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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมุ่งศึกษาการน�าเสนอเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 และศึกษา

ความส�าคัญของผลงานเรื่องอิเหนาในสมัยดังกล่าวที่มีต่อวัฒนธรรมอิเหนาของไทย

ผลการวิจัยพบว่า	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 เรื่องอิเหนาได้รับการน�าเสนอในหลากหลาย

ลักษณะ	 ทั้งที่เป็นการสืบทอดขนบเดิมและที่เป็นลักษณะใหม่	 ผลงานเรื่องอิเหนา

ที่เกิดขึ้นในสมัยนี้	ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าสมัยรัชกาลที่	๕	เป็น	“ยุคทอง”	ของเรื่อง

อิเหนาเท่าน้ัน	 แต่ยังแสดงให้เห็นความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมอิเหนาในสังคม

ไทยด้วย	 ทั้งด้านความแพร่หลายของเรื่องอิเหนา	 ด้านรูปแบบและการน�าเสนอเรื่อง

 
๑
 บทความน้ีแปลและเรยีบเรยีงขยายความจากบทความของผู้วิจัยเรือ่ง	“The	significance

of	the	Inao	during	the	reign	of	King	Chulalongkorn:	A	transitional	period	in	the	Thai	Panji	

tradition”	 ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ปี	 ๒๕๖๐	 และตีพิมพ์

ในวารสาร	Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia Vol.	21	No.	1	(2020):	42-68.

การแปลและเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาไทยเพื่อตีพิมพ์ในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย

สู่ผู้อ่านคนไทยในวงกว้าง	และได้รับอนุญาตจากวารสาร	Wacana, Journal of the Humanities of 

Indonesia	แล้ว.

 
๒
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อิเหนา	ด้านการละครอิเหนา	ด้านเนื้อหาหรือส�านวนของเรื่องอิเหนา	และด้านอิเหนา

ศกึษา	อันสะท้อนให้เหน็ว่ายคุสมยัรชักาลที	่๕	เป็น	“ยคุหวัเล้ียวส�าคญั”	แห่งวัฒนธรรม

อิเหนาของไทย
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	 This	 article	 is	 translated	 and	 rewritten	 to	 the	 Thai	 language	 from	my

English	 article	 entitled	 “The	 significance	 of	 the	 Inao	 during	 the	 reign	 of	 King	

Chulalongkorn;	A	transitional	period	in	the	Thai	Panji	tradition”,	funded	by	the	Faculty	

of	Arts,	Chulalongkorn	University	in	2017.	The	original	English	version	of	the	article	is	

published	in	Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia	Vol.	21	No.	1	(2020):	42-68.	

The	translation	and	publication	of	the	Thai	version	of	the	article	intends	to	reach	a	wider	

audience	 of	 Thai	 readers	 and	 has	 received	 the	 written	 agreement	 from	 the	 editorial	

board	of	Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia.
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The Significance of Inao during the Reign of 
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Abstract

	 This	research	aims	to	examine	the	presentation	of	Inao	during	the	

reign	of	King	Chulalongkorn,	as	well	as	to	analyse	the	significance	of	such	

Inao	works	toward	the	Inao	tradition.	The	article	finds	that	during	that	period,	

the Inao	theme	was	presented	in	many	kinds	of	art	and	cultural	works	in	

both	traditional	and	new	ways.	The	Inao	works	created	at	that	time	not	only	

demonstrate	that	the	reign	of	King	Chulalongkorn	was	“a	golden	age”	of	Inao 

in	Thailand,	 but	 also	mark	 a	 significant	 turning	point	 for	 Inao	 culture	 in

many	parts,	 including	popularity,	 the	 forms	and	presentation,	 the	 style	of
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performing	art,	the	versions	of	Inao,	and	Inao	studies,	indicating	that	the	reign

of	King	Chulalongkorn	was	“a	transitional	period”	of	the	Inao	tradition.

Keywords: Inao,	 the	 Panji/Inao	 tradition,	 transitional	 period,	 the	 reign	 of

	 King	Chulalongkorn
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บทน�า

 เรื่องอิเหนาซ่ึงมีต้นเค้าจากนิทานปันหยีของชวา	 เป็นนิทานส�าคัญที่สืบทอด

อยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาวนับแต่สมัยอยุธยาตอนปลายซ่ึงมีการประพันธ์เรื่องน้ี

ขึ้นเป็นครั้งแรก	 ๒	 ส�านวน	 คือเรื่องดาหลัง	 (เรื่องอิเหนาใหญ่)	 และเรื่องอิเหนา

(เรื่องอิเหนาเล็ก)
๑
	 กระทั่งปัจจุบันเรื่องอิเหนาก็ยังคงอยู่ในการรับรู้และน�าเสนอ

ผ่านสื่อต่าง	ๆ	 โดยเรื่องอิเหนาเล็กได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากกว่าเรื่องอิเหนา

ใหญ่	

	 ตลอดระยะเวลากว่า	๒๐๐	ปีทีเ่รือ่งอิเหนามบีทบาทอยูใ่นศลิปวัฒนธรรมไทย	

ยคุสมยัทีถ่อืกนัว่าเป็นยคุส�าคญัของเรือ่งอิเหนา	คอืสมยัรชักาลที	่๒	เน่ืองจากละครใน

เรื่องอิเหนาได้รับการปรับปรุงจนงดงามเป็นแบบแผน
๒
	 และเกิดบทละครเรื่องอิเหนา

ฉบับที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านวรรณคดีและการแสดง	 คือบทละครเรื่องอิเหนาพระราช

นิพนธ์รัชกาลที่	๒	ซึ่งได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็น	“ยอดของบทละครร�า”	

และได้รับการสืบทอดปรับใช้มาจนถึงปัจจุบัน

	 นอกจากสมัยรัชกาลที่	 ๒	 ดังกล่าวแล้ว	 ยังมีอีกยุคสมัยหน่ึงที่อาจนับเป็น

ยุคส�าคัญของเรื่องอิเหนาได้	 แต่ยังมีผู้กล่าวถึงไม่มากนัก	 น่ันคือสมัยรัชกาลที่	 ๕	

เน่ืองจากในช่วงสมัยดังกล่าวได้เกิดปรากฏการณ์ส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องอิเหนาหลาย

 
๑
	 พระราชธดิาในสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศได้ทรงพระนิพนธ์เรือ่งอิเหนาขึน้	๒	ส�านวน

ส�าหรับใช้เล่นละครใน	 กล่าวคือ	 เจ้าฟ้าหญิงกุณฑลทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่องดาหลังหรืออิเหนา

ใหญ่	 และเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่องอิเหนาหรืออิเหนาเล็ก	 เหตุที่คนมักเรียก

พระนิพนธ์เรื่องอิเหนา	๒	ส�านวนดังกล่าวว่า	 “อิเหนาใหญ่”	และ	 “อิเหนาเล็ก”	นั้น	สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	(Damrongrachanuphap,	1965,	p.	103)	ทรงสันนิษฐาน

ว่า	 “เห็นจะหมายความกันในครั้งกรุงเก่าว่าอิเหนาของพระองค์ใหญ่เรื่องหน่ึง อิเหนาของพระองค์

เล็กเรื่องหนึ่ง”

 
๒
	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 (Damrongrachanuphap,	

1965,	p.	151)	ทรงยกย่องละครร�าของหลวงในสมัยรัชกาลที่	๒	ว่า	“กระบวนละครครั้งรัชกาลที่ ๒ 

ทั้งบทและวิธีร�าจึงวิเศษกว่าครั้งไหน ๆ ที่เคยปรากฏมาแต่ก่อน จึงได้นับถือกันเป็นแบบอย่างของ

ละครร�าที่เล่นสืบต่อมาจนตราบเท่าทุกวันน้ี ควรนับว่าแบบละครร�าของกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เกิดข้ึน

เมื่อรัชกาลที่ ๒ เป็นเดิมมา”
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ประการ	เช่น	การตพีมิพ์เรือ่งอิเหนาเล็กและเรือ่งอิเหนาใหญ่เป็นครัง้แรก	การเกดิงาน

ศกึษาค้นคว้าเรือ่งอิเหนาและนิทานปันหยขีองชาตอ่ืินขึน้ครัง้แรก	และการทีเ่รือ่งอิเหนา

เป็นหัวข้อสนทนาหนึ่งที่ส�าคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ	นอกจากนี้	ใน

ยุคสมัยดังกล่าวยังพบการน�าเสนอเรื่องอิเหนาในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งข้ึนกว่ายุค

ก่อนหน้าด้วย	เช่น	ละครใน	ละครดกึด�าบรรพ์	ละครพนัทาง	ละครแขก	สักวา	จิตรกรรม

แนวตะวันตก	นิราศ	และค�าโคลง	ซ่ึงมทีัง้ลักษณะตามขนบเดมิและลักษณะทีแ่ปลกใหม่	

ไม่เพียงเท่านั้น	ปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องอิเหนาที่เกิดขึ้นในยุคสมัยดังกล่าว	ยังสร้าง

ความเปล่ียนแปลงบางประการแก่การสร้างและเสพเรื่องอิเหนาด้วย	 เช่น	 การพิมพ์

เรื่องอิเหนาท�าให้เรื่องนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้น	ไม่จ�ากัดแต่เฉพาะในวงราชส�านัก	หรือ

การศกึษาค้นคว้าเรือ่งอิเหนาทีเ่กดิข้ึนในสมยัน้ีกท็�าให้สังคมไทยเกดิความรูเ้รือ่งอิเหนา

และได้รู้จักนิทานปันหยีของชาติอื่น	

	 ปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่	๕	ดังที่ส�ารวจมาข้างต้นนี้	

ท�าให้ผู้วิจัยเกดิประเดน็ค�าถามทีต้่องการศกึษาให้ลึกซ้ึงยิง่ข้ึนว่า	การน�าเสนอเรือ่งอิเหนา

ในสมัยดังกล่าวมีลักษณะเด่นอย่างไร	 เหตุใดยุคสมัยน้ีจึงเกิดความนิยมเรื่องอิเหนา

ในหลากหลายมติ	ิและผลงานเรือ่งอิเหนาทีเ่กดิข้ึนในยคุน้ีมคีวามหมายและความส�าคญั

ต่อการสร้างและเสพเรื่องอิเหนาของไทยมากน้อยเพียงไร	 ซึ่งจากการส�ารวจงานวิจัย

และเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า	 ประเด็นดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง

มาก่อน	 ผู้วิจัยจึงมุ่งหวังว่าการศึกษาประเด็นดังกล่าวในบทความน้ี	 จะช่วยให้เข้าใจ

ลักษณะเด่นของเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 รวมทั้งช่วยต่อเติมความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมอิเหนาในสังคมไทยที่มีมายาวนานกว่า	๒๐๐	ปีให้เด่นชัดยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 ค�าว่า	

“เรื่องอิเหนา”	ในบทความนี้ใช้ในความหมายกว้าง	หมายถึงนิทานเรื่องอิเหนาของไทย

ทั้งเรื่องดาหลังหรือเรื่องอิเหนาใหญ่	และเรื่องอิเหนาหรือเรื่องอิเหนาเล็ก	

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 บทความวิจัยน้ีมุ่งศึกษาการน�าเสนอเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 และ

ความส�าคัญของผลงานเรื่องอิเหนาในสมัยดังกล่าวที่มีต่อวัฒนธรรมอิเหนาของไทย
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สมมติฐาน

	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 เรื่องอิเหนาได้รับการน�าเสนอและปรากฏในหลากหลาย

รูปแบบ	 ทั้งที่เป็นการสืบทอดขนบเดิมและที่เป็นลักษณะใหม่	 ผลงานเรื่องอิเหนา

ที่เกิดข้ึนในสมัยน้ีสร้างความเปล่ียนแปลงแก่การสร้างและเสพเรื่องอิเหนาในสังคม

ไทยหลายประการ	 อันสะท้อนให้เห็นว่ายุคสมัยรัชกาลที่	 ๕	 มีความส�าคัญในฐานะ

เป็นหัวเลี้ยวแห่งวัฒนธรรมอิเหนาของไทย

ปรากฏการณ์และการน�าเสนอเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

	 สมัยรัชกาลที่	๕	เป็นยุคสมัยที่ส�าคัญยุคหนึ่งของสังคมไทย	เนื่องจาก	“เป็น

หัวเล้ียวส�าคัญที่สุดของการพัฒนาไปสู่ยุคใหม่ของไทย”	 และ	 “เป็นจุดที่ “ยุคเก่า” 

มาบรรจบกับ “ยุคใหม่” ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรมทุกสาขา”	(Rutnin,	2008,	p.	84)	

	 ในท่ามกลางบริบทแห่งความเปล่ียนแปลงทางสังคมดังกล่าว	 น่าสนใจว่า

เรือ่งอิเหนาไม่เพยีงแต่ยงัคงได้รบัความนิยมในแวดวงราชส�านักสบืต่อจากยคุก่อนหน้า

เท่าน้ัน	 แต่ยังปรากฏในส่ือและศิลปะหลากหลายมากข้ึนกว่าที่เคยมีมาด้วย	 ทั้งใน

ด้านการขับร้อง	 การแสดง	 ทัศนศิลป์	 วรรณกรรม	 และวรรณกรรมศึกษา	 โดยมีทั้ง

การน�าเสนอในรูปแบบเดิมตามขนบและรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 ลักษณะ

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า	 การน�าเสนอเรื่องอิเหนาในยุคน้ีมีการ	 “ขยับขยาย”	 กว้าง

ขวางข้ึน	 และมีการผสมผสานทั้งแบบ	 “เก่า”	 และแบบ	 “ใหม่”	 ดังจะอธิบายและ

ยกตัวอย่างต่อไปนี้

 ๑. ด้านการขับร้อง การขับร้องเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 มีหลักฐาน

ปรากฏหลายรูปแบบ	 เช่น	 ร้องสักวา	 ร้องแบบละคร	 และร้องคอนเสิร์ตซ่ึงเป็นการ

ขับร้องแนวใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้	

	 การร้องสักวาเรื่องอิเหนา	 ปรากฏหลักฐานเป็นการเล่นสักวาเรื่องอิเหนา

เล็กถวายหน้าที่น่ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ดังที่มีการรวบรวมบท

ไว้ในหนังสือ	ประชุมบทสักรวาเล่นถวายในรัชกาลที่	๕	(Prachum bot sakkrawa len 

thawai nai ratchakan thi ha, 1966)	 ได้แก่	 สักวาเรื่องอิเหนาตอนเสี่ยงเทียน
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เล่นถวายที่พระที่นั่งสนามจันทร์เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๑๕	และสักวาเรื่องอิเหนาตอนชนไก่และ

ตอนสึกชี	 เล่นถวายในงานฉลองวัดบรมวงษ์อิศรวราราม	 พ.ศ.	 ๒๔๒๐	 การเล่นสักวา

เรื่องอิเหนาดังกล่าวน้ี	 เป็นรูปแบบการขับร้องที่สืบทอดจากยุคก่อน	 ดังมีหลักฐานว่า

ในสมัยรัชกาลที่	๓	ก็มีการเล่นสักวาเรื่องอิเหนาถวายหน้าที่นั่งเช่นกัน	(Bot sakkawa 

rueang Inao len thawai nai ratchakan thi sam,	1921,	p.	ก)

	 ส่วนการร้องละครอิเหนาเพื่อสร้างความส�าราญแก่ผู้ฟัง	มีหลักฐานเล่าอยู่ใน	

“เรื่องบ่อเกิดของพระราชนิพนธ์	 เงาะป่า	 ที่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ	 ลดาวัลย	์

ได้เล่าไว้ว่า	เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรไข้ใน	

พ.ศ.๒๔๔๘	พระอัครชายาเธอ	พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์	ซึ่งเป็นผู้ถวายการปรนนิบัติ

ให้ทรงพระส�าราญได้ทรงน�าบทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๒	 มาให้

ข้าหลวงขับร้องในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับเสวย

พระกระยาหารค�่า	โดยท�านองที่ใช้ขับร้อง	“ก็ร้องตามที่มีในเรื่องอิเหนา อันเป็นเพลง

เก่า ๆ เช่น ช้าปี่ ร่ายใน เป็นต้น หลายคืนเข้าคืนละหลายชั่วโมง”	(Sadap	Ladawan,	

1983,	p.48-49)

