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บทคัดย่อ
เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” เขียนในสมุดไทย 1 เล่ม เก็บรักษาอยู่ที่สานักหอสมุดแห่งชาติ เรื่องดาหลังฉบับนี้ แต่ง
เป็นนิทานคากลอน มีเนื้อหาเริ่มจากอิเหนาลาบุษบาส้าหรีกลับไปเข้าเฝ้าท้าวกุเรปันจนถึงดะหมังลวงบุษบาส้าหรีไปฆ่า ในสมุดไทย
มีโคลงกระทู้ระบุว่ากวี “ทรงแปลงแต่งใหม่” จากเรื่องดาหลังที่ใช้เล่นละครซึ่งน่าจะหมายถึงเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ ของ
รัชกาลที่ 1 เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” นี้ สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ และผู้แต่งน่าจะเป็นกษัตริย์
หรือเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ด้วยเหตุที่เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” แต่งเป็นนิทานคากลอนซึ่งไม่เคยปรากฏ
มาก่ อนว่ ามี การน ารู ป แบบนี้ มาแต่ ง เรื่ องดาหลั ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ส านวนแปลกต่ า งกั บ เรื่ อ งดาหลั ง ฉบั บ หลั กคื อ เรื่ อ งดาหลั ง
พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 บทความนี้จึงมุ่งศึกษาการดัดแปลงเรื่องดาหลังและลักษณะทางวรรณศิลป์ของเรื่องดาหลังฉบับนี้
ในฐานะนิ ทานค ากลอน ผลการศึ กษาพบว่ า เรื่ องดาหลั ง ฉบั บ “ทรงแปลงแต่ ง ใหม่ ” มี เ นื้ อ หาหลั ก ตรงกั บ เรื่ องดาหลั ง
พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 แต่มีการดัดแปลงรายละเอี ยดเนื้อหาและลักษณะตัวละครให้ต่างออกไปหลายลักษณะ ทาให้
ปมขัดแย้งเกี่ยวกับความรักต่างศักดิ์เด่นชัดขึ้น เร้าอารมณ์สะเทือนใจของผู้อ่านผู้ฟัง และทาให้เรื่องราวชวนติดตามในฐานะ
วรรณกรรมเพื่อการอ่านการฟัง นอกจากนี้ เรื่องดาหลังฉบับ นี้ยังประพันธ์ขึ้นอย่างมี วรรณศิ ลป์ ทั้งศิ ลปะการใช้ภ าษาและ
ศิลปะในการสอดแทรกคติคาสอน เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่ง ใหม่ ” นับ เป็นเรื่ องดาหลังสานวนแปลกฉบับ หนึ่งที่ มี
คุณค่าต่อวงวรรณคดีไทย ทั้ งคุณค่ าด้านวรรณคดีและคุณ ค่าด้ านการขยายความรู้เกี่ ยวกั บประวัติวรรณคดีเ รื่องดาหลังใน
สังคมไทยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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Abstract
The “Song Plang Tang Mai” version of Dalang, or the “new adapted” Dalang, was written in a folded paper
book (a Samut Thai) which is now kept at the National Library of Thailand. It starts from a scene in
which Inao leaves Butsaba Chaorai in a forest and returns to the Kurepan kingdom to meet its king,
and moves forward to a scene in which Butsaba Chaorai is deceived and put to death by Damang. It
is mentioned in the Samut Thai that the poet composed this work by adapting a Dalang play which is
probably the Dalang of King Rama I. This paper assumes that the “Song Plang Tang Mai” version of the
Dalang was composed by a king or royalty during the Rattanakosin period. This version of the Dalang was
composed in the form of a Nithan Kham Klon, or poetic tale, which had not appeared before the Dalang
story was composed in this form, and it is a different version of the Dalang to the main King Rama I
version. This paper thus aims to examine the adaptation and the literary arts of the “Song Plang Tang
Mai” version of the Dalang as a Nithan Kham Klon. The study finds that the “Song Plang Tang Mai” version
of the Dalang shares its main content and storyline with that of the Dalang of King Rama I. However, it
adapts many details and characters, highlighting the love conflict in the episode and arousing the emotions
and interest of the audience. The study also finds that the “Song Plang Tang Mai” version of the Dalang
was composed artistically, as can be seen from its language and the insertion of didactic content for
women. The “Song Plang Tang Mai” version of the Dalang could be considered as a significant work in
the Thai literary tradition, as it contains both literary value as a Nithan Kham Klon and extends our
knowledge of the history of Dalang literature.
Keywords: Dalang, Nithan Kham Klon, a folded paper book, adaptation, literary arts
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1. บทนา
เรื่องดาหลังหรือ “อิเหนาใหญ่” มีขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นเดียวกับเรื่องอิเหนาหรือ “อิเหนาเล็ก” เรื่อง
ดาหลังและเรื่องอิเหนาเป็นพระนิพนธ์ของพระราชธิดา 2 พระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดยทรงพระนิพนธ์ขึ้นเป็น
บทละครสาหรับใช้เล่นละครในอันเป็นละครของพระมหากษัตริย์ กล่าวคือเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลทรงพระนิพนธ์เรื่องดาหลัง ส่วน
เจ้าฟ้ าหญิง มงกุฎ ทรงพระนิ พนธ์เ รื่องอิเหนา เรื่ องดาหลัง และเรื่องอิเหนาฉบับ อยุธยาดัง กล่าวนี้ พระวรวงศ์เ ธอ กรมหมื่ น
พิทยลาภพฤฒิยากร ได้ทรงสืบค้นและพบว่า “บทละครทั้งสองเรื่องนี้ศูนย์ไปเสียแล้ว” (Phitthayalapphruethiyakon 1974,
202)
ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องดาหลังเพื่อทรง
ฟื้นฟูเรื่องนี้ขึ้นอีกครั้ง เช่นเดียวกับที่ทรงฟื้นฟูบทละครในอีก 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา เรื่องดาหลังพระราช
นิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 มีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ กาเนิดอิเหนาจนถึงอิเหนาออกตามหาบุษบาก้าโละจนพบ เรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์
ของรัชกาลที่ 1 พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 และเป็นเรื่องดาหลังฉบับหลักที่เป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อพิ จารณาประวัติและการดารงอยู่ข องเรื่ องดาหลัง นับแต่ สมัยอยุธยาจนถึ งสมัย รัตนโกสินทร์ พบว่าเรื่องดาหลั ง
นาเสนอผ่านการแสดงเป็นหลัก ดังเห็นได้ว่ารูปแบบแรกของเรื่องดาหลังในสมัยอยุธยาคือบทละครสาหรับเล่นละครใน ครั้นถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากเป็นละครในแล้ว เรื่องดาหลังยังนาไปเล่นละครประเภทอื่น ๆ ด้วย ดังเช่นในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง
สมัยรัชกาลที่ 5 ละครคณะนายเสือได้นาไปเล่นเป็นละครแขกหรือละครมะโย่งของมลายู โดยร้องเป็นภาษามลายู แต่เจรจา
เป็นภาษาไทย (Damrongrachanuphap 1965, 190-191) หรือคณะละครราของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ก็
เล่นเรื่องดาหลังด้วยเช่นกัน (Damrongrachanuphap 1965, 205) ละครราคณะนี้นิยมเล่นแบบ “พันทาง” คือมีลักษณะออก
ภาษาตามเชื้อชาติของตัวละคร ทาให้สันนิษฐานว่าเรื่องดาหลังก็คงเล่นแบบออกภาษาทางชวา (Surapone 2004, 229)
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า เรื่องดาหลังเท่าที่พบหลักฐานในปัจจุบันพบเป็นบทละครและการแสดงต่าง ๆ ยังไม่พบว่ามี
เรื่องดาหลังปรากฏในศิลปะและวรรณคดีประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อสารวจสมุดไทยในสานักหอสมุดแห่งชาติ พบเรื่อง
ดาหลังฉบับหนึ่งที่น่าสนใจและอาจช่วยขยายความรู้เกี่ยวกับประวัติและการนาเสนอเรื่องดาหลังได้ ได้แก่ สมุดไทยเรื่องดาหลัง
เลขที่ 364
เรื่องดาหลังฉบับสมุดไทยเลขที่ 364 แต่งเป็นกลอนเพลง มีเนื้อหาเฉพาะตอน เริ่มจากอิเหนาลาบุษบาส้าหรีกลับไปเข้าเฝ้า
ท้าวกุเรปันจนถึงบุษบาส้าหรีตั้งจิตอธิษฐานก่อนถูกดะหมังสังหาร เรื่องดาหลังฉบับนี้ไม่ปรากฏผู้แต่งและยุคสมัยที่แต่ง แต่ใน
หน้าปลายของสมุดไทยมีโคลงกระทู้กล่าวถึงผู้แต่งเรื่องดาหลังฉบับนี้ว่า เป็นผลงานที่กวีผู้หนึ่ง “ทรงแปลงแต่งใหม่” บทความ
นี้จึงเรียกเรื่องดาหลังฉบับนี้ว่า ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” เพื่อระบุลักษณะเฉพาะของเรื่องดาหลังฉบับนี้
เรื่ องดาหลั ง ฉบั บ “ทรงแปลงแต่ ง ใหม่ ” เป็นหลักฐานส าคั ญ ที่แ สดงให้เ ห็ นว่ ามีการแต่ งเรื่ องดาหลั งเป็ นวรรณคดี
ประเภทอื่ นด้ วยนอกเหนื อจากบทละคร เมื่อพิจารณาตัวบทในเบื้องต้ นพบว่ า เรื่องดาหลังฉบั บนี้ มีลั กษณะที่น่าสนใจหลาย
ประการ กล่าวคือ เนื้อหามิได้ดาเนินตามเรื่องดาหลังฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ซึ่งถือเป็นเรื่องดาหลังฉบับหลัก แต่มีทั้ง
ส่วนที่เหมือนและต่างออกไป สอดคล้องกับที่โคลงกระทู้ในสมุดไทยระบุไว้ว่าเป็นเรื่องที่ “แปลงแต่งใหม่” ส่วนสานวนภาษาก็
เห็นได้ว่าแต่งขึ้นอย่างบรรจงและบางช่วงมีวรรณศิลป์โดดเด่ น ด้วยเหตุที่เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ” มีเนื้อหา
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และกลวิธีการประพันธ์ที่น่าสนใจ ทั้งยังเป็นเรื่องดาหลังที่ยังไม่เป็นที่รู้จักและไม่เคยมีผู้ศึกษามาก่อน3 บทความนี้จึงจะมุ่งศึกษา
เรื่องดาหลังฉบับนี้ในด้านการดัดแปลงเรื่องดาหลังและในด้านวรรณศิลป์ เพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าของเรื่องดาหลังฉบับนี้ทั้งในฐานะ
นิทานคากลอนและในฐานะเรื่องดาหลังสานวนแปลก ซึ่งจะช่วยต่อเติมประวัติวรรณคดีเรื่องดาหลังให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1) ศึกษาการดัดแปลงเรื่องดาหลังในฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” โดยเปรียบเทียบกับเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1
2) ศึกษาลักษณะวรรณศิลป์และคุณค่าของเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่”

3. ขอบเขตข้อมูล
คากลอนเรื่องดาหลังฉบับสมุดไทยเลขที่ 364 หมู่กลอนบทละคร ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่สานักหอสมุดแห่งชาติ

