือ้เรื่อง ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง       

สินสมทุร: อ๋อ ซอรีส่วีทแฮม   เชิญเถิดแม่แหม่มกะปิ 
 เป็นเมียฝรั่งนะสิ  หากยงัไม่เหมาะสม 
 พวกญ่ีปุ่ นก็เยอะเเยะ  อาซโิกะมาจิโกะ 
 นุ่งป๋ังลิม้เป็นซิม้โบ๊ะ  หน่อยตอ้งสยบระบม  

                     สวุรรณมาลี: โอแ้สบแทข้องแม่เอ๋ย  อย่าโกรธเลยเนือ้เย็น 
 แม่เยา้หยอกเจา้เลน่  ไปตามภาษาอารมรณ ์
 อย่าหนา้เงา้หนา้งอ  แม่รกัพ่อลกูกว่าใคร 
 เป็นคนไทยมีผวัไทย  มิใหช้าติใดมาผสม 
 เอาชาติอ่ืนเขา้มาเคียง  ดมูนัไม่เกลีย้งไม่กลม 

                                                             (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 17-18) 
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2.3.3 ตัวละครปฏิปักษฝ่์ายหญิง: นางผีเสือ้ 
คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงน าเสนอบทบาทของนางผีเสือ้เป็นตัวละครปฏิปักษ์

ฝ่ายหญิงที่มีบทบาทส าคญัในการด าเนินเรื่อง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยั
ของนางผีเสือ้ ดงันี ้

2.3.3.1 บทบาทของนางผีเสือ้ 
การน าเสนอบทบาทและรูปลกัษณภ์ายนอกของนางผีเสือ้เป็นยักษ์ตวัรา้ย ที่

มีรูปร่างอปัลกัษณ ์ดรุา้ย ผมหยิก ตวัด า น่ารงัเกียจและเป็นตวัละครคู่ตรงขา้มนางเงือกหรือแมแ้ต่
นางสวุรรณมาลี ทัง้ในดา้นดีและดา้นรา้ยเหมือนกบับทวรรณคดีไทย 

 ส  าหรบัการน าเสนอเครื่องแต่งกายของนางผีเสือ้ที่น ามาปรบัใชใ้นการแสดง
ลิเกทรงเครื่อง โดยใหน้างผีเสือ้แต่งกายคลา้ยตวัละครนาง เพียงแต่สวมศีรษะและแต่งหนา้เหมือน
ยักษ์ มีเขีย้ว สวมเสือ้แขนยาวดา้นในแลว้ห่มสไบสีฟ้าทับดา้นนอกแลว้ทิง้ชายไปดา้นหลัง สวม
กรองศอสงัวาลพาหุรดั นุ่งผา้ยกจีบนาง คาดเข็มขดัที่มีป้ันเหน่งสีเงินประดับเพชร ใส่กรอบมือที่มี
ลกัษณะเดียวกบัก าไลแผงของโขน จากนัน้จะสวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หวับวั
ทัง้สองขา้งและใชอ้าวธุกระบองเพื่อเป็นการสรา้งความสมจรงิและสอดคลอ้งกบัเนือ้เรื่องที่น ามาใช้
ในการแสดงลิเกทรงเครื่องมากขึน้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
                        
 
 
 

ภาพประกอบ 7 ภาพนางผีเสือ้ จากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เมื่อวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 
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2.3.3.2 ลกัษณะนิสยัของนางผีเสือ้ 
คณะกรณก์ัญจนรตันน์ าเสนอลักษณะนิสัยของนางผีเสือ้เป็นตัวละครฝ่าย

ปฏิปักษ์อมนุษย์ที่มักสรา้งปัญหาหรืออุปสรรคให้แก่พระอภัยมณี และมีลักษณะนิสัยโหดร้าย 
อาฆาตพยาบาท มทุะลดุดุนั เกรีย้วกราด และขาดคณุธรรม คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอโดยให้
พระอภยัมณีรอ้งบทกลอนและบทพดูเจรจาที่แต่งขึน้ใหม่กล่าวถึงความดรุา้ยอ ามหิตของนางผีเสือ้  
“มนุษยต์อ้งเป็นเหยื่อมาร ทัง้หลายพันหลายหมื่น” เพื่อใหผู้ช้มจดจ าตัวละครตัวรา้ยที่มีบทบาท
คอยขดัขวางตวัละครเอกไม่ใหพ้บกบัความสขุได ้ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                     ราชนิเกลิง 
พระอภยัมณี: พระเฝา้พินิจผิดสงัเกต  รูว้่ามิใช่เหตอ่ืุน    

พทุโธ่เอ๋ยแม่ผีเสือ้  ท าลายเรือแหลกลาญ  
มนษุยต์อ้งเป็นเหยื่อมาร  ทัง้หลายพนัหลายหมื่น  
สงสารเจา้เมืองผลกึ  ชีวิตท่านคงไม่เหลือ   
ตอ้งตายเพราะแม่ผีเสือ้  ไปเสียเมื่อค ่าคืน  
สว่นแม่สวุรรณมาลี เราเห็นทีคงไม่มว้ย 
ลกูสินสมทุรเจา้คงจะช่วย ดอกนะแม่ช่อบานชื่น 
คิดถึงชีวิตของเรา เมื่อถึงคราวอบัจน 
สูภ้าวนาสวดมนต ์ กดัฟันทนฝ่าคลื่น 
พระพทุธานภุาพ ไดส้ง่ผลน าพา 
ถึงน า้จะเค็มเต็มประดา พระก็อตุสา่หท์นฝืน 
กระหายน า้จนคอแหง้ พระก็ตอ้งแข็งใจกลืน  ฯ 
                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 12-13) 
 
คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงรกัษาลกัษณะนิสยัของนางผีเสือ้ คือ ยักษิณีผูม้ี

ความยดึมั่นต่อความรกั ถึงแมว้่านางผีเสือ้จะถกูพระอภยัมณีทรยศหกัหลงั โดยหลอกใหน้างไปจ า
ศีลแลว้พาสินสมุทรหนีไปยังเกาะแกว้พิสดาร แต่ดว้ยความรกัพระสวามีมากจนเกินไป จนท าให้
นางผีเสือ้สมทุรติดตามแลว้ขอรอ้งออ้นวอนใหพ้ระอภัยมณีกลบัไปอยู่กินกับตนที่ถ า้ดงัเดิม ซึ่งใน
บทลิเกทรงเครื่องน าเสนอใหน้างผีเสือ้รอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ดว้ยการใชภ้าษาประชดประชัน
ในเชิงตดัพอ้ต่อว่า “อยู่ดีดีหนีเมียมาเสียได ้เสียน า้ใจนอ้งรกัเป็นหนักหนา” ประกอบกบัการใชท้่า
ร  า คือ ท่าโศกที่ผูแ้สดงน ามือทัง้สองไขวท้บักนัไวบ้ริเวณหนา้ทอ้ง และท่าโอดที่บ่งบอกการรอ้งไห ้
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โดยผูแ้สดงใชม้ือซา้ยแตะที่หนา้ผาก เพื่อสรา้งอารมณส์ะเทือนใจใหแ้ก่ผูช้มที่รูส้ึกสงสารและเห็น
ใจนางผีเสือ้ที่ต้องมาชอกช า้ระก าใจเหตุเพราะรักพระอภัยมณีมากเกินไป ดังตัวอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 

         นิจจาเอ๋ยเคยอยู่เป็นคู่ชื่น   ทกุวนัคืนค ่าเชา้ไม่เศรา้หมอง 
จนมีลกูปลกูเลีย้งเคียงประคอง   มิใหข้อ้งเคืองขดัหตัถยา 
อยู่ดีดีหนีเมียมาเสียได ้  เสียน า้ใจนอ้งรกัเป็นหนกัหนา 
สูอ้ตุสา่หพ์ยายามติดตามมา  ขอเป็นขา้บาทบงสุพ์ระทรงธรรม ์
พระเสด็จไปไหนจะไปดว้ย  เป็นเพื่อนมว้ยมรณาจนอาสญั 
ประทานโทษโปรดเลีย้งแต่เพียงนัน้  อย่าหา้มหนัความรกันอ้งนกัเลย ฯ  
                                                               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 21) 

 
2.3.4 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย: ท้าวสิลราช 

คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงน าเสนอบทบาทส าคัญของทา้วสิลราชเป็นตัวละคร
ประกอบฝ่ายชาย แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของทา้วสิลราช ดงันี ้

2.3.4.1 บทบาทของทา้วสิลราช 
การน าเสนอบทบาทของทา้วสิลราชยงัคงเป็นกษัตริยผ์ูป้กครองเมืองผลึก มี

พระมเหสีชื่อนางมณฑาและมีพระธิดาชื่อนางสุวรรณมาลี ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอใหท้า้ว
สิลราชรอ้งบทกลอนกลา่วถึงตนเองและนางสวุรรณมาลีเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจที่มาของเรื่อง ดงัตวัอย่าง
บทลิเกทรงเครื่อง 

                               เพลงกระเรียนทอง 
     องคท์า้วสิลราชพลดัเมืองมา  พายใุหญ่พลดัพามากบัลกู 
เจา้สวุรรณมาลีศรีสง่า  นบัแต่มาติดเกาะก็หลายวนั  ฯ 
                                                             (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6) 
 
ส าหรบัการน าเสนอเครื่องแต่งกายยังคงยึดตามรูปแบบของการแสดงลิเก

ทรงเครื่อง โดยใหท้า้วสิลราชสวมศีรษะดว้ยปันจุเหร็จยอดเพชร สวมเสือ้เยียรบบัที่เป็นสญัลกัษณ์
ส าหรบัการแต่งฉลององคข์องพระมหากษัตริย ์แลว้สวมสนบัเพลา นุ่งผา้ยกแลว้จบัจีบดา้นขา้งทัง้
สองขา้งใหสู้งขึน้ตามสัดส่วนของผูแ้สดง สวมสงัวาลยน์พรตันท์ี่ประดับดว้ยเพชรพลอย แลว้ใส่
สงัวาลประพรอ้มสรอ้ยเพชรที่มีลกัษณะเป็นแผงเงินประดบัเพชรที่มีขนาดเล็กแลว้ใส่สรอ้ยคอยาว 
จากนัน้จึงติดอินทรธนสูีเงิน แลว้กลดัผีเสือ้เพชรและติดโบสีที่บ่าทัง้สองขา้ง ชายแขนทัง้สองขา้งติด
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แผงเงินเย็บติดกบัเสือ้เยียรบบั คาดเข็มขดัพรอ้มป้ันเหน่งสีเงิน ใสต่่างหเูพชร สวมถงุเทา้สีขาวและ
สวมข้อเท้าหรือก าไลเท้าหัวบัวทั้งสองข้าง ซึ่งจากการน าเสนอเครื่องแต่งกายลิเกทรงเครื่องที่
น ามาใชใ้นการแสดงเพื่อใหผู้ช้มทราบถึงบทบาทและฐานะของตวัละคร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 ภาพทา้วสิลราชกบันางศรีสวุรรณจากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เมื่อวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 

2.3.4.2 ลกัษณะนิสยัของทา้วสิลราช 
ทา้วสิลราชมีลกัษณะนิสยัรกั เมตตาและสงสารพระราชธิดา จากเหตกุารณ์

ในตอนที่เรือของทา้วสิลราชและนางสวุรรณมาลีถูกลมพดัมายงัเกาะแกว้พิสดาร นางสวุรรณมาลี
โอดครวญต่อทา้วสิลราช “ลูกอยากจะกลบันคร บางครัง้ลูกนอนก็คิด” เมื่อทา้วสิลราชเห็นความ
ทุกขย์ากล าบากที่นางสุวรรณมาลีตอ้งมาอาศัยอยู่ที่เกาะแกว้ จึงใคร่อยากจะพานางสุวรรณมาลี
กลบับา้นเมืองผลึก คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหท้า้วสิลราชและนางสวุรรณมาลีรอ้งบทกลอน
ที่มีการแต่งขึ ้นใหม่  โดยสลับการร้องและการใช้ท่าร  าประกอบกับวงป่ีพาทย์ เพื่อแสดง
ความสามารถของผู้แสดงและช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชมมากขึน้ ดังตัวอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 

สวุรรณมาลี:   ลกูอยากจะกลบันคร บางครัง้ลกูนอนก็คิด 
 ถึงบรรจถรณท์ี่สถิตย ์ ลว้นแต่ชีวิตประเทือง  ฯ 

                          สิลราช:     สวุรรณมาลีลกูตอ้งไปลา ใหพ้ระเจา้ตาท่านรู ้
 กลบัสูแ่ผ่นดินถิ่นเคยอยู่ บอกใหท้่านรูเ้นือ้เรื่อง  
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  ไปเถิดลกูรกัไปกราบลา         เพราะจากเมืองมาก็แสนนานกลบับา้นเมือง 
  ทัง้สินสมทุรและพระอภยัไปดว้ยกนั  คอยนบัวนัถึงฝ่ังพระนคร 

                                                                   (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6) 
 

ทา้วสิลราชเป็นกษัตริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ที่มีลกัษณะนิสยักตญัญรููค้ณุต่อผูม้ีพระคุณ 
จากเหตกุารณใ์นตอนที่เรือของทา้วสิลราชถูกลงพดัมายงัเกาะแกว้พิสดาร พระฤๅษีใหท้ี่พกัอาศัย
และอาหารใหแ้ก่ทา้วสิลราช เมื่อถึงเวลาที่ทา้วสิลราชตอ้งออกเดินทางกลบับา้น ทา้วสิลราชจึงเขา้
ไปกราบลาพระฤๅษี คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหท้า้วสิลราชรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยใช้
ถอ้ยค าที่แสดงลกัษณะนิสยันิสยัของทา้วสิลราชที่กตัญญูรูคุ้ณต่อผูม้ีพระคุณและเคารพยกย่อง
ผูอ่ื้นเสมอ การน าเสนอบทบาทของทา้วสิลราชแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตัน์รกัษาบทบาท
ส าคัญของตัวละครประกอบบางตัวให้เหมือนกับวรรณคดีไทยเพราะตัวละครบางตัวท าให้
เหตกุารณ ์ตวัละครและฉากสามารถด าเนินเรื่องตามที่ผูแ้ต่งก าหนดได ้ทา้วสิลราชยงัเป็นตวัละคร
ที่สะท้อนค่านิยมไทยที่ให้ความส าคัญเรื่องการแสดงความเคารพนบนอบต่อผู้อาวุโส จึงเป็น
แนวทางที่ใหผู้ช้มน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

    สวุรรณมาลีลกูตอ้งไปลา       ใหพ้ระเจา้ตาท่านรู ้
กลบัสูแ่ผ่นดินถิ่นเคยอยู่            บอกใหท้่านรูเ้นือ้เรื่อง (ลง) 
ไม่อยากนอนมุง้แทนม่าน          ลกูอยากกลบับา้นเมือง 
ไปเถิดลกูรกัไปกราบลา             เพราะจากเมืองมาก็แสนนานกลบับา้นเมือง 
ทัง้สินสมทุรพระอภยัไปดว้ยกนั  คอยนบัวนัถงึฝ่ังพระนคร  ฯ 
                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 7-8) 

 
2.3.5 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย: อุศเรน 

คณะกรณ์กัญจนรัตนย์ังคงน าเสนออุศเรนเป็นตัวละครประกอบฝ่ายชายที่ถูก
น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของตวัละคร
อศุเรน ดงันี ้

2.3.5.1 บทบาทของอศุเรน 
การน าเสนอบทบาทของตวัละครอศุเรนเป็นพระโอรสของเจา้เมืองลงักา และ

เป็นพระเชษฐาของนางละเวงวณัฬา อศุเรนเป็นพระคู่หมัน้ของนางสวุรรณมาลีแห่งเมืองผลึก ใน
ดา้นเครื่องแต่งกายของอศุเรน คณะกรณก์ญัจนรตันก์ าหนดใหเ้ครื่องแต่งกายของอศุเรนแตกต่าง
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ไปจากตัวละครอ่ืน ๆ  โดยใหต้ัวละครสวมหมวกทรงรีสีด า แลว้สวมเสือ้คอปกแขนยาวแนบเขา้
ล าตวั แลว้ติดอินทรธนูสีทองที่บ่าทัง้สองขา้ง สวมกางเกงสีด า ซึ่งการน าเสนอเครื่องแต่งกายของ
อศุเรนที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องเพื่อใหส้วยงามสอดคลอ้ง สมจริงตามบทบาทของตัว
ละครและเนือ้เรื่อง 

2.3.5.2 ลกัษณะภายนิสยัของอศุเรน 
คณะกรณ์กัญจนรัตนน์ าเสนอลักษณะนิสัยของอุศเรนได้อย่างเด่นชัด คือ 

กษัตริยผ์ูท้ี่มีความมั่นคงต่อความรกั เมื่ออุศเรนทราบข่าวว่าเรือของทา้วสิลราชและนางสุวรรณ
มาลีหายไปในทะเล อศุเรนรูส้กึเป็นห่วงนางสวุรรณมาลีเป็นอย่างมากจึงน าเรือออกติดตามหานาง
สวุรรณมาลี บทลิเกทรงเครื่องน าเสนอใหอุ้ศเรนรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยใชถ้อ้ยค าที่แสดง
อารมณแ์ละความรูส้ึกวิตกกงัวลและเศรา้โศกเสียใจ “มาลีจ๋ามาลี นอ้งไปอยู่ที่แห่งไหน” ประกอบ
กับการตีบทของท่าร  า คือ ท่าโศกที่ผู ้แสดงน ามือทั้งสองไขว้ทับกันไว้บริเวณหน้าท้อง ซึ่งการ
น าเสนอบทบาทของอุศเรนเพื่อใหต้วัละครสมัพนัธก์ับเนือ้เรื่อง และยงัช่วยใหผู้ช้มรูส้ึกสงสารและ
ประทบัใจ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                             กลอนกลา่วอศุเรน 
          อศุเรนเจนสมทุร ไดเ้ป็นบตุรเจา้ลงักา 
ครองพาราสิงหล  

 (ลง) ตามแม่มาลีคนงาม    ลอ่งเรือมาตามสายชล 
มาลีจ๋ามาลี  นอ้งไปอยู่ที่แห่งไหน 
ไปอยู่ทิศเหนือหรือใต ้  จะตามนอ้งไปเริ่มตน้ 
นอ้งจะอยู่กลางทะเล  หรือนอ้งจะเรข่ึน้บก 
หรือนอ้งมาเปลี่ยนคู่กก  ใหร้กัพี่ตกรว่งหลน่ 
ถา้หากนอ้งมีรกัใหม่  ก็ขอใหร้ีบบอก 
แม่อย่าไดล้วงหลอนหลอก  ใหช้ า้ชอกหมองหม่น 

   (ลง) ชั่งไม่สงสารคนคอย    ยืนใจลอยอีกคน 
                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 21)  
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2.3.5 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย: สินสมุทร 
คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงน าเสนอสินสมุทรเป็นตัวละครประกอบฝ่ายชายที่

ส  าคัญต่อการด าเนินเรื่องตัง้แต่ตน้จนจบเรื่อง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยั
ของสินสมทุร ดงันี ้

2.3.6.1 บทบาทของสินสมทุร 
การน าเสนอบทบาทของสินสมทุรเป็นพระโอรสของพระอภยัมณีกบันางผีเสือ้ 

ส  าหรบัในดา้นการแสดงลิเกทรงเครื่องน าเสนอโดยใหส้ินสมทุรแต่งกายคลา้ยยกัษ์ดว้ยการวาดรูป
ลายยักษ์บนใบหน้า แลว้สวมศีรษะกุมารติดอุบะขา้งขวา ดอกไมท้ัดขา้งซา้ย สวมเสือ้แขนสั้นสี
เขียวเขม้ ใส่สรอ้ยคอยาวแผงใหญ่ที่ท าดว้ยโลหะประดับเพชรมีสายโยงเก่ียวกัน สวมสนบัเพลาสี
ด า นุ่งผา้ยกแลว้จบัจีบดา้นขา้งทัง้สองขา้งใหส้งูขึน้ตามสดัส่วนของผูแ้สดง จากนัน้คาดเข็มขดัที่มี
ป้ันเหน่งสีเงินประดับเพชรหรือพลอย สวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หัวบวัทัง้สอง
ข้างเพื่อสร้างความสมจริงกับบทบาทของตัวละครและให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื ้อเรื่องที่
น ามาใชก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องมากย่ิงขึน้  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 ภาพสินสมทุร จากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เมื่อวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 
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2.3.6.2 ลกัษณะนิสยัของสินสมทุร 
สินสมทุรเป็นตวัละครที่มีลกัษณะนิสยัมีสติปัญญาฉลาดเฉลียวรูเ้ท่าทนัผูอ่ื้น 

โดยเฉพาะความคิดและความรูส้ึกของพระอภัยมณีที่ตอ้งการใหต้นเป็นสื่อรกัต่อนางสวุรรณมาลี 
ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอสินสมุทรโดยให้สินสมุทรพูดบทเจรจาที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อขยาย
รายละเอียดของเนือ้ความเดิมใหย้าวออกไปเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจมากยิ่งขึน้และยงัช่วยใหผู้ช้มรูส้ึกรกั
และเอ็นดเูพราะความน่ารกัและขีเ้ลน่ของสินสมทุรไปพรอ้มกนัดว้ย ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                                 เจรจา 
สินสมทุร: หนูชื่อสินสมทุร ตัง้แต่หนูพาพ่อหนีแม่ผีเสือ้ยกัษ์มาหลายวนั ได้

แม่เงือก เขาใหพ้่อขี่หลงัมาถึงยงัเกาะแกว้พิสดาร พระฤาษีใจดี
รบัหนกูบัพระบิดาไว ้ตัง้แต่พ่อขี่หลงันางเงือกถึงเกาะแกว้พิสดาร 
ไม่รูเ้ป็นไง พ่อถึงฝ่ังแลว้ พ่อหนูน่ะลุกไม่ขึน้เลย ไม่รูไ้ปท าอะไร
แม่เงือก พ่อหนนูี่นะไดแ้ม่ยกัษม์า ได้แม่เงือกอีกก็เป็นปลา พ่อ
หนไูม่เลือกเลย นี่มาพบพระฤาษีไดเ้จอกบั เจา้เมืองผลึกและแม่
สุวรรณมาลี แม่สุวรรณมาลีซ๊วยสวย นี่นะ ถ้าแม่ผีเสือ้ของหนู
สวยเหมือนกบัแม่สุวรรณมาลี หนูจะไม่พาพ่อหนีมาเลย  หนูรกั
แม่สุวรรณมาลี หนูจะหาเมียให้พ่ออีกคน จะขอโดยสารเรือ          
แม่สุวรรณมาลีกลับเมืองรตันา ไปเมืองปู่ เมืองย่าเดินทางกลับ
เมือง ในครัง้นี ้หนูจะเป็นพ่อสื่อใหพ้่อกับแม่สวุรรณมาลีมาเป็น
แม่ของหนใูหจ้งได ้                                                                                 

                                                                      (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6) 
การน าเสนอลกัษณะนิสยัของสินสมทุรอีกประการ คือ เด็กที่มีความกลา้หาญ 

อดทนและรูจ้กัเสียสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือนางสวุรรณมาลี จากเหตกุารณใ์นตอนที่นางผีเสือ้สมทุร
ตามมาอาละวาดจนเรือของทา้วสิลราชแตก คณะกรณก์ญัจนรตันใ์หส้ินสมทุรรอ้งบทกลอนที่แต่ง
ขึน้ใหม่ เพื่อช่วยใหผู้ช้มรูส้ึกประทบัใจตวัละครสินสมทุร ที่ถึงแมจ้ะเป็นบุตรของนางยกัษ์ที่มีจิตใจ
โหดรา้ยดดุนัชอบกินคน และสตัวเ์ป็นอาหาร แต่ดว้ยสินสมทุรก็ยงัมีเลือดของพระอภยัมณี และยงั
ไดร้บัการสั่งสอนปลูกฝังในเรื่องการท าความดีมีคณุธรรมมาจากพระฤๅษี  จึงท าใหล้กัษณะนิสยั
ของสินสมทุรเป็นเด็กที่มีจิตใจดีงามและชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นที่ก าลงัเดือดรอ้นเสมอ ดงัตวัอย่างบท
ลิเกทรงเครื่อง 
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สินสมทุร: ถา้หากชีวิตของลกูยงัมี ก็จะไม่หนีจรจาก 
 จะกอดคอแม่ใหก้ลม จนกว่าว่าน า้นัน้จะจมถึงปาก 
 มาดใูจพ่องาม แม่เอ๋ยในยามตกยาก ฯ 
                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 12) 

 
สินสมุทรเป็นเด็กยักษ์ที่น่ารักและใช้ความเจ้าคารมคมคายเป็นสื่อนาง

สุวรรณมาลีใหก้ับพระอภัยมณีจนส าเร็จสม โดยน าเสนอใหส้ินสมุทรรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่
ดว้ยถอ้ยค าอ่อนหวานไพเราะเพื่อเอือ้ต่อการรอ้งบทกลอนและยงัเป็นการออดออ้นใหผู้ช้มชื่นรูส้ึก
รกัและน่าเอ็นดสูินสมทุรมากขึน้ ดงัอย่างบทลเิกทรงเครื่อง 

                                            ราชนิเกลิง 
        โอแ้ม่จ๊ะแม่จ๋า  ลกูขอเวลาสกันิด 
 หากพดูถกูพดูผิด  จงใหอ้ภยัแก่ผม 
 หนนูีเ้ป็นลกูก าพรา้  ไม่มีมารดาดแูล 
 หนมูีแต่พ่อขาดแม่  จะกลายเป็นเด็กโสมม 
 หนจูะเอาแม่มาลี  เอาไวเ้ป็นที่ชเูชิด 
 เป็นแม่หนผููใ้หก้ าเนิด  ไดอ้ย่างสนิทสนม 
 เมื่อไรเจอพ่อมารวมพรอ้ม  แม่ตอ้งสมยอมนิยม  (รบั) 
                                                                    (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 15) 

 
สินสมุทรมีลักษณะนิสัยใจร้อนและวู่วาม ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอ

ลกัษณะนิสยันี ้โดยใหส้ินสมทุรรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ ดว้ยการใชถ้อ้ยค าประชดประชนัและใช้
น าภาษาต่างประเทศเขา้มาน าเสนอเพื่อใหผู้ช้มไดร้บัอรรถรสจากการแสดงลิเกทรงเครื่องมากขึน้ 
ดงัอย่างบทลิเกทรงเครือ่ง     

สินสมทุร: อ๋อ ซอรีส่วีทแฮม     เชิญเถิดแม่แหม่มกะปิ 
 เป็นเมียฝรั่งนะสิ  หากยงัไม่เหมาะสม  
พวกญ่ีปุ่ นก็เยอะเเยะ  อาซโิกะมาจิโกะ 
 นุ่งป๋ังลิม้เป็นซิม้โบ๊ะ  หน่อยตอ้งสยบระบม  ฯ 
                                                             (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 21) 
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2.3.7 ตัวละครประกอบฝ่ายหญิง: นางเงอืก 
คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงน าเสนอบทบาทของนางเงือกเป็นตัวละครประกอบ

ฝ่ายหญิงที่ผูช้มยังคงชื่นชอบเพราะเป็นตัวละครที่สรา้งความแปลกตาแปลกใจให้แก่เนือ้เรื่อง 
แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของนางเงือก ดงันี ้

2.3.7.1 บทบาทของนางเงือก 
คณะกรณก์ัญจนรตันน์ าเสนอบทบาทของนางเงือกเป็นภรรยาอมนุษยข์อง

พระอภยัมณี  ส าหรบัเครื่องแต่งกายของนางเงือก โดยใหต้วัละครแต่งหนา้แลว้สวมศีรษะดว้ยกระ
บงัหนา้หรือกรอบพักตรท์ี่ใชส้  าหรบัละครตัวนางที่ไม่ไดอ้ยู่ในต าแหน่งกษัตริยา แลว้ติดอุบะและ
ดอกไมท้ดัขา้งขวา สวมใส่เสือ้ดา้นในที่เป็นสีครีม สวมกรองศอสีฟ้าและสวมทับทรวง นุ่งผา้สีเงิน
โดยใหช้ายผา้ปักดว้ยดิน้สีเงิน สวมที่รดัสะเอว ดา้นหลงัผา้นุ่งมีหางปลา คาดเข็มขดัที่มีป้ันเหน่งสี
เงินประดับเพชรหรือพลอย สวมขอ้แขนเชิงหยัก และสวมขอ้มือเพชรทัง้สองขา้ง ซึ่งการน าเสนอ
เครื่องแต่งกายของนางเงือกที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องเพื่อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมและ
เพิ่มความสมจรงิใหก้บัการแสดงลิเกทรงเครื่อง 

2.3.7.2 ลกัษณะนิสยัของนางเงือก 
การน าเสนอลกัษณะนิสยัของนางเงือกเป็นภรรยาที่รกั ซื่อสตัยแ์ละช่วยเหลือ

พระอภยัมณีมาตลอด จากเหตกุารณต์อนที่พระอภยัมณีตอ้งกลบัไปเมืองรตันา นางเงือกยงัคงรกั
และยอมแลว้อาจจะไม่ไดก้ลบัมาหานางอีกเลย ในบทลิเกทรงเครื่องใชก้ลวิธีน าเสนอใหน้างเงือก
รอ้งบทกลอนและพูดบทเจรจาที่มีการแต่งขึน้ใหม่ เพื่อใชโ้ตต้อบกับพระอภัยมณีไดอ้ย่างชัดถอ้ย
ชัดค า ประกอบกับการตีบทของท่าร  า คือ ท่าโศกที่ผูแ้สดงน ามือทัง้สองไขวท้ับกันไวบ้ริเวณหน้า
ทอ้ง เพื่อใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจรายละเอียดของเนือ้เรื่อง รวมถึงไดร้บัรูอ้ารมณแ์ละความรูส้ึกเศรา้
โศกเสียใจของนางเงือกที่ถูกพระสวามีทอดทิง้ใหอ้ยู่ยังเกาะแกว้พิสดารในขณะที่นางเงือกก าลัง
ตัง้ครรภไ์ดส้ามเดือน ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                   เพลงตะลุม่โปง (ชัน้เดียว) 
พระอภยัมณี:       ที่วงัวนเป็นที่ถิ่นถ า้  ที่เงือกน า้แน่งนอ้ยเสน่หา  
                   ตบมือส าคญัเป็นสญัญา  เรียกใหเ้งือกนอ้ยมาไดท้นัใด 
นางเงือก: ฝ่ายเงือกนอ้ยไดย้ินผวัเรียกหา ก็แหวกว่ายออกมาหาชา้ไม่ 
                  มีธุระอะไรนี่พี่อภยั  จงเรียกหารบัใชไ้ดท้นัที  
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นางเงือก: ไดโ้ปรดเถิดเพคะ เสด็จพี่เรียกเงือกน้อยมาในครัง้นีม้ีอะไรให้
 เงือกไดร้บัใชร้เึพคะ 

พระอภยัมณี:    เออ นี่แนะ แม่เงือก พี่อยากจะบอกใหแ้ม่เงือกไดร้บัรู ้แต่คิดว่า 
 แม่เงือกคงจะท าใจได ้

นางเงือก:         มีอะไรเพคะ เงือกรบัฟังไดเ้พคะ 
พระอภยัมณี:   คือ พี่จะลาแม่เงือกกลบัยงับา้นเมืองของพี่เพราะว่า 

 ท่านทา้วสิลราชจะเดินทางกลบับา้นเมือง พี่นีก้็จะขอโดยสารเรือ
 กลบัไปในครัง้นีด้ว้ยนะจ๊ะแม่เงือก 

นางเงือก:        ได้โปรดก่อนเพคะ เวลานี ้เงือกได้ตั้งท้องอ่อน ๆ และยังไม่
 อยากจะจากกบัเสด็จพี่เลยเพคะ เพราะเมื่อเสด็จพี่จากไปแลว้ก็
 คงไม่กลบั 

พระอภยัมณี:   นางเงือก พี่ไปครัง้นีใ้ช่พี่จะไปเลยก็หาไม่ รอใหพ้ี่มีโอกาสแลว้พี่
 จะกลบัมารบัแม่เงือกไปยงัพระนครของพี่ 

นางเงือก:         หม่อมฉันน่ะสุดจะวา้เหว่ หากเจา้พี่จากไปขอใหคิ้ดเสียว่ายังมี
 เมียและลกูอยู่ในทอ้งอีกคนนะเพคะ 

                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 12-13) 
 
คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงรกัษาลกัษณะนิสยัของนางเงือกเป็นมารดาที่รกั

และห่วงใยบุตร โดยน าเสนอให้นางเงือกรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยอาศัยเนือ้ความจาก
เหตุการณ์และฉากส าคัญที่ปรากฏในบทวรรณคดีไทยเพื่อให้ผู ้ชมเข้าใจเนื ้อเรื่องและเข้าใจ
ความรูส้ึกของตัวละครที่ตอ้งรบัเคราะหก์รรมพบปัญหาเพราะดว้ยนางเงือกมีรูปร่างครึ่งคนครึ่ง
ปลาจึงไม่สามารถเดินทางไปพรอ้มกบัพระอภยัมณีได ้ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง                                  

                                                เพลงราชนิเกลิง 
      โอผ้่านเกลา้ของเมียแกว้  ตอ้งจากกนัแลว้ลีล้บั   
อกเงือกนอ้ยผูอ้าภพั  นบัวนัจะอบัแสงสิน้   
อนัดวงเดือนที่ลว่งลบั  ยงัยอ้นกลบัสอ่งหลา้  
พระจากเงือกนอ้ยไปวนัหนา้  คงหมดเวลาถวิล   
สว่นนอ้งนีม้ีกรรม  กินตะไครน่ า้ไปก่อน    
เป็นห่วงลกูในอทุร   คงจะอาวรณถ์วิล   
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อนัสายเลือดของพี่  ก็อาจจะมีคนหมิ่น   
จะเป็นเงือกน า้ด าผดุ  หรือเป็นมนษุยเ์ดินดิน  ฯ 
                                               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 3-4) 

 
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การน าเสนอตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ี

พิฆาต ที่น ามาปรบัใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาตวัละครส าคัญ
ไดอ้ย่างสมบูรณ ์ไดแ้ก่ พระอภยัมณี ทา้วสิลราช อศุเรน สินสมทุร นางสวุรรณมาลี นางเงือกและ
นางผีเสือ้ เพราะเนือ้เรื่องพระอภยัมณีมีตวัละครที่หลากหลายเชือ้ชาติและเหนือธรรมชาติ เช่น อศุ
เรน นางเงือก และนางผีเสือ้ เป็นตน้ ซึ่งตวัละครเป็นศิลปะที่มีผลต่อจิตใจของผูช้ม เพราะตวัละคร
สามารถสรา้งความเขา้ใจและช่วยผ่อนคลายความตงึเครียดใหก้บัผูช้ม  

การน าเสนอตวัละครยงัสามารถสะทอ้นแนวคิดเรื่องความรกั ความเกลียดชงั 
ความซื่อสัตย์ และโศกเศรา้ และส่งเสริมคุณธรรมได้จากตัวละคร เช่น นางเงือกเป็นตัวละคร
อมนุษยท์ี่มีรูปร่างสวยงาม กิริยาอ่อนหวานนุ่มนวลและเชื่อฟังพระสวามี แต่พบกับชะตากรรมที่
ตอ้งมาพลดัพรากจากพระอภัยมณี นางเงือกเป็นตวัละครหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นว่า “ที่ใดมีรกั ที่นั่นมี
ทกุข”์ นางผีเสือ้เป็นตวัละครปฏิปักษฝ่์ายหญิงที่ชอบสรา้งความเดือดรอ้นใหแ้ก่ผูแ้ละสรา้งอปุสรรค
ใหก้บัพระอภัยมณี จนถูกลงโทษเพราะความลุ่มหลงในกิเลสและตณัหา จึงท าใหก้ารน าเสนอตัว
ละครที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องยงัคงเป็นที่สนใจแก่ผูช้มในยุคปัจจุบนั 

2.4 ตัวละครเร่ืองพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 
 คณะกรณก์ญัจนรตันส์ืบทอดตวัละครที่มีบทบาทส าคญัจากเรื่องพระอภยัมณี ตอน

หลงรูปนางละเวงใหเ้หมือนกับวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ พระอภยัมณี เจา้ละมาน ศรีสวุรรณ สินสมทุร 
สดุสาคร หสัไชย นางสวุรรณมาลี นางละเวงและเสาวคนธ ์โดยแบ่งประเภทตามบทบาทหนา้ที่ของ
ตวัละครต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเป็น 3 ประเภท คือ ตวัละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ตวัละคร
ปฏิปักษ์ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ตัวละครประกอบประกอบฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ผูว้ิจัยสรุปการ
น าเสนอบทบาทส าคญัของตวัละครฝ่ายชายและตวัละครฝ่ายหญิงเป็นตาราง ดงันี ้
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ตาราง 19 ตารางแสดงตวัละครเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง จากวรรณคดีไทยกบั     
ลิเกทรงเครื่อง 

ตัวละครเร่ืองพระอภัยมณี  
ตอนหลงรูปนางละเวง 

    บทวรรณคดีไทย      บทลิเกทรงเคร่ือง 

พระอภยัมณี ✓  ✓  

เจา้ละมาน ✓  ✓  

ศรีสวุรรณ ✓  ✓  

สินสมทุร ✓  ✓  

สดุสาคร ✓  ✓  

หสัไชย ✓  ✓  

นางสวุรรณมาลี ✓  ✓  

นางละเวง ✓  ✓  

เสาวคนธ ์ ✓  ✓  

 
2.4.1 ตัวละครเอกฝ่ายชาย: พระอภัยมณี 

คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงน าเสนอพระอภัยมณีเป็นตัวละครเอกฝ่ายชายที่ใช้
ด าเนินเรื่องตัง้แต่ตน้จนจบ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลักษณะนิสยัของพระอภัยมณี 
ดงันี ้

2.4.1.1 บทบาทของพระอภยัมณี 
คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาบทบาทของพระอภยัมณีเป็นกษัตริยผ์ูค้รอง

เมืองผลึกและมีพระมเหสี คือ นางสวุรรณมาลี ส  าหรบัดา้นเครื่องแต่งกายที่น ามาใชใ้นการแสดง
ลิเกทรงเครื่องยังคงใหพ้ระอภัยมณีสวมศีรษะด้วยปันจุเหร็จยอดที่และสวมเสือ้เยียรบับที่เป็น
สัญลักษณ์ส าหรับการแต่งฉลององคข์องพระมหากษัตริย ์สวมสนับเพลา นุ่งผา้ยกแลว้จับจีบ
ดา้นขา้งทัง้สองขา้งใหส้งูขึน้ตามสดัส่วนของผูแ้สดง สวมสงัวาลยน์พรตันท์ี่ประดบัดว้ยเพชรพลอย 
แล้วใส่สังวาลประพรอ้มสร้อยเพชรที่มีลักษณะเป็นแผงเงินประดับเพชรที่มีขนาดเล็กแล้วใส่
สรอ้ยคอยาว จากนัน้ก็ติดอินทรธนูสีเงิน แลว้กลดัผีเสือ้เพชรและติดโบสีที่บ่าทัง้สองขา้ง ชายแขน
ทัง้สองขา้งติดแผงเงินหรือที่เรียกว่า “ซองมือ” เย็บติดกบัเสือ้เยียรบบั คาดเข็มขดัพรอ้มป้ันเหน่งสี
เงิน ใส่ต่างหูเพชร สวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หวับวัทัง้สองขา้ง ซึ่งการน าเสนอ
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เครื่องแต่งกายลิเกทรงเครื่องที่น ามาใช้ในการแสดงเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจบทบาท ยศและฐานะส าคญั
ของตวัละครแต่ละตวัไดง้่ายยิ่งขึน้  

2.4.1.2 ลกัษณะนิสยัของพระอภยัมณี 
พระอภัยมณีมีลักษณะนิสัยต่างไปจากตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่องอ่ืน ๆ 

เช่น  อิเหนาเป็นกษัตริยไ์ม่มีฝีมือในดา้นการสู ้ขุนแผนเป็นตวัละครที่เก่งในดา้นการใช้คาถาอาคม 
แต่พระอภยัมณีมีความสามารถเป่าป่ี จนท าใหผู้ส้ามารถคนหลบัใหลหรือแมแ้ต่เสียชีวิตได้ คณะ
กรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอโดยใหพ้ระอภยัมณีพดูบทเจรจาที่มีการแต่งขึน้ใหม่กบัเสนาบดีทมิฬและ
เจา้ละมานเพื่อเป็นการขยายรายละเอียดของเนือ้เรื่องใหผู้ช้มเขา้ใจไดง้่ายขึน้ รวมถึงการน าเสนอ
บทบาทของพระอภยัมณีเพื่อใหผู้ช้มยงัคงจดจ าลกัษณะนิสยัของพระอภยัมณีที่มีขอ้ดอ้ยเก่ียวกับ
ความขลาดเรื่องการสูร้บกับเหล่าศัตรู แต่มีความสามารถพิเศษดา้นการเป่าป่ีและเจา้ชูม้ีเส่ห ์ดัง
อย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                        เจรจา 
เจา้ละมาน: นั่นท่านพระอภัยไฉนไม่ลงมาสูร้บกับเราเยี่ยงผูร้กัสงครามหรือ

 ยงัจะมวัออมเเรงอยู่ จึงมิกลา้มาสูร้บกบัเรา 
เสนาบดีทมิฬ: มาเถิดท่านพระอภยั หากฝีมือท่านดอ้ยจรงิสูเ้จา้เหนือหวัของเรา

 มิไดพ้วกเราอาจจะละความตายส าหรบัผูย้อมแพเ้ยี่ยงท่านและ
 ใหเ้ราจบัตวัเสียโดยดี 

พระอภยัมณี: ท่านนกัรบชาวทมิฬ สกัครูห่นึ่งเราคงจะไดรู้ว้่าใครเป็นผูแ้พห้รือผู้
 ชนะ (พระอภยัมณีหนัไปพดูกบัเสนาบดี) 