	 การขับร้องเรื่องอิเหนาอีกรูปแบบหน่ึงที่ปรากฏในสมัยน้ี	 คือการร้อง

คอนเสิร์ตหรือมโหรีประสมวง	 ซ่ึงเป็นการร้องประสานเสียงชายหญิงเข้ากับ

เครื่องปี่พาทย์	 อันเป็นการขับร้องแนวใหม่ที่ต่างจากมโหรีปี่พาทย์แต่เดิม	 (Virulrak,	

2004,	 p.	 234)	 การร้องคอนเสิร์ตน้ี	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ์	 ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อใช ้แสดงต้อนรับแขกเมือง	 และทรงปรุง

บทร้องพร้อมบรรจุเพลงเพื่อใช้ในการร้อง	 เช่น	 บทคอนเสิร์ตเรื่องรามเกียรติ์และ

เรื่องอิเหนา	

	 กล่าวเฉพาะเรื่องอิเหนา	 ทรงเลือกปรุงบทร้องตอนบวงสรวง	 โดยทรงน�า

กลอนจากบทละครเรื่องอเิหนาพระราชนพินธ์รชักาลที่	๒	มาทรงตัดต่อและเรียบเรียง

ใหม่พร้อมทั้งบรรจุเพลงร้อง	 บทคอนเสิร์ตเรื่องอิเหนาน้ี	 มีหลักฐานว่าได้ใช้ขับร้อง

ถวายเจ้าชายเฮนรีแห่งปรัสเซียที่มาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๒	(Phongsuwan,	2010,	p.	126)
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	 นอกจากการขับร้องแบบต่าง	ๆ 	ดังปรากฏข้างต้นแล้ว	สันนิษฐานว่าการร้อง

มโหรีในวังของเจ้านายและบ้านของขุนนาง	 ก็คงขับร้องเรื่องอิเหนาเล็กด้วยเช่นกัน	

เน่ืองจากเป็นเรือ่งทีนิ่ยมร้องมโหรมีาตัง้แต่ยคุก่อน	ดงัทีม่บีทมโหรเีรือ่งอิเหนาตกทอด

มาหลายบทและรวมพมิพ์อยูใ่นหนังสือ	ประชุมบทมโหร	ี(Prachum bot mahori, 1967)	

โดยบทมโหรีเรื่องอิเหนาส่วนใหญ่คัดมาจากเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๒

 ๒. ด้านการแสดง	 ปรากฏการณ์ส�าคัญเกี่ยวกับการแสดงเรื่องอิเหนาใน

สมัยรัชกาลที่	๕	มีอยู่หลายประการ	สรุปได้ดังนี้	

  ๒.๑ ละครในเร่ืองอเิหนาได้รบัการสบืทอดและจัดแสดง	ทัง้เรือ่งอิเหนา

เล็กและเรื่องอิเหนาใหญ่	ดังนี้

   ก. ละครในเรื่องอิเหนาเล็กได้รับการสืบทอด ท้ังในละครของ

หลวง ละครของพระบรมวงศานุวงศ์ และละครของขุนนาง	ดังนี้

	 	 	 ละครในของหลวง	ละครในของหลวงเรื่องอิเหนาได้รับการสืบทอด

และจัดแสดงในวาระส�าคัญของบ้านเมืองตามขนบของการเล่นละครหลวง	 ได้แก่	

งานสมโภชช้างเผือกเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๑๕	 งานเฉลิมพระราชมณเทียรขึ้นพระที่น่ังจักรี

มหาปราสาทในงานสมโภชพระนครครบ	 ๑๐๐	 ปี	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๒๕	 และงานสมโภช

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากยุโรปเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๐	

(Damrongrachanuphap,	1965,	p.	197-199)	

	 	 	 การแสดงละครในของหลวงเรื่องอิเหนาครั้งส�าคัญที่ควรกล่าวถึง	

คือครั้งที่เล่นในงานสมโภชเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับ

จากยุโรปเมื่อ	 พ.ศ.๒๔๔๐	 เนื่องจาก	 “การแสดงละครผู้หญิงของหลวงครั้งนี้เป็นครั้ง

สุดท้ายของละครผู้หญงิของหลวงในแผ่นดนิไทย”	(Virulrak,	2004,	p.	250)	การแสดง

ครั้งนั้นได้รวมตัวละครหลวงครั้งรัชกาลที่	๔	ที่	“ยังมีตัวเหลืออยู่หลายคน”	มาซักซ้อม

และออกแสดงเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ
๓
	 (Damrongrachanuphap,	 1965,	

 
๓
 ในครัง้น้ันผู้แสดงส่วนใหญ่เป็นผู้มบีรรดาศกัดิแ์ละสูงวัย	พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชานุญาตให้เฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์	หรือผู้ที่	“เป็นลูกเป็นหลาน”	เท่านั้น

ที่ชมได้	(Damrongrachanuphap,	1965,	p.	202)
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p.	 199-200)	 ตอนที่แสดงคือตอนเข้าเฝ้าท้าวดาหาและตอนใช้บน	 การแสดงละคร

ในชุดน้ีงดงามเป็นที่เล่ืองลือมาก	 ดังที่สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศร	ี พระอัคร

ราชเทวี	ทรงยกย่องว่า	เป็น	“ลครพิเสศสวรรค์”	และ	“ลครชนิดท่านพวกนี้ร�าจะไม่มี

อีกแล้วในโลกนี้”	(Sukhumanmarasi	Phraakkhraratchathewi,	1950,	p.140)

	 	 	 บทที่ใช้เล่นละครในของหลวงเรื่องอิเหนาในวาระต่าง	 ๆ	 ข้างต้น	

คงปรับใช้บทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๒	 เป็นหลัก	 โดยการแสดง

เมื่อครั้งสมโภชพระนครครบ	 ๑๐๐	 ปี	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้

ทรงพระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนาด้วยส�าหรับให้ตัวละครใช้พูดเจรจา

ในการแสดง	กล่าวคอื	ส่วนทีเ่ป็นบทร้องยงัคงใช้ตามบทละครเรือ่งอิเหนาพระราชนิพนธ์

รัชกาลที่	๒	แต่ส่วนที่เป็นการเจรจาให้แสดงตามพระราชนิพนธ์บทเจรจานี้	ซึ่งมีเนื้อหา

ตั้งแต่ตอนจรกาทราบข่าวศึกมาติดเมืองดาหาจนถึงตอนสังคามาระตาเตือนสติ

อิเหนาหลังจากบุษบาถูกลมหอบ	 การที่ทรงพระราชนิพนธ์บทเจรจาเตรียมไว้ก่อนน้ี	

นับเป็นลักษณะใหม่ที่ต่างไปจากขนบละครในแต่เดิมที่เจรจาโดยการด้นและมิได้

ให้ความส�าคัญแก่การเจรจามากนัก	

	 	 	 ลักษณะเด่นของพระราชนิพนธ์บทเจรจาดงักล่าวมอียูห่ลายประการ
๔
 

เช ่น	 บทเจรจาหลายบทมีขนาดยาวและมีรายละเอียดมากจนท�าให้มีลักษณะ

คล้ายละครพูด	 ทั้งยังมีลักษณะที่ร่วมสมัยกับผู้ชมที่เป็นชาววัง	 ทั้งในด้านการใช้ภาษา	

เหตุการณ์	 และพฤติกรรมของตัวละคร	 ซ่ึงทรงขยายความและสร้างสรรค์ขึ้นโดย

ไม่กระทบกับเรื่องหลักในบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๒	 เช่น	 บทเจรจาบทที่	 ๒๕	

ก�าหนดให้นางก�านัลของบุษบาแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความตื่นเต้นวุ่นวายในการ

เตรยีมตวัไปใช้บน	เช่น	เตรยีมอาหารการกนิ	เตรยีมเสรมิความงามของใบหน้า	และเตรยีม

เสือ้ผ้าเครือ่งประดบัเพือ่ประกวดประขนักนั	บทเจรจาบทที	่๓๒	ก�าหนดให้จรกาเรยีกหา

กล้องหรือไปป์	 (Pipe)	 มาสูบ	 และบทเจรจาบทที่	 ๔๘	 ก�าหนดให้อิเหนาชวนกษัตริย์

และเจ้าชายองค์อื่น	ๆ		เล่นเทนนิสระหว่างไปใช้บน	นอกจากนี้	ยังทรงล้อเลียนบุคคล

บางคนหรือบางกลุ่มผ่านพฤติกรรมและค�าพูดของตัวละครในบทเจรจาด้วย	 ซ่ึงมีทั้ง

	 ๔
 สรปุความจากงานวิจัยของชลดา	เรอืงรกัษ์ลิขติ	และธานีรตัน์	จัตทุะศร	ี(Rueangruglikit

and	Jatuthasri,	2019)
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ตัวละครเดิมในเรื่องอิเหนาและตัวละครใหม่ที่ทรงสร้างขึ้น	เช่น	ล้อคนในวังที่พูดไม่ชัด

ผ่านตัวละครบริวาร	 เช่น	 สมัน	 ยาสา	 และบาหยัน	 ล้อการเล่นเพื่อนของสาวชาววัง

ผ่านตวัละครนางก�านัลของบษุบา	และล้อคนไทยทีนิ่ยมวัฒนธรรมตะวันตกโดยไม่รูจ้รงิ

ผ่านตัวละครบางตัว	เช่น	จรกา	และอะบรามซึ่งเป็นบริวารของอิเหนา	ท�าให้การเจรจา

ในละครในของหลวงครั้งนั้นมีความสนุกขบขันและร่วมสมัย	ขณะเดียวกันผู้ชมก็ยังคง

ได้รับรสความงามของบทร้องและกระบวนร�าตามขนบจากการแสดงตามบทละคร

ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๒	ด้วย	

	 	 	 ละครในของพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนาง	 มีอยู ่หลายคณะ

ที่เล่นละครในเรื่องอิเหนา	 เช่น	 ละครของเจ้าคุณจอมมารดาเอมในพระบาทสมเด็จ

พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ละครของพระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์	 ละครของ

ท้าวราชกิจวรภัตร	 (แพ)	 และละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนราธิป

ประพันธ์พงศ์	

	 	 	 ตัวอย่างหลักฐานการแสดง	 เช่น	 ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน	

พ.ศ.	 ๒๔๒๘	 บันทึกว่า	 ละครของท้าวราชกิจเล่นเรื่องอิเหนาในงานสมโภชช้างเผือก

ช่ือพระเศวตรุจิราภาพรรณ	 (Chulalongkorn	 (Rama	 V),	 1941,	 p.	 176-177)	 ใน

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน	พ.ศ.	๒๔๒๒	บันทึกว่า	ละครของพระองค์เจ้าสิงหนาท

เล่นเรื่องอิเหนาตอนอิเหนาแก้สงสัย	 ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทอดพระเนตรในงานเล้ียงปีใหม่เมื่อเดือนห้า	 (Chulalongkorn	 (Rama	 V),	 1935,	

p.	2)	หรือในพ.ศ.๒๔๕๑	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขา

ถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์	 ให้จัดละครเรื่องอิเหนาเข้ามา

ถวายให้ทอดพระเนตร	(Chulalongkorn	(Rama	V),	1931,	p.	8)

	 	 	 บททีใ่ช้เล่นละครในเรือ่งอิเหนาของบรรดาเจ้านายและขนุนางข้างต้น

น้ีคงปรับปรุงขึ้นจากบทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๒	 ดังเห็นได้จาก

บทละครเรื่องอิเหนาฉบับหน่ึงที่ตกทอดมา	 คือบทละครเรื่องอิเหนา	 ตอนดะระสา

แบหลา	พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์	ซึ่งทรงน�า

บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๒	มาปรับใช้ทั้งในด้านบทร้อง	เพลง	และการก�าหนดเจรจา	

แต่ขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ทรงสร้างสรรค์และก�าหนดขึ้นใหม่เข้าไปผสมผสานด้วย	
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เช่น	การแบ่งชุดในการแสดง	การด�าเนินเรือ่งอย่างกระชบั	การใช้เพลงร้องหลากหลาย	

การบรรจุเพลงออกภาษาส�าเนียงแขกหลายเพลง	 เช่น	 แขกลพบุรี	 แขกหนัง	 แขกสุ่ม	

รวมทั้งการทรงพระนิพนธ์บทร้องใหม่ที่มีรสแปลกใหม่ทางวรรณศิลป์และเอ้ือแก่การ

แสดงกระบวนร�า	เช่น	บทร�าฉยุฉายอเิหนา	อนัท�าใหก้ระบวนแสดงของบทละครฉบบันี้

มีลักษณะใหม่	ๆ	เพิ่มเข้ามา	(Jatuthasri,	2017,	p.	113)	

   ข. ละครในเรื่องอิเหนาใหญ่ได้รับการสืบทอด 

	 	 	 นอกจากการสืบทอดละครในเรื่องอิเหนาเล็กดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ในยคุสมยัน้ียงัพบการสืบทอดละครในเรือ่งดาหลังหรอืเรือ่งอิเหนาใหญ่ด้วย	ดงัปรากฏ

หลักฐานว่าใน	พ.ศ.๒๔๕๑	พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัมพีระราชหตัถเลขา

ถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์	 ให้จัดละครเรื่องอิเหนาใหญ่

ตอนฆ่านางบุษบาชาวไร่	 มาถวายในงานเล้ียงของพระราชชายา	 เจ้าดารารัศมี	

เน่ืองจากเจ้าอินทวโรรสแห่งเชียงใหม่	 “มาเล่าว่าเล่นอิเหนาใหญ่ฆ่าบุษบาชาวไร่ดี 

จึงจะขอให้เล่นตอนนั้น”	(Chulalongkorn	(Rama	V),	1931,	p.	3)

	 	 	 กระบวนแสดงเรื่องอิเหนาใหญ่ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระ

นราธิปประพันธ์พงศ์น้ี	 สันนิษฐานว่าน่าจะอิงตามแบบละครใน	 เน่ืองจากเจ้าจอม

มารดาเขียน
๕
ผู้ฝึกหัดและออกแบบท่าร�าของละครคณะน้ี	 เคยเป็นตัวละครหลวงเมื่อ

ครั้งรัชกาลที่	 ๔	 และร�าเป็นตัวอิเหนาจากละครในเรื่องอิเหนาเล็กได้งดงามเป็นที่

เลื่องลือ	(Phitthayalongkon,	1931,	p.	84-85)	

	 	 	 ละครในเรื่องอิเหนาใหญ่น้ี	 พบว่าละครของเจ้านายพระองค์อ่ืน	 ๆ	

ในยุคน้ีก็จัดแสดงด้วยเช่นกัน	 เช่น	 ละครของพระวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าวัชรีวงศ	์

(พระองค์เจ้าขาว)	 ดังมีหลักฐานว่าครูละครในสมัยหลังบางท่านได้เรียนร�าละคร

เรื่องอิเหนาใหญ่จากครูละครของวังน้ี	 เช่น	 ครูมัลลี	 คงประภัศร์	 ซ่ึงเป็นครูละคร

ของกรมศิลปากร	 มีประวัติเล่าว่าได้ฝึกร�าละครกับหม่อมแม่เป้าซ่ึงเป็นครูละคร

ของพระวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ตัวละครหนึ่งที่ครูมัลลี

 
๕
	 เจ้าจอมมารดาเขียนในรัชกาลที่	๔	เป็นพระมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระ

นราธิปประพันธ์พงศ์
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ฝึกหัดและร�าได้งามมีช่ือเสียง	 คือบทสมันจากเรื่องอิเหนาใหญ่	 ซ่ึงได้เคยไปแสดงใน

วังหลวงด้วย	กล่าวกันว่า	บทบาทสมันของท่านสร้างความประทับใจแก่เจ้านายฝ่ายใน

หลายพระองค์จนต่างเรียกท่านว่า	“หมัน”	ท�าให้กลายมาเป็นชื่อเรียก	“ครูหมัน”	ของ

ท่าน	(Suntranon,	2007,	p.	176-177)

  ๒.๒ เรื่องอิเหนาปรากฏในการแสดงแนวใหม ่

	 	 สมัยรัชกาลที่	 ๕	 เป็นยุคที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่แก่การละคร

