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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของ บทพากย์-เจรจา
หนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วย ๑. บทพากย์-เจรจาตอนก�ำเนิด
สองกุมาร ปล่อยม้าอุปการ พระบุตร-พระลบรบกับพระพรต-พระสัตรุด จนถึง
พระรามเชิญนางสีดากลับเมือง ส�ำนวนของนายเฉลิม มณีแสง ๒. บทพากย์เกริ่น
ก่อนเริ่มการแสดง ส�ำนวนของนายอ�ำนาจ มณีแสง และ ๓. บทเบิกโรงชุดจับลิงหัวค�่ำ 
และบทเสภาประกอบการแสดง ส�ำนวนของนายอ�ำนาจ มณีแสง
ผลการศึกษาพบว่า บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่ชุดดังกล่าวมีคุณค่าหลาย
ประการในฐานะมรดกวรรณคดีการแสดงของชาวบ้าน ประการแรก แสดงให้เห็น
ลักษณะของการสืบทอดรูปแบบและเนือ้ หาของบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่แต่อดีต ได้แก่
การใช้ฉันทลักษณ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ และร่ายยาว ในการด�ำเนิน
เรื่อง อีกทั้งเนื้อหาของบทพากย์ยังสัมพันธ์กับตัวหนังใหญ่ที่เหลืออยู่ ขณะที่บทเจรจา
มีลักษณะคล้ายบทสนทนาระหว่างตัวละคร มุ่งด�ำเนินเรื่องรวดเร็ว
ประการที่สอง แสดงให้เห็นลักษณะของการสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหา
ของบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่ขึ้นใหม่ โดยเพิ่มเติมฉันทลักษณ์ประเภทกลอนบทละคร
และกลอนเสภาเข้ามา นอกจากนี้ยังปรากฏชื่อเพลงร้องประกอบการแสดงละครด้วย
แสดงให้เห็นการผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดงหนังใหญ่กับละครร�ำอย่างชัดเจน
บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง ถือเป็นหลักฐานส�ำคัญ
ทีแ่ สดงให้เห็นร่องรอยของวรรณกรรมมุขปาฐะก่อนพัฒนาเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์
ดังพบว่า บทพากย์เมืองมีเนื้อความซ�้ำกันหลายตอน บทเจรจามีขนาดสั้นเมื่อเทียบกับ
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บทเจรจาหนังใหญ่ส�ำนวนอื่นๆ จ�ำนวนค�ำและสัมผัสตามข้อบังคับฉันทลักษณ์ของบท
พากย์-เจรจาไม่เคร่งครัดและไม่สม�ำ่ เสมอ สอดคล้องกับรูปแบบการแสดงหนังใหญ่ของ
ชาวบ้านที่ให้ความส�ำคัญกับ “มุขปาฐะ” จึงท�ำให้มีการปรับบทไปตาม คนพากย์-เจรจา
สะท้อนลักษณะเด่นของวรรณคดีการแสดงของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี

40

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘

Nang Yai, Ban Don Temple, Rayong Province:
Folk Performance Heritage
Rattanaphon Chuenka2

Abstract
The purpose of this paper is to examine forms and contents of the
narrations-negotiations in Nang Yai (large shadow puppets), Ban Don Temple,
Rayong Province in the following episodes: 1) the birth of Phra Ram’s two
sons, the performance of the horse sacrifice (a royal Vedic ritual known as
Ashvamedha or “Upakara horse release” in Thai), the fight between the two
sons of Phra Ram and their two uncles, Phra Phrot and Phra Satarut, up until
Phra Ram invites Nang Sida to the return to Ayuthaya (all compose by Mr.
Chalerm Maneesaeng); 2) the prologue, Mr. Amnat Maneesaeng’s version; 3)
the prelude, chap ling huakham dance (with selection of either the white or
the black monkey) and the additional sepha used in the performance, Mr.
Amnat Maneesaeng’s version.
The study reveals various values of narrations-negotiations in the
folk performance heritage. Firstly, there is evidence of the usage of Kap Yani
11, Kap Chabang 16 and Rai Yao that has continued from the past to today.
The narrations are related to the ‘leftover leathers’, while the negotiations seem
to be quick-performed dialogues among the characters.
Secondly, the research shows the creation of both form and content
by adding klon bot lakhon and klon sepha together with mention of the names
๒
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of songs, which indicates the integration between this performance and lakon
ram (dance drama).
The narrations-negotiations in Nang Yai, Ban Don Temple is
evidence of an oral literary tradition before the development of written literature
as can be seen in the repetitions found in bot phakmuang (dialogue used in royal
palace scenes), the shorter negotiating dialogues (compared with other versions)
and the irregular narrations-negotiations. All of this reflects characteristics of
an oral tradition through the adjustment of narrations-negotiations at the play
speakers’ convenience.
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บทน�ำ
วัดบ้านดอนตั้งอยู่ท่ีหมู่ที่ ๔ ต�ำบลเชิงเนิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ห่างจากตัวเมืองระยองไปทางทิศเหนือประมาณ ๔ กิโลเมตร เดิมชื่อวัดสระประทุม
เพราะด้านหลังมีสระบัวขนาดใหญ่ ต่อมาเมือ่ มีการสร้างโรงเรียนขึน้ ในวัด ได้เปลีย่ นชือ่
เป็นวัดบ้านดอนตามชื่อหมู่บ้าน ที่ดินของวัดบ้านดอนนั้น เดิมระบุว่าเป็นของขุนจ่า
เมืองระยองถวายส�ำหรับสร้างวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ ภายในประดิษฐานองค์พระ
ประสาทพร ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านดอนและประชาชนทั่วไป นอากจากนี้
ยังมีหนังใหญ่ของวัดซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมล�้ำค่าของชาวไทย๓
หนังใหญ่ของวัดบ้านดอนนี้ไม่ปรากฏข้อมูลแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างและ
สร้างขึ้นเมื่อใด ทราบเพียงว่าหนังใหญ่ชุดนี้ พระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิตสงคราม
(เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยอง ได้ติดต่อขอซื้อขณะที่แสดงอยู่ที่
จังหวัดพัทลุง จ�ำนวน ๒๐๐ ตัว เพื่อน�ำมาเล่นในงานวัดจันทอุดม (วัดเก๋ง) ซึ่งเป็นวัด
ที่ท่านได้ร่วมสร้างขึ้น พร้อมทั้งจ้างครูหนังหรือนายโรงของหนังชุดนี้ คือ ครูประดิษฐ์
มาเป็นครูฝึกสอนถ่ายทอดให้กับคนในปกครองของท่านด้วย
หนังที่ซื้อมาจากพัทลุงนี้มีเรื่องเล่ากันต่อมาว่า “ขณะที่ขนส่งตัวหนังมา
ทางเรือโดยแล่นมาทางอ่าวไทย ขณะนัน้ ได้เกิดคลืน่ ลมแรง ท�ำให้หนังบางตัวพลัดตกน�ำ้
ต้องตามเก็บกันขึ้นมา แต่ตัวนางเอก คือ นางสีดา หาเท่าไรก็ไม่พบ เมื่อเรือถึงฝั่งจึง
พบว่า ตัวหนังสีดามาติดอยูท่ หี่ างเสือเรือส�ำเภานัน้ เอง ซึง่ เชือ่ ว่าคงเป็นเพราะพระราม
กับนางสีดา พระเอกกับนางเอกของเรื่อง ในตอนจบจะไม่พรากจากกันแน่นอน”
หนังชุดนี้น�ำมาแสดงและเก็บรักษาไว้ที่วัดจันทอุดม (วัดเก๋ง) ต่อมาวัดได้
ร้างลง จึงย้ายตัวหนังมาเก็บไว้ที่วัดบ้านดอน เพื่อความสะดวกในการฝึกซ้อม เพราะ
ผู้เชิดหนังส่วนใหญ่เป็นคนบ้านดอน แต่ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าย้ายมาในสมัยเจ้าอาวาส
องค์ใด หนังใหญ่วัดบ้านดอนได้น�ำออกแสดงในงานส�ำคัญต่างๆ เช่น งานประจ�ำปี
งานปีใหม่ รวมทั้งงานศพผู้หลักผู้ใหญ่ จนเป็นที่รู้จักในจังหวัดระยองและจังหวัด
ชี ว สิ ท ธิ์ บุ ณ ยเกี ย รติ , บรรณาธิ ก าร. หนั ง ใหญ่ วั ด บ้ า นดอน. (กรุ ง เทพฯ:
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ๒๕๔๙), หน้า ๔๗.
๓
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ใกล้เคียง ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ หนังใหญ่ชุดดังกล่าวน�ำออกแสดงน้อยมาก
ประกอบกับมีสื่อบันเทิงใหม่เข้ามามาก ท�ำให้ความนิยมหนังใหญ่ลดลง๔
จนเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๓ ต�ำบลเชิงเนินได้สง่ บ้านหมู่ ๑ (บ้านชากใหญ่) เข้าประกวด
หมู่บ้านดีเด่น โดยได้น�ำหนังใหญ่ออกแสดงในวันประกวดและได้รับรางวัล ท�ำให้
หนังใหญ่วัดบ้านดอนเริ่มเป็นที่รู้จัก หลังจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนการแสดงจาก
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง อาคารเก็บตัวหนังจากเดิมเก็บรักษาที่กุฏิพระ เมื่อ
น�้ำท่วมและปลวกมอดกัดกินท�ำให้ตัวหนังช�ำรุดเสียหายมาก ต่อมาจึงย้ายไปเก็บไว้ที่
ศาลาธรรมสังเวชและวิหารพระประสาทพร จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๓๔ พระครูปัญญา
วุฒิกร (ฟู ชาวดอน) ร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารเก็บหนังใหญ่ ถาวรขึ้น
ปัจจุบัน หนังใหญ่วัดบ้านดอนได้รับการสนับสนุนจากพระครูปลัดวิรัตน์
อคฺคธมฺโม (พระครูบุรเขต วุฒิกร) เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนองค์ปัจจุบัน ในการสืบสาน
และเผยแพร่หนังใหญ่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการสร้างหนังชุดใหม่ตามบทพากย์-เจรจา
ที่เหลืออยู่ส�ำหรับจัดแสดง ส่วนหนังชุดเก่าที่ช�ำรุดได้เก็บอนุรักษ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป การจัดกิจกรรมไหว้ครูประจ�ำปี การจัดแสดง
หนังใหญ่ไฟกะลาในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ตลอดจนฝึกสอนการเชิดหนังใหญ่
และดนตรีปี่พาทย์ให้แก่เยาวชนที่สนใจในช่วงวันหยุด ทั้งยังก�ำหนดวิชาหนังใหญ่ไว้ใน
หลักสูตรบังคับที่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านดอนต้องเรียนรู้ด้วย

การแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนในปัจจุบัน แสดงภายในโรงละครและลานกลางแจ้ง
๔
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การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง ที่ผ่านมาจะ
เน้นที่ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบส�ำคัญๆ ของการแสดง ดังปรากฏใน
หนังสือหนังตะลุง-หนังใหญ่ ของเอนก นาวิกมูล (๒๕๒๔) งานรวบรวมค้นคว้ามรดก
หนังใหญ่วดั บ้านดอน ต�ำบลเชิงเนิน อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของอ�ำนาจ มณีแสง
(๒๕๔๕) หนังสือ หนังใหญ่วัดบ้านดอน ของเฉลียว ราชบุรี (ม.ป.ป.) ขณะที่ หนังสือ
หนังใหญ่วัดบ้านดอน ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (๒๕๔๙)
มุ ่ ง บั น ทึ ก ภาพตั ว หนั ง ชุ ด เก่ า ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานส� ำ คั ญ จากโครงการวิ จั ย และพั ฒ นา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพิ่มเติมจากข้อมูลประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ชุดนี้ และมีงาน
ศึ ก ษาทางด้ า นดนตรี ช าติ พั น ธุ ์ วิ ท ยาในวิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ งหนั ง ใหญ่ : กรณี ศึ ก ษา
หนังใหญ่วัดบ้านดอน อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของอิษฎา ภัทรปรีชาวิทย์
(๒๕๕๐)
หากมองในมิติวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีผู้ใดศึกษาวิเคราะห์บทพากย์เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอนมาก่อน ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบและเนื้อหาของบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง และ
อภิปรายว่ารูปแบบและเนื้อหาดังกล่าวมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากบทพากย์เจรจาหนังใหญ่สำ� นวนอืน่ ๆ อย่างไร ซึง่ น่าจะช่วยให้พอมองเห็นการสืบทอดรูปแบบและ
เนือ้ หาของบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่ในอดีต ตลอดจนการสร้างสรรค์รปู แบบเฉพาะตัว
ขึ้นใหม่ได้มากยิ่งขึ้น
อีกทั้งบทความดังกล่าวจะช่วยยืนยันคุณค่าของบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่
ในฐานะวรรณคดี ที่ ถ ่ า ยทอดผ่ า นการแสดงของชาวบ้ า น ที่ แ สดงร่ อ งรอยความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นระหว่างวรรณกรรม มุขปาฐะกับวรรณกรรม
ลายลักษณ์อีกทางหนึ่งด้วย