พระอภยัมณี: เออ ท่านเสนาบดี ท่านเตรียมขีผ้ึง้ไวพ้รอ้มแลว้หรือ เขาพวกทมิฬ
 เจรจาหยาบหยามเรานกั เราจะท าการเป่าป่ีเดี๋ยวนี ้ขอใหท้่านไป
 สั่งพวกพอ้งเรง่ท าการตามที่เราสั่ง 
                                                                                                     (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6) 
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2.4.2 ตัวละครเอกฝ่ายหญิง: นางสุวรรณมาลี 
คณะกรณก์ญัจนรตนัย์งัคงรกัษาบทบาทส าคญัของนางสวุรรณมาลีเป็นตวัละคร

เอกฝ่ายหญิง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของนางสวุรรณมาลี ดงันี ้
2.4.2.1 บทบาทของนางสวุรรณมาลี 

การน าเสนอบทบาทของนางสุวรรณมาลีเป็นพระราชธิดาของท้าวสิลราช 
ดา้นการแสดง คณะกรณก์ัญจนรตัน์น าเสนอเครื่องแต่งกายของนางสุวรรณมาลีสวมใส่มงกุฎมี
ยอดแหลมเพื่อแสดงความเป็นนางกษัตริย ์แลว้สวมเสือ้เยียรบับคอกลมแขนสั้นปักดิน้ สวมใส่
กรองคอ ห่มสไบพาดไหล่โดยปล่อยชายดา้นหลงัสวมสังวาลประที่ มีลักษณะเป็นแผงเงินที่เป็น
ลวดลายดอกไม ้จากนัน้ติดอินทรธนเูล็กสีเงินที่ไหล่แลว้กลดัผีเสือ้เพชรและติดโบสีที่บ่าทัง้สองขา้ง  
นุ่งผา้ดว้ยผา้ยกจับจีบหน้านางโดยใหช้ายผา้เสมอกัน แลว้คาดเข็มขัดที่มีป้ันเหน่งสีเงินประดับ
เพชรหรือพลอยสวยงาม ใส่กรอบมือที่มีลักษณะเดียวกับก าไลแผงของโขนและละครที่ท าด้วย
โลหะเงินประดับเพชร จากนัน้จะใส่ต่างหู สวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หวับัวทัง้
สองขา้งเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจบทบาท ยศและฐานะส าคญัของนางสวุรรณมาลีไดง้่ายขึน้ 

2.4.2.2 ลกัษณะนิสยัของนางสวุรรณมาลี 
นางสวุรรณมาลีมีลกัษณะนิสยัหึงหวงและประชดประชนัเก่ง จากเหตกุารณ์

ในตอนที่พระอภัยมณีหลงรูปนางละเวง คณะกรณก์ัญจนรตันน์ าเสนอใหน้างสุวรรณมาลีพดูบท
เจรจากบัพระอภยัมณี ประกอบกบัการตีบทของท่าร  า คือ ท่าโกรธที่ใชฝ่้ามือขา้งหนึ่งถูไปที่กา้นค า 
และท่าโอดเป็นการแสดงการรอ้งไหโ้ดยผูแ้สดงใชม้ือซา้ยแตะที่หนา้ผาก มือขวาจีบหงายที่ชายพก 
ซึ่งจากการน าเสนอบทบาทของนางสุวรรณมาลีเพื่อใหผู้ช้มเห็นลกัษณะส าคัญของตัวละคร เอก
ฝ่ายหญิงที่มีความรกัและซื่อสตัยต่์อพระอภัยมณี จึงท าใหน้างสวุรรณมาลีพยายามหาวิธีท าลาย
รูปภาพอาถรรพท์ิง้เสีย ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง                             

                                          เจรจา 
พระอภยัมณี: (ท าท่าเมิน) เออ พระนอ้งหญิงมาเมื่อไหร่จ๊ะ เชิญประทบัก่อนสิ มี

 ธุระกบัพี่หรือจ๊ะ แฮ่ะ ๆ  
สวุรรณมาลี: (ท าเสียงประชด) พระทูลกระหม่อม ทรงประชวร เป็นพระโรคอะไร

 เพคะ หม่อมจะไดจ้ดัหมอหลวงมาปฐมพยาบาลดีไหมพี่คะ 
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พระอภยัมณี: เอ๊ะ ใครว่าพี่ทรงประชวร นอ้งหญิงทราบเรื่องนีม้าจากใคร ไหน
 บอกพี่ใหเ้ขา้ใจหน่อยซิ  

สุวรรณมาลี: (เข้าแย่งรูป) ก็นี่ไงยังไงล่ะคะหรือหลักฐาน ที่ทูลกระหม่อมทรง
 ประชวรไม่ใช่เพราะเหตนุีห้รือเพคะ 

พระอภยัมณี: จุ๊ ๆ อย่าเอ็ดไปนอ้งหญิง เดี๋ยวแม่ละเวงเขาจะเคืองเอา (หยิบรูป
 คืนมา) เห็นมัย้ดูซิแม่ละเวงท าหนา้โกรธแลว้ โถละเวงของพี่ยิม้
 หน่อยสิจ๊ะ อ๋อ ไม่ยิม้ก็ไม่เป็นไร เด๋ียวพี่จะจัดการคนที่มาแกล้ง
 นอ้งใหน้ะจ๊ะ 

สุวรรณมาลี: (ลุกยืนประชด) อะไรกันเพคะหม่อมพี่ เด๋ียวนีทู้ลกระหม่อมทรง
 พูดจากับกระดาษไดแ้ลว้หรือเพคะ รูปของนางฝรั่งแค่นีท้รงรกั
 และห่วงใย ขอใหห้ม่อมฉนัไดม้ัย้เพคะ 

พระอภยัมณี: ไม่ไดห้รอกนอ้งหญิง เพียงเท่านีแ้ม่ละแวงเขาก็โกรธอยู่แลว้ทาง
 ที่ ดีน้องควรจะกลับไปพักผ่อนเสียดีกว่า  อย่าท าให้พี่ ไม่
 สบายพระทยัเลย  

สวุรรณมาลี:      ถา้ทูลกระหม่อมทรงกระท าสิ่งที่ไม่ถูกตอ้ง เป็นตายอย่างไรนอ้ง
 ก็ไม่ขอไปจากที่นี่อย่างเด็ดขาด 

พระอภยัมณี: (หนัไปบอกกบันางก านลั) นี่แม่พวกนางก านลั พานอ้งหญิงกลบัไป
 ต าหนกัเด๋ียวนี ้
                                                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 11-13) 

 
นางสวุรรณมาลีมีลกัษณะนิสยักลา้หาญและเด็ดเดี่ยว จากเหตกุารณใ์นตอน

ที่พระอภยัมณีก าลงัตกอยู่ในมนตอ์าถรรพเ์สน่หข์องนางละเวงท าใหเ้กิดการหลงไหลไม่ไดส้ติ ซึ่ง
เป็นช่วงที่บา้นเมืองก าลงัระส ่าระส่ายเพราะถูกกองทพัของเจา้ละมานยกทพัมาตีเมืองผลึก จึงท า
ใหข้าดกษัตริยป์กป้องเมืองผลกึ นางสวุรรณมาลีจึงตอ้งท าหนา้ที่บญัชาการออกรบและเป็นแม่ทพั
ออกศกึแทนพระสวามี การน าเสนอเหตกุารณแ์ละฉากดงักลา่วนีแ้สดงใหเ้ห็นลกัษณะนิสยัของนาง
สวุรรณมาลีว่า นางสวุรรณมาลีเป็นนางกษัตริยท์ี่มีความกลา้หาญเด็ดเด่ียวเยี่ยงวีรบรุุษและยงัรูจ้กั
แกปั้ญหาอย่างมีสติปัญญา ปฏิภาณไหวพรบิไดเ้ป็นอย่างดี ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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                                  เจรจา 
พระอภัยมณี: (เขิน) เออ นอ้งหญิงสุวรรณมาลี พี่ท าอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่า

 จ๊ะ ท าไมวนันีจ้ึงมาพรอ้มกนั มีอะไรผิดหรือจ๊ะ 
สวุรรณมาลี: มีซิเพสิค๊ะ ก็ทูลกระหม่อมไปไดรู้ปนางละเวงมา เมื่อครัง้ปราบ

 ศึกเจา้ละมาน ทูลกระหม่อมทรงหลงใหลเฆี่ยนตีหม่อมฉัน และ
 ยงัท าโทษใครอีกหลายคน  

พระอภยัมณี:   เป็นไปไดถ้ึงขนาดนัน้เชียวหรือ 
ศรีสวุรรณ:   แถมยังมีศึกเข้ามาติดเมือง เจ้าพี่สุวรรณมาลีออกสู้รบแทนก็

 แพก้ลบัมา จนกระทั่งพ่อสุดสาครตอ้งมาช่วยศึกครัง้นีไ้ด ้ซ  า้ยัง
 ถอนเสน่หจ์ากรูปละเวง เจา้พี่จึงไดเ้ป็นปกตินี่แหละพะยะค่ะ 

สดุสาคร:   เกลา้หม่อมฉนัชื่อว่า สดุสาคร เป็นลกูของนางเงือกนอ้ยที่อยู่ 
 เกาะแกว้พิสดาร ลกูไดล้าพระเจา้ตามาตามหาพระบิดา 
 ก่อนลกูมาถึงที่นี่ ก็ผ่านอปุสรรคนานาประการก็ไดไ้มเ้ทา้กบั 
 มา้มังกรที่ช่วยปัญหาลูกตลอดมา ส าหรบันอ้งหญิงองคน์ัน้ ชื่อ

 ว่าเสาวคนธ์และพระอนุชา องคน์ัน้ชื่อหัสไชย ทัง้สองเป็นโอรส
 และพระราชธิดาของเจา้เมืองการะเวก ดว้ยความรกัดจุดั่งญาติ
 จึงรว่มเดินทางมาพะยะค่ะ  

พระอภยัมณี: โถเจา้สุดสาครลูกพ่อ เขา้ช่วยเหลือพ่อครัง้นี ้ พ่อขอบใจลูกมาก
 ตอ้งขอบใจทุก ๆ คนที่ยังใหอ้ภัยแก่เรา ตัง้แต่นีไ้ปจะไม่ใหเ้รื่อง
 อย่างนีเ้กิดขึน้อีก  

เสนาบดี:  ขอเดชะอาญาไม่พน้เกลา้ บดันีม้า้เรว็ไดม้าบอกว่า นางละเวงได้
 ยกทพัมาถึงเกา้ทพัแลว้พะยะค่ะ 
                                                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 22-33) 
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2.4.3 ตัวละครปฏิปักษฝ่์ายชาย: เจ้าละมาน 
ตัวละครปฏิปักษ์เป็นตัวละครที่มักสรา้งความขัดแยง้หรืออุปสรรคต่าง ๆ ใหก้ับ

ตัวละครเอก คณะกรณ์กัญจนรตัน์ยังคงน าเสนอบทบาทส าคัญของเจ้าละมานเป็นตัวละคร
ปฏิปักษฝ่์ายชาย แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของเจา้ละมาน ดงันี ้

2.4.3.1 บทบาทของเจา้ละมาน 
คณะกรณ์กัญจนรตันย์ังคงน าเสนอบทบาทของเจา้ละมานเป็นกษัตริยผ์ูม้ี

รูปร่างใหญ่โต และเป็นตัวละครปรปักษ์กับพระอภัยมณี ส าหรบัเครื่องแต่งกายในการแสดงลิเก
ทรงเครื่องใหเ้จา้ละมานสวมใส่ยอดบณัฑจุเหร็ดติดอุบะขา้งขวา สวมเสือ้ดว้ยเสือ้บอดีสู้ทสีทอง
แขนยาว ใสแ่ผงกรองคอ สวมสงัวาล ใสพ่าหรุดัที่ตน้แขน สวมสนบัเพลา นุ่งผา้แบบสีทอง คาดเข็ม
ขัดที่มีป้ันเหน่งสีทองประดับเพชรหรือพลอยและสวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้
หวับวัทัง้สองขา้ง ซึ่งเครื่องแต่งกายของเจา้ละมานจะมีความแตกต่างไปจากตวัละครอ่ืน ๆ เพื่อให้
เหมาะสมกบัเนือ้เรื่อง ดงัที่ วชัรพงศ ์ปานเสนชุติพนัธุ์ เจา้ของคณะลิเกทรงเครื่องและผูร้บัผิดชอบ
เครื่องแต่งกาย ไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัการน าเสนอเครื่องแต่งกายของเจา้ละมานว่า การน าเครื่องแต่ง
กายของเจ้าละมานมีการน าเครื่องละครมาผสมผสาน เพราะตัวละครบางตัวสามารถน ามา
ปรบัเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมและความสมจริงสอดคลอ้งกับตวัละครต่างภาษา เช่น ชวา พม่า 
ลาว ญวน มอญและฝรั่ง เป็นตน้ (นายวชัรพงศ ์ปานเสนชติุพนัธุ,์ สมัภาษณ,์  30 มิถนุายน 2563)  

2.4.3.2 ลกัษณะนิสยัของเจา้ละมาน 
การน าเสนอลักษณะนิสัยของเจ้าละมานในบทลิเกทรงเครื่องยังคงรกัษา

บทบาทส าคญัของเจา้ละมานเป็นตวัรา้ยที่สรา้งปัญหาและอปุสรรคใหก้บัพระอภยัมณี เจา้ละมาน
มกัแสดงลกัษณะนิสยัชอบใชพ้ละก าลงั บงัคบัขู่เข็ญจิตใจผูอ่ื้น ฮึกเหิมไม่เกรงกลวัผูใ้ด ซึ่งแตกต่าง
จากพระอภัยมณีที่มักใช้สติปัญญา เพื่อให้เกิดการสันติในการสู้รบมากกว่าการนองเลือด 
นอกจากนี ้ เจา้ละมานยงัมกัใชว้าจาดแูคลนความเก่งกลา้และความขีข้ลาดของพระอภยัมณีที่ไม่
กลา้มาเผชิญหนา้สูร้บกบัตน และดว้ยลกัษณะนิสยัความประมาทของเจา้ละมานจึงสง่ผลท าใหติ้ด
กบัดกักลลวงของพระอภยัมณีจนท าใหเ้จา้ละมานไดร้บัความพ่ายแพอ้ย่างที่คาดไม่ถึง ดงัตวัอย่าง
บทลิเกทรงเครื่อง 

เจา้ละมาน:         เจา้ละมานน าทพัก ากบัพล ทัง้ทหารสิงหลคนกลา้หาญ 
               จึงรอ้งทา้ถึงพระอภยัใจทาน มาสูก้บัเราเจา้ละมานดเูป็นไร 
เสนาบดี 1: อย่าฮึกหาญพาลก่อต่อเหต ุ ท่านจะมีฤทธิ์เดชสกัแค่ไหน 
เสนาบดี 2:      ฝีมือเราเท่านีไ้ม่หนีใคร  ถึงชีวิตบรรลยัก็ลองด ู
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                                                         เจรจา 
เจา้ละมาน:       นี่หรือทัพที่มาจากเมืองผลึก ไหนพระอภัยอยู่ที่นี่หรือเปล่า เร่ง

 ออกมาเจรจากบัเราเถิด 
เสนาบดีที่ 2: ท่านเจา้ละมาน ศึกนีไ้ม่ตอ้งถึงฝีมือพระเจา้เหนือหัวพระอภัย

 ดอก เพียงฝีมือพวกเราท่านก็หาเอาชนะไดไ้ม่ 
เสนาบดีที่ 1: หากท่านไม่เชื่อก็ลองด ู เราพรอ้มแลว้ที่จะประฝีมือกบัท่าน 
เจา้ละมาน: (หวัเราะ) โอหงั ความตายจะมาถึงตวัอยู่แลว้ ยงัมีหนา้มาหมิ่นฝีมือ

 เราอีกพวกเจา้คอยดฝีูมือเราเถิด อีกชั่วอึดใจเราจะแหวกวงลอ้ม
 ไปตดัหวัเจา้นายของเจา้ใหจ้งได ้

เสนาบดีที่ 2: เชิญเถิดผูก้ลา้หาญเราพรอ้มแลว้ 
เจา้ละมาน:     เจา้ละมานพาลโกรธโลดถลนัชกัดาบฟันวิ่งลา่ ปัจจามิตร 
เสนาบดีที่ 1: ฝ่ายทหารพระอภยัไม่พลัง้ผิดเขา้ประชิดโถมแทงแกลง้ท าลวง 
เจา้ละมาน: เจา้ละมานไดท้่าเขา้ถาโถมทัง้ฮึกโหมหาญหกัฟันหนกัหน่วง 
เสนาบดีที่ 2: ทหารผลึกถอยล่าท่ากลลวงทัพทั้งปวงถอยล่าไปหน้าเมือง  ฯ 

              ป่ีพาทย ์รบัแลว้เชิด 
                                                                                                 (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 4-5) 

เจา้ละมานมีลกัษณะนิสยัใจรอ้น มทุะล ุชั่วรา้ย และหมกมุ่นในเรื่องของกิเลส 
คือ รกั โลภ โกรธ หลงและมีความอาฆาตพยาบาทต่อพระอภยัมณี คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอ
บทบาทของเจา้ละมาน โดยพูดบทเจรจาในการโตต้อบกับพระอภัยมณี จากนัน้จึงใหเ้จา้ละมาน
รอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อเป็นการแสดงอารมรณแ์ละความรูส้ึกแคน้ใจที่ตอ้งพ่ายแพ้ศึกต่อ
พระอภยัมณี ประกอบกบัการใชท้่าร  า เช่น ท่าโกรธที่ผูแ้สดงใชฝ่้ามือขา้งหนึ่งถูไปที่กา้นคอ ซึ่งการ
น าเสนอลกัษณะนิสยัของเจา้ละมานเป็นการสะทอ้นขอ้คิดเรื่องเวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร ดงั
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง                     

เหมือนถกูดาบเชือดใหเ้ดือดดิน้  ดั่งเสือที่สิน้ความด ุ
 เลือดแทบทะลกัทางจกัษุ  ประหนึ่งอายจุะสัน้ 
  เมื่อถึงคราวจะสิน้ชีพ  สวรรคร์ีบโปรดทราบ 

 วิญญาณยงัเวียนจะเพียรมาทาบ  จะมาลา้งบาปอาถรรพ ์
 จะกลบัมาเหยียบมนัใหห้มอบ       เอาความตายมามอบใหม้นั  ฯ 

                                                                                                     (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8) 
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2.4.4 ตัวละครปฏิปักษฝ่์ายหญิง: นางละเวง 
คณะกรณก์ัญจนรตันน์ าเสนอบทบาทของนางละเวงเป็นตัวละครปฏิปักษ์ฝ่าย

หญิง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของนางละเวง ดงันี ้
2.4.4.1 บทบาทของนางละเวง 

การน าเสนอบทบาทของนางละเวงเป็นนางกษัตริยท์ี่ปกครองเมืองลงักาแทน
พระบิดาและพระเชษฐา ส าหรบัการน าเสนอเครื่องแต่งกายของนางละเวง โดยสวมชุดในลกัษณะ
แบบยุควิคตอเรียตอนตน้ โดยสวมชุดเปิดไหล่แคบและลู่ลง ล าตัวรดัดว้ยคอรเ์ซ็ต กระโปรงพอง
บานหลายชั้นและยาวกรอมพืน้ ส าหรบัทรงผมมักจะใหผู้แ้สดงสวมใส่วิกผมสีบลอนดท์องสวม
มงกุฎดา้นบนของศีรษะ แลว้สวมใส่เครื่องประดับแบบไข่มุก ซึ่งการน าเสนอเครื่องแต่งกายของ
นางละเวงที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง นายวชัรพงศ ์ปานเสนชติุพนัธุ ์ไดใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบั
เครื่องแต่งกายของนางละเวงว่า เครื่องแต่งกายของนางละเวงแตกต่างไปจากตัวละครฝ่ายหญิง
เรื่องอ่ืน ๆ เช่น นางสุวรรณมาลี นางเงือก และนางผีเสือ้สมุทร เป็นตน้ เพราะนางละเวงเป็นธิดา
ที่มาจากเมืองลงักาตามจินตนาการของสนุทรภู่ที่น าเหตกุารณท์างประวติัศาสตรต์อนพระนางเจา้
วิคตอเรียขึน้ครองประเทศองักฤษ จึงส่งผลท าใหต้วัละครนางละเวงถูกสมมติุเป็นเมืองฝรั่ง ดงันัน้ 
การเลือกเครื่องแต่งกายของนางละเวงจึงตอ้งสวยงาม หรูหราและดทูนัสมยันิยมเพื่อใหส้ื่อถึงเชือ้
ชาติของตวัละครไดอ้ย่างสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเนือ้เรื่องที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง 
(นายวชัรพงศ ์ปานเสนชติุพนัธุ,์ สมัภาษณ,์  30 มิถนุายน 2563) 

2.4.4.2 ลกัษณะนิสยัของนางละเวง 
คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอลกัษณะนิสยัของนางละเวงเป็นนางกษัตริยผ์ูม้ี

จิตใจเด็ดเด่ียวและเจ้าทิฐิเหตุเพราะความอาฆาตพยาบาทต่อพระอภัยมณี ซึ่งลักษณะนิสัย
ดังกล่าวนี ้ท าใหน้างละเวงถูกวิพากษ์วิจารณใ์นฐานะหญิงที่ขัดต่อจารีตนิยมของกุลสตรีเพราะ
เหตุผลเพียงความคับแค้นใจต่อบุรุษชายจนยอมลดศักดิ์ศรีของตนเอง คณะกรณ์กัญจนรัตน์
น าเสนอใหน้างละเวงพูดบทเจรจากับบาทหลวง เพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจความรูส้ึกนึกคิดของตัวละคร
และง่ายต่อการตีความมากกว่าการฟังจากค ารอ้งบทกลอน ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

เจรจา 

บาทหลวง: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท คงทรงทราบแล้วใช่ไหมว่า 
 เจา้ละมานตอ้งสูญเสียชีวิตและไพร่พลไปในศึกครัง้ที่แลว้ ทรง
 จะคิดแกไ้ขดว้ยสถานใดพระเจา้ค่ะ 
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ละเวง: (หวัเราะ) เราพรอ้มแลว้ที่จะแกแ้คน้เพราะเรามีนกัรบอีกเกา้หวัเมือง โน่น 
 เขาพากนัมาแลว้ 
                                                                                             (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 15-16) 
 

นางละเวงมีลกัษณะนิสัยเป็นหญิงเจา้เล่หแ์สนกล จากเหตุการณใ์นตอนที่
นางละเวงท าเสน่หใ์สรู่ปภาพแลว้สง่ไปยงัเจา้เมืองต่างประเทศ จากการกระท าของนางละเวงแสดง
ใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ัญจนรนัตย์ังคงรกัษาบทบาทของนางละเวงใหม้ีลกัษณะนิสยัที่เจา้คิดเจา้
แคน้และยอมท าทกุอย่างเพื่อใหไ้ดส้ิ่งที่ตนปรารถนา ดงัส านวน “ไม่ไดด้ว้ยเลห่ ์ก็เอาดว้ยกล” จึงท า
ใหน้างละเวงยอมท่ีจะเสียศักดิ์ศรีของขัตติยนารีท่ีสูงศักดิ์เพื่อชัยชนะและแกแ้คน้ใหก้ับชาวเมือง
ลงักา ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  

                                                  รอ้งราชนิเกลิง 
        ณ ที่นั่งสรา้งอ านาจ ขอจอมราชกมุารี 
เป็นจกัรพรรศิน ี เป็นผูม้ีเสน่ห ์
ขึน้ชื่อว่าองคล์ะเวง มิใช่จะเก่งอาวธุ 
มีมารยาเยี่ยมยทุธ เหนือกว่าบรุุษรอ้ยเลห่ ์
แกรง่ทัง้ใจและไอคิว ทกุคนยกนิว้โอเค  (รบั) 

                                                                                            (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 14) 
 

เมื่อนางละเวงพบพระอภยัมณีเป็นครัง้แรก ท าใหน้างละเวงรูส้กึประหวั่นพรั่น
ใจ แต่ดว้ยความมีสติสมัปชญัญะของนางละเวงจึงสามารถยบัยัง้ชั่งใจ ไม่หลงมวัเมาไปกบัเสียงป่ี
ของพระอภยัมณี คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหน้างละเวงรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยการใช้
ถอ้ยค าไพเราะอ่อนหวาน เพื่อแสดงความรูส้ึกนึกคิดของนางละเวงไดช้ัดเจนดังตัวอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 

                       ฟังป่ีแกว้แว่วหวาน เสียงกงัวานวาบหวาม 
นี่ป่ีใครในสงคราม ฟังแลว้หายความเครียดเครง่ 
จะหา้มใจว่าไม่ฟัง แต่ใจก็ยงัไขวเ้ขว 
เหมือนเสียงป่ีจะมีเลห่ ์ รา่งเป็นเสน่หร์อ้นเรง่ 
ขืนฟังป่ีตอ้งมีรกั จ าเป็นตอ้งหกัอาลยั 
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ขืนฟังป่ีพระอภยั คงถกูใครใครมองเพ่ง 
ขอยอมแพพ้ระอภยั แต่ชนะใจตน ฯ 

                                                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 27-28) 
2.4.5 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย: ศรีสุวรรณ 

คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเสนอบทบาทของศรีสุวรรณเป็นตัวละครประกอบ
ฝ่ายชายที่น ามาใช้ในการแสดงตอนหลงรูปนางละเวง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ บทบาทและ
ลกัษณะนิสยัของศรีสวุรรณ ดงันี ้

2.4.5.1 บทบาทของศรีสวุรรณ 
การน าเสนอบทบาทของศรีสวุรรณยงัคงเป็นพระอนชุาของพระอภยัมณี ดา้น

เครื่องแต่งกายในการแสดงลิเกทรงเครื่องน าเสนอเครื่องแต่งกายให้ศรีสุวรรณสวมศีรษะดว้ย
ปันจุเหร็จยอดที่และสวมเสือ้เยียรบบัสีทองใหต้รงตามชื่อของตัวละครที่หมายถึงทองค าที่งดงาม
แลว้สวมสนบัเพลา นุ่งผา้ยกสีทองเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัชื่อและความหมาย สวมสงัวาลยน์พรตันท์ี่
ประดบัดว้ยเพชรพลอย แลว้ใสส่งัวาลยป์ระพรอ้มสรอ้ยเพชรที่มีลกัษณะเป็นแผงเงินประดบัเพชรที่
มีขนาดเล็กแลว้ใส่สรอ้ยคอยาว จากนัน้ก็ติดอินทรธนูสีเงิน แลว้กลดัผีเสือ้เพชรและติดโบสีที่บ่าทัง้
สองขา้ง ชายแขนทัง้สองขา้งติดแผงเงิน เย็บติดกบัเสือ้เยียรบบั คาดเข็มขดัพรอ้มป้ันเหน่งสีเงิน ใส่
ต่างหูเพชร สวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หวับวัทัง้สองขา้ง ซึ่งการน าเสนอเครื่อง
แต่งกายของศรีสุวรรณที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องที่เพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจบทบาท ยศและ
ฐานะส าคญัของตวัละครแต่ละตวัไดม้ากยิ่งขึน้  

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 10 ภาพศรีสวุรรณ จากเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562 
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2.4.5.2 ลกัษณะนิสยัของศรีสวุรรณ 
คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาลกัษณะนิสยัของศรีสวุรรณเป็นคนที่ห่วงใย

และรูจ้กัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น จากเหตกุารณใ์นตอนที่ศรีสวุรรณทราบข่าวว่าเมืองผลึกก าลงัเกิดศึก
สงครามกับเมืองลังกา ศรีสุวรรณกับสินสมุทรจึงรีบเดินทางมาช่วยทันที คณะกรณ์กัญจนรตัน์ 
น าเสนอโดยใหศ้รีสุวรรณรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ เพื่อแสดงความรูส้ึกของศรีสุวรรณ เมื่อพบ
พระอภยัมณีก าลงัลุม่หลงกบัรูปภาพอาถรรพ ์โดยใชถ้อ้ยค าตดัพอ้ต่อว่าพระอภยัมณีที่ละทิง้หนา้ที่
ในการปกครองบา้นเมือง และรูส้ึกเห็นใจนางสวุรรณมาลีที่ตอ้งแบกรบัปัญหาในการบญัชาการรบ
แต่เพียงผูเ้ดียว ศรีสวุรรณจึงพยายามหาหนทางช่วยเหลือพระอภยัมณีใหห้ายเป็นปกติ ดงัตวัอย่าง
บทลิเกทรงเครื่อง 

                           รอ้งราชนิเกลิง 
      ไดฟั้งพระพี่ศรีสะใภ ้ โถน า้พระทยัเชษฐา 
ดหูรือมาสรา้งปัญหา คิดคิดแลว้น่าโมโห 
พี่สวุรรณมาลี ก็สรา้งความดีเหลือลน้ 
กบัหลงผูห้ญิงสิงหล ไม่อายคนเขาโห่ 
อาหารดีดีเมืองไทย เขามีไวใ้หถ้มเถ 
อยู่ในถาดสะอาดเท่ กลบัมาเทลงโถ 
คงอยากกินขนมปัง ของนางฝรั่งผกูโบว ์ ฯ 
                                                          (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 17-18) 
 
ศรีสุวรรณมีลักษณะนิสัยเด็ดเด่ียว เข้มแข็ง กล้าหาญ มีคุณธรรมและให้

ความส าคัญของคนในครอบครัว จากเหตุการณ์ตอนที่นางละเวงยกทัพมาล้อมเมืองผลึก ศรี
สวุรรณอาสาช่วยพระเชษฐาต่อสูก้ับเหล่าศัตรูอย่างชายชาตินักรบ คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอ
บทบาทส าคญั โดยใหศ้รีรอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่เพื่อแสดงความสามารถของตวัละครทัง้
ดา้นการรอ้งและการร  าใชอ้าวธุเพื่อใหผู้ช้มเกิดจินตภาพและอารมณร์ว่มในฉากส าคญัไดเ้ป็นอย่าง
ดี ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

พระอภยัมณี:  ครัง้เมื่อฤกษก์็ใหพ้ิชยัฤกษ์  ต่างเอิกเกรกิเกรียวกราวทกุกา้วย่าง 
 จดัแจงแต่งองคท์รงส าอางค ์  ครัง้เสรจ็ย่างเยือ้งมาหนา้พระลาน 
 รถมา้เทียบเรียบรดัอยู่คบัคั่ง  ทัง้หนา้หลงัลว้นทวนธงฉาน 
 ฤกษดี์ตีฆอ้งกอ้งกงัวาน  ทหารขานโห่ฮึกกนัครกึโครม 
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ศรีสวุรรณ:  ศรีสวุรรณนัน้ขึน้สง่รถที่นั่ง  ทัง้แตรสงัขเ์ซ็งแซ่เสียงแห่โหม 
 เดินธงทิวปลิวสว่างกลางโพยม  กลองประโคมเคียงรถบทจร  ฯ 

                                                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 23-24) 
 

2.4.6 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย: สินสมุทร 
คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงน าเสนอบทบาทส าคัญของสินสมุทรเป็นตัวละคร

ประกอบฝ่าย แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของสินสมทุร ดงันี ้
2.4.6.1 บทบาทของสินสมทุร 

การน าเสนอบทบาทของสินสมทุรเป็นพระโอรสของพระอภยัมณีกบันางผีเสือ้ 
ดา้นเครื่องแต่งกาย คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอเครื่องแต่งกายของสินสมทุรที่ โดยการประยุกต์
เครื่องแต่งกายใหส้ินสมุทรสวมศีรษะกุมารติดอุบะขา้งขวา ดอกไมท้ดัขา้งซา้ย สวมเสือ้แขนสัน้สี
เขียวเขม้ ใส่สรอ้ยคอยาวแผงใหญ่ที่ท าด้วยโลหะประดับเพชรมีสายโยงเก่ียวกัน สวมสนบัเพลาสี
ด า นุ่งผา้ยกแลว้จบัจีบดา้นขา้งทัง้สองขา้งใหส้งูขึน้ตามสดัส่วนของผูแ้สดง จากนัน้คาดเข็มขดัที่มี
ป้ันเหน่งสีเงินประดบัเพชรหรือพลอย จากนัน้สวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หัวบวั
ทัง้สองขา้งเพื่อสรา้งความสมจรงิกบับทบาทของตวัละครและใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัเนือ้เรื่องที่
น ามาใชก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องมากยิ่งขึน้  

2.4.6.2 ลกัษณะนิสยัของสินสมทุร 
สินสมทุรยงัคงมีลกัษณะนิสยักลา้หาญและเด็ดเด่ียว จากเหตกุารณใ์นตอนที่

นางละเวงไดเ้กลีย้กล่อมเจา้เมืองต่างประเทศจนสามารถรวบรวมพลไดท้ัง้เกา้ทพัเพื่อตีเมืองผลึก 
จึงเป็นเหตใุหส้ินสมทุรสูร้บกบัจีนตั๋งแลว้ถูกน า้กรดจนสลบไป จากเหตกุารณค์รัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่า 
ถึงแมส้ินสมุทรจะยังไม่มีความช านาญในดา้นการรบเท่ากับผูใ้หญ่ แต่ดว้ยความกลา้หาญเด็ด
เด่ียวและมีความมั่นใจในฝีมือการรบ ประกอบกบัพละก าลงัมหาศาลของสินสมทุรที่แสดงใหเ้ห็น
ว่าตนเป็นนกัรบที่ไม่เกรงกลวัต่อศตัรูชาติใด ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอใหส้ินสมทุรรอ้งบทกลอน
ที่แต่งขึน้ใหม่ เพื่อเอือ้ต่อการรอ้งและการตีบทของท่าร  า เช่น การร  าใชอ้าวธุที่ตอ้งมีจงัหวะที่แม่นย า
และสง่างาม จึงสรา้งความบนัเทิงใหก้บัผูช้ม ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

สินสมทุร:  สินสมทุรต่อตีไม่หนีหน่าย  
                      ชิงทลุนัฟันฟาดปราดประกาย 
                      เป็นพลงัรา้ยพราวทั่วทัง้ตวัตน 
                      สินสมทุรหยดุลบูย่ิงวบูวาบ 
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                      เป็นเปลวปราบปวดแปรบแสบเสน้ขน 
                      ติดแขนขาเสือ้ผา้จนเหลือทน 
                      ถกูเพลิงลนลม้ซบสลบไป 

                                                                                             (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 24) 
2.4.7 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย: สุดสาคร 

คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาบทบาทของสุดสาครเป็นตวัละครประกอบฝ่าย
ชายที่มีความส าคญัต่อการด าเนินเรื่อง แบ่งเป็น 2 คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของสดุสาคร ดงันี ้

2.4.7.1 บทบาทของสดุสาคร 
การน าเสนอบทบาทของสดุสาครเป็นพระโอรสของพระอภยัมณีกบันางเงือก 

ดา้นเครื่องแต่งกายของสุดสาครสวมศีรษะกุมารติดอุบะขา้งขวาและดอกไมท้ัดขา้งซา้ย สวมเสือ้
แขนสัน้สีน า้ตาลเขม้ ใส่สรอ้ยคอยาวแผงใหญ่ที่ท าดว้ยโลหะประดับเพชรมีสายโยงเก่ียวกัน ห่ม
สไบลายเสือโคร่ง สวมสนบัเพลาแลว้นุ่งผา้ยกจบัจีบดา้นขา้งทัง้สองขา้ง คาดเข็มขดัที่มีป้ันเหน่งสี
เงินประดับเพชรหรือพลอย สวมถุงเทา้สีขาว สวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หัวบัวทั้งสองขา้ง และใช้
อปุกรณด์ว้ยไมเ้ทา้รูปกะโหลกเพื่อใหก้ารแสดงมีความสอดคลอ้งและสมจรงิมากขึน้  

 
 
 
 
 
 
 

 
                         

ภาพประกอบ 11 ภาพสดุสาคร จากเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2562 
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2.4.7.2 ลกัษณะนิสยัของสดุสาคร 
สดุสาครมีลกัษณะนิสยัที่กตญัญกูตเวทีต่อบิดามารดา จากเหตกุารณใ์นตอน

ที่พระอภัยมณีหลงอ านาจรูปภาพอาถรรพข์องนางละเวง สุดสาครได้แก้มนตเ์สน่หจ์ากรูปภาพ
อาถรรพใ์หก้ับพระอภัยมณีจนหายเป็นปรกติ คณะกรณ์กัญจนรตันน์ าเสนอใหสุ้ดสาครพูดบท
เจรจาที่มีการแต่งขึน้ใหม่เพื่อกลา่วแนะน าตนเอง และการใชท้่าร  าประกอบ เช่น ท่าแนะน าตนเองที่
ผูแ้สดงจีบมือซา้ยเขา้อก เอียงศีรษะทางขวา ท่าท่านเป็นการใชม้ือใดมือหนึ่งชีไ้ปทางตัวละครอ่ืน 
ซึ่งการน าเสนอสินสมทุรถือเป็นการขยายความจากเหตกุารณท์ี่น ามาใชใ้นกาแสดงลิเกทรงเครื่อง
เพื่อให้ผู ้ชมจดจ าตัวละครส าคัญและเข้าใจรายละเอียดของเนื ้อเรื่องได้ ดังตัวอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 

                                           เจรจา 
สดุสาคร:    เกลา้หม่อมฉันชื่อ ว่าสดุสาคร เป็นลกูของนางเงือกนอ้ยที่อยู่เกาะแกว้

 พิสดาร ลกูไดล้าพระเจา้ตามาตามหาพระบิดา ก่อนลกูมาถึงที่นี่ก็ผ่าน
 อปุสรรคนานาประการก็ไดไ้มเ้ทา้กบัมา้มงักรที่ช่วยปัญหาลกูตลอดมา
 ส าหรบันอ้งหญิงองคน์ัน้ชื่อว่า เสาวคนธ์และพระอนุชาองคน์ั้นชื่อว่า 
 หัสไชย ทั้งสองเป็นโอรสและพระราชธิดาเขาของเจ้าเมืองการะเวก 
 ดว้ยความรกัดจุดั่งญาติจึงรว่มเดินทางมาพะยะค่ะ  
                                                                                           (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 22-23) 

 
สุดสาครมีลกัษณะนิสยัสุขุม รอบคอบ และเก่งกลา้ในดา้นการสูร้บกับศัตรู 

จากเหตุการณ์ตอนที่กองทัพต่างประเทศอาสานางละเวงมาตีเมืองผลึก สุดสาครอาสาช่วยพระ
บิดาออกรบกบักองทพัของนางละเวงดว้ย คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหส้ดุสาครพูดบทเจรจา
เพื่อใหเ้นือ้เรื่องมีความสัน้ กระชับและรวดเร็วมากบิ่งขึน้ และให้ผูช้มไดเ้ห็นแสดงความสามารถ
และความเด็ดเดี่ยวของสดุสาคร ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

องัคลุา: แต่ครัง้นี ้เรามามากกว่าพวกท่าน โอกาสชนะของพวกท่านมีนอ้ย สุดที่
   จะกลา่วแลว้ 

สดุสาคร: ท่านเจรจาโอหงันัก เมื่อท่านปรารถนาจะสูร้บ ก็อย่ามวัชา้อยู่เลย จงเร่ง
   เขา้มาเถิด                                                                                                                                                                                              

                                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 25) 
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2.4.8 ตัวละครประกอบฝ่ายชาย: หัสไชย 
คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเสนอบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอบทบาทของหสัไชย

เป็นตวัละครประกอบฝ่ายชาย แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของหสัไชย ดงันี ้
2.4.8.1 บทบาทของหสัไชย 

คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงน าเสนอบทบาทของหสัไชยเป็นพระโอรสของทา้ว
สรุโิยทยักบันางจนัทวดีแห่งเมืองการะเวกและมีพระเชษฐภคินี คือ นางเสาวคนธ ์หสัไชยยงัคงคอย
ติดตามและช่วยเหลือสุดสาครในท าศึกสงครามกับกองทัพของต่างประเทศ ส าหรบัการน าเสนอ
เครื่องแต่งกายของหสัไชย คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีการใหห้สัไชยสวมเสือ้แขนสัน้สีด าเขม้ สวมสนับ
เพลา นุ่งผ้ายกแล้วจับจีบด้านขา้งทั้งสองข้างให้สูงขึน้ตามสัดส่วนของผู้แสดง คาดเข็มขัดที่มี
ป้ันเหน่งสีเงินประดับเพชรหรือพลอย สวมศีรษะกุมารติดอุบะข้างขวาและดอกไมท้ัดข้างซ้าย 
จากนัน้จะสวมถงุเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หวับวัทัง้สองขา้ง  

2.4.8.2 ลกัษณะนิสยัของหสัไชย 
หสัไชยเป็นตวัละครประกอบที่มีลกัษณะนิสยัเป็นเด็กน่ารกั ฉลาดหลกัแหลม 

เจา้คารมคมคายและคอยช่วยเหลือสดุสาคร คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหห้สัไชยรอ้งบทกลอน
ที่แต่งขึน้ใหม่ ดว้ยการใชถ้อ้ยค าติดตลกขบขนั และการใชท้่าร  าประกอบ เช่น ท่ารื่นเริงที่ผูแ้สดงใช้
มือซา้ยยกนิว้ขึน้มาใกลร้ิมฝีปาก ที่หมายถึงการยิม้หรือดีใจเพื่อสรา้งสนัและเสียงหัวเราะให้กับ
ผูช้ม ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

หสัไชย:   ฟังวาจาแมน้่ารกั  นึกคกึคกัในอารมณ ์
 ถา้พดูถึงเรื่องขนม คิดแลว้ก็สมมโน 
 หนอูยากกินขนมฝรั่ง หนอูยากไดฟั้งเสียงเพลง 
 หนอูยากเห็นนางระเวง เขาว่าทัง้เก่งทัง้โก ้ฯ   

                                                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 17-18) 
 