4. ข้อตกลงเบื้องต้น
ด้วยเหตุที่สมุดไทยเรื่องดาหลังเลขที่ 364 มีโคลงกระทู้เขียนอยู่ในหน้าปลายว่า เรื่องดาหลังสานวนนี้เป็นผลงานที่กวี
“ทรงแปลงแต่งใหม่” บทความนี้จึงจะเรียกเรื่องดาหลังฉบับนี้ว่า ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” เพื่อระบุลักษณะเฉพาะของเรื่อง
ดาหลังฉบับนี้ ส่วนการอ้างอิงบทประพันธ์จากเรื่องนีจ้ ะใช้รูปเขียนและตัวสะกดตามต้นฉบับสมุดไทย
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การศึกษาเรื่องดาหลังมักมุ่งศึกษาเรื่องดาหลังฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 เช่น งานของอโนทัย จินาพร (Anothai 1996) ศึกษาเรื่องดาหลัง
พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 เปรียบเทียบกับนิทานปันหยีชวามลายู 8 สานวน งานของโสมรัศมี สินธุวณิก (Somrasmi 2004) ศึกษาเปรียบเทียบนิทาน
ปันหยีมลายู 4 สานวนกับเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 และเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 2 และงานของธานีรัตน์ จัตุทะศรี
(Thaneerat 2018) ศึกษาการนาเสนอตัวละครหญิงกับการสื่อคาสอนในเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ส่วนการศึกษาเรื่องดาหลังฉบับ
อื่นมุ่งศึกษาฉบับที่เป็นบทละคร เช่น งานของธานีรัตน์ จัตุทะศรี (Thaneerat 2019, 2020) ศึกษาบทละครเรื่องดาหลังสานวนเก่าที่สันนิษฐานว่า
แต่งสมัยอยุธยา
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5. ภูมิหลังของเรือ่ งดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่”
5.1 ประวัติและลักษณะต้นฉบับ
เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” แต่งเป็นนิทานคากลอน เขียนในสมุดไทยดา 1 เล่ม เส้นดินสอขาว อักษรไทย
ภาษาไทย มีทั้งหมด 100 หน้า แบ่งเป็นหน้าต้น 50 หน้ า และหน้ าปลาย 50 หน้า ลายมื อเขียนเป็นแบบลายมื ออาลักษณ์
อักขรวิธีที่เขียนพบว่ามักไม่ค่อยใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ เช่น “บานไร” (บ้านไร่) “คิดพรอง” (คิดพร้อง) “แตงไว” (แต่งไว้)
เรื่องดาหลังฉบับนี้ ปัจจุบันเก็บอยู่ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สานักหอสมุดแห่งชาติ ลงทะเบียนอยู่ในหมู่กลอน
บทละคร เลขที่ 364 ตู้ 114 ชั้น 2/1 มัดที่ 30/4 กาหนดชื่อเรื่องในทะเบียนว่า “เรื่องดาหลัง เล่ม ๓ (พลัด)” มีประวัติระบุว่าได้
สมุดไทยนี้มาจากกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี4
แม้เรื่องดาหลังฉบับนี้ได้รับการกาหนดชื่อเรื่องในทะเบียนว่า “เล่ม ๓ (พลัด)” ซึ่งสื่อว่าเป็นฉบับที่เนื้อความไม่สมบูรณ์
แต่เมื่อสารวจสมุดไทยเรื่องดาหลังฉบับอื่น ๆ ในสานักหอสมุดแห่งชาติ ก็ไม่พบสมุดไทยที่มีความสัมพันธ์กับสมุดไทยเรื่องดาหลัง
ฉบับ นี้ ทั้งที่ เป็ นเล่ มก่ อนหน้า และเล่ มต่ อจากนี้ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเนื้อหาของเรื่องดาหลั งฉบับ นี้ ยัง พบว่าค่ อนข้างมีค วาม
สมบูรณ์ในตอน คือเริ่มที่อิเหนาลาบุษบาส้าหรีกลับไปเข้าเฝ้าท้าวกุเรปันจนจบที่บุษบาส้าหรีถูกดะหมังสังหาร กลอนบทแรก
ขึ้นต้นด้วยวรรครับตามการขึ้นต้นกลอนเพลงโดยทั่วไป การไม่พบสมุดไทยเล่มอื่นที่เป็นสารับเดียวกัน การมีเนื้อหาที่ค่อนข้าง
จบสมบูรณ์ในตอน และการเริ่มเรื่องด้วยกลอนวรรครับดังกล่าว ทาให้ สันนิษฐานว่าเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ”
คงเขียนในสมุดไทยเพียงฉบับเดียวนี้ คือมีเนื้อความเพียงนี้เท่านั้น มิได้มีฉบับก่อนหน้าหรือฉบับต่อจากนี้
ในหน้ าปลายของสมุดไทยเรื่ องดาหลัง ฉบับ “ทรงแปลงแต่ง ใหม่” มีโคลงกระทู้ 1 บทปรากฏในหน้าแรก กล่ าวถึ ง
ประวัติและลักษณะการแต่งเรื่องดาหลังฉบับนี้โดยใช้คากระทู้เดี่ยวว่า “ทรง แปลง แตง ไหม” (ทรง แปลง แต่ง ใหม่) ดังนี้
๏ ทรง

ประดิดคิดพรอง

เพรากลอน

แปลง

เรืองราวล่คอน

ขับร้อง

แตง

ไวจักถาวร

หวังจ่ยบี หยืนแฮ5

ไหม

ไม่มีเก่าข้อง

คูท้าวไทยแถ่ลง
(Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 51)

โคลงกระทู้ข้างต้นทาให้สันนิษฐานได้ว่า สถานะของกวีผู้ประพันธ์คงเป็นกษัตริย์ หรือเจ้านายพระองค์ใดพระองค์
หนึ่ง เพราะใช้ราชาศัพท์กล่าวถึง การแต่งเรื่องนี้ว่า “ทรงประดิษฐ์” และ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ” มีข้อสังเกตว่าสมุดไทยเรื่อง
4

ในสานักหอสมุดแห่งชาติ มีสมุดไทยเรื่องดาหลังอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องดาหลังสานวนเดียวกันกับเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” นี้ แต่เขียน
ไม่ครบทั้งตอนทาให้กินความน้อยกว่า ได้แก่ สมุดไทยเรื่องดาหลังฉบับเลขที่ 372 ซึ่งกาหนดชื่อเรื่องว่า “เรื่องดาหลัง เล่ม ๗ (พลัด)” เขียนในสมุด
ไทยดา เส้นดินสอขาว ตัวอักษรค่อนข้างเลือน ลงทะเบียนอยู่ในหมู่กลอนบทละคร และมีที่มาจากกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเหมือนกับเรื่องดา
หลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” คงเป็นที่นิยมระดับหนึ่งจึงมีการคัดลอกซ้า
ในสมุดไทยอื่น
5
“หวังจ่ยีบ หยืนแฮ” สันนิษฐานว่าหมายถึง “หวังจะหยิบ ยื่นแฮ”
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ดาหลังฉบับนี้ได้มาจากกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แสดงให้เห็นว่าคงเก็บอยู่ที่กรมพระอาลักษณ์มาก่อน เนื่องจากกรมพระ
อาลั ก ษณ์ ซึ่ง ท าหน้ าที่ เ ก็ บ รั กษาเอกสารราชการและหนั ง สื อ ส าคั ญ ของหลวงได้ รั บ การโอนย้ า ยมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 (Peera 2019, 147) และต่อจากนั้น
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้โอนสมุดไทยทั้งหมดของกรมพระอาลักษณ์ไปเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ (Damrongrachanuphap
1960, 179-180) การที่เรื่ องดาหลั งฉบั บ “ทรงแปลงแต่ งใหม่” เก็บอยู่ที่ กรมพระอาลั กษณ์ มาก่ อน ทาให้ เป็ นไปได้สู งที่จะเป็ น
ผลงานของกษัตริย์หรือเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง
โคลงกระทู้ดังกล่าวไม่เพียงแต่ระบุสถานะของกวี แต่ ยังกล่าวถึงลักษณะการแต่งเรื่องนี้ด้วยว่า เป็นการ “แปลงแต่ง
ใหม่” “ประดิษฐ์คิด” และ “ไม่มีเก่าข้อง” คือ เป็นการดัดแปลงเรื่องดาหลังและประพันธ์บทกลอนขึ้นใหม่ โดยมิได้ใช้บทเก่าที่
มีมาแต่ เดิ ม ทั้ งยั งกล่าวด้วยว่ าเป็นการแปลงจาก “เรื่ องราวละครขั บร้ อง” ทาให้เ ห็นว่าเรื่องดาหลังที่ เป็ นต้ นเค้ าของการ
ดัดแปลง คือฉบับบทละคร ซึ่งน่าจะหมายถึงเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลที่ 1 ดังจะอภิปรายต่อไป นอกจากนี้ โคลง
กระทู้ข้างต้นยังกล่าวด้วยว่า เรื่องดาหลังฉบับ นีบ้ รรจงแต่งให้ “เพรากลอน” คือเป็นกลอนที่ไพเราะงดงาม ประเด็นเรื่องการ
“แปลงแต่งใหม่” และการแต่งให้ “เพรากลอน” นี้ เป็นประเด็นหลักซึ่งจะศึกษาต่อไปในบทความนี้
5.2 เนื้อหา
เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ” นาเสนอความรักของอิเหนากับบุษบาส้าหรีหรือบุษบาชาวไร่ เนื้อหาเริ่มจาก
อิเหนาลาบุษบาส้าหรีกลับไปเข้าเฝ้าท้าวกุเรปันจนถึงบุษบาส้าหรีตั้งจิตอธิษฐานก่อนถูกดะหมังแห่งกุเรปันสังหาร เนื้อหาสรุปได้
ดังนี้
อิเหนาเข้าบรรทมในพลับพลาแล้วราพันว่าอีกไม่นานคงจะต้องจากบุษบาส้าหรีกลับเมือง รุ่งเช้า ตามะหงงก็มาตาม
อิเหนาไปเข้าเฝ้าท้าวกุเรปัน อิเหนาบ่ายเบี่ย งว่าจะขอเที่ยวป่าอีก 3 วั น โดยอ้างว่ายั งไม่พ บนกที่ถูกใจ แต่ ตามะหงงขอให้
อิเหนาไปเข้าเฝ้าทันทีเพื่อมิให้ท้าวกุเรปันกริ้ว อิเหนาจึงจาใจลาบุษบาส้าหรีโ ดยให้สัญ ญาว่าจะรีบกลับมา จากนั้ นก็เปลื้อง
ซ่าโบะรอยทรงให้นางเก็บไว้ต่างตัวอิเหนาและสั่งให้คนไปตามยายบีบีมารดาของบุษบาส้าหรีมาอยู่กับนาง จากนั้นอิเหนาก็กลับ
เมืองกุเรปัน ท้าวกุเรปันตาหนิอิเหนาที่ได้บุษบาส้าหรีเป็นชายา ทั้งยังลุ่มหลงนางจนไม่ยอมกลับเมือง จึงสั่งให้ลงโทษไพร่พลของ
อิเหนาที่ไม่ทูลห้ามปรามอิเหนา แต่อิเหนาทูลขอให้ยกเว้นโทษ ท้าวกุเรปันกาชับตามะหงงให้จับตาดูอิเหนามิให้หนี กลับไปหา
บุษบาส้าหรี ท้าวกุเรปันปรับทุกข์กับประไหมสุหรีว่าอิเหนาน่าจะถูกทาเสน่ห์เพราะใบหน้าดูหมองคล้า ประไหมสุหรีจึงตามอิเหนา
มาเข้าเฝ้าและตาหนิที่ไปหลงรักหญิงชาวไร่ผู้ต่าศักดิ์ อิเหนาปรับทุกข์กับพี่เลี้ยงเรื่องที่ท้าวกุเรปันและประไหมสุหรีกริ้ว พี่เลี้ยง
ทูลอิเหนาว่าควรรอให้ท้าวกุเรปันและประไหมสุหรีคลายกริ้วเสียก่อน จึงค่อยหาทางกลับไปหาบุษบาส้าหรี
ฝ่ายอิเหนาตั้งแต่พรากจากบุษบาส้าหรีกลับมาอยู่ในวังก็โศกเศร้าตลอดเวลาจนไม่ยอมเข้าเฝ้าท้าวกุเรปันอย่างที่เคย
ปฏิบัติ ทาให้ท้าวกุเรปันทวีความกริ้วและแค้นบุษบาส้าหรี ทั้งยังเห็นว่าอีกไม่นานอิเหนาคงจะหาทางหนีกลับไปหานางเป็นแน่
จึงสั่งให้ดะหมังไปฆ่าบุษบาส้าหรี ฝ่ายบุษบาส้าหรีซึ่งรออิเหนาอยู่ที่พลับพลาก็โศกเศร้าและครวญหาอิเหนาด้วยความคิดถึง
เนื่องจากพ้นกาหนดที่อิเหนาสัญญาว่าจะกลับมา บุษบาส้าหรีจึงคิดจะไปขอความช่วยเหลือจากมะหะมัดซึ่งเป็นคนทาเสน่ห์ให้
อิเหนาหลงรักนาง โดยจะไปขอให้ช่วยจับยามและทานายเหตุร้ายดี ที่เกิดแก่อิเหนา ในเวลาเดียวกันนั้นดะหมังก็เดินทางมาพบ
บุษบาส้าหรีและลวงว่าอิเหนาให้มารับนางเข้าวัง ตอนแรกบุษบาส้าหรีนึกสงสัยเพราะอิเหนามิได้สั่งไว้ว่าจะให้คนมารับนาง
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อีกทั้งนางไม่เคยเห็นดะหมังผู้นี้มาก่อน ดะหมังรู้ทันความคิด ของนางจึงกล่าวลวงต่อไปว่า เหตุที่อิเหนาให้มารับ ก็เพราะท้าว
กุเรปันสั่งห้ามมิให้อิเหนามาหานาง บุษบาส้าหรีได้ฟังก็หลงเชื่อและนึกดีใจที่จะได้ไปอยู่ในวัง จึงยอมตามดะหมังไป โดยมี
หลอหราผู้เป็นบ่าวติดตามไปด้วย
บุษบาส้าหรีเดินป่าตามดะหมังไประยะหนึ่งก็นึกสงสัย เนื่องจากไม่ใช่ทางที่จะไปกุเรปัน ดะหมังจึงหลอกว่าเป็นทางลัด
เมื่อเดินป่าต่อมาอีกพักหนึ่ง ดะหมังก็บอกให้หยุดพัก ทาให้บุษบาส้าหรีนึกสงสัยอีกครั้งว่าเหตุใดจึงไม่เร่งเดินทาง เมื่อบุษบา
ส้าหรีเอ่ยถาม ดะหมังก็ตอบตามตรงว่าท้าวกุเรปันสั่งให้ มาฆ่านางเพราะกริ้วที่อิเหนามารักนางผู้ต่าศักดิ์ บุษบาส้าหรีได้ฟังก็
เสียใจมากที่จะต้องสิ้นชีวิตโดยมิได้ลามารดา นางจึงขอกลับไปลามารดาก่อน แต่ดะหมังปฏิเสธ นางจึงคร่าครวญด้วยความ
เสียใจที่ไม่ฟังคาเตือนของมะหะมัดที่เตือนมิให้รักกับอิเหนาผู้สูงศักดิ์ บุษบาส้าหรีสั่งให้หลอหรากลับไปบอกข่าวแก่มารดา แต่
หลอหราไม่ยอมไป ขอยอมตายพร้อมนาง ก่อนจะถูกสังหาร บุษบาส้าหรีขอดะหมังให้นาซ่าโบะรอยทรงของอิเหนาที่เคยให้
นางคลุมศพของนาง และช่วยทูลลาอิเหนาให้ด้วย จากนั้นก็อธิษฐานถึงเทวดา ขอให้ชาติหน้านางได้เกิดในวงศ์กษัตริย์ อย่าต่า
ศักดิ์เหมือนชาตินี้
5.3 รูปแบบคาประพันธ์
เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” แต่งเป็นนิทานคากลอน ขึ้นต้นด้วยวรรคที่สองหรือวรรครับแบบกลอนเพลง แต่
ไม่ได้ลงท้ายด้วยคาว่า “เอย” อย่างกลอนเพลงทั่วไป จานวนคาในแต่ละวรรคอยู่ระหว่าง 7-9 คา ดังจะยกตัวอย่างกลอนบท
แรกและกลอนบทสุดท้ายของเรื่อง ดังนี้
กลอนบทแรกขึ้นต้นด้วยวรรครับ เป็นบทที่อิเหนาราพันว่าจะต้องจากบุษบาส้าหรีกลับเมืองกุเรปัน ดังนี้
๏ ไห้หวันหวาดอาวรส่ถอนหวน
พีดสังเกษเหนเหตุจะก่อกวน