ของไทย	 ดังปรากฏว่ามีละครแนวใหม่เกิดข้ึนหลายประเภท	 เช่น	 ละครดึกด�าบรรพ	์

ละครพันทาง	 ละครร้อง	 และละครพูด	 ซ่ึงมีทั้งที่เกิดจากการผสมผสานศิลปะ

การแสดงไทยกับศิลปะการแสดงชาติอ่ืน	 และที่เป็นการผสมผสานแนวคิดใหม่เข้ากับ

ขนบการแสดงไทยแต่เดิม

	 	 เมื่อพิจารณาเน้ือหาที่ใช้เล่นละครแนวใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยน้ี	 พบว่า

ละครบางประเภทได้เลือกน�าเรื่องอิเหนาไปใช้แสดงด้วย	 อันท�าให้รูปแบบการแสดง

เรื่องอิเหนามีขอบเขตกว้างขวางขึ้นกว่ายุคก่อน	ดังนี้

	 	 ละครดกึด�าบรรพ์เรือ่งอิเหนาเล็ก	ละครดกึด�าบรรพ์เป็นละครร�าแนวใหม่

ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 ทรงสร้างสรรค์ขึ้น

ร่วมกับเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน์	 (ม.ร.ว.หลาน	 กุญชร)	 โดยทรงน�าขนบละครร�า

แต่เดิมของไทยมาปรับและผสมผสานกับลักษณะละครโอเปรา	(Opera)	ของตะวันตก	

ลักษณะเด่นของละครดกึด�าบรรพ์	คอื	ใช้ผู้หญงิแสดง	มกีระบวนร�างาม	มดีนตรป่ีีพาทย์

ที่ไพเราะนุ่มนวล	 ไม่เน้นการพรรณนา	 ตัวละครเป็นผู้ร้องบท	 เจรจา	 และร�าเอง

แต่บางครั้งอาจไม่ร้องเองก็ได้	(Wingwon,	2012,	p.	112)	

	 	 เรือ่งอิเหนาเป็นเรือ่งหน่ึงทีส่มเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ์	ทรงน�ามาเล่นละครดึกด�าบรรพ์	 โดยทรงปรุงบทขึ้น	๔	ตอน	ได้แก่	

ตอนตดัดอกไม้ฉายกรชิ	ตอนไหว้พระปฏมิา	ตอนบวงสรวง	และตอนเผาเมอืง
๖
	ลักษณะ

 
๖
	 ตอนเผาเมือง	ทรงพระนิพนธ์ค้างไว้	ยังมิได้ฝึกซ้อมและออกแสดง	(Naritsaranuwat-

tiwong,	1953,	p.	76)
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เด่นของบทละครดกึด�าบรรพ์เรือ่งอิเหนามอียูห่ลายประการ	เช่น	มทีัง้บทร้อง	บทเจรจา	

และการบรรจุเพลงไว้พร้อมในตัวบท	 ไม่เน้นพรรณนาความ	 มีการสร้างรสออกภาษา

ผ่านการแทรกบทร้องภาษามลายู
๗
และการบรรจุเพลงร้องส�าเนียงแขกบางช่วง	 เช่น	

แขกประเทศ	แขกกล่อมเจ้า	และแขกถอนสายบัว	การออกภาษาดังกล่าวนี้สอดคล้อง

กับที่มาของเรื่องที่ก�าเนิดในชวาและแพร่หลายไปในดินแดนชวาและมลายู	 นอกจากน้ี	

ในการแสดงจริงยังมีการสร้างฉากที่ตระการตาและดูเหมือนจริงด้วย	 เช่น	 ฉากวิหาร

ในตอนบุษบาเส่ียงเทียนซ่ึงแสดงลักษณะสถาปัตยกรรมแบบชวา	 รวมทั้งจัดให้มี

เสียงสัตว์ต่าง	ๆ	ที่สมจริงประกอบการแสดง	เช่น	แทรกเสียงนกและไก่ในตอนอิเหนา

ชมดง	

	 ละครพนัทางเรือ่งอิเหนาใหญ่	ละครพนัทางเป็นละครร�าแนวใหม่ทีเ่จ้าพระยา

มหนิทรศกัดิธ์�ารง	(เพง็	เพญ็กลุ)	รเิริม่ข้ึนในช่วงปลายสมยัรชักาลที	่๔	(Virulrak,	2004,	

p.	229)	กระบวนแสดงของละครประเภทน้ีเป็นแบบละครนอก	แต่น�าเรือ่งต่างชาตต่ิาง

ภาษามาแสดง	 เช่น	 เรื่องราชาธิราชจากพงศาวดารมอญพม่า	 และเรื่องสามก๊กจาก

พงศาวดารจีน	 การแสดงมีการออกภาษาตามเชื้อชาติของตัวละครผ่านองค์ประกอบ

ต่าง	ๆ	เช่น	ท่าร�า	เพลง	ดนตรี	และเครื่องแต่งกาย	

	 เรื่องอิเหนาใหญ่เป็นเรื่องหน่ึงที่ละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ�ารงนิยม

เล่น	และสันนิษฐานว่าเล่นในแนวละครพนัทาง	ดงัทีสุ่รพล	วิรฬุห์รกัษ์	(Virulrak,	2004,	

p.	 229)	 เห็นว่า	 “คงแสดงเป็นลักษณะไปทางออกภาษาเพราะเป็นละครทางชวา

ซ่ึงคงใช้เพลงและท่าร�าที่มีกล่ินอายทางชวาอยู ่บ้าง” บทละครเรื่องอิเหนาใหญ่

ของละครคณะน้ี	 มีข ้อมูลว ่านายวานกับนายทิมที่ เป ็นนักเทศน์เป ็นผู ้แต่งบท	

(Damrongrachanuphap,	 1965,	 p.	 211)	 ซ่ึงน่าจะปรับจากบทละครเรื่องดาหลัง

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๑

	 ๗
	 บทร้องภาษามลายูปรากฏในตอนตัดดอกไม้ฉายกริช	 ทรงพระนิพนธ์โดยปรึกษาผู้รู้

ภาษามลายูและทรงปรับแก้ให้ถูกต้อง	 (Phraprawat lae prachum bot lakhon duekdamban, 

2013,	p.	186)
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  ๒.๓ เรื่องอิเหนาปรากฏในการแสดงของประชาชน 

	 	 การน�าเรื่องอิเหนาเล็กไปใช้แสดงในหมู่ประชาชนน่าจะมีมาก่อนสมัย

รัชกาลที่	 ๕	 แล้ว	 ดังที่ในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงตั้งภาษีโขนละครข้ึนส�าหรับเรียกเก็บภาษีจากคณะละครที่จัดแสดงเพื่อหา

รายได้หรือผลประโยชน์
๘
	 ซ่ึงภาษีประเภทหน่ึงที่เรียกเก็บคือภาษีจากการน�าเรื่อง

ละครในไปเล่น	ได้แก่	รามเกียรติ์	อุณรุท	และอิเหนา	กล่าวคือ	ถ้าเล่นเรื่องรามเกียรติ์

เสียภาษีวันละ	๒๐	บาท	เรื่องอิเหนาวันละ	๑๖	บาท	และเรื่องอุณรุทวันละ	๑๒	บาท	

(Damrongrachanuphap,	 1965,	 p.	 174-175)	 การตั้งภาษีส�าหรับเรื่องอิเหนา

ดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่าคงมีการเล่นเรื่องน้ีในละครของประชาชน	 อย่างไรก็ตาม	

มีข้อสังเกตว่าภาษีของเรื่องอิเหนาและเรื่องละครในอีก	 ๒	 เรื่องมีอัตราค่อนข้างสูง

เมื่อเทียบกับภาษีของเรื่องละครนอกซึ่งเสียเพียงวันละ	๕๐	สตางค์	 -	๔	บาทเท่านั้น	

จึงอาจท�าให้การแสดงเรื่องนี้ยังไม่แพร่หลายมากนัก

	 	 ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่	๕	การแสดงเรื่องอเิหนาเลก็น่าจะแพร่หลายมากขึน้

ในหมู่ประชาชน	 เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	

ให้ยกเลิกอากรมหรสพซ่ึงรวมถึงภาษีค่าเรื่องอิเหนาที่เคยตั้งไว้ในสมัยรัชกาลที่	 ๔
๙

ในสมัยน้ี	 การแสดงของประชาชนที่มีหลักฐานว่าเล่นเรื่องอิเหนาเล็ก	 ได้แก่	 ลิเก	

ดงัมข้ีอมลูว่าลเิกวิกหม่อมสุภาพเป็นวิกแรกทีเ่ล่นเรือ่งอิเหนาเล็ก	ประมาณ	พ.ศ.	๒๔๕๐	

(Virulrak,	1996,	p.	35)	หรือลิเกคณะดอกดิน	เสือสง่า	ซึ่งเล่นในระหว่างสมัยรัชกาล

ที	่๕	-	รชักาลที	่๗	กพ็บว่าเล่นเรือ่งอิเหนาเล็กเช่นกนั	(Chopkrabuanwan,	1981,	p.	37)	

 
๘
	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมการละคร	 จึง

ทรงออกประกาศว่าด้วยละครผู้หญิงใน	 พ.ศ.๒๓๙๘	 ซ่ึงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนมีละคร

ผู้หญิงได้เช่นเดียวกับละครของหลวง	 ประกาศดังกล่าวส่งผลให้เกิดความนิยมเล่นละครผู้หญิง

อย่างกว้างขวางและเล่นหารายได้กันอย่างเฟื่องฟูโดยเฉพาะในโรงบ่อน	 ท�าให้ต่อมาพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงตั้งภาษีโขนละครขึ้นใน	 พ.ศ.	 ๒๔๐๒	 เพื่อให้คณะละครที่มีรายได้จาก

การแสดงได้เสียภาษีช่วยราชการแผ่นดิน	(Damrongrachanuphap,	1965,	p.	172-174)

	 ๙
	 ใน	พ.ศ.๒๔๕๐	พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศยกเลิก

การเก็บอากรมหรสพ	 คงเก็บแต่เฉพาะมหรสพที่เล่นในโรงบ่อนเท่าน้ัน	 (Damrongrachanuphap,	

1965,	p.	179)
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	 	 ลักษณะการเล่นลิเกเรือ่งอิเหนาในยคุดงักล่าว	ขนุวิจติรมาตราได้เล่าไว้ว่า	

เคยมีโอกาสดูลิเกวิกพระยาเพชรปาณีและวิกโรงหวยสามยอด	 (วิกหม่อมสุภาพ)	 ใน

สมัยรัชกาลที่	 ๕	 และ “เคยเห็นเล่นเรื่องอิเหนา ตั้งแต่จรกาวาดรูปบุษบาจนถึงใช้

บน ติดต่อกันอยู่นับเดือน ตัวยี่เกไม่ร้องยี่เกเลย ร้องเพลงสองช้ันทั้งส้ิน เข้าใจว่า

เพราะอิเหนาเป็นเรื่องสูงจึงเล่นให้สูง ไม่เอาร�ายี่เกมาใช้ร้องอย่างจักร ๆ วงศ์ ๆ 

ทั่วไป”	(Kanchanakkhaphan,	1975,	p.	14)	

	 	 ในสมัยรัชกาลที่	๕	ยังพบว่าละครของเจ้านายและขุนนางบางคณะที่เล่น

ในโรงแบบเก็บค่าเข้าชมก็นิยมเล่นเรื่องอิเหนาเล็กด้วย	 ดังที่พลอย	 หอพระสมุด	

(Phloi	Hophrasamut,	1991,	p.	43)	ได้รวบรวมข้อมูลและจัดอันดับเรื่องที่โรงละคร

ต่าง	 ๆ	 นิยมเล่นในระหว่าง	 ร.ศ.	 ๑๑๖	 (พ.ศ.	 ๒๔๔๐)	 แล้วพบว่า	 เรื่องอิเหนาเล็ก

เป็นเรื่องหน่ึงที่นิยมเล่นในบางคณะ	 เช่น	 ละครของเจ้าหมื่นสรรพเพ็ธ	 และละคร

ของพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์	 ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่า	 การแสดงเรื่องอิเหนาเล็ก

เป็นเรื่องหนึ่งที่นิยมในหมู่ผู้ชมสมัยนั้น

	 	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ปรากฏเรื่องอิเหนาใหญ่ในการแสดงของประชาชน

เช่นกัน	 ดังมีหลักฐานว่าละครแขกของนายเสือหรือ	 “ตาเสือ”	 ซ่ึงมี ช่ือเสียง

มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 ๔	 นิยมเล่นเรื่องอิเหนาใหญ่ต่อเน่ืองมาจนถึงสมัยรัชกาลที่	 ๕	

(Damrongrachanuphap,	 1965,	 p.	 191)	 การแสดงละครแขกของคณะนี้	 เป็นแบบ

ละครมะโย่งหรือมายง	 แต่งตัวแบบมลายู	 ร้องเป็นภาษามลายู	 แต่เจรจาเป็น

ภาษาไทย	 (Damrongrachanuphap,	 1965,	 p.	 190)	 การน�าเรื่องอิเหนาใหญ่

ไปเล่นละครแขกหรือละครมะโย่งน้ี	 อาจเป็นเพราะเค้าเรื่องเป็นนิทานชวามลายู

อยู่แล้ว	จึงน่าจะเหมาะแก่การน�าไปเล่นละครแบบมลายู	

	 นอกจากละครแขกข้างต้นแล้ว	 เรื่องอิเหนาใหญ่ยังน่าจะใช้เล่นละครอ่ืน	 ๆ	

ของประชาชนด้วย	 โดยน่าจะปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่	 ๕	 เน่ืองจากเรื่องน้ี

มิได้ใช้เล่นละครในของหลวงมาช้านาน	 จึงท�าให้กลายไปเป็นเรื่องส�าหรับละคร

ข้างนอกเล่น	 อันหมายถึงละครที่ฝึกหัดกันนอกพระราชวังหลวง	 ดังที่สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรงกล่าวว่า	“ละครหลวงในชัน้กรงุรตันโกสินทร์

หาปรากฏว่าเล่นเรือ่งดาหลังไม่ ถ้าเล่นกเ็หน็จะเป็นแต่ในรชักาลที ่๑ พ้นน้ันมาปรากฏว่า
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เล่นแต่อิเหนาเล็กเรื่องเดียว เรื่องดาหลังจึงกลายไปเป็นแต่เรื่องส�าหรับละคร

ข้างนอกเล ่น หานับเป ็นเรื่องของละครในเหมือนอย่างเรื่องอิเหนาเล็กไม ่” 

(Damrongrachanuphap,	1965,	p.	116)

 ๓. ด้านทัศนศิลป์ เรื่องอิเหนาปรากฏ	๒	ลักษณะ	ดังนี้

  ๓.๑ เรื่องอิเหนาเป็นเนื้อหาของจิตรกรรม 

	 	 จิตรกรรมเรื่องอิเหนาเล็กที่สร้างข้ึนในสมัยน้ีมีอยู่หลายภาพหลายชุด

ทัง้ทีเ่ป็นจิตรกรรมไทยประเพณีและจิตรกรรมไทยแนวใหม่ทีร่บัวิธกีารวาดแบบตะวันตก

เข้ามาผสมผสาน	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 	 ตัวอย่างแรก	 ได้แก่	 สมุดภาพเรื่องอิเหนาของนายรอด	 ซ่ึงเขียนในสมุด

ไทย	เก็บรักษาอยู่ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก	ส�านักหอสมุดแห่งชาติ	ในหน้าแรก

ของสมุดไทยมีข้อความระบุว่า	 สมุดภาพน้ีเป็นของหลวงส�าหรับ	 “หอมิวเซียม”
๑๐
 

นายรอดรับเป็นผู้เขียนเมื่อวันศุกร์	ขึ้น	๑	ค�่า	เดือนยี่	ปีมะโรง	จ.ศ.	๑๒๔๒	ซึ่งตรงกับ	

พ.ศ.	๒๔๒๓	ในสมัยรัชกาลที่	๕	(Samut rupphap rueang Inao,	Khoi	book	number	

22)	 สมุดภาพน้ีมีภาพตอนต่าง	 ๆ	 จากเรื่องอิเหนารวม	 ๒๗	 ภาพ	 ตั้งแต่ตอนงาน

พระเมรเุมอืงหมนัหยาจนถงึวิหยาสะก�าล้มป่วยเพราะปรารถนาบุษบา	ลักษณะภาพเป็น

จิตรกรรมไทยประเพณี	ระบายสีทองและสีต่าง	ๆ	บางภาพมีการแสดงระยะใกล้-ไกล

แบบวิธีวาดของตะวันตกด้วย	

	 	 อีกตัวอย่างหน่ึง	 ได้แก่	 จิตรกรรมเรื่องอิเหนาฝีพระหัตถ์ของสมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	ซึ่งพบหลักฐาน	๒	ภาพ	คือ	