2.4.9 ตัวละครประกอบฝ่ายหญิง: เสาวคนธ ์
คณะกรณก์ัญจนรัตนน์ าเสนอบทบาทของเสาวคนธ์เป็นตัวละครประกอบฝ่าย

หญิง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บทบาทและลกัษณะนิสยัของเสาวคนธ ์ดงันี ้
2.4.9.1 สถานภาพของเสาวคนธ ์

การน าเสนอบทบาทของเสาวคนธ์เป็นพระราชธิดาองคโ์ตของทา้วสุริโยทัย
แห่งเมืองการะเวกและเป็นพระเชษฐคินีของหัสไชย ส าหรบัเครื่องแต่งกายของเสาวคนธ์จะสวม
กระบงัหนา้ติดอบุะและดอกไมท้ดัขา้งซา้ย สวมเสือ้เยียรบบัคอกลมแขนสัน้ปักดิน้ สวมใส่กรองคอ
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ห่มสไบพาดไหล่ โดยปล่อยชายดา้นหลงัสวมสงัวาลประที่มีลกัษณะเป็นแผงเงินที่เป็นลวดลาย
ดอกไม ้จากนัน้ติดอินทรธนูเล็กสีเงินที่ไหล่ และโบสีเหลืองกบัแดงทัง้สองขา้ง ห่มสไบพาดไหล่โดย
ปล่อยชายดา้นหลงัสวมสงัวาลประที่มีลกัษณะเป็นแผงเงินที่เป็นลวดลายดอกไม ้นุ่งผา้ดว้ยผา้ยก
จับจีบหน้านางโดยใหช้ายผา้เสมอกัน แลว้คาดเข็มขัดที่มีป้ันเหน่งสีเงินประดับเพชรหรือพลอย
สวยงาม ใสก่ าไลเพชรทัง้สองขา้ง ใสต่่างห ูและสวมถุงเทา้สีขาวและสวมขอ้เทา้หรือก าไลเทา้หวับวั
ทัง้สองขา้ง  

2.4.9.2 ลกัษณะนิสยัของเสาวคนธ ์
เสาวคนธเ์ป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะนิสยัเจา้คารมและรกัศกัดิ์ศรีของความเป็น

กุลสตรี เมื่อเสาวคนธไ์ดฟั้งศรีสวุรรณ สินสมทุร สดุสาคร และหสัไชยเยา้แหย่นางสวุรรณมาลีเรื่อง
ที่พระอภยัมณีไปหลงรูปอาถรรพน์างละเวงที่เป็นชาวต่างชาติ นางเสาวคนธจ์ึงไดพ้ยายามเขา้ขา้ง
นางสวุรรณมาลีในฐานะอิสตรีดว้ยกนั แลว้ยงัใชถ้อ้ยค าวาจาต่อว่า แหน็บแนมศรีสวุรรณ สินสมทุร 
สดุสาคร และหสัไชยที่ไปหลงใหลชื่นชมนางละเวงไปดว้ยเช่นกัน ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอให้
นางเสาวคนธร์อ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยใชถ้อ้ยค าตัดพ่อต่อว่าศรีสวุรรณ สินสมทุร สดุสาคร
และหัสไชย ที่ต่างชื่นชมรูปภาพอาถรรพข์องนางละเวง ประกอบกับการใชท้่าร  าเช่น ท่าโกรธที่ผู ้
แสดงที่ใชฝ่้ามือขา้งหนึ่งถไูปที่กา้นคอ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

เสาวคนธ:์ (วิ่งไปหาเจา้ปา้) ฟังสิเจา้ปา้มาลี พวกนีบ้า้จีไ้หมเลา่ 
ท าเป็นคนหลงเงา ทัง้งี่เง่าสดุโง่ 
ช่างผิดระบอบชอบดงั อยากเป็นฝรั่งผมแดง 
ชอบยกย่องของแพง จนลืมขา้วแกงแปง้โม่ 
มาหลงสตเูต็ก ในหมอ้เล็กหมอ้โต   (รบั) 

                                                                                           (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 17-18) 
 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การน าเสนอตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนาง
ละเวง ที่น ามาปรบัใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงสืบทอดตัวละครเอก 
ตวัละครปฏิปักษ ์และตวัละครประกอบเหมือนกบัวรรณคดีไทย เพราะเนื่องจากตวัละครทกุตัวลว้น
มบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินเรื่อง และตวัละครบางตวัมีความหลากหลายเชือ้ชาติและต่างภาษา 
จึงท าใหเ้อือ้ต่อการน ามาปรบัใชก้ับการรอ้ง การเจรจา การตีบทของท่าร  า เช่ น ท่ารกั ท่าโกรธ      
ท่าเคือง ท่าโศก ท่าตาย เป็นตน้  และสามารถน ามาบรรจุเพลงตามลกัษณะของภาษาต่าง ๆ เช่น 
จีน ฝรั่ง แขก เป็นตน้  
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ตวัละครที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องยงัสะทอ้นใหเ้ห็นเก่ียวกบัความ
รกั โลภ โกรธ หึงหวง และอาฆาตพยาบาทตามวิสยัของมนุษยป์ุถุชน เช่น ตัวละครเอกพระอภัย
มณีถึงแมจ้ะเป็นตัวละครเอกที่มีความฉลาดเฉลียว มีบุญญาธิการ แต่พระอภัยมณียังคงเป็นตัว
ละครที่มีลกัษณะนิสยัขลาดกลวัในดา้นการสูร้บ จึงตอ้งพึ่งผูอ่ื้นอยู่เสมอ เจา้ละมานที่มีความโลภ
และลุ่มหลงความงดงามของนางละเวงจนท าใหย้อมท าทุกอย่างแมต้อ้งแลกดว้ยชีวิต นางละเวง
เป็นตัวละครปฏิปักษ์ฝ่ายหญิงที่มีลักษณะนิสัยอาฆาตแคน้มุ่งท าลายพระอภัยมณีจนท าใหเ้กิด
สงครามครั้งยิ่งใหญ่ขึน้ ซึ่งการน าเสนอตัวละครจากวรรณคดีไทยที่น ามาใช้ในการแสดงลิเก
ทรงเครื่อง ท าใหเ้กิดความสมัพนัธ ์สอดคลอ้งและเหมาะสมกับนาฏกรรมการแสดงและช่วยสรา้ง
ความบนัเทิงใหแ้ก่ผูช้มในยคุปัจจบุนั 

3. การวิเคราะหฉ์ากจากวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
ฉากเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยท าให้เนือ้เรื่องดูสมจริงและให้ผู้ชมเกิดการรับรูแ้ละ

จินตนาการไปกบัฉากนัน้ ๆ ได ้สายทิพย ์นุกูลกิจ (2543, น. 185) ไดอ้ธิบายความหมายของค าว่า
ฉากว่า ฉากคือสถานการณ์ บรรยากาศ รวมทั้งสิ่งแวดลอ้มอ่ืน ๆ เพื่อใหผู้อ่้านทราบว่าฉากนั้น
เกิดขึน้ที่ไหน เมื่อไร เพื่อเป็นการสรา้งฉากใหด้สูอดคลอ้งและสมจรงิมากขึน้  

คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงสืบทอดฉากส าคัญที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเพื่อน ามาใชใ้น
การแสดงลิเกทรงเครื่อง ที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องทัง้สามเรื่อง ไดแ้ก่ ฉากเรื่องอิเหนา 
ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา ฉากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต ตอนหลงรูปนางละเวง และ
ฉากเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง ดงันี ้

 
3.1 ฉากส าคัญในเร่ืองอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 

การน าเสนอฉากส าคัญเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา ที่น ามาใชใ้นการ
แสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงรกัษาฉากส าคัญที่ปรากฏในวรรณคดีไทยกับบท
ลิเกทรงเครื่อง ไดแ้ก่ ฉากเมืองหมนัหยา ฉากอิเหนาลานางจินตะหรา ฉากอิเหนายกทพัออกจาก
เมืองหมนัหยาและฉากจรการบัสารจากทา้วดาหา ผูว้ิจยัสรุป การน าเสนอฉากส าคญัในการด าเนิน
เรื่องเป็นตาราง ดงันี ้
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ตาราง 20 ตารางแสดงฉากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา จากวรรณคดีไทยกบั 
ลิเกทรงเครื่อง 

ฉากส าคัญเร่ืองอิเหนา  
ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 

วรรณคดีไทย ลิเกทรงเคร่ือง 

ฉากเมืองหมนัหยา ✓  ✓  

ฉากอิเหนาลานางจินตะหรา ✓  ✓  

ฉากอิเหนายกทัพออกจากเมือง
หมนัหยา 

✓  ✓  

 
3.1.1 ฉากเมืองหมันหยา 

ฉากเมืองหมันหยาเป็นฉากส าคัญที่คณะกรณ์กัญจนรัตน์น าเสนอฉากเมือง
หมนัหยา โดยใหต้วัละครอิเหนารอ้งบทกลอนเพื่อกล่าวถึงฉากเมืองหมนัหยาในตอนตน้เรื่อง “อยู่
ยังหมันหยาธานี” นอกจากนีอิ้เหนายังรอ้งบทกลอนสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลัยที่พระราชนิพนธ์บทละครในเรื่องอิเหนาเพื่อน าใช้ในการแสดงละครร  า และอิเหนายัง
กล่าวถึงกษัตริยท์ัง้สี่นครที่มีความเก่ียวขอ้งกับเนือ้เรื่อง ไดแ้ก่ ทา้วกุเรปัน ทา้วดาหา ทา้วกาหลงั 
และทา้วสิงหดัส่าหรี ที่สืบเชือ้สายมาจากวงศเ์ทวา จากนัน้อิเหนาพดูบทเจรจาบรรยายถึงภูมิหลงั
ของตนเองเพื่อเป็นการขยายเนือ้ความจากเรื่องเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจและทราบถึงรายละเอียดของเรื่อง
ที่ก าลงัจะด าเนินเป็นฉากต่อไป ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง         

                                รอ้งเพลงแขกมอญ 
ระเด่น: เมื่อนัน้   องคร์ะเด่นมนตรีเรืองศรี 

   อยู่ยงัหมนัหยาธานี ภมูีเป็นสขุทกุเวลา 
                                  ราชนิเกลิง 
      ก่อนจะเกริ่นเดินกลอน ขอยกกรกราบกม้  
 สิบนิว้กระพุ่มเหนือผม   ไหวท้่านผูน้กัประพนัธ ์ 
 องคจ์กัรีองคท์ี่สอง  ของมวลพี่นอ้งถิ่นไทย 
 จอมศิลปินผูย้ิ่งใหญ่  พระหฤทยัขยนั 
 แต่งบทพระราชนิพนธ ์  เป็นกลอนสภุาพเพรียบพรอ้ม 
 ในดวงมโนเกลา้อ่อนนอ้ม  ร  าลกึถึงพระคณุท่านนัน้ 
 ถา้บทบาทพลาดเพีย้น  พระโปรดอย่าถือว่าผิด  
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 เกลา้พรอ้มดว้ยหมู่เพื่อนมิตร  ไดปั้กจิตตใ์จมั่น 
    แต่ปางหลงัยงัมี  กษัตรยิอ์ยู่สี่พระองค ์
     ศกัดินาสงูสง่  เชือ้พระวงศอ์สญั (ลง) 
 นี่แหละอิเหนาโดยตรง  สืบมาจากวงศเ์ทวญั  ฯ  
                                            เจรจา 
ระเด่น:   ขา้พเจา้ระด่นมนตรีมาอยู่ยงัหมนัหยาธานีนี ้พรอ้มเมียรกัทัง้สาม 

คือ จินตะหรา สการะวาตีและมาหยารศัมี เป็นเวลานานแลว้ 
    พระบิดาท่านทา้วกเุรปันเขียนสาสน์มาเตือนถึงสี่ฉบบัใหไ้ป 
    แต่งงานกับบุษบา โถใครจะไปแต่งได ้ขีมู้กก็เลอะ น า้ตาก็กรัง
    กรงั คนสวยคนงามก็ตอ้งจินตะหรา                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 1-2) 
 

3.1.2 ฉากอิเหนาลานางจินตะหรา 
ฉากอิเหนาลานางจินตะหราเป็นฉากที่ส  าคญัและสอดคลอ้งกบัเนือ้เรื่อง โดยเริ่ม

หลงัจากเหตกุารณใ์นตอนที่อิเหนารบัสารจากทา้วกุเรปัน แลว้ไปแจง้ใหน้างจินตะหราทราบ คณะ
กรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหน้างจินตะหรารอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อบรรยายพระต าหนกัชัน้ใน
ของนางจินตะหราที่มีขา้ทาสบรวิารคอยอยู่ปรนนิบติัรบัใชม้ากมาย ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง              

                           เพลงกลอ่มนารี 
         เมื่อนัน้  โฉมยงคอ์งคร์ะเด่นจินตะหรา 
พรอ้มดว้ยสาวสรรกลัยา  อยู่ยงัหมนัหยาธานี  ฯ 

                                                                                               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6) 
 
ฉากอิเหนาลานางจินตะหรายงัเป็นฉากที่สรา้งบรรยากาศแสดงถึงความทุกขใ์จ

ของอิเหนาไดอ้ย่างเด่นชดั คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหอิ้เหนารอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดย
ใชถ้อ้ยค าภาษาเพื่อแสดงความรูส้ึกหนกัใจที่จะตอ้งพลดัพรากจากนางจินตะหรา ดงัตวัอย่างบท
ลิเกทรงเครื่อง      
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                                     เพลงสะสม 
ระเด่น:    ครัน้ถึงแท่นสวุรรณบรรจง       เขา้นั่งแนบแอบองคน์างโฉมศรี  

ถอดถอนฤทยัพลางทางพาที ภมูีแจง้ความทรามวยั 
   (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6) 

 
การน าเสนอฉากตอนอิเหนาลานางจินตะหราเป็นฉากส าคัญที่ช่วยแสดง

ความรูส้ึกตึงเครียด ความหึงหวงและความคับแค้นใจของนางจินตะหราได้อย่างชัดเจน โดย
น าเสนอใหจ้ินตะหรารอ้งบทกลอนที่น ามาจากบทวรรณคดีไทยเพื่อเป็นการพรรณนาถึงความรูส้ึก
ของตนเอง เมื่อรูว้่าอิเหนาตอ้งเดินทางกลบัไปยงัเมืองของทา้วดาหา ซึ่งอาจหมายถึงอิเหนาจะได้
พบกบันางบษุบาคู่ตนุาหงนัดว้ยเช่นกนั ซึ่งการน าเสนอฉากในตอนดงักลา่วนี ้แสดงใหเ้ห็นว่า คณะ
กรณ์กัญจนรตันย์ังคงรกัษาฉากเพื่อใหผู้ช้มจดจ าเหตุการณ์และฉากส าคัญของเนือ้เรื่องได ้ ดัง
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  

                             รอ้งตะลุม่โปง 
           เมื่อนัน้  จินตะหราวาตีมีศกัดิ ์
ฟังตรสัขดัแคน้ฤทยันกั  สะบดัพกัตรผ์ินหลงัไม่บงัคม 
จึงตอบถอ้ยนอ้ยหรือองคพ์ระทรงฤทธิ์  ชั่งประดิษฐ์คิดความไม่งามสม 
ลว้นกลา่วแกลง้แสรง้ดว้ยเลห่ล์ม  คดคมแยกคายไวห้ลายชัน้ 
พระจะไปดาหาปราบขา้ศกึ  หรือระลกึถึงคู่ตนุาหงนั 
ดว้ยสงครามในจิตตติ์ดพนั  จึงผ่อนผนัพจนาอาลยั 
ไหนเลา่พระผ่านฟ้าสญัญานอ้ง  จะปกปอ้งครองที่ความพิสมยั 
ไม่นิราศแรมรา้งห่างไกล  จนบรรลยัมอดมว้ยไปดว้ยกนั 
พระวาจาน่าเชื่อเป็นพน้นกั  จึงหลงรกัภกัดีไม่เดือดฉนัท ์
พาซื่อสจุรติคิดส าคญั  หมายมั่นเมตตาปราณี 
มิรูม้าอาภพักลบักลาย  จะหลีกเลี่ยงเบี่ยงบ่ายหน่ายหนี 
ยงัสมค าสญัญาพาที  ก่ีรอ้ยปีพระจะกลบัคืนมา (โอด) 

                                                             (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6-8) 
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3.1.3 ฉากอิเหนายกทัพออกจากเมืองหมันหยา 
ฉากอิเหนายกทัพออกจากเมืองหมันหยาเป็นฉากหลงัจากเหตุการณ์ในตอนที่

อิเหนาเสด็จออกมาจากต าหนกัของนางจินตะหรา คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอฉากอิเหนายกทพั
ออกจากเมืองหมันหยา โดยใหส้งัคามาระตารอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่โดยอาศัยเนือ้ความเดิม
จากเหตุการณ์ เพื่อเป็นการรกัษาฉากส าคัญที่แสดงความเก่งกลา้สามารถในดา้นการออกศึก
สงครามของอิเหนาและสังคามาระตา และยังช่วยใหผู้ช้มไดร้บัอรรถรสจากการชมฉากที่สรา้ง
ความต่ืนตาต่ืนใจที่คณะกรณ์กัญจนรตัน์น ามาสรา้งเพื่อใหฉ้ากมีความสมจริงและแสดงใหเ้ห็น
ความยิ่งใหญ่จากขบวนกองทพัทหารที่เก่งกลา้ในศาสตราอาวธุ เช่น ทหารดาบ ทหารหอก ทหาร
ทวน ทหารปืน ทหารมา้ ขบวนชา้ง ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                      รอ้งหงสท์อง 
สงัคา:              สงัคามาระตาจดักองทพั เตรียมขบวนคอยรบัพระเชษฐา 

พวกกองหนา้ตัง้ธงเป็นทิวแถว กองทะลวงใจแกลว้ถือศาตรา 
ทหารดาบแกว่งดาบอยู่กลบักลอก ทหารหอกร าหอกอยู่เรงิรา่ 
ทหารทวนร าทวนอยู่ครกึครืน้ ทหารปืนประทบัอยู่กบับ่า 
ทหารขี่มา้ขนาบขา้ง พลชา้งโชติช่วงชงูวงงา 
ทัง้ทบัหนา้ทบัหนนุครบจ านวน จดัขบวนเรียงรายอยู่ซา้ยขวา (ลง) 
รอเสด็จจอมพงษว์งศเ์ทวา ไดฤ้กษเ์วลาจะเคลื่อนไป (รบั)  
                                                             (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 11-12)  

 
ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า คณะกรณ์กัญจนรตันย์ังคงสืบทอฉากส าคัญจากเรื่องอิเหนา 

ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา จากวรรณคดีไทยที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง ไดแ้ก่ ฉาก
เมืองหมนัหยา ฉากอิเหนาลานางจินตะหรา และฉากอิเหนายกทพัออกจากเมืองหมันหยา เพราะ
แต่ละฉากลว้นมีความส าคัญและสอดคลอ้งต่อการด าเนินเรื่อง ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่องมักให้ตัว
ละครรอ้งบทกลอนกล่าวถึงฉากและสถานที่เพื่อใหผู้ท้ราบและจดจ าว่าเป็นเหตุการณใ์นตอนใด
ของเนือ้เรื่อง และฉากยังเป็นการสรา้งความน่าสนใจและเหมาะสมกับนาฏกรรมการแสดงในยุค
สมยัปัจจบุนัมากขึน้  
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3.2 ฉากส าคัญในเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง 
การแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงรักษาฉากส าคัญตรงกับ

วรรณคดีไทย 4 ฉาก คือ ฉากเรือนจมื่นไวย ฉากเรือนขุนชา้ง ฉากขุนแผนเขา้หานางวนัทอง และ
ฉากสมเด็จพระพนัวษาทรงช าระความเรื่องนางวนัทอง ผูว้ิจยัสรุป การน าเสนอฉากส าคญัของเนือ้
เรื่องเป็นตาราง ดงันี ้

ตาราง 21 ตารางแสดงฉากเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง จากวรรณคดีไทยกบั 
ลิเกทรงเครื่อง 

ฉากส าคัญเร่ืองขุนช้างขุนแผน  
ตอนพิพากษานางวันทอง 

วรรณคดีไทย ลิเกทรงเคร่ือง 

ฉากเรือนจมื่นไวย ✓  ✓  

ฉากเรือนขนุชา้ง ✓  ✓  

ฉากขนุแผนเขา้หานางวนัทอง ✓  ✓  

ฉากสมเด็จพระพนัวษาทรงช าระความ
เรื่องนางวนัทอง 

✓  ✓  

 
3.2.1 ฉากเรือนจมื่นไวย 

คณะกรณ์กัญจนรตัน์ยังคงรกัษาฉากเรือนจมื่นไวยใหเ้หมือนกับวรรณคดีไทย 
โดยน าเสนอใหจ้มื่นไวยรอ้งบทกลอนที่น ามาจากบทวรรณคดีไทย เพียงแต่มีการดัดแปลงค าบาง
ค าในวรรคและมีการแต่งกลอนใหม่ในบางวรรคเพื่อเอือ้ต่อการรอ้งบทกลอนและตีบทของท่าร  า 
การน าเสนอฉากเรือนของจมื่นไวยยังเป็นการเน้นบรรยากาศที่แสดงอารมณ์และความรูส้ึกถึง
ความขลงั น่ากลวั วิเวกวงัเวงและความเย็นยะเยือกจากสายลม ซึ่งการน าเสนอฉากเรือนจมื่นไวย
ยังสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยยังคงมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร ์พิธีกรรมและการเซ่นไหว้ภูติผี
วิญญาณ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

 
 
 
 



  149 

ตาราง 22 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 
จากบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

บทวรรณคดีไทย 
    เงียบสตัวจ์ตับุททวิบาท              ดาวดาษเดือนสว่างกระจ่างไข 
น า้คา้งตกกระเซ็นเย็นเยือกใจ         สงดัเสียงคนใครไมพ่ดูจา 
ไดย้ินเสียงฆอ้งย ่าประจ าวงั            ลอยลมล่องดงัถึงเคหา 
คะเนนบัย ่ายามไดส้ามครา             ดเูวลาปลอดห่วงทกัษิณ 
ฟ้าขาวดาวเด่นดวงสว่าง                 จนัทรก์ระจา่งทรงกลดหมดเมฆสิน้ 
จึงเซ่นเหลา้ขา้วปลาใหพ้รายกิน      เสกขมิน้ว่านยาเขา้ทาตวั 
ลงยนัตร์าชะเอาปะอก                 หยิบยกมงคลขึน้ใสห่วั 
เป่ามนตเ์บือ้งบนชอุ่มมวั                 พลายยั่วยวนใจใหไ้คลคลา  
จบัดาบเคยปราบณรงคค์รบ           เสรจ็ครบบริกรรมพระคาถา 
ลงจากเรือนไปมิไดช้า้                 รีบมาถึงบา้นขนุชา้งพลนั ฯ                                              
                                       (บทเสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผน เล่ม 3, 2546: 214) 

บทลิเกทรงเครื่อง 
   มองดทูอ้งฟา้นภาอากาศ            ดาวดาษเดือนกว่างกระจา่งไข 
น า้คา้งตกหยาดกระเซ็นเย็นเยือก   สงดัเงยีบเสียงใครไม่พดูจา 
ไดย้ินฆอ้งย ่าประจ าวนั                 ลอยลมล่องดบับนเวหา 
คะเนนบัจบัยามไดส้ามครา            ดเูวลาปลอดปลดหมดมลทิน 
ฟ้าขาวดาวเด่นเดือนสว่าง              จนัทรก์ระจ่างทรงกลดหมดเมฆสิน้ 
จึงเซ่นเหลา้ขา้วปลาใหพ้รายกิน      เสกขมิน้ว่านยาทาตวั 
ลงยนัตร์าชะขึน้ปะอก                 หยิบยกมงคลขึน้สวมหวั 
เป่ามนตเ์บือ้งบนชอุ่มมวั                 พลายยั่วยวนใจใหไ้คลคลา  
หยิบดาบเคยปราบณรงคร์บ            เสรจ็ครบบริกรรมพระคาถา 
ลงจากเรือนพลนัมิทนัชา้                 มาขึน้มา้ศรีจนัทรท์นัที ฯ 
                                                      (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 4-5) 

 
3.2.2 ฉากเรือนขุนช้าง 

บทลิเกทรงเครื่องน าเสนอฉากเรือนขุนชา้ง โดยใหขุ้นชา้งรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้
ใหม่ ดว้ยใชถ้อ้ยค าการบรรยายรายละเอียดเรือนของขุนชา้งว่ามีพืน้ที่ขนาดใหญ่โตกวา้งขวาง และ
ยังมีการแบ่งสดัส่วนของตัวบา้นไดอ้ย่างเหมาะสม การน าเสนอฉากเรือนขุนชา้งยังแสดงใหผู้ช้ม
เห็นว่า ขนุชา้งยงัคงเป็นตวัละครที่มทีรพัยส์มบติัเงินทองมหาศาลและขา้วของเครื่องใชค้รบครนั “มี
เงินนบัเป็นถงัมียุง้ฉางบา้นช่อง” จึงท าใหข้นุชา้งถูกกล่าวถึงว่าเป็นเศรษฐีร  ่ารวยเหนือกว่าบา้นของ
คนทั่ว ๆ ไป และยงัเป็นที่นบัหนา้ถือตาของผูค้นในจงัหวดัสพุรรณบุรีอีกดว้ย นอกจากนี ้ฉากเรือน
ขุนชา้งยงัเป็นฉากส าคญัที่พิสจูนค์วามรกัแทข้องขุนชา้งที่มีต่อนางวนัทอง ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่อง
น าเสนอใหขุ้นชา้งรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อสรา้งความสมจริงใหก้ับเนือ้เรื่อง ดงัตวัอย่างบท
ลิเกทรงเครื่อง 

                                    เพลงสารกิา 
                  ขนุชา้ง:            ทั่วทัง้แควน้แดนสพุรรณ ขาพากนัยอมพี่ 

       อยากเป็นมหาเศรษฐี  ทองแท่งมีเต็มถ่าย 
        มีเงินนบัเป็นถงั  มียุง้ฉางบา้นช่อง 
        ขา้วเต็มนาปลาเต็มหนอง  ไม่รูจ้ะเอาไปไหน 
        หากว่าแม่วนัทอง  จะซือ้ของแต่งตวั 
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        ก่ีหมื่นก่ีพนัฉนัไม่กลวั  จะทนูหวัมอบให ้
                                (ลง) จะรอ้ยชั่งพนัชั่ง  หม่อมขนุชา้งตามใจ 

                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 5) 
 

3.2.3 ฉากขุนแผนเข้าหานางวันทอง 
ฉากขุนแผนเขา้หานางวันทองเป็นฉากหลงัจากจมื่นไวยไดล้กัพาตัวนางวันทอง

มาจากเรือนของขุนชา้ง ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอใหขุ้นแผนรอ้งบทกลอนที่น ามาจากบท
วรรณคดีไทย เพียงแต่มีการแต่งกลอนใหม่บางวรรคและดดัแปลงถอ้ยค าบางค าใหต่้างไปจากบท
วรรณคดีไทย เพื่อใหเ้หมาะสมแก่การรอ้งบทกลอนของผูแ้สดงและเพื่อใหผู้ช้มสามารถตีความจาก
บทกลอนไดง้่ายขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

ตาราง 23 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 
จากบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

                             บทวรรณคดีไทย 
โอเ้จา้แกว้ตาของพ่ีเอ๋ย              เจา้หลบัใหลกะไรเลยเป็นหนกัหนา 
ดงันิ่มนอ้งหมองใจไม่น าพา        ฤๅขดัเคืองคิดว่าพี่ทอดทิง้ 
ความรกัหนกัหน่วงทรวงสวาดิ    พีไ่ม่คลาศคลายรกัแต่สกัสิ่ง 
เผอิญเป็นวิปริตพี่ผดิจริง            จะนอนนิ่งถือโทษโกรธอยู่ไย 
                                (บทเสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผน เล่ม 3,2546: 214) 

บทลิเกทรงเครื่อง 
   พี่มาแลว้นะนอ้งวนัทองเอ๋ย       อย่าหลบัใหลกระไรเลยนานหนกั
หนาเจา้หลบัจริงหรือแกลง้นิ่งไม่ลืมตา  หรือโกรธเคืองพ่ีว่าที่ทอดทิง้ 
ความรกัหนกัหน่วงทรวงสวาท     ไม่เคยคลาดคลายรกัเลยสกัสิ่ง 
เผอิญเกิดวิปริตพี่ผดิจริง             นอ้งอย่างกร่ิงโกรธพี่ขออภยั 
                                                (หอมหวล นาคศิริ,2500: 10) 

 
ฉากขุนแผนเขา้หานางวนัทอง ในบทลิเกทรงเครื่องยงัน าเสนอใหน้างวนัทองรอ้ง

บทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยใชถ้อ้ยค าตดัพอ้ต่อว่า เสียดสีและประชดประชนั เรื่องความเจา้ชูข้อง
ขนุแผนและยงัทอดทิง้ใหน้างวนัทองตอ้งทนอยู่กินกบัขุนชา้ง จนท าใหถ้กูประณามว่าเป็นหญิงสอง
ใจ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

วนัทอง:                  ขอเสียทีเถอะพ่อ อย่ารือ้ก่อเรื่องเก่า 
 เรื่องทกุขย์ากของเรา ไม่มีใครเขา้รอบรู ้
 พ่อแผนถกูลงโทษ นอ้งตัง้ทอ้งหมดท่า 
 ถกูขนุชา้งฉดุครา่ ดว้ยกิรยิาข่มขู่ 
 หญิงตกอยู่มือชาย  ตอ้งทนขายขีห้นา้  
 สิบแปดปีพี่ขา ไม่มีใครมาหามาสู ่
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 พอพี่แผนออกจากคกุ ก็มารว่มสขุเมียสาว 
 ทิง้เมียไทยเมียลาว ดแูพรวพราวสวยหรู 
 ไม่คิดรบักลบัเรือน จรงิไหมพ่อเพื่อนเดินไพร 
 นี่ดีหรอกพระไวย ที่มีน า้ใจวามวู่ 
 มาอยู่เพียงชั่วคราว พอรุง่เชา้ก็จะไป 
 พ่อแผนอย่ามากวนใจ ใหน้อ้งไดอ้ายอดส ู

              (ลง)พ่อคณุจงหกัใจหา้ม โปรดนอ้งดว้ยความเอ็นด ู
                                                                                               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8-10) 
 

3.2.4 ฉากสมเด็จพระพันวษาทรงช าระความเร่ืองนางวันทอง 
คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงรักษาฉากสมเด็จพระพันวษาทรงช าระความเรื่อง    

นางวนัทองใหต้รงกบับทวรรณคดีไทย โดยปรบัใหส้มเด็จพระพนัวษารอ้งบทกลอนที่น ามาจากบท
วรรณคดีไทย เพียงดดัแปลงค าบางค าในวรรคเพื่อเอือ้ต่อการรอ้งและการตีบทของท่าร  า เช่น ท่าชี ้
ท่าเคือง ท่าโกรธ เป็นตน้ รวมทัง้ฉากยังช่วยสรา้งบรรยากาศและอารมณส์ะเทือนใจต่อผูช้มเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอารมณท์ี่สรา้งความรูส้ึกสงสารและเวทนานางวันทองที่เกิดความหวาดหวั่น
เสียขวญัต่อการตอบค าถามเพราะดว้ยความเกรงกลวัอ านาจบารมีของสมเด็จ  พระพนัวษา จึงท า
ใหน้างวันทองถูกสมเด็จพระพนัวษาบริภาษว่า “หญิงกาลกิณี  อีแพศยา มันไม่น่าเชยชิดพิสมยั” 
แลว้ทรงสั่งโทษประหารนางวนัทองเพื่อไม่ใหเ้ป็นเยี่ยงอย่างต่ออิสตรีในภายภาคต่อไป ดงัตวัอย่าง
บทลิเกทรงเครื่อง 
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ตาราง 24 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 
จากบทวรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

บทวรรณคดีไทย 
    ครานัน้พระองคผ์ูท้รงภพ          ฟังจบแคน้คั่งดงัเพลิงไหม ้
เหมือนดินประสิวติดกบัเปลวไฟ    ดดูู๋เป็นไดอ้วีนัทอง 
จะว่ารกัขา้งไหนไม่ว่าได ้              น า้ใจจะประดงัเขา้ทัง้สอง 
ออกนั่นเขา้นี่มีส  ารอง             ยิ่งกว่าทอ้งทะเลอนัลกึล า้ 
จอกแหนแพเสาส าเภาใหญ่          มาทอดถมเท่าไรไม่รูส้กึ 
เหมือนมหาสมทุรสดุซึง้ซึก            น า้ลกึเหลือจะหยั่งกระทั่งดิน 
อิฐผาหาหาบมาทุ่มถม            ก็จ่อมจมศนูยห์ายไปหมดสิน้ 
อีแสนถ่อยจญัไรใจทมิฬ             ดงัเพชรนิลเกิดขึน้ในอาจม 
รูปงามนามเพราะนอ้ยไปหรือ        ใจไม่ซื่อสมศกัดิ์เท่าเสน้ผม 
แต่ใจสตัวม์นัยงัมีที่นิยม            สมาคมก็แต่ถึงฤดมูนั 
มึงนีถ้่อยย่ิงกว่าถ่อยอีทา้ยเมือง     จะเอาเรื่องไม่ไดส้กัสิ่งสรรพ ์
ละโมบมากตณัหาตาเป็นมนั         สกัรอ้ยพนัใหม้ึงไม่ถึงใจ 
ว่าหญิงชั่วผวัยงัคราวละคนเดียว   หาตามตอมกนัเกรียวเหมือนมึงไม่ 
หนกัแผ่นดินกจูะอยู่ไย                  อา้ยไวยมึงอย่านบัว่ามารดา 
กเูลีย้งมึงถึงใหเ้ป็นหวัหมื่น            คนอื่นรูว้่าแม่ก็ขายหนา้ 
อา้ยขนุชา้งขนุแผนทัง้สองรา         กจูะหาเมียใหอ้ย่าอาลยั 
หญิงกาลกิณีอีแพศยา                  มนัไม่น่าเชยชิดพิสมยั 
ที่รูปรวยสวยสมมีถมไป            มึงตดัใจเสียเถิดอีคนนี ้
เรง่เร็วเหวยพระยายมราช           ไปฟันฟาดเสียใหม้นัเป็นผ ี
อกเอาขวานผ่าอย่าปราน ี           อย่าใหม้ีโลหิตติดดินก ู
เอาใบตองไวใ้หห้มากิน           ตกดินจะอปัรียก์าลีอยู่ 
ฟันใหห้ญิงชายทัง้หลายดู           สั่งเสร็จเสด็จสู่ปราสาทชยั ฯ 
                           (บทเสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผน เล่ม 3, 2546: 232) 

บทลิเกทรงเครื่อง 
    ครานัน้พระองคผ์ูท้รงภพ          ฟังจบแคน้คั่งดงัเพลิงไหม ้
เหมือนดินประสิวติดกบัเปลวไฟ    ดดูเูป็นไดอ้วีนัทอง 
จะว่ารกัขา้งไหนไม่ว่าได ้              น า้ใจจะประดงัเขา้ทัง้สอง 
ออกนั่นเขา้นี่มีส  ารอง            ยิ่งกว่าทอ้งทะเลอนัลกึล า้ 
จอกแหนแพเสาส าเภาใหญ่          มาทอดถมเท่าไรไม่รูส้กึ 
เหมือนมหาสมทุรสดุซึ่ง               น า้ลกึเหลือจะหยั่งกระทั่งดิน 
อิฐผาหาหาบมาทุ่มถม           ก็จ่อมจมศนูยห์ายไปหมดสิน้ 
อีแสนถ่อยจญัไรใจทมิฬ            ดงัเพชรนิลเกิดขึน้ในอาจม 
รูปงามนามเพราะนอ้ยไปหรือ       ใจไม่ซื่อสมศกัดิ์เท่าเสน้ผม 
แต่ใจสตัวม์นัยงัมีที่นิยม           สมาคมก็แต่ถึงฤดมูนั 
มึงนีถ้่อยย่ิงกว่าถ่อยอีทา้ยเมือง    จะเอาเรื่องไม่ไดส้กัสิ่งสรรพ ์
ละโมบมากตณัหาตาเป็นมนั        สกัรอ้ยพนัใหม้ึงไม่ถึงใจ 
ว่าหญิงชั่วผวัยงัคราวละคนเดียว  หาตามตอมกนัเกรียวเหมือนมึงไม่ 
หนกัแผ่นดินกจูะอยู่ไย                 อา้ยไวยมึงอย่านบัว่ามารดา 
กเูลีย้งมึงถึงใหเ้ป็นหวัหมื่น           คนอื่นรูว้่าแม่ก็ขายหนา้ 
อา้ยขนุชา้งขนุแผนทัง้สองเรา        กจูะหาเมียใหอ้ย่าอาลยั 
หญิงกาลกิณีอีแพศยา                 มนัไม่น่าเชยชิดพิสมยั 
ที่รูปรวยสวยสมมีถมไป           มึงตดัใจเสียเถิดอีคนนี ้
เรง่เร็วเหวยพระยายมราช           ไปฟันฟาดเสียใหม้นัเป็นผ ี
อกเอาขวานผ่าอย่าปราน ี           อย่าใหม้ีโลหิตติดดินก ู
เอาใบตองไวใ้หห้มากิน          ตกดินจะอปัรียก์าลีอยู่ 
ฟันใหห้ญิงชายทัง้หลายด ู           สั่งเสร็จเสด็จสู่ปราสาทชยั ฯ 
                                              (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 4-5) 

  

 
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ฉากเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวนั ที่น ามาปรบัใชใ้น

การแสดงลิเกทรงเครื่อง ส่วนใหญ่เป็นฉากส าคญัในการด าเนินเรื่องและเป็นฉากที่ผูช้มยงัคงจดจ า
และประทับใจ เช่น ฉากในตอนสมเด็จพระพนัวษาสั่งโทษประหารชีวิตนางวันทองท าใหผู้ช้มเกิด
อารมณส์ะเทือนใจและฉากยงัช่วยใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องเกิดความสมจรงิและชวนติดตาม 
 

3.3 ฉากส าคัญในเร่ืองพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต  
จากการศกึษาการน าเสนอฉากส าคญัจากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาตพบว่า 

คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงสืบทอดฉากส าคญัในการแสดงลิเกทรงเครื่อง มีดงันี ้คือ ฉากเกาะแกว้
พิสดาร ฉากพระอภัยมณีลานางเงือก ฉากพระอภัยมณีเรือแตกและฉากยอดเขา ผูว้ิจัยสรุปการ
น าเสนอฉากส าคญัของเนือ้เรื่องเป็นตาราง ดงันี ้
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ตาราง 25 ตารางแสดงฉากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต จากวรรณคดีไทยกบัลิเก
ทรงเครื่อง 

ฉากส าคัญเร่ืองพระอภัยมณี  
ตอนเพลงป่ีพิฆาต 

วรรณคดีไทย ลิเกทรงเคร่ือง 

ฉากเกาะแกว้พิสดาร ✓  ✓  

ฉากพระอภยัมณีลานางเงือก ✓  ✓  

ฉากนางผีเสือ้ลม่เรือพระอภยัมณี ✓  ✓  

ฉากยอดเขา ✓  ✓  

 
3.3.1 ฉากเกาะแก้วพิสดาร 

ฉากเกาะแกว้พิสดารเป็นฉากที่ส  าคญัปรากฏตัง้แต่ตอนตน้เรื่องจนกระทั่งถึงตอน
ที่พระอภัยมณีและสินสมุทรลาพระฤๅษีกลับเมืองรัตนา ซึ่งในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอฉาก
ดังกล่าวนี ้โดยใหต้ัวละครเอกเป็นผูบ้รรยายเกาะแก้วพิสดารที่มีผูค้นหลายเชือ้ชาติมาอาศัยอยู่
เช่นเดียวกัน เช่น จีน พราหมณ ์ฝรั่ง เป็นตน้ นอกจากนีเ้กาะแกว้พิสดารยังเป็นเกาะที่ไม่มีปีศาจ 
หรือแมแ้ต่นางผีเสือ้สมทุรไม่กลา้ที่จะกล า้กรายเพราะดว้ยฤทธิ์อาคมของโยคี ดงันัน้ฉากเกาะแกว้
พิสดารจึงเป็นเป็นฉากที่ส  าคญัต่อการด าเนินเรื่อง ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

พระอภยัมณี: ขา้พเจา้เองมีนามอยู่แลว้ว่าพระอภยัมณี นบัแต่จากพระนครมา
 กบัพระอนชุาศรีสวุรรณจนกระทั่งแม่ผีเสือ้ไดล้กัพามาไวใ้นถ า้อยู่
 กินกันจนไดม้ีบุตร 1 คน นามว่า สินสมุทร แต่เราเองคิดมาว่า
 แม่ผีเสือ้นัน้เป็นยักษ์และเราเองเป็นมนุษยจ์ะสมสู่อยู่กินกันคง
 เป็นไปไม่ได ้หากแมน้วันหนึ่งวันใดที่แม่ผีเสือ้โกรธก็อาจจะท า
 รา้ยหรือไม่ก็จับเรากินเป็นอาหารก็ได ้บงัเอิญสินสมุทรได้ออก
 จากถ า้พบกับตาเงือกและหลอกนางผีเสือ้ จนพาสินสมุทรนีม้า
 จนถึงเกาะแกว้พิสดาร บดันี ้เจา้เมืองผลกึจะเดินเรือ 
 กลบัยังบา้นเมือง เราเองจะขออาศัยเรือของทา้วสิลราชกลบัยงั
 บา้นเมืองจะดีกว่า แต่ก่อนจะไปขอสั่งลาแม่เงือกก่อน 

