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คํานํา
งานวิจยั เรื องนีผูว้ ิจยั ตังใจทีจะพยายามรวบรวมและเรี ยบเรี ยงข้อมูลพัฒนาการนิ ทานจักรๆ
วงศ์ๆสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีในสังคมไทย แต่ดว้ ยเวลาอันจํากัดจึงอาจจะทําให้การรวบรวมยังไม่
ครบถ้วนนัก แต่อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั ได้พยายามเรี ยบเรี ยงและนําเสนอเนื อหาอย่างเป็ นระบบเพือให้
ผูอ้ ่านได้มองเห็นพัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆมาสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีได้ชดั เจนขึน
ในงานวิจยั เรื องนีผูว้ ิจยั แบ่งเนือหาเป็ น ๖ บท ได้แก่ บทที ๑ บทนํา กล่าวถึงความสําคัญใน
การดําเนินการวิจยั เรื องนี บทที ๒ พัฒนาการของนิ ทานจักรๆวงศ์ ในบทนี ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกให้เห็น
พัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆทีปรากฏในรู ปแบบของวรรณกรรมและรู ปแบบของการแสดง บท
ที ๓ การศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบโครงสร้างนิ ทานจักรๆวงศ์กบั ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี เป็ น
การศึกษาเปรี ยบเทียบเพือให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างเชิงโครงสร้างของเรื องเล่าทีเป็ น
นิทานและภาพยนตร์ บทที ๔ ภาพสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยในภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี
เป็ นการศึกษาถึงวัฒนธรรมไทยทีผูส้ ร้างแทรกไว้ในภาพยนตร์ บทที ๕ ค่านิ ยมของคนไทยในการ
ชมภาพยนตร์แนวแฟนตาซีไทย และบทที ๖ บทสรุ ปและอภิปรายผล
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ งว่างานวิจยั เรื องนี จะเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ นใจในแวดวงภาพยนตร์
ศึกษา แวดวงคติชนวิทยาและแวดวงวิชาการอืนๆ ต่อไป
ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่ องใดๆในงานวิจยั เรื องนี ผูว้ ิจยั ข้อน้อมรับแต่เพียงผูเ้ ดียวและหาก
มีโอกาสผูว้ ิจยั ก็ยนิ ดีทีจะปรับปรุ งแก้ไขข้อพกพร่ องดังกล่าวในโอกาสต่อไป
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บทคัดย่อ
รายงานการวิจ ัยเรื อง"พัฒ นาการของนิ ท านจัก รๆวงศ์ๆสู่ ภ าพยนตร์ แนวแฟนตาซี ใ น
สังคมไทย" ผูว้ ิจยั ศึกษาวิเคราะห์จากนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ทีถูกนํามาสร้ างเป็ นภาพยนตร์ แฟนตาซี
จํานวน ๕ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี ไกรทอง พระรถเมรี หรื อนางสิ บสอง พระอภัยมณี และโสนน้ อย
เรื อนงาม
จากการศึก ษาพบว่า พัฒ นาการของนิ ทานจัก รๆวงศ์ๆ ทัง ๕ เรื องนี เริ มแรกปรากฏใน
รู ปแบบของนิทานมุขปาฐะทีใช้อ่านหรื อใช้สวด สมัยต่อมานิ ทานเหล่านี ได้ถูกนํามาบันทึกไว้เป็ น
ลายลักษณ์ในสมุดไทยหรื อใบลาน ต้นฉบับตัวเขียนทีพบนันส่ วนใหญ่เป็ นกลอนอ่านหรื อกลอน
สวด ในยุคสมัยต่อมาในช่วงราวปลายรัชกาลที ๔ ต่อมาถึงสมัยรัชกาลที ๕ เทคโนโลยีการพิมพ์
เจริ ญรุ่ งเรื องขึนในประเทศไทย เจ้าของโรงพิมพ์ต่างๆ จึงได้นาํ นิทานจักรๆวงศ์ๆ ทีเป็ นเรื องเล่ามุข
ปาฐะและทีบันทึกไว้ในสมุดไทยนํามาพิมพ์เป็ นเล่มอย่างแพร่ หลาย
ในส่วนของพัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆ ทีปรากฏในรู ปแบบของการแสดงนี พบว่ามี
การพัฒนาไปตามการแสดงทีปรากฏในสังคมไทย จําแนกได้เป็ นการแสดงพืนบ้านภาคกลางและ
สื อสมัยใหม่ ในส่ วนของการแสดงพืนบ้านภาคกลางมี ตามลําดับดังนี คือ ละครชาตรี ละครนอก
หุ่ นกระบอก ลิเก เพลงทรงเครื อง และหนังตะลุง นอกจากนี ยังปรากฏในรู ปแบบของการแสดง
พืนบ้านในภาคต่างๆ ด้วย เช่น หมอลํา ของภาคอีสาน และโนราของภาคใต้ เป็ นต้น สําหรับการ
แสดงที เป็ นสื อสมัยใหม่ พบว่ามีสือภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ จากการศึกษาพบว่ าผูส้ ร้ าง
ภาพยนตร์นาํ นิทานจักรๆวงศ์ๆมาสร้างหลายเรื อง โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๕๒๘ และมี
การนํามาสร้างอีกในยุคหลัง ราว พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็ นต้นมา สํ า ห รั บ สื อ โ ท ร ทั ศ น์ พ บ ว่ า
สถานี โ ทรทัศ น์ ที นํา เสนอละครพื นบ้า น ได้แ ก่ สถานี โ ทรทัศ น์ ช่ อ ง ๓ ช่ อ ง ๕ และช่ อ ง ๗
โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ เป็ นสถานีทีผลิตนิทานพืนบ้านทีนําเนือหามาจากเรื องจักรๆวงศ์ๆ
มากทีสุดและยังดําเนินงานและนําเสนอในเรื องดังกล่าวจนกระทังถึงปัจจุบนั นี
นอกจากนีผูว้ ิจยั ยังได้ศึกษาโครงสร้างของนิทานจักรๆวงศ์ๆ กับภาพยนตร์ แฟนตาซี ภาพ
สะท้อนทางสังคมและวัฒ นธรรม ค่ านิ ย มในการดูภ าพยนตร์ แนวแฟนตาซี ในสัง คมไทย ดัง
รายละเอียดในงานวิจยั ทีได้กล่าวไปแล้ว
จากการศึกษาพัฒนาการและความแพร่ หลายของนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ พบว่าทัง ๕ เรื องนี
น่ าจะเป็ นเรื องทีผูค้ นชื นชอบและมีความโดดเด่น จึ งได้มีก ารนํามาผลิตซําหรื อนํามาสร้ างสรรค์
อย่างต่อเนื อง สิ งนี น่ าจะมาจากเสน่ ห์ของนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ทีมีเนื อเรื องสนุ กสนานชวนติดตาม
และน่าจะเป็ นเพราะเรื องดังกล่าวมี “รส” หรื อลักษณะบางอย่างทีถูกใจคนไทยนันเอง
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Abstract

This research concerns the study of the Development of Thai Narrative
Folks which occurred primarily as an oral tradition and have been expanded in
other forms of entertainments in Thai society. This study is based on five Thai
fantasy films: Kaki, Kraithong, Phra Rot – Meri or Nang Sipsong (Twelve
Princesses), Phra Aphaimani and Sano Noi Ruean Ngam (Beautiful Sano).
The study shows that all Thai folk tales originated as an oral tradition of
situations or events used for reading and reciting. And then they were written in
the traditional Thai book (nangsue samut thai) or latanier leaves books (nangsue
bai laan). During the reign of King Rama IV and the beginning of the reign of
King Rama V, publishing houses were established in Thai society, and thus some
famous Thai folktales further developed and were recorded via this new invention.
As a consequence, many printed books of many folktales were launched. Thai folk
narratives soon followed in many other forms of entertainment including different
kinds of traditional Thai performances like lakorn chatri, lakorn nook, hun
krabook, like, phleng song kruang, nang talung of the Central part of Thailand,
molam of the Northeast and nora of the South. And when the new media from the
Western society, movie and theatre reached Thailand, again these folk stories were
reproduced not only on the big screen but also as a television film or series.The
former that were once active during 2478-2528 BE have been reproduced since
2544 BE. In the same way, the latter have gained its place on the television screen
since its first appearance until now. At the time when Thai television had only
three or four channels, they all aired at least a program on Thai fantastic series or
films. However, only channel 7 has unflagging produced and broadcast such series
or films.
In addition, the researcher also studied the structure of Thai narrative folks
comparing to its film structure, the Thai society and culture reflected in the stories
and the Thai people’s values on watching Thai fantastic films.
The analysis also reveals that the five folk stories employed in this study
have proved to be the most appreciated stories of all, thanks to their unique stories.
And their reputation for uniqueness has led to many reproductions time and again.
This may be due to the fact that their storylines are rich and amusing and that their
charm fits the taste of the Thai people.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื อง "พัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีในสังคมไทย" นี
เกิด ขึนและสําเร็ จลงได้ดว้ ยดีด ้วยทุนอุดหนุ นการทําวิจยั ด้านภาพยนตร์ ประจําปี ๒๕๕๖ ของ
หอภาพยนตร์ (องค์ก ารมหาชน) ที เล็งเห็ น ความสํา คัญของงานวิจ ัยเรื องนี ผูว้ ิจ ัย ขอกราบ
ขอบพระคุณคณะผูบ้ ริ หารและคณะกรรมทุกๆท่านทีพิจารณาอนุมตั ิให้ทุนสนับสนุนการวิจยั เรื องนี
และทําให้งานวิจยั เรื องนีดําเนินการสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ผูว้ ิจ ัยต้องขอกราบของพระคุ ณ "ครู " รองศาสตราจารย์ก ัญญารั ต น์ เวชชศาสตร์ ครู ผู้
ประสิ ทธิประสาทความรู้ ให้แก่ผวู้ ิจยั อีกทังยังเป็ นแรงบันดาลใจให้ผวู้ ิจ ัยได้พฒั นาตนเองในด้าน
วิชาการ และขอกราบขอบพระคุณ ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต ผูเ้ ป็ นแรงผลักดัน รวมทังสนับสนุ นและให้
คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์อย่างยิงแก่ผวู้ ิจยั ในการดําเนินงานวิจยั เรื องนี อีกทังยังสละเวลาอ่านและ
วิจารณ์ตน้ ฉบับในส่วนต่างๆ เพือให้ผวู้ ิจยั ได้ปรับแก้ไขในส่วนทีบกพร่ องจนกระทังทําให้งานวิจยั
เรื องนีเสร็ จสมบูรณ์ลงด้วยดี
ขอบคุ ณอาจารย์ณ รงศัก ดิ สอนใจ สําหรับคําแนะนํา ข้อถกเถียงและข้อโต้แย้งที ทําให้
งานวิจยั เรื องนีเป็ นรู ปเป็ นร่ างและเสร็ จสมบูรณ์ในทีสุด
ขอบคุณคุณดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์ คุณนําตาล เกษกรรณ์ และคุณสุ เมธ ศรี โมอ่อน ทีช่วยเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถาม และเรี ยบเรี ยงข้อมูลดังกล่าว
ขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านและผูม้ ีส่วนเกียวข้องทีมิได้เอ่ยนามทีทําให้งานวิจยั
เล่มนีสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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๓.๑ โครงสร้างนิทานจักรๆวงศ์ๆ
๓.๒ โครงสร้างภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี
๓.๓ การศึกษาเปรี ยบเทียบโครงสร้างนิทานจักรๆวงศ์ๆกับภาพยนตร์แนวแฟนตาซี
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๖.๑ สรุ ปผลการวิจยั
๖.๒ อภิปรายผลการวิจยั
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

๙๕
๙๖
๑๐๐
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๕
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๓
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๔
๑๓๖
๑๔๐
๑๔๕
๑๔๕
๑๕๒
๑๖๐
๑๖๗
๑๘๒
๑๙๘
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๑

บทที ๑
บทนํา
๑.๑ ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การเล่าและการฟังนิ ทานนี มีอยู่ในสังคมไทยมาเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน ในอดีตนันคน
ไทยนิยมเล่านิทานสู่กนั ฟังในยามทีว่างจากการทํางาน ปู่ ย่าตายายมักจะนํานิ ทานเรื องต่างๆ มาเล่า
ให้ลูกหลานฟัง เรื องทีนํามาเล่านันมีห ลากหลายประเภท เช่น นิ ทานผี นิ ทานมุขตลก และนิ ทาน
จักรๆ วงศ์ๆ เป็ นต้น โดยเฉพาะนิทานจักรๆวงศ์ๆ ทีมีเนื อเรื องสนุ กสนาน ตืนเต้นชวนติดตามนัน
ได้รับการสื บทอดและเล่าสู่กนั ฟังมาอย่างต่อเนื อง นอกจากการฟังนิ ทานแล้วคนในสังคมยังรับรู้
นิทานจักรๆวงศ์ๆ ผ่านการแสดงประเภทต่างๆ ซึงปรากฏมาอย่างยาวนานเช่นกัน เช่น หุ่ นกระบอก
ละครนอก ลิเก และหนังตะลุง เป็ นต้น ต่อมาเมือวัฒนธรรมทางด้านการเขียนเจริ ญขึน จึงได้มีการ
นํา เรื องเล่ า ต่ า งๆ นันมาถ่ า ยทอดให้ค นในสัง คมอ่ า นแทนการฟั ง และในยุค ต่ อ มาการพิ ม พ์
เจริ ญรุ่ งเรื องขึน จึงได้นาํ เรื องเล่าต่างๆ มาพิมพ์เผยแพร่ จึงทําให้เรื องต่างๆ เผยแพร่ ไปอย่างรวดเร็ ว
และทําให้คนในสังคมได้อ่านหนังสื อกันอย่างกว้างขวางขึน หนังสื อจึงกลายมาเป็ นสิ งทีให้ความ
บันเทิงแก่คนในสังคมไทย ในยุคต่อมาสังคมไทยเริ มมีสิ งบันเทิงใหม่ทีเรี ยกว่าภาพยนตร์ ซึงเป็ นอีก
ช่องทางหนึงในการเผยแพร่ นิทาน โดยเฉพาะนิทานจักรๆวงศ์ๆ ให้เป็ นทีรู้จกั และได้รับความนิ ยม
อย่างกว้างขวางขึน
ภาพยนตร์นบั ว่าเป็ นสือสมัยใหม่ทีใช้ในการถ่ายทอดเรื องราวต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจเพราะ
มีทงภาพแสงสี
ั
และเสียงประกอบ ภาพยนตร์มีจุดเริ มต้นครังแรกในราวปี พ.ศ.๒๔๔๐ ซึงมีการฉาย
ภาพยนตร์ทีเก็บค่าเข้าชมจากผูช้ มเป็ นครังแรกทีโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ๑ และได้รับการพัฒนา
มาเป็ นลําดับ จนกระทังมีภาพยนตร์ ไทยเรื องแรกทีออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ คือเรื อง “นางสาว
สุวรรณ” ผูส้ ร้างคือบริ ษทั ยูนิเวอร์ซลั ภาพยนตร์เรื องนีใช้ผแู้ สดงทังหมดเป็ นคนไทย
ถ้า นับ จํา นวนภาพยนตร์ ที สร้ า งขึ นและนําออกฉายตังแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕๕๕ มี
ภาพยนตร์ประมาณ ๔,๒๒๕ เรื อง๒ เนื อหาหรื อแนวในการสร้างภาพยนตร์ นันมีหลากหลายแนว
ได้แก่ แนวประวัติศาสตร์ แนวตลก แนวผจญภัย แนวชีวิต เป็ นต้น ภาพยนตร์ แนวหนึ งที น่ าสนใจ

๑

โดม สุ ขวงศ์, สยามภาพยนตร์ , (นครปฐม: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), ๒๕๕๕), หน้า ๓๑.
ข้อมูลรายชือภาพยนตร์ (ออนไลน์), ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แหล่งทีมา: www.thaifilmdb.com และ
www.th.wilipedia.org
๒

๒

คือภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ซึงเป็ นภาพยนตร์ ในโลกแห่ งจิ นตนาการ ทีไม่ต ้องการอธิบายสิ งที
เกิดขึน ตัวละครเป็ นผูท้ ีมีอาํ นาจเหนือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็ นตัวละครพระเอกหรื อผูร้ ้าย ตัวละครต้อง
ต่อสูก้ บั ความชัวร้ายหรื อภัยคุกคามต่างๆ และมักจะมีตวั ละครทีเป็ นบุคคลทีมีพลังพิเศษ ทําหน้าที
เป็ นผูค้ อยให้คาํ ปรึ กษาแก่ตวั เอกทีอาจจะเป็ นมนุ ษย์ธรรมดา ๓ ซึงเนื อหาส่ วนหนึ งของภาพยนตร์
แนวนี ก็มกั จะนํามาจากเรื องเล่าหรื อนิทานพืนบ้านทีเป็ นเรื องแนวจักรๆวงศ์ๆ ทีเป็ นทีรู้จกั กันดีใน
สังคมไทย เช่น ไกรทอง ปลาบู่ทอง นางสิบสอง เป็ นต้น
นิ ทานพืนบ้านแนวจักรๆวงศ์ๆ หรื อ นิ ทานจักรๆวงศ์ๆ หมายถึงนิ ทานทีตัวเอกของเรื อง
ส่วนใหญ่มกั มีชือลงท้ายด้วยคําว่า จักร หรื อ วงศ์ เช่น จักรแก้ว ลักษณวงศ์ พระวรวงษ์ และสุริยวงษ์
พรหมเมศ เป็ นต้น ส่ วนเรื องอืนๆ ที ตัวละครเอกไม่มีชือลงท้ายว่า จักรหรื อวงศ์ หากมีโครงเรื อง
เกียวกับกษัตริ ย ์ โอรสกษัตริ ย ์ หรื อพระเอกเป็ นผูท้ ีมีความเก่งกล้าก็สามารถอนุโลมว่าเป็ นเรื องจักรๆ
วงศ์ๆ ด้วย เรื องราวของนิทานจักรๆวงศ์ๆ มักจะเป็ นเรื องราวการผจญภัยของตัวเอก เริ มต้นตัวเอก
มักได้รับความลําบาก หรื อถูกกล่าวหาว่าเป็ นกาลีบา้ นกาลีเมือง ต่อมาถูกเนรเทศ ได้เรี ยนวิชา ได้
อาวุธวิเศษ ได้ค่คู รอง พลัดพรากจากคู่ครอง แต่ในท้ายทีสุดเรื องจะจบลงอย่างมีความสุข การดําเนิน
เรื องมัก จะกล่ าวถึงความมหัศจรรย์หรื อเหตุ ก ารณ์ ประหลาดต่ างๆ เช่ น ของวิเศษ อาวุ ธวิเศษ
ความสามารถพิเศษ การแปลงกาย มีตวั ละครทีมีอาํ นาจวิเศษ เช่น ยักษ์ เทวดา นาค ฤๅษี ฯลฯ แต่เดิม
นันเรื องราวดังกล่าวนี เป็ นนิ ทานทีชาวบ้านนิ ยมนํามาเล่าสู่กนั ฟังและได้พฒั นาเป็ นรู ปแบบต่างๆ
ตามยุคสมัย และจนในยุคทีภาพยนตร์เจริ ญรุ่ งเรื อง ผูส้ ร้างกลุ่มหนึงจึงได้นาํ เนื อหาจากนิ ทานจักรๆ
วงศ์ๆ เหล่านีมาสร้างเป็ นภาพยนตร์ดว้ ย
จากการสํารวจข้อมูลจากฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทยตังแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕๕๕ พบว่า
มีนิทานแนวจักรๆ วงศ์ๆ ทีนํามาสร้างเป็ นภาพยนตร์ จํานวน ๑๒ เรื อง ได้แก่ เรื องจันทโครพ กากี
ไกรทอง หรื อชาละวัน ปลาบู่ทอง พระรถเมรี หรื อนางสิ บสอง ธนูทอง เจ้ าหญิงนกกระจาบ พระ
อภัยมณี โสนน้ อยเรื อนงาม ฝนสามฤดู บัวแก้ วบัวทอง และเจ้ าหญิงแตงอ่ อน บางเรื องก็มีการนํามา
สร้างหลายครังด้วย ดังรายละเอียดปี พ.ศ. ทีมีการสร้าง ดังนี
ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เรื องจันทโครพ
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เรื องกากี (ฉบับดังเดิม)
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เรื องจันทโครพ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เรื องไกรทอง

๓

สรุ ปความจาก กฤษดา เกิดดี, ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ การศึ กษาว่ าด้ วย ๑๐ ตระกูลสํ าคัญ, (พิมพ์ครังที
๓ กรุ งเทพฯ: พิมพ์คาํ , ๒๕๓๗), หน้า ๒๒-๒๗.

๓

ปี พ.ศ.๒๕๐๘ เรื องปลาบู่ทอง
ปี พ.ศ.๒๕๐๘ เรื องพระรถ-เมรี
ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เรื องธนูทอง
ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เรื องเจ้าหญิงนกกระจาบ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เรื องพระอภัยมณี
ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เรื องโสนน้อยเรื อนงาม
ปี พ.ศ. ๑๕๑๕ เรื องชาละวัน
ปี พ.ศ. ๑๕๑๕ เรื องฝนสามฤดู
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เรื องปลาบู่ทอง
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เรื องนางสิบสอง
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ภาพยนตร์อนิเมชันเรื องสุดสาคร
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เรื องไกรทอง
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เรื องบัวแก้วบัวทอง
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เรื องกากี
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เรื องเจ้าหญิงแตงอ่อน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เรื องพระรถเมรี
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เรื องไกรทอง ภาค ๒
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เรื องปลาบู่ทอง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื องไกรทอง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื องพระอภัยมณี
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื องสุดสาคร
จากทีกล่าวมานีจะเห็นได้ว่าเรื องทีได้รับการนํามาสร้างใหม่หลายต่อหลายครัง ได้แก่ เรื อง
ไกรทอง และพระอภั ย มณี โดยเฉพาะเรื องพระอภั ย มณี มี ก ารตัด เพี ย งบางตอนมาสร้ า งเป็ น
ภาพยนตร์ เรื องสุดสาครด้วย
พัฒนาการของเรื องเล่าทีเป็ นนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ทีแต่เดิมนันมีการเล่าสู่กนั ฟัง และมีการ
พัฒนารู ปแบบไปตามยุคสมัยจนกระทังเมือสื อภาพยนตร์ ได้รับความนิ ยมในสังคมไทย ทีผูส้ ร้าง
ภาพยนตร์ ก็ได้นาํ มาสร้างเป็ นภาพยนตร์ ดว้ ย ดังนันจึงเป็ นประเด็นทีน่ าสนใจนํามาศึกษาวิเคราะห์
ว่าพัฒนาการจากนิทานจักรๆวงศ์ๆ มาสู่ภาพยนตร์ไทยแนวแฟนตาซีนนมี
ั ความเป็ นมาอย่างไร และ

๔

เมือนิทานจักรๆวงศ์ๆ ถูกนํามาสร้างเป็ นภาพยนตร์ตวั บทภาพยนตร์และตัวบทนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ มี
โครงสร้างของเรื องเหมือนกันหรื อแตกต่างกันอย่างไร อีก ทังลักษณะโครงสร้างของเรื องแนวนี
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของคนในสังคมไทยอย่างไร นอกจากนี ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี นีได้รับ
ความนิยมจากผูช้ มอย่างไร
๑.๒ การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ อง (Review Literature)
๑.๒.๑ งานวิจยั ทีเกียวกับภาพยนตร์ ดังนี
งานวิ จ ัยที เกี ยวกับ ภาพยนตร์ มี ป รากฏค่ อนข้างมาก เช่ น ชุ ษ ณะ จัน อ่ อ น ศึ ก ษาเรื อง
พงศาวดารภาพยนตร์ไทย (๒๕๔๙) จันทร์ทิพย์ แก้วประกอบ ศึกษาเรื องวาทกรรมจากภาพยนตร์
ไทยอิงประวัติศาสตร์ เรื องบางระจัน สุ ริโยทัย และตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๒๕๕๓)
ชลธิชา ทุมกานนท์ ศึกษาเรื องภาพยนตร์ ไทย: ภาพสะท้อนทางสังคมไทยระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๐๒๕๔๐ (๒๕๕๑) อฏวี คอทอง ศึกษาเรื องภาพตัวแทนความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ที
นําเสนอผ่านภาพยนตร์ (๒๕๕๒) มาโนช ชุมเมืองปั ก ศึกษาเรื องการเล่าเรื องของภาพยนตร์ ตลก
ไทยยอดนิยมชุด “บุญชู” กับการสร้างสรรค์ของผูก้ าํ กับภาพยนตร์ เป็ นต้น
สําหรับงานวิจยั ทีเกียวกับภาพยนตร์ทีศึกษาในแนวโครงสร้าง เช่น เขมิกา จินดาวงศ์ ศึกษา
เรื องการวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื องในภาพยนตร์ของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล โดยศึกษาจาก
ภาพยนตร์จาํ นวน ๔ เรื อง ได้แก่ ดอกฟ้ าในมือมาร สุดเสน่หา สัตว์ประหลาด และแสงศตวรรษ ใช้
แนวคิดด้านโครงสร้างการเล่าเรื องในภาพยนตร์ ร่ วมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเอกสารเพืออธิบาย
อิทธิพลของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ทีมีผลต่อการสร้างงานภาพยนตร์ของอภิชาติพงศ์ อีกเรื องหนึ ง
ของ สิทธิชยั แก้วจินดา เรื อง การวิเคราะห์ประเภทและโครงสร้างการเล่าเรื องของภาพยนตร์ไทยใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (๒๕๔๕) โดยศึกษาจากภาพยนตร์จาํ นวน ๑๕ เรื อง ได้แก่ บางระจัน ข้างหลังภาพ
มือปื น/โลก/พระ/จัน โกลคลับ เกมล้มโต๊ะ ๙ พระคุ ม้ ครอง สุ ริโยไท จัน ดารา ขวัญเรี ยม ๑๔ ตุลา
สงครามประชาชน เชอรี แอน ไกรทอง ปอบ หวีดสยอง ผีสามบาท และมนตร์รักทรานซิสเตอร์ ซึง
พบว่าภาพยนตร์เหล่านีมีการเล่าเรื องทีหลากหลาย มีทงการเล่
ั
าเรื อแบบสลับเหตุการณ์และการเล่า
เรื องแบบเรี ยงลําดับเหตุการณ์จากต้นจนจบ เป็ นต้น
งานวิจยั ภาพยนตร์ต่างประเทศทีศึกษาโดยการใช้ทฤษฎีแนวโครงสร้างของวลาดิมี พรอพ์พ
มาศึกษา เช่น Structure of narratives: Applying Propp’s folktale morphology to entertainmenteducation films ของ Divya Sreenivas โดยศึก ษาจากภาพยนตร์ ๔ เรื อง ได้แก่ Longtime
Companion, All About My Mother, Yerterday and Mirugam in English, Spanish, Zulu and Tamil
respectively

๕

นอกจากนียังมีบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ของ ประชา สุ วีรานนท์ ในหนังสื อเรื อง “แล่เนื อเถือ
หนัง” ซึงประชา สุวีรานนท์ใช้ทฤษฎีเรื องเล่า (Narratology) ในการวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์
ในฐานะทีภาพยนตร์เป็ นเรื องเล่าประเภทหนึง เช่น เรื องเชอร์ ล็อก โฮล์มส์ ในยุคกลาง (The Name
of the Rose) มนตราของยาพิษ (Kiss of the Spider Woman) ชุมชนในจินตนาการ (Short Cuts) เป็ น
ต้น
จากข้อมูลทีกล่าวมานียังไม่มีผใู้ ดทีศึกษาเกียวกับภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ทีนําเนื อเรื องมา
จากนิทานจักรๆวงศ์ๆ จึงเป็ นเรื องทีน่าสนใจภาพยนตร์แนวแฟนตาซีนนมี
ั โครงสร้างอย่างไร และมี
การพัฒนาอย่างไรจากนิทานจักรๆวงศ์ๆ มาสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี
๑.๒.๒ งานวิจยั ทีเกียวกับนิทานจักรๆวงศ์ๆ ดังนี
ในกลุ่มงานวิจยั ทีเกียวกับนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ นันมีผสู้ นใจและศึกษาไว้ค่อนข้างมาก
เช่น เตือนใจ สินทะเกิด๔ ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื อง “วรรณคดีชาวบ้านจาก ‘วัดเกาะ’” เรื องทีนํามา
ศึกษามีอยู่ ๖ เรื อง คือ ไกรทอง ปลาบู่ทอง โสนน้ อยเรือนงาม พระรถเมรี พระสุ ธน -มะโนราและ
นางอุทัย โดยศึกษาลักษณะทัวไป ๓ ด้าน คือ ด้านทีมาของเรื อง จุดมุ่งหมายในการแต่งและรู ปแบบ
ศึกษาเนือหาวรรณคดีชาวบ้านจากวัดเกาะด้านต่างๆ ได้แก่ เนือเรื อง ตัวละคร ฉาก และทัศนะของผู้
แต่ง ศึกษากลวิธีการเขียนโดยพิจารณาแก่นเรื อง การสร้างตัวละคร การสร้างฉาก และสํานวนภาษา
และศึกษาถึงคุณค่าและอิทธิพลของวรรณคดีวดั เกาะ
นํามน อยูอ่ ินทร์๕ ศึกษาเรื อง “วิเคราะห์ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงในวรรณกรรมชาวบ้านจากวัด
เกาะ” โดยมุ่งวิเคราะห์ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงทีปรากฏในนิทานวัดเกาะทีใช้ชือตัวละครเอกฝ่ ายหญิง
มาตังเป็ นชือเรื องจํานวน ๑๐ เรื อง ได้แก่ เรื องแก้วหน้ าม้า โคมทอง จําปาแก้วจําปาทอง แตงอ่อน บัว
แก้วบัวทอง ปังกะชา พวงมาลัยทอง พิกุลทอง ยอพระกลินและศรนรินทร์ ผลการศึกษาพบว่าตัว
ละครเอกฝ่ ายหญิงในเรื องส่วนใหญ่ผแู้ ต่งสร้างให้ตวั ละครเหล่านันมีรูปโฉมงดงาม แต่ปรากฏว่าตัว
ละครเอกฝ่ ายหญิงบางตัวมิได้มีหน้าตางดงามเสมอไป เช่น นางแก้วหน้าม้า ในเรื องแก้ วหน้ าม้ า ซึง
สิ งนีสะท้อนให้เห็นว่าผูแ้ ต่งมิได้มุ่งเน้นทีความงดงามของตัวละคร แต่มุ่งเน้นทีการสร้างให้ตวั ละคร
หญิงมีวิชาความรู้ ความสามารถ และมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและสามารถช่วยเหลือตัวเองให้
รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ ได้ในยามคับขัน
๔

เตือนใจ สิ นทะเกิด, วรรณคดีชาวบ้านจากวัดเกาะ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๐).
๕
นํามน อยูอ่ ินทร์, วิเคราะห์ตวั ละครเอกฝ่ ายหญิงในวรรณกรรมชาวบ้านจากวัดเกาะ, (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕).

๖

นํามน อยู่อินทร์ ๖ ได้เสนอบทความเรื อง “บทอัศจรรย์: ปฏิภาณกวีชาวบ้านในนิ ทานวัด
เกาะ” พบว่าลัก ษณะบทอัศจรรย์ข องนิ ทานวัด เกาะมีลกั ษณะทังที เหมือนกัน และแตกต่ างจาก
วรรณคดีราชสํานัก ส่วนทีแตกต่างกันเป็ นเรื องของลีลาการเขียนของกวีและสัญลักษณ์ทีใช้แตกต่าง
กัน สัญลักษณ์ทีกวีชาวบ้านใช้จะเป็ นภาพทีชาวบ้านเข้าใจได้ทนั ที เป็ นการใช้สิ งแวดล้อมทีพบเห็น
ในชีวิตประจําวันมากล่าวเมือจะกล่าวถึงบทอัศจรรย์ เช่น กล่าวถึงเรื องการล่าสัตว์ การออกเรื อหา
ปลา หรื อกล่าวถึงพฤติ ก รรมของสัต ว์ เช่น ช้างตกมัน ภาพปลาตัว เล็ก ออกหาอาหาร หรื ออาจ
กล่าวถึงสิ งทีอยูใ่ กล้ตวั ผูอ้ ่าน เช่น บานประตูทีสร้างใหม่ หรื อกล่าวเปรี ยบเทียบการกินของหวาน
เป็ นต้น
เอือนทิพย์ พีระเสถียร๗ (๒๕๒๙) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบเรื องและ
อนุ ภาคในปั ญญาสชาดก” โดยผูว้ ิจยั ศึกษาวิเคราะห์แบบเรื อง และอนุ ภ าคในปั ญญาสชาดก แล้ว
เปรี ยบเทียบกับอนุภาคในดัชนีนิทานพืนเมือง (Motif Index)
วรรณา บางเสน๘ (๒๕๓๔) ทําวิทยานิ พนธ์เรื อง “การศึก ษาโครงเรื องและอนุ ภ าคใน
วรรณกรรมกลอนอ่านประเภทนิทาน จากฉบับตัวเขียนทีมีในหอสมุดแห่งชาติ” ผูเ้ ขียนวิทยานิ พนธ์
นําวรรณกรรมกลอนอ่านประเภทนิ ทานฉบับตัว เขี ยนทีบัน ทึก ไว้ในสมุด ไทยที เก็บรัก ษาไว้ใน
หอสมุดแห่ งชาติมาศึกษาลักษณะโครงเรื องและอนุ ภ าค โดยนําวรรณกรรมกลอนอ่านประเภท
นิทานมาใช้ในการศึกษาจํานวน ๑๒ เรื อง เป็ นต้นว่า เรื องจินดาสุ ริวงศ์ เรื องทิพสั งวาล เรื องพระ
สมุทร เรื องวัฒนวงศ์
ขนิ ษฐา ตัน ติพิมล๙ (๒๕๓๕) ได้ศึก ษาวิจ ัยเรื อง “วิเคราะห์ความเหลือเชือในนิ ทานคํา
กลอนของสุ นทรภู่” โดยศึกษาจากข้อมูลนิ ทานคํากลอนของสุ นทรภู่จาํ นวน ๔ เรื อง คื อ โคบุต ร
ลักษณวงศ์ สิงหไกรภพ และพระอภัยมณี ผลการศึกษาพบว่ามีความเหลือเชือทีปรากฏในนิ ทานคํา

๖

นํามน อยูอ่ ินทร์, บทอัศจรรย์: ปฏิภาณกวีชาวบ้านในนิทานวัดเกาะ” วารสารภาษาและหนังสื อ ฉบับ
ครบรอบ ๔๕ ปี สมาคมภาษาและหนังสื อ ปี ที ๓๔ (๒๕๔๖) หน้า ๕๘-๖๔.
๗
เอือนทิพย์ พีระเสถียร, การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบเรื องและอนุภาคในปัญญาสชาดก, (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙).
๘
วรรณา บางเสน, การศึกษาโครงเรื องและอนุภาคในวรรณกรรมกลอนอ่านประเภทนิทาน จากฉบับ
ตัวเขียนทีมีในหอสมุดแห่ งชาติ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ, ๒๕๓๔).
๙
ขนิษฐา ตันติพิมล, วิเคราะห์ความเหลือเชือในนิทานคํากลอนของสุ นทรภู่, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๓๕).

๗

กลอนของสุนทรภู่ ๓ ประเด็น ได้แก่ ความเหลือเชือเกียวกับตัวละคร ความเหลือเชือเกียวกับสิ งของ
วิเศษ และความเหลือเชือเกียวกับไสยศาสตร์
สุภาวรรณ ยีบุญยันต์๑๐ (๒๕๔๘) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง “วิเคราะห์บทบาทของของวิเศษในบท
ละครนอก” โดยศึกษาจากวรรณคดีบทละครนอกจํานวน ๘ เรื อง ได้แก่ สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ ไกร
ทอง คาวี มณี พิชยั ตอนต้น มณี พิชยั สังข์ศิลป์ ชัย แก้วหน้าม้า และวงศ์เทวราช
ณี รนุช แมลงภู่๑๑ (๒๕๔๙) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง “อนุภาคของวิเศษในบทละครนอก พระราช
นิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” โดยศึกษาข้อมูลจากบทละครนอกจํานวน ๖ เรื อง
ได้แก่ สังข์ทอง ไกรทอง มณี พิชยั ไชยเชษฐ์ สังข์ศิลป์ ชัย และคาวี ผลการศึกษาพบว่าอนุ ภาคของ
วิเศษทีปรากฏในบทละครนอกทัง ๖ เรื องส่ วนมากตรงกับอนุ ภาคในดัชนี อนุ ภาคนิ ทานพืนเมือง
โดยตรงกันทังในแง่ของชนิ ดของของวิเศษ การได้ของวิเศษมาครอบครอง การสูญเสี ยของวิเศษ
และอานุภาพของของวิเศษ ซึงแสดงให้เห็นความเป็ นสากลทางความคิดบางประการร่ วมกันของ
มนุษย์แม้ว่าจะอาศัยอยูใ่ นถิ นทีแตกต่างกันต่างวัฒนธรรมก็ตาม
๑.๒.๓ งานวิจยั ทีเกียวกับการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างของวลาดิมีร์ พรอพ์พ
งานวิจ ัยทีเกี ยวกับทฤษฎีโ ครงสร้างนิ ทานของวลาดิมีร์ พรอพ์พ ทีนํามาใช้ในการศึกษา
นิทานทีปรากฏในหนังสือไวยากรณ์ของนิทาน: การศึกษานิทานเชิงโครงสร้ าง๑๒ มีงานวิจยั ๔ เรื อง
ได้แก่ พิชญานี เชิงคีรี ศึกษาโครงสร้างนิ ทานจักรๆ วงศ์ๆ โดยศึกษาข้อมูลนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ของ
ภาคต่างๆ จํานวน ๖๑ เรื อง นิทานจักรๆวงศ์ๆของภาคกลาง เช่น จําปาสีต้น ดาวเรื อง สังข์ทอง คาวี
โม่งป่ า ฯลฯ นิทานจักรๆวงศ์ๆ ภาคใต้ เช่น สินนุราช พระรถเสน การะเกด ปองครกคํากาพย์ ฯลฯ
นิทานจักรๆวงศ์ๆ ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เช่น ท้าวหมาหยุย ท้าวเต่าคํา นางแตงอ่อน ฯลฯ
ปรมินท์ จารุ วร ศึกษาโครงสร้างนิ ทานชาดกพืนบ้านของไทเขิน โดยใช้ขอ้ มูลจากวรรณกรรมไท
เขินของอนาโตล เป็ ลติเยร์ จํานวน ๙๙ เรื อง เช่น ควายสามเขา แพะคํา กล้วยพันกอ หมาเก้าหาง กํา
กาดํา นางหมากพินคํา เป็ นต้น วีรวัฒน์ อินทรพร ศึกษาโครงสร้างนิ ทานเชียงใหม่ปัณณาสชาดก
โดยศึกษาจากหนังสือเชียงใหม่ปัณณาสชาดก จํานวน ๕๐ เรื อง เช่น สุภมิตรชาดก สมุทรโฆสชาดก
สุ ธนกุมารชาดก เป็ นต้น พิสิทธิ กอบบุญ ศึกษาโครงสร้างนิ ทานกําพร้าของไท-ลาว โดยศึกษา
๑๐

สุ ภาวรรณ ยีบุญยันต์, วิเคราะห์บทบาทของของวิเศษในบทละครนอก, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, ๒๕๔๘).
๑๑
ณี รนุช แมลงภู่, อนุภาคของวิเศษในบทละครนอก พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย, (สารนิพนธ์ปริ ญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙).
๑๒
ศิราพร ณ ถลาง (บรรณาธิการ), ไวยากรณ์ ของนิทาน: การศึกษานิทานเชิงโครงสร้ าง, (กรุ งเทพฯ:
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔).

๘

ข้อมูลจากงานวิจยั เรื อง “นิทานกําพร้า: ภาพสะท้อนชีวิตผูด้ อ้ ยโอกาสและชาติพนั ธุ์สัมพันธ์ในเขต
อุษาคเนย์ตอนกลาง” มีนิทานกําพร้าจํานวน ๔๗ เรื อง เช่น กําพร้ากับบักซาน กําพร้าพาซือ กําพร้า
ต่อไก่ เป็ นต้น และวาสนา ศรี รักษ์ ศึกษาโครงสร้างนิทานจีน โดยศึกษาจากนิทานจํานวน ๑๒ เรื อง
เช่น นางพญางูขาว พญามังกร ลูกสาวชาวนา ลูกสาวหาย ฯลฯ
ผลงานการศึกษาวิจยั โดยใช้ทฤษฎี แนวโครงสร้างนิ ทานของวลาดิมีร์ พรอพ์พ มาศึกษา
ข้อมูลนิทานต่างๆ ในหนังสือเล่มนีทําให้เห็นว่า นิ ทานแต่ละประเภทมีโครงสร้างนิ ทานทีแตกต่าง
กัน นอกจากนีความแตกต่างของนิทานยังสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมของเจ้าของนิทานด้วย
จากงานวิจยั ทีเกียวข้องทีกล่าวมาข้างต้นนีจะเห็นได้ว่ายังไม่มีงานวิจยั ใดทีศึกษาโครงสร้าง
ของนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ และบทภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ซึงเป็ นประเด็นทีน่ าสนใจว่ามีลกั ษณะที
เหมือ นหรื อ แตกต่ า งกัน อย่า งไร และโครงสร้ า งเหล่ านี สะท้อนให้เห็ น วัฒ นธรรมของคนใน
สังคมไทยอย่างไร
๑.๓ นิยามศัพท์
นิ ทานจักรๆวงศ์ๆ หมายถึง นิ ทานทีเป็ นเรื องราวการผจญภัยของตัวเอก ได้เรี ยนวิชา ได้
อาวุธวิเศษ ได้ค่คู รอง พลัดพรากจากคู่ครอง แต่ในท้ายทีสุ ดเรื องจะจบลงอย่างมีความสุ ข เนื อเรื อง
กล่าวถึงความมหัศจรรย์หรื อเหตุ ก ารณ์ ประหลาดที ปรากฏในเรื อง เช่ น ของวิเศษ อาวุธวิเศษ
ความสามารถพิเศษ การแปลงกาย มีตวั ละครทีมีอาํ นาจวิเศษ เช่น ยักษ์ เทวดา นาค ฤๅษี ฯลฯ
ภาพยนตร์แฟนตาซี หมายถึง ภาพยนตร์ ทีนําตัวบทจากเรื องแนวจักรๆวงศ์ๆ มาสร้างเป็ น
ภาพยนตร์ เป็ นเรื องในโลกจินตนาการ ตัวละครมีพลังอํานาจพิเศษ ฯลฯ
๑.๔ ประเด็นปัญหาการวิจยั
ประเด็นปั ญหาการวิจยั ในครังนี คือ พัฒนาการของนิ ทานจักรๆวงศ์ๆมาสู่ภาพยนตร์ เป็ น
อย่างไร เมือนิทานจักรๆวงศ์ๆถูกนํามาสร้างเป็ นภาพยนตร์แนวแฟนตาซี บทภาพยนตร์แนวแฟนตา
ซีมีโครงสร้างทีเหมือนหรื อแตกต่างจากโครงสร้างของนิทานจักรๆวงศ์ๆอย่างไร โครงสร้างเหล่านี
แสดงให้เห็นวัฒนธรรมของคนในสังคมไทยอย่างไร และภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี นีได้รับความ
นิยมจากผูช้ มหรื อไม่อย่างไร

๙

๑.๕ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
๑.๕.๑ เพือศึกษาพัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆมาเป็ นภาพยนตร์แนวแฟนตาซี
๑.๕.๒ เพือศึกษาโครงสร้างของบทภาพยนตร์แนวแฟนตาซีและนิทานจักรๆวงศ์ๆ
๑.๕.๓ เพือศึกษาภาพสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒ นธรรมของคนไทยที ปรากฏในภาพยนตร์
แนวแฟนตาซี
๑.๕.๔ เพือศึกษาค่านิยมของคนไทยในการชมภาพยนตร์แนวแฟนตาซี
๑.๖ กรอบแนวคิดของการวิจยั
การวิจยั ครังนีใช้การศึกษาทางด้านวรรณคดี ด้านคติชนวิทยาและด้านมานุษยวิทยาผสมผสาน
กัน ด้านวรรณคดี ผูว้ ิจยั จะใช้ความรู้ทางด้านนี ศึกษาและวิเคราะห์ให้เห็น องค์ประกอบของนิ ทาน
จักรๆวงศ์ๆ และใช้ทฤษฎีโครงสร้างของวลาดิมีร์ พรอพ์พ ในการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของบท
ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีและนิทานจักรๆวงศ์ๆ
ส่วนในด้านมานุษยวิทยานันผูว้ ิจยั จะใช้ความรู้ทางด้านนีศึกษาวิเคราะห์วฒั นธรรมของคน
ไทยทีแสดงออกผ่านโครงสร้างของบทภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี และนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ และศึกษา
ค่านิยมของคนไทยในการชมภาพยนตร์แนวแฟนตาซี
๑.๗ ระเบียบวิธีวจิ ยั
ผูว้ ิจยั แบ่งขันตอนการวิจยั เป็ น ๓ ขันตอน ดังนี
๑.๗.๑ ขันเตรี ยมการ เป็ นการสํารวจภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ทีสร้างมาจากนิ ทานจักรๆ
วงศ์ๆ ศึกษาตํารา เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
๑.๗.๒ ขันตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารทังหมดทีหาได้ ศึกษา
พัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆมาสู่ภาพยนตร์ วิเคราะห์โครงสร้างของเรื องในแต่ละเรื อง ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีทางวรรณคดีและคติชนวิทยาเพือเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ
ข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างดังกล่าวนันสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของคนไทยอย่างไร โดย
ทําการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูลทีได้จากการเก็บข้อมูลเอกสารตามความมุ่งหมายในการวิจยั
และสํารวจค่านิยมของคนไทยในการชมภาพยนตร์แนวแฟนตาซี
๑.๗.๓ ขันตอนการนําเสนอผลการวิจยั และการเผยแพร่ เป็ นขันตอนทีผูว้ ิจยั เขียนและเรี ยบ
เรี ยงรายงานการวิจ ัยในลัก ษณะรายงานเชิ งพรรณนา โดยแบ่ งรายงานการวิจ ัยเป็ นบทๆ ตาม
หลักการเขียนรายงานการวิจยั รวมทังสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ

๑๐

๑.๘ ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั เรื องนี ผูว้ ิจยั จะศึกษาพัฒนาการของนิ ทานจักรๆวงศ์ๆสู่ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี
โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพยนตร์ ทีนําเค้าเรื องมาจากนิ ทานจักรๆ วงศ์ๆ ซึงจากการสํารวจ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทยตังแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๕๕๕ พบว่ามีนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ที
นํามาสร้างเป็ นภาพยนตร์ จํานวน ๑๒ เรื อง ได้แก่ เรื องจันทโครพ กากี ไกรทอง หรื อชาละวัน ปลา
บู่ทอง พระรถเมรี หรื อนางสิ บสอง ธนูทอง เจ้าหญิงนกกระจาบ พระอภัยมณี โสนน้อยเรื อนงาม
ฝนสามฤดู บัวแก้วบัวทอง และเจ้าหญิงแตงอ่อน
จากจํานวนทัง ๑๒ เรื องนีผูว้ ิจยั สามารถค้นหาต้นฉบับภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีทีนํามาใช้
ศึกษาได้จาํ นวน ๕ เรื อง และใช้ทงั ๕ เลือกนีเป็ นข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครังนี ดังนี
นิทานจักรๆวงศ์ๆ
๑.กากี
๒.ไกรทอง
๓.พระรถเมรี หรื อนางสิบสอง
๔.พระอภัยมณี
๕.โสนน้อยเรื อนงาม
ภาพยนตร์
๑.ภาพยนตร์เรื องกากี (พ.ศ. ๒๕๒๓)
๒.ภาพยนตร์เรื องไกรทอง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ไกรทอง ภาค ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ไกรทอง (พ.ศ.๒๕๔๔)
๓.ภาพยนตร์เรื องพระรถ-เมรี (พ.ศ. ๒๕๒๔)
๔.ภาพยนตร์เรื องพระอภัยมณี (๒๕๐๙) พระอภัยมณี (พ.ศ.๒๕๔๕) และสุ ดสาคร (พ.ศ.๒๕๔๙)
และภาพยนตร์อนิเมชันเรื องสุดสาคร (๒๕๒๒)
๕.ภาพยนตร์เรื องโสนน้อยเรื อนงาม (๒๕๐๙)
๑.๙ สถานทีทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เนืองจากงานวิจยั เรื องนีเป็ นงานวิจยั ข้อมูลภาพยนตร์ เก่า ผูว้ ิจยั ต้องติดต่อขอยืมภาพยนตร์
จากห้องสมุดหอภาพยนตร์ เพือนํามาพิมพ์ศึกษาวิเคราะห์ แหล่งข้อมูลทีผูว้ ิจยั ใช้ในการวิจยั ครังนี
ได้แก่
๑.๙.๑ ห้องสมุดหอภาพยนตร์
๑.๙.๒ ศูนย์วิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๑

๑.๙.๓ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑.๙.๔ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๑.๑๐ ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
๑.๑๐.๑ ทําให้ทราบพัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆมาสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี
๑.๑๐.๒ ทําให้ทราบโครงสร้างของบทภาพยนตร์แนวแฟนตาซีและนิทานจักรๆวงศ์ๆ
๑.๑๐.๓ ทําให้ทราบวัฒนธรรมของคนไทยทีแสดงออกผ่านโครงสร้างของภาพยนตร์ แนว
แฟนตาซีและนิทานจักรๆวงศ์ๆ
๑.๑๐.๔ ทําให้ทราบค่านิยมของคนไทยในการชมภาพยนตร์แนวแฟนตาซี
๑.๑๐.๕ ผลการวิจยั นีเป็ นประโยชน์และสามารถนําไปปรับใช้ได้กบั การศึกษาภาพยนตร์
ในแนวอืนๆ นอกจากนียังเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีสนใจศึกษานิทานไทยและผูส้ นใจทัวไปอีกด้วย

๑๒

บทที ๒
พัฒนาการของนิทานจักรๆ วงศ์ ๆ
ในบทที ๒ พัฒนาการของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษากลุ่มข้อมูลนิ ทานจักรๆ วงศ์ๆ
ทีได้รับการนํามาสร้างเป็ นภาพยนตร์จาํ นวน ๕ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี ไกรทอง พระรถเมรี หรื อนาง
สิ บสอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม พบว่านิ ทานจัก รๆวงศ์ๆ เหล่านี มีพฒ
ั นาการที
ต่อเนืองกันมาตลอดและมีการเปลียนแปลงไปตามยุคสมัย ซึงเดิมเป็ นเรื องเล่าทีถ่ายทอดกันด้วยมุข
ปาฐะ และต่ อมาเป็ นลายลักษณ์ นอกจากนี ยังมีปรากฏในสื อการแสดงพืนบ้านของภาคกลางใน
รู ปแบบต่ างๆ เช่น ละครนอก ลิเก เป็ นต้น และมีปรากฏในสื อสมัยใหม่ เช่ น ภาพยนตร์ ละคร
โทรทัศน์ เป็ นต้น รายละเอียดของพัฒนาการดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี
๒.๑ ความหมายของนิทานจักรๆ วงศ์ ๆ
ก่อนทีจะกล่าวถึงพัฒนาการของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ผูว้ ิจยั ขอกล่าวถึงนิยามและลักษณะของ
นิทานจักรๆวงศ์ๆ เพือเป็ นการปูพืนฐานและทําความเข้าใจเบืองต้นสําหรับการกล่าวถึงพัฒนาการ
ในลําดับต่อไป นิทานจักรๆวงศ์ๆ หมายถึงนิทานทีตัวเอกของเรื องส่ วนใหญ่มกั มีชือลงท้ายด้วยคํา
ว่า จักร หรื อ วงศ์ เช่น จักรแก้ ว จักรนารายณ์ วงษ์ สวรรค์ ลักษณวงศ์ พระวรวงษ์ ปลาทูสุริยวงศ์
และพระทิณวงศ์ เป็ นต้น ส่ วนเรื องอืนๆ ที ตัวละครเอกไม่มีชือลงท้ายว่าจักรหรื อวงศ์ หากมีโครง
เรื องเกียวกับกษัตริ ย ์ โอรสกษัตริ ย ์ หรื อพระเอกเป็ นผูท้ ีมีความเก่งกล้าก็สามารถอนุ โลมว่าเป็ นเรื อง
จักรๆ วงศ์ๆ ด้วย เรื องราวของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ มักจะเป็ นเรื องราวการผจญภัยของตัวเอก เริ มต้น
ตัวเอกมักได้รับความลําบาก หรื อถูกกล่าวหาว่าเป็ นกาลีบา้ นกาลีเมือง เป็ นเหตุให้ตอ้ งถูกเนรเทศ
เมือออกเดินทางก็ได้เรี ยนวิชา ได้อาวุธวิเศษ ได้ค่คู รอง ต่อมาพลัดพรากจากคู่ครอง แต่ในท้ายทีสุ ด
เรื องจะจบลงอย่างมีความสุข การดําเนินเรื องมักจะกล่าวถึงความมหัศจรรย์หรื อเหตุการณ์ประหลาด
ต่างๆ เช่น ของวิเศษ อาวุธวิเศษ ความสามารถพิเศษ การแปลงกาย มีตวั ละครทีมีอาํ นาจวิเศษ เช่น
ยักษ์ เทวดา นาค ฤๅษี ฯลฯ
นิทานจักรๆวงศ์ๆ เหล่านี ได้พฒั นามาตามยุคสมัย กล่าวคือเดิมเป็ นเรื องเล่าทีถ่ายทอดกัน
ปากต่อมากหรื อเป็ นเรื องเล่ามุขปาฐะ และเมือสังคมเจริ ญมากขึ นมีการผลิต กระดาษหรื อวัสดุ ที
สามารถบันทึกได้ จึงได้นาํ เรื องเล่าเหล่านันมาบันทึก และเมือเข้าสู่ยุคของการพิมพ์จึงได้นาํ เรื อง
ดังกล่าวมาพิมพ์ไว้ นอกจากนียังปรากฏเป็ นตัวบทประกอบการแสดง ซึงมีพฒั นาการตามลําดับของ
การแสดงและตามยุคสมัยเช่นเดียวกัน ดังจะได้กล่าวต่อไป

๑๓

๒.๒ รู ปแบบพัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ ๆ ในสังคมไทย
พัฒนาการของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ในสังคมไทยทีจะกล่าวต่อไปนี ผูว้ ิจยั จําแนกเป็ นนิ ทาน
มุขปาฐะซึงเป็ นจุดเริ มต้นของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ หลังจากนันได้พฒั นามาเป็ นข้อมูลลายลักษณ์ และ
ในขณะเดียวกันนันก็ได้มีการนํานิ ทานเหล่านี ไปเป็ นตัวบทประกอบการแสดง ซึงมีทงการแสดง
ั
พืนบ้าน และสือสมัยใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี
๒.๒.๑ นิทานมุขปาฐะ
การเล่านิทานและการฟังนิ ทานเป็ นปรากฏการณ์ทีเกิดขึนในสังคมทุกแห่ งนับตังแต่สมัย
โบราณ การเล่านิทานเป็ นการสืบทอดนิทานอย่างหนึงในสังคม ถ้านิ ทานเรื องใดไม่ได้ถูกนํามาเล่า
ต่อก็จ ะสูญหายไปโดยปริ ยาย ในสังคมไทยก็เช่ นเดี ยวกัน คนไทยนิ ยมเล่านิ ทานสู่กนั ฟังในยาม
ทีว่างจากการทํางาน การเล่าและการฟังนิทานนีมีอยูใ่ นสังคมไทยมาเป็ นระยะเวลานาน ดังทีสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้กล่าวไว้ในตํานานเสภา ว่าการเล่านิ ทานเป็ นประเพณี เก่าแก่และถือ
ว่าเป็ นมหรสพอย่างหนึงของไทยทีเจ้าภาพจะว่าจ้างผูเ้ ล่านิทานไปเล่าในงานต่างๆ เช่น งานโกนจุก
หลังจากทีพระสวดมนต์แล้ว๑
การเล่านิทานทีแต่เดิมเล่าเป็ นร้อยแก้ว แต่ต่อมามีคาํ ประพันธ์ประเภทกลอน ก็นาํ กลอนเข้า
มาเล่าผสมด้วย เรี ยกว่านิทานสุภาพหรื อนิทานทรงเครื อง ต่อมาจึงเล่าเป็ นกลอนทังเรื องด้วยการด้น
กลอนสด ถ้าผูเ้ ล่าด้น กลอนสดไม่ได้ก็จ าํ วรรณกรรมนันๆ มาเล่าอีก ครั งหนึ ง เรื องที นํามาเล่าที
ปรากฏว่าเป็ นทีนิยมของคนทัวไปคือเรื องขุนช้างขุนแผน๒
การเล่านิ ทานในสมัยก่ อนถือว่าเป็ นเครื องประเทืองอารมณ์ข องชาวบ้าน การเล่านิ ทาน
ส่วนมากนิ ยมเล่ากันในตอนกลางคืน เพราะเชือกันว่าถ้าเล่าในตอนกลางวันเทวดาจะแช่งซึงอาจ
เป็ นเพราะว่าเทวดาก็ชอบฟังนิทานเหมือนมนุษย์เรา ในตอนกลางวันเทวดาท่านต้องมีกิจธุระในการ
เฝ้ าพระอิศวรหรื อพระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์อืนๆ ถ้ามนุ ษ ย์เล่าในตอนกลางวัน ท่ านก็ไม่ได้ฟังท่ านจึ ง
สาปแช่ง๓

๑

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, "ตํานานเสภา" ใน เสภาเรืองขุนช้ างขุนแผน
เล่ ม ๑, ( กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๔), หน้า (๑).
๒
วิวัฒนาการเสภา, ปริ ญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาดุริยางค์ศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๓๒, หน้า ๒๕.
๓
เรื องเดียวกัน, หน้า ๒๔.

๑๔

ในสมัยก่อนชาวไทยส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออก มีคนทีเล่าเรี ยนและอ่านออกเขียนได้ไม่
มาก ดังนันคนส่วนใหญ่จึงรับรู้วรรณกรรมพืนบ้านด้วยการฟังนิ ทาน การฟังจากการอ่านหนังสื อ
บ้าง การดูการแสดงพืนบ้านบ้าง รวมทังการฟังเทศน์นิทานชาดก นิทานคติธรรม๔
การเล่านิทานนันมีทงการเล่
ั
าสู่กนั ฟังในครอบครัวและการเล่านิ ทานในทีประชุมชน เช่น
ในภาคเหนือมีการเล่านิทานในงานศพ เรี ยกว่า "เล่าเจีย" ส่ วนภาคอีสานมีการเล่านิ ทานพืนบ้านใน
บุญงันเฮือนดี (งานศพ) อ่านเป็ นทํานองเสนาะเรี ยกว่า "ลํา" คือการขับทํานองคล้ายกับหมอลําที
เรี ยกว่า "ลําเรื องหรื อลําพืน" ส่วนในภาคกลางนิยมเล่าในงานกุศลต่างๆ ภายหลังผูเ้ ล่านิทานได้มีการ
ขับหรื อทํานองแหล่ ในทีสุดก็เกิดการขับเสภา เช่น เรื องขุนช้ างขุนแผน เป็ นต้น๕
คนในภาคกลางรับรู้นิทานผ่าน การสวด การขับเสภา การสวดเป็ นการอ่านหนังสือประเภท
กลอนสวดภาคกลาง โดยใช้วรรณกรรมทีแต่งด้วยกาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ งาน
ประเภทนีจึงมีชือเรี ยกอีกชือว่า "กลอนสวด" เช่น กาพย์พระไชยสุริยา กาพย์เรื องพระสุ บิน เป็ นต้น
คนไทยภาคกลางสมัยก่ อนสงครามโลกครั งที ๒ นิ ยมนําหนัง สื อกาพย์เรื องพระมาลัยมาสวด
หลังจากพระภิกษุสวดมนต์จบแล้ว สําหรับการขับนันเป็ นการอ่านทํานองขับลําวรรณกรรมแบบ
หนึ ง เรื องที นิ ยมนํามาอ่านหรื อขับคื อ เรื องขุน ช้างขุน แผน มัก ขับ ในงานมงคล เช่ น บวชนาค
แต่งงาน ทอดกฐิน ฯลฯ เพือให้คนทีมาร่ วมงานได้ฟัง เหมือนเป็ นมหรสพอย่างหนึ ง ภายหลังมีการ
ปรับปรุ งใช้คนขับหลายคน และการฟ้ อนรําตามเนือเรื อง เรี ยกว่า "เสภาทรงเครื อง"๖
ชาวบ้านภาคกลางเชือว่านิทานจักรๆ วงศ์ๆ เป็ นนิทานคติธรรม และยอมรับว่าเป็ นการสอน
หลักธรรมและจริ ยธรรมต่อสังคม ในอดีตชาวบ้านจึงนิยมสร้างหนังสือประเภทกลอนสวดถวายเป็ น
สมบัติของวัดโดยเชือว่าจะได้กุศล มีปัญญาเฉลียวฉลาดเมือเกิดชาติหน้า๗
จากทีกล่าวมานีจะเห็นได้ว่านิ ทานจักรๆ วงศ์ๆ ดํารงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทยมาช้านาน
นับตังแต่อดีตทีมีการเล่าสู่กนั ฟัง ถ่ายทอด รับรู้ ผ่านการอ่าน การสวด การขับ จึงทําให้คนไทยยังคง
จดจําเรื องเหล่านีได้
จากการสํารวจพบว่านิ ทานจักรๆ วงศ์ๆ ที นํามาเล่าสื บต่ อกัน มานันพบหลายสํานวนใน
ท้องถิ นต่างๆ ดังนี
๔

ธวัช ปุณโณทก, "การนําวรรณกรรมพืนบ้านมาใช้ในศิลปะ การละเล่นและการแสดงพืนบ้าน" ใน
หน่ วยที ๙ วรรณกรรมพืนบ้ านกับศิ ลปะ การละเล่ นและการแสดงพืนบ้ านของไทย, (พิมพ์ครังที ๓ นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), หน้า ๔๙๖.
๕
เรื องเดียวกัน, หน้า ๔๙๖.
๖
เรื องเดียวกัน, หน้า ๔๗๐.
๗
เรื องเดียวกัน, หน้า ๕๐๔.

๑๕

๒.๒.๑.๑ เรื องไกรทอง
นิทานเรื องไกรทองเป็ นนิทานพืนบ้านประจําถิ นของจังหวัดพิจิตรทีมีการเล่าสื บต่อกันมา
ปัจจุบนั ยังคงมีสถานทีจริ งในจังหวัดพิจิตร คือ มีสถานทีชือ "ดงเศรษฐี " "เกาะวิมาลา" และ "ถําชา
ละวัน " และที จังหวัดนนทบุรี มีตาํ บลบางขุน กอง อําเภอบางกรวย มีว ดั ชือวัดบางนายไกรนอก ๘
นิ ทานเรื องไกรทองมีก ารเล่าสื บต่ อกัน มาหลายสํานวน เช่ น นิ ทาน เรื องไกรทอง จากบ้านใน
จังหวัดชลบุรี (๒๕๑๑) เป็ นต้น
๒.๒.๑.๒ เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง
เรื องพระรถเมรี เป็ นเรื องทีรู้จกั กันดี บริ เวณจังหวัดชลบุรีเล่าเรื องนีเป็ นนิทานประจําถิ นและ
เชือว่าเมืองชลบุรีเป็ นเมืองพระรถ อยู่ในเขตอําเภอพนัสนิ คม หัวถนนสายชลบุรี-ฉะเชิงเทรา หลัก
กิโลเมตรที ๒๗ กล่าวกันว่า บิดาพระรถอยู่บา้ นหนองบัว มารดาอยู่บา้ นหมอนนาง ซึงมี “หมอน
นางสิบสอง” ลักษณะเป็ นศิลาสิบสองก้อนคล้ายหมอน ปั จจุบนั เหลือเพียงก้อนเดียว ห่ างออกไปมี
“ถํานางสิบสอง” เป็ นถําดิน ปัจจุบนั ไม่มีแล้ว ห่างออกไปอีกประมาณ ๑๐๐ ตารางวา เป็ น “ลานชน
ไก่ของพระรถ” ถัดไปเป็ นสระนําติดต่อกับถนนสายทุ่งเหียร-พนัสนิคม เรี ยกว่า “สระให้นาํ ไก่พระ
รถ” หรื อ “สระเลียงไก่พระรถ” ใกล้บา้ นมารดาพระรถมีวดั ชือวัดไตรทองหรื อวัดในเมือง ต่อไป
เป็ น “บ้านสระหนองไผ่” ของนายโจรอํามาตย์เอกของพระรถ ซึงเป็ นผูฆ้ ่านางยักษ์ชือหลนทมาน
หรื อล้นทมาน หลังโบสถ์วดั เนินหลังเต่า กล่าวกันว่าเลือดของนางยักษ์ไหลท่ วมบริ เวณนันจึงเรี ยก
บริ เวณนันว่า “บ้านโคกดินแดง” ต่อมาพระรถย้ายเมืองมาสร้างทีตําบลหน้าพระธาตุและพระรถเคย
ไปท้าพนันไก่เจ้าเมืองอู่ทองอู่ไทย ทางตําบลดงน้อย มีถนนสร้างจากเมืองพระรถไปปราจีนบุรี ต้น
ทางของถนนสายนีเรี ยก “เมืองหัวถนน”๙ นิทานพืนบ้านเรื องพระรถเมรี หรื อนางสิ บสองปรากฏอยู่
ทัวประเทศไทย มี ๑๘ สํานวน๑๐ เช่น เรื องนางสิบสอง จังหวัดนนทบุรี เรื องพระรถ-เมรี ของ นาย
สวย มิ งขวัญ ตําบลบ้านใน จังหวัดชลบุรี เรื องพระรถเมรี ของ นายต่ว น น้อยคํา บ้านเลยที ๓๕
หมู่ ๒ บ้านเนินประดู่ ตําบลศรี คีรีมาศ จังหวัดสุ โขทัย นิ ทานคนเมือง เรื องนางสิ บสอง ผูเ้ ล่า ท่าน
สุข วัดปงคก อําเภองาว จังหวัดลําปาง เรื องนางสิ บสอง ของ นางสุ วรรฑา วิเศษชัย ตําบลขามธาตุ
จังหวัดขอนแก่น เรื องนางสิบสอง ของ นางคลี แคล้วอาวุธ อายุ ๗๔ ปี หมู่ ๕ ตําบลคูขุด อําเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา เป็ นต้น
๘

สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ ม ๑, กก, พืช-ไกลบ้ าน, พระราชนิพนธ์ , (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิ ชย์, ๒๕๔๒), หน้า ๕๐๑.
๙
นันทพร พวงแก้ว, การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเรื องพระรถเมรี ฉบับต่างๆ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๒๙-๓๐.
๑๐
เรื องเดียวกัน, หน้า ๓๑.

๑๖

ทัง ๑๘ สํานวนนีมีโครงเรื องเหมือนกันแตกต่างกันในรายละเอียด คือ สามีภรรยาเข็ญใจพา
ลูก ๑๒ คนไปปล่อยในป่ า นางยักษ์มาพบเข้าจึงนําไปเลียงไว้ แต่เมือนางสิ บสองรู้ว่านางเป็ นยักษ์ก็
พากันหนี และได้ไปเป็ นมเหสีของพระราชาเมืองหนึง เมือนางยักษ์รู้ก็ตามไปแก้แค้นโดยแปลงเป็ น
หญิงสาวสวยทําให้พระราชาหลงรักและตังเป็ นมเหสีเอก และทําอุบายควักลูกตาของนางทังสิบสอง
คนแล้วนํานางไปขังคุก นางสิบสองคลอดลูกออกมาแต่ก็ตอ้ งฆ่าลูกตัวเองกินเพราะความหิว ยกเว้น
นางคนสุดท้องทีแอบเลียงลูกไว้จนโต นางยักษ์รู้จึงหาทางฆ่าโดยส่ งไปเมืองลูกสาวพร้อมฝากสาร
ลับไปด้วย ระหว่างทางพระฤๅษีช่วยแปลงสารให้และได้แต่งงานกับลูกสาวยักษ์ กุมารถามความลับ
และขโมยของทีต้องการและดวงตานางสิ บสองไป นางตามมาแต่กุมารไม่ยอมกลับ นางจึงหัวใจ
แตกตาย๑๑
จากนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ทัง ๕ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี ไกรทอง พระรถเมรี หรื อนางสิ บสอง
พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม พบว่าเรื องทีเป็ นเรื องเล่ามาตังแต่อดีตนันมี ๓ เรื อง ได้แก่ เรื อง
ไกรทอง พระรถเมรี หรื อนางสิบสอง และโสนน้ อยเรื อนงาม ส่วนอีก ๒ เรื อง คือ เรื องกากี เดิมเป็ น
นิทานชาดก ต่อมาเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ทีนําเรื องนีมาแต่งขึนใหม่ และทําให้เรื องนี ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่ หลาย ส่ วนเรื องพระอภัยมณี เป็ นเรื องทีสุ นทรภู่ เป็ นผูแ้ ต่งขึนแต่ก็เป็ นเรื องหนึ งที
ได้รับความนิยมและแพร่ หลายอย่างมาก
นอกจากเรื องแนวจักรๆ วงศ์ๆ จะปรากฏในรู ปแบบมุขปาฐะแล้ว เมือมีความเจริ ญก้าวหน้า
มากขึน คนไทยสามารถผลิตกระดาษหรื อวัสดุที สามารถบันทึกเรื องราวต่างๆ ได้จึงได้นาํ นิ ทาน
แนวจักรๆ วงศ์ๆ มาบันทึกไว้ในสมุดไทยหรื อใบลานด้วย
๒.๒.๒ นิทานลายลักษณ์
ข้อมูลลายลักษณ์ ข องนิ ทานจัก รๆ วงศ์ๆ เหล่านี มีปรากฏตามลําดับของความเจริ ญและ
เทคโนโลยีทีเข้ามาสู่ประเทศไทย จากเดิมทีเป็ นเรื องเล่ามุขปาฐะ เมือคนไทยรู้จกั การทํากระดาษจึง
ได้นาํ นิทานจักรๆวงศ์ๆเหล่านีมาบันทึกไว้ และเมือมีความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านการพิมพ์จึงได้นาํ
เรื องเล่ามุขปาฐะและทีเขียนบันทึกไว้มาพิมพ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี
๒.๒.๒.๑ ข้อมูลลายลักษณ์ทีเป็ นต้นฉบับตัวเขียน
วัฒ นธรรมการเล่าเรื องแบบมุข ปาฐะดําเนิ น มาอย่างต่ อเนื อง ต่ อมาเมือยุค หนึ งมนุ ษ ย์
สามารถคิดค้นวัสดุทีสามารถบันทึกได้ มนุษย์จึงได้นาํ เรื องเล่าเหล่านันมาบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร ในประเทศไทยเราบันทึกเรื องราวต่างๆ ลงบนสมุดไทย ใบลาน พับสา ฯลฯ ในภาคกลางตัว
๑๑

นันทพร พวงแก้ว, การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเรื องพระรถเมรี ฉบับต่างๆ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๓๒.

๑๗

เล่มนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ทีพบได้รับการบันทึกลงในสมุดไทยหรื อสมุดข่อย สมุดข่อย มี ๒ สี คือ สี ดาํ
และสี ขาว เรี ยกว่าสมุดไทยดํา สมุดไทยขาว ทางภาคใต้เรี ยกสมุด ข่ อยหรื อสมุด ไทยว่า “บุ ด ”
หนังสือบุดมี ๒ ชนิด คือ บุดขาวและบุดดํา ในยุคสมัยต่อมาเมือหมอบรัดเลย์นาํ เครื องพิมพ์เข้ามาตัง
โรงพิมพ์ในประเทศไทยและพิมพ์หนังสือออกจําหน่ายนันได้มีการเย็บเล่มหนังสื อแบบฝรั ง จึงเกิด
คําใหม่ คือ สมุดฝรั ง คู่กบั สมุดไทย ๑๒
นิทานจักรๆ วงศ์ๆ ทีนํามาบันทึกไว้ในสมุดข่อยส่ วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรู ปของกลอนสวด
แหล่ กลอนบทละคร ฯลฯ ในส่ วนของกลอนสวดนัน จากการสํารวจและศึกษาของ ตรี ศิลป์ บุญ
ขจร กล่าวว่าต้นฉบับตัวเขียนส่วนใหญ่จะคัดลอกในช่วงรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น ในระหว่างรัชกาลที
๑ ถึงรัชกาลที ๔ ซึงประเพณี การคัดลอกต้นฉบับตัวเขียนซึงผูค้ ดั ลอกมักประเมินค่าตัดเติมเสริ มแต่ง
ต้นฉบับตัวเขียนเดิมตามทัศนะทีตนเห็นว่าเหมาะสมถูกต้อง จึงทําให้ตน้ ฉบับตัวเขียนแต่ละฉบับมี
ความหลายหลากแตกต่างกันไปถึงแม้ว่าจะเป็ นสํานวนเดียวกัน กลอนสวดเรื องใดได้รับความนิ ยม
มากก็อาจมีการแต่งสํานวนใหม่ขึน โดยอาจดัดแปลงจากสํานวนเดิม จํานวนของสํานวนในแต่ละ
เรื องจึงแสดงถึงความนิยมกลอนสวดเรื องนันสืบต่อกันมาข้ามยุคข้ามสมัย๑๓
วรรณกรรมประเภทกลอนสวดหรื อกลอนวัด หรื อ กลอนอ่านสําหรับสวดเป็ นวรรณกรรม
ทีแต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทกาพย์ชนิดต่างๆ นิยมแต่งกันมาตังแต่ครังกรุ งศรี อยุธยาจนถึงรัชกาล
ที ๓ และยังคมนิยมต่อมาจนถึงรัชกาลที ๕๑๔
ข้อมูลลายลักษณ์ทีเป็ นต้นฉบับตัวเขียนจําแนกได้เป็ น ๓ ประเภท ได้แก่ กลอนอ่านหรื อ
กลอนสวด กลอนบทละครและเบ็ดเตล็ด รายละเอียดดังนี
๒.๒.๒.๑.๑ กลอนอ่านหรื อกลอนสวด
๑) เรื องกากี
เรื องกากีมีทีมาจากนิทานชาดก ซึงนิทานชาดกส่ วนใหญ่เป็ นนิ ทานเก่าแก่ซึงเล่าสื บต่อกัน
มาช้านาน เมือพระพุทธเจ้าหรื อพระสาวกต้องการสังสอนข้อธรรมะให้เข้าใจชัดเจน จึงนํานิ ทานมา
ดัดแปลงให้เข้ากับข้อธรรมะทีต้องการสอน๑๕ เรื องกากีเป็ นทีรู้จกั ในหมู่คนไทยมาตังแต่สมัยกรุ งศรี
๑๒

วัลลภ สวัสดิวลั ลภ, หนังสื อและการพิมพ์ , (ลพบุรี: ศูนย์การพิมพ์วิทยาลัยเทพสตรี ลพบุรี, ๒๕๒๗).
ตรี ศิ ลป์ บุญขจร, กลอนสวดภาคกลาง: การศึ กษาเชิ ง วิ เคราะห์ , (กรุ งเทพฯ: สถาบันไทยศึก ษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๔๕๔-๔๕๗.
๑๔
พระวรเวทย์พิสิฐ, หน้า ๘๐ อ้างในตรี ศิลป์ บุญขจร, วรรณกรรมประเภทลอนสวดภาคกลาง:
การศึกษาเชิงวิเคราะห์, (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า (๕).
๑๕
จิราวรรณ คงจิตต์, การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื องกากีฉบับต่างๆ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๖.
๑๓

๑๘

อยุธยาตอนปลาย เมือเจ้าฟ้ าธรรมธิเบศร (กุง้ ) ได้นาํ เรื องราวบางตอนมาแต่งเป็ นกาพย์เห่ เรื อ ต่อมา
ในสมัยรัชกาลที ๑ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ซึงเป็ นกวีเอกในสมัยนันก็ได้นาํ เรื องนี มาแต่งใหม่โดย
ใช้กลอนสุภาพ คนทัวไปมักจะรู้จกั สํานวนของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) มากกว่าสํานวนอืนๆ เรื อง
กากีมีปรากฏทังร้อยแก้วและร้อยกรอง ทังมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ เช่น กากีกลอนอ่ าน
ฉบับตัวเขียน สํานวนที ๑ มีจาํ นวน ๑๗ เล่มสมุดไทย ได้แก่ เลขที ๑,๓-๑๔,๑๙,๒๐/๑ และ ๒๐/๓ ตู้
๑๑๕ ชัน ๕/๕ มัด ที ๑ และ ๒ ดําเนิ น เรื องตามกากกติ ชาดกและสุ สัน ธี ชาดก แต่ มีรายละเอียด
มากกว่า เริ มตังแต่พญาครุ ฑแปลงกายเป็ นมนุ ษย์มาเล่นสกากับพระเจ้าพรหมทัต แล้วลอบลักนาง
กากีไปสู่วิมานฉิมพลี จนถึงพญาครุ ฑนํานางกากีมาส่ งคืนและพระเจ้าพรหมทัตสั งให้ลอยแพนาง
ไป๑๖
นอกจากนี ยังมีก ากี สํานวนอืนๆ เช่ น กากี ก ลอนอ่ านสํานวนที ได้จ ากจังหวัด เพชรบุ รี
ต้นฉบับเรื องกากีสาํ นวนนี เป็ นสมุดไทยขาว เขียนด้วยอักษรไทย เส้นหมึก อาจารย์ลอ้ ม เพ็งแก้ว
ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครู เพชรบุรี กากีกลอนอ่านทีได้จากภาคใต้ ต้นฉบับจากสถาบันทักษิณ
คดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรนคริ นทรวิโรฒ สงขลา เป็ นสําเนาทีนายสุจินต์ อุย้ คํา นิสิตมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ สงขลา คัดลอกไว้จากต้นฉบับทีเป็ นหนังสื อบุดขาวจากอําเภอร่ อนพิพูลย์ จังหวัด
นครศรี ธรรมราช๑๗ และกากีกลอนสวด ฉบับตัวเขียน คุณหญิงประทุมราชวินิจฉัย มอบให้หอสมุด
แห่งชาติเมือ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็ นต้น
๒) เรื องไกรทอง
เรื องไกรทองเป็ นเรื องทีพบต้นฉบับตัวเขียนอย่างหลากหลายเช่นกัน เช่น เรื องชาลวันคํา
กาพย์ ใน "วรรณคดีทอ้ งถิ นภาคใต้ประเภทนิทานประโลมโลก" กล่าวว่าเป็ นผลงานของตาเกิด นาย
เอียม เป็ นผูส้ ร้างไว้ ต้นฉบับเรื องนี ได้จากนางถวิล เกษตรสุ นทร อยู่ทีตําบลกระดังงา อําเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา เนือเรื องเริ มทีท้าวรําไพมีลกู ชือโคจรได้ข่าวภัลวังและน้องชายออกอาละวาดกัด
กินผูค้ น จึงต่อสูก้ นั และตายไปทังสามตัว นางจระเข้ปลาภรรยาของท้าวโคจรคลอดลูกออกมาและ
ได้ฝากไว้กบั สิ งศักดิสิทธิและนางก็ออกตามหาสามีต่อไป ลูกของนางถูกวิญญาณของท้าวโคจรผู้
เป็ นพ่อเข้าสิงและกลายเป็ นจระเข้ดุร้าย ชาวบ้านเรี ยกว่า "ชาลวัน" วันหนึ งชาลวันคาบนางตะเภา
ทองทีกําลังพายเรื อเก็บดอกไม้ไปเป็ นภรรยา เศรษฐีประกาศหาคนปราบจระเข้ ไกรทองมารับอาสา
และฆ่าชาลวันตาย ไกรทองได้นางตะเภาแก้ว แล้วไปรับนางตะเภาทองกลับมา แต่นางตะเภาทอง

๑๖

จิราวรรณ คงจิตต์, การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื องกากีฉบับต่างๆ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต

ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๙.
๑๗
เรื องเดียวกัน, หน้า ๑๒-๑๓.

๑๙

พูดไม่ได้เพราะถูกของชาละวัน แล้วนางก็กลันใจตาย พ่อแม่ของนางก็กลันใจตายตาม ต่อมาพ่อแม่
ของไกรทองก็ตาย ไกรทองจึงจัดพิธีศพให้อย่างดี และครองคู่อยูก่ บั นางตะเภาแก้ว๑๘
นอกจากนี ยังมีเรื องชาลวัน เป็ นสมบัติ ของ ถวิล เกษตรสุ น ทร อําเภอสทิ งพระ จังหวัด
สงขลา ในพินิจวรรณกรรมภาคใต้ (๒๕๔๖) เป็ นต้น
๓) เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง
เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสองพบว่ามีหลายสํานวน พบต้นฉบับตัวเขียน มี ๒๑ เล่มสมุด
ไทย เช่น กลอนอ่ านเรื องกากี เล่มที ๑-๕ เลขที ๑-๖ ตู้ ๑๑๕ ชัน ๑/๒ มัด ๓๘ เจ้าจอมบุญ ในรัชกาล
ที ๕ ถวายหอพระสมุด พ.ศ. ๒๔๗๒ กลอนอ่ านเรื องกากี เล่มที ๙ ชือ พระรถเส่น ๔ (พลัด) ตู้ ๑๑๕
ชัน ๑/๒ มัด ๓๘ ฉบับนีหอพระสมุดซือเมือ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑ กาพย์เรื องพระรถ เลขที ๔๑
ตู้ ๑๑๕ ชัน ๕/๓ มัด ๓๖ เป็ นฉบับทีพระยาเพชรปาณี (ตรี ) มอบให้หอสมุดเมือ พ.ศ. ๒๔๕๐ เรื อง
พระรถเสน หรื อ นางสิ บสองคํากาพย์ ต้นฉบับนี นายพิทยา บุษ รารัตน์ อําเภอควนขนุ น จังหวัด
พัทลุง เป็ นต้น เนือเรื องเริ มตังแต่กาํ เนิดนางสิบสองว่าเป็ นลูกสาวเศรษฐีหิรัญกับนางกาญจนี จนถึง
พระรถฆ่านางยักษ์ตาย พระรถสิทธิคืนดีกบั นางสิบสอง แล้วพระรถทูลลาไปรับนางเมรี ซึงรอยู่ เมือ
นางต่อว่าพระรถแล้วนางก็สิ นใจตาย พระรถเศร้าโศกเสียใจยิงนัก
๒.๒.๒.๑.๒ กลอนบทละคร
๑) เรื องกากี
กลอนบทละครในทีนี หมายถึงตัวบททีแต่งขึ นเพื อใช้ประกอบการแสดง มีหลายสํานวน
เช่น กลอนบทละครเรื องกากี เล่ม ๑ เลขที ๔๑ ตู้ ๑๑๔ ชัน ๕/๒ มัดที ๒ ได้จากกองการสังคีต เมือ
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ เนือเรื องเริ มตังแต่พญาครุ ฑแปลงกายเป็ นมาณพรู ปงามมาเล่นสกากับ
พระเจ้าพรหมทัตและมีจิตปฏิพทั ธ์นางกากี จึงลอบลักนางกากีไปสมสู่ทีวิมานฉิ มพลี คนธรรพ์ออก
ติดตามจนพบได้นางเป็ นภรรยา จนถึงคนธรรพ์ดีดพิณขับเพลงชมโฉมนางกากีเยาะเย้ยเสี ยดสี พญา
ครุ ฑ๑๙
กลอนบทละครสํานวนที ๒ ได้แก่ กลอนบทละครเรื องกากี เล่ม ๑ เลขที ๔๒ ตู้ ๑๑๔ ชัน
๕/๒ มัดที ๒ ได้จากกองการสังคีตเมือ เมือ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ เนื อเรื องเริ มตังแต่พระเจ้า
พรหมทัตสังให้ป่าวประกาศหาคนมาเล่นสกาด้วย พญาครุ ฑแปลงกายเป็ นมนุษย์มาเล่นสกาและได้

๑๘

อุดม หนูทอง, วรรณคดีท้องถินภาคใต้ ประเภทนิทานประโลมโลก, (ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สงขลา, ม.ป.ป.), หน้า ๔๑-๔๒.
๑๙
จิรวรรณ คงจิตต์, การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเรื องกากี ฉบับต่างๆ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๑๖.

๒๐

ลอบลักพานางกากีไปสู่สมทีวิมานฉิมพลี คนธรรพ์รับอาสาออกติดตามและได้นางเป็ นภรรยา จนถึง
พญาครุ ฑได้รู้ความจริ งจึงนํานางมาส่งคืนและพระเจ้าพรหมทัตบริ ภาษนาง๒๐
กลอนบทละครสํานวนที ๓ ได้แก่ กลอนบทละครเรื องกากี เล่ม ๑ เลขที ๔๓ ตู้ ๑๑๔ ชัน
๕/๒ มัดที ๒ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์ประทางหอสมุดแห่งชาติ ศักราช ๑๓๑ เนือเรื องเริ มตังแต่พระ
เจ้าพรหมทัตสังให้ป่าวประกาศหาคนมาเล่นสกา พญาครุ ฑแปลงกายมาเล่นสกาด้วย แล้วลอบลัก
นางกากีไปสมสู่ ณ วิมานฉิมพลี จนถึงพระเจ้าพรหมทัตครําครวญถึงนางกากีและโกรธเกรี ยวขับไล่
เหล่านางสนมกํานัลวุ่นวาย๒๑
๒) เรื องไกรทอง
กลอนบทละครเรื องไกรทอง เช่น บทละครครังกรุ งศรี อยุธยาเรื องไกรทอง ส่ วนที ๑ เริ ม
เรื องทีเมืองพิจิตรมีถาํ จระเข้อยูใ่ ต้นาํ ในถํามีแก้ววิเศษทําให้จระเข้กลายเป็ นมนุ ษย์ ท้าวรําไพมีบุตร
ชือท้าวโคจร ต่อมาไปวิวาทกับท้าวแสนตาและพญาพันวัง ต่อสู้กนั จนตายทังสามตัว ลูกของท้าว
โคจรคือชาวละวัน ชาละวันมีเมียสองคนคือนางวิมาลาและเลือมไลวรรณ ส่ วนที ๒ เป็ นบทละคร
สมัยรัตนโกสินทร์ แต่ไม่ทราบผูแ้ ต่ง มี ๓ ตอน คือ ชาละวันได้นางตะเภาทอง ตอนที ๒ ไกรทอง
รบกับชาละวัน และตอนที ๓ ไกรทองได้นางตะเภาแก้วตะเภาทองและวิมาลา และส่ วนที ๓ เป็ น
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มี ๒ ตอน คือ ตอนนางวิมาลาตามไกร
ทองมาจากถํา ซึงนิยมเรี ยกว่าตอนพ้อบน และตอนไกรทองตามนางวิมาลากลับไปถํา นิ ยมเรี ยกว่า
ตอนพ้อล่าง๒๒ นอกจากนี มีพระนิ พนธ์บทละครเรื องไกรทอง ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ กลอนบทละครเหล่านี น่ าจะมีก ารบันทึ กไว้เป็ นต้นฉบับตัว เขียนก่ อนทีจะ
นํามาพิมพ์ในยุคทีการพิมพ์เจริ ญรุ่ งเรื อง
๓) เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง
เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิ บสองพบหลายสํานวน เช่น บทละครรําเรื องพระรถเมรี การ
แสดงทีนิยมนําเรื องพระรถเมรี ไปแสดงคือละครชาตรี เป็ นการแสดงทีเก่าแก่ทีสุ ดของไทย มีฉบับ
ตัวเขียน ๕ สํานวน ได้แก่ สํานวนที ๑ เป็ นกลอนบทละครเรื องพระรถ-เมรี เล่ม ๑ เลขที ๑ ตู้ ๑๑๔
ชัน ๑/๒ มัด ๔๓ เป็ นฉบับทีพระครู ขตั ยาคม (อิ ม) วัดเทพศิรินทร์ ถวายเมือวันที ๗ สิ งหาคม พ.ศ.
๒๕๑๒ สํานวนที ๒ เป็ นกลอนบทละครเรื องพระรถเมรี เลขที ๓ ตู้ ๑๑๔ ชัน ๑/๒ มัด ๔๓ เป็ น
๒๐

จิรวรรณ คงจิตต์, การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเรื องกากี ฉบับต่างๆ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๑๖.
๒๑
เรื องเดียวกัน, หน้า ๑๖.
๒๒
เสาวณิ ต วิงวอน, วรรณคดีการแสดง, พิมพ์ครั งที ๒ (กรุ งเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า
๑๘๔.

๒๑

ฉบับเดิมของหอสมุดวชิรญาณ สํานวนที ๓ เป็ นกลอนบทละคร เรื องพระรถเมรี เลขที ๔ ตู้ ๑๑๔
ชัน ๑/๒ มัด ๔๓ เป็ นฉบับเดิมของหอสมุดวชิรญาณ และสํานวนที ๔๒๓ กลอนบทละครเรื องพระ
รถเมรี เล่ม ๘ เลขที ๗ และกลอนบทละครเรื องพระรถเมรี เล่ม ๑๐ เลขที ๙ เป็ นเล่มที พระยา
เพชรปาณี ถวายฯ เมือวันที ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็ นต้น
๔) เรื องพระอภัยมณี
เรื องพระอภัยมณี เป็ นผลงานชิ นสําคัญของสุ นทรภู่ กวีเอกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เรื องนี
สุนทรภู่แต่งเป็ นนิ ทานคํากลอนทีมีความยาวมากถึง ๙๔ เล่มสมุดไทย ระยะเวลาในการประพันธ์
เรื องนีไม่มีระบุไว้อย่างแน่ชดั แต่สนั นิษฐานว่าสุนทรภู่เริ มเริ มแต่งเมือราวปี พ.ศ. ๒๓๖๔-๒๓๖๖ มี
ผูส้ าํ รวจต้นฉบับกลอนอ่านในส่วนงานหนังสือโบราณของหอสมุดแห่งชาติ พบว่าเรื องพระอภัยมณี
เป็ นเรื องทีมีจาํ นวนเล่มสมุดไทยและสําเนาซํามากทีสุด มีจาํ นวนถึง ๒๙๒ เล่มสมุดไทย๒๔
๕) เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม
เรื องโสนน้ อยเรื อนงามพบว่ามีหลายสํานวน เช่น เรื องโสนน้ อยคํากาพย์ ใน "วรรณกรรม
ท้องถิ นภาคใต้ประเภทนิทานประโลกโลก" หนังสื อเล่มนี ได้มาจากทีใดไม่ปรากฏ นางสาวอําไพ
จันทรสกุล เป็ นผูม้ อบให้ศูนย์ส่งเสริ มภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ สภาพของหนังสื อขาดส่ วนต้น
และตอนปลาย เหลือส่ วนตรงกลาง บางตอนเลือนหายไป ไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง ลักษณะคําประพันธ์ที
พบในเรื องคือแต่งด้วยกาพย์ยานี ๑๑ ฉบัง ๑๖ และสุรางคนาง ๒๘ เนือเรื องกล่าวว่าท้าวหัสวิไชและ
นางเกศนีมีธิดาชือนางโสนน้อย โหรทํานายว่าพระธิดาจะได้คู่ครองเป็ นคนตาย นางโสนน้อยกลัว
จะทําให้พระบิดาและมารดาเสือมเสีย นางจึงหนีออกจากเมือง พระอินทร์มามอบเครื องทรงวิเศษให้
ต่อมานางมาพบนางกุลาจึงชุบชีวิตแล้วเดินทางไปด้วยกัน นางทังสองเดินทางมาถึงเมืองนพรัตน์
ทราบว่าพระพิจิตรสิ นพระชนม์ นางโสนน้อยอาสารัก ษา ในช่ว งทีนางไปสรงนํา นางคูลาขโมย
เครื องทรงและแอบอ้างว่านางคือนางโสนน้อยทีรักษาพระพิจิตร ต่อมาพระพิจิตรเดินทางเทียวทะเล
แต่ถกู พายุพดั จนไปถึงเมืองโรมวิสยั และได้เรื อนงามมา ต่อมาพระวิจิตรทราบความจริ งทังหมด นาง
คูลาถูกลงโทษให้เป็ นทาสอยูป่ ระจําอุทยาน พระพิจิตรมีสาส์นไปถึงท้าวหัสไช เล่าเรื องทังหมดให้
ฟัง เรื องจบเพียงเท่านี๒๕
๒๓

จิรวรรณ คงจิตต์, การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเรื องกากี ฉบับต่างๆ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๔๔.
๒๔
ทิพวัน บุญวีระ, การศึกษาวิเคราะห์ วรรณกรรม เรืองอิทธิพลกลอนอ่ านในนิทานคํากลอนสุ นทรภู่
(กรุ งเทพฯ: กองเผยแพร่ วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๑), หน้า ๒.
๒๕
อุดม หนูทอง, วรรณคดีท้องถินภาคใต้ ประเภทนิทานประโลมโลก, (ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สงขลา, ม.ป.ป.), หน้า ๑๖๐.

๒๒

นอกจากนียังมีโสนน้ อย เป็ นสมบัติของ อําไพ จันทรสกุล โสนน้ อยคํากาพย์ คัดลอกโดย
ฉํา ชัยศรี และโสนน้ อยเรื อนงาม ได้มาจากสุราษฎร์ธานี ในพินิจวรรณกรรมภาคใต้ (๒๕๔๖)
๒.๒.๒.๑.๒ เบ็ดเตล็ด
ข้อมูลลายลักษณ์ทีเป็ นต้นฉบับตัวเขียนเรื องกากี ยงั ปรากฏในรู ปแบบอืนๆ เช่น กลอน
สักวาเรื องกากี ฉบับตัวเขียน เลขที ๓๒ ตู้ ๑๑๓ ชัน ๕/๔ มัดที ๒ หอสมุดแห่งชาติซือเมือ ๕ ตุลาคม
ร.ศ. ๑๒๙ ไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง บทมโหรี เรื องกากี ฉบับตัวเขียน เลขที ๒๐ ตู้ ๑๑๕ ชัน ๕/๕ มัดที ๒
พระองค์เจ้าฉายรัศมีประทานหอสมุดแห่ งชาติเมือ ร.ศ. ๑๒๖ ผูแ้ ต่งคือเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
แหล่เครื องเล่นมหาชาติ แหล่บายศรี กากี ฉบับตัวเขียน เลขที ๔๑ ตู้ ๑๑๓ ชัน ๕/๕ มัดที ๓ หอสมุด
แห่งชาติ ซือ พ.ศ. ๒๔๖๐ กาพย์เห่ เรื อเรื องกากี ฉบับตัวเขียนสํานวนที ๑ มี ๑๒ เล่มสมุดไทย ผูแ้ ต่ง
คือ เจ้าฟ้ าธรรมธิเบศร (กุง้ ) ใช้เป็ นบทเห่เฉพาะเวลาทรงเรื อประพาสตามลํานําพระองค์เอง เป็ นต้น
๒.๒.๒.๒ ข้อมูลลายลักษณ์ทีเป็ นต้นฉบับตัวพิมพ์
การพิมพ์ในประเทศไทยน่ าจะมีมาตังแต่กรุ งศรี อยุธยา การพิมพ์ของไทยยุคแรก คือ การ
พิมพ์ตงแต่
ั สมัยกรุ งศรี อยุธยาจนถึงรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น พ.ศ. ๒๓๗๘ การพิมพ์ในยุคนี เป็ นการ
พิมพ์จากแม่พิมพ์ทีแกะจากบล็อกไม้เป็ นหน้าๆ เป็ นยุคทีตัวเรี ยงภาษาไทยยังไม่เข้ามาถึงเมืองไทย
เชือกันว่าการพิมพ์ของไทยเริ มมีขึนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมือ พ.ศ. ๒๒๐๕ (ค.ศ.
๑๖๖๒) โดยพวกมิชชันนารี ฝรั งเศสได้พิมพ์หนังสือคําสอนทางคริ สต์ศาสนาขึนเป็ นภาษาไทย ๒๖
เล่ม ไวยากรณ์ไทยและบาลี ๑ เล่ม และพจนานุกรมไทย ๑ เล่ม เมือโกษาปานเป็ นราชทูตเดินทางไป
เจริ ญทางพระราชไมตรี กบั ฝรั งเศสก็ได้ดูงานโรงพิมพ์หลวงทีนั นทุกขันตอน ทังยังได้ทดลองพิมพ์
ด้วยตนเอง ซึงเป็ นยุคทีฝรั งใช้ตวั เรี ยงแล้ว ๒๖
ในยุ ค ต่ อ มาจากหลัก ฐานที ปรากฏพบว่ า การพิ ม พ์ใ นเมื อ งไทยมี ค รั งแรกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช เพราะหนังสื อ “คําสอนคริ สตัง” ทีพบนันพิมพ์
ใน ค.ศ. ๑๗๙๖ หรื อ พ.ศ. ๒๓๓๙ สถานทีพิมพ์คือวัดซานตาครู ส ตําบลกุฎีจีน จังหวัดธนบุรี
การพิมพ์ในสมัยนันเป็ นการพิมพ์ในเมืองไทย มิใช่ การพิมพ์หนังสื อไทยเพราะเป็ นการ
นําเอาอักษรโรมันมาพิมพ์ให้อ่านออกเสี ยงเป็ นคําไทยเท่านันเอง หนังสื อนี จึงเหมาะสําหรับพวก
มิชชันนารี เอง การพิมพ์ในยุคนีจึงเป็ นการพิมพ์เพือเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์เท่านัน มิได้เป็ นธุรกิจ
ส่วนการพิมพ์ของไทยในยุคหลัง เริ มตังแต่ พ.ศ. ๒๓๗๘ ซึงตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนังเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ๓ เป็ นต้นมา ในยุคนี เป็ นยุคทีเรี ยงภาษาไทย เริ มเข้าสู่ยุคการพิมพ์
แบบใหม่อย่างตะวันตก ผูท้ ีมีบทบาทสําคัญเกียวกับการพิมพ์แบบใหม่ของไทย คือ หมอแดน บีช
๒๖

วัลลภ สวัสดิวลั ลภ, หนังสื อและการพิมพ์ , (ลพบุรี: ศูนย์การพิมพ์วิทยาลัยเทพสตรี ลพบุรี, ๒๕๒๗).