จิตรกรรมตอนบุษบาเล่นธาร	 ทรงเขียนเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๓๐	 ปัจจุบันอยู่ที่พระที่น่ัง

ราชการัณยสภา	พระบรมมหาราชวัง	(Charoenwong,	2006,	p.	419)	และจิตรกรรม

ตอนประสันตาเชิดหนัง	 ซ่ึงไม่พบหลักฐานปีที่ทรงเขียน	 (Phongsuwan,	 2010,	

p.	163)	ลักษณะเด่นของจิตรกรรมทั้ง	๒	ภาพนี้	คือการผสมผสานลักษณะจิตรกรรม

ไทยประเพณีกับจิตรกรรมแนวเหมือนจริงของตะวันตกเข้าด้วยกัน

 
๑๐
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งพิพิธภัณฑสถานส�าหรับ

พระนครขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๑๗	เรียกว่า	“มิวเซียม”	(Royal	Institute,	1926,	p.	1)
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	 	 ตัวอย่างอีกชุดหน่ึง	 ได้แก่	 จิตรกรรมเรื่องอิเหนาซ่ึงใส่กรอบประดับ

อยู่ที่พระที่น่ังวโรภาษพิมาน
๑๑
	 พระราชวังบางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

จิตรกรรมเรื่องอิเหนาชุดน้ีมีอยู่หลายภาพหลายตอน	 เช่น	 ตอนอิเหนาเผาเมืองและ

ลักบุษบา	 ตอนปันหยีชนไก่กับอุณากรรณ	 และตอนปันหยีรบกับย่าหรัน	 (Chulasai,	

2005,	p.	141)	ซึ่งไม่ปรากฏนามผู้วาด	จิตรกรรมชุดนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างขึ้นเพื่อประดับในงานพระเมรุที่ท้องสนามหลวง	 เมื่อ	

พ.ศ.	 ๒๔๓๐	 ในการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าพาหุรัด

มณีมัย	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธ�ารง	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์	 และพระอรรคชายาเธอ	 พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์
๑๒

 

(Chulasai,	2005,	p.	140)	ซ่ึงหลังจากเสรจ็ส้ินงานพระเมรดุงักล่าวแล้ว	จิตรกรรมเรือ่ง

อิเหนาได้ใช้ประดับอยู่ในพระที่นั่งวโรภาษพิมาน

	 	 จิตรกรรมเรื่องอิเหนาดังกล่าว	 เป็นจิตรกรรมแบบไทยที่มีการใช้

หลักทัศนียภาพวิทยา	 (Perspective)	 แบบจิตรกรรมตะวันตกมาสร้างระยะใกล้-ไกล

ในภาพ	(Chulasai,	2005,	p.	140)	และบางภาพยังแสดงภาพสถาปัตยกรรมที่มีอยู่จริง

ในเวลาน้ันด้วย	 ดังเห็นได้จากภาพตอนปันหยีชนไก่กับอุณากรรณ	 ช่างเขียนได้วาด

ต�าหนักของปันหยีตรงกับวังใหม่ที่ทุ ่งปทุมวัน	 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู ่หัวโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้า

มหาวชิรุณหิศ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๒๔	(Chulasai,	2005,	p.	143)

  ๓.๒ เรื่องอิเหนาปรากฏเป็นชื่อศิลปะ

	 	 ในช่วง	 พ.ศ.	 ๒๔๔๕	 สมัยรัชกาลที่	 ๕	 ได้เกิดความนิยมเล่นตลับงากัน

อย่างแพร่หลายในหมู่ชาววัง	(Chantharangsu,	1986,	p.	11)	อันท�าให้เกิดการสะสม

ตลับงาและสร้างตลับงาใหม่	 ๆ	 เป็นจ�านวนมาก	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

 
๑๑
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้าง

พระที่นั่งวโรภาษพิมานขึ้นเมื่อ	พ.ศ.๒๔๑๙	(Phraratchawang	Bangpa-in,	2003,	p.	60)

 
๑๒
	 จิตรกรรมที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างขึ้นใน

ครั้งน้ันเช่นกัน	 คือ	 จิตรกรรมเรื่องพระอภัยมณี	 และจิตรกรรมจากพระราชพงศาวดารซ่ึงมีโคลง

อธิบายภาพเรียกว่า	“โคลงภาพพระราชพงศาวดาร”	(Khlong	Phap,	1922,	p.	ก-ข)
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เจ้าอยู่หัว	ทรงเป็นผู้หนึ่งที่สนพระราชหฤทัยเล่นตลับงา	และ	“ทรงเป็นนักเลงตลับงา

ชั้นน�าพระองค์หนึ่งในสมัยนั้น”	 (Chantharangsu,	 1986,	 p.	 12)	ทั้งยังทรงออกแบบ

ตลับงารูปทรงใหม่หลายรูปแบบ	หนึ่งในนั้นคือรูปลูกพลับเตี้ย	ซึ่งแปลกไปจากแบบเก่า

ที่เป็นรูปลูกพลับสูง	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	 ให้เรียก

ตลับงารูปทรงใหม่น้ีว่า	 “ทรงจรกา”	 (Chantharangsu,	 1986,	 p.	 12)	 ซ่ึงมาจาก

ชื่อตัวละครในเรื่องอิเหนาเล็ก	

	 	 ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า	 เหตุที่ทรงเรียกตลับงาแบบใหม่น้ีว่า	 “ทรงจรกา”

คงเป็นเพราะมีรูปทรงกลมป้อม	 สอดคล้องกับรูปร่างของจรกาที่กล่าวไว้บทละคร

เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๒	 ว่า	 “ไม่มีทรวดทรงองค์เอวอ้วน”	 (Phuttha-

loetlanaphalai,	1971,	p.	366)

	 	 ช่ือรูปทรงตลับงา	 “ทรงจรกา”	 ดังกล่าวน้ี	 สะท้อนให้เห็นพระราชนิยม

เรื่องอิเหนาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รวมทั้งแสดงให้เห็นความ

สัมพันธ์ระหว่างเรื่องอิเหนากับประณีตศิลป์ในมิติที่เรื่องอิเหนาเป็นแรงบันดาลใจให้

แก่การตั้งชื่อศิลปะที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในสมัยนั้น

 ๔. ด้านวรรณกรรม ปรากฏการณ์ด้านวรรณกรรมของเรื่องอิเหนามีอยู่

หลายลักษณะ	สรุปได้ดังนี้	

  ๔.๑ เรื่องอิเหนาพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก 

	 	 สมยัรชักาลที	่๕	เป็นยคุหน่ึงทีก่จิการพมิพ์หนังสือเจรญิรุง่เรอืง	ดงัปรากฏ

ว่ามีโรงพิมพ์เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	 เช่น โรงพิมพ์ครูสมิทที่บางคอแหลม	 โรงพิมพ์

นายเทพ	โรงพมิพ์พานิชศภุผล	และโรงพมิพ์ราษฎร์เจรญิ	(วัดเกาะ)	หนังสือทีข่ายดแีละ

นิยมอ่านกันแพร่หลายในเวลานั้น	คือหนังสือนิทานค�ากลอนทั้งที่เป็นนิทานแต่เดิมและ

ที่แต่งขึ้นใหม่	(S.	Phlainoi,	2005,	p.	29)	ในช่วงเวลาดังกล่าว	บทละครเรื่องดาหลัง

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๑	และบทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๒	 ได้รับ

การพิมพ์จ�าหน่ายเป็นครั้งแรก	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	 	 บทละครเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๑	 พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ

พ.ศ.	๒๔๓๓	ผู้พมิพ์คอืโรงพมิพ์นายเทพ	ส่วนบทละครเรือ่งอิเหนาพระราชนิพนธ์รชักาล



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔20

ที	่๒	พมิพ์ครัง้แรกเมือ่	พ.ศ.	๒๔๑๗	ผู้พมิพ์คอืโรงพมิพ์ครสูมทิ	(Damrongrachanuphap,	

1971,	p.	(ค))	บทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๒	ยังพิมพ์ซ�้าอีกหลายครั้ง

ในยุคนี้	เช่น	โรงพิมพ์ราษฎร์เจริญจัดพิมพ์เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๒	โรงพิมพ์นายเทพจัดพิมพ์

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๓	และ	พ.ศ.	๒๔๓๕	

  ๔.๒ เรื่องอิเหนาเป็นเนื้อหาของวรรณกรรม 

	 	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 มีการน�าเรื่องอิเหนามาแต่งเป็นวรรณกรรมอยู ่

หลายเรื่อง	 ทั้งวรรณกรรมที่ใช้เพื่อการขับร้องและการแสดง	 และวรรณกรรมเพื่อ

การอ่าน	ดังนี้	

	 	 วรรณกรรมเรื่องอิเหนาที่ปรุงหรือแต่งขึ้นใหม่เพื่อใช้ขับร้องและแสดง

มีอยู่หลายฉบับตามประเภทของการขับร้องและการแสดง	 ดังที่ได้อธิบายและยก

ตัวอย่างไปแล้วในหัวข้อที่	 ๑	 และ	 ๒	 ข้างต้น	 เช่น	 บทสักวาเรื่องอิเหนาเล่นถวาย

หน้าที่นั่ง	บทคอนเสิร์ตเรื่องอิเหนา	บทละครดึกด�าบรรพ์เรื่องอิเหนา	บทเจรจาละคร

ในเรื่องอิเหนา	 บทละครเรื่องอิเหนาฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนราธิป

ประพันธ์พงศ์	 และบทละครเรื่องอิเหนาใหญ่ฉบับคณะละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธ�ารง

	 	 ส่วนวรรณกรรมการอ่านเรื่องอิเหนาที่แต่งขึ้นในสมัยนี้	 ปรากฏ	๒	 เรื่อง	

ได้แก่	นิราศอิเหนา	และโคลงเรื่องอิเหนา	ซึ่งมาจากเรื่องอิเหนาเล็ก

	 	 นิราศอิเหนา	 เป ็นผลงานของพระยาอิศรพันธุ ์ โสภณ	 (ม.ร.ว.หนู

อิศรางกูร)	เนื้อหาเป็นการคร�่าครวญของอุณากรรณที่มีต่ออิเหนา	การน�าเรื่องอิเหนา

มาแต่งเป็นนิราศนี้	ถือเป็นแนวคิดที่สืบเนื่องจากยุคก่อนหน้า	ที่มีการแต่งนิราศอิเหนา

เช่นกัน	 เช่น	 นิราศอิเหนาพระนิพนธ์พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร	 และนิราศอิเหนา

ของสุนทรภู่	 จุดเด่นของนิราศอิเหนาฉบับพระยาอิศรพันธุ์โสภณอยู่ที่การเน้นอารมณ์

ความรู้สึกของตัวละครหญิง	 ได้แก่	 อุณากรรณ	 ซ่ึงก็คือบุษบาตอนปลอมตัวเป็นชาย	

ดังตัวอย่าง	
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แล้วนางชมทิพยมาศที่ตูมตั้ง งามสะพรั่งทรงผลอุบลหอม

ภุมรินบินลงเหมือนองค์จอม เข้าไต่ตอมกลั้วกลิ่นเสาวคนธ์

ครั้นร่วงโรยรสแรมแย้มขยาย ก็เห็นหายเหินบินโหยหน

เหมือนอกเรานี้เล่าก็จริงจน ดังสุมณฑาทิพย์เหมือนยามชม

(Itsaraphansophon,	1982,	p.	180)

	 ส่วนโคลงเรื่องอิเหนาเป็นพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าอลังการ	 มีเน้ือหาตั้งแต่

อิเหนาเผาเมืองลักบุษบาจนถึงบุษบาถูกลมหอบ	 ตีพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณช่วงปี	

พ.ศ.	๒๔๒๘-๒๔๒๙	ดังตัวอย่างโคลงบทแรก

 ๑ วโรรสกุเรปั่นผู้ ใจหาญ

สถิตย์อยู่แรมดงดาร จิตรเศร้า

ค�านึงนุชนงพาน เพียงพ่าง ทรวงฤๅ

ใดจักได้ดลเคล้า สนิทเนื้อถนอมนวล 

(Alangkan,	1885,	p.	100)

	 	 การน�าเรื่องอิเหนามาแต่งเป็นโคลงน้ี	 ถือเป็นลักษณะใหม่	 เน่ืองจาก

ก่อนหน้าน้ีไม่พบว่ามีการแต่งเรื่องอิเหนาเป็นโคลง	 แต่พบในรูปแบบอ่ืน	 เช่น	

กลอนบทละคร	ค�าฉันท์	กลอนสักวา	กลอนนิราศ	และลิลิต

  ๔.๓ เรื่องอิเหนาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งวรรณกรรมเรื่องอื่น 

	 	 วรรณกรรมหลายเรือ่งทีแ่ต่งขึน้ในยคุสมยัน้ี	เหน็ได้ชดัว่าได้รบัแรงบันดาล

ใจหรืออิทธิพลบางประการจากเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๒	 ตัวอย่างเช่น	

บทละครเรื่องเงาะป่าพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๕	 และบทละครเรื่องเทพวิไลยของ

พระยาเสนาภูเบศร	(ใส	สโรบล)	ดังจะอธิบายและยกตัวอย่างต่อไปนี้

	 	 เรื่องอิเหนากับเรื่องเงาะป่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องอิเหนากับเรื่อง

เงาะป่าพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๕	มีงานวิชาการหลายเรื่องได้ศึกษาไว้	 เช่น	บทความ

ของชลดา	เรืองรักษ์ลิขิต	(Rueangruglikit,	2003)	ศึกษาพบว่า	เรื่องเงาะป่าสืบทอด

ขนบจากเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๒	หลายประการ	ทั้งฉันทลักษณ์	เนื้อหา	

และส�านวนภาษา	สรุปได้ดังนี้
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  ในด้านฉันทลักษณ์	 เรื่องเงาะป่าแต่งด้วยกลอนบทละครและมีกาพย์

ฉบังแทรกอยู่ในตอนบวงสรวงเจ้าป่าและตอนไล่ผีที่คิดว่ามาเข้าสิงฮเนา	 เช่นเดียวกับ

เรื่องอิเหนาที่แต่งเป็นกลอนบทละครและมีกาพย์ฉบังแทรกอยู ่เช ่นกันในตอน

ประสันตาเชิดหนัง	ในด้านเนื้อหา	เรื่องเงาะป่าด�าเนินตามเรื่องอิเหนาหลายตอน	เช่น	

ตอนที่ตัวเอกฝ่ายชายลักตัวเอกฝ่ายหญิงไปที่ถ�้า	 ตอนที่ตัวเอกฝ่ายชายกล่อมตัวเอก

ฝ่ายหญิง	 และตอนที่ตัวเอกฝ่ายชายฝันร้ายก่อนพรากจากตัวเอกฝ่ายหญิง	 ในด้าน

ส�านวนภาษา	 เรื่องเงาะป่าใช้ภาษาคล้ายกับเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๒	

หลายช่วง	เช่น	บทที่	ฮเนาครวญถึงล�าหับหลังจากที่ซมพลาลักนางไป	เป็นการครวญ

เข้ากับนกที่พบเห็นระหว่างทางคล้ายกับบทที่อิเหนาครวญถึงชายาทั้งสามที่จากมา	คือ	

จินตะหรา	มาหยารัศมี	และสการะวาตี	

	 	 นอกจากการสืบทอดด้านต่าง	ๆ	ข้างต้นแล้ว	ผู้วิจัยพบว่า	บทที่ตัวละคร

ขับล�าในเรื่องเงาะป่ายังน่าจะได้แรงบันดาลใจจากบทที่ตัวละครขับล�าในเรื่องอิเหนา

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๒	ด้วย	 เนื่องจากมีเนื้อความคล้ายกัน	 ทั้งยังบรรจุเพลงร้อง

ตรงกันด้วย	 เช่น	 ตอนที่ล�าหับขับล�าชมป่าในเรื่องเงาะป่า	 ซ่ึงข้ึนต้นบทว่า	 “ยามเช้า 