                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 1-2)  
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ฉากในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี นอกจากจะใหต้ัวละครพระอภัยมณีกล่าวถึง
เกาะแก้วพิสดารแล้ว คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังการใช้ตัวละครพระฤๅษีน าเสนอฉากเกาะแก้ว
พิสดารซ า้อีกครัง้เพื่อเป็นการเนน้ย า้ฉากที่น ามาใชใ้นการด าเนินเรื่อง พระฤๅษีไดพ้รรณนาถึงเกาะ
แกว้พิสดารที่มีความพิเศษกว่าเกาะอ่ืน ๆ และมีการสอดแทรกเก่ียวกบัเรื่องโรคเอดส์ เพื่อแสดงให้
เห็นว่าเกาะแก้วพิสดารแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีท่ีศักดิ์สิทธิ์ปราศจากโรคภัยหรือสิ่งชั่วรา้ย และยังเป็น
สถานที่ที่เต็มไปดว้ยธรรมชาติที่สวยงาม และเงียบสงบ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                   เพลงราชนิเกลิง 
          แต่งตวัแบบนี ้ พระฤาษีชีไพร 
สนุทรภู่เขาเขียนเอาไว ้ ใหฉ้นัมาอยู่ที่นี่ 
เป็นเกาะแกว้พิศดาร คนไม่ค่อยผ่านไปมา 
เป็นอาศรมที่ศกึษา ของปวงประดาฤาษี 
เป็นเกาะแกว้พิเศษ ที่นี่โรคเอดสไ์ม่มี 

                                                                                                 (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8)  
 

3.3.2 ฉากพระอภัยมณีลานางเงอืก 
ฉากพระอภยัมณีลานางเงือกเป็นฉากที่กลา่วถึงเหตกุารณ์ก่อนที่พระอภยัมณีจะ

เดินทางกลบัไปยงัเมืองรตันา ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอฉากดงักล่าวนี ้ โดยใหพ้ระอภัยมณีกับ
นางเงือกรอ้งบทกลอนและพดูบทเจรจาแบบรอ้ยแกว้ที่แต่งขึน้ใหม่ โดยอาศัยเนือ้ความจากตอน
พระอภยัมณีลานางเงือกจากบทวรรณคดีไทย โดยใชค้ าถอ้ยค าภาษาที่แสดงใหฉ้ากธรรมชาติของ
ถ า้ที่นางเงือกอาศยัอยู่และยงัแสดงใหเ้ห็นอารมณแ์ละความรูส้ึกเสียใจ อาลยัอาวรณข์องนางเงือก
ที่ตอ้งพลดัพรากจากพระสวามีไดอ้ย่างชดัเจน ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                  เพลงตะลุม่โปง ชัน้เดียว 
พระอภยัมณี:  ที่วงัวนเป็นที่ถิ่นถ า้ ที่เงือกน า้แน่งนอ้ยเสน่หา       
        ตบมือส าคญัเป็นสญัญา  เรียกใหเ้งือกนอ้ยมาไดท้นัใด 
นางเงือก:  ฝ่ายเงือกนอ้ยไดย้ินผวัเรียกหา ก็แหวกว่ายออกมาหาชา้ไม่ 

   มีธุระอะไรนี่พี่อภยั  จงเรียกหารบัใชไ้ดท้นัที  
นางเงือก:         ไดโ้ปรดเถิดเพคะ เสด็จพี่เรียกเงือกน้อยมาในครัง้นีม้ีอะไรให้
 เงือกไดร้บัใชร้เึพคะ 
พระอภยัมณี:    เออ นี่แนะแม่เงือก พี่อยากจะบอกใหแ้ม่เงือกไดร้บัรู ้แต่คิดว่า

 แม่เงือกคงจะท าใจได ้
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นางเงือก:         มีอะไรเพคะ เงือกรบัฟังไดเ้พคะ 
พระอภยัมณี:   คือ พี่จะลาแม่เงือกกลบัยงับา้นเมืองของพี่เพราะว่าท่านทา้วสิล

 ราชจะเดินทางกลบับา้นเมือง พี่นีก้็จะขอโดยสารเรือกลบัไปใน
 ครัง้นี ้ดว้ยนะจ๊ะแม่เงือก 

นางเงือก:        ได้โปรดก่อนเพคะ เวลานี ้เงือกได้ตั้งท้องอ่อน ๆ และยังไม่
 อยากจะจากกบัเสด็จพี่เลยเพคะ เพราะเมื่อเสด็จพี่จากไปแลว้ก็
 คงไม่กลบั 

พระอภยัมณี:   นางเงือก พี่ไปครัง้นีใ้ช่พี่จะไปเลยก็หาไม่ รอใหพ้ี่มีโอกาสแลว้พี่
 จะกลบัมารบัแม่เงือกไปยงัพระนครของพี่ 

นางเงือก:         หม่อมฉันน่ะสุดจะวา้เหว่ หากเจา้พี่จากไปขอใหคิ้ดเสียว่ายังมี
เมียและลกูอยู่ในทอ้งอีกคนนะเพคะ 

                                                                                            (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 12-13)  
 

3.3.3 ฉากนางผีเสือ้ล่มเรือพระอภัยมณี 
การน าเสนอฉากนางผีเสือ้ลม่เรือพระอภยัมณีเป็นฉากต่อจากเหตกุารณใ์นตอนที่

พระอภัยมณีขอโดยสารเรือนางสุวรรณมาลีเพื่อกลับไปยังเมืองรัตนา แล้วนางผีเสือ้ตามมา
อาละวาดและท าลายเรือของทา้วสิลราชจนจมลงสู่ทอ้งทะเล จึงท าใหท้า้วสิลราชไดส้ิน้พระชนม ์
คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอฉากดงักล่าวนี ้โดยใหพ้ระอภยัมณีรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ ดว้ย
ถอ้ยค าพรรณนาเหตกุารณใ์นตอนที่เรือแตกและก าลงัจะจมลง ซึ่งฉากเรือแตกนบัเป็นฉากส าคญัที่
สรา้งความต่ืนเตน้ โลดโผน เรา้ใจลุน้ระทึก รวมถึงเป็นฉากที่แสดงอารมณแ์ละความรูส้ึกเศรา้โศก
เสียใจของพระอภยัมณีที่ตอ้งเห็นผูค้นลม้ตายเป็นจ านวนมาก พระอภัยมณีพรรณนาถึงเรื่องบุญ
บาปที่ส่งผลท าใหพ้ระอภัยมณี นางสุวรรณมาลีและสินสมุทรยังอยู่รอดปลอดภัย ดังตัวอย่างบท
ลิเกทรงเครื่อง 

                                 เพลงราชนิเกลิง 
พระอภยัมณี (รอ้ง) พอหางเสือหกัลง เรือก็โครงพลิกคว ่า 

พระอภยัว่ายน า้  ผมว่ายมาตามลกูคลื่น 
ดว้ยเดชะกศุล  ไดส้รา้งผลศีลทาน 
บงัเอิญก็ไดไ้มก้ระดาน  ผมเกาะมาไดห้นึ่งผืน 
ทัง้สายลมก็กลา้  ทอ้งฟ้าเป็นสีหมอก  
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คลื่นกระฉอกเขา้ฝ่ัง  ประสานดงัครกึครืน้ 
ผมยงัไม่แลเห็นฝ่ัง  เพราะอยู่ระหว่างเที่ยงคืน 
เสียงคลื่นคกึคกั  นี่แหละนางยกัษส์  าแดงเดช 
พระเฝา้พินิจผิดสงัเกต  รูว้่ามิใช่เหตอ่ืุน 
พทุโธเอ๋ยแม่ผีเสือ้  ท าลายเรือแหลกลาญ 
มนษุยต์อ้งเป็นเหยื่อมาร  ตัง้หลายพนัหลายหมื่น 
สงสารเจา้เมืองผลกึ  ชีวิตท่านคงไม่เหลือ 
ตอ้งตายเพราะแม่ผีเสือ้  ไปเสียเมื่อค ่าคืน 
สว่นแม่สวุรรณมาลี  เราเห็นทีคงไม่มว้ย 
ลกูสินสมทุรเจา้คงจะช่วย  ดอกนะแม่ช่อบานชื่น 
คิดถึงชีวิตของเรา  เมื่อถึงคราวอบัจน 
สูภ้าวนาสวดมนต ์  กดัฟันทนผ่าคลื่น 
พระพทุธานภุาพ  ไดส้ง่ผลน าพา 
 ถึงน า้จะเค็มเต็มประดา  พระก็อตุสา่หท์นฝืน 
กระหายน า้จนคอแหง้  พระก็ตอ้งแข็งใจกลืน 

                                                                                            (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 13)  
3.3.4 ฉากยอดเขา  

การน าเสนอฉากยอดเขาเป็นฉากในช่วงตอนปิดเรื่อง จากเหตุการณ์ในตอนที่
พระอภยัมณีหนีนางผีเสือ้ขึน้ไปอยู่บนยอดเขา นางผีเสือ้พยายามขอรอ้งออ้นวอนใหพ้ระอภัยมณี
กลบัไปกบัตน คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหพ้ระอภยัมณีรอ้งบทกลอนที่น ามาจากบทวรรณคดี
ไทย เพียงแต่ดดัแปลงถอ้ยค าบางค าในวรรคและยงัตดัต่อค ากลอนในบทสดุทา้ยใหต่้างไปจากบท
วรรณคดีไทยเพื่อสามารถรอ้งและตีบทของท่าร  าใหส้ะดวก ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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ตาราง 26 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต จากบท
วรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

บทวรรณคดีไทย 
 พระอภยัใจอ่อนถอนสะอืน้ อตุส่าหฝื์นพกัตรว์่านิจจาเอ๋ยแม่
ผีเสือ้เม่ือไม่เห็นในใจเลย พี่ไม่เคยอยู่ในถ า้ใหร้  าคาญ 
คิดถึงนอ้งสองชนกที่ปกเกลา้ จะสรอ้ยเศรา้โศกาน่าสงสาร ดว้ย
พลดัพรากจากมาเป็นชา้นาน       ไม่แจง้การว่าขา้งหลงัเป็นอย่างไร  
จึงจ ารา้งห่างหอ้งใหน้อ้งโกรธ       จงงดโทษพี่ยาอชัฌาสยั  
แมน้ไปไดก้็จะพาแกว้ตาไป นี่จนใจเสียดว้ยนางตา่งตระกลู  
พี่มนษุยส์ดุสวาทเป็นชาติยกัษ์ จงคิดหกัความสวาทใหข้าดสญู  
กลบัไปอยู่คหูาอย่าอาดรู จงเพ่ิมพนูภาวนารกัษาธรรม ์  
อย่าฆ่าสตัวต์ดัชีวติพิษฐาน หมายวิมานเมืองแมนแดนสวรรค ์  
จะเกิดไหนขอใหพ้บประสบกนั  อย่าโศกศลัยแ์คลว้คลาดเหมือนชาตินี ้
พี่ขอบตุรสดุใจเอาไปดว้ย             เป็นเพ่ือนมว้ยเหมือนสดุามารศรี 
ขอลาแกว้แววตาไปธานี               อย่าราคีขุ่นขอ้งใหห้มองมวั  ฯ  
                                          (บทกลอนเรื่องพระอภยัมณี, 2553: 117) 

บทลิเกทรงเครื่อง 
 พระอภยัใจอ่อนถอนสะอืน้         อตุส่าหผ์ิ่นพกัตรว์า่นิจจาเอ๋ย 
แม่ผีเสือ้ชั่งไม่ฟังพ่ีบา้งเลย           พี่ไม่เคยอยู่ในถ า้ใหร้  าคาญ 
คิดถึงนอ้งสองชนกที่ปกเกลา้       จะสรอ้ยเศรา้โศกาน่าสงสาร ดว้ย
พลดัพรากจากมาเป็นชา้นาน       ไม่แจง้การว่าขา้งหลงัเป็นอย่างไร 
จึงจ ารา้งห่างหอ้งใหน้อ้งโกรธ       จงงดโทษพี่ยาอชัฌาสยั 
แมน้ไปไดก้็จะพาแกว้ตาไป           นี่จนใจเสียดว้ยนางตา่งตระกลู 
พี่มนษุยส์ดุสวาทเป็นชาติยกัษ์ จงคิดหกัความสวาทใหข้าดสญู
กลบัไปอยู่คหูาอย่าอาดรู จงเพ่ิมพลูภาวนารกัษาธรรม ์ 
อย่าฆ่าสตัวต์ดัชีวติพิษฐาน          หมายวิมานเมืองแมนแดนสวรรค์
จะเกิดไหนขอใหพ้บประสบกนั   อย่าโศกศลัยแ์คลว้คลาดทกุชาติไป 
แลว้ทรงเป่าป่ีแกว้ใหแ้จว้เสียง  สอดส าเนียงนิว้เอกวิเวกใส 
พอเสียงป่ีที่แหบหายลงไป  ก็ขาดใจยกัษ์รา้ยวายชีวา 
                                                 (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 21) 

 
ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การน าเสนอฉากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต ที่น ามาใช้

ในการแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงรกัษาฉากส าคัญที่ปรากฏในวรรณคดีไทย
กบับทลิเกทรงเครื่อง ไดแ้ก่ ฉากเกาะแกว้พิสดาร ฉากพระอภยัมณีลานางเงือก ฉากนางผีเสือ้ล่ม
เรือพระอภัยมณี และฉากยอดเขา โดยคณะกรณ์กัญจนรัตน์ไม่มีการดัดแปลงฉากแต่อย่างใด 
เพราะฉากที่น ามาใชใ้นการแสดงถือเป็นฉากที่ส  าคญัและมีการเรียงรอ้ยเนือ้เรื่อง ตวัละครไดอ้ย่าง
สอดคลอ้งกลมกลืนและสรา้งความสนุกสนานใหก้บัผูช้ม เช่น  ฉากเกาะแกว้พิสดารสามารถสรา้ง
จินตนาการใหผู้ช้มไดอ้ย่างน่าอัศจรรยใ์จ ฉากพระอภัยมณีลานางเงือกสามารถแสดงอารมณ์
สะเทือนใจเหตเุพราะนางเงือกตอ้งพลดัพรากจากชายผูเ้ป็นที่รกั ฉากนางผีเสือ้ลม่เรือพระอภัยมณี
เป็นฉากที่ช่วยกระตุน้อารมณใ์หก้ับผูช้ม และฉากยอดเขาเป็นฉากสุดทา้ยของการด าเนินเรื่องที่
แสดงใหเ้ห็นความทุกขย์ากล าบากใจของพระอภัยมณีที่ตอ้งสงัหารนางผีเสือ้เพราะความลุ่มหลง
มวัเมายดึติดกบักิเลสตณัหาของนางผีเสือ้  

3.4 ฉากส าคัญในเร่ืองพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 
การน าเสนอฉากเรื่องพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวงเป็นการน าฉากส าคัญที่

ปรากฏในวรรณคดีไทยกับบทลิเกทรงเครื่อง ไดแ้ก่ ฉากเมืองผลึก ฉากเมืองลงักา และฉากสนาม
รบเมืองผลกึ  ผูว้ิจยัสรุป การน าเสนอฉากส าคญัของเนือ้เรื่องเป็นตาราง ดงันี ้
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ตาราง 27 ตารางแสดงฉากเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง จากวรรณคดีไทยกบั          
ลิเกทรงเครื่อง 

ฉากส าคัญเร่ืองพระอภัยมณี  
ตอนหลงรูปนางละเวง 

วรรณคดีไทย ลิเกทรงเคร่ือง 

ฉากเมืองผลกึ ✓  ✓  

ฉากเมืองลงักา ✓  ✓  

ฉากสนามรบเมืองผลกึ ✓  ✓  

 
3.4.1 ฉากเมืองผลึก 

บทลิเกทรงเครื่องยังคงรักษาฉากเมืองผลึกเป็นฉากส าคัญตอนต้นเรื่อง จาก
เหตุการณต์อนที่เจา้ละมานน ากองทัพมาลอ้มเมืองผลึก ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอฉากเมือง
ผลึก โดยใหพ้ระอภัยมณีพูดบทเจรจาที่แต่งขึน้ใหม่ โดยใชถ้อ้ยค ากล่าวถึงฉากป้อมปราการของ
เมืองผลึกที่ยิ่งใหญ่อลังการและมีบรรยากาศที่ โกลาหลวุ่นวายจากกองทัพของเจ้าละมาน 
นอกจากนี ้การน าเสนอฉากเมืองผลึกยังแสดงอารมณ์และความรูส้ึกของพระอภัยมณีที่มีความ
วิตกกงัวลต่อการท าศกึสงคราม ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
                                                                           เจรจา 

พระอภยัมณี: เอ่อท่านเสนาบดี ท่านเคยพดูถึงเรื่องกองทพัของสิงหลใหเ้ราฟัง
 เหตกุารณใ์นขณะนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง 

เสนาบดีที่ 1: ขอเดชะใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท ละเวงไดแ้ต่งทพัใหเ้จา้ละมาน
 คมุพลมาใหญ่หลวงเกือบใกลป้อ้มปราการแลว้พระพทุธเจา้ค่ะ 

                    (เสียงทหารละมานรอ้ง) เอา้เฮ พรอ้มเสียงรวักลองศกึและเสียงปืน 
พระอภยัมณี: ถึงเขาจะยกมาดุจดั่งพหลพลแสนยากร เราก็หาไดเ้กรงกลวัไม่

 เออท่านเสนาบดี ท่านจงไปเกณฑท์หารฝีมือทะลวงทนั แลว้ก็เรง่
 ไปรบล่อลวงให้ศัตรูมาใกลก้ าแพงเมืองของเราเมื่อสบโอกาส
  เราจะเป่าป่ีสะกดให้พวกศัตรูหลับใหลในเสียงป่ีของเรา  
 ส าหรับพวกเราให้ใช้ขี ้ผึง้อุดหูเสียให้หมดทุกคน เมื่อกองทัพ
 ละหมาดหลบัหมดก็จงเตรียมโซ่ตรวนขา้พนัธนาการศตัรู 
   ส  าหรบัเจา้ละมานเมื่อท าการจับไดก้็ใหใ้ส่กรงเหล็กกทรมาน
 เสียใหส้าแก่ใจ  
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เสนาบดีที่ 2:     ขา้พระพทุธเจา้ขอทลูลาไปจดัเตรียมตามที่รบัสั่งนะ พระเจา้ค่ะ  
พระอภยัมณี:    ขอบใจ ท่านเสนาบดี สว่นเราจะไปคอยท่านที่หนา้เชิงเทิน 
เสนาบดีที่ 1:     เชิญเสด็จเถิดพระเจา้ค่ะ        

                                                                                            (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8)  
 

หลงัจากที่เจา้ละมานไดย้กกองทัพมาโจมตีเมืองผลึกแลว้ โดยพระอภัยมณีได้
วางแผนใหเ้หล่าทหารออกไปล่อลวงแลว้เสแสรง้ท าเป็นพ่ายแพเ้พื่อใหก้องทพัของเจา้ละมานหลง
กลมาที่ประตเูมือง จากเหตกุารณก์ารสูข้องกองทพัทัง้สองฝ่ายเป็นการสรา้งบรรยากาศต่ืนเตน้เรา้
ใจและสมจรงิต่อการแสดงมากขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  

 
                                                             เจรจา 

เจา้ละมาน: นี่หรือทพัที่มาจากเมืองผลกึ ไหนพระอภยัอยู่ที่นี่หรือเปลา่  
 เรง่ออกมาเจรจากบัเราเถิด 

เสนาบดีที่ 2: ท่านเจา้ละมาน ศึกนีไ้ม่ตอ้งถึงฝีมือพระเจา้เหนือหัวพระอภัย
 ดอก เพียงฝีมือพวกเราท่านก็หาเอาชนะไดไ้ม่ 

เสนาบดีที่ 1: หากท่านไม่เชื่อก็ลองด ู เราพรอ้มแลว้ที่จะประฝีมือกบัท่าน 
เจา้ละมาน: (หวัเราะ) โอหงั ความตายจะมาถึงตวัอยู่แลว้ ยงัมีหนา้มาหมิ่นฝีมือ

 เราอีกพวกเจา้คอยดฝีูมือเราเถิด อีกชั่วอึดใจเราจะแหวกวงลอ้ม
 ไปตดัเจา้หวัเจา้นายของเจา้ใหจ้งได ้

เสนาบดีที่ 2: เชิญเถิดผูก้ลา้หาญเราพรอ้มแลว้ 
เจา้ละมาน: รอ้งเพลงแขกเขา้รีต ชัน้เดียว  
 เจา้ละมานพาลโกรธโลดถลนั    ชกัดาบฟันวิ่งลา่ปัจจามิตร 
เสนาบดีที่ 1: รอ้งเพลงทะเลบา้ ชัน้เดียว 
 ฝ่ายทหารพระอภยัไม่พลัง้ผิด    เขา้ประชิดโถมแทงแกลง้ท าลวง 
เจา้ละมาน: รอ้งเพลงแขกเขา้รีต ชัน้เดียว 
 เจา้ละมานไดท้่าเขา้ถาโถม       ทัง้ฮึกโหมหาญหกัฟันหนกัหน่วง 
เสนาบดีที่ 2: รอ้งเพลงทะเลบา้ ชัน้เดียว 
 ทหารผลกึถอยลา่ท่ากลลวง     ทพัทัง้ปวงถอยลา่ไปหนา้เมือง 

                                                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 4-5)  
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นอกจากนี ้ในบทลิเกทรงเครื่องยงัคงน าเสนอฉากเมืองผลึกที่แสดงอารมณแ์ละ
ความรูส้กึของเจา้ละมานที่ชอกช า้ระก าใจและเคืองแคน้พระอภยัมณี โดยในลิเกทรงเครื่องน าเสนอ
ใหเ้จา้ละมานรอ้งบทกลอนที่น ามาจากบทวรรณคดีไทย เพียงแต่มีการดดัแปลงค าบางค าในวรรค 
เพื่อใหผู้แ้สดงสามารถรอ้งและตีบทของท่าร  าไดส้ะดวก นอกจากนี ้การน าเสนอฉากเมืองผลึกยัง
ช่วยใหผู้ช้มเห็นความเฉลียวฉลาดหลกัแหลมของพระอภยัมณีที่รูจ้ักวางแผนกลยุทธเ์ชิงสงคราม
จนชนะศึกกองทัพของเจ้าละมานได้โดยมิต้องเสียไพร่พลก าลังไปมาก ดังตัวอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 

ตาราง 28 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง จากบท
วรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

บทวรรณคดีไทย 
  ฝ่ายองคท์า้วเจา้ละมานผูห้าญฮึก    ครัน้รูส้กึไสยาสนใ์หห้วาดไหว 
เห็นโซ่ตรวนพรวนพนัพรั่นพระทยั      ตอ้งอยู่ในกรงตรงึร  าพึงคิด 
นี่เนือ้เคราะหเ์พราะทะนงมาหลงหลบั  มนัลอบจบัจองจ าใหช้ า้จิต 
จะรบรบัสปัระยทุธเ์ห็นสดุฤทธิ์          เป็นสดุคิดคั่งแคน้แน่นอรุา ฯ 
                                          (บทกลอนเรื่องพระอภยัมณี, 2553: 382) 

บทลิเกทรงเครื่อง 
   ฝ่ายองคท์า้วเจา้ละมานผูห้าญฮึก  ครัน้สูศ้กึไสยาสนใ์หห้วาดไหว 
เห็นโซ่ตรวนพรวนพนัพรั่นพระทยั      ตอ้งอยู่ในกรงตรงึร  าพึงคิ 
นี่เนือ้เคราะหเ์พราะทะนงมาหลงหลบั  มนัลอบจบัจองจ าใหช้ า้จิต 
จะรบรบัสปัระยทุธก์็สดุฤทธิ์            ใหส้ดุคิดคั่งแคน้แน่นพระทยั 
                                                (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 21) 

 
3.4.2 ฉากเมืองลังกา 

บทลิเกทรงเครื่องน าเสนอฉากเมืองลงักา จากเหตกุารณใ์นตอนที่นางละเวงไดข้ึน้
ปกครองเมืองแทนเจา้ลงักา น าเสนอโดยใหน้างละเวงพดูบทเจรจากบักองทพัอาสาที่มีการแต่งขึน้
ใหม่ โดยการบรรยายอาณาเขตที่ยิ่งใหญ่มโหฬารของเมืองลังกาที่สามารถต้อนรับเจ้าเมือง
ต่างประเทศไดอ้ย่างสมเกียรติ นอกจากนีก้ารน าเสนอฉากเมืองลงักายังแสดงใหเ้ห็นว่า แมเ้มือง
ลงักาจะถกูปกครองโดยหญิงแต่ดว้ยความมีจิตใจที่เด็ดเด่ียวเยี่ยงวีรบรุุษ และมีความฉลาดเฉลียว
หลกัแหลมของนางละเวงที่น ารูปลกัษณค์วามงดงามบนใบหนา้มาใชใ้หเ้กิดประโยชนจ์นสามารถ
รวบรวมกองทพัไดถ้ึงเกา้กองทพัจากเจา้เมืองต่างประเทศ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                   เจรจา 
(ละเวงกบับาทหลวงเจรจาพรอ้มกบัเดินลงมาที่กลางเวทีมาจบัมือกบัทุกชาติ ม่านกลางปิด) 

ละเวง: ขา้พเจา้ขอขอบพระทัยที่จอมกษัตริยน์ักรบทุกชาติที่มาพรอ้ม 
 ณ ที่นีเ้พื่อจะลา้งแคน้พระอภยัที่ท าใหท้ าไวก้บัขา้พเจา้ 



  161 

บาทหลวง:   หากใครชนะศกึครัง้นี ้องคห์ญิงละเวงจะทรงประทานดวงตาราหู
  พรอ้มจะเสกสมรสกบัผูท้ี่เอาพระเศียรพระอภยัมณีได ้

จีนตั๋ง:         องคห์ญิงละเวง ขา้พเจา้ขอเอาชีวิตเป็นเดิมพนั 
ชวา:           แผ่นดินของเมืองผลกึหรือจะเกินความสามารถของขา้พเจา้ 
ละเมด:       พระนอ้งท่านละเวง ศกึนีข้า้พเจา้จะกลบัมาพรอ้มหวัพระอภยั 
กะวิน: ชัยชนะจะอยู่ ใครไม่ส  าคัญ แต่ความส าเร็จตอ้งอยู่กับขา้พเจา้

 เมืองกะวิน 
ฉว:ี            ความเก่งของทกุคนที่มีจะไดค้รึง่ของขา้พเจา้หรือเปลา่ (หวัเราะ) 
องัคลุา:      ขา้พเจา้เท่านัน้ที่พระอภยัจะยอมศิโรราบ  
เจา้เมืองสมัปันนา: อนัโวหารไม่หมายถึงชยัชนะ การกระท าต่างหากที่เหนือกว่า 
เจา้เมืองวิลยา:  ฝีมือของขา้พเจา้ แมแ้ต่บเุรงนองยงัยอมสลบ 
เจา้เมืองมลิกนั:  ดว้ยปืนของไอจะท าลายทกุอย่างไดร้าบคาบ โปรดวางพระทยั  
บาทหลวง:   ทกุคนประกาศความแข็งแกรง่ออกมา เราเชื่อเหลือเกินว่า 

 พระอภยัจะหาทางชนะเราไดย้าก ขอเดชะใตฝ่้าละอองธุลี 
 พระบาท ขอเชิญองคห์ญิงละเวงไดก้ลา่วค าเป็นก าลงัใจแก่ 
 นายทพัทัง้ปวงเถิด ณ บดันีก้็ไดฤ้กษอ์นัสมควรแก่การยกทพัแลว้ 

                                                            (หอมหวล นาคศิร,ิ2500: 15-16) 
 

3.4.3 ฉากสนามรบเมืองผลึก 
ฉากสนามรบเมืองผลึกเป็นฉากสูร้บที่ส  าคญั ที่เริ่มจากศึกเกา้ทพัของนางละเวง

มาตีเมืองผลึก จนถึงฉากพระอภยัมณีพบนางละเวง ในบทลิเกทรงเครื่องยงัคงรกัษาฉากสนามรบ
เมืองผลกึ โดยใหพ้ระอภยัมณีรอ้งบทกลอนที่น ามาจากบทวรรณคดีไทย เพียงแต่มีการดดัแปลงค า
บางค าในบางวรรคเพื่อเอือ้ต่อการรอ้งและการตีบทของท่าร  า ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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ตาราง 29 ตารางแสดงการเปรียบเทียบบทกลอนเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง จากบท
วรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง 

บทวรรณคดีไทย 
  ฝ่ายองคพ์ระอภยัวิไลลกัษณ ์ เห็นศกึหนกันบัแสนอยู่แน่นหนา 
จะเป่าป่ีมิใหสู้ด้ศูกัดา                 ก็เห็นว่าจะไม่ลือระบือยศ 
หนึ่งพวกเราก็รวมอยู่พรอ้มพรั่ง    แต่ลว้นรงัเรียนวิชาไวป้รากฏ 
จะดดูีพี่นอ้งสองโอรส                 ใหมี้ยศเกียรติไวใ้นไตรภพ  
จึงตรสัใชใ้หท้ตูไปพดูนดั อย่างกษัตริยส์งครามตามขนบ 
ครัง้จะใหไ้พรพ่ลเขา้รณรบ จะตายทบทบัยบัเสียนบัพนั ฯ 
                                          (บทกลอนเรื่องพระอภยัมณี, 2553: 382) 

บทลิเกทรงเครื่อง 
  ฝ่ายพระอภยัวิไลลกัษณ ์ เห็นศกึหนกันบัแสนอยู่แน่นหนา 
จะเป่าป่ีใหศ้ตัรูดศูกัดา ก็เห็นว่าจะไม่ลือระบือยศ 
หนึ่งพวกเราก็รวมอยู่พรอ้มพกัตร ์ แลว้ลว้นรกัวิชาไวป้รากฏ 
จะดดูีพี่นอ้งสองโอรส                 ใหมี้ยศเกียรติไวใ้นไตรภพ  
จึงจดัไทใ้หท้ตูไปพดูนดั อย่างกษัตริยส์งครามตามขนบ 
ครัง้จะใหไ้พรพ่ลเขา้รณรบ จะตายทบทพัยบัเสียนบัพนั ฯ  
                                                 (หอมหวล นาคศิริ, 2500: 21) 

 
บทลิเกทรงเครื่องยังคงน าเสนอฉากสนามรบเมืองผลึก โดยใหพ้ระอภัยมณีพูด

บทเจรจาที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อบ่งบอกแสดงสถานที่และความเก่งกล้าสามารถของตัวละครต่าง ๆ  
ไดแ้ก่ พระอภยัมณี ศรีสวุรรณ สินสมทุร สดุสาคร และหสัไชย ซึ่งฉากรบนีน้บัเป็นเหตกุารณท์ี่ท าให้
ผูช้มรูส้ึกต่ืนเตน้ ความดเุดือด ดดุนัและรุกเรา้ นอกจากนีย้งัมีการน าเสนอฉากที่ตามขนบประเพณี
ของวรรณคดีในด้านการท าศึกสงครามที่ส  าคัญประการหนึ่ง ไดแ้ก่ การเจรจาเพื่อถามชื่อของ
กษัตริย์ทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะสู้รบตามธรรมเนียมกษัตริย์นักรบ รวมถึงเป็นการอวดศักดา
ความสามารถหรือลกัษณะพิเศษของแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการข่มขวญัคู่ศตัรูใหรู้ ้สึกย าเกรงบารมีของ
ตนเช่นเดียวกบับทวรรณคดีไทย และแสดงใหเ้ห็นว่าบทลิเกทรงเครื่องยงัคงน าฉากสนามรบเพื่อให้
เกิดความสมจรงิและเรา้ใจมากยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                                    เจรจา 
จีนตั๋ง: ท่านหรือที่ชื่อว่า พระอภัย ข้าพเจ้าเห็นลักษณะท่านแล้วไม่

 เหมาะที่จะมาสูร้บกบัเรา ทัง้อายุของท่านก็แก่เกินที่จะจับอาวุธ
  ถา้คิดจะอยู่ดูโลกต่อไป ขอใหท้รงรบันกัรบฝีมือดีมาสูก้บัเราจะ
 เหมาะกว่า (หวัเราะ) 

สินสมทุร: (สินสมทุรออกมาพดูแทน) ท่านลืมไปแลว้หรือว่า พวกท่านที่ยื่นมือมา
 ช่วยละเวงท าศึกก็ตายไปแลว้เพราะมือพวกเรา ยังแต่ชีวิตท่าน
 เท่านัน้ที่จะรอดหรือไม่ 

องัคลุา: แต่ครัง้นีเ้รามามากกว่าพวกท่าน โอกาสชนะของพวกท่านมีนอ้ย
 สดุที่จะกลา่วแลว้ 
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สดุสาคร: ท่านเจรจาโอหงันกั เมื่อท่านปรารถนาจะสูร้บ ก็อย่ามวัชา้อยู่เลย
 จงเรง่เขา้มาเถิด 

                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 24-26) 
 

นอกจากนี ้บทลิเกทรงเครื่องยังคงน าเสนอฉากตอนศึกเกา้ทพัตีเมืองผลึกที่เป็น
เหตกุารณพ์ระอภยัมณีพบกบันางละเวงเป็นครัง้แรกในสนามรบ โดยใหพ้ระอภยัมณีรอ้งบทกลอน
ที่แต่งขึน้ใหม่ ดว้ยถอ้ยค าเวา้วอนอ่อนหวานเพื่อใหห้ญิงสาวที่หมายปองหันมาสนใจดว้ยเสียงป่ี
ของพระอภยัมณี “ถา้เสียงป่ีของพี่อย่างเพราะ พี่ขอออเซาะดว้ยเพลง” จากการน าเสนอฉากศึกเกา้
ทพัตีเมืองผลึกแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีวัตถุประสงคใ์นการน าฉากดงักล่าวนีม้าใช้
เป็นตอนปิดเรื่อง เพื่อสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูช้ม รวมถึงเป็นการเชิญชวนใหผู้ช้มเกิดความใคร่
รูแ้ละสนใจที่จะติดตามชมการแสดงลิเกทรงเครื่องในครัง้ต่อไป ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

พระอภยัมณี:  แลว้หยิบป่ีขึน้มาเป่า ขึน้นอ้มเกลา้เหนือเกต 
ไหวพ้ระสยมพรหมเมศ ไปตามเหตเุหมาะเหม็ง 
พระกรีดนิว้บรรเลง เรียกละเวงวณัฬา 
เป็นค าวอนออ้นสวาท เมื่อบรรยากาศวงัเวง 
เสียงแตตี้ตอยอ่อยเอ่ือย สายลมเฉือยพดัโชย 
ความรกัอย่าเพิ่งโรย มาพบเสียโดยรีบเรง่ 
ถา้เสียงป่ีของพี่อย่างเพราะ พี่ขอออเซาะดว้ยเพลง  (รบั) 

นางละเวง:   ฟังป่ีแกว้แว่วหวาน  เสียงกงัวานวาบหวาม 
นี่ป่ีใครในสงคราม ฟังแลว้หายความเครียดเครง่ 
จะหา้มใจว่าไม่ฟัง แต่ใจก็ยงัไขวเ้ขว 
เหมือนเสียงป่ีจะมีเลห่ ์ รา่งเป็นเสน่หร์อ้นเรง่ 
ขืนฟังป่ีตอ้งมีรกั จ าเป็นตอ้งหกัอาลยั 
ขืนฟังป่ีพระอภยั คงถกูใครใครมองเพ่ง 
ขอยอมแพพ้ระอภยั แต่ชนะใจตน 

                                     ป่ีพาทย ์รบั เป่าป่ีตลอดจนปิดฉาก  
                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 27-28) 

ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า คณะกรณ์กัญจนรัตนย์ังคงรักษาฉากและเหตุการณ์ส าคัญที่
ปรากฏทัง้วรรณคดีไทยกบับทลิเกทรงเครื่อง ไดแ้ก่ ฉากเมืองผลึก ฉากเมืองลงักา และฉากสนาม
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รบเมืองผลกึ เพราะแต่ละฉากลว้นมีความส าคญัและสอดคลอ้งต่อการด าเนินเรื่อง และสรา้งความ
น่าสนใจ สนกุสนาน ต่ืนเตน้ และระทกึใจใหก้บัผูช้ม เช่น ฉากตอนพระอภยัมณีรบกบักองทพัอาสา
ของนางละเวง เป็นฉากที่แสดงความสามารถของตวัละครทัง้สองฝ่ายทัง้ดา้นการรอ้ง การ  าใชอ้าวธุ
ต่าง ๆ เช่น หอก และดาบ เป็นต้น ฉากพระอภัยมณีพบนางละเวงเป็นการแสดงอารมณ์และ
ความรูส้กึที่รกัและหลงใหลหญิงงามอย่างนางละเวงไดอ้ย่างหวานซึง้ ซึ่งการน าเสนอฉากต่าง ๆ ที่
น ามาใชใ้นการแสดงเพื่อใหเ้กิดความสมจรงิ สอดคลอ้ง เหมาะสมและชวนติดตาม 
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บทที ่4 
การสร้างสรรคว์รรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 

การน าเสนอวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่องเป็นการรกัษาคณุค่าวรรณคดีไทยให้
ด ารงอยู่ ในขณะเดียวกันการแสดงลิเกทรงเครื่องมีการดัดแปลงเหตุการณ ์ตวัละครและฉากบาง
ตอนเพื่อใหเ้กิดการสรา้งสรรคข์ึน้ในรูปแบบใหม่ ดังที่ จักรกฤษณ ์ดวงพัตรา (2544, น. 149) ได้
กล่าวถึง การดดัแปลงวรรณคดีไทยเป็นการเพิ่ม การตดั หรือสลบัโครงเรื่อง ตวัละคร และฉากให้
แตกต่างไปจากลกัษณะเดิมเพื่อใหเ้ขา้กบัสงัคมในยคุปัจจบุนั 

จากการศึกษาบทลิเกทรงเครื่องเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนชา้ง
ขุนแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง และเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนาง
ละเวง พบว่า คณะกรณก์ัญจนรตันม์ีการสรา้งสรรคก์ารแสดงลิเกทรงเครื่อง แบ่งเป็น 3 ประเด็น 
คือ การดดัแปลงการด าเนินเรื่อง โดยใหต้วัละครเอกฝ่ายชายรอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่เพื่อ
แสดงความยกย่องและสรรเสริญผูป้ระพันธ์บทวรรณคดีไทย และการเพิ่มตัวละครประกอบฝ่าย
ชายในการพดูบรรยายเนือ้เรื่อง การดดัแปลงตวัละคร โดยการปรบัเปลี่ยน การเพิ่มและการลดตวั
ละครบางตัวใหต่้างไปจากวรรณคดีไทย และการเพิ่มเพลงขับรอ้งและเพลงหนา้พาทยท์ี่น ามาใช้
ประกอบในการแสดงลิเกทรงเครื่อง จึงท าใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องมีสีสัน น่าสนใจและสรา้ง
ความบนัเทิงใหแ้ก่ผูช้ม ดงันี ้ 

1. การด าเนินเร่ืองในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
คณะกรณ์กัญจนรตัน์มีการดัดแปลงการด าเนินเรื่องจากวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอน
อิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง เรื่องพระอภัยมณี ตอน
เพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง โดยการเปิดเรื่องที่ใหต้วัละครเอกฝ่ายชายรอ้งบทกลอนที่
มีการแต่งขึน้ใหม่เพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธแ์ละร  าลึกถึงผูป้ระพนัธว์รรณคดีไทย จากนัน้ใหต้วั
ละครประกอบฝ่ายชายเล่าเนือ้เรื่องจากวรรณคดีไทย การด าเนินเรื่อง โดยการสลบั การเพิ่ม และ
การลดเหตกุารณบ์างตอนใหต่้างไปจากวรรณคดีไทย และการปิดเรื่อง โดยใหต้วัละครเอกรอ้งบท
กลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่เพื่ออวยพรและกล่าวขอบคณุผูช้ม ผูว้ิจยัสรุปการด าเนินเรื่องเป็นตาราง 
ดงันี ้
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ตาราง 30 ตารางแสดงการด าเนินเรื่องในลิเกทรงเครื่อง 

 
 

การด าเนินเร่ือง 
ในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 

เรื่
อง

อิเ
หน

า 
ตอ

นอิ
เห
นา

ลา
นา

งจ
ินต

ะห
รา

 

เรื่
อง

ขุน
ช้า

งขุ
นแ

ผน
  

ตอ
นพ

ิพา
กษ

าน
าง
วัน

ทอ
ง 

เรื่
อง

พร
ะอ

ภัย
มณี

  
ตอ

นเ
พล

งปี่
พิฆ

าต
 

เรื่
อง

พร
ะอ

ภัย
มณี

  
ตอ

นห
ลง

รูป
นา

งล
ะเ
วง

 

การเปิดเรื่อง 
-ตวัละครเอกฝ่ายชายรอ้งบทกลอนเพ่ือบชูา 
สิ่งศกัดิ์สิทธแ์ละร  าลกึถึงผูป้ระพนัธว์รรณคดี
ไทย จากนั้นตัวละครประกอบเล่าเรื่อง
วรรณดคีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่อง 

 
✓  

 
✓  

 

 
✓  

 
 

 
✓  

 

การด าเนินเรื่อง  
-การสลบัเหตกุารณ ์
-การเพิ่มเหตกุารณ ์
-การลดเหตกุารณ ์

 
✓            
✓   
✓    
 

 
✓      
✓   
✓    
 

 
✓     
✓   
✓       

 

 
✓    
✓   
✓    

 

การปิดเรื่อง 
-ตวัละครเอกรอ้งบทกลอนปิดเรื่อง 

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
✓  

 
1.1 การเปิดเร่ืองในรูปแบบของการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 

การเปิดเรื่องถือเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งต่อเนือ้เรื่องที่ท าใหผู้ช้มไดร้บัรูห้รือสรา้งความ
น่าสนใจเป็นอันดับแรก คณะกรณก์ัญจนรตัน์ดัดแปลงการเปิดเรื่องจากวรรณคดีไทยทัง้ 3 เรื่อง 
ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง เรื่อง
พระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง โดยแต่ละเรื่องนิยมใหต้วัละครเอกฝ่าย
ชายรอ้งบทกลอนเพื่อกล่าวบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารยแ์ละผูป้ระพนัธว์รรณคดีท่ีน ามาปรบัใช้
ในการแสดงลิเกทรงเครื่อง ดงันี ้ 