๒๓

บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) เป็ นหมอสอนศาสนาชาวอเมริ กนั ได้นาํ แท่นพิมพ์และตัวพิมพ์
ภาษาไทยเข้ามาจากสิงคโปร์ เมือ พ.ศ. ๒๓๗๘ (ค.ศ.๑๘๓๕)
โรงพิมพ์ต่ างๆ ที เกิ ดขึ นในยุค นี มีหลายโรงพิมพ์ เช่ น โรงพิมพ์หมดบรั ดเลย์ โรงพิมพ์
หมอสมิท โรงพิมพ์ราษฎร์ เจริ ญ หรื อโรงพิมพ์วดั เกาะ โรงพิมพ์ห้างสมุด เป็ นต้น โรงพิมพ์ทีมี
บทบาทอย่างมากในการพิมพ์หนังสื อนิ ทานจักรๆ วงศ์ๆ ได้แก่ โรงพิมพ์หมอสมิท และโรงพิมพ์
ราษฎร์เจริ ญ
โรงพิมพ์ครู สมิทตังขึนเมือ พ.ศ. ๒๔๑๑ ทีตําบลบางคอแหลม เจ้าของคือหมอสมิท หมอสมิทหรื อ แซม
มวล จอห์น สมิท (Samuel John Smith) เขามักเรี ยกตัวเองว่าครู สมิท เพราะว่าเขารับสอนหนังสื อ
ด้วย ดังนันชือโรงพิมพ์จึงตีพิมพ์เป็ น “โรงพิมพ์ครู สมิท”
โรงพิมพ์หมอสมิทพิมพ์หนังสือประเภทร้อยกรองหรื อหนังสื อประโลมโลกจําพวกจักรๆ
วงศ์ๆ เพือหลีกเลียงมิให้ซาํ ซ้อนกับหมอบรัดเลย์ หนังสื อเรื องพระอภัยมณี เป็ นหนังสื อทีทํากําไร
ให้แก่หมอสมิทอย่างมาก จนสามารถสร้างตึกได้หลังหนึ ง หมอสมิทนําเรื องพระอภัยมณี มาพิมพ์
เป็ นตอนๆ ขนาด ๑๖ หน้ายก หนาประมาณ ๒-๓ ยก ประมาณ ๔๐-๔๘ หน้า ขายในราคาเล่มละ ๑
สลึง ปรากฏว่าขายดีมากเป็ นทีนิยมอ่านกันในสมัยนัน นอกจากนียังมีเรื องอืนๆ อีกเป็ นจํานวนมาก
เช่น คาวี อุณรุ ท อิเหนา รามเกียรติ สังข์ ทอง ฯลฯ
หมอสมิทมีร้านทีรับหนังสือไปจําหน่ายหลายแห่ง เช่น ตึกแม่แพทีเสาชิงช้า ห้างนายยิ มวัด
เกาะ นานสินอยูร่ ิ มสําเพ็ง แพนายเทพ ตรงปากคลองบางหลวง และทีต่างจังหวัด เช่น ตึกนายเทียน
เหลียงอยูก่ ลางตลาดเมืองจันทบุรี
ในขณะทีกิจการการพิมพ์ของหมอสมิทกําลังเจริ ญรุ่ งเรื อง แต่ก็มีพวกฝรั งมาฟ้ องหมอสมิ
ทว่าพิมพ์หนังสื อไม่ เป็ นศีลธรรมจําหน่ ายหาประโยชน์ โจทก์อา้ งพวกมิช ชัน นารี อเมริ ก ัน ที รู้
ภาษาไทยเป็ นพยาน และขอให้แปลหนังสื อบทกลอนทีหมอสมิทพิมพ์บางแห่ ง เช่น บทเสภาเรื อง
ขุนช้างขุน แผนตอนเข้าห้องสังวาสเป็ นภาษาอังกฤษ ศาลตัด สิ นให้หมอสมิ ทแพ้ ห้ามมิให้พิมพ์
หนังสื ออย่างนันออกจําหน่ ายอีกต่ อไป หมอสมิทต้องเลิก กิจ การอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๐๒๔๓๓ นายเทพเป็ นผูซ้ ือกิจการการพิมพ์จากหมอสมิทต่อมา และพิมพ์หนังสื อเล่มแรกในปี พ.ศ.
๒๔๓๓
โรงพิมพ์ร าษฎร์ เจริ ญ โรงพิมพ์ว ดั เกาะหรื อโรงพิมพ์น ายสิ น หรื อที มีชื อจริ งอย่างเป็ น
ทางการว่า “โรงพิมพ์ราษฎร์ เจริ ญ” ตังอยู่ใกล้กบั วัดเกาะ (วัดสัมพันธ์วงศ์) ย่านสําเพ็ง กรุ งเทพฯ
โรงพิมพ์วดั เกาะก่อตังโดยนายสิน เกิดเมือปี พ.ศ. ๒๓๙๓ เป็ นชาวสิงห์บุรี ในวัยหนุ่มได้เดินทางมา
ทํามาหากินอยูท่ ีกรุ งเทพฯ ทีร้านขายเครื องแก้วของแม่ทองอยู่ เมือแม่ทองอยู่เสี ยชีวิตได้ยกกิจการ
ให้นายสิน ต่อมาอีกสองสามปี นายสิ นได้เริ มกิจการขายหนังสื อด้วยการรับหนังสื อจากโรงพิมพ์

๒๔

ครู สมิทมาวางขายทีร้ายขายเครื องแก้ว นายสิ นมองเห็นว่ากิจการค้าหนังสื อและการพิมพ์หนังสื อ
น่าจะสร้างกําไรให้ได้อย่างงาม ใน ร.ศ. ๑๐๘ (๒๔๓๒) ตอนนันนานสินอายุได้ ๓๙ ปี จึงก่อตังโรง
พิมพ์ขึน
โรงพิมพ์วดั เกาะเป็ นโรงพิมพ์ทีมีส่ว นสําคัญในการนําเรื องนิ ทานจัก รๆวงศ์ๆ มาพิมพ์
เผยแพร่ จนกระทังเป็ นทีรู้จกั กันดีในชือ “หนังสื อวัดเกาะ” เรื องทีนํามาพิมพ์นันมีทงเรื
ั องทีนํามา
จากสมุดไทย และเรื องทีนักเขียนประจําโรงพิมพ์เป็ นผูแ้ ต่งขึน ซึงเรื องทีแต่งขึนนัน ส่วนหนึงผูแ้ ต่ง
นําเค้าเรื องมาจากนิทานพืนบ้าน เช่น เรื องแก้ วหน้ าม้า ไกรทอง ปลาบู่ทอง นางสิ บสองหรื อพระรถ
เมรี เป็ นต้น และจากการสํารวจพบว่าทัง ๕ เรื องทีผูว้ ิจยั ใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครังนี ได้แก่
เรื องกากี ไกรทอง พระรถเมรี หรื อนางสิ บสอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม นันล้วนเป็ น
เรื องทีโรงพิมพ์วดั เกาะได้พิมพ์ทงหมดทุ
ั
กเรื อง หนังสื อวัดเกาะทีพิมพ์จาํ หน่ ายนันมีลกั ษณะเป็ น
หนังสือคํากลอน แต่งต่อกันไปหลายสิบเล่มจบ ขายราคาเล่มละ ๑ สลึง
ในวิทยานิพนธ์เรื องพัฒนาการของหนังสือปกอ่อนในประเทศไทย๒๗ ของ ชูศรี กาลวันตวา
นิช (๒๕๑๘) ได้กล่าวถึงรายชือหนังสือนิทานจักรๆวงศ์ๆ ทีได้รับการตีพิมพ์โดยโรงพิมพ์ต่างๆ ที
ร่ วมสมัยกับโรงพิมพ์ราษฎร์เจริ ญ ดังนี
โรงพิมพ์ครู สมิท โรงพิมพ์ราษฎร์ เจริญ โรงพิมพ์นายสิน

โรงพิมพ์นายเทพ

กากีคาํ กลอน
อุณรุ ท
ดาหลัง
พระสมุท
เสภา
วงษ์เทวราช
สังข์ทอง
เบ็ญจมาศทอง
รามเกียรติ
พระอไภยมณี

กากีคาํ กลอน
อุณรุ ท
ดาหลัง
พระสมุท
เสภา
วงษ์เทวราช
สังข์ทอง
เบ็ญจมาศทอง
รามเกียรติ
พระอะไภยมณี

๒๗

พระสมุทโคดม
เสภาตลก
สังข์ทอง
เบ็ญจมาศทอง
รามเกียรติ
พระอะไภ

กากี
อุณรุ ท
ดาหลัง
พระสมุท
เสภา
วงษ์เทวราช
สังข์ทอง
เบ็ญจมาศทอง
รามเกียรติ
พระอะไภยมณี

โรงพิ ม พ์ พานิ ช
สรรพอุดม

ชูศรี กาลวันตวานิช, พัฒนาการของหนังสื อปกอ่อนในประเทศไทย, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต แผนกวิชาบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘), หน้า ๖๑-๖๙.

๒๕

โรงพิมพ์ครู สมิท โรงพิมพ์ราษฎร์ เจริญ โรงพิมพ์นายสิน

โรงพิมพ์นายเทพ

ลักษณวงษ์

ลักษณวงษ์

จันทะโครบ

พระยาฉัตทันต์
พระสีเสาร์
อิเหนา
วงษ์สวรรค์
สิงหไกรภพ
ปลาบู่ทอง
ทิพสังวาล
นกกระจาบ
สิบสองเหลียม
อุไท
สุบินทกุมาร
บุนทนาวงษ์
สุวรรณเศียร
เพชรมงกุฎ
ตราชูทอง

ลักษณวงษ์
ไกรทอง

ลักษณวงษ์

คาวี
จันทะโครบ

จันทะโครบ
ขุนช้างขุนแผน

ไกรทอง
คาวี
ขุ น ช้ า งขุ น แผน
ตอนปลาย

พระยาฉัตทันต์
อิเหนา
วงษ์สวรรค์
สิงหไกรภพ
ปลาบู่ทอง

โรงพิ ม พ์ พานิ ช
สรรพอุดม

อิเหนา
วงษ์สวรรค์
สิงหไกรภพ
ทิพสังวาล

นกกระจาบ

พระยาฉัตทันต์
พระสีเสาร์
อิเหนา
วงษ์สวรรค์
สิงหไกรภพ
ปลาบู่ทอง
ทิพสังวาล
นกกระจาบ

ปลาบู่ทอง

สิบสองเหลียม
สุบินทกุมาร
สุวรรณเศียร
พระยากุศราช
พระสุทน
พระประทุมสุริยวงษ์
ยศเศียร
หัศนาม
สามฤดู
ไชยมงคล
สุวรรณลอยล่อง

อุไท
สุบินทกุมาร
บุนทนาวงษ์
สุวรรณเศียร
มะณี ฉาย
พระมะณี นพรัตน์
สายสุวรรณ
สุริยวงศ์
จําปาสีต้น
สุวรณวาศ

สุวรรณหงษ์
นางแสนกล
พระร่ วง
พระนาคเสน
พระยาช้างเผือก
พระยาแกรก
นางมะเดือทอง
เมฆอะรุ ณ

๒๖

โรงพิมพ์ครู สมิท โรงพิมพ์ราษฎร์ เจริญ โรงพิมพ์นายสิน
ลิ นทอง
ดาวเรื อง
พระสมุทเลขา
พระสมุทมงกุฎทอง
ศรี ทนนไชย
โคมทอง
พระรศ
ยอพระกลิ น
โคบุตร
มะโหสถ
พระพิมพาเข้านิพพาน
กายนคร
แก้วหน้าม้า
สโนน้อเรื อนงาม
แตงอ่อน
มาไลยทอง
ศรนริ นทร์
กระต่างทอง
จักรแก้ว
สังวาลเพ็ชร

โรงพิมพ์นายเทพ

โรงพิ ม พ์ พานิ ช
สรรพอุดม
โกมินทร์
นางเบียเดียว
พระนารายณ์
พระยากง
พระยาพาน
พระยามุสิน
การะเกษ
พระยาปักเวร
ตะเพียนทอง

วรรณกรรมประเภทกลอนนิ ทานเป็ นที แพร่ หลายมากในสมัยรัชกาลที ๕ ถึงรัชกาลที ๖
เพราะเป็ นยุค ที การพิมพ์เจริ ญรุ่ งเรื อง อีก ทังประชาชนสามารถอ่านหนังสื อด้ว ยเองได้มากขึ น
เนื องจากการศึก ษาในระบบโรงเรี ยน คนไทยนิ ย มซื อหนังสื อกลอนนิ ท านมาอ่านสู่ ก ัน ฟั งใน
ครัวเรื อน เปลียนจากการเล่าสู่กนั ฟ้ งมาเป็ นการอ่านเอง โรงพิมพ์ทีพิมพ์หนังสื อจําหน่ ายจึงได้รับ
การตอบรับเป็ นอย่างดีพอสมควร โรงพิมพ์ทีมีชือเสียงในสมัยนันคือ โรงพิมพ์ราษฎร์เจริ ญ หรื อโรง

๒๗

พิมพ์วดั เกาะ สําหรับเรื องทีเป็ นทีรู้จกั กันโดยทัวไปคือ โสนน้ อยเรื อนงาม ปลาบู่ทอง นางสิ บสอง
(พระรถ-เมรี ) จันทโครพ โม่งป่ า พิกุลทอง ฯลฯ๒๘
ข้อมูลลายลักษณ์ทีเป็ นต้นฉบับตัวพิมพ์จาํ แนกได้เป็ นร้อยกรองและร้อยแก้ว ส่ วนทีเป็ น
ร้อยกรอง ได้แก่ กลอนอ่านหรื อกลอนสวด กลอนบทละครและเบ็ด เตล็ด ส่ ว นร้อยแก้ว ได้แก่
นิทานและการ์ตูน รายละเอียดดังต่อไปนี
๒.๒.๒.๒.๑ ร้อยกรอง
นิทานจักรๆวงศ์ๆ ทีนํามาตีพิมพ์ในยุคเริ มแรกนัน ส่วนใหญ่เป็ นงานเขียนทีเป็ นร้อยกรอง
นิทานจักรๆวงศ์ๆ เล่มแรกทีได้รับการตีพิมพ์และมีการซือลิขสิ ทธิคือเรื องพระอภัยมณี พิมพ์ทีโรง
พิมพ์ของหมอสมิท หลังจากนันจึงได้มีการตีพิมพ์เรื องอืนๆ ตามมา ดังนี
๑) กลอนอ่านหรื อกลอนสวด
๑.๑) เรื องกากี
เรื องกากี ทีพิมพ์เป็ นสํานวนกลอนอ่านมีหลายสํานวน เช่น กากีคาํ กลอนซึงกองหอสมุด
แห่งชาติ กรมศิลปากรได้มอบให้หรี ด เรื องฤทธิ ตรวจสอบชําระวรรณคดีเรื องนีกับฉบับสมุดไทยที
เก็บรักษาไว้ ณ หอสมุดแห่ งชาติ และอนุ ญาตให้ผสู้ นใจจัดพิมพ์เผยแพร่ ผูแ้ ต่งคือเจ้าพระยาพระ
คลัง (หน) ๒๙ กากี ฉ บับตัว พิมพ์ สํานวน นายโชติ มณี รั ตน์ สํานวนนี นายตํารา ณ เมืองใต้ นํามา
จัดพิมพ์เป็ นเล่มเพือเผยแพร่ รวมกับกากีกลอนอ่านสํานวนที ๑ และสํานวนของนายตํารา ณ เมืองใต้
โดยใช้ชือว่า กากี (สามโวหาร) กากีคาํ กลอน ของ นายตํารา ณ เมืองใต้ ในกากี (สามโวหาร) มีการ
ดําเนินเรื องเหมือนกากีกลอนสุภาพของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) กากี ภาค ๒ ของนายตํารา ณ เมือง
ใต้ มีเนือหาตรงกับกากีคาํ กลอน ของ โชติ มณี รัตน์ และกากี ของโรงพิมพ์ครู สมิท เป็ นต้น
๑.๒) เรื องไกรทอง
เรื องไกรทองฉบับที เป็ นร้ อ ยกรองมี หลายสํานวน เช่ น เรื องไกรทอง ของ นายบุ ษ ย์
(สํานวนวัดเกาะ)ไม่ปรากฏปี พ.ศ. ทีพิมพ์ครังแรก แต่เรื องนีได้รับการพิมพ์หลายครัง เช่น องค์การ
ค้าของคุรุสภาจัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ และองค์การค้าของ สกสค จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีจาํ นวน ๗
เล่มจบ
เริ มเรื องทีท้าวโคจรจระเข้ฝ่ายเหนื อ จําแลงกายเป็ นมนุ ษย์อาศัยเรื อสองตายายไปต่อสู้กบั
จระเข้ฝ่ายใต้คือท้าวพันตาและพญาพันวัง ท้าวโคจรชนะ จระเข้ฝ่ายใต้ไม่มีใครปกครองจึงส่ งด่าง
๒๘

ตรี ศิลป์ บุญขจร, กลอนสวดภาคกลาง: การศึ กษาเชิงวิเคราะห์ , (กรุ งเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๕๐๕.
๒๙
จิรวรรณ คงจิตต์, การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเรื องกากี ฉบับต่างๆ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๑๐.

๒๘

เกยชัยมาปกครอง จระเข้พากันอาละวาด ขุนไกรออกปราบจระเข้และถูกจระเข้กดั ตาย ขุนไกรมีลูก
ชือไกรทอง
วันหนึงชาละวันหลานของท้าวโคจรขึนมาอาละวาดและคาบนางตะเภาทองไปเป็ นภรรยา
พระพิจิตรจึงประกาศหาคนปราบจระเข้ ไกรทองมารับอาสาและสามารถปราบชาละวันได้ ต่อมาได้
แต่ งงานกับนางตะเภาแก้ว ตะเภาทอง ไกรทองคิ ดถึงนางวิมาลาจึงลงไปหานางและได้นางเป็ น
ภรรยา ต่อมาได้นางเลือมลายวรรณเป็ นภรรยาด้วย เรื องไกรทองสํานวนนายบุษย์ดาํ เนิ นเรื องไปถึง
รุ่ นลูกของไกรทอง นางตะเภาแก้วมีลกู ชือไกรแก้ว นางตะเภาทองมีลกู ชือไกรดา นางวิมาลามีลกู ชือ
ไกรวงศ์ ส่วนนางเลือมลายวรรณมีลูกชือไกรเวช ในรุ่ นนี มีการแย่งชิงต่อสู้กนั ระหว่างฝ่ ายลูกของ
นางตะแก้วตะเภาทองกับลูกของวิมาลาและเลือมลายวรรณ ตอนท้ายจบลงทีไกรวงศ์และไกรดาได้
ครองเมืองคนละเมือง๓๐
๑.๓) เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง
เรื องพระรถเมรี มีปรากฏอยูห่ ลายสํานวน เช่น ฉบับพิมพ์ เรื อง กําสรวลพระรถ ของ วิทยา
ชูพนั ธ์ เป็ นสํานวนใหม่ทีสุด ตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เนือเรื องเป็ นบทครําครวญของพระ
รถทีต้องทิ งนางเมรี มาก็เพราะความกตัญ ู เป็ นบทอาลัยอาวรณ์ถึงนางเมรี พระรถจะตายตามนาง
ไป เกิดชาติใหม่ก็ขอให้อยู่ดว้ ยกัน กลอนอ่านฉบับพิมพ์ คือ เรื องพระรถเมรี กลอนสุภาพ ของ ส.
เลี ยงถนอม รวบรวมและเรี ยบเรี ยงใหม่ ตี พิม พ์ใ นหนัง สื อ ชื อ นิ ท านคํา กลอน (ชุ ด ส่ ง เสริ ม
ประสบการณ์ภาษาไทย) เมือ พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื อเรื องเริ มตังแต่กาํ เนิ ดนางสิ บสอง กล่าวถึงเศรษฐี
นนท์ไม่มีลกู จึงไปขอลูกจากเทวดาจนถึงพระรถกลับเมือง พอนางยักษ์เห็นพระรถก็กระอักเลือด
ตาย พระรถรัก ษาตาของแม่และป้ าจนหายดีด ังเดิ ม นางสิ บสองกลับมามีความสุ ข และ พระรถ
สํานวนนายบุษย์ โรงพิมพ์ราษฎร์เจริ ญ พ.ศ. ๒๔๙๒ เริ มเรื องทีเศรษฐีพรหมจรรย์และนางพรหมณี
มีลกู สาวสิบสองคน ยากจนมากพ่อแม่จึงพาไปปล่อยป่ า นางยักษ์สารตรานําไปเลียงไว้ ต่อมานาง
สิ บสองหนี และได้เป็ นชายาของท้าวยาสิ ทธิ ในรุ่ นลูก ของนางสิ บสองคื อพระรถเสน นางยัก ษ์
สารตราส่ งไปเมืองยักษ์ ฤๅษี ช่ว ยแปลงสารให้จึ งได้แต่งงานกับนางเมรี ต่อมาพระรถหนี นางเมรี
รักษาดวงตาแม่และป้ า และกลับไปหานางเมรี ครําครวญจนตายตามนางไป
๑. ๔) เรื องพระอภัยมณี
เรื องพระอภัยมณี เป็ นนิ ท านคํา กลอน สุ น ทรภู่ เป็ นผูแ้ ต่ งเรื องนี แต่ ง ด้ว ยกลอนสุ ภ าพ
จํานวน ๑๒,๗๐๖ บท ความยาวจํานวน ๙๕ เล่มสมุดไทย แบ่งออกเป็ น ๖๔ ตอน ดังนี

๓๐

นายบุษย์, ไกรทอง, (พระนคร: โรงพิมพ์ราษฎร์ เจริ ญ, ๒๔๙๙).

๒๙

ตอนที ๑ พระอภัยมณี กบั ศรี สุวรรณเรี ยนวิชา
ตอนที ๒ นางผีเสือลักพระอภัยมณี
ตอนที ๓ ศรี สุวรรณเข้าเมืองรมจักร
ตอนที ๔ ศรี สุวรรณพบนางเกษรา
ตอนที ๕ ศรี สุวรรณเกียวนางเกษรา
ตอนที ๖ ศรี สุวรรณรบกับท้าวอุเทน
ตอนที ๗ ศรี สุวรรณพยาบาลนางเกษรา
ตอนที ๘ อภิเษกศรี สุวรรณ
ตอนที ๙ พระอภัยหนีนางผีเสือ
ตอนที ๑๐ พระอภัยมณี ได้นางเงือก
ตอนที ๑๑ นางสุวรรณมาลีไปเทียวทะเล
ตอนที ๑๒ พระอภัยมณี พบนางสุวรรณมาลี
ตอนที ๑๓พระอภัยมณี โดยสารเรื อนางสุ วรรณ
มาลี
ตอนที ๑๔ พระอภัยมณี เรื อแตก
ตอนที ๑๕ สินสมุทรโดยสารเรื อโจรสุหรั ง
ตอนที ๑๖ สินสมุทรพบศรี สุวรรณ
ตอนที ๑๗ ศรี สุวรรณกับสินสมุทรตามพระอภัย
มณี
ตอนที ๑๘ พระอภัยมณี โดยสารเรื ออุศเรน
ตอนที ๑๙ พระอภัย มณี พ บศรี สุ ว รรณกับ สิ น
สมุทร
ตอนที ๒๐ สินสมุทรรบกับอุศเรน
ตอนที ๒๑ พระอภัยมณี เกียวนางสุวรรณมาลี
ตอนที ๒๒ พระอภัยมณี ครองเมืองผลึก
ตอนที ๒๓ พระอภัยมณี อภิ เษกกับนางสุ วรรณ
มาลี
ตอนที ๒๔ กําเนิดสุดสาคร
ตอนที ๒๕ สุดสาครเข้าเมืองการะเวก
ตอนที ๒๖ อุศเรนตีเมืองผลึก

ตอนที ๒๗ เจ้าละมานตีเมืองผลึก
ตอนที ๒๘ สุดสาครตามพระอภัยมณี
ตอนที ๒๙ ศึกเก้าทัพตีเมืองผลึก
ตอนที ๓๐ พระอภัยมณี ตีเมืองใหม่
ตอนที ๓๑ พระอภัยมณี พบนางละเวง
ตอนที ๓๒ ศรี สุวรรณอาสาตีด่านดงตาล
ตอนที ๓๓ ย่องตอดสะกดทัพ
ตอนที ๓๔ นางละเวงคิดหย่าทัพ
ตอนที ๓๕ พระอภัยมณี ติดท้ายรถ
ตอนที ๓๖ พระอภัย มณี ท ํา ผูก คอตายได้น าง
ละเวง
ตอนที ๓๗ ศรี สุวรรณกับสินสมุทรถูกทําเสน่ห์
ตอนที ๓๘ นางสุวรรณมาลีขา้ มไปตีเมืองลังกา
ตอนที ๓๙ นางสุวรรณมาลีมีสารตัดพ้อ
ตอนที ๔๐ สุดสาครถูกเสน่ห์
ตอนที ๔๑ นางสุวรรณมาลีหึงหน้าป้ อม
ตอนที ๔๒ หัสไชยแก้เสน่ห์
ตอนที ๔๓ นางเสาวคนธ์ยงิ แก้ม
ตอนที ๔๔ กษัตริ ยส์ ามัคคี
ตอนที ๔๕ นางเสาวคนธ์ขุดโคตรเพชร
ตอนที ๔๖ พระอภัยมณี กลับเมือง
ตอนที ๔๗ อภิเษกสินสมุทร
ตอนที ๔๘ นางเสาวคนธ์หนี
ตอนที ๔๙ นางเสาวคนธ์แปลงเป็ นฤๅษี
ตอนที ๕๐ นางเสาวคนธ์ได้เมืองวาหุโลม
ตอนที ๕๑ สุดสาครตามนางเสาวคนธ์
ตอนที ๕๒ พระอภัยมณี ทาํ ศพท้าวสุทศั น์
ตอนที ๕๓ มังคลาครองเมืองลังกา
ตอนที ๕๔ มังคลาชิงโคตรเพชร

๓๐

ตอนที ๕๕ มังคลาจับนางสุ วรรณมาลีและท้าว
ทศวงศ์
ตอนที ๕๖ หัสไชยตีด่านเมืองลังกา
ตอนที ๕๗ สุดสาครรบกับมังคลา
ตอนที ๕๘ นางละเวงช่วยนางสุ วรรณมาลีและ
ท้าวทศวงศ์
ตอนที ๕๙ พระอภัยมณี ศรี สุวรรณไปเมืองลังกา
ตอนที ๖๐ พระอภัยมณี รบกับมังคลา
ตอนที ๖๑ สังฆราชบาทหลวงเผาเมืองลังกา
ตอนที ๖๒ พระอภัยมณี เข้าเมืองลังกา
ตอนที ๖๓ อภิเษกหัสไชย
ตอนที ๖๔ พระอภัยมณี ออกบวช

๓๑

เริ มตังแต่ตอนที ๑ พระอภัยมณี ศรี สุวรรณเรี ยนวิชา จนถึงตอนที ๖๔ พระอภัยมณี ออกบวช
สันนิษฐานว่าสุนทรภู่แต่งเรื องนีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และน่ าจะแต่งจบ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ ปี พ.ศ. ๒๓๘๘๓๑
เรื องนี ได้รั บ การตี พิ ม พ์ค รั งแรกโดยโรงพิ ม พ์ห มอสมิ ท ในปี พ.ศ. ๒๔๑๓ ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พิมพ์ครังละเล่มสมุดไทย ราคาเล่มละ ๒๕ สตางค์ ต่อมา
ราชบัณฑิตยสภาสอบชําระและได้ตีพิมพ์เผยแร่ ครังแรกเมือปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ในงานพระราชทาน
เพลิงศพพลเรื อเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสี มา ใน
ครังนีพิมพ์สองเล่ม คือ เล่ม ๑ ตอนที ๑-๒๖ และตอนที ๒ คือ ตอนที ๒๗-๔๖ ต่อมาในปี เดียวกัน
ได้พิมพ์เล่ม ๓ ตอนที ๔๗-๖๔ เนืองในงานบําเพ็ญพระราชกุศลพระชนม์ครบรอบปี ของสมเด็จเจ้า
ฟ้ ามาลินีนพดาราสิรินภาพรรณวดี กรมขุนศรี สชั นาสัยสุรกัญญา๓๒
นอกจากนีเรื องพระอภัยมณี ยงั ได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนือง คือ พิมพ์ครังที ๒ สํานักงาน
ไทยบรรณาคารพิมพ์จาํ หน่าย จํานวน ๓ เล่มจบ พ.ศ. ๒๔๘๓ พิมพ์ครังที ๓ สํานักพิมพ์อุดมพิมพ์
จําหน่าย มีภาพประกอบภายในเล่ม จํานวน ๑ เล่มจบ พ.ศ. ๒๔๘๖ พิมพ์ครังที ๔ องค์การค้าของคุรุ
สภาเป็ นผูพ้ ิมพ์จาํ หน่าย มีจาํ นวน ๓๘ เล่มจบ พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๔๙๓ พิมพ์ครังที ๕ องค์การค้าของคุ
รสภาพิมพ์จ าํ หน่ าย จํานวน ๑ เล่ม จบ พ.ศ. ๒๔๙๙ พิมพ์ค รั งที ๖ สํานัก พิมพ์ค ลังวิทยาพิมพ์
จําหน่าย จํานวน ๒ เล่มจบ พ.ศ.๒๕๐๖ พิมพ์ครังที ๗ สํานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์จาํ หน่ าย
จํานวน ๑ เล่ม จบ พ.ศ.๒๕๐๗ พิมพ์ครังที ๘ สํานักพิมพ์กา้ วหน้าพิมพ์จาํ หน่ าย จํานวน ๔ เล่มจบ
ภาคต้น เล่ม ๑-๒ (ตอนที ๑-๖๔) พ.ศ.๒๕๐๘ สํานักพิมพ์กา้ วหน้าขออนุญาตพิมพ์ภาคจบบริ บูรณ์
เล่ม ๓-๔ (ตอนที ๖๕-๑๓๒ กรมศิลปากรชํา ระเพิ มเติม) พ.ศ.๒๕๐๗ พิมพ์ครังที ๙ สํานักพิมพ์
ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์จ าํ หน่ าย พ.ศ.๒๕๐๙ พิมพ์ครั งที ๑๐ สํานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์
จําหน่าย ๑ เล่มจบ พ.ศ.๒๕๑๑ พิมพ์ครังที ๑๑ สํานักพิมพ์บรรณาคาร พิมพ์จาํ หน่ าย ๑ เล่มจบ พ.ศ.
๒๕๑๓ พิมพ์ครังที ๑๒ สํานักพิมพ์แพร่ พทิ ย์พิมพ์จาํ หน่าย ภาคต้นตอนที ๑-๖๔ และภาคปลายตอน
ที ๖๕-๑๓๒ มี ๔ เล่มจบ พ.ศ. ๒๕๑๓ พิมพ์ครังที ๑๓ สํานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พิมพ์จาํ หน่ าย
มี ๑ เล่มจบ พ.ศ.๒๕๑๕ พิมพ์ครังที ๑๔ สํานักพิมพ์บรรณาคาร พิมพ์จาํ หน่ าย พ.ศ. ๒๕๑๗๓๓ และ
ฉบับพิมพ์ครังล่าสุดคือ ครังที ๑๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดพิมพ์โดยองค์การค้าของ สกสค
๓๑

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที ๑ ชือวรรณคดี, (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา,
๒๕๕๐), หน้า ๓๗๐-๓๗๑.
๓๒
เรื องเดียวกัน, หน้า ๓๗๐-๓๗๑.
๓๓
พระอภัยมณีภาคต้ น ตอนที ๑-๖๔, พิมพ์ครังที ๑๔ (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๑๗),
หน้าคํานํา.

๓๒

๑.๕) เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม
เรื องโสนน้ อยเรื อนงามสํานวนคํากลอน เช่น โสนน้ อยเรื อนงาม สํานวนนายบุษย์ พิมพ์ที
โรงพิมพ์ร าษฎร์ เจริ ญ (วัดเกาะ) พิมพ์ครังแรก พ.ศ. ๒๔๙๓ มีจาํ นวน ๒๐ เล่มจบ เป็ นนิ ทานคํา
กาพย์ เนือเรื องกล่าวถึงท้าวกาลศึกแห่งกรุ งนพรัตน์ มีมเหสีชือนางประไพ และมีโอรสนามว่าวิจิตร
จินดา เมืออายุได้ ๑๕ ปี พระวิจิตรจินดาลาบิดามารดาไปเทียวป่ าและถูกพิษของพญานาคทีมาคาย
พิษทิ งไว้บนแท่นหินแล้วสลบไป แก้ไขอย่างไรก็ไม่ฟืน โหรทํานายว่าอีกเจ็ดปี จะมีเนือคู่มารักษาให้
หาย
กล่าวถึงเมืองโรมวิสัยมีพระราชานามว่าท้าวหัสวิไชย มีมเหสี น ามว่านางเกศสะณี และ
พระธิดาชือโสนน้อยเรื อนงาม เนืองจากเมือนางเกิดมามีเรื อนน้อยเป็ นของคู่บุญติดมาด้วย เมือนาง
โสนน้อยอายุได้ ๑๔ ปี โหรทํานายว่านางมีกรรมจะต้องออกจากเมืองไป แล้วจะพบเนือคู่ แต่ถา้ หาก
นางอยู่ในเมืองต่ อไปท้าวหัศวิไชยและนางเกศสะณี จะสิ นพระชนม์ นางโสนน้อยจึงออกเดินป่ า
พระอินทร์สงสารจึงนําเอายาวิเศษทีสามารถชุบคนตายให้ฟืนได้
นางโสนน้อยมาพบนางกุลาที ถูก งูก ัด ตาย นางจึ งใช้ยาชุ บชี วิต นางกุลาไว้ นางกุลาขอ
ติดตามไปด้วย ทังสองเดินทางมาจนถึงเมืองของพระวิจิตรและช่วยชุบชีวิตพระวิจิตรจนฟื น นาง
กุลาสวมรอยเป็ นนางโสนน้อย ต่อมาความจริ งถูกเปิ ดเผย นางกุลาถูกลงโทษ แต่เรื องนี ยังดําเนิ น
ต่อไปอีกยืดยาวจนกระทังถึงรุ่ นลูกของนางโสนน้อยเรื อนงาม และเรื องจบลงอย่างมีความสุข
๒) กลอนบทละคร
๒.๑) เรื องกากี
กลอนบทละครเรื องกากีมีหลายสํานวน เช่น กลอนบทละครเรื องกากี ได้จากกองการสังคีต
เมือ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙ กลอนบทละครเรื องกากี เลขที ๔๑ หอสมุดแห่งชาติได้จากกองการสังคีต
เมือวันที ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ กลอนบทละครเรื องกากี เลขที ๔๒ หอสมุดแห่ งชาติได้จาก
กองการสังคีต เมือวันที ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ กลอนบทละครเรื องกากี เลขที ๔๓ พระองค์เจ้า
สุ ดาสวรรค์ประทานหอสมุดแห่ งชาติ ศก ๑๓๑ (พ.ศ.๒๔๕๕) บทละครเสภาเรื องกากี ของ เสรี
หวังในธรรม แต่งขึนเมือ พ.ศ. ๒๕๓๒ เพือใช้เป็ นการแสดงแบบสาธิต บทละครเสภาเรื องกากี ของ
ปัญญา นิตยสุวรรณ แต่งขึนเพือใช้จดั แสดง ณ โรงละครแห่ งชาติ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ บท
ละครพูดคํากลอนเรื องกากี ของ สุ ร พล วิรุฬห์รัก ษ์ แต่ งเป็ นบทละครพูด คํากลอน เพือนําไปจัด
แสดง ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานวิชาการว่าด้วยสิ ทธิสัตว์ สิ ทธิมนุ ษยชน และ
สิทธิสตรี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็ นต้น

๓๓

๒.๒) เรื องไกรทอง
บทละครนอกเรื องไกรทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มี
๒ ตอน คือ ตอนวิมาลาตามไกรทองมาจากถํา และตอนไกรทองตามนางวิมาลากลับไปถํา๓๔
บทละครเรื องไกรทองได้รับการพิมพ์หลายครังและหลายโรงพิมพ์ เช่น โรงพิมพ์เดลิเมล์
พ.ศ.๒๔๗๙ โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากรจัด พิมพ์ พ.ศ. ๒๔๗๒ พ.ศ. ๒๔๗๓ จัด พิมพ์โ ดย
สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ไทย พ.ศ. ๒๔๗๓ นอกจากนี ยัง
พิมพ์รวมเล่มกับเรื องอืนๆอีก เช่น จัดพิมพ์ร่วมกับเรื องคาวี จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์คุรุสัมมนาคาร
พ.ศ. ๒๕๑๑ จัดพิมพ์ร่วมกับเรื องมณี พิชยั โดยโรงพิมพ์ไทย พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดพิมพ์ร่วมกับไชยเชษฐ์
มณี พิชยั โดยองค์การค้าของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๒ พ.ศ. ๒๕๑๘ จัดพิมพ์ร่วมกับสังข์
ทอง ไชยเชษฐ์ มณี พิชัย คาวี และสังข์ ศิลป์ ชัย จัดพิมพ์โดยบรรณาคาร พ.ศ. ๒๕๔๐
นอกจากบทละครแล้ว ยังมี บ ทละครเสภาของพระเจ้าบรมวงศ์เ ธอ กรมพระนราธิ ป
ประพัน ธ์พงศ์ ได้รั บการตี พิมพ์เช่ น กัน เช่ น กรมศิลปากร จัด พิมพ์ พ.ศ. ๒๔๙๑ พ.ศ. ๒๔๙๙
จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ศิวพร พ.ศ. ๒๕๑๗
๒.๓) เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง
บทละครเรื องพระรถเมรี มีหลายสํานวน เช่น กลอนบทละครเรื องพระรถ-เมรี ของนายบุศย์
ฉบับโรงพิมพ์วดั เกาะ เวลาทีแต่งและปี ทีพิมพ์ครังแรกไม่ปรากฏ เนือความเริ มแต่งตังแต่กาํ เนิ ดนาง
สิบสองทีเป็ นลูกของเศรษฐีพรหมจรรย์กบั นางพราหมณี ได้เป็ นมเหสี ของพระราชา จนนางยักษ์
ตามมาแก้แค้นถึงพระรถกลับจากเมืองนางเมรี นําดวงตามาใส่ให้แม่และป้ า นางยักษ์ต่อสูก้ บั พระรถ
และถูกพระรถฆ่าตาย นางสิ บสองคืนดีกบั พระราชา พระรถทูลลาไปจัดการศพนางเมรี และด้ว ย
ความอาลัยรักพระรถครําครวญจนตายตามนางไป ท้าวยาสิทธิและนางสิบสองทราบเรื องก็เศร้าโศก
และสิ นพระชนม์ตามไป เรื องจบเพียงเท่านี๓๕ บทละครเรื องพระรถเสน กรมศิลปากรสร้างบทใหม่
โดยนําเรื องพระรถเมรี มาสร้างเป็ นบทละครและแสดง ณ โรงละครศิลปากรเมือราวเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๐๐ ผูแ้ ต่งมี ๖ คน คือ มนตรี ตราโมท แต่งฉากที ๑ หม่อมแผ้ว สนิทวงษ์ เสนี แต่งฉากที ๒
ประเวส กุมุท แต่งฉากที ๓ พนิดา สิทธิวรรณ แต่งฉากที ๔ เสรี หวังในธรรม แต่ฉากที ๕ ประทิน
พวงสาลี แต่งฉากที ๖ พนิดา สิทธิวรรณ แต่งฉากที ๗ ทัง ๗ แกนีนับตังแต่ทา้ วยาสิ ทธิได้รับสาส์น
ท้าพนันชนไก่เอาบ้านเอาเมือง พระรถรับอาสาจนถึงพระรถหลอกถามความลับต่างๆจากนางเมรี
๓๔

นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที ๑ ชือวรรณคดี, (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา,
๒๕๕๐), หน้า ๕๔.
๓๕
นันทพร พวงแก้ว, การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเรื องพระรถเมรี ฉบับต่างๆ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๕๐.

๓๔

แล้วหนีไป นางเมรี ตืนขึนมาไม่พบก็เศร้าโศกและรี บติดตามไปทนที จนถึงนางเมรี กลันใจตาย๓๖
วรรณกรรมกลอนอ่านฉบับพิมพ์ เรื อง พระรถ-เมรี กลอนสุภาพ ของ ส.เลียงถนอม รวบรวมและ
เรี ยบเรี ยงใหม่ ตีพิมพ์ในหนังสือ ชือ นิทานคํากลอน (ชุดส่งเสริ มประสบการณ์ภาษาไทย) เมือ พ.ศ.
๒๕๑๒
๓) เบ็ดเตล็ด
๓.๑) เรื องกากี
เรื องกากี มีปรากฏอีกอย่างหลากหลาย เช่น บทมโหรี เรื องกากี ฉบับตัวพิมพ์ มี ๒ ฉบับ
ฉบับแรกเป็ นกระดาษฝรั ง เส้นพิมพ์ดีด เลขที ๑๑ ตู้ ๑๑๔ มัดที ๗๗/๑ ซึงคัดจากฉบับตัวเขียนเมือ
พ.ศ. ๒๔๖๗ แหล่เครื องเล่นมหาชาติ บายศรี กากี มี ๒ ฉบับ ฉบับแรก เลขที ๒ กระดาษฝรั ง เส้น
พิมพ์ดีด ตู้ ๑๑๓ มัดที ๓๔ หอสมุดแห่งชาติคดั ลอกจากฉบับตัวเขียน ฉบับที ๒ บายศรี กากี (เครื อง
เล่น มหาราช) ซึ งนายหรี ด เรื องฤทธิได้ต รวจสอบชําระแล้วพิมพ์รวมเล่มเผยแพร่ พร้ อมกับแหล่
เครื องเล่นมหาชาติอืนๆ ใช้ชือหนังสือว่า "ประชุมแห่ งเครื องเล่นมหาชาติ "๓๗ กาพย์เห่ เรื อเรื องกากี
ฉบับตัวพิมพ์ มี ๒ ฉบับ ฉบับแรกเลขที ๑๒ กระดาษฝรั ง เส้นพิมพ์ดีดอยู่ในหมู่กาพย์ห่อโคลง ตู้
๑๑๔ มัดที ๗๗/๑ เป็ นสมบัติของหอสมุดแห่ งชาติ และฉบับที ๒ นายธนิ ต อยู่โพธิ นายยิ ม บัณฑ
ยางกูร และนายหรี ด เรื องฤทธิ ได้ช่วยกันชําระและตรวจสอบกับฉบับสมุดไทยทีมีอยู่ในหอสมุด
แห่ งชาติ แล้วจัด พิมพ์เป็ นเล่มเผยแพร่ ร วมกับพระราชนิ พนธ์เรื องอืนๆ ของเจ้าฟ้ าธรรมธิเบศร
(กุง้ )๓๘ บทเห่กล่อมเรื องกากี ตอนครุ ฑอุม้ กากีชมทวีป ฉบับตัวพิมพ์ ได้จดั พิมพ์เผยแพร่ ในหนังสื อ
ชีวิต และผลงานของสุ น ทรภู่ เนื อความตอนพญาครุ ฑอุม้ นางกากีชมภูมิประเทศในป่ าหิ มพานต์
บริ เวณเขาพระสุ เ มรุ แล้ว กลับไปวิม าน ๓๙ กากี ค ํา ฉั น ท์ ฉบับ ตัว พิ มพ์ เป็ นฉบับที พิ มพ์ใ นการ
พระราชทานเพลิงศพ รองเสวกโท ขุนพิศาลหิรัญกิจ ทีวัดจักรวรรดิราชาวาส ณ วันที ๑๗ เมษายน
พ.ศ. ๒๔๗๗๔๐

๓๖

นันทพร พวงแก้ว, การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเรื องพระรถเมรี ฉบับต่างๆ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗, หน้า ๕๑-๕๓.
๓๗
จิรวรรณ คงจิตต์, การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเรื องกากี ฉบับต่างๆ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๒๐.
๓๘
เรื องเดียวกัน, หน้า ๒๗-๒๘.
๓๙
เรื องเดียวกัน, หน้า ๓๐.
๔๐
เรื องเดียวกัน,, หน้า ๓๑.

๓๕

๓.๒) เรื องไกรทอง
เรื องไกรทองปรากฏในรู ปแบบเพลงฉ่อยเรื องไกรทอง เล่ม ๙ ใน "เครื องเล่นมหาพน แหล่
ต่างๆ รวม ๓๖ แหล่" โรงพิมพ์ราษฏร์ เจริ ญจัดพิมพ์จาํ หน่ าย (ศก ๑๐๘) เนื อความตอนพระพิจิตร
ประกาศหาคนมาปราบจระเข้และจะยกลูกสาวให้ ไกรทองมารับอาสา ไกรทองต่อสู้กบั ชาละวัน
และสามารถปราบชาละวันได้ ไกรทองพานางตะเภาทองขึนมาได้แต่นางตะเภาทองพูดไม่ได้๔๑
๓.๓) เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง
เรื องพระรถเมรี มีปรากฏในรู ปแบบอืนๆ เช่น บทมโหรี เรื องพระรถเสนเชือว่าเป็ นบท
มโหรี ค รังอยุธยาเพราะสมเด็จ ฯกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงสันนิ ษฐานไว้ แต่ ไม่มีหลักฐาน
ยืนยัน๔๒ บทโนรา เรื องพระรถ-เมรี บทลิเก ในการแสดงลิเกจะมีการแสดงชุดหนึงเรี ยกว่า “ลิเกสิ บ
สองภาษา” ทีเล่นร้องรําตามสําเนียงภาษาต่างๆ เช่น ลาว มอญ เขมร แขก ฝรั ง ญวน ตลุง ฯลฯ ตอน
ทีเล่น “เข้าเมืองตลุง” จะว่าเป็ นชาตรี เล่นเรื องพระรถเมรี และมี “ลิเกลําตัด” บทชาตรี ทีอยู่ในลิเก
เป็ นเรื องพระรถ-เมรี ตอนเมรี พาพระรถไปชมสวน แล้วมอมเหล้านางเมรี แล้วหนี ไป๔๓ บายศรี พระ
รถ (เครื องเล่นมหาราช) ในประชุมแหล่เครื องเล่นมหาชาติ เล่ม ๑ ของหรี ด เรื องฤทธิ (พิมพ์ครังที ๑
พ.ศ. ๒๔๙๗) แหล่ฤๅษี แปลงสาร (เครื องเล่นมหาพน) ในประชุมแหล่เครื องเล่นมหาชาติ เล่ม ๑
ของหรี ด เรื องฤทธิ (พิมพ์ครังที ๑ พ.ศ. ๒๔๙๗) เนื อความตอนพระรถถูกนางสันธมารใช้ให้ไป
เมืองทานตะวัน ฤๅษีช่วยแปลงสาร พระรถให้นายด่านนําสารไปให้นางเมรี ๔๔ เป็ นต้น นอกจากนี ยัง
มีพระรถเมรี ค าํ กาพย์ และ พระเมรี ค ํากาพย์ ในหนังสื อวรรณกรรมทัก ษิ ณ : วรรณกรรมพินิ จ
(๒๕๔๗) กําสรวลพระรถ ของ วิทยา ชูพนั ธ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๒๔ และค่าวธรรมเรื องพระ
รถ-เมรี จารเมือ จ.ศ.๑๒๓๙ (๒๔๓๐)
๓.๔) เรื องพระอภัยมณี
เรื องพระอภัยมณี มีหลายสํานวน เช่น เห่ เรื องพระอภัยมณี ของสุ นทรภู่ เพลงฉ่ อยพระอภัย
มณี เล่ม ๑๒ ใน "เครื องเล่นมหาพน แหล่ต่างๆ รวม ๓๖ แหล่" จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ราษฎร์ เจริ ญ

๔๑

ประชุมเพลงทรงเครื อง สื บสานตํานานเพลงพืนบ้ านจากโรงพิมพ์ วัดเกาะ, (กรุ งเทพฯ: หจก.สามลดา
, ๒๕๕๕), หน้า ๔๒๔-๔๖๗.
๔๒
นันทพร พวงแก้ว, การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเรื องพระรถเมรี ฉบับต่างๆ, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๕๔.
๔๓
เรื องเดียวกัน, หน้า ๕๗.
๔๔
หรี ด เรื องฤทธิ, ประชุมแหล่ เครืองเล่ นมหาชาติ เล่ ม ๒, (พระนคร : โรงพิมพ์วฒั นาพานิช, ๒๕๐๑),
หน้า ๔๕๒-๔๕๕.

๓๖

(ศก ๑๐๘) บายศรี เรื องพระอภัย ในประชุมแหล่เครื องเล่นมหาชาติ เล่ม ๑ ของหรี ด เรื องฤทธิ (พิมพ์
ครังที ๑ พ.ศ. ๒๔๙๗๔๕ เป็ นต้น
๒.๒.๒.๒.๒ ร้อยแก้ว
ในสํานวนร้อยแก้วมีทงนิ
ั ทานและการ์ตูน รายละเอียดดังต่อไปนี
๑) นิทาน
๑.๑) เรื องกากี
นิทานเรื องกากีมีหลายสํานวน เช่น เรื องกากี ของพงจันทร์ ตีพิมพ์พ.ศ. ๒๕๒๔ กากี ของ
บ้านเด็ก ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กากี ของ สุพรรณิ การ์ ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เล่ าเรื องกากี ของวิเชียร
เกษประทุม ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ กากี ของ อุทยั ไชยานนท์ เรื องกากี ของ ลําจวน เป็ นฉบับทีพิมพ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ กากี ใน นางในวรรณคดี ของ มาลัย ในหนังสื อเล่มนันมีทงนางวรรณคดี
ั
ไทยและ
วรรณคดีต่างประเทศ นางกากีทีกล่าวถึงในเรื องนี เรี ยบเรี ยงมาจากกากีกลอนสุ ภาพของเจ้าพระยา
พระคลัง (หน) และ กากีคาํ กลอน ของ โชติ มณี รัตน์ ผูแ้ ต่งแทรกกลอนจากกากีกลอนสุ ภาพเอาไว้
ด้วย๔๖ กากี ในนิทานพืนบ้านชวนอ่านของไทย ของ ลําดวน (ธนพล) กากี ในนิทานพูดได้ เนื อเรื อง
ดําเนินเรื องคล้ายกากีกลอนสุภาพของเจ้าพระยาพระคลัง (หน)และกากีคาํ กลอน ของ โชติ มณี รัตน์
แต่ตดั รายละเอียดออกไป เช่น ไม่ได้กล่าวถึงชื อพระเจ้าพรหมทัต แต่บอกว่าเป็ นพระราชาครอง
เมืองทางใต้๔๗ สมุดภาพฝึ กระบายสี นิทานวรรณคดีไทยเรื องกากี ภาพประกอบโดยมัลลิกา๔๘ ของ
บริ ษัท หนั ง สื อ สายนํา จํา กั ด และนิ ท านจากวรรณคดี เรื องกากี เรี ยบเรี ยงโดยแพงขวัญ๔๙
ภาพประกอบโดยประเวศน์ หนูจีน ของสํานักพิมพ์ชมรมเด็ก เป็ นต้น
๑.๒) เรื องไกรทอง
นิทานเรื องไกรทองมีปรากฏอยูห่ ลายสํานวน เช่น ไกรทองในหมวดนิ ทาน ในสารานุ กรม
วัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่มที ๑ เรื องไกรทอง ในหนังสือ “นิทานไทย” ของ ส.พลายน้อย ไกรทอง
ฉบับพิมพ์ร้อยแก้ว ของ ลําจวน สํานักพิมพ์อาํ นวยสาส์น ไกรทอง ของ เสรี เปรมฤทัย ไม่ปรากฏปี
๔๕

หรี ด เรื องฤทธิ, ประชุมแหล่ เครื องเล่ นมหาชาติ เล่ ม ๑, (พระนคร: โรงพิมพ์วฒั นาพานิช, ๒๕๐๑),
หน้า ๒๐-๒๕.
๔๖
อาทิตย์ ดรุ นยั ธร, การศึกษาเปรี ยบเทียบวรรณกรรมการแสดงเรื องกากี, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒.
๔๗
เรื องเดียวกัน, หน้า ๒๓-๒๔.
๔๘
มัลลิกา, สมุดภาพฝึ กระบายสี นิทานวรรณคดีไทย เรืองกากี, (นนทบุรี: บริ ษทั หนังสื อสายนําจํากัด,
มปป.).
๔๙
แพงขวัญ, นิทานจากวรรณคดีเรื องกากี, (กรุ งเทพฯ: สุ วีริยาสาส์น, ๒๕๕๒).

๓๗

ทีพิมพ์ สํานักพิมพ์บวั หลวง จัดจําหน่าย เรื องไกรทอง ในหนังสือ “นิทานพืนบ้านไทย” เรื องนี เป็ น
นิทานพืนบ้านของเมืองพิจิตร นิทานไทยเรื องไกรทอง เล่าเรื องโดยน้านกฮูก วาดภาพโดยนริ นทร์
เซียวพิบูลย์กิจ ของสํานักพิมพ์ แฮปปี คิดส์ พิมพ์จาํ หน่ ายเมือเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ เริ มเรื องทีเมือง
พิจิตร วรรณคดีก่อนนอนเรื องไกรทอง๕๐ เล่าเรื องโดยพีเชียร์ รีแลนด์ ภาพประกอบโดย ชานุ บุญ
กลาง พิมพ์ครังแรก เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ครังที ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และครังที ๓ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ นต้น
นอกจากนีผูว้ ิจยั ยังพบว่าเรื องไกรทองมีผนู้ าํ มาพิมพ์เป็ นนิทาน ๒ ภาษา คือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เช่น นิทานนานาชาติ ๒ ภาษา เรื องไกรทอง ของ บจก.หนอนแก้ว ไม่ปรากฏปี ทีพิมพ์
มีทงภาษาไทยละภาษาอั
ั
งกฤษ หนังสือ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ชุด นิ ทานไทย เรื องไกรทอง เขียน
เรื องโดยสคราญจิต ศรัญญามาศและณพัชร์ ปิ นสุวรรณ ภาพประกอบโดย Chabadang บรรณาธิการ
โดย พรสวรรค์ สีป้อ และคณะ ฉบับพิมพ์ครังที ๒ ของบริ ษทั บุ๊ค พอยท์ จํากัด ไม่ปรากฏปี ทีพิมพ์
เป็ นต้น
นอกจากนียังมีการนํานิทานเรื องไกรทองทีนํามาทําเป็ นสมุดภาพระบายสี สาํ หรับเด็ก มีทงั
ภาพประกอบและเรื องราวอย่างย่อ เช่น สนุ กกับระบายสี นิ ทานพืนบ้านไทย เรื องไกรทอง๕๑ ของ
สํานักพิมพ์คลังศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ สมุดภาพระบายสีนิทานพืนบ้านไกรทอง ฉบับพิมพ์ครังที ๒ ไม่
ปรากฏปี ทีพิมพ์ จัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ไพลินเด็กเก่ง สมุดภาพระบายสี ชุด นิ ทานพืนบ้านแสน
สนุ ก เรื องไกรทอง ผู้พิชิต ชาละวัน ๕๒ เรื องและภาพโดย KONHOY GRAPHIC TEAM ของ
สํานักพิมพ์ไพลินเด็กเก่ง
๑.๓) เรื องพระรถเมรี
นิทานเรื องพระรถเมรี เป็ นนิทานเก่าแก่ของไทย มีปรากฏในชาดก เรื อง รถเสนชาดก เป็ น
ชาดกลําดับที ๔๗ ในปัญญาสชาดก และมีการนํามาเรี ยบเรี ยงเป็ นสํานวนร้อยแล้วสํานวนต่างๆ อีก
มากมาย เช่น นิ ทานร้ อยแก้ วเรื องพระรถเสนของหลวงศรี อมรญาณ เป็ นผูร้ วบรวมและเรี ยบเรี ยง
ตีพิมพ์ครังแรกเมือ พ.ศ. ๒๔๗๖ เรื องพระรถเมรี ของ พงศ์จนั ศรัทธา รวบรวมและพิมพ์ครังแรก
เมือ พ.ศ. ๒๕๑๘ ในหนังสื อชุด นิ ทานไทย ทีรวบรวมนิ ทานไทยจากวรรณคดีชาดกและนิ ทาน
ปรัมปราหลายๆ เรื องเข้าด้วยกัน นิทานเรื องนางสิบสอง ของ แปลก สนธิรักษ์ รวบรวมพิมพ์อยู่ใน
หนังสือชุดนิทานไทยทีแปลก สนธิรักษ์ เรี ยบเรี ยงขึนใหม่ พระรถเสน-นางเมรี ของ ทวีศกั ดิ ณาณ
๕๐

วรรณคดีก่อนนอนเรืองไกรทอง, (ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์, ๒๕๕๔)
๕๑
สนุกกับระบายสี นิทานพืนบ้ านไทยเรื องไกรทอง, (กรุ งเทพฯ: คลังศึกษา, ๒๕๕๐).
๕๒
สมุดภาพระบายสี ชุด นิทานพืนบ้ านแสนสนุกเรื องไกรทอง ผู้พิชิตชาละวัน, (กรุ งเทพฯ: ไพลินเด็ก
เก่ง, มปป).

๓๘

ประทีป เป็ นเรื องทีเรี ยบเรี ยงขึนใหม่เพือเป็ นหนังสือทีใช้ประกอบการเรี ยนวิชานิทานวรรณคดีของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง นางกังรี ของ ส.พลายน้อย รวบรวมและพิมพ์ในหนังสื อชือ นิ ทานไทย
ฉบับสมบูรณ์ บอกไว้ว่าเป็ นเรื องของทางภาคเหนือ นางสิ บ สอง ของ ส.พลายน้อ ย ในหนั ง สื อ
นิ ทานไทย ฉบับสมบูรณ์ บอกว่าเป็ นเรื องของภาคกลาง นิ ทานเรื อง ทําไมปลิงจึ งชอบกิน เลือ ด
มนุษย์และสัตว์ ของ พยัคฆ์ รวมพิมพ์ในหนังสื อ นิ ทานเค้าเรื องจริ ง ชุดที ๑ แจ้งว่าเอาเค้าเรื องมา
จากหนังสือเก่าบ้าง เรื องทีเล่ากันมา จากวรรณคดีบา้ ง พระรถ-เมรี ของ เกรี ยงศักดิ พิศนาคะ เรี ยบ
เรี ยงใหม่อยู่ในหนังสื อชือ ยอดนิ ทานไทย เรื องพระรถ-เมรี ของลําจวน มงคลรัต น์ เรี ยบเรี ยงขึ น
ใหม่เป็ นสํานวนร้อยแก้ว พระรถ-นางเมรี ของ สงวน โชติสุขรัตน์ เรี ยบเรี ยงไว้ในหนังสื อนิ ทาน
โบราณคดีชุด ที ๒ นิ ทานทรงเครื อง เรื องนางสิ บสอง ในหนังสื อโลกทัศน์ข องกลุ่มชาติ พนั ธุ์ใน
ประเทศไทย นิทานไทยโซ่ง (พิมพ์ ๒๕๔๕) เรื องนางสิ บสอง ใน "นิ ทานพืนบ้านภาคกลาง" ของ
ผจงวาด กมลเสรี รัต น์และคณะ พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดจําหน่ ายโดย "ชมรมเด็ก" เรื องนางสิ บสองใน
หมวดนิทาน ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ม ๗ เป็ นต้น
นอกจากนียังพบว่ามีผนู้ าํ เรื องพระรถเมรี มาพิมพ์เป็ นหนังสือภาพวาดระบายสี เรื องนางสิ บ
สอง เป็ นหนังสือภาพวาดระบายสี นิทานพืนบ้านไทย ชุดที ๒ อีกด้วย
๑.๔) เรื องพระอภัยมณี
นิทานเรื องพระอภัยมณี เป็ นเรื องหนึงทีได้รับความนิ ยมและนํามาจัดพิมพ์เป็ นนิ ทานอย่าง
แพร่ หลาย เช่น วรรณคดีก่อนนอนเรื องพระอภัยมณี พิมพ์ครังที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เล่าเรื องโดยพี
เชียร์รีแลนด์ ของบริ ษทั สกายบุ๊กส์ จํากัด วรรณคดี ไทยสําหรั บเยาวชน เรื องพระอภัยมณี เรี ยบ
เรี ยงโดยกูเ้ กียรติ มานพ ภาพประกอบโดย อุม้ ชู ทีม พิมพ์ครังที ๑ ไม่บอกปี ทีพิมพ์ ของบริ ษทั มีดี
คิดส์ จํากัด และเรื องพระอภัยมณี ของ ลําจวน (๒๕๓๕)
ผูว้ ิจยั พบกลุ่มข้อมูลทีนํานิทานเรื องพระอภัยมณี มาจัดพิมพ์เป็ นสมุดภาพระบายสี สาํ หรับ
เด็ก โดยแบ่งออกเป็ นตอนๆ เนืองจากเรื องพระอภัยมณี เป็ นนิทานเรื องยาว เช่น สมุดภาพฝึ กระบาย
สี นิ ทานวรรณคดีไทย เรื องพระอภัยมณี ตอน กําเนิ ดพระอภัยมณี (๒๕๕๒) ภาพประกอบโดย
มัลลิกา สมุดภาพฝึ กระบายสี นิทานวรรณคดีไทย พระอภัยมณี ตอนศรี สุวรรณตามหาพระอภัย ของ
บริ ษทั หนังสือสายนํา จํากัด สมุดภาพฝี กระบายสี นิ ทานวรรณคดีไทย เรื องพระอภัยมณี ตอนศึก
นางละเวง ภาพประกอบโดยมัลลิกา
นอกจากนียังพบกลุ่มนิทานเรื องสุดสาครซึงเป็ นเรื องราวทีตัดตอนมาจากเรื องพระอภัยมณี
อีก หลายสํานวน เช่น นิ ทานไทยเรื องสุ ด สาคร ภาพประกอบโดยตรี โรจน์ รุ่ งโรจน์ศิร วัช ของ
สํานักพิมพ์หอ้ งเรี ยน จํากัด นิ ทานเรื องสุดสาคร จากเรื องพระอภัยมณี ของสุ นทรภู่ ภาพประกอบ
โดย นริ นทร์ เซียวพิบูลย์กิจ จัดทําโดยสํานักพิมพ์เก้าแต้ม พิมพ์ครังแรก พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็ นต้น

๓๙

๑.๕) เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม
นิ ทานเรื องโสนน้ อยเรื อนงามมีปรากฏเป็ นนิ ทานทีพิมพ์เป็ นเล่มหลายสํานวน เช่น โสน
น้ อยเรื อนงาม ของ เสรี เปรมฤทัย ของสํานักพิมพ์บวั หลวง นิยายวรรณคดีเรื อง โสนน้ อยเรื อนงาม
ของ ลําจวน ของสํานักพิมพ์บนั ดาลสาส์น เป็ นผูจ้ ดั พิมพ์หน่าย พ.ศ.๒๕๑๕ เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม
ของแม่พลอยจันทร์ ๕๓ วาดภาพประกอบโดย ทิพย์สิริน ภาพสีสวยงาม ของสํานักพิมพ์ซนั ไชล์ด ไม่
ปรากฏปี ทีพิมพ์ หนังสื อส่ งเสริ มการอ่ านชุดนิ ทานพืนบ้ านเรื องโสนน้ อยเรื อนงาม ภายในเล่มมี
ภาพประกอบสี สี สวยงาม เรี ยบเรี ยบเรื องโดยครู น ก ภาพประกอบโดยกลุ่มทํามือ จัด พิมพ์โ ดย
สํา นัก พิม พ์เ พื อนเรี ยน พ.ศ. ๒๕๓๗ วรรณคดี ก่ อ นนอนเรื องโสนน้ อ ยเรื อนงาม ของบริ ษัท
สกายบุ๊กส์ จํากัด พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่าเรื องโดย จันทร์เจ้า
นอกจากนียังมีวรรณกรรมก่อนนอน เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม ของ จันทร์เจ้า (๒๕๕๔) เล่า
เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม ของ วิเชียร เกษประทุม (๒๕๕๑) และโสนน้ อยเรื อนงาม หนังสื อภาพ
ส่งเสริ มการอ่านในชันประถมศึกษา ภาพโดย พนัส สุวรรณะบุณย์ (๒๕๐๖) เป็ นต้น
๒) การ์ตูน
การ์ ตูนเป็ นตันฉบับตัวพิมพ์ประเภทหนึ งทีพบว่ามีการนํานิ ทานจักรๆวงศ์ๆมาพิมพ์เป็ น
การ์ตูนหลายสํานวน หนังสือการ์ตูนส่วนมากเป็ นเรื องยาวหลายเล่มจบ มีทงแบบการ์
ั
ตูนและนิ ยาย
ภาพ ในสมัยก่ อนเรี ยกว่า ภาพวิจิต ร เรื องราวมีทังประเภทจัก รๆ วงศ์ๆ เจ้าหญิงเจ้าชาย นิ ทาน
พืนบ้าน นิ ทานชาดก รวมทังทีดัดแปลงจาก comic book ของฝรั ง ประเภท ซูเปอร์ ฮีโร่ คาวบอย
ผจญภัย ตืนเต้น๕๔
การ์ตูนมีความเป็ นมาในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เมือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที ๖ ทรงสนพระทัยในเรื องศิลปะการเขียนภาพล้อ และโปรดพระราชทานคําว่า cartoon
เป็ นภาษาไทยว่า “ภาพล้อ”๕๕ เมือ ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงริ เริ ม
ออกวารสารดุ สิ ต สมิ ต ที มี ก ารตี พิม พ์ภ าพล้อ บุ ค คลอื นๆ จากฝี พระหัต ถ์ข องพระองค์ท ํา ให้
หนังสือพิมพ์อืนๆ ในยุคสมัยเดียวกันนีได้เริ มมีการนําภาพการ์ตูนล้อการเมืองมาตีพิมพ์มากขึน และ
มีการ์ตูนนิสต์ไทยคนแรก คือ เปล่ง ไตรปิ น และยังเป็ นผูน้ าํ เทคโนโลยีการพิมพ์จากต่างประเทศเข้า
มาเผยแพร่ ในประเทศไทยอีกด้วย๕๖
๕๓

แม่พลอยจันทร์ , โสนน้ อยเรือนงาม, (กรุ งเทพฯ: ซันไชล์ด, มปป.)
๕๔
จุลศักดิ อมรเวช, ตํานานการ์ ตูน, (กรุ งเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๔๔), หน้า ๒๔.
๕๕
เรื องเดียวกัน, หน้า ๒๘.
๕๖

นิรวาณ คุระทอง, ประวัติย่อการ์ ตูนไทย, (กรุ งเทพฯ: เล็ด คอมิค, ๒๕๕๓).

๔๐

นักเขียนการ์ตูนซึงเป็ นผูบ้ ุกเบิกการเขียนการ์ ตูนเรื องยาวในเมืองไทย คือ สวัสดิ จุฑะรพ
เขียนทังเรื องจักรๆวงศ์ๆ เช่น พระสมุท สังข์ ทอง ไกรทอง สังข์ ศิลป์ ชัย พระอภัยมณี ฯลฯ เรื อง
ชาดก เช่น ชูชก เรื องแต่งเอง เช่น เมืองแม่หม้าย ฯลฯ๕๗ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ประยูร จรรยาวงศ์ ได้
เขียนการ์ตูนเรื องจันทโครพ ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษประชามิตร ในคอลัมน์ “สัปดนวัน
ละนิดจิตแจ่มใส”๕๘
การ์ ตู น ไทยสมัย ก่ อ นมี บ ทบาทกระตุ ้น การอ่ า นโดยมี ภ าพเป็ นสื อนํา มี ร สชาติ ท าง
วรรณกรรม ได้นาํ วรรณกรรมชันเอก ทังนิทานชาดก นิทานพืนบ้าน มาดัดแปลงเป็ นภาพทีคนอ่าน
หนังสือไม่แตกก็อาศัยการ์ ตูนเป็ นบทเรี ยน การ์ ตูนเรื องยาวมักเดินเรื องด้วยกลอนลิเก ซึงมีเสน่ ห์
และแสดงความเป็ นไทยได้อย่างชัดเจน๕๙
จากการศึกษาข้อมูลทัง ๕ เรื องทีผูว้ ิจยั ใช้เป็ นข้อมูลในการทําวิจยั รังนี ได้แก่ ได้แก่ เรื อง
กากี ไกรทอง พระรถเมรี หรื อนางสิบสอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม พบว่ามีปรากฏใน
รู ปแบบการ์ตูนหลากหลายสํานวน ดังนี
๒.๑) เรื องกากี
หนังสือการ์ตูนเรื องกากีมีปรากฏอยูห่ ลายเล่ม เช่น หนังสือการ์ตูน เรื องกากี ของ แพงขวัญ
(๒๕๕๒) และ กากี เล่าเรื องและภาพโดย ตาโปน (๒๕๕๐)
๒.๒) เรื องไกรทอง
หนังสื อการ์ ตูน เรื องไกรทองเป็ นเรื องที ได้รั บความนิ ยมและพบอย่างหลากหลาย เช่ น
การ์ ตูนไทยเพือเด็ก เรื องไกรทอง เล่าเรื องโดย โควินทะ ภาพประกอบโดย เจิด มหาเกตุ เล่าเรื อง
ด้วยภาพและคําพูดของตัว ละครพิมพ์ครั งที ๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดพิมพ์โ ดยสํานัก พิมพ์ไทยวัฒนา
พานิ ช จํา กัด ไกรทอง ๖๐ เป็ นการ์ ตู น สี สี จัด จํา หน่ า ยโดยชมรมเด็ ก เล่ า เรื องโดย คํา คึ วาด
ภาพประกอบโดย วิชยั ตระกูลพัฒนกร พิมพ์ครังแรก พ.ศ. ๒๕๔๒ การ์ ตูนชุด Thai Heroes ลําดับ
ที ๒ เรื องไกรทอง๖๑ เล่าเรื องโดย ชนะ แสงจันทร์ วาดภาพโดย ชนะ แสงจันทร์ ของอมริ นทร์ คอม

๕๗

จุลศักดิ อมรเวช, ตํานานการ์ ตูน, (กรุ งเทพฯ: แสงดาว, ๒๕๔๔), หน้า ๔๐.
๕๘
ฉวีวรรณ คูหาภินนั ทน์, ชีวประวัตินักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสื อสํ าหรับเด็ก, พิมพ์ครังที
๒ (กรุ งเทพฯ: ศิลปบรรณาคาร, ๒๕๒๗), หน้า ๗๑.
๕๙
จุลศักดิ อมรเวช, ตํานานการ์ ตูน, (กรุ งเทพฯ : แสงดาว, ๒๕๔๔), หน้า ๔๒.
๖๐
คําคึ, ไกรทอง, (กรุ งเทพฯ: สีวีริยาสาส์น, ๒๕๔๒)
๖๑
ชนะ แสงจันทร์ , ไกรทอง, (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์ คอมมิกส์, ๒๕๕๓).

๔๑

มิก ส์ ไกรทอง ฉบับ การ์ ตูน ๖๒ ของบริ ษ ัท สกายบุ๊ ก ส์ จํากัด เล่า เรื องโดย ชลลดา ชะบางบอน
ภาพประกอบโดย ชานุ บุญกลาง พิมพ์ครังที ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ พิมพ์ครังที ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘
นอกจากนียังมีหนังสือการ์ตูน เรื องไกรทอง ของ น้านกฮูก (๒๕๔๗) หนังสือการ์ ตูน เรื อง
ไกรทอง ของ ลุงทอง (๒๕๕๐) หนังสื อการ์ ตูน เรื องไกรทอง ของ อมริ นทร์ คอมมิกส์ (๒๕๕๓)
และไกรทอง the crocodile crisis ของ ตาโปน เป็ นต้น
๒.๓) เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง
หนังสือการ์ตูนเรื องพระรถเมรี มีปรากฏอยู่หลายเล่ม เช่น พระรถเสน (นางสิ บสอง) ของ
สํานักพิมพ์คลังศึกษา (๒๕๔๗) นางสิ บสอง ของ ลาวัลย์ โกสิ วาร เรี ยบเรี ยง (๒๕๕๒) หนังสื อ
การ์ ตูน เรื องนางสิบสอง ของ ชลดา ชะบางบอน สํานักพิมพ์สกายบุ๊คส์ (๒๕๕๐)
๒.๔) เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม
หนังสื อการ์ ตูนเรื องโสนน้ อยเรื อนงามมีปรากฏอยู่หลากหลายเช่ นเดียวกัน เช่น การ์ ตูน
เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม ของ ตะวัน (๒๕๑๑) และหนังสือการ์ตูน เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม ของ เพือน
เรี ยน (๒๕๕๕) เป็ นต้น
๒.๕) เรื องพระอภัยมณี
นิทานเรื องพระอภัยมณี เป็ นเรื องหนึ งทีได้รับความนิ ยมนํามาทําเป็ นหนังสื อการ์ ตูนอย่าง
แพร่ หลาย และปรากฏอยู่หลายเล่ม ซึงส่ วนมากจะนํามาสร้างเป็ นการ์ ตูนเป็ นตอนๆ เช่น หนังสื อ
ภาพและการ์ ตูนชุดอมตะ อันดับที ๑ เรื องพระอภัยมณี โดย สวัส จุฑะรพ รวมเล่มพิมพ์ครังแรก
โดยองค์การค้าของคุรุสภา เมือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เริ มเรื องทีพระอภัยมณี และศรี สุวรรณ
ถูกขบออกจากเมือง พระอภัยมณี ถกู นางผีเสือสมุทรลักพาไป จบทีตอนที ๑๕ คือ นางละเวงต้องการ
ระงับศึก จึงขอให้พระอภัยมณี ชกั จูงศรี สุวรรณและสินสมุทร การ์ ตูนประกอบการเรี ยนชุดวรรณคดี
ลํานํา เรื องพระอภัยมณี ตอน การผจญภัยของสุดสาคร๖๓ ของบริ ษทั สกายบุ๊กส์ พระอภัยมณี ๖๔ ของ
คําคึ สี และรู ปโดยประสพสุ ข พัน ธ์ลีล า ของชมเด็ก เป็ นการ์ ตูน นิ ทานพืนบ้านไทยสี สี ทังเล่ ม
จัดพิมพ์เรื องพระอภัยมณี แบ่งเป็ นตอนๆ เช่น ตอนเรี ยนวิชา (ตอนพระอภัยมณี และศรี สุวรรณไป
เรี ยนวิชา) (๒๕๔๖) ตอนผีเสื อสมุทร (๒๕๔๗) ตอนลีภัยเมีย (๒๕๔๗) ตอนกําเนิ ด สิ นสมุทร
(๒๕๔๗) ตอนกําเนิดสุดสาคร (๒๕๔๗) ตอนสุดสาครผจญทัพผีดิบ (๒๕๔๘) ตอนสุ ดสาครผจญ
ชีเปลือยกํามะลอ (๒๕๔๘) ตอนสุดสาครบุกเมืองการะเวก (๒๕๕๒) เป็ นต้น และการ์ ตูนเรื องพระ
๖๒

ชลลดา ชะบางบอน, ไกรทอง ฉบับการ์ ตูน, (กรุ งเทพฯ: สกายบุ๊กส์, ๒๕๔๘).
๖๓
การ์ ตูนประกอบการเรี ยนชุดวรรณคดีลํานํา เรื องพระอภัยมณีตอน การผจญภัยของสุ ดสาคร,
(ปทุมธานี: สกายบุ๊กส์ จํากัด, ๒๕๕๑).
๖๔
คําคึ, พระอภัยมณี, (กรุ งเทพฯ: สุ วีริยาสาส์น จัดพิมพ์, ๒๕๔๗).

๔๒

อภัยมณี ๖๕ ฉบับการ์ตูนสีสี เล่าเรื องโดยสุภฤกษ์ บุญทอง ภาพประกอบโดย กาย เบ็ญจวรรณ
นอกจากนียังพบว่านิทานเรื องพระอภัยมณี ยงั ถูกนํามาสร้างเป็ นการ์ ตูนทีดัดแปลงไปจาก
เรื องเดิมโดยใช้ชือว่า อภัยมณี ซาก้ า ของบริ ษทั เนชันเอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด พิมพ์รวมเล่มครังแรก
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ จํานวน ๑๗ เล่ม เรื องนีเป็ นการดัดแปลงเนื อเรื องพระอภัยผลงานของสุ นท
ราภู่ เริ มเปิ ดเรื องทีคุกสมุทร โครงเรื องหลักเหมือนพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ ละครสําคัญๆ ในเรื อง
ยังคงอยู่ เช่น พระอภัยมณี ศรี สุวรรณ เกษรา พราหมณ์ทงั ๓ ผีเสือสมุทร สินสมุทร ฯลฯ แต่ก็มีการ
แทรกตัวละครอืนๆทีไม่ได้ปรากฏในสํานวนของสุ นทรภู่ เช่น คี รี กัปตันจอห์น มาคี ไมร่ า ฯลฯ
เรื องราวเป็ นแนวการผจญภัย และมีการแต่งเติมเพิมต่อ ใน ๑ เล่ม แบ่งเป็ นตอนๆ เช่น อภัยมณี ซาก้า
เล่ม ๑ แบ่งเป็ น ๘ ตอน ได้แก่ ตอนที ๑ รุ่ งอรุ ณแห่งโจรสลัด ตอนที ๒ กูช้ ีวิต ตอนที ๓ คือ ในท้อง
ตอนที ๔ คือ คืนดี ตอนที ๕ คือ อุบตั ิเหตุ ตอนที ๖ คือ กองเรื อ ตอนที ๗ คือ จอมโจรสุ หรั ง และ
ตอนที ๘ คือ อังกุหร่ า
นอกจากนี ยังมีก ารตัดตอนเรื องพระอภัยมณี มาสร้ างเป็ นหนั งสื อการ์ ตูน เรื องสุด สาคร
โดยปยุต เงากระจ่าง และคณะ บรรณาธิการโดยเครื อรัตน์ เรื องแก้ว และวัชรพล พงษ์ไพศาล พิมพ์
ครังที ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดพิมพ์และจําหน่ ายโดยองค์ก ารค้าของ สกสค เป็ นภาพจากภาพยนตร์
การ์ตูนเรื องสุดสาครของปยุต เงากระจ่าย เริ มเรื องทีท้องทะเลแห่ งหนึ ง ฝูงนางเงือกกําลังจับระบํา
นางเงือกคลอดลูก ตังชือว่าสุ ดสาคร ต่อมาสุ ดสาครออกติ ดตามหาบิด า พบชี เปลือย เข้าเมืองกา
ระเวก ต่อสูก้ บั ผีเสือค้างคาว และได้แก้วตาของผีเสื อ จึงมอบให้นางเสาวคนธ์และหัสวิไชยคนละ
ดวง สุดสาครออกเดินทางติดตามหาพระอภัยมณี ต่อไป
๒.๒.๓ การแสดงพืนบ้ านภาคกลาง
ถ้ากล่าวถึงศิลปะการแสดงของไทยนันมีค วามเป็ นมาที ยาวนาน เท่ าที สามารถสื บค้น
หลักฐานทางโบราณคดีได้ คือ หลักศิลาจารึ กหลัก ที ๑ ทีอ้างคําว่า “รําบํา รํา และเต้น” ๖๖และได้
พัฒนาอย่างเต็มทีในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ราวคริ สต์ศตวรรษที ๑๖-๑๗ โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว บรมโกศ (ค.ศ. ๑๗๓๒-๑๗๕๘)๖๗ และต่อมาในสมัยกรุ งธนบุรี และกรุ งรั ตนโกสิ นทร์
พระมหากษัตริ ยท์ ุกพระองค์ก็ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ สนับสนุ นงานด้านนาฏศิลป์ ด้านดนตรี
การละคร และวรรณกรรมบทละครมาโดยตลอด๖๘
๖๕

การ์ ตูนพระอภัยมณี, (กรุ งเทพฯ: สกายบุ๊กส์, ๒๕๔๗).
๖๖
มาลินี ดิลกวณิ ช, ระบําและละครในเอเชี ย, (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๕๓.
๖๗
เรื องเดียวกัน, หน้า ๒๕๓.
๖๘
เรื องเดียวกัน, หน้า ๒๕๔.

๔๓

ในส่วนของการแสดงนันเท่าทีปรากฏหลักฐานในสมัยสุโขทัยไม่ปรากฏหลักฐานเรื องการ
แสดงละคร หรื อเรื องทีใช้แสดงอย่างชัดเจน เท่าทีปรากฏในศิลาจารึ กหลักที ๘ หรื อจารึ กเขาสุ มน
กูฏ ความว่า “ย่อมเรี ยงขันหมากขันพลูบูชาพิลมระบํา-เต้ นเล่นทุกฉัน...ด้ วยเสยงอันสาธุการบูชา อีก
ดุริ ยพาทย์ พิณ ฆ้ องกลองเสี ยงดัง สิ พอดังดิน จั ก หล่ มอัน ไซร้ ” ๖๙ ดังที กล่าวไว้ในศิลาจารึ กนี ไม่มี
หลักฐานชัดเจนว่ามีการแสดงอย่างเป็ นเรื องราว ในสมัยอยุธยามีปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดงเป็ น
เรื องราว ๔ ประเภท ได้แก่ หุ่น หนังใหญ่ โขน และละคร ดังปรากฏในคําพากย์ของเก่ามีการเอ่ยอ้าง
ถึงการละครไทยในสมัยอยุธยา๗๐
สําหรับในช่วงสมัยธนบุรี (พ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๒๕) ในช่วงหลังจากทีไทยเสียกรุ งศรี อยุธยา
ให้แก่พม่า ศิลปะต่างๆ ถูกทําลายเป็ นอันมากโดยเฉพาะการเสี ยครู ทีมีความสามารถทางการละคร
ของหลวง เนืองจากถูกกวาดต้อนไปเป็ นเชลยศึก๗๑ ในช่วงต้นรัชกาลกรุ งธนบุรีตอ้ งเผชิญกับปั ญหา
สภาพบ้า นเมื อ งและเศรษฐกิ จ ๗๒ แต่ ใ นหัว เมื อ งต่ า งๆ เช่ น เมื อ งพิ ม าย เมื อ งตาก และเมื อ ง
นครศรี ธรรมราชยังมีคณะละครของเจ้าเมืองหรื อขุนนางอยู่ ด้วยไม่ถกู ทําลายด้วยสงคราม ทําให้การ
แสดงของไทยไม่สูญหาย๗๓ สมเด็จ พระเจ้าตากสิ นมหาราชทรงสนพระทัยในนาฏศิลป์ ไทยเป็ น
อย่างมาก ในสมัยนีพระองค์โปรดให้รวบรวมและชําระบทละครนอกทีเสี ยหายไปเมือครังเสี ยกรุ ง
เสียใหม่ เรื องต่างๆ เหล่านัน คือ คาวี ไชยทัต พิกุลทอง พิมพ์ สวรรค์ พิณสุริยวงศ์ มโนห์ รา โม่ งป่ า
มณี พิชัย สังข์ ทอง สังข์ ศิลป์ ชัย สุวรรณศิลป์ สุวรรณหงษ์ โสวัต ไกรทอง ไชยเชษฐ์ พระรถ ศิลป์ สุริ
วงศ์ นอกจากนี พระองค์ยงั ได้ทรงพระราชนิ พนธ์บทละครสําหรับการแสดงละครหลวง คือเรื อง
รามเกียรติ ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานริ น วิรุฬจําบังล้ม ท้าวมาลีวราชว่าความ ทศกัณฑ์ตงพิ
ั ธีเผา
รู ปเทวดา พุ่งหอกกบิลพัสด์ หนุหมานผูกผมทศกัณฑ์กบั นางมณโฑ ปล่อยม้าอุปการและบุตรลพ๗๔
จากหลัก ฐานปรากฏว่ าละครในหรื อละครหลวงนิ ยมแสดงเรื องอุณ รุ ท อิ เหนา และ
รามเกียรติ ในสมัยนีมีการแสดงละครนอก ละครผูช้ าย ละครใน ละครผูห้ ญิง มีการละเล่นของหลวง
เช่น มงครุ่ ม กุลาตีไม้ ข้าราชการผูใ้ หญ่จะมีโขน หนัง ละคร และเพลงพืนบ้านเป็ นของตนเอง๗๕
๖๙

ประชุมจารึ กภาคที ๑: ๒๕๒๑ หน้า ๑๑๕.
๗๐
ทรงศักดิ ปรางค์วฒั นากุล, การละครไทย, (กรุ งเทพฯ: บูรพาสาส์น, มปป), หน้า ๔๓.
๗๑
สุ รพล วิรุฬรักษ์, วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ ไทยในกรุงรั ตนโกสิ นทร์ , พิมพ์ครังที ๒ (กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๓๕.
๗๒
เรื องเดียวกัน, หน้า ๓๕.
๗๓
เรื องเดียวกัน, หน้า ๓๕.
๗๔
เรื องเดียวกัน, หน้า ๔๑.
๗๕
สุ รพล วิรุฬรักษ์, วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ ไทยในกรุงรั ตนโกสิ นทร์ , พิมพ์ครังที ๒ (กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๔๓.

๔๔

จากการสํารวจพบว่านิทานจักรๆวงศ์ๆ ทัง ๕ เรื องทีผูว้ ิจยั นํามาศึกษา ได้แก่ เรื องกากี ไกร
ทอง พระรถเมรี หรื อนางสิ บสอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม ได้ถูกนํามาใช้เป็ นตัวบท
ประกอบการแสดงประเภทต่างๆ ได้แก่ ละครชาตรี ละครนอก หุ่ นกระบอก ลิเก เพลงทรงเครื อง
หนังตะลุง ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ดังนี
๒.๒.๓.๑ ละครชาตรี
นักปราชญ์และผูร้ ู้ดา้ นนาฏศิลป์ ไทยหลายท่านมีความเห็น ไปในทํานองเดียวกันว่า “ละคร
ชาตรี ” เป็ นละครที อาจจะเก่าแก่ ทีสุ ด และน่ าจะเป็ นต้น แบบของละครร้อง-รําทังหมดของไทย
รวมทังยังเป็ นหลักฐานทีสะท้อนให้เห็นถึงความเชือมโยง ระหว่างละครภาคกลางและการแสดง
โนราภาคใต้ได้ดว้ ย
ละครชาตรี ได้แพร่ หลายเป็ นที นิ ยมอยู่ในจังหวัด ภาคใต้ข องไทยก่ อน จากนันจึ งเข้าสู่
กรุ งเทพ ๓ ครังด้วยกัน คือ ครังแรกเมือ พ.ศ. ๒๓๑๒ เมือสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี เสด็จกรี ฑาทัพ
ไปปราบเจ้านครศรี ธรรมราชและกวาดต้อน ผูค้ นมาเมืองหลวงพร้อมด้วยพวกละคร ครังที ๒ เมือ
พ.ศ. ๒๓๒๓ ในการฉลองพระแก้วมรกต โปรดให้ละครของ เจ้านครฯ ขึนมาแสดงและได้แสดง
ประชันกับละครผูห้ ญิงของ หลวงด้วย และครังที ๓ เมือ พ.ศ. ๒๓๗๕ ในสมัยรัชกาลที ๓ สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) สมัยที ดํารงตําแหน่งเป็ นเจ้าพระยาพระคลัง ได้กรี ฑา
ทัพลงไป ปราบปรามระงับเหตุการณ์ทางหัวเมืองภาคใต้ ขากลับกรุ งเทพฯ มีผทู้ ีมีความสามารถใน
การแสดงละครชาตรี อพยพติดตาม กลับมาด้วย และได้รวบรวมกันตังเป็ นคณะละครรับเหมา แสดง
ในงานต่างๆ ต่อมาจนเป็ นทีขึนชือ และฝึ กหัดสืบต่อกันมา จนถึงทุกวันนี๗๖
เรื องทีนิยมเล่นละครชาตรี เช่น เรื องนางมโนห์ รา พระรถเมรี ลักษณะวงศ์ โคบุตร ดารา
วงศ์ พระอภัยมณี สังข์ ทอง จันทโครพ สินราช สังข์ ศิลป์ ชัย นางยมกลิน และนายไกรกับชาละวัน๗๗
นอกจากนีมีเรื องโกมินทร์ ๗๘

๗๖

มรดกภู มิปั ญญาทางวัฒนธรรม “ละครชาตรี ” (ออนไลน์ ), ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แหล่งที มา:
http://ich.culture.go.th.
๗๗
ภิญโญ จิตต์ธรรม (ผูร้ วบรวม) “มโนห์รา” (พระนคร: โรงเรี ยนฝึ กหัดครู สงขลา ม.ป.ป. หน้า ๔๙)
อ้างใน สุ พรรณ อรพินท์. วรรณกรรมการแสดง (รามคําแหง) หน้า ๒๐.
๗๘
หนังสื อวรรณกรรมประกอบการเล่นละครชาตรี โครงการเผยแพร่ เอกลักษณ์ไทย อ้างใน สุ พรรณ
อรพินท์ หน้า ๒๘ และโม่งป่ า (โครงการเผยแพร่ เอกลักษณ์ของไทย. กระทรวงศึกษาธิการ. วรรณกรรม
ประกอบการเล่นละครชาตรี ๒๕๒๓ หน้า ๒๘๖-๒๙๒.

๔๕

๒.๒.๓.๒ ละครนอก
ละครนอก เป็ นละครแบบชาวบ้านที ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมายาวนาน
ตังแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา สมัยโบราณตัวแสดงเป็ นชายล้วน เพิ งมีผหู้ ญิงแสดงในปลายสมัยรัชกาลที
๔ การแสดงมีคนบอกบท มีตน้ เสียงและลูกคู่สาํ หรับร้อง จังหวะของการร้องและการบรรเลงดนตรี
ค่อนข้างเร็ ว มักเล่นตลกสอดแทรก ไม่เคร่ งครัดในการใช้ถอ้ ยคํา และไม่คาํ นึ งถึงการดําเนิ นเรื อง
เรื องทีละครนอกแสดงได้ทุกเรื อง ยกเว้น ๓ เรื องทีใช้แสดงละครใน ได้แก่ รามเกียรติ อิเหนา และ
อุณรุ ธ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้นาํ วิธีการแสดงละครนอกแบบชาวบ้านมาประยุกต์เพือใช้
แสดงในราชสํานักเรียกว่าละครนอกแบบหลวงโดยปรับปรุ งสํานวนภาษาดนตรี เพลงร้อง กระบวนท่ารํา และการแต่ง
กายโดยนําลักษณะของละครในบางส่วนเขา้ มาผสมผสานด้วย๗๙
ต้นฉบับบทละครนอกของเก่าในหอพระสมุดวชิรญาณทัง ๑๙ เรื อง สมเด็จฯกรมพระยา
ดํารงทรงให้ความเห็น ว่าเป็ นบทละครนอกสมัยกรุ งศรี อยุธยาจริ งๆ ๑๔ เรื อง คือ การะเกด คาวี
ไชยทัต พิกุลทอง พิมสวรรค์ พิณสุริวงศ์ มโนห์ รา โม่งป่ า มณี พิไชย สังข์ ทอง สังข์ ศิลป์ ชัย สุวรรณ
ศิลป์ สุวรรณหงส์ โสวัตร ส่วนอีก ๕ เรื อง คือ ไกรทอง โคบุตร ไชยเชษฐ์ พระรถเสน และศิลป์ สุริ
วงศ์ พระองค์ทรงสันนิษฐานว่าเป็ นบทละครสํานวนเก่าก่อนสมัยรัชกาลที ๒ แต่ยงั ไม่ปรากฏชัดว่า
ในเป็ นสมัยกรุ งศรี อยุธยาหรื อไม่๘๐
ในจํานวนเรื องเล่าพืนบ้านแนวจักรๆ วงศ์ๆ ทีปรากฏหลักฐานในสมัยรัชกาลที ๒ ทีมีการ
ทําแต่งเป็ นกลอนบทละครเรื องไกรทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และในสมัยรัชกาลที ๓ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ พระราชนิ พนธ์เรื องกากี ๘๑ ตอนครุ ฑ
ลักพานางกากี กรมกลวงภูวเนตรนริ นทร์ฤทธิ พระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื องนางแก้วหน้าม้า๘๒
สมัย รัชกาลที ๒ มีบทละครนอกทีทรงพระราชนิ พนธ์ ๕ เรื อง ได้แก่ ไชยเชษฐ์ มณี พิชัย
คาวี สังข์ ทอง ไกรทอง ในสมัยรัชกาลที ๓ บทพระนิพนธ์ของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
วังหน้า มี ๓ เรื อง คือ กากี ตอนครุ ฑลักพากากี เรื องพระลอ ตอนพระลอคลัง เรื องขุนช้ างขุนแผน
ตอนลาวทองลงมาพบกับวันทอง ตอนลาวทองลงมาพบกับวันทอง ตอนขุนแผนขึนเรื อนขุนช้าง
และตอนนางวันทองห้ามทัพ กรมหลวงภูวเนตรนริ นทรฤทธิ มี ๓ เรื อง คือ เรื องสุวรรณหงส์ นาง
แก้ วหน้ าม้า และนางกุลา
๗๙

มรดกภู มิปั ญญาทางวัฒนธรรม “ละครนอก” (ออนไลน์ ) , ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แหล่ งที มา:
http://ich.culture.go.th
๘๐
ทรงศักดิ ปรางค์วฒั นากุล, การละครไทย, (กรุ งเทพฯ: บูรพาสาส์น, มปป), หน้า ๔๔.
๘๑
เรื องเดียวกัน, หน้า ๕๘
๘๒
เรื องเดียวกัน, หน้า ๕๙

๔๖

ในสมัยรัชกาลที ๔ บทละครในในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเกล้าอยู่หัว คื อ พระราช
นิพนธ์เรื องรามเกียรติ ตอนพระรามเดินดง เรื องอิเหนา ตอนอุณากรรณแปลง สุนทรภู่ แต่เรื องอภัย
นุราช มณี พิชัยตอนต้น ของกรมหลวงภูวเนตรนริ นทรฤทธิ เรื องสุวรรณหงส์ ของกรมหลวงภูวเนต
รนริ นทรฤทธิ เรื องทิพย์สังวาล เรื องโสภิณลักนางเทพลีลา ตัดเรื องจากหนังสืออ่านมาแปลงเป็ นบท
ละคร เช่น เรื องพระอภัยมณี ลักษณวงศ์ จันทโครบ พระสมุทร
สุกญั ญา สัจฉายา กล่าวว่าเรื องทีนิ ยมนํามาแสดงละครนอกส่ วนใหญ่แล้วเป็ นเรื องจักรๆ
วงศ์ๆ เช่น แก้ วหน้ าม้ า คาวี สังข์ ทอง จันทโครบ มโหราห์ โม่ งป่ า ฯลฯ ตอนทีเลือกมาแสดงนิ ยม
ตอนทีแสดงการหึงหวง ชิงรักหักสวาท มีบททีสามารถแสดงการด่าทอกันได้เต็มทีและมีช่องทางให้
แสดงตลกได้มาก๘๓
ละครนอก เรื องไกรทอง ตอน นางวิมาลาตามไกรทอง (พ้อบน) โดยคณะ ชัยสงคราม
นาฏศิลป์ ที หอประชุมศูนย์มานุ ษยวิทยาสิ ริ นธร (องค์ก ารมหาชน) วันศุกร์ ที ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๔๘๘๔
สําหรับเรื องทีใช้เล่นละครนัน เจ้าของคณะละครจะเป็ นผูเ้ ลือกหรื อผูว้ ่าจ้างจะเป็ นผูเ้ ลือกก็
แล้วจะตกลงกัน ดังที พลอย หอพระสมุด ได้กล่าวไว้ ดังนี
"ส่ วนเรื องทีจะเล่น ก็ตอ้ งเลือกแล้ว แต่ ความพอใจของคนดูและเจ้าของ
ละครจะตกลังกัน ถ้าเล่นเรื องใหญ่เช่นพระราชนิพนธ์อิเหนา และพระอภัยมณี ของ
ท่านสุนทรภู่ เป็ นต้น ก็ตอ้ งใช้คนมาก และราคาก็ตอ้ งแพงขึน แต่ทีเขาเล่นเหมากัน
ตามโรงบ่ อนเบี ยนันเขามัก ใช่ เล่น เรื องเล็ก ๆ เช่ น เรื องแก้วหน้าม้า และไชยเชฐ
ไชยทัต สังข์ทอง พิกุลทอง คาวี ไกรทอง ลิ นทอง ไชยมงคล เสภา เป็ นต้น แต่ทุก
วันนีเขามักจะหาเรื องแปลกๆ ทีเป็ นเรื องคิดขึนใหม่ๆ เล่น เช่น สามระดู และจักร
เก้า กายเพ็ชร์ เป็ นต้น ให้เป็ นทีพอใจแก่คนดูเพราะคนดูทงปวงย่
ั
อมมีความใคร่ ใน
เรื องต่างๆ ทีไม่เคยเห็นเคยรู้เรื อง ทีเคยเห็นเคยรู้แล้วก็ยอ่ มจะจืดจางไป แต่การนี จะ
ถือเป็ นการแน่นอนเช่นนีทีเดียวก็ยงั ไม่ได้ แล้วแต่ละครจะสามารเล่นพลิกแพลงให้
ดีขึน แม้ละครดีแล้ว ถึงจะเอาเรื องเก่าแก่ดึกดําบรรพ์อย่างไรมาเล่น ก็คงจะไม่เว้น
ความพอใจของคนเป็ นอันมากได้อยู่เอง เช่นละครทีปากคลองตลาดและโรงหวย
นัน ไม่เลือกว่าเรื องอะไรถ้าเล่นแล้วก็มกั เป็ นทีพอใจแก่คนดูทุกอย่าง ทีสุ ดจนเรื อง
๘๓

สุ กญั ญา สุ จฉายา, วรรณคดีท้องถิน: พินิจเชิงสั งคม, (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หน้า ๑๓.
๘๔
ละครนอกเรื องไกรทอง (ออนไลน์), ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แหล่งทีมา:
http://www.sac.or.th/main/activities_detail.php?lecture_id=๑๐๐&category_id=๗

๔๗

ไกรทองทีกล่าวๆ กันอยูว่ ่าพานจะจืด ถ้าละคร ๒ โรงนี เล่นขึนเมือใดก็กลับเป็ นที
นิยมยินดีในพวกทีมาดูเท่ากันกับเรื องอืนๆ เหมือนกัน เพราะฉะนันเรื องละครต่างๆ
เป็ นอันมาก จะนับเรื องอะไรทีเป็ นเรื องดีทีสุดให้ชาวประชุมชนพึงใจทัวไป ก็เป็ น
อันยากทีจะกําหนดได้ เพราะต่างจิ ตต์ก็ต่างใจ แล้วแต่ความชอบความปรารถนา
ของคนตามหมู่ตามพวก"๘๕
พลอย หอพระสมุด ได้รวบรวมเรื องทีนิ ยมนํามาเล่นละครในช่วงปี พ.ศ. พ.ศ.๒๔๔๐ ไว้
และพบว่ามีโรงละคร ๑๖ โรง ดังนี
๑) โรงละครพระองค์เจ้าโตเล็ก
๒) โรงละครพระองค์เจ้าวัชรี วงษ์
๓) โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ
๔) โรงละครพระยาเทเวศร
๕) โรงละครพระยาประสิทธิศุภการ
๖) โรงละครเจ้าหมืนสรรพเพ็ธ
๗) โรงละครหลวงพิบูลสมบัติ
๘) โรงละครหลวงพัสดีกลาง
๙) โรงละครทรัพย์ภรรยาพระวรราชนุรักษ
๑๐) โรงละครขุนพิศาล
๑๑) โรงละครพิมพ์เจ้าของ
๑๒) โรงละครนายทองดีเจ้าของ
๑๓) โรงละครปลืมเจ้าของ
๑๔) โรงละครช้อยเจ้าของ
๑๕) โรงละครเอมเจ้าของ
๑๖) โรงละครนายหนอมเจ้าของ
เรื องทีนิยมนํามาเล่นของโลกละครต่างๆ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ดังตารางต่อไปนี

๘๕

พลอย หอพระสมุด, "เรื องเล่นละคร" ใน เบิกโรง ข้ อพิจารณานาฏกรรมในสั งคมไทย, (กรุ งเทพฯ:
สถาบันไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๓๔), หน้า ๔๑.