การสืบทอดรูปแบบและเนื้อหาของบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่แต่อดีต
บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย
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๑. บทพากย์ - เจรจาตอนก� ำ เนิ ด สองกุ ม าร ปล่ อ ยม้ า อุ ป การ พระบุ ต รพระลบรบกับพระพรต-พระสัตรุด จนถึงพระรามเชิญนางสีดากลับเมือง ส�ำนวนของ
นายเฉลิม มณีแสง
๒. บทพากย์เกริ่นก่อนเริ่มการแสดง ส�ำนวนของนายอ�ำนาจ มณีแสง
๓. บทเบิกโรงชุดจับลิงหัวค�่ำ  และบทเสภาประกอบการแสดง ส�ำนวนของ
นายอ�ำนาจ มณีแสง
ทั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้น�ำบทพากย์สามตระ เบิกหน้าพระ มาศึกษาวิเคราะห์ด้วย
เนื่องจากมีเนื้อความคล้ายคลึงกับค�ำพากย์สามตระ เบิกหน้าพระ ส�ำนวนเก่า
ต้นฉบับบทพากย์หนังใหญ่ ลายมือเขียนฉบับของนายเจิม ขอบอรัญ และ
นายเฉลิม มณีแสง ที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันนั้น ตามประวัติกล่าวว่า ทั้งสองท่านได้จด
มาโดยตรงจากครูสี รื่นเริง ซึ่งรับถ่ายทอดมาจากครูเรือง รื่นเริง อีกต่อหนึ่ง ต้นฉบับ
ทั้งสองมีข้อแตกต่างอยู่ที่ตอนต้นเรื่อง ฉบับของนายเจิมนั้นเริ่มตั้งแต่ตอนนางสีดา
ลุยไฟ นางสีดาวาดรูป นางสีดาถูกสั่งประหาร และไปขออาศัยอยู่ใกล้บรรณศาลา
พระฤๅษีในป่า จนถึงให้ก�ำเนิดพระบุตร ส่วนฉบับของนายเฉลิม เริ่มตั้งแต่นางสีดา
อาศัยบรรณศาลาในป่า และพระบุตรถือก�ำเนิดแล้ว ต่อจากนั้นทั้งสองฉบับด�ำเนิน
เรื่องเหมือนกัน มีเพียงข้อแตกต่างในการเขียนค�ำบางค�ำ  หรือข้อความที่มีตกหล่น
และต่อเติมที่ท�ำให้แตกต่างกันไปบ้าง ทั้งสองฉบับจบลงในตอนที่พระบุตรและพระลบ
เตรียมกระบวนไปรับนางสีดากลับเมือง
การแสดงตอนนางสีดาลุยไฟ กล่าวกันว่าเป็นตอนที่มีชื่อเสียง โด่งดังของ
หนังใหญ่วดั บ้านดอนและนิยมน�ำตัวนางละครชาตรีมาแสดงประกอบในตอนนี้ ส่วนอีก
ตอนทีเ่ ป็นเรือ่ งเด่นของหนังใหญ่วดั บ้านดอน คือ ตอนก�ำเนิดสองกุมาร อันเป็นเนือ้ เรือ่ ง
ตอนปลาย เนือ่ งจากยังมีตวั บทพากย์ทตี่ กทอดมาและนายอ�ำนาจ มณีแสงได้ปรับปรุง
และเพิ่มเติมฉบับของนายเฉลิมเป็นบางส่วน เพื่อน�ำออกแสดงต่อมาจนปัจจุบัน๕
นายอ�ำนาจ มณีแสง ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับการจัดท�ำบทพากย์-เจรจา
หนังใหญ่ไว้เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ว่า
๕
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เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๗.

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘

นายเฉลิม มณีแสง ผู้พากย์หนังใหญ่โรงนี้มอบให้เผยแพร่ได้
ต้นฉบับเป็นสมุดขนาด ๑๐๐ แผ่น ซึ่งนายเฉลิม มณีแสง เขียนเอง
สมัยเก่ายากแก่การที่จะท�ำความเข้าใจได้ทันที จึงขอปรับปรุง
เข้าสู่สมัยปัจจุบันประกอบค�ำบรรยายซึ่งได้ท�ำหน้าที่นี้ ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมาเมื่อนายเฉลิม มณีแสง เสียชีวิต นางเอี๊ยม
มณีแสง ภรรยาได้มอบต้นฉบับให้แก่คณ
ุ แพรว เกษารัตน์ และปัจจุบนั
๖
ได้มอบไว้ให้กับวัดบ้านดอน
ส่วนบทพากย์เกริน่ ก่อนเริม่ การแสดง บทเบิกโรงชุดจับลิงหัวค�ำ 
่ และบทเสภา
ประกอบการแสดง นายอ�ำนาจ มณีแสง เป็นผู้ประพันธ์ขึ้นใหม่ประกอบการแสดง
บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่ตอนก�ำเนิดสองกุมาร ปล่อยม้าอุปการ พระบุตรพระลบรบกับพระพรต-พระสัตรุด จนถึงพระรามเชิญนางสีดากลับเมือง ส�ำนวนของ
นายเฉลิม มณีแสง แสดงให้เห็นลักษณะของการ สืบทอดรูปแบบและเนื้อหาของ
บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่แต่อดีต ได้แก่ การใช้ฉันทลักษณ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
กาพย์ฉบัง ๑๖ และร่ายยาว ในการด�ำเนินเรื่อง อีกทั้งเนื้อหาของบทพากย์ยัง
สัมพันธ์กับตัวหนังใหญ่ที่เหลืออยู่ (ปัจจุบันตัวหนังชุดเก่านี้เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์
หนังใหญ่วัดบ้านดอน) ได้แก่ พากย์พลับพลา พากย์เมือง พากย์ชมดง พากย์ชมรถ
พากย์จับ และพากย์แผลงศร ขณะที่บทเจรจามีลักษณะคล้ายบทสนทนาระหว่าง
ตัวละคร มุ่งด�ำเนินเรื่องรวดเร็ว
ผู้วิจัยพบว่าเนื้อหาของบทพากย์สัมพันธ์กับตัวหนังใหญ่ที่เหลืออยู่ ประกอบ
ด้วย
๑) พากย์พลับพลา เมื่อกล่าวถึงพระฤๅษี ตอนต้นเรื่อง ส่วนใหญ่บทพากย์
พลับพลานี้จะใช้พากย์กับตัวละครฝ่ายพระรามเมื่อครั้งสู้ศึกกับฝ่ายทศกัณฐ์ แต่
เหตุการณ์ในตอนดังกล่าวพระรามกลับไปครองเมืองอโยธยาแล้ว
องค์พระฤษี
เข้าฌานภาวนาใน
๖

สถิตที่ศาลาลัย
สะดุ้งใจว่าคนมา

เฉลียว ราชบุรี,  หนังใหญ่วัดบ้านดอน. (ม.ป.ป.). หน้า ๙๐.
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๒) พากย์เมือง เมื่อกล่าวถึงพระรามออกว่าราชการ
ปางเมื่อพระจักรี
พระพลิกฟื้นตื่นขึ้นมา
บ้วนพระโอษฐ์สรงพระพักตร์
แต่งองค์เสร็จทันใด
เสด็จออกที่บัลลังก์อาสน์
มีสุนทรตรัสถามไป
ช่างหวาดหวั่นทั่วโลกา
ในอุทยานนี้คงมีเป็นแน่ใจ

สถิตที่แท่นไสยา
เสียงกัมปนาทหวาดหวั่นไหว
แล้วเยื้องยักเข้าห้องใน
จะออกไปท้องพระโรงรจนา
พวกอ�ำมาตย์แน่นใน
เหตุไฉนไม่เคยมี
คนมีฤทธาเข้ามาในกรุงศรี
จ�ำต้องปล่อยม้าไปในคราวนี้