1.1.1 การเปิดการแสดงเร่ืองอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา  
คณะกรณ์กัญจนรตันน์ าเสนอลักษณะเด่นการเปิดเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลา

นางจินตะหรา โดยใหต้วัละครเอกฝ่ายชาย คือ อิเหนารอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่ประกอบกบั
เพลงราชนิเกลิงที่เป็นเอกลักษณ์การแสดงลิเกทรงเครื่องที่นายดอกดิน เสือสง่า เป็นผูป้ระดิษฐ์
ขึน้มา เพื่อเป็นการยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยัที่ทรงพระราชนิพนธบ์ท
ละครในเรื่องอิเหนา ตามขนบส าคัญที่มักปรากฏในตอนต้นเรื่องของวรรณคดีโบราณ โดย
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เนือ้ความของบทกลอนกล่าวสรรเสรญิพระอจัฉริยภาพแด่องคพ์ระมหากษัตริยไ์ทยที่ทรงฟ้ืนฟูและ
ปรบัปรุงวรรณคดีเรื่องอิเหนาไดอ้ย่างครบกระบวนความทัง้ในฐานะวรรณคดีส าหรบัอ่านและใน
ฐานะบทส าหรบัใชใ้นการแสดงละคร จนไดร้บัการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของ
กลอนบทละครร  า ซึ่งการรอ้งบทกลอนในการเปิดเรื่องยงัเป็นสญัญาณแจง้แก่ผูช้มว่าการแสดงลิเก
ทรงเครื่องก าลงัจะเริ่มการแสดงในไม่ชา้ รวมถึงการรอ้งบทกลอนเกริ่นน ายังช่วยใหผู้ช้มทราบถึง
ที่มาของเนือ้เรื่องอิเหนาและยังเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความจงรกัภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่พระมหากษัตริยไ์ทยที่ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยที่มีคุณค่าดา้นเนือ้หาและ
งดงามทางดา้นวรรณศิลป์มาจนถึงปัจจบุนั ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                       ราชนิเกลิง 
       ก่อนจะเกริ่นเดินกลอน ขอยกกรกราบกม้   
สิบนิว้กระพุ่มเหนือผม ไหวท้่านผูน้กัประพนัธ ์
องคจ์กัรีองคท์ี่สอง ของมวลพี่นอ้งถิ่นไทย 
จอมศิลปินผูย้ิ่งใหญ่ พระหทยัขยนั 
แต่งบทพระราชนิพนธ ์ เป็นกลอนสภุาพเพรียบพรอ้ม 
ในดวงมโนเกลา้อ่อนนอ้ม นึกถึงพระคณุท่านนัน้ 
ถา้บทบาทพลาดเพีย้น พระโปรดอย่าถือว่าผิด 
กลา้พรอ้มดว้ยหมู่เพื่อนมิตร ไดปั้กจิตตใ์จมั่น 
แต่ปางหลงัยงัมี กษัตรยิอ์ยู่สี่พระองค ์
ศกัดินาสงูสง่  เชือ้พระวงศอ์สญั (ลง) 
นี่แหละอิเหนาโดยตรง สืบมาจากวงศเ์ทวญั 

         (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 1-2) 
 

คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังมีการสรา้งสรรคก์ารเปิดเรื่องเป็นล าดับที่ 2  โดยใหต้ัว
ละครประกอบฝ่าย คือ ประสนัตาออกมารอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่มาร่วมใชใ้นการเปิดเรื่อง เพื่อ
เป็นการขยายเนือ้ความจากเหตกุารณ์หลงัจากที่อิเหนาออกมารอ้งตอนเริ่มเรื่องใหผู้ช้มเขา้ใจเนือ้
เรื่องได้ง่ายขึน้ และช่วยส่งเสริมบทบาทให้ตัวละครเอกฝ่ายชายมีลักษณะเด่นชัดมากขึน้ ดัง
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครือ่ง    
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                                  เพลงนาคราช 
สนัตา:            เมื่อนัน้   พระสนัตาพี่เลีย้งเฉิดฉนัท ์

 คลานเขา้นอ้มเกลา้อภิวนัท ์ ทลูองคท์รงธรรมท์นัที 
                                          เจรจา 

สนัตา:           บดันี ้มีทหารไดน้ าสาสน์ จากท่านทา้วกเุรปันมามอบใหพ้ะยะค่ะ  
ระเด่น:           เอาอีกแลว้ พี่สนัตา สมเด็จพระบิดาคงจะเตือนใหไ้ปแต่งงานอะนะ   

         บุษบา ใครจะไปแต่งได ้ขีม้กูก็เลอะ ขีต้าก็กรงั คนสวยคนงามตอ้ง    
         แม่จินตะหรา คนเดียวเท่านัน้  

สนัตา:           โปรดอ่านสาสน์ดกู่อนเถิด พะยะค่ะ 
                                                                             (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 2-3) 
 
1.1.2 การเปิดการแสดงเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง 

คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอตอนการเปิดเรื่องขุนชา้งขนุแผน ตอนพิพากษา 
นางวนัทอง โดยใหจ้มื่นไวยรอ้งบทกลอนฉุนฉายบูชาครูหอมหวล ที่นายกญัจนปกรณ ์แสดงหาญ 
เป็นผูป้ระพนัธบ์ทรอ้งประกอบกบัเพลงพวงมาลยั เพลงฉนุฉาย และเพลงแม่ศรี เพื่อแสดงการนอ้ม
ร  าลึกถึงพระคุณของครูหอมหวล นาคศิริ ที่เป็นบุคคลส าคัญของวงการลิเกของไทยที่มีความรู ้
ความช านาญในการแต่งบทกลอนทัง้ลิเกลกูบทและลิเกทรงเครื่อง รวมทัง้กระบวนการฝึกหัดและ
ขัน้ตอนของการแสดงลิเกใหเ้ป็นระเบียบแบบแผนจนถึงปัจจบุนั ซึ่งการน าเสนอเพลงที่น ามาใชใ้น
การแสดงลิเกทรงเครื่องถือเป็นการรอ้งและร  าเบิกโรงก่อนการแสดงและแจง้ให้ผูช้มทราบเพื่อ
เตรียมพรอ้มก่อนเริ่มชมการแสดงลิเกทรงเครื่อง รวมทัง้เป็นการอวยพรใหผู้ช้มทัง้หลายประสบแต่
ความสขุและความเจรญิ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                      เพลงพวงมาลยั 
           หอมเอยหอมหวล  ยงัอบอวยกลิ่นอายไม่คลายหอม 
แมลงทกุถ่ินบินไขว่หมายดมดอม  ถึงกลีบงอมกลิ่นชวนหอมหวลเอย 

                                 เพลงฉยุฉาย 
        หอมหวลเอย ยินเสียงเพลงครวญชวนใหใ้ฝ่ถึง 
นอ้มกายคาราวะเป็นวาทะซาบซึง้ หวลจิตค านึงถึงคณุครู 
ผูส้อนผูส้ั่งใหท้ัง้ชีวิต เหลา่ลว้นมวลศิษยเ์ป็นคนเป็นผู ้
                              ป่ีพาทยร์บั 
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        ครูท่านเอย ขึน้ชื่อลือสะทา้นนาฏการลิเก 
ผูช้มทัง้มวลชื่นชวนสรวลเส เพราะมนตเ์สน่หช์  านาญช านิ 
พระเอกนายโรงตวัโกงตลก เยี่ยมยอดหยิบยกครูหอมหวลนาคศิร ิ
                                   เพลงแม่ศรี 
           หอมหวลเอย  หอมหวลหอมนวล 
หอมโซ่หอมตรวน  อยู่ที่คกุกรุงเก่า 
เขาหาว่าฆ่าคน  ท่ีต าบลโพธิ์ลาว 
เป็นต านานนานเนา  ใหพ้วกเรารูเ้อย 
                                 ป่ีพาทยร์บั 
       ท่านครูเอย ท่านครูสูส่ถาน 
เสพทิพยพ์ิมาน  โปรดบนัดาลบนัดล 
ทกุสิ่งมิ่งประเสรฐิ  ใหล้  า้เลิศนสุนธุ ์
แฟนหอมหวลทกุคน  ใหส้ขุลน้ทั่วเอย (ร  าหาย) 

                                                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 1) 
  

คณะกรณ์กัญจนรัตน์มีการสรา้งสรรค์การเปิดเรื่อง โดยให้น าเสนอตัวละคร
ประกอบฝ่ายชาย คือ จมื่นไวยรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่และเพิ่มเติมบทบรรยายเหตุการณข์อง
เนือ้เรื่อง เพราะเนื่องจากคณะกรณก์ญัจนรตันไ์ม่ไดน้ าเนือ้เรื่องจากบทวรรณคดีไทยมาใชใ้นการ
ด าเนินเรื่องทัง้หมด ดังนัน้การแสดงลิเกทรงเครื่องจึงตอ้งใหต้ัวละครพูดบทบรรยายเพื่อใหผู้ช้ม
เขา้ใจเนือ้เรื่องไดง้่ายยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง  

                               รอ้งเพลงครอบจกัรวาล 
       ครานัน้ โฉมเจา้พลายงามงามสง่า 
คิดค านึงถึงแต่มารดา  จากกนัมาก็ไดห้ลายราตรี 
                                รอ้งราชนิเกลิง 

            จมื่นไวยวรนาถ   มนัแสนอนาถจรงิหนอ 
มาคิดถึงแม่ถึงพ่อ อกผมก็แทบพงั 
พิโธ่เอ๋ยแม่วนัทอง ท าใหล้กูตอ้งเป็นทกุข ์
ป่านฉะนีแ้ม่มีสขุ หรือแม่จะถกูกกัขงั 
ในออ้มอกแม่เคยถนอม แม่เคยไดก้ลอ่มลกูนอน 
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แม่เคยเอานมมาปอ้น ทัง้ยามนอนยามนั่ง 
จมื่นไวยใจเหล็ก ตอ้งกลายเป็นเด็กอ่อนแอ 
เพราะมีแต่พ่อขาดแม่  คอยดแูลเหนี่ยวรัง้ 
ผมจะหาแม่ที่ไหน เอามาไดท้ดแทน 
ขอวอนแต่ท่านแฟนแฟน ช่วยหาตวัแทนมามั่ง 

(ลง) ถา้ไดแ้ม่แม่แถวนี ้ ผมคงจะดีใจจงั   
                                             เจรจา 
จมื่นไวย:     เจ็บใจไอช้า้งจรงิ ๆ ไปฟ้องพระพนัวษา หาว่าเราท ารา้ยรา่งกาย 
                   พระพนัวษาใหด้ าน า้พิสจูน ์มนัก็แพ ้พระพนัวษาจึงตดัสินใหม้นัติด          
                   คกุ แม่กลบัมาขอรอ้งเราใหไ้ปขอพระพนัวษาใหย้กโทษ เจา้ท่านก็ 
                   ให ้มานึกถึงตวัเรามียศเป็นถึงหมื่นมีเมียสอง บ่าวไพรพ่รอ้มหนา้ แต่             
                   มาขาดแม่ คืนนีจ้ะไปรบัแม่มาใหไ้ด ้เป็นไรเป็นกนั 

                                                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 3-5)  
 

1.1.3 การเปิดการแสดงเร่ืองพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอตอนการเปิดเรื่อง โดยใหต้วัละครเอกพระอภยัมณี

รอ้งเพลงราชนิเกลิง โดยการน าบทประฌามพจนท์ี่ถือเป็นขนบส าคญัของการแสดงลิเกทรงเครื่อง
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมถึง
สกัการะองคพ์ระสยามเทวาธิราชท่ีเป็นสิ่งศกัดิ์คู่บา้นคู่เมืองเป็นอนัดับแรก เพื่อเป็นการกราบไหว้
ขอพรใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องประสบความส าเร็จ และเป็นการขอขมาหากมีสิ่งใดผิดพลาดไม่
สมควรต่อการแสดง ในล าดับต่อมาพระอภัยมณีจึงรอ้งบทกลอนกล่าวถึงครูหอมหวล นาคศิริ ที่
เป็นปูชนียบุคคลต่อวงการลิเกลกูบทและลิเกทรงเครื่อง ดังที่นายกัญจนปกรณ ์แสดงหาญ ไดใ้ห้
ขอ้มูลว่า การแสดงลิเกทรงเครื่องมักจะมีการรอ้งกลอนยกย่องครูหอมหวล นาคศิริ ก่อนเริ่มการ
แสดงเพื่อนอ้มร  าลกึถึงพระคณุครูท่ีไดป้ระสิทธิ์ประสาทวิชาความรูเ้ก่ียวกบัศิลปะการแสดงลิเกลกู
บทและลิเกทรงเครื่องใหแ้ก่ลูกศิษยท์ี่ไดส้ืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบนั (กัญจนปกรณ ์แสดงหาญ, 
สมัภาษณ,์ 30 มิถนุายน  2563) 

พระอภยัมณียงัรอ้งบทกลอนเพลงราชนิเกลิงกลา่วถึงท่านสนุทรภู่ที่ประพนัธเ์รื่อง
พระอภยัมณีตัง้แต่สมัยรตันโกสินทรจ์นแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบนั ดงัที่ เปรม สวนสมทุร (2547, 
น.1) ไดก้ล่าวถึง เรื่องพระอภยัมณีเป็นผลงานชิน้หนึ่งที่สรา้งชื่อเสียงใหก้บัสนุทรภู่และมีผูรู้จ้กัและ
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นิยมอ่านกันอย่างแพร่หลายจึงสะท้อนให้เห็นว่า สุนทรภู่สามารถแต่งกลอนนิทานที่ถ่ายทอด
ออกมาไดดี้ที่สดุ  

การดดัแปลงเหตุการณข์องการเปิดเรื่องนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตัน ์
ยงัคงใหค้วามส าคญัและรกัษาขนบการรอ้งสรรเสริญกวีที่ประพนัธบ์ทวรรณคดีไทยจนไดร้บัความ
นิยมจนถึงยคุปัจจบุนั ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                     เพลงราชนิเกลิง 
     ยกมือกระทุ่มเหนือผม  ยกมือขึน้ประนมสิบนิว้ 
ตรงหว่างคิว้ทัง้คู่  ไหวค้ณุครูผูเ้ขียน 
องคร์ตันะทัง้สาม  องคพ์ระสยามเทวฤทธิ์   
มาสิงสูป่ระสาทประสิทธิ์  อย่าใหล้กูผิดพลาดเพีย้น 
ไหวอ้าจารยห์อมหวล  แต่งส านวนกลอนคู่ 
สนุทรภู่ที่ไดล้ิขิต  จงมาสถิตยเ์สถียร 
ลกูขอมอบดวงใจ  แทนดอกไมธู้ปเทียน 

                                                                      (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 1-2)  
 
คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหต้วัละครประกอบฝ่ายชายเล่าเรื่องตอนการเปิด

เรื่อง ไดแ้ก่ สินสมทุร โดยใหส้ินสมทุรพดูบทเจรจาที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อเป็นการเลา่เหตกุารณท์ี่เคยเกิด
ในอดีตเพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจเรื่องราวและไม่เกิดความสบัสน นอกจากนีย้งัช่วยใหผู้ช้มเขา้ใจบทบาท
ของ สินสมทุร นางผีเสือ้สมทุร นางเงือก พระฤๅษี  ทา้วสิลราชและนางสุวรรณมาลีที่มีผลต่อการ
ด าเนินเรื่องต่อไปไดอ้ย่างสมบรูณ ์ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                                   เจรจา 
    สินสมทุร: หนูชื่ อสินสมุทร  ตั้งแต่พ่อหนูพาพ่อหนีแม่ผี เสื ้อยักษ์มา

 หลายวัน ไดแ้ม่เงือก เขาใหพ้่อขี่หลังมาถึงยังเกาะแก้วพิสดาร 
 พระฤๅษีใจดีรบัหนูกับพระบิดาไว ้ตั้งแต่พ่อขี่หลังนางเงือกถึง
 เกาะแกว้พิสดาร ไม่รูเ้ป็นไงพอถึงฝ่ังแลว้ พ่อหนูนะลกุไม่ขึน้เลย
 ไม่รูไ้ปท าอะไรแม่เงือก พ่อหนูนี่นะไดแ้ม่ผีเสือ้ก็เป็นยักษ์ มาได้
 แม่เงือกอีกก็เป็นปลา พ่อหนูไม่เลือกเลย  นี่มาพบพระฤๅษีได้
 เจอกบัเจา้เมืองผลึกและแม่สุวรรณมาลี แม่สวุรรณมาลีซว้ยสวย 
 นี่นะ.ถา้แม่ผีเสือ้ของหนูสวยเหมือนกับแม่สวุรรณมาลี หนูจะไม่
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 พาพ่อหนีมาเลย หนรูกัแม่สวุรรณมาลี จะหาเมียใหพ้่ออีกคน จะ
 ขอโดยสารเรือแม่สุวรรณมาลีกลบัเมืองรตันาไปเมืองปู่ เมืองย่า
  เดินทางกลับเมืองในครั้งนี ้ หนูจะเป็นพ่อสื่อให้กับพ่อกับแม่
 สวุรรณมาลีมาเป็นแม่ของหนใูหจ้งได ้         
                                                                                           (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 1-2)  

คณะกรณ์กัญจนรตันย์ังมีการดัดแปลงการเปิดเรื่อง โดยการน าเสนอตัวละคร
ส าคญัที่ปรากฏทัง้บทวรรณคดีไทยและบทลิเกทรงเครื่อง คือ พระฤๅษี โดยน าเสนนอใหพ้ระฤๅษี
ออกมารอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่เพื่อเป็นการแนะน าตนเองว่าเป็นใคร และมีความส าคญั
และสมัพนัธอ์ย่างไรกบัเนือ้เรื่อง ซึ่งการน าเสนอบทบาทพระฤๅษียงัเป็นการบอกข่าวสารบา้นเมือง
ใหผู้ช้มรูจ้กัเก่ียวกบัโรครา้ย “โรคเอดส”์ ที่ก าลงัเป็นปัญหาสงัคมและเป็นตน้เหตทุ าใหม้ีผูเ้สียชีวิต
เป็นจ านวนมาก การน าเสนอตวัละครพระฤๅษีถือเป็นการสรา้งสรรคแ์ละเตือนภยัใหผู้ช้มรูจ้กัรกัษา
สขุภาพอนามยัของตนเอง ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
                                                               เพลงราชนิเกลิง 

          แต่งตวัแบบนี ้  พระฤๅษีชีไพร 
สนุทรภู่เขาเขียนเอาไว ้  ใหฉ้นัมาอยู่ที่นี่ 
เป็นเกาะแกว้พิศดาร  คนไม่ค่อยผ่านไปมา 
เป็นอาศรมที่ศกึษา  ของปวงประดาฤๅษี 
เป็นเกาะแกว้พิเศษ  ที่นี่โรคเอดสไ์ม่มี 

                    (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8) 
 

1.1.4 การเปิดการแสดงเร่ืองพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 
คณะกรณ์กัญจนรตัน์สรา้งสรรค์ตอนการเปิดเรื่อง โดยใหพ้ระอภัยมณีรอ้งบท

กลอนที่แต่งขึน้ใหม่ประกอบการใชเ้พลงครอบจกัรวาล เพื่อเป็นการประณามพจนบ์ูชาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ 
ไดแ้ก่ พระศิวะที่เป็นเทพเจา้สงูสดุตามความเชื่อศาสนาฮินดแูละถือเป็นบรมครูแห่งนาฏยศาสตร์
หรือศิลปะการแสดง นอกจากนี ้คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัน าเสนอใหพ้ระอภยัมณีรอ้งบทกลอนเพื่อ
กล่าวถึงท่านสุนทรภู่ที่ไดป้ระพนัธเ์รื่องพระอภัยมณี จนไดร้บัการยกย่องว่าเรื่องพระอภัยมณีเป็น
ยอดของนิทานค ากลอนที่มีคณุค่าทัง้ทางดา้นเนือ้ความดีและภาษาไพเราะจนเป็นที่นิยมของผูอ่้าน
มาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อใหผู้ช้มทราบรายละเอียดเนือ้เรื่องและตวัละครไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่ง
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จากการเปิดเรื่องถือเป็นการช่วยสรา้งความน่าสนใจและอยากติดตามใหแ้ก่ผูช้มก่อนที่น าเสนอ
เรื่องในตอนต่อไป ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                          เพลงครอบจกัรวาลสองชัน้ 
     ขอยอกรกราบกม้บรมเมศ  ขอเดชะอิสเรศเรนศรูย ์
มาปกปอ้งผองไทยใหไ้พบลูย ์  เจิดจ ารูญพนูพฒันส์วสัดี      
                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 1)  
                                   รอ้งราชนิเกลิง 
            ขอสวมชีพคารวะ  ท่านรตันะกวี 
แต่งพระอภยัมณี  เป็นเรื่องที่มีเสน่ห ์
กตญัญรููป้ระโยชน ์  ขอสมโภชนอ์วยพร 
ดว้ยวาหะพระสนุทร  มาเป็นบทกลอนถ่ายเท 
ท่านพระสนุทรกลอนสถิต  แต่งไวเ้ป็นวิทยาทาน 
โลกระบือชื่อของท่าน  ไม่เป็นการสนเท่ 
ดว้ยยคุนีเ้ป็นปีทอง  ขอสนองเกียรติของท่าน 
แด่พระสนุทรโวหาร  จดัเป็นรายการฮาเฮ 
ละครหนงัต่างแนว  ท่านชมมาแลว้หลายรส 
สิ่งที่จะปรากฏ  โปรดชมในบทโกเ้ก๋ 
องคพ์ระอภยัใจฉกาจ  ขอมาในมาดลิเก   (รบั) 

                                                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 2) 
คณะกรณก์ญัจนรตันด์ดัแปลงการเล่าเรื่อง โดยน าเสนอใหต้วัละครประกอบฝ่าย

ชายเลา่เหตกุารณเ์ฉพาะบางตอน ไดแ้ก่ เสนาบดี 1 กบัเสนาบดี 2 โดยน าเสนอใหเ้สนาบดีที่ 1 กบั
เสนาบดีที่ 2 พดูบทเจรจาที่แต่งขึน้ใหม่ โดยอาศยัเนือ้ความจากเหตกุารณต์อนที่เจา้ละมานยกทพั
มาตีเมืองผลกึ ซึ่งการน าเสนอตวัละครประกอบฝ่ายชายเลา่เรื่องบางเหตกุารณถื์อเป็นการเกริ่นน า
รายละเอียดของเนื ้อเรื่องเพื่อให้ผู ้ชมยังคงจดจ าและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึน้ ดังตัวอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง  
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                                            เจรจา 
 พระอภยัมณี:    เอ่อ ท่านเสนาบดี ท่านเคยพดูถึงเรื่องกองทพัของสิงหลใหเ้ราฟัง  
             เหตกุารณ ์ในขณะนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง 

เสนาบดีที่ 1:     ขอเดชะใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท ละเวงไดแ้ต่งทพัใหเ้จา้ละมาน
 คมุพลมาใหญ่หลวงเกือบใกลป้อ้มปราการแลว้พระพทุธเจา้ค่ะ 

                     (เสียงทหารละมานรอ้ง)   เอา้เฮ พรอ้มเสียงรวักลองศกึและเสียงปืน 
พระอภยัมณี: ถึงเขาจะยกมาดุจดั่งพหลพลแสนยากร เราก็หาไดเ้กรงกลวัไม่ 

 เออท่าน เสนาบดี ท่านจงไปเกณฑท์หารฝีมือทะลวงทัน แลว้ก็   
                                                 เร่งไปล่อลวงใหศ้ัตรูมาใกลก้ าแพงเมืองของเรา เมื่อสบโอกาส   
                                                 เราจะเป่าป่ีสะกดใหพ้วกศัตรูหลบัใหลในเสียงป่ีของเรา ส าหรบั  
                                                 พวกเราใหใ้ชข้ีผ้ึง้อดุหเูสียใหห้มดทุกคน เมื่อกองทพัละมานหลบั 
                                                 หมดก็จงเตรียมโซ่ตรวนพนัธนาการศตัรูส าหรบัเจา้ละมาน  เมื่อ 
                                                 ท าการจบัไดก้็ใหใ้สก่รงเหล็กทรมานเสียใหส้าแก่ใจ  

เสนาบดีที่ 2:     ขา้พระพทุธเจา้ขอทลูลาไปจดัเตรียมตามที่รบัสั่ง นะพระเจา้ค่ะ  
พระอภยัมณี:    ขอบใจ ท่านเสนาบดี สว่นเราจะไปคอยท่านที่หนา้เชิงเทิน 
เสนาบดีที่ 1:     เชิญเสด็จเถิดพระเจา้ค่ะ                       

                                                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 2-3)  
 

ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า คณะกรณ์กัญจนรตันส์รา้งสรรคก์ารเปิดเรื่องในการแสดงลิเก
ทรงเครื่อง โดยน าเสนอใหต้วัละครเอกฝ่ายชายของแต่ละเรื่องรอ้งบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่เพื่อ
เป็นการน าบทประฌามพจนท์ี่ถือเป็นขนบส าคญัต่อการแสดง ที่ประกอบดว้ยบทไหวพ้ระรตันตรยั 
ไดแ้ก่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์องคพ์ระศิวะอิศวร เพื่อดลบนัดาลใหก้ารแสดงลิ เกทรงเครื่อง
ประสบความส าเร็จ และการยอพระเกียรติพระมหากษัตริยท์ี่ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยจน
เป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัล า้ค่าของชาติไทย และยงัเป็นการนอ้มร  าลึกถึงครูหอมหวล นาคศิริ ที่
เป็นปชูนียบคุคลส าคญัยิ่งต่อวงการลิเกลกูบทและลิเกทรงเครื่องไทย เนื่องจากครูหอมหวล นาคศิริ 
ไดร้กัษาและพฒันาศิลปะการแสดงลิเกทรงเครื่องจนสืบทอดกนัมาถึงยุคปัจจุบนั เพื่อแสดงความ
กตัญญูและระลึกถึงพระคุณครู และยังช่วยใหผู้ ้ชมได้ทราบถึงภูมิหลังและที่มาของเนือ้เรื่องที่
น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องไดเ้ขา้ใจยิ่งขึน้  
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นอกจากนี ้คณะกรณก์ัญจนรตันส์รา้งสรรคต์ัวละครประกอบเพื่อใชใ้นการเล่า
เนือ้เรื่องจากวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนชา้งขุนแผน 
ตอนพิพากษานางวนัทอง เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง เพื่อให้
ตัวละครเล่ารายละเอียดจากเนือ้เรื่องจากวรรณคดีไทยบางตอนโดยตรง เพราะเนื่องจากผูช้มใน
การแสดงลิเกทรงเครื่องมีหลากหลายกลุ่ม อาจท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจความหมายในบทกลอนได้
ทั้งหมด ดังนั้น การใหต้ัวละครเล่าหรือพูดบทบรรยายเนือ้เรื่องจะท าใหผู้ช้มเขา้ใจไดง้่ายยิ่งขึน้ 
รวมถึงการให้ตัวละครเล่าเรื่องยังเป็นการแนะน าตัวละครต่าง ๆ ที่ปรากฏหรือไม่ปรากฏใน
วรรณคดีไทยเพื่อใหผู้ช้มที่อาจหลงลืมหรือไม่เคยรูจ้ักตวัละครมาก่อนไดเ้ขา้ใจบทบาทส าคัญของ
ตวัละครนัน้ ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน 

1.2 การด าเนินเหตุการณใ์นเร่ืองของการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
จากการศกึษาการด าเนินเรื่องในการแสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า คณะกรณก์ญัจนรตัน์

มีการดดัแปลงการด าเนินเหตกุารณใ์นเรื่องเพื่อใหเ้กิดการความน่าสนใจและชวนติดตาม แบ่งเป็น 
3 ประเด็น ไดแ้ก่ การสลบั การเพิ่ม และการตดัเหตกุารณบ์างตอนใหแ้ตกต่างไปจากวรรณคดีไทย 
ดงันี ้

1.2.1 การสลับเหตุการณบ์างตอนในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
คณะกรณ์กัญจนรตัน์ดัดแปลงการด าเนินเหตุการณ์ในเรื่องจากวรรณคดีไทย

เฉพาะเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต โดยน าเสนอเหตกุารณบ์างตอนมาเรียบเรียงใหม่ ไดแ้ก่ 
เหตกุารณต์อนที่สินสมทุรเป็นสื่อนางสวุรรณมาลีบนเรือของทา้วสิลราชก่อนที่นางผีเสือ้จะตามมา
อาละวาด แต่คณะกรณก์ัญจนรตันน์ าเหตกุารณใ์นตอนนีม้าใชห้ลงัจากที่สินสมุทรช่วยเหลือนาง
สวุรรณมาลีแลว้จึงเป็นสื่อนางสวุรรณมาลีใหก้บัพระอภยัมณี 

 สาเหตุของการสลับเหตุการณ์และฉากที่ส  าคัญในตอนดังกล่าวนี ้เพื่อให้
เหมาะสมต่อการด าเนินเรื่องและเพื่อใหผู้ช้มประทบัใจตวัละครสินสมทุรและนางสวุรรณมาลี ดงัที่ 
วิโรจน ์วีระวัฒนานนท ์ไดใ้หข้อ้มูลว่า “สาเหตุที่สลบัเหตุการณแ์ละฉากในตอนสินสมุทรเป็นสื่อ
นางสวุรรณมาลีใหต่้างจากบทวรรณคดีไทยเพราะตอ้งการเนน้บทบาทส าคญัของสินสมทุรกบันาง
สวุรรณมาลี รวมถึงตอ้งการน าเสนอบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพราะถือเป็นบทปฏิพากยท์ี่ใชโ้ตต้อบ
ระหว่างสินสมทุรกบันางสวุรรณมาลี โดยใชภ้าษาประชดประชนั “รูปไม่หล่อเหมือนพ่อฝรั่ง แม่จึง
ไม่สบอารมณ์” การใชภ้าษาสองแง่สองง่ามที่เก่ียวกับเรื่องเพศ “นุ่งป๋ังลิม้เป็นซิม้โบ๊ะ หน่อยตอ้ง
สยบระบม” รวมถึงใชภ้าษาต่าง “ประเทศนุ่งนิวสล์คุไนล่อน ระวงัจะเดินหกลม้” เพื่อเป็นการสรา้ง
อรรถรสต่อการชมการแสดงลิเกทรงเครื่องมากยิ่งขึน้ (วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, สัมภาษณ์, 30 
มิถนุายน  2563) ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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                                           ราชนิเกลิง          
สินสมทุร:  โอแ้ม่จ๊ะแม่จ๋า   ลกูขอเวลาสกันิด 

 หากพดูถกูพดูผิด  จงใหอ้ภยัแก่ผม 
 หนนูีเ้ป็นลกูก าพรา้  ไม่มีมารดาดแูล 
 หนมูีแต่พ่อขาดแม่  จะกลายเป็นเด็กโสมม 
 หนจูะเอาแม่มาลี  เอาไวเ้ป็นที่ชเูชิด 
 เป็นแม่หนผููใ้หก้ าเนิด  ไดอ้ย่างสนิทสนม (รบั) 

สวุรรณมาลี:  อะไรก็เลา่สินสมทุร   ถา้อยากเป็นบตุรแม่ไม่หา้ม 
 ถา้พระอภยัมณีมายุ่มย่าม  แม่ยงัไม่ยอมนิยม  
แม่ยงัเป็นสาวเป็นแซ ่  เรื่องผวัแก่แม่ไม่เก่ียว 
 อย่ามาลดเลีย้วฉอเลาะ  เลยมนัไม่เหมาะไม่สม 

สินสมทุร:  จรงิสินะพระแม่เจา้ พ่อหนแูก่เกรอะกรงั 
 รูปไม่หลอ่เหมือนพ่อฝรั่ง  แม่จึงไม่สบอารมณ ์
 แม่ไม่ไปอยู่เมืองฝรั่ง  กินขนมปังเป็นปอนดป์อนด ์
 นุ่งนิวสล์คุไนลอ่น  ระวงัจะเดินหกลม้ 

สวุรรณมาลี:  อุย้ แม่มีผวัฝรั่ง    ไปไหนก็นั่งรถยนต ์
สินสมทุร:     ไปนุ่งกระโปรงเปิดกน้   ใหฝ้งูชนเขาชม 

 เป็นเมียฝรั่งนั่งสามลอ้   แลว้เปิดหวอกินลม  (รบั) 
สวุรรณมาลี:  ไม่รกัแลว้พระอภยัมณี   ทัง้รา่งกายหรือก็แก่ 

 ซ า้มีลกูยงัตอแหล  ฝีปากเจา้คารม 
 ฉนัจะมีผวัฝรั่ง  ไปไหนก็นั่งโกเ้ก๋ 
 ไอยโูอเค  ไปตามสมยัสงัคม 

สินสมทุร:  อ๋อ ซอรีส่วีทแฮม   เชิญเถิดแม่แหม่มกะปิ 
 เป็นเมียฝรั่งนะสิ  หากยงัไม่เหมาะสม 
 พวกญ่ีปุ่ นก็เยอะเเยะ  อาซโิกะมาจิโกะ 
 นุ่งป๋ังลิม้เป็นซิม้โบ๊ะ  หน่อยตอ้งสยบระบม 

สวุรรณมาลี:  โอแ้สบแทข้องแม่เอ๋ย   อย่าโกรธเลยเนือ้เย็น 
 แม่เยา้หยอกเจา้เลน่  ไปตามภาษาอารมณ ์
 อย่านั่งเงา้หนา้งอ  แม่รกัพ่อลกูกว่าใคร 
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 เป็นคนไทยมีผวัไทย  มิใหช้าติใดผสม 
 เอาชาติอ่ืนเขา้มาเคียง  ดมูนัไม่เกลีย้งไม่กลม 

                                                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 15) 
 

1.2.2 การเพ่ิมเหตุการณใ์นการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
การเพิ่มเหตกุารณเ์ป็นการน าเหตกุารณบ์างตอนที่ไม่ปรากฏในวรรณคดีไทยมา

สรา้งใหม่เพื่อใหเ้กิดการสอดคลอ้ง สมจริงและน่าสนใจมากขึน้ จากการศึกษาการสรา้งสรรคใ์น
การแสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีการเพิ่มเติมเหตกุารณ์บางตอนมาใชใ้นการ
แสดงลิเกทรงเครื่อง ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เท่านัน้ ส  าหรบัวรรณคดีไทย
เรื่องขุนชา้งขุนแผนกับเรื่องพระอภัยมณี คณะกรณ์กัญจนรตันไ์ม่ไดม้ีการดัดแปลงแต่อย่างใด 
คณะกรณก์ญัจนรตันเ์พิ่มเหตกุารณบ์างตอนจากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา โดยการ
เพิ่มเหตกุารณใ์หจ้รการบัสารจากทา้วดาหามาใชร้ว่มในตอนการปิดเรื่อง โดยน าเสนอใหจ้รการอ้ง
บทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ ดว้ยถอ้ยค าที่พรรณนาแสดงอารมณแ์ละความรูส้ึกของจรกาที่หลงใหลใน
รูปโฉมของนางบุษบา ณ ต าหนักของตน ซึ่งการเพิ่มเหตุการณ์ที่น ามาใชใ้นตอนปิดเรื่ องเพื่อให้
ผูช้มรูส้ึกเพลิดเพลินหลงัจากที่จรการอ้งบทกลอนชมโฉมนางบุษบาจบแลว้ ทหารจึงน าสารจาก
ทา้วดาหามาถวายใหเ้พื่อแจง้การเกิดศึกสงครามระหว่างท้าวดาหากับทา้วกะหมังกุหนิง การ
น าเสนอดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                                    ราชนิเกลิง 
               ณ ที่ประทบัพลบัพลา   เมื่อเวลาเชา้ตรู ่
 จอมบดินทรป่ิ์นประต ู   พรอ้มดว้ยหมู่มนตรี 
 เหนืออาสนะพระเขนย   พระกรเกยกมุกอด 
 อภิรมยช์มตลอด   นึกว่าแม่ยอดยาหยี 
 บรรจงจีบหยิบภาพ   เมื่อใจทราบสมัผสั 
 จิตตก์็เผลอปฏิภทัร ์   เหมือนจะนดัพบที่ 
 โอบ้ษุบาตนุาหงนั   พี่เฝา้ฝันอยู่เรียบเรียบ  
 พี่เฝา้ถนอมอยู่พรอ้มเพรียบ   เหมือนเจา้มาเทียบพระที่ 
 ขอจมุพิตดว้ยคิดถึง   อยู่ทกุครึง่นาที 
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                                              เจรจา 
จรกา:        ฉนัชื่อจรกา คอยพระราชสาสน์ เมื่อไหรจ่ะเตือนเราไปแต่งงานเสียที 
ทหาร:        ไดโ้ปรดพะยะค่ะ บดันีห้ม่อมฉนัไดน้ าสาสน์มาแลว้ 
จรกา:         ออ้ สาสน์เตือนกใูหไ้ปแต่งงานรวึะ 
ทหาร:         ไม่ทราบไดพ้ะยะค่ะ 

                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 13) 
  

1.2.3 การลดเหตุการณใ์นการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
การลดเหตุการณ์เป็นการน าเหตุการณ์บางตอนที่ไม่ส  าคัญต่อการด าเนิน

เรื่องออกไป จากการศึกษาการน าเสนอโครงเรื่องจากวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่อง
พบว่า คณะกรณ์กัญจนรตันม์ีการลดเหตุการณ์บางตอนใหแ้ตกต่างไปจากวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ 
เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง และเรื่อง
พระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง ดงันี ้

1.2.3.1 การลดเหตกุารณจ์ากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 
คณะกรณก์ญัจนรตันล์ดเหตกุารณบ์างตอนจากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนา

ลานางจินตะหราเพียงเฉพาะบางตอน ไดแ้ก่ เหตกุารณต์อนที่อิเหนาลานางจินตะหราแลว้ อิเหนา
ต้องการที่จะพบหน้านางมาหยารัศมีกับนางสการะวาตีก่อนที่จะเคลื่อนกองทัพ ซึ่งในบทลิเก
ทรงเครื่องน าเสนอเพียงนางจินตะหราใชพ้ี่เลีย้งไปเรียกสองนางมาแทน จากการลดเหตกุารณต์อน
ดงักล่าวนี ้แสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันล์ดเหตกุารณต์อนดงักล่าวนีเ้พราะเหตกุารณบ์าง
ตอนไม่มีผลต่อการด าเนินเรื่องและช่วยให้เนือ้เรื่องที่น ามาใช้ในการแสดงมีความสั้น กระชับ 
รวดเรว็ และเหมาะสมกบัขอ้จ ากดัของเวลายิ่งขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                               เจรจา 
ประสนัตา (ออกมาพอดี):  ไดโ้ปรดพะยะค่ะ ขบวนทพัตัง้รอรบัเสด็จแลว้พะยะค่ะ 
ระเด่น: เด๋ียวซิพระพี่เลีย้ง ฉันจะไปไดย้ังไง ยังไม่ไดส้ั่งเสียสการะวาตี 

 มาหยารศัมีเลย 
จินตะหรา:  จริงซิเพค๊ะ อ้อ พระพี่เลีย้งมาก็ดีแล้ว ไปบอกสองนางมาเฝ้า    

            เดี๋ยวนี ้ตอ้งสั่งเสียสองนางอีกสองชั่วโมง 
ระเด่น:       ถกูแลว้ สองนางมาก็ตอ้งสองชั่วโมง รวมจินตะหราดว้ยเป็นสาม  

                                                 ชั่วโมง 
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ประสนัตา: ทหารยืนแถวเป็นลมไปสามรอ้ยแลว้ (พานางออกมา) 
                                                                             (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 11) 
 
1.2.3.2 การลดเหตกุารณจ์ากเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 

คณะกรณก์ญัจนรตันล์ดเหตกุารณบ์างตอนจากเรื่องขุนชา้งขนุแผน ตอน
พิพากษานางวันทอง ไดแ้ก่ เหตกุารณต์อนที่ขุนชา้งคน้หานางวันทอง ตอนจมื่นไวยใหห้มื่นวิเศษ
น าจดหมายไปบอกขนุชา้ง ตอนขนุชา้งถวายฎีกาและตอนนางวนัทองฝันรา้ย ขนุแผนจึงท านายฝัน
ใหน้างวนัทอง ซึ่งการลดเหตกุารณบ์างตอนแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีวตัถปุระสงคจ์ะ
น าเสนอเฉพาะเหตุการณ์บางตอนที่มีความส าคัญและน่าสนใจต่อการด าเนินเรื่องเท่านัน้ เพราะ
เนื่องจากเนือ้เรื่องจากบทวรรณคดีไทยมีขนาดยาวเกินไปจึงไม่เอือ้ต่อการน ามาปรบัในการแสดง
ลิเกทรงเครื่อง  

1.2.3.3  การลดเหตกุารณจ์ากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
คณะกรณก์ญัจนรตันล์ดเหตกุารณบ์างตอนที่ปรากฏในบทวรรณคดีไทย 

เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพอฆาต ไดแ้ก่ เหตกุารณต์อนที่พระอภยัมณีสั่งใหไ้พร่พลเอาน า้บ่อ
น้อยหยอดปิดหูทั้งสองขา้งออกไปเพื่อใหเ้นือ้เรื่องมีความสั้นกระชับรวดเร็วในช่วงเวลาที่จ  ากัด 
ประกอบกับเหตุการณ์บางตอนถือว่าที่ไม่ส  าคัญและไม่มีผลกระทบต่อการแสดงลิเกทรงเครื่อง 
ดังที่ นายวิโรจน ์วีระวัฒนานนท ์ศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2561 สาขาการแสดง (ลิเก) ให้
ขอ้มลูว่า “การแสดงลิเกทรงเครื่องบางครัง้มีการตดัเนือ้เรื่องบางช่วงหรือบางตอนออกไปเพราะการ
แสดงลิเกทรงเครื่องถือว่าไม่ตายตวัเหมือนอย่างละคร นอกจากนีก้ารตดัเนือ้เรื่องหรือตวัละครบาง
ตัวก็ขึน้อยู่กับเวลาและสถานที่ของการแสดง (วิโรจน ์วีระวัฒนานนท์, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 
2563) 