๔๘

ที

๕

พระองค์ เ จ้ า หม่ อมเจ้ า
วัชรีวงษ์
อลังการ
พระอภัยมณี ทิ พ ย์
สังวาลย์
ลิ นทอง
ขุ น ช้ า ง พ ร ะ อ ภั ย
ขุนแผน
มณี
สุ ว ร ร ณ พระสมุทร
แก ้วหน้าม้า
หงษ์
ไชยทัต
อิเหนา
พ ร ะ ม ณี
สุ ริยง
คาวี
สามระดู
สังข์ทอง

๖

รามเกียรติ

๗

พระสุ ริ ยา วงษสุ ริยนั
วงษ์
สั ง ข์ ศิ ล ป์ แก ้วหน้าม้า
ไชย
สามระดู
จักรแก ้ว

๑
๒
๓
๔

๘
๙
๑๐

พ ร ะ อ ง ค์
เจ้าโตเล็ก
ไชยเชฐ

ทิณวงษ์

พ ร ะ ย า พระยาประ เ จ้ า ห มื น หล ว ง พิ บู ล
เทเวศร
สิทธิศุภการ สรรพเพ็ธ
สมบัติ
พระลอ
พระสมุทร
พระอภัยมณี ไชยเชฐ
รามเกียรติ

ไชยเชฐ

พระเทวัน

จักรแก ้ว

ขุ น ช้ า ง สุ วรรณหงษ์
ขุนแผน
มณี สุริยง
พ ร ะ สุ ริ ย า
วงษ์
ลักษณวงษ์
ลิ นทอง

ขุ น ช้ า ง โกมินทร์
ขุนแผน
อุณรุ ท
พ ร ะ สุ ริ ย า อิเหนา
วงษ์
จันทโครบ สิ งห์ไกรภพ พระวิ เ ชี ย รสุ ทิณวงษ์
ริ วงษ์
ขุ น ช้ า ง อิเหนา
กายเพ็ชร์
แก ้วหน้าม้า
ขุนแผน
ลักษณวงษ์ พระอภัยมณี สุ วรรณหงษ์ สิ งห์ไกรภพ
ทินวงษ์
พระราช
พงศาวดาร
จีนต่างๆ

ลักษณวงษ์

ระบํ า ภาษ า
ต่างๆ

หล ว ง พั ส ดี ท รั พ ย์ ภ ร ร ย า ขุนพิศาล
กลาง
พระวรราชนุรักษ
แก ้วพิศดาร
ทิพย์สังวาลย์
ว ง ษ์
สวรรค์
โสภิร
พระอภัยมณี
พ ร ะ อ ภั ย
มณี
จักรแก ้ว
ไชยเชฐ
โกมินทร์
โกมินทร์

ไชยทัต

ทิณวงษ์

ไชยทัต

ไชยเชฐ

ไชยมงกุฎ

พิกุลทอง

แก ้วหน้าม้า

โหรวิชยั

แ ก ้ว ห น้ า
ม้า
คุลา

พิมพ์สวรรค์

ไกรทอง

พระสมุทร

ไชยเชฐ

ไกรทอง

สั งข์ ศิ ล ป์
ไชย

พิ ม พ์
เจ้าของ
มณี สุริยนั
ทิณวงษ์

นายทองดี
เจ้าของ
ขุ น ช้ า ง
ขุนแผน
ไชยมงคล

สุ ว ร ร ณ โกมินทร์
หงษ์
พ ร ะ อ ภั ย ทิณวงษ์
มณี
โสภิณ
แ ก ้ว ห น้ า
ม้า
สั ง ข์ ศิ ล ป คุลา
ไชย
ไชยเชฐ
ไชยเชฐ
พระสมุทร

ป ลื ม
เจ้าของ
ขุ น ช้ า ง
ขุนแผน
แ ก ้ว ห น้ า
ม้า
ทิ พ ย์
สังวาลย์
ไชยมงคล

ช้ อ ย
เจ้าของ
ว ง ษ์
สวรรค์
กายเพ็ชร์

เ อ ม นายหนอม
เจ้าของ
เจ้าของ
สามระดู
โคบุตร
โกมินทร์

สุ ริ ว ง ษ์ กายเพ็ชร์
พรหมเมศ
โกมินทร์ ขุ น ช้ า ง
ขุนแผน
พระสุ ริ ยา โคบุตร
ปลาทู สุ ริ
วงษ์
วงษ์
โหรวิไชย แก ้ว หน้ า สุ ว ร ร ณ
ม้า
หงษ์
โกมินทร์
สุ ว ร ร ณ ไชยเชฐ
หงษ์
สั ง ข์ ศิ ล ป สุ ว ร ร ณ ไชยทัต
สั ง ข์ ศิ ลป
ไชย
หงษ์
ไชย

ทิพย์สังวาลย์
พานะริ นทร์
คาวี
พระวรลักษณ์
ยุหงิด
จันทวงษ์
จินดาสมุทร

๔๙

จากตารางแสดงให้เห็นว่าเรื องพระอภัยมณี และไกรทองเป็ นเรื องทีได้รับความนิยมและโรง
ละครคณะต่างๆ ได้นาํ เรื องนีไปแสดงด้วย
๒.๒.๓.๓ หุ่นกระบอก๘๖
หุ่ นกระบอก เป็ นศิลปะการแสดงประเภทหนึ งของไทย เกิ ดขึนในสมัยรัชกาลที ๕ โดย
เลียนแบบมาจากหุ่นจีนไหหลํา ดังปรากฏในหนังสือสาส์นสมเด็จ ซึงนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ วดั ติ
วงศ์ บันทึกว่าหุ่นชนิดนีเกิดในแถบเมืองเหนือคือ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ โดยนายเหน่ งเมือง
สุโขทัยได้เห็นหุ่นจีนไหหลํา จึงคิดประดิษฐ์หุ่นเป็ นแบบไทยเล่นทัวไป จนเป็ นทีนิ ยมในแถบนัน
เมือสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ เสด็จตรวจราชการทีสุ โขทัย พระยาสุ โขทัย ได้หาหุ่ นนายเหน่ งมา
แสดงให้ทอดพระเนตร เมือเสด็จกลับกรุ งเทพฯ หม่อมราชวงศ์เถาะ พยัคฆเสนา ซึงได้ดูการแสดง
หุ่นในครังนัน ได้ทูลยืมเงินสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ สร้างหุ่ นกระบอกขึนครังแรกในกรุ งเทพฯ
และได้แสดงจนเป็ นทีนิ ยม โดยเรี ยกกันเมือแรกว่า หุ่ นเลียนอย่างเมืองเหนื อ หรื อเรี ยกว่า หุ่ นคุณ
เถาะ ต่อมาภายหลังจึงเรี ยก หุ่นกระบอก ตามลักษณะทีใช้กระบอกไม้ไผ่เป็ นแกนตัวหุ่น
ลักษณะของหุ่นกระบอก เป็ นหุ่นครึ งตัว มีส่วนประกอบสําคัญ ได้แก่ ศีรษะหุ่ น ซึงทําเป็ น
ตัวละครต่างๆ เช่น พระ นาง ยักษ์ ลิง ตลก สัตว์ มือหุ่ น เป็ นลักษณะของมือทีตังวงรําเหมือนมือ
ละครรํา ถ้า เป็ นตัว พระ ยัก ษ์ ตลก มัก ทํา มือ ขวาในลัก ษณะกํา สํา หรั บ ถือ อาวุ ธ มือ ซ้ายตังวง
รํา ส่วนตัวนาง มักนิยมทําท่าตังวงทังสองข้าง มือหุ่นจะต่อไม้ยาวลงมาเรี ยกว่า ไม้ตะเกียบ สําหรับ
จับเชิดหุ่นให้ร่ายรําลําตัวของหุ่นจะทําด้วยกระบอกไม้ไผ่ หรื อวัสดุอืน ไหล่หุ่น ทําด้วยไม้หรื อวัสดุ
อืน เสื อหุ่ น ทําเป็ นถุงคลุมจากไหล่หุ่น ปิ ดลงมาครึ งตัว และมีก ารปั ก เย็บเสื อหุ่ นให้งดงามตาม
ลักษณะของตัวละคร ตัวพระมีอินทรธนู กรองคอ ตัวนางมีผา้ ห่มนาง กรองคอ ตัวตลกและตัวอืนๆ
มักเป็ นถุงผ้าทีมีสีสนั ตามตัวละครทีเห็นว่างดงาม
วิธีการแสดงหุ่นกระบอก ปรับปรุ งมาจากการแสดงละครรําแต่ดดั แปลงท่าทางให้หุ่นร่ ายรํา
เพือเลียนแบบคน และเป็ นท่าร่ ายรําทางหุ่ นโดยเฉพาะ ท่ารําเบืองต้นในการแสดงหุ่ นได้แก่ การ
กล่อมหน้า กระทบจังหวะ แทงมือ ตีบท และรําเพลง ซึงผูเ้ ชิดหุ่นให้งดงามต้องฝึ กท่าพืนฐานเหล่านี
ให้เชียวชาญ นอกจากนี ผูเ้ ชิดหุ่นต้องเป็ นผูท้ ีพูดเจรจาแทนหุ่นด้วยและตัวละครทีสําคัญคือ ตัวตลก
ซึงจะเป็ นผูด้ าํ เนิน เรื องให้รวดเร็ ว สนุกสนาน

๘๖

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “หุ่นกระบอก” (ออนไลน์), ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แหล่งทีมา:
http://ich.culture.go.th

๕๐

ดนตรี ป ระกอบการแสดง มัก ใช้ว งปี พาทย์เครื องห้า มี เครื องดนตรี สําคัญคื อ ซออู้ สี
ประกอบการร้องดําเนิ นเรื องทีเรี ยกว่า เพลงหุ่ นเคล้าซอ หรื อเพลงหุ่ นกระบอก ทีปรับปรุ งมาจาก
เพลงขอทานของตาสังขารา เรื องที นิ ยมเล่นหุ่ น กระบอกคือ เรื องทีนํามาจากบทละครนอก เช่ น
ลักษณวงศ์ สังข์ทอง ไกรทอง แก้วหน้าม้า สุ วรรณหงส์ เป็ นต้น แต่ทีนิ ยมทีสุ ดคือเรื อง พระอภัย
ม ณี จ า รี ต สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร แ ส ด ง หุ่ น ก ร ะ บ อ ก คื อ ก่ อ น ก า ร แ ส ด ง ทุ ก ค รั ง
จะมีการเชิดหุ่นตัวนายโรง ออกมารําไหว้ครู ในเพลงช้าปี และปี นตลิ งนอก ต่อด้วยเพลงหน้าพาทย์รัว
สามลา การแสดงหุ่ นกระบอกจะมีการสร้างโรง และฉากหุ่ นเพือปิ ดบังผูเ้ ชิด ทีทําหน้าทีเชิดและ
เจรจาแทนตัวหุ่น รวมทังปิ ดบังนักดนตรี และนักร้อง ฉากหุ่นมักจะเป็ นภาพวาดทีออกแบบตามความ
นิยมของแต่ละคณะ และมีซุม้ ประตูสองข้างเพือให้ตวั หุ่นรําเข้าออก และมีบงั มือด้านล่างเพือบังมือ
ของผูเ้ ชิด ตังแต่สมัยรัชกาลที ๕ เป็ นต้นมา เริ มมีคณะหุ่นกระบอกทีมีชือเสียงเกิดขึนหลายคณะ อาทิ
หุ่นพระองค์เจ้าสุ ทศั น์ฯ หุ่ นพระองค์เจ้าอนุ สรฯ หุ่ นจางวางต่อ หุ่ นจางวางทัว หุ่ นนายวิง หุ่ นนาย
เปี ยก โดยเฉพาะหุ่ น นายเปี ยก ที สื บทอดมาสู่ ทายาทคือ ครู ชืน สกุลแก้ว ศิลปิ นแห่ งชาติ ซึ งได้
ถ่ายทอดการแสดงหุ่น ให้กบั ผูท้ ีมีใจรัก
เรื องทีนิยมนํามาเล่นหุ่นกระบอก๘๗ มีดงั นี
๑) พระอภัยมณี นิยมเล่นตอนหนีผเี สือ ศึกเจ้าละมาน ศึกเก้าทัพ และหลงรู ปนางละเวง
๒) ลักษณวงศ์ นิยมเล่นตอนประหารลักษณวงศ์กบั นางสุวรรณอําภา ยุขนั พาพราหมณ์เข้า
เฝ้ าถวายตัว และตอนทียีสุ่นขึนหึง-ฆ่าพราหมณ์
๓) คาวี นิยมเล่นตอนสันนุราชชุบตัว-คันธมาลีขึนหึง
๔) สุวรรณหงส์ นิยมเล่นตอนกุมภณฑ์ถวายม้า และชมเขาเพชร
๕) ไชยเชษฐ์ นิยมเล่นตอนขับนางสุวิญชาและนางแมวเย้ยซุม้
๖) ไกรทอง นิ ยมเล่นตอนชาละวันสั งถํา (เมือชาละวันคาบนางตะเภาทองลงนําและไกร
ทองจุดเทียนชนวนลงไปปราบชาละวัน) และตอนพ้อล่าง พ้อบน (ตะเภาแก้วตะเภาทองขึนหึงนางวิ
มาลา)
๗) ขุนช้ างขุนแผน นิยมเล่นตอนวันทองห้ามทัพพระไวย (พระไวยแตกทัพ) จับเถรขวาด
และจับเสน่ห์สร้อยฟ้ า
๘) วงศ์ สวรรค์ -จันทวาส นิ ยมเล่นตอนตรี สุริยา-จินดาสมุทร พีน้องรบกันและตอนจินดา
สมุทรหนีแม่
๘๗

นงค์นุช ไพรพิบูลยกิจ, หุ่นกระบอก, (กรุ งเทพฯ: ฐานการพิมพ์, ๒๕๔๑) อ้างใน อาริ ยา อิ มประคอง
ศิลป์ , การศึกษาหุ่นกระบอกไทยและการใช้ภาษาในบทร้องหุ่นกระบอก, ( วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง,๒๕๕๑ ), หน้า ๕๒-๕๓.

๕๑

๙) พระปิ นทอง (แก้วหน้าม้า) นิยมเล่นตอนแก้วหน้าม้าถวายลูกและตอนลุกแก้วหน้าม้า
นอกจากนีก็มีเรื องจักรๆวงศ์ๆ ทีโรงพิมพ์วดั เกาะพิมพ์จาํ หน่าย เช่น เรื องศรนริ นทร์ สุ ริยนั
ลิ นทอง มาลัยทอง โกมินทร์ ฯลฯ วรรณคดีบทละครในทีนิ ยมนํามาเล่นหุ่ น คือเรื องอิเหนา อุณ รุ
ทและรามเกียรติ
เรื องรามเกียรติตอนทีนํามาแสดง คือ
๑) สามทหารยก (พระรามใช้ให้ชมพูพาน หนุมาน องคต สืบมรรคาไปลงกา)
๒) นางลอย
๓) ท้าวมาลีวราชว่าความ
๔) สีดาหาย-พระรามตามกวาง
๕) จองถนน
การแสดง "หุ่นนกระบอก" เรื องพระรถ-เมรี (นางสิบสอง) ตอนพระรถเข้าเมือง ถึง นางเม
รี ตามโดย คณะหุ่ นคุณรัตน์ ที หอประชุมศูนย์มานุ ษยวิทยาสิ รินธร เมือวันศุกร์ ที ๒๔ กันยายน
๒๕๔๗๘๘
๒.๒.๓.๔ ลิเก
ลิ เ ก หรื อ ยี เก เป็ นมหรสพระดับ ชาวบ้า นที เป็ นที นิ ย มกัน มากทังในกรุ งเทพฯและ
ต่างจังหวัดในภาคกลาง นับตังแต่สมัยรัชกาลที ๕ เป็ นต้นมา๘๙ และพัฒนาการเล่นไปตามยุคสมัย
ต้นกําเนิดของลิเกมาจากพิธีสวดบูชาพระผูเ้ ป็ นเจ้าของชาวฮีบูร เรี ยกว่า ซากูฮร ชาวมุสลิม
รับมาใช้เป้ ฯการแสดงในเชิงศาสนา ในพิธีนงสวดสมาธิ
ั
สรรเสริ ฐพระอัลล่าห์ในสุ เหร่ า มักมีกลอง
รํามะนาตีประกอบเพลงด้วย เรี ยกว่า ซิกรุ หรื อ ซิกิร แต่ต่อมากลายเป็ นความบันเทิงเพียงอย่างเดียว
ไม่มีศาสนามาเกียวข้อง และใช้ภตั ตาคารร้านอาหารทัวไปเป็ นสถานทีแสดง๙๐
ซิกิร เพียนไปเป็ น ดฮิกิร เมือเข้ามาในประเทศอินเดียวในสมัยราชวงศโมกุล ต่อมา ดฮิกิร
ถูกเปลียนเป็ น ดฮิกร เมือเข้ามาในเกาะสุ มาตรา เกาะชวา และแหลมมลายู นานเข้าคนพืนเมืองก็
เรี ยกเพียนเป็ น ดจิกิร ท้ายสุดก็เข้ามาในทางภาคใต้ของไทยในจังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิวาส และ
๘๘

หุ่นกระบอก, (ออนไลน์), ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แหล่งทีมา:
http://www.sac.or.th/main/activities_detail.php?lecture_id=๙๕&category_id=๗
๘๙
ผะอบ โปษะกฤษณะและสุ วรรณี อุดมผล, วรรณกรรมประกอบการเล่ นลิเก, (กรุ งเทพฯ: โครงการ
เผยแพร่ เอกลักษณ์ของไทยฯ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.), หน้า ๓๖๔.
๙๐
อัจฉราวดี ม่วงสนิท, “ลิเก ศิลปะติดดิน ศิลปิ นชาวบ้าน, ใน สารคดี ๘ (ตุลาคม ๒๕๓๔): ๙๑.

๕๒

สตูล เปลียนเสียงเรี ยกไปตามภาษษมาเลย์ถิ นว่า ดจิเก เมือมากรุ งเทพฯ คนกรุ งก็เรี ยกตามสบายปาก
เป็ น ยิเก และเป็ นยีเก ลิเก ในทีสุด๙๑
เมือถึงสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไทยในสมัยนัน ได้ประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกียวกับการแสดงละครใน พ.ศ. ๒๔๕๘
สุ รพล วิรุฬห์รัก ษ์ กล่าวไว้ในหนังสื อ “ลิเก” ๙๒ว่า ลิเกเป็ นการแสดงทีแพร่ หลายมาจาก
ภาคใต้โดยชาวไทยมุสลิมซึงนิยมการแสดงชนิดนีมากนานก่อน พ.ศ. ๒๔๒๓ อันเป็ น หลักฐานทาง
เอกสารเก่าทีสุ ดที ลิเกแสดงในกรุ งเทพฯ ลิเกสมัยนั นเป็ นการแสดงเชิงศาสนาอิสลามประกอบ
ดนตรี เพือความเป็ นสิริมงคล ต่อมาลิเกแยกตัวออกไปเป็ น ละกูเยา หรื อลําตัดสายหนึ ง และมาเป็ น
ฮัน ดาเลาะ หรื อละครชุด สันๆ อีก สายหนึ ง ฮัน ดาเลาะนี เจริ ญมาเป็ น ลิเกบัน ตน ลิเกทีเล่น เป็ น
เรื องราวอย่างละครสันๆ และเน้นตลกเป็ นสําคัญ เครื องดนตรี ยงั คงใช้รํามะนา เครื องแต่งกายและ
สําเนียงเจรจายังเลียนแบบชาวมุสลิม และมีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงด้วย จากนันก็ค่อยๆ
กลายมาเป็ น ลิเกลูกบท โดยได้รับอิทธิพลจากปี พาทย์คือ เป็ นลิเกทีใช้ปีพาทย์บรรเลงเพลงประกอบ
แทนการใช้ลกู คู่ร้องประกอบรํามะนาอย่างลิเกบันตนกับลิเกลูกบท แล้วขยายการเล่นให้มีแบบแผน
คล้ายละครรํา ปฏิรูปการแต่งกานใหม่โดยมีการสวมชฎาทีเรี ยกว่าปั นจุเหร็ จยอด สวมเสื อเยียรบับ
นุ่งผ้ายก สวมถุงเท้าขาว ประดับนพรัตน์ราชวสราภรณ์กาํ มะลอ ซึงเป็ นการเลียนแบบขุนนางสมัย
รัชกาลที ๕
ต่อมาลิเกก็เปลียนแปลงรู ปแบบการแสดงต่อไปไม่หยุดยัง โดยนําการแสดงทีกําลังนิ ยมใน
ยุคนันมาดัดแปลงให้เข้ากับการแสดงของตนเพือยังชีวิตดังทีลิเกพยายามนําเพลงลูกทุ่งทีกําลังนิ ยม
อยู่ในปั จ จุ บัน ไปใช้ในการแสดงของตนบ้าง นอกจากนี เมือลิเกไปแพร่ หลายในถิ นใดก็น ําเอา
ศิลปะการแสดงทีนิยมในท้องถิ นนันมาผสมผสาน ทําให้ลิเกกลายรู ปไปเป็ น หมอลําหมู่ หรื อ ลิเก
ลาว ในอีสาน หรื อลิเกเขมรในอีสานใต้๙๓
ลิเกเป็ นการแสดงประเภทหนึงทีได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต๙๔ ดังนี
"ในสมัยก่อนมหรสพทีชาวบ้านจะมีโอกาสได้ดูได้ชมมีน้อย ส่ วนมากก็จะได้ดูตาม
งานต่างๆ ทีมีผจู้ ดั ขึน เช่น งานบวชนาค โกนจุก งานฉลองอะไรต่างๆ หรื องานศพ
ฯลฯ เมือละครนอกหมดไป มีลิเกขึนมาแทนที ผูแ้ สดงหน้าตาดี เครื องแต่งสวยแบบ
๙๑

อัจฉราวดี ม่วงสนิท, “ลิเก ศิลปะติดดิน ศิลปิ นชาวบ้าน, ใน สารคดี ๘ (ตุลาคม ๒๕๓๔): ๙๑.
๙๒
เรื องเดียวกัน, หน้า ๙๒.
๙๓
อัจฉราวดี ม่วงสนิท, “ลิเก ศิลปะติดดิน ศิลปิ นชาวบ้าน, ใน สารคดี ๘ (ตุลาคม ๒๕๓๔): ๙๒.
๙๔
ผะอบ โปษะกฤษณะและสุ วรรณี อุดมผล, วรรณกรรมประกอบการเล่ นลิเก, (กรุ งเทพฯ: โครงการ
เผยแพร่ เอกลักษณ์ของไทยฯ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.), หน้า ๓๓.

๕๓

แปลกไปจากละคร ท่ารําก็ยงั งดงาม แสดงบทบาทได้รวดเร็ ว ทันใจ มีบทตลกขบขัน
แทรก และยังใช้ความสามารถทีจะสังเกตคนดูในขณะนันว่า ชอบสิ งใดก็สอดแทรก
ให้เป็ นทีต้องใจผูด้ ูผชู้ ม ผูช้ มส่วนมากเป็ นหญิงทีมีอายุและเด็ก เพราะประเพณี ไทย
ไม่ให้หญิงสาวไปไหนในเวลาคําคืน เมือมีการตังโรงแสดงถาวรทีกําแพงเมือง ตรง
ข้ามกับเฉลิมไทย เรี ยกกันว่า วิกพระยาเพชรปาณี และต่อมาก็มีผคู้ ิดตังโรงลิเกอีก
หลายแห่ ง เรี ยกกัน ว่ า วิ ก (คงจะเป็ นเพราะการแสดงสัป ดาห์ ล ะครั งจึ ง นํา คํา
ภาษาอังกฤษว่า week มาใช้) วิกทีมีชือเสี ยงก็ได้แก่ วิกหลวงสรรฯ ทีสะพานหัน วิ
เมรุ ปูน ทีวัดสระเกศ วิกวัดพระพิเรนทร์ ทีสี แยกวรจักรฯ วิกบางลําพู ทีตลาดยอด
ผูช้ มทีเป็ นขาประจําส่วนมาก็เป็ นหญิงมีอายุ ผูช้ มติดใจผูแ้ สดงตัวใดก็ให้รางวัลเป็ น
พวงมาลัยบ้าง เป็ นพวงมาลัยทีมีเงินสอดไว้บา้ ง โดยให้ผรู้ ับรางวัลมายืนหน้าเวทีรับ
ของรางวัลเหล่านัน บางคนถึงกบรับเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ผแู้ สดงคนหนึงคนใดโดยเฉพาะก็
มี ผูอ้ ุปถัมภ์นีมักเรี ยกกันว่า "แม่ยก"
ในสมัยก่อนเรื องทีเล่นก็ยงั นํามาจากบทละครเป็ นส่วนมาก ทังๆ ทีรู้เรื องอยู่
แล้ว แต่ผชู้ มชอบดู ท่วงท่า คําร้องซึงเป็ นกลอนสดทีด้นไปอย่างคมคายตามใจผูด้ ู
ความตลกขบขันทีเป็ นบทแทรกแม้ในสมัยทีแต่งเรื องขึนเอง จะเป็ นเรื องไหนก็ตาม
ก็ยงั คงลักษณะทีเรี ยกกันตามภาษาลิเกว่า รบยักษ์ ลักนาง ซึงจะขาดเสียมิได้
ต่อมามีคระลิเกทีออกไปเล่นในต่างจังหวัด บางทีก็เรี ยกกันว่า "ลิเกเร่ " คือ
ยกคณะไปเล่นตามจังหวัดต่างๆ ทังผูแ้ สดงและอุปกรณ์การแสดง เช่น เครื องปี พาทย์
เครื องแต่งตัว ฉาก และทีสําคัญ คือ เครื องครัว สมัยก่อนการเดินทางยังไม่สะดวก
เหมือนสมัยนี จากจังหวัดหนึ งไปอีก จังหวัดหนึ งลําบากมาก บางที ก็ตอ้ งกิน เวลา
หลายวัน (ต้องไปค้างเป็ นแรมเดือน) ฉะนันคณะลิเกมักจะเดินทางโดยทางเรื อเพราะ
ขนสัมภาระได้สะดวกด้วย ลิเกทีออกไปเล่นต่างจังหวัดจึงเป็ นลิเกทรงเครื องย่อหรื อ
ลูกบท เรื องทีเล่นก็แปรไปเป็ นเรื องนิทานชาวบ้านบ้าง ชีวิตคนธรรมดาบ้าง แต่ก็ยงั
มีตวั เจ้าหรื อพระมหากษัตริ ยอ์ ยูแ่ ม้ไม่ใช่ตวั เอก คนนิ ยมลิเกมากจนถึงถือเป็ นอาชีพ
ได้ ต่อมาชาวพืนเมืองจึงตังคณะของตนเอง ในสมัยรั ชกาลที ๖ ลิเกเป็ นทีนิ ยมกัน
มาก จนลิเกเป็ นมหรสพหรื อการเล่น ทีออกหน้าออกตาของจังหวัดต่ างๆ ในภาค
กลางถึงกับจัดถวายพระเจ้าแผ่น ดิ นทอดพระเนตรแทบทุ กแห่ งเมือเสด็จ จัดหวัด
ต่างๆ"

๕๔

เรื องทีนิ ยมนํามาแสดงลิเกนัน เช่น บทละครใน เรื องอิเหนา บทละครนอกเรื องมณี พิชัย
คาวี ไกรทอง ฯลฯ บทละครแบบจักรๆ วงศ์ๆ เช่น ทิ นวงศ์ โกมินทร์ วงษ์ สวรรค์ จันทวาท ลักษณ
วงศ์ กายเพชกายสุวรรณ ฯลฯ บทละครพันทาง เรื องราชาธิ ราช สามก๊ ก สี ปอมิน ฯลฯ เรื องทีนํามา
จากนิทานหรื อชาดก เช่น มหาชาติ เสือโค ไตรภูมิ ปลาบู่ทอง โสนน้ อยเรื อนงาม พระอภัยมณี ฯลฯ
นอกจากนีเป็ นบทลิเกทีแต่งขึนใหม่แบบละครนอกหรื อละครพันทาง เรื องทีดัดแปลงมาจากหนังสือ
ภาพยนตร์ เพือให้คนดูติดใจและติ ดตามเรื อง เช่น พันท้ายนรสิ งห์ ขุนศึก ผูช้ นะสิ บทิศ รุ่ งฟ้ าดอย
สิงห์ พระนางศุภยลัต (จาก "พม่าเสียเมือง") ฯลฯ๙๕
การแสดงลิเกทรงเครื อง เรื องพระอภัยมณี ตอน “หลงรู ปนางละเวง” โดยคณะ “กรณ์กญั จน
รัตน์” ที หอประชุมศูนย์มานุ ษยวิทยาสิ ริ นธร (องค์ก ารมหาชน) วันศุกร์ ที ๒๒ กันยายน พ.ศ.
๒๕๔๙๙๖
๒.๒.๓.๕ เพลงทรงเครื อง
เพลงทรงเครื องหรื อเพลงส่ งเครื อง เป็ นการเล่นเพลงฉ่ อยทีเล่นเป็ นเรื องมีปีพาทย์บรรเลง
ประกอบ เป็ นพัฒนาการของการเล่นเพลงพืนบ้านทีมีการเล่นเป็ นเรื องผสมกับละครรํา มีการร้อง
และการรําทีกระฉับกระเฉง ดนตรี ไพเราะ ผูแ้ สดงแต่งกายด้วยเครื องแต่งกายอย่างละครรําหรื อลิเก
เพลงทรงเครื องเป็ นการละเล่น ที เกิ ด ขึ นในสมัยรั ชกาลที ๕ นิ ยมเล่นกัน แถวกรุ งเทพมหานคร
พระนครศรี อยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครนายก แต่ในปั จจุบนั ไม่สามารถรวมคณะแสดงได้
แล้ว เรื องทีนิยมนํามาแสดงเพลงทรงเครื องคือเรื องทีมีครบทุกรส ทังรัก โศก ตลก รบ ได้แก่ เรื อง
ขุนช้ างขุนแผน พระอภัยมณี แก้ วหน้ าม้า โกมินทร์ ลักษณวงศ์ จันทโครบ๙๗
เพลงทรงเครื องจะเล่นเป็ นเรื องราว มีการดําเนินเรื องโดยใช้ตวั ละคร เรื องทีใช้แสดงมักจะ
นํามาจากวรรณคดีไทยแล้วนํามาแต่งเป็ นกลอนเพลงพืนบ้าน คือ กลอนหัวเดียว ใช้เพลงฉ่ อยร้อง

๙๕

ผะอบ โปษะกฤษณะและสุ วรรณี อุดมผล, วรรณกรรมประกอบการเล่ นลิเก, (กรุ งเทพฯ: โครงการ
เผยแพร่ เอกลักษณ์ของไทยฯ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.), หน้า ๔๐.
๙๖
การแสดงลิเกทรงเครื องเรื องพระอภัยมณี , (ออนไลน์), ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แหล่งทีมา:
http://www.sac.or.th/main/activities_detail.php?lecture_id=๑๐๘&category_id=๗
๙๗
สุ กญั ญา สุ จฉายา, วรรณคดีท้องถิน: พินิจเชิงสั งคม, (ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หน้า ๑๕-๑๖.

๕๕

เป็ นหลัก นอกจากนี ก็ใช้เพลงสองไม้ เพลงเทพทอง เพลงปรบไก่ หรื อเพลงสองชัน ใช้ปีพาทย์
เครื องห้าบรรเลงประกอบการแสดง๙๘
๒.๒.๓.๖ หนังตะลุง
หนังตะลุง หรื อทีชาวใต้เรี ยกว่า “หนัง” หรื อ “หนังลุง” หรื อ “หนังควน” เป็ นการแสดง
พืนบ้านทีได้รับความนิยมของชาวภาคใต้ เป็ นศิลปะการเชิดหนังบนจอผ้า โดยให้แสงไฟส่ องผ่าน
มาจากด้านหลังของตัวหนัง และทําให้เกิดภาพบนจอทางด้านผูช้ ม
หนังตะลุงเป็ นมหรสพทีได้รับมาความนิยมมาอย่างยาวนันโดยเฉพาะในยุคทีสังคมไทยยัง
ไม่มีไฟฟ้ าใช้ หนังตะลุงมักจะมีให้ชมในงานบุญ งานศพ งานเฉลิมฉลองทีสําคัญ และงานวัด เป็ น
ต้น๙๙
หนังตะลุงเป็ นมหรสพอย่างหนึ งทีแพร่ หลายเข้ามาสู่ ภาคกลางในสมัยรั ชกาลที ๕๑๐๐ มี
ปรากฏในหลายจังหวัดในภาคกลาง เช่น ราชบุรี เพชรบุรี อยุธยา อ่างทอง เป็ นต้น แรกเริ มนันเรื องที
นิยมนํามาแสดงหนังตะลุงคือเรื องรามเกียรติ แต่ในยุคต่อมาเริ มมีการนําวรรณคดีนิทานเรื องอืนๆ
มาแสดงด้วย เช่น เรื องไกรทอง แก้ วหน้ าม้ า วรวงส์ อิเหนา พระอภัยมณี นางสิ บสอง แก้ วหน้ าม้ า
สุวรรณหงส์ ลักษณะวงศ์ ฯลฯ
เมือยุคสมัยเปลียนไปสังคมไทยมีสือบันเทิงชนิดอืนๆ หนังตะลุงก็ได้รับความนิ ยมน้อยลง
หนังตะลุงกลายเป็ นเรื องยุง่ ยากและราคาแพงเมือเปรี ยบเทียบกับภาพยนตร์ เพราะการจ้างหนังตะลุง
มาแสดง เจ้าภาพต้องทําโรงหนังเตรี ยมไว้ การแสดงหนังตะลุงก็ตอ้ งใช้แรงงานคนมากกว่าการฉาย
ภาพยนตร์ ค่าจ้างต่อคืนจึงแพงกว่า ดังนันในยุคทีการฉายภาพยนตร์เฟื องฟู หนังตะลุงและการแสดง
อืนๆ ก็ซบเซาลง๑๐๑
๒.๒.๔ สือสมัยใหม่
๒.๒.๔.๑ ภาพยนตร์
ภาพยนตร์เป็ นสือสมัยใหม่ทีปรากฏในสังคมไทยเมือราวร้อยกว่าปี มาแล้ว ความหมายของ
"ภาพยนตร์ " ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายคํา
นี ไว้ว่า เป็ นภาพฉายด้ว ยเครื องที ทําให้เห็ น เป็ นภาพเคลือนไหว ไม่ว่าจะใช้ฟิล์มชนิ ด เนกาทิ ฟ
๙๘

สุ กญั ญา สุ จฉายา, การละเล่นพืนเมือง สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ ม ๑๐, (กรุ งเทพฯ:
สยามเพรส, ๒๕๔๒).
๙๙
หนังตะลุง, (ออนไลน์) เข้าถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ แหล่งทีมา: http://th.wikipedia.org/wiki
๑๐๐
เอนก นาวิกมูล, หนังตะลุง-หนังใหญ่ , (กรุ งเทพฯ: พิมพ์คาํ , ๒๕๔๖), หน้า ๙๙.
๑๐๑
หนังตะลุง, (ออนไลน์) เข้าถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ แหล่งทีมา: http://th.wikipedia.org/wiki

๕๖

(negative) หรื อ พอซิทิฟ (positive) ซึงใช้ถ่าย อัดหรื อกระทําด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามให้ปรากฏรู ป
หรื อเสียง หรื อทังรู ปทังเสียง อาจจะเป็ นเรื องราวหรื อเหตุการณ์หรื อข้อความทีถ่ายทอดด้วยเครื อง
ฉายภาพยนตร์หรื อเครื องอย่างอืนในทํานองเดียวกัน๑๐๒
ภาพยนตร์ นับว่าเป็ นสื อสมัยใหม่ทีใช้ในการถ่ายทอดเรื องราวต่ างๆ ได้อย่างน่ าสนใจ
ภาพยนตร์มีจุดเริ มต้นครังแรกในราวปี พ.ศ.๒๔๔๐ ซึงมีการฉายภาพยนตร์ทีเก็บค่าเข้าชมจากผูช้ ม
เป็ นครังแรกทีโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ ๑๐๓ และสื อภาพยนตร์ นีก็ได้รับการพัฒนามาเป็ นลําดับ
จนกระทังมีภาพยนตร์ไทยเรื องแรกทีออกฉายในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ คือเรื อง “นางสาวสุ วรรณ” ผูส้ ร้าง
คือบริ ษทั ยูนิเวอร์ซลั ภาพยนตร์เรื องนีใช้ผแู้ สดงทังหมดเป็ นคนไทย และในยุคต่อๆ มาภาพยนตร์ ก็
เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างมากในสังคมไทย
เนือหาของภาพยนตร์นนมี
ั หลากหลายแนว ดังที นักวิชาการทางด้านภาพยนตร์ ได้จดั แบ่ง
ประเภทของภาพยนตร์แตกต่างกันไป แนวทางในการแบ่งประเภทของภาพยนตร์ ของนักวิชาการ
ท่านหนึ ง คื อ กฤษดา เกิ ด ดีได้จดั แบ่ งภาพยนตร์ ไว้เป็ น ๑๐ ประเภท ในหนั งสื อประวัติ ศาสตร์
ภาพยนตร์ การศึกษาว่ าด้ วย ๑๐ ตระกูลสําคัญ ดังนี ภาพยนตร์ นิยายวิทยาศาสตร์ และจินตนาการ
ภาพยนตร์ ส ยองขวัญ ภาพยนตร์ ผ จญภัย ภาพยนตร์ บุ ก เบิ ก ตะวัน ตก ภาพยนตร์ แก๊ ง สเตอร์
ภาพยนตร์ฟิล์มนัวร์ ภาพยนตร์ เพลง ภาพยตร์ ตลก ภาพยนตร์ ศิลปะและภาพยนตร์ สะท้อนปั ญหา
สังคม หรื อบางท่านอาจจัดแบ่งประเภทภาพยนตร์เป็ นภาพยนตร์ แนวประวัติศาสตร์ แนวตลก แนว
ผจญภัย แนวชีวิต เป็ นต้น
จากการจัดแบ่งประเภทของภาพยนตร์ ตามแนวของกฤษดา เกิดดี ได้มีการให้ความหมาย
ของภาพยนตร์จินตนาการหรื อ fantasy film ว่าเป็ นภาพยนตร์ในโลกแห่ งจินตนาการ ทีไม่ตอ้ งการ
อธิบายสิ งทีเกิดขึน ตัวละครเป็ นผูท้ ีมีอาํ นาจเหนือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็ นตัวละครพระเอกหรื อผูร้ ้าย ตัว
ละครต้องต่อสูก้ บั ความชัวร้ายหรื อภัยคุกคามต่างๆ และมักจะมีตวั ละครทีเป็ นบุคคลทีมีพลังพิเศษ
ทําหน้าทีเป็ นผูค้ อยให้คาํ ปรึ กษาแก่ตวั เอกทีอาจจะเป็ นมนุษย์ธรรมดา๑๐๔ การให้ความหมายดังกล่าว
นีน่าจะมีความใกล้เคียงกับนิทานจักรๆวงศ์ๆ มากทีสุด กล่าวคือ นิ ทานจักรๆ วงศ์ๆ เป็ นเรื องราวที
มักจะกล่าวถึงความมหัศจรรย์หรื อเหตุการณ์ประหลาดทีปรากฏในเรื อง เช่น ของวิเศษ อาวุธวิเศษ
ความสามารถพิเศษ การแปลงกาย มีตวั ละครทีมีอาํ นาจวิเศษ เช่น ยักษ์ เทวดา นาค ฤๅษี ฯลฯ ดังนัน
๑๐๒

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (พิมพ์ครังที ๖ กรุ งเทพฯ:
อักษรเจริ ญทัศน์, ๒๕๓๙).
๑๐๓
โดม สุ ขวงศ์. สยามภาพยนตร์ . (นครปฐม: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), ๒๕๕๕), หน้า ๓๑.
๑๐๔
สรุ ปความจาก กฤษดา เกิดดี. ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ การศึ กษาว่ าด้ วย ๑๐ ตระกูลสํ าคัญ, (พิมพ์
ครังที ๓ กรุ งเทพฯ: พิมพ์คาํ , ๒๕๓๗), หน้า ๒๒-๒๗.

๕๗

เมือผูส้ ร้างภาพยนตร์ นาํ นิ ทานจักรๆวงศ์ๆ เหล่านี มาสร้างเป็ นภาพยนตร์ จึงน่ าจะเรี ยกภาพยนตร์
แนวนีว่า "ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี" ซึงในงานวิจยั เรื องนีผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ในความหมายดังกล่าวนี
จากการศึกษาพบว่า จํานวนภาพยนตร์ ทีสร้างขึ นและนําออกฉายตังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๖๒๕๕๕ มีภ าพยนตร์ ประมาณ ๔,๒๒๕ เรื อง๑๐๕ เนื อหาหรื อแนวในการสร้างภาพยนตร์ นันมี
หลากหลายแนว ได้แก่ แนวประวัติศาสตร์ แนวตลก แนวผจญภัย แนวชีวิต เป็ นต้น ภาพยนตร์ แนว
หนึงทีน่าสนใจคือภาพยนตร์แนวแฟนตาซี ซึงเนือหาของภาพยนตร์แนวนีได้นาํ มาจากเรื องเล่าหรื อ
นิทานพืนบ้านทีเป็ นเรื องแนวจักรๆวงศ์ๆ ทีเป็ นทีรู้จกั กันดีในสังคมไทย เช่น ไกรทอง ปลาบู่ทอง
นางสิบสอง เป็ นต้น
จากการสํารวจข้อมูลจากฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย พบว่ามีนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ทีนํามาสร้าง
เป็ นภาพยนตร์ ตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๕๕ จํานวน ๑๒ เรื อง ได้แก่ เรื องจันทโครพ กากี ไกรทอง
หรื อชาละวัน ปลาบู่ทอง พระรถเมรี หรื อนางสิ บสอง ธนูทอง เจ้ าหญิงนกกระจาบ พระอภัยมณี
โสนน้ อยเรื อนงาม ฝนสามฤดู บัวแก้ วบัวทอง และเจ้ าหญิงแตงอ่ อน รายละเอียดดังนี
ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ สร้างเรื องจันทโครพ
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ สร้างเรื องกากี (ฉบับดังเดิม)
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ สร้างเรื องจันทโครพ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ สร้างเรื องไกรทอง นําแสดงโดย ชนะ ศรี อุบล อดุลย์ ดุลยรัตน์ สวลี ผกา
พันธ์ ประภาพรรณ นากทอง วงทอง ผลานุสนธ์ และแขไข สุริยา
ปี พ.ศ.๒๕๐๘ สร้างเรื องปลาบู่ทอง ผูก้ าํ กับ คือ เนรมิต นําแสดงโดย ไชยา สุ ริยนั ภาวนา
ชนะจิต ปรี ยา รุ่ งเรื อง วิไลวรรณ วัฒนพานิช สมควร กระจ่างศาสตร์ สุคนธ์ คิ วเหลียม
ปี พ.ศ.๒๕๐๘ สร้างเรื องพระรถ-เมรี ผูก้ าํ กับ คือ เสน่ ห์ โกมารชุน นําแสดงโดย ไชยา
สุริยนั เพชรา เชาวราษฎร์ เอือมเดือน อัษฎา ปรี ยา รุ่ งเรื อง เยาวเรศ นิสากร และ บุษกร สาครรัตน์
ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ สร้างเรื องธนูทอง ผูก้ าํ กับ คือ มารุ ต นําแสดงโดย ไชยา สุ ริยนั พิศมัย วิไล
ศักดิ และเรื องธนูทองนี เป็ นเรื องทีไชยา สุ ริยนั ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ครังที ๗ ประจําปี ๒๕๐๗
เล่นคู่กบั พิศมัย วิไลศักดิ๑๐๖
ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ สร้างเรื องเจ้ าหญิงนกกระจาบ ผูก้ าํ กับ คือ มารุ ต นําแสดงโดย มิตร ชัย
บัญชา กรุ ณา ยุวกร ประจวบ ฤกษ์ยามดี

๑๐๕

รายชือภาพยนตร์ (ออนไลน์), ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ แหล่งทีมา: www.thaifilmdb.com และ
www.th.wilipedia.org
๑๐๖
ธนูทอง, (ออนไลน์) เข้าถึงเมือวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ แหล่งทีมา: http://th.wilipedia.org

๕๘

ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ สร้างเรื องพระอภัยมณี ผูก้ าํ กับ คือ รังสี ทัศนพยัคฆ์ นําแสดงโดย มิตร ชัย
บัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ มาณี มณี วรรณ ล้อต๊อก กิ งดาว ดารณี อดินนั ท์ สิงห์หิรัญ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ สร้างเรื องโสนน้ อยเรื อนงาม ผูก้ าํ กับ คือ เนรมิต นําแสดงโดย
ไชยา สุริยนั เพชรา เชาวราษฎร์
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ สร้างเรื องชาละวัน เป็ นภาพยนตร์ เรื องแรกของบริ ษ ัทไชโย กํากับการ
แสดงโดยสมโภชน์ แสงเดือนฉาย นักแสดง คือ ปรี ดา จุลมณฑล แสดงเป็ น ไกรทอง ดามพ์ ดัสกร
แสดงเป็ น ชาละวัน
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ สร้างเรื องฝนสามฤดู นําแสดงโดยเยาวเรศ นิ ศากร ชัย ราชพงษ์ วาสนา
ชลากร สมชาย ศรี ภูมิ อดินนั ท์ สิงหิรัญ ท้วม ทรนง นรา นพนิรันดร์ ถวัลย์ คีรีวฒั น์ วิชิต ไวงาน เข้า
ฉายเมือวันที ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทีโรงหนังแค๊ปปิ ตอล๑๐๗
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ สร้างเรื องปลาบู่ทอง เป็ นเรื องทีขยายฟิ ล์มเป็ น ๓๕ มม. จากต้นฉบับหนัง
ทีวีชุดปลาบู่ทอง๑๐๘ นางเอก คือ เยาวเรศ นิศากร
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ สร้างเรื องนางสิบสอง นางเอก คือ เยาวเรศ นิศากร
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ สร้างเรื องบัวแก้ วบัวทอง นําแสดงโดย จตุพล ภูอภิรมย์ รัชนู บุญชูดวง
เยาวเรศ นิสากร ศริ ดา ประเสริ ฐกันย์
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ สร้างเรื องกากี ของ ไชโยภาพยนตร์ เขียนบทและกํากับการแสดงโดย
เนรมิต อํานวยการสร้างโดย สมโพธิ แสงเดือนฉาย นําแสดงโดย ส.อาสนจินดา สรพงษ์ ชาตรี ทูน
หิรัญทรัพย์ และ อําภา ภูษิต
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ สร้างเรื องไกรทอง ภาค ๑ ของ ไชโยภาพยนตร์ เขี ยนบทโดย ประยูร
จรรยาวงษ์ และกํากับการแสดงโดยเนรมิต อํานวยการสร้างโดย อํานาจ แสงเดือนฉาย นําแสดงโดย
สรพงศ์ ชาตรี สมบัติ มเทะนี อรัญญา นามวงษ์ สุพรรษา เนืองภิรมย์ อําภา ภูษิต และดวงชีวนั โกมล
เสน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ สร้างเรื องเจ้ าหญิงแตงอ่ อน ผูก้ าํ กับ คือ สุริยน ดวงทองดี นําแสดงโดย
จตพล ภูอภิรมย์ สุพรรษา เนืองภิรมย์ สมภพ เบญจาธิกุล วิยะดา อุมริ นทร์ สมจินต์ ธรรมทัต รัตนา
ภรณ์ อินทรกําแหง
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ สร้างเรื องพระรถเมรี ผูก้ าํ กับ คือ เนรมิต นําแสดงโดย ทูน หิรัญทรัพย์
สุพรรษา เนืองภิรมย์ อําภา ภูษิต ดามพ์ ดัสกร รณ ฤทธิชยั ดวงชีวิน โกมลเสน
๑๐๗

ฝนสามฤดู, (ออนไลน์) เข้าถึงเมือวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ แหล่งทีมา:
http://www.thaicine.org/board/index.php?topic+๔๓๐๒.๑๐;wap๒
๑๐๘
ปลาบู่ทอง, (ออนไลน์) เข้าถึงเมือวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ แหล่งทีมา: http://th.wilipedia.org

๕๙

ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สร้างเรื องไกรทอง ภาค ๒ ผูก้ าํ กับ คือ เนรมิต ร่ วมกับ ฉลวย ศรี รัตนา นํา
แสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี วีรยุทธ รสโอชา ปาหนัน ณ พัทลุง นุจรี ประสงค์ธรรม มานพ อัศวเทพ บู๊
วิบูลย์นนั ท์
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างเรื องปลาบู่ทอง นําแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี ขวัญภิรมย์ หลิน เกรี ยง
ไกรมาก นวพร อินทรวิมล ปาลีรัฐ ศศิธร ทักษิณา สิงห์วิบูลย์
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างเรื องไกรทอง กํากับโดยสุ ทศั น์ อินทรานุ ปกรณ์ นําแสดงโดย วินัย
ไกรบุตร วรรณษา ทองวิเศษ ปรายฟ้ า สิ ริวิชชา แชมเปญ เอ็กซ์ ชุติมา เอเวอรี เจ็ต ผดุงธรรม ออก
ฉายเมือวันที ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สร้างเรื องพระอภัยมณี ผลิตโดย ซอฟต์แวร์ ซัพพลายส์ อินเตอร์ เนชัลแนล
กํากับโดย ชลัท ศรี วรรณา จับความตังแต่เริ มเรื อง ไปจนถึงตอน นางเงือกพาพระอภัยมณี หนี จาก
นางผีเสือสมุทร และพระอภัยมณี เป่ าปี สังหารนาง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สร้ างเรื องสุ ด สาคร นําเนื อหามาจากเรื องพระอภัยมณี ของโมโนฟิ ล์ม
เนือหาตังแต่กาํ เนิดสุดสาคร จนสิ นสุดทีการเดินทางออกจากเมืองการะเวกเพือติดตามหาพระอภัย
มณี
ภาพยนตร์ทีปรากฏในสังคมไทยมีทงภาพยนตร์
ั
ทีใช้ผแู้ สดงเป็ นคนและภาพยนตร์ ทีใช้เป็ น
ภาพเคลือนไหวหรื อทีเรี ยกว่า ภาพยนตร์ การ์ ตูน (animation) ภาพยนตร์ การ์ ตูนอนิ เมชันของไทย
เกิดขึนเมือประมาณ ๖๐ ปี ทีแล้ว ตัวการ์ตูนอนิเมชันในโทรทัศน์ เช่น หนูหล่อของยาหม่องปริ บูรณ์
ปาล์ม ของ สรรพสิริ วิริยสิริ ซึงเป็ นผูส้ ร้างอนิ เมชันคนแรกของไทย และยังมีหมีน้อย จากนมตรา
หมี แม่มดกับสโนว์ไวท์ของแป้ งนําควินน่ า๑๐๙ สิ บปี ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ปยุต เงากระจ่าง ก็ทาํ
สําเร็ จ จนได้จ ากเรื อง เหตุ ม หัศจรรย์ที ใช้ป ระกอบภาพยนตร์ ทุ ร บุ รุ ษทุ ย ของ ส.อาสนจิ น ดา
หลังจากนันก็มีโครงการอนิเมชัน หนุ มาน การ์ ตูนต่อต้านคอมมิวนิ สต์ ทีได้รับการสนับสนุ นจาก
อเมริ กาแต่ก็ลม้ เหลว เพราะเหมือนจะไปเสี ยดสี จอมพล สฤษดิ ธนรัตน์ ผูน้ าํ ในสมัยนันซึงเกิดปี
วอก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ปยุต เงากระจ่างได้สร้างเรื อง “สุดสาคร” ซึงเป็ นภาพยนตร์การ์ตูนเรื องยาว
เรื องแรกของไทย และประสบความสําเร็ จมากพอสมควรในยุคนัน ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ มีอนิ เมชันเรื อง
แรกทีเป็ นฝี มือคนไทยคือเรื อง ผีเสือแสนรัก ต่อมาก็มีเรื อง เด็กชายคําแพง หนูน้อยเนรมิต เทพธิดา

๑๐๙

ประวัติความเป็ นมาของการ์ ตูน (ออนไลน์), ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แหล่งทีมา:
http://www.kartoon-discovery.com/history/history๑.html#ixzz๒Zmd๘๘ScY

๖๐

ตะวัน จ่ากับโจ้ เนื องจากการทําอนิ เมชั นนันต้องใช้ตน้ ทุ น ค่ อนข้างสู ง ก็เลยทําให้อนิ เมชั นใน
เมืองไทยนันต้องปิ ดตัวลง๑๑๐
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๒ อนิเมชันในเมืองไทยกลับมาฟื นขึนมาอีกครัง จากความพยายาม
ของบริ ษทั บรอสคาสต์ไทย เทเลวิชนั ทีได้นาํ การ์ตูนทีดัดแปลงจากวรรณคดีฝีมือคนไทย ทัง ปลาบู่
ทอง สังข์ทอง เงาะป่ า และโลกนิ ทาน และได้รับการตอบรับอย่างดี จนในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ น่ าจะ
เรี ยกว่าเป็ นปี ทองของอนิเมชัน ๓ มิติของคนไทย โดยเฉพาะ ปั งปอนด์ ดิ อนิ เมชัน และ สุ ดสาคร
ซึงทัง ๒ เรื องก็สร้างปรากฏการณ์ในแง่ของการขายคาแร็ คเตอร์ ทีใช้ประกอบสิ นค้า และ เพลง
ประกอบ จ้ามะจ๊ะ ทิงจา๑๑๑
การ์ ตูนอนิ เมชันหรื อภาพยนตร์ ทีสร้ างขึนจากนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ มีหลายเรื องและหลาย
บริ ษทั ดังนี
๑) เรื องไกรทอง เช่น เรื องไกรทอง ของ บอร์ ดแคสไทย (๒๕๕๐) เรื องไกรทองจอมขมัง
เวทย์ ของ จีเอ็มตูน (๒๕๕๑) และเรื องไกรทอง ของ โรสมีเดียร์ (๒๕๕๓) เป็ นต้น
๒) เรื องพระรถเมรี หรื อ นางสิบสอง เช่น ภาพยนตร์ การ์ ตูน เรื องนางสิ บสอง ของ บริ ษทั
ไร้บิยอร์น (๒๕๕๐) ภาพยนตร์ การ์ ตูน เรื องนางสิ บสอง ตอนผจญภัยนางยักษ์สารตรา ของ จีเอ็ม
ตูน (๒๕๕๑) ภาพยนตร์การ์ตูน เรื องพระรถเมรี ของ บริ ษทั ไร้บิยอร์น (๒๕๕๑)
๓) เรื องพระอภัยมณี
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื องพระอภัยมณี มีการผลิตออกมาอย่างแพร่ หลาย เนืองจากเรื องพระอภัย
มณี เป็ นเรื องยาว ดังนันจึงพบว่ามีการนํามาสร้างโดยตัดเป็ นตอนสันๆ เช่น เรื องสุดสาคร ของ ปยุต
เงากระจ่าง (๒๕๒๒) การ์ตูนภาพเคลือนไหวเรื องสุดสาครใช้เวลาสร้างประมาณ ๒ ปี และขาดทุน
เพราะมีรายได้เพียงแปดแสนบาทเท่านัน แต่ลงทุนไปกว่าห้าล้านบาท๑๑๒ เรื องสุดสาคร ของ แฟน
ซีทาวน์ (๒๕๕๑) การ์ ตูนภาพเคลือนไหวเรื องสุ ดสาคร (๒๕๔๖) เรื องสุดสาคร ตอนผจญภัยหัว
๑๑๐

ประวัติความเป็ นมาของการ์ ตูน (ออนไลน์), ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แหล่งทีมา:
http://www.kartoon-discovery.com/history/history๑.html#ixzz๒Zmd๘๘ScY
๑๑๑
ประวัติความเป็ นมาของการ์ ตูน (ออนไลน์), ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แหล่งทีมา: http://www.kartoondiscovery.com/history/history๑.html#ixzz๒Zmd๘๘ScY
๑๑๒
เปรม สวนสมุทร, ผูเ้ สพกับการดัดแปลงเนือหาและตัวละครเรื องพระอภัยมณี ในวัฒนธรรมประชา
นิยม ในช่วงปี พุทธศักราช ๒๕๔๕-๒๕๔๖, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๕๘.

๖๑

กะโหลก ของบริ ษทั ไซก้า เอ็นเตอร์เทนเม้น จํากัด (๒๕๕๐) เรื องพระอภัยมณี ตอนกําเนิ ดสุ ดสาคร
ของบริ ษทั ไร้ท์ บิยอนด์ จํากัด (๒๕๔๙) เรื องพระอภัยมณี ตอนศึกนางละเวง ของบริ ษทั ไร้ท์ บิ
ยอนด์ จํากัด (๒๕๕๐) เรื องพระอภัยมณี ตอน สิ นสมุทรผจญภัย ของบริ ษทั ไร้ท์ บิยอนด์ จํากัด
(๒๕๕๐) และวีดิทศั น์ เรื องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสือสมุทร ของ บริ ษทั ธารปั ญญา (๒๕๔๑)
เป็ นต้น
๒.๒.๔.๒ ละครโทรทัศน์
โทรทัศน์ไทยเป็ นสถาบันทางวัฒนธรรมทีมีอิทธิพลต่อผูค้ นในสังคมมากขึนอย่างต่อเนื อง
ตังแต่ อดีต จนถึงปั จ จุบัน สําหรั บกิจ การโทรทัศน์ในประเทศไทยเริ มต้น ขึ นเมือปี พ.ศ. ๒๔๙๔
คณะรั ฐ มนตรี อนุ ม ัติ ใ ห้ก รมประชาสัม พัน ธ์ด ํา เนิ น การจัด ตังสถานี วิ ท ยุโ ทรทัศ น์ ขึ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพือใช้เป็ นเครื องมือประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล แต่ต่อมาถูกระงับไป เนื องจากปั ญญา
งบประมาณ ต่อมาเมือวัน ที ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ มีการเปิ ดสถานี โทรทัศน์แห่ งแรกของ
ประเทศไทย คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๔ ต่อมาสถานี โทรทัศน์ช่องอืนๆ ก็ได้เริ มดําเนิ น
กิ จ การต่ อ มาตามลํา ดับ คื อ สถานี โ ทรทัศ น์ก องทัพ บกช่ อ ง ๕ (๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑)
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ (๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐) สถานีไทยทีวีสีช่อง ๙ (๙ เมษายน พ.ศ.
๒๕๒๐) สถานีโทรทัศน์องค์การสือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ช่อง ๓ (๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๑๓) สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑)
สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี (๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙) และสถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเอส (๑๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๑)๑๑๓
รายการโทรทัศน์มีหลายรู ปแบบ ทังรายการข่าว เกมโชว์ และละคร หนึ งในรายการเหล่านี
ละครจักรๆวงศ์ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ มีนโยบายสนับสนุ นละครจักรๆวงศ์ๆ
ไพรัช สังวริ บุตร เจ้าของบริ ษทั สยามฟิ ล์ม ผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์เรื องแรกเรื อง ปลาบู่ทอง ในยุค
แรกๆ ละครจักรๆวงศ์ๆ ได้เวลาออกอากาศหลังข่าว ได้รับความนิยมจากผูช้ มอย่างมาก นิทานจักรๆ
วงศ์ทีนิ ยมนํามาสร้างเป็ นละครโทรทัศน์ได้แก่ ลักษณวงศ์ ทิ นวงศ์ โกมินทร์ เป็ นต้น นอกจากนี
สถานีโทรทัศน์ช่องอืนๆ ก็มีการผลิตละครพืนบ้านเช่นกัน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ สถานี โทรทัศน์ช่อง
๓ และช่อง ๕ เริ มผลิต ละครพืนบ้านบ้าง ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๒ สถานี โทรทัศน์ช่อง ๑๑ ก็เริ มแพร่

๑๑๓

ณัฐพร ไข่มุก, ตัวละครผูช้ ่วยเหลือในละครนิ ทานโทรทัศน์ร่ วมสมัย: กรณี ศึกษานิ ทานจักรๆวงศ์ๆ
เรื องตุ๊ กตาทอง, (วิ ทยานิ พ นธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิ ชาภาษาไทย คณะอัก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๒๖.

๖๒

ภาพ และผลิตเรื องปลาบู่ทอง แต่ในทีสุ ดบริ ษทั ทีผลิตละครพืนบ้านให้แก่สถานี ดงั กล่าวก็ยกเลิก
ละครแนวนีไป๑๑๔
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ละครพืนบ้านกลับมาได้รับความนิ ยมเพิ มมากขึน๑๑๕ ดังเห็นได้จากการ
เพิ มปริ มาณการออกอากาศของละครประเภทนี บริ ษทั สามเศียรจํากัด นําเทปละครพืนบ้านทีได้
ออกอากาศไปแล้วกลับมาเผยแพร่ อีกครังทางช่อง ๗ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ ทุกวันจันทร์ถึง
ศุกร์ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ โดยบริ ษทั ทีวี สแควร์ ผลิตละครพืนบ้านขึนใหม่ โดยเริ มแพร่ ภาพตังแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ช่วงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์๑๑๖ ต่อมาใน
เดื อนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ สถานี โ ทรทัศน์ช่อง ๓ ได้หยุด ออกอากาศละครพืนบ้านเนื องจาก
ผูผ้ ลิตไม่สามารถผลิตได้ทนั กับการออกอากาศ
ละครพืนบ้านทีนํามาผลิตเป็ นละครโทรทัศน์นิยมนํานิ ทานทีเป็ นที รู้จกั กันดีมาสร้าง ใน
ปัจจุบนั มีผจู้ ดั เพียงบริ ษทั สามเศียรเพียงผูเ้ ดียวทีผลิตละครพืนบ้านออกฉายทางโทรทัศน์ ซึงมีอยู่
หลายเรื อง เช่น พิกุลทอง แก้วหน้าม้า สังข์ทอง อุทยั เทวี ฯลฯ ในทีนี ผูว้ ิจยั มุ่งเน้นทีจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลนิทานจักรๆวงศ์ๆ ทีนํามาศึกษา ๕ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี ไกรทอง พระรถเมรี หรื อนางสิบสอง
พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม จากการสํารวจพบว่านิทานจักรๆวงศ์ๆ ทัง ๕ เรื องทีนํามาสร้าง
เป็ นละครพืนบ้านออกจากทางโทรทัศน์ตงแต่
ั เริ มแรกทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ มีดงั นี
ละครพืนบ้านทีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ ได้แก่ เรื องกากี (๒๕๓๕) เรื องพระ
อภัยมณี มีการนํามาสร้าง ๓ ครัง คือ ครังแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และครังที ๒ ในปี พ.ศ.๒๕๒๙๒๕๓๐ และครั งที ๓ คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื องสุ ด สาคร (๒๕๓๕) เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม
(๒๕๓๙) และเรื องพระรถเสน (๒๕๔๔)

๑๑๔

ณัฐพร ไข่มุก, ตัวละครผูช้ ่วยเหลือในละครนิทานโทรทัศน์ร่วมสมัย: กรณี ศึกษานิทานจักรๆวงศ์ๆ
เรื องตุ๊กตาทอง, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓๖.
๑๑๕
ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง, ละครนิทานจักรๆวงศ์ๆ ในโทรทัศน์: กระจกสะท้อนความสื บเนืองและ
ความเปลียนแปลงของสังคมไทย ในท้ องถินมีนิทานและการละเล่ น: การศึกษาคติชนวิทยาในบริบททางสั งคมไทย
๑๙๗-๒๒๙ (กรุ งเทพฯ : มติชน,๒๕๓๗ ), หน้า ๒๐๙.
๑๑๖
ณัฐพร ไข่มุก, ตัวละครผูช้ ่วยเหลือในละครนิทานโทรทัศน์ร่วมสมัย: กรณี ศึกษานิทานจักรๆวงศ์ๆ
เรื องตุ๊กตาทอง, (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓๖.-๓๗

๖๓

ละครพืนบ้านทีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ ได้แก่ เรื องไกรทอง (๒๕๓๘) เรื อง
พระอภัยมณี (๒๕๒๙-๒๕๓๐) เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม ถูกนํามาสร้าง ๒ ครัง ครังแรก ปี พ.ศ.
๒๕๓๖ และครังที ๒ สร้างขึนอีกครังโดยใช้ชือว่า กุลาแสนสวย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙
ละครพื นบ้านที ออกอากาศทางสถานี โ ทรทัศน์ ช่ อง ๕ ได้แก่ เรื องเจ้ าหญิ งแตงอ่ อ น
(๒๕๓๔) และเรื องนางสิบสอง (๒๕๔๒)
จากทีกล่าวมาข้างต้นนี จะเห็นได้ว่านิ ทานจักรๆ วงศ์ๆ มีพฒั นาการมาโดยตลอด คือ จาก
เริ มแรกเป็ นเรื องเล่ามุขปาฐะ ต่อมาเมือคนไทยรู้วิธีผลิตกระดาษใช้ทีเรี ยกว่า "สมุดไทย" หรื อวัสดุ
อย่างอืนทีสามารถบันทึกได้ เช่น ใบลาน จึงได้นาํ นิทานจักรๆ วงศ์ๆ ทีเป็ นมุขปาฐะมาเขียนบันทึก
ไว้ลายลักษณ์ ต้นฉบับตัวเขี ยนส่ วนใหญ่อยู่ในรู ปของกลอนสวด ซึงคัดลอกต้นฉบับกันในช่ว ง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น คือในช่วงรัชกาลที ๑ ถึง รัชกาลที ๔ ถ้านิทานจักรๆ วงศ์ๆ เรื องใดเรื องหนึ ง
ได้รับความนิยมจากผูอ้ ่านเป็ นจํานวนมากก็จะพบว่ามีคดั ลอกต้นฉบับสืบต่อกันมานันค่อนข้างมาก
เช่ น เรื องพระอภัยมณี มีก ารคัดลอกมากที สุ ดถึง ๒๙๒ เล่มสมุดไทย เป็ นต้น ต้นฉบับตัว เขี ยน
ดังกล่าวพบ ๓ รู ปแบบ คือ กลอนอ่านหรื อกลอนสวด กลอนบทละคร และเบ็ดเตล็ด
ในยุคสมัยต่อมาเทคโนโลยีการพิมพ์เจริ ญรุ่ งเรื องขึนในประเทศไทยอยู่ในช่วงราวปลาย
รัชกาลที ๔ ต่อมาถึงสมัยรัชกาลที ๕ โรงพิมพ์ต่างๆ จึงได้นาํ นิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ทีเป็ นเรื องเล่ามุข
ปาฐะ และทีบันทึกไว้ในสมุดไทย นํามาพิมพ์เป็ นเล่ม โรงพิมพ์ทีมีส่วนช่วยเผยแพร่ นิทานจักรๆ
วงศ์ๆ ให้เป็ นทีรู้จกั ในหมู่นกั อ่านและแพร่ หลายมากยิงขึน คือโรงพิมพ์ราษฎร์เจริ ญหรื อโรงพิมพ์วดั
เกาะ โรงพิมพ์แห่ งนี ได้พิมพ์ขอ้ มูลทัง ๕ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี ไกรทอง พระรถเมรี หรื อนางสิ บ
สอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม ทีผูว้ ิจยั นํามาศึกษาทังหมด ต้นฉบับนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ที
เป็ นฉบับพิมพ์นีพบทังทีเป็ นร้อยกรองและร้อยแก้ว ในส่วนทีเป็ นร้อยกรองพบว่ามี ๓ ประเภท คือ
ประเภทแรกเป็ นกลอนอ่านหรื อกลอนสวด ประเภททีสองเป็ นกลอนบทละคร และประเภทที ๓
เป็ นฉบับตัวพิมพ์เบ็ดเตล็ด ส่วนทีเป็ นร้อยแก้ว จําแนกได้เป็ น ๒ รู ปแบบคือเป็ นนิ ทานและการ์ ตูน
ในส่วนนิทานมีปรากฏในหลากหลายรู ปแบบมีทงหนั
ั งสือนิทาน นิทานทีอยูใ่ นสมุดวาดภาพระบาย
สี นิทานสองภาษา
ข้อมูลต่างๆทีกล่าวมาข้างต้นนีแสดงให้เห็นว่า นิทานเรื องเหล่านี ย่อมเป็ นที รู้จกั ของคนใน
ทุกวัย และอย่างแพร่ หลาย และน่าจะเป็ นเรื องทีทีผูค้ นชืนชอบและมีความโดดเด่น จึงมักจะได้รับ
การเลือกมาผลิตซําในรู ปแบบต่างๆ ทังนิทาน นิทานก่อนนอน นิทาน ๒ ภาษา และสมุดภาพระบาย
สี และปรากฏในรู ปแบบทีหลากหลายในยุคปัจจุบนั นี

๖๔

ในส่วนของนิทานจักรๆวงศ์ๆ ทีปรากฏในรู ปแบบของการแสดง พบว่ามีการพัฒนาไปตาม
การแสดงทีปรากฏในสังคมไทย ซึ งสามารถจําแนกได้เป็ นการแสดงพืนบ้านภาคกลางและสื อ
สมัยใหม่ ในส่ ว นของการแสดงพืนบ้านภาคกลางมีลาํ ดับตามพัฒนาการของการแสดงดังนี คื อ
ละครชาตรี ไ ด้รั บ ความนิ ย มในช่ ว งสมัย การที ๓ ละครนอกประมาณรั ชกาลที ๔ และ ๕ หุ่ น
กระบอก ลิเก และเพลงทรงเครื องได้รับความนิยมในมัยรัชกาลที ๕ และในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๔๐ สื อ
ภาพยนตร์เริ มเข้ามาสู่ประเทศไทย และจะเห็นได้ว่าช่วงทีภาพยนตร์นาํ เรื องแนวจักรๆวงศ์ๆมาสร้าง
นันอยูใ่ นช่วง พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๕๒๘ และมีการนํามาสร้างอีกในยุคหลัง ราว พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็ นต้น
มา เรื องสุดท้ายทีปรากฏคือเรื องสุดสาคร พ.ศ. ๒๕๔๙
สําหรับสือสมัยใหม่ พบว่ามีสือภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ ในส่ วนของภาพยนตร์ นัน
นับว่าเป็ นสือสมัยใหม่ทีใช้ในการถ่ายทอดเรื องราวต่างๆ ได้อย่างน่ าสนใจ ภาพยนตร์ มีจุดเริ มต้น
ครังแรกในราวปี พ.ศ.๒๔๔๐ ซึงนิทานจักรๆวงศ์ๆ ทัง ๕ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี ไกรทอง พระรถเมรี
หรื อนางสิบสอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม ล้วนแต่ได้รับการนํามาสร้างเป็ นภาพยนตร์
ทังสิ น ภาพยนตร์ แฟนตาซี ภาพยนตร์ จินตนาการหรื อ fantasy film เป็ นภาพยนตร์ ในโลกแห่ ง
จินตนาการ ทีไม่ตอ้ งการอธิบายสิ งทีเกิดขึน ตัวละครเป็ นผูท้ ีมีอาํ นาจเหนื อมนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ นตัว
ละครพระเอกหรื อผูร้ ้าย ตัวละครต้องต่อสูก้ บั ความชัวร้ายหรื อภัยคุกคามต่างๆ และมักจะมีตวั ละคร
ทีเป็ นบุคคลทีมีพลังพิเศษ ทําหน้าทีเป็ นผูค้ อยให้คาํ ปรึ กษาแก่ตวั เอกทีอาจจะเป็ นมนุษย์ธรรมดา ซึง
ลักษณะดังกล่าวนีสอดคล้องกับลักษณะของนิทานจักรๆวงศ์ๆ คือ เป็ นเรื องราวการผจญภัยของตัว
เอก มีความมหัศจรรย์ต่างๆ ในเรื อง ดังนันมีผสู้ ร้างภาพยนตร์ นาํ นิ ทานจักรๆวงศ์ๆ มาสร้างเป็ น
ภาพยนตร์ จึงน่าจะเรี ยกภาพยนตร์เหล่านีว่า "ภาพยนตร์ แฟนตาซี " ภาพยนตร์ แฟนตาซีทีนํานิ ทาน
จักรๆวงศ์ๆ มาสร้างนันพบว่าหลายเรื องมีการนํามาสร้างซําหลายครัง ดังนี เรื องกากี ปี พ.ศ. ๒๔๙๖
และพ.ศ. ๒๕๒๓ เรื องไกรทอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เรื องชาละวัน ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เรื องไกรทอง ภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๒๓ เรื องไกรทอง ภาค ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และเรื องไกรทอง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื อง
พระอภัยมณี ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นอกจากนี ยังตัดตอนนํามาสร้างโดยใช้ชือเรื องสุด
สาคร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เรื องนางสิ บสอง ในปี พ.ศ.
๒๕๑๗ ใช้ชือ เรื องพระรถเมรี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็ นต้น
นอกจากนียังมีภาพยนตร์การ์ตูนหรื อการ์ตูนอนิเมชัน เรื องสุดสาคร ของประยุต เงากระจ่าง
สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และในยุคหลังๆ ก็ได้มีการสร้างภาพยนตร์ การ์ ตูนทีมีเนื อหามาจากนิ ทาน
จักรๆวงศ์ๆ ทัง ๕ เรื องนีในรู ปแบบซีดีและดีวีดีอีกหลายครังและหลายบริ ษทั เช่น บริ ษทั บอร์ดแคส
ไทย จีเอ็มตูน โรสมีเดียร์ และบริ ษทั ไร้บิยอร์น เป็ นต้น

๖๕

สําหรับสือโทรทัศน์นันเริ มมีครังแรกใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ สถานี โทรทัศน์ทีนําเสนอละคร
พืนบ้าน ได้แ ก่ สถานี โ ทรทัศน์ ช่ อง ๓ สถานี โ ทรทัศน์ ช่ อ ง ๕ และสถานี โ ทรทัศน์ ช่ อ ง ๗
โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ เป็ นสถานีทีผลิตนิทานพืนบ้านทีนําเนือหามาจากเรื องจักรๆวงศ์ๆ
มากทีสุดและยังดําเนินงานและนําเสนอในเรื องดังกล่าวจนกระทังถึงปัจจุบนั นี
พัฒนาการต่างๆ ของนิ ทานจักรๆ วงศ์ๆ สู่ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี สามารถแสดงเป็ นผัง
ดังนี
ลายลักษณ์
นิทานมุขปาฐะ

การเขียน

การพิมพ์

สือพืนบ้าน

สือสมัยใหม่

การแสดง

จากพัฒ นาการของนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ทีกล่าวมานี จะเห็น ได้ว่าเนื อเรื องของนิ ทานจักรๆ
วงศ์ๆ จะมีลกั ษณะโครงเรื องคล้ายๆ กันและรักษาความเป็ นเรื องเล่าเรื องนันเอาไว้ แต่รายละเอียดจะ
มีลกั ษณะทีแตกต่างกัน ไป ซึงเป็ นเรื องทีน่ าสนใจว่าเมือผูส้ ร้ างภาพยนตร์ น ํานิ ทานจักรๆวงศ์ๆ
เหล่า นี มาสร้ างเป็ นภาพยนตร์ แ ฟนตาซี โครงสร้ างของนิ ทานจัก รๆวงศ์ๆ กับ โครงสร้ า งของ
ภาพยนตร์ไทยแนวแฟนตาซีนันจะมีลกั ษณะทีเหมือนกันหรื อแตกต่างกันไปอย่างไร ผูว้ ิจยั จะได้
กล่าวถึงในบทที ๓ เป็ นลําดับต่อไป
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บทที ๓
การศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบโครงสร้ างนิทานจักรๆ วงศ์ ๆ กับภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี
การศึกษาในแนวโครงสร้างเป็ นการศึกษานิ ทานเพือหาการลําดับเรื องตังแต่เริ มต้นจนจบ
เรื อง โครงสร้ างของนิ ทานเป็ นสิ งกําหนดนิ ทานแต่ ละประเภท ซึ งในนิ ทานหนึ งเรื องนันก็จ ะ
ประกอบด้วยพฤติก รรมหลัก ของตัวละครที นํามาเรี ยงร้อยต่ อกันและมีค วามสั มพันธ์กนั อย่างมี
ระบบ การศึก ษาแนวนี จะสนใจหน่ ว ยย่อยๆ (unit) และความสัมพัน ธ์ข องหน่ ว ยย่อยเหล่านัน
(relation of units) การศึกษานิทานเชิงโครงสร้างจึงมักเริ มด้วยการแยกนิ ทานออกเป็ นหน่ วยย่อยๆ
แล้วอธิบายความสัมพัน ธ์ของหน่ วยเหล่านัน การศึกษาโครงสร้างของนิ ทานนันมักจะมาพร้อม
สมมุติฐานว่านิทานแต่ละประเภท (genre) และนิ ทานในแต่ละวัฒนธรรมจะมีการดําเนิ นเรื องเป็ น
ของตนเอง (self regulation) เช่นเดียวกับภาษาทีแต่ละภาษาก็จะมีไวยากรณ์ของภาษานันๆ แตกต่าง
กันไป๑
การศึกษาแนวโครงสร้างนี เกิด ขึนจากนักคติ ชนวิทยาชาวรัสเซี ย ชือ วลาดิ มีร์ พรอพพ์
(Vladimir Propp) เขียนหนังสื อเรื อง Morphology of the Folktale วลาดิมีร์ พรอพพ์สนใจศึกษา
นิทานมหัศจรรย์รัสเซียจํานวน ๑๐๐ เรื อง และพบว่านิทานทัง ๑๐๐ เรื องนันมีลาํ ดับการดําเนิ นเรื อง
ทีคล้ายๆ กัน คือ เริ มต้นด้วยตัวละครออกเดินทางจากบ้าน เช่น ออกไปผจญภัย ก่อนออกเดินทาง
ตัวละครนันๆ จะห้ามไม่ให้ตวั เอกออกจากบ้าน ต่อจากนันตัวเอกจะออกไปวิ งเล่น เปิ ดโอกาสให้ตวั
โกงเห็น และตัวโกงจะลักพาตัวเอกไป ต่อมาตัวเอกได้ผชู้ ่วยเหลือ ตัวเอกได้ของวิเศษ มีการต่อสูก้ บั
ตัวโกง ตัวเอกได้รับชัยชนะ และตัวเอกเดินทางกลับบ้าน๒
พรอพพ์ไ ด้คิ ด พฤติ ก รรมหลัก (function) ที สํา คัญ ในนิ ท าน โดยใช้สั ญ ลัก ษณ์ แ ทน
พฤติกรรมเหล่านัน พฤติกรรมเหล่านันจะไม่ขึนอยูท่ ีใครเป็ นผูก้ ระทํา แต่จะเป็ นพฤติกรรมทีลําดับ
กันไปในเรื องตังแต่เริ มต้นจนจบ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพรอพพ์จะกล่าวว่าไม่ได้มุ่งเน้นทีจะบอก
ว่าพฤติกรรมทีปรากฏนันใครเป็ นผูก้ ระทํา แต่ในหนังสื อ Morphology of the Folktale พรอพพ์ก็ยงั
ได้จาํ แนกตัวละครในเรื องเป็ น ๘ ตัว คือ
๑)พระเอก (the hero)

๑

ศิราพร ณ ถลาง, ไวยากรณ์ ของนิทาน การศึกษานิทานเชิงโครงสร้ าง, (กรุ งเทพฯ: โครงการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑-๒.
๒
เรื องเดียวกัน, หน้า ๓-๔.
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๒)ตัวโกง/ผูร้ ้าย (the villain (s)
๓)ผูใ้ ห้ (the donor)
๔)ผูช้ ่วยเหลือ (the helper)
๕)เจ้าหญิง (the princess)
๖)พระราชา (พ่อของเจ้าหญิง) (her father)
๗)ผูร้ ้องขอให้ออกตามหา (the dispatcher)
๘)พระเอกตัวปลอม (the false hero)
ในบทนี ผูว้ ิจ ัยจะประยุก ต์ใช้ทฤษฎี โ ครงสร้ างนิ ทานของ วลาดิ มีร์ พรอพพ์ (Vladimir
Propp) ในการศึกษาวิเคราะห์นิทานจักรๆวงศ์ๆ และภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ผูว้ ิจยั ใช้การจําแนก
พฤติกรรมหลักทัง ๓๑ พฤติกรรมของวลาดิมีร์ พรอพพ์ ทีใช้ศึกษาโครงสร้างของนิ ทานรัสเซีย ใน
Morphology of the Folktale และและผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดพฤติกรรมเพิ มเติมเพือให้เพียงพอในการ
วิเคราะห์นิทานจักรๆ วงศ์ๆ และภาพยนตร์แนวแฟนตาซีของไทย รายละเอียดดังนี

1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1

=ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์เริ มต้น
=สมาชิกของครอบครัวทีมีอายุมากกว่าออกไปจากบ้าน
=ความตายของพ่อกับแม่
=สมาชิกคนหนึงของครอบครัวทีมีอายุนอ้ ยกว่าออกไปจากบ้าน
=การห้าม
=คําสังหรื อข้อห้าม
=ข้อห้ามนันถูกละเมิด
=คําสังถูกละเมิด
=ตัวโกงพยายามสืบหาข้อมูลของตัวเอก
=ตัวเอกพยายามสืบหาข้อมูลของตัวโกง
=ข้อมูลของตัวละครอืนๆ
=ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก
=ตัวเอกได้รับข้อมูลของตัวโกง
=ได้รับข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ
=ตัวโกงพยายามทีจะตบตาเหยือ
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2
3
4
1
2
3
4

A
*A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Avii
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A16.1
Axvi
A17

=ตัวโกงพยายามจะหลอกลวงเหยือโดยการใช้เวทมนตร์
=รู ปแบบต่างๆ ของการโกหกหลอกลวง
=ตัวเอกพยายามทีจะตบตาตัวโกง*
=ตัวเอกหลงเชือตัวโกง
=ตัวเอกหลงเชือตัวโกงเนืองจากถูกเวทมนต์ของตัวโกง
=ตัวเอกมีปฏิกิริยาตอบสนองการโกหกหลอกลวงของตัวโกง
=ตัวโกงหลงเชือตัวเอก*
=เหตุการณ์ทีนําไปสู่ความเลวร้าย
=พฤติกรรมของตัวโกง
=ตัวโกงร่ วมเดินทางไปกับตัวเอก และโยนตัวเอกลงเหว
=ตัวโกงลักพาตัวเอก
=ตัวโกงใช้เวทมนต์คาถา
=ตัวโกงทําลายพืชผล
=ตัวโกงขโมยแสงแดด
=รู ปแบบต่างๆ ของการขโมย
=ตัวโกงทําร้ายตัวเอกจนบาดเจ็บหรื อพิการ
=ตัวโกงทําให้ตวั เอกหายสาบสูญ
=เจ้าสาวทีถูกลืม
=ตัวโกงสังให้ลกั พาตัวเอก
=ตัวโกงขับไล่ตวั เอก
=ตัวโกงเหวียงตัวเอกลงทะเลหรื อลอยแพ
=ตัวโกงใช้คาํ สาปและแปลงร่ างตัวเอก
=ตัวโกงปลอมเป็ นตัวเอกหรื อปลอมเป็ นอย่างอืนเพือหลอกลวงตัวเอก
=ตัวโกงสังฆ่าตัวเอก
=ตัวโกงฆ่าตัวเอก
=ตัวโกงกักขังตัวเอก
=ตัวโกงบังคับ (นางเอก) แต่งงาน
=ตัวโกงต้องการภรรยาของตัวเอก*
=ตัวโกงขัดขวางการแต่งงานในหมู่ญาติ
=ตัวโกงในร่ างมนุษย์กินคน
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Axvii
A18
A19
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C

D
D1
D2
D3
D4
*D4
D5
D6
D7
D8

=ตัวโกงในร่ างมนุษย์กินคนหรื อทีเกียวข้อง
=ตัวโกงทรมานในเวลากลางคืน (ผีดูดเลือด)
=ตัวโกงประกาศสงคราม
=การขาด ความขาดแคลน
=การไม่มีเจ้าสาว
=การไม่มีผวู้ ิเศษหรื อของวิเศษคอยช่วยเหลือ
=การไม่มขี องวิเศษมหัศจรรย์
=การขาดความรัก
=การขาดเงินทองหรื อความหมายของชีวิต
=การขาดในรู ปแบบอืนๆ
=การรับรู้ปัญหาหรื อความเลวร้ายต่างๆ ทีเกิดขึน
=ตัวเอกถูกขอให้ช่วยเหลือในการออกติดตาม
=ตัวเอกได้รับข่าวให้ออกไปติดตาม
= ตัวเอกตัดสินใจออกติดตามเอง
=การรับรู้ข่าวร้ายในรู ปแบบต่างๆ
=การเดินทางของตัวเอกทีถูกเนรเทศ
=ตัวเอกทีถูกกล่าวโทษได้รับการปลดปล่อย
=การโศกเศร้าครําครวญ
=ตัวเอกยินยอมทีจะไปเสาะหา
=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษหรื อผูช้ ่วยเหลือ
=ผูว้ ิเศษทดสอบตัวเอก
=ผูว้ ิเศษตังคําถามตัวเอก
=ช่วยเหลือให้ตวั เอกมีชีวิตอีกครัง
=ผูท้ ีถูกจับคุมขังขอให้ตวั เอกช่วยให้ได้รับอิสรภาพ
=ช่วยให้ได้รับอิสรภาพพ้นจากการคุมขัง
=ตัวเอกถูกร้องขอความเมตตา
=การโต้แย้ง
=คําร้องขออืนๆ
=ความพยายามทีจะทําลาย
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D9
D10
E1
E2
E3
E4
E5
E6
Evi
E7
E8
E9
E10
F
F1
F1
F2
F3
F4
F43
F5
F6
Fvi
F96
F7
F8
F9
f9
G
G1

=การต่อสูก้ บั ผูช้ ่วยเหลือทีเป็ นศัตรู
=ข้อเสนอแลกเปลียนของผูว้ ิเศษ
=ตัวเอกอดทนเมือถูกทรมาน/ได้รับการทดสอบอย่างหนัก
=ตัวเอกตอบสนองด้วยมิตรไมตรี
=ตัวเอกช่วยเหลือคนตาย
=ตัวเอกช่วยให้อิสรภาพ
=ตัวเอกแสดงความเมตตา
=ตัวเอกไกล่เกลียการทะเลาะเบาะแว้ง
=การทะเลาะเบาะแว้งทีเป็ นกลลวง
=ตัวเอกทําตามคําร้องขอ
=ตัวเอกพยายามช่วยชีวติ ตัวเอง
=ตัวเอกปราบศัตรู ได้
=ตัวเอกถูกหลอกในข้อตกลงแลกเปลียนของวิเศษ
=การได้ของวิเศษ
=ของวิเศษถูกนํามาให้
=ของวิเศษทําจากวัสดุธรรมชาติ
=มีผชู้ ีตําแหน่งของวิเศษให้เห็น
=มีผเู้ ตรี ยมของวิเศษไว้ให้
=ตัวเอกต้องซือของวิเศษ
=ของวิเศษถูกทําขึนตามคําสัง
=ตัวเอกพบของวิเศษโดยบังเอิญ
=ของวิเศษปรากฏให้เห็นเอง
=ของวิเศษมาจากพืนดิน
=ได้พบกับผูว้ ิเศษ ผูอ้ าสาช่วยเหลือ
=ของวิเศษถูกดืมหรื อกิน
=ตัวเอกยึดของวิเศษได้จากผูอ้ ืน
=ผูว้ ิเศษได้ให้ความช่วยเหลือ เมือได้รับการร้องขอ
=ผูว้ ิเศษปรากฏตัวเมือมีผตู้ อ้ งการความช่วยเหลือ
=การพาตัวเอกไปยังจุดหมาย
=ตัวเอกเหาะไป
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G2
G3
G4
G5
G6
H
H1
H2
H3
H4
I
I1
*I1
I2
I3
I4
I5
I6
J
J1
J2
K
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

=ตัวเอกขี(ม้า) ไป เดินทางทางบกหรื อทางนํา
=มีผนู้ าํ ทางตัวเอกไป
=มีผชู้ ีทางให้ตวั เอกไป
=ตัวเอกเดินทางด้วยเครื องช่วยบางประการ
=ตัวเอกไปตามเส้นทางทีมีรอยเลือด
=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
=ต่อสูก้ นั ในทีโล่ง
=ต่อสูก้ นั ด้วยการทดสอบ การแข่งขัน
=ต่อสูก้ นั ด้วยการเล่นไพ่
=การชังนําหนัก ไม่แน่ใจ
=ตัวเอกชนะตัวโกง
=ชัยชนะในการต่อสูก้ นั ในทีโล่ง
=ในกรณี ทีมีตวั เอกหลายตัว มีตวั เอกคนหนึงชนะทีเหลือซ่อนตัวอยู่
=ชัยชนะจากการแข่งขัน
=ชัยชนะจากการเล่นไพ่
=ชัยชนะจากการชังนําหนัก
=ชัยชนะโดยฆ่าตัวโกงตายโดยไม่ตอ้ งมีการต่อสู้
=เนรเทศตัวโกง
=ตัวเอกได้รับบาดเจ็บ
=บาดเจ็บโดยมีรอยแผลทีร่ างกาย
=ได้รับแหวนหรื อผ้าเช็ดตัว
=ความโชคร้ายหรื อความขาดแคลนนันหมดไป
=โดยการใช้พละกําลังหรื อด้วยเล่ห์เหลียม
=โดยผูช้ ่วยเหลือหลายคน
=ได้รับการช่วยเหลือโดยมีนกต่อ
=ความโชคร้ายหมดไปเพราะพฤติกรรมทีมาก่อน
=ความโชคร้ายหมดไปเพราะการใช้ของวิเศษ
=ความยากจนหมดไปเพราะการใช้ของวิเศษ
=สิ งทีถูกตามหาถูกจับ
=เวทมนตร์หรื อคําสาปถูกทําลาย
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K9
Kix
K10

Pr
Pr1
Pr2
Pr3
Pr4
Pr5
Pr6
Pr7
Rs
Rs1
Rs2
Rs3
Rs4
Rs5
Rs6
Rs7
Rs8
Rs9
Rs10
Rs11
O
L
M
N
*N
Q

=การชุบชีวติ
=การชุบชีวติ ด้วยนําแห่งชีวิต
=ได้รับการปล่อยให้เป็ นอิสรภาพ
=ตัวเอกเดินทางกลับบ้าน
=ตัวเอกถูกตามล่า
=ผูต้ ามล่าเหาะตามไป
=ผูต้ ามล่าต้องการตัวคนผิด
=ไล่ล่าตัวเอกโดยการแปลงตัวเป็ นสัตว์ต่างๆ
=ไล่ล่าตัวเอกโดยแปลงตัวเป็ นสิ งของต่างๆ
=ผูต้ ามล่าจะจับตัวเอกกิน
=ผูต้ ามล่าพยายามฆ่าตัวเอก
=ผูต้ ามล่าพยายามทําลายต้นไม้ทีพระเอกหลบอยู่
=การช่วยตัวเอกจากการถูกตามล่า
=ตัวเอกถูกอุม้ เหาะหนีไปอย่างรวดเร็ ว
=ตัวเอกหนีและขว้างสิ งของในขณะถูกตามล่า
=ตัวเอกแปลงตัวในขณะทีหลบหนี
=ตัวเอกหนีไปซ่อนในทีต่างๆ
=ตัวเอกหลบหนีได้ดว้ ยการอําพรางของช่างเหล็ก
=ตัวเอกแปลงร่ างเป็ นสัตว์ พืช หรื อก้อนหิน
=ตัวเอกไม่หลงกลลวงต่างๆ
=ตัวเอกช่วยตัวเองไม่ให้ถกู กลืนกิน
=ช่วยชีวิตตัวเอกไม่ให้ถกู ฆ่า
=กระโดดเกาะต้นไม้ตน้ อืน
=การหลบหนี*
=ตัวเอกซึงไม่ใครรู้จกั กลับบ้านหรื อไปยังเมืองอืน
=การปลอมเป็ นตัวเอก
=งานยากทีตัวเอกถูกทดสอบให้ทาํ
=ตัวเอกทํางานสําเร็ จ
=ตัวเอกทํางานสําเร็ จก่อนกําหนด
=ตัวเอกเป็ นทีรู้จกั