อุระเราช่ืนแช่มแจ่มใส” น่าจะได้แรงบันดาลใจจากตอนที่สการะหน่ึงหรัดขับล�าชม

อุทยานในเรื่องอิเหนา	 ซ่ึงขึ้นต้นบทว่า	 “วันน้ีน้องส�าราญใจ ชมพรรณมิ่งไม้ในสวน”

เน่ืองจากมีเน้ือความคล้ายกันคือกล่าวชมความงามของธรรมชาติควบคู่กับการแสดง

ความสุขที่ได้มาชมธรรมชาติ	ทั้งยังบรรจุเพลง	“สมิงทอง”	ตรงกันด้วย	

	 	 การที่เรื่องเงาะป่าสืบทอดลักษณะต่าง	ๆ	จากเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์

รัชกาลที่	 ๒	 ไว้หลายประการน้ี	 คงเป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัวทรงซาบซึ้งและโปรดเรื่องอิเหนาเป็นอย่างยิ่ง	ประกอบกับทรงได้ฟังการขับร้อง

เรือ่งอิเหนาอย่างต่อเน่ืองหลายวันในระหว่างทีท่รงพระราชนิพนธ์เรือ่งเงาะป่า	จึงท�าให้	

“ทรงซึมซับเรื่องอิเหนาไว้มาก”	(Rueangruglikit,	2003,	p.	73)

	 	 เรื่องอิเหนากับบทละครเรื่องเทพวิไลย	 บทละครเรื่องเทพวิไลยผลงาน

ของพระยาเสนาภเูบศร	(ใส	สโรบล)	เป็นวรรณกรรมอีกเรือ่งหน่ึงทีแ่สดงให้เหน็อิทธพิล

ของบทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๒	 ที่มีต่อการสร้างฉากในเรื่อง	 ดัง

ปรากฏในตอนที่เทพวิไลยพานางรื่นและนางรสผู้เป็นมเหสีเดินทางกลับเมือง	ตัวละคร
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ทั้งสามได้เดินทางผ่านภูเขาลูกหน่ึงซ่ึงมีถ�้าและศาลเทวาอยู่บนเขา	 กวีได้เช่ือมโยงถ�้า

และศาลดังกล่าวกับฉากในเรื่องอิเหนา	 กล่าวคือ	 ในบทชมถ�้า	 เทพวิไลยได้เล่าให้นาง

รื่นและนางรสฟังว่า	ถ�้านี้อิเหนาเคยลักบุษบามาอยู่	ส่วนในบทชมศาล	เทพวิไลยได้เล่า

ว่าศาลแห่งนี้เป็นศาลเมืองดาหาที่อิเหนาและบุษบาเคยมาท�าพิธีใช้บน	 กวียังพรรณนา

ถ�า้และศาลดงักล่าวสอดคล้องกบัภาพถ�า้และศาลเทวาในเรือ่งอิเหนาด้วย	ดงัตวัอย่าง

เปรียบเทียบบทชมถ�้า

ตารางที่ ๑	เปรียบเทียบบทพรรณนาถ�้าในเรื่องอิเหนากับเรื่องเทพวิไลย

เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ เรื่องเทพวิไลย

บทชมถ�้า

 ๏ พระเสด็จลดเลี้ยวเที่ยวชม 

มีมโนภิรมย์แจ่มใส

เปลวปล่องท้องถ�้าอ�าไพ 

พื้นลาดดาดไปด้วยเงินงาม

เพดานดาราระย้าย้อย 

ทองทับประดับพลอยเรืองอร่าม

อัจกลับแก้วมณีอัคคีตาม 

สว่างวามแวววับจับจินดา

มีชะวากวุ้งเวิ้งเป็นเชิงชั้น 

ล้วนทองค�าท�าคั่นกั้นฝา

ฉลักรูปสิงสัตว์นานา  

ดูเด่นออกมาเหมือนจริง

ทัง้เน้ือนกดงัเป็นเหน็ประหลาด 

พฤกษาชาตเิหมอืนจะไหวไกวกิ่ง

อันรูปเสื้อสีห์หมีกระทิง 

เหมือนจะย่างวางวิ่งเวียนวง

(Phutthaloetlanaphalai,	1971,	

p.	493-494)	

บทชมถ�้า

๏ พระเสด็จลดเลี้ยวเที่ยวประพาส 

กับสองนาฏแน่งน้อยเสนหา

ตามเปลวปล่องช่องชั้นศิลา  

ดังช่างเลขาเป็นลวดลาย

มีชะวากดังฉากพับกั้น  

เลื่อมพรายลายสุวรรณเฉิดฉาย

เป็นหลั่นหลั่นบัลลังก์เรียงราย  

พ่างพื้นกรวดทรายคล้ายมณี

......................

พระตรัสบอกกับสองโฉมเฉลา  

ถ�้ำนี้เดิมอิเหนำศรีใส

ลักนำงบุษบำยำใจ		 	

มำสมสู่อยู่ในถ�้ำนี้

ท�ำสวนล้วนบุปผำต่ำงต่ำง	 	

จะให้นำงบุษบำมำรศรี

มำประพำสเก็บพรรณมำลี

แล้วพาสองศรีไปอุทยาน	

(Senaphubet,	1931,	p.	146-147)



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔24

  ๔.๔ เรื่องอิเหนาปรากฏเป็นความเปรียบในวรรณกรรม

	 	 วรรณกรรมสมัยรัชกาลที่	 ๕	 หลายเรื่องโดยเฉพาะกลุ่มร้อยแก้วที่เป็น

จดหมายหรือบันทึกประสบการณ์	 มีการน�าเรื่องอิเหนาไปใช้สร้างความเปรียบหรือใช้

เปรยีบเทยีบเช่ือมโยงกบัส่ิงทีต่่าง	ๆ 	เพือ่ส่ือภาพและความรูสึ้กนึกคดิอย่างหลากหลาย	

ดังจะยกตัวอย่างบางเรื่องต่อไปนี้	

	 	 ตัวอย่างแรกปรากฏในพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๕	 เรื่องระยะทางเสด็จ

ประพาสไทรโยค	กล่าวคอื	เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทอดพระเนตร

ถ�้าและล�าธารน�้าพุบริเวณไทรโยค	 ก็ทรงนึกเทียบกับฉากถ�้าทองในเรื่องอิเหนา

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๒	ซึ่งมีล�าธารน�้าพุอยู่บริเวณถ�้าด้วย	ดังที่ทรงกล่าวว่า	 “วันนี้

หยุดดูที่พุที่ ๑ หน่อยหนึ่งแล้วไปอาบน�้าที่พุที่ ๒ แล้วกลับมา	ถ้ำคิดถึงถ�้ำและพุเหล่ำนี้

แล้วนึกถึงเรื่องอิเหนำ”	(Chulalongkorn	(Rama	V),	1912,	p.	160)	พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงสันนิษฐานว่า	พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลัยน่า

จะเคยเสด็จประพาสที่ไทรโยคน้ีและทรงน�าความงามของถ�้าธารแห่งน้ีไปพรรณนาไว้

ในตอนที่อิเหนาเล่นธารหลังจากชมถ�้าทอง	 ดังที่ทรงกล่าวว่า	 “พระพุทธเลิศหล้าท่าน

ทรงแต่งเรือ่งอิเหนาเหน็จะได้ทอดพระเนตรเหน็ความงามของแม่น�า้ทีไ่ปเปนแน่ เข้าเค้า

กนัมากนัก ด้วยเปนน�า้พแุละล�าธารถ�า้ในป่า ท่วงทถี�า้กม็ดิชิดชอบกล มหีลายแห่ง ถ้ำจะ

ท�ำเปนถ�ำ้	อย่ำงเช่นอเิหนำ	เห็นจะได้บ้ำง”	(Chulalongkorn	(Rama	V),	1912,	p.	160)	

  ตวัอย่างทีส่องมาจากเรือ่งไกลบ้านพระราชนิพนธ์รชักาลที	่๕	กล่าวคอื	ใน

พระราชหัตถเลขาฉบับที่	 ๗	 ลงวันที่	 ๒๕	 เมษายน	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงเล่าพฤติกรรมของเยนตราหรือเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ	(โต	บุนนาค)	

สมุหราชองครักษ์	 อย่างมีพระราชอารมณ์ขันว่า	 เยนตรา	 “อุ้มกระเป๋า”	 ติดตัวตลอด

เวลาเหมือนกับที่ปันหยีหรืออิเหนาอุ้มนางวิยะดาไปด้วยทุกที่	ดังที่ทรงเล่าว่า	“หม่อม

นเรนทร์กว่ิ็งถลันออกมาเอากระเป๋าเครือ่งแป้งส่งให้เยนตรา เยนตรำก็อุม้กระเป๋ำเปน

นำงวิยดำตำมเสด็จเรื่อยทีเดียว”	(Chulalongkorn	(Rama	V),	1923,	p.	115)

	 	 อีกตัวอย่างหน่ึงมาจากลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า	 สุขุมาล

มารศรี	 พระอัครราชเทวี	 ที่ทรงมีถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระนคร

สวรรค์วรพินิต	 ผู้เป็นพระโอรส	 กล่าวคือ	 ในลายพระหัตถ์ฉบับลงวันที่	 ๓	 มิถุนายน
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ร.ศ.	๑๒๖	(พ.ศ.	๒๔๕๐)	ทรงเล่าพระโอรสว่า	“ในรหว่ำง	๒	เดือนมำนี้	ที่ในวังนี้ได้

ดูหนังกันบ่อยๆ	 รำวกับเมืองดำหำในเร่ืองอิเหนำใหญ่	 สมเด็จสวนส่ีรดู
๑๓ 

หาหนัง

ญีปุ่่น ฝรัง่ แลไทยชือ่นายอบเป็นมหาดเล็กของลูกท่านเข้ามาเล่น”	(Sukhumanmarasi	

Phraakkhraratchathewi,	1950,	p.	197)	การที่มีหนังหรือภาพยนตร์เข้ามาฉายในวัง

หลายครั้งในช่วงน้ัน	 ท�าให้สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า	 สุขุมาลมารศรี	 พระอัครราชเทวี	

ทรงเปรยีบเทยีบวังทีป่ระทบัในขณะน้ันกบัวังเมอืงดาหาในเรือ่งอิเหนาใหญ่	เน่ืองจากใน

เรือ่งน้ี	ดาหลัง	(อิเหนา)	ได้เข้ามาเชิดหนังถวายท้าวดาหาทีใ่นวังหลายครัง้	ความเปรยีบ

จากเรื่องดาหลังน้ีสะท้อนให้เห็นว่า	 เรื่องอิเหนาใหญ่เป็นที่รู้จักดีในหมู่ชาววังเวลาน้ัน	

	 	 อีกตัวอย่างหน่ึงมาจากบันทึกรายวันพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมหลวงศรรีตันโกสินทร์	ซ่ึงทรงบนัทกึเมือ่ครัง้ตามเสดจ็พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสชวา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๔๔	 กล่าวคือ	 ใน

ตอนที่รถไฟที่ประทับแล่นผ่านกุหนุงวิลิศหรือภูเขาวิลิศในเขตแดนเมืองดาหาหรือที่

ชวาเรียกว่าโดโฮนั้น	ทรงเล่าว่าภูเขานั้นลูกใหญ่มากและดูเหมือนจะ	“แสนสนุกพ้นที่จะ

ร�าพรรณ”	 เหมือนภูเขาวิลิศมาหราที่พรรณนาอยู ่ในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์

รชักาลที	่๒	พระองค์ทรงเล่าว่าบรรดาผู้ทีต่ามเสดจ็ต่างกนึ็กประหวัดถงึภเูขาวิลิศมาหรา

ในเรื่องอิเหนาเช่นกัน	จนบางคนถึงกับท่องกลอนดังกล่าวออกมาดัง	ๆ	ดังที่ทรงเล่าไว้

ว่า	“เกือบรับประกันได้ว่าบรรดาคนที่มาวันนี้ที่จะไม่ได้นึกท่องกลอนว่า “อันวิริศมาหรา

คีรี แสนสนุกพ้นที่จะร�าพรรณ” จนคนหนึ่งเห็นจะไม่มี ที่ท่องออกมาดังๆ แล้วก็หลาย

คน”	(Sutthathipphayarat,	1958,	p.	61)	

  ๔.๕ เรื่องอิเหนาเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งนามแฝง

	 	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 มีการน�าช่ือตัวละครจากเรื่องอิเหนาไปตั้งเป็น

นามแฝงในการแต่งวรรณกรรมด้วย	 ดังปรากฏชื่อ	 “ยอดหมวกปันหยี”	 เป็นนามแฝง

ในการแตง่บทแก้โคลงทายที่ลงพิมพใ์นหนงัสอืวชริญาณวเิศษ	ช่วง	พ.ศ.	๒๔๒๙-๒๔๓๐	

(Prachum khlongthai khat chak nangsuephim Wachirayanwiset,	1928,	p.	43)	

	 ๑๓
	 “สมเดจ็สวนส่ีรด”ู	หมายถงึ	สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔26

  ๔.๖ มีการรวบรวมต้นฉบับสมุดไทยเรื่องอิเหนาในหอพระสมุดฯ

	 	 หอพระสมุดวชิรญาณตั้งข้ึนเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๒๖	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 โดย

พระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระด�าริให้ตั้งข้ึนเพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์แห่งพระบรมชนกนาถ	ในระยะแรก	หอสมุดนี้ยังมิได้

เป็นหอสมดุสาธารณะ	แต่เป็นหอสมดุของสโมสรสมาชิก	ต่อมาใน	พ.ศ.๒๔๔๘	พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	ให้รวมหอพระสมุดวชิรญาณ	เข้ากับหอ

สมดุมณเฑียรธรรมและหอสมดุพทุธสาสนสังคหะ	แล้วทรงตัง้เป็นหอพระสมดุวชิรญาณ

ส�าหรับพระนครซึ่งเป็นหอสมุดสาธารณะ	(Royal	Institute,	1926,	p.	4-5)

	 บทบาทส�าคัญของหอพระสมุดฯ	คือการสรรหารวบรวมหนังสือและเอกสาร

ต่าง	ๆ 	เข้ามาเกบ็รกัษาไว้อย่างเป็นระบบ	เพือ่ให้ศกึษาค้นคว้าได้ง่ายและส่งเสรมิความรู้

ของชาติให้รุ่งเรือง	 ทั้งยังมีบทบาทในการช�าระและเผยแพร่หนังสือต่าง	 ๆ	 ด้วย	 เช่น	

แจกต้นฉบับหนังสือให้เจ้าภาพที่สนใจน�าไปพิมพ์ในโอกาสต่าง	ๆ	

	 เอกสารกลุ่มหน่ึงที่ได้รับการรวบรวมเข้ามาเก็บรักษาในหอพระสมุดฯ	 ใน

สมัยรัชกาลที่	 ๕	 คือ	 เอกสารตัวเขียนเรื่องอิเหนา	 ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	(The	Fine	Arts	Department,	1973,	p.	ข)	ทรงเล่าว่า	

ครั้งหน่ึงได้ทรงส�ารวจหนังสือเรื่องอิเหนาที่หอพระสมุดฯ	 รวบรวมมาได้	 ท�าให้ทรง

พบบทละครเรื่องอิเหนาฉบับหน่ึงที่ได้มาจากนครศรีธรรมราช	 บทละครฉบับน้ีมี

ส�านวนต่างกับฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๒	 จึงทรงน�าข้ึนทูลเกล้าฯ	 ถวายพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงพิจารณา	

 ๕. ด้านวรรณกรรมศึกษา

	 สมัยรัชกาลที่	 ๕	 เป็นยุคที่ชนชั้นน�าตื่นตัวในการค้นคว้าและแสวงหาความรู้

ต่าง	 ๆ	 อย่างกว้างขวาง	 ทั้งความรู้ดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาและวิทยาการสมัยใหม่จาก

ตะวันตก	 ปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว	 อาจมาจากการที่สังคมไทย

ต้องเผชิญกับอิทธิพลตะวันตก	จึงจ�าเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้วิทยาการต่าง	ๆ 	เพื่อน�ามา

ปรับใช้ในการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัย	ด้วยเหตุนี้	ในสมัยนี้	จึงมีงานเขียนเชิงวิชาการ