พระเรรวนดานดิ้นไนวิญา
(Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 1)

ส่วนกลอนบทสุดท้ายเป็นตอนที่บุษบาส้าหรีตั้งจิตอธิษฐานก่อนจะถูกดะหมังสังหาร นางอธิษฐานขอให้ชาติหน้าเกิดมา
ในวงศ์กษัตริย์ อย่าได้เกิดมาต่าศักดิ์อย่างชาตินี้ ดังนี้
จะกาเนิดเกิดกายใปภายหน้า

อย่าได้มาปัติสนส่ะกูลไพร้

จงเกิษในสุริวงษทรงเวียงใช

ประกอบใอสวรรยาโอฬาฬาน
(Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 99-100)
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5.4 ข้อสันนิษฐานเรื่องยุคสมัยที่แต่งและที่มาของการ “แปลงแต่งใหม่”
นิทานคากลอนเฟื่องฟูมากในสมัยรัต นโกสินทร์นับแต่ส มัยรัช กาลที่ 1 เป็นต้นมา ดัง เห็นได้จากนิทานคากลอนเรื่อง
ต่าง ๆ ที่ตกทอดมา เช่น กากีคากลอนของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ในสมัยรัชกาลที่ 1 และนิทานคากลอนของสุนทรภู่ซึ่งปรากฏ
ต่อเนื่องมาตั้ง แต่ส มัย รัชกาลที่ 1 ถึ งสมัย รัชกาลที่ 3 อาทิ โคบุ ตร ลักษณวงศ์ สิ งหไกรภพ พระอภั ยมณี ความนิย มนิ ทาน
คากลอนยังสืบเนื่องต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ดังเห็นได้จากการแต่งและพิมพ์นิทานคากลอนจาหน่ายอย่างแพร่หลายโดย
โรงพิมพ์ ต่าง ๆ ในยุคนั้ น โดยเฉพาะโรงพิ มพ์ร าษฎร์เจริญ หรือโรงพิมพ์ วัดเกาะพิมพ์นิท านค ากลอนออกจาหน่ายมากกว่ า
โรงพิมพ์อื่น ๆ และมีชื่อเสียงมากจนมีการเรียกนิทานคากลอนที่พิมพ์ออกมาจากโรงพิมพ์นี้ว่า “นิทานวัดเกาะ” อาทิ เกราะ
แก้วกายสิทธิ์ จักรแก้ว โคมทอง (Cholada 2006, 247-249)
ด้วยเหตุที่นิทานคากลอนนิยมแต่งและนิยมอ่านอย่างแพร่หลายในสมัยรัตนโกสินทร์ ระหว่างสมัยรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 5
ทาให้ สั น นิ ษ ฐานยุ คสมั ยที่ แ ต่ งเรื่ อ งดาหลั งคากลอนฉบั บ “ทรงแปลงแต่ งใหม่ ” ได้ ว่ าก็ คงเป็ น เรื่ อ งหนึ่ งที่ แ ต่ งขึ้ น ใน
ช่วงเวลานั้น โดยน่าจะดัดแปลงจากเรื่องดาหลังฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 เพราะเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่ง
ใหม่” นาเสนอเนื้อหาเฉพาะตอน ทาให้เห็นว่ากวีและผู้อ่านผู้ฟังคากลอนเรื่องนี้ย่อมต้อง “รู้เรื่อง” และเข้าใจเรื่องดาหลังเป็นอย่างดี
อยู่แล้วจากเรื่องดาหลังฉบับก่อนหน้าที่มีเนื้อความสมบูรณ์ เรื่องดาหลังฉบับสมบูรณ์ ที่กล่าวถึงนี้คงเป็นฉบับพระราชนิพนธ์
ของรัชกาลที่ 1 ซึ่งฟื้นฟูจากฉบับอยุธยาที่ขาดหายกระจัดกระจายไป นอกจากนี้ การที่สมุดไทยเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลง
แต่งใหม่” มีโคลงกระทู้ระบุว่าดัดแปลงเนื้อหามาจาก “เรื่องราวละครขับร้อง” ยังสอดคล้องกับเรื่องดาหลังฉบับพระราชนิพนธ์
ของรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นบทละครด้วย ทาให้เป็นไปได้มากว่าเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” ดัดแปลงจากเรื่องดาหลัง
พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 นี้เอง
อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้เช่นกันว่า เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” อาจดัดแปลงจากบทละครเรื่องดาหลัง
ฉบั บ อื่น เช่ น บทละครเรื่ องดาหลั งฉบั บอยุธยา ซึ่ งอาจมี ต้ นฉบั บหลงเหลื ออยู่ บ้างในสมั ยนั้ น แต่ ด้วยเหตุ ที่ ปัจจุ บันยั งไม่ พบ
บทละครเรื่องดาหลังฉบับอื่นที่มีการพิมพ์เผยแพร่ นอกเหนือจากฉบับพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลที่ 1 การศึกษาการดัดแปลง
เรื่องดาหลั งในบทความนี้จึง จาเป็ นต้ องศึกษาเปรี ยบเที ยบกับ เรื่องดาหลั งพระราชนิพนธ์ ของรั ชกาลที่ 1 ในฐานะเป็นเรื่อง
ดาหลังฉบับหลักและมีเนื้อความสมบูรณ์ และในฐานะเป็นฉบับที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นต้นเค้าการ “แปลงแต่งใหม่” ของ
เรื่องดาหลังฉบับสมุดไทยนี้
มีข้อสังเกตว่า ธานีรัตน์ จัตุทะศรี (Thaneerat 2020) ได้สารวจพบสมุดไทยบทละครเรื่องดาหลังฉบับหนึ่งซึ่งมีเนื้อหา
เริ่มจากอิเหนาหลงรักบุษบาส้าหรีลูกสาวชาวไร่จนถึงตามะหงงลวงนางไปฆ่า ได้แก่ เรื่องดาหลั งฉบับเลขที่ 35 ซึ่งเก็บอยู่ ที่
สานักหอสมุดแห่งชาติ และได้ศึกษาพบว่าบทละครฉบับนี้น่าจะมีอายุเก่าถึงสมัยอยุธยา เนื่องจากมีกระบวนกลอนและถ้อยคา
แบบบทละครสมัยอยุธยา เมื่อพิจารณาเนื้อหาของเรื่องดาหลังฉบับอยุธยาดังกล่าวซึ่งมีเนื้อหาในช่วงตอนเดียวกันกับเรื่องดาหลัง
ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” พบว่า เรื่องดาหลังฉบับอยุธยามีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องดาหลังฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1
และมีความต่างกับ เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ” ในลักษณะเดียวกับที่ฉบับพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลที่ 1 ต่างกับ
ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” เช่น ฉบับอยุธยามีเหตุการณ์ที่ท้าวกุเรปันสั่งและเตือนให้อิเหนาเร่งเตรียมการวิวาห์ กับบุษบาคู่หมั้น
เช่นเดียวกับ ฉบับพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลที่ 1 ขณะที่ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ” ไม่ ปรากฏเหตุ การณ์ดังกล่ าว หรือฉบั บ
อยุธยากล่าวว่าตามะหงงเป็นคนสังหารบุษบาส้าหรีเช่นเดียวกับฉบับพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลที่ 1 ต่างกับฉบับ “ทรงแปลง
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แต่งใหม่” ที่กล่าวว่าดะหมังเป็นผู้สังหาร การที่ฉบับอยุธยาสอดคล้องกับฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ทาให้เห็นว่าฉบับ
พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ยึดเนื้อความฉบับอยุธยาเป็นหลัก ดังนั้น ไม่ว่าฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” จะดัดแปลงจากฉบับ
พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 หรือจากฉบับอยุธยา ก็สามารถศึกษาเปรียบเทียบกับฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 เป็นหลัก
เพื่อหาคาตอบเรื่องลักษณะการดัดแปลงได้