1.2.3.4 การลดเหตกุารณจ์ากเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 
คณะกรณ์กัญจนรัตน์ลดเหตุการณ์บางตอนที่ปรากฏในวรรณคดีไทย 

ไดแ้ก่ เหตุการณต์อนที่สุดสาครตามหาพระอภัยมณีและตอนนางสุวรรณมาลีใหสุ้ดสาครพักอยู่
ด่านปากน า้ ซึ่งการลดเหตุการณ์บางตอนออกไปนั้นแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณ์กัญจนรัตน์ลด
เหตกุารณบ์างตอนที่ไม่ส  าคญัหรือไม่มีผลต่อการด าเนินเรื่องออกไปเพื่อเอือ้ใหเ้นือ้เรื่องมีความสัน้ 
กระชบัรวดเรว็และเหมาะสมแก่เวลาและโอกาสในการแสดงลิเกทรงเครื่องยิ่งขึน้  
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ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า คณะกรณ์กัญจนรตันม์ีการสร้างสรรคก์ารด าเนินเรื่อง 
โดยการสลบัเหตกุารณบ์างตอน เช่น เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต ที่คณะกรณก์ญัจนรตัน์
สลบัตอนสินสมุทรเป็นสื่อนางสุวรรณมาลีเพื่อเป็นการเนน้บทบาทส าคัญของสินสมุทรและนาง
สุวรรณมาลีดว้ยบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อสรา้งอรรถรสใหก้ับผูช้ม การเพิ่มเหตุการณบ์างตอน 
เช่น เรื่องอิเหนา ตอนจรกาไดร้บัสารจากทา้วดาหาเพื่อเป็นการสร้างสีสัน ความแปลกใหม่และ
เสียงหวัเราะใหก้ับผูช้มมากยิ่งขึน้ และการตดัเหตุการณบ์างตอน เช่น เรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนจ
มื่นไวยใหห้มื่นวิเศษน าจดหมายไปบอกขุนชา้ง ตอนขุนชา้งถวายฎีกาและตอนนางวนัทองฝันรา้ย  
เพราะเนื่องจากเหตุการณบ์างตอนมีเนือ้ความยาวเกิน จึงตอ้งตัดเหตุการณท์ี่ไม่ส  าคัญ แลว้เก็บ
เฉพาะเหตกุารณต์อนส าคญัเท่านัน้ และยงัช่วยใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องมีความสัน้ กระชบั และ
ขอ้จ ากดัของเวลาที่ใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง 

1.3 การปิดเร่ืองในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
การปิดเรื่องถือเป็นตอนส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าเนื ้อเรื่องในการแสดงลิเก

ทรงเครื่องสิน้สุดลง จากการศึกษาการน าเสนอโครงเรื่องจากวรรณคดีไทยในการแสดงลิเก
ทรงเครื่องพบว่า คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีการดัดแปลงการปิดเรื่องใหแ้ตกต่างไปจากวรรณคดีไทย 
เฉพาะ 2 เรื่อง ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา และเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูป
นางละเวง ที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องไดอ้ย่างน่าสนใจและประทบัใจ  

1.3.1 การปิดการแสดงเร่ืองอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 
คณะกรณก์ญัจนรตันด์ัดแปลงการปิดเรื่องอิเหนาลานางจินตะหราที่น ามาใชใ้น

การแสดงลิเกทรงเครื่องเพื่อใหเ้กิดความสนุกสนานและประทบัใจ ไดแ้ก่ เหตกุารณต์อนที่จรการบั
สารจากทา้วดาหา โดยน าเสนอใหจ้รการอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดยใชซ้  า้ค า ไดแ้ก่ “อ่านสาสน์
อ่านสาสน์”การสมัผสัอกัษร ไดแ้ก่ “หนงัหนงุหนิง” “ดาลเดือด” การใชค้ าหยาบคาย ไดแ้ก่ “ไอ”้ “ก”ู 
และค าประชดประชนั “จบัอาวธุเอาไปทิ่มตา” ผูว้ิจยัสงัเกตว่า การปิดเรื่องในเหตกุารณด์งักล่าวนี ้
ถึงแมเ้ป็นการจบแบบโศกนาฏกรรมที่จรกาไดร้บัความทุกข ์อึดอดัใจหรือไม่สมหวงัต่อความรกักบั
นางบุษบา แต่คณะกรณ์กัญจนรตันส์ามารถดัดแปลงเหตุการณ์จนกลายเป็นเหตุการณ์ที่ พลิก
ความคาดหมาย เพราะท่าทางอละบทกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่จนท าใหเ้หตกุารณน์ีส้ามารถสรา้ง
สีสนั ตลกขบขนั ผ่อนคลายใหก้บัผูช้มในยคุปัจจบุนั ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง   

                      อ่านสาสน์อ่านสาสน์ใหด้าลเดือดใจ มนัช่างท าไดห้นอไอช้าวชวา 
  ไอก้หุนงัไอก้หุนงุหนงัหนงุหนิง   มนัมาแย่งชิงแม่บษุบา 
จบัไดก้ไูม่ตอ้งพดู   จะจบัอาวธุเอาไปทิ่มตา  ฯ 
            (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 13) 
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1.3.2 การปิดการแสดงเร่ืองพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 
คณะกรณก์ญัจนรตันด์ัดแปลงเหตกุารณบ์างตอนที่ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณี 

ตอนหลงรูปนางละเวงใหแ้ตกต่างไปจากวรรณคดีไทย โดยน าเสนอเหตกุารณต์อนที่พระอภัยมณี
ไดพ้บกบันางละเวงเป็นครัง้แรก เมื่อพระอภยัมณีเห็นนางละเวงมีรูปลกัษณท์ี่สวยงามจึงเกิดหลง
รกั จากการน าเสนอเหตุการณ์ในตอนปิดเรื่องนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณ์กัญจนรตันเ์ลือกน า
เหตุการณ์นีม้าใชต้อนปิดเรื่องเพื่อใหผู้ช้มเกิดความประทับใจตัวละครเอกทั้งฝ่ายชายและฝ่าย
หญิงที่มีใจใหก้นั ถึงแมว้่านางละเวงจะโกรธแคน้พระอภยัมณีเพียงใด แต่ดว้ยความความมีเสน่ห์
ของพระอภยัมณีจึงท าใหน้างละเวงรูส้กึสะทกสะทา้นพรั่นใจ ซึ่งคณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอโดย
ใหพ้ระอภยัมณีพดูบทเจรจาสลบักบัการรอ้งกลอนที่มีการแต่งขึน้ใหม่เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายและเอือ้ต่อ
การรอ้งและการตีบทของท่าร  า เช่น ท่ารกั ท่าอายของตวัละครทัง้สองฝ่าย คณะกรณก์ญัจนรตันย์งั
มีการดดัแปลงน าเสนอเพลงสรรเสริญมาใชใ้นการบรรเลงเพลงตอนปิดเรื่องเพื่อใหผู้ช้มสรรเสริญ
พระบารมีแห่งพระมหากษัตริยไ์ทย และเป็นสญัญาณใหผู้ช้มทราบว่า การแสดงลิเกทรงเครื่องถือ
เป็นการเป็นยติุจบลง ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

พระอภยัมณี: ชะลอยหญิงที่ทรงมา้อยู่นัน้คงจะเป็นละเวงเป็นแน่ เมื่อทัพต่าง
 เอาแพช้นะไม่ไดเ้ราจะเป่าป่ีเพื่อใหรู้แ้พรู้ช้นะ อย่างนอ้ยก็จะท า
 ใหล้ะเวงไดรู้จ้กัพระอภยัมณีดีกว่านี ้

พระอภยัมณี:                    รอ้งเพลงราชนิเกลิง 
        แลว้หยิบป่ีขึน้มาเป่า   ขึน้นอ้มเกลา้เหนือเกต 
ไหวพ้ระสยมพรหมเมศ   ไปตามเหตเุหมาะเหม็ง 
จะกรีดนิว้บรรเลง   เรียกละเวงวณัฬาราช 
เป็นค าออ้นสวาท   เมื่อบรรยากาศวงัเวง 
เสียงแตตี้ตอยอ่อยเอือ้ย    สายลมเฉือยพดัโชย 
ความรกัอย่าเพิ่งโรย   มาพบเสียโดยรีบเรง่ 
ถา้เสียงป่ีของพี่ยงัเพราะ   พี่ขอออเซาะดว้ยเพลง  (รบั) 

                         นางละเวง:  ฟังป่ีแกว้แว่วหวาน   เสียงกงัวานวาบหวาม 
 นี่ป่ีใครในสงคราม  ฟังแลว้หายความเครียดเครง่ 
 จะหา้มใจว่าไม่ฟัง  แต่ใจก็ยงัไขวเ้ขว 
 เหมือนเสียงป่ีจะมีเลห่ ์  รา่งเป็นเสน่หร์อ้นเรง่ 
                                    ขืนฟังป่ีพระอภยั  คงถกูใครใครมองเพ่ง 
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 ขอยอมแพพ้ระอภยั  แต่ชนะใจตวัเอง 
                                 ป่ีพาทยร์บั 

นางละเวงขี่มา้ผ่านเวทีใหญ่เขา้ฉากดา้นซา้ยเวที ม่านใหญ่ค่อย ๆ ปิด ละเวงขี่มา้เกือบจะ
ถึงประตฉูากใหห้นักลบัมาที่ช่องม่านใหญ่ หยดุที่หนา้พระอภยั พอดีกบัม่านใหญ่ปิด 
                                           ป่ีพาทยบ์รรเลงเพลงสรรเสรญิบารมี 

                                                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 27)  
 

ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอลกัษณะเด่นของการปิดเรื่อง โดย
น าเสนอการปิดเรื่องทั้งแบบสนุกสนานชวนขัน โศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรม ซึ่งการจบแบบ
สนุกสนานชวนขบขนัปรากฏจากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา ที่คณะกรณก์ญัจนรตัน์
สรา้งสรรคก์ารปิดเรื่อง โดยใหจ้รการรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อแสดงอากปักิรยิาและวาจาของ
ตวัละครที่ชวนหวัเราะ “ไอก้หุนงัไอกุ้หนงุหนงัหนงุหนิง” ซึ่งการสรา้งอารมณข์นัในตอนจบของเรื่อง 
ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณส์ าคญัอย่างหนึ่งของการแสดงลิเกทรงเครื่อง เพื่อใหผู้ช้มรูส้กึผ่อนคลายและมี
ความสขุ  

การปิดเรื่องแบบโศกนาฏกรรมปรากฏจากเรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
ที่คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอลกัษณะเด่นใหพ้ระอภยัมณีรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ ดว้ยการใช้
ภาษาพรรณนาที่ความรูส้ึกโศกเศรา้ของพระอภยัมณ๊ที่ตอ้งสงัหารนางผีเสือ้ดว้ยการน าเป่าป่ี การ
ปิดเรื่องเรื่องขนุชา้งขนุแผน จากเหตกุารณต์อนที่สมเด็จพระพนัวษาทรงสั่งประหารชีวิตนางวนัทอง 
ซึ่งลกัษณะเด่นของการจปิดเรื่องประเภทนีเ้พื่อเป็นการสรา้งอรรถรสใหผู้ช้มรูส้กึสงสาร เวทนา และ
เห็นใจนางผีเสือ้และนางวนัทองไดอ้ย่างตราตรงึใจ 

การปิดเรื่องแบบสุขนาฏกรรมที่ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนาง
ละเวง ที่คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใหพ้ระอภยัมณีรอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อแสดงอารมณ์
และความรูส้ึกของพระอภยัมณีที่มีใจปฏิพทัธ์ต่อนางละเวง “ความรกัอย่าเพิ่งโรย มาพบเสียโดย
รีบเร่ง”ซึ่งลักษณะเด่นเรื่องนีเ้พื่อให้ผูช้มยังคงจดจ าและประทับใจเนือ้เรื่องและตัวละครเอกที่
น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องได ้นอกจากนีก้ารน าเสนอการปิดเรื่องลกัษณะเด่นที่ส  าคัญอีก
ประการ คือ การน าเสนอเพลงสรรเสริญเขา้มาร่วมใชใ้นการปิดเรื่องที่ปรากฏในเรื่องพระอภัยมณี 
ตอนหลงรูปนางละเวงเพื่อใหผู้แ้สดงและผูช้มไดแ้สดงความเคารพต่อองคพ์ระมหากษัตริยไ์ทยที่
ทรงปกครองบา้นเมืองอย่างสงบสขุ และเพื่อเป็นการขอบคณุและอวยพรท่านผูช้มทัง้หลายที่สละ
เวลาในการชมการแสดงลิเกทรงเครื่อง 
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2. การดัดแปลงตัวละครในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
ราชบณัฑิตยสถาน (2545, น. 6-7) ใหค้วามหมาย ดัดแปลงว่า การดัดแปลงเป็นแปลง

วรรณกรรมประเภทหนึ่งใหเ้ป็นประเภทหนึ่งที่มีหลายลกัษณะ เช่น การดดัแปลงค าประพนัธ ์การ
ดัดแปลงเนือ้หาโดยการเปลี่ยนบทจากเรื่องเดิมก็ได ้จากการศึกษาการดัดแปลงตัวละครในการ
แสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า คณะกรณ์กัญจนรตันน์ าเสนอบทบาทส าคัญของตัวละครเหมือนกับ
วรรณคดีไทย ขณะเดียวกันก็มีการดัดแปลงตัวละครบางตัวใหแ้ตกต่างไปจากบทวรรณคดีไทย 
ไดแ้ก่ การเพิ่ม การปรบัเปลี่ยน และการลดตวัละครบางตวัใหแ้ตกต่างจากบทวรรณคดีไทย ซึ่งการ
น าเสนอตวัละครที่น ามาปรบัใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องสะทอ้นใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตัน์
ดัดแปลงบทบาทของตัวละครบางตัวเพื่อความเหมาะสมกับนาฏกรรมการแสดงและสรา้งความ
บันเทิงใหแ้ก่ผูช้มในยุคปัจจุบนั ผูว้ิจัยสรุปการดัดแปลงตัวละครในการแสดงลิเกทรงเครื่องเป็น
ตาราง ดงันี ้

ตาราง 30 ตารางแสดงการดดัแปลงตวัละครในลิเกทรงเครื่อง 

การดั ดแปลงตั วละครในลิ เก
ทรงเคร่ือง 
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การปรับเปลี่ยนตัวละคร - - ✓  - 

การเพิ่มตัวละคร 
 

- - ✓  ✓  

การลดตัวละคร  
✓  

 
- 

 
- 

 
- 

การ     

 

2.1 การปรับเปล่ียนตัวละครในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
จากการศึกษาการน าเสนอตวัละครจากวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่อง

พบว่า คณะกรณก์ญัจนรตันป์รบัเปลี่ยนตวัละครบางตวัที่ปรากฏในวรรณคดีไทยโดยใหม้ีลกัษณะ
ที่แตกต่างไป คือ พระฤๅษี จากเรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต โดยปรบัเปลี่ยนรูปลักษณ์
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ภายนอกของพระฤๅษีมีรูปร่างอัปลกัษณ ์อว้น ลงพุง ผิวเขม้ ท่าทางลุกลีลุ้กลนไม่เรียบรอ้ย และ
แต่งกายดว้ยชุดพระฤๅษีลายเสือโคร่ง ตกแต่งหนวดบนใบหน้าดว้ยส าลีคล้ายคนแก่ชรา สวม
หมวกที่มีลายเสือโครง่ และใหต้วัละครสวมใสเ่สือ้แขนสัน้สีน า้ตาล สวมองัสะผา้นุ่ง ห่มสไบ สวมใส่
ใส่ลูกประค าที่คอแลละขอ้มือ มีไมเ้ทา้วิเศษที่ปรากฏในบทวรรณคดีไทย โดยใหพ้ระฤๅษีรอ้งบท
กลอนที่แต่งใหม่ที่ไม่ไดป้รากฏในบทวรรณคดี โดยกล่าวถึงภูมิหลงัของตนเองและยงักล่าวถึงโรค
เอดส์เพื่อให้ผู ้ชมเข้าใจเหตุการณ์ของเนื ้อเรื่องและยังสะท้อนให้ผู้ชมทั้งชายและหญิงเห็น
ความส าคญัของการประพฤติปฏิบติัตนใหอ้ยู่ศีลธรรม ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

       แต่งตวัแบบนี ้  พระฤๅษีชีไพร   
สนุทรภู่เขาเขียนเอาไว ้  ใหฉ้นัมาอยู่ที่นี่ 
เป็นเกาะแกว้พิสดาร  คนไม่ค่อยผ่านไปมา   
เป็นอาศรมที่ศกึษา  ทัง้ปวงประดาฤๅษี   
เป็นเกาะแกว้พิเศษ  ที่นี่โรคเอดสไ์ม่มี ฯ  

                                                               (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 7-8) 
 
 
 
 
 
 
 

                        

ภาพประกอบ 12 ภาพพระฤๅษี จากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั เมื่อวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 

นอกจากนี ้คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัปรบัเปลี่ยนบทบาทของพระฤๅษีที่ใหต่้างไป
จากวรรณคดีไทยอย่างสิน้เชิง โดยน าเสนอใหพ้ระฤๅษีกลายเป็นตัวตลกหรือจ าอวดที่สรา้งสีสัน
ใหแ้ก่เนือ้เรื่องและสรา้งอารมณข์นัใหแ้ก่ผูช้ม โดยน าเสนอใหพ้ระฤๅษีพดูบทเจรจาที่มีการแต่งขึน้
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ใหม่ ด้วยถ้อยค าหยาบคาย เช่น ค าว่า “วะ” “กู” “มึง” และ“อัปรีย์” เพราะด้วยการแสดงลิเก
ทรงเครื่องเป็นมหรสพของกลุม่ชาวบา้นรา้นตลาด ดงันัน้บทเจรจาจึงตอ้งใชค้  าง่าย สัน้ กระชบัหรือ
อาจเป็นค าราชาศพัทท์ี่มกัใชผ้ิดบริบทในการสื่อสาร ดงัที่ ผะอบ โปษะกฤษณะ และคณะ (2523, 
น. 359) ไดก้ลา่วถึงลกัษณะการแสดงลิเกว่า การแสดงลิเกถือเป็นมหรสพอย่างหนึ่งของชาวบา้น ผู้
แสดงและผูช้มมกัเป็นชาวบา้นหรือบุคคลทั่วไป เนือ้เรื่องที่น ามาใชก้็น ามาจากละครนอก ส่วนการ
ใชภ้าษาในค ารอ้งบทกลอนจึงเป็นค าง่าย ๆ หรือบางทีมกัใชค้  าหยาบคาบ สองแง่สองง่ามเก่ียวกบั
เรื่องเพศ ซึ่งจากการปรบัเปลี่ยนบทบาทของพระฤๅษีใหก้ลายเป็นตัวตลกแสดงใหเ้ห็นว่า คณะ
กรณก์ญัจนรตันม์ีวตัถุประสงคท์ าใหเ้นือ้เรื่องสนุกสนานและใหผู้ช้มส่วนใหญ่ชื่นชอบพอใจกับตัว
ตลกที่แสดงเก่งและสรรหามุขตลกที่ อยู่นอกเหนือความคาดหมายของผูช้ม ดังตัวอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง   

                                         เจรจา  
ฤๅษี:         อานี่ เจา้สินสมทุร สวสัดี นั่งดี ๆ โชคดีนี่เกาะกจูะพงัก็เพราะมึงนี่

 แหละ ซนจงัเลย วิ่งไปว่ิงมา 
สินสมทุร:   ตา ตา สบายดีเหรอ 
ฤๅษี:        สบายดี เอา้ พระอภยั เชิญเชิญนั่งตามสบาย 
พระอภยัมณี:   นั่งตรงนีก้็แลว้กนันะ 
สินสมทุร:    ตา ตา ใหพ้่ออภัยบวชถือศีลกินเพล แลว้หนูก็บวชนะ หนูเป็น

 เณรนะเนี่ยถือศีลแปดแลว้ต่อศีลไดม้ัย้ 
ฤๅษี:         ท าไมละ่ ศีลขาดก็ต่อได ้เจา้เมืองผลกึจะเดินทางไปเมื่อไร 
สิลราช:      อยากใหท้่านอาจารยด์ฤูกษ์ยามใหว้่าเดินทางไปตอนไหนดี 
ฤๅษี:         นี่ เจา้สินสมทุร แลว้ก็ใครจะไปบา้ง 
พระอภยัมณี:   ท่านฤๅษี ถา้หากแมว้่าจะกลบัน่ะ ขา้พเจา้พระอภยัมณีจะขอไป

 กบัท่านฤๅษีดว้ย จะใหข้า้พเจา้ไปหรือเปลา่ 
สวุรรณมาลี:   นั่นน่ะสิเจา้ค่ะ 
สินสมทุร:        พ่อพดูยงัไงนะ 
พระอภยัมณี:   อือ เฉย ๆ น่ะ เจา้เองก็แหม 
สินสมทุร:         ตาฤๅษีไม่ไดไ้ป 
พระอภยัมณี:   เฉย ๆ น่า เอ็งนี่ยงัไงนะ เฉย ๆ สิ 
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สวุรรณมาลี:   พ่อฤๅษีเจา้คะ การเดินทางไปในเรือนี่ ถา้หากมีพระไปดว้ยก็คง
 จะตลอดปลอดภัย ทางเจ้าของเรือก็คงไม่รังเกียจเดียดฉันท์
 หรอกเจา้ค่ะ ถา้หาก  พระฤๅษีจะไปดว้ยเจา้ค่ะ 

พระอภยัมณี:   จรงิหรือพระคณุท่าน ถา้หากแมน้พระคณุท่านใหข้า้พเจา้ 
 พระอภยัไป ขา้พเจา้ก็เต็มใจไปเลยพระคณุท่าน 

ฤๅษี: เอ๊ะ เกาะกทู าไมอปัรียอ์ย่างนีว้ะนี่ พดูกบัใครโยม  
                                         (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8) 
 

2.2 การเพ่ิมตัวละครในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง  
การเพิ่มตวัละครเป็นการสรา้งหรือน าตวัละครบางตวัที่ไม่ปรากฏในวรรณคดีไทยเขา้

มาร่วมใช้ในการแสดงลิเกทรงเครื่อง เพื่อให้เนือ้เรื่องมีความน่าสนใจและสมจริงมากขึน้ จาก
การศกึษาการน าเสนอตวัละครในการแสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า คณะกรณก์ญัจนรตันเ์พิ่มตวัละคร
บางตวัเฉพาะเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาตและตอนหลงรูปนางละเวง ไดแ้ก่ ตวัตลก 1 กบั 
ตลก 2 และตอนเพลงหลงรูปนางละเวง ไดแ้ก่ เสนาบดีที่ 1 กบั เสนาบดีที่ 2 ดงันี ้

2.2.1 การเพิ่มตวัละครจากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต ไดแ้ก่ ตวัตลก 1  
คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีการเพิ่มตวัละครที่ไม่ปรากฏในบทวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ ตวั

ตลก 1 โดยเพิ่มบทบาทของตวัตลก 1 เป็นชาวจีนที่ติดอยู่บนเกาะแกว้พิสดาร ส าหรบัการน าเสนอ
เครื่องแต่งกายของตัวตลก 1 ใหส้วมใส่หมวกสีด าไวห้างเปียดา้นหลัง สวมเสือ้จีนสีทองยาวถึง
ครอ่มเทา้ คาดเอวดว้ยผา้สีทอง และสวมกางเกงขา้งในสีด า ซึ่งลกัษณะการน าเสนอเครื่องแต่งกาย
ของตลก 1 เพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจบทบาทของตัวละครไดง้่ายขึน้  นอกจากนี ้คณะกรณ์กัญจนรัตน์
น าเสนอให้ตัวตลก 1 พูดบทเจรจาในลักษณะการออกเสียงภาษาไทยด้วยส าเนียงจีน  ซึ่งการ
น าเสนอตวัตลก 1 เขา้มาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องเพราะขนบของการแสดงลิเกทรงเครื่องมัก
มุ่งเนน้ใหผู้ช้มเกิดความบนัเทิงและอารมณข์ันจากพฤติกรรมและค าพูดของตัวละครตลกและยงั
ช่วยสรา้งสีสนัใหก้บัเนือ้เรื่องยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

สินสมทุร: ถวายบงัคมพระเจา้ตาเจา้ค่ะ พระบิดา 
ฤๅษี: เจา้มายงัไงเลา่ลกู มาพรอ้มหนา้กนัยงัไง 
สิลราช: เรานดักนัมาวนันีม้าพรอ้มกนั นมสัการพระอาจารย ์
ฤๅษี:                ใครกบัใครกนัน่ะ เออ เจา้เมืองผลกึ เออ ๆ สวสัดี ๆ   
                       แลว้นี่ใครละ่ลกู 
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พระอภยัมณี:  พ่อสินสมทุร ไอเ้รื่องนัน้ ลกูอย่ากระโตกกระตาก แลว้แต่เจา้แลว้
 กนัลกู 

ตลก 1:      เจา้อาพระสองไพร...ลือ้มา 
 ตลก 2:     อาโถ เรียกไม่ถกูแลว้ยงัจะเรียกอีก 

                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8) 
 

2.2.2 การเพิ่มตวัละครจากเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต ไดแ้ก่ ตวัตลก 2  
คณะกรณก์ัญจนรตันเ์พิ่มตัวละครที่ถูกสรา้งขึน้ใหม่เพื่อน ามาร่วมใชใ้นการ

แสดงลิเกทรงเครื่อง คือ ตัวตลก 2 โดยเพิ่มบทบาทใหต้ัวละครตลก 2 เป็นชาวไทยที่มาติดอยู่บน
เกาะแก้วพิสดาร และมีการน าเสนอเครื่องแต่งกายใหต้ัวตลก 2 สวมเสือ้ลายไทยสีทอง นุ่งโจง
กระเบนสีน า้ตาลแลว้คาดเอวด้วยผา้ขาวม้า เพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจบทบาทและฐานะของตัวละคร
นอกจากนี ้คณะกรณก์ญัจนรตัน์น าเสนอใหต้ัวตลก 2 เป็นตวัละครที่ซื่อตรงและมักพูดจาขัดแยง้
กบัตลก 1 โดยใชก้ลวิธีใหต้ัวตลก 2 พดูบทเจรจาลอ้เลียนตัวตลก 1 โดยการใชถ้อ้ยค าหยาบคาย 
เช่นค าว่า “วะ” ตามขนบของการแสดงลิเกทรงเครื่องที่มกัสรา้งตวัตลกพดูจาตลกขบขนัและหยาบ
คายเพิ่มเติมเขา้มาในการแสดงเพื่อสรา้งความเพลิดเพลินใหก้บัผูช้ม ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

พระฤๅษี: คนที่จะมาอยู่บนเกาะแกว้พิสดารแห่งนี ้ก็เป็นพวกตกรถตกเรือ
  ไม่มีหนทางที่จะไปกนัแลว้ 

ตวัตลก 1 : อาจางคกั ซาหวากลีคกั 
ตวัตลก 2: อะไรวะ มาอยู่ตัง้นานแลว้ ยงัพดูไทยไม่ชดัอีก 
พระฤๅษี: สองคนนีล้ะ่ เมื่อไรจะกลบั 
ตวัตลก 2: มนักลบัไม่ไดซ้ิครบั ไม่มีเรือสกัล า 

                                                                    (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8) 
 
การเพิ่มตวัละคร ตวัตลก 1 กบั 2 เขา้มาร่วมใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องยงั

เป็นการช่วยเสรมิบทบาทใหพ้ระฤๅษีมีลกัษณะเด่นชดัมากขึน้ ตามที่คณะกรณก์ญัจนรตันต์อ้งการ
มุ่งเนน้บทบาทของพระฤๅษีใหเ้ป็นตวัตลกที่สดุของเรื่องเพื่อสรา้งเสียงหวัเราะใหก้บัผูช้มและยงัคง
จดจ าตัวละครส าคัญของเนือ้เรื่อง ดังที่ วิโรจน ์วีระวัฒนานนท ์ใหข้อ้มูลเก่ียวกับการน าตัวละคร
ตลก 1 กบัตวัตลก 2 มาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาตว่า เรื่อง
พระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต มีการน าตวัตลกบางตัวที่ไม่ปรากฏในบทวรรณคดีไทยมาร่วมใช้
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ในการแสดงเพื่อเสริมตัวละครบางตัวใหม้ีบทบาทส าคัญ และบางครัง้มักให้ตัวตลกบางตัวใช้
ถอ้ยค าค าหยาบคายเพราะดว้ยการแสดงลิเกทรงเครื่องจดัเป็นการแสดงของสามญัชนหรือเรียกว่า
ละครตลาดจึงไม่เป็นแบบแผนเท่ากบัศิลปะการแสดงอ่ืน ๆ (วิโรจน ์วีระวฒันานนท,์ สมัภาษณ,์ 30 
มิถนุายน 2563) 

2.2.3 การเพิ่มตวัละครจากเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง ไดแ้ก่ เสนาบดีที่ 
1 กบัเสนาบดีที่ 2  

คณะกรณก์ญัจนรตันเ์พิ่มตวัละครประกอบที่ไม่ปรากฏในบทวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ 
เสนาบดีที่ 1กบัเสนาบดีที่ 2 โดยใชก้ลวิธีน าเสนอเครื่องแต่งกายของเสนาบดีที่ 1 กบัเสนาบดีที่ 2 
สวมหมวก เสือ้และนุ่งโจงกระเบนสีแดงคลา้ยกบัชุดคนถือธงอย่างในละครที่ท าหนา้ที่เป็นผูน้  าหนา้
กองทพัแลว้คอยควบคมุระเบียบแถวใหเ้กิดความสวยงาม และเพิ่มเติมบทบาทใหเ้สนอเสนาบดีที่ 
1 กบัเสนาบดีที่ 2 เป็นตวัละครฝ่ายสนับสนุนหรือเสริมบทบาทใหต้วัละครเอกมีความชัดเจนมาก
ขึน้ โดยน าเสนอบทบาทใหต้ัวละครเสนาบดีที่ 1กับเสนาบดีที่ 2 รอ้งบทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่ โดย
คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอใชถ้อ้ยค าที่แสดงถึงความเก่งกลา้ ไม่เกรงกลวัและช านาญในการสู้
รบกับเหล่าศัตรู ซึ่งการเพิ่มตัวละครเสนาบดีที่ 1 กับเสนาบดีที่ 2 เขา้มาร่วมใชใ้นการแสดงเพื่อ
สรา้งความสมจริงใหก้ับเนือ้เรื่องและท าใหผู้ช้มในยุคปัจจุบนัรูส้ึกสนุกสนานและชวนติดตาม ดัง
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

เสนาบดี 1: ฝ่ายทหารพระอภยัไม่พลัง้ผิด    เขา้ประชิดโถมแทงแกลง้ท าลวง 
เจา้ละมาน: เจา้ละมานไดท้่าเขา้ถาโถม      ทัง้ฮึกโหมหาญหกัฟันหนกัหน่วง 
เสนาบดี 2: ทหารผลกึถอยลา่ท่ากลลวง      ทพัทัง้ปวงลา่ไปหนา้เมือง 

                                                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 17-18) 
 

2.3 การลดตัวละครในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง  
การลดตวัละครเป็นการตดัจ านวนตวัละครบางตวัที่ไม่ส  าคญัต่อการด าเนินเรื่อง จาก

การศึกษาการน าเสนอตวัละครในการแสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า คณะกรณก์ญัจนรตันล์ดตวัละคร
เฉพาะเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา ไดแ้ก่ ดะหมงัเสนา จากเหตกุารณใ์นวรรณคดีไทย
ตอนที่ดะหมงัเสนาน าสารจากทา้วกเุรปันมามอบใหอิ้เหนา โดยปรบัเปลี่ยนตวัละครเป็นประสนัตา
แทน ซึ่งเหตผุลของการลดตวัละครดะหมงัเสนาเพราะดว้ยลกัษณะของดะหมงัเสนาเป็นตวัละครที่
มีต  าแหน่งเสนาบดีผูใ้หญ่ฝ่ายปกครองของชวาโบราณที่มีลกัษณะนิสยัเครง่ขรมึและรกัในความถูก
ตอ้ง จึงท าใหก้ารน าเสนอบทบาทของดะหมังเสนาไม่เอือ้ต่อการน ามาปรับใชใ้นการแสดงลิเก
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ทรงเครื่อง ดังที่ นายวิโรจน ์วีระวัฒนานนท ์ศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2561 สาขาการแสดง 
(ลิเก)ใหข้อ้มลูว่า “การแสดงลิเกทรงเครื่องบางครัง้จะมีการตดัหรือลดตวัละครบางตวัออกไปเพราะ
การแสดงลิเกทรงเครื่องถือว่าไม่ตายตวัเหมือนอย่างละครที่เป็นแบบแผน นอกจากนีก้ารตัดทอน
ตวัละครก็ขึน้อยู่กบัเวลาและสถานที่ของการแสดง หรือบางครัง้ในการแสดงบทลิเกทรงเครื่องมีการ
เพิ่มเติมตัวละครตัวอ่ืนเข้ามาเพื่อช่วยสรา้งสีสันใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องสนุกสนานมากขึน้ 
(วิโรจน ์วีระวฒันานนท,์ สมัภาษณ,์ 30 มิถนุายน 2563) 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า คณะกรณ์กัญจนรัตน์มีการดัดแปลงตัวละครทั้งที่ปรากฏและไม่
ปรากฏในวรรณคดีไทยเพราะเนื่องจากรูปแบบการแสดงลิเกทรงเครื่องเป็นมหรสพที่สรา้งความ
บนัเทิงใหช้าวบา้น และเป็นศิลปะที่ตอ้งมีการรอ้งบทกลอน การรา่ยร  า และการพดูบทเจรจา ดงันัน้
ตัวละครบางตัวสามารถเอือ้ต่อการน ามาปรบัเปลี่ยน เช่น พระฤๅษี จากเรื่องพระอภัยมณี ตอน
เพลงป่ีพิฆาต ที่สามารถน ามาปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็นตวัตลกหรือจ าอวดเพื่อสรา้งแปลกใหม่ใหก้บัการ
แสดงลิเกทรงเครื่อง ส าหรบัการเพิ่มตวัละคร ไดแ้ก่ ตวัตลก 1 กบัตวัตลก 2 และตวัละครเสนาบดีที่ 
1 กับเสนาบดีที่ 2 จากเรื่องพระอภัยมณี เพราะเนื่องจากเหตุการณบ์างตอนมีเนือ้เรื่องตึงเครียด
และอาจท าใหผู้ช้มรูส้ึกไม่สนใจต่อการแสดง ดังนั้น คณะกรณ์กัญจนรัตนจ์ึงต้องเพิ่มตัวละคร
ดงักล่าวเขา้มาร่วมใชใ้นการแสดงเพื่อสรา้งสีสนั ความแปลกใหม่ สนุกสนานและชวนติดตามมาก
ขึน้ การลดตวัละครบางตวัที่คณะกรณืกญัจนรตันไ์ม่น ามาร่วมใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องเพราะ
บางเหตกุารณม์ีตวัละครมากเกินไปจึงท าใหเ้สียค่าใชจ้่ายสงู หรือบางตวัละครไม่มีบทบาทส าคญั
ต่อการด าเนินเรื่องและไม่เอือ้ต่อการรอ้งและการรา่ยร  าของการแสดงลิเกทรงเครื่อง  

3. การน าเสนอเพลงประกอบการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
เพลงประกอบการแสดงลิเกทรงเครื่อง คือ เพลงที่ใชว้งป่ีพาทยบ์รรเลงเพื่อใหส้อดคลอ้ง

เหมาะสมกบัเนือ้เรื่องและความรูส้ึกของตวัละครในแต่ละเรื่อง จากการศึกษาการน าเสนอเพลงที่
ใช้ในบทลิเกทรงเครื่องนั้น ผู้วิจัยจะศึกษาเพียงเพลงที่น ามาปรับใช้ประกอบกับการแสดงลิเก
ทรงเครื่อง โดยสามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ การน าเสนอเพลงขบัรอ้งและการน าเสนอเพลงหนา้
พาทยท์ี่ใชป้ระกอบอากปักิรยิาของตวัละคร  

3.1 การน าเสนอเพลงขับร้อง 
เพลงขับรอ้งเป็นเพลงที่ถูกน ามาใชป้ระกอบกบัการรอ้งของตัวละครและการด าเนิน

เรื่องตัง้แต่ตน้จนจบเรื่อง ดงัที่ สรุพล วิรุฬหร์กัษ์ (2547, น. 157) ไดก้ล่าวถึงเพลงขับรอ้งว่า เพลง
ขบัรอ้งเป็นเพลงที่ใชป้ระกอบกบัการขบัรอ้งและยงัรวมถึงการแสดงอากปักิริยาและอารมณต่์าง ๆ 
ของตัวละคร โดยสามารถแบ่งเพลงตามอารมณ์ออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ อารมณร์กั เศรา้ โกรธ 
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และรื่นเรงิ ซึ่งการใชเ้พลงประกอบการขบัรอ้งจะเป็นการบรรเลงทัง้ก่อนและหลงัที่ตวัละครรอ้ง เพื่อ
ใชเ้ป็นการด าเนินเรื่อง ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงศึกษากลวิธีการน าเสนอเพลงขบัรอ้งที่ถ่ายทอดถึงอารมณร์กั 
เศรา้ โกรธ และรื่นเริงของตัวละครไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องพระอภยั
มณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต ตอนหลงรูปนางละเวง และเรื่องขนุชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวนัทองที่
ปรากฏในบทลิเกทรงเครื่อง ไดด้งันี ้ 

3.1.1 อารมณรั์ก 
อารมณร์กัเป็นการถ่ายทอดอารมณท์ี่แสดงความรกัความผูกพนั หรือการเกีย้วพา

ราสีของตัวละครเอกฝ่ายชายมีต่อตัวละครเอกฝ่ายหญิง จากการศึกษาบทลิเกทรงเครื่อง เรื่อง
อิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต ตอนหลงรูปนางละเวง 
และเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทองพบว่า เพลงขับรอ้งที่บ่งบอกถึงอารมณ์รัก
ของตัวะครที่แสดงถึงความไพเราะซาบซึง้ตรึงใจ ซึ่งปรากฏในบทลิเกทรงเครื่องมากที่สุด ไดแ้ก่ 
เพลงกล่อมนารี สะสม มุล่ง สิงหโ์ตตัด เขมรสุดใจ และสาริกา ซึ่งผูว้ิจัยจะขอยกตัวอย่างเฉพาะ
เพียงบางเรื่องและบางตอน ดงันี ้

ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่องเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 
                                เพลงกลอ่มนารี 

จินตะหรา:            เมื่อนัน้  โฉมยงคอ์งคร์ะเด่นจินตะหรา 
        พรอ้มดว้ยสาวสรรกลัยา อยู่ยงัหมนัหยาธานี 
                                                            (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6) 
                                     เพลงสะสม 

 ระเด่น:       ครัน้ถึงแท่นสวุรรณบรรจง เขา้นั่งแนบแอบองคน์างโฉมศรี 
      ทอดถอนฤทยัพรางทางพาที ภมูีแจง้ความทรามวยั 
                    (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 7) 

ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่องเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
                                        เพลงมลุง่ 

พระอภยัมณี:          เมื่อนัน้  องคพ์ระอภยัมณีศรีสวสัดิ ์
  คิดจะใครก่ลบัหลงัยงัวงัรตัน ์ โทรมมนสัถึงเงือกนอ้ยจะคอยหา 
                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 1) 
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ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่องเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
                                  เพลงสิงหโ์ตตดั (ชัน้เดียว) 

สินสมทุร:     ครัน้ไดเ้วลาจะไปเฝา้ จะไดเ้ขา้ไปถึงแม่มาลี 
ทัง้รูปงามน า้ใจคงแสนดี  พ่ออภยัมณีคงชอบใจ 
                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 7) 

ตวัอย่างเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 
                                       เพลงเขมรสดุใจ 

 พระอภยัมณี:     เห็นระเวงขี่มา้มาใกล ้ พระอภยัหยดุยัง้ตัง้สง่า 
               จ าจะเป่าป่ีมีศกัดา เพื่อวลัลาหนัหลงัใหฟั้งเพลง 
                                                              (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 26) 

ตวัอย่างเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 
                                    เพลงสารกิา 

ขนุชา้ง:  กลา่วถึงขนุชา้งนั่งในหอ้ง หยอกเยา้วนัทองเมียของพี่ 
วนัทอง:  วนัทองขอพึ่งบารมี  พ่อขนุชา้งคนดีมีคนเดียว 

                                                           (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 5) 
                                    เพลงสะสม 

ขนุแผน:    พี่มาแลว้นะนอ้งวนัทองเอ๋ย อย่าหลบัใหลกระไรเลยนานหนกัหนา 
 เจา้หลบัจรงิหรือแกลง้นิ่งไม่ลืมตา หรือโกรธเคืองที่ว่าพี่ทอดทิง้ 
                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 9) 
 

3.1.2 อารมณเ์ศร้า 
บทเศรา้เป็นการแสดงอารมณ์ที่สลดหดหู่เสียใจของตวัละคร บางครัง้ตวัละครจะ