หรือสารคดีจ�านวนมากที่มุ่งอธิบายความรู้ต่าง	 ๆ	 อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้า	 อาท	ิ
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บทความในหนังสือวชิรญาณซ่ึงน�าเสนอความรู้หลากหลายด้าน	 เช่น	 ประวัติศาสตร	์

เทคโนโลยี	และวัฒนธรรม	(Chitsanga,	2009,	p.	69)	

	 ในด้านวรรณกรรมศึกษา เรื่องอิเหนาเป็นเรื่องหน่ึงที่ชนชั้นน�าสนใจศึกษา

ค้นคว้า	ดงัพบว่ามงีานเขยีนหลายเรือ่งทีค้่นคว้าและอธบิายความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งอิเหนา

ไว้	โดยผลงานส่วนใหญ่เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่	๕	จนอาจกล่าวได้ว่า	พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักวิชาการไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษา

ค้นคว้าเรื่องน้ีในเชิงวิชาการ	 เช่น	 พระราชวิจารณ์บทละครเรื่องอิเหนาส�านวนเก่า	

พระราชนิพนธ์เรื่องระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน	 และพระราชนิพนธ์จดหมาย

รายวันเมื่อเสด็จประพาสเกาะชวาครั้งหลัง	 นอกจากน้ี	 ในพงศาวดารโยนกของ

พระยาประชากิจกรจักร	(แช่ม	บุนนาค)	ก็พบว่ามีการค้นคว้าเรื่องอิเหนาไว้ด้วยเช่นกัน	

โดยเล่าต�านานเรื่องปันหยีที่ปรากฏในพงศาวดารชวา	

	 ในที่น้ีจะยกพระราชนิพนธ์บางเรื่องของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวที่น�าเสนอความรู้เรื่องอิเหนามาเป็นตัวอย่าง	ดังนี้	

	 ตัวอย่างแรก	 ได้แก่	 พระราชวิจารณ์บทละครเรื่องอิเหนาส�านวนเก่า	 ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิจารณ์อยู่ในหนังสือ	 พระราช

วิจารณ์จดหมายเหตคุวามทรงจ�ากรมหลวงนรนิทรเทวี	กล่าวคอื	ในตอนทีจ่ดหมายเหตุ

ความทรงจ�าฯ	 เล่าเรื่องงานสมโภชพระแก้วมรกตในสมัยธนบุรีว่ามีละครผู้หญิงของ

หลวงเล่นประชันกับละครของเจ้านคร	(เจ้าพระยานครศรีธรรมราช)	พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชวิจารณ์ละครของเจ้านครว่า	“ทลีครของเจ้านคร

จะดีแลน่าจะไม่ใช่ลครชาตรี” (Chulalongkorn	 (Rama	V),	 1908,	 p.	 123)	 จากนั้น

ทรงกล่าวถึงบทละครเรื่องอิเหนาฉบับที่หอพระสมุดฯ	ได้มาจากนครศรีธรรมราชและ

ถวายให้พระองค์ทรงพิจารณาว่า
๑๔
	 บทละครฉบับน้ีน่าจะใช้เล่นละครของเจ้านคร	

และ	 “เปนบทที่ได้ไปจากกรุงเก่า”	 เนื่องจากทรงเห็นว่าภาพบ้านเมืองที่พรรณนาอยู่ใน

บทละครน้ีเป็นบ้านเมืองแบบกรุงศรีอยุธยา	 (Chulalongkorn	 (Rama	 V),	 1908,	

p.	123-124)	

	 ๑๔
	 บทละครดังกล่าวขึ้นต้นบทแรกว่า	“มาจ่กล่าวบทไป เถีงสุริว�งเทพไทเรืองษี สี่อ�งลวน

ทร�งธรนี ทุกบุรีตรีช่วาไมเทยีมทัน”	(Chulalongkorn	(Rama	V),	1908,	p.123)
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	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับ

บทละครเรื่องอิเหนาฉบับดังกล่าวว่า	 “หนังสือน้ีที่หอสมุดเขาว่าเปนพระราชนิพนธ์

พระพุทธยอดฟ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นมิใช่ เปนหนังสือบทลครกรุงเก่า ชาวเมืองนครศรี-

ธรรมราชคัดไป ส�าเนียงจึงได้กวัดแกว่ง”
๑๕
	 (Chulalongkorn	 (Rama	 V),	 1908,	

p.	 124)	 อย่างไรก็ตาม	 ทรงมีข้อสังเกตว่า	 การลงเพลงหน้าพาทย์ในบทละครฉบับน้ี

ไม่ปรากฏตรงค�ากลอนคี่อย่างที่มีพบบ้างในบทละครยุคเก่า	ท�าให้พระองค์	“นึกสงไสย

ว่ากรุงเก่าก็คงจะไม่ใช้กันมาบ้างแล้ว” (Chulalongkorn	(Rama	V),	1908,	p.	124)

	 ตัวอย่างอีกเรื่องหน่ึง	 ได้แก่	 เรื่องระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน	 ซ่ึง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เป็นจดหมายเหตุรายวัน

ระหว่างเสด็จประพาสชวาครั้งที่	 ๒	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๓๙
๑๖
	 พระราชนิพนธ์เรื่องน้ีแสดง

ใหเ้หน็ว่า	หัวข้อหนึง่ที่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูส่นพระราชหฤทยัคน้คว้า

และสนทนากบัเจ้านายและผู้ปกครองชวา	คอืเรือ่งอิเหนาของชวาทีเ่รยีกว่าเรือ่งปันหย	ี

พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงบันทึกข้อมูลความรู้เรื่องปันหยีที่ทรงได้ฟังหรือที่ทรงซักถาม

ผู้รูช้าวชวาเท่าน้ัน	แต่ยงัทรงวิเคราะห์วิจารณ์และทรงเช่ือมโยงกบัเรือ่งอิเหนาของไทย

ด้วย	ทัง้อิเหนาเล็กและอิเหนาใหญ่	ท�าให้ความรูเ้รือ่งอิเหนาในเรือ่งน้ีมลัีกษณะเป็นงาน

วิชาการ	มิใช่เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น	

	 ประเด็นความรู ้ที่ทรงค้นคว้าและน�าเสนออยู่ในพระราชนิพนธ์น้ีมีหลาย

ประเด็น	เช่น	ภูมิศาสตร์ของเมืองในชวาที่ตรงกับเรื่องอิเหนา	ประวัติของเรื่องปันหยี	

ประเภทการแสดงที่เล่นเรื่องปันหยี	และเนื้อหาเรื่องปันหยีส�านวนต่าง	ๆ	ตัวอย่างเช่น	

	 ๑๕
	 ต่อมาใน	พ.ศ.	๒๔๖๐	สมัยรัชกาลที่	๖	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารง

ราชานุภาพ	 ทรงน�าบทละครเรื่องอิเหนาฉบับดังกล่าวมาทรงพิจารณาอีกครั้ง	 แล้วทรงวินิจฉัยว่า

น่าจะเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่	 ๑	 เน่ืองจาก	 “เห็นส�านวนกลอนเหมือนกับบทละครเรื่อง

รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ จึงเกิดความคิดว่า น่ีเองคือบทอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาล

ที่ ๑”	(The	Fine	Arts	Department,	1973,	p.	ข-ค)

	 ๑๖
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสชวา	 ๓	 ครั้ง	 เพื่อทรงเจริญ

สัมพันธไมตรีและทรงส�าราญพระราชอิริยาบถ	 ครั้งแรกเสด็จเมื่อ	 พ.ศ.๒๔๑๓	 ครั้งที่	 ๒	 เสด็จเมื่อ

พ.ศ.๒๔๓๙	และครั้งที่	๓	เสด็จเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๔๔	ในครั้งที่	๒	เป็นการเสด็จส่วนพระองค์	จึงทรงมีเวลา

เต็มที่ในการค้นคว้าและสนทนาเรื่องที่สนพระราชหฤทัยรวมทั้งเรื่องอิเหนา
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ตอนทีเ่สดจ็พระราชด�าเนินผ่านเขามะราปีในเมอืงยกยา	ทรงได้ฟังนิทานเกีย่วกบัแม่น�า้

เบราหรือ	“แม่น�้าตาย”	ที่ภูเขานี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องปันหยี	ก็ทรงบันทึกนิทานส�านวนนี้

ลงไว้	แล้วทรงเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับเรื่องอิเหนาเล็กของไทย	กล่าวคือ	นิทานเล่าว่า

มีระตูผู้หน่ึงเดินทางไปแต่งงาน	 ระหว่างทางขากลับได้แวะบูชายัญที่ภูเขามะราป	ี

ท�าให้พบกับปันหยีซึ่งแวะมาบูชายัญเช่นกัน	ระตูกับปันหยีเกิดรบกันขึ้น	ระตูถูกฆ่าตาย	

ท�าให้เมียต้องฆ่าตัวตายตาม	 จากน้ันก็เผาศพและกวาดกระดูกลงแม่น�้าน้ี	 จึงได้ชื่อว่า

แม่น�้าตาย	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิจารณ์ว่า	 นิทาน

ดังกล่าวน้ีคล้ายกับตอนปันหยีรบกับระตูบุศสิหนาที่ภูเขาปะราปีในเรื่องอิเหนาเล็ก

ซ่ึงพอระตูตาย	 นางดรสามเหสีของระตูก็แบหลาฆ่าตัวตายตามเช่นกัน	 ดังที่ทรง

กล่าวว่า	 “แม้ มันช่างโดนกับเรื่องรตูบุศสิหนาแลนางอรสาเสียจริง ๆ แต่จะถามเอา

ชื่อรตูกับนางไม่ได้ความ ไม่มีใครจ�าได้”	(Chulalongkorn	(Rama	V),	2012,	p.	216)

	 ตัวอย่างความรู้อีกประเด็นหนึ่งที่ทรงน�าเสนอไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องนี้	คือ

เรื่องลักษณะส�าคัญของนิทานปันหยี	 กล่าวคือ	 เมื่อได้ทรงค้นคว้าและฟังนิทานปันหยี

ส�านวนต่าง	ๆ	ของชวามาระยะหนึ่ง	ก็ทรงประมวลความรู้และทรงวิเคราะห์ว่า	เรื่อง

ปันหยีมีที่มาจากพงศาวดารและเล่ากันอยู่หลายส�านวนแตกต่างกันไป	 คล้ายกับนิทาน

พระร่วงในพงศาวดารเหนือของไทยที่เล่าเป็นหลายส�านวนเช่นกัน	 และด้วยเหตุที่เป็น

เรื่องเล่าเก่าแก่ที่เล่ากันมาช้านาน	จึงมีการแต่งเติมอิทธิปาฏิหาริย์ต่าง	ๆ	เข้าไปจนไม่

อาจถือเป็นพงศาวดารได้	ดังที่ทรงกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

… เรื่องอิเหนาเปนเรื่องเก่าเหมือนพงศาวดารเหนือ แลมีผู้เอาไป

แต่งเล่นละครมาก เนื้อความต่าง ๆ กันไป … เรื่องราวมักจะกล่าว

ให้วิเศษไปต่าง ๆ จนจะจับเปนเค้าพงศาวดารไม่ใคร่จะได้ แต่

เปนอันได้ความแน่ว่าปันหยน้ัีนมอี�านาจใหญ่ไม่แต่เฉพาะในเกาะชวา 

(Chulalongkorn	(Rama	V),	2012,	p.	218-223)

	 ความรู้อันหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องปันหยี/อิเหนาที่ทรงสืบค้นและอธิบาย

อยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องน้ี	 แสดงให้เห็นความสนพระราชหฤทัยและความผูกพันที่

ทรงมีต่อเรื่องอิเหนา	 ดังที่ทรงกล่าวไว้ว่า	 จุดประสงค์หน่ึงที่ทรงค้นคว้าเรื่องปันหยี
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ในพงศาวดารชวา	 ก็เพื่อ	 “จะได้รู้ต้นเชื้อวงศ์ของอิเหนา ซ่ึงเรานับว่าเป็นคนรู้จักกัน

ในหนังสือ”	(Chulalongkorn	(Rama	V),	2012,	p.	191)

	 ผลการศึกษาดังได้อธิบายมาเป็นล�าดับในหัวข้อน้ี	 สะท้อนให้เห็นว่า	 การน�า

เสนอเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 มีความหลากหลายและมีขอบเขตกว้างขวางขึ้น	

ทั้งในมิติของรูปแบบและในมิติของบริบทการสร้าง-เสพวรรณกรรมซ่ึงปรากฏทั้งใน

แวดวงราชส�านักและในหมูป่ระชาชน	จนอาจกล่าวได้ว่า	สมัยรัชกาลท่ี ๕ เป็น “ยุคทอง”

ยุคหนึ่งของเรื่องอิเหนา 

	 ความรุ่งเรืองของเรื่องอิเหนาในยุคสมัยน้ี	 น่าจะมาจากปัจจัยหรือสาเหตุ

หลายประการ	ประการแรก	น่าจะเกดิจากการทีร่สนิยมทางศลิปะของผู้คนในยคุสมยัน้ี

โดยเฉพาะชาววังยงัคงสืบเน่ืองจากยคุสมยัก่อนหน้า	จึงท�าให้เรือ่งอิเหนาซ่ึงเป็นทีนิ่ยม

และรู้จักกันดีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังคงได้รับการสืบทอดและถ่ายทอดในสื่อและ

ศิลปะต่าง	 ๆ	 ประการที่สอง	 ความมีเสน่ห์และลักษณะสากลของเรื่องอิเหนาที่เป็น

เรื่องของความรัก	การรบ	และการผจญภัยที่น่าประทับใจ	ก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้

เรื่องนี้ยังคงครองใจและเข้าถึงจิตใจของผู้คนในยุคนี้ได้	 ประการที่สาม	 พระราชนิยม

และความสนพระราชหฤทัยอันลึกซ้ึงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงมีต่อเรื่องอิเหนา	น่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่ส่งเสริมให้ยุคนี้เป็น	“ยุคทอง”	ของ

เรือ่งอิเหนา	ดงัจะเหน็ว่าทรงสืบทอดและสร้างสรรค์เรือ่งอิเหนาในหลากหลายลักษณะ	

เช่น	 ทรงสืบทอดการแสดงของหลวงเรื่องอิเหนา	 โปรดทอดพระเนตรการแสดงและ

ฟังการขับร้องเรื่องอิเหนาอยู่เสมอ	 โปรดเกล้าฯ	 ให้มีการแสดงและการขับร้องเรื่อง

อิเหนาในโอกาสต่าง	 ๆ	 ทรงพระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา	 ทรงพระราช

นิพนธ์วรรณกรรมโดยมีเรื่องอิเหนาเป็นแรงบันดาลพระทัย	 และทรงค้นคว้าอธิบาย

ความรู้เรื่องอิเหนาในหลากหลายประเด็น

เรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่ ๕: หัวเลี้ยวแห่งวัฒนธรรมอิเหนาของไทย

	 วัฒนธรรมอิเหนาของไทยต้ังต้นข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลาย	 จากน้ันก็ได้รับ

การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงมาเป็นล�าดับจวบจนปัจจุบัน	ในกระแสธารแห่งการสร้าง

และเสพเรื่องอิเหนาที่สืบสายต่อเน่ืองมาน้ี	 ยุคสมัยรัชกาลที่	 ๕	 เป็นยุคหน่ึงที่เกิด
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ผลงานและปรากฏการณ์เรื่องอิเหนาอย่างหลากหลายดังที่ได้ศึกษามาข้างต้น	ผลงาน

และปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ี	ไม่เพยีงแต่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอิเหนาแต่เดมิเท่าน้ัน	

แต่ยังได้สร้างความเปล่ียนแปลงหรือ	 “จุดเปล่ียน”	 ส�าคัญแก่การสร้างและเสพเรื่อง

อิเหนาด้วยหลายด้าน	ได้แก่	ด้านความแพร่หลายของเรื่องอิเหนา	ด้านรูปแบบและวิธี

การน�าเสนอเรื่องอิเหนา	ด้านการละครอิเหนา	ด้านเนื้อหาหรือส�านวนของเรื่องอิเหนา	

และด้านอิเหนาศึกษา	ดังนี้

 ๑. หัวเลี้ยวด้านความแพร่หลายของเรื่องอิเหนา

	 ยคุสมยัรชักาลที	่๕	เป็นยคุทีเ่รือ่งอิเหนาได้แพร่หลายไปสู่พืน้ทีก่ารแสดงและ

การอ่านของประชาชนอย่างเด่นชัดและกว้างขวางขึ้นกว่ายุคก่อนหน้าที่อยู่ในแวดวง

ราชส�านักเป็นหลัก	ดังนี้

	 ในด้านการแสดง	 ด้วยเหตุที่เรื่องอิเหนาตั้งต้นที่การเป็นละครในอันเป็น

ละครของพระมหากษัตริย์ต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย	 การแสดงเรื่องน้ีจึงอยู่ใน