6. ลักษณะเด่นของเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” ในฐานะนิทานคากลอน:
การดัดแปลงเรื่องดาหลังและการสร้างวรรณศิลป์
ลักษณะเด่นที่สาคัญของเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การดัดแปลงเรื่องดาหลังเพื่อให้น่า
ติดตามและสร้างอารมณ์สะเทือนใจมากขึ้น และการสร้างความงามทางวรรณศิลป์ในลักษณะต่าง ๆ ให้แก่บทประพันธ์ ดังนี้
6.1 การดัดแปลงเรื่องดาหลังเพื่อให้น่าติดตามและสร้างอารมณ์สะเทือนใจมากขึ้น
ผลการเปรี ย บเที ย บเรื่ อ งดาหลั ง ฉบั บ “ทรงแปลงแต่ ง ใหม่ ” กั บ เรื่ อ งดาหลั ง พระราชนิ พ นธ์ ข องรั ช กาลที่ 1
(Phutthayotfachulalok 1956) พบว่า ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ” มีเนื้อหาหลักสอดคล้องกับ เนื้อหาตอนเดียวกันในฉบับ
พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 แต่ก็มีส่วนที่ต่างออกไปทั้งในด้านรายละเอียดของเนื้อหาและลักษณะตัวละครบางตัว ซึ่งคงเกิด
จากความจงใจที่จะ “แปลงแต่งใหม่” ตามที่ระบุในโคลงกระทู้ของสมุดไทย เห็นได้ชัดว่าการ “แปลงแต่งใหม่” ทาให้เรื่องกระชับ
ชวนติดตามและเน้นสร้างอารมณ์สะเทือนใจมากขึ้นในฐานะที่เป็นนิทานคากลอน ซึ่งเป็นวรรณกรรมเพื่อการอ่านการฟัง ดังจะ
อภิปรายต่อไปนี้
6.1.1 การดัดแปลงเนื้อหา
เนื้อหาหลักของเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” ประกอบด้วย 3 เหตุการณ์หลักเช่นเดียวกับเนื้อหาตอนเดียวกัน
ในเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ได้แก่
1) อิเหนาลาบุษบาส้าหรีกลับมาเข้าเฝ้าท้าวกุเรปัน
2) ท้าวกุเรปันไม่พอใจที่อิเหนาไปหลงรักหญิงต่าศักดิ์ แต่อิเหนาก็ยังดื้อดึงจะรักนางต่อไป
3) ท้าวกุเรปันส่งคนไปสังหารบุษบาส้าหรี
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเนื้ อหาที่ป รากฏในแต่ละเหตุการณ์หลักดั งกล่าวมี ความแตกต่างกันอยู่มากระหว่ างเรื่อง
ดาหลัง 2 ฉบับ ดังเปรียบเทียบในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเนื้อหาเรื่องดาหลังของฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” กับฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1
เหตุการณ์หลัก
รายละเอียดใน
รายละเอียดในเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่”
ที่ปรากฏตรงกัน
เรื่องดาหลังฉบับรัชกาลที่ 1
 ต่างกับฉบับรัชกาลที่ 1
ตรงกับฉบับรัชกาลที่ 1
1.อิเหนาลาบุษบาส้าหรี 1.1 ในพลั บ พลาเวลากลางคื น
1.1 ในพลับ พลาเวลากลางคื น
กลั บ ม าเ ข้ าเ ฝ้ า ท้ า ว อิ เ หนาชมความงามของบุ ษ บา
อิเหนาราพันถึงบุษบาส้าหรีด้วย
6
กุเรปัน
ส่าหรี ขณะนางหลับ
ความทุก ข์ ว่ าอี ก ไม่น านคงต้ อ ง
จากนางกลับเมืองกุเรปัน
1.2 ท้ าวกุ เรปั นส่ งต ามะหงงมา
ตามอิ เ หนาไปเข้ า เฝ้ า อิ เ หนา
พยายามบ่ายเบี่ยง แต่ไม่สาเร็จ
1.2 อิ เ หนาลาบุ ษ บาส่ า หรี ไ ปเข้ า 1.3 อิ เ หนาลาบุ ษ บาส้ าหรี ไ ป
เฝ้าท้าวกุเรปัน
เข้าเฝ้าท้าวกุเรปัน
1.4 อิเหนาเปลื้องซ่าโบะให้นาง
เก็ บ ไว้ แ ละสั่ ง ให้ ต ามยายบี บี
มารดาของนางมาอยู่กับนาง
2.ท้าวกุเ รปันไม่พอใจที่ 2.1 อิ เ หนาเข้ า เฝ้ า ท้ า วกุ เ รปั น
2.1 อิ เ หนาเข้ า เฝ้ า ท้ า วกุ เ รปั น
อิเ หนาไปหลงรัก หญิง ท้าวกุเรปันบอกอิเหนาว่าถึงเวลาที่
ท้า วกุเ รปัน ต าหนิ อิ เ หนาที่ ลุ่ ม
ต่าศั กดิ์ แต่อิ เ หนาก็ยั ง ควรจะต้องวิวาห์กับบุษบาแห่งเมือง
หลงบุ ษ บาส้ า หรี และสงสั ย ว่ า
ดื้อดึงจะรักนางต่อไป
ดาหาผู้เป็นคู่หมั้น
อิเหนาถูกเสน่ห์
2.2 หลังจากเข้าเฝ้า อิเหนากลับไป
2.2 อิเ หนากลับ ไปที่ ตาหนั กใน
หาบุษบาส่าหรีที่พลับพลาในป่า
กุ เ รปั น ไม่ ไ ด้ กลั บ ไปหาบุ ษ บา
ส้าหรี
2.3 ท้าวกุเรปันปรึกษาประไหมสุหรี
2.3 ท้ า วกุ เรปั น ปรั บทุ ก ข์ กั บ
ว่า ถึงเวลาที่อิเหนาควรจะแต่งงาน
ประไหมสุ ห รี เ รื่ อ งอิ เ หนาถู ก
กับบุษบาผู้เป็นคู่หมั้นและขึ้นครอง
เสน่ ห์ แ ละหลงรั ก บุ ษ บาส้ า หรี
เมือง
ประไหมสุ ห รี จึ ง ตามอิ เ หนา
มาพบและตาหนิ
2.4 ท้ า วกุ เ รปั น ให้ ค นแต่ ง สารไป
2.4 พี่เลี้ย งทูลอิเ หนาให้ รอท้า ว
แ จ้ ง ข่ า ว แ ก่ เ มื อ ง ด า ห า ใ ห้
กุเ รปั นและประไหมสุ ห รีค ลาย
เตรียมการวิวาห์
กริ้ ว เสี ย ก่ อ น จึ ง ค่ อ ยหาทาง
กลับไปหาบุษบาส้าหรี
2.5 อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวกุเรปัน ท้าว
กุ เ รปั น สั่ ง ให้ อิ เ หนาเตรี ย มการ
วิวาห์กับบุษบาแห่งเมืองดาหา

6

เรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 เรียกชื่อตัวละครบุษบาชาวไร่ว่า “บุษบาส่าหรี”
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เหตุการณ์หลัก
ที่ปรากฏตรงกัน

รายละเอียดใน
เรื่องดาหลังฉบับรัชกาลที่ 1
2.6 อิเหนากลับไปหาบุษบาส่าหรี
แต่ ยั ง ไม่ ย อมบอกนางเรื่ อ งการ
วิวาห์กับบุษบาผู้เป็นคู่หมั้น
2.7 ท้าวกุเรปันเตือนให้อิเหนาเร่ง
เตรียมการวิวาห์ แต่อิเหนาก็ยังคง
เพิกเฉย ไม่ยอมสั่งการวิวาห์
2.8 อิเหนากลับไปหาบุษบาส่าหรี
และบอกเรื่ องการวิ วาห์กั บบุ ษบา
แห่งเมืองดาหา
2.9 ท้าวกุเรปันทราบเรื่องที่อิเหนา
ลุ่ม หลงบุ ษ บาส่ า หรี จ นไม่ ย อมสั่ ง
การวิวาห์ ทาให้กริ้วอิเหนามาก
2.10 ท้ า วกุ เ รปั น ปรึ ก ษาประไหม
สุหรี ว่าจะส่งคนไปฆ่าบุษบาส่าหรี แต่
ประไหมสุ ห รี ห้ า มไว้ และขอให้
เตือนอิเหนาอีกครั้ง
2.11 ท้ า วกุ เ รปั น เตื อ นอิ เ หนาอี ก
ครั้ง เรื่องการวิ วาห์ แต่อิเหนายังคง
เพิกเฉย
3.ท้ า วกุ เ รปั นส่ ง คนไป 3.1 ท้ า วกุ เ รปั น ตั ด สิ น ใจจะฆ่ า
สังหารบุษบาส้าหรี
บุษบาส่าหรี เพราะกริ้วที่อิเหนาลุ่ม
หลงนางจนไม่ ย อมสั่ ง การวิ ว าห์
ตามที่ได้เตือนไปหลายครั้ง

รายละเอียดในเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่”
 ต่างกับฉบับรัชกาลที่ 1
ตรงกับฉบับรัชกาลที่ 1
-

3.2 ท้ า วกุ เ รปั น ท าอุ บ ายสั่ ง ให้
อิเหนาไปล่าเนื้อมาให้เสวย
3.3 ท้า วกุเ รปัน สั่งให้ ตามะหงงไป 3.2 ท้าวกุเรปันสั่งให้ดะหมังไป
ฆ่าบุษบาส่าหรี
ฆ่าบุษบาส้าหรี

-

-

-

-

-

3.1 ท้ า วกุ เ รปั น ตั ด สิ น ใจจะฆ่ า
บุษบาส้าหรีเพราะกริ้วที่อิเหนา
โศกเศร้าจนละเลยราชการ และ
เกรงว่ า อิ เหนาจะหนีกลั บไปหา
นาง
-

3.3 บุษบาส้าหรีครวญถึงอิเหนา
เพราะเลยก าหนดที่ อิ เ หนา
สัญญาว่าจะกลับมาหานาง
3.4 บุ ษ บาส้ า หรี คิ ด จะไปขอ
ความช่วยเหลือจากมะหะมัดซึ่ง
เป็นคนช่วยท าเสน่ ห์ โดยคิดว่ า
จะไปขอให้มะหะมัดช่วยจับยาม
ทานายเหตุร้ายดีที่เกิดแก่อิเหนา
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เหตุการณ์หลัก
ที่ปรากฏตรงกัน

รายละเอียดใน
เรื่องดาหลังฉบับรัชกาลที่ 1
3.4 อิ เ หนาลาบุ ษ บาส่ า หรี ไ ปล่ า
เนื้ อ จากนั้น นางก็เ คลิ้ ม หลั บและ
ฝันร้าย
3.5 ต ามะหงงลวงบุ ษบาส่ าหรี ว่ า
อิเหนาถูกกวางเฉี่ยวบาดเจ็บ ให้มา
ตามนางไปพบในป่า

รายละเอียดในเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่”
 ต่างกับฉบับรัชกาลที่ 1
ตรงกับฉบับรัชกาลที่ 1
-

3.5 ดะหมั ง ลวงบุษ บาส้ า หรี ว่ า
อิเหนาสั่งให้มารับนางเข้าวัง

3.6 บุษบาส่าหรีหลงเชื่อตามตามะ 3.6 บุษบาส้าหรีหลงเชื่อตาม
หงงไป มีหลอหราตามไปด้วย
ดะหมังไป มีหลอหราตามไป
ด้วย

3.7 เมื่อ เดิ นป่ ามาพั กหนึ่ง บุ ษบา
ส่ า หรี สั ง เกตเห็ น รอยเท้ า ม้ า และ
รอยเท้ า คนหายไป ต ามะหงงจึ ง
บอกตามจริงว่าท้าวกุเรปันสั่งให้ฆ่า
นาง
3.8 บุ ษ บาส่ า หรี ค ร่ าครวญถึ ง
อิเหนาด้วยความอาลัยอาวรณ์

3.9 บุษบาส่าหรีขอตามะหงงให้นา 3.12 บุษบาส้าหรีขอดะหมังให้
ผ้าที่อิเหนาเคยให้นางมาคลุมศพ
นาซ่ าโบะที่อิ เหนาเคยให้ นาง
นาง และทูลลาอิเหนาให้นาง
มาคลุ ม ศพนางและทู ล ลา
อิเหนาให้นาง

3.7 บุษบาส้าหรีเดินป่าไปพัก
หนึ่ ง ก็ ส งสั ย เพราะมิ ใ ช่ ท างไป
กุเรปัน ดะหมังจึงหลอกว่าเป็น
ทางลัด
3.8 เมื่อเดินป่ามาพักหนึ่ง
ดะหมังก็ บอกให้ห ยุดพั ก ท าให้
บุษบาส้าหรีสงสัย ดะหมังก็บอก
ตามจริงว่าท้าวกุเรปันสั่ง
ให้ฆ่านาง
3.9 บุษบาส้าหรีขอดะหมัง
กลับไปลามารดาก่อน แต่ถูก
ปฏิเสธ
3.10 นางคร่าครวญเสียใจที่ไม่
ฟัง ค าเตื อ นของมะหะมั ดที่ เ คย
เตือนมิให้นางรักกับอิเหนาผู้สู ง
ศักดิ์
3.11 บุษบาส้าหรีสั่งให้หลอหรา
กลั บ ไปบอกข่ า วแก่ ม ารดา แต่
หลอหราไม่ยอมไป ขอยอมตาย
พร้อมนาง
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เหตุการณ์หลัก
ที่ปรากฏตรงกัน

รายละเอียดใน
รายละเอียดในเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่”
เรื่องดาหลังฉบับรัชกาลที่ 1
 ต่างกับฉบับรัชกาลที่ 1
ตรงกับฉบับรัชกาลที่ 1
3.9 บุษบาส่าหรีขอตามะหงงให้นา 3.12 บุษบาส้าหรีขอดะหมังให้
ผ้าที่อิเหนาเคยให้นางมาคลุมศพ
นาซ่ าโบะที่อิ เหนาเคยให้ นาง
นาง และทูลลาอิเหนาให้นาง
มาคลุ ม ศพนางและทู ล ลา
อิเหนาให้นาง
3.10 ก่อนสิ้นชีวิต บุษบาส่าหรีตั้ง
3.13 ก่อนสิ้น ชีวิต บุษ บาส้าหรี
จิตอธิษฐานถึงเทวดา ขอให้ช่วยให้
ตั้ง จิต อธิ ษฐานถึง เทวดา ขอให้
อิเหนาทราบข่าวการสิ้นชีวิตของ
ชาติ ห น้ า เกิด มาในวงศ์ ก ษั ต ริ ย์
นาง
อย่าเกิดมาต่าศักดิ์เหมือนชาตินี้