และเมือ่ กล่าวถึงพระอินทร์นมิ ติ เหตุทพี่ อ่ ลูกจะฆ่ากัน (พระรามสัง่ ให้ประหาร
พระบุตร) บทพากย์หนังใหญ่วดั บ้านดอนนีเ้ รียกนามพระมงกุฎว่า “พระบุตร” แตกต่าง
จากรามเกียรติ์ส�ำนวนอื่นๆ
ปางเมื่อท้าวโกสีย์
ให้ร้อนรุ่มกลุ้มอุรา
ทอดพระนัยเนตร
พ่อลูกจะฆ่ากันตักษัย

สถิตที่แท่นไสยา
จะเกิดเหตุประการใด
เห็นเหตุก็แจ้งใจ
ไม่รู้แจ้งแห่งกิจจา

๓) พากย์ชมดง เมื่อกล่าวถึงพระบุตรและพระลบเสด็จประพาสป่า ก่อน
แผลงศรถูกต้นรัง ท�ำให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ปางสองพระหน่อนาถ
ลีลาศพระพาสพง
ร่มรุกขรังเรียง
สองพระกุมารา
พระเชษฐาเธอพาเที่ยว
เหวห้วยกรวยกรอกเกริ่น
พิศพฤกษสะพรั่งยอด
รุกข์ขึ้นอยู่เรียงราย
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นารายณ์ราชสุริยวงศ์
เสด็จเดินเนินพนา
เป็นคู่เคียงขนัดมา
ประพาสชมพนมเนิน
ละเลียบเลี้ยวสิงขรเขิน
คีรีเงื้อมดูเลื่อมลาย
ระทะทอดระทวยปลาย
ร่มระรื่นชื่นชูใจ
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เสนาะส�ำเนียงเสียงวิหก
เรื่อยเรื่อยทั้งเรไร

คณานกในแนวไพร
ร้องหรีดหริ่งที่กิ่งยาง

๔) พากย์ชมรถ เมื่อกล่าวถึงราชรถทรงที่พระบุตรและพระลบสองกุมาร
น�ำไปรับนางสีดากลับเมือง และเป็นตอนสุดท้ายของบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัด
บ้านดอน
รถเอ๋ยรถทรงสงคราม
แสงแก้วแวววาม
ส่องสว่างกระจ่างพร่างพราย
พระที่นั่งบัลลังก์เลิศเฉิดฉาย
งามระหงธงปลาย
ปลิวคว้างกลางเมฆา
เทียมด้วยอาชาเต้นเผ่นผา
รถเลื่อนเคลื่อนคลา
มากลางขนัดจตุรงค์
คุมหันหันเหียนเวียนวง
กึกก้องก้องดง
กลิ้งกระเดื่องโดดทะยาน
๕) พากย์จับ เมื่อกล่าวถึงตอนพระบุตรและพระลบเข้าจับหนุมาน ทั้งสอง
ฝ่ายได้ต่อสู้กันจนหนุมานพ่ายแพ้ถูกจับมัดและส่งกลับเมือง
สองพระกุมารา
เห็นลิงเข้ามาท�ำหักหาญ
ต่างก็เข้าต้านทาน
ห้าวหาญด้วยฤทธา
ได้ทีตีด้วยคันศร
ถูกวานรแทบม้วยสังขา
กุมารชาญศักดา
ก็ตีซ�้ำกระหน�่ำลง
สองศรีตีถูกวานร
เพียงประหนึ่งจะสิ้นชีวี
เจ็บปวดยอดยิ่ง
หน่อพระชินศรีตีซ�้ำกระหน�่ำลง

ล้มลงกับดินดอน
นอนกลิ้งกับธรณี
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ภาพหนังใหญ่วัดบ้านดอน ตอนพระบุตร-พระลบจับหนุมาน
๖) พากย์แผลงศร เมื่อกล่าวถึงตอนพระบุตรและพระลบแผลงศรไปถูก
ต้นรัง เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
สองพระกุมาร
แผลงศรสิทธิ์ฤทธา
ต้นรังหักท�ำลายลง
แสนจะดีพระทัยนัก
ด้วยศรศักดิ์ดังจ�ำนง
ถูกต้นรังหักท�ำลายลง
เกลื่อนกลาดดาษดา
เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนพระบุตรแผลงศรไปยังพระพรตและพระสัตรุด
ศรทรงขององค์กุมารา
ไม่ต้องกายพระอนุชา
แสนพิโรธโกรธหนักหนา
คั่งแค้นแน่นพระทัย

ก็ผาดแผลงมา
สองพระกุมารา

และเมื่อกล่าวถึงพระบุตรแผลงศรหมายสังหารพระราม และพระราม
แผลงศรหมายสังหารพระบุตร โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่รู้มาก่อนว่าเป็นพ่อลูกกัน
ศรทรงองค์กุมารา
ก็ไม่ต้ององค์พระทรงชัย

50

แผลงด้วยฤทธา
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ด้วยบุญไม่ใครคร่า
ลูกศรพระกุมารชาญชัย

พระบิดาไม่บรรลัย
ก็กลับกลายเป็นธูปเทียนบูชา

ศรขององค์นารายณ์
ก็แผลงไปทันที
เป็นบุญของลูกรัก
กลับกลายไปทันที
ให้กุมารนั้นชื่นชม
เพลิดเพลินเจริญตา

มีฤทธิไกร
ลูกศรศักดิ์ไม่ราวี
เป็นผลไม้มีนานา
ทั้งขนมและน้อยหน่า
สองกุมารก็เต้นร�ำ 