๗๓

Ex
=คนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูกเปิ ดเผย
T
=ตัวเอกในโฉมหน้าใหม่
1
T
=อยูใ่ นทีอยูใ่ หม่
T2
=สร้างปราสาทราชวังให้ใหม่
3
T
=ได้เครื องนุ่งห่มใหม่
T4
=เป็ นตัวตลก
U
=ตัวโกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูกลงโทษ
Uneg =ตัวเอกยกโทษให้ตวั โกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอก
W** =การอภิเษกสมรสและการก้าวสู่ราชบัลลังก์
W* =การแต่งงาน
W1 =การหมันหมาย
W2 =การแต่งงานอีกครัง
W0 =ตัวเอกได้รับเงินหรื อสิ งของอืนๆ ตอนท้ายเรื อง
ข
=ตัวเอกเรี ยนวิชากับพระฤๅษี/อาจารย์*
ค
=ตัวเอกพลัดพรากจากคนรัก*
ค1
=การพลัดพรากจากกันในทะเลหรื อแม่นาํ *
ง
=หลังจากพลัดพรากแล้วได้เจอกัน*
ถศ =ตัวเอกไปถือศีล*
บ
=ตัวเอกบวช*
ฉ
=การอิจฉาริ ษยา*
ส
=การทําเสน่ห*์
คอ =การใช้คาถาอาคม*
ต
=ตัวเอกตาย*
(หมายเหตุ * ท้ายพฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมทีผูว้ ิจยั คิดขึนเพือให้เพียงพอในการวิเคราะห์
โครงสร้างนิทานจักรๆวงศ์ๆและภาพยนตร์แนวแฟนตาซี)
จากการศึกษาข้อมูลนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ๕ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี ไกรทอง พระรถเมรี หรื อ
นางสิ บสอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม สําหรับภาพยนตร์ มี ๖ เรื อง และมี ทงหมด
ั
๑๐
สํานวน ดังนี เรื องกากี (๒๕๒๓) เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓) เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)
เรื องไกรทอง (วินยั ไกรบุตร) (๒๕๔๔) เรื องพระรถเมรี (๒๕๒๔) เรื องพระอภัยมณี (มิตร-เพชรา)
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(๒๕๐๙) เรื องพระอภัย มณี (สุ ร ชัย -จุ ฬ าลัก ษณ์ ) (๒๕๔๕) ภาพยนตร์ ก าร์ ตูน เรื องสุ ด สาคร
(๒๕๒๒)เรื องสุดสาคร (๒๕๔๙) และ เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม (๒๕๐๙) รายละเอียดดังนี
๓.๑ โครงสร้ างนิทานจักรๆวงศ์ ๆ
นิทานเรืองกากี
ท้าวพรหมทัตกษัตริ ยค์ รองเมืองพาราณสี พระองค์มีอายุมากแล้วแต่มีพระมเหสีรูปงามกลิ น
กายหอมชือว่านางกากี () เวนไตยเป็ นพญาครุ ฑแปลงกายเป็ นมานพมาเล่นสกากับท้าวพรหมทัต
และได้พบนางกากี (3) เวนไตยลักนางกากีไปสู่สมทีวิมานฉิ มพลี (A1) ท้าวพรหมทัตขอให้นาฎ
กุเวรไปตามนางกากี (B1 ) นาฏกุเวรอาสานําตัวนางกากีกลับมา (C) นาฏกุเวรแปลงร่ างเป็ นตัวไร
เกาะปี กเวนไตยเมือเขากลายเป็ นพญาครุ ฑตามไปถึงวิมานฉิมพลี () (G1) นาฏกุเวรแต่งกลอนยัวยุ
ให้เวนไตยโกรธ (4) จนทําให้เวนไตยส่งนางกากีกลับคืนเมืองพาราณสี (4) ท้าวพรหมทัตสั งให้
ลอยแพนางกากี (A1 ) คนธรรพ์สืบหาข่าวนางกากีจนทราบว่านางได้เป็ นมเหสี ของท้าวทศวงศ์ (3)
นาฏกุเวรต่ อสู้ก ับท้าวทศวงศ์เพือแย่งนางกากี คื น (H ) นาฏกุเวรยึดเมืองได้ (I)และได้นางกากี
กลับมาเป็ นมเหสี (W**)
สรุ ปโครงสร้างเรื องกากี
 3 A1 B1 C  G1 4 4 A10 3 H I W**
นิทานเรืองไกรทอง
ชาละวันออกอาละวาดและได้เห็นนางตะเภาทองเล่นนําทีท่านําหน้าบ้าน (1) ชาละวัน
หลงรักนางตะเภาทองจึงคาบนางไปยังถําทอง (A1) ชาละวันใช้เวทมนตร์ สะกดให้นางตะเภาทอง
หลงรัก (ส) เศรษฐีประกาศหาคนปราบจระเข้ (B2) ไกรทองเรี ยนวิชาปราบจระเข้จากอาจารย์คง (D)
(ข) อาจารย์คงมอบหอกสัตตโลหะ เทียนระเบิดนํา เสือยันต์และลูกประคําปลุกเสกให้ไกรทอง (F)
ไกรทองอาสามาปราบชาละวัน (C) ไกรทองตังพิธีบวงสรวงและอ่านคาถาเพือเรี ยกชาละวัน (คอ)
ชาละวันสูก้ บั ไกรทอง (H) ไกรทองแทงชาละวันด้วยหอก (I)ไกรทองได้นางวิมาลา ไกรทองต่อสู้
กับชาละวัน (H) และฆ่าชาละวันตาย (I) (U) ไกรทองได้แต่งงานกับตะเภาแก้วและตะเภาทอง (W*)
ไกรทองพานางวิมาลาขึนมาบนบก โดยเสกให้เป็ นคน (คอ) ตะเภาแก้วตะเภาทองทะเลาะกับนางวิ
มาลา (ฉ)
สรุ ปโครงสร้างเรื องไกรทอง ดังนี
1 A1 ส B2 ข C D F คอ H I W* H I U W* คอ ฉ
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นิทานเรืองพระรถเมรี หรือ นางสิบสอง
ช่วงที ๑
เศรษฐีพรหมจรรย์ และนางพราหมณี มีลกู เป็ นผูห้ ญิงสิบสองคน () ตังแต่มีลกู แล้วเศรษฐี
มีฐานะยากจนเรื อยๆ ทังสองจึงปรึ กษากันทีจะพาลูกไปปล่อยไว้ในป่ า (A9) () นางยักษ์สารตรา
ครองเมืองทานตะวันมาพบนางสิบสองจึงนําไปเลียงไว้เป็ นลูก (D) นางสารตราไปถือศีลในป่ าและ
สังห้ามไม่ให้นางทังสิบสองไปเล่นทีข้างปรางค์ (2) นางสิบสองก็ชวนกันไปดูเพราะสงสัยว่าทําไม
นางสารตราต้องห้าม และรู้ความจริ งว่าเป็ นเมืองยักษ์ (1) นางสิบสองพากันหนี เข้าไปในป่ า (Rs11)
นางสารตราติดตามหานางสิบสอง (Pr) นางสิ บสองหนี ไปถึงต้นไทรใหญ่ และอธิษฐานขอให้เกิด
โพรงตามต้องการ นางสิบสองจึงได้เข้าไปอาศัย (D) เทพยาดาบอกให้นางสิ บสองไปทางทิศบูรพา
(G4) ท้าวยาสิ ทธิประพาสป่ าพบนางสิ บสองแล้ว รับนางสิ บสองมาเลียงเป็ นมเหสี อย่างสุ ข สบาย
(W*) นางสารตราได้ข่ าวว่านางสิ บสองได้เป็ นมเหสี ข องท้าวยาสิ ทธิ ก็คิ ดจะแก้แค้น (1) นาง
สารตราแปลงกายเป็ นหญิงงาม เข้าไปในเมืองขีดขินของท้าวยาสิ ทธิ (A12) นางสารตราได้ใช้เสน่ ห์
ทําให้ทา้ วยาสิ ทธิหลงจนลืมนางสิ บสอง (ส) นางสิ บสองเกิดความหึ งหวงจึงตบตีกบั นางสารตรา
(ฉ) นางสารตราทูลฟ้ องท้าวยาสิทธิว่านางสิบสองทําร้าย ท้าวยาสิทธิโกรธนางสิบสองมาก จึงจับไป
ขังไว้ในอุโมงค์ ขณะนันนางสิ บสองตังครรภ์ (A15) นางสารตราใช้อุบายว่าถ้ารักษาโรคทีเป็ นอยู่
ต้องกินลูกตาของหญิงทีกําลังตังครรภ์ ท้าวยาสิทธิจึงสังทหารให้ไปควักลูกตาของนางสิบสองมาให้
นางสารตรา แต่นางเภาซึงเป็ นน้องสุดท้องควักแค่ตาเดียวเพราะเกิดความสงสาร (A6)
สรุ ปโครงสร้างเรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง ดังนี
ช่วงที ๑  A9  D 2 1 Rs11 Pr D G4 W* 1 A12 ส ฉ A15 A6
ช่ วงที ๒
นางเภามีลกู ชือว่าพระรถ พระอินทร์ ให้เทวดาแปลงกายเป็ นไก่อยู่ช่วยลูกนางสิ บสอง (D)
(F1) กษัตริ ยเ์ มืองวัตถาท้าชนไก่กบั ท้าวยาสิทธิถ้าใครแพ้ตอ้ งเสียเมือง ท้าวยาสิ ทธิก็ให้คนไปสื บหา
ไก่สาํ หรับไว้ ปรากฏว่าไก่ของพระรถชนะ(H2) (I2) นางสารตรารู้ว่าพระรถคือลูกนางสิ บสอง (1)
นางสารตราลวงพระรถไปฆ่าโดยส่งไปหานางเมรี ทีเมืองทานตะวัน (A) (B1) พระอินทร์ บอกว่าม้า
วิเศษอยูท่ ีไหน ให้พระรถไปเอา (D) พระรถต้องเอามือลูบหลังสามทีเพราะม้านันเป็ นม้าวิเศษ (F3)
พระรถออกเดินทางด้วยม้า (C) ()พระดาบสจึงช่วยโดยเปลียนสารให้พระรถ (D) พระดาบสได้
สอนคาถามหาเสน่ ห์ให้แก่พระรถ (ข) พระดาบสมอบยาวิเศษให้ช่วยให้มีกาํ ลังวังชา (F) พระรถ
แต่งงานกับนางเมรี (W*) พระรถได้ลวงนางเมรี หลอกเอาห่อยาต่างๆ และห่ อลูกตาของนางสิ บสอง
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รวมทังไม้กาํ พต (4) (4) พระรถหนีนางเมรี กลับเมือง (Rs11) เมือนางเมรี ตืนไม่เห็นพระรถจึงออก
ตามพระรถไป (Pr) เมือนางเจอก็เกิดการสู้รบกัน (H) เมือมาถึงแม่นาํ ทีมีสัตว์ร้ายมากมาย พระรถ
โรยยาข้ามไปได้โดยไม่มียกั ษ์ตนใดสามารถข้ามได้ นางเมรี ติดตามมาพบและได้ออ้ นวอนให้พระ
รถกลับมา นางอธิษฐานแล้วนางก็หมดลม (I5) พระรถได้เดินทางกลับเมือง เอายาผสมกับลูกตาแล้ว
ใส่ ให้นางสิ บสองจนกลับมามองเห็นได้อีกครัง (K) นางสารตรารู้ทนั ทีว่านางเมรี เสี ยทีพระรถจึง
โกรธกลายเป็ นยักษ์ (Ex) พระบิดาตกใจ พระรถสู้กบั ยักษ์จนนางสารตราตาย (H) (I) (U) ฝ่ ายพระ
รถนันทูลลาบิดามารดาเพือไปเผาศพนางเมรี ให้เรี ยบร้อย จึงขึนม้าแล้วเหาะไป (G2) พระรถกลับไป
เมืองทานตะวัน กลันใจตายตามนางเมรี ไป (ต)
สรุ ปโครงสร้างเรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง ดังนี
ช่วงที ๒ D H2 I2 1 A B1 D F3 C  D ข F W* 4 4 Rs11 Pr H I5 K Ex H I U G2 ต
นิทานเรืองพระอภัยมณี
พระอภัยมณี และศรี สุว รรณเป็ นโอรสของท้าวสุ ทศั น์และนางประทุ มเกสร ผูค้ รองเมือง
รัต นา ( ) ท้าวสุ ทัศน์ให้พระอภัยมณี และศรี สุวรรณไปแสวงหาวิชาความรู้ ต ามแบบอย่างของ
กษัตริ ย ์ () พระอภัยมณี และศรี สุวรรณเดินทางไปเรี ยนวิชาทีหมู่บา้ นจันตคาม พระอภัยมณี เรี ยน
เปาปี ส่วนศรี สุวรรณเรี ยนวิชากระบอง (D ) (ข) เมือเรี ยนเสร็ จแล้วทิศาปาโมกข์มอบปี ให้แก่พระ
อภัยมณี และมอบกระบองให้ศรี สุวรรณ (F) ท้าวสุทศั น์ทรงทราบว่าโอรสทังสององค์เรี ยนวิชาเป่ าปี
และกระบีกระบองก็ทรงกริ วมากจึงขับไล่โอรสทังสองออกจากบ้านเมือง (A9) พระอภัยและศรี
สุวรรณเดินทางมาพบกับพราหมณ์สามคน ชือว่า วิเชียร โมรา และสานน (B5) ทังห้าคนต่างแสดง
วิชาของตนเองให้ก ัน และกัน ชม พระอภัยมณี เ ป่ าปี ให้พราหมณ์ ทังสามฟั ง เสี ยงปี ทําให้ทังศรี
สุ ว รรณและพราหมณ์ทังสามคนหลับไป ( ) นางผีเสื อสมุทรได้ยิน เสี ยงปี ของพระอภัยก็เกิ ด
ความรู้สึกปั นป่ วนใจ จึงตามหาทีมาของเสียงปี (1) เมือมาเห็นพระอภัยมณี นางก็นึกรัก จึงอุม้ พระ
อภัยมณี ไปไว้ทีถําของนาง (A1) ถึงแม้พระอภัยมณี จะรู้ว่านางเป็ นยักษ์แต่ก็ตอ้ งจําใจอยู่กบั นางผีเสื อ
สมุทร ต่อมานางผีเสือตังท้องและคลอดลูกคนหนึงชือ สินสมุทร (W*) สินสมุทรออกไปเล่นนอกถํา
พบเงือกชราตัวหนึงจึงจับมาให้พระอภัยมณี ดู พระอภัยมณี จึงให้สินสมุทรปล่อยเงือกตัวนันไป (E)
นางผีเสือสมุทรฝันว่าเทวดามาควักดวงตาทังสองข้างของนางแล้วเหาะหนี ไป นางตกใจตืนและเล่า
ความฝันให้พระอภัยมณี ฟัง พระอภัยมณี ทาํ นายฝันของนางผีเสื อสมุทรว่านางกําลังมีเคราะห์ นาง
จะต้องไปถือศีลสะเดาะเคราะห์ ห้ามกินเนือสัตว์ และไปถือศีลบนเขาสามคืน (4) (4) หลังจากที
นางผีเสือสมุทรไปแล้ว พระอภัยมณี จึงเรี ยกให้เงือกมาพาหนี เงือกชรา เมียและลูกสาวมาช่วยกันพา
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พระอภัยมณี หนี (Rs11) (D13) เมือครบกําหนดสามวันนางผีเสื อสมุทรก็กลับมายังถํา เมือไม่พบพระ
อภัยมณี นางจึงติดตามหา (Pr) โยคีทีเกาะแก้วพิสดารช่วยพระอภัยมณี ไว้ได้ พระอภัยมณี สิ นสมุทร
และนางเงือกอาศัยอยูท่ ีเกาะแก้วนัน (D) ต่อมาพระอภัยมณี ได้นางเงือกเป็ นชายา (W*) ท้าวสิ ลราช
แห่ งเมืองผลึกพาธิดาชือนางสุ วรรณมาลีไปเทียวทะเลจนมาถึงเกาะแก้ว พิศดาร พระอภัยมณี ข อ
อาศัยเรื อท้าวสิ ลราชไปด้วย ( D) แต่ น างผีเสื อสมุทรทราบเรื องจําทําลายเรื อแตก ท้าวสิ ลราช
สิ นพระชนม์ในทะเล (Pr) พระอภัยมณี ว่ายนําหนี ไปบนเกาะแห่ งหนึ ง (Rs11) นางผีเสื อติดตามพระ
อภัยมณี ไปถึงเกาะ แต่ไม่สามารถขึนเกาะได้เพราะมนต์วิเศษของโยคี (D) นางผีเสื อขอร้องให้พระ
อภัยกลับไปอยูด่ ว้ ยกัน แต่พระอภัยมณี ไม่ยอม พระอภัยมณี เป่ าปี สังหารนางผีเสือ (I5)
สรุ ปโครงสร้างเรื องพระอภัยมณี ดังนี
 D ข F A9 B5  1 A1 W* E 4 4 Rs11 D13 Pr D W* D Pr Rs11 D I5
นิทานเรืองสุ ดสาคร
นางเงือกทีอยู่เกาะแก้วพิสดารมีลูกคนหนึ งชือ สุ ดสาคร (a6) เมือเติบโตขึนสุ ดสาครได้รํา
เรี ยนวิชากับโยคี (D) (ข) ต่อมาสุ ดสาครได้มา้ นิ ลมังกรเป็ นพาหนะและได้ไม้เท้าวิเศษจากโยคี (F)
ต่อมาสุดสาครขอลาโยคีออกติดตามหาบิดา (B3) โยคีให้สุดสาครบวชจะได้ปลอดภัย(บ ) โยคีบอก
ให้ไปทางทิศตะวันออก() สุดสาครมาถึงเมืองของท้าวปักกา ซึงเป็ นเมืองทีล่มไป มียกั ษ์ขินีและผี
ดิบมากมาย ยักษ์พยายามจะจับสุ ดสาครกิน (A) สุ ดสาครต่อสู้อยู่เจ็ดวันเจ็ดคืน(H) สุ ดสาครนึ กถึง
พระฤๅษี ฤๅษีมาช่วยปราบ แล้วก็กลับไป (D13) สุ ดสาครได้มาพบกับชีเปลือย (I) ชีเปลือยหลอกว่า
เป็ นผูว้ ิเศษจะสอนวิชาให้ ชีเปลือยผลักสุดสาครตกเหว แล้วเอาไม้เท้าและม้านิลมังกร(3) (3) (A5)
พระฤๅษีมาช่วยไว้ (D13) สุดสาครได้พบกับท้าวสุริโยทัยเจ้าเมืองการเวก และความจริ งถูกเปิ ดเผยว่า
ชีเปลือยไม่ใช่ผวู้ ิเศษ และได้ไม้เท้าคืน(Ex) (F11 ) ชีเปลือยถูกขับออกจากเมือง(U) สุ ดสาครอยู่เมือง
การเวกได้ระยะหนึงก็ออกติดตามหาบิดา เสาวคนธ์และหัสไชย ธิดาและโอรสของท้าวสุ ริโยทัยขอ
ตามไปด้วย (B3 ) ผีเสื อยักษ์โฉบนางเสาวคนธ์และหัสไชยไป (A ) สุ ดสาครตามไปช่วยและฆ่า
ผีเสื อยักษ์ตายและได้แก้วตาวิเศษสองดวง จึงมอบให้เสาวคนธ์และหัสไชยคนละดวง (H) (I) (F)
จากนันทังสามได้เดินทางต่อไป (G)
สรุ ปโครงสร้างเรื องสุดสาคร ดังนี
a6 ข F B3 บ A H D13 I 3 1 A5 D13 Ex F11U B3 H I F G
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นิทานเรืองโสนน้ อยเรือนงาม
กษัตริ ยน์ ครโรมวิสยั มีพระราชธิดาทีสวยงามมาก พระราชธิดานีเมือประสูติมีเรื อนไม้เล็กๆ
ติดมือออกมาด้วย พระบิดาจึงตังชือพระราชธิดาว่า โสนน้อยเรื อนงาม () เมือโสนน้อยเรื อนงามมี
พระชนม์พรรษาได้สิบห้าพรรษา โหรทูลพระบิ ดาว่าโสนน้อยเรื อนงามกําลังมีเคราะห์ ควรให้
ออกไปจากเมืองเสีย เพราะจะต้องอภิเษกกับคนทีตายแล้ว (B5 ) โสนน้อยเรื อนงามเดินทางออกจาก
เมืองโดยปลอมตัวเป็ นชาวบ้านและเอาเครื องทรงพระราชธิดาห่ อไว้ () พระอินทร์ สงสารนางจึง
แปลงร่ างเป็ นชีปะขาวมามอบยาวิเศษสําหรับรักษาคนตายให้ฟืนได้ (D) (F) โสนน้อยเรื อนงามเดิน
ทางเข้าไปในป่ าพบนางกุลาหญิงใจร้ายนอนตายเพราะถูกงูกดั () โสนน้อยเรื อนงามจึงนํายาของ
ชีปะขาวมารักษา นางกุลาก็ฟืน นางจึงขอเป็ นทาสติดตามโสนน้อยเรื อนงาม (E3) (*A) นครนพรัตน์
มีพระราชโอรสนามว่า พระวิจิตรจินดา ถูกงูพิษกัดสิ นพระชนม์ พระบิดาและพระมารดาจึงเก็บ
พระศพของพระวิจิตรจินดาไว้ และมีประกาศให้คนมารักษาให้ฟืน (ต ) โสนน้อยเรื อนงามและนาง
กุลาเดินทางมาถึงเมืองนพรัตน์ได้ทราบจากประกาศของเจ้าเมืองหาคนรักษาพระวิจิตรจินดา จึงเข้า
ไปในวังและอาสาทําการรักษา (3) (3) (E3) เมือโสนน้อยเรื อนงามทายาให้พระวิจิตรจินดา พิษของ
นาคราชเป็ นไอร้อนออกมาทําให้นางรู้สึกร้อนมาก จึงถอดเครื องทรงพระราชธิดาออกแล้วเสด็จไป
สรงนํา ระหว่างนันนางกุลาก็นาํ เครื องทรงพระราชธิดาของโสนน้อยเรื อนงามแต่ง พอดีพระวิจิตร
จินดาฟื น ทุกคนก็คิดว่านางกุลาเป็ นพระราชธิดาทีรักษาจึงเตรี ยมจะให้อภิเษก ส่ วนโสนน้อยเรื อน
งามต้องกลายเป็ นข้าทาสของนางกุลาไป (A12) พระวิจิตรจินดานําโสนน้อยเรื อนงามมาให้นางโสน
น้อย และเรื อนวิเศษก็ขยายเป็ นเรื อนใหญ่มีขา้ วของเครื องใช้พระธิดาครบถ้วน โสนน้อยเรื อนงามก็
เข้าไปอยูใ่ นเรื อนนัน (D) (F) (T1) พระวิจิตรจินดาจึงแน่ ใจว่าโสนน้อยเรื อนงามเป็ นพระราชธิดาที
รักษาตน (Ex) (Q) พระวิจิตรจินดาจะฆ่านางกุลาแต่โสนน้อยเรื อนงามขอชีวิตไว้ (U) (Uneg) พระ
วิจิตรจินดาก็ได้อภิเษกกับนางโสนน้อยเรื อนงามและอยูด่ ว้ ยกันมีความสุขสืบไป (W**)
โครงสร้างนิทานเรื องโสนน้อยเรื อนงาม
 B5  D F  E3 *A ต 3 3 E3 L A12 D F T1 Ex Q U Uneg W**
๓.๒ โครงสร้ างภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี
ภาพยนตร์ เรืองกากี (๒๕๒๓)
นางสนมเอกของท้าวพรหมทัตและนางกากีกาํ ลังเล่นสกากันอยู่ ครุ ฑแปลงกายเป็ นมานพ
แสดงฝี มือการเล่นสกาให้นางสนมดู และได้มีโอกาสพบนางกากีเป็ นครังแรก (1) ครุ ฑเล่นสกาแพ้
ท้าวพรหมทัต จึงลากลับไป แต่ครุ ฑกลับไปแอบดูนางกากีและลักนางไป (A1) คนธรรพ์ออกมาเห็น
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มานพกลายร่ างเป็ นครุ ฑ ครุ ฑทําให้เกิดลมพายุพดั อย่างแรง ครุ ฑเข้ามาลักนางกากีไป (H) คนธรรพ์
เข้ามาเห็นแต่ก็ถูกครุ ฑใช้มนต์กนั ไว้ คนธรรพ์สู้ไม่ได้ ครุ ฑอุม้ กากีไป (J) ท้าวพรหมทัตครวญถึง
นางกากี คนธรรพ์เข้ามากราบทูลว่ามานพและครุ ฑเป็ นคนเดียวกัน อาเพศต่างๆ เกิดจากครุ ฑ ท้าว
พรหมทัตขอให้คนธรรพ์เดินทางไปพานางกากีกลับมา (B1) (C) คนธรรพ์รอเวลาให้ครุ ฑมาเล่นสกา
อีกครังและแอบตามไป () คนธรรพ์ยอ่ ตัวให้เล็กลงแล้วแอบแทรกตัวไปกับขนครุ ฑ (G1) คนธรรพ์
กล่าวครวญถึงนางกากี วิมานฉิมพลี ครุ ฑรู้ว่าคนธรรพ์ตามไปทีวิมานฉิ มพลี จึงโกรธ และพังเมือง
เมือมาถึงวิมานฉิมพลีก็จบั นางกากีโยนลงมาทีเมืองพาราณสี (4) (4) ท้าวพรหมทัตกริ วนางกากี
จึงให้นาํ นางกากีไปลอยแพ ในตอนหลังท้าวพรหมทัตใจอ่อนจึงให้คนธรรพ์ไปตามนางกากีกลับมา
แล้วก็สิ นใจ (A10) (B1) (C) ฝ่ ายนางกากีลอยแพมา แพแตก นางมาพบกับกองโจร พวกโจรต่างพากัน
แย่งนาง นางวิ งหนี มาพบกับคนธรรพ์ทียกทัพออกตามหานาง(A) คนธรรพ์สูก้ บั โจรและฆ่าโจรตาย
(H) (I) คนธรรพ์รับนางกากีกลับไปครองเมืองด้วยกัน (W**)
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องกากี ดังนี
1 A1 H J B1 C  G1 4 4 A10 B1 C A H I W**
ภาพยนตร์ เรืองไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)
ชาละวันออกอาละวาดกัดกินผูค้ น (A) ไกรทองเดินทางออกตามหาอาจารย์ดีทีมีวิชาเพือ
เรี ยนวิชาปราบจระเข้ ไกรทองมาพบอาจารย์คงทีวัดหน้าพระธาตุ () อาจารย์คงบอกว่าขุนไกรเคย
ฝากฝังเอาไว้ ตนจะสอนวิชาให้ไกรทอง (D) ไกรทองเรี ยนวิชาปราบจระเข้จากอาจารย์คง (ข) นาง
ตะเภาแก้วและนางตะเภาทองลงเล่นนํา ชาละวันมาเห็นนางตะเภาทองก็พอใจจึงคาบนางลงไปไว้ที
ถําใต้นาํ (A) ชาละวันใช้คาถาทําให้นางตะเภาทองสงบและได้นาง (ส) เศรษฐีประกาศว่าถ้าใคร
ปราบจระเข้ได้จ ะยกลูกสาวให้และทรัพย์สมบัติ มีหมอจระเข้มาอาสาปราบจระเข้มากมาย (B2)
อาจารย์คงมอบหอกสัตโลหะ มีดหมอลงอักขระ เทียนวิเศษแทรกลงไปในนําได้ ใช้ระเบิดนํา เสื อ
ยันต์ มงคล อาจารย์ขอคํามันสัญญาจากไกรทองว่า หมอจระเข้จะไม่ฆ่าจระเข้ (D) (F) อาจารย์คงจับ
ยามดูก็รู้ว่าไกรทองดวงชะตาดี ให้ไกรทองไปปราบชาละวัน ไกรทองอาสาเศรษฐีปราบจระเข้ (C)
ไกรทองร่ ายมนตร์เรี ยกชาละวัน ชาละวันต่อสู้กบั ไกรทอง (คอ) (H) ไกรทองใช้หอกสัตโลหะแทง
ชาละวันได้รับบาดเจ็บ กลับมาทีถําทอง ไกรทองจุดเทียนระเบิดนําตามลงมาในถําทอง ต่อสู้กบั ชา
ละวัน และได้รับชัยชนะ (I) อาจารย์คงเอาหอกสัตโลหะแทงชาละวันตาย เมือชาละวันตาย ตะเภา
ทองก็พดู ได้ (U) เศรษฐียกนางตะเภาแก้วและตะเภาทองให้แต่งงานกับไกรทอง (W*) ไกรทองลวง
ว่าตนเองโดนอาถรรพ์ตอ้ งไปหาอาจารย์สกั เจ็ดวัน ไกรทองมาหานางวิมาลาและได้นางวิมาลา (W*)
ไกรทองเสกคาถาและเสกพลูใส่ มวยผมนางวิมาลาไว้ ทําให้ก ลายร่ างเป็ นคน และพาขึนมาเมือง

๘๐

มนุษย์ นํามาไว้ทียุง้ เก็บของ (คอ) มีคนไปบอกนางตะเภาแก้วตะเภาทองว่าไกรทองพาผูห้ ญิงมาด้วย
นางทังสองหึงหวงจึงให้คนไปทําร้ายนางวิมาลา นางวิมาลากลับไปถํา (ฉ)
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องไกรทองภาค ๑ ดังนี
A  D ข A ส B2 D F C คอ H I U W* W* คอ ฉ
ภาพยนตร์ เรืองไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)
จระเข้ไอ้เคียมออกอาละวาดกัดกินผูค้ น (A) ตํารวจประกาศหาหมอปราบจระเข้ ชาวบ้าน
ไปบอกไกรทองว่ามีจระเข้ออกอาละวาด (2) อาจารย์คงบอกว่าหอกสัตโลหะคงจะใช้ฆ่าไอ้เคียม
ไม่ได้ เพราะอาคมมันแก่กล้า อาจารย์บอกว่าต้องทําอาวุธชนิ ดใหม่ และให้ไกรทองไปหาโลหะมา
เพิ มอีก ๒ อย่าง คือ เมฆพัตรและเหล็กไหล เพือมาหลอมรวมกับสัตโลหะให้เป็ นนวโลหะ (D) (F)
และในระหว่างนีไกรทองต้องถือศีลอยูก่ บั อาจารย์ ไม่อย่างนันจะปราบไอ้เคียมไม่ได้ (ถศ) ไอ้เคียม
เข้าไปในถําทองเพือไปท้าชาละวัน แต่ได้ทราบว่าชาละวันตายแล้ว นางวิมาลาให้ไอ้เคียมไปคาบ
นางตะเภาแก้วเมียของไกรทองมาเพือแก้แค้น ไอ้เคียมทําตาม (A16.1 ) ไกรทองกลับบ้านเมืออาจารย์
หลอมหอกเสร็ จ ก็ทราบว่านางตะเภาแก้วถูกจระเข้คาบไป (3) ไกรทองใช้เทียนระเบิดนําตามไปหา
นางตะเภาแก้ว เจอกับไอ้เคียมต่อสู้กนั ไกรทองฆ่าไอ้เคียมตาย (H) นางเลือมไลวรรณช่วยพานาง
ตะเภาแก้วกลับไปส่ง (I) ไกรทองเจอกับชาละวันจึงต่อสู้กนั (H) ไกรทองกลับมาบ้านและพบนาง
ตะเภาแก้วสลบอยูจ่ ึงให้อาจารย์ช่วย (D) อาจารย์ให้ไกรทองไปอยูว่ ดั นังสมาธิ (ถศ)
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องไกรทอง ภาค ๒ ดังนี
A 2 D F ถศ A16.1 3 H I H D ถศ
ภาพยนตร์ เรืองไกรทอง (๒๕๔๔)
ชาละวันอาละวาดกัดกินผูค้ น กินเมียของตาเส่ย ตาเส่ยจึงออกตามล่าชาละวัน ชาวบ้านต่าง
พากันรําลือว่ามีจระเข้ยกั ษ์ออกอาละวาดกัดกินผูค้ น(A) ชาละวันขึนมาเห็นนางตะเภาแก้วตะเภาทอง
กําลังเตรี ยมงานก็รู้สึกพอใจนางตะเภาทอง ส่วนไกรทองเดินทางมาพบนางตะเภาทองก็รู้สึกพอใจ
(1) ในวันทีทําพิธีเสี ยบกระบะ ชาละวันทําให้เกิดท้องฟ้ ามืดคลึม และคาบนางตะเภาทองหายไปใน
นํา (A1) เศรษฐีประกาศว่าถ้าใครฆ่าจระเข้ได้จะยกตะเภาแก้วให้พร้อมสมบัติครึ งหนึง (B2) ไกรทอง
ตามลงมาสูก้ บั ชาละวัน และใช้มีดแทงชาละวันได้รับบาดเจ็บ แล้วพานางตะเภาทองขึนมาได้ (C)
(H) (I) เศรษฐีจดั การแต่งงานให้ตะเภาแก้ว ตะเภาทองและไกรทอง (W*) ตาเส่ ยมางานแต่ งงานและ

๘๑

บอกว่าคนทีอยู่ใต้นาํ ตามทีไกรทองคิดนันจริ งๆ แล้วคือจระเข้ชาละวัน (2) ไกรทองมาหาตาเส่ ย
เพือหาทางปราบชาละวัน ตาเส่ยบอกว่าต้องใช้หอกสัตโลหะทีหลอมจากโลหะเจ็ดชนิด และบอกว่า
ตะเภาทองจะพูดได้ก็ต่อเมือชาละวันตาย (D) ไกรทองเตรี ยมตัวฆ่าชาละวัน ทําพิธีหลอมหอกสัต
โลหะ เมือหลอมหอกสําเร็ จก็ทาํ พิธีจุดเทียนระเบิดนําลงไปหาชาละวัน ไกรทองได้นางวิมาลา (F)
(W* ) ชาละวันมาเห็นโกรธ จึงต่อสูก้ นั ชาละวันหนี ไป ไกรทองออกตาม ไกรทองใช้หอกสัตโลหะ
แทงชาละวันตาย เมือชาละวันตาย นางตะเภาทองก็พูดได้ (H) (I) (U) หลังจากทีปราบชาละวันได้
ไกรทองก็เวียนไปๆกลับๆใต้นาํ กับบนบกและได้นางเลือมไลวรรณ (W*)
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องไกรทอง (วินยั ไกรบุตร)ดังนี
A 1 A1 B2 C H I W* 2 D F W* H I U W*
ภาพยนตร์ เรืองพระรถเมรี หรือ นางสิบสอง (๒๕๒๔)
ช่ วงที ๑
พ่อแม่ของนางสิ บสองพานางสิ บสองมาทิ งไว้ในป่ า เพราะยากจนไม่มีอะไรจะเลียง (A9)
() นางสารตรามาพบนางทังสิ บสองคนและบอกว่าจะนําไปเลียงเป็ นลูก (D) นางยักษ์เข้ามาขอ
ดวงตาจากนางทังสิบสองคนแต่นางไม่ยอมให้ ทังสิ บสองคนจึงพากันหนี (Rs11) นางยักษ์ออกตาม
หานางสิบสอง (Pr) นางสิบสองหนีนางยักษ์มาเจอพระฤๅษี พระฤๅษี จึงช่วยเอาไว้ ฤๅษี บงั ตาไม่ให้
นางยักษ์เห็นนางทังสิบสองคน เมือนางยักษ์มาถาม ฤๅษีก็บอกว่าไม่เห็นใคร นางยักษ์ก็จากไป ฤๅษี
มอบยาวิเศษให้นางเภา (D) (F) ฤๅษีบอกให้นางทังสอบสองคนเดินทางไปทางทิศนีแล้วจะได้ค่คู รอง
ทังสิ บสองคน นางเภาก็ออกเดินทางต่อไป (G4) นางเภามาพบท้าวรถสิ ทธิราชาแห่ งแคว้นยาสิ ทธิ
นครขีม้ามาและได้รับบาดเจ็บ นางเภาจึงช่วยเอาไว้ดว้ ยว่านยาทีพระฤๅษีให้ไว้ นางเภาขอให้ทา้ ยรถ
สิทธิแต่งตังให้พีทังสิบสองคนเป็ นชายาด้วย ทังหมดพากันเดินทางกลับเมือง (W*) นางสารตราสื บ
ข่าวนางสิบสองและทราบว่าไปเป็ นชายาของท้าวรถสิทธิ นางยักษ์วางแผนแก้แค้นนางสิ บสอง นาง
สารตราให้กองลมพานางไปยังเมืองยาสิ ทธิ (1) นางยักษ์สารตราแปลงเป็ นอาจารย์มาอาสาปราบ
ยักษ์ โดยนางมีเงือนไข คือ นางจะขอตําแหน่งมเหสี เป็ นการแลกเปลียน (A12) นางยักษ์ทาํ เสน่ ห์ใส่
ท้าวรถสิทธิ ทําให้หลงเชือนาง (ส) สารตราใส่ ร้ายว่านางท้องกับคนอืน พระองค์ได้นางมาแค่สอง
เดือน นางจะท้องโตขนาดนีได้อย่างไร ท้าวรถสิทธิกริ ว นางสารตราให้นาํ นางทังสิ บสองคนไปขัง
ไว้ในถํา (A15) นางสารตราควักลูกตาของนางทังสิ บสองคน มีนางเภาคนเดียวทีถูกควักลูกตาเพียง
ข้างเดียว นางสารตราให้นาํ ดวงตานางสิบสองกลับไปเก็บไว้ทีเมืองทานตะวัน ทีห้องยา (A6)

๘๒

สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องพระรถเมรี หรื อ นางสิบสอง ดังนี
ช่วงที ๑ A9 D Rs11 Pr D G4 W*1 A12ส A15 A6
ช่ วงที ๒
วันหนึงลูกนางเภาคลอด นางพยายามจะพาลูกหนีจากพีๆ ทีจะกินลูกนาง กองรักนําไปเลียง
ไว้ (D ) เทวดาแปลงเป็ นคนแก่นาํ ไก่ชนมาให้พระรถเสน แล้วก็หายไป (D) (F1) รถเสนนําไก่มาชน
กับไก่ของเมืองจินดา ไก่ของรถเสนชนะ ท้าวรถสิทธิบอกว่าถ้าชนะอยากได้อะไรตอบแทนก็จะให้
รถเสนบอกว่าไม่ตอ้ งการ ต้องการเพียงข้าวสิ บสองห่ อ ท้าวรถสิ ทธิถามว่าแม่ชืออะไร รถเสนบอก
ว่าแม่ชือนางสิบสอง (H2) (I2) นางสารตราออกมาเห็นพอดีและรู้ความจริ งว่ารถเสนเป็ นลูกของนาง
สิ บสองจึงแกล้งเป็ นลมสลบไป แกล้งปวดท้อง (1) นางสารตราบอกว่าตนไม่สบายอยากจะกิน
มะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึงอยู่ทีเมืองทานตะวัน นางสารตราบอกว่ารถเสนเป็ นผูม้ ีฤทธิ ให้รถเสน
เดินทางไปทางทิศตะวันตกซึงเป็ นดินแดนแห่งความฝัน (A) รถสิทธิขอร้องให้รถเสนช่วย อยากได้
อะไรก็จะให้ รถเสนยินยอม (B1 ) กองรักเรี ยกเทวดามาปรึ ก ษาว่าจะเดินทางไปเมืองทานตะวัน
อย่างไร เทวดาบอกว่าให้บอกไก่ ไก่ ก็ก ลายร่ างเป็ นม้า (D) (F3) ม้าพารถเสนเดิ น ทางไปเมือง
ทานตะวัน (C) () ระหว่างทางรถเสนมาพบฤๅษี ฤๅษี บอกว่าเมืองทีจะไปเป็ นเมืองยักษ์ เขาหวง
มะม่วงหาวมะนาวโห่มาก รถเสนจะเอาอะไรไปแลก รถเสนจึงเอาสารให้ฤๅษีดู ฤๅษี เห็นว่าสารนัน
เป็ นสารบอกว่าให้ฆ่าพระรถเสนเสี ย ฤๅษี จึงแปลงสารเสี ยใหม่ (D) เมือนางเมรี อ่านสารก็ตอ้ งรับ
พระรถเสนอย่างดี พระรถได้นางเมรี เป็ นชายา (W*) เทวดาเข้ามาหาพระรถเสน และบอกว่าให้พระ
รถเสนมอมเหล้านางเมรี และให้ขโมยไม้เท้าและดวงตาไป (D) นางเมรี มาหารถเสนทีห้อง พระรถ
มอมเหล้าเมรี ในเหล้ามียาเสน่ห์ ทังสองก็หลับไป (4) (4) เทวดามาเตือนให้พระรถเสนกลับเมือง
เทวดาเข้าไปหยิบดวงตา ห่อยา และไม้เท้า แล้วมาปลุกรถเสนอีกครัง (D) พระรถเสนหนี กลับเมือง
กองลมมาบอกเมรี ทังสองติดตามไป พระรถเสนเห็นเมรี เป็ นยักษ์ เทวดาให้เอายาวิเศษโปรยไปทํา
ร้ายกองลม (Rs11) (Pr) เมรี ออ้ นวอนให้พระรถเสนกลับ พระรถหว่านยาไปเป็ นทะเลกรด นางเมรี
ตาย (I5) รถเสนกลับเมืองและนําดวงตาและยาไปรักษาแม่และป้ า (K) ความจริ งถูกเปิ ดเผยว่านาง
สารตราเป็ นยักษ์ รถเสนให้เชิญนางยักษ์สารตรามา รถเสนใช้ไม้เท้าชีนางสารตรา แต่ทา้ วรถสิ ทธิ
ห้ามไว้ (Ex) นางยักษ์กลายร่ างเดิม อาละวาด ตีปราสาท ผูค้ นล้มตายมากมาย รถเสนจึงใช้ไม้เท้าต้น
ชีตายปลายชีเป็ นชีนางยักษ์ นางยักษ์ก็ตาย (U)รถเสนใช้ไม้เท้าชุบชีวิตชาวบ้านและทหารทีตาย ส่วน
นางสิบสองก็ใช้ยาวิเศษช่วยชีวิตชาวบ้าน (E3)
12
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สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องพระรถเมรี หรื อ นางสิบสอง ดังนี
ช่วงที ๒ D12 D F1 H2 I2 1 A B1 D F3 C  D W* D 4 4 D Rs11 Pr I5 K Ex U E3
ภาพยนตร์ เรืองพระอภัยมณี (๒๕๐๙)
เริ มเรื องที พระอภัยมณี ถูก พระบิ ด าขับออกจากเมือง (A9) (B5) พระอภัยมณี เป่ าปี ให้
พราหมณ์ทงสามฟั
ั
ง พราหมณ์ทงสามและศรี
ั
สุว รรณเมือได้ยินเสี ยงปี ก็พากันหลับใหล () นาง
ผีเสือสมุทรได้ยนิ เสียงปี ของพระอภัยมณี หลงรัก จึงลักพาตัวพระอภัยไปไว้ในถํา (1) (A1) นางยักษ์
แปลงกายเป็ นสาวงามและได้พระอภัยมณี เป็ นสามี นางขังพระอภัยมณี ไว้ในนํา นางจะเป็ นคน
ออกไปหาอาหารมาไว้ให้ ต่อมานางยักษ์ตงครรภ์
ั
และคลอดลูกออกมาเป็ นชาย พระอภัยมณี จึงตังชือ
ว่าสินสมุทร (W*) สินสมุทรมีเรี ยวแรงมากเหมือนแม่จึงสามารถเปิ ดปากถําออกไปได้ สิ นสมุทรไป
พบเงือกตัวหนึง จึงจับมาให้พระอภัยมณี ดู พ่อเงือกร้องขอชีวิต พระอภัยมณี บอกว่าให้ปล่อยไป พ่อ
เงือกเล่าว่าเดิมนันปู่ ย่าตายายของตนเองก็เป็ นมนุษย์ แต่เรื อล่มจึงถูกเงือกจับไป สมสู่กนั จนมีลกู เป็ น
เงือก (E) นางผีเสือสมุทรฝันร้าย ฝันว่ามีเทวดามาพังถําและมาแทงนาง แล้วควักดวงตาของนางไป
พอให้ พระอภัยมณี ช่วยทํานายฝัน พระอภัยมณี ทาํ นายว่าเทวดาคือมัจจุราชทีจะมาเอาชีวิตนาง นาง
ต้องไปสะเดาะเคราะห์ ต้องจําศีลภาวนาไกลหนึงร้อยโยชน์ เป็ นเวลาสามวันสามคืน (4) (4)
เมือนางผีเสือสมุทรไปแล้ว พระอภัยมณี กบั สิ นสมุทรก็ไปหาพ่อเงือก ทังสามตนกําลังรอพระอภัย
มณี อยู่ (Rs11) (D13) เมือนางผีเสื อสมุทรจําศีลภาวนาครบสามวันแล้วก็เดินทางกลับมาไม่พบพระ
อภัยมณี จึงออกติ ดตามหา (Pr) พระอภัยมณี เข้าเขตเกาะแก้วพิศดาร นางผีเสื อสมุทรเข้าไปไม่ได้
เพราะฤๅษีเสกคาถาอาคมกันเอาไว้ ฤๅษีให้นางยักษ์กลับไป นางยักษ์ไม่ยอม ฤๅษี จึงเสกคาถาขว้าง
ไป นางผีเสือก็ถอยห่างออกไปหนึงร้อยโยชน์ (D) พระอภัยมณี มาหานางเงือกและได้นางเงือกเป็ น
ชายา (W*) พระอภัยมณี ตดั สิ นใจบวชและบําเพ็ญศีลภาวนา (บ) ท้าวสิ ลราชเดินทางกลับเมือง คน
บนเกาะขออาศัยไปด้วย พระอภัยมณี ขออาศัยเรื อไปด้วย (D) นางผีเสื อสมุทรตามมาบุกเรื อ ล่มเรื อ
ผูค้ นพากันตายหมด สินสมุทรพานางสุวรรณมาลีหนี ท้าวสิ ลราชถูกนางยักษ์ฆ่าตาย (Pr) พระอภัย
มณี เกาะขอนไม้มาขึนฝั ง นางผีเสือสมุทรตามมา พระอภัยมณี เสกคาถาไล่นางยักษ์ (Rs11) นางยักษ์
ไม่ยอมกลับ พระอภัยมณี เป่ าปี สังหารนางผีเสือสมุทร นางกระอักเลือดตาย สินสมุทรได้ยินเสี ยงปี ก็
รู้ว่าบิดาเป่ าปี สังหารนางเสือสมุทร (I5)
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องพระอภัยมณี (มิตร-เพชรา) ดังนี
A9 B5  1 A1 W* E 4 4 Rs11 D13Pr D W* บ D Pr Rs11 I5
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ภาพยนตร์ เรืองพระอภัยมณี (๒๕๔๕)
พระอภัยมณี และศรี สุวรรณเข้าเฝ้ าพระบิดา พระบิดาบอกให้ทงสองพระองค์
ั
ไปเรี ยนวิชา
เพือกลับมาปกครองบ้านเมือง ทังสองจึงเดินทางไปเรี ยนวิชา () ศรี สุวรรณเลือกเรี ยนวิชากระบอง
เมือเรี ยนวิชาสําเร็ จ ส่ ว นพระอภัยมณี เลือกเรี ยนวิชาเป่ าปี (D) (ข ) อาจารย์ก็มอบกระบองให้ศรี
สุวรรณ มอบปี ให้พระอภัย (F) พระบิดากริ วมากทีทังสองคนไปเรี ยนวิชาทีไม่เหมาะสมกับการเป็ น
ลูกกษัตริ ย ์ จึงขับไล่ทงสองออกจากเมื
ั
อง (A9) (B5) พระอภัยมณี และศรี สุวรรณมาพบพราหมณ์ ๓
คน พราหมณ์ทงสามแสดงวิ
ั
ชาให้พระอภัยมณี และศรี สุวรรณชม พราหมณ์วิเชียรถามว่าพระอภัย
มณี เชียวชาญวิชาใด พระอภัยมณี เป่ าปี ให้ฟัง ทังหมดพากันหลับใหล () เสี ยงปี ทําให้นางผีเสื อ
สมุทรเข้ามาดูใกล้ๆว่าใครเป็ นคนเป่ าปี (1) นางหลงรักพระอภัยมณี และจับพระอภัยมณี ไปไว้ในถํา
นางแปลงกายเป็ นหญิงงาม (A1) พระอภัยมณี ตืนขึนมาพบว่าตัวเองอยู่ในถํา พระอภัยมณี ได้นาง
ยักษ์เป็ นชายา (W*) พระอภัยมณี ออกมาจากถําเพือมาตามหาสิ นสมุทร และมาพบสิ นสมุทรจับพ่อ
เงือกจึงบอกให้ปล่อยไป (E ) พระอภัยมณี ได้นางเงือก (W*) นางยักษ์ฝันร้าย นางฝันว่าเทวดาถือพระ
ขรรค์มาฟันคอนางจนขาด นางเล่าความฝันให้พระอภัยมณี ฟัง พระอภัยมณี ทาํ นายว่านางฝันร้าย
นางต้องไปสะเดาะเคราะห์ ให้นางเดินทางไปจําศีลในป่ าเป็ นเวลาสามวัน ไม่กินอะไรเลย เคราะห์
กรรมก็จะหมดไป (4) (4) พวกเงือกพาพระอภัยมณี หนี (Rs11) (D13) เมือนางยักษ์กลับมาไม่เจอ
พระอภัยมณี นางจึงออกตามหา (Pr) ในขณะนันเองศรี สุวรรณ นางเกศราและพราหมณ์ทงสามก็
ั
เดินทางมาถึงเกาะนีพอดี นางยักษ์ออ้ นวอนขอให้พระอภัยมณี กลับ แต่พระอภัยมณี ไม่ยอมกลับ (D)
พระอภัยมณี ขอร้องให้นางยักษ์หยุด แต่นางไม่ยอม พระอภัยมณี ทนไม่ได้จึงเป่ าปี สังหารนางผีเสื อ
สมุทร (I5)
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องพระอภัยมณี (สุรชัย) ดังนี
 ข F A9 B5  1 A1 W* E W* 4 4 Rs11 D13 Pr D I5
ภาพยนตร์ เรืองสุ ดสาคร (๒๕๔๙)
นางเงือกทีอยูเ่ กาะแก้วพิสดารมีลกู คนหนึงชือ สุดสาคร (a6) นางเงือกขอให้ฤๅษีช่วยดูแลสุด
สาคร (D) สุดสาครบอกว่ามาเจอม้าประหลาด ตัวเหมือนม้า หัวเหมือนงู มีเขา หางเหมือนปลา ลําตัว
มีเกล็ดสีดาํ เดินบนนําก็ได้ ดํานําก็ได้ ฤๅษีบอกว่าคือม้านิลมังกร ถ้าจะจับมันได้จะต้องใช้เชือกและ
ไม้เท้าของฤๅษี มาจับ สุ ดสาครไปจับม้านิ ลมังกรได้ (ข ) (F) ฤๅษี บอกว่าถึงเวลาแล้วทีสุ ดสาคร
จะต้องออกไปตามหาพ่อ นางเงือกเอาปิ นทีพระอภัยมณี มอบให้มาให้สุดสาคร(B4) ฤๅษี ให้สุดสาคร
บวชจะได้ปลอดภัย (บ) ฤๅษีบอกว่าให้สุดสาครเดินทางไปทางทิศตะวันออกและจะได้พบพ่อ ()

๘๕

สุดสาครเดินทางมาถึงเมืองปักกาซึงเป็ นเมืองเนรมิต ต้องต่อสู้กบั ปี ศาจ พระฤๅษี มาช่วย เมือปราบ
ปี ศาจได้ก็หายไป สุดสาครเดินทางต่อ(A) (H ) (D) (I) สุ ดสาครเดินทางมาพบชีเปลือย ทีอ้างตัวเป็ น
ผูว้ ิเศษบอกว่าทางทีสุดสาครจะเดินทางไปตามหาพ่อมีทะเลนํากรด ตนจะสอนวิชาให้ (3) (3) ชี
เปลือยผลัก สุ ด สาครตกเหวแย่งเอาไม้เท้าไป และใช้ไม้เท้าบังคับม้านิ ลมังกร ชี เปลือยเข้าเมือง
การเวก อ้างตัวเป็ นผูว้ ิเศษ ท้าวสุริโยทัยเชิญชีเปลือยเข้าเมืองและต้อนรับอย่างดี(A5) เมือชีเปลือยลง
จากหลังม้านิ ลมังกร ม้านิ ลมังกรก็หนี กลับมาหาสุ ดสาคร ม้านิ ลมังกรมาช่วยสุ ดสาครและพาสุ ด
สาครมาตามชีเปลือย สุดสาครมาพบหัศไชยและเสาวคนธ์ ทังสองสอบถามสุ ดสาครเมือรู้ก็ช่วยสุ ด
สาครไปแย่งไม้เท้าคืนมาจากชีเปลือยในขณะทีชีเปลือยหลับ ทุกคนทราบความจริ ง (D) (Ex) (F11) ชี
เปลือยออกไปจากเมือง (U) ท้าวสุริโยทัยขอให้สุดสาครช่วยปราบผีเสือ (B1 ) สุดสาครยินดีไปปราบ
ผีเสื อยักษ์ต ามคําขอของท้าวสุ ริ โ ยทัย หัศไชยและเสาวคนธ์แอบตามไปด้วย (C) นางผีเสื อจับ
เสาวคนธ์ไป (A) สุ ดสาครต่อสู้กบั ผีเสื อ ฆ่าผีเสื อยักษ์และช่วยเสาวคนธ์ได้ (H) (I) สุ ดสาครขอลา
เดินทางต่อไป โดยขีม้านิลมังกร (G2) อุศเรนยกกองทัพมา ศรี สุวรรณต่อสูก้ บั อุศเรน สุดสาครมาพบ
ทังสองฝ่ ายต่อสูก้ นั และเห็นอุศเรนจับตัวพระอภัยมณี สุดสาครจึงช่วยบิดา ศรี สุวรรณจะฆ่าอุศเรน
แต่พระอภัยมณี ขอไว้ เพราะอุศเรนได้ช่วยชีวิตตนไว้ สุดสาครเอาปิ นปักผมให้พระอภัยมณี ดู จึงรู้ว่า
เป็ นพ่อลูกกัน (ง) (K)
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องสุดสาคร ดังนี
a6 D ข F B4 บ  A H D I 3 3 A5 D Ex F11 B1 U C A H I G2 ง K
ภาพยนตร์ การ์ ตนู เรืองสุ ดสาคร (๒๕๒๒)
นางเงือกเจ็บท้องคลอดลูกออกมาเป็ นสุ ดสาคร (a6) ฤๅษีช่วยเลียงให้ เมือโตขึนฤๅษีก็สอน
วิชาต่างๆ ให้สุดสาคร (D) (ข) ฤๅษีให้สุดสาครลองสู่กบั ช้างก็สู้ได้ วันหนึ งสุ ดสาครมาเจอมานิ ล
มังกรแต่ยงั จับไม่ได้ จึงมาบอกพระฤๅษี พระฤๅษีบอกว่าม้าตัวนันคือม้านิลมังกร แม่เป็ นม้า พ่อเป็ น
มังกร ผสมกันกลายเป็ นม้านิลมังกร มีฤทธิมาก ฤๅษีสอนมนตร์ไว้บงั คับม้านิลมังกร และให้หวายไว้
เป็ นบังเหียนม้า สุดสาครออกไปจับม้านิลมังกรอีกครัง และจับได้ (F) ฤๅษีให้สุดสาครไปตามหาพ่อ
บอกว่าพ่อยู่เมืองผลึก ชือพระอภัยมณี (B2) ฤๅษีมอบของวิเศษให้สุดสาครป้ องกันตัว คื อ ไม้เท้า
วิเศษ สําหรับป้ องกันภูตผี สู้กบั ศัตรู และช่วยให้แคล้วคลาด มอบหวายวิเศษสําหรับบังคับม้านิ ล
มังกร มอบหนังเสือ ประคําคอและให้สุดสาครบวชเป็ นโยคี (F) (บ) สุดสาครออกเดินทาง มาถึงเมือ
ปี ศาจและต่อสูก้ นั จนเหนือย () สุดสาครสูก้ บั ปี ศาจมาเจ็ดวันเจ็ดคืน (A) (H) สุดสาครเรี ยกพระเจ้า
ตามาช่วย ก็ปราบปี ศาจได้ (D) ฤๅษีช่วยปราบปี ศาจเสร็ จก็กลับไป (I) สุ ดสาครเดินทางต่อมาพบชี

๘๖

เปลือยแห่งเกาะพนม ชีเปลือยหลอกว่าจะสอนวิชาข้ามทะเลนํากรด แล้วผลักสุ ดสาครตกเหว และ
ชิงเอาไม้เท้าวิเศษไป (3) (3) (A5) สุดสาครนึกถึงฤๅษี ฤๅษีก็มาช่วยขึนจากเหว แล้วจากไป (D) ม้า
นิลมังกรกลับมาหาสุดสาคร สุดสาครตามชีเปลือยมาทีเมืองการะเวก เห็นชีเปลือยหลับจึงหยิบไม้
เท้ามา (F11) พระราชาเชิญสุดสาครเข้าเมือง และทําให้ทราบความจริ ง (Ex) ชีเปลือยถูกลงโทษให้ขบั
ไล่ออกจากเมือง (U) สุ ด สาครมาอยู่ทีเมืองการเวกมาช้านานมีเพือนเล่น คื อธิ ด าและโอรสชื อ
เสาวคนธ์และหัสไชย สุดสาครขอลาเดินทางไปเมืองผลึก (B3) สุ ดสาครมาเจอผีเสื อยักษ์จึงต่อสู้กบั
ยักษ์ (A) (H) เทวดามาบอกวิธีฆ่าผีเสื อยักษ์ (D) สุ ดสาครฆ่าผีเสื อยักษ์และได้แก้วตาของผีเสื อยักษ์
(I) (F) สุ ดสาครออกเดินทางต่อโดยเรื อ (G2)
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์การ์ตนู เรื องสุดสาคร ดังนี
a6 D ข F B2 F บ  A H D I 3 3 A5 D F11 Ex U B3 A H D I F G2
ภาพยนตร์ เรืองโสนน้ อยเรือนงาม (๒๕๐๙)
นางโสนน้อยคลอดออกมามีเรื อนทองปรากฏขึน พระราชาตังชือนางว่าโสนน้อยเรื อนงาม
() วันหนึ งมีเสี ยงฟ้ าร้อง อากาศวิปริ ต มียกั ษ์ปรากฏขึ น พระราชาให้โหรทํานาย โหรทํานายว่าที
เกิดอาเพศเพราะกรรมเก่าของนางโสนน้อย จะแก้อาเพศได้นางโสนน้อยจะต้องเนรเทศตนเองออก
จากบ้านเมือง อาเพศทังหลายก็จะหมดไป นางโสนน้อยออกเดินทาง (B5) () นางโสนน้อยมาพบ
ผูว้ ิเศษ ผูว้ ิเศษมอบยาวิเศษซึงเป็ นรากสมุนไพร เป็ นยาศักดิสิทธิ ถ้ารู้สึกหิวกินยานีก็จะมีแรง ถ้าได้มี
บาดแผล เจ็บป่ วย ฝนกับนําทาแผล ความเจ็บปวดต่างๆ ก็จะหายไป คนตายที ยังไม่เน่ าเปื อย ฝน
สมุนไพรกับนํากรอกยาเข้าไป เมือยาตกถึงท้องก็จะฟื น พ่นนํายาให้ร่างกาย เมือครบเจ็ดครังก็จะฟื น
ผูว้ ิเศษบอกให้เดินทางไปทางทิศหรดี แต่นางมีบาปกรรมแต่หนหลังมาก แล้วผูว้ ิเศษก็หายไป (D)
(F) นางกุลาออกมาหาอาหาร แต่ถูกงูกดั ตาย นางโสนน้อยเดิ นทางมาพบจึ งใช้ยาวิเศษช่ วยชุ บชี วิต
นางกุลา ทังสองเดินทางไปด้วยกัน () (E3) (*A) ทหารออกป่ าวประกาศหาผูช้ ่วยชุบชีวิตพระวิจิตร
ลูกท้าวกาลศึก ผูค้ รองเมือง ถ้าใครรักษาได้ก็จะได้อยู่ในวัง พระวิจิตรถูกพิษนาคสิ นชีวิตไปเจ็ดปี
แล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื อย ใครแก้ไขได้อยากได้สิ งได้ก็จะให้ ทหารพานางโสนน้อยและนางกุลา
เข้าเมืองเพือไปรักษาพระวิจิตร (3) (3) (ต) (E3) นางโสนน้อยรับอาสา นางพานางกุลาเข้าไปด้วย
เมือนางโรยยานางโสนน้อยก็รู้สึกร้อนด้วยพิษนาค นางจึงออกไปจากห้อง นางกุลาเอาชุดนางโสน
น้อยมาใส่ พระวิจิตรฟื นขึน นางกุลาก็สวมรอยว่าตนเองเป็ นคนรักษาและช่วยชุบชีวิต และขอให้
อภิเษกพระวิจิตรกับนาง พระราชาบอกให้รอไปก่อน (A12) พระวิจิตรมาหานางโสนน้อย โสนน้อย
ขอให้พระวิจิตรไปนําเรื อนทองมาจากเมืองโรมวิสัย และจะทราบความเป็ นมาของนาง พระวิจิตร

๘๗

รับคํา (D) พระวิจิตรนําเรื อนทองมาให้โสนน้อย และเรื อนขยายใหญ่ขึน (F) พระวิจิตรตามมาและ
เข้าไปอยูใ่ นเรื อนทองด้วยกัน (T1) ทุกคนรู้ความจริ ง นางกุลาถูกลงโทษให้เนรเทศนางออกไป (Ex)
(Q) (U) ต่ อมาพระวิจิตรและนางโสนน้อยเดิ นทางโดยเรื อกลับบ้านเมือง แต่ มีพายุ ทําให้เรื อแตก
โสนน้อยและพระวิจิตรพลัดพรากกัน (ค1) นางโสนน้อยคลอดบุตรแล้วมาอาศัยกับเศรษฐีพ่อแม่ของ
วิไล นางกุลาลักลูกนางโสนน้อยไปทิ งนํา ฤๅษีช่วยเอาไว้และตังชือว่าไพรวัน (D) พระวิจิตรมาพบ
โจรและ นางกุลากําลังทําร้ายนางโสนน้อย พระวิจิตรฆ่าโจร (A) (H) (I) นางกุลาถูกสาปเป็ นวัวแก่
( U)
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องโสนน้อยเรื อนงาม ดังนี
 B5 D F  E3 *A 33 ต E3 A12 D F T1 Ex Q U ค1 D A H I U
๓.๓ การศึกษาเปรียบเทียบ โครงสร้ างนิทานจักรๆวงศ์ ๆกับภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี
จากโครงสร้ า งของนิ ท านจัก รๆวงศ์ๆ และภาพยนตร์ แ นวแฟนตาซี ที พบเมื อนํา มา
เปรี ยบเทียบกัน ได้ดงั นี คือ
เรืองกากี
โครงสร้างนิทาน
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A1 B 1

C



G1

4

4

A10

3

H

I

W**

B1

C



G1

4

4

A10

B1

C

A

โครงสร้างภาพยนตร์
 1 A1

H

J

H

I

โครงสร้างของนิทานเรื องกากีและภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีเรื องกากีมีตอนต้นทีคล้ายกัน
มาก สิ งทีแตกต่างกันคือช่วงท้ายทีในภาพยนตร์กล่าวว่าหลังจากทีท้าวพรหมทัตสั งลอยแพนางกากี
ไปแล้วนัน ก็สาํ นึกผิดและให้คนธรรพ์ไปตามนางกลับมา (B1) คนธรรพ์ไปตามนาง (C) และได้ต่อสู้
กับคนร้าย (H) (I) และได้นางกลับมา ตอนท้ายเรื องเหมือนกันคือกลับมาได้ครองคู่และครองเมืองที
ท้าวพรหมทัตยกให้(W**)

W**
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เรืองไกรทอง
โครงสร้างนิทาน
 1 A1

B2

ส

D

ข

F

C

คอ

H

I

W* H

F

C

คอ

I

U

W* คอ ฉ

โครงสร้างภาพยนตร์ เรื องไกรทองภาค ๑ ดังนี
A 

D

ข

A

B2

ส

D

H

I

U

W* W* คอ

โครงสร้างภาพยนตร์เรื องไกรทอง ภาค ๒ ดังนี
A

2

D

F

A16.1 3

ถศ

H

I

H

D

ถศ

โครงสร้างภาพยนตร์เรื องไกรทอง (วินยั ไกรบุตร)ดังนี
A

1

A1

B2

C

H

I

W* 2

D

F

W* H

I

U

W*

โครงสร้างของนิทานและโครงสร้างของภาพยนตร์เรื องไกรทอง ภาค ๑ และไกรทอง (วินยั
ไกรบุตร) มีลกั ษณะทีคล้ายกัน แต่จะมีการสลับเหตุการณ์กนั บ้าง แต่สิ งทีแตกต่างกันคือภาพยนตร์
เรื องไกรทอง ภาค ๒ เป็ นเรื องทีแต่งเติมขึนไม่มีในต้นเรื องทีเป็ นนิทานมาแต่เดิม นอกจากนี การได้
นาง (W*) จะสลับก่อนหลัง และเห็นได้ว่าภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (วินัย ไกรบุตร) ได้นางถึงสาม
ครั งคื อได้น างวิมาลา ได้นางตะเภาแก้ว ตะเภาทอง และในตอนหลังได้น างเลือมลายวรรณเป็ น
ภรรยาด้วย
เรืองพระรถเมรีหรือนางสิบสอง
โครงสร้างนิทานเรื องพระรถเมรี ช่วงที ๑


A9



D

2

1

Rs11 Pr

D

G4

W* 1

A12

ส

A12

A15

A6

ฉ

A15

A6

โครงสร้างภาพยนตร์เรื องพระรถเมรี ช่วงที ๑
A

9



D

Rs11 Pr

D

F

G4

W* 1

ส

โครงสร้างของเรื องพระรถเมรี นีต้องแบ่งเป็ น ๒ ช่วง เนื องจากตอนต้นเป็ นเรื องราวของ
นางสิ บสอง หลังจากนันจะเป็ นเรื องราวของพระรถ โครงสร้ างของนิ ทานเรื องพระรถเมรี ก ับ
ภาพยนตร์เรื องพระรถเมรี ในช่วงที ๑ สิ งทีแตกต่างกันภาพในโครงสร้างของทังสองสํานวนนี คือ
ประการแรก ในนิทานนางยักษ์สั งห้ามไม่ให้นางสิ บสองไปทีแห่ งหนึ ง (2) แต่นางสิ บสองฝ่ าฝื น
คําสัง (1) และทําให้รู้ความจริ งว่านางเป็ นยักษ์จึงหนี ซึงตอนนี ไม่ปรากฏในภาพยนตร์ ประการที
สองเมือนางสิบสองหนีนางยักษ์ในสํานวนนิทานบอกว่าพระไทรช่วย (D) ในภาพยนตร์บอกว่าฤๅษี

ฉ

๘๙

(D) และฤๅษีได้มอบยาวิเศษให้นางเภาด้วย (F) และประการสุดท้ายหลังจากทีนางยักษ์แปลงมาเป็ น
ชายาของท้าวรถสิทธิก็เกิดหึงหวงกัน (ฉ)ในสํานวนนิทาน แต่ในภาพยนตร์ไม่ได้กล่าวถึงตอนนี
โครงสร้างนิทานเรื องพระรถเมรี ช่วงที ๒
1

2

D F H I2 1 A B1 D F3 C  D ข F W* 4 4 Rs11 Pr H I5 K Ex H I U G2 ต

โครงสร้างภาพยนตร์เรื องพระรถเมรี ช่วงที ๒
D12 D F1 H2 I2 1 A B1 D F3 C  D W* D 4 4 D Rs11 Pr I5 K Ex U E3

โครงสร้างในช่วงที ๒ ก็มีความแตกต่างกันคือในภาพยนตร์จะปรากฏผูช้ ่วยเหลืออยู่ตลอด
เริ มตังแต่ ยกั ษ์กองรั กษ์น ําพระรถไปเลียงไว้ เทวดาแปลงมาเป็ นไก่ แปลงมาเป็ นม้าพาไปเมือง
ทานตะวัน ม้าคอยช่วยเตือนพระรถ และในตอนท้ายเรื องก็มีความแตกต่างกันอย่างมากคือสํานวนที
เป็ นนิทานกล่าวว่าหลังจากทีพระรถรักษาดวงตาของแม่และป้ าแล้วก็กลับไปหานางเมรี และตายตาม
นางไป (ต) แต่ในภาพยนตร์หลังจากนางยักษ์ถูกลงโทษพระรถก็ช่วยชุบชีวิตทหารและผูค้ นทีนาง
ยักษ์ฆ่าตาย (E3)
เรืองพระอภัยมณี
โครงสร้างนิทาน
  D ข F A9 B5  1 A1 W* E 4 4 Rs11 D13 Pr D W* D Pr Rs11 D I5

โครงสร้างภาพยนตร์ เรื องพระอภัยมณี (มิตร-เพชรา) ดังนี
A

9

B

5

 1 A1



W* E

4 4

Rs11 D13 Pr

D

W* บ

D

Pr

Rs11 I5

เรื องพระอภัยมณี (สุรชัย) ดังนี


D

ข

F

A9

B5



1

A1

W* E

W* 4

4

Rs11 D13

Pr

D

โครงสร้างของนิทานและภาพยนตร์ เรื องพระอภัยมณี มีลกั ษณะคล้ายกัน แต่สิ งทีแตกต่าง
กันคือ ในตอนต้อนของนิทานและภาพยนตร์ (สุรชัย) เริ มเรืองเหมือนกันคือ กล่าวถึงท้าวสุ ทศั น์ให้
พระอภัยมณี และศรี สุวรรณไปเรี ยนวิชา ส่วนภาพยนตร์ (มิตร) กล่าวถึงตอนทีถูกขับออกจากเมือง
แล้วมาพบพราหมณ์ทงั ๓ คน การได้นางเงือกเป็ นชายา (W*) ในสํานวนนิทานและภาพยนตร์ (มิตร
ชัยบัญชา) กล่าวว่าได้นางเงือกหลังจากทีมาอยูท่ ีเกาะแก้วแล้ว แต่ในภาพยนตร์ (สุ รชัย แสงอากาศ)
กล่าวว่าได้นางเงือกก่อนทีจะมาอยูท่ ีเกาะแก้วพิศดาร นอกจากนียังพบว่าในตอนท้ายของภาพยนตร์
(สุรชัย) ยังแตกต่างกันคือผูท้ ีมาช่วยพระอภัยคือศรี สุวรรณ และสิ งทีแตกต่างกันอีกประการก็คือใน

I5
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สํานวนนิทานและภาพยนตร์ (มิตร) กล่าวว่าหนี นางยักษ์มาอยู่เกาะแก้ว แล้วโดยสารเรื อท้าวผลึก
นางยักษ์ตามมาอีก แต่ในภาพยนตร์ (สุรชัย) กล่าวแต่เพียงว่าหนีนางยักษ์ผีเสื อสมุทร และตอนท้าย
พระอภัยฆ่านางตาย ตรงส่วนนีเหมือนกันทุกสํานวน
เรืองสุ ดสาคร
โครงสร้างนิทาน
a6 D ข F B3 บ  A H D13 I 3 3 A5 D13 Ex F11 U B3 H I F G

โครงสร้างภาพยนตร์ เรื องสุดสาคร
a6

D ข F B4 บ  A H D I 3 3 A5 D Ex F11 B1 U C A H I G2 ง K

โครงสร้างภาพยนตร์การ์ตนู เรื องสุดสาคร
a

6

D ข F B2 บ F  A H D I 3 3 A5 D F11 Ex U B3 A H D I F G2

โครงสร้างของนิ ทานและภาพยนตร์ มีลกั ษณ์คล้ายกันมาก สิ งทีแตกต่างกันคือช่วงท้ายที
สํานวนภาพยนตร์ กล่าวว่าสุ ดสาครได้พบพระอภัยมณี (K)ในอีกสองสํานวนกล่าวว่าต้องเดินทาง
ตามหาต่อไป (G)
เรืองโสนน้ อยเรือนงาม
โครงสร้างนิทาน
 B5  D F  E3 *A ต 3 3 E3 A12 D

F T1 Ex Q U Uneg W**

โครงสร้างภาพยนตร์
 B5  D F  E3 *A 3 3 ต E3 A12 D F T1 Ex Q U ค1

D A H I U

โครงสร้ างของนิ ทานและภาพยนตร์ ค่ อนข้างเหมือนกัน แตกต่ างกัน ในช่ว งท้ายคื อใน
สํานวนนิ ทานให้พระวิจิต รจิ นดาและนางโสนน้อยครองเมืองอย่างมีค วามสุ ข แต่ สาํ นวนที เป็ น
ภาพยนตร์มีการสร้างเรื องต่อไปอีก เพิ มการปองร้ายของนางกุลาทีมีต่อนางโสนน้อย แต่สุดท้ายนาง
กุลาก็ถกู ลงโทษ ความแตกต่างนีอาจจะเป็ นเพราะว่าผูส้ ร้างภาพยนตร์ นาํ เรื องนี มาจากสํานวนของ
ลําจวน หรื อเสรี เปรมฤทัย ทีมีการแต่งเรื องเดิมให้ยาวออกไปอีกก็เป็ นได้

๙๑

จากที กล่าวมาข้างต้น นี แสดงเห็ น ได้ว่ าโครงสร้ างหลัก ๆ ของนิ ทานจัก รๆวงศ์ๆ และ
ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีนันมีลกั ษณะทีคล้ายคลึง กัน ทังนี น่ าจะเป็ นการยืนยันว่าโครงสร้างหลัก
ของเรื องแนวจักรๆวงศ์ๆ นีจะไม่เปลียนแปลงไม่ว่าจะเปลียนไปเป็ นสื อใดๆ ก็ตาม ทังนี น่ าจะเป็ น
เพราะโครงสร้างหลักดังกล่าวยังคงความเป็ นเรื องจักรๆวงศ์ๆ แต่สิ งทีน่ าสนใจและทีปรากฏในสื อ
ภาพยนตร์ก็คือ การเล่าเรื องของภาพยนตร์ในแนวเดิมจะเล่าในลักษณะเรี ยงตามลําดับเวลา และจะ
เล่าโดยตามตัว ละครหลัก เพียงตัว เดี ยว ตังแต่ เ ริ มเรื องจนกระทั งจบเรื อง แต่ เมือเป็ นการสร้ า ง
ภาพยนตร์แนวใหม่ จะเห็นว่าเมือวิเคราะห์ดว้ ยทฤษฎีโครงสร้างของพรอพ์พนีโครงสร้างไม่เปลียน
แต่จะเห็นว่าวิธีการเล่าเรื องของภาพยนตร์แนวใหม่มีลกั ษณะทีซับซ้อนมากยิงขึน กล่าวคือ มิได้เล่า
ตามลํา ดับ เวลา แต่ จ ะเล่ า แบบสลับ ฉากไปมา นอกจากนี ยัง มี โ ครงเรื องย่อ ยๆ แทรกเข้า มา
ค่อนข้างมาก
จากการศึกษาโครงสร้างของนิทานจักรๆวงศ์ๆและภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีทีนําเนื อหามา
จากนิทานจักรๆวงศ์ๆ นันพบว่าจะมีโครงสร้างหลักทีคล้ายๆ กัน พฤติกรรม (function) ทีน่าสนใจที
มักพบในนิทานและภาพยนตร์เกือบทุกเรื องคือ  D (ข) F คือ

=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน
ข
=ตัวเอกเรี ยนวิชากับพระฤๅษี/อาจารย์*
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษหรื อผูช้ ่วยเหลือ
F
=การได้ของวิเศษ
จากทีกล่าวมีขา้ งต้นนันจะเห็นได้ว่าโครงสร้างหลักๆ ของนิทานจักรๆวงศ์ๆ และภาพยนตร์
แนวแฟนตาซีนนมี
ั ลกั ษณะทีคล้ายคลึงกันกล่าวคือ เริ มต้นเรื องจะต้องมีเหตุให้ตวั ละครออกเดินทาง
ออกจากบ้าน ซึงส่ วนใหญ่ แล้ว การเดิ น ทางออกจากบ้านของตัวละครก็เพือเรี ยนวิชากับผูว้ ิเศษ
อาจารย์หรื อฤๅษี และต่อมาได้รับของวิเศษจากอาจารย์ และออกผจญภัยต่อไป ซึงทังนิ ทานจักรๆ
วงศ์ๆ และภาพยนตร์ แฟนตาซี ลว้ นเป็ นเรื องราวของตัวละครทีต้องออกผจญภัย ต่อสู้ และฝ่ าฟั น
อุปสรรคต่างๆ นอกจากนียังเป็ นขนบอย่างหนึงของนิทานไทยคือก่อนทีตัวละครจะได้ออกผจญภัย
นัน ตัวละครอาจจะยังอ่อนแอ ไม่มีวิชาและไม่พร้อมทีจะผจญภัย ดังนันจึงพบว่าในนิ ทานจักรๆ
วงศ์ๆ หลายเรื องมักจะเริ มต้น ด้วยการออกเดินทาง แล้วไปศึกษาหาความรู้ กบั อาจารย์ เพือสร้าง
ความเข็มแข้ง ให้แก่ ต ัว เองก่ อนที จะออกไปผจญภัยต่ อไป สิ งนี น่ าจะเป็ นเครื องยืน ยัน ได้ว่ า
โครงสร้างหลักของเรื องแนวจักรๆวงศ์ๆ นีจะไม่เปลียนแปลงไม่ว่าจะเปลียนไปเป็ นสื อใดๆ ก็ตาม
ทังนีน่าจะเป็ นเพราะโครงสร้างหลักดังกล่าวยังคงความเป็ นเรื องจักรๆวงศ์ๆ เอาไว้นนเอง
ั
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นอกจากนีลักษณะทีแสดงความเป็ นไทยอย่างหนึงทีปรากฏทังในนิ ทานและภาพยนตร์ คือ
พฤติกรรม D (พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษหรื อผูช้ ่วยเหลือ) ซึงมีปรากฏอยู่หลายครัง เสมือน
เป็ นทางออกเมือเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั หรื อไม่สามารถจะหาทางออกได้ ก็มกั จะปรากฏพฤติกรรม
D โดยเฉพาะ D มักจะมากับ H (ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง) I (ตัวเอกชนะตัวโกง) นันหมายความว่า ถ้า
ตัวละครไม่สามารถเอาชนะศัตรู ได้ จะมีตวั ละครผูช้ ่วยเหลือเข้ามาแก้ไขสถานการณ์เหล่านันให้
หรื อบางครังมอบอาวุธวิเศษให้ เมือตัวละครได้รับความช่วยเหลือหรื อได้รับของวิเศษก็จะสามารถ
เอาชนะฝ่ ายศัตรู ได้ในทีสุด สิ งนีสอดคล้องกับความคิดของคนในสังคมไทยอย่างหนึ งคือ ความคิด
เรื อง "คนดีตกนําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้" ซึงทังนิทานและภาพยนตร์ได้สะท้อนให้เห็นความจริ งของ
ชีวิตในประเด็นดังกล่าวนีด้วย
นอกจากนีพฤติกรรม ส (การทําเสน่ห)์ คอ (การใช้คาถาอาคม) ยังเป็ นพฤติกรรมทีสําคัญ
ในโครงสร้างนิทานจักรๆวงศ์ๆ และภาพยนตร์แฟนตาซีของไทยด้วย พฤติกรรมเหล่านีไม่มีปรากฏ
ในนิ ทานรั สเซี ย ดังที พรอพ์พ ศึก ษาไว้ และได้แสดงให้เห็ น วัฒ นธรรมไทยอย่างหนึ ง เพราะ
พฤติกรรมนีมีผลต่อการดําเนินเรื องและเป็ นเรื องทียังคงปรากฏความเชือเหล่านีในสังคมไทย
ประเด็นทีน่าสนใจและทีปรากฏในสื อภาพยนตร์ ก็คือ การเล่าเรื องของภาพยนตร์ ในแนว
แฟนตาซีแบบเดิม คือ ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๔ จะเล่าในลักษณะเรี ยงตามลําดับเวลา และจะเล่าโดยตาม
ตัวละครหลักเพียงตัวเดียว เช่นเรื องพระอภัยมณี ก็จะตามตัวละครพระอภัยมณี ไปตังแต่เริ มเรื อง
จนกระทังจบเรื อง แต่ เมือเป็ นการสร้างภาพยนตร์ แนวใหม่ คือ หลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ จะเห็นว่าเมือ
วิเคราะห์ดว้ ยทฤษฎีโครงสร้างของพรอพ์พนีโครงสร้างไม่เปลียน แต่วิธีการเล่าเรื องของภาพยนตร์
แนวใหม่มีลกั ษณะทีซับซ้อนมากยิ งขึ น กล่าวคือ มิได้เล่าโดยตามตัวละครเพียงตัว เดียวหรื อเล่า
ตามลําดับเวลา แต่จะเล่าแบบสลับฉากไปมา เล่าเรื องในลักษณะฉากหรื อเหตุการณ์ทีเกิดคู่ขนานกัน
ไป นอกจากนียังมีโครงเรื องย่อยๆ แทรกเข้ามาค่อนข้างมาก ผูว้ ิจยั พบว่าสามารถเห็นเทคนิ คเช่นนี
อย่างชัดเจนในภาพยนตร์ เรื องพระอภัยมณี พ.ศ. ๒๕๔๕ และเรื องสุดสาคร พ.ศ. ๒๕๔๙
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบโครงสร้างของนิทานจักรๆวงศ์ๆและภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีที
นําเรื องจัก รๆวงศ์ๆมาสร้างนี ทําให้เห็ นว่ามีทงส่
ั ว นทีเหมือนกันและส่ วนทีแตกต่างกัน ซึงความ
แตกต่างกันนัน อาจจะมีสาเหตุของความแตกต่างได้ ๔ ประการ คือ
ประการที ๑ นิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ทีเป็ นนิ ทานพืนบ้านนันเป็ นข้อมูลมุขปาฐะซึงทําให้มีอยู่
หลากหลายสํานวน เมือผูส้ ร้างภาพยนตร์นาํ มาสร้างอาจจะได้ขอ้ มูลทีต่างไปจากสํานวนมุขปาฐะที
ผูว้ ิจยั เลือกมาวิเคราะห์ในครังนี แต่อย่างไรก็ตามก็จะเห็นว่าภาพยนตร์ ยงั คง "ความเป็ นเรื อง" นันๆ
เอาไว้ เช่น เรื องไกรทอง จะต้องมีชาละวันมาลักพานางตะเภาทองไป (A) เศรษฐีประกาศหาคน
ปราบจระเข้ (B) ไกรทองมารับอาสา (C) เมือทําสําเร็ จได้แต่งงานกับตะเภาแก้วตะเภาทอง (W*)
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ส่วนเนือเรื องต่อไปอาจจะกล่าวว่าได้นางวิมาลาหรื อนางเลือมลายวรรณเป็ นภรรยา (W*) ซึงการได้
นางจระเข้เป็ นภรรยานีอาจจะสลับก่อนหลังได้ คือ ตอนลงไปสูก้ บั ชาละวัน ไกรทองอาจจะได้นางวิ
มาลาในตอนนัน หรื อได้หลังจากทีทํางานสําเร็ จแล้วได้แต่งงานกับนางตะเภาแก้วตะเภาทอง แล้ว
คิดถึงนางวิมาลาจึงลงไปหานาง ส่วนเรื องพระอภัยมณี คือ พระอภัยมณี เป่ าปี นางผีเสื อสมุทรลักพา
พระอภัยมณี ไปเป็ นสามี พระอภัยมณี หนีนางยักษ์ ได้นางเงือกเป็ นชายา เรื องกากี ท้าวพรหมทัตเป็ น
พระราชาชรา มีมเหสีงามชือกากี พญาครุ ฑมาลักนางไป คนธรรพ์ไปตาม นางกากีถูกเนรเทศ เรื อง
สุดสาคร สุดสาครเป็ นลูกนางเงือก เรี ยนวิชากับฤๅษี ได้มา้ นิลมังกร ออกตามหาพระอภัยมณี พบชี
เปลือย ชีเปลือยขโมยไม้เท้า และตอนหลังได้กลับคืนมา เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม นางโสนน้อย
คลอดออกมาพร้อมเรื อนทอง ต่อมาต้องออกจากเมือง ได้ยาวิเศษ พบนางกุลาและช่วยไว้ เดินทาง
ไปช่วยเจ้าชาย นางกุลาสวมรอยแต่งงานกับเจ้าชาย ต่อมาความจริ งเปิ ดเผย นางกุลาถูกลงโทษ นาง
โสนน้อยได้แต่งงานกับเจ้าชาย เป็ นต้น
ประการที ๒ ผูส้ ร้ างหรื อผูเ้ ขียนบทอาจจะมีการดัดแปลงตัวบทจากนิ ทานเดิมให้มีความ
แปลกใหม่ และมีความน่าสนใจมากยิงขึน ผูว้ ิจยั พบว่าภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีในยุคหลังทีนําเนื อ
เรื องมาจากนิทานจักรๆวงศ์ๆนัน ผูเ้ ขียนบทได้มีการตีความตัวบทใหม่ ซึงจะแตกต่างจากเรื องเดิมที
คนทัวไปรั บรู้ เช่น กรณี ข องเรื องพระอภัยมณี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูเ้ ขียนบท คื อ "หยดนํา" ได้มีก าร
ตีความตัวบทใหม่ โครงสร้างหลักเป็ นเรื องของพระอภัยมณี ทีถูกนางผีเสือสมุทรลักพาตัวไป แต่ใน
ตอนท้ายเรื องเห็นได้ชดั ว่าผูเ้ ขียนสร้างให้นางเงือกเป็ นนางเอกของเรื อง และจบเรื องด้วยการทีพระ
อภัยมณี ดูแลนางเงือก และเรื องจบแบบมีความสุ ข นอกจากนี ยังพบว่ามีโครงเรื องย่อยแทรกเข้ามา
นันคือเป็ นเรื องราวของศรี สุวรรณทีเดินทางไปกับพราหมณ์ทงสามคน
ั
และปลอมตัวเข้าไปเป็ นคน
สวนและต่อมาได้นางเกษราเป็ นชายา นอกจากนี ยังเห็นว่าศรี สุวรรณเป็ นผูไ้ ปช่วยพระอภัยมณี ที
เกาะแก้วพิศดาร ซึงเนือหาส่วนนีผิดแปลกไปจากเรื องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่
นอกจากนี เรื องสุ ด สาครที ผูส้ ร้ า งภาพยนตร์ ต ัด ตอนมาจากเรื องพระอภัยมณี ก็มี ก าร
เปลียนแปลงเนือหาค่อนข้างมาก มีการเปลียนแปลงเนือหา ภาพยนตร์จบในลักษณะแบบมีความสุ ข
(happy ending) คือสุดสาครได้พบกับพระอภัยมณี นอกจากนี โครงเรื องของเรื องสุ ดสาครยังมีการ
ปรับเปลียนไปค่อนข้างมาก คือ กล่าวว่าอุศเรนเป็ นผูช้ ่วยพระอภัยมณี และได้ยกกองทัพมาท้ารบกับ
ศรี สุวรรณ และในช่วงทีทําสงครามกันอยูน่ ี เอง เป็ นตอนทีสุ ดสาครได้มาพบพระอภัยมณี และช่วย
ทําสงครามจนกระทังมีชยั ชนะอุศเรน เนือเรื องดังกล่าวนีไม่ปรากฏในเรื องพระอภัยมณี สาํ นวนของ
สุนทรภู่
ประการที ๓ เหตุผลของการสร้างภาพยนตร์ทีต้องสร้างให้เรื องสมจริ ง ดังนันจึงต้องมีการ
ดัดแปลงเพือให้ผชู้ มเห็นภาพชัดเจนและเป็ นเหตุเป็ นผลน่ าเชือถือ เช่น การเพิ มตัวละครและเพิ ม
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เนือหา ในภาพยนตร์เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง ผูว้ ิจยั พบว่าในสํานวนนิทานมุขปาฐะกล่าวว่า
นางเภาเลียงลูกเองจนเติบโต แต่ในภาพยนตร์ พบว่ามีการเพิ มตัวละครกองรักษ์ ซึงเป็ นยักษ์ทีเป็ น
บริ วารของนางสันธมาร แต่เป็ นยักษ์ฝ่ายดีและคอยช่วยเหลือนางสิ บสอง และเมือนางเภาคลอดลูก
ยักษ์กองลมก็ช่วยเลียงดูให้จนเติบใหญ่ ซึงการเพิ มตัวละครนีทําให้เรื องสมจริ งมากยิงขึน เพราะการ
เลียงลูกด้วยตัวเองขณะทีนางเภาถูกขังไว้ในถํา ทีไม่มีอาหารและนํา คงจะเป็ นเรื องทีเป็ นไปได้ยาก
และไม่สมเหตุผล ดังนันเมือถ่ายทอดผ่านสื อภาพยนตร์ จึงต้องมี การปรับเปลียนเนื อเรื องโดยการ
เพิ มตัวละครให้เรื องมีความสมจริ งมากยิงขึน
สําหรับการเพิ มเนือหา เช่น เรื องพระอภัยมณี (๒๕๔๕) มีการเพิ มเรื องราวของเสื อเมฆที
ออกปล้นชาวบ้าน และพราหมณ์ทงสามมาช่
ั
วยปราบ ในส่ วนนี ช่วยทําให้เรื องดูสมจริ ง และผูช้ ม
เห็นความสามารถในการต่อสูข้ องศรี สุวรรณและพราหมณ์ทงสามได้
ั
ชดั เจนยิงขึน กล่าวคือ เป็ นการ
ผูกโยงเรื องให้พราหมณ์ทงสามได้
ั
พบกับศรี สุวรรณและพระอภัยมณี ทีถูกขับออกมาจากบ้านเมือง
และเป็ นฉากที เปิ ดโอกาสให้ศรี สุว รรณได้แสดงฝี มือในเชิ งรบด้ว ยกระบอง และแสดงให้เห็ น
ความสามารถของพราหมณ์ทงสามในการต่
ั
อสูอ้ ีกด้วย ซึงในภาพยนตร์ เรื องพระอภัยมณี (๒๕๐๙)
มีได้กล่าวถึง
ประการที ๔ เหตุผลของการเพิ มตัวละครเพือให้ภาพยนตร์ มีครบทุกรส โดยเฉพาะความ
ตลกขบขัน เช่น ในเรื องพระอภัยมณี (๒๕๐๙) มีการเพิ มตัวละครคือ "ไข่ทอง" เป็ นเด็กทีอยู่กบั ฤๅษี
เป็ นตัวละครทีคอยหยอกล้อและสร้างความตลกขบขันตอนทีเจรจากับฤๅษี นอกจากนียังมีการแทรก
ตอนทีไข่ทองเสกให้มีสาวนุ่งน้อยห่มน้อยออกมาเต้นจัมบ๊ะให้กบั คนทีอยู่บนเกาะได้ดูเป็ นการลอง
วิชา เป็ นต้น การเพิ มตัวละครในเรื องพระอภัยมณี ในยุคนี น่ าจะสื บเนื องมาจากขนบของการแสดง
ละครทีจะต้องมีตวั พระ ตัวนาง และตัวตลก การเพิ มตัวละครเข้ามาในเรื องพระอภัยมณี นีจึงทําให้
ภาพยนตร์ เรื องนี มีรสตลกด้วย ในภาพยนตร์ เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิ บสองมีการเพิ มตัวละคร
เทวดาซึงเป็ นตัวละครอีกตัวหนึงทีคอยช่วยเหลือพระรถ ตัวละครตัวนีทําหน้าทีช่วยเหลือพระรถใน
ด้านต่างๆ เช่น เสกให้หน้าอกของกองรักซึงเป็ นยักษ์ผชู้ ายให้มีนาํ นมเลียงทีสามารถเลียงดูพระรถ
จนเติบโตได้ นําไก่มาให้ แปลงการเป็ นม้าพาพระรถไปเมืองนานตะวัน นอกจากนีตัวละครเทวดายัง
ทําหน้าทีสร้างความตลกขบขันในเรื องอีกด้วย
โครงสร้างของนิทานจักรๆวงศ์ๆ ของนิทานจักรๆวงศ์ๆ และภาพยนตร์แฟนตาซีดงั ทีกล่าว
ไปข้างต้นนีทําให้เห็นว่ามีทงส่
ั วนทีเหมือนกันและส่วนทีแตกต่างกัน รวมทังเห็นวัฒนธรรมไทยที
สะท้อนผ่านโครงสร้างดังกล่าว นอกจากโครงสร้างของเรื องเล่าที ปรากฏในบทนี นัน ยังพบว่ามี
เนือหาในส่วนทีเป็ นภาพสะท้อนสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยทีปรากฏในภาพยนตร์ แฟนตาซี
ซึงเป็ นข้อมูลทีน่าสนใจเช่นเดียวกัน ดังทีผูว้ ิจยั จะได้กล่าวในบทต่อไป
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บทที ๔
ภาพสะท้ อนวิถชี ีวติ และวัฒนธรรมไทยในภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี
ในการสร้างภาพยนตร์ นันผูส้ ร้ างมักนําสิ งแวดล้อมที ตนพบเห็ นหรื อสิ งทีอยู่ในสังคม ซึ ง
ได้แก่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในรู ปแบบต่างๆ อาทิ ประเพณี พิธีกรรมและความเชือมาถ่ายทอดไว้ใน
เรื อง ทังนีก็เพือให้การนําเสนอเรื องราวต่างๆนันมีความสมจริ ง และเพือทําให้ผชู้ มสามารถเข้าใจเนื อ
เรื องได้ดียงขึ
ิ นเนืองจากเป็ นสิ งทีพวกเขาคุน้ เคย
คําว่าวัฒนธรรมเป็ นคําทีมีความหมายกว้าง โดยทัวไปแล้ววัฒนธรรมคือสิ งทีประกอบไป
ด้วยสิ งทีมนุษย์สร้างขึน กําหนดขึน อาจเป็ นการประดิษฐ์วตั ถุสิ งของเครื องมือเครื องใช้ หรื ออาจ
เป็ นการกําหนดพฤติกรรมหรื อความคิด ตลอดจนวิธีการหรื อระบบการทํางาน วัฒนธรรมต้องมีการ
เรี ยนรู้ และการถ่ ายทอด ๑ วัฒ นธรรมแบ่ ง ได้เป็ น ๒ ลัก ษณะ คื อ ลัก ษณะแรก วัฒ นธรรมเป็ น
สัญลักษณ์และจับต้องไม่ได้ เช่น ภาษาพูด ระบบความเชือ โลกทัศน์ กิริยา มารยาท ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และลักษณะทีสอง คือ วัฒนธรรมทางด้านวัตถุ เช่น อาคารบ้านเรื อน วัด และศิลปกรรม
ประติมากรรมต่างๆ ตลอดจนสิ งของเครื องมือเครื องใช้ต่างๆ ทีใช้ในชีวิตประจําวัน๒
จากการศึกษาภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ทัง ๖ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี (๒๕๒๓) เรื องไกรทอง
ภาค ๑ (๒๕๒๓) เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘) เรื องไกรทอง (๒๕๔๔) เรื องพระรถเมรี
(๒๕๒๔) เรื องพระอภัยมณี (๒๕๐๙) เรื องพระอภัยมณี (สุ รชัย-จุฬาลักษณ์ ) (๒๕๔๕) ภาพยนตร์
การ์ ตูน เรื องสุด สาคร (๒๕๒๒)เรื องสุ ดสาคร (๒๕๔๙) และ เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม (๒๕๐๙)
พบว่าผูส้ ร้างภาพยนตร์ ได้แทรกวัฒ นธรรมและความเป็ นไทยต่างๆ ไว้ในเรื องด้วย ในบทที ๔ นี
ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกและนําเสนอภาพสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย ๑๓ ประเด็น ได้แก่ การแต่ง
กาย สถาปัตยกรรมและสิ งก่อสร้าง ยานพาหนะ งานฝี มืออืนๆ ข้าวของเครื องใช้ภายในบ้าน อาชีพ
และการทํามาหากิ น ประเพณี พิธีก รรม ความเชื อ การละเล่น พืนบ้าน กี ฬาพืนบ้าน และเพลง
พืนบ้าน รายละเอียด ดังนี