ผลการเปรียบเทียบในตารางข้างต้น ทาให้เห็นว่าเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” มีรายละเอียดเนื้อหาต่างกับ
เรื่องดาหลังฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 หลายลักษณะ แม้มีเนื้อหาหลักตรงกันก็ตาม โดยปรากฏทั้งการละเหตุการณ์ที่
มีในฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 การเพิ่มเหตุการณ์ และการขยายรายละเอียดเหตุการณ์ให้ต่างออกไป ดังนี้
1) การละเหตุการณ์ กล่าวคือ เหตุการณ์ย่อยบางเหตุการณ์ปรากฏในฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 แต่ไม่ปรากฏ
ในฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” เช่น ชุดเหตุการณ์ 2.3 – 2.11 ในฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 เป็นรายละเอียดที่ไม่พบใน
ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” ชุดเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องการวิวาห์ของอิเหนากับบุษบาแห่งเมืองดาหา ทั้งการที่ท้าว
กุเรปั นดาริเรื่ องการวิ วาห์ การส่งสารไปแจ้ งท้าวดาหา และการสั่ งการหลายครั้งให้อิเ หนาเร่งเตรีย มการวิวาห์ การที่ฉบั บ
พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 นาเสนอชุดเหตุการณ์ดังกล่าว คงเพราะต้องการเน้นเงื่อนไขการหมั้นและการแต่งงานระหว่าง
อิ เ หนากั บ บุ ษบาให้ เ ด่ นชั ด และกาหนดให้ เ งื่ อนไขดั ง กล่ าวเป็ นมู ล เหตุ ส าคั ญ ที่ ท าให้ ท้ าวกุ เ รปั น กริ้ วอิ เ หนาที่ เ พิ กเฉยไม่
เตรียมการวิวาห์ จนนาไปสู่การสั่งฆ่าบุษบาส่าหรีผู้เป็นต้นเหตุให้อิเหนาละเลยการวิวาห์ ส่วนการที่ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่”
ไม่ปรากฏชุดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการวิวาห์ของอิเหนากับบุษบา คงเป็นเพราะมุ่งดาเนินเรื่องอย่างกระชับ และต้องการเสนอปม
ขัดแย้งเรื่อง “รักต่างศักดิ์” ระหว่างอิเหนากับบุษบาส้าหรีเพียงปมเดียว จึงกาหนดให้ปมดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ท้าว
กุเรปันไม่พอพระทัยอิเหนา โดยไม่มีปมเรื่องการเตรียมการวิวาห์กับบุษบาแห่งเมืองดาหาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2) การเพิ่มเหตุการณ์ กล่าวคือ เหตุการณ์ย่อยบางเหตุการณ์ปรากฏเฉพาะในฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” แต่ไม่ปรากฏ
ในฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 เช่น เหตุการณ์ 2.3 ที่ท้าวกุเรปันปรับทุกข์กับประไหมสุหรีเรื่องที่อิเหนาอาจถูกบุษบา
ส้าหรีทาเสน่ห์ให้ลุ่มหลง และเหตุการณ์ 3.4 ที่บุษบาส้าหรีคิดจะไปถามข่าวคราวอิเหนาจากมะหะมัดซึ่งเป็นคนช่วยนางทา
เสน่ห์ การเพิ่มเหตุการณ์ที่สื่อว่าบุษบาส้าหรีให้มะหะมัด ทาเสน่ห์อิเหนาดังกล่าวนี้ คงเป็นเพราะฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ”
ต้องการทาให้ปมความรักของอิเหนากับบุษบาส้าหรีเข้มข้นขึ้นเพราะมีเรื่องเวทมนตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งยัง เสริมให้เรื่องชวน
ติดตามว่าผลสรุปจะเป็นอย่างไร อีกตัวอย่างหนึ่ง คือเหตุการณ์ 1.2 ที่กล่าวว่าตามะหงงมาตามอิเหนาที่พลับพลาให้กลับไป
เข้าเฝ้าท้าวกุเรปัน แต่อิเหนาบ่ายเบี่ยงขออยู่เที่ยวป่าต่อโดยอ้างว่ายังไม่ได้นกที่ถูกใจ การเพิ่มเหตุการณ์นี้เข้ามาในฉบับ “ทรง
แปลงแต่งใหม่” ช่วยเสริมเน้นอารมณ์ความรู้สึกของอิเหนามากขึ้นว่า อิเหนารักและลุ่มหลงบุษบาส้าหรีมากจนไม่อยากกลับ
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เมืองกุเรปัน จึงพยายามหาข้ออ้างที่จะอยู่ต่อ ต่างกับฉบับพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลที่ 1 ที่อิเหนาลานางไปเข้าเฝ้าตามกาหนด
เองโดยมิต้องให้ใครมาตาม
3) การขยายรายละเอี ย ดเหตุ การณ์ ใ ห้ ต่ างออกไป กล่ าวคื อ เหตุ ก ารณ์ ย่ อยบางเหตุ การณ์ ป รากฏตรงกั น แต่ มี
รายละเอียดต่างกัน ดังเช่นตอนท้าวกุเรปันส่งคนไปสังหารบุษบาส้าหรี และตอนบุษบาส้าหรีตั้งจิตอธิษฐานก่อนตาย ดังนี้
ในตอนที่ท้าวกุเรปันส่งคนไปสังหารบุษบาส้าหรี ฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 กล่าวว่าตามะหงงเป็นคนลวงนางไป
ฆ่า ขณะที่ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” กล่าวว่าดะหมังรับหน้าที่ดังกล่าว หรือในตอนที่บุษบาส้าหรีถูกลวงไปฆ่าในป่า เรื่องดาหลัง 2
ฉบับกล่าวตรงกันว่า เมื่อเดินป่าไประยะหนึ่ง นางก็รู้สึกผิดสังเกตและนึกระแวงสงสัย แต่มีรายละเอียดต่างกัน กล่าวคือ ฉบับ
พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 กล่าวว่านางรู้สึกผิดสังเกตเพียงครั้งเดียว คือนึกสงสัยตอนตามะหงงพานางออกนอกเส้นทางไปยัง
ทางที่รอยเท้าม้าของอิเหนาและรอยเท้าคนหายไป เมื่อนางเอ่ยถาม ตามะหงงก็ตอบนางตามตรงว่าจะพานางมาฆ่าตามรับสั่งของ
ท้าวกุเรปัน ขณะที่ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” ได้ขยายความสงสัยของนางเป็น 2 ช่วงเพื่อให้ชวนติดตามมากขึ้น ได้แก่ เหตุการณ์
3.7 บุษบาส้าหรีนึกสงสัยว่าเส้นทางนี้มิใช่ทางไปเมืองกุเรปัน จึงเอ่ยถามดะหมัง ดะหมังก็ลวงนางว่าเป็นทางลัด และเหตุการณ์
3.8 บุษบาส้าหรีนึกสงสัยที่ดะหมังให้หยุดพักทั้งที่ตอนแรกเร่งนางให้รีบเดินทาง จึงเอ่ยถามดะหมัง ดะหมัง ก็ตอบนางตามจริง
ว่าพานางมาฆ่าตามรับสั่งของท้าวกุเรปัน
ในตอนที่บุษบาส้าหรีตั้งจิตอธิษฐานก่อนตาย เรื่องดาหลัง 2 ฉบับกล่าวตรงกันว่า ก่อนสิ้นชีวิต นางได้ตั้งจิตอธิษฐานถึง
เทวดา แต่คาอธิษฐานต่างกันไป ฉบับพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลที่ 1 นางอธิษฐานขอให้ เทวดาช่ วยให้อิเ หนาทราบข่าวการ
สิ้นชีวิตของนาง ขณะที่ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” นางอธิษฐานขอให้ชาติหน้าเกิดมาในวงศ์กษัตริย์ อย่าเกิดมาต่าศักดิ์อย่าง
ชาตินี้ คาอธิษฐานในฉบับพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลที่ 1 สะท้อนให้เห็นว่านางอาลัยอาวรณ์อิเหนาอย่างมาก ส่วนคาอธิษฐาน
ในฉบับ “ทรงแปลงแต่ งใหม่ ” สะท้อนให้เห็นความคับ แค้นใจของนางที่เกิดมาต่าศักดิ์ และทาให้เห็ นว่าเรื่ องดาหลังฉบับ นี้
ต้องการเน้นปมขัดแย้งเรื่อง “รักต่างศักดิ์” ระหว่างอิเหนากับบุษบาส้าหรีให้เด่นชัดและสะเทือนอารมณ์เพียงปมเดียว และปม
นีท้ าให้ความรักไม่สมหวังและทาให้นางต้องจบชีวิตลง
6.1.2 การดัดแปลงตัวละคร
ตั วละครที่ แ สดงบทบาทส าคั ญ ในเรื่ องดาหลั งฉบั บ “ทรงแปลงแต่ งใหม่ ” คื อ อิ เ หนา บุ ษบาส้ า หรี ท้ าวกุ เ รปั น
ประไหมสุหรี และดะหมัง7 ในภาพรวมพบว่าตัวละครเหล่านี้มีลักษณะและบทบาทสอดคล้องกับตัวละครในเรื่องดาหลังพระราช
นิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 เช่น อิเหนารักและลุ่มหลงบุษบาส้าหรีมาก เช่นเดียวกับที่บุษบาส้าหรีก็รักอิเหนามากแม้รู้ว่าตนไม่คู่ควร
อย่างไรก็ตาม ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” มีการดัดแปลงลักษณะของตัวละครบางตัวให้ต่างกับตัวละครเดียวกันในฉบับพระราช
นิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ดังเห็นได้จากตัวละครอิเหนา บุษบาส้าหรี ท้าวกุเรปัน และประไหมสุหรี กล่าวคือมีการเพิ่มหรือเน้นย้า
บุคลิกลักษณะและอารมณ์ความรู้ สึกบางมิติของตัวละคร เพื่อให้เรื่องราวเข้มข้นและเร้าความสนใจมากขึ้น ดังจะอภิปราย
ต่อไปนี้
1) อิเหนา ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ” นาเสนอภาพอิเหนาที่เคารพและเกรงกลัวท้าวกุเรปันและประไหมสุหรี อย่าง
เด่นชัด และเพิ่มภาพอิเหนาถูกเสน่ห์ของบุษบาส้าหรี ซึ่งเป็นภาพที่ต่างกับอิเหนาในฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ดังนี้
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1.1) ภาพอิเหนาที่เคารพและเกรงกลัวท้าวกุเรปันและประไหมสุหรี ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” เน้นย้าภาพดังกล่าว
อย่างเห็นได้ชัด ดังเห็นได้จากถ้อยคาบรรยายความรู้สึกของอิ เหนาในตอนต่าง ๆ เช่น ตอนที่ตามะหงงมาตามอิ เหนาให้ ไ ป
เข้าเฝ้าท้าวกุเรปัน แม้อิเหนาไม่อยากพรากจากบุษบาส้าหรี แต่ก็จาใจกลับเมืองเพราะเกรงท้าวกุเรปันจะกริ้ว ดังที่กล่าวว่า “แต่
เกรงปินประชาฉัดจะขัดเคือง” และ “จะยักเยื้องหมีไปก็ไม่ดี” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 10-11)
ภาพความกลัวเกรงดังกล่าวยังเห็นได้ในตอนที่อิเหนาถูกท้าวกุเรปันตาหนิอย่างรุนแรงกลางท้องพระโรงเรื่องที่อิเหนา
ไปหลงรักบุษบาส้าหรีผู้ต่าศักดิ์ อิเหนาได้แต่ย อมรับผิดแต่โ ดยดี “จึงย่อกรออนโอนสิโรทสะนอง” ทั้งยัง ยอมรับว่าตนเอง
ทาผิด “อันความชัวลูกพ้นจะพรรณนา” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 28) หรือในตอนที่ประไหมสุหรีให้คน
ไปตามอิเหนามาเข้าเฝ้า อิเหนาก็รู้สึกหวั่นเกรงพระมารดาขึ้นมาทันทีเพราะทราบดีว่าจะต้องถูกเรียกไปตาหนิติโทษ ดังที่กล่าว
ว่า “ไห้หวนจิตรคิดเกรงพระชลนี จะภาทีกริวโกรษเปนมั่นค ง” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 37) และเมื่ อ
อิเหนาถูกประไหมสุหรีตาหนิเรื่องที่ไปลุ่มหลงบุษบาส้าหรี อิเหนาก็ยอมรับผิดโดยดีว่า “ไม่ทันคิดผิดพลาดประมาทไป” ทั้งยัง
ขอร้องให้ประไหมสุหรีช่วยทูลขอให้ท้าวกุเรปันคลายกริ้วด้วย ดังที่กล่าวว่า “ชวยทราบทูลออนวอนพระบิดุเรศ ไห้โปรดเกษขอ
ประทารซึ่งโทษา” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 41)
ความกริ้วโกรธของพระบิดาและพระมารดา ทาให้อิเหนาไม่กล้ากลับไปหาบุษบาส้าหรี ดังที่อิเหนาปรับทุกข์กับพี่เลี้ยง
ว่า “ว่าบิดุรงทรงพิโรธพันทะวี ทังซาพระชลนีก์คุนเคือง” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 44) ซึ่งต่างกับฉบับ
พระราชนิพนธ์ ของรั ชกาลที่ 1 ที่กล่าวว่าเมื่ออิเหนาเข้าเฝ้าท้ าวกุเรปันแล้วก็กลับ ไปหาบุ ษบาส่าหรีทันที มิได้ กลัวเกรงท้าว
กุเรปันอย่างในฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่”
1.2) ภาพอิเหนาถูกเสน่ห์ของบุษบาส้าหรี ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” ดัดแปลงตัวละครอิเหนาโดยนาเสนอว่าอิเหนา
ถูกมนต์เสน่ห์ของบุษบาส้าหรีทาให้อิเหนาลุ่มหลงนาง และฤทธิมนต์ของนางทาให้อิเหนามีใบหน้าหมองคล้า ดังที่ท้าวกุเรปันและ
ประไหมสุหรีต่างสังเกตว่า อิเหนาดู “หมองคล้าดาไป” “ดาหมองละอองมัว” และ “หมองคล้าดาไหม้” มนต์เสน่ห์หรือ “ฤท
ธมล” ดั งกล่ าว ยัง ท าให้ อิเหนาร้ อนรุ่ มใจและโศกเศร้าหม่ นหมองกว่าปกติ เ มื่อต้ องอยู่ ที่กุเ รปั นโดยไม่ไ ด้ กลั บ ไปหานางที่
พลับพลา ดังที่บรรยายว่า “หมีได้รื่นเริงสาราน” “ยามเส่วยยามสรงไห้หลงใหล” “จะนั่งไหนกอดเฃ่าเหง่าง่วง” และรู้สึกราว
กับ “เหมือนปืนพิศติดตรึงไหนแดดวง” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 46-47) ความทุกข์ร้อนใจทาให้อิเหนาไม่
มีแก่ใจขึ้นเฝ้าท้าวกุเรปันอย่างที่เคยปฏิบัติ ดังบทที่กล่าวถึงอิเหนาตอนหนึ่งว่า
นฤบานฟังสารพี่เลียงทูล