บรบิทของราชส�านักเป็นหลัก	ทัง้ละครในของหลวง	และละครในของเจ้านายและขนุนาง

ซ่ึงได้รับพระบรมราชานุญาตให้มีละครในได้แต่ต้องเป็นละครผู้ชาย
๑๗
	 จนในสมัย

รัชกาลที่	๔	จึงปรากฏว่ามีการเล่นเรื่องอิเหนาในการแสดงของประชาชนและสามารถ

เล่นเป็นละครผู้หญิงได้ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น	 แต่อาจจะยังไม่แพร่หลายมากนัก	

จนมาถงึสมยัรชักาลที	่๕	จึงปรากฏหลักฐานเด่นชดัข้ึนว่าเรือ่งอิเหนาทัง้อิเหนาเล็กและ

อเิหนาใหญ่แพร่หลายในการแสดงของประชาชน	ดังพบว่าละครและลิเกหลายคณะใน

ยุคดังกล่าวนิยมเล่นเรื่องอิเหนาเล็ก	 และมีคณะละครแขกน�าเรื่องอิเหนาใหญ่มาเล่น

แบบมลายู	โดยเล่นสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	๔	

	 ในด้านการอ่าน	 ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 เรื่องอิเหนา

ได้รับการพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกเพื่อจ�าหน่าย	 ได้แก่	 เรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์

รัชกาลที่	 ๑	 และเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๒	 การพิมพ์เรื่องอิเหนาทั้ง	

 
๑๗
	 เจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีละครในได้	 แต่

ต้องหดัเป็นละครผู้ชาย	เน่ืองจากละครผู้หญิงมไีด้เฉพาะของหลวงเท่าน้ัน	(Damrongrachanuphap,	

1965,	p.	20)
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๒	ฉบับดังกล่าวนี้	นับเป็น	“จุดเปลี่ยน”	ส�าคัญที่ท�าให้เรื่องอิเหนาแพร่หลายไปสู่แวดวง

การอ่านของประชาชนอย่างกว้างขวางมากข้ึนกว่ายุคก่อนที่แพร่หลายในหมู่ชาววัง

เป็นหลัก	 นอกจากน้ี	 การพิมพ์ดังกล่าวยังท�าให้คณะละครต่าง	 ๆ	 ได้ซ้ือหาบท

พระราชนิพนธ์ไปปรบัใช้ในการแสดงด้วย	ฉบบัทีนิ่ยมมากคงเป็นเรือ่งอิเหนาเล็กเพราะ

มีการพิมพ์ซ�้าหลายครั้งโดยโรงพิมพ์หลายแห่งในยุคนี้	 เช่น	 โรงพิมพ์ครูสมิท	 โรงพิมพ์

ราษฎร์เจริญ	โรงพิมพ์นายเทพ	และโรงพิมพ์พานิชศุภผล	

	 หนังสือเรื่องอิเหนาที่พิมพ์จ�าหน่ายในสมัยน้ี	 นอกจากแพร่หลายในพระนคร

แล้ว	 คงแพร่หลายไปยังท้องถิ่นต่าง	 ๆ	 รวมทั้งน่าจะข้ามไปยังดินแดนลาวด้วย	 ดังที่	

ธานีรัตน์	จัตุทะศรี	(Jatuthasri,	2016,	p.	175)	ศึกษาเรื่องอินเหนาฉบับลาวที่หอสมุด

แห่งชาตลิาวจัดพมิพ์จากต้นฉบบัพบัสาเมือ่	พ.ศ.	๒๕๑๓	และสันนิษฐานว่า	เรือ่งอินเหนา

ฉบับน้ีน่าจะแต่งขึ้นที่หลวงพระบางในช่วงเวลาที่ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โดยกวีลาวคงมีโอกาสได้อ่านเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์

รัชกาลที่	 ๒	 ซ่ึงพิมพ์ครั้งแรกในเวลาน้ัน	 และเกิดแรงบันดาลใจในการแต่งเรื่อง

อินเหนาขึ้น

 ๒. หัวเลี้ยวด้านรูปแบบและวิธีการน�าเสนอเรื่องอิเหนา

	 ผลงานเรื่องอิเหนาส่วนหน่ึงที่เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 เป็นการสืบทอด

รูปแบบและวิธีการน�าเสนอแบบขนบเดิมที่เคยมีมาในยุคก่อน	 เช่น	 ละครใน	 มโหร	ี

สักวา	 และนิราศ	 ขณะเดียวกันผลงานอีกส่วนหน่ึงมีรูปแบบและวิธีการน�าเสนอใน

แนวใหม่ซ่ึงไม่เคยปรากฏแก่เรื่องอิเหนามาก่อนหรืออาจมีปรากฏบ้างก่อนหน้าน้ีแต่

ไม่เด่นชัดเท่าในยุคสมัยนี้	ดังนี้

	 รูปแบบและการน�าเสนอเรื่องอิเหนาใหญ่ในแนวใหม่	 ได้แก่	 การพิมพ์เรื่อง

อิเหนาใหญ่เพื่อจ�าหน่าย	และการน�าเรื่องนี้ไปเล่นละครแขกและละครพันทาง	ดังเช่น

ที่ปรากฏในละครแขกของนายเสือ	และละครพันทางของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ�ารง	

	 ส่วนรูปแบบและการน�าเสนอเรื่องอิเหนาเล็กในแนวใหม่มีหลายลักษณะ	เช่น	

การร้องคอนเสิร์ตเรื่องอิเหนา	 การน�าเรื่องอิเหนามาแต่งเป็นโคลงซ่ึงก่อนหน้าน้ี

ไม่ปรากฏ	 การแต่งบทเจรจาละครในเรื่องอิเหนาเป็นลายลักษณ์ที่มีลักษณะคล้าย
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ละครพูดและเน้นความสนกุขบขันซึง่ต่างกับขนบละครในแต่เดิมที่ไม่ให้ความส�าคัญแก่

การเจรจา	 การน�าเรื่องอิเหนามาเล่นละครดึกด�าบรรพ์ซ่ึงมีการใช้เพลงส�าเนียงแขก	

มีบทร้องภาษามลายูประกอบ	 และมีฉากที่ตระการตา	 การเล่นลิเกเรื่องอิเหนา

การพิมพ์เรื่องอิเหนาเพื่อจ�าหน่าย	 การศึกษาและน�าเสนอเรื่องอิเหนาในเชิงวิชาการ	

การน�าชื่อตัวละครจากเรื่องอิเหนามาตั้งช่ืองานศิลปะหรือใช้เป็นนามแฝง	 รวมทั้ง

การสร้างจิตรกรรมอิเหนาหลายชุดที่น�าวิธีการวาดแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานและ

น�าเสนอในพืน้ทีใ่หม่	เช่น	วาดในสมดุภาพ	และวาดเฉพาะตอนในกรอบส�าหรบัใช้ตกแต่ง	

นอกจากนี้	การเล่นละครในเรื่องอิเหนาในยุคนี้	พบว่าบางครั้งมีการเพิ่มลักษณะใหม่	ๆ 	

เข้าไปผสมผสานด้วย	 ดังเห็นได้จากบทละครเรื่องอิเหนาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์	ทีใ่ช้เพลงส�าเนียงแขกหลายเพลงเพือ่สร้างรสออกภาษา	

และแทรกบทฉุยฉายอิเหนาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน	

	 ผลงานเรื่องอิเหนาแนวใหม่ดังกล่าวนี้	 ได้สร้าง	 “จุดเปลี่ยน”	 แก่วัฒนธรรม

อิเหนาอย่างชัดเจน	 เน่ืองจากเป็นการขยายรูปแบบและวิธีการน�าเสนอเรื่องอิเหนา

ให้กว้างขวางและหลากหลายมากข้ึนกว่าทีเ่คยมมีา	อีกทัง้ยงัเป็นตวัอย่างการปรบัแปลง

เรื่องอิเหนาในลักษณะต่าง	 ๆ	 ด้วย	 เช่น	 บทเจรจาละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์

รัชกาลที่	 ๕	 แสดงให้เห็นการปรับเรื่องอิเหนาให้ร่วมสมัยและสร้างความสนุกขบขัน

ผ่านบทบาทตัวละคร	 บทละครดึกด�าบรรพ์พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 แสดงให้เห็นการปรุงบทที่มีการออกภาษา

ชวามลายูในบางช่วงจากการบรรจุเพลงส�าเนียงแขกและการแต่งบทร้องภาษามลาย	ู

ซ่ึงการใช้เพลงส�าเนียงแขกน้ียังพบในบทละครเรื่องอิเหนาพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ	กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์	ด้วยดังได้กล่าวแล้วข้างต้น	

	 “จุดเปล่ียน”	 ด้านรูปแบบและวิธีการน�าเสนอดังกล่าวน้ี	 สะท้อนให้เห็นว่า	

แนวคิดในการสร้างผลงานเรื่องอิเหนาในยุคน้ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม	 กล่าวคือ	

ศิลปินหรือผู้สร้างงานมิได้ยึดติดว่าจะต้องน�าเสนอตาม	 “กรอบ”	 หรือขนบเดิมอย่าง

เคร่งครัด	 แต่	 “กล้า”	 ที่จะดัดแปลงเรื่องอิเหนาให้แปลกใหม่และหลากหลายมากขึ้น	

สอดคล้องกับส่ือและศิลปะรูปแบบใหม่	 ๆ	 ที่เกิดข้ึนในสมัยน้ี	 ซ่ึงได้ส่งผลสืบเน่ือง

มาจนถึงยุคปัจจุบันที่มีการถ่ายทอดและดัดแปลงเรื่องอิเหนาในส่ือและศิลปะต่าง	 ๆ	

หลายลักษณะ	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔34

	 เหตุปัจจัยที่ท�าให้เกิด	“จุดเปลี่ยน”	ด้านรูปแบบและการน�าเสนอเรื่องอิเหนา

ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ดังกล่าวน้ี	 อาจสืบเน่ืองมาจากการที่ในยุคน้ีมีส่ือและศิลปะ

แนวใหม่เกิดขึ้นมาก	ทั้งด้านขับร้อง	การแสดง	วรรณกรรม	และจิตรกรรม	ดังนั้นเมื่อ

ผู้สร้างงานเลือกน�าเรื่องอิเหนามาน�าเสนอในส่ือและศิลปะเหล่าน้ัน	 จึงท�าให้รูปแบบ

การน�าเสนอเรื่องอิเหนาในยุคน้ีมีความแปลกใหม่หลากหลายมากขึ้นกว่ายุคก่อน	 เช่น	

คอนเสิร์ต	ละครดึกด�าบรรพ์	ละครพันทาง	และลิเก	นอกจากนี้	การที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัมพีระราชนิยมวรรณคดเีรือ่งน้ีอย่างลึกซ้ึง	อีกทัง้ทรงส่งเสรมิ

และยอมรับให้มีการน�าเสนอเรื่องอิเหนาทั้งแนวขนบและแนวใหม่	 รวมทั้งยังทรง

พระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาในแนวใหม่ด้วยพระองค์เอง	 ได้แก่	 บทเจรจาละครเรื่อง

อิเหนาซ่ึงมีลักษณะคล้ายละครพูดที่สนุกและร่วมสมัย	 ก็อาจเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งเสริม

ให้ศลิปินหรอืผู้สร้างในยคุน้ีเกดิแรงบันดาลใจทีจ่ะสร้างงานเรือ่งอิเหนาทัง้แนวเดมิและ

แนวใหม่อย่างหลากหลาย

 ๓. หัวเลี้ยวด้านการละครอิเหนา

	 ละครเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ปรากฏทั้งรูปแบบเดิมตามขนบและ

รปูแบบใหม่ดงักล่าวแล้วข้างต้น	รปูแบบเดมิตามขนบ	ได้แก่	ละครใน	ซ่ึงมทีัง้ของหลวง

และของบรรดาเจ้านายและขุนนางต่าง	 ๆ	 ซ่ึงได้ช่วยสืบทอดองค์ความรู้ละครอิเหนา

แบบดั้งเดิมให้ยังคงอยู่และส่งต่อแก่การละครในยุคหลังต่อไป	 ส่วนรูปแบบหรือแนว

ใหม่	ๆ 	ของละครเรือ่งอิเหนาในสมยัน้ีกม็อียูห่ลากหลาย	อาท	ิการเล่นละครแขกและละคร

พันทางเรื่องอิเหนาใหญ่	การเล่นละครดึกด�าบรรพ์เรื่องอิเหนาเล็ก	การเจรจาละครใน

เรือ่งอิเหนาเล็กซ่ึงมลัีกษณะคล้ายละครพดูทีเ่น้นความขบขนั	และการเล่นละครในเรือ่ง

อิเหนาเล็กที่มีลักษณะใหม่	 ๆ	 เข้ามาผสมผสานดังเช่นละครเรื่องอิเหนาของพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

	 ละครเรื่องอิเหนาในแนวใหม่ดังกล่าวน้ี	 ได้สร้าง	 “จุดเปล่ียน”	 ส�าคัญแก่

การละครอิเหนา	 กล่าวคือ	 ท�าให้ละครที่เล่นเรื่องอิเหนามิได้มีแต่ละครในตามขนบ

เท่านั้น	แต่มีหลายประเภทหรือหลายแนวมากขึ้น	อันส่งผลให้เกิดบทละครเรื่องอิเหนา

ฉบับใหม่	ๆ 	หลายฉบับซึ่งปรุงขึ้นตามแนวทางการแสดงนั้น	ๆ 	นอกจากน้ี	ละครรูปแบบ

ใหม่หรอืแนวใหม่ดงักล่าว	ยงัท�าให้เกดิกระบวนแสดงหรอื	“รสชาต”ิ	ใหม่แก่ละครเรือ่ง
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อิเหนาด้วย	 เช่น	 “รสขบขัน”	 ดังปรากฏในการเจรจาละครในเรื่องอิเหนาเล็ก

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 5	 และ	 “รสจากการออกภาษา”	 ดังปรากฏในการแสดง

ละครพันทางเรื่องอิเหนาใหญ่ของคณะเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ�ารงซ่ึง	 “คงใช้เพลง

และท่าร�าที่มีกล่ินอายทางชวาอยู่บ้าง”	 (Virulrak,	 2004,	 p.	 229)	 การออกภาษา

หรือการแสดงความเป็นต่างชาติต่างภาษาน้ี	 ยังปรากฏในบทละครดึกด�าบรรพ์เรื่อง

อิเหนาเล็กของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ	์ และ

บทละครเรื่องอิเหนาเล็กของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์	ด้วย	

ดังเห็นได้จากการบรรจุเพลงส�าเนียงแขกหลายเพลงในบทละครทั้ง	 ๒	 ฉบับดังกล่าว	

และการแทรกบทร้องภาษามลายูในบทละครดึกด�าบรรพ์เรื่องอิเหนา	

	 การออกภาษาในการแสดงละครเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ดังกล่าวน้ี	

น่าจะเป็นแบบอย่างหน่ึงให้แก่การสร้างสรรค์ละครเรื่องอิเหนาในสมัยต่อมา	 อาทิ	

ละครร�าเรื่องอิเหนาแบบแต่งชวาของกรมศิลปากร	 ละครร�าแบบแต่งชวาน้ี	Mattani	

Mojdara	Rutnin	(Mojdara	Rutnin,	1996,	p.	293)	อธิบายว่า	เกิดขึ้นในยุคที่	ธนิต	

อยู่โพธิ์	 เป็นอธิบดีกรมศิลปากร	 โดยได้แรงบันดาลใจจากการเห็นนาฏศิลป์และ

เครื่องแต่งกายแบบชวาเมื่อครั้งเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย	 ท�าให้คิดปรับละครร�า