๑

อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนาและชาติพันธุ์, (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑.
๒
เรื องเดียวกัน, หน้า ๒.
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๔.๑ การแต่งกาย
การแต่งกายทีปรากฏในภาพยนตร์แฟนตาซีทงั ๖ เรื องนันสามารถจําแนกได้เป็ นการแต่ง
กายของชาวบ้าน การแต่งกายของชาวเมือง และการแต่งกายของตัวละครตัวอืน ดังนี
๔.๑.๑ การแต่งกายของชาวบ้าน
การแต่งกายของชาวบ้านทัวไปถ้าเป็ นผูช้ ายอยู่ในบ้านจะนุ่ งโสร่ ง กางเกงขาก๋ วย ไม่สวม
เสือ แต่เมือออกนอกบ้านจะสวมเสือลายดอก หรื อผ้าพืน ถ้าเป็ นผูห้ ญิงจะสวมเสือแขนยาว หรื อเสื อ
คอกระเช้า นุ่งผ้าถุง เวลาอาบนําผูห้ ญิงจะนุ่ งกระโจมอก สําหรับเด็ก ถ้าอยู่บา้ นก็นุ่งกางเกงขาก๋ วย
หรื อผ้าขาวม้าทีนุ่งแบบหยักรัง ถ้าเป็ นตอนเล่นนําเด็กผูช้ ายจะไม่สวมใส่อะไรเลย

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

ภาพยนตร์ เรื องโสนน้อยเรื อนงาม (๒๕๐๙)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

ภาพยนตร์ เรื องพระรถเมรี (๒๕๒๔)

ภาพยนตร์ เรื องพระรถเมรี (๒๕๒๔)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)
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นอกจากนียังพบว่าตํารวจจะแต่งด้วยชุดข้าราชการ สวมเสือและกางเกง ดังทีปรากฏในการ
แต่งกายของตํารวจทีออกตระเวน ในภาพยนตร์เรื องไกรทอง ๒ และในเรื องโสนน้ อยเรื อนงาม ดังนี

ภาพยนตร์ เรื องโสนน้อยเรื อนงาม (๒๕๐๙)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

ในเรื องไกรทองมีตอนหนึงทีกล่าวถึงหมอจระเข้ทีเป็ นคนใต้มาอาสาปราบจระเข้มีเครื อง
แต่งกายของหมอปราบจระเข้เป็ นชุดของโนรา นําเสนอความเป็ นภาคใต้ ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง
ภาค ๑ และชุดคนทรงเจ้าจีน ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ ดังนี

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

๔.๑.๒ การแต่งกายของชาวเมือง
การแต่งกายของชาวเมืองทีพบในภาพยนตร์ ได้แก่ พระมหากษัตริ ย ์ มเหสี ชายา และนาง
สนมนันจะแต่งกายด้วยชุดไทย และสังเกตเห็นได้ว่าภาพยนตร์ในยุคหลังคือ พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื อยลง
มาจะใช้ก ารแต่ งกายด้ว ยชุ ด ไทย หรื อเสื อผ้าแบบไทยประยุก ต์ ดังปรากฏในเรื องพระอภัยมณี
(๒๕๔๕) และเรื องไกรทอง (๒๕๔๔) ดังนี

๙๘

ภาพยนตร์ เรื องพระรถเมรี (๒๕๒๔)

ภาพยนตร์ เรื องโสนน้อยเรื อนงาม (๒๕๐๙)

ภาพยนตร์ เรื องกากี (๒๕๒๓)

ภาพยนตร์ เรื องพระรถเมรี (๒๕๒๔)

ภาพยนตร์ เรื องโสนน้อยเรื อนงาม (๒๕๐๙)

ภาพยนตร์ เรื องกากี (๒๕๒๓)

๙๙

ภาพยนตร์ เรื องพระอภัยมณี (๒๕๔๕)

ภาพยนตร์ เรื องพระอภัยมณี (๒๕๔๕)

๔.๑.๓ การแต่งกายของตัวละครตัวอืนๆ ในเรื อง
การแต่งกายของตัวละครตัวอืนๆ ก็ยงั คงแสดงให้เห็นความเป็ นไทย ตัวละครจะแต่งกาย
สวมใส่เสือผ้าและเครื องประดับทีแสดงให้เห็นความเป็ นไทย ดังนี

ภาพยนตร์ เรื องพระรถเมรี (๒๕๒๔)

ภาพยนตร์ เรื องพระอภัยมณี (๒๕๔๕)

ภาพยนตร์ เรื องกากี (๒๕๒๓)

ภาพยนตร์ เรื องพระอภัยมณี (๒๕๐๙)

๑๐๐

๔.๒ สถาปัตยกรรมและสิงก่อสร้ าง
สถาปัตยกรรม หมายถึง สิ งก่อสร้างต่างๆ รวมทังอาคารบ้านเรื อน ทีอยู่อาศัย โบสถ์ วิหาร
เจดีย ์ รวมถึงการตกแต่งอาคารทังภายในและภายนอก ในภาพยนตร์ ไทยแนวแฟนตาซีทงั ๖ เรื อง
ปรากฏวัฒนธรรมทีเป็ นสถาปัตยกรรมดังต่อไปนี
๔.๒.๑ บ้านเรื อนและทีอยูอ่ าศัย
ภาพทีปรากฏในเรื องไกรทองเป็ นภาพวิถีชีวิตของคนไทยภาคกลางทีอาศัยอยู่ริมแม่นาํ ลํา
คลอง ชาวบ้านจะปลูกสร้างบ้านเรื อนเป็ นบ้านไม้สองชัน ข้างฝาเป็ นไม้หรื อฝาก มุงหลังคาด้วย
จาก มีส่วนทีเป็ นศาลาหรื อท่านํายืนลงไปในแม่นาํ ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ และ ภาค ๒
หน้าบ้านของทุกบ้านจะหันหน้าลงสู่ลาํ คลอง และบางบ้านจะวางแพงขายของอยูห่ น้าบ้านด้วย เช่น
ขายเครื องมือจับสัตว์นาํ เช่น ลอบ หรื อ ไซ ขายหม้อ ขายพัก เป็ นต้น

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

ภาพยนตร์ เรื องโสนน้อยเรื อนงาม (๒๕๐๙)

ภาพยนตร์ เรื องโสนน้อยเรื อนงาม (๒๕๐๙)

๑๐๑

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

๔.๒.๒ วัด
วัดทีพบในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ ตอนทีไกรทองไปหาอาจารย์คงเพือเรี ยนวิชา
ปราบจระเข้ ในเรื องกล่าวว่าเป็ นวัดหน้าพระธาตุ

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)

๔.๒.๓ วัง
ส่วนใหญ่แล้วภาพยนตร์จะนําเสนอฉากพระราชวังหรื อเมืองแต่ส่วนทีเป็ นภายใน ถ้าเป็ น
ภายนอกก็จะนําเสนอในระยะไกล ทีเห็นได้ชดั มากกว่าเรื องอืนๆ คือภาพยนตร์ เรื องกากี ทีนําเสนอ
ภาพเมืองของท้าวพรหมทัต และในเรื องสุดสาคร เป็ นภาพเมืองการะเวก และเมืองปักกา ดังนี

ภาพยนตร์ เรื องกากี (๒๕๒๓)

ภาพยนตร์ เรื องกากี (๒๕๒๓)

๑๐๒

ภาพยนตร์ เรื องกากี (๒๕๒๓)

ภาพยนตร์ เรื องกากี (๒๕๒๓)

ภาพยนตร์ เรื องสุ ดสาคร (๒๕๔๙)

ภาพยนตร์ เรื องสุ ดสาคร (๒๕๔๙)

๔.๒.๔ สิ งก่อสร้างอืนๆ
ในภาพยนตร์ เรื องพระอภัยมณี (๒๕๔๕) มีศาลากลางนําทีศรี สุวรรณและนางเกษรากําลัง
ปรึ กษากันเพือจะเดินทางไปช่วยพระอภัยมณี และป้ อมปราการของเมืองการเวกในเรื องสุ ดสาคร
ดังนี

ภาพยนตร์ พระอภัยมณี (๒๕๔๕)

ภาพยนตร์ เรื องสุ ดสาคร (๒๕๔๙)

๑๐๓

๔.๓ ยานพาหนะ
การเดินทางสัญจรไปมาของผูค้ นทีปรากฏในภาพยนตร์ จะใช้การเดินทางทางเรื อ ซึงจะเห็น
ได้ว่าเป็ นการคมนาคมทีสําคัญในสมัยก่อนและของชาวบ้านทีอยู่ริมนํา ดังทีปรากฏในภาพยนตร์
เรื องไกรทอง ภาค ๑ เรื อทีปรากฏในเรื องไกรทองมีหลายลักษณะ เช่น เรื อแจวทีใช้พายไปมายังที
ต่างๆ เรื อสินค้า เรื อทีมีประทุน เป็ นต้น นอกจากนีก็มีแพ ดังปรากฏในเรื องไกรทอง (๒๕๔๔) ดังนี

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

ภาพยนตร์ เรื องสุ ดสาคร (๒๕๔๙)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

๑๐๔

๔.๔ หัตถกรรมพืนบ้ าน
หัตถกรรมพืนบ้านทีปรากฏในภาพยนตร์แนวแฟนตาซีพบว่าเป็ นหัตถกรรมพืนบ้านทีเป็ น
เครื องมือในการทํามาหากิน เช่น ลอบ ไซ หม้อ ไห ฯลฯ นอกจากนี มีหัตถกรรมทีเป็ นเครื องสาน
อืนๆ เช่น ปลาตะเพียน งอบ ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

๔.๕ งานฝี มืออืนๆ
งานฝี มืออืนๆทีพบในภาพยนตร์แนวแฟนตาซี พบบายศรี ปากชาม และอุบะหุม้ โคมพรรษา
ในเรื องโสนน้ อยเรื อนงาม ดังนี

ภาพยนตร์ เรื องโสนน้อยเรื อนงาม (๒๕๐๙)

ภาพยนตร์ เรื องโสนน้อยเรื อนงาม (๒๕๐๙)

๑๐๕

๔.๖ ข้ าวของเครืองใช้ ภายในบ้ าน
ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ ปรากฏข้าวของเครื องใช้ภายในบ้านทีกล่าวถึงนี เช่ น
เชี ยนหมาก โต๊ะ เตี ยง ตู้ ฯลฯ ซึ งจะเห็น ได้ว่าวัตถุสิ งของ เครื องใช้ เครื องเรื อนต่างๆ เป็ นแบบ
ชาวบ้าน นอกจากนีก็มีหิ งพระทีมีพระพุทธรู ปและเครื องรางของขลังและสิ งศักดิต่างๆ ดังนี

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)

๔.๗ อาชีพและการทํามาหากิน
การประกอบของผูค้ นที ปรากฏในภาพยนตร์ พบว่าในเรื องไกรทอง ชาวบ้านประกอบ
อาชีพค้าขาย การประมงนําจืด เช่น ใช้ยอ ทอดแห เป็ นต้น แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของผูค้ นกับ
สายนํา ใช้นาํ อาบ กิน และชําระล้างร่ างกาย บางบ้านทําเป็ นร้านค้าขายของต่างๆ ตังอยู่ริมนํา และ
บางส่วนก็เอาสินค้าใส่เรื อพายเรื อเร่ ขายของไปตามลํานํา ดังนี

๑๐๖

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ ๒๕๒๘)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

๑๐๗

๔.๘ ประเพณี
ประเพณี เป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรม เป็ นสิ งทีมนุษย์สร้างขึน ถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ งสู่คน
อีกรุ่ นหนึ ง และเปลียนแปลงได้ตามเหตุปัจจัย มีองค์ประกอบ คือ หลักความเชือ พิธีกรรม สมาชิ ก
และอาจมีการเฉลิมฉลองด้วยก็ได้ การดํารงชี วิตของคนไทยนิ ยมปฏิบัติ ตามประเพณี โดยเฉพาะ
ประเพณี เกียวกับชีวิตตังแต่คนคนหนึงเกิดจนกระทังตายนัน จะมีความสัมพันธ์กบั ประเพณีทีเกียวกับ
ชีวิตหลายประเพณี เช่น การแต่งงานเป็ นประเพณี ทีเกียวข้องกับชีวิตทีสําคัญอีกประเพณี หนึ ง และ
เป็ นประเพณี ทีจัดขึนเพือให้ชายหญิงได้อยูด่ ว้ ยกันอย่างถูกต้องตามประเพณี
ประเพณี การแต่งงานในเรื องไกรทอง (๒๕๔๔) เป็ นตอนทีไกรทองปราบชาละวันสําเร็ จ
เศรษฐีจึงยกนางตะเภาแก้วและตะเภาทองให้แต่งงานกับไกรทอง และยกสมบัติให้ครึ งหนึ งตามที
ได้สญ
ั ญาไว้

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

ประเพณี ก ารไว้ทรงผมเด็กๆ ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง และพระรถเมรี เด็ก ผูช้ ายจะไว้
ผมจุก แกละ เปี ย

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

๑๐๘

ภาพยนตร์ เรื องพระรถเมรี (๒๕๒๔)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

๔.๙ พิธีกรรม
พิธีกรรมทีพบในเรื องไกรทองคือตอนทีหมอจระเข้จะปราบจระเข้นันจะมีการประกอบ
พิธีกรรมตังเครื องบวงสรวงเทวดาเสียก่อน ไกรทองก็ทาํ เช่นเดียวกับหมอจระเข้คนอืนๆ เช่นกัน

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)

๑๐๙

ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔) ได้กล่ าวถึงพิธีเสี ยบกระบะ ทีกล่าวว่าเป็ นพิธีทีจะ
ช่วยปัดเป่ าความชัวร้ายออกจากหมู่บา้ นและจะประกอบพิธีนีในช่วงวันสงกรานต์ ในการประกอบ
พิธีจะต้องใช้หญิงสาวพรหมจรรย์จาํ นวน ๘ คน เป็ นผูป้ ระกอบพิธี ดังนี

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

พิธีกรรมอีกพิธีหนึงทีพบในเรื องไกรทอง คือพิธีทรงเจ้าเข้าผี ซึงในเรื องพูดถึงการเข้าทรงผี
จีน เมือมีชาวบ้านคนหนึงมาขอให้เจ้าจีนช่วยปราบจระเข้ทีกินลูกและผัวของตน แสดงให้เห็นความ
เชือของความเชือของชาวบ้านทีมีต่ออํานาจศักดิสิทธิต่างๆ

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)

๔.๑๐ ความเชือ
ความเชือ หมายถึง ความเชือทีเกียวข้องกับสิ งศักดิสิทธิหรื อความเชือในสิ งทีมีอาํ นาจเหนื อ
มนุษย์ เช่น พระภูมิเจ้าที ผีปู่ตา เจ้าเข้าทรง เทพเจ้า ฯลฯ๓ ความเชือเป็ นสิ งทีปรากฏอยู่ในทุกสังคม

๓

อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนาและชาติพันธุ์, (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๘-๙.

๑๑๐

ความเชือมีทงสิ
ั งทีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ วัฒนธรรมทีเกียวกับความเชือมีปรากฏบ่อยครังใน
ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี สามารถจําแนกความเชือทีปรากฏในเรื องได้ดงั นี
๑) ความเชือเรื องคาถาอาคม
ความเชือเรื องคาถาอาคม ตอนทีอาจารย์ใช้อาคมรักษาแผลให้ไกรทอง ในภาพยนตร์ เรื อง
ไกรทอง ภาค ๑
ความเชือเรื องการเสกพลูเสียบไว้ทีมวยผมของนางวิมาลาและลงคาถาทีหน้าผากของนาง ก็
จะทําให้นางกลายเป็ นคน ตอนทีไกรทองพานางวิลาขึนไปเมืองมนุ ษย์ ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง
ภาค ๑
๒) ความเชือเรื องการบวงสรวงบูชา
ความเชือเรื องการบวงสรวงหมอจระเข้ ก่อนทีจะปราบจระเข้ ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง
ภาค ๑ หมอจระเข้เป็ นหมอภาคใต้ มีการไหว้ครู ของหมอเป็ นทํานองโนรา มีดนตรี ประกอบเป็ น
ดนตรี ทาํ นองทีใช้แสดงโนราของภาคใต้
๓) ความเชือเรื องของขลังของวิเศษ
ความเชือเรื องอาวุธวิเศษ คือ หอกสัตโลหะ มีดหมอลงอักขระ เทียนวิเศษทีลงมนตรา จุดลง
นําได้ ใช้ระเบิดนํา เสือยันต์ มงคลกันสัตว์ร้ายทุกชนิด ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑
๔) ความเชือเรื องคนเงาหัวหายเป็ นคนถึงคาด
ความเชือเรื องคนหัวหาย เชือว่าเป็ นคนทีถึงฆาต ปรากฏในตอนทีนางวิมาลาเห็นชาละวัน
หัวหาย ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑
๕) ความเชือเรื องนิมิต
ความเชือเรื องนิมิต นิมิต คือปรากฏการณ์ต่างๆ ซึงคนสมัยก่อนเชือว่าเป็ นสิ งบอกเหตุ เชือ
กันว่าผูป้ ระสบพบเห็นนิ มิตนันหรื อผูท้ ีเป็ นวงศาคณาญาติและมิตรสหายจะประสบภัยอันจะมีมา
ข้างหน้า นิ มิตปรากฏในลักษณะต่ าง ๆ กัน จุลทัศน์ พยาฆรานนท์๔ แบ่งประเภทของนิ มิตไว้ ๕
ประเภท คือ นิมิตทีเกิดในตัวคน ได้แก่ นิมิตฝัน นิมิตกระเหม่นตามอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกาย เป็ นต้น
นิมิตทีเกิดจากสัตว์ ได้แก่ นิมิตจิ งจกทัก นิมิตตุ๊กแกร้อง นิมิตกาบอกข่าว นิ มิตผึงจับบ้าน และนิ มิต
หนูกดั ผ้า เป็ นต้น นิมติ ทีเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ได้แก่ นิ มิตฟ้ าผ่า นิ มิตต้นไม้ลม้ นิ มิตลม
พายุ นิมิตท้องฟ้ าเป็ นสี ต่าง ๆ นิ มิตเมฆเป็ นรู ปต่าง ๆ เป็ นต้น นิ มิตทีเกิดจากภูตผี ได้แก่ นิ มิตผีมา
ปรากฏภาพหลอกหลอน นิมิตเกิดด้วยเสียงภูตผีร้องคราง นิมิตปรากฏด้วยกลิ นซากศพ เป็ นต้น และ
ประเภทสุดท้ายเป็ นนิมิตทีเกิดจากปรากฏการณ์ประหลาดต่าง ๆ ได้แก่ นิ มิตเกิดด้วยเสี ยงศาสตรา

๔

จุลทัศน์ พยาฆรานนท์, “นิมิต,” สารานุ กรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ๗ (๒๕๔๒) : ๓๐๖๑.

๑๑๑

หรื ออาวุธกระทบกัน เอง นิ มิต เกิ ด ด้ว ยถ้ว ยโถโอชามบัน ดาลกระทบกัน แตกเอง นิ มิต ข้า วสาร
บันดาลงอกขึนเองกลางเตาไฟ เป็ นต้น
๕.๑) นิมิตทีเกิดในตัวคน คือ นิ มิตฝัน ความฝันจะเป็ นเหมือนลางบอกเหตุทีจะเกิด
ขึนกับคนใกล้ตวั หรื อเป็ นสิ งทีผูฝ้ ันจะประสบในอนาคตอันใกล้ และการทํานายฝันหรื อตีความความฝัน
จะเป็ นสิ งอธิบายเรื องราวหรื อสิ งทีฝันเห็นว่าจะเป็ นอย่างไร
ความเชือเรื องความฝัน ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ ชาละวันฝัน ว่าไฟไหม้ถ าํ นํา
ทะลัก เข้ามาในถํา ถําถล่ม มีเทวดามาตัดหัว ของชาละวัน ชาละวันจึ งให้เจ้าปู่ ทํานายฝัน ให้ เจ้าปู่
กล่าวว่าฝันนีเป็ นฝันทีร้ายนัก ชาละวันมีเคราะห์ร้าย เทวดา หมายถึงหมอจระเข้ทีมีอาคมจะตามลง
มาล้างผลาญชีวิตชาละวัน เพราะชาละวันไปลักเอานางตะเภาทองมา
วิธีแก้ไขก็คือ ต้องให้จระเข้บริ วารไปเฝ้ าทีรอบๆถํา อย่าให้มีมนุ ษย์เข้ามา และชาละวัน
จะต้องบําเพ็ญศีลภาวนาสมาธิ อย่าขึนไปเมืองมนุษย์ ถึงหมอจระเข้จะเรี ยกอย่างไรก็อย่าขึนไป
๖) ความเชือเรื องถูกผีหรื อวิญญาณเข้าสิง
ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ ตอนทีนางตะเภาทองไม่พดู เพราะชาละวัน มีผีจระเข้เข้า
สิง ถ้าชาละวันตาย ตะเภาทองก็จะหาย ไกรทองไม่ยอมฆ่าไกรทองเพราะได้สญ
ั ญากับอาจารย์เอาไว้
อาจารย์คงเป็ นผูฆ้ ่าชาละวัน เมือชาละวันตาย นางตะเภาทองก็พดู ได้เป็ นปกติ
๗) ความเชือเรื องการทรงเจ้าเข้าผี
ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ ความเชื อเรื องการทรงเจ้าเข้าผี ในเรื องเป็ นการทรง
เจ้าของเทพเจ้าจีน ชือ เยียมไล่อ๋อง เป็ นตอนที ชาวบ้านคนหนึ งไปขอให้อาจารย์ช่วยปราบจระเข้
เพราะว่าลูกผัวของนางถูกจระเข้กินไป ในขณะทีเข้าทรงอยู่นัน กําลังทําพิธี เมือลูกศิษย์จุดประทัด
ส่งวิญญาณเทพเจ้า ก็ทาํ ให้เทพเจ้าออกจากร่ าง และกลายเป็ นคนธรรมดาจึงทําให้ถกู จระเข้กิน
๘) ความเชือเรื องคนทีเรี ยนอาคมมากกลายร่ างเป็ นจระเข้
ในภาพยนตร์เรื องไกรทอง ภาค ๒ ความเชือเรื องจระเข้ผสี ิง ในเรื องคือไอ้เคียม อาจารย์คง
นังทางในดูก็เห็นว่าเดิมไอ้เคียมเป็ นคน แต่ว่าเรี ยนวิชาอาคมมากมาย จึงต้องราชภัย จึงแปลงกายเป็ น
จระเข้กดั กินมนุษย์ จึงทําให้ไม่สามารถคืนร่ างเป็ นคนได้ ตัวมันดํา กํายําเหมือนไม้เคียม จึงได้ฉายา
ว่าไอ้เคียม
ถ้าจะปราบไอ้เคียมต้องใช้หอกนวโลหะ ซึงจะต้องใช้โลหะอีก ๒ ชนิ ด คือ เมฆพัตรและ
เหล็กไหล เพือเอามาหลอมรวมกับสัตโลหะ ให้เป็ นนวโลหะ คนทีทําก็ตอ้ งถือศีล ไม่อย่างนันจะไม่
ประสบความสําเร็ จ

๑๑๒

๔.๑๑ การละเล่นพืนบ้ าน
๔.๑๑.๑ การเล่นไอ้เข้ไอ้โขง
ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ ตอนทีนางตะเภาแก้วตะเภาทองของเศรษฐีไปเล่นนํา
เล่นอ้ายเข้อา้ ยโขง ซึงเป็ นการละเล่นอย่างหนึ งของไทย สมมติให้คนหนึ งเป็ นไอ้เข้ คอยไล่จบั คน
อืนๆ
ร้องว่า "ไอ้เข้ไอ้โขง มาโรงไม้สกั ไอ้เข้ฟันหักกัดคนไม่เข้า"
๔.๑๑.๒ การเล่นม้าก้านกล้วย
ในภาพยนตร์เรื องไกรทอง (๒๕๔๔) การเล่นม้าก้านกล้วยของเด็กๆ พบในเรื องไกรทอง
ตอนเด็กมาล้อตาเส่ย ซึงคิดว่าตาเส่ยเป็ นคนบ้า ดังนี

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)

๔.๑๒ กีฬาพืนบ้าน
กีฬาพืนบ้านทีปรากฏในเรื องพระรถเมรี คือการชนไก่ ซึงมีการชนไก่ในระดับชาวบ้าน และ
การชนไก่ทา้ พนันบ้านเมือง ดังทีกษัตริ ยเ์ มืองจินดาท้าพนันกับพระรถสิ ทธ์เจ้าเมืองยาสิ ทธิ ถ้าใคร
แพ้จะต้องยอมยกบ้านเมืองให้ พระรถเสนนําไก่มาชนและได้รับชัยชนะ ดังภาพนี

ภาพยนตร์ เรื องพระรถเมรี (๒๕๒๔)

ภาพยนตร์ เรื องพระรถเมรี (๒๕๒๔)

๑๑๓

๔.๑๓ เพลงพืนบ้ าน
เพลงทีใช้ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ เป็ นเพลงพืนบ้าน ปรากฏในหลายๆ ตอน เช่น
ตอนทีเศรษฐีให้คนไปประกาศหอคนมาปราบจระเข้ ซึงจะมีคาํ ร้องเป็ นทํานอง ร้องอยู่ ๓ ตอน แต่
เป็ น ๒ เนือหา ดังนี
"มาเอารางวัลไปเสียดีๆ เพราะลูกสาวเศรษฐี รํารวยสะบัน
รู ปก็สวยร่ างก็งาม เงินทองล้นหลามอกเต่ งตูมตัน
เอ้ า เจ้ าข้ าเอ้ ย ใครมีวิชาดี มาอาสาเศรษฐี ปราบกุมภีร์มีรางวัล
จะยกลูกสาวให้ จ่ายทรั พย์สะบัน มรดกทังนันจะแบ่ งปันมากมาย เจ้ าข้ าเอ้ ย
มาเป็ นลูกเขยเศรษฐี เร็วๆ"
อีกสํานวนหนึง ร้องว่า
"เอ้ าเหวยพวกเรา ท่ านมีลกู สาวจะหาลูกเขย
ปราบไอ้ เข้ สาํ เร็ จเมือไร ทูนหัวให้ ไม่ยกั ท่ าเลย
เศรษฐี สับประดนติดสิ นบนลูกเขย
(พูด)ใครเก่ งมาเหวย สะเบยทังชาติ เอาวา
เอ้ า ใครอยากได้ เป็ นลูกเขยเศรษฐี ฟังทางนีนะ
ถ้าปราบไอ้ เข้ ได้ เป็ นลูกเขยเศรษฐี เอ้ ามาทางนี"

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓)

หมอจระเข้ร้องโนรา ร้องว่า
"ว่ า โอ้ โอ้ โอ้ ไอ้ ชาละวันกุมภีร์มึงรี บขึนมา
ขึนมาบนนีอย่าช้ า หดหัวอยู่ไหน
ขึนมาบนนีมาสู้กับกูๆ เร็วๆ ไวๆ เร็ วไวๆ
ถ้ามึงโผล่หัวขึนมาเมือไร กูจะฆ่ ามึงเสียให้ ตาย โอ้ "

๑๑๔

เพลงทรงเครือง
ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ ปรากฏการเล่นเพลงทรงเครื องของคณะหวังเต๊ะ เล่น
เรื องไกรทองปราบชาละวัน

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

ไกรทอง (พ่อเพลง) "ว่ านางเอ้ ย โฉมเจ้ าไกรทองผ่องโสภา เป็ นหมอตะเข้ เหราผู้ยิงใหญ่ (ลูก
คู่รับ - เป็ นหมอตะเข้ เหราผู้ยิงใหญ่ ) ไอ้พวกตะเข้ขุดกูอ้ ยูท่ ีไหน จงออกมาไวๆ ไอ้ชาละวัน (ลูกคู่ ออกมาไวๆ ไอ้ชาละวัน)
ชาละวัน (พ่อเพลง) "เมือนันเอยไอ้ ชาละวัน พะว้ าพะวังฟังสําเหนียก ไอ้ ไกรทองกะลาเปี ยก
มาเรี ยกกู (ลูกคู่-ไอ้ไกรทองกะละเปี ยกมาเรี ยกกู) มึงมันเป็ นเด็กวัดหรอกนะไอ้ศตั รู ประวัติของเจ้า
เราก็รู้แต่เดิมมา (ลูกคู่รับ - ประวัติเจ้าเราก็รู้แต่เดิมมา)
ไกรทอง (พ่อเพลง) พูด -ว่าอย่างไรชะละวัน มึงจะออกมาไหม
ชาละวัน (พ่อเพลง) -ไม่ออก
ไกรทอง (พ่อเพลง) -ไม่ออกจากถําเหรอ
ชาละวัน (พ่อเพลง)-เรารู้ว่าออกไปต้องหมายถึงชีวิต
ไกรทอง (พ่อเพลง) - ถ้ามึงไม่ออกมา กูจะปลําตะเข้เมียเล็กๆ ของมึง
ชาละวัน (พ่อเพลง)-เราไม่สนใจ
ไกรทอง (พ่อเพลง) ร้อง "ถ้าไม่ออกจากถํา กูจะปลําเมีย ให้รู้ได้รู้เสียกันไปเลย เอ่ย ไอ้ตะเข้
คลองด่านสันดานเสีย มึงนอนหมกกกเมียอยูท่ าํ ไม อีตะเข้เล็กๆ ทีอยู่นอกถํา เราจะต้องปลุกปลําทํา
เมียให้ ถ้ามึงไม่ออกจากถํามึงจะชําใจ กูจะปลําเมียทังหลายของมึง"
ไกรทอง (ตัวจริ ง) ร้อง " เอ่ อ เอ่ อ เอ่ อ เอ้ ย ผมเป็ นไกรทองแท้ เมือมาถึง เฝ้ ารําพึงรําพันเรื อง
ทีผ่านไป เมืออดีตกาลเมือไม่นานมานี เรามีเมียกุมภีร์เราต้ องขออภัย ชื อแม่ วิมาลาเมียเจ้ าชาละวัน
ต้ องรบราฆ่ าฟันกันถึงตาย ฆ่ าผัวเขาเสียจับเอาเมียเขามา ผมมันผิดศีลห้ าแล้วใจหาย ผมมันผิดศีลห้ า

๑๑๕

ข้ อกาเม ผมเคยเป็ นผัวตะเข้ มาแล้วไม่บอกใคร มาพบแม่วิมาลาเมียเจ้ าชาละวัน เห็นแล้วดีใจจัง รู้ สึ ก
พอใจ"
วิมาลา (แม่เพลง) ร้อง "วิมาลามาประสบพบไกรทอง ถอยออกไปน้ อยๆ เข้ าไปข้ างใน วิ
มาลาตัวปลอมเราก็ไม่ยอมแน่ ไอ้ ไกรทองหน้ าแก่ ถอยไปให้ ไกล อย่ามัวมาปั นปึ งทําเป็ นวางปุ่ ม โอ้
พ่ อไกรทองหนุ่มเข้ ามาใกล้ๆ อย่ามองเขม้นเห็นหน้ าว่ าวิมาลาแก่ พ่ อไกรทองแท้ ๆ พ่ อแท่ งใหญ่ มา
เชิดฉิ งกันสักวันให้ มนั มันถึงใจ เข้ ามาใกล้ๆพ่ อไกรทองเอย"
ตะเภาแก้วตะเภาทอง ร้อง "เอ่ อ เอ่ อ เอิง เอย ตะเภาแก้ วตะเภาทองเมือมองเห็น พีไกรทองนี
ไม่ ใช่ เล่ น เจ้ าชู้เหลือหลาย มีหางไม่ มี หางไม่ ยอมให้ ขวางหน้ า นี เป็ นมนุษ ย์ มนากันประเภทไหน
ไหนๆมานีซิใครเป็ นวิมาลา อยากจะขอตบหน้ าสักหน่ อยได้ ไหม เธอเป็ นนักแสดงอย่ ามาแกล้ งมัว
มากอดลูกกอดผัวเขาทําไม ความหึ งขึนหน้ าเอ้ ยมิช้าใย"
เพลงกล่อมเด็ก
ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ พบว่าชาวบ้านคนหนึงร้องเพลงกล่อมลูก ดังนี
"กาเหว่าเอย ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก แม่กาก็หลงรัก คิดว่าลูกในอุทร อือ อือ......"

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)

เพลงร้ องเล่น
ในภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ ชาวบ้านซึงเป็ นชาวจีนคนหนึงเมือทอดแหก็ร้องเพลง
ไปด้วย ดังนี "จีเอ้ ยจี ทอดแหตรงนีคงจะมีก้ งุ นาง หวังเฮ่ วๆ เฮ่ ววังกะยอก้ อวังๆ"

๑๑๖

นอกจากภาพสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยในภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ดงั ทีกล่าวไป
ข้างต้นแล้วนัน ยังพบว่าในภาพยนตร์ ยงั แสดงให้เห็นความเป็ นไทยทีผูส้ ร้างได้สอดแทรกไว้ใน
ส่วนต่างๆ ด้วย เช่น การใช้ดนตรี บรรเลงประกอบเรื องเป็ นเพลงดนตรี ไทย นอกจากนี ยังมีการขับ
เสภาเพือการบรรยายฉาก เหตุการณ์หรื ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครอีกด้วย ดังทีปรากฏในเรื อง
ตอนต่างๆ ดังนี
ภาพยนตร์ เรื องไกรทองภาค ๑
ตอนทีบรรยายอารมณ์ของนางเลือมไลวรรณ ตอนทีชาละวันเข้าไปหานางวิมาลา ดังนี
เลือมไลวรรณตะครั นตะครอรอผัวรั ก
กําเริ บฤทธิ พิศวาสเจียนขาดใจ
ความทีเคยแนวชิดชีวิตชืน
แรงไฟรั กยิงยวดถึงปวดร้ าว
เอย รุ นแรงรั กหนักหน่ วงกลางดวงจิต
พีสอนให้ ร้ ู จักรั กจนเคย

เนินนานนักร้ อนรนทนไม่ไหว
เหตุไฉนรั กสนุกกว่ าทุกคราว
อารมณ์ รืนเริ งร่ าหน้ าร้ อนผ่าว
อึดอัดอ้ าวดวงจิตใคร่ ชิดเชย
โปรดแนวชิดเดียวนีเถิดพีเอ๋ ย
แล้วร้ างเลยเลือนร้ างห่ างได้ ไย

ตอนทีไกรทอง ตังพิธีปราบจระเข้ ดังนี
แล้วเชิญเทพารั กษ์ ทีศักดิ สิทธิ
แล้วจัดแจงแต่ งพิธีพลีกาล

สิงสถิตอยู่ทีห้ องสถาน
ปลูกเครื องอ่ านด้ วยเดชเวทวิทยา

ตอนทีไกรทองจะลงไปถําของชาละวัน ดังนี
จึงหยิบกระทง
จุดเทียนเซ่ นเจ้ าเป่ ามนตร์
เดชะเวทศักดิ สิทธิ ฤทธิชงัด
ก็ร้ ู ว่ ากุมภีร์มีกรรม
เอย จึงจุดเทียนชัยมหาระเบิด
ไกรทองโดดลงช่ องตรงกลาง

ใส่ มจั ฉะมังสาผลาผล
กระทงน้ อยลอยวนขึนเหนือนํา
กระทงซัดไปลอยตรงปากถํา
เทวดาชีนําธรรมทาง
นําเปิ ดเป็ นช่ องปล่องสว่ าง
ตรงระหว่ างกระทงทีตรงพลัน

๑๑๗

ตอนทีนางวิมาลาต้องลาจากไกรทอง หลังจากทีไกรทองมาขึนมาบนเมืองมนุษย์ ดังนี
หักอารมณ์ ข่าอาลัยฤทัยสวาท
นีกรรมเก่ าทับถมเจ้ าหรื อทรามเฉย
แต่ นีจะอยู่เดียวให้ เปลียวจิต
ทีเคยอุ่นไม่ได้ แอบแนบอุรา
สัตว์ กับคนปนอยู่กันไม่ได้
แม้นชาติหน้ าฟ้ าใหม่แล้วไกรทอง

นุชนารถวิมาลานิจจาเอ๋ ย
สองผัวเคยพิศวาสต้ องคลาดคลา
ทีเคยชิดไม่ได้ ชิดเสน่ หา
ทีเคยชิดต้ องลานําตานอง
ขอลาไกลไม่อยู่ให้ หม่นหมอง
คงได้ ครองเคียงคู่ส่ ูสมเอย

ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒
ตอนทีไอ้เคียมจะหักด่านจระเข้เข้าไปในถําทอง ดังนี
จะผ่านเข้ าถําทอง
ป้ องกันทีลับเจ้ าชาละวัน
ไอ้ เคียมหักด่ านตะเข้ เร่ หัวกัด
ตะเข้ น้อยตะเข้ ใหญ่ ไม่ทนทาน

ฝูงตะเข้ เนืองนองเป็ นด่ านกัน
ก็แยกเขียวเข่นขยันเข้ ารอนราญ
บุกสะบัดฟัดฟาดอยู่ฉาดฉาน
ฉาดฉานทะยานพุ่งเข้ าถําทอง

ตอนทีนางวิมาลารู้สึกกลัวทีไอ้เคียมตาย และนึกถึงตัวเองทีต้องมีสามีถึงสามคน นางจึง
รําพึงรําพัน ดังนี
ประหวันใจไอ้ เคียมมาดินดับ
ผวาจิตป่ วนปั นหวันอารมณ์
เข้ ามาหวังยึดตะเภาแก้ว
อกเอยทําไฉนชําใจนัก
หนึงแล้วสองมิหนํายังซําสาม
อ่ อนอกฟกอนาถหวาดฤทัย

หวังผัวเก่ ายิมรั บก็ไม่สม
สามชู้ชวดชมเพราะเมารั ก
ก็คลาดแคล้วหายตัวยิงกลัวหนัก
เพราะก่ อรั กอลวนจึงจนใจ
จะเหลืองามในตัวนีมีทีไหน
แค้ นใจเพราะตัวนีชัวเอง

ภาพยนตร์ เรื องกากี
การขับเสภาในเรื องกากี พบว่ามีการขับเสภาตอนทีตัวละครบรรยายอารมณ์ความรู้สึกของ
ตัวเอง และเป็ นการโต้ตอบกัน ดังนี

๑๑๘

ตอนครุ ฑแอบมองนางกากี ดังนี
คิดจะใคร่ ลักองค์ ยอดสงสาร
ยังสถานพิมานฉิ มพลี
หวันเกรงบาปบําหราบรั งยังจิต
กระอักกระอ่ วนรวนเรเร่ อาลัย

ไปคลึงเคล้าเยาวมาลย์ไม่หน่ ายหนี
ไว้ เป็ นทีชืนชมภิรมย์ใจ
ทังเกรงพระจักรกฤษผู้เป็ นใหญ่
สุดหักใจสุดยังคลังกามา

ตอนบรรยายภาพของพญาครุ ฑทีกางปี กบดบังแสงอาทิตย์ ทําให้มืดมัวไปทัว ดังนี
ผลาดแผลงเดชาโถมถา
บังแสงสุริยนต์ อนทกาล
ฟ้ าคะนองต้ องกัมปนาทสะท้ าน
ทุกคนตืนเต้ นตกใจไปด้ วยกัน

ปี กหางกางตระหง่ าน
บันดาลพายุพัดอัศจรรย์
พระสุธาสะเทือนเลือนลัน
จ้ าละหวันไปทังเวียงชัย

ตอนท้าวพรหมทัตครวญถึงนางกากี ดังนี
โอ้ ยอดสุดากากีของพีเอ๋ ย
สงวนน้ องมิให้ ต้องลมุลี
ยามประคองพีก็ต้องแต่ เบาๆ
แสนสมบัติมิเคยขัดไม่กลัวเปลือง
อยู่หลัดหลัดเหมือนฟ้ าฟาดชีวิตพี

พีเฝ้ าเชยชวนจิตชีวิตพี
ถนอมนางดังชีวีไม่มีคืน
ยามคลึงเคล้ารั กเหลือแม่เนือเหลือง
ไม่มีเรื องโทมนัสให้ ขัดใจ
ป่ านฉะนีจะทุกข์ ทนอยู่หนไหน

ตอนทีท้าวพรหมทัตรอให้พญาครุ ฑกลับมาเล่นสกา และต้องเก็บงําความไม่พอใจเอาไว้
ดังนี
เห็นมานพฉายเนตรแลชําเลือง
สุดฝื นกลืนกลําชําอุรา
ฝื นพระองค์ ทรงสกาอุราระทึก
สกาทือหรื อสนุกกว่ าทุกวัน

พรหมทัตขัดเคืองเป็ นหนังหนา
แข็งพระทัยเชิญขึนมาบนแท่ นพลัน
พระทัยนึกหน้ านวลยิงป่ วนปั น
มิได้ ทรงสรวลสันจํานรรจา

๑๑๙

ตอนพญาครุ ฑโกรธทีคนธรรพ์กล่าวอ้างว่าเคยไปวิมานฉิมพลี ดังนี
ยินคําเล่าทุเรศเขตสิงขร
แม้นจะขว้ างขนหางจามรี
นํานันสุขุมละเอียดอ่ อน
ประกอบกับหมู่มจั ฉากุมภาร์ พาล
ผู้ใดข้ ามนทีสีทันดร
สัมหาพญาครุ ฑยังเต็มบิน

ข้ ามสาครลึกกว่ าทางวิถี
ก็จมดิงถึงทีแผ่นดินดาน
ชือสีทันดรอันไพรสาณฑ์
คชสารเงือกปลาและนาคิน
ก็ม้วยมรณ์ เป็ นเหยือแก่ สัตว์ สิน
กว่ าจะไปถึงถินพิมานทอง

ตอนคนธรรพ์ตอบพญาครุ ฑ ดังนี
คนธรรพ์ ครั นฟังก็แย้มสรวล
อันเวทมนตร์ ฤทธิไกรใช่ ชัยชาญ
พญาครุ ฑตัวชู้เป็ นคู่เขลา
ครั นราตรี ปักษีเข้ าแนวนอน
ต่ างชู้ต่างชืนทุกคืนวัน
เป็ นสัจจังดังคําไม่อาํ พราง

ทําสํารวลยิมเย้ยเฉลยสาร
แต่ จิตหาญแทรกขนสุบรรณจร
มาพาเราซ่ อนชู้ส่ ูสมร
ทิวากรเราก็แนบประจํากาย
แต่ สุบรรณงมจิตไม่คิดหมาง
ข้ าระคางเกรงยุพีจะมีครรภ์

จากทีกล่าวไปนันทําให้เห็น ว่าวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ ทีปรากฏในเรื องนันทําให้เรื อง
สมจริ งมากยิ งขึน ทังการแต่งกาย บ้านเรื อนทีอยู่อาศัย ยานพาหนะ เครื องมือในการทํามาหากิ น
การละเล่น เพลงพืนบ้าน ฯลฯ นอกจากนีในภาพยนตร์แนวแฟนตาซียงั แสดงให้เห็นภาพวิถีชีวติ ของ
ผูค้ นทีอาศัยอยูร่ ิ มแม่นาํ ลําคลอง ซึงแม่นาํ ถือได้ว่าเป็ นหัวใจสําคัญในการดํารงชีวิตทังใช้ดืมกิน และ
อาบ และทํามาค้าขาย รวมถึงเป็ นแหล่งอาหารให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย ดังทีปรากฏในเรื องไกรทอง

๑๒๐

บทที ๕
ค่านิยมของคนไทยในการดูภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีไทย
ในอดี ต นันเรื องแนวจัก รๆวงศ์ๆ เป็ นเรื องแนวหนึ งที ได้รั บความนิ ยมนํามาสร้ างเป็ น
ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี และได้รับการตอบรับจากผูช้ มเป็ นอย่างดี จึงเป็ นสิ งทีน่ าสนใจว่าเมือยุค
สมัยเปลียนแปลงไป ในปั จ จุบันนี ผูค้ นยังคงชืนชอบหรื อติด ตามชมภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีอยู่
หรื อไม่ และมากน้อยเพียงใด ในบทนี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกียวกับค่านิ ยมของคนไทยในปั จจุบนั ทีรับรู้
ติดตาม และชมภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแบบสุ่ ม
ตัวอย่างโดยไม่ได้กาํ หนดปัจจัยเรื องเพศ อายุ การศึกษา จํานวน ๒๐๐ คน ผลของการเก็บข้อมูลมี
รายละเอียดต่างๆ ดังนี
๕.๑ ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามในครังนีผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน ๒๐๐
คน จากการเก็บข้อมูลในครังนีพบว่ามีผตู้ อบแบบสอบถามเพศหญิง จํานวน ๑๔๖ คน คิดเป็ น ๗๓
เปอร์เซ็นต์ และเพศชาย จํานวน ๕๔ คน คิดเป็ น ๒๗ เปอร์เซ็นต์
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140
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เพศชาย

60

เพศหญิง

40
20
0
จํานวน

แผนภูมิแสดงจํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม

๑๒๑

สําหรับช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถามทีมีจาํ นวนมากทีสุดเป็ นอันดับ ๑ คือ ช่วงอายุ ๑๖๓๐ ปี จํานวน ๑๗๒ คน คิดเป็ น ๘๖ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ ช่วงอายุ ๕-๑๕ ปี จํานวน ๑๑ คน คิด
เป็ น ๕.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๓ คือ ช่วงอายุ ๓๑-๔๕ ปี จํานวน ๘ คน คิดเป็ น ๔ เปอร์ เซ็นต์ และ
อันดับ ๔ คือ ช่วงอายุ ๔๖-๖๐ ปี จํานวน ๙ คน คิดเป็ น ๔.๕ เปอร์เซ็นต์
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40
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จํานวน

แผนภูมิแสดงช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม

สําหรับระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามทีมีมากเป็ นอันดับ ๑ คือ ระดับปริ ญญาตรี
จํานวน ๑๑๘ คน คิดเป็ น ๕๙ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๖๔ คน
คิ ด เป็ น ๓๒ เปอร์ เซ็ น ต์ อัน ดับ ๓ คื อ ระดับ มัธยมศึ ก ษาตอนต้น จํา นวน ๑๒ คน คิ ด เป็ น ๖
เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๔ คือ ระดับปริ ญญาโท จํานวน ๕ คน คิดเป็ น ๒.๕ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๕ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน ๑ คน คิดเป็ น ๐.๕ เปอร์เซ็นต์

๑๒๒
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ม.ต้ น

80

ป.ปลาย

60

ป.ตรี

40

ป.โท

20

ปวช.

0
จํานวน

แผนภูมิแสดงระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถาม

สําหรับอาชีพของผูต้ อบแบบสอบถามทีมีจาํ นวนมากเป็ นอันดับ ๑ คือ มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน
นิสิต นักศึกษา จํานวน ๑๔๒ คน คิดเป็ น ๗๑ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ พนักงานบริ ษทั จํานวน ๓๘
คน คิดเป็ น ๑๙ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๓ คือ ข้าราชการ จํานวน ๑๑ คน คิดเป็ น ๕.๕ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ
๔ คือ เจ้าของกิจการ จํานวน ๕ คน คิดเป็ น ๒.๕ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๕ คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จํานวน ๑ คน คิดเป็ น ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๖ คือ ติวเตอร์ จํานวน ๑ คน คิดเป็ น ๐.๕ เปอร์ เซ็นต์
อันดับ ๗ คือ ลูกจ้าง จํานวน ๑ คน คิดเป็ น ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ และกําลังหางาน จํานวน ๑ คน คิดเป็ น
๐.๕ เปอร์เซ็นต์
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นร. นศ.

120

พนักการบริษทั

100

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

80

ข้ าราชการ

60

เจ้ าของกิจการ

40

ติวเตอร์
ลูกจ้ าง
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หางาน

0
จํานวน

แผนภูมิแสดงอาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม

๑๒๓

สําหรับรายได้ของผูต้ อบแบบสอถามทีมีจาํ นวนมากเป็ นอันดับ ๑ คือ มีรายได้ต่อเดือนตํา
กว่า ๕,๐๐๐ จํานวน ๙๐ คน คิดเป็ น ๔๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ รายได้ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ จํานวน
๔๗ คน คิดเป็ น ๒๓.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๓ คือ รายได้ ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ จํานวน ๔๐ คน คิดเป็ น
๒๐ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๔ คือ รายได้ มากกว่า ๒๐,๐๐๐ จํานวน ๑๗ คน คิดเป็ น ๘.๕ เปอร์ เซ็นต์
และไม่ระบุว่ามีรายได้เท่าไรอีก จํานวน ๖ คน คิดเป็ น ๓ เปอร์เซ็นต์
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ตํากว่า 5,000

60

5,000-10,000

40

10,000-20,000
มากกว่า 20,000

20

ไม่ระบุ

0
จํานวน

แผนภูมิแสดงรายได้ของผูต้ อบแบบสอบถาม

สําหรับภูมิลาํ เนาของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่าอยูใ่ นต่างจังหวัด จํานวน ๑๓๙ คน คิดเป็ น
๖๙.๕ เปอร์เซ็นต์ และ ในกรุ งเทพฯ จํานวน ๖๑ คน คิดเป็ น ๓๐.๕ เปอร์เซ็นต์
150
100
กรุงเทพฯ
ต่ างๆจังหวัด

50
0
จํานวน

แผนภูมิแสดงภูมิลาํ เนาของผูต้ อบแบบสอบถาม

๑๒๔

๕.๒ ค่านิยมในการชมภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี
สําหรั บแนวภาพยนตร์ ที ผูต้ อบแบบสอบถามชื นชอบเป็ นอัน ดับ ๑ คือ ภาพยนตร์ ต ลก
จํานวน ๘๐ คน คิดเป็ น ๔๐เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ ภาพยนตร์ชีวิตรักโรแมนติค จํานวน ๔๗ คน
คิดเป็ น ๒๓.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๓ คือ ภาพยนตร์บู๊ จํานวน ๔๐ คน คิดเป็ น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ อันดับ
๔ คือ ภาพยนตร์สยองขวัญ จํานวน ๑๙ คน คิดเป็ น ๙.๕ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๕ คือ ภาพยนตร์ แนว
แฟนตาซี จํานวน ๖ คน คิด เป็ น ๓ เปอร์ เซ็นต์ และภาพยนตร์ แนวอืนๆ เช่ น ภาพยนตร์ ด ราม่า
ภาพยนตร์ สืบสวน ภาพยนตร์แนวเทคโน เป็ นต้น จํานวน ๖ คน คิดเป็ น ๓ เปอร์เซ็นต์
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หนังโรแมนติค

60

หนังตลก

40

หนังบู๊
หนังแฟนตาซี

20

หนังสยองขวัญ
อืน

0
จํานวน

แผนภูมิแสดงประเภทของภาพยนตร์ ทีผูต้ อบแบบสอบถามเลือกชม

สํา หรั บ ความถี ในการชมภาพยนตร์ ข องผูต้ อบแบบสอบถามพบว่ าจํา นวนที มี ผตู้ อบ
แบบสอบถามมากเป็ นอันดับ ๑ คือ ชมภาพยนตร์ ๑-๒ครัง/เดือน จํานวน ๑๐๓ คน คิดเป็ น ๕๑.๕
เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ ชม ๓-๔ ครัง / เดือน จํานวน ๔๔ คน คิดเป็ น ๒๒ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๓
คือ ชม ๑-๒ ครัง / ปี จํานวน ๒๐ คน คิดเป็ น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๔ คือ ชมมากกว่า ๖ ครัง / เดือน
จํานวน ๑๓ คน คิดเป็ น ๖.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๕ คือ ระบุว่านานๆ ครังจะดูทีหนึ ง อีกจํานวน ๑๒
คน คิดเป็ น ๖ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๖ คือ ชม ๕-๖ ครัง / เดือน จํานวน ๗ คน คิดเป็ น ๓.๕ เปอร์ เซ็นต์
และไม่ได้ระบุเวลาแน่นอน จํานวน ๑ คน คิดเป็ น ๐.๕ เปอร์เซ็นต์

๑๒๕
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ไม่ ระบุ
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จํานวน

แผนภูมิความถีในการชมภาพยนตร์

สําหรับช่วงวันทีเหมาะสมในการชมภาพยนตร์ ผูต้ อบแบบสอบถามตอบมากเป็ นอันดับ ๑
คือ วัน หยุด เสาร์ -อาทิ ตย์ จํานวน ๑๔๐ คน คิด เป็ น ๗๐ เปอร์ เซ็น ต์ อันดับ ๒ คื อ หลังเลิกเรี ยน
จํานวน ๓๓ คน คิดเป็ น ๑๖.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๓ คือ ไม่ได้ระบุเวลาแน่ นอนอีกจํานวน ๑๖ คน
คิดเป็ น ๘ เปอร์เซ็นต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน ๑๒ คน คิดเป็ น ๖ เปอร์เซ็นต์
สําหรับช่วงเวลาทีเหมาะสมในการดูภาพยนตร์ มีผตู้ อบแบบสอบถามตอบมากเป็ นอันดับ
๑ คือ เวลา๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. จํานวน ๘๓ คน คิดเป็ น ๔๑.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ เวลา๑๘.๐๐๒๐.๐๐ น. จํานวน ๘๐ คน คิดเป็ น ๔๐ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๓ คือ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. จํานวน ๒๙
คน คิดเป็ น ๑๔.๕ เปอร์เซ็นต์ และกล่าวว่าไม่ได้มีเวลาทีแน่ นอน บางคนเมือทํางานเสร็ จก็จะไปดู
ภาพยนตร์ อีกจํานวน ๘ คน คิดเป็ น ๔ เปอร์เซ็นต์

๑๒๖
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หลังเลิกเรียน
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เสาร์ -อาทิตย์

60

วันหยุด

40

ไม่ ระบุ

20
0
จํานวน

แผนภูมิแสดงวันทีสะดวกชมภาพยนตร์
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9-12น.
13-16น.

40

18-20น.
ไม่ แน่ นอน
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0
จํานวน
แผนภูมิช่วงเวลาทีเหมาะสมในการชมภาพยนตร์

๑๒๗

สําหรับจุดประสงค์ในการเลือกชมภาพยนตร์นนั จุดประสงค์ทีมีผตู้ อบแบบสอบถามตอบ
มากเป็ นอันดับ ๑ คือ เพือความบันเทิง จํานวน ๑๑๖ คน คิดเป็ น ๕๘ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ เพือ
พักผ่อน จํานวน ๒๖ คน คิดเป็ น ๑๓ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๓ คือ เป็ นความชอบโดยส่ วนตัว จํานวน
๒๑ คน คิด เป็ น ๑๐.๕ เปอร์ เซ็น ต์ อันดับ ๔ คือ ต้องการผ่อนคลาย จํานวน ๑๘ คน คิ ดเป็ น ๙
เปอร์ เซ็น ต์ อันดับ ๕ คือ เพือนชวนไปดู จํานวน ๑๑ คน คิดเป็ น ๕.๕ เปอร์ เซ็นต์ อัน ดับ ๖ คื อ
เนืองในโอกาสพิเศษ (วันเกิด, วันวาเลนไทน์ ฯลฯ) จํานวน ๓ คน คิดเป็ น ๑.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๗
ดูภาพยนตร์เพือความทันสมัย จํานวน ๒ คน คิดเป็ น ๑ เปอร์เซ็นต์ และเพือสะสมแสตมป์ แลกของ
รางวัล จํานวน ๑ คน คิดเป็ น ๐.๕ เปอร์เซ็นต์
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บันเทิง

100

พักผ่ อน

80

สะสมแสตมป์

60

เพือนชวน

40

พิเศษ
ผ่ อนคลาย

20

ชอบส่ วนตัว

0
จํานวน

ทันสมัย

แผนภูมิแสดงจุดประสงค์ในการชมภาพยนตร์

สําหรับสาเหตุในการตัดสิ นใจเลือกดูภาพยนตร์ ผูต้ อบแบบสอบถามตอบแตกต่างกันไป
อันดับ ๑ คือ สนใจเนื อเรื องของภาพยนตร์ จํานวน ๘๖ คน คิดเป็ น ๔๓ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ
เป็ นหนังแนวทีชอบดู จํานวน ๗๑ คน คิดเป็ น ๓๕.๕ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๓ คือ ชอบดาราทีแสดง
จํานวน ๒๑ คน คิดเป็ น ๑๐.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๔ คือ เป็ นหนังทีอยูใ่ นกระแส จํานวน ๑๖ คน คิด
เป็ น ๘ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๕ คือ เพือนแนะนํา จํานวน ๘ คน คิดเป็ น ๔ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๖ คือ
ไม่ได้มีเหตุผลแน่นอน จํานวน ๕ คน คิดเป็ น ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๗ คือ ชอบผูก้ าํ กับการแสดง
จํานวน ๔ คน คิดเป็ น ๒ เปอร์เซ็นต์ และภาพยนตร์เรื องนันมีโปรโมชัน จํานวน ๓ คน คิดเป็ น ๑.๕
เปอร์เซ็นต์

๑๒๘

90
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ชอบดารา

70

ชอบแนวหนัง

60

ชอบผู้กํากับ

50

หนังกระแส

40

โปรโมชัน

30

สนใจเนือเรื อง

20

เพือนแนะนํา

10

ไม่ได้ระบุ

0
จํานวน

แผนภูมิแสดงการตัดสิ นใจชมภาพยนตร์

สําหรับบุคคลทีผูต้ อบแบบสอบถามตอบมักจะไปชมภาพยนตร์ ดว้ ยมากเป็ นอันดับ ๑ คือ
ไปกับเพือน จํานวน ๙๓ คน คิดเป็ น ๔๖.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ ไปกับครอบครัว จํานวน ๕๘
คน คิดเป็ น ๒๙ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๓ คือ ไปคนเดียว จํานวน ๒๖ คน คิดเป็ น ๑๓ เปอร์เซ็นต์ อันดับ
๔ คือ คนรัก จํานวน ๒๕ คน คิดเป็ น ๑๒.๕ เปอร์เซ็นต์ และไม่ได้ระบุว่าไปกับใคร จํานวน ๑ คน
คิดเป็ น ๐.๕ เปอร์เซ็นต์
100
80
เพือน
60

ครอบครัว
คนเดียว

40

คนรัก
ไม่ ระบุ

20
0
จํานวน

แผนภูมิแสดงบุคคลทีไปชมภาพยนตร์ ดว้ ย

๑๒๙

ในจํานวนผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน ๒๐๐ คน ผูว้ ิจยั พบว่ามีผตู้ อบแบบสอบถามทีเคยชม
ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี เช่น พระอภัยมณี สุ ดสาคร โสนน้อยเรื อนงาม ฯลฯ ถึงจํานวน ๑๗๖ คน
คิดเป็ น ๘๘ เปอร์เซ็นต์ และตอบว่าไม่เคยดู จํานวน ๒๔ คน คิดเป็ น ๑๒ เปอร์เซ็นต์
200
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เคยดู

100

ไม่เคยดู
50
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จํานวน

แผนภูมิแสดงผูท้ ีเคยชมภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี

เมือสอบถามเกียวกับการชมภาพยนตร์ทีโรงภาพยนตร์ กบั ซือซีดีหรื อวีซีดีมาชมทีบ้านนัน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบส่ วนใหญ่ เลือกซื อซีดี หรื อดีวีดี มาดูทีบ้าน จํานวน ๘๐ คน คิ ดเป็ น ๔๐
เปอร์ เซ็น ต์ และรองลงมาคือ ดูจากโทรทัศน์ จํานวน ๗๔ คน คิ ด เป็ น ๓๗ เปอร์ เซ็น ต์ และชม
ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีทีโรงภาพยนตร์ จํานวน ๔๐ คน คิดเป็ น ๒๐ เปอร์เซ็นต์
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โรงภาพยนตร์

40

ซือ CD/DVD
โทรทัศน์

20
0
จํานวน

แผนภูมิแสดงการชมภาพยนตร์ ทีโรงภาพยนตร์ และซือซี ดีหรื อดีวีดีมาดูทีบ้าน

๑๓๐

สําหรับคําถามเกียวกับภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีเรื องต่างๆทีผูต้ อบแบบสอบถามเคยดูนัน
ผูต้ อบแบบสอบถามตอบแตกต่างกันไป ในข้อนีผูส้ อบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ
อันดับ ๑ คือ เรื องปลาบู่ทอง จํานวน ๑๕๗ คน คิดเป็ น ๗๘.๕ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ เรื องพระ
อภัยมณี จํานวน ๑๕๓ คน คิดเป็ น ๗๖.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๓ คือ เรื องสุดสาคร จํานวน ๑๒๒ คน
คิด เป็ น ๖๑ เปอร์ เซ็นต์ อัน ดับ ๔ คื อ เรื องโสนน้อยเรื อนงาม จํานวน ๙๕ คน คิ ดเป็ น ๔๗.๕
เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๕ คือ เรื องชาละวัน จํานวน ๘๔ คน คิดเป็ น ๔๒ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๖ คือ เรื อง
เจ้าหญิงแตงอ่อน จํานวน ๖๕ คน คิดเป็ น ๓๒.๕ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๗ มี ๒ เรื อง คือ เรื องบัวแก้ว
บัวทอง จํานวน ๔๑ คน คิดเป็ น ๒๐.๕ เปอร์ เซ็นต์ และเรื องพระรถเมรี จํานวน ๔๑ คน คิดเป็ น
๒๐.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๘ คือ เรื องกากี จํานวน ๒๙ คน คิดเป็ น ๑๔.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๙ คือ
เรื องไกรทอง จํานวน ๑๐ คน คิดเป็ น ๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๑๐ คือ เรื องเจ้าหญิงนกกระจาบ จํานวน
๘ คน คิดเป็ น ๔ เปอร์เซ็นต์ และเรื องอืนๆ เช่น เรื องจันทสุ ริยฆาต อิเหนา สิ งหไกรภพ ตุ๊กตาทอง
มโนห์รา อุทยั เทวี โกมินทร์ ฯลฯจํานวน ๖ คน คิดเป็ น ๓ เปอร์เซ็นต์
160

กากี

140

ไกรทอง
บัวแก้วบัวทอง

120

แตงอ่ อน

100

พระรถเมรี

80

นกกระจาบ

60

พระอภัยมณี

40

โสนน้ อยฯ
ปลาบู่ทอง

20

ชาละวัน

0

สุดสาคร

จํานวน

อืนๆ

แผนภูมิแสดงการรู ้จกั ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี เรื องต่างๆ

ในปั จจุบนั ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน ๒๐๐ คน พบว่ามีผตู้ อบแบบสอบถามตอบว่า ไม่
ติดตามแล้ว จํานวน ๑๕๐ คน คิดเป็ น ๗๕ เปอร์เซ็นต์ และคนทียังติดตามดูภาพยนตร์แนวแฟนตาซี
จํานวน ๕๐ คน คิดเป็ น ๒๕ เปอร์เซ็นต์ และ

๑๓๑

150

100
ยังติดตาม
ไม่ ติดตาม

50

0
จํานวน

แผนภูมิการติดตามและไม่ติดตามภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ในปัจจุบนั

หลังจากการชมภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี แล้วผูต้ อบแบบสอบถามได้ผลแตกต่างๆ กันไป
ผูต้ อบแบบสอบถามทีมีจาํ นวนมากเป็ นอันดับ ๑ ตอบว่าได้คติขอ้ คิด จํานวน ๙๕ คน คิดเป็ น ๔๗.๕
เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ ได้รับความบันเทิง จํานวน ๘๖ คน คิดเป็ น ๔๓ เปอร์ เซ็นต์ อัน ดับ ๓ คื อ
ได้รับความสุขจากภาพยนตร์ จํานวน ๑๓ คน คิดเป็ น ๖.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๔ คือ ได้แบบอย่างทีดี
จากภาพยนตร์ จํานวน ๘ คน คิดเป็ น ๔ เปอร์เซ็นต์ และตอบว่าเฉยๆ หรื อไม่ได้อะไรเลยอีกจํานวน
๘ คน คิดเป็ น ๔ เปอร์เซ็นต์
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ความบันเทิง
60

คติข้อคิด
แบบอย่างทีดี

40

ความสุ ข
เฉยๆ

20
0
จํานวน

แผนภูมิแสดงผลทีได้รับจากการชมภาพยนตร์ แฟนตาซี

๑๓๒

จากแบบสํารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้รับข้อมูลเกียวกับภาพยนตร์แนวแฟนตาซีจาก
แหล่ งต่ า งๆ อัน ดับ ๑ ตอบว่า ได้ข ้อมูล จากรายการโทรทัศน์ จํา นวน ๑๘๑ คน คิ ด เป็ น ๙๐.๕
เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ ทีโรงภาพยนตร์ จํานวน ๖ คน คิดเป็ น ๓ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๓ คือ ได้รับ
ข้อมูลดังกล่าวจากหนังสื อเฉพาะเรื องนันๆ หรื ออิน เทอร์ เน็ ต อีก จํานวน ๕ คน คิ ด เป็ น ๒.๕
เปอร์ เซ็นต์ อัน ดับ ๔ คื อ ได้รั บข้อมูลจากหนังสื อพิมพ์ จํานวน ๓ คน คิ ดเป็ น ๑.๕ เปอร์ เซ็น ต์
อันดับ ๕ คือ นิตยสารต่างๆ จํานวน ๒ คน คิดเป็ น ๑ เปอร์เซ็นต์ และ รายการวิทยุ จํานวน ๑ คน คิด
เป็ น ๐.๕ เปอร์เซ็นต์
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60

อินเทอร์ เน็ต

40
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จํานวน

แผนภูมิแสดงการรับรู ้ขอ้ มูลภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี

เมื อสอบถามเกี ยวกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละการนํา เทคโนโลยีส มัย ใหม่ ม าใช้ใ น
ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ผูต้ อบแบบสอบถามคิ ด ว่ามีสิ งใดมากกว่ากัน ในภาพยนตร์ แนวนี ใน
ปัจจุบนั ผูต้ อบแบบสอบถามตอบส่ วนใหญ่ตอบว่ามีการนําเทคโนโลยีมาใช้กบั ภาพยนตร์ มากขึน
จํานวน ๑๔๐ คน คิดเป็ น ๗๐ เปอร์เซ็นต์ และภาพยนตร์แนวแฟนตาซีมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
นําเสนอมากขึน จํานวน ๖๐ คน คิดเป็ น ๓๐ เปอร์เซ็นต์

๑๓๓
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นํ า เทคโนโลยีมาใช้

40
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จํา นวน

แผนภูมิความคิดสร้างสรรค์กบั การนําเทคโนโลยีมาใช้ในภาพยนตร์

สําหรับคุณภาพของภาพยนตร์แฟนตาซีในปัจจุบนั นัน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอบ
ว่าควรปรับปรุ งคุณภาพ คือ จํานวน ๙๗ คน คิดเป็ น ๔๘.๕ เปอร์ เซ็นต์ คุณภาพอยู่ในระดับที น่ า
พอใจ จํา นวน ๗๐ คน คิ ด เป็ น ๓๕ เปอร์ เ ซ็น ต์ และไม่ต อบ จํานวน ๓๓ คน คิ ด เป็ น ๑๖.๕
เปอร์เซ็นต์
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ดีแล้ว
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ควรปรับปรุง
ไม่ ตอบ

20
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จํานวน

แผนภูมิแสดงระดับคุณภาพของภาพยนตร์ แฟนตาซี ในปัจจุบนั

๑๓๔

ผูต้ อบแบบสอบถามกล่าวว่าถ้าให้เลือกระหว่าง “อ่านหนังสือทีนํามาทําเป็ นภาพยนตร์ แนว
แฟนตาซี ” กับ “การดูภ าพยนตร์ แนวแฟนตาซีที ทํามาจากหนังสื อเรื องนัน” ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เลือกชมภาพยนตร์ จาํ นวน ๑๔๒ คน คิด เป็ น ๗๑ เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคื อ เลือกอ่าน
หนังสือ จํานวน ๕๖ คน คิดเป็ น ๒๘ เปอร์เซ็นต์ และไม่ตอบ จํานวน ๒ คน คิดเป็ น ๑ เปอร์เซ็นต์
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อ่ าน
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50

ไม่ ตอบ
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จํานวน

แผนภูมิแสดงการอ่านหนังสื อหรื อชมภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี

สําหรับผูต้ อบแบบสอบถามเลือกอ่านหนังสื อ จํานวน ๕๖ คน เหตุผลต่างๆ สามารถสรุ ป
เป็ นประเด็นต่างๆ ได้แก่ รวมได้ดงั นี
๑) ด้านเนือหา
ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าการอ่านทําให้ได้รับข้อมูลเนือหาจากเรื องมากกว่าการดู เพราะ
ภาพยนตร์จะตกแต่งเนือเรื องมากจนเกินไป หรื อบางครังก็ตดั เนือเรื อง เพราะมีเหตุผลเรื องเวลา ต้อง
ทําให้พอดีกบั เวลา การอ่านนันทําให้เห็นภาพทีแท้จริ งของเรื องตามจินตนาการของผูอ้ ่าน บางครัง
การนําเรื องแนวจัก รๆวงศ์ๆ ไปสร้างภาพยนตร์ นันมีก ารดัด แปลงจนวรรณกรรมเปลียนไป ใน
ภาพยนตร์ มีการแต่งเติมเกินจริ ง และผูต้ อบแบบสอบถามชอบอ่านหนังสื อมากกว่าเพราะรู้สึกว่า
เข้าใจเรื องราวได้มากกว่าการชมดูภาพยนตร์
๒) อรรถรสของเนือเรื องและความงดงามทางภาษา
ในส่วนนีผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าการอ่านหนังสื อทําให้ผอู้ ่านได้อรรถรสจากหนังสื อ
มากกว่า ในหนังสือได้เห็นอารมณ์ต่างๆ ตามทีผูแ้ ต่งบรรยายไว้ ซึงเป็ นอารมณ์ทีมากกว่าการชมจาก
ภาพยนตร์ ผูอ้ ่านรู้สึกสนุกกับการอ่าน รู้สึกว่าบทประพันธ์งดงาม ภาษาทีใช้ในหนังสื องดงามและ
ทําให้ผอู้ ่านได้อรรถรส บรรยายได้ดี ละเมียดละไม และสามารถจิตนาการภาพได้มากกว่าการชม
ภาพยนตร์

๑๓๕

๓) การใช้จินตนาการ
ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าการอ่านหนังสื อได้อรรถรสและได้ใช้จิ น ตนาการมากกว่า
ผูอ้ ่านสามารถใช้จิตนาการติดตามเรื องทีอ่านไปได้ หรื อบางครังจิตนาการได้ดีการนําเรื องนันๆมา
สร้างเป็ นภาพยนตร์ ผูอ้ ่านสามารถสร้างจินตนาการได้ตามทีตนเองคิด บางครังการดูภาพยนตร์ จะ
เป็ นการปิ ดกันจินตนาการ เช่น ฉาก และบุคลิกลักษณะของตัวละคร ไม่เป็ นการปิ ดกันจินตนาการ
ของผูอ้ ่าน
๔) ความผิดหวังจากการชมภาพยนตร์
ผูส้ อบแบบสอบถามส่วนหนึงตอบว่าชอบการอ่านมากกว่าการชมภาพยนตร์ เพราะหลาย
ครังทีไปชมภาพยนตร์แนวแฟนตาซีแล้วรู้สึกผิดหวัง นอกจากนีบางครังในภาพยนตร์บางครังมีภาพ
ทีไร้สาระซึงผูอ้ ่านจํานวนหนึงไม่ชอบ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน ๑๔๒ คน ตอบว่าชอบดูภาพยนตร์ มากกว่าการอ่านหนังสื อ
สามารถสรุ ปเหตุผลโดยรวมได้ดงั นี
๑) ได้รับสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าการชมภาพยนตร์นนทํ
ั าให้พวกเขาได้รับเพลิดเพลินสนุกสนาน
กว่าการอ่านเอง เพราะเข้าใจง่ายกว่า ตืนเต้น ตืนตาตืนใจ น่ าสนใจ ได้อรรถรสในการชมมากกว่า
และไม่ตอ้ งจินตนาการเองมากนัก การดูภาพยนตร์ก็ทาํ ให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลาย
๒) การชมภาพยนตร์ทาํ ให้เข้าใจเนือได้ง่ายกว่าการอ่าน
ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าการชมภาพยนตร์ทาํ ให้พวกเขาเข้าใจเนือเรื องได้ง่ายขึน เพราะ
เห็นภาพ มีตวั ละครทีแสดงออกอย่างชัด เจน มโนภาพในภาพยนตร์ มีมากว่าในหนังสื อซึ งผูอ้ ่าน
จะต้องจินตนาการเองตามตัวอักษร เข้าใจง่ายกว่า
๓) ความตืนเต้นจากการชมภาพยนตร์ทีมีมากกว่าการอ่าน
ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าการชมภาพยนตร์ ทาํ ให้พวกเขาได้รับความตืนเต้น และเข้าถึง
อารมณ์ได้ดีกว่า และมีภาพประกอบ
๔) ภาพยนตร์มีมีภาพ แสง สี และเสียง
ในภาพยนตร์มีตวั ละครทีผูช้ มสามารถเห็นได้ คือ เห็นทังรู ปลักษณ์ของตัวละครและการ
แสดงทําให้เข้าใจเนื อเรื องได้ง่ายกว่า ได้เห็นภาพจากจินตนาการจริ ง เข้าถึงเรื องราวได้มากกว่า
เพราะมีภาพเคลือนไหว มีเทคนิคในการถ่ายทําทีช่วยเพิ มความแฟนตาซี มีทงเสี
ั ยง เอฟเฟค สามารถ
เข้าถึงได้มากกว่า ทําให้เข้าใจได้ง่ายกว่าการอ่าน ไม่ตอ้ งเสียเวลาอ่านเอง

๑๓๖

๕) ความสะดวก และรวดเร็ ว
การชมภาพยนตร์สะดวกรวดเร็ วกว่าการอ่านหนังสือ อีกทังยังใช้เวลาน้อยกว่าการอ่าน ซึง
โดยส่วนมากแล้วหนังสือแนวแฟนตาซีมีคาํ บรรยายมาก กว่าจะเห็นภาพต้องอ่านจํานวนมาก นิ ยาย
เดินช้ากว่าภาพยนตร์ การชมภาพยนตร์จึงประหยัดเวลากว่าการอ่านหนังสือ
๖) ความสมจริ ง
ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าการชมภาพยนตร์ นันทําให้พวกเขารู้ สึก ว่าเรื องราวมีค วาม
สมจริ งมากกว่าการอ่านหนังสืออีกทังยังทําให้เนือเรื องน่าติดตามอีกด้วย
๗) ความทันสมัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนหนึ งตอบว่าการชมภาพยนตร์ เป็ นสิ งทีช่วยทําให้พวกเราทันยุค
สมัย
๘) ความน่าสนใจมากกว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนหนึ งตอบว่าภาพยนตร์ มีความน่ าสนใจมากกว่าการอ่านหนังสื อ
ผูช้ มได้เห็นความคิดสร้างสรรค์และการตีความในแนวใหม่ๆ
๕.๓ ความเห็นเกียวกับการชมภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี
ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ของไทยมีคุณภาพมากอยู่ในระดับที
แตกต่างกัน ดังนี ระดับความคิดเห็น ทีตอบว่าอยู่ในระดับมากที สุ ด จํานวน ๘ คน คิ ดเป็ น ๔
เปอร์เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยูใ่ นระดับมาก จํานวน ๕๓ คน คิดเป็ น ๒๖.๕ เปอร์เซ็นต์
ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน ๙๕ คน คิดเป็ น ๔๗.๕ เปอร์เซ็นต์ ระดับ
ความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับน้อย จํานวน ๒๗ คน คิดเป็ น ๑๓.๕ เปอร์ เซ็นต์ ระดับความ
คิดเห็นทีตอบว่าอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด จํานวน ๘ คน คิดเป็ น ๔ เปอร์เซ็นต์

๑๓๗
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แผนภูมิแสดงคุณภาพของภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี

ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าการดูภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี มีประโยชน์ต่อตนในระดับที
แตกต่ างกัน ดังนี ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับมากที สุ ด จํานวน ๑๐ คน คิดเป็ น ๕
เปอร์เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับมาก จํานวน ๕๐ คน คิดเป็ น ๒๕ เปอร์ เซ็นต์
ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน ๙๒ คน คิดเป็ น ๔๖ เปอร์ เซ็นต์ ระดับ
ความคิดเห็นทีตอบว่าอยูใ่ นระดับน้อย จํานวน ๒๘ คน คิดเป็ น ๑๔ เปอร์เซ็นต์ ระดับความคิดเห็น
ทีตอบว่าอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด จํานวน ๑๐ คน คิดเป็ น ๕ เปอร์เซ็นต์
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แผนภูมิแสดงประโยชน์ของภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี

๑๓๘

ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าหลังจากชมภาพยนตร์ แล้วรู้สึก สนุ กกับการดูภาพยนตร์ แนว
แฟนตาซีในระดับทีแตกต่างกัน ดังนี ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ ด จํานวน ๘
คน คิดเป็ น ๔ เปอร์ เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับมาก จํานวน ๔๒ คน คิดเป็ น
๒๑ เปอร์ เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน ๙๖ คน คิดเป็ น ๔๘
เปอร์เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับน้อย จํานวน ๓๖ คน คิดเป็ น ๑๘ เปอร์ เซ็นต์
ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด จํานวน ๘ คน คิดเป็ น ๔ เปอร์เซ็นต์
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แผนภูมิแสดงความรู ้สึกสนุกในชมภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี

ผูต้ อบแบบสอบภามตอบว่าการไปดูภาพยนตร์กบั การซือ CD หรื อ DVD มาดูทีบ้านมีความ
แตกต่ างกัน มากน้อยในระดับที ต่ างกัน ดังนี ระดับความคิ ดเห็ น ที ตอบว่าอยู่ในระดับมากที สุ ด
จํานวน ๑๘ คน คิดเป็ น ๙ เปอร์เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยูใ่ นระดับมาก จํานวน ๖๔ คน
คิดเป็ น ๓๒ เปอร์เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน ๗๙ คน คิดเป็ น
๓๙.๕ เปอร์ เซ็นต์ ระดับความคิดเห็ นทีตอบว่าอยู่ในระดับน้อย จํานวน ๒๑ คน คิดเป็ น ๑๐.๕
เปอร์ เซ็ น ต์ ระดับความคิ ด เห็ น ที ตอบว่ าอยู่ในระดับ น้อยที สุ ด จํานวน ๗ คน คิ ด เป็ น ๓.๕
เปอร์เซ็นต์
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แผนภูมิแสดงการดูภาพยนตร์ ทีโรงภาพยนตร์ และซือซี ดีหรื อวีซีดีมาดู

ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าชื อเสี ยงของบริ ษ ัท ที ผลิ ต ภาพยนตร์ เ ป็ นส่ ว นหนึ งในการ
ตัดสิ นใจเลือกดูภาพยนตร์ ของตนในระดับทีแตกต่างกัน ดังนี ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ใน
ระดับมากทีสุด จํานวน ๑๘ คน คิดเป็ น ๙ เปอร์เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับมาก
จํานวน ๖๑ คน คิดเป็ น ๓๐.๕ เปอร์เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน
๖๒ คน คิดเป็ น ๓๑ เปอร์ เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับน้อย จํานวน ๓๔ คน คิด
เป็ น ๑๗ เปอร์เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด จํานวน ๑๕ คน คิดเป็ น ๗.๕
เปอร์เซ็นต์
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แผนภูมิแสดงชือเสี ยงของบริ ษทั ทีผลิตภาพยนตร์ ต่อการเลือกชม

๑๔๐

ผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าได้รับความพึงพอใจหลังจากการชมภาพยนตร์ แนวจักรๆวงศ์ๆ
ในแต่ละครังมากน้อยในระดับทีแตกต่างกัน ดังนี ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับมากทีสุ ด
จํานวน ๖ คน คิดเป็ น ๓ เปอร์เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับมาก จํานวน ๔๑ คน
คิดเป็ น ๒๐.๕ เปอร์เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน ๑๐๗ คน คิด
เป็ น ๕๓.๕ เปอร์เซ็นต์ ระดับความคิดเห็นทีตอบว่าอยูใ่ นระดับน้อย จํานวน ๒๙ คน คิดเป็ น ๑๔.๕
เปอร์ เซ็ น ต์ ระดับความคิ ด เห็ น ที ตอบว่า อยู่ในระดับน้อยที สุ ด จํา นวน ๗ คน คิ ด เป็ น ๓.๕
เปอร์เซ็นต์
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แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจหลังชมภาพยนตร์

๕.๔ ข้ อเสนอแนะ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับการชมภาพยนตร์ แนวแฟนตา
ซี (จักรๆวงศ์ๆ) แตกต่างกันไป ดังนี
ข้ อเสนอแนวด้ านบวกทีมีต่อภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี
๑) ควรมีความน่าสนใจของเนือหา
ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ของไทยในปั จจุ บันต้องมีการปรับปรุ ง เนื องจากยังนําเสนอไม่
น่าสนใจ เนือหาอาจจะเป็ นเรื องไกลตัว จึงทําให้คนสนใจน้อย อภิหารยังใช้เอฟเฟคไม่ค่อยสมจริ ง
๒) ควรมีคุณภาพของภาพยนตร์
ผูส้ ร้างควรทีจะทําให้คุณภาพของภาพเป็ น HD และควรปรับปรุ งในการผลิตให้ดีกว่านี
๓) ควรมีจาํ นวนภาพยนตร์แนวแฟนตาซีในปริ มาณทีมากขึน

๑๔๑

ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนหนึงต้องการให้มีภาพยนตร์แนวนีมากขึน เพราะมีขอ้ คิดทีดี แต่ก็
ควรสร้างให้มีความน่าสนใจเนือเรื องต้องไม่น่าเบือ นอกจากนีไม่ควรนําเสนอเป็ นแนวประยุกต์มาก
เกินไป เพราะทําให้ภาพยนตร์แนวนี ขาดความเป็ นเอกลักษณ์ บางเรื องทีชอบก็เลือนหายไป
๔) ควรมีการสร้างสรรค์หรื อตีความใหม่
ผูส้ ร้างน่าจะมีการนําวรรณกรรมจักรๆวงศ์ๆมาดัดแปลงให้เป็ นภาพยนตร์ มากขึน และมี
การตีความใหม่หรื อใช้เทคนิคพิเศษในการนําเสนอให้น่าสนใจมากยิงขึน
๕) ควรอนุรักษ์ภาพยนตร์แนวนี
ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี (จักรๆวงศ์ๆ) เป็ นสิ งดี ควรแก่ก ารอนุ รั กษ์ไว้ เพราะต่ อไปใน
อนาคตเด็กไทยอาจจะลืมบางสิ งบางอย่างทีเป็ นไทยๆ ก็ได้ ควรช่วยกันเติมเต็มความเป็ นไทยให้กบั
เด็กไทย
๖) สร้างเป็ นหนังฟอร์มใหญ่
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนหนึงกล่าวว่าถ้าเป็ นไปได้น่าจะมีสร้างภาพยนตร์แนวแฟนตาซีให้
เป็ นภาพยนตร์ ฟอร์มใหญ่ จะได้เป็ นการถ่ายทอดและทําให้ต่างประเทศได้เรี ยนรู้เรื องวัฒนธรรม
ไทยด้วย
๗) สร้างฉากในภาพยนตร์แนวจักรๆวงศ์ๆ เพือผลของการท่องเทียว
การสร้างภาพยนตร์แนวแฟนตาซีของไทยน่าจะมีการสร้างฉากและองค์ประกอบต่างๆให้
ดีกว่านี เพือเป็ นการยกระดับหนังพืนบ้านของไทย นอกจากนีฉากและองค์ประกอบต่างๆนีน่าจะใช้
เป็ นแหล่งท่องเทียวทีสร้างรายได้เข้าประเทศได้ อย่างเช่น การสร้างฉากหนังในหนังเกาหลี หลังจาก
ถ่ายละครเสร็ จแล้วยังเป็ นแหล่งท่องเทียวด้วย
๘) นําไปสร้างเป็ นการ์ตูนอนิเมชันให้มากกว่านี
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนหนึงต้องการให้มีการสร้างสรรค์เป็ นการ์ ตูนด้วย เพือทีเด็กๆ จะ
ได้เรี ยนรู้ไปด้วย
ข้ อคิดเห็นในด้ านลบทีมีต่อภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี
๑)ไม่ได้ให้สาระหรื อประโยชน์ดา้ นใดเลย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนหนึงเห็นว่าภาพยนตร์เกียวกับแฟนตาซีเป็ นภาพยนตร์ทีไม่มีสาระ
อะไร ดูแล้วไม่สร้างสรรค์ มีแต่เรื องสามีภรรยา แย่งชิง ตบตี เสียเวลา

๑๔๒

๒) เน้นทีตัวผูร้ ้ายมากเกินไป
ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี (จักรๆวงศ์) เป็ นเรื องทียาวมาก และชอบให้ผรู้ ้ายมีความสําคัญ
มากกว่าคนทําดี เพราะกว่าคนทําดีจะได้รับผลดีก็ตอนสุ ดท้ายหรื อว่าตาย หรื อว่ าตัวเอกจะได้รั บ
ความลํายาก ยากเข็ญ ทําให้เบือไม่อยากดู
๓) ภาพยนตร์ ไม่ค่อยสมจริ ง
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนหนึงตอบว่าถ้าเป็ นไปได้ตอ้ งการให้ผสู้ ร้างทําให้สมจริ งมากกว่านี
บางครังใส่กราฟฟิ คมากเกินไป
๔) มีการแต่งเติมเสริ มเรื องเกินกว่าต้นฉบับ
ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีในปั จจุบนั มีการเติมต่อเรื องมากเกินจากวรรณคดี วรรณกรรมที
แต่งขึน เช่น ปลาบู่ทอง ฉายเป็ นปี มีตวั ละครมากมาย จะส่ งผลเสี ยให้เด็กรุ่ นหลังเข้าใจเนื อเรื องผิด
จากเรื องเดิมทีเคยรับรู้มา หรื อบางครัง ใส่เนือหาเพิ มเติมมากเกินกว่าเนือเรื องเดิม
จากผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน ๒๐๐ คนทีผูว้ ิจยั สุ่ มเลือกมานี ได้แสดงให้เห็นแง่มุมต่างๆ
เกียวกับการชมภาพยนตร์ ของคนไทย เมือสอบถามโดยให้เลือกประเภทของภาพยนตร์ ทีผูต้ อบ
แบบสอบถามนิยมชมชอบมากทีสุ ดคือ ภาพยนตร์ ตลก รองลงมาคือ ภาพยนตร์ ชีวิตรักโรแมนติค
อันดับ ๓ คือ ภาพยนตร์บู๊ อันดับ ๔ คือ ภาพยนตร์สยองขวัญ และอันดับ ๕ คือ ภาพยนตร์แนวแฟน
ตาซี ซึงก็เป็ นสิ งทีน่าสนใจว่าเนือเรื องแนวแฟนตาซีนีอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนักในสังคม
โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่ นและวัยทํางานเพราะว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยู่ในวันนักเรี ยน
นักศึกษาและคนทํางาน
สําหรับความถีในการชมภาพยนตร์ พบว่าโดยเฉลียแล้ว คนไทยชมภาพยนตร์ ๑-๒ครั ง/
เดื อน หรื อชม ๓-๔ ครั ง / เดือน ซึ งก็เป็ นจํานวนที ค่ อนข้างมากพอสมควร ถ้าผูส้ ร้ างจะสร้ าง
ภาพยนตร์แฟนตาซีเพือตอบสนองความต้องการของผูช้ ม
สําหรับช่วงวันทีเหมาะสมในการชมภาพยนตร์ คือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรื อเวลาหลังเลิก
เรี ยน สําหรับช่วงเวลาทีเหมาะสมในการดูภาพยนตร์ คือ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. และช่วงเวลา
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
โดยทั วไปแล้ว คนไทยมีจุ ด ประสงค์ใ นการเลื อ กชมภาพยนตร์ นันเพื อความบัน เทิ ง
รองลงมาคือเพือพักผ่อน และลําดับที ๓ เป็ นความชอบโดยส่ วนตัว ซึงข้อมูลนี ก็น่าสนใจเช่นกัน
สําหรับผูส้ ร้างภาพยนตร์ทีคงต้องเน้นให้ภาพยนตร์ ทีสร้างนันมีความบันเทิง สนุ กสนานเป็ นหลัก
เพือตอบสนองความต้องการของผูช้ ม

๑๔๓

สําหรับสาเหตุในการตัดสิ นใจเลือกดูภาพยนตร์ คือ คนไทยส่ วนใหญ่ สนใจเนื อเรื องของ
ภาพยนตร์ เป็ นหลัก เพราะฉะนันถ้าเนื อเรื องน่ าสนใจก็น่าจะเป็ นแรงดึงดูให้ผชู้ มมาชมภาพยนตร์
เรื องนันนัน ส่วนสาเหตุรองลงมาคือ เป็ นหนังแนวทีชอบดู อันดับ ๓ คือ ชอบดาราทีแสดง
สําหรับบุคคลทีผูต้ อบแบบสอบถามตอบมักจะไปชมภาพยนตร์ กบั เพือนเป็ นส่วนมาก และ
รองลงมาคือไปกับครอบครัว ซึ งน่ าจะมาจากผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นวันเรี ยนและวัย
ทํางาน ดังนันจึงเลือกทีจะไปชมภาพยนตร์กบั เพือนมากกว่า
จากข้อมูลพบว่าคนส่วนใหญ่เคยชมชมภาพยนตร์แนวแฟนตาซี เช่น พระอภัยมณี สุดสาคร
โสนน้อยเรื อนงาม ฯลฯ
เมือสอบถามเกียวกับการชมภาพยนตร์ทีโรงภาพยนตร์ กบั ซือซีดีหรื อวีซีดีมาชมทีบ้านนัน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบส่ วนใหญ่ เลือกซื อซีดี หรื อดีวีดี มาดูทีบ้าน จํานวน ๘๐ คน คิ ดเป็ น ๔๐
เปอร์เซ็นต์ และรองลงมาคือ ดูจากโทรทัศน์ จํานวน ๗๔ คน คิดเป็ น ๓๗ เปอร์เซ็นต์
สําหรับคําถามเกียวกับภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีเรื องต่างๆทีผูต้ อบแบบสอบถามเคยดูนัน
ผูต้ อบแบบสอบถามตอบแตกต่างกันไป ในข้อนีผูส้ อบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ
อันดับ ๑ คือ เรื องปลาบู่ทอง จํานวน ๑๕๗ คน คิดเป็ น ๗๘.๕ เปอร์ เซ็นต์ อันดับ ๒ คือ เรื องพระ
อภัยมณี จํานวน ๑๕๓ คน คิดเป็ น ๗๖.๕ เปอร์เซ็นต์ อันดับ ๓ คือ เรื องสุดสาคร จํานวน ๑๒๒ คน
คิดเป็ น ๖๑ เปอร์เซ็นต์
หลังจากการชมภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี แล้วผูต้ อบแบบสอบถามได้ผลแตกต่างๆ กันไป
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่กล่าวว่าได้คติขอ้ คิด รองลงมาคือได้รับความบันเทิง จํานวน ๘๖ คน
ในประเด็นนี น่ าจะเป็ นการคาดหวังอย่างหนึ งของผูช้ มและผูส้ ร้างน่ าจะตระหนักถึงสิ งนี ด้วยคื อ
นอกจากเนื อเรื องจะสนุ ก สนานแล้ว ควรมี แง่ คิ ด หรื อสิ งเตื อนใจที ทํา ให้ผูช้ มรู้ สึ ก ประทับใจ
ภาพยนตร์เรื องนันๆ
จากแบบสํารวจพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้รับข้อมูลเกียวกับภาพยนตร์แนวแฟนตาซีจาก
แหล่งต่างๆ ส่วนใหญ่ตอบว่าได้ขอ้ มูลจากรายการโทรทัศน์ รองลงมาคือ ทีโรงภาพยนตร์
เมื อสอบถามเกี ยวกับ ความคิ ด สร้ า งสรรค์แ ละการนํา เทคโนโลยีส มัย ใหม่ ม าใช้ใ น
ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ผูต้ อบแบบสอบถามคิ ด ว่ามีสิ งใดมากกว่ากัน ในภาพยนตร์ แนวนี ใน
ปัจจุบนั ผูต้ อบแบบสอบถามตอบส่ วนใหญ่ตอบว่ามีการนําเทคโนโลยีมาใช้กบั ภาพยนตร์ มากขึน
ส่ ว นภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี มีความคิ ดสร้างสรรค์ในการนําเสนอมากขึ นนันเป็ นสิ งรองลงมา
สําหรับคุณภาพของภาพยนตร์แฟนตาซีในปัจจุบนั นัน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอบ
ว่าควรปรับปรุ งคุณภาพ และส่วนหนึงก็เห็นว่ามีคุณภาพอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจแล้ว
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ผูต้ อบแบบสอบถามกล่าวว่าถ้าให้เลือกระหว่าง “อ่านหนังสือทีนํามาทําเป็ นภาพยนตร์ แนว
แฟนตาซี” กับ “การดูภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีทีทํามาจากหนังสื อเรื องนัน” ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือกชมภาพยนตร์ มากกว่าเพราะเห็นภาพ แสง สี เสี ยง และได้อารมณ์มากกว่าการอ่าน
จากหนังสื อ แต่ อย่างไรก็ต ามผูส้ ร้ างภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ก็ค วรจะต้องคํานึ งถึงสิ งที ผูต้ อบ
แบบสอบถามตอบว่าทําไมจึงชอบอ่านหนังสื อมากกว่า และพยายามจะขจัดปั ญหาต่างๆ เหล่านัน
เพือให้มีผชู้ มหันมาชมภาพยนตร์แฟนตาซีทีสร้างมาจากนิ ทานพืนบ้านหรื อนิ ยายพืนบ้านเพิ มมาก
ขึน
จากแบบสอบถามนีทําให้เห็นว่าคนไทยยังคงรับรู้ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี แต่ส่วนใหญ่จะ
ชมหรื อรับรู้ผ่านการชมละครพืนบ้านทีฉายทางโทรทัศน์มากกว่าการชมภาพยนตร์ และจากการ
สํารวจพบว่าคนไทยดูภาพยนตร์มากกว่าการอ่านเรื องแนวจักรๆวงศ์ๆจากหนังสื อ เพราะเข้าถึงได้
ง่ายกว่า สนุก และเห็นภาพเคลือนไหว ฯลฯ และยังมีคนอีกกลุ่มหนึ งทีหวังว่าผูส้ ร้างภาพยนตร์ จะ
คํานึ งถึงคุณ ภาพของภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีนี และมี การสร้างสรรค์และตี ความใหม่ รวมถึงมี
จํานวนมากขึนด้วย
สําหรับแนวโน้มในการสร้างภาพยนตร์แนวแฟนตาซีทีนําเนือหามาจากนิทานจักรๆ วงศ์ๆ
นันเป็ นสิ งทีน่าสนใจและเมือสร้างแล้วน่าจะได้รับการตอบรับจากผูช้ มเช่นกัน เนื องจากว่ามีผตู้ อบ
แบบสอบถามบางส่ วนเสนอแนะให้มีการสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีทีนําเนื อหามาจาก
นิทานจักรๆวงศ์ ๆ เพิ มเติมจากทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั เพราะในปัจจุบนั มีค่อนข้างน้อย แต่ผสู้ ร้างอาจจะ
ต้องตีความเรื องใหม่ ทําให้เรื องน่ าสนใจและน่ าติดตาม ความเป็ นไปได้ในเรื องนี เห็นตัวอย่างได้
อย่างชัดเจนจากเรื องพระอภัยมณี ที ผูส้ ร้างภาพยนตร์ ได้น ําเรื องพระอภัยมณี มาตีความใหม่และ
สร้ า งเป็ นภาพยนตร์ ใ นปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และได้รั บ การตอบรั บ จากผูช้ มเป็ นอย่า งดี ถึ งแม้ว่ า
ภาพยนตร์เรื องนีจะมิได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ก็ตาม ทังนีการสร้างภาพยนตร์แนวแฟนตาซีในยุค
ปัจจุบนั นีผูส้ ร้างอาจจะต้องคํานึงถึงเทคนิคในการสร้างภาพยนตร์ทีดูสมจริ ง นอกจากนี เนื อหาของ
ภาพยนตร์ ค วรจะเป็ นแนวตลกหรื อแนวชี วิต รั ก โรแมนติ ค ทังนี เพราะว่ า จากจํา นวนผูต้ อบ
แบบสอบถามพบว่าคนส่ วนใหญ่นิยมและชืนชอบชมภาพยนตร์ สองแนวนี มากกว่าภาพยนตร์ ใน
แนวอืนๆ ดังนันถ้าผูส้ ร้างภาพยนตร์ สนใจสร้างภาพยนตร์ ในแนวแฟนตาซีทีมีเนื อหามาจากเรื อง
จักรๆวงศ์ๆ ก็อาจจะต้องสนใจในประเด็นดังกล่าวมานีด้วย