รอ้งไห้พรอ้มกับการร้องเพลงเศร้า เพื่อสรา้งความสมจริงต่อเนื ้อเรื่อง จากการศึกษาบทลิเก
ทรงเครื่องเรื่องอิเหนา เรื่องพระอภยัมณีและเรื่องขนุชา้งขุนแผนพบว่า วรรณคดีสามเรื่องนีย้งัมีการ
น าเพลงที่ใชป้ระกอบการแสดงที่เก่ียวกับบทเศรา้ที่มีท านองชา้มารอ้งถ่ายทอดใหผู้ช้มไดเ้ข้าใจ
อารมณค์วามรูส้ึกของตัวละครและสถานการณข์องเรื่อง ไดแ้ก่ เพลงห่วงอาลยั ขวัญอ่อน เพลง
ม่ายเกลิง และย ่าค ่า ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
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ตวัอย่างเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา                                      
                                               เพลงห่วงอาลยั 
ระเด่น : อยู่เถิดสามสดุาขอลาลบั  ไม่ถึงปีพี่จะกลบัมารบัขวญั 
สามนาง :          โปรดเมตตาอย่าใหช้า้นานวนั   กระหม่อมฉนัอยู่หลงัตัว้ใจคอย 

                                                          (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 11) 
ตวัอย่างเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 

                                          เพลงขวญัอ่อน 
สวุรรณมาลี :      โอว้่าสินสมทุรของแม่เอ๋ย ไฉนเลยลกูยาไม่ฝ่าฝืน 

               แม่ปลกุเจา้สกัเท่าใดก็ไม่ฟ้ืน  นางสะอืน้โศกซบสดุร  าพนั 
                                                                    (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 5) 

ตวัอย่างเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง                               
                                        เพลงม่ายเกลิง 

สวุรรณมาลี:      เลา่ความผ่านมาน า้ตก  โออ้กพระไม่เคยเป็นเช่นนี ้
               หลงรูปฝรั่งต่างชาติประหลาดดี ซ า้เฆี่ยนตีเจ็บช า้ระก าทรวง 
                                                                    (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 17) 

ตวัอย่างเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง                                   
                                  เพลงครอบจกัรวาล 
          ครานัน้ โฉมเจา้พลายงามงามสง่า 
คิดคนึงถึงแต่มารดา จากกนัมาก็ไดห้ลายราตรี 

                        (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 3) 
                                           เพลงย ่าค ่า 
          แม่จ๋าแม่ แม่จ๋าแม่ วนัทอง  ลกูชา้งรอ้งเสียงจา้ครวญหาแม่ 
แม่วนัทองของลกูชา้งช่างไม่แล  กรรมแทแ้ทป้ลอ่ยใหช้า้งตอ้งอกตรม 

                         (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8) 
 

3.1.3 อารมณโ์กรธ 
อารมณโ์กรธเป็นการแสดงอารมณ์ที่ไม่พอใจ โกรธเกรีย้ว ฉุนเฉียว รุนแรงของตวั

ละคร บางครัง้ตวัละครอาจจะมีการใชว้าจาตดัพอ้ต่อว่า ประชดประชนั เสียดสีหรือว่ากล่าวอย่าง
รุนแรง ซึ่งจากการศึกษาเพลงขับรอ้งที่ปรากฏในบทลิเกทรงเครื่องเรื่องอิเหนา เรื่องพระอภัยมณี
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และเรื่องขุนชา้งขุนแผนพบว่า วรรณคดีทัง้สามเรื่องนีย้ังมีการน าเพลงที่ใชป้ระกอบการแสดงที่
เก่ียวกับบทโกรธเพื่อถ่ายทอดความรูส้ึกของตัวละครไวห้ลายเพลงดว้ยกัน ไดแ้ก่ เพลงตลุ่มโปง 
หงษ์ทอง ทะเลบา้ เทพทอง  นาคราช พราหมณเ์ขา้โบสถ ์และสองไม ้ดงัตวัอย่างเรื่องอิเหนา ตอน
อิเหนาลานางจินตะหรา                                      

                                รอ้งตะลุม่โปง 
             เมื่อนัน้ จินตะหราวาตีมีศกัดิ ์
ฟังตรสัขดัแคน้ฤทยันกั สะบดัพกัตรผ์ินหลงัไม่บงัคม 
จึงตอบถอ้ยนอ้ยหรือองคพ์ระทรงฤทธิ์ ชั่งประดิษฐ์คิดความไม่งามสม 
ลว้นกลา่วแกลง้แสรง้ดว้ยเลห่ล์ม คดคมแยกคายไวห้ลายชัน้ 
พระจะไปดาหาปราบขา้ศกึ หรือระลกึถึงคู่ตนุาหงนั 
ดว้ยสงครามในจิตตติ์ดพนั จึงผ่อนผนัพจนาอาลยั 
ไหนเลา่พระผ่านฟ้าสญัญานอ้ง จะปกปอ้งครองที่ความพิสมยั 
ไม่นิราศแรมรา้งห่างไกล จนบรรลยัมอดมว้ยไปดว้ยกนั 
พระวาจาน่าเชื่อเป็นพน้นกั จึงหลงรกัภกัดีไม่เดือดฉนัท ์
พาซื่อสจุรติคิดส าคญั หมายมั่นเมตตาปราณี 
มิรูม้าอาภพักลบักลาย จะหลีกเลี่ยงเบี่ยงบ่ายหน่ายหนี 
ยงัสมค าสญัญาพาที ก่ีรอ้ยปีพระจะกลบัคืนมา (โอด) 
   (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 8)  

ตวัอย่างเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
                                        เพลงนาคราช 
        นางผีเสือ้แจง้ข่าวเลา่รหสั สารพดัเลา่แจง้แห่งนสุนธิ์ 
ทะลึง่โลดโดดลงทะเลวน เสียงองึอลลน้หลามติดตามไป 
                                                         (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 10) 

ตวัอย่างเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 
                                    เพลงพราหมณเ์ขา้โบสถ ์  

        เจา้ละมานหาญฮึกเขา้ศกึหนี มาต่อตีปิดประตไูม่รูเ้รื่อง 
สั่งใหห้ยดุยทุธนาที่หนา้เมือง พระขนุเคืองรอ้งทา้ด่าประจารเอย 
                                                           (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6)      
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                                                      รอ้งเพลงเทพทอง  
สวุรรณมาลี: เห็นทรงธรรมบรรทมชมแต่รูป ประโลมรูปลืมองคด์ว้ยหลงใหล 

นางพรายพริม้ยิม้แยม้กระแอมไอ  เห็นพระอภยัลกุหนีตะลีตะลาน  
เอาแอบองคท์รงคลมุหุม้กระดาษ  สดุสวาทวนัทาไม่ว่าขาน 
ท าทลูถามความว่าพระอาการ  รอ้นร  าคาญขดัขวางเป็นอย่างไร 
                                                                (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 11)                                     

ตวัอย่างเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 
                                     เพลงสองไม ้

        ครานัน้พระองคผ์ูท้รงเดช  ฟังเหตขุุ่นเคืองเป็นหนกัหนา 
อา้ยหมื่นไวยท าใจอหงัการ ์ ตกว่าบา้นเมืองไม่มีนาย 
จะปรกึษาตราสินใหไ้ม่ได ้ จึงท าตามน า้ใจเอาง่ายง่าย 
ถา้ฉวยเกิดฆ่าฟันกนัลม้ตาย อนัตรายไพรเ่มืองก็เคืองกู 
อีวนัทองกใูหไ้อแ้ผนไป อา้ยชา้งบงัอาจใจท าจู่ลู่ 
ฉดุมนัขึน้ชา้งอา้งถึงก ู ตะคอกขู่อีวนัทองใหต้กใจ 
ชอบตบใหส้ลบอยู่กบัที่ เฆี่ยนตีเสียใหย้บัไม่นบัได ้
มะพรา้วหา้วยดัปากใหส้าใจ อา้ยหมื่นไวยก็โทษถึงฉกรรจ ์ 

                      (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 15) 
3.1.4 อารมณร่ื์นเริง 

อารมณ์รื่นเริงเป็นการรอ้งที่แสดงอารมณ์มุ่งเน้นความยินดีปรีดา ประทับใจ 
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุขที่ตัวละครสื่อออกมาดว้ยการรอ้งกับท านองจังหวะของดนตรี 
จากการศึกษาการน าเสนอเพลงที่ใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า การแสดงลิเกทรงเครื่องมี
การน าบทรื่นเรงิมาใชเ้ฉพาะเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวงเพียงเรื่องเดียวเท่านัน้ ซึ่งการ
น าเสนอเพลงที่น ามาใชใ้นการรอ้ง ไดแ้ก่ เพลงทองย่อน ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

                                       เพลงทองย่อน 
                       ฝ่ายองคพ์ระอภยัเจา้ไตรจกัร   เฝา้หลงรกัรูปเสน่หเ์จา้เรขา 

ถึงยามหลบัทบัไวใ้นไสยา  ครัน้เวลาฟ้ืนองคก์็ทรงชม 
โฉมแฉลม้แกม้คางส าอางเอี่ยม  ประโลมเรียมลืมสรุางคน์างสนม 
ทกุคืนค ่าร  าลกึนึกนิยม  เฝา้ชมเชยประโลมโฉมวลัลา   
                                                                    (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6) 
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3.2 การน าเสนอเพลงหน้าพาทย ์
เพลงหน้าพาทย์ถือเป็นเพลงชั้นสูงท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์และยังใช้เป็นเพลงท่ีแสดง

อากปักิริยาของตวัโขนและละครต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปเพลงหนา้พาทยเ์ป็นเพลงที่ใชบ้รรเลงโดยไม่มี
บทรอ้งประกอบ  ดงัที่ มนตรี ตราโมท (2507, น. 49-50) ไดก้ล่าวถึงเพลงหนา้พาทยไ์วใ้นหนังสือ
ศัพทส์งัคีตว่า เพลงหนา้พาทยเ์ป็นเพลงบรรเลงที่ใชป้ระกอบกับการร่ายร  าของตัวละคร โดยผูร้  า
จะตอ้งยดึจงัหวะของท านองเพลงเป็นหลกั ซึ่งแต่ละเพลงหนา้พาทยถ์กูก าหนดเป็นทัง้เพลงสัน้และ
เพลงยาวต่างกนั เช่น เพลงชา้ เพลงเรว็ และเพลงเชิด เป็นตน้  

เบญมาศ พลอินทร ์และเศรษฐ พลอินทร ์(2542, น. 48-50) ไดอ้ธิบายลกัษณะของ
เพลงหนา้พาทยว์่า เพลงหนา้พาทยเ์ป็นเพลงที่ใชบ้รรเลงประกอบอากปักิริยาของตวัละคร หรือใช้
ส  าหรบัอัญเชิญพระเป็นเจา้ ฤๅษี เทวดาและครูบาอาจารย ์โดยทั่วไปไม่มีบทรอ้งแต่ใชบ้รรเลง
ท านองดนตรีอย่างเดียว ซึ่งประเภทของเพลงหนา้พาทย์เป็นเพลงที่เก่ียวกบัการร่ายเวทมนตรห์รือ
แปลงกายซึ่งถือเป็นเพลงหนา้พาทยช์ัน้สงู ที่มีท่วงท านองเพลงแสดงความสง่างาม องอาจและน่า
เกรงขามของตัวละคร เพลงท่ีเก่ียวกับการแผลงฤทธิ์หรือแสดงอาการโกรธเคืองของตัวละคร เช่น  
เพลงรวัสามลา เพลงที่เก่ียวกบัการไปมาหรือเดินทางของตวัละคร เช่น เพลงเสมอ เชิดฉ่ิง เชิด กลม 
เหาะ เป็นตน้  

จากการศึกษาการน าเสนอเพลงหน้าพาทยท์ี่น ามาใช้ในการแสดงลิเกทรงเครื่อง
พบว่า คณะกรณ์กัญจนรตัน์น าเสนอเพลงหน้าพาทย์ที่น ามาปรับใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง
เพื่อใหผู้ช้มเกิดความประทบัใจและชวนติดตาม โดยแบ่งไดท้ัง้หมด 4 เพลง ไดแ้ก่  เพลงเสมอ  เชิด 
กราว โอ ้และโอด  ดงันี ้

3.2.1 เพลงเสมอ 
เพลงเสมอเป็นเพลงที่ประกอบกิริยาการไปและมาในระยะใกลข้องตัวละคร ซึ่ง

จากการศึกษาเพลงหนา้พาทยท์ี่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า เพลงเสมอมีการน าใช้
ประกอบกบัการร  าที่ปรากฏในบทลิเกทรงเครื่องเพียงแค่ 2 เรื่อง ไดแ้ก่ เรื่องพระอภยัมณี ตอนหลง
รูปนางละเวงและเรื่องขนุชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง ดงันี ้

การน าเสนอเพลงหน้าพาทย์ที่น ามาใช้บรรเลงประกอบกับการแสดงลิเก
ทรงเครื่องมีการน าเสนอเพลงเสมอใชเ้ฉพาะเหตุการณต์อนที่พระอภัยมณีก าลงัตกอยู่ในอ านาจ
มนตอ์าถรรพใ์นรูปภาพของนางละเวง ซึ่งวงป่ีพาทยจ์ะบรรเลงเพลงเสมอหลงัจากท่ีพระอภยัมณีได้
รอ้งกลอนบรรยายถึงความรูส้กึรกัและหลงใหลความงามของนางละเวง ซึ่งการน าเสนอเพลงเสมอ
ในตอนนีเ้ป็นการแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีการเลือกน าเสนอเพลงเสมอมาปรบัใชใ้น
การแสดงลิเกทรงเครื่อง เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเหตุการณ์ของเนือ้เรื่องและยังเป็นการผูช้มได้รับ
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อรรถรสในการชมความงดงามของท่าร  าควบคู่กับการฟังดนตรีที่มีเสียงไพเราะไปพรอ้มกัน ดัง
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

พระอภยัมณี:   ก าเรบิจิตผิดเพีย้น พระเฝา้เพียรจมุพิต 
เหมือนรกัเสถียรเพียรสถิต  พระสดุจะคิดถอดถอน 
เจา้สง่ภาษาออเซาะ  ฟังแลว้เพราะเหมือนเพลง 
ไฟสวาทของละเวง  เหมือนดงัจะเรง่จะรอ้น 
โอล้ะเวงวณัฬาราช  จะพาประพาสทะเล 
หรือจะไปเที่ยวคาเฟ่  ไปชมลิเกร  าฟ้อน 
หรือจะไปต่างประเทศ  พี่จะเสด็จพาเที่ยว 
หรือนอ้งจะไปคนเดียว  ไปทัง้โตเกียวลอนดอน 
หรือนอ้งจะอยู่กบัพระอภยั  ขอใหห้วัใจพนัผกู 
พี่มีแต่ปลายจมกู  พี่มีแต่ฟกูแต่หมอน 
จึงชวนระแวงบรรเลงรกั  ขึน้ต าหนกัเตียงนอน 

ป่ีพาทยร์บัท าเพลงเสมอ พระอภยัมณีร  าเพลงเสมอหายเขา้ฉากประตเูมืองดา้นขวา โดย
มีทหารนอ้ยใหญ่เสด็จตาม 

                                                                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 10) 
 

การน าเสนอเพลงเสมอในเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทองปรากฏ
ในเหตุการณ์ตอนที่สมเด็จพระพันวษาทรงรับสั่งให้นางวันทองเลือกว่าจะอยู่กับผู้ใด ระหว่าง
ขุนแผนสามีเก่า ขุนชา้งสามีใหม่ หรือจมื่นไวยบุตรชาย แต่นางวนัทองกลบัทูลเป็นกลาง จึงท าให้
สมเด็จพระพันวษากริว้แล้วสั่งโทษประหารชีวิตนางวันทองทันที หลังจากเหตุการณ์ในตอนที่
สมเด็จพระพนัวษาตัดสินคดีความเรื่องนางวันทองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ในบทลิเกทรงเครื่องมีการ
น าเสนอเพลงเสมอเพื่อเป็นการส่งสญัญาณใหผู้ช้มทราบว่า สมเด็จพระพันวษาไดห้มดบทบาท
หนา้ที่ในการแสดงของเหตกุารณใ์นตอนดงักล่าวนี ้ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

พระพนัวษา:  ครานัน้พระองคผ์ูท้รงภพ ฟังจบแคน้คั่งดงัเพลิงไฟ 
 เหมือนดินประสิวติดกบัเปลวไฟ ดดูเูป็นไดอี้วนัทอง 
 จะว่ารกัขา้งไหนไม่ว่าได ้ น า้ใจจะประดงัเขา้ทัง้สอง 
ออกนั่นเขา้นี่มีส  ารอง  ยิ่งกว่าทอ้งทะเลอนัลกึล า้ 
จอกแหนแพเสาส าเภาใหญ่ จะทอดถมเท่าไรไม่รูส้กึ 
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 เหมือนมหาสมทุรสดุซึ่ง น า้ลกึเหลือจะหยั่งกระทั่งดิน 
อิฐผาหาหาบมาทุ่มถม ก็จ่อมจมสญูหายไปหมดสิน้ 
อีแสนถ่อยจญัไรใจทมิฬ ดงัเพชรนิลเกิดขึน้ในอาจม 
รูปงามนามเพราะนอ้ยไปหรือ ใจไม่ซื่อสมศกัดิเ์ท่าเสน้ผม 
แต่ใจสตัวม์นัยงัมีที่นิยม สมาคมก็แต่ถึงฤดมูนั 
มงึนี่ถ่อยย่ิงกว่าถ่อยอีทา้ยเมือง จะเอาเรื่องไม่ไดส้กัสิ่งสรรพ ์
ละโมบมากตณัหาตาเป็นมนั สกัรอ้ยพนัใหม้งึไม่ถึงใจ 
ว่าหญิงชั่วผวัยงัคราวละคนเดียว หาตามตอมกนัเกรียวเหมือนมงึไม่  
หนกัแผ่นดินกจูะอยู่ใย    อา้ยไวยมงึอย่านบัว่ามารดา 
กเูลีย้งมงึถึงใหเ้ป็นหวัหมื่น  คนอ่ืนรูว้่าแม่ก็ขายหนา้ 
อา้ยขนุชา้งขนุแผนทัง้สองเรา กจูะหาเมียใหอ้ย่าอาลยั 
หญิงกาลกิณีอีแพศยา มนัไม่น่าเชยชิดพิสมยั 
ที่รูปรวยสวยสมมีถมไป มงึตดัใจเสียเถิดอีกคนนี ้
เรง่เรว็เหวยพระยายมราช ไปฟันฟาดเสียใหม้นัเป็นผี 
อกเอาขวานผ่าอย่าปราน ี อย่าใหม้ีโลหิตติดดินก ู
เอาใบตองรองไวใ้หห้มากิน ตกดินจะอปัรียก์าลีอยู่ 
ฟันใหห้ญิงชายทัง้หลายด ู สั่งเสรจ็เสด็จสูป่ราสาทชยั ฯ 

                                       ดนตรีท าเพลงเสมอ 
                                                       (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 16-18) 

 
3.2.2 เพลงเชิด  

เพลงเชิดเป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ส  าหรับเดินทางไกลของตัวละคร ซึ่งการ
น าเสนอเพลงเชิดถือเป็นเพลงที่นิยมน ามาถกูใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องทัง้สามเรื่อง ไดแ้ก่ เรื่อง
อิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต ตอนหลงรูปนางละเวง
และเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง ดังนั้นผูว้ิจัยจะขอยกตัวอย่างเพลงเชิดที่ถูก
น ามาใชเ้ฉพาะเหตกุารณบ์างตอนจากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องพระอภยัมณี 
ตอนเพลงป่ีพิฆาต ตอนหลงรูปนางละเวง และเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทองที่ ดงันี ้
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การน าเพลงเชิดมาใชใ้นการแสดงในเรื่องอิเหนา เป็นเหตกุารณ์ในตอนที่อิเหนา
ไดร้บัสารจากทา้วกุเรปันแลว้จึงน าสารเดินทางไปพบนางจินตะหรา เพื่อแจง้ข่าวเรื่องการเกิดศึก
สงครามระหว่างทา้วดาหาและทา้วกะหมงักหุนิง หลงัจากท่ีอิเหนารอ้งบทกลอนจบแลว้ป่ีพาทยจ์ะ
บรรเลงเพลงเชิดแลว้อิเหนาจึงร  าประกอบกับการเดินเขา้ไปในฉาก ซึ่งจากการน าเสนอเพลงเชิด
ตอนดงักล่าวนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า เพลงเชิดถือเป็นองคป์ระกอบส าคัญประการหนึ่งของการแสดงลิเก
ทรงเครื่อง เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเหตุการณ์ในเนือ้เรื่อง นอกจากนีย้ังช่วยใหผู้ช้มทราบว่าอิเหนา
ก าลงัเดินทางไปพบกบันางจินตะหราในฉากต่อไป ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 
            ตวัอย่างเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา                                      

                            เพลงแขกมอญชัน้เดียว 
ระเด่น:   เสด็จจากแท่นสวุรรณบรรจง ไปสั่งนอ้งนวลอนงคเ์สน่หา 

ระรา้ระรงัดว้ยค าสั่งพระบิดา ตอ้งจ าจากลาจรลี (เชิด)                                    
                                                           (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 6) 
 

การน าเสนอเพลงเชิดในเรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาตเป็นการน าเสนอ
เพลงเชิดประกอบกับเหตุการณ์ตอนที่นางผีเสือ้สมุทรรูข้่าวจากบริวารว่า พระอภัยมณีได้ออก
เดินทางไปพรอ้มกบัเรือของทา้วสิลราชแลว้ ดงันัน้นางผีเสือ้สมทุรจึงรีบออกติดตามไปอย่างเรง่รีบ 
ซึ่งการน าเสนอเพลงเชิดในตอนดงักลา่วนี ้แสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีการเลือกใชเ้พลง
เชิดที่เป็นท่วงท านองจังหวะรวดเร็ว เพื่อใหเ้ขา้กับเหตุการณใ์นเนือ้เรื่อง และยังช่วยใหผู้ช้มเกิด
ความสนุกสนาน ต่ืนเต้นและอยากติดตามชมเหตุการณ์ในล าดับต่อไป ดังตัวอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 
         ตวัอย่างเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต  

ผีเสือ้สมทุร:     นางผีเสือ้แจง้ข่าวเลา่รหสั   สารพดัเลา่แจง้แห่งนสุนธิ์ 
ทะลึง่โลดโดดลงทะเลวน  เสียงองึอลลน้หลามติดตามไป 
                                             เชิด 

                   (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 10) 
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คณะกรณก์ญัจนรตันน์ าเสนอเพลงเชิด จากเหตกุารณใ์นตอนที่จมื่นไวยไดล้กัพา
ตวันางวนัทองกลบัมาที่เรือนของตนเอง เมื่อขุนชา้งต่ืนขึน้มาพบจดหมายจากจมื่นไวยเขียนทิง้ไว ้
ส่งผลท าให้ขุนชา้งโกรธแค้นจมื่นไวยเป็นอย่างมาก จึงน าความไปทูลฟ้องสมเด็จพระพันวษา
เพื่อใหล้งโทษจมื่นไวย จากการน าเสนอเพลงเชิดจากเหตุการณด์ังกล่าวนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณะ
กรณ์กัญจนรตันค์ัดเลือกเพลงเชิดมาใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับเนือ้เรื่อง นอกจากนี ้
ยงัใหผู้ช้มเขา้ใจอารมณแ์ละความรูส้ึกของขุนชา้งที่รูส้ึกทุกขร์อ้นใจจนตอ้งรีบรอ้นออกเดินทางไป
เขา้เฝา้สมเด็จพระพนัวาทนัที ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

ตวัอย่างเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง 
ขนุชา้ง:   มายืนบ่นเหมือนคนบา้  มองเห็นป่าเปลี่ยวเปลา่ 

ไดย้ินเสียงนกกาเหว่า  ยิ่งปวดรา้วอารมณ ์
เสียงชะนีโหวกโวย  เหมือนพี่โหยร  ่าหา 
เห็นนกขมิน้บินถลา  เหมือนพี่ตามหาคู่ชม 
แลเห็นนกนางนวล  ก าลงัจะชวนคู่นอน 
เหมือนดงัชา้งกบัหลอ่น  ชวนกนัเมื่อตอนแดดรม่ 

        (ลง) เห็นดอกลั่นทมเหี่ยวในกระถาง  เหมือนอกชา้งระทม 
           ขนุชา้งน าความไปฟ้องพระพนัวษา เชิดหาย   

                  (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 9) 
3.2.3 เพลงกราว 

เพลงกราวเป็นเพลงใชส้  าหรบัการตรวจพล ซึ่งสามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ 
กราวนอกที่ใชส้  าหรบัตรวจพลฝ่ายพลบัพลาที่เป็นกองทหารของพลลิง และเพลงกราวในใชส้  าหรบั
ตรวจพลฝ่ายยกัษ์ (สรุพล วิรุฬรกัษ์, 2547, น. 155) จากการศึกษาการน าเสนอเพลงหนา้พาทยท์ี่
น ามาใชใ้นการแสดงพบว่า บทลิเกทรงเครื่องมีการน าเพลงกราวนอกมาใชก้บัการตรวจพลกองทพั
ของอิเหนา เพื่อใหบ้ทเพลงมีความสมัพันธ์กบัตัวละครและเนือ้เรื่อง นอกจากนีย้งัเป็นการช่วยให้
ผูช้มเห็นความเก่งกลา้สามารถในดา้นการท าศึกสงครามของอิเหนาไดดี้ยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่างบทลิเก
ทรงเครื่อง 

ตวัอย่างเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา                                      
                    ท าเพลงกราวแลว้ระเด่นน าตรวจพล 

ระเด่น:   ครัน้ไดพ้ิชยัฤกษใ์หล้ั่นฆอ้ง ไชโยโห่รอ้งสนั่นลั่น 
ทัง้กองหนา้กองหลงั  เขา้ประจนัต่อสูห้มู่ไพรี 
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ทหารหอกถือหอกอยู่กรอกกลบั  ทหารดาบแกว่งดาบไม่ถอยหนี 
ทหารมา้ขี่มา้ไม่ชา้ที  ต่างก็มีใจมั่นไม่พรั่นใคร (เชิดหาย) 

                   (หอมหวล นาคศิร,ิ 2500: 12) 
 

3.2.4 เพลงโล้ 
เพลงโลเ้ป็นเพลงหนา้พาทยท์ี่ใชป้ระกอบกิริยาเดินทางไปมาในน า้ทัง้ของมนุษย์

และสตัว ์(มนตรี ตราโมท, 2527, น. 97) จากการศึกษาการน าเสนอเพลงโลท้ี่น ามาปรบัใชใ้นการ
แสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า เพลงโลป้รากฏเพียงแค่เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต โดยปรากฏ
จากเหตกุารณต์อนที่พระอภยัมณีขอโดยสารเรือของทา้วสิลราชเพื่อกลบัไปยังเมืองรตันา ซึ่งการ
น าเสนอเพลงโล้จากเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เพลงโล้มีความส าคัญต่อเหตุการณ์ที่
เก่ียวขอ้งกบัฉากที่มีความเก่ียวขอ้งกับการเดินทางน า้หรือทอ้งทะเลเป็นอย่างมาก และยงัช่วยให้
ผูช้มเกิดอารมณค์ลอ้ยตามจงัหวะและท านองเพลงที่สนุกสนานและตื่นเตน้เรา้ใจยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่าง
บทลิเกทรงเครื่อง 

ตวัอย่างเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
                                                     ราชนิเกลิง 

พระอภยัมณี:         โอโ้ยมจ าสีกาสวย ขอโดยสารเรือไปดว้ยจะไดไ้หม 
            ไม่เห็นกบัพระติดเกาะ  นึกว่าสงเคราะหผ์า้ไตร 

 สวุรรณมาลี:    นิมนตเ์ถอะนิมนตเ์ถอะ ทัง้ขา้วของมีเยอะ 
            แลว้นอ้งจะจดัถวาย  ไปไหนไปกบัพระ 
            จะไดม้ีชยัชนะ  เสียใหต้ลอดปลอดภยั 
            ขอท่านเป็นเทียนสอ่งกลาง  จะไดส้ว่างหวัใจ 

ฤาษี:        เอาเรือออกมา 
สินสมทุร:   ตา หนกูราบลานะ 
ฤาษี:         โชคดี เจา้สินสมทุร พระอภยั 
สินสมทุร:   แลว้หนจูะกลบัมาเยี่ยมตา หนไูปนะตา 
ฤาษี:          เอา โชคดี โชคดี เจรญิสขุ  

                                                          โล ้
              (หอมหวล นาคศิร,ิ2500: 8-10) 
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3.2.5 เพลงโอด  
เพลงโอดเป็นเพลงที่แสดงอารมณ์ความเศรา้โศกเสียใจหรือคร  ่าครวญของตัว

ละครทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จากการศกึษาการน าเสนอเพลงโอดที่น ามาปรบัใชใ้นการแสดงลิเก
ทรงเครื่องพบว่า ในบทลิเกทรงเครื่องปรากฏเพลงโอดเพียงแค่เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
และตอนหลงรูปนางละเวง แต่ไม่ปรากฏในเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา และเรื่องขุน
ชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง  

การน าเสนอเพลงโอดเป็นการน าเสนอเพลงหน้าพาทย์ที่น ามาปรับใชใ้นการ
แสดงลิเกทรงเครื่อง จากเหตกุารณต์อนในที่พระอภยัมณีตอ้งลานางเงือกเพื่อกลบัไปยงัเมืองรตันา 
จึงท าใหต้ัวละครทัง้สองฝ่ายเกิดความรูส้ึกเสียใจและอาลยัอาวรณต่์อกัน จากการน าเสนอเพลง
โอดแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณ์กญัจนรตันเ์ลือกใชเ้พลงโอดในตอนดงักลา่วนีเ้พื่อช่วยใหผู้ช้มเขา้ใจ
และคลอ้ยตามอารมณแ์ละความรูส้กึของตวัละครที่ก าลงัเศรา้โศก อีกทัง้ช่วยสรา้งความไพเราะต่อ
การชมการแสดงลิเกทรงเครื่องไดเ้ป็นอย่างดี ดงัตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

ตวัอย่างเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต  
พระอภยัมณี: ฟังเงือกนอ้ยกลอยสวาท  ดั่งใจจะขาดจากรา่ง  

เฝา้ประคองนอ้งนาง  มาแนบนั่งแผ่นหิน   
ถา้หากแม่เป็นสตัวบ์ก  จะอุม้แม่แบกขึน้บ่า   
เป็นมจัฉาตอ้งด าพดุ  อยู่แต่ในมจุลินท ์  
นอ้งเอ๋ยไม่ตอ้งเป็นทกุข ์  ดอกเรื่องในทอ้ง   
ฝากใหน้อ้งอยู่นาน  กบัท่านอาจารยท์รงศีล  
จะขอมอบป่ินทอง  เอาไวเ้ป็นของประทาน  
ทัง้เรือนแหวนคอยรบัขวญั  เจา้อย่างละอนัละชิน้  
กลบัลงในน า้อย่าพร  ่าพรอด  ลาแลว้แม่ยอดยพุิน 
                                    (โอด 2 ลา-เชิด)  

                    (หอมหวล นาคศิร,ิ2500: 2-4) 
 

การน าเสนอเพลงโอดยงัปรากฏในบทลิเกทรงเครื่องเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลง
ป่ีพิฆาต จากเหตกุารณต์อนที่สินสมทุรพานางสวุรรณมาลีหนีมาจากนางผีเสือ้สมทุรมาได้ แต่ดว้ย
สินสมทุรใชพ้ละก าลงัไปหมดจนหมดสติจึงสง่ผลท าใหน้างสวุรรณมาลีตกใจเพราะคิดว่าสินสมทุร
ไดเ้สียชีวิตลงแลว้ จากการน าเสนอเพลงโอดจากเหตกุารณใ์นตอนนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญั
จนรตันต์อ้งการน าเพลงโอดมาใชใ้นด าเนินเรื่องเพื่อใหส้อดคลอ้งกับเหตุการณไ์ปอย่างต่อเนื่อง 
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รวมถึงเพื่อใหผู้ช้มไดเ้ขา้ใจอารมณแ์ละความรูส้ึกของนางสุวรรณมาลีที่รกัและเป็นห่วงสินสมทุร
เหมือนดงับตุรในอทุร  

ตวัอย่างเรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
สวุรรณมาลี:    โอว้่าสินสมทุรของแม่เอ๋ย  ไฉนเลยลกูยาไม่ฝ่าฝืน 

         แม่ปลกุเจา้สกัเท่าใดก็ไม่ฟ้ืน   นางสะอืน้โศกซบสดุร  าพนั 
                                                      โอด 

                      (หอมหวล นาคศิร,ิ2500: 14) 
การน าเสนอเพลงโอดที่น ามาใชใ้นการด าเนินเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนาง

ละเลงพบว่า คณะกรณ์กัญจนรัตน์มีการน าเสนอเพลงโอดซึ่งปรากฏเพียง 2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ 
เหตุการณ์ตอนที่เจ้าละมานถูกพระอภัยมณีจับใส่โซ่ตรวนแล้วขังไว้ในกรง จึงส่งผลท าให้เจ้า
ละมานเกิดความรูส้ึกเสียใจและร  าพึงร  าพนัถึงความประมาทของตนเองจนเป็นเหตตุอ้งมาแพพ้่าย
ต่อพระอภยัมณี ซึ่งจากการน าเสนอเพลงโอดที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องแสดงใหเ้ห็นว่า 
คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงเลือกเพลงโอดมาใชใ้นตอนดังกล่าวนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเหตุการณ์
และช่วยให้ผู้ชมเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเจ้าละมานที่ก าลังเศรา้โศกอย่างรุนแรง ดัง
ตวัอย่างบทลิเกทรงเครื่อง 

ตวัอย่างเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 
                                          รอ้งเพลงแขกหนงัสองชัน้ 

     ฝ่ายองคท์า้วเจา้ละมานผูห้ายฮึก    ครัน้สูส้กึไสยาสนใ์หห้วาดไหว 
เห็นโซ่ตรวนพรวนพรั่นพระทยั   ตอ้งอยู่ในกรงตรงึร  าพงึคิด 
นี่เนือ้เคราะหเ์พราะทะนงมาหลงหลบั   มนัลอบจบัจองใหช้ า้จิต 
ระรบรบัสปัระยทุธก็์สดุฤทธิ์   ใหส้ดุคิดคั่งแคน้แน่นพระทยั 

                 ป่ีพาทยร์บัโอด (เจา้ละมานคร ่าครวญถึงการพ่ายแพแ้ละก็เพอ้ถึงนางละเวง) 
                           (หอมหวล นาคศิร,ิ2500: 7) 
 

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ปรากฏเพลงโอดที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง จาก
เรื่องพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวง คือ เหตุการณ์หลังจากที่พระอภัยมณีลุ่มหลงรูปภาพ
อาถรรพข์องนางละเวงจนละเลยหน้าที่ของกษัตริยท์ี่ตอ้งปกครองบา้นเมืองรวมถึงไม่สนใจนาง
สวุรรณมาลีเหมือนแต่ก่อนมา จึงส่งผลท าใหน้างสวุรรณมาลีรูส้ึกเสียใจและรอ้งไหอ้ย่างหนกั จาก
การน าเสนอเพลงโอดที่น ามาปรบัใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องแสดงใหเ้ห็นว่า เพลงโอดเป็นเพลงที่
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มีความส าคัญต่อการแสดงลิเกทรงเครื่องเพราะเพลงโอดเป็นเพลงที่มีท่วงท านองเพลงที่ช่วย
กระตุน้อารมณแ์ละความรูส้ึกของตัวละครที่ก าลงัเสียใจหรือทุกขใ์จไดอ้ย่างชัดเจน นอกจากนีย้ัง
ช่วยสรา้งบรรยากาศใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องดสูมจริงและน่าติดตามมากยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่างบท
ลิเกทรงเครื่อง 

                                              รอ้งเพลงม่ายเกรงิ 
เลา่ความผ่านมาน า้ตาตก  โออ้กพระไม่เคยเป็นเช่นนี ้
หลงรูปฝรั่งต่างชาติประหลาดดี  ซ า้เฆี่ยนตีเจ็บช า้ระก าทรวง 

                                                  ป่ีพาทยร์บัโอด                                                 
                                                         (หอมหวล นาคศิร,ิ2500: 17) 
 

จากการศึกษาการน าเสนอเพลงที่น ามาปรบัใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องของ
คณะกรณก์ญัจนรตัน ์ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า เพลงที่นิยมน ามาประกอบการรอ้งและการด าเนินเรื่อง มกั
นิยมน าเพลงขบัรอ้งและเพลงหนา้พาทย ์ไดแ้ก่ เพลงราชนิเกลิง เพลงตะลุม่โปง เพลงเชิดและเพลง
เสมอ เป็นตน้ ซึ่งจากการเลือกสรรเพลงที่น ามาใชป้ระกอบการแสดงมกัมีความสมัพนัธส์อดคลอ้ง
และเหมาะสมกบัความคิด ความรูส้กึของตวัละครที่ถ่ายทอดออกมาสูผู่ช้ม นอกจากนีก้ารน าเพลง
ขับร้องและเพลงหน้าพาทย์ยังช่วยท าให้ผู ้ชมได้รับอรรถรสจากการฟังท่วงท านองเพลงที่ มี
ความหมายและไพเราะ ต่ืนเตน้ เศรา้โศก จึงท าใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องมีความสมจริง น่าสนใจ
และชวนติดตามมากย่ิงขึน้  
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บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการน าเสนอวรรณคดีไทยที่น ามาปรบัใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องของ
คณะกรณก์ัญจนรตัน ์ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอน
พิพากษานางวนัทอง และเรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง ผูว้ิจยั
สนใจศึกษาการน าเสนอ โครงเรื่อง ตวัละครและฉากส าคญับางตอนที่ปรากฏในบทวรรณคดีไทย
กบับทลิเกทรงเครื่อง ซึ่งการน าเสนอวรรณคดีไทยมาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่องสะทอ้นใหเ้ห็นว่า 
คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงสืบทอดลกัษณะโครงเรื่อง ตัวละคร และฉากส าคัญจากวรรณคดีไทย
เพื่อใหผู้ช้มจดจ า ซาบซึง้และตระหนกัคณุค่าของวรรณคดีไทยอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
คณะกรณก์ญัจนรตันส์รา้งสรรคเ์หตุการณแ์ละตัวละครบางตอนใหแ้ตกต่างไปจากวรรณคดี รวม
และน าเพลงขบัรอ้งและเพลงหนา้พาทยเ์ขา้มารว่มใชใ้นการแสดงเพื่อใหส้มัพนัธ ์และเหมาะสมกบั
นาฏกรรมการแสดงในยคุปัจจบุนั ผลการวจิยัสรุปได ้ดงันี ้

1.การน าเสนอโครงเร่ืองจากบทวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเคร่ือง 
การน าเสนอโครงเรื่องจากวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่อง ผูว้ิจยัพบว่า คณะ

กรณ์กัญจนรตันย์ังคงรกัษาโครงเรื่องบางตอนเหมือนกับวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอน
อิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง เรื่องพระอภัยมณี ตอน
เพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนางละเวง ซึ่งลกัษณะการน าเสนอโครงเรื่องและเหตกุารณบ์างตอน
สะทอ้นเก่ียวกบัเรื่องความรกั ความขดัแยง้ ความโกรธ ความหลง ความหึงหวง และความอาฆาต
พยาบาทตามวิสัยของมนุษยป์ุถุชน รวมถึงเหตุการณ์ที่น าเสนอของแต่ละเรื่องยังสอดแทรกคติ
ธรรมสอนใจเพื่อใหผู้ช้มพงึน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตได ้นอกจากนี ้คณะกรณก์ญัจนรตัน์
มีการดัดแปลงเหตุการณบ์างตอนใหแ้ตกต่างไปจากบทวรรณคดีไทย ซึ่งการดัดแปลงเหตุการณ์
บางตอนเพื่อสรา้งสีสนัและเพิ่มอรรถรสใหก้ารแสดงมีความสนกุสนาน ชวนติดตามและเห็นคณุค่า
ของมากย่ิงขึน้ ไดด้งันี ้ 

1.1 โครงเร่ืองอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 
คณะกรณก์ญัจนรตันร์กัษาโครงเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา ไดแ้ก่ 

อิเหนารบัสารจากทา้วกุเรปัน อิเหนาถือสารไปแจง้ใหน้างจินตะหราทราบ นางจินตะหราไม่พอใจ
อิเหนา อิเหนาให้นางจินตะหราอ่านสารของท้าวกุเรปัน และอิเหนาเคลื่อนทัพออกจากเมือง
หมันหยา การน าเสนอเหตุการณ์ในแต่ละตอนมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนือ้เรื่องและ      
ตวัละคร โดยเฉพาะฉากตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เป็นเหตกุารณส์ าคญัหลกัของเรื่องที่คนไทย
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ส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบนัรูจ้ักกนัดี ซึ่งเหตกุารณต์อนส าคญันีถื้อว่าเหมาะสมกับการน ามาถ่ายทอด
อารมณ์ความรูส้ึกทั้งดา้นความรกั โกรธ หึงหวงและเสียใจของตัวละคร เอกที่ช่วยสรา้งอรรถรส
ใหก้บัผูช้ม 

คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีการสรา้งสรรคเ์หตกุารณบ์างตอนจากวรรณคดีไทย โดย
การเพิ่ม และการตดัเหตกุารณบ์างตอน เช่น การเพิ่มเหตกุารณใ์หอิ้เหนารอ้งเพลงราชนิเกลิงเพื่อ
เป็นการยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย ตามขนบส าคัญที่มักปรากฏใน
ตอนตน้เรื่องของวรรณคดีโบราณ และใหผู้ช้มรูส้ึกซาบซึง้ในพระอจัฉริยภาพที่รชักาลที่ 2 ทรง พระ
ราชนิพนธบ์ทละครในเรื่องอิเหนาจนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นยอดแห่งบทละครร  าที่เพียบพรอ้มทัง้
ดา้นบทกลอนและการแสดงท่าร  า จึงท าใหว้รรณคดีไทยเรื่องอิเหนากบัการแสดงลิเกทรงผสมผสาน
ไดอ้ย่างกลมกลืน 