เรื่องอิเหนาให้แต่งกายแบบชวา	 และน�าเสนอความเป็นชวาผ่านองค์ประกอบต่าง	 ๆ	

ด้วย	เช่น	เพลง	ท่าร�า	และฉาก	อันท�าให้	“เกิดความแปลกใหม่กลายเป็นละคอนแนว

พันทางมากกว่าละคอนใน” (Rutnin,	2008,	p.	164)	การปรุงละครร�าแนวแต่งชวาของ

กรมศิลปากรให้ออกภาษาผ่านองค์ประกอบต่าง	ๆ 	นี้	ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะได้แนวคิดหรือ

แบบอย่างบางประการจากละครเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่	๕	ด้วย	อาทิ	การบรรจุ

เพลงส�าเนียงแขก	 ก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วในบทละครดึกด�าบรรพ์พระนิพนธ์สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 และบทละครเรื่องอิเหนา

พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์	 หรือการท�าฉากที่มี

ลักษณะสถาปัตยกรรมชวา	กม็แีบบอย่างให้เหน็มาแล้วเช่นกนัในฉากละครดกึด�าบรรพ์

เรื่องอิเหนาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
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 ๔. หัวเลี้ยวด้านเนื้อหาหรือส�านวนของเรื่องอิเหนา	ดังนี้

 ลักษณะแรก	 ดังได้อธิบายข้างต้นแล้วว่า	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 มีการค้นคว้า

และอธบิายความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งอิเหนาในงานเขียนหลายเรือ่ง	เช่น	ระยะทางเทีย่วชวา

กว่าสองเดือนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๕	 และพงศาวดารโยนกของพระยาประชา

กิจกรจักร	 (แช่ม	 บุนนาค)	 โดยเน้ือหาส่วนหน่ึงของผลงานดังกล่าวเป็นการค้นคว้า

รวบรวมนิทานปันหยีส�านวนต่าง	 ๆ	 ไว้	 ลักษณะดังกล่าวท�าให้เกิด	 “จุดเปล่ียน”	 ด้าน

เนื้อหาหรือส�านวนของเรื่องอิเหนาในสังคมไทยอย่างชัดเจน	คือท�าให้สังคมไทยได้รู้จัก

นิทานปันหยีส�านวนใหม่ๆ	เพิ่มเติมขึ้นจากเดิมที่มีอยู่	๒	ส�านวนคือเรื่องอิเหนาเล็กและ

อิเหนาใหญ่	 ตัวอย่างเช่น	 พระราชนิพนธ์เรื่องระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน	

เล่านิทานปันหยีของชวาไว้	 ๕	 ส�านวน	 หรือเรื่องพงศาวดารโยนกของพระยาประชา

กิจกรจักร	(แช่ม	บุนนาค)	เล่านิทานปันหยีที่ปรากฏในพงศาวดารของชวา	๒	ส�านวน

	 นิทานปันหยีส�านวนใหม่	 ๆ	 ดังกล่าว	 ไม่เพียงแต่	 “เปิดโลก”	 การรับรู้เรื่อง

อิเหนาของชาติอ่ืนให้แก่คนไทยเท่าน้ัน	 แต่ยังมีคุณูปการต่อวงวรรณกรรมอิเหนาใน

ยุคสมัยต่อมาด้วย	 ประการแรก	 นิทานปันหยีส�านวนใหม่ดังกล่าวเป็นเน้ือหาให้กวียุค

หลังน�าไปใช้สร้างสรรค์ผลงาน	ตัวอย่างเช่น	เนื่องน้อย	ชูโต	(2497)	ได้น�านิทานปันหยี

ส�านวนหน่ึงที่เล่าอยู่ในพงศาวดารโยนกของพระยาประชากิจกรจักร	 (แช่ม	 บุนนาค)	

มาแต่งเป็นค�ากลอนช่ือว่า	 “ค�ากลอนเรื่องลูกอิเหนา”	 เล่าเรื่องราวของกุดาลาหลิน

ผู้เป็นโอรสของอิเหนา	 อีกประการหน่ึง	 การค้นคว้าและน�านิทานปันหยีของชาติอ่ืน

มาเล่าในงานเขยีนสมยัรชักาลที	่๕	ดงักล่าวน้ี	น่าจะสร้างแรงบันดาลใจหรอืจุดประกาย

ให้คนไทยเกิดความสนใจใคร่รู้นิทานปันหยีส�านวนอื่น	ๆ	เพิ่มเติมมากขึ้นอีก	อันน�าไปสู่

การแปลนิทานปันหยีของชาติอื่นมาอย่างเต็มรูปในสมัยต่อมา	อาทิ	ในสมัยรัชกาลที่	๖	

ขุนนิกรการประกิจ	(บิน	อับดุลลาห์)	ได้แปลนิทานปันหยีฉบับมลายูเป็นร้อยแก้วภาษา

ไทยชื่อว่า	“พงศาวดารอิเหนาฉบับอารีนัครา”
๑๘
	หรือในสมัยรัชกาลที่	๘	สมเด็จพระเจ้า

 
๑๘
	 ต้นฉบับเดิมของเรื่องน้ีเป็นภาษามลายู	 มารดาของเจ้าพระยาไทรบุรีช่ือหวันเต๊ะ	

ถวายไว้เป็นสมบตัขิองหอพระสมดุฯ	สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ซ่ึงทรง

เป็นสภานายกหอพระสมุดฯ	 ในขณะนั้น	 มีรับสั่งให้ขุนนิกรการประกิจ	 (บิน	 อับดุลลาห์)	 แปลถวาย

ในช่วง	พ.ศ.	๒๔๖๑-๒๔๖๒	(Nikonkanprakit,	1977,	p.	ก)
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บรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพนิิต	ได้ทรงแปลนิทานปันหยเีรือ่ง	“หกิะยตั

ปันหย	ีสะมหิรงั”	ฉบบัภาษามลายเูป็นร้อยแก้วภาษาไทย	ในระหว่างทีป่ระทบัอยูท่ีเ่มอืง

บันดุง	ประเทศอินโดนีเซีย

 อีกลักษณะหนึ่ง	 การที่สมัยรัชกาลที่	 ๕	มีการตั้งหอพระสมุดฯ	ซึ่งมีบทบาท

ส�าคัญในการรวบรวมหนังสือส�าคัญต่าง	 ๆ	 เข้ามารวมไว้ในแห่งเดียวกัน	 ยังท�าให้เกิด	

“จุดเปล่ียน”	 ด้านเน้ือหาหรือส�านวนของเรื่องอิเหนาในแง่ที่เป็นการตั้งต้นรวบรวม

สมุดไทยเรื่องอเิหนาฉบบัตา่ง	ๆ 	เข้ามารวมไว้อยา่งเป็นระบบในหอพระสมุดฯ	อนัท�าให้

พบต้นฉบับบทละครเรื่องอิเหนาฉบับอ่ืนนอกเหนือจากฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๒	

ที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว	อาทิ	พบสมุดไทยบทละครเรื่องอิเหนาส�านวนเก่าซึ่งได้มาจาก

นครศรีธรรมราช	 เรื่องอิเหนาฉบับน้ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

พระราชวินิจฉัยว่าเป็นฉบับอยุธยา	 แต่ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ	ทรงพิจารณาแล้วทรงเห็นว่าน่าจะเป็นฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๑	

ดังได้อธิบายแล้วข้างต้น	

	 การได้พบเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	 ๑	 ซ่ึงแต่เดิมทราบกันมาแต่

เพียงว่ามีพระราชนิพนธ์เรื่องน้ีแต่ไม่มีใครเคยพบเห็นต้นฉบับ	 ได้ท�าให้สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ทรงพระด�ารทิีจ่ะรวบรวมต้นฉบับเรือ่งอิเหนา

ฉบับน้ีให้ได้มากที่สุด	 จึงทรงก�าชับเจ้าพนักงานของหอพระสมุดฯ	 ว่า	 “ถ้าได้หนังสือ

อิเหนามาให้ตรวจส�านวนดูก่อนทุกเล่ม ถ้าเห็นส�านวนแปลกกับฉบับพิมพ์
๑๙

ให้เอาไว้

พวก ๑ ต่างหาก รวบรวมมาอย่างน้ีจนได้บทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาล

ที่ ๑ เบ็ดเสร็จด้วยกันรวม ๗ เล่มสมุดไทย มีขาดบ้างเป็นตอน ๆ”	 (The	Fine	Arts	

Department,	1973,	p.	ค)	

 ๕. หัวเลี้ยวด้านอิเหนาศึกษา 

	 สมัยรัชกาลที่	 ๕	 มีงานเขียนเชิงค้นคว้าและให้ข้อมูลความรู้เรื่องอิเหนา

เกดิขึน้เป็นครัง้แรกดงัได้กล่าวแล้วข้างต้น	เช่น	พระราชวิจารณ์เรือ่งอิเหนาส�านวนเก่า	

พระราชนิพนธ์เรื่องระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน	 พระราชนิพนธ์จดหมายรายวัน

 
๑๙
	ฉบับพิมพ์	หมายถึง	บทละครเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๒
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เมือ่เสดจ็ประพาสเกาะชวาครัง้หลัง	และพงศาวดารโยนกของพระยาประชากจิกรจักร	

(แช่ม	 บุนนาค)	 ผลงานเหล่าน้ีมีความส�าคัญต่อวัฒนธรรมอิเหนาในแง่ที่เป็นจุดตั้งต้น	

“อิเหนาศึกษา”	ในสังคมไทย	ท�าให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอิเหนาในแง่มุมต่าง	ๆ	ได้	

“ก่อร่าง”	ขึ้น	และแสดงให้เห็นแนวทางการศึกษาเรื่องอิเหนา	ซึ่งปรากฏ	๒	แนวทาง

หลัก	ได้แก่	การศึกษาแนวประวัติ	และการศึกษาแนว	“ข้ามชาติ”	

	 การศกึษาเรือ่งอิเหนาในแนวประวัต	ิเหน็ได้จากพระราชวิจารณ์ของพระบาท

สมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทีท่รงศกึษาเน้ือหาและส�านวนภาษาในบทละครเรือ่ง

อิเหนาส�านวนเก่าทีห่อพระสมดุฯ	ได้มาจากนครศรธีรรมราช	แล้วทรงพระราชวินิจฉัยว่า

น่าจะเป็นฉบับที่แต่งสมัยอยุธยาและชาวนครศรีธรรมราชได้คัดบทไป	พระราชวิจารณ์

น้ีทรงแทรกอยู ่ในหนังสือ	 พระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจ�ากรมหลวง

นรินทรเทวี	ดังได้อธิบายแล้วข้างต้น

	 ส่วนการศึกษาค้นคว้าเรื่องอิเหนาในแนว	 “ข้ามชาติ”	 เห็นได้เด่นชัดใน

พระราชนิพนธ์เรื่องระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน	 ประเด็นความรู้เรื่องปันหยีและ

เรื่องอิเหนาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงค้นคว้าและทรงวิเคราะห์

อยูใ่นพระราชนิพนธ์เรือ่งน้ี	เป็นต้นแบบและเป็น	“ประเดน็ตัง้ต้น”	ให้แก่การศกึษาเรือ่ง

อิเหนาในแนว	“ข้ามชาต”ิ	ได้เป็นอย่างด	ีอาท	ิประเดน็เรือ่งทีม่าและลักษณะส�าคญัของ

เรือ่งปันหยชีวา	ประเดน็เรือ่งลักษณะร่วมและลักษณะแตกต่างระหว่างเรือ่งปันหยขีอง

ชวากับเรื่องอิเหนาของไทย	 ประเด็นเรื่องภูมิศาสตร์	 ภาษา	 และวัฒนธรรมชวากับ

การสร้างความเข้าใจเรื่องอิเหนาของไทย	 เช่น	 ทรงเช่ือมโยงช่ือเมืองและภูมิศาสตร์

ของชวากบัช่ือเมอืงในเรือ่งอิเหนา	ทรงค้นความหมายของค�าศพัท์บางค�าในเรือ่งอิเหนา

ที่ใช้กันอยู่ในชวา	เช่น	ค�าว่า	“บุษบา”	และ	“สลา”	และทรงเชื่อมโยงวัฒนธรรมชวากับ

วัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่องอิเหนาของไทย	เช่น	การจารึกชื่อบนกริช	พิธีแห่สระสนาน	

และการกินเลี้ยงขับร�า

	 ผลงานเชิงวิชาการเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ดังกล่าวน้ี	 นอกจากช่วย

สร้างความรู้เรื่องอิเหนาและตั้งต้น	 “อิเหนาศึกษา”	 ในสังคมไทยแล้ว	 ยังน่าจะจุด

ประกายให้เกิดการ	 “ต่อยอด”	 ศึกษาค้นคว้าเรื่องน้ีในสมัยต่อมาด้วย	 เช่น	 ผลงาน	

ต�านานละครอิเหนา	พระนิพนธ์สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
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และ	 วิจารณ์เรื่องนิทานปันหยีหรืออิเหนา	 พระนิพนธ์พระวรวงศ์เธอ	 กรมหมื่น

พิทยลาภพฤฒิยากร

สรุปและอภิปรายผล

	 นับตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายที่เรื่องอิเหนาได้ปรากฏขึ้น	 เรื่องน้ีได้รับ

การสืบทอดและด�ารงอยูใ่นศลิปวัฒนธรรมไทยเรือ่ยมา	และส่ังสมเป็นวัฒนธรรมอิเหนา

ที่มีอายุยาวนานกว่า	๒๐๐	ปี	ในช่วงระยะเวลาอันยาวนานดังกล่าวนี้	สมัยรัชกาลที่	๕	

เป็นยคุหน่ึงทีเ่กดิปรากฏการณ์และการสร้างสรรค์ผลงานเรือ่งอิเหนาอย่างหลากหลาย	

ทั้งแนวเดิมและแนวใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 ดังปรากฏให้เห็นในมิติการขับร้อง	

การแสดง	ทัศนศิลป์	 วรรณกรรม	 และวรรณกรรมศึกษา	 จนกล่าวได้ว่า	 สมัยรัชกาล

ที่	๕	เป็น	“ยุคทอง”	ยุคหนึ่งของเรื่องอิเหนา

	 ผลงานและปรากฏการณ์อันหลากหลายของเรื่องอิเหนาดังกล่าวน้ี	 ท�าให้

ยุคสมัยรัชกาลที่	 ๕	 เป็นหัวเล้ียวหรือ	 “จุดเปล่ียน”	 ส�าคัญของวัฒนธรรมอิเหนาของ

ไทย	 กล่าวคือ	 ในยุคน้ีเรื่องอิเหนาไม่เพียงแต่ปรากฏในแวดวงราชส�านัก	 แต่ยังขยาย

พื้นที่ออกไปสู่โลกการอ่านและการแสดงของประชาชนอย่างเด่นชัด	 ไม่เพียงแต่มี

รูปแบบการน�าเสนอตามขนบหรือตามแนวเดิมที่เคยมีมา	 แต่ยังขยายไปสู่รูปแบบและ

วิธกีารแสดงออกใหม่	ๆ 	อย่างหลากหลาย	ไม่เพยีงแต่ปรากฏเน้ือหาเรือ่งอิเหนาเล็กและ

อิเหนาใหญ่ตามที่รับรู้กันมาแต่เดิม	แต่ยังปรากฏเรื่องปันหยีส�านวนใหม่	ๆ 	ของชาติอื่น

เพิ่มเติม	 และไม่เพียงแต่น�าเสนอในพื้นที่ทางศิลปะ	 แต่ยังปรากฏในพื้นที่ทางวิชาการ

หรือวรรณกรรมศึกษาด้วย	 ความเปล่ียนแปลงและความแปลกใหม่ต่าง	 ๆ	 ของเรื่อง

อิเหนาในยุคสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ดังกล่าวมาน้ี	 นับว่าได้สร้างคุณูปการและจุดประกาย

ให้เกิดการสร้างงานอิเหนาในลักษณะต่าง	ๆ	ต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน

	 ด้วยเหตุน้ี	 จึงกล่าวได้ว่ายุคสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ซ่ึงเป็นทั้ง	 “ยุคทอง”	 และ

“ยุคหัวเลี้ยว”	ของเรื่องอิเหนา	เป็น	“หน้าประวัติศาสตร์”	หนึ่งที่ส�าคัญของวัฒนธรรม

อิเหนาในสังคมไทย
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