๑๔๕

บทที ๖
บทสรุ ป
งานวิจยั เล่มนีเป็ นการศึกษาพัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆ สู่ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ใน
สังคมไทย ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มข้อมูลนิทานจักรๆวงศ์ๆ จํานวน ๕ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี ไกรทอง พระรถ
เมรี หรื อนางสิ บสอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม และเรื องเหล่านี ได้ถูกนํามาสร้ างเป็ น
ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีหลายครัง ดังนี เรื องกากี (๒๕๒๓) เรื องไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓) เรื อง
ไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘) เรื องไกรทอง (๒๕๔๔) เรื องพระรถเมรี (๒๕๒๔) เรื องพระอภัยมณี
(๒๕๐๙) เรื องพระอภัยมณี (๒๕๔๕) ภาพยนตร์ ก าร์ ตูน เรื องสุ ดสาคร (๒๕๒๒)เรื องสุด สาคร
(๒๕๔๙) และ เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม (๒๕๐๙)
ในการศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลเอกสารและข้อมูลอืนๆทีเกียวข้องในรู ปแบบ
ต่างๆ แล้วนําข้อมูลเหล่านันมาวิเคราะห์ดว้ ยระเบียบวิธีทางวรรณคดี คติชนวิทยา และมนุ ษยวิทยา
ประกอบกัน เพือศึกษาพัฒนาการของนิ ทานจักรๆ วงศ์ๆมาสู่ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี โครงสร้าง
ของนิทานจักรๆวงศ์ๆ และภาพยนตร์แฟนตาซี ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม และค่านิ ยม
ของผูช้ มทีมีต่อภาพยนตร์แนวแฟนตาซี
ในบทที ๖ บทสรุ ปนี ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการนําเสนอเนื อหาเป็ น ๒ ส่ วน คือ ส่ วนแรกเป็ นการ
สรุ ปผลการวิจยั เป็ นการสรุ ปเนื อหาทังหมดของการวิจยั เรื องนี อีกครังหนึ ง และในส่ วนที ๒ เป็ น
การอภิปรายผลการวิจยั เป็ นการนําประเด็นทีน่ าสนใจในงานวิจยั เรื องนี มานําเสนอ รายละเอียด
ต่างๆ ดังนี
๖.๑ สรุ ปผลการวิจยั
๖.๑.๑ พัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ ๆ
พัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆทัง ๕ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี ไกรทอง พระรถเมรี หรื อนาง
สิบสอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม นีมาสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี สามารถจําแนกได้เป็ น
๔ กลุ่มคือ กลุ่มที ๑ นิ ทานมุขปาฐะ กลุ่มที ๒ นิ ทานลายลักษณ์ กลุ่มที ๓ การแสดงพืนบ้านภาค
กลาง และกลุ่มที ๔ คือสื อสมัยใหม่ ซึงข้อมูลในแต่ ละกลุ่มนี มีความเชื อมโยงและแสดงให้เห็ น
พัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆ ไปสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีได้อย่างชัดเจน ดังนี

๑๔๖

๖.๑.๑.๑ นิทานมุขปาฐะ
ในส่วนของข้อมูลมุขปาฐะพบว่าเรื องแนวจักรๆวงศ์ๆ เหล่านี เดิมเป็ นนิ ทานทีเล่าสู่กนั ฟัง
ต่อมาจึงมีการสวด การขับ ซึงการเล่าการสวดหรื อขับนิทานนีถือว่าเป็ นมหรสพอย่างหนึ งในอดีตที
เจ้าภาพจะว่าจ้างให้ผเู้ ล่านิ ทานไปแสดงในงานต่างๆ เช่น งานบุญ งานแต่งงาน งานบวช เป็ นต้น
การเล่าและการขับนิทานนีมีอยูใ่ นทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในภาคเหนือเรี ยกว่า "เล่าเจีย" ในภาค
อีสานมักอ่านเป็ นทํานองเสนาะเรี ยกว่า "ลํา" นิยมนํามาเล่าในงานศพ การถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะนี
ทําให้นิทานจักรๆวงศ์ๆ เหล่านีมีหลากหลายสํานวน และการเล่าสืบต่อกันมาอย่างต่อเนือง
๖.๑.๑.๒ นิทานลายลักษณ์
ในกลุ่มข้อมูลนิทานลายลักษณ์พบว่าสามารถจําแนกตามลําดับพัฒนาการได้เป็ น ๒ กลุ่ม
ใหญ่ คื อ กลุ่มข้อมูลลายลัก ษณ์ ทีเป็ นต้น ฉบับตัวเขี ยน และกลุ่มข้อมูลลายลัก ษณ์ ทีเป็ นต้น ฉบับ
ตัวพิมพ์ดงั นี
๖.๑.๑.๒.๑ ข้อมูลลายลักทีเป็ นต้นฉบับตัวเขียน
เริ มแรกพัฒนาการของนิทานจักรๆ วงศ์ๆ คือปรากฏเป็ นนิ ทานมุขปาฐะ ในยุคสมัยต่อมา
คนไทยรู้จกั ทําสมุดหรื อวัสดุทีสามารถใช้บนั ทึกเรื องราวต่างๆได้แล้ว เช่น สมุดไทย หรื อ ใบลาน
คนไทย จึงได้นาํ นิ ทานจักรๆ วงศ์ๆ ทัง ๕ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี ไกรทอง พระรถเมรี หรื อนางสิ บ
สอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม ทีเป็ นนิ ทานมุข ปาฐะมาเขียนบัน ทึก ไว้เป็ นลายลักษณ์
ต้นฉบับตัวเขีย นส่ วนใหญ่ อยู่ในรู ปของกลอนสวด ซึงคัด ลอกต้น ฉบับกันในช่ว งรั ตนโกสิ นทร์
ตอนต้น คือในช่ว งรัชกาลที ๑ ถึง รั ชกาลที ๔ ประเด็นที น่ าสนใจอย่างหนึ งก็คือถ้านิ ทานจักรๆ
วงศ์ๆ เรื องใดเรื องหนึงได้รับความนิ ยมจากผูอ้ ่านเป็ นจํานวนมากก็จะพบว่ามีการคัดลอกต้นฉบับ
สืบต่อกันมาค่อนข้างมาก เช่น เรื องพระอภัยมณี มีการคัดลอกมากทีสุ ดถึง ๒๙๒ เล่มสมุดไทย เป็ น
ต้น การคัด ลอกต้นฉบับสื บต่อกัน มานี ผูกพัน และสอดคล้องกับประเพณี นิยมของคนไทยทีนิ ยม
สร้างหนังสือถวายวัด โดยมีความเชือว่าการสร้างหนังสื อถวายวัดนันได้กุศลมากและเกิดชาติหน้า
จะได้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ลักษณะต้นฉบับตัวเขียนทีพบนันส่วนใหญ่เป็ นกลอนอ่านหรื อกลอน
สวด กลอนบทละครและเบ็ดเตล็ด เช่น เป็ นกาพย์ขบั ไม้ คําฉันท์ และแหล่เป็ นต้น การทีพบต้นฉบับ
ตัวเขียนเรื องต่ างๆจํานวนมากนันแสดงให้เห็น ถึงความนิ ยมของคนไทยที มีต่ อเรื องนันๆ จึ งได้
คัดลอกสืบต่อๆ กันมา
๖.๑.๑.๒.๒ ข้อมูลลายลักษณ์ทีเป็ นต้นฉบับตัวพิมพ์
ในยุคสมัยต่อมาเทคโนโลยีการพิมพ์เจริ ญรุ่ งเรื องขึนในประเทศไทยอยู่ในช่วงราวปลาย
รัชกาลที ๔ ต่อมาถึงสมัยรัชกาลที ๕ เจ้าของโรงพิมพ์ต่างๆ จึงได้นาํ นิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ทีเป็ นเรื อง
เล่ามุขปาฐะ และทีบันทึกไว้ในสมุดไทย นํามาพิมพ์เป็ นเล่ม โรงพิมพ์ทีมีส่วนช่วยเผยแพร่ นิทาน

๑๔๗

จักรๆวงศ์ๆ ให้เป็ นทีรู้จกั ในหมู่นกั อ่านและแพร่ หลายมากยิ งขึน คือโรงพิมพ์ราษฎร์ เจริ ญหรื อโรง
พิมพ์วดั เกาะ โรงพิมพ์แห่งนีได้พิมพ์ขอ้ มูลทัง ๕ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี ไกรทอง พระรถเมรี หรื อนาง
สิ บสอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม ทีผูว้ ิจยั นํามาศึกษาทังหมดทุกเรื อง ต้นฉบับนิ ทาน
จักรๆวงศ์ๆทีเป็ นฉบับพิมพ์นีพบทังทีเป็ นร้อยกรองและร้อยแก้ว ในส่วนทีเป็ นร้อยกรองพบว่ามี ๓
ประเภท คือ กลอนอ่านหรื อกลอนสวด กลอนบทละคร และเบ็ดเตล็ด ส่วนทีเป็ นร้อยแก้ว จําแนกได้
เป็ น ๒ รู ปแบบคือเป็ นนิทานและการ์ตูน ในส่วนนิทานมีปรากฏในหลากหลายรู ปแบบมีทงหนั
ั งสื อ
นิทาน นิทานทีอยูใ่ นสมุดวาดภาพระบายสี นิทานสองภาษา
ข้อมูลต่างๆทีกล่าวมาข้างต้นนีแสดงให้เห็นว่า นิทานเหล่านีย่อมเป็ นทีรู้จกั ของคนในทุกวัย
เพราะมีหนังสือทีพิมพ์ออกจําหน่ายสําหรับคนทุกวัยตังแต่วยั เด็กจนถึงวัยผูใ้ หญ่ และนอกจากนียังมี
ตัวเล่มแพร่ หลายและหลากหลายสํานวนอีกด้วย นิ ทานจักรๆวงศ์ๆทัง ๕ เรื องนี น่ าจะเป็ นเรื องที
ผูค้ นชื นชอบและมีค วามโดดเด่น จึงมักจะได้รั บการเลือกมาผลิต ซําในรู ปแบบต่ างๆ ทังนิ ทาน
นิทานก่อนนอน นิทาน ๒ ภาษา และสมุดภาพระบายสี และปรากฏในรู ปแบบทีหลากหลายในยุค
ปัจจุบนั นี ด้วย
๖.๑.๑.๓ การแสดงพืนบ้านภาคกลาง
ในส่วนของนิทานจักรๆวงศ์ๆ ทีปรากฏในรู ปแบบของการแสดง พบว่ามีการพัฒนาไปตาม
การแสดงทีปรากฏในสังคมไทย ซึงสามารถจําแนกได้เป็ นการแสดงพืนบ้านภาคกลางตามลํา ดับ
ดังนี คือ ละครชาตรี ละครนอก หุ่นกระบอก ลิเก เพลงทรงเครื อง และหนังตะลุง นิทานจักรๆวงศ์ๆ
ทัง ๕ เรื องทีนํามาศึกษาได้ถกู นํามาใช้เป็ นตัวบทประกอบการแสดงดังกล่าวด้วย
๖.๑.๑.๔ สือสมัยใหม่
สําหรับสือสมัยใหม่ พบว่ามีสือภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ ในส่ วนของภาพยนตร์ นัน
นับว่าเป็ นสือสมัยใหม่ทีใช้ในการถ่ายทอดเรื องราวต่างๆ ได้อย่างน่ าสนใจ ภาพยนตร์ มีจุดเริ มต้น
ครังแรกในราวปี พ.ศ.๒๔๔๐ ซึงนิทานจักรๆวงศ์ๆ ทัง ๕ เรื อง ได้แก่ เรื องกากี ไกรทอง พระรถเมรี
หรื อนางสิบสอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม ล้วนแต่ได้รับการนํามาสร้างเป็ นภาพยนตร์
ทังสิ น ภาพยนตร์ แฟนตาซี ภาพยนตร์ จินตนาการหรื อ fantasy film เป็ นภาพยนตร์ ในโลกแห่ ง
จินตนาการ ทีไม่ตอ้ งการอธิบายสิ งทีเกิดขึน ตัวละครเป็ นผูท้ ีมีอาํ นาจเหนื อมนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ นตัว
ละครพระเอกหรื อผูร้ ้าย ตัวละครต้องต่อสูก้ บั ความชัวร้ายหรื อภัยคุกคามต่างๆ และมักจะมีตวั ละคร
ทีเป็ นบุคคลทีมีพลังพิเศษ ทําหน้าทีเป็ นผูค้ อยให้คาํ ปรึ กษาแก่ตวั เอกทีอาจจะเป็ นมนุษย์ธรรมดา ซึง
ลักษณะดังกล่าวนีสอดคล้องกับลักษณะของนิทานจักรๆวงศ์ๆ คือ เป็ นเรื องราวการผจญภัยของตัว
เอก มีความมหัศจรรย์ต่างๆ ในเรื อง ดังนันมีผูส้ ร้างภาพยนตร์ นาํ นิ ทานจักรๆวงศ์ๆ มาสร้างเป็ น
ภาพยนตร์ จึงน่าจะเรี ยกภาพยนตร์เหล่านีว่า "ภาพยนตร์ แฟนตาซี " ภาพยนตร์ แฟนตาซีทีนํานิ ทาน

๑๔๘

จักรๆวงศ์ๆ มาสร้างนันพบว่าหลายเรื องมีการนํามาสร้างซําหลายครัง ดังนี เรื องกากี ปี พ.ศ. ๒๔๙๖
และพ.ศ. ๒๕๒๓ เรื องไกรทอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เรื องชาละวัน ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เรื องไกรทอง ภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๒๓ เรื องไกรทอง ภาค ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และเรื องไกรทอง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื อง
พระอภัยมณี ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นอกจากนี ยังตัดตอนนํามาสร้างโดยใช้ชือเรื องสุด
สาคร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เรื องนางสิ บสอง ในปี พ.ศ.
๒๕๑๗ ใช้ชือ เรื องพระรถเมรี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็ นต้น
นอกจากนียังมีภาพยนตร์ การ์ตูนหรื อการ์ตูนอนิเมชัน เรื องสุดสาคร ของประยุต เงากระจ่าง
สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และในยุคหลังๆ ก็ได้มีการสร้างภาพยนตร์ การ์ ตูนทีมีเนื อหามาจากนิ ทาน
จักรๆวงศ์ๆ ทัง ๕ เรื องนีในรู ปแบบซีดีและดีวีดีอีกหลายครังและหลายบริ ษทั เช่น บริ ษทั บอร์ดแคส
ไทย จีเอ็มตูน โรสมีเดียร์ และบริ ษทั ไร้บิยอร์น เป็ นต้น
สําหรับสือโทรทัศน์นันเริ มมีครังแรกใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ สถานี โทรทัศน์ทีนําเสนอละคร
พืนบ้าน ได้แ ก่ สถานี โ ทรทัศน์ ช่ อง ๓ สถานี โ ทรทัศน์ ช่ อ ง ๕ และสถานี โ ทรทัศน์ ช่ อ ง ๗
โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ เป็ นสถานีทีผลิตนิทานพืนบ้านทีนําเนือหามาจากเรื องจักรๆวงศ์ๆ
มากทีสุดและยังดําเนินงานและนําเสนอในเรื องดังกล่าวจนกระทังถึงปัจจุบนั นี
ในส่วนของพัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆ สามารถแสดงเป็ นแผนผังดังนี
ลายลักษณ์
นิทานมุขปาฐะ

การเขียน

การพิมพ์

สือพืนบ้าน

สือสมัยใหม่

การแสดง

๖.๑.๒ การศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบโครงสร้ างนิทานจักรๆวงศ์ ๆ กับภาพยนตร์ แฟนตาซี
การศึกษาโครงสร้างตามทฤษฎีโครงสร้างของวลาดิมีร์ พรอพ์พ พบว่า โครงสร้างหลักๆ
ของนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ และภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีนันมีลกั ษณะที คล้ายคลึงกันกล่าวคือ เริ มต้น

๑๔๙

เรื องจะต้องมีเหตุให้ตวั ละครเดินทางออกจากบ้าน เรี ยนวิชากับอาจารย์ ได้รับของวิเศษจากอาจารย์
และออกผจญภัยต่อไป ซึงทังนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ และภาพยนตร์ แฟนตาซีลว้ นเป็ นเรื องราวของตัว
ละครทีต้องออกผจญภัย ต่อสู้ และฝ่ าฟันอุปสรรคต่างๆ นอกจากนียังเป็ นขนบอย่างหนึ งของนิ ทาน
ไทยคือก่อนทีตัวละครจะได้ออกผจญภัยนัน ตัวละครอาจจะยังอ่อนแอ ไม่มีวิชาและไม่พร้อมทีจะ
ผจญภัย ดังนันจึงพบว่าในนิทานจักรๆวงศ์ๆ หลายเรื องมักจะเริ มต้นด้วยการออกเดินทาง แล้วไป
ศึกษาหาความรู้กบั อาจารย์ เพือสร้างความเข็มแข้งให้แก่ตวั เองก่อนทีจะออกไปผจญภัยต่อไป สิ งนี
น่าจะเป็ นเครื องยืนยันได้ว่าโครงสร้างหลักของเรื องแนวจักรๆวงศ์ๆ นี จะไม่เปลียนแปลงไม่ว่าจะ
เปลียนไปเป็ นสือใดๆ ก็ตาม ทังนีน่าจะเป็ นเพราะโครงสร้างหลักดังกล่าวยังคงความเป็ นเรื องจักรๆ
วงศ์ๆ เอาไว้นนเอง
ั
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบโครงสร้างของนิทานจักรๆวงศ์ๆ และภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีที
นําเรื องจัก รๆวงศ์ๆมาสร้างนี ทําให้เห็ นว่ามีทงส่
ั ว นทีเหมือนกันและส่ วนทีแตกต่างกัน ซึงความ
แตกต่างกันนัน อาจจะมีสาเหตุของความแตกต่างได้ ๓ ประการ คือ
ประการที ๑ นิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ทีเป็ นนิ ทานพืนบ้านนันเป็ นข้อมูลมุขปาฐะซึงทําให้มีอยู่
หลากหลายสํานวน เมือผูส้ ร้างภาพยนตร์นาํ มาสร้างอาจจะได้ขอ้ มูลทีต่างไปจากสํานวนมุขปาฐะที
ผูว้ ิจยั เลือกมาวิเคราะห์ในครังนี แต่อย่างไรก็ตามก็จะเห็นว่าภาพยนตร์ยงั คง "ความเป็ นเรื อง" นันๆ
เอาไว้ เช่น เรื องไกรทอง จะต้องมีชาละวันมาลักพานางตะเภาทองไป (A) เศรษฐีประกาศหาคน
ปราบจระเข้ (B) ไกรทองมารับอาสา (C) เมือทําสําเร็ จได้แต่งงานกับตะเภาแก้วตะเภาทอง (W*)
ส่วนเนือเรื องต่อไปอาจจะกล่าวว่าได้นางวิมาลาหรื อนางเลือมลายวรรณเป็ นภรรยา (W*) ซึงการได้
นางจระเข้เป็ นภรรยานีอาจจะสลับก่อนหลังได้ คือ ตอนลงไปสูก้ บั ชาละวัน ไกรทองอาจจะได้นางวิ
มาลาในตอนนัน หรื อได้หลังจากทีทํางานสําเร็ จแล้วได้แต่งงานกับนางตะเภาแก้วตะเภาทอง แล้ว
คิดถึงนางวิมาลาจึงลงไปหานาง ส่วนเรื องพระอภัยมณี คือ พระอภัยมณี เป่ าปี นางผีเสื อสมุทรลักพา
พระอภัยมณี ไปเป็ นสามี พระอภัยมณี หนีนางยักษ์ ได้นางเงือกเป็ นชายา เรื องกากี ท้าวพรหมทัตเป็ น
พระราชาชรา มีมเหสีงามชือกากี พญาครุ ฑมาลักนางไป คนธรรพ์ไปตาม นางกากีถูกเนรเทศ เรื อง
สุดสาคร สุดสาครเป็ นลูกนางเงือก เรี ยนวิชากับฤๅษี ได้มา้ นิลมังกร ออกตามหาพระอภัยมณี พบชี
เปลือย ชีเปลือยขโมยไม้เท้า และตอนหลังได้กลับคืนมา เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม นางโสนน้อย
คลอดออกมาพร้อมเรื อนทอง ต่อมาต้องออกจากเมือง ได้ยาวิเศษ พบนางกุลาและช่วยไว้ เดินทาง
ไปช่วยเจ้าชาย นางกุลาสวมรอยแต่งงานกับเจ้าชาย ต่อมาความจริ งเปิ ดเผย นางกุลาถูกลงโทษ นาง
โสนน้อยได้แต่งงานกับเจ้าชาย เป็ นต้น
ประการที ๒ ผูส้ ร้างหรื อผูเ้ ขียนบทอาจจะมีการดัดแปลงตัวบทจากนิ ทานเดิมให้มีความ
แปลกใหม่ และมีความน่าสนใจมากยิงขึน ผูว้ ิจยั พบว่าภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีในยุคหลังทีนําเนื อ

๑๕๐

เรื องมาจากนิทานจักรๆวงศ์ๆนัน ผูเ้ ขียนบทได้มีการตีความตัวบทใหม่ ซึงจะแตกต่างจากเรื องเดิมที
คนทัวไปรั บรู้ เช่น กรณี ข องเรื องพระอภัยมณี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูเ้ ขียนบท คื อ "หยดนํา" ได้มีก าร
ตีความตัวบทใหม่ โครงสร้างหลักเป็ นเรื องของพระอภัยมณี ทีถูกนางผีเสือสมุทรลักพาตัวไป แต่ใน
ตอนท้ายเรื องเห็นได้ชดั ว่าผูเ้ ขียนบทสร้างให้นางเงือกเป็ นนางเอกของเรื อง และจบเรื องด้วยการที
พระอภัยมณี ดูแลนางเงือก และเรื องจบแบบมีความสุข นอกจากนียังพบว่ามีโครงเรื องย่อยแทรกเข้า
มานันคือเป็ นเรื องราวของศรี สุวรรณทีเดินทางไปกับพราหมณ์ทงสามคน
ั
และปลอมตัวเข้าไปเป็ น
คนสวนและต่อมาได้นางเกษราเป็ นชายา นอกจากนียังเห็นว่าศรี สุวรรณเป็ นผูไ้ ปช่วยพระอภัยมณี ที
เกาะแก้วพิศดาร ซึงเนือหาส่วนนีผิดแปลกไปจากเรื องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่
นอกจากนีเรื องสุดสาคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ทีผูส้ ร้างภาพยนตร์ตดั ตอนมาจากเรื องพระอภัยมณี ก็
มีก ารเปลียนแปลงเนื อหาค่ อนข้างมาก ภาพยนตร์ เรื องนี จบในลัก ษณะแบบมีค วามสุ ข (happy
ending) คือสุ ดสาครได้พบกับพระอภัยมณี ซึงการพบกันระหว่างพระอภัยมณี และสุ ดสาครนันก็
แตกต่ างไปจากเรื องพระอภัยมณี ข องสุ น ทรภู่ นอกจากนี โครงเรื องของเรื องสุ ด สาครยังมีก าร
ปรับเปลียนไปค่อนข้างมาก คือ กล่าวว่าอุศเรนเป็ นผูช้ ่วยพระอภัยมณี และได้ยกกองทัพมาท้ารบกับ
ศรี สุวรรณ และในช่วงทีทําสงครามกันอยูน่ ี เอง เป็ นตอนทีสุ ดสาครได้มาพบพระอภัยมณี และช่วย
ทําสงครามจนกระทังมีชยั ชนะอุศเรน เนือเรื องดังกล่าวนีไม่ปรากฏในเรื องพระอภัยมณี สาํ นวนของ
สุนทรภู่
ประการที ๓ เหตุผลของการสร้างภาพยนตร์ทีต้องสร้างให้เรื องสมจริ ง ดังนันจึงต้องมีการ
ดัดแปลงเพือให้ผชู้ มเห็นภาพชัดเจนและเป็ นเหตุเป็ นผลน่ าเชือถือ เช่น การเพิ มตัวละครและเพิ ม
เนือหา ในภาพยนตร์เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง ผูว้ ิจยั พบว่าในสํานวนนิทานมุขปาฐะกล่าวว่า
นางเภาเลียงลูกเองจนเติบโต แต่ในภาพยนตร์ พบว่ามีการเพิ มตัวละครกองรักษ์ ซึงเป็ นยักษ์ทีเป็ น
บริ วารของนางสันธมาร แต่เป็ นยักษ์ฝ่ายดีและคอยช่วยเหลือนางสิ บสอง และเมือนางเภาคลอดลูก
ยักษ์กองรักก็ช่วยเลียงดูให้จนเติบใหญ่ ซึงการเพิ มตัวละครนีทําให้เรื องสมจริ งมากยิงขึน เพราะการ
เลียงลูกด้วยตัวเองขณะทีนางเภาถูกขังไว้ในถํา ทีไม่มีอาหารและนํา คงจะเป็ นเรื องทีเป็ นไปได้ยาก
และไม่สมเหตุผล ดังนันเมือถ่ายทอดผ่านสื อภาพยนตร์ จึงต้องมีการปรับเปลียนเนื อเรื องโดยการ
เพิ มตัวละครให้เรื องมีความสมจริ งมากยิงขึน
สําหรับการเพิ มเนือหา เช่น เรื องพระอภัยมณี (๒๕๔๕) มีการเพิ มเรื องราวของเสื อเมฆที
ออกปล้นชาวบ้าน และพราหมณ์ทงสามมาช่
ั
วยปราบ ในส่ วนนี ช่วยทําให้เรื องดูสมจริ ง และผูช้ ม
เห็นความสามารถในการต่อสูข้ องศรี สุวรรณและพราหมณ์ทงสามได้
ั
ชดั เจนยิงขึน กล่าวคือ เป็ นการ
ผูกโยงเรื องให้พราหมณ์ทงสามได้
ั
พบกับศรี สุวรรณและพระอภัยมณี ทีถูกขับออกมาจากบ้านเมือง
และเป็ นฉากที เปิ ดโอกาสให้ศรี สุว รรณได้แสดงฝี มือในเชิ งรบด้ว ยกระบอง และแสดงให้เห็ น
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ความสามารถของพราหมณ์ทงสามในการต่
ั
อสูอ้ ีกด้วย ซึงในภาพยนตร์ เรื องพระอภัยมณี (๒๕๐๙)
มิได้กล่าวถึง
ประการที ๔ เหตุผลของการเพิ มตัวละครเพือให้ภาพยนตร์ มคี รบทุกรส โดยเฉพาะความ
ตลกขบขัน เช่น ในเรื องพระอภัยมณี (๒๕๐๙) มีการเพิ มตัวละครคือ "ไข่ทอง" เป็ นเด็กทีอยู่กบั ฤๅษี
เป็ นตัวละครทีคอยหยอกล้อและสร้างความตลกขบขันตอนทีเจรจากับฤๅษี นอกจากนียังมีการแทรก
ตอนทีไข่ทองเสกให้มีสาวนุ่งน้อยห่มน้อยออกมาเต้นจัมบ๊ะให้กบั คนทีอยู่บนเกาะได้ดูเป็ นการลอง
วิชา เป็ นต้น การเพิ มตัวละครในเรื องพระอภัยมณี ในยุคนี น่ าจะสื บเนื องมาจากขนบของการแสดง
ละครทีจะต้องมีตวั พระ ตัวนาง และตัวตลก การเพิ มตัวละครเข้ามาในเรื องพระอภัยมณี นีจึงทําให้
ภาพยนตร์ เรื องนี มีรสตลกด้วย ในภาพยนตร์ เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิ บสองมีการเพิ มตัวละคร
เทวดาซึงเป็ นตัวละครอีกตัวหนึงทีคอยช่วยเหลือพระรถ ตัวละครตัวนีทําหน้าทีช่วยเหลือพระรถใน
ด้านต่างๆ เช่น เสกให้หน้าอกของกองรักซึงเป็ นยักษ์ผชู้ ายให้มีนาํ นมเลียงทีสามารถเลียงดูพระรถ
จนเติบโตได้ นําไก่มาให้ แปลงการเป็ นม้าพาพระรถไปเมืองนานตะวัน นอกจากนีตัวละครเทวดายัง
ทําหน้าทีสร้างความตลกขบขันในเรื องอีกด้วย
๖.๑.๓ ภาพสะท้ อนทางสังคมและวัฒนธรรมทีปรากฏในภาพยนตร์ แฟนตาซี
ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมทีปรากฏในภาพยนตร์แฟนตาซี ทีปรากฏในเรื องนัน
ช่วยทําให้เรื องสมจริ งมากยิงขึน ทังการแต่งกาย บ้านเรื อนทีอยู่อาศัย ยานพาหนะ เครื องมือในการ
ทํามาหากิน การละเล่น เพลงพืนบ้าน ฯลฯ นอกจากนี ในภาพยนตร์ แนวแฟนตาซียงั แสดงให้เห็น
ภาพวิถีชีวิตของผูค้ นทีอาศัยอยูร่ ิ มแม่นาํ ลําคลอง ซึงแม่นาํ ถือได้ว่าเป็ นหัวใจสําคัญในการดํารงชีวิต
ทังใช้ดืมกิน และอาบ และทํามาค้าขาย รวมถึงเป็ นแหล่งอาหารให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย ดังทีปรากฏ
ในเรื องไกรทอง
๖.๑.๔ ค่านิยมในการดูภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีในสังคมไทย
สําหรับคุณภาพของภาพยนตร์แฟนตาซีในปัจจุบนั นัน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอบ
ว่าควรปรับปรุ งคุณภาพ และส่วนหนึงก็เห็นว่ามีคุณภาพอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจแล้ว
ผูต้ อบแบบสอบถามกล่าวว่าถ้าให้เลือกระหว่าง “อ่านหนังสือทีนํามาทําเป็ นภาพยนตร์ แนว
แฟนตาซี” กับ “การดูภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีทีทํามาจากหนังสื อเรื องนัน” ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือกชมภาพยนตร์ มากกว่าเพราะเห็นภาพ แสง สี เสี ยง และได้อารมณ์มากกว่าการอ่าน
จากหนังสื อ แต่ อย่างไรก็ต ามผูส้ ร้ างภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี ก็ค วรจะต้องคํานึ งถึงสิ งที ผูต้ อบ
แบบสอบถามตอบว่าทําไมจึงชอบอ่านหนังสื อมากกว่า และพยายามจะขจัดปั ญหาต่างๆ เหล่านัน
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เพือให้มีผชู้ มหันมาชมภาพยนตร์แฟนตาซีทีสร้างมาจากนิ ทานพืนบ้านหรื อนิ ยายพืนบ้านเพิ มมาก
ขึน
จากแบบสอบถามนีทําให้เห็นว่าคนไทยยังคงรับรู้ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี แต่ส่วนใหญ่จะ
ชมหรื อรับรู้ผ่านการชมละครพืนบ้านทีฉายทางโทรทัศน์มากกว่าการชมภาพยนตร์ และจากการ
สํารวจพบว่าคนไทยดูภาพยนตร์มากกว่าการอ่านเรื องแนวจักรๆวงศ์ๆจากหนังสื อ เพราะเข้าถึงได้
ง่ายกว่า สนุก และเห็นภาพเคลือนไหว ฯลฯ และยังมีคนอีกกลุ่มหนึ งทีหวังว่าผูส้ ร้างภาพยนตร์ จะ
คํานึ งถึงคุณ ภาพของภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีนี และมีการสร้างสรรค์และตี ความใหม่ รวมถึงมี
จํานวนมากขึนด้วย
สําหรับแนวโน้มในการสร้างภาพยนตร์แนวแฟนตาซีทีนําเนือหามาจากนิทานจักรๆ วงศ์ๆ
นันเป็ นสิ งทีน่าสนใจและเมือสร้างแล้วน่าจะได้รับการตอบรับจากผูช้ มเช่นกัน เนื องจากว่ามีผตู้ อบ
แบบสอบถามบางส่ วนเสนอแนะให้มีการสร้ างสรรค์ภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีทีนําเนื อหามาจาก
นิทานจักรๆวงศ์ ๆ เพิ มเติมจากทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั เพราะในปัจจุบนั มีค่อนข้างน้อย แต่ผสู้ ร้างอาจจะ
ต้องตีความเรื องใหม่ ทําให้เรื องน่ าสนใจและน่ าติดตาม ความเป็ นไปได้ในเรื องนี เห็นตัวอย่างได้
อย่างชัดเจนจากเรื องพระอภัยมณี ที ผูส้ ร้างภาพยนตร์ ได้น ําเรื องพระอภัยมณี มาตีความใหม่และ
สร้ า งเป็ นภาพยนตร์ ใ นปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และได้รั บ การตอบรั บ จากผูช้ มเป็ นอย่า งดี ถึ งแม้ว่ า
ภาพยนตร์เรื องนีจะมิได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ก็ตาม ทังนีการสร้างภาพยนตร์แนวแฟนตาซีในยุค
ปัจจุบนั นีผูส้ ร้างอาจจะต้องคํานึงถึงเทคนิคในการสร้างภาพยนตร์ทีดูสมจริ ง นอกจากนี เนื อหาของ
ภาพยนตร์ ค วรจะเป็ นแนวตลกหรื อแนวชี วิต รั ก โรแมนติ ค ทังนี เพราะว่ า จากจํา นวนผูต้ อบ
แบบสอบถามพบว่าคนส่ วนใหญ่นิยมและชืนชอบชมภาพยนตร์ สองแนวนี มากกว่าภาพยนตร์ ใน
แนวอืนๆ ดังนันถ้าผูส้ ร้างภาพยนตร์ สนใจสร้างภาพยนตร์ ในแนวแฟนตาซีทีมีเนื อหามาจากเรื อง
จักรๆวงศ์ๆ ก็อาจจะต้องสนใจในประเด็นดังกล่าวมานีด้วย
๖.๒ อภิปรายผล
จากทีกล่าวมาข้างต้นนี จะเห็นได้ว่านิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ซึงเดิมเล่าสื บต่อกันมาปากต่อปาก
นัน เมือยุคสมัยเปลียนไปจากการถ่ายทอดนิ ทานด้วยการเล่าก็เปลียนรู ปแบบมาเป็ นการเขียนและ
การพิมพ์ซึงทําให้นิทานจักรๆวงศ์ๆ เป็ นทีรู้จกั และแพร่ หลายมากยิงขึน ในยุคสมัยรัชกาลที ๕ เป็ น
ยุคของนิ ทานกลอน เรื องทีคนนิ ยมอ่านมากทีสุ ดในยุคนันคือ เรื องลัก ษณะวงศ์ จันทโครพ พระ
ประจงเลขา จําปาทอง แตงอ่ อน และแก้ ว หน้ าม้ า สิ งนี แสดงให้เห็ นว่านิ สัยของคนไทยในสมัย
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รัชกาลที ๕ ชอบเรื องบันเทิงเริ งรมย์มากกว่าชอบเรื องทีเป็ นแก่นสาร และยังหลงใหลอยู่กบั เรื อง
อภินิหาร (อาวุธวิเศษ) เหาะเหินเดินอากาศมากกว่าเรื องวิชาความรู้๑
นิทานจักรๆวงศ์ๆ มิได้เป็ นเพียงเรื องเล่ามุขปาฐะเท่านัน แต่นิทานจักรๆวงศ์ๆ หลายเรื องมี
ความเชือมโยงกับสถานที และมีความสัมพันธ์กบั คนในพืนทีด้วย เช่น เรื องไกรทอง พระรถเมรี
หรื อนางสิ บสองเป็ นเรื องที อยู่ในความทรงจําของชาวบ้าน อีกทังยังมีการเชื อมโยงเรื องราวกับ
สถานทีจริ งในจังหวัดนันอีกด้วย เช่น ในจังหวัดพิจิตร มีสถานทีชือ "ดงเศรษฐี" "เกาะวิมาลา" และ
"ถําชาละวัน" ในจังหวัดชลบุรีมี “ถํานางสิบสอง” “ลานชนไก่ของพระรถ” “สระให้นาํ ไก่พระรถ”
หรื อ “สระเลียงไก่พระรถ” เป็ นต้น ชาวบ้านมิได้เชือว่าเป็ นเพียงเรื องเล่าแต่เชือว่าเป็ นเรื องจริ ง และ
ปรากฏสถานที จริ งให้เห็น อยู่ในปั จ จุ บนั ด้ว ยเช่ น กัน และนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ เหล่านี มีปรากฏอยู่
หลากหลายสํานวน ซึงแสดงให้เห็นความแพร่ หลายของนิทานเรื องดังกล่าวนีด้วย
นิทานจักรๆวงศ์ๆ ทีถูกนํามาสร้างเป็ นภาพยนตร์นีเป็ นเรื องทีชาวบ้านรู้จกั เป็ นอย่างดี และ
ได้รับความนิยมจากชาวบ้านอย่างมากมาอย่างต่อเนื องตังแต่อดีตเป็ นต้นมา ดังทีปรากฏเป็ นเพลง
พืนบ้าน ซึงเป็ นข้อมูลมุขปาฐะอย่างหนึ งทีมีการถ่ายทอดสื บต่อกันมา เพลงพืนบ้านมีหลากหลาย
ประเภท เช่น เพลงร้องเล่น เพลงประกอบการละเล่น เพลงกล่อมเด็กเป็ นต้น จากข้อมูลพบว่ามีการ
นําเนือหาในนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ไปร้องเป็ นเพลงพืนบ้าน เช่น เรื องกากี มีปรากฏเป็ นเพลงกล่อมเด็ก
ภาคกลาง ๒ สํานวน เนือเรื องตอนพบพญาครุ ฑลอบพานางกากีสู่วิมานฉิมพลี พญาครุ ฑอุม้ นางกากี
บินข้ามทิวเขาสัตบริ ภณ
ั ฑ์ แล้วข้ามแม่นาํ ๗ สายทีรายรอบภูเขาเหล่านันแต่ละขัน บินชมธรรมชาติ
ตามทาง ผ่านป่ าหิ มพานต์ แล้ว พานางเข้าสู่ วิมานฉิ มพลี เพลงกล่อมเด็ก ภาคตะวัน ออก ๑ บท
เนือความตอนคนธรรพ์ขบั เพลงแสดงนัยถึงความรักความอาลัยทีมีต่อนางกากี ณ วิมานฉิมพลี เพลง
กล่อมเด็กภาคใต้ มี ๘ บท มี ๒ ประเภท ประเภทแรกเป็ นการนําเอาเนือเรื องมาแต่งเป็ นเพลงทังบท
เนื อหาทํานองเสี ยดสี เย้ยหยัน หญิ งชั ว และอีก ประเภทเป็ นการนําเอาชื อตัว ละครมาแทรกใน
เนือความใหญ่
เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสองมีปรากฏเป็ นเพลงกล่อมเด็กในภาคต่างๆ เช่น เพลงกล่อม
เด็กภาคใต้ ทีมีเนื อหามาจากเรื องพระรถเมรี เป็ นเพลงกล่อมเด็กจากจังหวัดต่างๆ ประมาณ ๑๐๐
เพลง เนื อความเป็ นตอนที พระรถหลอกถามความลับจากนางเมรี เพลงกล่อมเด็ก ภาคกลาง ที มี
เนือหามาจากเรื องพระรถเมรี แบ่งออกได้เป็ นสามกลุ่ม กลุ่มแรก คือ เพลงทีมีเนื อหากล่าวถึงตอนที
นางเมรี ต ัด พ้อพระรถที หลอกเอาของสําคัญต่ างๆ แล้ว หนี ไป มี ๒ เพลง กลุ่มที ๒ เป็ นตอนที
กล่าวถึงนางยัก ษ์ติ ด ตามสามีทีหนี ไป จนตามมาทัน ที ฝั งแม่น ําจึ งอ้อนวอนให้พระรถกลับ ชื อ
๑

ชัย เรื องศิลป์ , ประวัติศาสตร์ ไทยสมัย พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๔๕๓, (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, มปป.),
หน้า ๔๕๘.

๑๕๔

เพลงศุภลักษณ์ ในกลุ่มนีมี ๔ เพลง ส่วนกลุ่มสุ ดท้ายเป็ นเพลงเรื อเล่น เอ่ยถึง “นางสิ บสอง” ไว้ใน
เพลง มีจาํ นวน ๘ เพลง นอกจากนี ยังมีปรากฏเป็ นเพลงประกอบการละเล่น เช่น เพลงทีพบเป็ น
เพลงประกอบการละเล่นแม่ศรี ของภาคกลาง เนือความเป็ นตอนทีพระรถมอบเหล้านางเมรี
นอกจากจะปรากฏในรู ปแบบของเพลงกล่อมเด็กและเพลงประกอบการละเล่ นแล้ว ยัง
ปรากฏในรู ปของแหล่ต่างๆ เช่น เรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง บทแหล่เกียวกับเรื องพระรถเมรี มี
๗ บท เก็บมาจากชาวบ้าน เช่น พระรถเมรี ของ นายสวน มิ งขวัญ จากบ้านใน ชลบุรี แหล่พระรถ
ของ นายถม พงศ์เจริ ญ จากตําบลดงน้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา แหล่บายศรี เจ็ดชัน ของ นายกิม คํายง
อายุ ๔๕ ปี บ้านเลขที ๔๕ หมู่ ๑ ตําบลหนองหงส์ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แหล่พระรถ ของ
นายละมุด โพธิแจ้ง บ้านเลขที ๑๔๒ หมู่ ๖ ตําบลทุ่งหลวง อําเภอศรี คีรีมาศ จังหวัดสุ โขทัย แหล่
พระรถถวายของราชสาส์น ของ นายพุฒ บุตรนุช บ้านเลขที ๙๒ หมู่ ๑ บ้านโนนใหญ่ ตําบลศรี คีรี
มาศ จังหวัดสุ โขทัย แหล่พระรถ ของ นายพลับ พัน ธ์มณี หมู่ที ๑ ตําบลชุ มพล อําเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา กาพย์กลอนมุขปาฐะประเภทเกร็ ดย่อยเกียวกับนิ ทานเรื องพระรถ-เมรี ของ นางฉิ น
วงศ์รักษา อายุ ๗๐ ปี บ้านเลขที ๑ หมู่ที ๑ ตําบลพญาขันธ์ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
นอกจากนิ ทานจัก รๆวงศ์ๆ จะปรากฏในรู ปแบบของหนังสื อสําหรั บอ่านแล้ว ผูวิจยั ยัง
พบว่านิทานจักรๆวงศ์ๆ เหล่านีได้รับการนําไปสร้างเป็ นบทประกอบการแสดงประเภทต่างๆ เช่น
ละครชาตรี ละครนอก ลิเก หุ่นกระบอก หนังตะลุง เป็ นต้น ซึงการแสดงต่างๆ นี ก็ได้รับความนิ ยม
แตกต่างกันไปตามยุค สมัย กล่าวคือละครชาตรี ได้รับความนิ ยมในช่วงสมัยการที ๓ ละครนอก
ประมาณรัชกาลที ๔ และ ๕ หุ่นกระบอก ลิเก และเพลงทรงเครื องได้รับความนิยมในมัยรัชกาลที ๕
และในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๔๐ สือภาพยนตร์เริ มเข้ามาสู่ประเทศไทย และจะเห็นได้ว่าช่วงทีภาพยนตร์
นําเรื องแนวจักรๆวงศ์ๆมาสร้างนันอยูใ่ นช่วง พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๕๒๘
อนึง นิทานจักรๆวงศ์ๆ มิได้เป็ นเพียงตัวบททีใช้ประกอบการแสดงในภาคกลางเท่านัน แต่
ยังพบว่าการแสดงในภาคอืนๆ ก็นิยมนํานิทานจักรๆวงศ์ๆ เหล่านี ไปแสดงด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ
เรื องทีผูว้ ิจยั นํามาศึกษา เช่น เรื องไกรทอง พระรถเมรี เช่น การแสดงโนราของชาวใต้นิยมนํา ๑๒
เรื องมาแสดง ได้แก่ เรื องพระสุธนมโนห์ รา พระรถนางเมรี ลักษณะวงศ์ โคบุตร ดาราวงศ์ พระอภัย
มณี สังข์ ทอง จันทโครบ สินราช สังข์ ศิลป์ ชัย นางยอกลิน และนายไกรกับชาละวัน หนังตะลุงนิ ยม
แสดงด้ว ย เช่น เรื องไกรทอง แก้ วหน้ าม้ า วรวงส์ อิ เหนา พระอภัยมณี นางสิ บสอง แก้ วหน้ าม้ า
สุวรรณหงส์ ลักษณะวงศ์ ฯลฯ ส่วนภาคอีสาน พบว่ามีลาํ เรื องต่อกลอนเรื องนางสิ บสอง ตอนพระ
รถเมรี เป็ นซีดีบนั ทึกการแสดงสดของจ๊อบและจอย ป.ฉลาดน้อย พร้อมชาวคณะเพชรอุบล การ
แสดงสดลําเรื องต่อกลอนเรื องนางสิ บสอง นําแสดงโดย สมจิตร บ่อทอง ดอกฟ้ า เพชรภูพาน บุญ
มา ดวงดี และคนอืน เป็ นต้น

๑๕๕

ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที ๕ โรงบ่อนเปิ ดให้คนเข้าเล่นพนัน แต่โมงเช้าเป็ นต้นไป จนถึง
ห้าทุ่ม ละคร ลิเก และงิ ว จึงเลิกแสดงเวลาห้าทุ่ม (๒๓ นาฬิกา) พร้อมกับโรงบ่อน ลิเกและละคร
ชาตรี เป็ นมหรสพทีคนไทยนิยมมากทีสุด ส่วนงิ วเป็ นมหรสพทีคนจีนนิยมมากทีสุด เจ้าของบ่อนจึง
จัดหางิ ว ลิเก ละคร มาแสดงสลับกัน เพือล่อใจคนไทยและคนจีนให้มาเทียว๒
ในสมัยนันคงไม่มีใครคาดคิ ดว่าภาพยนตร์ ฝรั งจะสามารถทําให้ประชาชนชาวกรุ งนิ ยม
แทนทีละครชาตรี ลิเก หนัง และสวดคฤหัสถ์ได้อย่างรวดเร็ ว ในปี สุ ดท้ายของรั ชกาลที ๕ พ.ศ.
๒๔๕๓ ปรากฏว่ามีโรงภาพยนตร์ในกรุ งเทพฯ เปิ ดฉายเป็ นปกติอยู่สีโรง คือ โรงภาพยนตร์ ญีปุ่ น
หลวง โรงภาพยนตร์กรุ งเทพฯ โรงภาพยนตร์พฒั นากร และโรงภาพยนตร์รัตนะ๓
จากหลัก ฐานทางประวัติ ศาสตร์ พบว่าการแสดงต่ างๆ ได้รั บความนิ ยมแตกต่ างกัน ไป
ตามแต่ยคุ สมัย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มหรสพทีเป็ นทีนิยมกันทัวไปคือลิเกและละครนอก และก็มี
หนังตะลุง หุ่ นกระบอก งิ ว และเพลงพืนเมืองต่ างๆ คณะละครมีมากมายหลายสิ บคณะ แต่ ทีมี
ชือเสียงแพร่ หลายและเก่าแก่คือคณะละครรําของเจ้าพระยามหิ นทรศักดิธํารง (เพ็ง เพ็ญกุล) มีมา
ตังแต่สมัยรัชกาลที ๔ ส่ วนวิกลิเกวิกแรกเป็ นของพระยาเพชรปราณี หรื อเรี ยกว่าโรงละครพระยา
เพชรปราณี อีกแห่งหนึงคือโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ๔
จากการศึกษาพัฒนาการของนิทานจักรๆวงศ์ๆ มาสู่ภาพยนตร์ไทยนันพบว่าก่อนทีจะมีสือ
ภาพยนตร์ เกิ ดขึ นในเมืองไทยนัน นิ ทานจักรๆวงศ์ๆ แพร่ หลายและเป็ นทีรู้ จกั กัน ดีในสังคมใน
รู ปแบบต่างๆ ทังรู ปแบบของหนังสือทีใช้สาํ หรับอ่านและการแสดงทีใช้นิทานจักรๆวงศ์ๆ เหล่านี
เป็ นตัวบทประกอบการแสดงมาอย่างยาวนาน เช่น การแสดงละครชาตรี ละครนอก ลิเก และหุ่ น
กระบอก เป็ นต้น นิ ทานจัก รๆวงศ์ๆ เหล่ านี พัฒ นาไปตามยุค สมัยและความทัน สมัยของสื อที
เรื องราวเหล่านีมาถ่ายทอด และเมือสือภาพยนตร์ได้รับความนิยมในประเทศไทย นิทานจักรๆวงศ์ๆ
เหล่านีจึงเป็ นเนือหาส่วนหนึงทีผูส้ ร้างภาพยนตร์นาํ มาสร้างและถ่ายทอดให้ประชาชนทัวไปได้รับ
ซึงจะเห็นได้ว่ายุคหนึงสมัยหนึงนิทานจักรๆวงศ์ๆ เหล่านี เป็ นเรื องทีได้รับความนิ ยมในสังคมไทย
ดังทีปรากฏว่ามีการนํามาสร้างถึง ๑๒ เรื องด้วยกัน ถึงแม้ในยุคปั จจุบนั นี นิ ทานจักรๆวงศ์ๆจะเป็ น
เรื องราวทีผูส้ ร้างภาพยนตร์ ไม่ค่อยให้ความสนใจแล้ว แต่ก็ยงั เห็นได้ว่านิ ทานจักรๆวงศ์ๆ เหล่านี
แพร่ หลายในสือรู ปแบบอืนๆ
๒

ชัย เรื องศิลป์ , ประวัติศาสตร์ ไทยสมัย พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๔๕๓, (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, มปป.),
หน้า ๒๘๗.
๓
๔

เรื องเดียวกัน, หน้า ๓๐๕.

จําเริ ญลักษณ์ ธนะวังน้อย, ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ ไทยตังแต่ แรกเริมจนสิ นสมัยสงครามโลกครังที
๒, (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,๒๕๔๔), ๑๒-๑๓.

๑๕๖

จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ น่าจะเป็ นไปได้ว่าการทีนําเรื องจักรๆวงศ์ๆมาสร้างเป็ น
ภาพยนตร์นนเกิ
ั ดจากขนบในการชมมหรสพพืนบ้าน เช่น ลิเก ละครนอก เมือมีการแสดงแบบใหม่
เกิดขึน นันก็คือสือภาพยนตร์ ผูส้ ร้างก็ได้นาํ เนือเรื องแนวจักรๆวงศ์ๆ ซึงเป็ นเรื องทีได้รับความนิ ยม
จากชาวบ้านทัวไปอยูก่ ่อนแล้ว แต่นาํ มาถ่ายทอดโดยใช้สือภาพยนตร์ ผูว้ ิจยั พบว่าสื อภาพยนตร์ ใน
ยุคแรกๆจากข้อมูลทีศึกษา เช่น เรื องพระอภัยมณี (๒๕๐๙) โสนน้อยเรื อนงาม (๒๕๐๙) จะมีการ
เลียนแบบการแสดงละคร ใช้ขนบหลายอย่างเช่นเดียวกับละครและลิเก เช่น ฉากในเรื อง มิได้มีการ
สร้างฉากทีอลังการหรื อวิจิตรบรรจง เช่น เรื องโสนน้ อยเรื อนงาม พระราชวังก็เป็ นเพียงตัง ๑ ตัว
เตี ยๆ และแสดงให้เห็ น ว่ าพระมหากษัต ริ ย ์ส ามารถพูด หยอกล้อ หรื อสร้ า งบทตลกกับ ทหาร
มหาดเล็กได้ ซึงสิ งนีเหมือนกับขนบของการแสดงละครนอก อีกทังจะเห็นได้ว่าการแต่งหน้าของ
นักแสดงให้ภาพยนตร์ก็ใช้ขนบของการแต่งหน้าของละครเช่นเดียวกัน คือแต่งหน้าเข้มมาก สี ไม่
เป็ นธรรมชาติ ถึงแม้จ ะเป็ นสื อสมัยใหม่แต่ก็ย งั ใช้ขนบแบบเดิมเหมือนลิเก และละคร และการ
แสดงในยุคก่อนจะมีการแทรกมุขตลกให้กบั ตัวละครต่างๆ อาจจะเป็ นพระราชา กับ มหาดเล็ก พระ
ฤาษีกบั เด็กรับใช้ เรื องพระรถเมรี ฉายภาพของพระราชาทีขีขลาด คือ ท้าวรถสิ ทธิทียอมทําตาม
คําสังของนางสารตราทุกอย่างๆ เมือนางสารตราบอกว่าไม่ให้ไปให้นางสิ บสอง ท้าวรถสิ ทธิก็ไม่
กล้าไป อาจจะเป็ นภาพทีฉายให้เห็นว่าพระราชาก็คือคนธรรมดา มีทงรั
ั ก โกรธ กลัว ในเรื องกากี
ท้าวพรหมทัต ก็มีลกั ษณะที ขี ขลาด ลนลาน เป็ นกษัต ริ ย์ทีไม่ลุ่มหลงในกามา กษัต ริ ย ม์ ีค วาม
หวาดกลัว ขีขลาด ตอนทีฤาษีนาํ นางกากีมาให้ แสดงอาการลนลาน ท่าทางเงอะงะ แสดงบทตลก
ตอนทีโต้ตอบกับโหราตอนทีจะให้โหรมาทํานายว่าเมือไรกากีจะกลับมาเมือง เป็ นต้น
อีกสิ งหนึ งทีเห็นได้อย่างชัดเจนคือการเขียนบทและวิธีการกํากับการแสดงในยุคเดิม คือ
ก่อนพ.ศ. ๒๕๔๔ การเล่าเรื องจะเล่าเรื องเรี ยงตามลําดับเวลา แต่ในสมัยหลัง คือ หลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
จะเล่าแบบตัดสลับไปมา เล่าเหตุการณ์แบบคู่ขนาน ให้เห็ นฉากทีเกิ ดพร้ อมกัน ๒ หรื อ ๓ แห่ ง
ในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น เรื องสุดสาคร เป็ นต้น
ในยุคหลังนียังพบว่านิทานจักรๆวงศ์ๆ มีได้หยุดเพียงแค่เป็ นตัวบททีใช้ประกอบภาพยนตร์
เท่านัน แต่ยงั พบว่าตัวบทนียังถูกนํามาใช้ประกอบการแสดงต่างๆ ในยุคสมัยหลังจนกระทังถึงยุค
ปั จจุบนั ซึงสามารถแสดงให้เห็นความต่อเนื องที มีการนํามาเป็ นบทประกอบการแสดง โดยเรี ยง
ตามลําดับปี พ.ศ. ได้ดงั ตัวอย่าง ต่อไปนี
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ บทละครเสภาเรื องกากี ของ เสรี หวังในธรรม แต่งขึนเมือ พ.ศ. ๒๕๓๒
เพือใช้เป็ นการแสดงแบบสาธิต บทละครเสภาเรื องกากี ของ ปัญญา นิ ตยสุ วรรณ แต่งขึนเพือใช้จดั
แสดง ณ โรงละครแห่งชาติ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๕๗

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ บทละครพูดคํากลอนเรื องกากี ของ สุ รพล วิรุฬห์รักษ์ แต่งเป็ นบทละคร
พูดคํากลอน เพือนําไปจัดแสดง ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานวิชาการว่าด้วยสิ ทธิ
สัตว์ สิทธิมนุษยชน และสิทธิสตรี
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ การแสดง "หุ่นนกระบอก" เรื องพระรถ-เมรี (นางสิบสอง) ตอนพระรถเข้า
เมือง ถึง นางเมรี ตามโดย คณะหุ่ นคุณรัตน์ ที หอประชุมศูนย์มานุ ษยวิทยาสิ รินธร เมือวันศุกร์ ที
๒๔ กันยายน ๒๕๔๗
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ การแสดง "หุ่นนกระบอก" เรื องพระรถ-เมรี (นางสิบสอง) ตอนพระรถเข้า
เมือง ถึง นางเมรี ตามโดย คณะหุ่ นคุณรัตน์ ที หอประชุมศูนย์มานุ ษยวิทยาสิ รินธร เมือวันศุกร์ ที
๒๔ กันยายน ๒๕๔๗
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ละครนอก เรื องไกรทอง ตอน นางวิมาลาตามไกรทอง (พ้อบน) โดยคณะ
ชัยสงครามนาฏศิลป์ ที หอประชุมศูนย์มานุ ษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) วันศุกร์ ที ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๔๘
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ การแสดงลิเกทรงเครื อง เรื องพระอภัยมณี ตอน “หลงรู ปนางละเวง” โดย
คณะ “กรณ์กญั จนรัตน์” ที หอประชุมศูนย์มานุ ษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) วันศุกร์ ที ๒๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ การแสดงลิเกทรงเครื อง เรื องพระอภัยมณี ตอน “หลงรู ปนางละเวง” โดย
คณะ “กรณ์กญั จนรัตน์” ที หอประชุมศูนย์มานุ ษยวิทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) วันศุกร์ ที ๒๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ลิเกทรงเครื องเรื องพระอภัยมณี : สิ น สมุทร ของคณะกรณ์ก ัญจนรั ต น์
เผยแพร่ ทางยูทูป เมือวันที ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ละครนอกเรื องไกรทอง ตอนพ้อบน บัน ทึ ก การแสดงเนื องในโอกาส
ครบรอบ ๑๐๐ ปี ครู ลมุล ยมะคุ ปต์ จัด แสดง ณ โรงละครแห่ งชาติ เมือวัน ที ๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๘ เผยแพร่ ในยูทูปเมือวันที ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ละครนอกเรื องผีเสื อสมุทรเกียวพระอภัยมณี เป็ นการแสดงสิ ลปนิ พนธ์
ของนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ ไทยศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ ศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ปี การศึกษา ๒๕๕๔
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ลิเกรวมดาวเด็ดเพชรพิจิตร แสดงเรื องตํานานชาละวัน เผยแพร่ ทางยูทูป
เมือวันที ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็ นต้น

๑๕๘

นอกจากนีนิทานจักรๆวงศ์ๆ ยังถูกนํามาประกอบการแสดงต่างๆ อีกมากมายในโอกาส
พิเศษต่างๆ เช่น เรื องพระอภัยมณี นิยมนํามาเล่นเนืองในโอกาสวันสุนทรภู่ ซึงจัดขึนโดยหน่วยงาน
ต่างๆ ทังระดับโรงเรี ยน มหาวิทยาลัยและกระทรวงอีกด้วย
ประเด็นน่าสนใจทีพบเกียวกับนิทานจักรๆวงศ์ๆ อีกประเด็นหนึงก็คือ มีการนํานิทานจักรๆ
วงศ์ๆ มานําเสนอโดยการตี ความใหม่ เช่น อภัยมณี ซาก้ า ของบริ ษ ัทเนชั นเอ็ด ดูเทนเมนท์ จํากัด
พิมพ์รวมเล่มครังแรก พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ จํานวน ๑๗ เล่ม เรื องนีเป็ นการดัดแปลงเนื อเรื องพระ
อภัยผลงานของสุนทราภู่ เริ มเปิ ดเรื องทีคุกสมุทร โครงเรื องหลักเหมือนพระอภัยมณี ของสุ นทรภู่
ละครสําคัญๆ ในเรื องยังคงอยู่ เช่น พระอภัยมณี ศรี สุวรรณ เกษรา พราหมณ์ทงั ๓ ผีเสื อสมุทร สิ น
สมุทร ฯลฯ แต่ก็มีการแทรกตัวละครอืนๆที ไม่ได้ปรากฏในสํานวนของสุ นทรภู่ เช่น คี รี กัปตัน
จอห์น มาคี ไมร่ า ฯลฯ เรื องราวเป็ นแนวการผจญภัย และมีการแต่งเติมเพิมต่อ ใน ๑ เล่ม แบ่งเป็ น
ตอนๆ เช่น อภัยมณี ซาก้า เล่ม ๑ แบ่งเป็ น ๘ ตอน ได้แก่ ตอนที ๑ รุ่ งอรุ ณแห่ งโจรสลัด ตอนที ๒ กู้
ชีวิต ตอนที ๓ คือ ในท้อง ตอนที ๔ คือ คืนดี ตอนที ๕ คือ อุบตั ิเหตุ ตอนที ๖ คือ กองเรื อ ตอนที ๗
คือ จอมโจรสุหรั ง และตอนที ๘ คือ อังกุหร่ า
การสร้างสรรค์การ์ตูนแนวใหม่นีน่าจะเป็ นอิทธิพลของการ์ตูนญีปุ่ นทีได้รับความนิยมอย่าง
มากในสังคมไทย จึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ผเู้ ขียนนําเรื องไทยมาสร้างเป็ นแนวการ์ ตูนฮีโรสายพันธุ์
ไทยเอง ซึงก็ได้รับความนิ ยมจากกลุ่ มผูอ้ ่านคนไทยอย่างแพร่ หลายเช่นเดี ยวกัน โดยเฉพาะกลุ่ม
วัยรุ่ น
ในยุคปัจจุบนั เรายังพบเพลงทีนําเนื อหามาจากนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ ทังเพลงลูกทุ่งและเพลง
สตริ ง เพลงลูกทุ่งทีมีเนือหาจากนิทานจักรๆวงศ์ๆมาร้อง เช่น พระรถเมรี อุทยั เทวี ปลาบู่ทอง เพลง
ของพร ภิร มย์ ในอัลบัมชุ ด แม่ไม้เพลงไทย พร ภิ รมย์ ชุ ดนกกระจาบ มีเพลงชาละวัน ไกรทอง
รจนา พรหมทัต เห่ครุ ฑ คนธรรพ์ ในชุดเห่ฉิมพลี มีเพลงพรหมทัต เห่ครุ ฑ คนธรรพ์ ชาละวัน ไกร
ทอง รจนา นกกระจาบ นอกจากนี ก็ยงั มีเพลงแหล่ของไวพจน์ เพชรสุ พรรณ ในชุดรวมเพลงแหล่
ไวพจน์ ชุดที ๔ มีเพลงแหล่พระจันทโครพ เพลงของทศพล หิ มพานต์ และสี ไพร ไทยแท้ ในชุด
แหล่ทศพล+สี ไพร ๑ มีเพลง แหล่อาลัยเมรี ร้องโดยทศพล หิ มพานต์ และเพลงอาลัยพระรถ ร้อง
โดยสีไพร ไทยแท้ ในชุดแหล่ทศพพและสี ไพร ๒ มีเพลงรจนา ร้องโดยสี ไพร ไทยแท้ เพลงแหล่
ของยอดรัก สลักใจ เพลงแหล่สงั ข์ทอง มีเทปออกวางตลาดในปี ๒๕๓๘ เพลงแหล่พระรถเมรี เพลง
พระรถ (หนีนางเมรี ) ในชุดอมตะยอดรัก สลักใจ พระรถ ยุย้ ญาติ ร้องเพลงเมรี ขีเมา (พระรถเมรี )
แหล่ จันทโครพ ร้องโดย อุทยั รัตน์ เกิดสุ วรรณ และจันทร์ จิรา ราชครู ชุดสมบัติไทย คําร้องและ
ทํานอง อาจารย์ถนอม มาศสุข ดนตรี หนุ่ม ภูไทย มีหลายเพลงแหล่พระสุ ธน มโนห์รา ๑ และแหล่

๑๕๙

พระสุ ธน มโนห์ร า ๒ เพลงแหล่ คนธรรพ์ (นาฏกุเวร) ของ ไวพจน์ เพชรสุ ว รรณ เพลงฉ่ อย
(ทรงเครื อง) เรื องจันทโครพ คณะหวังเต๊ะ และเพลงขอทาน ร้องเรื องพระรถเมรี ของยายสําอาง เลิศ
ถวิล ชุดที ๑
ในส่วนของเพลงสตริ งพบว่า วงคาราบาว มีเพลงพระอภัยมุณี ในอัลบัมชือรวมฮิตคาราบาว
BLUES วางแผนเมือเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ และศิลปิ นกบ แท็กซี มีเพลงพระอภัย ในอัลบัมหนึ ง
เดียว วางแพงเมือปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เนือหาของเพลงเป็ นการกล่าวถึงความรักของผูห้ ญิงกับผูช้ าย โดย
เปรี ยบผูห้ ญิงกับนางยักษ์ เปรี ยบผูช้ ายกับพระอภัย ซึงมีเค้ามาจากนิ ทานจักรๆวงศ์ๆ เรื องพระอภัย
มณี แต่เป็ นการตีความและสร้างสรรค์ใหม่
ความแพร่ หลายและความนิยมของนิทานจักรๆวงศ์ๆ ยังปรากฏให้เห็นในปัจจุบนั คือ มีการ
นําตัวละครในนิทานจักรๆวงศ์ๆมาสร้างสรรค์เป็ นเกม เช่น เกมโฟกัสการ์ ด ใช้ตวั ละครโสนน้อย
เรื อนงาม กากี ชาละวัน นางพันุรัต พระทิณวงศ์ นางมโนห์รา กุลาแสนสวย แก้วหน้าม้า ไชยเชษฐ์๕
ซึงการ์ดทีมีตวั ละครแต่ละตัวนีก็จะมีคุณสมบัติทีแตกต่างกัน และมีพลังทีแตกต่างกันไปอีกด้วย
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพบว่านิทานจักรๆวงศ์ๆ ยังคงปรากฏอยู่ในสังคมไทยมา
อย่างต่อเนื องและทุกยุคทุก สมัย จนกระทังถึงในยุคปั จ จุบนั ก็จ ะเห็ นได้มามีการนํานิ ทานจักรๆ
วงศ์ๆ มาแสดงในโอกาสต่างๆ หรื อนําเสนอในรู ปแบบต่างๆ อยูต่ ลอดเวลา
จากการศึกษาพัฒนาการและความแพร่ หลายของนิทานจักรๆวงศ์ๆ ทัง ๕ เรื อง ได้แก่ เรื อง
กากี ไกรทอง พระรถเมรี หรื อนางสิบสอง พระอภัยมณี และโสนน้ อยเรื อนงาม ดังทีได้กล่าวไปแล้ว
นันทําให้เห็นว่านิ ทานทัง ๕ เรื องนี น่ าจะเป็ นเรื องทีได้รับความนิ ยมจึงได้มีการนํามาผลิตซําหรื อ
นํามาสร้ างสรรค์อย่างต่อเนื องตังแต่อดีต จนกระทั งถึงในปั จจุบนั ถึงแม้ว่าสื อภาพยนตร์ จะหยิบ
นิ ทานจักรๆวงศ์ๆมาสร้างเป็ นภาพยนตร์ น้อยลงไปก็ตามที แต่ ก็มิได้ทาํ ให้นิทานจักรๆวงศ์ๆสู ญ
หายไปจากสังคมไทย แต่ยงั คงปรากฏในรู ปแบบอืนๆ และบางครังก็ถูกนํามาตีความและนําเสนอ
ในแง่มุมใหม่ดว้ ย สิ งนีน่าจะมาจากเสน่ห์ของนิทานจักรๆวงศ์ๆ ทีมีเนือเรื องสนุกสนานชวนติดตาม
และน่าจะเป็ นเพราะเรื องดังกล่าวมี “รส” หรื อลักษณะบางอย่างทีถูกใจคนไทยนันเอง

๕

๒๕๕๖

http://www.arcana.in.th/focuscard/focuscard.php?id=131& (ออนไลน์) เข้าถึงเมือวันที ๑๕ กันยายน
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๑.เรืองกากี
ท้าวพรหมทัตกษัตริ ยค์ รองเมืองพาราณสี พระองค์มอี ายุมากแล้ว แต่มีพระมเหสี รูปงามกลิ น
กายหอมชือว่า นางกากี พระองค์รักและหลงใหลนางกากี มากจนไม่ยอมให้มหาดเล็กเข้าใกล้ คน
สนิททีสามารถเข้าใกล้นางกากีได้คือ “นาฏกุเวร” เป็ นคนธรรพ์รูปงามมีหน้าที บรรเลงดนตรี แต่ง
กลอน ขับกล่อมให้แก่ทา้ วพรหมทัตในยามทีพระองค์เล่นสกากับพระสหายสนิ ท พระองค์มีสหาย
สนิทผูม้ ีความลึกลับทีมีฝีมือการทอดสกาเทียบเท่าพระองค์นามว่าเวนไตยทีแปลงกายมาเป็ นมานพ
หนุ่ ม เวนไตยเป็ นพญาครุ ฑที มีวิมานชือฉิ มพลี ตังอยู่ทีเชิ งเขาพระสุ เมรุ เวนไตยไม่ยอมบอกว่า
ตัวเองมาจากทีไหน แต่ก็มาเล่นสกากับท้าวพรหมทัตอย่างสมําเสมอทุกๆ เจ็ดวัน
นางกากีได้ยนิ คํารําลือถึงความสง่างามของพญาเวนไตยจากสนมกํานัล นางกากีลองแอบดู
เวนไตย ทังนางกากีและเวนไตยคู่ต่างตืนเต้นในความงามของกันและกัน เวนไตยทําอุบายลักพานาง
กากีไปจากท้าวพรหมทัต โดยการจําแลงตัวเป็ นพญาครุ ฑบินไปบังแสงอาทิตย์ทีส่ องเมืองพาราณสี
ทําให้เมืองมืดมิดและอลหม่านจากการเกิดพายุใหญ่กระหนํา เวนไตยฉวยโอกาสนีพาตัวนางกากีไป
สมสู่ ณ วิมานฉิมพลี ท้าวพรหมทัตเป็ นทุกข์ระทมเมือนางกากีได้หายไปไม่สามารถตามหาได้ นาฏ
กุเวรผูแ้ อบหลงรักในรู ปและกลิ นกายของนางกากีอาสานําตัวนางกากีกลับมา นาฏกุเวรได้ผกู กลอน
ขับกล่อมขณะทีเวนไตยเล่นสกากับท้าวพรหมทัตจนสังเกตความผิดปรกติของเวนไตยได้ เมือท้าว
พรหมทัตทรงอนุญาต การเล่นสกาครังต่อมานาฏกุเวรจึงแปลงร่ างเป็ นตัวไรเกาะปี กเวนไตยเมือเขา
กลายเป็ นพญาครุ ฑตามไปถึงวิมานฉิมพลี เมือเวนไตยออกไปปฏิบตั ิภารกิจนอกวิมาน ก็คืนร่ างเป็ น
นาฏกุเวรคนเดิม ด้วยความเสน่หาทีมีต่อนางกากี นาฏกุเวรก็ขอร่ วมอภิรมย์สมสู่กบั นางกากี โดยขู่
ว่าจะไม่เปิ ดเผยความลับระหว่างเวนไตยกับนาง นางกากีเห็นว่านาฏกุเวรเปิ ดเผยว่ารักใคร่ ตวั นางมา
ก่อน ก็ยอมสมสู่ดว้ ย
เมือถึงกําหนดนัด เล่นสกากับท้าวพรหมทัต นาฏกุเวรก็จ าํ แลงเป็ นตัวไรเกาะปี พญาครุ ฑ
เวนไตยกลับเมืองพาราณสี และได้กราบทูลให้ทา้ วพรหมทัตทําเป็ นไม่ทราบเรื อง ระหว่างการเล่น
สกานาฏกุเวรก็แต่งกลอนยัวยุให้เวนไตยโกรธ โดยพรรณนาถึงรายละเอียดทุกอย่างทีนางกากี มี
แสดงว่านาฏกุเวรได้ร่วมอภิรมย์รักโดยนางกากี ก็สมัครใจ เวนไตยโกรธมากที นางกากีทรยศต่ อ
ตัวเอง เมือกลับไปก็คาดคันเอาความจริ งกับนางกากี แต่นางกากียอมรับตอนหลังอ้างว่าถูกบังคับ ซึง
เวนไตยไม่เชือและส่งนางกากีกลับคืนเมืองพาราณสี ท้าวพรหมทัตทังรักทังแค้นทังอับอาย ทรงตัด
เยือใยนางกากีและสังให้มหาดเล็กนําไปลอยแพในมหาสมุทร
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นางกากีตอ้ งเผชิญเคราะห์กรรมอย่างแสนสาหัส เมือนายสําเภามาพบนางสลบไสลบนแพ
เรื อนร่ างทีสวยงามย่อมเป็ นทีหมายปองของนายสําเภา เขาจึงได้นางกากีเป็ นภรรยา ต่อมาโจรสลัด
ได้ปล้นเรื อนายสําเภาและหัวหน้าโจรบังคับนางกากีให้เป็ นภรรยาอีก ท่ามกลางความอิจฉาริ ษยา
ของสมุนโจร เพราะหัวหน้าโจรไม่ยอมแบ่งผูห้ ญิงให้เหมือนรายอืนๆ ในทีสุดก็เกิดการแก่งแย่งนาง
กากีกนั ในหมู่โจร ถึงกับฆ่ าฟันกันเอง นางกากีฉวยโอกาสหลบหนี พวกโจรได้ แต่ตอ้ งเผชิญกับ
ความโหดร้ายในป่ าจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด ยังมีกษัตริ ยช์ รานามว่าท้าวทศวงศ์ผเู้ ป็ นหม้ายแห่ ง
เมืองไพศาลีเสด็จมาเทียวป่ า ได้นาํ นางกากีไปชุบเลียงเป็ นถึงมเหสี นางกากีไม่บอกความจริ งให้ทา้ ว
ทศวงศ์เพราะกลัวความไม่ดีของตนเองจะทําให้ทา้ วทศวงศ์ไม่รับอุปการะ นางเป็ นถึงมเหสีของท้าว
ทศวงศ์
ตังแต่ทา้ วพรหมทัตลอยแพนางกากีไป ก็ไม่มีความสุ ขกลับต้องระทมทุกข์ ถึงกับประชวร
และสวรรคตในเวลาต่อมา เนืองจากพระองค์ไม่มีทายาท ข้าราชบริ พารจึงได้เลือกผูท้ ีเป็ นทีรักใคร่
ของประชาชนและมีปัญญาเฉี ยบแหลมขึนครองราชย์แทน นาฏกุเวรได้รับเลือกเป็ นกษัตริ ยแ์ ทน
ท้าวพรหมทัต คนธรรพ์ยงั รักอาลัยนางกากีอยู่ จึงได้สืบจนทราบว่านางกากีได้เป็ นมเหสีของท้าวทศ
วงศ์ นาฏกุเวรจึงส่งสารทวงนางกากีในฐานะทีเคยเป็ นมเหสี ของกษัตริ ยเ์ มืองพาราณสี มาก่อน แต่
เมืองไพศาลีไม่ยอม จึงได้เกิดสงครามระหว่างสองเมือง ในทีสุดนาฏกุเวรก็ยึดเมือง ไพศาลีได้ และ
รับนางกากีกลับมาเป็ นมเหสี
๒.เรืองไกรทอง
ชาละวันเป็ นจระเข้เจ้าอาศัยอยูใ่ นถําทองใต้บาดาล ภายในถําทองจระเข้ทุกตัวจะกลายร่ าง
เป็ นคนได้ ชาละวันตอนกลายร่ างเป็ นคนจะเป็ นหนุ่มรู ปงาม ชาละวันมีเมียสาวสวยเป็ นนางจระเข้
๒ ตัวคือ วิมาลาและเลือมไลวรรณ ชาละวันเป็ นหลานชายของท้าวรําไพ ผูเ้ ป็ นจระเข้เจ้าทีอยู่ใน
ศีลธรรม ไม่เคยจับสัตว์หรื อมนุษย์กินเป็ นอาหารและจะกินแต่ซากสัตว์ทีตายแล้วเป็ นอาหารเท่านัน
แม้ชาละวันอยูใ่ นถําทองจะอิ มทิพย์ไม่ตอ้ งกินเนือแต่ดว้ ยความมีนิสัยทีเป็ นอันธพาล จึงชอบขึนมา
เมืองมนุษย์ และจับชาวบ้านและสัตว์กินเพือความสนุกสนาน
หมู่บา้ นดงเศรษฐีแขวงเมืองพิจิตรมีเศรษฐี คาํ และคุณนายทอง ทังสองมีลูกสาวฝาแฝดคู่
หนึงมีความงามเป็ นทีเป็ นทีเลืองลือ คนพีชือนางตะเภาแก้ว คนน้องชือนางตะเภาทอง วันหนึ งนาง
ตะเภาแก้วและนางตะเภาทองได้ลงไปเล่นนําทีท่าหน้าบ้าน ช่วงเวลานันชาละวันออกหาเหยือ เมือ
ได้เห็นนางตะเภาทองก็ลุ่มหลงในความงาม จึงโผล่ขึนเหนือนําเข้าไปคาบนางตะเภาทองแล้วดําดิ ง
ไปยังถําทอง