ผู ้ วิ จั ย พบว่ า บทพากย์ ห นั ง ใหญ่ ดั ง กล่ า วสื บ ทอดรู ป แบบของบทพากย์
หนังใหญ่ทมี่ มี าแต่อดีต เช่น บทพากย์เมืองหรือพากย์พลับพลานิยมแต่งด้วยกาพย์ยานี
๑๑ บทพากย์ชมรถนิยมแต่งด้วยกาพย์ฉบัง ๑๖ ขณะที่บทพากย์ชมดงพบว่าแต่งด้วย
กาพย์ยานี ๑๑ หรือกาพย์ฉบัง ๑๖ ก็ได้
จุดที่น่าสนใจคือลักษณะการผสมผสานระหว่างฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑
กับกาพย์ฉบัง ๑๖ ในลักษณะ “การแต่งร้อย” คือส่งสัมผัสถึงกัน ดังพบในบทพากย์
แผลงศร ลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกับบทพากย์สามตระ เบิกหน้าพระ ส�ำนวนเก่า
ที่ใช้ในพิธีกรรมไหว้ครูหนังใหญ่ ขณะที่บทพากย์หนังใหญ่ส�ำนวนอื่นๆ เช่น วัดขนอน
จังหวัดราชบุรี วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี   วัดตะกู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะนิยมแต่งด้วยฉันทลักษณ์ประเภทใดประเภทหนึ่งจนจบบทมากกว่า
ขณะที่บทเจรจามีลักษณะคล้ายบทสนทนาระหว่างตัวละคร มีจ�ำนวนค�ำใน
วรรคไม่มาก บางแห่งไม่มีสัมผัส มุ่งด�ำเนินเรื่องรวดเร็ว เช่น
- องค์ฤๅษีชีไพร ชุบกุมารใหม่เป็นสองรา จะให้ชื่อว่าเจ้าบุตรสุริยา เป็น
พี่ชายคนชุบใหม่ชื่อเจ้าลบเลขา ทั้งสองศรีให้สวัสดีไปภายหน้า เอาเถอะตาจะชุบศร
พระขรรค์ ส�ำหรับป้องกันกายกายา จะได้มีฤทธาต่อไป ว่างพลางทางร่ายพระเวท
ของทรงเดชพระสิทธาอันกล้าหาญ ศรพระขรรค์อันเชี่ยวชาญ ส�ำรวมการเข้าที่พิธี
พลัน (บัดนี้รัว)
- นางสีดาเห็นลูกยาทรงโศกา ครั้นไม่บอกความจริงเจ้าจะยิ่งโศกา แม่จะ
เล่าให้ฟังตั้งแต่หลังมา เดิมนั้นพวกทศกัณฐ์ ไปลักแม่ไปไว้ในลงกา พระบิดายกรี้พล
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เข้าโรมรัน ฆ่าทศกัณฐ์สิ้นชีวา จึงได้รับกลับมายังบุรี เมื่อจะเกิดเหตุปิตุเรศของเจ้าไป
ประพาสป่า มีปศิ าจอสุรยิ กั ษาแกล้งจ�ำแลงมาเป็นสาวใช้ เฝ้าอ้อนวอนไหว้ให้แม่เขียนรูป
ทศกัณฐ์ พอบิดาเจ้านั้นกลับมาถึงธานี แม่ก็ลบรูปอสุรีย์ลบสักเท่าใดก็ไม่หมดสิ้น
พระบิดาเจ้าเข้ามาในปรางศรี แม่ได้เอารูปอสุรยี ซ์ อ่ นไว้ใต้แท่นบรรทม บิดาเจ้าพบเข้าหา
ว่าหลงรักทศกัณฐ์ จึงสั่งให้พระลักษณ์น�ำแม่ไปประหารเสีย บุญของราชโอรสใน
ครรภ์เพียงแต่ให้ร้อนรุ่มอารมณ์ไม่ตาย พระลักษณ์จึงได้ปล่อยมา พระรามเป็นบิดา
ของเจ้าจงจ�ำไว้เถิดนะลูกนะ
นอกจากนี้ บทพากย์เกริน่ ก่อนเริม่ การแสดง ส�ำนวนของนายอ�ำนาจ มณีแสง
ยังแสดงให้เห็นลักษณะของการสืบทอดรูปแบบ ฉันทลักษณ์ของบทพากย์หนังใหญ่แต่
อดีตด้วย โดยนายอ�ำนาจ มณีแสง ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ เป็นกาพย์ฉบัง ๑๖ จ�ำนวน ๘
บท เนือ้ หาว่าด้วยคุณค่าและความส�ำคัญของหนังใหญ่วดั บ้านดอน จุดประสงค์ของการ
แสดง และ ค�ำอ�ำนวยพร ใช้ส�ำหรับพากย์ในโอกาสพิเศษ (เนื้อหาในบทพากย์กล่าวถึง
งานฉลอง ๒๐๐ ปีกรุงเทพฯ) หลังจากพากย์สามตระ เบิกหน้าพระเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
หนังใหญ่วัดบ้านดอนก่อนมา
กลองปี่พิณพาทย์บรรเลง
บ้านดอนชากใหญ่เล่นเอง
ปู่สีรื่นเริงฝึกสอน
เล่นเรื่องรามเกียรติ์แต่ก่อน
ที่เด่นเห็นสมควร
ยุคนี้ที่ชอบเชิญชวน
ฟื้นฟูให้เห็นเป็นไทย
เราจึงหัดจัดไป
ชล จันท์ บางแสน ทีวี
งานฉลองสองร้อยปี
แสดงให้ชมสมใจ
ข้าขออ�ำนวยอวยชัย
จงได้ยืนยงคงนาน
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เล่นสนุกเฮฮา
สดชื่นครื้นเครง
เลือกคัดตัดตอน
ศิลป์ไทยทั้งมวล
แสดงถึงไหนไหน
กรุงเทพฯ ธานี
เอกลักษณ์ไทย
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ไว้เผยแพร่แด่ลูกหลาน
ซ่อมสร้างหนังใหญ่ไว้เทอญ

ช่วยกันจัดการ

การสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาของบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่ขึ้นใหม่
นอกจากบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอนจะแสดงให้เห็นลักษณะของ
การสืบทอดรูปแบบและเนือ้ หาของบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่แต่อดีตแล้ว ในอีกมุมหนึง่
ยังแสดงให้เห็นลักษณะของการสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาของบทพากย์-เจรจา
หนังใหญ่ขึ้นใหม่ ซึ่งไม่เคยพบในบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่ที่ใดมาก่อน (เท่าที่มีต้นฉบับ
หลงเหลืออยู่) ด้วยได้แก่ การแทรกบทร้องแบบละครร�ำในตอนพระบุตรถูกจับใส่ขื่อ
คาขอ การแทรกบทเสภาฉลองม้าอุปการ การแทรกบทเสภาในบทเบิกโรงชุดจับลิงหัวค�ำ 
่
และการสร้างสรรค์เนือ้ หาร่วมสมัยในบทพากย์เกริน่ ก่อนเริม่ การแสดง โดยผูว้ จิ ยั จะได้
กล่าวถึงเป็นประเด็นๆ ดังนี้
๑) การแทรกบทร้องแบบละครร�ำในตอนพระบุตรถูกจับใส่ขื่อคาขอ ใน
บทพากย์-เจรจาตอนก�ำเนิดสองกุมาร ปล่อยม้าอุปการ พระบุตร-พระลบรบกับ
พระพรต-พระสัตรุด จนถึงพระรามเชิญนางสีดากลับเมือง ส�ำนวนของนายเฉลิม
มณีแสง
เนื้อความตอนดังกล่าวเป็นตอนที่พระบุตรถูกพระพรตและพระสัตรุดจับใส่
ขื่อคา เพื่อน�ำไปเข้าเฝ้าพระราม เนื่องจากได้จับม้าอุปการและจับมัดหนุมาน
ผู ้ วิจัย พบว่าเนื้อความในตอนดัง กล่าวมีค วามคล้ ายคลึ งกั บ เนื้ อความใน
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
อย่างมาก ท�ำให้สันนิษฐานว่านายเฉลิม มณีแสง อาจคัดลอกเนื้อความจากบทละคร
เรื่องรามเกียรติ์ส�ำนวนพระราชนิพนธ์นี้มาแทรกไว้ ดังตารางเปรียบเทียบ

บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง:มรดกวรรณคดีการแสดงของชาวบ้าน 53

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์
รัชกาลที่ ๒
(โอ้) เมื่อนั้น พระมงกุฎกัน
แสงเศร้าหมอง
อยู่บนขาหยั่งนั่งหย่องยอง
เขาจ�ำจองล�ำบากตรากตร�ำ
แต่โศกาอาดูรพูนเทวษ
ชลเนตรหลั่งไหลพิไรร�่ำ
อกเอ๋ยโอ้ว่าเวรากรรม
จึ่งมาต้องจองจ�ำเวทนา
โอ้สงสารปานนี้พระแม่เจ้า
จะเปลี่ยวเปล่าเศร้าสร้อยละห้อยหา
เวลาเย็นไม่เห็นลูกยา
จะโศกาครวญคร�่ำร�่ำไร
นิจจาเอ๋ยเคยอยู่สามคน
ตามประสายากจนในป่าใหญ่
ยามกินกินแต่ผลไม้
แม่อยู่อาศัยพระสิทธา
โอ้ว่าอนิจจาพระอาจารย์
ไม่เห็นหลานปานนี้จะคอยท่า
ได้สอนสั่งทั้งสองนัดดา
มิให้เคืองวิญญาณ์อาทร
ยังไม่ทันที่จะแทนพระคุณ
ซึ่งการุญรักร�่ำพร�่ำสอน
ครั้งนี้ชีวิตจะม้วยมรณ์
พระอาจารย์มารดรไม่เห็นใจ
เมื่อลูกลามาแม่ก็ได้ห้าม
ไม่ฟังความจึ่งเกิดเหตุใหญ่
ถึงลูกม้วยชีวาไม่อาลัย
แต่อย่าให้เจ้าลบมรณา
จะได้อยู่เป็นเพื่อนพระแม่เจ้า
แต่พอคลายโศกเศร้ากันแสงหา
ร�่ำพลางทางซบพักตรา
ฟูมฟายชลนาโศกาลัย
(โอด)
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บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอน
(ร้องโอ้) เมื่อนั้น พระมงกุฎสุดโศก
ให้เศร้าหมอง
อยู่บนขาหยั่งนั่งยองยอง
เขาจ�ำจองแสนล�ำบากอยู่ตรากตร�ำ
อยู่กับแม่ไม่เคยหมองต้องทุกข์ยาก
ไม่ล�ำบากเที่ยวเล่นเช้าเย็นค�่ำ
อกเอ๋ยโอ้ว่าเวรกรรม
มาต้องจองจ�ำน่าเวทนา
โอ้สงสารป่านนี้พระแม่เจ้า
จะโศกเศร้าละห้อยคอยหา
เมื่อยามเย็นมิได้เห็นลูกกลับมา
จะโศกาครวญคร�่ำร�ำพัน
นิจจาเอ๋ยเคยอยู่กันสามคน
ตามประสายากจนในป่าใหญ่
เมื่อยามกินเราก็กินผลไม้
ทั้งแม่ลูกอาศัยพระสิทธา
หลานรักยังไม่ได้แทนคุณ
ที่การุณพระพร�่ำได้ร�่ำสอน
ครั้งนี้ชีวิตคงม้วยมรณ์
พระอาจารย์มารดรไม่เห็นใจ
เมื่อจะมามารดาก็ได้ห้าม
มิฟังความจึงเกิดเหตุใหญ่
ครั้งนี้ชีวิตจะบรรลัย
ขออย่าให้เจ้าลบมรณา
จะได้อยู่เป็นเพื่อนพระแม่เจ้า
พอได้คลายโศกเศร้ากันแสงหา
ว่าพลางทางก็ทรงโศกา
ประหนึ่งว่าจะพินาศขาดใจ
(บัดนี้โอด)
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จะเห็นว่าเนือ้ ความส่วนใหญ่ของทัง้ ๒ ส�ำนวนค่อนข้างตรงกัน มีเพียงบางค�ำ
ที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นความแตกต่างในการเรียกชื่อ
ตัวละคร ซึ่งบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอนเรียกนามพระมงกุฎว่า “พระบุตร”
มาตลอดทั้ ง เรื่ อ ง มี เ พี ย งเนื้ อ ความตอนนี้ ต อนเดี ย วเท่ า นั้ น ที่ เ รี ย ก “พระมงกุ ฎ ”
จึงเป็นเหตุให้สันนิษฐานว่าคงมีการคัดลอกเนื้อความจากบทละครเข้ามาแทรกไว้
นั่นเอง ลักษณะดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบของบทพากย์-เจรจา
หนังใหญ่ขึ้นใหม่ คือการใช้ฉันทลักษณ์กลอนบทละคร และก�ำหนดเพลงร้อง คือ
เพลงโอ้ ขณะที่หากเป็นการพากย์-เจรจาหนังใหญ่แต่อดีตจะก�ำหนดให้ใช้ท�ำนองพากย์
โอ้ (โดยมากนิยมแต่งบทด้วยกาพย์ยานี ๑๑) และบรรจุเพลงหน้าพาทย์โอดประกอบ
การแสดง
ทัง้ นี้ ในบทพากย์ชมดง ตอนต้นเรือ่ งยังปรากฏชือ่ เพลงร้อง บ้าหริม่ สันนิษฐาน
ว่าอาจได้รบั อิทธิพลจากละครร�ำเช่นเดียวกัน ขณะทีห่ ากเป็นการพากย์-เจรจาหนังใหญ่
แต่อดีตจะก�ำหนดให้ใช้ท�ำนองพากย์ชมดง (มีทั้งบทที่แต่งด้วยกาพย์ยานี ๑๑ และ
กาพย์ฉบัง ๑๖) เท่านั้น ผู้วิจัยจึงพอสรุปได้ว่าบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอนนี้
มีลักษณะผสมผสานระหว่างบทส�ำหรับการแสดงหนังใหญ่และละครร�ำ  ซึ่งต่างจาก
แบบแผนของบทส�ำหรับการแสดงหนังใหญ่ที่มีมาแต่อดีต คือ จะใช้เฉพาะค�ำพากย์
(กาพย์ฉบัง ๑๖ และกาพย์ยานี) และค�ำเจรจา (ร่ายยาว) เท่านั้น

ภาพหนังใหญ่วัดบ้านดอน ตอนพระบุตรถูกจับใส่ขื่อคาคอ
บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง:มรดกวรรณคดีการแสดงของชาวบ้าน 55

๒) การแทรกบทเสภาฉลองม้าอุปการ ในบทเสภาประกอบการแสดง
ส�ำนวนของนายอ�ำนาจ มณีแสง นอกจากจะพบการแทรกบทร้องแบบละครร�ำแล้ว ใน
บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วดั บ้านดอนยังมีการแทรกกลอนเสภาในตอนฉลองม้าอุปการ
ดังนี้
พวกเฝ้าม้าเสนาในให้รีบเร่ง
เป็นม้าของจอมพงศ์องค์จักรี
ฉลองน�ำท�ำขวัญให้บรรเจิด
“พระยาสังขรัศมี” ศรีประเทือง
เครื่องประดับครบครันท�ำขวัญแล้ว
จัดขบวนยกพหลพลโยธี
(บัดนี้กราว)