บดีสูนทอดถอนฤๅไทหือ

ด้วยฤทธมลรนร้อนดังเพลิงฮือ

ยิ่งรุ่มรือรานรักสะลักทรวง
(Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 46-47)

ความกลัวเกรงบิดามารดาและความลุ่มหลงบุษบาส้าหรี เป็นปมขัดแย้งสาคัญในใจของอิเหนาฉบับนี้ ดังเห็นได้จากบท
ครวญของอิเหนาหลายบทที่สะท้อนการปะทะกันระหว่างความรู้สึกดังกล่าว ดังเช่นบทครวญของอิเหนาเมื่อต้องจากนางไปเข้า
เฝ้าท้าวกุเรปัน ซึ่งสะท้อนความรู้สึก “นึกหน้าอาไลหลัง” ของอิเหนาอย่างเด่นชัด คือ ใจหนึ่งก็กลัวว่าถ้า “แม้นหมีกลับคืนเข้า
นัคะรา” ท้าวกุเรปันจะ “กริ้วโกรธาหุนหัน” แต่อีกใจหนึ่งก็ “อาไลเหลือที่จะราพัน” คือไม่อยากจากบุษบาส้าหรีไป ความ
สับสนดังกล่าวทาให้อิเหนาถึงกับ “เจียนจะคลังฤๅไทพระโฉมศรี” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 6-7)
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การเน้นภาพความกลัวเกรงบิดามารดาและภาพการถูกมนต์เสน่ห์ดังกล่าว ทาให้ภาพของอิเหนาในเรื่องดาหลังฉบับ
“ทรงแปลงแต่งใหม่” น่าเห็นใจและชวนให้ผู้อ่านผู้ฟังเกิดความสะเทือนอารมณ์ ซึ่งเป็นการให้ “รส” ที่ต่างกับภาพของอิเหนา
ในเรื่องดาหลังฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ซึ่งมุ่งนาเสนอให้เห็นว่าอิเหนามี ความเข้มแข็งและกล้าทาตามความต้องการ
ของตน แม้อิเหนาจะเกรงท้าวกุเรปัน แต่ก็มิได้กลัวถึงขนาดก้มหน้ายอมรับผิดหรือไม่กล้ากลับไปหาบุษบาส่าหรีอย่างในฉบับ
“ทรงแปลงแต่งใหม่” อีกทั้งยังกล้าเพิกเฉย ไม่เตรียมการวิวาห์ตามคาสั่งของท้าวกุเรปันด้วย นอกจากนี้ อิเหนาในฉบับ พระราช
นิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 มิได้ถูกมนต์เสน่ห์ จึงไม่มีความอ่อนไหวหรือร้อนรุ่ มใจ รวมทั้งมิได้มีภาพหม่นหมองอย่างคนที่ถูกเสน่ห์
ด้วย การที่ฉบับพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลที่ 1 นาเสนอภาพของอิเหนาในลักษณะดังกล่าว คงเพราะเป็นบทสาหรับเล่นละคร
ในอันเป็นละครของพระมหากษัตริย์ จึงฉายภาพอิเหนาในลักษณะพระเอกในอุดมคติที่เข้มแข็งและสง่างามดังเช่นพระเอกใน
บทละครในเรื่องอื่น ๆ อย่างรามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา ขณะที่ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” แต่งเป็นนิทานคากลอนเพื่อการ
อ่านการฟัง ซึ่งไม่จาเป็นต้องรักษาภาพของพระเอกในอุดมคติ อย่างบทละครใน จึงมีการดัดแปลงตัวละครให้แสดงมิติอารมณ์
อันเข้มข้น และหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นความกลั ว ความอ่อนแอในจิตใจ หรือความรั กความเสน่หา เพื่ อดึงดูดใจผู้อ่านผู้ฟั ง
นอกจากนี้ การกาหนดให้อิเหนาถูกเสน่ห์ในฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” ยังอาจได้รับอิทธิพลมาจากนิทานคากลอนเรื่องอื่น ๆ ที่
นิยมให้พระเอกต้องมนต์เสน่ห์ด้วย เช่น เรื่องโคบุตรและเรื่องสิงหไกรภพของสุนทรภู่
2) บุษบาส้าหรี ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” เน้นย้าสถานะ “ชาวไร่” ของบุษบาส้าหรีให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอ
ภาพที่น่าเห็นใจควบคู่ไปกับภาพด้านลบแบบผสมผสานกัน ดังนี้
2.1) การเน้นย้้าภาพชาวไร่ของบุษบาส้าหรี ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” เน้นย้าสถานะดังกล่าวของนางอย่างเด่นชัด
ตลอดทั้งตอน ดังเห็นได้จากคาพูดของท้าวกุเรปันและประไหมสุหรีที่กล่าวตาหนิสถานะ “ชาวไร่” ของนางหลายครั้งด้วยความ
ไม่พอใจ โดยใช้ทั้งคาว่า “ชาวไร่” “ชาวดอน” “ชาวดง” และ“ชาวถิ่นเถื่อนไร้” การย้าภาพชาวไร่ของบุษบาส้าหรียังเห็นได้
จากถ้อยคาของท้าวกุเรปันและประไหมสุหรี ที่ตาหนิความต่าต้อยของนางหลายครั้งว่าไม่คู่ควรกับอิเหนา เช่น กล่าวถึงไม่คู่ควร
กันในเชิงเสียดสีว่า “ชางสมหน้าสมศักแล้วสมยศ” และ “ก็สมภักต์แล้วจะหาที่ไหนได้” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat)
[n.d.], 25, 42) หรือกล่าวว่ าหากอิ เหนาครองคู่ กับนางก็จะท าให้ “เสื ่อมศักสุรีว งษ์อ ะสัญ หญา” (Rueang Dalang Lem
Sam (Phlat) [n.d.], 25, 39) การที่นางต่างศักดิ์กับ อิเหนาอย่างมากนี้ เป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ท้าวกุเรปันไม่พอใจและสั่งฆ่า
นาง ดังเห็นได้จากตอนที่ดะหมังกล่าวแก่บุษบาส้าหรีก่อนฆ่านางว่า เหตุ ที่ท้าวกุเรปันกริ้วและสั่ง ให้ “นานางมาล้างชีวาปลง”
เป็นเพราะนาง “เปนคนสะกุนต่า” และ “ไม่สมวงษ” อันทาให้ท้าวกุเรปันและประไหมสุหรีต้องอับอาย “ขายเบืองบทรัดกระ
สัตรสอง” และ “ผีดทานองสุระชาติราชหง” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 91-92)
ปมเรื่อง “รักต่างศักดิ์” อันทาให้บุษบาส้าหรีต้องจบชีวิตลงนี้ ทาให้นางคิดแค้นใจตนเองที่เกิดมาต่าต้อย ก่อนตายนาง
จึงตั้ งจิตอธิษฐานถึงเทวดา “องค์อะสัญแดหวาทุ กราศี ” ขอให้ชาติหน้าเกิดมาสู งศักดิ์ “จงเกิษในสุ ริวงษทรงเวียงใช ประกอบ
ใอสวรรยาโอฬาฬาน” อย่าได้เกิดมาต่าศักดิ์ “ปัติสนส่ะกูลไพร้” อย่างในชาตินี้ (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.],
99-100) คาอธิษฐานในตอนนี้เป็นการเน้นย้าสถานะชาวไร่ของนางอีกครั้งก่อนที่จะจบตอน
เมื่อเปรียบเทียบกับ ฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 พบว่าบุษบาส่าหรีเป็นชาวไร่เช่นกันก็จริง แต่ มิได้เน้นย้ามาก
เท่ากับในฉบั บ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ” ทั้งยังกล่าวเชิงยกย่องด้ วยว่ า แม้นางมีกาเนิดเป็ นชาวไร่ แต่ นางคื อ “นางฟ้าจุติมาใช้
กรรม” (Phutthayotfachulalok 1956, 17) บุ ษบาส่าหรีในฉบั บพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 จึงมีสถานะสู งและพิเศษกว่ า
ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” อย่างเห็นได้ชัดเจน
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นอกจากนี้ ฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 มิได้เน้นว่าสถานะชาวไร่เป็นเหตุผลหลักที่ทาให้ท้าวกุเรปันกริ้วจนสั่งฆ่า
นาง แต่เกิดจากการที่อิเหนาหลงรักนางจนเพิกเฉยไม่ยอมเตรี ยมการวิวาห์กับบุษบาแห่งเมืองดาหา ขณะที่ฉบับ “ทรงแปลงแต่ง
ใหม่” เน้นความต่าศักดิ์ของนาง ส่งผลให้ปมปัญหา “รักต่างศักดิ์” ระหว่างอิเหนากับบุษบาส้าหรีเข้มข้นและโดดเด่นเพียงปม
เดียว ทั้งนี้อาจเพราะต้องการให้ผู้อ่านผู้ฟังมุ่งความสนใจไปที่ความรักอันมีอุปสรรคระหว่างอิเหนากับบุษบาส้าหรีเท่านั้น ไม่
ต้องการให้มีปมเรื่องการวิวาห์กับบุษบาผู้เป็นคู่หมั้นเข้ามาแทรกอย่างในฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1
2.2) การเสนอภาพด้านลบของบุษบาส้าหรีควบคู่กับภาพที่น่าเห็นใจแบบผสมผสานกัน ดังนี้
ภาพด้านลบของนาง ได้แก่ การทามนต์เสน่ห์ให้อิเหนาลุ่มหลง และการแสดงความทะเยอทะยานอยากได้รับยศศักดิ์
และเข้าไปอยู่ในวัง ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” เล่าว่าบุษบาส้าหรีขอให้มะหะมัดช่วยทาเสน่ห์อิเหนา ในช่วงแรกยังมิได้เฉลยว่า
นางทาเสน่ห์ให้อิเหนาหลงรัก แต่ให้ท้าวกุเรปันสงสัยก่อนว่าอิเหนาน่าจะถูกเสน่ห์เพราะมีใบหน้าหมองคล้าผิดปกติ อันเป็นการ
เร้าความสนใจของผู้อ่านผู้ฟังให้ติดตามต่อไปว่าอิเหนาถูกเสน่ห์จริงหรือไม่ ครั้นถึงช่วงท้ายของเรื่องจึงเฉลยว่านางทาเสน่ห์จริง
โดยให้บุษบาส้าหรีราพันถึงอิเหนาที่ไปเข้าเฝ้าท้าวกุเ รปันแล้วไม่กลับมาหานาง นางราพัน ด้วยความสงสัย ว่าเหตุที่อิเหนาไม่
กลับมาหานางเป็นเพราะไปหลงรักผู้หญิงอื่นหรือไม่ แต่แล้วนางก็กลับมาคิดว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมนต์เสน่ห์ของมะหะมัด
ที่ทาให้นางน่าจะขลัง เกินใคร ดัง ที่กล่าวว่า “ไครจะดีมีเวศวิท ยา ประเสิด กว่ามะหะมัดเหนผิดที” (Rueang Dalang Lem
Sam (Phlat) [n.d], 54)
การทามนต์เสน่ห์ให้อิเหนาหลงรักในฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” นาเสนอให้เห็นว่านางบีบีมารดาของบุษบาส้าหรีก็เห็น
ดีด้วย ดังปรากฏในตอนที่ดะหมังมาลวงบุษบาส้าหรีที่พลับพลาว่าอิเหนาให้มารับนางเข้าเมือง นางบีบีได้ฟังก็ นึกชื่นชมมนต์
เสน่ห์ของมะหะมัดว่าขลังมากจนทาให้อิเหนาลุ่มหลงบุตรสาวถึงขนาดส่งคนมารับเข้าเมือง ดังที่บรรยายว่า “นึกกระยิมกริม
จิตรเตมประดา พระสิทธาองค์นี้เธอดีจริง” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d], 59)
นอกจากนาเสนอว่ า นางท ามนต์ เ สน่ ห์ อิเ หนาแล้ ว ฉบั บ “ทรงแปลงแต่ ง ใหม่ ” ยั ง เสนอภาพด้ านลบของบุ ษบา
ส้าหรีว่า นางมีความทะเยอทะยานอยากได้รับยศศักดิ์ ดังปรากฏในตอนที่ดะหมังมาหลอกนางว่าอิเหนาให้มารับนางเข้าวัง เมื่อ
นางได้ฟังก็ “กาเรีบจิต์รคิดอิมอิถิริยศ” คือรู้สึกตื่นเต้นดีใจ และ “กาเริบจิต” ที่จะได้มียศถาบรรดาศักด์ ความดีใจนี้ทาให้นาง
มิได้ฉุกใจคิดสงสัยในตัวดะหมัง เพราะคิดแต่เรื่องที่จะได้เข้าไปมียศศักดิ์อยู่ในวัง ดังที่กล่าวว่า “นางฟังถ้อยพลอยเหนเปนดี
หมด เพราะหมายยถว่าจะเลิดประเสรีดสี” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d], 66-69)
ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” มิได้นาเสนอแต่ภาพด้านลบของบุษบาส้าหรีเท่านั้น แต่ยังนาเสนอแง่มุมที่น่าเห็นใจด้วย
เช่น ความรักที่นางมีต่อมารดา ซึ่งเน้นย้าหลายช่วงมากกว่าในฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 เช่น ตอนดะหมังหลอกนางว่า
อิเหนาให้มารับเข้าวัง นางก็ขอให้พามารดาไปด้วย โดยยกเหตุผลต่าง ๆ มาขอร้องดะหมัง อาทิ “ข้ายากจนสองคนกับมานดา”
“ทังมานดาก็ชะราลงครันครัน” และ “เจบไขก็จะได้ปรนนีบัด ” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d], 67) แต่ดะหมัง
ปฏิเสธ คากล่าวของนางในตอนนี้แสดงให้เห็นความรักและความกตัญญูที่มีต่อมารดาอย่างชัดเจน
อีกตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นความรักที่นางมีต่อมารดา คือตอนที่นางลามารดาเพื่อไปกับดะหมัง นางกล่าวแก่มารดาว่า
แม้นางจะเข้าไปมียศศักดิ์อยู่ในวัง ก็ไม่มีวันลืมพระคุณของมารดาที่เลี้ยงดูนางมาอย่างดีตั้งแต่เล็กจนโต ถึงแม้จะยากไร้ แต่
มารดาก็ไม่เคยปล่อยให้นางต้องลาบากหรือหมองเศร้า บทที่บุษบาส้าหรีครวญถึงพระคุณของมารดาในตอนนี้ สะท้อนความ
ผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างบุษบาส้าหรีกับมารดาที่น่าสะเทือนอารมณ์ยิ่ง ดังนี้
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เข้ากอดท้าวมานดาแล้วภาที
ถึงจะประกอบยดฐาบันดาศัก
ยังคงคิดถึงพระคุนที่กะรุนนัง
แม้นลูกจักปรารถนาสิ่งไดได
หมีไห้ลูกมองหมางระคางเคือง