๑๗๐

เมือนางวิมาลาและเลือมไลวรรณเห็น ชาละวัน พาผูห้ ญิงมานางก็ไม่พ อใจแต่ก็ห้ามสามี
ไม่ได้เพราะเกรงกลัว จึงต้องยอมให้ผวั มีเมียเป็ นมนุษย์อีกคน เมือนางตะเภาทองฟื นขึนมาเจ้าชาละ
วันก็เกียวพาราสี แต่นางตะเภาทองก็ไม่สนใจ เจ้าชาละวันจึงจําต้องใช้เวทมนตร์สะกดให้นางตะเภา
ทองหลงรัก และยอมเป็ นภรรยาตังแต่นนมา
ั
เศรษฐีคาํ และคุณนายทองมาโศกเศร้าเสียใจเป็ นอย่างมาก ทีนางตะเภาทองถูกชาละวันคาบ
ไป และคิดว่าบุตรสาวตนคงตายไปแล้ว ด้วยความรักบุตรสาวและความแค้นชาละวันจึงประกาศว่า
ใครทีพบศพนางตะเภาทอง และสามารถปราบจระเข้ตวั นี ได้จะมอบสมบัติของตนเองให้ครึ งหนึ ง
และจะให้แต่งงานกับนางตะเภาแก้วด้วย
แต่ก็ไม่มีหมอจระเข้คนไหนสามารถปราบชาละวันได้ หมอหลายคนกลายเป็ นเหยือของชา
ละวัน จนในทีสุดก็มีชายหนุ่มรู ปงามนามว่าไกรทอง ซึงได้รําเรี ยนวิชาการปราบจระเข้จากอาจารย์
คงจนมีความเก่งกล้าได้อาสามาปราบชาละวัน แต่อาจารย์คงรู้ว่าเจ้าชาละวันเป็ นพญาจระเข้มีอาํ นาจ
มากและหนังเหนียวฆ่าฟันไม่ตายเนื องจากมีเขียวเพชรทําให้อยู่ยงคงกระพัน จึงได้มอบหอกสัตต
โลหะ เทียนระเบิดนํา เสือยันต์และลูกประคําปลุกเสก แก่ไกรทอง
ในวันรุ่ งขึนไกรทองตังพิธีบวงสรวงเทวดาพร้อมอ่านคาถาทําให้ชาละวันเกิดร้อนลุ่มต้อง
ออกจากถําขึนมาต่อสูก้ บั ไกรทอง ไกรทองกระโดดขึนบนหลังจระเข้ และแทงด้วยหอกสัตตโลหะ
ทําให้อาคมของเขียวเพชรเสือม หอกได้ทิมแทงเจ้าชาละวันจนบาดเจ็บสาหัสและได้หนีกลับไปทีถํา
ไกรทองก็ใช้ เทียนระเบิดนําตามไปต่อสูอ้ ีกในถํา
ระหว่างทีเข้าไปในถําไกรทองก็พบกับวิมาลาเมียของชาละวัน ด้วยความเจ้าชู้ จึงเกียวพา
ราสีนางวิมาลาจนนางใจอ่อนยอมเป็ นชูแ้ ละบอกทางไปช่วยนางตะเภาทอง
ไกรทองตามมาต่อสูก้ บั เจ้าชาละวันและฆ่าชาละวันตาย และไกรทองก็ได้พานางตะเภาทอง
กลับขึนมา เศรษฐีดีใจมากจึงจัดงานแต่งงานให้ไกรทองกับนางตะเภาแก้ว พร้อมมอบสมบัติให้
ครึ งหนึง แถมนางตะเภาทองให้อกี คน
หลังจากทีไกรทองฆ่าชาละวันแล้วไกรทองไปหานางวิมาลาทีถําทอง และคิดจะพานางวิ
มาลาไปอยูก่ ินด้วย โดยเสกคาถาให้นางยังคงเป็ นมนุษย์แม้ออกนอกถําทอง นางตะเภาแก้วและนาง
ตะเภาทองจับได้ว่าสามีไปมาหาสู่นางจระเข้จึงไปหาเรื องกับนางในร่ างมนุ ษย์จนนางวิมาลาทนไม่
ไหวกลับร่ างเป็ นจระเข้และไกรทองต้องออกไปห้ามไม่ให้เมียตี กนั และต้องจําใจอําลาจากนางวิ
มาลา
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๓.เรืองพระรถเสนหรือนางสิบสอง
ครังหนึงมีเศรษฐีชือพรหมจรรย์มีเมียชือนางพราหมณี มีลูกเป็ นผูห้ ญิงสิ บสองคน เรี ยกว่า
นางสิบสอง ตังแต่มีลกู แล้วเศรษฐีมีฐานะยากจนเรื อยๆ ทังสองจึงปรึ กษากันทีจะพาลูกไปปล่อยไว้
ในป่ า นางสารตราซึงเป็ นยักษ์ครองเมืองทานตะวันไปจําศีลในป่ า และมาพบนางสิ บสองก็อยากได้
เป็ นลูก ก็แปลงกายเป็ นหญิงรู ปงามแล้วเข้าไปถามเรื องราวความเป็ นมาของพีน้องสิ บสองคน เมือ
ได้ทราบก็บอกว่าจะพาไปเลียงไว้เป็ นบุตรี นางสิ บสองคนรู้ สึกดีใจมาก แล้วนางสารตราก็พานาง
สิ บสองกลับมายังเมือ งทานตะวัน แต่ น างกลัว ว่านางสิ บสองจะรู้ ว่านางเป็ นยัก ษ์จ ะเกิ ด ความ
หวาดกลัวจึงสังให้ทุกคนแปลงกายเป็ นมนุษย์แล้วจึงพานางสิบสองเข้าไปอยูด่ ว้ ย แล้วให้จดั รับขวัญ
นางทังสิบสองคน
ต่อมานางสารตราต้องไปถือศีลในป่ า ซึงต้องทําเป็ นประจําก็สงเสี
ั ยนางทังสิบสองคนให้อยู่
วังและห้ามไม่ให้ไปเล่นทีข้างปรางค์ เมือนางยักษ์ไปแล้วนางสิ บสองก็ชวนกันไปดูเพราะสงสัยว่า
ทําไมนางสารตราจึงต้องห้าม แล้วก็ได้พบเห็นคนถูกขัง แข้งขาหัก จึงไต่ถามว่าทําไมถึงเข้ามาอยู่ใน
นี พวกนักโทษจึงเล่าให้ฟังว่า เมืองนีมีแต่พวกยักษ์ขอให้หนีไป เพราะทุกคนทีถูกขังจะต้องถูกยักษ์
จับกิน นางสิบสองได้ฟังจึงเกิดความกลัว พอคําลงก็พากันหนี เข้าไปในป่ า ส่ วนพวกนางกํานัลเมือ
ไม่เห็นนางสิบสองก็รีบรายงานให้นางสารตราทราบ
นางสารตราเมือได้ฟังก็โกรธมากและเกิดความแค้นสังให้พวกยักษ์ทงหลายติ
ั
ดตามหานาง
สิ บสอง ฝ่ ายนางสิ บสองเมือหนี แล้วเกิดความกลัวว่านางยักษ์จะตามมา หลังจากหนี ได้สิบห้าวัน
นางยักษ์ตามมาทัน พวกนางจึงวิ งไปจนถึงต้นไทรใหญ่ และอธิษฐานว่าหากยังมีบุญขอให้ตน้ ไทร
เกิดโพรงเป็ นช่องให้อาศัยอยู่ พอสิ นคําอธิฐานต้นไทรก็เกิดโพรงตามต้องการ นางสิ บสองจึงได้เข้า
ไปอาศัย นางสารตรายกทัพมาถึงต้นไทรเห็ นรอยเท้าหายไปก็รู้สึก สงสัยจึงถามเทวดาทีต้น ไทร
เทวดาตอบว่าไม่เห็ น ผูใ้ ด นางสารตราพาพวกทหารค้น หากัน หมดไม่พบแล้วจึ งกลับเมืองด้ว ย
ความแค้น และคอยติดตามข่าวของนางสิบสอง เมือนางยักษ์ไปแล้วนางสิ บสองก็ออกจากต้นไทร
และเทพยาดาให้ไปทางทิศบูรพา นางสิบสองเดินทางมาตามนัน
กล่าวถึงท้าวยาสิ ทธิ ประพาสป่ ามาพบนางสิ บสองแล้วรั บนางสิ บสองมาเลียงเป็ นมเหสี
อย่างสุขสบาย เมือนางสิบสองคิดถึงบิดามารดา จึงไปเยียมทีเมืองไทยสารี
ต่ อมานางศรี สมุทรซึ งเป็ นมเหสี ท้าวปทุ มราชครองเมืองกําพุช ซึ งมีแต่ พ วกยัก ษ์ข ณะ
ตังครรภ์ได้ฝันว่าอยากกินมะม่วงหาว มะนาวโห่ ผสมยากิน ท้าวปทุมราชจึงบอกว่าจะหามาให้จาก
เมืองทานตะวัน ซึงนางสารตราครองอยู่ แล้วทําจดหมายไปถึงนางสารตราเพือขอมะม่วงหาวมะนาว
โห่ เมือนางสารตราได้รับสารก็รีบจัดให้ตามต้องการ เมือถึงวันคลอดนางศรี สมุทรได้คลอดบุตร
เป็ นลูกสาวฝาแฝดโดยองค์ใหญ่ชือเมรี องค์นอ้ งชือ ศรี ทศั นา เมือนางสารตราทราบจึงส่ งสารมาขอ
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บุตรสาวเพือเลียงดูเป็ นลูก ท้าวปทุมราชจึงยกเมรี ให้เป็ นลูกสาวของนางสารตรา ต่อมานางสารตรา
ได้ข่าวว่านางสิบสองได้เป็ นมเหสีของท้าวยาสิทธิก็คิดจะแก้แค้น จึงบอกนางเมรี ว่าจะไปทําพิธีใน
ป่ า เป็ นเวลาสามปี ฝากดูแลบ้านเมืองด้วย
นางสารตราแปลงกายเป็ นหญิ งงามเข้าไปในเมืองขีดขินของท้าวยาสิ ทธินางค่อมได้เห็ น
ความงามจึ งเข้าทูลท้าวยาสิ ทธิ เพือหวังรางวัล ท้าวยาสิ ทธิ ก็รีบเตรี ยมการไปดูนางสารตรา นาง
สารตราได้ใช้มารยาหญิงบอกว่าหลงเข้ามาในเมืองขีดขิน ท้าวยาสิ ทธิหลงเชือและรับนางสารตรา
เข้าวัง นางสารตราได้ใช้เสน่ห์ทาํ ให้ทา้ วยาสิทธิหลงจนลืมนางสิบสอง นางสิบสองเกิดความหึ งหวง
จึงตบตีกบั นางสารตรา นางสารตราทูลฟ้ องท้าวยาสิ ทธิว่านางสิ บสองทําร้ าย ท้าวยาสิ ทธิโกรธนาง
สิบสองมากจึงจับไปขังไว้ในอุโมงค์ขณะนันนางสิบสองตังครรภ์
นางสารตราใช้อุบายว่าถ้ารักษาโรคทีเป็ นอยูต่ อ้ งกินลูกตาของหญิงทีกําลังตังครรภ์ ท้าวยา
สิทธิจึงสังทหารให้ไปควักลูกตาของนางสิบสองมาให้นางสารตรา เมือนางสิบสองทราบร้องไห้จน
สลบไปพวกทหารจึงเข้าไปควักลูกนัยน์ตาของนางทังสิบสองคน แต่นางเภาซึงเป็ นน้องสุดท้องควัก
แค่ตาเดียวเพราะเกิด ความสงสาร ท้าวยาสิ ทธิก็เอาลูกตามาให้นางสารตรา ต่อมานางสิ บสองได้
คลอดบุตรออกมาและไม่มีอาหารกินจึงตกลงใจว่าเมือคลอดบุตร ต้องฉี กเนื อออกมากินเป็ นอาหาร
แต่นางเภาไม่ยอมกินเนือทีแจก และแอบเก็บเอาไว้ พอคลอดลูก ก็ได้นาํ เนือทีเก็บไว้มาแจก
เมือลูกของนางเภาเกิดมานันเป็ นผูช้ ายมีชือว่าพระรถ อาศัยเล่นกับลูกผูค้ ุม ต่อมาพระอินทร์
เล็งทิพเนตรลงไปเห็นนางสิ บสองต้องทัณฑ์ถา้ ไม่ช่วยคงต้องตายจึงให้เทวดาแปลงกายเป็ นไก่อยู่
ช่วยลูกนางสิบสอง พระรถจับไก่ตวั นันได้มาก็เอาไปพนันไก่ชนถ้าชนะก็ขอข้าวสิ บสองห่ อไปให้
นางสิบสอง พระรถก็ได้ขา้ วปลามาเลียงนางสิบสอง โดยบอกว่าไปชนไก่ได้มา ต่อมาท้าวไทกษัตริ ย ์
ครองเมืองวัตถาได้ส่งคนมาท้าชิงชนไก่กบั ท้าวยาสิ ทธิถ้าใครแพ้ตอ้ งเสี ยเมือง ท้าวยาสิ ทธิก็ให้คน
ไปสืบหาไก่สาํ หรับไว้ชน ก็มีคนแนะนําว่าไก่ของพระรถเป็ นไก่ทีชนชนะตลอด เป็ นไก่ชนทีมีฝีมือ
เหล่าเสนาจึงเข้าไปหาไก่ของพระรถมาให้ทา้ วยาสิทธิ ท้าวยาสิทธิจึงบอกให้เมืองต่างๆ นําไก่มาชน
กัน ปรากฏว่าไก่ของพระรถชนะท้าวยาสิทธิจึงให้รางวัลมากมาย แต่พระรถไม่เอาขอเพียงข้าวสิ บ
สองห่อมาเลียงแม่เท่านัน
ต่อมานางสารตราทราบว่าไก่ของพระรถลูกของนางสิ บสองพนันชนะก็เกิดความแค้นจึง
แกล้งให้ไปหาเมรี เพือต้องการให้พวกยักษ์กาํ จัด แล้วฝากลูกตานางสิบสองฝากพระพายไปให้กบั เม
รี ต่อมานางสารตราแกล้งป่ วยเพือให้ทา้ วยาสิทธิใช้พระรถไปยังเมืองทานตะวัน โดยจะฝากหนังสื อ
ลับไปให้เมรี โดยมีข ้อความให้นางเมรี และพวกยักษ์ฆ่าพระรถให้ต าย และต้องการมะม่วงหาว
มะนาวโห่ทีเมืองทานตะวันเพือรักษาโรค แล้วขอให้พระรถไปเอามาให้
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พระอิน ทร์ ลงมาเข้าฝั นพระรถว่าบิด าจะให้ไปยังเมืองทานตะวัน เพือเอาชีวิตพระรถกับ
มารดาให้พระรถทูลขอม้า โดยให้เข้าไปในป่ าไม่เอาม้าในวัง ซึงม้าตัวนี ไม่มีใครจับได้ พระรถต้อง
เอามือลูบหลังสามทีเพราะม้านันเป็ นม้าวิเศษ เมือตืนขึนพระรถได้เล่าความฝันให้มารดาทังสิ บสอง
ฟัง เมือได้ฟังจึงทราบทันทีว่านางสารตรามาแก้แค้นอย่างแน่นอน
เมือถึงรุ่ งเช้าพระรถได้ถกู ท้าวยาสิทธิเรี ยกเข้าพบพระรถรับอาสาและฝากมารดาให้ดูแลโดย
ท้าวยาสิทธิบอกว่าจะให้รางวัลอย่างงามและจะเลียงดูไม่ให้ลาํ บากถ้ากลับมาโดยปลอดภัย พระรถ
จึงทูลขอม้าและเมือได้มา้ เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว นางสารตราได้เอาสารลับทีสลับกับสารทีท้าวยาสิ ทธิ
อ่านให้ฟังปิ ดผนึกและมอบให้พระรถ พระรถได้ไปลานางสิบสอง จากนันออกเดินทางด้วยม้า ผ่าน
ไปสามวันก็ถึงกุฏิพระชี เห็นศาลาต้นไม้ร่มรื นจึงลงจากม้าไปขอพระชีพกั ผ่อนจนสบายใจ
กล่าวถึงพระดาบสรู้สึกร้อนใจจึงเพ่งญาณทําให้ทราบเรื องราวทังหมด และทราบว่าพระรถ
และนางเมรี เป็ นเนือคู่กนั จึงคิดหาทางช่วยพระรถได้เล่าเรื องราวทังหมดให้พระดาบสฟังพระดาบส
สงสารพระรถ พระดาบสจึงช่วยโดยเปลียนสารให้พระรถ และพระดาบสได้สอนคาถามหาเสน่ ห์
ให้แก่พระรถและมอบยาวิเศษให้ช่วยให้มีกาํ ลังวังชา และสอนให้กตัญ ู อย่าลุ่มหลง ทําสิ งใดขอให้
สําเร็ จ จากนันพระรถได้ขึนม้าและลาอาจารย์ ม้าเหาะขึนบนท้องฟ้ า
เมือครบเจ็ดวันพระรถถึงเมืองทานตะวัน นายด่านเห็นเข้ามาขวางทางพระรถไว้ พระรถจึง
เล่าประวัติของตนและบอกถึงว่านางสารตราให้ถือสารมา นายด่านรับสารมาเมืออ่านแล้วทราบว่า
เป็ นลายมือของนางสารตราอย่างแน่ นอน ก็จดั ทีอยู่ให้พระรถอย่างดี นายด่านได้เข้าไปทูลถึงทีมา
เรื องสาร แล้วรี บเข้าไปในวังเพือพบนางเมรี เมือนางเมรี ได้อ่านสารก็บอกว่านางสารตราได้ส่งพระ
รถบุตรบุญธรรมเพือมาแต่งงานและช่วยครองเมืองกับตนให้เป็ นคู่กนั ตลอดไป เมืออ่านสารจบแล้ว
เมรี ได้สงให้
ั ทหารรับพระรถเข้ามาพักในวัง เมรี ได้แอบไปชมความงามของพระรถโดยไม่รู้ว่าพระ
รถก็ทรงแอบชมความงามของนางเช่นกัน ทังสองรู้สึกถูกชะตากันและรักกันในทันใด
จากนันเมรี ได้เรี ยกโหรมาเพือหาฤกษ์ โหรได้ทูลว่าสารนีถูกแปลงและพระรถเป็ นศัตรู ของ
มารดา แต่นางเมรี โกรธมากเมือได้ฟัง เพราะในสารนันเป็ นลายมือของนางสารตราอย่างแน่ นอน
โหรถูกไล่ออกมา แล้วนางเมรี ก็สงอํ
ั ามาตย์ถา้ ฤกษ์ใดเหมาะสมให้จดั พิธีได้เลย โดยถ้าหากมีใครขัด
จะฆ่าให้ตาย เมือถึงวันแต่งงานมีพิธีการครบครันและมีการเชิญเทพยดามาเป็ นพยาน โดยมีฤๅษีเข้า
ร่ วมพิธีดว้ ย
หลังจากพระรถแต่งงานกับนางเมรี ก็อยูอ่ ย่างมีความสุ ขจนเมือเวลาผ่านไป ม้าของพระรถ
เริ มกลัวพระรถหลงมัวเมา จึงกระทืบเท้าเสียงดัง พระรถรี บลงมาดูเมือได้ฟังม้าของพระองค์ทูล จึง
นึกได้และขอโทษม้า พร้อมทังถามว่าจะทําประการใดเรื องมะม่วงหาวมะนาวโห่ ม้าได้แนะนําพระ
รถ ให้พระรถนันทําเป็ นโศกเศร้าให้นางเมรี เห็นใจ พระรถทําตามนางเมรี เห็นพระรถป่ วยจึงชวนไป
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สวน เมือเห็นมะม่วงหาว มะนาวโห่ พระรถก็แอบเก็บเอามาได้ แล้วกลับเข้าเมือง พระรถได้วาง
อุบายเลียงเหล้าเมรี และหลอกถามถึงห่อยาต่างๆ และห่อลูกตาของนางสิบสอง รวมทังไม้กาํ พตเมือ
ถามแล้วพระรถก็ชวนเมรี ดืมเหล้าจนเมาหลับไป
หลังจากนันพระรถหยิบห่อยาและไม้กาํ พตออกมาพร้อมทังรําลานางเมรี ดว้ ยความเศร้า ม้า
ของพระรถได้ร้องเตือนพระรถจึงรี บขึนม้าออกไป เมือนางเมรี ตืนไม่เห็นพระรถจึงถามนางสนม
เมือรู้ก็สลบไป เมือตืนขึนก็เสด็จออกตามพระรถ โดยถามโหราถึงทิศทีควรไป แต่โหราทูลทัดทาน
ว่าอย่าไปเพราะมีเคราะห์ร้ายถึงชะตาขาดได้ แต่นางเมรี กลัวถูกครหานินทาและด้วยความรักในพระ
รถ จึงออกตามพระรถไป เมือเจอก็เกิด การสู้รบกัน แต่พระรถก็ขีม้าหนี ไปได้โดยเหาะไปอย่าง
รวดเร็ ว
เมือมาถึงแม่นาํ ทีมีสัตว์ร้ายมากมาย พระรถโรยยาข้ามไปได้โดยไม่มียกั ษ์ตนใดสามารถ
ข้ามได้ นางเมรี ติดตามมาพบและได้ออ้ นวอนให้พระรถกลับมา แต่มา้ ได้ทูลทัดทานพระรถไว้ นาง
เมรี เห็นว่าพระรถคงไม่กลับมาอย่างแน่นอนจึงอธิษฐานว่าหากชาติหน้าขอให้พระรถต้องตามนาง
อย่างยากเย็น เหมือนชาตินีนางตามพระรถมา จากนันนางก็หมดลม พระรถจึงข้ามฝั งกลับไปหานาง
แล้วสังให้ทหารรักษาศพนางไว้ให้ดี
จากนันพระรถได้เดิ นทางกลับเมือง และรี บกลับไปในอุโมงค์ พบนางสิ บสองก็ถามไถ่
ทราบความว่าแม่และป้ าอยูก่ นั อย่างลําบากก็สงสารมาก และได้เล่าเรื องราวให้ฟังทังหมด รวมทังเอา
ยาผสมกับลูกตาแล้วใส่ให้นางสิบสองจนกลับมามองเห็นได้อีกครัง
จากนันพระรถเข้าวังเพือถวายมะม่วงหาวมะนาวโห่ให้นางสารตรา เมือนางสารตราได้ยนิ ก็
ตกใจและรู้ทนั ทีว่านางเมรี เสียทีพระรถจึงโกรธกลายเป็ นยักษ์ พระบิดาตกใจ พระรถสู้กบั ยักษ์จน
นางสารตราตาย พระรถเล่าเรื องทังหมดให้ทา้ วยาสิทธิฟัง และท้าวยาสิทธิได้ไปขอโทษ และพานาง
สิบสองกลับเมืองอีกครังหนึง ฝ่ ายพระรถนันทูลลาบิดามารดาเพือไปเผาศพนางเมรี ให้เรี ยบร้อย จึง
ขึนม้าแล้วเหาะขึนเร็ วพลัน
เมือถึงเมืองทานตะวัน ได้สั งยักษ์เตรี ยมพิธีในห้าวันจะเผาศพ เมือเห็นศพนางเมรี ก็รําลา
อาลัย และขอตายตามทีสัญญาไว้ ขอให้เกิดชาติใดพบนางทุกชาติไป อย่าให้เป็ นเหมือนชาตินี แล้วก็
กลันใจตาย พวกทหารได้จดั การเผาศพทังสองพร้อมกัน ฝ่ ายท้าวยาสิ ทธิและนางสิ บสองเมือทราบ
ข่าวก็พากันตรอมใจตายในทีสุด
นางเมรี นนได้
ั กลับชาติไปเกิดเป็ นบุตรี ของท้าวทุมราช มีชือว่ามะโนรา ส่ วนพระรถนันได้
ไปเกิดในวงศ์กษัตริ ย ์ โดยมีทา้ วอาทิตยวงศ์เป็ นพระราชบิดา และนางจันเทวีเป็ นมารดา มีนามว่า
พระสุธนต์ กลายเป็ นเรื องพระสุธนต์มะโนรา
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๔.เรืองพระอภัยมณี
พระอภัยมณี และศรี สุวรรณเป็ นโอรสของท้าวสุทศั น์และนางประทุมเกสร ผูค้ รองเมืองรัตนา
เมือพระอภัยมณี และศรี สุวรรณเจริ ญวัยขึน ท้าวสุ ทศั น์ให้โอรสทังสององค์ไปแสวงหาวิชาความรู้
ตามแบบอย่างของกษัตริ ย ์ พระอภัยมณี และศรี สุวรรณเดินทางไปเรี ยนวิชาทีหมู่บา้ นจันตคาม ได้
พบทิศาปาโมกข์ ๒ คน คนหนึ งชํานาญในทางปี อีกคนหนึ งชํานาญในทางกระบอง พระอภัยมณี
เลือมใสในทางปี ส่วนศรี สุวรรณเลือกศึกษาวิชากระบอง ทิศาปาโมกข์คิดค่าเรี ยนเป็ นทองคําแสน
ตําลึง ทังสองได้เรี ยนวิชาทีสํานักนัน
เมือเรี ยนเสร็ จ แล้ว พระอภัยมณี และศรี สุว รรณจึ งกราบลาทิ ศาปาโมกข์ก ลับเมือง ทิ ศา
ปาโมกข์มอบปี ให้แก่พระอภัยมณี และมอบกระบองให้ศรี สุวรรณ ท้าวสุ ทศั น์ทรงทราบว่าโอรสทัง
สององค์เรี ยนวิชาเป่ าปี และกระบีกระบองก็ทรงกริ วมากเพราะมองว่าเป็ นวิชาของคนชันตําไม่
เหมาะสมกับโอรสของกษัตริ ย ์ ท้าวสุทศั น์จึงขับไล่โอรสทังสองออกจากบ้านเมือง ทังสองพระองค์
ออกเดิ นทางไปในป่ า จนกระทังมาถึงชายทะเลแห่ งหนึ ง และได้พบกับพราหมณ์สามคน ชื อว่า
วิเชี ยร โมรา และสานน พราหมณ์ วิเชียรมีความสามารถด้านยิงธนู สามารถยิงได้ทีละเจ็ด ดอก
พราหมณ์โมรามีความสามารถผูกหญ้าเป็ นเรื อสําเภายนต์ ส่วนพราหมณ์สานนมีความสามารถเรี ยก
ลมเรี ยกฝนได้ ทังห้าคนต่างแสดงวิชาของตนเองให้กนั และกันชม พระอภัยมณี เป่ าปี ให้พราหมณ์ทงั
สามฟัง เสียงปี ทําให้ทงศรี
ั สุวรรณและพราหมณ์ทงสามคนหลั
ั
บไป
ในขณะนันนางผีเสื อสมุทรกําลังออกมาหากิน เมือนางได้ยินเสี ยงปี ของพระอภัย ก็เกิ ด
ความรู้สึกปั นป่ วนใจ จึงตามหาทีมาของเสียงปี เมือมาเห็นพระอภัยมณี นางก็นึกรัก จึงอุม้ พระอภัย
มณี ไปไว้ทีถําของนาง แล้วนางก็แปลงกายเป็ นหญิงงาม ถึงแม้พระอภัยมณี จะรู้ว่านางเป็ นยักษ์แต่ก็
ต้องจําใจอยูก่ บั นางผีเสือสมุทร ต่อมานางผีเสือตังท้องและคลอดลูกคนหนึงชือ สินสมุทร
สินสมุทรเป็ นเด็กทีมีพละกําลังมาก วันหนึงขณะทีนางผีเสือสมุทรออกไปหากิน สิ นสมุทร
ผลักก้อนหินปากถําออกแล้วออกไปเทียวเล่นข้างนอก สินสมุทรพบเงือกชราตัวหนึง แต่ไม่รู้ว่าเป็ น
ตัวอะไร จึงจับมาให้พระอภัยมณี ดู เงือกชราอ้อนวอนขอร้องให้พระอภัยมณี ช่วย พระอภัยมณี จึงให้
สินสมุทรปล่อยเงือกตัวนันไป โดยเงือกสัญญาว่าจะพาพระอภัยมณี หนี นางผีเสื อสมุทรไปทีเกาะ
แก้วพิศดาร เงือกชราแนะนําให้พระอภัยมณี ทาํ อุบายให้นางผีเสือสมุทรออกไปทีอืนสักสามวัน
วันหนึงนางผีเสือสมุทรฝันว่าเทวดามาควักดวงตาทังสองข้างของนางแล้วเหาะหนี ไป นาง
ตกใจตืนและเล่าความฝันให้พระอภัยมณี ฟัง พระอภัยมณี เห็นได้โอกาสเหมาะจึงทํานายฝันของนาง
ผีเสือสมุทรว่านางกําลังมีเคราะห์ นางจะต้องไปถือศีลสะเดาะเคราะห์ ห้ามกินเนื อสัตว์ และไปถือ
ศีลบนเขาสามคืน หลังจากทีนางผีเสือสมุทรไปแล้ว พระอภัยมณี จึงเรี ยกให้เงือกมาพาหนี เงือกชรา
เมียและลูกสาวมาช่วยกันพาพระอภัยมณี หนี
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เมือครบกําหนดสามวันนางผีเสื อสมุทรก็กลับมายังถํา เมือไม่พบพระอภัยมณี นางก็ออก
ติด ตามหา เมือนางติ ด ตามมาใกล้จะทัน เงื อกชราออกอุบายให้พระอภัยมณี ไปกับลูก สาว ส่ ว น
ตนเองและสินสมุทรก็หลอกล่อนางผีเสือไปอีกทาง นางผีเสือสมุทรฆ่าเงือกผัวเมียตาย และติดตาม
พระอภัยมณี ต่อไป โยคีทีเกาะแก้วพิสดารช่วยพระอภัยมณี ไว้ได้ พระอภัยมณี สิ นสมุทรและนาง
เงือกอาศัยอยู่ทีเกาะแก้วนัน นางผีเสื อสมุทรก็ยงั วนเวียนอยู่ใกล้ๆ เกาะ แต่ก็ไม่สามารถขึนมาบน
เกาะได้ ต่อมาพระอภัยมณี ได้นางเงือกเป็ นชายา
ฝ่ ายศรี สุวรรณและพราหมณ์ทงสามเมื
ั
อตืนขึนไม่พบพระอภัยมณี ต่างก็เศร้าโศกเสียใจ และ
ออกติดตามหาพระอภัยมณี จนมาถึงเมืองรมจักรของท้าวทศวงศ์ ท้าวทศวงศ์มีธิดาชือนางเกษรา เจ้า
เมืองแขกชวาชือท้าวอุเทนมาสู่ขอนาง แน่ทา้ วทศวงศ์ไม่ยอมยกให้ ท้าวอุเทนจึงยกทัพมาตีเมืองรม
จักร ศรี สุวรรณและพราหมณ์ทงสามอาสาออกรบกั
ั
บท้าวอุเทนและได้รับชัยชนะ ท้าวทศวงศ์จดั งาน
อภิเษกระหว่างศรี สุวรรณกับนางเกษรา ต่อมาทังสองมีธิดาชือว่าอรุ ณรัศมี
กล่าวถึงเมืองผลึกมีเจ้าผูค้ รองเมืองนามว่าท้าวสิ ลราช มีธิดาชือว่านางสุ วรรณมาลี นางได้
หมันหมายกับเจ้าเมืองลังกาชืออุศเรน เมือใกล้กาํ หนดวันอภิเษก นางฝันว่าได้ไปเทียวทะเล นางเห็น
ดวงแก้ว อยู่ทีกลางเกาะ นางเหาะไปหยิบมาได้ โหรทํานายว่าจะมีเคราะห์ แต่ จ ะได้คู่ ค รองที
เหมาะสม นางรู้สึกไม่สบายใจ ท้าวสิลราชจึงพานางไปเทียวทะเลจนมาถึงเกาะแก้วพิศดาร พระอภัย
มณี ขออาศัยเรื อท้าวสิ ลราชไปด้ว ย แต่น างผีเสื อสมุทรทราบเรื องจําทําลายเรื อแตก ท้าวสิ ลราช
สิ นพระชนม์ในทะเล พระอภัยมณี ว่ายนําหนีไปบนเกาะแห่งหนึ ง นางผีเสื อติดตามพระอภัยมณี ไป
ถึงเกาะ แต่ไม่สามารถขึนเกาะได้เพราะมนต์วิเศษของโยคี นางผีเสื อขอร้องให้พระอภัยกลับไปอยู่
ด้วยกัน แต่พระอภัยมณี ไม่ยอม นางผีเสือจึงร่ ายเวทย์ให้ฝนตก พระอภัยมณี เป่ าปี สังหารนางผีเสือ
ฝ่ ายอุศเรนเมือรู้ว่านางสุวรรณมาลีหายไปก็นาํ เรื อออกติดตามหา มาพบพระอภัยมณี ทีเกาะ
กลางทะเล จึงรับพระอภัยมณี ขึนเรื อมาด้วย ส่ วนสุ วรรณมาลีเมือเรื อแตก สิ นสมุทรช่ วยเหลือนาง
แล้วมาขึนทีเกาะแห่งหนึง และมาพบเรื อของโจรสุหรั งจึงได้ขออาศัยไปด้วย โจรสุ หรั งพยายามจะ
เกียวพาราสีนางสุวรรณมาลี สินสมุทรจึงสังหารโจรตายแล้วนําเรื อออกตามหาพระอภัยมณี จนมาถึง
เมืองรมจัก ร สิ นสมุทรสู้ก ับศรี สุวรรณแต่ต อนหลังได้ทราบว่าเป็ นญาติกนั ต่อมาศรี สุวรรณ สิ น
สมุทร นางสุวรรณมาลีและนางอรุ ณรัศมีเดินทางออกตามหาพระอภัยจนมาพบเรื อของอุศเรน อุ ศ
เรนขอให้สินสมุทรส่งนางสุวรรณมาลีคืนมาให้ตนแต่สินสมุทรไม่ยอม ทังสองจึงต่อสู้กนั อุศเรน
ได้รับบาดเจ็บจึงกลับลังกาไป
หลังจากนันพระอภัยมณี ศรี สุวรรณ สุวรรณมาลี สินสมุทรและนางอรุ ณรัศมีได้เดินทางไป
เมืองผลึก มเหสี ของท้าวสิ ลราชคิดจะอภิเษกพระอภัยมณี กบั นางสุ วรรณมาลี แต่นางสุ วรรณมาลี
น้อยใจจึงหนี ไปบวชชี ต่อมามีนางวาลีอาสาเข้ารับราชการและขอเป็ นสนมพระอภัยมณี ได้ออก
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อุบายให้พระอภัยมณี สามารถอภิเษกกับนางสุวรรณมาลีได้สาํ เร็ จ หลังจากนันศรี สุวรรณ สิ นสมุทร
และนางอรุ ณรัศมีขอลาพระอภัยมณี กลับไปกรุ งรัตนาเพือกลับไปเยียมท้าวสุ ทศั น์ หลังจากนันก็ลา
กลับเมืองรมจักร ต่อมาพระอภัยมณี ได้พระธิดาฝาแฝดชือนางสร้อยสุวรรณและนางจันทร์สุดา
ส่วนนางเงือกทีอยูเ่ กาะแก้วพิสดารมีลกู คนหนึ งชือ สุ ดสาคร เมือเติ บโตขึนได้รําเรี ยนวิชา
กับโยคี ต่อมาได้มา้ นิลมังกรเป็ นพาหนะและได้ไม้เท้าวิเศษจากโยคี ต่อมาสุ ดสาครขอลาโยคีออก
ติดตามหาบิดา ระหว่างทางพบอันตรายมากมายและได้มาพบกับชีเปลือย ชีเปลือยหลอกเอาไม้เท้า
และม้านิลมังกรไปแล้วผลักสุดสาครตกเหว โยคีมาช่วยไว้ สุ ดสาครติดตามหาชี เปลือยและเอาของ
วิเศษกลับมาได้ สุดสาครได้พบกับท้าวสุริโยทัยเจ้าเมืองการเวก และได้นางเสาวคนธ์เป็ นเพือน
ฝ่ ายอุศเรนยกทัพมาตีเมืองผลึกด้วยความแค้น นางวาลีวางแผนรบจนชนะ พระอภัยมณี จบั
อุศเรนได้แต่คิดจะปล่อยไป แต่นางวาลีไม่เห็นด้วย นางจึงใช้วาจาเยาะเย้ยจนอุศเรนกระอักเลือดตาย
ส่วนนางวาลีก็ถกู วิญญาณของอุศเรนสิงจนตายตามไป เจ้าลังกาโศกเศร้าเมือเห็นศพอุศเรนและตาย
ตามไป
นางละเวงวัณฬาขึนครองเมืองลังกา มีสงั ฆราชเป็ นทีปรึ กษา ช่วยกันวางแผนแก้แค้น โดย
วาดรู ปนางละเวงแล้วส่งไปให้เจ้าเมืองต่างเพือขอให้มาช่วยรบ ถ้าใครรบชนะจะได้นางละเวงเป็ น
รางวัล สังฆราชสอนวิธีทาํ เสน่ ห์ยาแฝดให้นางละเวง และให้น างสร้ างเมืองใหม่ใกล้ทะเล เจ้า
ละมานเจ้าเมืองทมิฬอาสายกทัพไปตีเมืองผลึก
พระอภัยมณี เป่ าปี จับตัวเจ้าละมานมาขังไว้ เจ้าละมานเมือรบแพ้ก็พรําเพ้อถึงนางละเวง นํา
รู ปของนางขึนมาดู ผูค้ ุมจึงนํารู ปของนางละเวงไปให้พระอภัยมณี เมือพระอภัยมณี เห็นรู ปนางก็
หลงรัก พระอภัยมณี ให้นาํ เจ้าละมานและทหารไปปล่อยเกาะ เจ้าละมานเสี ยใจและเสี ยดายรู ปนาง
ละเวงจนตาย วิญญาณจึงเข้าสิงรู ปนางละเวง และทําให้พระอภัยมณี หลงนางละเวงจนเสี ยจริ ต นาง
สุวรรณมาลีพยายามทําลายรู ปแต่ก็ทาํ ไม่ได้เพราะมีวิญญาณสิงอยู่
สุดสาครอยูเ่ มืองการเวกได้ระยะหนึงก็ออกติดตามหาบิดา เสาวคนธ์และหัสไชย ธิดาและ
โอรสของท้าวสุริโยทัยขอตามไปด้วย ระหว่างทางผ่านเกาะกาวินทีมีผีเสื อยักษ์โฉบนางเสาวคนธ์
และหัสไชยไป สุ ดสาครตามไปช่วยและฆ่าผีเสื อยักษ์ตายและได้แก้วตาวิเศษสองดวง จึงมอบให้
เสวคนธ์และหัสไชยคนละดวง จากนันทังสามได้เดินทางต่อมาถึงเมืองผลึก ซึงเป็ นเวลาทีกองทัพ
ฝ่ ายนางระเวงล้อมเมืองผลึก และพระอภัยมณี หลงนางละเวง จึ งอาสาช่ ว ยรบและได้พบกับศรี
สุวรรณและสินสมุทรทีมาช่วยนางสุวรรณมาลีรบ สุดสาครแก้อาการคลุม้ คลังของพระอภัยมณี และ
ได้ช่วยกันรบกับกองทัพอาสาของนางละเวง
หลังจากชนะศึก สุ ดสาครลาพระอภัยมณี กลับเมืองการเวก ส่ วนพระอภัยมณี ยกทัพไปตี
เมืองลังกาเป็ นการตอบแทน นางละเวงให้เจ้าเซ็นระดําและเจ้ามะหุดออกมารบ แต่ถูกฝ่ ายเมืองผลึก
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ตีพ่ายไป ส่วนสินสมุทรก็ถกู ปื นยิงตกไปในนํา เมือฟื นขึนก็คิดจะลอบเข้าไปจับนางละเวงแต่ทาํ ไม่
สําเร็ จเพราะนางละเวงมีตราราหูคอยคุม้ ครอง นางละเวงออกรบ ศรี สุวรรณและสิ นสมุทรออกรบ
กับนางละเวงแต่ติดค่ายกลของนางละเวง พระอภัยมณี เห็นเสียทีจึงเป่ าปี ห้ามทัพ กองทัพได้ยินเสี ยง
ปี ก็หลับหมด ยกเว้นนางละเวงเพราะนางมีตราราหู นางขีม้าออกรบกับพระอภัยมณี เมือพระอภัย
มณี เห็นนางก็นึกรักและเกียวนาง
ส่วนนางละเวงได้ยนิ เสียงปี ก็หลงรักพระอภัยมณี แต่ก็ควบม้าหนี ระหว่างทางได้ดินถนันที
เรี ยกว่านมพระธรณี กินเข้าไปแล้วผิวพรรณจะผ่องใส และได้พบบาทหลวงปี โปแห่งบ้านสิกคารนํา
นางละเวงขอนางยุพาผกาและสุลาลีวนั ซึงเป็ นเด็กกําพร้าทีบาทหลวงปี โปเลียงไว้ นํากลับไปเป็ นลูก
ทีลังกา และได้ยอ่ งตอดผีดิบเป็ นทหารรับใช้ดว้ ย
เมือนางละเวงหนีไปแล้วพระอภัยมณี ก็เข้ายึดเมืองใหม่ของนางละเวง นางละเวงให้ยภุ าผกา
และสุ ลาลีวนั ยกทัพไปรบกับฝ่ ายเมืองผลึกแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้ สังฆราชจึ งแนะนําให้นาง
ละเวงลวงพระอภัยมณี ให้เป่ าปี นางละเวงหลงรักพระอภัยจึงช่วยพระอภัยมณี ส่วนนางรําภาสาหรี ก็
ตัดหัวทหารทีมีหน้าตาคล้ายพระอภัยมณี ไปส่ งให้สังฆราช สังฆราชส่ งสารไปหาศรี สุวรรณว่าจับ
พระอภัยมณี ได้
ส่วนศรี สุวรรณสืบข่าวพระอภัยและลอบเข้าไปนําศีรษะทีสังฆราชเก็บไว้ออกมาได้ และ
นึกว่าพระอภัยมณี เสียแล้วก็เสียใจ พอดีกบั ทีทูตส่งหนังสือจากสังฆราชมาให้ สินสมุทรจึงปลอมตัว
เป็ นทูตเข้าเมืองไป สิ นสมุทรจุดไฟเผาด่านและเปิ ดประตูรับกองทัพเมืองผลึก กองทัพลังกาแตก
พ่าย สังฆราชหนีไป ศรี สุวรรณค้นหาศพทีสังฆราชเก็บไว้จนพบและรู้ว่าไม่ใช่พระอภัยมณี จึงยก
ทัพล้อมลังกาไว้ นางละเวงต้องการให้เลิกศึกจึงให้พระอภัยมณี ส่งสารไปถึงศรี สุวรรณว่าจะอยูล่ งั กา
ขอให้ศรี สุวรรณนําทัพกลับเมืองผลึกไป ศรี สุวรรณและสินสมุทรจึงออกอุบายว่าพ่อแม่สงสารมาถึง
และขอเฝ้ าพระอภัยมณี
ต่อมาศรี สุวรรณและสินสมุทรได้เข้าเฝ้ าพระอภัยมณี ทีลังกา นางละเวงเห็นว่าทังสองเป็ น
ผูน้ าํ ทัพ หากได้ตวั ไว้ศึกครังนีคงสงบได้ นางจึงให้นางรําภาสาหรี และนางยุภาผกาทําเสน่ห์ไว้ไม่ให้
กลับออกไป พราหมณ์ทงสามไม่
ั
เห็นศรี สุวรรณและสินสมุทรก็ออกมา จึงส่ งสารไปถึงนางสุ วรรณ
มาลีให้ส่งคนมาช่วยนางสุวรณมาลีส่งสารไปถึงเกษราและสุดสาครแล้วนางก็พาลูกเดินทางไปลังกา
สุดสาครเมือได้รับสารก็รีบยกทัพไปช่วยพร้อมกับหัสไชย สุ วรรณมาลีส่งสารไปถึงพระอภัยมณี
นางละเวง ศรี สุวรรณ และสิ นสมุทร ฝ่ ายนางละเวงเมือได้รับสารก็ตอบโต้กลับ นางสุ วรรณมาลี
ได้รับสารตอบก็แค้นใจจะยกทัพเข้าลังกา แต่สุดสาครห้ามเอาไว้ และอาสาเข้าไปแก้เสน่ ห์ แต่สุด
สาครกลับถูกเสน่ ห์ของนางสุ ลาลีวนั สุ วรรณมาลีส่งสารไปเมืองการเวกและเมืองรมจักร ท้าวทศ
วงศ์แห่งเมืองโรมจักรยกทัพมากับนางอรุ ณรัศมี ส่วนท้าวสุริโยทัยเจ้าเมืองการเวกก็ยกทัพมาพร้อม
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กับนางเสาวคนธ์และพราหมณ์ทิศาปาโมกข์ พรหมณ์ทิศาปาโมกข์ให้หสั ไชยนําธงยันต์ไปแก้เสน่ ห์
พาสิ นสมุทร สุ ดสาครออกมาได้ แต่ยุภาผกาและสุ ลาลีวนั ให้สังฆราชช่วยแก้ให้ และให้ย่องตอด
สะกดทัพพาสินสมุทรและสุ ดสาครกลับไป แล้วเขียนสารปลอมของสุ ดสาครตัดรักนางเสาวคนธ์
ทําให้นางเสาวคนธ์โกรธมากปลอมตัวเป็ นชาวสิงหลไปหน้าป้ อมยิงแก้มสุลาวีวนั ด้วยธนู นางละเวง
เห็นสุลาลีวนั บาดเจ็บก็โกรธมากสั งยกทัพออกตีค่ายนางสุ วรรณมาลีกลางดึก ทัพเมืองการเวกเข้า
ช่วยสุวรรณมาลี ตีทพั เมืองลังกาแตกพ่าย พระอภัยมณี เป่ าปี เรี ยกนางละเวงแล้วคบคิดกับนางละเวง
ตีทพั เมืองผลึก โดยจะเปาปี ให้ทพั เมืองผลึกหลับแล้วเผา แต่เมือทัพลังกายกออกมา ทิศาปาโมกข์ให้
ทหารเอาขีผึงอุดหู แล้วทําพิธีอญั เชิญโยคีจากเกาะแก้วพิสดารมาช่วย ทุกฝ่ ายสํานึ กในความผิดของ
ตน และให้สตั ย์ว่าจะรักกัน นางละเวงพาทุกคนไปเทียวชมเขาโคตรเพชร นางเสาวคนธ์ขอโคตร
เพชรจากนางละเวง นางละเวงก็ประทานให้ ขณะกําลังขุดโคตรเพชร แผ่นดินเมืองลังกาไหวเพราะ
โคตรเพชรเป็ นของประจําเมืองลังกา
ทีเมืองผลึกเมือพระอภัยมณี กลับไปแล้ว นางละเวงมีโอรสชือมังคลา รําภาสาหรี มีโอรส
ชือวลายุดา ยุภาผกามีโอรสชือวายุพฒั น์ และสุ ลาลีวนั มีโอรสชือหัสกัน นางละเวงมอบให้มงั คลา
ครองเมือง สังฆราชยุให้มงั คลาชิงโคตรเพชรคืนจากนางเสาวคนธ์ มังคลาจึงให้หสั กันและวายุพฒั น์
ยกทัพไปตีเมืองการเวก และได้ชิงโคตรเพชรคืนไปลังกา ท้าวสุ ริโยทัยจึงส่ งสารไปแจ้งข่าวทีเมือง
ผลึกขณะนันพระอภัยมณี ไปงานศพท้าวสุทศั น์ทีเมืองรัตนา หัสไชยซึงพักอยู่ทีเมืองผลึกจึงรี บกลับ
เมืองการเวก สุวรรณมาลีส่งสารไปถึงนางละเวง แต่สารถูกมังคลาชิงไป มังคลาให้วายุพฒั นธ์และ
หัสกันยกทัพไปตีเมืองผลึก ทัพลังกายกมาตีเมืองผลึกและจับสุวรรณมาลี สร้อยสุ วรรณ และจันทร์
สุดา ไปกักขังไว้ทีด่านดงตาล จากนันมังคลาให้วลายุดายกทัพไปตีเมืองโรมจักร พระฤษณาโอรส
ของศรี สุวรรณกับนางศรี สุดา ยุขนั ธ์บุตรพราหมณ์สานา มะหุ ดบุตรพราหมณ์วิเชียรและมังกรบุตร
ของโมรา ยกทัพออกต่อสูแ้ ต่วลายุดาก็สามารถหลบหนี นําท้าวทศวงศ์และมเหสี ไปขังไว้ทีด่านดง
ตาลได้
สุดสาครและเสาวคนธ์ทราบข่าวว่าเมืองลังกายกมาตีเมืองการเวก จึงยกทัพไปลังกา ฝ่ ายหัส
ไชยเมือทราบข่ าวจากสุ ว รรณมาลีและสร้ อยสุ ว รรณ จัน ทร์ สุด าถูก จับก็ยกทัพไปลังกา รบกับ
วายุพฒั น์และหัสกัน แต่ก็ไม่มีใครแพ้ชนะ ทัพลังกาจึงกลับเข้าเมือง พอตกดึกหัสไชยยกพลเข้าตี
เมืองลังกา สุดสาครยกทัพมาถึงก็ช่วยหัสไชยรบกับมังคลา มังคลาแพ้หนีไปอยูท่ ีด่านเขาประจัน
นางละเวงเมื อทราบข่ าวศึก ก็โ กรธลูกมาก จึงรี บออกไปช่ วยสุ ว รรณมาลี สร้อยสุ วรรณ
จันทร์สุดา ท้าวทศวงศ์ และมเหสีทีถูกขังอยู่ แล้วเชิญไปอยูท่ ีลังกา
พระอภัยมณี และศรี สุวรรณเมือเสร็ จงานศพท้าวสุ ทศั น์ทราบข่าวการศึกจึงยกทัพไปเมือง
ลังกาและส่งสารขอให้มงั คลายอมแพ้แต่โดยดี แต่มงั คลาไม่ยอมจึงรบกัน สังฆราชเห็นว่ามังคลาคง
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จะแพ้ จึงเผาเมืองลังกาแล้วออกไปพบกับมังคลา จากนันจึงวางกลหุ่ นพระอภัยมณี ศรี สุวรรณ สิ น
สมุทร สุดสาคร และเสาวคนธ์ ผูกติดไม้กางเขนเพือห้ามทัพนางละเวง นางละเวงจึงถอยทัพกลับ
ต่อมาวางกลหุ่ นนางสุ วรรณมาลี สร้อยสุ วรรณ จันทร์ สุด า และหัสไชย เพือห้ามทัพพระอภัยมณี
พระอภัยมณี จึงเป่ าปี เพือจับมังคลาและพรรคพวกมังคลามีตราหาหูจึงหนีไปกับสังฆราช ส่ วนวลายุ
ดา วายุพฒั น์ และหัสกันถูกจับ แต่ภายหลังพระอาจารย์ของแต่ละคนช่วยให้หลบหนีไปได้ พระอภัย
มณี เข้าเมืองลังกา อภิเษกสุ ดสาครกับนางเสาวคนธ์และหัสไชยกับสร้อยสุ ว รรณ จันทร์ สุดากลับ
เมืองการเวก สินสมุทรได้ครองเมืองผลึก สุดสาครได้ครองเมืองลังกา ส่ วนพระอภัยมณี น้อยใจนาง
สุวรรณมาลีและนางละเวงจึงตัดสินใจออกบวช นางสุวรรณมาลีและนางละเวงตามไปบวชด้วยทีเขา
สิงคุตร
๕.เรืองโสนน้อยเรือนงาม
พระหัศวิไชยและนางเกศมณี มีธิดาชือโสนน้อยซึงมีเรื อนเล็กๆ ติดมาเมือแรกเกิด ต่อมา
นางต้องออกเดินป่ าเพราะกรรมทีทําไว้ พระอินทร์มอบยาชุบชีวิตคนให้นาง และนางช่วยชีวิตนาง
กุลาไว้ นางกุลาจึงยอมเป็ นข้า นางเดินทางไปถึงเมืองของท้าวกาลศิก และนางประไพลักษณาซึงมี
โอรสชือพระวิจิตรจินดา ขณะนันพระวิจิตรจินดาถูกพิษนาคสิ นชีวิต นางจึงช่วยชุบชีวิตแต่นางกุลา
ถือโอกาสกลันแกล้งและบอกว่าตนเป็ นผูร้ ักษา จึงได้อภิเษกกับพระวิจิตรจินดา ต่อมาพระวิจิตร
จินดาออกชมทะเล นางโสนน้อยฝากซือโสนน้อยเรื อนงาม พระวิจิตรจินดาได้มาให้นางและนางก็
ได้อยูใ่ นเรื อนนันพร้อมด้วยข้าทาสบริ วาร พระวิจิตรจินดารู้เรื องจึงอภิเษกกับนาง ต่อมานางโสน
น้อยทรงครรภ์ นางกุลาแกล้งเอางูเห่าใส่กล่องแล้วบอกว่าเป็ นกล่องจันทน์หอมนางโสนน้อยจึงเอา
ไปให้พระวิจิตรจินดา ทัง ๒ จึงถูกไล่ออกจากเมือง เดินทางไปพบปู่ เจ้าและนางกุลาชุบตัวในบ่อ
ทอง ผลักนางโสนน้อยลงไปในบ่อนําขรักแล้วเดินทางไอยูก่ บั ยายตา วิไลยบุตรเศรษฐีมาพบเข้าจึง
รับนางกุลาไปอยูด่ ว้ ย นางโสนน้อยคลอดบุตรเป็ นชาย นางกุลานําไปถ่วงนําแต่พระฤๅษีช่วยไว้
กล่าวถึงพระวิจิตรจินดาออกตามหานางไปพบยักษ์ และพบพระวิจิตรไพรวันโอรส เมือรู้
ความจริ งก็ชวนกับออกตามหานางจนพบและลงโทษนางกุลา
พระวิจิตรไพรวันออกหาคู่ พระฤๅษีชุบราชสีห์กบั สุนขั ให้เป็ นนางให้พระวิจิตรไพรวันพา
กลับเมือง ระหว่างทางนางสุนขั แกล้งใส่ความนางราชสีห์ จนพระวิจิตรไพรวันทิ งนางราชสี ห์และ
พานางสุนขั เข้าเมือง พระวิจิตรจินดาจับพิรุธนางสุ นัขได้จึงให้นาํ ไปปล่อยและพระวิจิตรไพรวันก็
ออกตามหานางราชสี ห์ไปพบนางเกสรศรี ธิดายักษ์ ฆ่ายักษ์ตายและพาทัง ๒ นางกลับเมืองแล้ว
เดินทางไปเมืองตา ยักษ์กุมภราชมาลักนางไป นนทจิตรอยากได้นางจึงเกิดรบกัน นางจึงไปอยู่กบั
ฤๅษี พระวิจิตรไพรวันออกตามไปได้นางสร้อยแก้ว ธิดาท้าวตรี สูรย์ นางราชสี ห์หรื อนางสิ งหรา

๑๘๑

แปลงตัวเป็ นพราหมณ์ไปถวายช้างเผือกพระวิจิตรไพรวันและขอนางสร้อยแก้วมา ต่อมาพระวิจิตร
ไพรวันออกตามและได้พานางทัง ๒ คือนางสิงหราและนางสร้อยแก้วกลับเมือง
พระวิจิตรไพรวันให้มารับนางเกสรศรี ไปอภิเษก นางเกสรศรี ยกพลมานอนกลางป่ า นาง
ยักษ์กาลวันมาลักนางไปแล้วแปลงเป็ นนางเกสรศรี ไปอภิเษกกับพระวิจิตรไพรวัน ต่อมานางยักษ์
หักคอนางสร้อยแก้วและคิดฆ่าท้าวหัศวิไชยกับนางสิงหรา กุมภรัตน์มาจับนางยักษ์ นางยักษ์อุม้ เอา
พระวิจิตรไพรวันหนีไป พระวิจิตรจินดาจับนางยักษ์ได้แล้วรับพระวิจิตรไพรวันมาเมือง นางโสน
น้อยแก้ไขนางเกสรศรี กบั นางสร้อยแก้ว พระวิจิตรไพรวัน นางสิ งหรา นางสร้อยแก้ว นางเกสรศรี
ได้รับอภิเษกให้ครองเมือง

๑๘๒

ภาคผนวก ข
เรืองย่อภาพยนตร์ ไทย

๑.เรื องกากี
๒.เรื องไกรทอง ภาค ๑
๓. เรื องไกรทอง ภาค ๒
๔.เรื องไกรทอง (วินยั ไกรบุตร)
๕.เรื องนางพระรถเมรี
๖.เรื องพระอภัยมณี (มิตร-เพชรา)
๗.พระอภัยมณี (สุรชัย-จุฬาลักษณ์)
๘.เรื องสุดสาคร (ภาพยนตร์ )
๙.เรื องสุดสาคร (อนิเมชัน)
๑๐.เรื องโสนน้อยเรื อนงาม

๑๘๓

ภาคผนวก ข เรืองย่อภาพยนตร์ ไทย
๑.เรืองกากี (๒๕๐๙) เขียนบทโดย เนรมิต
พญาครุ ฑเหาะมาในอากาศและทะเลาะกับพระอาทิ ตย์ เพราะคิด ว่าพระอาทิตย์จะลองดี
พระอาทิตย์กล่าวว่าตนเองโคจรอย่างนีมาตังแต่พระพรหมสร้างโลก และไม่เคยล่วงลําเข้าไปในวิถี
ของเทพองค์อืน ขณะนีเป็ นเวลาวสันตฤดูจึงเดินทางไปกับหมู่เมฆ เพือให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
พระอาทิตย์ถามว่าครุ ฑจะไปไหน ครุ ฑกล่าวขอโทษและบอกว่าตนเองเป็ นพาหนะของ
พระนารายณ์ เดิ น ทางไปเกษี ยรสมุทร บัด นี พระนารายณ์บัน ทมแล้ว ตนกําลังเดิ น ทางไปเมือง
พาราณสี เพราะว่าได้นดั หมายเล่นสกากับท้าวพรหมทัต
กล่าวถึงนางสนมเอกของท้าวพรหมทัตและนางกากีกาํ ลังเล่นสกากันอยู่ นางสนมเอกแต้ม
นํานางกากีจึงกล่าวว่าไม่มีใครเล่นสกาชนะนางได้ ครุ ฑแปลงกายเป็ นมานพมาได้ยินเข้าจึงแสดง
ฝี มือให้ดู และได้มีโอกาสพบนางกากีเป็ นครังแรก
ท้าวพรหมทัตเสด็จออกมา มานพชมความงามของนางกากี ท้าวพรหมทัตจึงเล่าว่าได้นาง
กากีมาจากพระฤษี ซึงนางกากีนีเป็ นวิญญาณของนกกาขาวทีถูกสายฟ้ าฟาดจนตาย และขอร้องให้
ฤาษีช่วยชุบชีวิต ฤาษีจึงเด็ดดอกมณทามาและเสกให้นางอยูข่ า้ งใน ฤาษีนาํ ดอกมณฑาทองมาให้ทา้ ว
พรหมทัตและบอกว่าตอนนีถึงเวลาทีต้องจะไปจุติทีพรหมโลก คิดจะตอบแทนท้าวพรหมทัต มีของ
จะให้ แล้ว ก็เสกให้ดอกมณฑาทองใหญ่ขึ น มีหญิ งงามอยู่ขา้ งใน พระฤาษี ถามท้าวพรหมทัต ว่า
อยากจะได้นางเป็ นเมียหรื อลูก ท้าวพรหมทัตเลือกให้นางเป็ นเมีย
ครุ ฑเล่นสกาแพ้ทา้ วพรหมทัต จึงลากลับไป แต่ครุ ฑกลับไปแอบดูนางกากีและคิดจะลัก
นางไป คนธรรพ์ออกมาเห็นมานพกลายร่ างเป็ นครุ ฑ ครุ ฑทําให้เกิดลมพายุพดั อย่างแรง ครุ ฑเข้ามา
ลักนางกากีไป คนธรรพ์เข้ามาเห็นแต่ก็ถกู ครุ ฑใช้มนต์กนั ไว้ คนธรรพ์สูไ้ ม่ได้ ครุ ฑอุม้ กากีไป ท้าว
พรหมทัตครวญถึงนางกากี คนธรรพ์เข้ามากราบทูลว่ามานพและครุ ฑเป็ นคนเดียวกัน อาเพศต่างๆ
เกิดจากครุ ฑ ท้าวพรหมทัตขอให้คนธรรพ์เดินทางไปพานางกากีกลับมา คนธรรพ์บอกว่าต้องรอ
เวลาให้ครุ ฑมาเล่นสกาแล้วจะแอบตามไป
ครุ ฑพานางกากีมาทีวิมานฉิมพลีและได้นาง แล้วก็กลับมาเล่นสกากับท้าวพรหมทัตอีกครัง
คนธรรพ์เล่นเพลงสรรเสริ ญท้าวพรหมทัต ทําให้ครุ ฑโกรธ ครุ ฑลากลับ คนธรรพ์ย่อตัวให้เล็กลง
แล้วแอบแทรกตัวไปกับขนครุ ฑ
คนธรรพ์มาพบนางกากีและได้นางกากี และบอกว่าถ้าครุ ฑจะทําอะไรก็อย่าขัดใจ
ท้าวพรหมทัตให้โ หรทํานาย โหรทํานายว่ากากีจ ะกลับมา ครุ ฑกลับมาเล่น สกาอีกครั ง
คนธรรพ์กลับมาด้วย คนธรรพ์กล่าวครวญถึงนางกากี วิมานฉิมพลี ครุ ฑรู้ว่าคนธรรพ์ตามไปทีวิมาน

๑๘๔

ฉิมพลี จึงโกรธ และพังเมือง เมือมาถึงวิมสนฉิมพลีก็จบั นางกากีโยนลงมาทีเมืองพาราณสี นางสนม
มาทูลท้าวพรหมทัตว่านางกากีกลับมาแล้ว ท้าวพรหมทัตกริ วนางกากี จึงให้นาํ นางกากีไปลอยแพ
ในตอนหลังท้าวพรหมทัตใจอ่อนจึงให้คนธรรพ์ไปตามนางกากีกลับมา แล้วก็สิ นใจ
ฝ่ ายนางกากีลอยแพมา แพแตก นางมาพบกับกองโจร พวกโจรต่างพากันแย่งนาง นางวิ ง
หนี มาพบกับคนธรรพ์ทียกทัพออกตามหานาง คนธรรพ์ฆ่าโจรตายแลรับนางกากีกลับไปครอง
เมืองด้วยกัน
๒.เรืองไกรทอง ภาค ๑ (๒๕๒๓) เขียนบทโดย ประยูร จรรยาวงษ์
ชาละวันออกอาละวาดกัดกินผูค้ น เมือกลับมาถําก็มาหานางวิมาลาและนางเลือมไลวรรณ
ชาละวันไปหาท่านปู่ ท่านปู่ บอกว่าชาละวันกัดกินผูค้ น วันหนึงก็คงจะตายเพราะคน
ไกรทองเดิ นทางออกตามหาอาจารย์ดีทีมีวิชาเพือเรี ยนวิชาปราบจระเข้ ไกรทองมาพบ
อาจารย์คงทีวัดหน้าพระธาตุ อาจารย์คงบอกว่าขุนไกรเคยฝากฝังเอาไว้ ตนจะสอนวิชาให้ไกรทอง
นางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองลงเล่นนํา ชาละวันมาเห็นนางตะเภาทองก็พอใจจึงคาบ
นางลงไปไว้ทีถําใต้นาํ ชาละวันใช้คาถาทําให้นางตะเภาทองสงบและได้นาง
เศรษฐีประกาศว่าถ้าใครปราบจระเข้ได้จะยกลูกสาวให้และทรัพย์สมบัติ มีหมอจระเข้มา
อาสาปราบจระเข้มากมาย
นางเลือมไลวรรณและวิมาลารู้ว่าชาละวันพานางตะเภาทองมาไว้ทีถํา ก็มาตบตีนาง ชาละ
วันมาพบเข้า จึงห้ามปราม
อาจารย์คงจับยามดูก็รู้ว่าไกรทองดวงชะตาดี ให้ไกรทองไปปราบชาละวัน อาจารย์คงมอบ
หอกสัต โลหะ มีดหมอลงอักขระ เที ยนวิเศษแทรกลงไปในนําได้ ใช้ร ะเบิด นํา เสื อยัน ต์ มงคล
อาจารย์ขอคํามันสัญญาจากไกรทองว่า หมอจระเข้จะไม่ฆ่าจระเข้
ชาละวันฝันว่ามีไฟไหม้ถาํ นําท่วม ถําพัง มีเทวดามาตัดหัวของชาละวัน ไปให้เจ้าปู่ ทํานาย
เจ้าปู่ ทํานายว่าเป็ นฝันร้าย เทวดาทีมาฟันคอคือหมอจระเข้ทีมีเก่งจะตามลงมาสังหารชาละวันทีถํา
ต้องให้จระเข้บริ วารไปเฝ้ าทางเข้าออกถําไว้ ส่วนชาละวันเองจะต้องไปนังสมาธิ
ไกรทองร่ ายมนตร์เรี ยกชาละวัน ชาละวันต่อสู้กบั ไกรทอง ไกรทองใช้หอกสัตโลหะแทง
ชาละวันได้รับบาดเจ็บ กลับมาทีถําทอง และไปขอให้เจ้าปู่ ช่วย เจ้าปู่ บอกว่าช่วยไม่ได้ ไกรทองจุด
เทียนระเบิดนําตามลงมาในถําทอง ต่อสูก้ บั ชาละวัน และได้รับชัยชนะ ไกรทองบังคับให้ชาละวัน
เป็ นพาหนะพาตนและนางตะเภาทองขึนไปเมืองมนุ ษย์ นางตะเภาทองพูดไม่ได้เพราะถูกรังควาน
ของชาละวัน อาจารย์คงเอาหอกสัตโลหะแทงชาละวันตาย เมือชาละวันตาย ตะเภาทองก็พดู ได้

๑๘๕

ไกรทองลวงว่าตนเองโดนอาถรรพ์ตอ้ งไปหาอาจารย์สักเจ็ดวัน ไกรทองมาหานางวิมาลา
และได้นางวิมาลา ไกรทองอยูก่ บั วิมาลาก็กงั วลว่าคาถาจะเสือมจึงคิดจะขึนมาเมืองมนุ ษย์ ไกรทอง
เสกคาถาและเสกพลูใส่มวยผมนางวิมาลาไว้ ทําให้กลายร่ างเป็ นคน และพาขึนมาเมืองมนุ ษย์ นํามา
ไว้ทียุง้ เก็บของ มีคนไปบอกนางตะเภาแก้วตะเภาทองว่าไกรทองพาผูห้ ญิงมาด้วย นางทังสองหึ ง
หวงจึงให้คนไปทําร้ายนางวิมาลา นางวิมาลาสูไ้ ม่ได้ นางสะบัดไปมาพลูทีเสกไว้ก็หลุด นางวิมาลา
กลายร่ างเป็ นจระเข้ นางวิมาลาขอลาไกรทองไป เพราะมนุษย์กบั จระเข้คงอยูด่ ว้ ยกันไม่ได้
๓. เรืองไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘) เขียนบทโดย ประยูร จรรยาวงษ์
นางวิมาลาอาละวาดกัดกินผูค้ น ไกรทองมาขอให้นางกลับไปอยู่ทีถําทองตามเดิม ต่อมามี
จระเข้ไอ้เคียมออกอาละวาดกัดกินผูค้ น ตํารวจประกาศหาหมอปราบจระเข้ ชาวบ้านไปบอกไกร
ทองว่ามีจ ระเข้ออกอาละวาด ไกรทองไปหาอาจารย์คง อาจารย์นังทางในดูก็รู้ว่าจระเข้ทีออก
อาละวาดนันเดิมเป็ นคนเรี ยนวิชาอาคมมากมายต้องราชภัยจึงหนีไป และแปลงร่ างเป็ นจระเข้กดั กิน
มนุษย์ เมือกินมนุษย์มากๆ ก็คืนร่ างไม่ได้ ตัวดําเหมือนไม้เคียม จึงได้ฉายาว่า ไอ้เคียม
อาจารย์คงบอกว่าหอกสัตโลหะคงจะใช้ฆ่าไอ้เคียมไม่ได้ เพราะอาคมมันแก่กล้า อาจารย์
บอกว่าต้องทําอาวุธาชนิ ดใหม่ และให้ไกรทองไปหาโลหะมาเพิ มอีก ๒ อย่าง คือ เมฆพัต รและ
เหล็กไหล เพือมาหลอมรวมกับสัตโลหะให้เป็ นนวโลหะ และในระหว่างนีไกรทองต้องถือศีลอยูก่ บั
อาจารย์ ไม่อย่างนันจะปราบไอ้เคียมไม่ได้
ไอ้เคียมเข้าไปในถําทองเพือไปท้าชาละวัน แต่ได้ทราบว่าชาละวันตายแล้ว นางวิมาลาให้
ไอ้เคียมไปคาบนางตะเภาแก้วเมียของไกรทองมาเพือแก้แค้น ไอ้เคียมทําตาม
เจ้าปู่ ชุบชาละวันขึนมา นางวิมาลาให้ไอ้เคียมฆ่าชาละวัน
ไกรทองกลับบ้านเมืออาจารย์หลอมหอกเสร็ จ ก็ทราบว่านางตะเภาแก้วถูกจระเข้คาบไป
ไกรทองใช้เทียนระเบิดนําตามไปหานางตะเภาก้ว เจอกับไอ้เคียมต่อสูก้ นั นางเลือมไลวรรณช่วยพา
นางตะเภาแก้ว กลับไปส่ ง ไกรทองฆ่าไอ้เคียมตาย ไกรทองเจอกับชาละวัน จึงต่ อสู้กนั ชาละวัน
ออกมานอกถําไม่ได้ ไกรทองกลับมาบ้านและพบนางตะเภาแก้วสลบอยู่จึงให้อาจารย์ช่วย อาจารย์
ให้ไกรทองไปอยูว่ ดั นังสมาธิ
๔.เรืองไกรทอง (วินยั ไกรบุตร) (๒๕๔๔) เขียนบทโดย อินทิรา
ชาละวันอาละวาดกัดกินผูค้ น กินเมียของตาเส่ย ตาเส่ยจึงออกตามล่าชาละวัน ชาวบ้านต่าง
พากันลําลือว่ามีจระเข้ยกั ษ์ออกอาละวาดกัดกินผูค้ น

๑๘๖

เศรษฐีเห็นว่าหมู่บา้ นกําลังเกิดอาเพศได้รับความเดือดร้อนจึงคิดทีจะจัดพิธีเสี ยบกระบะให้
ยิงใหญ่กว่าปี ก่อนๆ เพือจะได้เป็ นการปั ดเป่ าความชัวร้าย เศรษฐีมอบหมายให้นางตะเภาแก้วและ
นางตะเภาทองไปรวบรวมหญิงสาวพรหมจรรย์อีกหกคนในหมู่บา้ นมาเข้าร่ วมพิธีดว้ ย ในวันนัน
เศรษฐีประกาศให้หมอจระเข้มาเข้าร่ วมงานด้วย และถ้าใครฆ่าจระเข้ได้ก็จะยกสมบัติให้ครึ งหนึง
ชาละวันขึนมาเห็นนางตะเภาแก้วตะเภาทองกําลังเตรี ยมงานก็รู้สึกพอใจนางตะเภาทอง
ส่วนไกรทองเดินทางมาพบนางตะเภาทองก็รู้สึกพอใจ
ในวัน ที ทําพิธีเสี ยบกระบะ ชาละวัน ทําให้เกิ ด ท้องฟ้ ามืด คลึม และคาบนางตะเภาทอง
หายไปในนํา ไกรทองดํานําตามไป แต่ไม่พบจึงมาเอาเทียนส่องนํา แล้วลงไปตามใหม่ คราวนี มาถึง
ถําของชาละวัน มาพบนางเลือมไลวรรณ นางวิมาลาก็พอใจ
เศรษฐีประกาศว่าถ้าใครฆ่าจระเข้ได้จะยกตะเภาแก้วให้พร้อมสมบัติครึ งหนึง
ไกรทองตามลงมาสูก้ บั ชาละวัน และใช้มีดแทงชาละวันได้รับบาดเจ็บ แล้วพานางตะเภา
ทองขึนมาได้ ชาละวันไปรักษาตัวทีถําปู่ รําไพ นางตะเภาทองไม่ยอมพูดเพราะถูกรังควานเข้าทับ
มีดของไกรทองก็เป็ นสนิม เศรษฐีจดั การแต่งงานให้ตะเภาแก้ว ตะเภาทองและไกรทอง ตาเส่ ยมา
งานแต่งงานและบอกว่าคนทีอยูใ่ ต้นาํ ตามทีไกรทองคิดนันจริ งๆ แล้วคือจระเข้ชาละวัน
ชาละวันจําศีลและบอกว่าตนจะไม่ฆ่าใครอีกจนกว่าแผลจะหาย ชาละวันเล่าให้นางเลือม
ไลวรรณฟังว่ามีตาเฒ่าคนหนึ งทีตามล่าตนเพราะตนไปฆ่าเมียของเขา และตาเฒ่าคนนี รู้วิธีหลอม
หอกสัตโลหะ ถ้าทังตาเฒ่าและคนทีแทงตัวเองได้รับบาดเจ็บรวมหัวกันก็คงจะฆ่าตนได้
ไกรทองมาหาตาเส่ยเพือหาทางปราบชาละวัน ตาเส่ยเล่าให้ฟังว่าตนตามว่าชาละวันเพราะ
ชาละวันฆ่าเมียของตน ไกรทองถามวิธีฆ่าชาละวัน ตาเส่ยบอกว่าต้องใช้หอกสัตโลหะทีหลอมจาก
โลหะเจ็ดชนิด และบอกว่าตะเภาทองจะพูดได้ก็ต่อเมือชาละวันตาย
นางเลือมไลวรรณคิดมากัดตาเส่ยตนตาย
ไกรทองเตรี ยมตัวฆาชาละวัน ทําพิธีหลอมหอกสัตโลหะ เมือหลอมหอกสําเร็ จก็ทาํ พิธีจุด
เทียนระเบิดนําลงไปหาชาละวัน ไกรทองได้นางวิมาลา ชาละวันมาเห็นโกรธ จึงต่อสู้กนั ชาละวัน
หนีไป ไกรทองออกตาม ไกรทองใช้หอกสัตโลหะแทงชาละวันตาย เมือชาละวันตาย นางตะเภา
ทองก็พดู ได้
หลังจากทีปราบชาละวัน ได้ ไกรทองก็เวียนไปๆกลับๆใต้นาํ กับบนบกและได้น างเลือม
ไลวรรณ

๑๘๗

๕.เรืองนางพระรถเมรี (๒๕๒๓) เขียนบทโดย เนรมิต
พ่อแม่ของนางสิ บสองพานางสิ บสองมาทิ งไว้ในป่ า เพราะยากจนไม่มีอะไรจะเลียง นาง
ยักษ์สารตราออกมาจับพ่อแม่ของนางสิ บสองกิน นางสิ บสองพากันเข้าไปหลบภัยในปราสาทราง
ยักษ์กองลมบริ วารของนางสารตรามาพบนางสิ บสองจึงจะจับกินเป็ นอาหาร แต่ยกั ษ์กองรักษ์มา
ห้ามเอาไว้ ยักษ์สองตัวจึงต่อสู้กนั นางยักษ์สารตรามาห้ามไม่ให้ทงสองต่
ั
อสู้กนั นางยักษ์สารตรา
ออกมาห้ามและบอกว่าทีตนออกมาจําศีลภาวนาก็เพราะต้องการให้กลิ นกายของตนเองหมดกลิ น
สาปสางและมีสามี
นางสารตราเข้าไปหานางทังสิบสองคนและบอกว่าจะนําไปเลียงเป็ นลูก มอบยาให้กองรัก
และมอบให้กองรักดูแลนางทังสิบสองคน กองรักให้ยาทีนางสารตราให้แก่นางทังสิ บสองคน เมือ
นางทังสิบสองคนกินยาเข้าไปแล้วจากเด็กก็เป็ นสาว
นางยักษ์สารตรากําลังเคียวยามหาจักร ซึงเป็ นยาอายุวฒั นะ ถ้าหากว่าได้ดวงตาของนางทัง
สิบสองคนมาผสมลงไปด้วย ถ้าหากใครได้กินสามวันกลิ นกายจะหอมหวนทวนลมไปร้อยโยชน์ ถ้า
กิน ครบเจ็ด วันจะมีก ลิ นกายหอมไปถึงสรวงสวรรค์ ถ้ากิ นครบหนึ งเดื อนร่ างกายจะคงทนจาก
ศาสตราวุธ ถ้ากินครบสามเดือน จะไม่รู้จกั ตาย ร่ างกายจะสวยงาม ไม่รู้จกั แก่เฒ่า ดวงตาของนางสิบ
สองคนนีจะต้อเป็ นดวงตาทีเกิดจากพ่อเดียวแม่เดียวกันทังหมดจึงจะต้องตามตํารา
กองรักพานางทังสิบสองคนเข้าเมือง นางยักษ์สารตราให้เลียงดูนางทังสิ บสองด้วยอาหาร
อย่างดี และนางได้ผสมยาสลบไว้ในอาหาร เมือนางทังสิ บสองคนกินเข้าไปก็พากันหลับใหล นาง
สารตราให้นาํ นางทังสิบสองคนไปขังไว้ทีห้องปรุ งยา
นางยักษ์เข้ามาขอดวงตาจากนางทังสิบสองคนแต่นางไม่ยอมให้ นางเภาถามวิธีทีจะหนีจาก
นางยักษ์ ยักษ์กองรักบอกเป็ นปริ ศนาให้ว่า "นําอะไรทีถูกโลหะแล้วเป็ นฟอง เรี ยกว่านํากรด" นาง
เภาหานํากรดเจอ ใช้นาํ กรดราดทีประตู ประตูก็เปิ ดออก ทังสิบสองคนจึงพากันหนี
นางยักษ์ออกตามหา นางสิบสองหนีนางยักษ์มาเจอพระฤๅษี พระฤาษีจึงช่วยเอาไว้ ฤาษีบงั
ตาไม่ให้นางยักษ์เห็นนางทังสิบสองคน เมือนางยักษ์มาถาม ฤาษีก็บอกว่าไม่เห็นใคร นางยักษ์ก็จาก
ไป
ฤาษีบอกให้นางทังสอบสองคนเดินทางไปทางทิศนีแล้วจะได้ค่คู รองทังสิบสองคน ฤาษีให้
ว่านวิเศษแก่น างเภา และทํานายดวงชะตาของนางเภาว่าวาสนาของนางดี กว่าคนอืน นางจะได้
คู่ค รองเป็ นพระราชา จะมีบุต รซึ งเป็ นผูม้ ีฤทธิ ด้ว ยอํานาจของว่านยานี จะทําให้น างมีเรี ยวแรง
สามารถเดินได้วนั ละ ๑๐๐ โยชน์ เมืออมว่านยานีก็จะหายจากอาการเจ็บปวด ถ้าเป็ นแผลทีไหนเอา
ว่านนี ทาลงไปก็จ ะหายทัน ที ตรงไหนมีเลือดออกเอาว่านนี ทาก็จ ะหายทันที แล้วนางเภาก็ออก
เดินทางต่อไป

๑๘๘

นางทังสิ บสองคนมาพักในป่ า หาผลไม้กินและลงเล่นนํา ส่ วนนางเภามาพบท้าวรถสิ ทธิ
ราชาแห่งแคว้นยาสิทธินครขีม้ามาและได้รับบาดเจ็บจึงตกจากหลังม้า นางเภาจึงช่วยเอาไว้ดว้ ยว่าน
ยาทีพระฤาษีให้ไว้ ท้าวรถสิทธิหายดีแล้วสํานึ กในบุญคุรของนางจึงบอกว่าตนเองยังไร้คู่ครอง จึง
ขอเชิญให้นางเภาไปเป็ นแม่เมืองแห่งเมืองยาสิทธินคร นางเภาบอกว่าตนเองยังตกลงไม่ได้เพราะว่า
มีญาติผใู้ หญ่อีก ๑๑ คน นางต้องไม่ถามก่อน พีๆของนางยินดียกนางให้ทา้ วยาสิ ทธิแต่นางเภาไม่
ยอมเพราะคิดว่าพีๆ เคยลําบากมาด้วยกัน จึงขอให้ทา้ ยรถสิ ทธิแต่งตังให้พีทังสิ บสองคนเป็ นชายา
ด้วย ทังหมดพากันเดินทางกลับเมือง
นางสารตราให้กองรักและกองลมออกสื บข่าวนางสิ บสอง กองลมกลับมาบอกว่านางสิ บ
สองไปอยูก่ บั ท้าวรถสิทธิ และได้รับแต่งตังให้เป็ นชายาทังสิบสองคน นางยักษ์วางแผนแก้แค้นนาง
สิบสอง นางสารตราให้กองลมพานางไปยังเมืองยาสิทธิ
นางเมรี เดินทางมาจากเมืองกัมพุชเพือมาหานางสารตรา นางเมรี แจ้งว่าท้าวปทุมราชซึงเป็ น
ลุงบอกว่านางสารตรามีเคราะห์ร้าย ต้องให้นางไปจําศีลภาวนา นางสารตราจึงมอบหมายให้นางเมรี
ดูแลเมือง แต่ตวั เองเดินทางไปแก้แค้น
นางสารตราให้กองลมอาละวาดกินผูค้ น และให้ทา้ วรถสิ ทธิส่ งคนมาให้กินวันละแสนคน
เมือเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึนในเมือง นางสิบสองคนจึงคิดจะหาผูว้ ิเศษมาช่วยปราบยักษ์ ท้าวรถสิทธิ
ออกเจรจากับยักษ์ ยักษ์กองลมยืนเงือนไขว่าถ้าไปควักดวงตาของนางสิ บสองมาให้ต นก็จะยอม
กลับไป
ท้าวรถสิทธิถูกก้อนหินปาทีหัวได้รับบาดเจ็บ นางเภาช่วยให้หาย นางเภาบอกว่าตนไปพบ
อาจารย์ทีจะช่วยปราบยัก ษ์ได้ นางยัก ษ์สารตราแปลงเป็ นอาจารย์มาอาสาปราบยัก ษ์ โดยนางมี
เงือนไข คือ นางจะขอตําแหน่งมเหสีเป็ นการแลกเปลียน
นางสารตราเสกแตงโมแล้วบอกให้นางกํานัลนําไปให้นางสิ บสองกิน เมือนางทังสิ บสอง
คนกินแตงโมเข้าไปก็ตงครรภ์
ั
นางยักษ์สารตราแปลงปราบยักษ์แล้วแกล้งบอกว่าจะเอายักษ์ไว้ใช้งาน
นางสารตราออกว่าราชการแทนท้าวรถสิทธิ และบอกว่าตอนนีบ้านเมืองสงบสุ ขแล้วให้จดั
ให้มีการสมโภชเจ็ดวันเจ็ดคืน ในขณะนันเองนางสารตราให้กองลมนํานางทังสอบสองคนไปเข้า
เฝ้ า ท้าวรถสิทธ์เมือเห็นนางทังสิบสองคนตังครรภ์ก็สงสัย นางสารตราใส่ ร้ายว่านางท้องกับคนอืน
พระองค์ได้นางมาแค่สองเดือน นางจะท้องโตขนาดนีได้อย่างไร ท้าวรถสิทธิกริ ว นางสารตราให้นาํ
นางทังสิบสองคนไปขังไว้ในถํา
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นางสารตราสังว่าไม่ให้ให้อาหารและนําแก่นางทังสิบสองคน นางยักษ์เข้ามาควักลูกตาของ
นางทังสิบสองคน มีนางเภาคนเดียวทีถูกควักลูกตาเพียงข้างเดียว นางสารตราให้นาํ ดวงตานางสิ บ
สองกลับไปเก็บไว้ทีเมืองทานตะวัน ทีห้องยา
นางคนหนึงคลอดลูกออกมา ลูกตา ด้วยความหิวพวกนางจึงเอาเนือลูกแม่ฉีกแบ่งกันกิน ทํา
อย่างนีทุกคน วันหนึงลูกนางเภาคลอด นางพยายามจะพาลูกหนี กองรักนําไปเลียงไว้
กองรักไม่มีนมจึงอธิษฐานว่าถ้าเด็กคนนีมีบุญก็ขอให้ตนมีนาํ นม เทวดาทําให้กองลมมีนม
สองข้างและมีนาํ นมไหลให้เด็กกิน เด็กกินนมยักษ์จึงโตวันโตคืน
เทวดาแปลงเป็ นคนแก่นาํ ไก่ชมมาให้พระรถเสน แล้วก็หายไป รถเสนเอาไก่ไปชนเพือแลก
ข้าวมาเลียงแม่และป้ า ไก่ของรถเสนเก่งชนกับใครก็ชนะ
ขุนนางเห็น ไก่ของรถเสนเก่งจึงขอซือ บอกว่าพระราชาอยากได้ไก่ไปชนกับเมืองจินดา
เพราะขณะนีมีการแข่งขันตีไก่
ขุนนางบอกว่ามีการแข่งขันทังหมดหกคู่ เขาชนะไปแล้ว ๓ คู่ เราชนะ ๒ คู่ ถ้าเมืองเราแก้
เขาอีก เมืองยาสิทธิจะต้องตกเป็ นทาสเขา ถ้าเราชนะก็เจ๊ากันไป
ขุนนางขอร้องให้รถเสนช่วยบ้านเมือง ทหารบอกให้ยึดไก่ไ ปเลย เมือทหารอุม้ ไก่ไป รถ
เสนก็สงให้
ั ไก่กลับมา ไก่ก็บินกลับมา
ขุนนางไปเข้าเฝ้ าท้าวรถสิทธิและแจ้งว่าพบเด็กคนหนึงมีไก่ทีตีเก่ง พรุ่ งนีจะมาช่วย
เทวดาเอาเสือผ้ามาให้รถเสน จากเด็กพอวันรุ่ งขึนรถเสนก็ตวั โตเป็ นหนุ่ม กองรักบอกความ
จริ งกับรถเสนว่าท้าวยาสิทธิคือพ่อ
รถเสนนําไก่ มาชนกับไก่ข องเมืองจินดา ไก่ของรถเสนชนะ ท้าวรถสิ ทธิ บอกว่าถ้าชนะ
อยากได้อะไรตอบแทนก็จะให้ รถเสนบอกว่าไม่ตอ้ งการ ต้องการเพียงข้าวสิ บสองห่ อ ท้าวรถสิ ทธิ
ถามว่าแม่ชืออะไร รถเสนบอกว่าแม่ชือนางสิบสอง นางสารตราออกมาเห็นพอดีและรู้ความจริ งว่า
รถเสนเป็ นลูกของนางสิบสองจึงแกล้งเป็ นลมสลบไป แกล้งปวดท้อง
นางสารตราบอกว่าตนไม่สบายอยากจะกินมะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึงอยู่ทีเมืองทานตะวัน
นางสารตราบอกว่ารถเสนเป็ นผูม้ ีฤทธิ ให้รถเสนเดินทางไปทางทิศตะวันตกซึงเป็ นดินแดนแห่ ง
ความฝัน รถสิทธิขอร้องให้รถเสนช่วย อยากได้อะไรก็จะให้ รถเสนยินยอม
รถเสนเอาข้าวมาให้แม่และป้ าและบอกว่าจะไปเมืองทานตะวัน นางสิ บสองห้ามไว้ แต่รถ
เสนบอกว่าอยากได้ดวงตาแม่ และมารักษาแม่ เป็ นคนต้องกตัญ ู
นางสารตราเขียนสารด้วยภาษายักษ์ให้รถเสนถือไปทีเมืองทานตะวัน รถเสนบอกว่าถ้าตน
ไปเอาสิ งนันมาได้ ถ้าตนเองขออะไรก็จะต้องไม่ปฏิเสธ
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กองรักเรี ยกเทวดามาปรึ กษาว่าจะเดินทางไปเมืองทานตะวันอย่างไร เทวดาบอกว่าให้บอก
ไก่ ไก่ก็กลายร่ างเป็ นม้า ม้าพารถเสนเดินทางไปเมืองทานตะวัน
ระหว่างทางรถเสนมาพบฤาษี ฤาษีบอกว่าเมืองทีจะไปเป็ นเมืองยักษ์ เขาหวงมะม่วงหาว
มะนาวโห่มาก รถเสนจะเอาอะไรไปแลก รถเสนจึงเอาสารให้ฤาษีดู ฤาษีเห็นว่าสารนันเป็ นสารบอก
ว่าให้ฆ่าพระรถเสนเสีย ฤาษีจึงแปลงสารเสียใหม่
เมือนางเมรี อ่านสารก็ตอ้ งรับพระรถเสนอย่างดี เทวดาเข้ามาหาพระรถเสน และบอกว่าให้
พระรถเสนมอมเหล้านางเมรี และให้ขโมยไม้เท้าและดวงตาไป
นางเมรี มาหารถเสนทีห้อง พระรถมอมเหล้าเมรี ในเหล้ามียาเสน่ห์ ทังสองก็หลับไป เทวดา
มาเตือนให้พระรถเสนกลับเมือง เทวดาเข้าไปหยิบดวงตา ห่ อยา และไม่เท้า แล้วมาปลุกรถเสนอีก
ครัง
ยักษ์กองลมมาพบเข้า รถเสนบอกว่าตนจะไปดูมา้ รถเสนขีม้าหนี กองลมมาบอกเมรี ทัง
สองติดตามไป พระรถเสนเห็นเมรี เป็ นยักษ์ เทวดาให้เอายาวิเศษโปรยไปทําร้ายกองลม เมรี ออ้ น
วอนให้พระรถเสนกลับ พระรถหว่านยาไปเป็ นทะเลกรด นางเมรี ตาย
รถเสนกลับเมืองและนําดวงตาและยาไปรักษาแม่และป้ า รถเสนให้เชิญนางยักษ์สารตรามา
รถเสนใช้ไม่เท้าชีนางสารตรา แต่ทา้ วรถสิ ทธิห้ามไว้ นางยักษ์กลายร่ างเดิม อาละวาด ตีปราสาท
ผูค้ นล้มตายมากมาย รถเสนจึงใช้ไม้เท้าต้นชีตายปลายชีเป็ นชีนางยักษ์ นางยักษ์ก็ตาย
รถเสนใช้ไม้เท้าชุบชี วิตชาวบ้านและทหารทีตาย ส่ วนนางสิ บสองก็ใช้ยาวิเศษช่ว ยชีวิต
ชาวบ้าน
๖.เรืองพระอภัยมณี (มิตร-เพชรา) (๒๕๐๙) เขียนบทโดย มหศักดิ ทัศนพยัคฆ์
เริ มเรื องทีพระอภัยมณี เป่ าปี ให้พราหมณ์ทงสามฟั
ั
ง พราหมณ์ทงสามและศรี
ั
สุวรรณเมือได้
ยินเสี ยงปี ก็พากันหลับใหล นางผีเสื อสมุรได้ยินเสี ยงปี ของพระอภัยมณี หลงรัก จึงลักพาตัวพระ
อภัยไปไว้ในถํา
เมือสามพราหมณ์ตืนขึนมาไม่เห็นพระอภัยมณี เห็นแต่รอยเท้ายักษ์ ก็คิดว่ายักษ์จบั พระอภัย
มณี กิ น ไปแล้ว จึ งจับยามสามตาดู สานนท์บอกว่าพระอภัยมณี ถูก ผูห้ ญิ งมาลัก ตัว ไป เมือหมด
เคราะห์แล้วก็จะได้มาพบกัน
พราหมณ์เสกเรื อและพราหมณ์ทงสามและศรี
ั
สุวรรณก็ออกเดินทางต่อไป
นางยักษ์แปลงกายเป็ นสาวงามและได้พระอภัยมณี เป็ นสามี นางขังพระอภัยมณี ไว้ในนํา
นางจะเป็ นคนออกไปหาอาหารมาไว้ให้ ต่อมานางยักษ์ตงครรภ์
ั
และคลอดลูกออกมาเป็ นชาย พระ
อภัยมณี จึงตังชือว่าสินสมุทร
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สินสมุทรมีเรี ยวแรงมากเหมือนแม่จึงสามารถเปิ ดปากถําออกไปได้ สิ นสมุทรไปพบเงือก
ตัวหนึง จึงจับมาให้พระอภัยมณี ดู พ่อเงือกร้องขอชีวิต พระอภัยมณี บอกว่าให้ปล่อยไป พ่อเงือกเล่า
ว่าเดิมนันปู่ ย่าตายายของตนเองก็เป็ นมนุษย์ แต่เรื อล่มจึงถูกเงือกจับไป สมสู่กนั จนมีลกู เป็ นเงือก
เงือกบอกว่าแม้พระอภัยอยากได้สิ งใดก็จะหาให้ เงือกบอกว่าทะเลนี เป็ นทะเลชือว่าอโน
มาน อยู่ใกล้กบั สี ทนั ดร เป็ นเขตแดนของนางผีเสื อสมุทร ทัวบริ เวณนี ไม่มีผคู้ นสัญจรไปมา ไกล
ออกไปมีเกาะ มีโยคีอยูท่ ีเกาะ พวกทีเรื อแตกมาก็จะมาอาศัยทีเกาะนัน แล้วจะพ้นภัย จะเดินทางไป
ถึงเกาะนันได้ตอ้ งใช้เวลาถึง ๗ วัน ๗ คืน
เงือกพ่อบอกว่าจะอาสาพาพระอภัยมณี หนี แต่ พระอภัยต้องหาอุบายให้นางผีเสื อสมุทร
เดินทางไปไหนเสียสัก ๓ วัน ไม่อย่างนันก็คงจะหนีไม่พน้
นางผีเสือสมุทรฝันร้าย ฝันว่ามีเทวดามาพังถําและมาแทงนาง แล้วควักดวงตาของนางไป
พอให้พระอภัยมณี ช่วยทํานายฝัน
พระอภัยมณี ทาํ นายว่าเทวดาคือมัจ จุราชทีจะมาเอาชีวิต นาง นางต้องไปสะเดาะเคราะห์
ต้องจําศีลภาวนาไกลหนึงร้อยโยชน์ เป็ นเวลาสามวันสามคืน เมือนางผีเสื อสมุทรไปแล้ว พระอภัย
มณี กบั สินสมุทรก็ไปหาพ่อเงือก ทังสามตนกําลังรอพระอภัยมณี อยู่
พระอภัยมณี สิ น สมุทรและเงื อกมาเจอผีน ําบริ ว ารของนางผีเสื อสมุทรา สิ น สมุทรใช้
ตะบองตีผนี าํ จนชนะ เมือนางผีเสื อสมุทรจําศีลภาวนาครบสามวันแล้วก็เดินทางกลับมา พร้อมทัง
หาอาหารมาให้พระอภัยมณี เมือไม่พบพระอภัยมณี จึ งคิด ว่าหนี ไปแล้ว จึ งออกติ ด ตามหา นาง
ออกมาถามภูตผีพราย ผีพรายบอกว่าเงือกพาไปแล้ว นางแปลงร่ างเป็ นยักษ์ตามหาพระอภัยมณี
กล่าวถึงฤษีทีเกาะแก้วพิศดาร เล็งญาณเห็นว่ากําลังมีคนมาหา นางยักษ์ตามมาทันพระอภัย
มณี และนางเงือก สินสมุทรจึงล่อนางผีเสื อไว้และให้พระอภัยมณี หนี ไปก่อน พ่อเงือกให้พระอภัย
มณี ขีหลังนางเงือกน้อยเดินทางต่อไป พระอภัยมณี เข้าเขตเกาะแก้วพิศดาร นางผีเสื อสมุทรเข้าไป
ไม่ได้ เพราะฤาษีเสกคาถาอาคมกันเอาไว้ ฤาษีให้นางยักษ์กลับไป นางยักษ์ไม่ยอม ฤาษีจึงเสกคาถา
ขว้างไป นางผีเสือก็ถอยห่างออกไปหนึงร้อยโยชน์
พระฤาษีถามว่าพระอภัยเป็ นใครมาจากไหน พระอภัยมณี บอกว่า ตนเป็ นโอรสของท้าว
สุทศั น์และนางประทุมเกสร มีนอ้ งชายชือศรี สุวรรณ พระอภัยมณี ทาํ ให้บิดาโกรธเพราะตนเองไป
เรี ยนวิชาเป่ าปี บิดาจึงขับไล่ บังเอิญมาพักในป่ า นางยักษ์มาพบและจับตัวไป และให้เป็ นสามีต่อมา
มาพบนางเงือก
พระฤาษีบอกว่าถึงแม้พระอภัยมณี จะหนี มาได้ แต่ก็ยงั มีเคราะห์กรรมอยู่ แต่ต่อไปจะได้
ครองเมืองภายหลัง คนบนเกาะสงสัยว่าทําไมพระอภัยมณี ไปเรี ยนเป่ าปี ไม่น่าเชือ พระอภัยมณี บอก
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ว่าพีของตนมีดีกว่าอาวุธทังหลาย เสียงปี จะทําให้มนุษย์ลืมตัว จําทําให้หัวเราะหรื อร้องไห้ก็ได้ เป่ า
สะกดให้หลับก็ได้ เป่ าเรื อยไปก็จะถึงตาย
พระฤาษีให้พระอภัยเป่ าปี ให้ฟังหน่ อย พระอภัยมณี เป่ าปี ทุกคนก็หลับหมด พระอภัยมณี
มาหานางเงือกและได้นางเงือกเป็ นชายา พระฤาษีสอนคาถาให้สินสมุทร พระอภัยมณี ตดั สินใจบวช
และบําเพ็ญศีลภาวนา
มีเหลือของท้าวสิลราชและนางสุวรรณมาลีแห่งเมืองผลึกเดินทางมาทีเกาะแก้วพิศดารเพือ
มาขอความช่วยเหลือ ท้าวสิ ลราชขอเสบียงเพือยังชีพและเดินทางต่อไปจากพระฤาษี สุ วรรณมาลี
เอ็นดูสินสมุทร สินสมุทรฝากตัวเป็ นลูก ท้าวสิลราชเดินทางกลับเมือง คนบนเกาะขออาศัยไปด้วย
พระอภัยมณี ขออาศัยเรื อไปด้วย
พระอภัยมณี มาลานางเงือกและบอกว่าเมือกลับถึงเมืองแล้วจะกลับมารับนาง ทังหมดออก
เดินทางโดยเรื อ สินสมุทรเฝ้ าสรรเสริ ญคุณความดีของพระอภัยมณี ให้นางสุวรรณมาลีฟัง นางผีเสื อ
สมุทรตามมาบุกเรื อ ล่มเรื อ ผูค้ นพากันตายหมด สิ นสมุทรพานางสุ วรรณมาลีหนี ท้าวสิ ลราชถูก
นางยักษ์ฆ่าตาย พระอภัยมณี เกาะขอนไม้มาขึนฝั ง นางผีเสือสมุทรตามมา พระอภัยมณี เสกคาถาไล่
นางยักษ์ นางยักษ์ไม่ยอมกลับ พระอภัยมณี เป่ าปี สังหารนางผีเสื อสมุทร นางกระอักเลือดตาย สิ น
สมุทรได้ยนิ เสียงปี ก็รู้ว่าบิดาเป่ าปี สังหารนางเสือสมุทร
๗.พระอภัยมณี (สุรชัย-จุฬาลักษณ์) (๒๕๔๕) เขียนบทโดย หยดนํา
พระอภัยมณี และศรี สุ ว รรณควบม้ามาเฝ้ าพระบิ ด า พระบิ ด าพาทังสองคนออกมาชม
บ้านเมือง และบอกว่าถึงเวลาแล้วทีทังสองคนจะต้องไปเรี ยนวิชาเพือกลับมาปกครองบ้านเมือง ทัง
สองจึงเดินทางไปเรี ยนวิชา ศรี สุวรรณเลือกเรี ยนวิชากระบอง เมือเรี ยนวิชาสําเร็ จ อาจารย์ก็มอบ
กระบองให้ศรี สุวรรณ ส่ วนพระอภัยมณี เลือกเรี ยนวิชาเป่ าปี เมือทังสองเรี ยนวิชาสําเร็ จก็เดินทาง
กลับบ้านเมือง
พระอภัยมณี และศรี สุว รรณเข้าเฝ้ าพระบิดาและกราบทูลว่าทังสองไปเรี ยนวิชาอะไรมา
พระบิดากริ วมากทีทังสองคนไปเรี ยนวิชาทีไม่เหมาะสมกับการเป็ นลูกกษัตริ ย ์ ซึงสมควรทีจะเรี ยน
วิชาการปกครอง การรบทัพจับศึก บิดาจึงขับไล่ทงสองออกจากเมื
ั
อง
กล่าวถึงเสื อเมฆออกปล้นฆ่าชาวบ้าน พราหมณ์ทงสามเดิ
ั
นทางมาถึงหมู่บา้ นแห่ งนี และ
สัญญากับชาวบ้านว่าจะช่วยปราบเสือเมฆให้ พราหมณ์ทงสามมาพบเสื
ั
อเมฆและต่อสู้กนั พระอภัย
มณี และศรี สุวรรณมาพบเข้า ศรี สุวรรณจึ งใช้วิชาตะบองต่อสู้กบั เสื อเมฆ เมือฆ่าเสื อเมฆได้แล้ว
ทังหมดก็พากันเดินทางไปด้วยกัน
กล่าวถึงนางผีเสือสมุทรออกมาจับสัตว์กินเป็ นอาหาร
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พราหมณ์ทงสามแสดงวิ
ั
ชาให้พระอภัยมณี และศรี สุวรรณชม โมรา เป็ นผูม้ ีฤทธิสามารถผูก
หุ่ น ฟางได้ สานนท์ มีค วามสามารถในการจับยามสามตา และมีวิชาเรี ยกลมฝนได้ด ัง ใจ และ
พราหมณ์วิเชียร มีวิชาธนูเป็ นเลิศ
พราหมณ์วิเชียรถามว่าพระอภัยมณี เชียวชาญวิชาใด พระอภัยมณี ตอบว่าตนเชียวชาญการ
เป่ าปี พราหมณ์ไม่เชือ ศรี สุวรรณตอบว่าเสี ยงปี ของพระอภัยมณี สามารถสะกดครุ ฑ นาค เทวดา
จตุบท ทวิบาท ให้หายโมโหได้ พราหมณ์ทงสามขอฟั
ั
งปี พระอภัย พระอภัยมณี เป่ าปี ให้ฟัง ทังหมด
พากันหลับใหล เสียงปี ทําให้นางผีเสือสมุทรเข้ามาดูใกล้ๆว่าใครเป็ นคนเป่ าปี หลงรักพระอภัยมณี
และจับพระอภัยมณี ไปไว้ในถํา นางแปลงกายเป็ นหญิงงาม
ศรี สุวรรณตืนขึนมาไม่เห็น พระอภัยมณี ก็ออกตามหา พราหมณ์ทงสามเห็
ั
นรอยเท้ายัก ษ์
พราหมณ์ทาํ นายว่าพระอภัยมณี ถกู นางยักษ์จบั ตัวไป พราหมณ์บอกว่าถ้าเดินไปทางทิศนี ก็จะช่วย
ได้ จึงเดินทางไป
พระอภัยมณี ตืนขึนมาพบว่าตัวเองอยูใ่ นถํา พระอภัยมณี ได้นางยักษ์เป็ นชายา พระอภัยมณี
กลัวนางยักษ์จะจับกิน นางยักษ์สญ
ั ญาว่าจะไม่กิน ถ้านางผิดสัญญาขอให้นางตาย
กล่าวถึงเมืองโรมจักร มีธิดาชือว่านางเกศรา นางเกศราชมอุทยาน นางกํานัลกําลังหาคน
สวนมาทําสวน พอดีกบั ทีศรี สุวรรณและสามพราหมณ์เดิน ทางมาถึงเมืองนี ทังสามอาสาเป็ นคน
สวน ศรี สุวรรณได้พบนางเกศราก็พอใจ
กล่าวถึงกองทัพของท้าวอุศเรนทีกําลังยกทัพมาตีเมืองโรมจักร ศรี สุวรรณและพราหมณ์ทงั
สามอาสาท้าวทศวงศืเจ้าเมืองโรมจักร ออกรบกับอุศเรน ศรี สุวรรณแสดงฝี มือให้ดู ท้าวทศวงศ์ให้
ศรี สุวรรณนําทัพ สัญญาว่าถ้าชนะ จะขออะไรก็จะให้ พระมเหสีไม่เชือว่าศรี สุวรรณเป็ นคนสวน ศรี
สุวรรณจึงบอกความจริ ง
ศรี สุวรรณยกกองทัพไปและฆ่าอุศเรนตาย
เวลาผ่านไปแปดปี นางผีเสื อสมุทรมีลูกชือสิ นสมุทร วันหนึ งสิ นสมุทรออกไปเทียวเล่น
และจับเงือกมาได้ตวั หนึงจึงนํามาให้พระอภัยมณี ดู พระอภัยมณี ขอให้ปล่อยไป พระอภัยเห็นนาง
เงือกน้อยก็พอใจ
กล่าวถึงเมืองโรมจักร นางเกศราเป็ นศรี สุวรรณเศร้าสร้อยจึงถามว่าเป็ นอะไร ศรี สุวรรณ
ตอบว่าคิดถึงพระอภัยมณี นางจึงบอกให้ศรี สุวรรณออกตามหา
พระอภัยมณี ออกมาจากถําเพือมาตามหาสินสมุทร และมาพบนางเงือก พระอภัยมณี ขอให้
นางเงือกพาไปเทียว นางเงือกให้อมแก้ววิเสษเพือหายใจในนําได้นานๆ พระอภัยมณี ท่องเทียวไปใต้
ทะเลกับนางเงือก นางเงือกเล่าเรื องราวเกาะแก้วพิศดารให้ฟัง พระอภัยมณี ถามว่าเกาะนันอยู่ไกล
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ไหม นางบอกว่าต้องเดินทางถึงสามวัน เกาะแห่ งนันเป็ นเกาะศักดิสิ ทธิ มีฤาษี พระอภัยมณี ขอให้
นางเงือกพาไปทีเกาะแก้ว นางเงือกบอกว่าต้องไปตามพ่อแม่ก่อน พระอภัยมณี ได้นางเงือก
พ่อแม่เงือกตกลงใจพาพระอภัยมณี หนี นางยัก ษ์ แต่ พระอภัยมณี ต ้องลวงให้น างยักษ์ไป
ไหนเสียสามวันก่อน ไม่อย่างนันจะพากันตายหมด
นางยักษ์ฝันร้าย นางฝันว่าเทวดาถือพระขรรค์มาฟันคอนางจนขาด นางเล่าความฝันให้พระ
อภัยมณี ฟัง พระอภัยมณี ทาํ นายว่านางฝันร้าย นางต้องไปสะเดาะเคราะห์ ให้นางเดินทางไปจําศีลใน
ป่ าเป็ นเวลาสามวัน ไม่กินอะไรเลย เคราะห์กรรมก็จะหมดไป
นางยักษ์มอบสังวาลให้สินสมุทร และบอกว่าหากมีอนั ตรายอะไรก็ให้ถอดสังวาลฟาดไป
และใช้มนตร์ทีนางสอน ก็จะรอดพ้นอันตราย นางยักษ์เดินทางไปถือศีลในถํา
พวกเงือกพาพระอภัยมณี หนี เมือนางยักษ์กลับมาไม่เจอพระอภัยมณี นางจึงออกตามหา
นางมาเจอพรายนํา นางจึงถามพรายนํา พรายนําบอกว่าพวกเงือกพาหนี ไป สิ นสมุทรใช้สังวาลไล่ผี
นํา นางผีเสือสมุทรตามมา พ่อแม่เงือกให้นางเงือกพาพระอภัยมณี หนีต่อไป ส่วนตนจะล่อนางผีเสื อ
ไปอีก ทาง นางผีเสื อจับพ่อแม่เงื อกไว้ นางเงือกพาพระอภัยมณี มาถึงเกาะแก้ว พิศดาร นางยัก ษ์
ตามมา
ในขณะนันเองศรี สุวรรณ นางเกศราและพราหมณ์ทงสามก็
ั
เดินทางมาถึงเกาะนี พอดี นาง
ยักษ์ออ้ นวอนขอให้พระอภัยมณี กลับ แต่พระอภัยมณี ไม่ยอมกลับ ศรี สุวรรณและพราหมณ์ทงสาม
ั
มาช่วยพระอภัยมณี สูก้ บั นางยักษ์ แต่ทงหมดก็
ั
สูไ้ ม่ได้และได้รับบาดเจ็บ พระอภัยมณี ขอร้องให้นาง
ยักษ์หยุด แต่นางไม่ยอม นางยักษ์บอกว่าจะฆ่าเงือกน้อย และจับพ่อแม่เงือกมาบีบจนตาย พระอภัย
มณี ทนไม่ได้จึงเป่ าปี สังหารนางผีเสือสมุทร ฤาษีมาช่วยสร้างเกราะกําบังเพือไม่ให้เสี ยงปี ทําร้ายทุก
คน นางยักษ์อกแตกตาย พระอภัยมณี สญ
ั ญาว่าตนจะดูแลนางเงือกอย่างดี
๘.เรืองสุ ดสาคร
เปิ ดฉากทีเกาะแห่งหนึง ชาวบ้านมาขอของวิเศษจากชีเปลือย แล้วตัดฉากมาที นางเงือกเล่น
นํากับสุดสาคร
กล่าวถึงกองทัพของอุศเรนกําลังเตรี ยมทัพจะไปบุกเมืองรมจักร มาพบพระอภัยมาเกยหาด
จึงช่วยไว้ ตัดฉากมาทีนางเงือกขอให้ฤาษีช่วยดูแลสุ ดสาคร และเล่าย้อนหลังว่านางสุ วรรณมาลีคุย
กับพระอภัยมานางต้องเดินทางไปเมืองลังกา เพราะนางมีค่หู มันแล้วคืออุศเรน อุศเรนให้ส่งสารไป
ทีเมืองโรมจัรกให้ยกทัพมา ถ้าไม่มาพระอภัยจะต้องตาย
สุดสาครบอกว่ามาเจอม้าประหลาด ตัวเหมือนม้า หัวเหมือนงู มีเขา หางเหมือนปลา ลําตัวมี
เกล็ดสีดาํ เดินบนนําก็ได้ ดํานําก็ได้ ฤาษีบอกว่าคือม้านิ ลมังกร ถ้าจะจับมันได้จะต้องใช้เชือกและ
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ไม้เท้าของฤาษีมาจับ สุดสาครไปจับม้านิลมังกรได้ ฤาษี บ อกว่ า ถึ ง เวลาแล้ว ที สุ ดสาครจะต้อ ง
ออกไปตามหาพ่อ นางเงือกเอาปิ นทีพระอภัยมณี มอบให้มาให้สุดสาคร
ศรี สุวรรณและนางเกศนาไปช่วยพระอภัยมณี
ฤาษีบอกว่าให้สุด สาครเดิน ทางไปทางทิศตะวันออกและจะได้พบพ่อ สุ ดสาครเดิ นทาง
มาถึงเมืองปักกาซึงเป็ นเมืองเนรมิตร ต้องต่อสูก้ บั ปี ศาจ พระฤาษีมาช่วย เมือปราบปี ศาจได้ก็หายไป
สุดสาครเดินทางต่อ
ชาวบ้านมาทีเกาะผีเสือและถูกผีเสือฆ่าตายหมดทุกคน
สุดสาครเดินทางมาพบชีเปลือย ทีอ้างตัวเป็ นผูว้ ิเศษบอกว่าทางทีสุ ดสาครจะเดินทางไปตา
มหาพ่อมีทะเลนํากรด ตนจะสอนวิชาให้ แล้วผลักสุ ดสาครตกเหว แย่งเอาไม้เท้าไป และใช้ไม้เท้า
บังคับม้านิลมังกร ชีเปลือยเข้าเมืองการเวก อ้างตัวเป็ นผูว้ ิเศษ ท้าวสุริโยทัยเชิญชีเปลือยเข้าเมืองและ
ต้อนรับอย่างดี
เมือชีเปลือยลงจากหลังม้านิลมังกร ม้านิลมังกรก็หนีกลับมาหาสุดสาคร ม้านิลมังกรมาช่วย
สุดสาครและพาสุดสาครมาตามชีเปลือย สุดสาครมาพบหัศไชยและเสาวคนธ์ ทังสองสอบถามสุ ด
สาครเมือรู้ก็ช่วยสุดสาครไปแย่งไม้เท้าคืนมาจากชีเปลือยในขณะทีชีเปลือยหลับ ทุกคนทราบความ
จริ ง ชีเปลือยออกไปจากเมือง
ท้าวสุ ริโ ยทัยขอให้สุดสาครช่ว ยปราบผีเสื อ หัศไชยและเสาวคนธ์แอบตามไปด้วย นาง
ผีเสือจับเสาวคนธ์ไป สุดสาครต่อสูก้ บั ผีเสือและช่วยเสาวคนธ์ได้ สุดสาครขอลาเดินทางต่อไป โดย
ขีม้านิลมังกร
อุศเรนยกกองทัพมา ศรี สุวรรณต่อสูก้ บั อุศเรน สุดสาครมาพบทังสองฝ่ ายต่อสู้กนั และเห็น
อุศเรนจับตัวพระอภัยมณี สุดสาครจึงช่วยบิดา ศรี สุวรรณจะฆ่าอุศเรนแต่พระอภัยมณี ขอไว้ เพราะ
อุศเรนได้ช่วยชีวิตตนไว้ สุดสาครเอาปิ นปักผมให้พระอภัยมณี ดู จึงรู้ว่าเป็ นพ่อลูกกัน
๙.เรืองสุ ดสาคร (อนิเมชัน) (๒๕๒๒) อํานวยการสร้างโดย ปยุต เงากระจ่าง
เหล่านางเงือกกําลังเล่นนํา นางเงือกเจ็บท้องคลอดลูกออกมาเป็ นสุดสาคร ฤาษีช่วยเลียงให้
เมือโตขึนฤาษีก็สอนวิชาต่างๆ ให้สุดสาคร ฤาษีให้สุดสาครลองสู่กบั ช้างก็สูไ้ ด้ วันหนึ งสุ ดสาครมา
เจอมานิลมังกรแต่ยงั จับไม่ได้ จึงมาบอกพระฤาษี พระฤาษีบอกว่าม้าตัวนันคือม้านิ ลมังกร แม่เป็ น
ม้า พ่อเป็ นมังกร ผสมกันกลายเป็ นม้านิลมังกร มีฤทธิมาก ฤาษีสอนมนตร์ไว้บงั คับม้านิลมังกร และ
ให้หวายไว้เป็ นบังเหียนม้า สุดสาครออกไปจับม้านิลมังกรอีกครัง และจับได้
ฤาษีให้สุดสาครไปตามหาพ่อ บอกว่าพ่อยูเ่ มืองผลึก ชือพระอภัยมณี ฤาษีมอบของวิเศษให้
สุดสาครป้ องกันตัว คือ ไม้เท้าวิเศษ สําหรับป้ งกันภูตผี สักบศัตรู และช่วยให้แคล้วคลาด มอบหวาย