ไปเบิกม้าตัวเก่งขมันขมี
ม้าพิธีอุปการคู่บ้านเมือง
เพื่อให้เกิดมงคลผลฟูเฟื่อง
ความรุ่งเรืองฤทธิไกรปราบไพรี
ก็ผ่องแผ้วศุภรัตน์พิพัฒน์ศรี
พระจักรีพอพระทัยยกไพร่พล

การแทรกบทเสภาเพิ่มเติมในตอนดังกล่าว เพื่อให้สอดรับกับเนื้อหาที่กล่าว
ถึงการท�ำขวัญม้า “พระยาสังขรัศมี” ที่จะใช้ในพิธีปล่อยม้าอุปการนั่นเอง รูปแบบ
ดังกล่าวไม่เคยปรากฏในบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่ส�ำนวนอื่นๆ เช่นเดียวกัน
๓) การแทรกบทเสภา ในบทเบิกโรงชุดจับลิงหัวค�ำ่ ส�ำนวนของนายอ�ำนาจ
มณีแสง บทเสภานีแ้ ต่งเพิม่ เติมเพือ่ ใช้ในการแสดงเบิกโรงชุดจับลิงหัวค�ำ 
่ ซึง่ เป็นชุดการ
แสดงที่เป็นที่นิยม ในการด�ำเนินเรื่องส่วนใหญ่มักใช้การเจรจา (การพูดกันระหว่าง
ตัวละครพระฤๅษี ลิงขาว และลิงด�ำ) โดยไม่มีท�ำนอง ต่างจาก “การเจรจาหนังใหญ่”
ที่มีท�ำนองเจรจาก�ำกับ รูปแบบดังกล่าวไม่เคยปรากฏในบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่
ส�ำนวนอื่นๆ เช่นเดียวกัน ดังนี้
พฤติกรรมท�ำชั่วมัวหมองแน่
สู้กันมาแต่หัวค�่ำน�้ำตากระเด็น
อยากให้พระเจ้าตาฆ่าให้สิ้น
ฝ่ายหลวงตาว่ากล่าวอย่าร้าวรอน
เลิกท�ำชั่วมัวหมองครองธรรม
จะมีสุขสรรเสริญเพลินประจ�ำ
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ต้องยอมแพ้จับขี่ดังที่เห็น
ก็ต้องเป็นผู้แพ้อย่างแน่นอน
มันดูหมิ่นประจ�ำเรื่องค�ำสอน
จงผันผ่อนเปลีย่ นแปลงแห่งพฤติกรรม
สิ่งชั่วละท�ำดีมีเช้าค�่ำ
เลิกกระท�ำชั่วดีกว่าเอย
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ลั ก ษณะดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า มี ก ารผสมผสานรู ป แบบ
ฉันทลักษณ์ประเภทกลอนเสภาเข้ามาในเนื้อเรื่องเดิม ทั้งการแสดงเบิกโรงและการ
แสดงจับตอนเรื่องรามเกียรติ์ ขณะเดียวกันในมิติของการแสดงก็จะมีการขับเสภา
ประกอบด้วย นับเป็นการสร้างสรรค์รปู แบบการแสดงขึน้ ใหม่ ซึง่ ไม่เคยพบในการแสดง
หนังใหญ่ที่ใดมาก่อน
๔) การสร้างสรรค์เนื้อหาร่วมสมัย ในบทพากย์เกริ่นก่อนเริ่มการแสดง
ส�ำนวนของนายอ�ำนาจ มณีแสง
นอกจากบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอนจะมีการสร้างสรรค์รูปแบบ
ฉันทลักษณ์กลอนบทละคร กลอนเสภา เพิ่มแล้ว ยังปรากฏว่ามีการสร้างสรรค์เนื้อหา
สมัยใหม่ในบทพากย์เกริ่นก่อนเริ่มการแสดงด้วย โดยเนื้อหากล่าวถึงคุณค่าและความ
ส�ำคัญของหนังใหญ่วดั บ้านดอน จุดประสงค์ของการแสดง และค�ำอ�ำนวยพร แม้วา่ จะ
มีความคล้ายคลึงกับบทพากย์สามตระ เบิกหน้าพระ ส�ำนวนเก่า ทีก่ ล่าวถึงจุดประสงค์
ของการแสดงหนังใหญ่ ค�ำอ�ำนวยพร แต่จุดที่แตกต่างกัน คือ ค�ำพากย์สามตระ
เบิกหน้าพระจะพูดถึงคุณค่าและความส�ำคัญของหนังใหญ่ในภาพรวม ขณะทีบ่ ทพากย์
เกริ่นก่อนเริ่มการแสดงชุดนี้จะกล่าวถึงหนังใหญ่วัดบ้านดอนโดยเฉพาะ จึงถือว่าเป็น
บทพากย์ที่แสดง “อัตลักษณ์” ของคณะหนังใหญ่อย่างชัดเจน ดังข้อความ
หนังใหญ่วัดบ้านดอนก่อนมา
กลองปี่พิณพาทย์บรรเลง
บ้านดอนชากใหญ่เล่นเอง
ปู่สีรื่นเริงฝึกสอน

เล่นสนุกเฮฮา
สดชื่นครื้นเครง

นอกจากนั้นบทพากย์เกริ่นก่อนเริ่มการแสดงดังกล่าวยังแสดงเนื้อหาที่
ร่ ว มสมั ย โดยกล่ า วถึ ง สถานที่ รั บ งานที่ เ ป็ น จั ง หวั ด ในแถบภาคตะวั น ออกและ
กรุงเทพมหานคร เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีคณะหนังใหญ่แสดงอยู่ ตลอดจนมีการ
กล่าวถึงโทรทัศน์ ซึ่งเป็นพื้นที่เผยแพร่ศิลปะการแสดงหนังใหญ่รูปแบบใหม่ด้วย
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เราจึงหัดจัดไป
ชล จันท์ บางแสน ทีวี
งานฉลองสองร้อยปี
แสดงให้ชมสมใจ

แสดงถึงไหนไหน
กรุงเทพฯ ธานี

กล่าวโดยสรุป จะเห็นว่านอกจากการสืบทอดรูปแบบและเนื้อหาบทพากย์เจรจาหนังใหญ่ที่มีมาแต่อดีตแล้ว บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอนยังมีการ
สร้างสรรค์ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากคณะหนังใหญ่อื่นๆ ในลักษณะของ “การ
คลี่คลายฉันทลักษณ์บทพากย์-เจรจา” ทั้งการแทรกกลอนบทละครที่มีเนื้อความ
คล้ายคลึงกับรามเกียรติบ์ ทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
การแทรกบทเสภา ๒ ตอน ล้วนสะท้อนรูปแบบการผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดง
๒ ประเภท คือหนังใหญ่และละครร�ำ (เหตุผลทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่กำ� หนดประเภทของละครลงไป
เพราะกลอนบทละครที่แทรกเข้ามานั้นเป็นกลอนบทละครใน ขณะที่เมื่อพิจารณา
ฉันทลักษณ์บทพากย์-เจรจาบางส่วนแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากกลอน
บทละครชาตรีดว้ ย เนือ่ งจากมีการใช้คำ� สัน้ ๆ ในหนึง่ วรรค อีกทัง้ การแสดงละครชาตรี
เป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมในจังหวัดระยองด้วย) นอกจากด้านรูปแบบแล้ว ยัง
ปรากฏการสร้างสรรค์ด้านเนื้อหาให้มีความร่วมสมัย แสดงพัฒนาการของบทพากย์เจรจา หนังใหญ่จากอดีต จนกลายเป็นบทพากย์-เจรจาที่แสดงอัตลักษณ์ของหนังใหญ่
คณะนี้ไปในที่สุด