ลูกจักจากชลนีไปอยู่วัง
ลูกรักก็ไม่ลืมอาไลหลัง
ตั้งแต่เยาวจนไหญ่หมีไห้เคือง
ถึงยากไร้ก็อุสาห์เปนนิจเนือง
สูยักเยื้องเสาะแส่วงทุกแห่งไป
(Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d], 74-75)

ความผูกพันที่บุษบาส้าหรีมีต่อมารดา ยังปรากฏในตอนที่นางจะถูกดะหมังสังหาร เมื่อนางรู้ว่าจะต้องจบชีวิตก็ครวญถึง
มารดาว่า ตัวนางเองนั้นไม่อาลัยแก่ชีวิต เป็นห่วงก็แต่มารดาที่จะต้องอยู่คนเดียวอย่าง “ลาบากเวทนา” และ “ยากไร้อะนาถา”
นางจึงสั่งหลอหราผู้เป็นบ่าวซึ่งตามนางมาด้วยให้กลับไปอยู่กับนางบีบี แต่หลอหราไม่ยอมไป จะขอตายตามนาง บุษบาส้าหรี
จึงขอร้องดะหมังว่า เมื่อนางสิ้นชีวิตแล้ว ขอให้ดะหมังช่วยทูลอิเหนาให้ช่วยดูแลมารดาของนางดังกล่าวว่า “ไห้ผูวะในโปรด
กล้าวแต่มารดร” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d], 93-98) การที่บุษบาส้าหรีครวญถึงมารดาเป็นหลักก่อนสิ้นชีวิตนี้
ต่างกับฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ที่นางเน้นคร่าครวญถึงอิเหนาเป็นหลัก
การเสนอภาพด้านลบควบคู่กับภาพที่น่าเห็นใจของบุษบาส้าหรีในฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” ดังกล่าวนี้ ทาให้เห็นว่า
แม้นางทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือการทาเสน่ห์ ให้อิเหนาหลงรักและมีความทะเยอทะยานในยศศักดิ์ที่ดูเหมือนจะเกินฐานะ แต่ใน
ฐานะลูกคนหนึ่ง นางก็เป็นลูกที่รักและกตัญญูต่อมารดามาก นางจึงมีทั้งมิติที่น่าตาหนิและมิติที่น่าสงสารเห็นใจระคนกัน ความ
มีมิติของตัวละครดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริ มให้เรื่องชวนติดตาม ทั้งยังให้ “รส” ที่ต่างกับตอนเดียวกันในฉบับพระราช
นิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ซึ่งมุ่งนาเสนอแง่มุมที่น่าเห็นใจของบุษบาส่าหรีเป็นหลัก มิได้เสนอภาพด้านลบดังเช่นที่พบในฉบับ “ทรง
แปลงแต่งใหม่” นี้
3) ท้าวกุเรปัน ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” นาเสนอภาพความดุและน่าเกรงขามของท้าวกุเรปันอย่างเด่นชัด ดังเห็น
ได้จากตอนต่อไปนี้
3.1) ตอนอิเหนากลับจากเที่ยวป่ามาเข้าเฝ้าท้าวกุเรปัน ท้าวกุเรปันบริภาษอิเหนาอย่างรุนแรงกลางท้องพระโรงเรื่อง
ที่ไปลุ่มหลงบุษบาส้าหรีจนไม่ยอมกลับเมือง ดังที่กล่าวว่า “หมีรู้ไปรักไคร่อีชาวดง ละเลีงหลงหมีได้คิดคืนบุรี” ทั้งยังเสียดสีถึง
ความต่างศักดิ์ระหว่างอิเหนากับนางว่า “ชางสมหน้าสมศักแล้วสมยศ สมหมดจนสะถานบานชอง” นอกจากนี้ ท้าวกุเรปันยัง
สั่งลงโทษไพร่พลของอิเหนาด้วยที่ไม่ห้ามปรามอิเหนา (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d], 24-27)
เมื่อเปรี ยบเทีย บกั บ ฉบั บพระราชนิ พนธ์ของรัช กาลที่ 1 พบว่า เมื่ ออิ เหนากลับจากเที่ย วป่า ท้ าวกุ เรปั นมิ ได้ต าหนิ
อิเหนาเรื่องที่ไปลุ่มหลงบุษบาส่าหรี เนื่องจากขณะนั้นยังไม่ทราบเรื่อง ต่างกับฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” ที่ท้าวกุเรปันทราบ
เรื่องดังกล่าวตั้งแต่ต้น ในฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ท้าวกุเรปันทราบเรื่องนี้ภายหลังในตอนที่อิเหนาไม่ยอมเตรียมการ
วิวาห์กับบุษบาคู่หมั้น ทาให้ท้าวกุเรปันนึกสงสัย ยาสาจึงทูล เรื่องที่อิเหนาไปรักลูกสาวชาวไร่ ซึ่ง เมื่อท้าวกุเรปันทราบเรื่องก็
ไม่ได้เรียกอิเหนามาตาหนิ แต่พยายามเร่งรัดให้อิเหนาเตรียมการวิวาห์กับบุษบา ครั้นอิเหนาบ่ายเบี่ย งเพิกเฉย ท้าวกุเรปันจึงสั่ง
ฆ่าบุษบาส่าหรี
3.2) ตอนท้าวกุเรปันกริ้วอิเหนาที่ไม่มาเข้าเฝ้าอย่างที่เคยปฏิบัติ ท้าวกุเรปันกล่าวบริภาษบุษบาส้าหรีอย่างรุนแรงว่า
“เปนคนจนยากกากเลว” และ “ชะรอยอีคนนี้จะมีเล่ห์” ทาเสน่ห์ให้อิเหนาลุ่มหลง จนเป็นเหตุให้อิเหนาละเลยราชการและ
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“คลุมคลั่งจนแหลกเหลว” ท้าวกุเรปันเห็นว่าหากไม่ฆ่านางเสีย อิเหนาคงจะลอบหนีไปหานางในที่สุด ท้าวกุเรปันจึงตัดสินใจที่
จะ “จาจะไห้สังหานผลานชีวี” ส่งคนไปสังหารบุษบาส้าหรี (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d], 48)
เมื่อเปรียบเทียบกับฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 พบว่าเมื่อท้าวกุเรปันกริ้วบุษบาส่าหรีจนมีรับสั่งให้คนไปสังหาร
นางนั้น ไม่ปรากฏบทบริภาษนางอย่างรุนแรงเช่นนี้ กล่าวแต่เพียงว่า “พระเร่งกริ้วโกรธเป็นโกลา” (Phutthayotfachulalok
1956, 44) จากนั้นก็สั่งการให้คนไปฆ่าบุษบาส่าหรี ภาพความโกรธของท้าวกุเรปันในฉบับนี้จึงมิได้แสดงออกอย่างชัดเจนหรือ
เกรี้ยวกราดรุนแรงอย่างในฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่”
4.) ประไหมสุหรีแห่งกุเรปัน ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” ดัดแปลงลักษณะของประไหมสุหรีผู้เป็นมารดาของอิเหนาให้ดุ
และน่าเกรงขามอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับท้าวกุเรปัน ดังเห็นได้ในตอนต่อไปนี้
4.1) ตอนท้าวกุเรปันมาปรับทุกข์เรื่องอิเหนาลุ่มหลงบุษบาส้าหรี เมื่อประไหมสุหรีทราบเรื่องก็ “เคืองขัดสะหัสา” และ
กล่าวเตือนท้าวกุ เรปัน ด้วยความเด็ดขาดว่า “อย่าไว้วางอาร ม” เพราะอิเหนาคงจะหาทางหนี กลับไปหาบุ ษบาส้ าหรีจนได้
ขอให้ท้าวกุเรปัน “จงขู่ข่มไห้เกรงพระอาญา” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d], 35)
4.2) ตอนอิ เหนามาเข้ าเฝ้า ประไหมสุห รีต ามรับ สั่ง นางกล่ าวบริ ภาษอิ เหนาอย่ างรุนแรงที่ ไปหลงรั ก บุ ษบาส้ าหรีผู้
ต่าศักดิ์ ดังที่กล่าวว่า “เหนดียางไรไปคบค้า กับลูกอิชาวไร่ไม่อายภักตร” อันทาให้ “เสื่อมศักสุรีวงษ์อะสัญหญา” และ “ฃาย
บาทพระผู้ปินบุรินเรือง” (Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d], 38-39)
ในฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ภาพของประไหมสุหรีต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ นางใจเย็นและไม่กริ้ว
เรื่องที่อิเหนาหลงรักบุษบาส่าหรี และในตอนที่ท้าวกุเรปันปรึกษาเรื่องจะสั่งฆ่าบุษบาส่าหรี นางยังทัดทานว่า “อย่าเพ่อด่วนหัก
หาญราญรอน” ด้วยเห็นว่าอิเหนา “ยังเยาว์เบาการ” และเพิ่งมีความรัก หากท้าวกุเรปันทาอะไรที่ขัดใจรุนแรงอาจส่งผลร้าย
กับอิเหนาได้ จึงขอให้ท้าวกุเรปันเตือนอิเหนาเรื่องการวิวาห์กับบุษบาคู่หมั้นอีกครั้งหนึ่งก่อน (Phutthayotfachulalok 1956,
40) อย่างไรก็ตาม เมื่อเตือนอิเหนาอีกครั้งแล้วยังไม่สาเร็จ ท้าวกุเรปันก็ตัดสินใจสั่งฆ่าบุษบาส่าหรีโดยมิได้บอกประไหมสุหรี
การที่เรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 นาเสนอภาพความสง่าและสุขุมของท้าวกุเรปันและประไหมสุหรีเป็น
หลัก และไม่มีบทบริภาษอิเหนาอย่างรุนแรงอันอาจกระทบกับภาพพระเอกในอุดมคติได้นั้น คงเป็นเพราะเรื่องดาหลังฉบับนี้
เป็นบทละครในซึ่งเป็นละครของพระมหากษัตริย์ ซึ่งตามขนบบทละครใน ภาพตัวละครเอกหรือฝ่ายตัว ละครเอกมักเป็นภาพ
ของผู้ปกครองในอุดมคติ ที่มีความสง่างามและมักไม่แสดงอารมณ์โกรธที่เกรี้ยวกราดรุนแรง ขณะที่เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลง
แต่งใหม่” เป็นนิทานคากลอนที่มุ่งเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจผู้อ่านผู้ฟัง และมิได้มีขนบว่าจะต้องเสนอภาพอุดมคติของฝ่ายตัวละคร
เอก จึงมีการเสริมภาพความดุน่าเกรงขามของท้าวกุเรปันและประไหมสุหรีเข้ามา เพื่อเพิ่ม “รสชาติ” ให้แก่เรื่องราวโดยเฉพาะ
ปมความรักระหว่างอิเหนากับบุษบาส้าหรี ทาให้ความรักดูมีอุปสรรคขัดขวางที่ชวนติดตามและน่าเห็นใจมากยิ่งขึ้น
6.2 การสร้างวรรณศิลป์แก่บทประพันธ์
ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” คือ การสร้างความงามทางวรรณศิลป์แก่บท
ประพันธ์ ผ่านศิลปะการใช้ภาษาและศิลปะในการสอดแทรกคติคาสอน ดังนี้
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6.2.1 ศิลปะการใช้ภาษา
แม้ฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” มีเนื้อหาสั้น ๆ แต่ก็พบว่าบทประพันธ์หลายช่วงมีความงามทางวรรณศิลป์อันเกิด จาก
การใช้ภาษาแบบต่าง ๆ เช่น เล่นเสียง เล่นคา ใช้ความเปรียบ และสรรคาให้เหมาะแก่บท ดังจะยกบทประพันธ์บางตอนมาเป็น
ตัวอย่าง ได้แก่ บทชมธรรมชาติโดยตรง บทชมธรรมชาติแบบนิราศ และบทลานาง ดังนี้
บทชมธรรมชาติโดยตรง ช่วงต้นของเรื่องมีบทชมธรรมชาติยามเช้าบริเวณพลับพลาของอิเหนา ซึ่งใช้ภาษาแสดงให้เห็น
ภาพธรรมชาติยามรุ่งสางที่เปลี่ยนผ่านจากความมืดยามค่าคืนสู่แสงสว่างยามอรุณรุ่ง เริ่มจากการให้ภาพพระจันทร์ว่า เคลื่อน
คล้อยลับเหลี่ยมเขา นกเริ่มส่งเสียงร้อง เช่นเดียวกับไก่ ที่ขันสนั่นป่า น้าค้างก็ตกโปรยปรายลงมาต้องพรรณไม้ ส่วนดอกไม้ก็
แย้มบานส่งกลิ่นหอมฟุ้ง พาให้หมู่ผึ้งบินลงเชยชมละอองเกสร ขณะที่เรไรก็ส่งเสียงร้องประสานกั นดังเสนาะในป่า จากนั้ น
แสงอาทิตย์ก็เริ่มส่องแสงเรื่อเรืองขึ้นเมื่อถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ดังนี้
๏ ภอลวงปัตฉีมะยามเวลา
หมู่วีหกตืนร้องก้องไพร
นาคางโปรยโรยล่อองต้องพฤกษา
พระภายภาสาโรศบุษบง
ไรไรร้องริงเรือยเฉือยฉาน
แสงสุวรรณ์หิรัญเรือเมือจวบจวน