๑๙๖

วิเศษสําหรับบังคับม้านิลมังกร มอบหนังเสือ ประคําคอให้บวชเป็ นฤาษีจะได้เดินทางอย่างปลอดภัย
และมอบแหวนและปิ นของพระอภัยทีให้นางเงือกไว้
สุดสาครมาลานางเงือกและออกเดินทาง ฤาษีสอนไม่ให้สุดสาครประมาท สุ ดสาครออก
เดินทาง มาถึงเมือปี ศาจและต่อสู้กนั จนเหนื อย สู้มาเจ็ดวันเจ็ดคืน เรี ยกพระเจ้าตามาช่วย ก็ปราบ
ปี ศาจได้ ฤาษีกลับไป สุ ดสาครเดินทางต่อมาพบชีเปลือยแห่ งเกาะพนม ชีเปลือยหรอกว่าจะสอน
วิชาข้ามทะเลนํากรม แล้วผลักสุดสาครตกเหว และชิงเอาไม้เท้าวเศษไป ชีเปลือยใช้ไม้เท้าบังคับมา
นิลมังกรและอ้างตัวเป็ นผูว้ ิเศษ พระราชาเชิญเช้าเมืองการะเวก เมือชีเปลือยลงจากหลังม้านิ ลมังกร
ม้านิลมังกรก็กลับไปหาสุดสาคร สุดสาครนึกถึงฤาษี ฤาษีก็มาช่วยขึนจากเหว แล้วจากไป
ม้านิลมังกรกลับมาหาสุดสาคร สุดสาครตามชีเปลือยมาทีเมืองการะวก เห็นชีเปลือยหลับ
จึงหยิบไม้เท้ามา พระราชาเชิญสุ ดสาครเข้าเมือง และทําให้ทราบความจริ ง ชีเปลือยถูกลงโทษให้
ขับไล่ออกจากเมือง
สุดสาครมาอยูท่ ีเมืองการเวกมาช้านานมีเพือนเล่น คือธิดาและโอรสชือเสาวคนธ์และหัส
ไชย สุดสาครขอลาเดินทางไปเมืองผลึก สุดสาครมาเจอผีเสือยักษ์จึงต่อสู้กบั ยักษ์ เทวดามาบอกวิธี
ฆ่าผีเสือยักษ์ สุดสาครได้แก้วตาของผีเสือยักษ์ แล้วก็ออกเดินทางโดยเรื อต่อไป
๑๐.เรืองโสนน้ อยเรือนงาม (๒๕๐๙) เขียนบทโดย อนุมาศ บุนนาค
พระราชากําลังเฝ้ ารอพระมเหสี ให้ประสูติธิด า ตอนคลอดออกมามีเรื อนทองปรากฏขึ น
พระราชาให้โหรทํานาย โหรทํานายว่าพระธิดาเป็ นผูม้ ีบุญญาธิการ จะช่วยให้ชนกชนนีมีความเจริ ญ
ไพร่ ฟ้ามีความสุข พระราชาตังชือนางว่าโสนน้อยเรื อนงาม
วันหนึงมีเสียงฟ้ าร้อง อากาศวิปริ ต มียกั ษ์ปรากฏขึน พระราชาให้โหรทํานาย โหรทํานาย
ว่าทีเกิดอาเพศเพราะกรรมเก่าของนางโสนน้อย จะแก้อาเพศได้นางโสนน้อยจะต้องเนรเทศตนเอง
ออกจากบ้านเมือง อาเพศทังหลายก็จะหมดไป นางโสนน้อยออกเดินทาง
นางโสนน้อยมาพบผูว้ ิเศษ ผูว้ ิเศษมอบยาวิเศษซึงเป็ นรากสมุนไพร เป็ นยาศักดิสิ ทธิ ถ้า
รู้สึก หิ วกิ น ยานี ก็จ ะมีแรง ถ้าได้มีบาดแผล เจ็บป่ วย ฝนกับนํา ทาแผล ความเจ็บปวดต่ างๆ ก็จ ะ
หายไป คนตายทียังไม่เน่าเปื อย ฝนสมุนไพรกับนํากรอกยาเข้าไป เมือยาตกถึงท้องก็จะฟื น พ่นนํายา
ให้ร่างกาย เมือครบเจ็ดครังก็จะฟื น ผูว้ ิเศษบอกให้เดินทางไปทางทิศหรดี แต่นางมีบาปกรรมแต่หน
หลังมาก แล้วผูว้ ิเศษก็หายไป
นางกุลาออกมาหาอาหาร แต่ถกู งูกดั ตาย นางโสนน้อยเดินทางมาพบจึงใช้ยาวิเศษช่วยชุบ
ชีวิตนางกุลา ทังสองเดินทางไปด้วยกัน

๑๙๗

ทหารออกป่ าวประกาศหาผูช้ ่วยชุบชีวิตพระวิจิตร ลูกท้าวกาลศึก ผูค้ รองเมือง ถ้าใครรักษา
ได้ก็จะได้อยูใ่ นวัง พระวิจิตรถูกพิษนาคสิ นชีวิตไปเจ็ดปี แล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื อย ใครแก้ไขได้
อยากได้สิ งได้ก็จะให้ ทหารพานางโสนน้อยและนางกุลาเข้าเมืองเพือไปรักษาพระวิจิตร
นางโสนน้อยรับอาสา นางพานางกุลาเข้าไปด้วย เมือนางโรยยานางโสนน้อยก็รู้สึกร้อน
ด้วยพิษนาค นางจึงออกไปจากห้อง นางกุลาเอาชุดนางโสนน้อยมาใส่ พระวิจิตรฟื นขึน นางกุลาก็
สวมรอยว่าตนเองเป็ นคนรักษาและช่วยชุบชีวิต และขอให้อุปภิเษกพระวิจิตรกับนาง พระราชาบอก
ให้รอไปก่อน
พระราชาให้นางไปอยู่ตาํ หนักท้ายวัง นางกุลาให้นาํ นางโสนน้อยไปล่ามไว้ใต้ทุน เรื อน
พระวิจิตรมาหานางโสนน้อย โสนน้อยขอให้พระวิจิตรไปนําเรื อนทองมาจากเมืองโรมวิสัย และจะ
ทราบความเป็ นมาของนาง พระวิจิตรรับคํา
นางกุลาเร่ งรัดให้จดั งานแต่งงาน มเหสี ให้นางกุลาเรี ยนรู้ชีวิตชาววังให้นางไปทําบายศรี
ปากชาม นางทํามได้ ก้ไปให้นางโสนน้อยทํา แล้วอ้างว่าตนทําเอง
พระวิจิตรบอกว่าจะไปค้าขายต่างเมือง เพือสื บหาเมืองโรมวิสัย เพือจะได้รู้ความจริ ง เกิด
พายุ ทําให้เรื อของพระวิจิตรมาถึงเมืองโรมวิสัย พระวิจิตรเข้าเฝ้ าพระราชา และขอเรื อนทอง พระ
วิจิตรกลับเมือง แอบเอาเรื อนทองมาวางไว้เพือทดสอบ นางโสนน้อยมาถึงและเข้าไปอยู่ในเรื อน
ทองได้ พระวิจิตรตามมาและเข้าไปอยูใ่ นเรื อนทองด้วยกัน
ทุกคนรู้ความจริ ง นางกุลาถูกลงโทษให้เนรเทศนางออกไป ต่อมาพระวิจิตรและนางโสน
น้อยเดินทางโดยเรื อกลับบ้านเมืองแต่มีพายุ ทําให้เรื อแตก โสนน้อยและพระวิจิตรพลัดพรากกัน
พระวิจิตรมาพบพระฤาษี นางโสนน้อยมาเจอนางกุลา ทังสอนเดินทางมาด้วยกัน มาพบบ่อทองและ
บ่อนําพิษ นางกุลาชุ บตัว ในบ่อทอง และพลัก นางโสนน้อยลงไปในบ่ อพิษ ทําให้น างโสนน้อย
อัปลักษณ์ แล้วเดินทางต่อ นางกุลามาพบลูกเศรษฐีชือวิไล และได้วิไล ส่วนนางโสนน้อยคลอดบุตร
แล้วมาอาศัยกับเศรษฐีพ่อแม่ของวิไล นางกุลาลักลูกนางโสนน้อยไปทิ งนํา ฤาษีช่วยเอาไว้ และตัง
ชือว่าไพรวัน
นางกุลากลัวความผิดจึงหนีออกมา และมาเจอโจรป่ าและได้โจรป่ าเป็ นสามี เศรษฐีให้วิไล
พานางโสนน้อยไปส่งบ้านเมือง ระหว่างทางมาเจอพวกกองโจร โจรปล้น นางกุลาพยายามจะฆ่า
นางโสนน้อย
พระวิจิตรมาพบโอรสไพรวันและรู้ว่าเป็ นพ่อลูกกัน ฤาษีมาบอกให้ไปช่วยนางโสนน้อย
เพราะกําลังตกอยูใ่ นอันตราย พระวิจิตรฆ่าโจร นางกุลาถูกสาปเป็ นวัวแก่ พระวิจิตรและนางโสน
น้อยเดินทางไปรับลูก

๑๙๘

ภาคผนวก ค
โครงสร้ างนิทานจักรๆวงศ์ ๆ และภาพยนตร์ แฟนตาซี
๑. นิทานเรื องกากี
เรืองกากี (โชติ มณีรัตน์ )
ท้าวพรหมทัตกษัตริ ยแ์ ห่งนครพาราณสีมอี ายุมาก
แล้ว แต่ มีพระมเหสี รู ปงามกลิ นกายหอมชื อว่า
นางกากี
เวนไตยเป็ นพญาครุ ฑแปลงกายเป็ นมานพมาเล่น
สกากับท้าวพรหมทัต นางกากี ได้ยินคํารําลือถึง
ความสง่ างามของพญาเวนไตยจากสนมกํานัล
นางกากีลองแอบดูครังหนึงก็พอดีกบั เวนไตยมอง
มา ทังคู่ต่างตืนเต้นในความงามของกันและกัน
เวนไตยลักพานางกากีไปจากท้าวพรหมทัตไปสม
สู่ ณ วิมานฉิมพลี
ท้าวพรหมทัตขอให้นาฎกุเวรไปตามนางกากี
นาฏกุเวรอาสานําตัวนางกากีกลับมา


เริ มต้น

พฤติกรรมในเรือง
=ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์

3

=ได้รับข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ

A1

=ตัวโกงลักพาตัวเอก

B1
=ตัวเอกถูกขอให้ช่วยเหลือในการออก
ติดตาม
C
=ตัวเอกยินยอมทีจะไปเสาะหา

=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน
นาฏกุเวรแปลงร่ างเป็ นตัวไรเกาะปี กเวนไตยเมือ G1
=ตัวเอกเหาะไป
เขากลายเป็ นพญาครุ ฑตามไปถึงวิมานฉิมพลี
ระหว่างการเล่นสกานาฏกุเวรแต่งกลอนยัวยุให้ 4 =ตัวเอกพยายามทีจะตบตาตัวโกง
เวนไตยโกรธ และส่ ง นางกากี ก ลับ คื น เมื อ ง 4
=ตัวโกงหลงเชือตัวเอก
พาราณสี
ท้าวพรหมทัตทังรักทังแค้นทังอับอาย ทรงตัดเยือ A10 =ตัวโกงเหวียงตัวเอกลงทะเลหรื อ
ใยนางกากีและสั งให้มหาดเล็กนําไปลอยแพใน ลอยแพ
มหาสมุทร
คนธรรพ์ได้สืบจนทราบว่านางกากีได้เป็ นมเหสี 3
=ข้อมูลของตัวละครอืนๆ
ของท้าวทศวงศ์
นาฏกุเวรส่งสารทวงนางกากี จากษัตริ ยแ์ ห่ งเมือง H
=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง

๑๙๙

เรืองกากี (โชติ มณีรัตน์ )
พฤติกรรมในเรือง
ไพศาลีไม่ยอม แต่ ไม่ยอมให้จึ งได้เกิ ด สงคราม I
=ตัวเอกชนะตัวโกง
ระหว่างสองเมือง
ในทีสุดนาฏกุเวรก็ยดึ เมือง ไพศาลีได้ และรับนาง W** =การอภิเษกสมรสและการก้าวสู่ราช
กากีกลับมาเป็ นมเหสี
บัลลังก์
สรุ ปโครงสร้างเรื องกากี
 3 A1 B1 C  G1 4 4 A10 3 H I W**
๒. นิทานเรื องไกรทอง
เรืองไกรทอง
ชาละวัน ออกอาละวาด เมือได้เห็ น นางตะเภา
ทองลงไปเล่นนําทีท่าหน้าบ้าน
ชาละวันลุ่มหลงในความงามของนางตะเภาทอง
คาบนางตะเภาทองแล้วดําดิ งไปยังถําทอง
เมือนางตะเภาทองฟื นขึนมาเจ้าชาละวันก็เกียว
พาราสี แต่นางตะเภาทองก็ไม่สนใจ เจ้าชาละวัน
จึงจําต้องใช้เวทมนตร์ สะกดให้น างตะเภาทอง
หลงรัก
เศรษฐีคาํ และคุณนายทองมาประกาศออกไปว่า
ใครทีพบศพนางตะเภาทอง และสามารถปราบ
จระเข้ต ัว นี ได้จ ะมอบสมบัติ ข องตนเองให้
ครึ งหนึง และจะให้แต่งงานกับนางตะเภาแก้ว
ไกรทองได้รํ าเรี ยนวิ ช าการปราบจระเข้จ าก
อาจารย์คง จนมีความเก่งกล้า

1

พฤติกรรมในเรือง
=ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก

A1

=ตัวโกงลักพาตัวเอก

ส

=การทําเสน่ห์

B2

=ตัวเอกได้รับข่าวให้ออกไปติดตาม

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
ข
=ตัวเอกเรี ยนวิชากับพระฤๅษี/อาจารย์
แต่อาจารย์ค งรู้ว่าเจ้าชาละวันเป็ นพญาจระเข้มี F
=การได้ของวิเศษ
อํา นาจมาก และหนัง เหนี ยว ฆ่ า ฟั น ไม่ ต าย
เนื องจากมีเขียวเพชรทําให้อยู่ยงคงกระพัน จึง
ได้มอบหอกสัต ตโลหะ เที ยนระเบิด นํา เสื อ

๒๐๐

เรืองไกรทอง
ยันต์และลูกประคําปลุกเสก แก่ไกรทอง
ไกรทองได้อ าสามาปราบเจ้า ชาละวัน และ
เดินทางมายังบ้านของเศรษฐี
รุ่ งเช้าตังพิธีบวงสรวงพร้อมอ่านคาถา ทําให้เจ้า
ชาละวันเกิดร้อนลุ่มต้องออกจากถํา
ชาละวัน ขึ นมาต่ อ สู้ ก ั บ ไกรทอง ไกรทอง
กระโดดขึ นบนหลังจระเข้ และแทงด้ว ยหอก
สัตตโลหะ ทําให้อาคมของเขียวเพชรเสือม หอก
ได้ทิ มแทงเจ้าชาละวันจนบาดเจ็บสาหัส และได้
หนีกลับไปทีถํา แต่ไกรทองก็ใช้ เทียนระเบิดนํา
ตามไปต่อสูอ้ ีกในถํา
ระหว่างทีเข้าไปในถําไกรทองก็พบกับ วิมาลา
เมียของชาละวัน ด้วยความเจ้าชู้ จึงเกียวพาราสี
นางวิมาลา จนนางใจอ่อนยอมเป็ นชู้ และบอก
ทางไปช่วย นางตะเภาทอง
ไกรทองตามมาต่อสูก้ บั เจ้าชาละวันต่อในถําจน
เจ้าชาละวันตาย

พฤติกรรมในเรือง
C

=ตัวเอกยินยอมทีจะไปเสาะหา

คอ

=การใช้คาถาอาคม

H
I

=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
=ตัวเอกชนะตัวโกง

W*

=การแต่งงาน

H
I
U
ลงโทษ
W*

=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
=ตัวเอกชนะตัวโกง
=ตัวโกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูก

และไกรทองก็ได้ พานางตะเภาทองกลับขึนมา
เศรษฐีดีใจมากจึงจัดงานแต่งงานให้ไกรทองกับ
นางตะเภา แก้ว พร้อมมอบสมบัติให้ครึ งหนึง
แถมนางตะเภาทองให้อีกคน
ไกรทองเสกคาถาให้นางยังคงเป็ นมนุษย์แม้ออก คอ
นอกถําทอง
นางตะเภาแก้ว และ นางตะเภาทอง จับได้ว่า ฉ
สามี ไปมาหาสู่ นางจระเข้จึ งไปหาเรื องกับ
นางในร่ างมนุษย์ นางวิมาลากลับไปถํา

=การแต่งงาน

=การใช้คาถาอาคม
=การอิจฉาริ ษยา

๒๐๑

สรุ ปโครงสร้างเรื องไกรทอง ดังนี
1 A1 ส B2 ข C D F คอ H I W* H I U W* คอ ฉ
๓. นิทานเรื องพระรถเมรี หรือ นางสิบสอง
เรืองพระรถเมรี หรือ นางสิบสอง
เศรษฐีชือ พรหมจรรย์ มีเมียชือนางพราหมณี มี
ลูกเป็ นผูห้ ญิงสิบสองคน เรี ยกว่า นางสิบสอง
ตังแต่มีลูกแล้ว เศรษฐี มีฐานะยากจนเรื อยๆ ทัง
สองจึงปรึ กษากันทีจะพาลูกไปปล่อยไว้ในป่ า
นางสารตราซึงเป็ นยักษ์ครองเมืองทานตะวันมา
พบนางสิ บสองก็อยากได้เป็ นลูก จึ งนําไปเลียง
ไว้
นางสารตราไปถือศีลในป่ า นางยักษ์สั งเสี ยนาง
ทังสิ บสองคนให้อยู่ว งั และห้ามไม่ให้ไปเล่น ที
ข้างปรางค์
เมือนางยักษ์ไปแล้ว นางสิ บสองก็ชวนกัน ไปดู
เพราะสงสัยว่าทําไมนางสารตราต้องห้าม และรู้
ความจริ งว่าเป็ นเมืองยักษ์
นางสิบสองพากันหนีเข้าไปในป่ า
นางสารตราเมือรู้ว่านางสิ บสองหนี ก็โกรธมาก
และเกิ ด ความแค้น สั งให้ พ วกยัก ษ์ ทังหลาย
ติดตามหานางสิบสอง
นางสิบสองหนีไปถึงต้นไทรใหญ่ และอธิษฐาน
ว่า หากยังมีบุญขอให้ตน้ ไทรเกิดโพรงเป็ นช่อง
ให้อาศัยอยู่ พอสิ นคําอธิฐานต้นไทรก็เกิดโพรง
ตามต้องการ นางสิบสองจึงได้เข้าไปอาศัย
เมือนางยักษ์ไปแล้ว นางสิ บสองก็ออกจากต้น
ไทร และเทพยาดาให้ไปทางทิ ศบูรพา นางสิ บ
สองเดินทางมาตามนัน
ท้าวยาสิ ทธิประพาสป่ าพบนางสิ บสองแล้วรั บ

พฤติกรรมในเรือง
=ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์


เริ มต้น
A9
=ตัวโกงขับไล่ตวั เอก

=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
2

=คําสังหรื อข้อห้าม

1

=ข้อห้ามนันถูกละเมิด

Rs11
Pr

=การหลบหนี
=ตัวเอกถูกตามล่า

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ

G4

=มีผชู้ ีทางให้ตวั เอกไป

W*

=การแต่งงาน

๒๐๒

เรืองพระรถเมรี หรือ นางสิบสอง
นางสิบสองมาเลียงเป็ นมเหสีอย่างสุขสบาย
นางสารตราได้ข่าวว่านางสิ บสองได้เป็ นมเหสี
ของท้าวยาสิทธิก็คิดจะแก้แค้น
นางสารตราแปลงกายเป็ นหญิ งงาม เข้าไปใน
เมืองขีดขินของท้าวยาสิทธิ
นางสารตราได้ใช้มารยาหญิงบอกว่าหลงเข้ามา
ในเมืองขีด ขิน ท้าวยาสิ ทธิหลงเชื อและรับนาง
สารตราเข้าวัง นางสารตราได้ใช้เสน่ห์ทาํ ให้ทา้ ว
ยาสิทธิหลงจนลืมนางสิบสอง
นางสิ บ สองเกิ ด ความหึ ง หวงจึ ง ตบตี ก ับ นาง
สารตรา
นางสารตราทูลฟ้ องท้าวยาสิ ทธิ ว่านางสิ บสอง
ทําร้าย ท้าวยาสิ ทธิโกรธนางสิ บสองมาก จึงจับ
ไปขั ง ไว้ใ นอุ โ มงค์ ขณะนั นนางสิ บสอง
ตังครรภ์
นางสารตราใช้อุบายว่าถ้ารักษาโรคทีเป็ นอยูต่ อ้ ง
กินลูก ตาของหญิ งทีกําลังตังครรภ์ ท้าวยาสิ ทธิ
จึงสั งทหารให้ไปควักลูกตาของนางสิ บสองมา
ให้นางสารตรา แต่ นางเภาซึงเป็ นน้องสุ ดท้อง
ควักแค่ตาเดียวเพราะเกิดความสงสาร
เมือลูก ของนางเภาเกิ ดมานันเป็ นผูช้ ายมีชือว่า
พระรถ อาศัยเล่นกับลูกผูค้ ุม พระอินทร์ เล็งทิพ
เนตรลงไป เห็นนางสิบสองต้องทัณฑ์ถา้ ไม่ช่วย
คงต้องตายจึงให้เทวดาแปลงกายเป็ นไก่อยู่ช่วย
ลูกนางสิบสอง
กษัตริ ย เ์ มืองวัตถา ได้ส่งคนมาท้าชิ งชนไก่ ก ับ
ท้าวยาสิทธิถ้าใครแพ้ตอ้ งเสียเมือง ท้าวยาสิ ทธิก็
ให้คนไปสื บหาไก่สาํ หรั บไว้ ปรากฏว่าไก่ของ
พระรถชนะ ท้าวยาสิทธิจึงให้รางวัลมากมาย แต่

พฤติกรรมในเรือง
1

=ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก

A12 =ตัวโกงปลอมเป็ นตัวเอกหรื อปลอม
เป็ นอย่างอืนเพือหลอกลวงตัวเอก
ส
=การทําเสน่ห์

ฉ

=การอิจฉาริ ษยา

A15

=ตัวโกงกักขังตัวเอก

A6
=ตัวโกงทําร้ายตัวเอกจนบาดเจ็บหรื อ
พิการ

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
F1
=ของวิเศษถูกนํามาให้

H2
I2

=ต่อสูก้ นั ด้วยการทดสอบ การแข่งขัน
=ชัยชนะจากการแข่งขัน

๒๐๓

เรืองพระรถเมรี หรือ นางสิบสอง
พระรถไม่เอาขอเพียงข้าวสิ บสองห่ อมาเลียงแม่
เท่านัน
ต่อมานางสารตราทราบว่าไก่ของพระรถลูกของ 1
นางสิ บสองพนันชนะก็เกิด ความแค้น จึงแกล้ง
ให้ไปหาเมรี เพือต้องการให้พวกยักษ์กาํ จัด
ต่อมานางสารตราแกล้งป่ วยเพือให้ทา้ วยาสิ ทธิ
ใช้พระรถไปยังเมืองเพราะต้องการมะม่วงหาว
มะนาวโห่ ทีเมืองทานตะวันเพือรักษาโรค แล้ว
ขอให้พระรถไปเอามาให้
พระอินทร์ มาเข้าฝั น พระรถว่าบิด าจะให้ไปยัง
เมืองทานตะวันเพือเอาชีวิตพระรถกับมารดาให้
พระรถทูลขอม้า โดยให้เข้าไปในป่ าไม่เอาม้าใน
วัง ซึงม้าตัวนี ไม่มีใครจับได้ พระรถต้องเอามือ
ลูบหลังสามทีเพราะม้านันเป็ นม้าวิเศษ
พระรถออกเดินทางด้วยม้า

พฤติกรรมในเรือง

=ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก

A
=พฤติกรรมของตัวโกง
B1
=ตัวเอกถูกขอให้ช่วยเหลือในการออก
ติดตาม
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
F3
=มีผเู้ ตรี ยมของวิเศษไว้ให้

C
=ตัวเอกยินยอมทีจะไปเสาะหา

=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน
พระดาบสจึงช่วยโดยเปลียนสารให้พระรถ
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
พระดาบสได้สอนคาถามหาเสน่ห์ให้แก่พระรถ ข
=ตัวเอกเรี ยนวิชากับพระฤๅษี/อาจารย์
พระดาบสมอบยาวิเศษให้ช่วยให้มีกาํ ลังวังชา F
=การได้ของวิเศษ
พระรถแต่งงานกับนางเมรี
W* =การแต่งงาน
พระรถได้วางอุบายเลียงเหล้าเมรี และหลอกถาม 4 =ตัวเอกพยายามทีจะตบตาตัวโกง*
ถึง ห่ อ ยาต่ า งๆ และห่ อ ลูก ตาของนางสิ บสอง 4
=ตัวโกงหลงเชือตัวเอก*
รวมทังไม้ก าํ พตเมือถามแล้วพระรถก็ชวนเมรี
ดืมเหล้าจนเมาหลับไป
พระรถหยิบห่อยาและไม้กาํ พตออกมาพร้อมทัง Rs11 =การหลบหนี
รําลานางเมรี ด ้วยความเศร้ า ม้าของพระรถได้
ร้องเตือนพระรถจึงรี บขึนม้าออกไป

๒๐๔

เรืองพระรถเมรี หรือ นางสิบสอง
เมือนางเมรี ตืนไม่เห็นพระรถจึงออกตามพระรถ
ไป
เมือนางเจอก็เกิ ดการสู้รบกัน แต่ พระรถก็ขี ม้า
หนีไปได้โดยเหาะไปอย่างรวดเร็ ว
เมือมาถึงแม่นาํ ทีมีสัตว์ร้ายมากมาย พระรถโรย
ยาข้ามไปได้โดยไม่มียกั ษ์ตนใดสามารถข้ามได้
นางเมรี ติดตามมาพบและได้ออ้ นวอนให้พระรถ
กลับมา นางอธิษฐานแล้วนางก็หมดลม
จากนันพระรถได้เดินทางกลับเมือง เอายาผสม
กับลูกตาแล้วใส่ให้นางสิบสองจนกลับมา
มองเห็นได้อีกครัง
พระรถเข้าวังเพือถวายมะม่วงหาวมะนาวโห่ ให้
นางสารตรา เมือนางสารตราได้ยินก็ตกใจและรู้
ทันที ว่านางเมรี เสี ยที พระรถจึ งโกรธกลายเป็ น
ยักษ์
พระบิดาตกใจ พระรถสู้กบั ยักษ์จนนางสารตรา
ตาย

Pr

พฤติกรรมในเรือง
=ตัวเอกถูกตามล่า

H

=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง

I5
=ชัยชนะโดยฆ่าตัวโกงตายโดยไม่ตอ้ ง
มีการต่อสู้

K
=ความโชคร้ายหรื อความขาดแคลนนัน
หมดไป
Ex

H
I
U
ลงโทษ
ฝ่ ายพระรถนันทูลลาบิ ดามารดาเพือไปเผาศพ G2
นางเมรี ให้เรี ยบร้ อย จึงขึนม้าแล้วเหาะขึนเร็ ว ทางนํา
พลัน
พระรถกลับไปเมืองทานตะวัน เมือเห็นศพนาง ต
เมรี ก็รําลาอาลัย และขอตายตามทีสัญญาไว้
แล้วก็กลันใจตาย พวกทหารได้จดั การเผาศพทัง
สองพร้อมกัน

=คนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูกเปิ ดเผย

=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
=ตัวเอกชนะตัวโกง
=ตัวโกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูก
=ตัวเอกขี(ม้า) ไป เดินทางทางบกหรื อ

=ตัวเอกตาย

๒๐๕

สรุ ปโครงสร้างเรื องพระรถเมรี หรื อนางสิบสอง ดังนี
ช่วงที ๑  A9  D 2 1 Rs11 Pr D G4 W* 1 A12 ส ฉ A15 A6
ช่วงที ๒ D H2 I2 1 A B1 D F3 C  D ข F W* 4 4 Rs11 Pr H I5 K Ex H I U G2 ต
๔. นิทานเรื องพระอภัยมณี
เรืองพระอภัยมณี
พระอภัยมณี และศรี สุว รรณเป็ นโอรสของท้าว
สุทศั น์และนางประทุมเกสร ผูค้ รองเมืองรัตนา
ท้าวสุ ทัศน์ ให้พระอภัยมณี แ ละศรี สุ ว รรณไป
แสวงหาวิชาความรู้ตามแบบอย่างของกษัตริ ย ์
พระอภัยมณี และศรี สุวรรณเดินทางไปเรี ยนวิชา
ทีหมู่บา้ นจันตคาม พระอภัยมณี เรี ยนเปาปี ส่ วน
ศรี สุวรรณเรี ยนวิชากระบอง
เมือเรี ยนเสร็ จแล้วทิศาปาโมกข์มอบปี ให้แก่พระ
อภัยมณี และมอบกระบองให้ศรี สุวรรณ
ท้าวสุ ทศั น์ทรงทราบว่าโอรสทังสององค์เรี ยน
วิชาเป่ าปี และกระบีกระบองก็ทรงกริ วมากจึงขับ
ไล่โอรสทังสองออกจากบ้านเมือง
พระอภัยและศรี สุวรรณมาพบกับพราหมณ์สาม
คน ชือว่า วิเชียร โมรา และสานน ทังห้าคนต่าง
แสดงวิชาของตนเองให้กนั และกันชม พระอภัย
มณี เป่ าปี ให้พราหมณ์ทงสามฟั
ั
ง เสี ยงปี ทําให้ทงั
ศรี สุวรรณและพราหมณ์ทงสามคนหลั
ั
บไป
นางผีเสื อสมุทรได้ยินเสี ยงปี ของพระอภัยก็เกิด
ความรู้สึกปั นป่ วนใจ จึงตามหาทีมาของเสียงปี
เมือมาเห็ นพระอภัยมณี น างก็นึกรั ก จึ งอุม้ พระ
อภัยมณี ไปไว้ทีถําของนาง
ถึงแม้พระอภัยมณี จะรู้ว่านางเป็ นยักษ์แต่ก็ตอ้ ง
จําใจอยู่ก ับนางผีเสื อสมุทร ต่ อมานางผีเสื อตัง
ท้องและคลอดลูกคนหนึงชือ สินสมุทร

พฤติกรรมในเรือง
=ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์


เริ มต้น

=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
ข
=ตัวเอกเรี ยนวิชากับพระฤๅษี/อาจารย์
F
=การได้ของวิเศษ
A9
B5

=ตัวโกงขับไล่ตวั เอก
=การเดินทางของตัวเอกทีถูกเนรเทศ



=เหตุการณ์ทีนําไปสู่ความเลวร้าย

1

=ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก

A1

=ตัวโกงลักพาตัวเอก

W*

=การแต่งงาน

๒๐๖

เรืองพระอภัยมณี
สิ น สมุ ทรออกไปเล่น นอกถํา พบเงื อ กชราตัว
หนึง จึงจับมาให้พระอภัยมณี ดู พระอภัยมณี จึง
ให้สินสมุทรปล่อยเงือกตัวนันไป
นางผีเสื อสมุทรฝั น ว่าเทวดามาควัก ดวงตาทัง
สองข้างของนางแล้วเหาะหนี ไป นางตกใจตื น
และเล่าความฝันให้พระอภัยมณี ฟัง พระอภัยมณี
ทํา นายฝั น ของนางผีเ สื อสมุ ทรว่า นางกําลัง มี
เคราะห์ นางจะต้องไปถื อศีล สะเดาะเคราะห์
ห้ามกินเนือสัตว์ และไปถือศีลบนเขาสามคืน
หลังจากทีนางผีเสื อสมุทรไปแล้ว พระอภัยมณี
จึงเรี ย กให้เงือกมาพาหนี เงือกชรา เมียและลูก
สาวมาช่วยกันพาพระอภัยมณี หนี
เมือครบกําหนดสามวันนางผีเสือสมุทรก็กลับมา
ยังถํา เมือไม่พบพระอภัยมณี นางจึงติดตามหา
โยคี ทีเกาะแก้ว พิสดารช่ ว ยพระอภัยมณี ไว้ไ ด้
พระอภัยมณี สิ นสมุทรและนางเงือกอาศัยอยู่ที
เกาะแก้วนัน
ต่อมาพระอภัยมณี ได้นางเงือกเป็ นชายา
ท้าวสิลราชแห่งเมืองผลึกพาธิดาชือนางสุ วรรณ
มาลีไปเทียวทะเลจนมาถึงเกาะแก้วพิศดาร พระ
อภัยมณี ขออาศัยเรื อท้าวสิลราชไปด้วย
แต่นางผีเสื อสมุทรทราบเรื องจําทําลายเรื อแตก
ท้าวสิลราชสิ นพระชนม์ในทะเล
พระอภัยมณี ว่ายนําหนีไปบนเกาะแห่งหนึง
นางผีเสื อติดตามพระอภัยมณี ไปถึงเกาะ แต่ไม่
สามารถขึนเกาะได้เพราะมนต์วิเศษของโยคี
นางผีเสื อขอร้องให้พระอภัยกลับไปอยู่ดว้ ยกัน
แต่ พ ระอภั ย มณี ไม่ ย อม พระอภั ย มณี เป่ าปี
สังหารนางผีเสือ

พฤติกรรมในเรือง
E
=ปฏิกิริยาของตัวเอกต่อผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ (ในด้านบวกหรื อในด้านลบ)
4
4

=ตัวเอกพยายามทีจะตบตาตัวโกง
=ตัวโกงหลงเชือตัวเอก

Rs11 =การหลบหนี
D13 =ผูว้ ิเศษมาช่วยเหลือโดยคําร้องขอของ
ตัวเอก หรื อช่วยเหลือตามสัญญา
Pr
=ตัวเอกถูกตามล่า
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
W* =การแต่งงาน
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
Pr

=ตัวเอกถูกตามล่า

Rs11 =การหลบหนี
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
I5
=ชัยชนะโดยฆ่าตัวโกงตายโดยไม่ตอ้ ง
มีการต่อสู้

๒๐๗

สรุ ปโครงสร้างเรื องพระอภัยมณี ดังนี
 D ข F A9 B5  1 A1 W* E 4 4 Rs11 D13 Pr D W* D Pr Rs11 D I5
๕. นิทานเรืองสุ ดสาคร
เรืองสุ ดสาคร
พฤติกรรมในเรือง
ส่วนนางเงือกทีอยูเ่ กาะแก้วพิสดารมีลกู คนหนึง a6
=การขาดในรู ปแบบอืนๆ
ชือ สุดสาคร
เมือเติบโตขึนสุดสาครได้รําเรี ยนวิชากับโยคี
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
ข
=ตัวเอกเรี ยนวิชากับพระฤๅษี/อาจารย์
ต่อมาสุดสาครได้มา้ นิลมังกรเป็ นพาหนะและ F
=การได้ของวิเศษ
ได้ไม้เท้าวิเศษจากโยคี
ต่อมาสุดสาครขอลาโยคีออกติดตามหาบิดา
B3
= ตัวเอกตัดสินใจออกติดตามเอง
โยคีให้สุดสาครบวชจะได้ปลอดภัย
บ
=ตัวเอกบวช
โยคีบอกให้ไปทางทิศตะวันออก

=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน
สุดสาครมาถึงเมืองของท้าวปักกา ซึงเป็ นเมืองที A
=พฤติกรรมของตัวโกง
ล่มไป มียกั ษ์ขินีและผีดิบมากมาย ยักษ์พยายาม
จะจับสุดสาครกิน
สุดสาครต่อสูอ้ ยูเ่ จ็ดวันเจ็ดคืน
H
=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
สุดสาครนึกถึงพระฤๅษี ฤๅษีมาช่วยปราบ แล้วก็ D13 =ผูว้ ิเศษมาช่วยเหลือโดยคําร้องขอของ
กลับไป
ตัวเอก หรื อช่วยเหลือตามสัญญา
สุดสาครได้มาพบกับชีเปลือย
I
=ตัวเอกชนะตัวโกง
ชีเปลือยหลอกว่าเป็ นผูว้ ิเศษจะสอนวิชาให้ ชี
3 =รู ปแบบต่างๆ ของการโกหก
เปลือยผลักสุดสาครตกเหว แล้วเอาไม้เท้าและ หลอกลวง
ม้านิลมังกร
3
=ตัวเอกมีปฏิกริ ยาตอบสนองการโกหก
หลอกลวงของตัวโกง
A5
=รู ปแบบต่างๆ ของการขโมย
พระฤๅษีมาช่วยไว้
D13 =ผูว้ ิเศษมาช่วยเหลือโดยคําร้องขอของ
ตัวเอก หรื อช่วยเหลือตามสัญญา
สุดสาครได้พบกับท้าวสุริโยทัยเจ้าเมืองการเวก Ex
=คนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูกเปิ ดเผย

๒๐๘

เรืองสุ ดสาคร
พฤติกรรมในเรือง
และความจริ งถูกเปิ ดเผยว่าชีเปลือยไม่ใช่ผวู้ ิเศษ F11 =ตัวเอกได้ของวิเศษทีถูกแย่งไป
และได้ไม้เท้าคืน
กลับคืนมา
ชีเปลือยถูกขับออกจากเมือง
U
=ตัวโกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูก
ลงโทษ
สุ ด สาครอยู่เมื อ งการเวกได้ร ะยะหนึ งก็ อ อก B3
= ตัวเอกตัดสินใจออกติดตามเอง
ติดตามหาบิ ดา เสาวคนธ์และหัสไชย ธิ ดาและ
โอรสของท้าวสุริโยทัยขอตามไปด้วย
ผีเสือยักษ์โฉบนางเสาวคนธ์และหัสไชยไป
A
=พฤติกรรมของตัวโกง
สุ ดสาครตามไปช่ วยและฆ่าผีเสื อยักษ์ตายและ H
=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
ได้แก้ว ตาวิเศษสองดวง จึ งมอบให้เ สาวคนธ์ I
=ตัวเอกชนะตัวโกง
และหัสไชยคนละดวง
F
=การได้ของวิเศษ
จากนันทังสามได้เดินทางต่อไป
G
=การพาตัวเอกไปยังจุดหมาย
สรุ ปโครงสร้างเรื องสุดสาคร ดังนี
a6 ข F B3 บ A H D13 I 3 1 A5 D13 Ex F11U B3 H I F G
๖. นิทานเรื องโสนน้ อยเรือนงาม
เรืองโสนน้ อยเรือนงาม
กษัต ริ ย น์ ครโรมวิสัยมี พระราชธิ ด าที สวยงาม
มาก พระราชธิดานี เมือประสูติมีเรื อนไม้เล็ก ๆ
ติดมือออกมาด้วย พระบิดาจึงตังชือพระราชธิดา
ว่า โสนน้อยเรื อนงาม
เมือโสนน้อยเรื อนงามมีพระชนม์พรรษาได้สิบ
ห้าพรรษา โหรทูลพระบิดาว่าโสนน้อยเรื อนงาม
กํา ลัง มี เ คราะห์ ควรให้อ อกไปจากเมื อ งเสี ย
เพราะจะต้องอภิเษกกับคนทีตายแล้ว
โสนน้อ ยเรื อ นงามเดิ น ทางออกจากเมื องโดย
ปลอมตัวเป็ นชาวบ้านและเอาเครื องทรงพระราช
ธิดาห่อไว้


เริ มต้น

พฤติกรรมในเรือง
=ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์

B5

=การเดินทางของตัวเอกทีถูกเนรเทศ



=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน

๒๐๙

เรืองโสนน้ อยเรือนงาม
พฤติกรรมในเรือง
พระอินทร์ สงสารนางจึงแปลงร่ างเป็ นชีปะขาว D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
มามอบยาวิเศษสําหรับรักษาคนตายให้ฟืนได้
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
F
=การได้ของวิเศษ
โสนน้อยเรื อนงามเดิน ทางเข้าไปในป่ าพบนาง 
=เหตุการณ์ทีนําไปสู่ความเลวร้าย
กุลาหญิงใจร้ายนอนตายเพราะถูกงูกดั
โสนน้อยเรื อนงามจึงนํายาของชีปะขาวมารักษา E3
=ตัวเอกช่วยเหลือคนตาย
นางกุลาก็ฟืน นางจึ งขอเป็ นทาสติ ด ตามโสน *A =ตัวโกงร่ วมเดินทางไปกับตัวเอก และ
น้อยเรื อนงาม
โยนตัวเอกลงเหว
นครนพรัตน์ มีพระราชโอรสนามว่า พระวิจิตร ต
=ตัวเอกตาย
จินดา ถูก งูพิษกัดสิ นพระชนม์ พระบิ ดาและ
พระมารดาจึงเก็บพระศพของพระวิจิตรจินดาไว้
และมีประกาศให้คนมารักษาให้ฟืน
โสนน้อยเรื อนงามและนางกุลาเดิ น ทางมาถึ ง 3
=ข้อมูลของตัวละครอืนๆ
เมืองนพรัตน์ได้ทราบจากประกาศของเจ้าเมือง 3
=ได้รับข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ
หาคนรักษาพระวิจิตรจินดา จึงเข้าไปในวังและ
อาสาทําการรักษา
E3
=ตัวเอกช่วยเหลือคนตาย
เมือโสนน้อยเรื อนงามทายาให้พระวิจิต รจินดา A12 =ตัวโกงปลอมเป็ นตัวเอกหรื อปลอม
พิษ ของนาคราชเป็ นไอร้ อนออกมาทําให้น าง เป็ นอย่างอืนเพือหลอกลวงตัวเอก
รู้สึกร้อนมาก จึงถอดเครื องทรงพระราชธิดาออก
แล้ว เสด็ จ ไปสรงนํา ระหว่างนันนางกุลาก็น ํา
เครื องทรงพระราชธิด าของโสนน้อยเรื อนงาม
แต่ง พอดีพระวิจิตรจินดาฟื น ทุกคนก็คิดว่านาง
กุ ล าเป็ นพระราชธิ ด าที รั ก ษาจึ ง เตรี ยมจะให้
อภิเษก ส่วนโสนน้อยเรื อนงามต้องกลายเป็ นข้า
ทาสของนางกุลาไป
พระวิจิตรจินดานําโสนน้อยเรื อนงามมาให้นาง D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
โสนน้อย และเรื อนวิเศษก็ขยายเป็ นเรื อนใหญ่มี หรื อผูช้ ่วยเหลือ
ข้าวของเครื องใช้พระธิด าครบถ้ว น โสนน้อย F
=การได้ของวิเศษ
เรื อนงามก็เข้าไปอยูใ่ นเรื อนนัน
T1
=อยูใ่ นทีอยูใ่ หม่

๒๑๐

เรืองโสนน้ อยเรือนงาม

พฤติกรรมในเรือง

พระวิจิ ต รจิน ดาจึ งแน่ ใจว่าโสนน้อยเรื อนงาม
เป็ นพระราชธิดาทีรักษาตน
พระวิจิตรจินดาจะฆ่านางกุลาแต่โสนน้อยเรื อน
งามขอชีวิตไว้

Ex
=คนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูกเปิ ดเผย
Q
=ตัวเอกเป็ นทีรู้จกั
U
=ตัวโกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูก
ลงโทษ
Uneg =ตัวเอกยกโทษให้ตวั โกงหรื อคนที
ปลอมเป็ นตัวเอก
พระวิจิ ต รจิ น ดาก็ ได้อ ภิ เษกกับ นางโสนน้อ ย W** =การอภิเษกสมรสและการก้าวสู่ราช
เรื อนงามและอยูด่ ว้ ยกันมีความสุขสืบไป
บัลลังก์

โครงสร้างนิทานเรื องโสนน้อยเรื อนงาม
 B5  D F  E3 *A ต 3 3 E3 L A12 D F T1 Ex Q U Uneg W**
โครงสร้ างภาพยนตร์ แนวแฟนตาซี
๑. ภาพยนตร์ เรื องกากี
เรืองกากี
นางสนมเอกของท้า วพรหมทัต และนางกากี
กําลังเล่น สกากันอยู่ ครุ ฑแปลงกายเป็ นมานพ
แสดงฝี มือการเล่นสกาให้นางสนมดู และได้มี
โอกาสพบนางกากีเป็ นครังแรก
ครุ ฑเล่นสกาแพ้ทา้ วพรหมทัต จึงลากลับไป แต่
ครุ ฑกลับไปแอบดูนางกากีและลักนางไป
คนธรรพ์ออกมาเห็ น มานพกลายร่ างเป็ นครุ ฑ
ครุ ฑทําให้เกิ ดลมพายุพดั อย่างแรง ครุ ฑเข้ามา
ลักนางกากีไป
คนธรรพ์เข้ามาเห็น แต่ก็ถูก ครุ ฑใช้มนต์กนั ไว้
คนธรรพ์สูไ้ ม่ได้ ครุ ฑอุม้ กากีไป
ท้าวพรหมทัตครวญถึงนางกากี คนธรรพ์เข้ามา

1

พฤติกรรมในเรือง
=ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก

A1

=ตัวโกงลักพาตัวเอก

H

=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง

J

=ตัวเอกได้รับบาดเจ็บ

B1

=ตัวเอกถูกขอให้ช่วยเหลือในการออก

๒๑๑

เรืองกากี
กราบทู ล ว่ า มานพและครุ ฑเป็ นคนเดี ย วกัน
อาเพศต่ างๆ เกิ ดจากครุ ฑ ท้าวพรหมทัตขอให้
คนธรรพ์เดินทางไปพานางกากีกลับมา
คนธรรพ์รอเวลาให้ครุ ฑมาเล่นสกาอีกครังและ
แอบตามไป
คนธรรพ์ย่อตัว ให้เล็ก ลงแล้ว แอบแทรกตัว ไป
กับขนครุ ฑ
คนธรรพ์ก ล่าวครวญถึงนางกากี วิมานฉิ มพลี
ครุ ฑรู้ว่าคนธรรพ์ตามไปทีวิมานฉิมพลี จึงโกรธ
และพังเมือง เมือมาถึงวิมานฉิ มพลีก็จบั นางกากี
โยนลงมาทีเมืองพาราณสี
ท้าวพรหมทัตกริ วนางกากี จึงให้นาํ นางกากีไป
ลอยแพ ในตอนหลังท้าวพรหมทัตใจอ่อนจึงให้
คนธรรพ์ไปตามนางกากีกลับมา แล้วก็สิ นใจ

พฤติกรรมในเรือง
ติดตาม
C
=ตัวเอกยินยอมทีจะไปเสาะหา


=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน

G1

=ตัวเอกเหาะไป

4
4

=ตัวเอกพยายามทีจะตบตาตัวโกง
=ตัวโกงหลงเชือตัวเอก

A10 =ตัวโกงเหวียงตัวเอกลงทะเลหรื อ
ลอยแพ
B1
=ตัวเอกถูกขอให้ช่วยเหลือในการออก
ติดตาม
C
=ตัวเอกยินยอมทีจะไปเสาะหา
ฝ่ ายนางกากี ลอยแพมา แพแตก นางมาพบกับ A
=พฤติกรรมของตัวโกง
กองโจร พวกโจรต่างพากันแย่งนาง นางวิ งหนี
มาพบกับคนธรรพ์ทียกทัพออกตามหานาง
คนธรรพ์สูก้ บั โจรและฆ่าโจรตาย
H
=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
I
=ตัวเอกชนะตัวโกง
คนธรรพ์รับนางกากีกลับไปครองเมืองด้วยกัน W** =การอภิเษกสมรสและการก้าวสู่ราช
บัลลังก์
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องกากี ดังนี
1 A1 H J B1 C  G1 4 4 A10 B1 C A H I W**

๒๑๒

๒. ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๑
เรืองไกรทอง ภาค ๑
ชาละวันออกอาละวาดกัดกินผูค้ น
ไกรทองเดิ น ทางออกตามหาอาจารย์ดี ทีมีวิช า
เพือเรี ยนวิชาปราบจระเข้ ไกรทองมาพบอาจารย์
คงทีวัดหน้าพระธาตุ
อาจารย์คงบอกว่าขุนไกรเคยฝากฝังเอาไว้ ตนจะ
สอนวิชาให้ไกรทอง
ไกรทองเรี ยนวิชาปราบจระเข้จากอาจารย์คง
นางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองลงเล่นนํา ชา
ละวัน มาเห็นนางตะเภาทองก็พอใจจึ งคาบนาง
ลงไปไว้ทีถําใต้นาํ
ชาละวัน ใช้ค าถาทําให้นางตะเภาทองสงบและ
ได้นาง
เศรษฐีประกาศว่าถ้าใครปราบจระเข้ได้จะยกลูก
สาวให้และทรัพย์สมบัติ มีหมอจระเข้มาอาสา
ปราบจระเข้มากมาย
อาจารย์คงมอบหอกสัตโลหะ มีดหมอลงอักขระ
เทียนวิเศษแทรกลงไปในนําได้ ใช้ระเบิดนํา เสื อ
ยันต์ มงคล อาจารย์ขอคํามันสัญญาจากไกรทอง
ว่า หมอจระเข้จะไม่ฆ่าจระเข้
อาจารย์คงจับยามดูก็รู้ว่าไกรทองดวงชะตาดี ให้
ไกรทองไปปราบชาละวัน ไกรทองอาสาเศรษฐี
ปราบจระเข้
ไกรทองร่ ายมนตร์ เรี ยกชาละวัน ชาละวันต่อสู้
กับไกรทอง
ไกรทองใช้หอกสัต โลหะแทงชาละวัน ได้รั บ
บาดเจ็ บ กลับ มาที ถํา ทอง ไกรทองจุ ด เที ย น
ระเบิดนําตามลงมาในถําทอง ต่อสู้ก ับชาละวัน
และได้รับชัยชนะ

A


พฤติกรรมในเรือง
=พฤติกรรมของตัวโกง
=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
ข
=ตัวเอกเรี ยนวิชากับพระฤๅษี/อาจารย์
A
=พฤติกรรมของตัวโกง

ส

=การทําเสน่ห์หรื อการใช้คาถาอาคม

B2

=ตัวเอกได้รับข่าวให้ออกไปติดตาม

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
F
=การได้ของวิเศษ
C

=ตัวเอกยินยอมทีจะไปเสาะหา

คอ
H
I

=การใช้คาถาอาคม
=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
=ตัวเอกชนะตัวโกง

๒๑๓

เรืองไกรทอง ภาค ๑
อาจารย์ค งเอาหอกสัต โลหะแทงชาละวัน ตาย
เมือชาละวันตาย ตะเภาทองก็พดู ได้
เศรษฐี ย กนางตะเภาแก้ว และตะเภาทองให้
แต่งงานกับไกรทอง
ไกรทองลวงว่าตนเองโดนอาถรรพ์ต ้องไปหา
อาจารย์สกั เจ็ดวัน ไกรทองมาหานางวิมาลาและ
ได้นางวิมาลา
ไกรทองเสกคาถาและเสกพลูใส่ มวยผมนางวิ
มาลาไว้ ทําให้ก ลายร่ างเป็ นคน และพาขึ นมา
เมืองมนุษย์ นํามาไว้ทียุง้ เก็บของ
มีค นไปบอกนางตะเภาแก้ว ตะเภาทองว่าไกร
ทองพาผูห้ ญิงมาด้วย นางทังสองหึ งหวงจึงให้
คนไปทําร้ายนางวิมาลา นางวิมาลากลับไปถํา

พฤติกรรมในเรือง
=ตัวโกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูก

U
ลงโทษ
W* =การแต่งงาน
W*

=การแต่งงาน

คอ

=การใช้คาถาอาคม

ฉ

=การอิจฉาริ ษยา

A
2

พฤติกรรมในเรือง
=พฤติกรรมของตัวโกง
=ตัวเอกได้รับข้อมูลของตัวโกง

สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องไกรทองภาค ๑ ดังนี
A  D ข A ส B2 D F C คอ H I U W* W* คอ ฉ
๓. ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง ภาค ๒ (๒๕๒๘)
เรืองไกรทอง ภาค ๒
จระเข้ไอ้เคียมออกอาละวาดกัดกินผูค้ น
ตํารวจประกาศหาหมอปราบจระเข้ ชาวบ้านไป
บอกไกรทองว่ามีจระเข้ออกอาละวาด
อาจารย์ค งบอกว่าหอกสัต โลหะคงจะใช้ฆ่าไอ้
เคียมไม่ได้ เพราะอาคมมันแก่กล้า อาจารย์บอก
ว่าต้องทําอาวุธชนิ ดใหม่ และให้ไกรทองไปหา
โลหะมาเพิ มอี ก ๒ อย่ า ง คื อ เมฆพัต รและ
เหล็ก ไหล เพื อมาหลอมรวมกับ สัต โลหะให้
เป็ นนวโลหะ

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
F
=การได้ของวิเศษ

๒๑๔

เรืองไกรทอง ภาค ๒
และในระหว่ า งนี ไกรทองต้อ งถื อ ศี ล อยู่ก ับ
อาจารย์ ไม่อย่างนันจะปราบไอ้เคียมไม่ได้
ไอ้เคียมเข้าไปในถําทองเพือไปท้าชาละวัน แต่
ได้ทราบว่าชาละวัน ตายแล้ว นางวิมาลาให้ไอ้
เคียมไปคาบนางตะเภาแก้วเมียของไกรทองมา
เพือแก้แค้น ไอ้เคียมทําตาม
ไกรทองกลับบ้านเมืออาจารย์หลอมหอกเสร็ จ ก็
ทราบว่านางตะเภาแก้วถูกจระเข้คาบไป
ไกรทองใช้เทียนระเบิดนําตามไปหานางตะเภา
แก้ว เจอกับไอ้เคียมต่อสูก้ นั ไกรทองฆ่าไอ้เคียม
ตาย
นางเลือมไลวรรณช่วยพานางตะเภาแก้วกลับไป
ส่ง
ไกรทองเจอกับชาละวันจึงต่อสูก้ นั

ถศ

พฤติกรรมในเรือง
=ตัวเอกไปถือศีล

A16.1

=ตัวโกงต้องการภรรยาของตัวเอก*

3

=ข้อมูลของตัวละครอืนๆ

H

=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง

I

=ตัวเอกชนะตัวโกง

H

=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง

ไกรทองกลับมาบ้านและพบนางตะเภาแก้วสลบ D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
อยูจ่ ึงให้อาจารย์ช่วย
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
อาจารย์ให้ไกรทองไปอยูว่ ดั นังสมาธิ
ถศ =ตัวเอกไปถือศีล
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องไกรทอง ภาค ๒ ดังนี
A 2 D F ถศ A16.1 3 H I H D ถศ
๔. ภาพยนตร์ เรื องไกรทอง (๒๕๔๔)
เรืองไกรทอง (วินัย ไกรบุตร)
ชาละวันอาละวาดกัดกินผูค้ น กินเมียของตาเส่ ย A
ตาเส่ยจึงออกตามล่าชาละวัน ชาวบ้านต่างพากัน
รําลือว่ามีจระเข้ยกั ษ์ออกอาละวาดกัดกินผูค้ น
ชาละวัน ขึ นมาเห็ น นางตะเภาแก้ว ตะเภาทอง 1
กําลังเตรี ยมงานก็รู้สึกพอใจนางตะเภาทอง ส่ วน

พฤติกรรมในเรือง
=พฤติกรรมของตัวโกง

=ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก

๒๑๕

เรืองไกรทอง (วินัย ไกรบุตร)
ไกรทองเดิ น ทางมาพบนางตะเภาทองก็รู้ สึ ก
พอใจ
ในวัน ที ทําพิธีเสี ยบกระบะ ชาละวัน ทําให้เกิ ด
ท้องฟ้ ามืดคลึม และคาบนางตะเภาทองหายไป
ในนํา
เศรษฐีประกาศว่าถ้าใครฆ่าจระเข้ได้จะยกตะเภา
แก้วให้พร้อมสมบัติครึ งหนึง
ไกรทองตามลงมาสู้กบั ชาละวัน และใช้มีดแทง
ชาละวันได้รับบาดเจ็บ แล้ว พานางตะเภาทอง
ขึนมาได้
เศรษฐีจดั การแต่งงานให้ตะเภาแก้ว ตะเภาทอง
และไกรทอง
ตาเส่ ยมางานแต่งงานและบอกว่าคนทีอยู่ใต้น ํา
ตามทีไกรทองคิดนันจริ งๆ แล้วคือจระเข้ชาละ
วัน
ไกรทองมาหาตาเส่ ยเพือหาทางปราบชาละวัน
ตาเส่ ยบอกว่าต้องใช้หอกสัตโลหะทีหลอมจาก
โลหะเจ็ดชนิด และบอกว่าตะเภาทองจะพูดได้ก็
ต่อเมือชาละวันตาย
ไกรทองเตรี ยมตัวฆ่าชาละวัน ทําพิธีหลอมหอก
สัตโลหะ เมือหลอมหอกสําเร็ จก็ทาํ พิธีจุดเทียน
ระเบิ ด นําลงไปหาชาละวัน ไกรทองได้น างวิ
มาลา
ชาละวันมาเห็นโกรธ จึงต่อสูก้ นั ชาละวันหนีไป
ไกรทองออกตาม ไกรทองใช้หอกสัตโลหะแทง
ชาละวันตาย เมือชาละวันตาย นางตะเภาทองก็
พูดได้
หลังจากทีปราบชาละวันได้ ไกรทองก็เวียนไปๆ
กลับๆใต้นาํ กับบนบกและได้นางเลือมไลวรรณ

พฤติกรรมในเรือง

A1

=ตัวโกงลักพาตัวเอก

B2

=ตัวเอกได้รับข่าวให้ออกไปติดตาม

C
H
I
W*

=ตัวเอกยินยอมทีจะไปเสาะหา
=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
=ตัวเอกชนะตัวโกง
=การแต่งงาน

2

=ตัวเอกได้รับข้อมูลของตัวโกง

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ

F
W*

=การได้ของวิเศษ
=การแต่งงาน

H
I
U
ลงโทษ
W*

=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
=ตัวเอกชนะตัวโกง
=ตัวโกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูก
=การแต่งงาน

๒๑๖

สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องไกรทอง (วินยั ไกรบุตร)ดังนี
A 1 A1 B2 C H I W* 2 D F W* H I U W*
๕. ภาพยนตร์ เรื องพระรถเมรี หรื อ นางสิบสอง (๒๕๒๔)
เรืองนางพระรถเมรี
พฤติกรรมในเรือง
พ่อแม่ของนางสิ บสองพานางสิ บสองมาทิ งไว้ใน A9
=ตัวโกงขับไล่ตวั เอก
ป่ า เพราะยากจนไม่มีอะไรจะเลียง

=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน
นางสารตรามาพบนางทังสิ บสองคนและบอกว่า D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
จะนําไปเลียงเป็ นลูก
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
นางยักษ์เข้ามาขอดวงตาจากนางทังสิบสองคนแต่ Rs11 =การหลบหนี
นางไม่ยอมให้ ทังสิบสองคนจึงพากันหนี
นางยักษ์ออกตามหานางสิบสอง
Pr
=ตัวเอกถูกตามล่า
นางสิบสองหนีนางยักษ์มาเจอพระฤๅษี พระฤๅษี D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
จึงช่วยเอาไว้ ฤๅษีบงั ตาไม่ให้นางยักษ์เห็นนางทัง หรื อผูช้ ่วยเหลือ
สิ บสองคน เมือนางยักษ์มาถาม ฤๅษี ก็บอกว่าไม่ F
=การได้ของวิเศษ
เห็ น ใคร นางยักษ์ก็จ ากไป ฤๅษี มอบยาวิเศษให้
นางเภา
ฤๅษีบอกให้นางทังสอบสองคนเดินทางไปทางทิศ G4
=มีผชู้ ีทางให้ตวั เอกไป
นี แล้ว จะได้คู่ค รองทังสิ บสองคน นางเภาก็ออก
เดินทางต่อไป
นางเภามาพบท้าวรถสิ ทธิราชาแห่ งแคว้นยาสิ ทธิ W* =การแต่งงาน
นครขี ม้ามาและได้รั บ บาดเจ็ บ นางเภาจึ ง ช่ ว ย
เอาไว้ด ้วยว่านยาที พระฤๅษี ให้ไว้ นางเภาขอให้
ท้ายรถสิ ทธิแต่ งตังให้พีทังสิ บสองคนเป็ นชายา
ด้วย ทังหมดพากันเดินทางกลับเมือง
นางสารตราสื บข่ าวนางสิ บสองและทราบว่า ไป 1
=ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก
เป็ นชายาของท้าวรถสิ ทธิ นางยัก ษ์ว างแผนแก้
แค้นนางสิบสอง นางสารตราให้กองลมพานางไป
ยังเมืองยาสิทธิ
นางยักษ์สารตราแปลงเป็ นอาจารย์มาอาสาปราบ A12 =ตัวโกงปลอมเป็ นตัวเอกหรื อปลอม

๒๑๗

เรืองนางพระรถเมรี
ยัก ษ์ โดยนางมีเงื อนไข คื อ นางจะขอตําแหน่ ง
มเหสีเป็ นการแลกเปลียน
นางยัก ษ์ทาํ เสน่ ห์ใส่ ท้าวรถสิ ทธิ ทําให้หลงเชื อ
นาง
สารตราใส่ ร้ายว่านางท้องกับคนอืน พระองค์ได้
นางมาแค่ ส องเดื อ น นางจะท้อ งโตขนาดนี ได้
อย่างไร ท้าวรถสิทธิกริ ว นางสารตราให้นาํ นางทัง
สิบสองคนไปขังไว้ในถํา
นางสารตราควัก ลูก ตาของนางทังสิ บสองคน มี
นางเภาคนเดียวทีถูกควักลูกตาเพียงข้างเดียว นาง
สารตราให้นาํ ดวงตานางสิ บสองกลับไปเก็บไว้ที
เมืองทานตะวัน ทีห้องยา
วันหนึงลูกนางเภาคลอด นางพยายามจะพาลูกหนี
จากพีๆ ทีจะกินลูกนาง กองรักนําไปเลียงไว้
เทวดาแปลงเป็ นคนแก่นาํ ไก่ชมมาให้พระรถเสน
แล้วก็หายไป

พฤติกรรมในเรือง
เป็ นอย่างอืนเพือหลอกลวงตัวเอก
ส

=การทําเสน่ห์

A15

=ตัวโกงกักขังตัวเอก

A6
=ตัวโกงทําร้ายตัวเอกจนบาดเจ็บหรื อ
พิการ

D12

=ผูว้ ิเศษช่วยเหลือลูกของตัวเอก

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
F1
=ของวิเศษถูกนํามาให้
รถเสนนําไก่มาชนกับไก่ของเมืองจิน ดา ไก่ของ H2
=ต่อสูก้ นั ด้วยการทดสอบ การ
รถเสนชนะ ท้าวรถสิ ทธิ บอกว่าถ้าชนะอยากได้ แข่งขัน
อะไรตอบแทนก็จะให้ รถเสนบอกว่าไม่ตอ้ งการ I2
=ชัยชนะจากการแข่งขัน
ต้องการเพียงข้าวสิ บสองห่ อ ท้าวรถสิ ทธิถามว่า
แม่ชืออะไร รถเสนบอกว่าแม่ชือนางสิบสอง
นางสารตราออกมาเห็นพอดีและรู้ความจริ งว่ารถ 1
=ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก
เสนเป็ นลูกของนางสิ บสองจึงแกล้งเป็ นลมสลบ
ไป แกล้งปวดท้อง
นางสารตราบอกว่าตนไม่สบายอยากจะกินมะม่วง A
=พฤติกรรมของตัวโกง
หาวมะนาวโห่ ซึ งอยู่ ที เมื อ งทานตะวัน นาง
สารตราบอกว่ า รถเสนเป็ นผูม้ ี ฤ ทธิ ให้ร ถเสน
เดิ น ทางไปทางทิ ศตะวัน ตกซึ งเป็ นดิน แดนแห่ ง

๒๑๘

เรืองนางพระรถเมรี
ความฝัน
รถสิ ทธิขอร้ องให้รถเสนช่ว ย อยากได้อะไรก็จ ะ
ให้ รถเสนยินยอม
กองรักเรี ยกเทวดามาปรึ กษาว่าจะเดินทางไปเมือง
ทานตะวันอย่างไร เทวดาบอกว่าให้บอกไก่ ไก่ก็
กลายร่ างเป็ นม้า
ม้าพารถเสนเดินทางไปเมืองทานตะวัน

พฤติกรรมในเรือง

B1
=ตัวเอกถูกขอให้ช่วยเหลือในการออก
ติดตาม
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
F3
=มีผเู้ ตรี ยมของวิเศษไว้ให้
C
=ตัวเอกยินยอมทีจะไปเสาะหา

=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน
ระหว่างทางรถเสนมาพบฤๅษี ฤๅษี บอกว่าเมืองที D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
จะไปเป็ นเมืองยักษ์ เขาหวงมะม่วงหาวมะนาวโห่ หรื อผูช้ ่วยเหลือ
มาก รถเสนจะเอาอะไรไปแลก รถเสนจึงเอาสาร
ให้ฤๅษีดู ฤๅษีเห็นว่าสารนันเป็ นสารบอกว่าให้ฆ่า
พระรถเสนเสีย ฤๅษีจึงแปลงสารเสียใหม่
เมือนางเมรี อ่านสารก็ต ้องรั บพระรถเสนอย่างดี W* =การแต่งงาน
พระรถได้นางเมรี เป็ นชายา
เทวดาเข้ามาหาพระรถเสน และบอกว่าให้พระรถ D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
เสนมอมเหล้า นางเมรี และให้ข โมยไม้เ ท้าและ หรื อผูช้ ่วยเหลือ
ดวงตาไป
นางเมรี มาหารถเสนที ห้อง พระรถมอมเหล้าเมรี 4 =ตัวเอกพยายามทีจะตบตาตัวโกง
ในเหล้ามียาเสน่ห์ ทังสองก็หลับไป
4
=ตัวโกงหลงเชือตัวเอก
เทวดามาเตือนให้พระรถเสนกลับเมือง เทวดาเข้า D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
ไปหยิบดวงตา ห่ อยา และไม้เท้า แล้วมาปลุกรถ หรื อผูช้ ่วยเหลือ
เสนอีกครัง
พระรถเสนหนี ก ลับเมือง กองลมมาบอกเมรี ทัง Rs11 =การหลบหนี
สองติ ด ตามไป พระรถเสนเห็ น เมรี เป็ นยัก ษ์ Pr
=ตัวเอกถูกตามล่า
เทวดาให้เอายาวิเศษโปรยไปทําร้ายกองลม
เมรี ออ้ นวอนให้พระรถเสนกลับ พระรถหว่านยา I5
=ชัยชนะโดยฆ่าตัวโกงตายโดยไม่
ไปเป็ นทะเลกรด นางเมรี ตาย
ต้องมีการต่อสู้

๒๑๙

เรืองนางพระรถเมรี
รถเสนกลับเมืองและนําดวงตาและยาไปรักษาแม่
และป้ า
ความจริ งถูกเปิ ดเผยว่านางสารตราเป็ นยักษ์ รถ
เสนให้เชิญนางยักษ์สารตรามา รถเสนใช้ไม้เท้าชี
นางสารตรา แต่ทา้ วรถสิทธิห้ามไว้
นางยักษ์กลายร่ างเดิม อาละวาด ตีปราสาท ผูค้ น
ล้มตายมากมาย รถเสนจึงใช้ไม้เท้าต้นชีตายปลาย
ชีเป็ นชีนางยักษ์ นางยักษ์ก็ตาย
รถเสนใช้ไม้เท้าชุบชีวิตชาวบ้านและทหารทีตาย
ส่วนนางสิบสองก็ใช้ยาวิเศษช่วยชีวิตชาวบ้าน

พฤติกรรมในเรือง
K
=ความโชคร้ายหรื อความขาดแคลน
นันหมดไป
Ex
=คนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูกเปิ ดเผย

U
=ตัวโกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูก
ลงโทษ
E3

=ตัวเอกช่วยเหลือคนตาย

สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องพระรถเมรี หรื อ นางสิบสอง ดังนี
ช่วงที ๑ A9 D Rs11 Pr D G4 W*1 A12ส A15 A6
ช่วงที ๒ D12 D F1 H2 I2 1 A B1 D F3 C  D W* D 4 4 D Rs11 Pr I5 K Ex U E3
๖. ภาพยนตร์ เรืองพระอภัยมณี (๒๕๐๙)
เรืองพระอภัยมณี (มิตร-เพชรา)
เริ มเรื องทีพระอภัยมณี ถูก พระบิ ด าขับออกจาก
เมือง
พระอภั ย มณี เป่ าปี ให้ พ ราหมณ์ ทั งสามฟั ง
พราหมณ์ทงสามและศรี
ั
สุวรรณเมือได้ยินเสี ยงปี
ก็พากันหลับใหล
นางผีเสื อสมุท รได้ยิน เสี ย งปี ของพระอภัยมณี
หลงรัก จึงลักพาตัวพระอภัยไปไว้ในถํา
นางยัก ษ์แปลงกายเป็ นสาวงามและได้พระอภัย
มณี เป็ นสามี นางขังพระอภัยมณี ไว้ในนํา นางจะ
เป็ นคนออกไปหาอาหารมาไว้ให้ ต่อมานางยักษ์
ตังครรภ์และคลอดลูก ออกมาเป็ นชาย พระอภัย
มณี จึงตังชือว่าสินสมุทร

A9
B5


พฤติกรรมในเรือง
=ตัวโกงขับไล่ตวั เอก
=การเดินทางของตัวเอกทีถูกเนรเทศ
=เหตุการณ์ทีนําไปสู่ความเลวร้าย

1
A1
W*

=ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก
=ตัวโกงลักพาตัวเอก
=การแต่งงาน

๒๒๐

เรืองพระอภัยมณี (มิตร-เพชรา)
สินสมุทรมีเรี ยวแรงมากเหมือนแม่จึงสามารถเปิ ด
ปากถําออกไปได้ สิ น สมุทรไปพบเงือกตัว หนึ ง
จึ งจับมาให้พระอภัยมณี ดู พ่อเงื อกร้ องขอชี วิต
พระอภัยมณี บอกว่าให้ปล่อยไป พ่อเงื อกเล่าว่า
เดิมนันปู่ ย่าตายายของตนเองก็เป็ นมนุ ษย์ แต่เรื อ
ล่มจึงถูกเงือกจับไป สมสู่กนั จนมีลกู เป็ นเงือก
นางผีเสื อสมุทรฝั น ร้ าย ฝั น ว่ามี เทวดามาพังถํา
และมาแทงนาง แล้ว ควักดวงตาของนางไป พอ
ให้ พ ระอภัย มณี ช่ ว ยทํา นายฝั น พระอภัย มณี
ทํานายว่าเทวดาคือมัจจุ ร าชที จะมาเอาชี วิตนาง
นางต้องไปสะเดาะเคราะห์ ต้องจําศีลภาวนาไกล
หนึงร้อยโยชน์ เป็ นเวลาสามวันสามคืน
เมือนางผีเสื อสมุทรไปแล้ว พระอภัยมณี ก ับสิ น
สมุทรก็ไปหาพ่อเงื อก ทังสามตนกําลังรอพระ
อภัยมณี อยู่
เมือนางผีเสือสมุทรจําศีลภาวนาครบสามวันแล้ว
ก็ เ ดิ น ทางกลับ มาไม่ พ บพระอภัย มณี จึ ง ออก
ติดตามหา
พระอภัยมณี เข้าเขตเกาะแก้ว พิศดาร นางผีเสื อ
สมุทรเข้าไปไม่ได้ เพราะฤๅษี เสกคาถาอาคมกัน
เอาไว้ ฤๅษี ให้นางยักษ์กลับไป นางยักษ์ไม่ยอม
ฤๅษี จึ งเสกคาถาขว้า งไป นางผีเ สื อก็ ถอยห่ า ง
ออกไปหนึงร้อยโยชน์
พระอภัยมณี มาหานางเงือกและได้นางเงือกเป็ น
ชายา
พระอภัยมณี ตดั สินใจบวชและบําเพ็ญศีลภาวนา
ท้า วสิ ล ราชเดิ น ทางกลับ เมื อ ง คนบนเกาะขอ
อาศัยไปด้วย พระอภัยมณี ขออาศัยเรื อไปด้วย
นางผีเสือสมุทรตามมาบุกเรื อ ล่มเรื อ ผูค้ นพากัน

พฤติกรรมในเรือง
E
=ปฏิกิริยาของตัวเอกต่อผูม้ ีอาํ นาจ
วิเศษหรื อผูช้ ่วยเหลือ (ในด้านบวกหรื อในด้าน
ลบ)

4
4

=ตัวเอกพยายามทีจะตบตาตัวโกง
=ตัวโกงหลงเชือตัวเอก

Rs11 =การหลบหนี
D13 =ผูว้ ิเศษมาช่วยเหลือโดยคําร้องขอของ
ตัวเอก หรื อช่วยเหลือตามสัญญา
Pr
=ตัวเอกถูกตามล่า

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ

W*

=การแต่งงาน

บ
=ตัวเอกบวช
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
Pr
=ตัวเอกถูกตามล่า

๒๒๑

เรืองพระอภัยมณี (มิตร-เพชรา)
พฤติกรรมในเรือง
ตายหมด สิ นสมุทรพานางสุ วรรณมาลีหนี ท้าว
สิลราชถูกนางยักษ์ฆ่าตาย
พระอภัย มณี เกาะขอนไม้ม าขึ นฝั ง นางผีเ สื อ Rs11 =การหลบหนี
สมุทรตามมา พระอภัยมณี เสกคาถาไล่นางยักษ์
นางยัก ษ์ไม่ยอมกลับ พระอภัยมณี เป่ าปี สังหาร I5
=ชัยชนะโดยฆ่าตัวโกงตายโดยไม่ตอ้ ง
นางผีเสื อสมุทร นางกระอักเลือดตาย สิ นสมุทร มีการต่อสู้
ได้ยนิ เสียงปี ก็รู้ว่าบิดาเป่ าปี สังหารนางเสือสมุทร
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องพระอภัยมณี (มิตร-เพชรา) ดังนี
A9 B5  1 A1 W* E 4 4 Rs11 D13Pr D W* บ D Pr Rs11 I5
๗. ภาพยนตร์ เรื องพระอภัยมณี (๒๕๔๕)
พระอภัยมณี (สุ รชัย-จุฬาลักษณ์)
พระอภัยมณี และศรี สุ ว รรณควบม้า มาเฝ้ าพระ
บิดา พระบิ ดาพาทังสองคนออกมาชมบ้านเมือง
และบอกว่า ถึงเวลาแล้ว ที ทังสองคนจะต้องไป
เรี ยนวิชาเพือกลับมาปกครองบ้านเมือง ทังสองจึง
เดินทางไปเรี ยนวิชา
ศรี สุวรรณเลือกเรี ยนวิชากระบอง เมือเรี ยนวิชา
สําเร็ จ อาจารย์ก็มอบกระบองให้ศรี สุวรรณ ส่ วน
พระอภัยมณี เลือกเรี ยนวิชาเป่ าปี เมือทังสองเรี ยน
วิชาสําเร็ จก็เดินทางกลับบ้านเมือง
พระอภัยมณี และศรี สุวรรณเข้าเฝ้ าพระบิ ดาและ
กราบทูลว่าทังสองไปเรี ยนวิชาอะไรมา พระบิดา
กริ วมากทีทังสองคนไปเรี ยนวิชาทีไม่เหมาะสม
กับ การเป็ นลู ก กษัต ริ ย์ ซึ งสมควรที จะเรี ยน
วิชาการปกครอง การรบทัพจับศึก บิดาจึงขับไล่
ทังสองออกจากเมือง



พฤติกรรมในเรือง
=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
ข
=ตัวเอกเรี ยนวิชากับพระฤๅษี/อาจารย์
F
=การได้ของวิเศษ
A9
=ตัวโกงขับไล่ตวั เอก
B5
=การเดินทางของตัวเอกทีถูกเนรเทศ

๒๒๒

พระอภัยมณี (สุ รชัย-จุฬาลักษณ์)
พราหมณ์ ทงสามแสดงวิ
ั
ชาให้พระอภัยมณี และ
ศรี สุวรรณชม พราหมณ์วิเชียรถามว่าพระอภัยมณี
เชียวชาญวิชาใด พระอภัยมณี เป่ าปี ให้ฟัง ทังหมด
พากันหลับใหล
เสียงปี ทําให้นางผีเสื อสมุทรเข้ามาดูใกล้ๆว่าใคร
เป็ นคนเป่ าปี หลงรั ก พระอภัยมณี แ ละจับ พระ
อภัยมณี ไปไว้ในถํา นางแปลงกายเป็ นหญิงงาม
พระอภัยมณี ตืนขึนมาพบว่าตัวเองอยู่ในถํา พระ
อภัยมณี ได้นางยัก ษ์เป็ นชายา พระอภัยมณี ก ลัว
นางยักษ์จะจับกิน นางยักษ์สญ
ั ญาว่าจะไม่กิน ถ้า
นางผิดสัญญาขอให้นางตาย
พระอภัย มณี อ อกมาจากถํา เพื อมาตามหาสิ น
สมุทร และมาพบสินสมุทรจับพ่อเงือกจึงบอกให้
ปล่อยไป
พระอภัยมณี ได้นางเงือก
นางยักษ์ฝันร้าย นางฝันว่าเทวดาถือพระขรรค์มา
ฟันคอนางจนขาด นางเล่าความฝันให้พระอภัย
มณี ฟัง พระอภัยมณี ทาํ นายว่านางฝันร้าย นางต้อง
ไปสะเดาะเคราะห์ ให้นางเดินทางไปจําศีลในป่ า
เป็ นเวลาสามวัน ไม่กินอะไรเลย เคราะห์กรรมก็
จะหมดไป
พวกเงือกพาพระอภัยมณี หนี



พฤติกรรมในเรือง
=เหตุการณ์ทีนําไปสู่ความเลวร้าย

1
A1

=ตัวโกงได้รับข้อมูลของตัวเอก
=ตัวโกงลักพาตัวเอก

W*

=การแต่งงาน

E
=ปฏิกิริยาของตัวเอกต่อผูม้ ีอาํ นาจ
วิเศษหรื อผูช้ ่วยเหลือ (ในด้านบวกหรื อในด้าน
ลบ)
W* =การแต่งงาน
4 =ตัวเอกพยายามทีจะตบตาตัวโกง
4
=ตัวโกงหลงเชือตัวเอก

Rs11 =การหลบหนี
D13 =ผูว้ ิเศษมาช่วยเหลือโดยคําร้องขอ
ของตัวเอก หรื อช่วยเหลือตามสัญญา
เมือนางยักษ์ก ลับมาไม่เจอพระอภัยมณี นางจึ ง Pr
=ตัวเอกถูกตามล่า
ออกตามหา
ในขณะนั นเองศรี สุ วรรณ นางเกศราและ D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
พราหมณ์ทงสามก็
ั
เดินทางมาถึงเกาะนี พอดี นาง หรื อผูช้ ่วยเหลือ
ยัก ษ์ออ้ นวอนขอให้พระอภัยมณี ก ลับ แต่ พระ

๒๒๓

พระอภัยมณี (สุ รชัย-จุฬาลักษณ์)
พฤติกรรมในเรือง
อภัยมณี ไม่ยอมกลับ
พระอภัยมณี ข อร้ องให้น างยักษ์หยุด แต่น างไม่ I5
=ชัยชนะโดยฆ่าตัวโกงตายโดยไม่ตอ้ ง
ยอม พระอภัยมณี ทนไม่ได้จึ งเป่ าปี สังหารนาง มีการต่อสู้
ผีเสือสมุทร
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องพระอภัยมณี (สุรชัย) ดังนี
 ข F A9 B5  1 A1 W* E W* 4 4 Rs11 D13 Pr D I5
๘. ภาพยนตร์เรื องสุ ดสาคร (๒๕๔๙)
เรืองสุ ดสาคร
พฤติกรรมในเรือง
ส่วนนางเงือกทีอยูเ่ กาะแก้วพิสดารมีลกู คนหนึง a6
=การขาดในรู ปแบบอืนๆ
ชือ สุดสาคร
นางเงือกขอให้ฤๅษีช่วยดูแลสุดสาคร
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
สุ ดสาครบอกว่ามาเจอม้าประหลาด ตัวเหมือน ข
=ตัวเอกเรี ยนวิชากับพระฤๅษี/อาจารย์
ม้า หัว เหมือนงู มีเขา หางเหมือนปลา ลําตัว มี F
=การได้ของวิเศษ
เกล็ดสีดาํ เดินบนนําก็ได้ ดํานําก็ได้ ฤๅษี บอกว่า
คือม้านิ ลมังกร ถ้าจะจับมันได้จ ะต้องใช้เชื อก
และไม้เท้าของฤๅษี มาจับ สุ ดสาครไปจับม้านิ ล
มังกรได้
ฤๅษี บ อกว่ า ถึ ง เวลาแล้ว ที สุ ดสาครจะต้ อ ง B4
=การรับรู้ข่าวร้ายในรู ปแบบต่างๆ
ออกไปตามหาพ่อ นางเงื อกเอาปิ นที พระอภัย
มณี มอบให้มาให้สุดสาคร
ฤๅษีให้สุดสาครบวชจะได้ปลอดภัย
บ
=ตัวเอกบวช
ฤๅษี บ อกว่ า ให้ สุ ด สาครเดิ น ทางไปทางทิ ศ 
=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน
ตะวันออกและจะได้พบพ่อ
สุ ด สาครเดิ นทางมาถึงเมืองปั ก กาซึงเป็ นเมือง A
=พฤติกรรมของตัวโกง
เนรมิต ต้องต่อสู้กบั ปี ศาจ พระฤๅษี มาช่วย เมือ H
=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
ปราบปี ศาจได้ก็หายไป สุดสาครเดินทางต่อ
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ

๒๒๔

เรืองสุ ดสาคร

พฤติกรรมในเรือง
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
I
=ตัวเอกชนะตัวโกง
สุ ด สาครเดิ น ทางมาพบชี เปลือย ที อ้างตัว เป็ น 3 =รู ปแบบต่างๆ ของการโกหก
ผูว้ ิเศษบอกว่าทางที สุ ด สาครจะเดิ นทางไปตา หลอกลวง
มหาพ่อมีทะเลนํากรด ตนจะสอนวิชาให้
3
=ตัวเอกมีปฏิกริ ยาตอบสนองการโกหก
หลอกลวงของตัวโกง
ชีเปลือยผลัก สุ ดสาครตกเหวแย่งเอาไม้เท้าไป A5
=รู ปแบบต่างๆ ของการขโมย
และใช้ไ ม้เท้า บังคับ ม้านิ ล มังกร ชี เ ปลื อยเข้า
เมืองการเวก อ้างตัวเป็ นผูว้ ิเศษ ท้าวสุริโยทัยเชิญ
ชีเปลือยเข้าเมืองและต้อนรับอย่างดี
เมือชีเปลือยลงจากหลังม้านิ ลมังกร ม้านิ ลมังกร D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
ก็หนีกลับมาหาสุ ดสาคร ม้านิ ลมังกรมาช่วยสุ ด หรื อผูช้ ่วยเหลือ
สาครและพาสุ ดสาครมาตามชีเปลือย สุ ดสาคร Ex
=คนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูกเปิ ดเผย
มาพบหัศไชยและเสาวคนธ์ ทังสองสอบถามสุ ด F11 =ตัวเอกได้ของวิเศษทีถูกแย่งไป
สาครเมือรู้ ก็ช่ว ยสุ ด สาครไปแย่งไม้เท้าคื น มา กลับคืนมา
จากชีเปลือยในขณะทีชีเปลือยหลับ ทุกคนทราบ
ความจริ ง
ชีเปลือยออกไปจากเมือง
U
=ตัวโกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูก
ลงโทษ
ท้าวสุริโยทัยขอให้สุดสาครช่วยปราบผีเสือ
B1
=ตัวเอกถูกขอให้ช่วยเหลือในการออก
ติดตาม
สุ ดสาครยินดีไปปราบผีเสื อยักษ์ตามคําขอของ C
=ตัวเอกยินยอมทีจะไปเสาะหา
ท้าวสุริโยทัย หัศไชยและเสาวคนธ์แอบตามไป
ด้วย
นางผีเสือจับเสาวคนธ์ไป
A
=พฤติกรรมของตัวโกง
สุ ด สาครต่ อ สู้ก ับผีเ สื อ ฆ่า ผีเ สื อยัก ษ์และช่ ว ย H
=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
เสาวคนธ์ได้
I
=ตัวเอกชนะตัวโกง
สุดสาครขอลาเดินทางต่อไป โดยขีม้านิลมังกร G2
=ตัวเอกขี(ม้า) ไป เดินทางทางบกหรื อ
ทางนํา

๒๒๕

เรืองสุ ดสาคร
พฤติกรรมในเรือง
อุศเรนยกกองทัพมา ศรี สุวรรณต่อสูก้ บั อุศเรน ง
=หลังจากพลัดพรากแล้วได้เจอกัน
สุดสาครมาพบทังสองฝ่ ายต่อสูก้ นั และเห็นอุศ K
=ความโชคร้ายหรื อความขาดแคลนนัน
เรนจับตัวพระอภัยมณี สุดสาครจึงช่วยบิดา ศรี หมดไป
สุวรรณจะฆ่าอุศเรนแต่พระอภัยมณีขอไว้ เพราะ
อุศเรนได้ช่วยชีวติ ตนไว้ สุดสาครเอาปิ นปักผม
ให้พระอภัยมณี ดู จึงรู้ว่าเป็ นพ่อลูกกัน
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องสุดสาคร ดังนี
a6 D ข F B4 บ  A H D I 3 3 A5 D Ex F11 B1 U C A H I G2 ง K
๙. ภาพยนตร์การ์ ตูนเรืองสุ ดสาคร (๒๕๒๒)
เรืองสุ ดสาคร (อนิเมชัน)
นางเงือกเจ็บท้องคลอดลูกออกมาเป็ นสุดสาคร

a6

พฤติกรรมในเรือง
=การขาดในรู ปแบบอืนๆ

ฤๅษีช่วยเลียงให้ เมือโตขึนฤๅษีก็สอนวิชาต่างๆ D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
ให้สุดสาคร
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
ข
=ตัวเอกเรี ยนวิชากับพระฤๅษี/อาจารย์
ฤๅษีให้สุดสาครลองสู่กบั ช้างก็สู้ได้ วันหนึ งสุ ด F
=การได้ของวิเศษ
สาครมาเจอมานิ ล มัง กรแต่ ย งั จับไม่ไ ด้ จึ ง มา
บอกพระฤๅษี พระฤๅษีบอกว่าม้าตัวนันคือม้านิล
มังกร แม่เป็ นม้า พ่อเป็ นมังกร ผสมกันกลายเป็ น
ม้านิลมังกร มีฤทธิมาก ฤๅษีสอนมนตร์ ไว้บงั คับ
ม้านิลมังกร และให้หวายไว้เป็ นบังเหี ยนม้า สุ ด
สาครออกไปจับม้านิลมังกรอีกครัง และจับได้
ฤๅษีให้สุดสาครไปตามหาพ่อ บอกว่าพ่อยู่เมือง B2
=ตัวเอกได้รับข่าวให้ออกไปติดตาม
ผลึก ชือพระอภัยมณี
ฤๅษีมอบของวิเศษให้สุดสาครป้ องกันตัว คือ ไม้ F
=การได้ของวิเศษ
เท้าวิเศษ สําหรับป้ องกันภูตผี สูก้ บั ศัตรู และช่วย บ
=ตัวเอกบวช
ให้แคล้วคลาด มอบหวายวิเศษสําหรับบังคับม้า

๒๒๖

เรืองสุ ดสาคร (อนิเมชัน)
พฤติกรรมในเรือง
นิ ลมังกร มอบหนังเสื อ ประคําคอและให้สุ ด
สาครบวชเป็ นโยคี
สุ ดสาครออกเดิ นทาง มาถึงเมือปี ศาจและต่อสู้ 
=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน
กันจนเหนือย
สุดสาครสูก้ บั ปี ศาจมาเจ็ดวันเจ็ดคืน
A
=พฤติกรรมของตัวโกง
H
=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
สุดสาครเรี ยกพระเจ้าตามาช่วย ก็ปราบปี ศาจได้ D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
ฤๅษีช่วยปราบปี ศาจเสร็ จก็กลับไป
I
=ตัวเอกชนะตัวโกง
สุ ด สาครเดิ น ทางต่ อ มาพบชี เ ปลื อ ยแห่ ง เกาะ 3 =รู ปแบบต่างๆ ของการโกหก
พนม ชี เ ปลื อยหลอกว่ าจะสอนวิช าข้ามทะเล หลอกลวง
นํากรด แล้วผลักสุ ดสาครตกเหว และชิงเอาไม้ 3
=ตัวเอกมีปฏิกริ ยาตอบสนองการโกหก
เท้าวิเศษไป
หลอกลวงของตัวโกง
A5
=รู ปแบบต่างๆ ของการขโมย
สุ ด สาครนึ ก ถึ ง ฤๅษี ฤๅษี ก็ม าช่ ว ยขึ นจากเหว D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
แล้วจากไป
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
ม้านิลมังกรกลับมาหาสุดสาคร สุดสาครตามชี F11 =ตัวเอกได้ของวิเศษทีถูกแย่งไป
เปลือยมาทีเมืองการะเวก เห็นชีเปลือยหลับจึง กลับคืนมา
หยิบไม้เท้ามา
พระราชาเชิญสุดสาครเข้าเมือง และทําให้ทราบ Ex
=คนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูกเปิ ดเผย
ความจริ ง
ชีเปลือยถูกลงโทษให้ขบั ไล่ออกจากเมือง
U
=ตัวโกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูก
ลงโทษ
สุดสาครมาอยูท่ ีเมืองการเวกมาช้านานมีเพือน B3
= ตัวเอกตัดสินใจออกติดตามเอง
เล่น คือธิดาและโอรสชือเสาวคนธ์และหัสไชย
สุดสาครขอลาเดินทางไปเมืองผลึก
สุดสาครมาเจอผีเสือยักษ์จึงต่อสูก้ บั ยักษ์
A
=พฤติกรรมของตัวโกง
H
=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
เทวดามาบอกวิธีฆ่าผีเสือยักษ์
D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ

๒๒๗

เรืองสุ ดสาคร (อนิเมชัน)

พฤติกรรมในเรือง
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
สุ ดสาครฆ่ า ผี เ สื อยัก ษ์ แ ละได้ แ ก้ ว ตาของ I
=ตัวเอกชนะตัวโกง
ผีเสือยักษ์
F
=การได้ของวิเศษ
สุดสาครออกเดินทางต่อโดยเรื อ
G2
=ตัวเอกขี(ม้า) ไป เดินทางทางบกหรื อ
ทางนํา
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์การ์ตนู เรื องสุดสาคร ดังนี
a6 D ข F B2 F บ  A H D I 3 3 A5 D F11 Ex U B3 A H D I F G2
๑๐. ภาพยนตร์ เรื องโสนน้ อยเรือนงาม
เรืองโสนน้ อยเรือนงาม
พระราชากําลังเฝ้ ารอพระมเหสี ให้ประสูติ ธิด า
ตอนคลอดออกมามี เ รื อนทองปรากฏขึ น
พระราชาให้โหรทํานาย โหรทํานายว่าพระธิดา
เป็ นผูม้ ีบุญญาธิการ จะช่วยให้ชนกชนนี มีความ
เจริ ญ ไพร่ ฟ้ามีความสุ ข พระราชาตังชือนางว่า
โสนน้อยเรื อนงาม
วัน หนึ งมี เ สี ย งฟ้ าร้ อ ง อากาศวิ ป ริ ต มี ย ัก ษ์
ปรากฏขึน พระราชาให้โหรทํานาย โหรทํานาย
ว่าทีเกิดอาเพศเพราะกรรมเก่าของนางโสนน้อย
จะแก้อ าเพศได้น างโสนน้อ ยจะต้อ งเนรเทศ
ตนเองออกจากบ้านเมือง อาเพศทังหลายก็จ ะ
หมดไป นางโสนน้อยออกเดินทาง
นางโสนน้อยมาพบผูว้ ิเศษ ผูว้ ิเศษมอบยาวิเศษ
ซึงเป็ นรากสมุนไพร เป็ นยาศักดิสิทธิ ถ้ารู้สึกหิ ว
กินยานีก็จะมีแรง ถ้าได้มีบาดแผล เจ็บป่ วย ฝน
กับนําทาแผล ความเจ็บปวดต่างๆ ก็จะหายไป
คนตายที ยัง ไม่ เ น่ า เปื อย ฝนสมุ น ไพรกับ นํา
กรอกยาเข้าไป เมือยาตกถึง ท้องก็จ ะฟื น พ่ น


เริ มต้น

B5


พฤติกรรมในเรือง
=ความเป็ นมาของตัวละคร เหตุการณ์

=การเดินทางของตัวเอกทีถูกเนรเทศ
=ตัวเอกออกเดินทางจากบ้าน

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ
F
=การได้ของวิเศษ

๒๒๘

เรืองโสนน้ อยเรือนงาม
พฤติกรรมในเรือง
นํายาให้ร่างกาย เมือครบเจ็ดครังก็จะฟื น ผูว้ ิเศษ
บอกให้ เ ดิ น ทางไปทางทิ ศหรดี แต่ น างมี
บาปกรรมแต่หนหลังมาก แล้วผูว้ ิเศษก็หายไป
นางกุลาออกมาหาอาหาร แต่ ถูก งูก ัด ตาย นาง 
=เหตุการณ์ทีนําไปสู่ความเลวร้าย
3
โสนน้อ ยเดิ น ทางมาพบจึ ง ใช้ยาวิเ ศษช่ ว ยชุ บ E
=ตัวเอกช่วยเหลือคนตาย
ชีวิตนางกุลา ทังสองเดินทางไปด้วยกัน
*A =ตัวโกงร่ วมเดินทางไปกับตัวเอก และ
โยนตัวเอกลงเหว
ทหารออกป่ าวประกาศหาผูช้ ่ ว ยชุ บ ชี วิ ต พระ
วิจิตร ลูกท้าวกาลศึก ผูค้ รองเมือง ถ้าใครรักษา
ได้ ก็ จ ะได้อ ยู่ ใ นวัง พระวิ จิ ต รถู ก พิ ษ นาค
สิ นชีวิตไปเจ็ดปี แล้วแต่ร่างกายไม่เน่ าเปื อย ใคร
แก้ไขได้อยากได้สิ งได้ก็จะให้ ทหารพานางโสน
น้อยและนางกุลาเข้าเมืองเพือไปรักษาพระวิจิตร
นางโสนน้อยรับอาสา นางพานางกุลา
เข้าไปด้ว ย เมือนางโรยยานางโสนน้อยก็รู้สึก
ร้อนด้ว ยพิษ นาค นางจึ งออกไปจากห้อง นาง
กุลาเอาชุดนางโสนน้อยมาใส่ พระวิจิตรฟื นขึน
นางกุลาก็สวมรอยว่าตนเองเป็ นคนรั ก ษาและ
ช่วยชุบชีวิต และขอให้อภิเษกพระวิจิตรกับนาง
พระราชาบอกให้รอไปก่อน
พระวิจิ ต รมาหานางโสนน้อย โสนน้อยขอให้
พระวิจิตรไปนําเรื อนทองมาจากเมืองโรมวิสัย
และจะทราบความเป็ นมาของนาง พระวิจิ ต ร
รับคํา
พระวิจิตรนําเรื อนทองมาให้โสนน้อย และเรื อน
ขยายใหญ่ขึน
พระวิ จิ ต รตามมาและเข้า ไปอยู่ใ นเรื อนทอง
ด้วยกัน

3
3
ต
E3

=ข้อมูลของตัวละครอืนๆ
=ได้รับข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ
=ตัวเอกตาย
=ตัวเอกช่วยเหลือคนตาย

A12 =ตัวโกงปลอมเป็ นตัวเอกหรื อปลอม
เป็ นอย่างอืนเพือหลอกลวงตัวเอก

D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
หรื อผูช้ ่วยเหลือ

F

=การได้ของวิเศษ

T1

=อยูใ่ นทีอยูใ่ หม่

๒๒๙

เรืองโสนน้ อยเรือนงาม
พฤติกรรมในเรือง
ทุกคนรู้ความจริ ง นางกุลาถูกลงโทษให้เนรเทศ Ex
=คนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูกเปิ ดเผย
นางออกไป
Q
=ตัวเอกเป็ นทีรู้จกั
U
=ตัวโกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูก
ลงโทษ
ต่อมาพระวิจิตรและนางโสนน้อยเดิน ทางโดย ค1
=การพลัดพรากจากกันในทะเลหรื อ
เรื อกลับบ้านเมือง แต่มีพายุ ทําให้เรื อแตก โสน แม่นาํ
น้อยและพระวิจิตรพลัดพรากกัน
นางโสนน้อยคลอดบุตรแล้วมาอาศัยกับเศรษฐี D
=พฤติกรรมแรกของผูม้ ีอาํ นาจวิเศษ
พ่อแม่ของวิไล นางกุลาลัก ลูกนางโสนน้อยไป หรื อผูช้ ่วยเหลือ
ทิ งนํา ฤๅษีช่วยเอาไว้และตังชือว่าไพรวัน
พระวิจิต รมาพบโจรและ นางกุลากําลังทําร้ าย A
=พฤติกรรมของตัวโกง
นางโสนน้อย พระวิจิตรฆ่าโจร
H
=ตัวเอกต่อสูก้ บั ตัวโกง
I
=ตัวเอกชนะตัวโกง
นางกุลาถูกสาปเป็ นวัวแก่
U
=ตัวโกงหรื อคนทีปลอมเป็ นตัวเอกถูก
ลงโทษ
สรุ ปโครงสร้างภาพยนตร์เรื องโสนน้อยเรื อนงาม ดังนี
 B5 D F  E3 *A 33 ต E3 A12 D F T1 Ex Q U ค1 D A H I U