บทสรุป: บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วดั บ้านดอน จังหวัดระยองกับร่องรอย
ของวรรณกรรมมุขปาฐะ
บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง เป็นหลักฐานส�ำคัญที่
แสดงให้เห็นร่องรอยของวรรณกรรมมุขปาฐะก่อนพัฒนาเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ ดัง
พบว่าจ�ำนวนค�ำและสัมผัสตามข้อบังคับ ฉันทลักษณ์ของบทพากย์-เจรจาไม่เคร่งครัด
และไม่สม�่ำเสมอ เช่น บทเจรจาตอนหนึ่งว่า
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หนุมานต้องศรนอนอยูก่ บั พืน้ ดิน เจ็บกายยืนมึนมัวไม่รสู้ กึ ตัว ประหนึง่ ว่าตาย
พอลมพระพายพัดมา วายุบุตรได้สติค่อยสมประดี จึงยกกรขึ้นเหนือเกศ ร�ำลึกถึงเดช
พระนารายณ์ ที่เจ็บก็สูญหายเคลื่อนคลายไปทันที (บัดนี้รัว)
จะเห็นว่าบทเจรจาดังกล่าวไม่เคร่งครัดสัมผัส และมีจ�ำนวนค�ำในหนึ่งวรรค
ไม่สม�่ำเสมอ ดูคล้ายกับบทสนทนาทั่วไประหว่างตัวละคร ซึ่งคนพากย์-เจรจาสามารถ
ผูกขึ้นสดได้เพื่อสื่อสารกับคนดูในการแสดง
นอกจากนี้ยังพบว่าบทพากย์เมืองที่ปรากฏรวม ๓ ตอน มีเนื้อความหลาย
วรรคซ�้ำกัน ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น “กรอบ” หรือ “สูตร” ส�ำหรับให้คนพากย์เจรจาพากย์ด้นสดตามเนื้อความมากกว่า ดังตัวอย่าง
เนื้อความบทพากย์เมือง ตอนที่ ๑
		 ปางเมื่อพระจักรี
พระพลิกฟื้นตื่นขึ้นมา
		 บ้วนพระโอษฐ์สรงพระพักตร์
แต่งองค์เสร็จทันใด
เสด็จออกที่บัลลังก์อาสน์
มีสุนทรตรัสถามไป
ช่างหวาดหวั่นทั่วโลกา
ในอุทยานนี้คงมีเป็นแน่ใจ

สถิตที่แท่นไสยา
เสียงกัมปนาทหวาดหวั่นไหว
แล้วเยื้องยักเข้าห้องใน
จะออกไปท้องพระโรงรจนา
พวกอ�ำมาตย์แน่นใน
เหตุไฉนไม่เคยมี
คนมีฤทธาเข้ามาในกรุงศรี
จ�ำต้องปล่อยม้าไปในคราวนี้

เนื้อความบทพากย์เมือง ตอนที่ ๒
		
เมื่อนั้นองค์พระจักรี
ครั้นรุ่งสางสว่างอัมพร
		 บ้วนพระโอษฐ์สรงพระพักตร์
พระจักรีวงศ์
		 เสนานับแสนแน่นใน
คอยฟังพระราชบัญชา

สถิตที่สถาวร
พระสี่กรพลิกฟื้นตื่นบรรทม
พระทรงศักดิ์เสร็จดังจ�ำนง
เสด็จออกท้องพระโรงชัย
หมอบเฝ้าท้าวไท
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ทอดพระเนตรเห็นเหตุมีมา
ตรัสถามไปทันที

องค์พระจักรา

เนื้อความบทพากย์เมือง ตอนที่ ๓
ปางเมื่อพระจักรี
ครั้นรุ่งสางสว่างฟ้า
		 บ้วนพระโอษฐ์สรงพระพักตร์
เสร็จแล้วพินิจชม
		 เสนานับแสนแน่นใน
คอยฟังพระราชบัญชา

สถิตที่แท่นไสยา
ตื่นจากนิทราบนแท่นบรรทม
พระทรงศักดิ์ชื่นอารมณ์
เสด็จออกท้องพระโรงชัย
ก็บังคมไหว้

ลักษณะของบทพากย์ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับการเจรจาแบบร่ายยาว
ที่จะมีการผูกถ้อยค�ำในแต่ละวรรคไปได้เรื่อยๆ ตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ของคนพากย์-เจรจา ที่เรียกว่า “เจรจากระทู้” และ “เจรจาลอยดอก” ซึ่งแตกต่างจาก
ลักษณะของวรรณกรรมลายลักษณ์ที่จะมีการแต่งส�ำนวนกลอนให้มีความไพเราะ
มีการก�ำหนดฉันทลักษณ์ชัดเจนตลอดจนเนื้อความในแต่ละวรรคไม่นิยมให้ซ�้ำกัน
ในแง่นี้ บทพากย์-เจรจาหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง จึงยังคง
หลงเหลือร่องรอยของวรรณกรรมมุขปาฐะให้เห็นอยู่ มีการคลีค่ ลายจารีตขนบธรรมเนียม
ต่างๆ ของราชส�ำนักมาโดยตลอดทัง้ ทางด้านรูปแบบและเนือ้ หา แม้ในปัจจุบนั จะกลาย
เป็นบทวรรณกรรมลายลักษณ์แล้วก็ตาม อย่างไรก็ดีรูปแบบการแสดงหนังใหญ่ของ
ชาวบ้านโดยมากก็มักจะให้ความส�ำคัญกับ “ปาก” และ “หู” มากกว่า “ตา” คือ มุ่ง
ถ่ายทอดเรื่องราวและความสนุกสนานมากกว่าความไพเราะของเสียงและสัมผัส
ประกอบกั บ บทพากย์ - เจรจาส� ำ นวนนี้ มี ลั ก ษณะผสมผสานรู ป แบบการแสดงที่
หลากหลาย ทั้งบทละคร บทเสภา ภายใต้กรอบใหญ่คือบทพากย์-เจรจาหนังใหญ่
จึงช่วยสะท้อนลักษณะเด่นของวรรณคดีการแสดงของชาวบ้านที่ “ง่าย” และ “งาม”
ได้เป็นอย่างดี
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