คณะกรณ์กัญจนรัตน์เพิ่มเหตุการณ์บางตอนน ามาใช้ในตอนปิดเรื่อง ได้แก่ 
เหตกุารณต์อนบทจรการบัสารจากทา้วดาหา เพื่อใหผู้ช้มรูจ้กัหรือจดจ าตวัละครปรปักษข์องอิเหนา 
และช่วยสรา้งความตลกขบขันทัง้อากัปกิริยาและการเจรจาของตัวละคร การตัดเหตุการณ์บาง
ตอน ไดแ้ก่ เหตกุารณใ์นตอนที่อิเหนาไปหานางมาหยารศัมีกับนางสการะวาตีเพื่อแจง้ข่าว คณะ
กรณก์ัญจนรตันต์ัดเหตุการณ์ตอนดังกล่าวนีแ้ละดัดแปลงใหพ้ระพี่เลีย้งไปเรียกสองนางมาแทน 
เพื่อใหก้ารด าเนินเรื่องมีความกระชบั รวดเรว็และเหมาะสมกบัการแสดงในช่วงระยะเวลาที่จ  ากดั  

1.2 โครงเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง 
คณะกรณก์ัญจนรตันร์กัษาโครงเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง 

เหมือนกบัวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ ตอนจมื่นไวยคิดจะพรากนางวนัทองจากเรือนขุนชา้ง ตอนขุนแผน
เขา้หานางวนัทอง และตอนสมเด็จพระพนัวษาทรงช าระความเรื่องนางวนัทอง ซึ่งเหตกุารณท์ี่เลือก
น ามาใชใ้นการแสดงถือเป็นเหตกุารณท์ี่ผูช้มยงัคงจดจ าและชื่นชอบ โดยเฉพาะเหตกุารณใ์นตอนที่
สมเด็จพระพนัวษาช าระความเรื่องนางวนัทอง ซึ่งเป็นเหตกุารณท์ี่สมเด็จพระพนัวษาแสดงอารมณ์
และความรูส้ึกโกรธนางวนัทองอย่างรุนแรง จึงตรสับริภาษนางวนัทอง “แสนถ่อยจญัไรใจทมิฬ ดงั
เพชรนิลเกิดขึน้ในอาจม” และเหตกุารณท์ี่น ามาใชใ้นการแสดงยงัเสนอขอ้คิด คติธรรมสอนใจถึง
การประพฤติปฏิบติัของมนุษย์ที่ลว้นแต่มีความลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสและตัณหา จึงท าใหไ้ดร้บั
ความหายนะแก่ชีวิตได ้

การสรา้งสรรคก์ารแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ัญจนรตันน์ าเสนอโดยใหต้วั
ละครเอกรอ้งบทกลอนฉุนฉายบูชาครูหอมหวล ประกอบกับเพลงพวงมาลัย เพลงฉุนฉาย  และ
เพลงแม่ศรี เพื่อแสดงการน้อมร  าลึกถึงพระคุณของครูหอมหวล นาคศิริ ที่เป็นบุคคลส าคัญของ
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วงการลิเกของไทยและเพื่อแจง้ใหผู้ช้มทราบก่อนเริ่มชมการแสดง คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีการตัด
เหตกุารณต์อนขนุชา้งคน้หานางวนัทอง ตอนจมื่นไวยใหห้มื่นวิเศษน าจดหมายไปบอกขนุชา้ง ตอน
ขนุชา้งถวายฎีกาและตอนนางวนัทองฝันรา้ย ซึ่งการตดัเหตกุารณต์อนดงักลา่วนี ้เนือ้เรื่องจากเรื่อง
ขุนชา้งขุนแผนมีขนาดยาวเกินไปจึงไม่เอือ้ต่อการรอ้งและการตีบทของท่าร  า และอาจท าใหผู้ช้ม
รูส้กึเบื่อหน่ายต่อการชมการแสดงที่ตอ้งใชเ้วลานานในการชมการแสดงลิเกทรงเครื่อง 

1.3 โครงเร่ืองพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
การน าเสนอโครงเรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต คณะกรณ์กัญจนรัตน์

ยงัคงรกัษาเหตกุารณบ์างตอนเหมือนกับบทวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ เหตกุารณต์อนที่พระอภยัมณีลา
นางเงือก เรือของทา้วสลิราชออกจากเกาะแกว้พิสดาร พระอภยัมณีใหส้ินสมทุรเป็นสื่อนางสวุรรณ
มาลี นางผีเสือ้ตามมาล่มเรือพระอภัยมณี พระอภัยมณีหนีนางผีเสือ้ขึน้ไปอยู่บนยอดเขา และ
เหตกุารณต์อนที่พระอภยัมณีเป่าป่ีสงัหารนางผีเสือ้ขาดใจตาย ซึ่งการน าเหตกุารณต่์างๆ มาใชใ้น
การแสดงเพราะแต่ละเหตกุารณม์ีความสมัพนัธต่์อเนือ้เรื่องและตวัละคร โดยเฉพาะเหตกุารณต์อน
ที่พระอภยัมณีเป่าป่ีสงัหารนางผีเสือ้เป็นตอนที่สามารถน าเสนอบทสื่อสารไดค้รบรสทัง้อารมณร์กั 
โกรธ และความเสียใจของนางผีเสือ้ จึงท าใหผู้ช้มไดร้บัอรรถรสและเกิดจินตนาการจากการชมการ
แสดงไปดว้ย 

คณะกรณก์ญัจนรตันส์รา้งสรรคก์ารแสดงลิเกทรงเครื่อง โดยใหพ้ระอภยัมณีรอ้ง
เพลงราชนิเกลิงประกอบการรอ้งบทประฌามพจนเ์พื่อแสดงความเคารพบูชาพระรตันตรยั จากนัน้
ร้องบทกลอนกล่าวถึงครูหอมหวล นาคศิริ ที่ เป็นปูชนียบุคคลต่อวงการลิเกลูกบทและลิเก
ทรงเครื่อง และจบทา้ยดว้ยการบทรอ้งกลอนถึงท่านสุนทรภู่ที่ประพันธ์เรื่องพระอภัยมณี รวมถึง
การสลบัเหตกุารณ ์ในตอนที่สินสมทุรเป็นสื่อนางสวุรรณมาลีใหก้บัพระอภยัมณี ซึ่งในบทวรรณคดี
ไทยน าเสนอให้สินสมุทรเป็นสื่อนางสุวรรณมาลีบนเรือ แต่คณะกรณ์กัญจนรัตน์ใชเ้หตุการณ์
หลังจากที่สินสมุทรช่วยเหลือนางสุวรรณมาลีแล้ว เพื่อเป็นการเน้นอารมณ์ ความรู้สึกและ
ความสามารถสินสมุทรกับนางสุวรรณมาลีในดา้นการรอ้งบทกลอนและการร  าตีไดไ้พเราะและ
อย่างสวยงาม การตัดเหตุการณ์บางตอน ไดแ้ก่ ตอนที่พระอภัยมณีสั่งใหไ้พร่พลเอาน า้บ่อน้อย
หยอดปิดหูทัง้สอง เพื่อตัดเหตุการณท์ี่ไม่สลกัส าคัญออกโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเนือ้ และยังเป็น
การท าใหเ้นือ้เรื่องมีความกระชบั รวดเรว็เหมาะสมกบัเวลาท่ีมีขอ้จ ากดั 

1.4 โครงเร่ืองพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 
การน าเสนอโครงเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง คณะกรณก์ญัจนรตัน์

ยงัคงรกัษาเหตกุารณ์เหมือนกบัวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ เหตกุารณต์อนเจา้ละมานยกทพัมาลอ้มเมือง
ผลึก พระอภยัมณีเป่าป่ีจบักองทพัเจา้ละมาน พระอภยัมณีสั่งปล่อยเจา้ละมาน พระอภยัมณีหลง
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รูปนางละเวง สุดสาครแก้เสน่หรู์ปนางละเวง พระอภัยมณีหายคลั่ง ทัพต่างประเทศอาสานาง
ละเวงยกมาถึงปากน า้เมืองผลกึ พระอภยัมณียกทพัออกรบกบัทพัอาสาและตอนนางละเวงหนีพระ
อภยัมณี ซึ่งเหตกุารณท์ัง้หมดที่น ามาใชใ้นการแสดงลว้นเป็นเหตกุารณส์ าคญัในการด าเนินเรื่อง 
โดยเฉพาะเหตุการณ์ตอนเจา้ละมานยกกองทัพมาล้อมเมืองผลึก เป็นเหตุการณ์ที่สรา้งความ
ขดัแยง้ระหว่างพระอภยัมณีและเจา้ละมาน จึงท าใหผู้ช้มเห็นความแตกต่างของตัวละครคู่ตรงขา้ม
ทัง้สองฝ่าย ซึ่งตามขนบของการแสดงลิเกทรงเครื่องที่มกัใหต้วัละครพระเอกและตวัละครรา้ยเพื่อ
สรา้งปัญหาและอปุสรรคซึ่งกนัและกนั จึงท าใหเ้นือ้เรื่องมีความสนกุสนานและชวนติดตาม  

การสรา้งสรรคโ์ครงเรื่องที่น ามาใชก้ารแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณก์ญัจนรตัน์
น าเสนอใหพ้ระอภัยมณีรอ้งบทประณามพจนเ์พื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไดแ้ก่ พระศิวะท่ีเป็นเทพแห่ง
การฟ้อนร  า จากนั้นรอ้งบทกลอนกล่าวถึงท่านสุนทรภู่ที่ไดป้ระพันธ์เรื่องพระอภัยมณี จนไดร้บั    
การยกย่องจากวรรณคดีสโมสรใหเ้ป็นยอดของนิทานค ากลอนที่มีคุณค่าทัง้ทางดา้นเนือ้ความดี
และภาษาไพเราะ ดา้นการดัดแปลงเหตุการณบ์างตอนใหแ้ตกต่างไปจากบทวรรณคดีไทย คณะ
กรณก์ัญจนรตันต์ัดเหตุการณใ์นตอนที่สุดสาครตามหาพระอภยัมณีและตอนนางสุวรรณมาลีให้
สดุสาครพกัอยู่ด่านปากน า้ ซึ่งการตดัทอนเหตกุารณบ์างตอนออกไปนัน้แสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณ์
กัญจนรัตน์ตัดทอนเหตุการณ์บางช่วงออกไปเพื่อให้เนือ้เรื่องมีความกระชับและเหมาะสมต่อ
ระยะเวลาที่จ  ากดัโดยไม่กระทบต่อโครงเรื่องแต่อย่างใดเพราะสว่นใหญ่ตอนที่น ามาใชใ้นการแสดง
ลิเกทรงเครื่องลว้นมีสาระส าคญัของเรื่อง 

2. การน าเสนอตัวละครส าคัญในบทลิเกทรงเคร่ือง 
การน าเสนอตัวละครที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอน

อิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวง และเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอน
พิพากษานางวนัทอง ผูว้ิจยัพบว่า คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัคงรกัษาบทบาทส าคญัของตวัละครเดิม
บางตัวให้เหมือนกับบทวรรณคดีไทยต้นฉบับ รวมถึงมีการสร้างตัวละครประกอบบางตัวให้
แตกต่างไปจากบทวรรณคดีไทยเพื่อสรา้งสีสนั ความแปลกใหม่ น่าสนใจและชวนติดตาม  

2.1 ตัวละครเร่ืองอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 
คณะกรณ์กัญจนรตัน์รกัษาตัวละครเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 

ไดแ้ก่ อิเหนา นางจินตะหรา นางมาหยารศัมี นางสการะวาตี สงัคามาระตา โดยน าลกัษณะเด่น
ของตัวละครเฉพาะในบางประเด็นเท่านัน้ เช่น อิเหนาเป็นกษัตริยท์ี่สืบเชือ้สายมาจากวงศเ์ทวา 
และผูใ้หค้วามส าคญัต่อนางผูเ้ป็นที่รกัดงัขนบของวรรณคดีไทยที่นิยมใหต้วัละครเอก “รูปงาม รบ
เก่ง เจา้ชู”้ นางจินตะหราเป็นตวัละครเอกฝ่ายหญิงที่มีลกัษณะนิสยัหึงหวงและกลา้แสดงออกทาง
วาจาประชดประชัน นางมาหยารศัมีกบันางสการะวาตีเป็นภรรยาที่มีความซื่อสตัยแ์ละยึดมั่นใน
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ความรกั สงัคามาระตาเป็นกษัตริยท์ี่มีความซื่อสัตยแ์ละจงรกัภกัดีต่ออิเหนา การรกัษาบทบาทตวั
ละครเหล่านีท้  าให้เห็นว่า คณะกรณ์กัญจนรัตน์ยังคงสืบทอดตัวละครส าคัญให้เหมือนกับบท
วรรณคดีไทย เพราะตวัละครที่ผูช้มยงัคงจดจ าและประทบัใจตวัละครเป็นอย่างมาก  

คณะกรณก์ญัจนรตันม์กีารสรา้งสรรคต์วัละครประกอบบางตวัใหแ้ตกต่างไปจาก
วรรณคดีไทย เช่น จรกา เป็นตวัละครที่น ามาร่วมใชใ้นเหตกุารณต์อนปิดเรื่องเพื่อใหผู้ช้มรูจ้ักหรือ
จดจ าตัวละครจรกาที่เป็นตัวละครคู่ปฏิปักษ์กับอิเหนาที่แตกต่างกันทัง้รูปลกัษณ ์ความสามารถ
ราวฟ้ากบัดิน เพื่อยงัช่วยใหผู้ช้มรูส้กึสนกุสนานและชวนติดตาม 

2.2 ตัวละครเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง 
ตัวละครเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง คณะกรณ์กัญจนรัตน์

ยังคงรกัษาบทบาทส าคัญของตัวละครทุกตัวเหมือนกับบทวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ ขุนแผน จมื่นไวย 
ขุนชา้ง สมเด็จพระพันวษาและนางวันทอง โดยกล่าวถึงลักษณะเด่นของตัวละครบางตัว เ ช่น 
ขุนแผนเป็นตัวละครเอกที่มีความส าคัญที่มีลกัษณะนิสยัเจา้ชูแ้ละคารมคมคาย จมื่นไวยเป็นตัว
ละครที่มีรูปร่างสง่างามและมีจิตใจเด็ดเด่ียว และกลา้หาญ ขุนชา้งเป็นชายที่รกันางวนัทองและมี
จิตใจอาฆาตแคน้ต่อจมื่นไวย สมเด็จพระพนัวษาเป็นกษัตริยผ์ูม้ีอ  านาจผูย้ิ่งใหญ่ แต่มีอฉุนเฉียว
ง่าย นางวันทองเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่มีลักษณะนิสัยไม่มั่นใจและ เกรงอ านาจของ
พระมหากษัตรยิ ์จากการน าเสนอตวัละครที่มีบทบาทส าคญัจากเรื่องขุนชา้งขนุแผน ตอนพิพากษา
นางวันทอง แสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ัญจนรตันย์ังคงสืบทอดตัวละครเดิมเหมือนกับวรรณคดี
ไทยที่ผูช้มสว่นใหญ่จ าได ้รวมทัง้ตวัละครสามารถสรา้งอารมณส์ะเทือนใจและขอ้คิด เตือนใจเรื่อง
กิเลส ตณัหาและราคะจนน าพาไปสู่ความหายนะไดต้ัวละครจึงช่วยแนะแนวทางใหผู้ช้มสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตได ้

2.3 ตัวละครเร่ืองพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
คณะกรณก์ัญจนรตันร์กัษาตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต ไดแ้ก่ 

พระอภัยมณี ทา้วสิลราช นางสุวรรณมาลี  นางผีเสือ้สมุทร นางเงือกและสินสมุทร โดยกล่าวถึง
ลกัษณะเด่นของตวัละคร เช่น พระอภยัมณีเป็นตวัละครเอกที่มีบทบาทส าคญัและมีลกัษณะนิสยั
เจา้ชูแ้ละไม่เก่งดา้นการสูร้บ ทา้วสิลราชเป็นกษัตริย์ที่มีลกัษณะนิสยักตัญญูรูคุ้ณต่อผูม้ีพระคณุ 
นางสวุรรณมาลีเป็นนางกษัตริยท์ี่รกัและเมตตาต่อสินสมทุร นางผีเสือ้เป็นนางยกัษ์ที่มีจิตใจดรุา้ย
โหดเหีย้มและสรา้งปัญหาใหแ้ก่พระอภัยมณี  นางเงือกเป็นภรรยาที่รกัและซื่อสตัยต่์อพระสวามี  
สินสมทุรเป็นลกูที่มีความกตญัญ ูกลา้หาญ และรูจ้กัเสียสละชีวิต ซึ่งการน าเสนอตวัละครดงักล่าว
นีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณ์กัญจนรตันร์กัษาบทบาทส าคัญของตัวละครเพราะตัวละครล้วนมี
ลกัษณะทีเด่นแตกต่างกนัจึงเป็นการสรา้งอรรถรสใหแ้ก่ผูช้ม  
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การสรา้งสรรคต์ัวละคร คณะกรณก์ญัจนรตันด์ัดแปลงตัวละครประกอบบางตัว
ใหแ้ตกต่างไปจากบทวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ พระฤๅษี โดยการน าตวัละครเดิมมาดัดแปลงสรา้งใหม่
ใหพ้ระฤๅษีรบับทบาทกลายเป็นตวัตลกหรือจ าอวด ในบทลิเกทรงเครื่องยงัมีการเพิ่มเติมตวัละคร
บางตวัที่ถกูสรา้งขึน้มาใหม่และไม่ปรากฏในบทวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ ตวัตลก 1 กบัตวัตลก 2 เพราะ
ขนบของการแสดงลิเกทรงเครื่องมักเนน้บทรกั บทโกรธรวมถึงบทหาสยรสของการแสดงจึงตอ้งมี
การสรา้งตัวละครบางตัวขึน้ใหม่หรือน าตัวละครเดิมบางตัวมาดัดแปลงเพื่อสรา้งสีสันใหแ้ก่เนือ้
เรื่องและยงัช่วยสรา้งอารมณข์บขนัใหแ้ก่ผูช้ม 

2.4 ตัวละครเร่ืองพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 
คณะกรณก์ัญจนรตันร์กัษาบทบาทตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนาง

ละเวง ไดแ้ก่ พระอภัยมณี นางสุวรรณมาลี เจา้ละมาน นางละเวง ศรีสุวรรณ สินสมุทร สุดสาคร 
เสาวคนธแ์ละหสัไชย โดยเฉพาะตวัละครเอกพระอภยัมณีเป็นตวัละครหลกัในการด าเนินเรื่องและ
มีลกัษณะนิสยัฉลาดและเจา้ชู ้นางสุวรรณมาลีมีลกัษณะนิสยัที่เด่นชัดในเรื่องความหึงหวงและ
ประชดประชนัเก่ง เจา้ละมานเป็นตวัละครคู่ปฏิปักษก์บัตวัละครเอก มีลกัษณะนิสยัใจรอ้น ลุม่หลง
ในอิสตรีและจิตใจฮึกเหิมไม่เกรงกลวัผูใ้ด นางละเวงเป็นนางกษัตริยท์ี่มีจิตใจเด็ดเด่ียวและอาฆาต
พยาบาทต่อพระอภัยมณี ศรีสุวรรณเป็นกษัตริยท์ี่มีจิตใจเขม้แข็ง และเด็ดเด่ียว สินสมุทรเป็นตัว
ละครที่มีลกัษณะนิสยักลา้หาญและมานะอดทน สุดสาครเป็นตัวละครที่มีบทบาทส าคัญในการ
คลี่คลายปัญหาของเนือ้เรื่อง เสาวคนธม์ีลกัษณะนิสยัคารมคมคายและรกัศกัดิ์ศรี และหสัไชยเป็น
ตวัละครที่คอยช่วยเหลือสดุสาคร คณะกรณก์ญัจนรตันย์งัมีการเพิ่มเติมตวัละคร ไดแ้ก่ เสนาบดีที่ 
1 กบัเสนาบดีที่ 2 ที่ไม่ปรากฏในบทวรรณคดีไทย โดยน าเสนอใหเ้สนาบดี 1และเสนาบดี 2 เป็นตวั
ละครฝ่ายสนบัสนุนช่วยเหลือหรือเสริมบทบาทใหพ้ระอภยัมณีมีความเด่นชดัมากและสรา้งความ
สนกุสนานและชวนติดตาม 

3.การน าเสนอฉากส าคัญในบทลิเกทรงเคร่ือง 
ฉากเป็นสว่นส าคญัหนึ่งที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเก ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า คณะกรณก์ญัจน

รตันย์งัคงรกัษาฉากของทัง้สามเรื่องที่เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการแสดงลิเกทรงเครื่องมีความ
สมจรงิและช่วยสรา้งจินตนาการใหก้บัผูช้มในยคุปัจจบุนั ดงันี ้

3.1 ฉากเร่ืองอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 
ฉากเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา คณะกรณก์ัญจนรตันร์กัษาฉาก

ต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ ฉากเมืองหมนัหยา ฉากอิเหนาลานางจินตะหรา และฉาก
อิเหนายกทพัออกจากเมืองหมนัหยา ซึ่งการน าเสนอฉากเมืองหมนัหยามีการก าหนดใหอิ้เหนารอ้ง
บทกลอนที่แต่งขึน้ใหม่เพื่อเป็นการแนะน าตนเอง ฉากและสถานที่ เพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจเหตกุารณข์อง
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เนือ้เรื่องมากขึน้ ฉากอิเหนาลานางจินตะหราเป็นฉากส าคญัที่สดุเพราะแสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้
ของอิเหนากบันางจินตะหรา ที่แสดงอารมณแ์ละความรูส้ึกของนางจินตะหราที่ทัง้รกั หึงหวงและ
ความคบัแคน้ใจอิเหนาไดอ้ย่างชดัเจนจึงเอือ้ต่อการน ามาเป็นรอ้งและการตีบทของท่าร  า และฉาก
อิเหนายกทัพออกจากเมืองหมันหยาเป็นฉากที่แสดงความเก่งกล้าของอิเหนาในการออกศึก
สงคราม คณะกรณก์ญัจนรตันส์รา้งสรรคฉ์ากจรกาไดร้บัสารจากทา้วดาหาเขา้มาเพิ่มในตอนปิด
เรื่องเพื่อใหฉ้ากและเหตกุารณม์ีความแปลกใหม่ น่าสนใจ สนกุสนานและชวนติดตาม 

3.2 ฉากเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนพิพากษานางวันทอง 
คณะกรณก์ญัจนรตันร์กัษาฉากส าคญัเรื่องขุนชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวนั

ทอง ที่ผูช้มยังคงประทับใจ ไดแ้ก่ ฉากเรือนจมื่นไวย ฉากเรือนขุนชา้ง ฉากขุนแผนเขา้หานางวัน
ทองและฉากสมเด็จพระพันวษาทรงช าระความเรื่องนางวันทอง การน าเสนอฉากเรือจมื่นไวยถูก
น ามาเป็นฉากแรกของเรื่องในบทลิเกทรงเครื่องพรรณนาบรรยากาศเงียบสงัด วงัเวงขณะตอนที่จ
มื่นไวยท าพิธีกรรมเซ่นไหว้ภูติผีก่อนที่จะบุกขึน้เรือนของขุนชา้งจึงเป็นการแสดงความเชื่ออย่าง
หนึ่งของคนไทยเรื่องการใชไ้สยศาสตร ์ฉากเรือนขุนชา้ง ในบทลิเกทรงเครื่องมีการบรรยายเรือน
ของขุนชา้งที่พรั่งพรอ้มดว้ยทรพัยส์มบติั จึงท าใหขุ้นชา้งถูกเรียกว่า “เศรษฐีเมืองสพุรรณบุรี” ฉาก
ขุนแผนเขา้หานางวันทองเป็นฉากส าคัญที่ตัวละครเอกทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสามารถแสดง
อารมณค์วามรูส้ึกรกั คิดถึง และคบัแคน้ใจของทัง้สองฝ่าย ฉากสมเด็จพระพนัวษาทรงช าระความ
เรื่องนางวนัทองเป็นฉากที่สรา้งอารมณส์ะเทือนใจต่อผูช้มเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอารมณท์ี่สรา้ง
ความรูส้กึอดึอดัคบัใจและสงสารนางวนัทองที่ถกูสั่งประหารชีวิต  

3.3 ฉากส าคัญเร่ืองพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
คณะกรณก์ญัจนรตันร์กัษาฉากเรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต ไดแ้ก่ ฉาก

เกาะแกว้พิสดาร ฉากพระอภยัมณีลานางเงือก ฉากเรือแตกและฉากยอดเขา ซึ่งแต่ละฉากลว้นมี
ความสมัพันธ์กับเหตุการณ์และตัวละคร เช่น ฉากเกาะแกว้พิสดารมีการน าเสนอฉากทะเล ฉาก
พระอภยัมณีลานางเงือกเป็นสถานการณท์ี่แสดงใหเ้ห็นอารมณแ์ละความรูส้ึกเศรา้โศกของเงือกที่
ตอ้งพลดัพรากจากพระสวามี ฉากเรือแตกเป็นเหตกุารณท์ี่สรา้งบรรยากาศต่ืนเตน้ และเรา้ใจใหแ้ก่
ผูช้ม ฉากที่ส  าคญั คือ ฉากพระอภัยมณีสงัหารนางผีเสือ้ที่แสดงอารมณแ์ละความรูส้ึกทุกขใ์จของ
นางผีเสือ้ที่ตอ้งถูกพระอภัยมณีสังหารดว้ยการใชป่ี้ ฉากดังกล่าวนีช้่วยสรา้งอารมณส์ะเทือนใจ
ใหแ้ก่ผูช้มเป็นอย่างมาก 

3.4 ฉากส าคัญเร่ืองพระอภัยมณี ตอนหลงรูปนางละเวง 
การน าเสนอฉากเรื่องพระอภยัมณี ตอนหลงรูปนางละเวง คณะกรณก์ญัจนรตัน์

ยังคงรกัษาฉากส าคัญบางฉากเหมือนกับบทวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ ฉากเมืองผลึก ฉากเมืองลงักา 
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และฉากสนามรบเมืองผลึก ในบทลิเกทรงเครื่องน าเสนอฉากเมืองผลึกที่มีความยิ่ งใหญ่และ
บรรยากาศที่โกลาหลวุ่นวายเพราะเกิดศึกสงครามกบัจากกองทพัของเจา้ละมาน ฉากเมืองลงักา
เป็นเมืองของนางละเวงที่มีสถานที่ยิ่งใหญ่มโหฬารจนสามารถตอ้นรบัเจา้เมืองต่างประเทศได้
อย่างสมเกียรติ ฉากสนามรบเมืองผลึกมีการบรรยายภาพเหตุการณใ์นขณะกองทพัของพระอภัย
มณีกบักองทพัอาสาของนางละเวงสูร้บกนั จึงท าใหผู้ช้มรูส้ึกสนุกสนานและต่ืนเตน้จากฉากต่าง ๆ 
ในเนือ้เรื่อง 

4.การน าเสนอเพลงส าคัญในบทลิเกทรงเคร่ือง 
การแสดงลิเกทรงเครื่องเป็นศิลปะการแสดงที่มีการผสมผสานการรอ้ง การพูดและ

การร  า ดังนั้นการเลือกเพลงเป็นการสร้างสรรค์ให้การแสดงลิ เกทรงเครื่องมีความน่าสนใจ 
สนุกสนานและสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก จากการศึกษาเพลงที่น ามาใช้
ประกอบการแสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า เพลงที่น ามาใชร้่วมในการแสดงลิเกทรงเครื่อง แบ่ง  2 
ประเภท ไดแ้ก่ เพลงขับรอ้งและเพลงหนา้พาทย ์ซึ่งเพลงขับรอ้งเป็นเพลงที่ถูกก าหนดขึน้มาเพื่อ
น ามาใชแ้สดงอารมณแ์ละความรูส้ึกของตวัละคร ไดแ้ก่ อารมณร์กั เศรา้ โกรธ และรื่นเริง ส าหรบั
เพลงหนา้พาทยเ์ป็นเพลงที่ใชแ้สดงอากัปกิริยาของละครต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพลงเสมอ เชิด กราว โอ ้
และโอด การน าเพลงต่าง ๆ มาใชใ้นการแสดงช่วยท าใหผู้ช้มไดร้บัอรรถรสจากการฟังท่วงท านอง
เพลงที่มีความหมายและไพเราะซาบซึง้ใจ สนุกสนานและชวนติดตามมากยิ่งขึน้ จึงกล่าวไดว้่า 
การเลือกเพลงที่น ามาใช้ในแสดงส่วนใหญ่เป็นเพลงที่สอดคล้องเหมาะสมกับเหตุการณ์และ
อารมณข์องตวัละคร จึงท าใหเ้นือ้เรื่อง ตวัละคร และฉากเกิดสมัพนัธภาพไดอ้ย่างกลมกลืน 

อภปิรายผล 
การแสดงลิเกทรงเครื่องเป็นศิลปะการแสดงพืน้บา้นประเภทหนึ่งที่ไดร้บัความนิยมอย่าง

แพร่หลาย ที่มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ราวปี พ.ศ.2450 โดยมี
ลกัษณะเด่นในดา้นผูแ้สดงที่ตอ้งมีความสามารถทางดา้นการรอ้ง เช่น กระบวนการรอ้งที่ผูแ้สดง
ตอ้งมีความสามารถในดา้นการรอ้งสองชัน้ ชัน้เดียว รอ้งราชนิเกลิง การดน้กลอนสด หรือแมแ้ต่
การรอ้งปฏิพากยซ์ึ่งเป็นการรอ้งโตต้อบกนัอย่างฉบัพลนั นอกจากนีผู้แ้สดงตอ้งมีน า้เสียงที่ไพเราะ
ในการขบัรอ้งและการเจรจาไดอ้ย่างชัดถอ้ยชัดค า การร่ายร  าของผูแ้สดงที่ตอ้งมีความช านาญใน
การร  าทุก ๆ ท่วงท่าร  า เช่น การร  าออกตวั การร  าหนา้เตียง การร  าตีบท การร  าเกีย้วพระนางที่ตอ้ง
ใชท้ักษะการร่ายร  าอย่างพรอ้มเพรียง การร  ากระบวนไมร้บในการใชอ้าวุธซึ่งเป็นการร  าที่ผูแ้สดง
ตอ้งใชท้กัษะขัน้สงูของการรา่ยร  า ประกอบกบัการใชว้งป่ีพาทยท์ี่นิยมใชว้งป่ีพาทยเ์ครื่องหา้ เครื่อง
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คู่ และเครื่องใหญ่ แต่ถา้จะมีการรอ้งประกอบภาษา ก็จะน าเครื่องดนตรีมาเพิ่มเติม เช่น กลองจีน 
กลองชาตรี กลองแขกหรือกลองฝรั่ง เป็นตน้  

เครื่องแต่งกายที่ดดัแปลงเครื่องแต่งกายใหแ้ต่งคลา้ยเครื่องทรงของเหล่าขุนนางในสมัย
รชักาลที่ 5 โดยใหต้ัวพระสวมยอดปันจุเหร็จที่เคยใชก้ับละครร  าในเรื่องอิเหนาตอนแปลงเป็นปัน
หยีมาต่อกับยอดมงกุฎของกษัตริย ์แลว้ใหส้วมเสือ้เขม้ขาบหรือสวมผา้เยียรบับ นุ่งผา้ยก สวม
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์พรอ้มน าสงัวาลนพรตันท์ี่ประดบัดว้ยเพชรพลอย มีการใหติ้ดอินทรธนูที่บ่า
ทัง้สองขา้ง ส าหรบัตวันางใหม้ีการสวมเสือ้กระบอกแขนยาว ห่มสไบเฉียงปักดิน้ นุ่งจีบดว้ยผา้ยก 
สวมกระบงัหนา้ แต่ถา้ผูแ้สดงรบับทเป็นนางกษัตริยก์็จะใชก้ารต่อยอดเป็นมงกุฎ แลว้สวมสะพาย 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์และสวมถงุเทา้ขาวทัง้ตวัพระและตวันาง เพื่อสรา้งความสวยงามและความ
น่าสนใจใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องน่าชมยิ่งขึน้ 

การแสดงลิเกทรงเครื่องนิยมน าวรรณคดีไทยที่เป็นเรื่องส าคัญ ๆ และเป็นที่รูจ้ักของคน
ทั่วไป ที่มีศิลปะในการน าเสนอเรื่อง มีการใชภ้าษาที่มีสนุทรียภาพเพียบพรอ้มดว้ยคณุลกัษณะของ
วรรณศิลป์ สรา้งอารมณส์ะเทือนใจและความบนัเทิงใหก้บัผูช้ม เช่น เรื่องอิเหนา จากบทพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ เรื่องพระหัน
อากาศ ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั เรื่องไกรทอง เรื่องแกว้หนา้มา้ เป็นตน้  

การแสดงลิเกทรงเครื่องได้รับความนิยมจากผู้ชมเรื่อยมาจนกระทั่ งเมื่อในช่วงปี
พุทธศักราช 2460 ดว้ยสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและมีการรบัอิทธิพลการ
แสดงจากทางตะวันตกเขา้มาสู่สังคมไทยมากขึน้ เริ่มมีการน าภาพยนตร ์ละครโทรทัศน ์วิทยุ 
ดนตรีลกูทุ่ง ดนตรีสากล คอนเสิรต์ เขา้มาในประเทศไทยมากขึน้ รวมทัง้คณะลิเกที่เคยแสดงลิเก
ทรงเครื่องไดม้ีการปรบัเปลี่ยนวิถีการแสดงใหเ้ขา้กบัสมยันิยม เช่น การแสดงลิเกเพชรไดน้ ารูปแบบ
ลิเกมาผสมผสานกบัวงดนตรีสากลและเพลงลกูทุ่งเขา้ดว้ยกนั และยงัไดม้ีการปรบัเปลี่ยนเนื ้อเรื่อง
จากวรรณคดีไทยมาเป็นการน าเนือ้เรื่องจากนวนิยายหรือบางโอกาสเจา้ของคณะลิเกไดม้ีการแต่ง
เรื่องขึน้ใหม่เพื่อใหเ้หมาะสมกับสมัยนิยมมาใชใ้นการแสดงเพื่อสรา้งความสนุกสนาน โลดโผน 
พรอ้มดว้ยเครื่องแต่งกายที่ประดับประดาดว้ยเพชรให้ดูแวววาวน่าต่ืนตาต่ืนใจยิ่งขึน้ ดว้ยเหตุ
ดงักลา่วนีท้  าผูช้มไม่ไดใ้หค้วามสนใจในการชมการแสดงลิเกทรงเครื่องเช่นในอดีต  

จาการศึกษาการน าเสนอวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่องพบว่า ปัจจุบนัมีการ
แสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรณ์กัญจนรตัน ์ที่ยังคงอนุรกัษ์รูปแบบการแสดงลิเกทรงเครื่อง  ที่
เกิดขึน้ตัง้แต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.2450 และไดร้บันิยมจาก
ผูช้มในยุคปัจจุบนั เพราะดว้ยสาเหตุที่ผูแ้สดงของคณะกรณก์ญัจนรตันล์ว้นเป็นศิลปินที่มีความรู ้
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ความเก่งและความช านาญทางดา้นคีตศิลป์ ดา้นนาฏศิลป์ ดา้นดุริยางคศิลป์ และวรรณศิลป์ 
ไดแ้ก่ นายปกรณ ์พรพิสทุธิ์ ผูช้  านาญในดา้นการแสดงนาฏศิลป์ไทย นายกญัจนปกรณ ์แสดงหาญ 
ผูช้  านาญการในดา้นการรอ้งเพลงหลายประเภท อาทิ เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยเดิม และเพลงสากล  
และนายวชัรพงศ ์ปานเสนชติุพนัธุ ์ผูช้  านาญการในดา้นเครื่องแต่งกายประเภท โขน ละครและลิเก 
ซึ่งคณะกรณก์ญัจนรตันม์ีจดุมุ่งหมายที่จะอนุรกัษ์รูปแบบการแสดงแบบดัง้เดิมใหไ้ดม้ากที่สดุและ
น ามาเผยแพร่สู่สงัคมไทย จนเป็นที่ยอมรบัจากผูช้มว่า คณะกรณก์ัญจนรตันส์ามารถแสดงลิเก
ทรงเครื่องไดอ้ย่างงดงาม ยอดเยี่ยมและมีแบบแผน ทัง้ยงัคงไวซ้ึ่งจิตวิญญาณของลิเกไทยไดอ้ย่าง
แทจ้รงิ 

การน าเสนอวรรณคดีไทยที่น ามาใชใ้นการแสดงลิเกทรงเครื่อง คณะกรณ์กัญจนรตัน์
ยังคงสืบทอดเนือ้เรื่องจากวรรณคดีไทย ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องขุน
ชา้งขุนแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง เรื่องพระอภยัมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต และตอนหลงรูปนาง
ละเวง ซึ่งวรรณคดีแต่ละเรื่องที่น ามาปรบัใชใ้นการแสดงยงัคงเป็นที่รูจ้กัและสนใจจากผูช้ม เพราะ
เนื่องจากวรรณคดีมักมีแนวคิดเก่ียวกับเรื่องชิงรกัหักสวาท ความหึงหวง ความพลดัพราก การแก้
แคน้ และการท าศึกสงครามระหว่างตัวละครเอกกับตัวรา้ย การสืบทอดตัวละครส าคัญที่เลือก
น ามาใช้ในการแสดงมักมีบทบาทและลักษณะนิสัยที่หลากรสหลายอารมณ์ และยังสะท้อน
ประวติัศาสตร ์ขนบธรรมเนียมประเพณี บริบทสงัคมและขอ้คิดสอนใจใหก้บัผูช้มสามารถน าไปใช้
ในชีวิตจริงได ้การสืบทอดฉากที่สรา้งความสมจริงและสอดคลอ้งกับเนือ้เรื่อง จึงท าใหว้รรณคดี
ไทยที่ถูกเลือกน ามาใช้ซ  า้ในการแสดงลิเกทรงเครื่องเกิดความสัมพันธ์ สนุกสนาน น่าสนใจ 
สามารถสรา้งอารมณส์ะเทือนใจต่อผูช้มในยุคปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ซึ่งการสืบทอดวรรณคดีไทย
ในการแสดงลิเกทรงเครื่องแสดงใหเ้ห็นว่า คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีเจตนารมณท์ี่จะรกัษาวรรณคดี
ในฐานะที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติใหด้  ารงอยู่คู่กบัสงัคมไทยสืบไป  

การสรา้งสรรคก์ารแสดงลิเกทรงเครื่องของคณะกรณก์ัญจนรตันม์ีการน าเสนอการเปิด
เรื่อง โดยใหต้วัละครเอกรอ้งบทบทประฌามพจนท์ี่ถือเป็นขนบของวรรณคดีไทย มาใชใ้นการแสดง
ลิเกทรงเครื่องเพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาพระรตันตรยั ไดแ้ก่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 
รวมถึงสักการะองคพ์ระสยามเทวาธิราชท่ีเป็นสิ่งศักดิ์คู่บา้นคู่เมืองเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการ
กราบไหวข้อพรใหก้ารแสดงลิเกทรงเครื่องประสบความส าเร็จ และเป็นการขอขมาหากมีสิ่งใด
ผิดพลาดไม่สมควรต่อการแสดง ซึ่งในอดีตการแสดงลิเกจะมีการโหมโรงที่ใชว้งป่ีพาทยบ์รรเลง
เพลงประกอบ เช่น สาธุการ ตระ รวั ปฐม ลา เสมอ ช านาญ กลม เป็นตน้ จากนัน้จะมีการแสดง
การออกแขกเพื่อเป็นการค านบัครู แนะน าเนือ้เรื่องและกลา่วอวยพรผูช้ม ผูว้ิจยัสงัเกตว่า การแสดง
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ลิเกทรงเครื่องของคณะกรณก์ญัจนรตัน ์ลดการแสดงออกแขกเพราะขอ้จ ากดัของเวลาในการแสดง 
นอกจากนี ้คณะกรณก์ญัจนรตันม์ีการสลบัปรบัเปลี่ยน การเพิ่มเติม การลดเหตกุารณแ์ละตวัละคร
ใหแ้ตกต่างไปจากวรรณคดีไทย โดยเฉพาะการปรบัเปลี่ยนตัวละครบางตัวที่น ามาจากวรรณคดี
และการเพิ่มตวัละครบางตวัที่มีการสรา้งขึน้ใหม่ ที่น ามาแทรกใชใ้นเหตกุารณข์องเนือ้เรื่อง เพราะ
ผู้ชมส่วนใหญ่ชอบเหตุการณ์และตัวละครที่สรา้งเสียงหัวเราะตลกขบขันและช่วยผ่อนคลาย
อารมณจ์ากความตึงเครียดได ้ซึ่งการสรา้งสรรคก์ารแสดงลิเกทรงเครื่องเป็นการปรบัใหก้ารแสดง
ลิเกทรงเครื่องมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความนิยมของกลุ่มผูเ้สพวรรณคดี โดยผ่านสาย
ธารของนาฏกรรมการแสดงลิเกทรงเครื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการน าเสนอวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่อง ผูว้ิจัยพบว่า ยังมี

ประเด็นที่น่าสนใจ และควรศกึษาคน้ควา้เพิ่มเติม ดงันี ้
1. ควรศึกษาวรรณคดีไทยในการแสดงลิเกทรงเครื่อง ไดแ้ก่ เรื่องแกว้หนา้มา้ ตอน

ถวายลกู และเรื่องพระหนัอากาศ ตอนตอ้งค าสาป 
2. ควรศึกษาการสรา้งสรรคว์รรณคดีไทยเรื่อง ไดแ้ก่  เรื่องพระหันอากาศ และเรื่อง

แกว้หนา้มา้ 
3. ควรศึกษาการเปรียบเทียบกลวิธีการใช้ภาษาจากบทวรรณคดีไทยกับบทลิเก

ทรงเครื่อง ไดแ้ก่ เรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา เรื่องพระอภัยมณี ตอนเพลงป่ีพิฆาต 
และตอนหลงรูปนางละเวง และเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตอนพิพากษานางวนัทอง และเรื่องแกว้หนา้มา้ 
ตอนถวายลกู 
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