จันตราเลี้ยวลับเลียบไส่ล
สกุณไก่แก้วขันส่นันดง
กลีบพะกาเฟืองฟุงไพรระหง
ภมรลงกลึงเคลาเรนูนวน
ประสานสับสาเนียงเสนาะหวน
ไถงดวนเดนส่องระรองเรือง
(Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 2-3)

บทข้างต้นไม่เพียงให้ภาพอย่างเป็นลาดับ แต่ยังสรรคาที่สื่อให้เห็นภาพและเสียงด้วย เช่น ภาพของนกที่ “ตื่นร้องก้อง
ไพร” ภาพของไก่ที่ “ขันสนั่นดง” ภาพของละอองน้าค้างที่โปรยปรายเกาะบนพรรณไม้ ภาพของผึ้งที่ “ลงคลึงเคล้า” เกสร
เสียงของเรไรที่ “ร้องริงเรื่อย” และภาพของแสงอาทิตย์ที่ “ส่องระรองเรือง” โดยใช้ความเปรียบเสริมว่าส่องแสงราวกับแสง
ทองแสงเงิน นอกจากนี้ ยังเล่นเสียงสัมผัสในแพรวพราว ตัวอย่างการเล่นสัมผัสพยัญชนะ เช่น “(ส)กุณ-ไก่-แก้ว” “เรไร-ร้องริง-เรื่อย” “สาเนียง-เสนาะ” “ระรอง-เรือง” ตัวอย่างการเล่นสัมผัสสระ เช่น “ร้อง-ก้อง” “ขัน-สนั่น” “โปรย-โรย” “เรื่อยเฉื่อย”
บทพรรณนาธรรมชาติแบบนิราศ ในตอนที่อิเหนาเดินทางจากพลับพลากลับเมืองกุเรปัน อิเหนาชมธรรมชาติระหว่าง
ทางด้วยความโศกเศร้าเพราะคิดถึงบุษบาส้าหรี ดังที่กล่าวว่า “พระชมฉ่อรุกขชาตนานา แล้วรื้อหวนปวนหาอะนงนาง” การ
เล่นวรรณศิลป์ในบทพรรณนาตอนนี้เป็นการเชื่อมโยงธรรมชาติกับความคิดถึงนางแบบบทนิราศ โดยเล่น คาพ้องเสียงระหว่าง
ชื่อต้นไม้กับความรู้สึกที่ต้องจากนางมา เช่น “ต้นโศก-โศกเมื่อจากเจ้า” “ต้นสวาท-จากสวาท” “ต้นมะฝ่อ-ฝ่อใจ” “ต้นสุกรมกรมอุรา” “ต้นจาก-จากเพราะจาจิต ” “ระกา-กรรมติดมาตาม” นอกจากนี้ บางวรรคยังมีการเล่นคาที่มีเสียงคล้ายกันด้วย
ได้แก่ “ต้นสะท้อน-ถอนฤทัย” และ “ต้นคัดค้าว-แสนข้อง” ดังนี้
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เหนตนโสกเหมือนโศกเมื่อจากเจ้า
ส่วาษเหมือนเจียนจากสวาดจาง
เหนสะทอนประนึ่งถอนฤๅไทธ่อ
เหนสุกกรมกรมอุราแทบจาบัน
เหนต้นจากประนึงจากเพราะจาจิตร
ยิ่งยลพฦกษ์ก์ยิ่งคะนึงดวง

เหนคัดค้าวแสนข้องยิ่งหมองหมาง
เหนเต่าร้างเหมือนแกล้งร้างไว้แรมวัน
เหนมะฝ่อฝ่อไจด้วยไกลขวัน
เหนต้นว่าเหมือนว่าวันไปฬอลวง
ระกาเหมือนกาติดมาตามหวง
หัดไทตวงเติมระทดระทวยกาย
(Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 21-23)

บทลานาง ดังตัวอย่างบทที่อิเหนากล่าวลาบุษบาส้าหรีกลับไปเข้าเฝ้าท้าวกุเรปัน ดังนี้
เปนจนไจจาไกลดวงสวาด
อย่ากาสดระทดระทวยกาย
แม้นไครอืนมืนแสนทังแผนภบ
นีสุดคิดจนจิตรจึงต้องจร

ต้องบาราชแรมร้างหางหาย
ไชจะหนายแหนงรักหักไจจร
มาเร้ารบก์ไม่รางหางส่มร
จะจากสมรไปศักสองสามทีวา
(Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 12)

บทลานางข้างต้ นเลือกใช้คาหลายคาที่สื่อความจาใจพรากจากนางอันเป็ นการเน้นย้าว่ าอิเหนาต้องฝื นใจจากนางไป
เช่น “จนใจ” “จาไกล” “หักใจจร” “สุดคิดจนจิต” “ต้องจร” และยังหลากคาที่หมายถึงการพรากจากนางด้วย เช่น “บาราศ
แรมร้างห่างหาย” “ร้างห่างสมร” “จากสมร” ทั้งยั งมีการกล่าวเกินจริงว่ า ต่อให้คน “หมื่นแสนทั้ งแผ่นภพ” มารบเร้าให้
อิเหนาห่างจากนาง อิเหนาก็ไม่มีวันทาตาม แต่ครั้งนี้อิเหนาจาต้องจากไปเพราะเป็นคาสั่งของบิดา การกล่าวเกินจริงนี้เป็นการโน้ม
น้าวให้บุษบาส้าหรีเข้าใจว่าอิเหนารักนางมากและไม่เคยคิดจะจากนางไป แต่ครั้งนี้จาต้องไปเพราะจาเป็น นอกจากนี้ บทนีย้ ัง
มีการเล่นเสียงสัมผัสในด้วย มีการเล่นสัมผัสพยัญชนะ เช่น “จน-ใจ-จา” “(บา)ราศ-แรม-ร้าง” “ห่าง-หาย” “เร้า-รบ-ร้าง” “จนจิต-จึง-จร” และการเล่นสัมผัสสระ เช่น “ใจ-ไกล” “ร้าง-ห่าง” “(กา)สรด-(ระ)ทด” “อื่น-หมื่น” “แสน-แผ่น” “ร้าง-ห่าง”
“คิด-จิต”
มีข้อสังเกตว่าฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” มีการประกอบถ้อยคาสาหรับเรียกอิเหนาอย่างหลากหลายด้วย ซึ่งแสดงให้
เห็นวรรณศิลป์ของการใช้ถ้อยคา เช่น “พระยอดขัตติยานราสรรค์” “พระรูปหล่อยอโฉมประโลมสวัสดิ์ ” “พระทรงฤทธิ์เลื่อง
หล้าชวาเขต” “พระยอดมิ่ งมงกุ ฎเกล้ า ” “จอมนรินทร์ ปิ่นปกเกศ” “องค์อิเหนาเยาวเรศเฉลิ มศรี ” และ “พระหน่อนาถ
ภูวเรศธิเบศร” ถ้อยคาเหล่านี้ สื่อความยิ่ง ใหญ่และความสง่างามของอิเหนา ทั้งยัง มีความงามทางเสียงด้วยเพราะเล่นเสีย ง
สัมผัสในถ้อยคาที่นามาประกอบกัน เช่น “พระรูปหล่อยอโฉมประโลมสวัสดิ์ ” เล่นเสียงสัมผัสสระ “หล่อ-ยอ” และ “โฉม(ประ)โลม” หรือ ““พระทรงฤทธิ์เลื่องหล้าชวาเขต” ก็เล่นเสียงสัมผัสสระ “หล้า-ชวา” และเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ “เลื่องหล้า”
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6.2.2 ศิลปะในการสอดแทรกคติค้าสอน
วรรณศิลป์อีกประการหนึ่งในฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” คือ การสอดแทรกคติคาสอนเข้าไปในเรื่องอย่างกลมกลืน ผ่านคาพูด
ของตัวละคร ดังปรากฏในตอนที่บุษบาส้าหรีลามารดาก่อนเดินทางไปกับดะหมัง นางบีบีได้กล่าวคาสอนแก่บุษบาส้าหรีดังนี้
เจ้าจะไปอยู่ไนนีเวศเวียง
รักษาตัวกลัวราชอายา
จงเจียมจิตร์คิดว่าตนตระกูลต่า
ถึงทรงพระปราโมทโปรดปราน
อะนึ่งเล่าเหล่าเจ้าจอมมอมห้ามแห้น
ล้วนพงเผ่าเล่าสะกูลจงยาเยง

อย่าเลยเลียงจงจาคาแม่ว่า
อย่าชะล่าลามลวนไม่ควนกาน
หมีควนทาเจ้าอย่าหึกอะหักหาร
อย่าทะญานเยอยิ่งเร่งกริ่งเกรง
อย่าค่อนแค้นท้าขะรมเทียวข่มเหง
อย่าคฤนเครงเร่งเจียมเสงียมตัว
(Rueang Dalang Lem Sam (Phlat) [n.d.], 72-73)

คาสอนข้างต้นสอนแนวทางประพฤติปฏิบัติของสตรี โดยเฉพาะสตรีใน “นิเวศเวียง” หรือสตรีชาววังซึ่งต้องระมัดระวัง
ตนเป็นพิ เศษในการครองตน เพราะต้ องอยู่รั บใช้ใกล้ชิด ผู้สู งศักดิ์ เช่น สอนให้ระมัด ระวั งตัวและเกรงกลัวราชอาญา อย่ า
ประมาทหรือทาสิ่งที่ไม่เหมาะควร ให้เจียมตัวว่าตนนั้น “ตระกูลต่า” อย่าทาสิ่งที่เกินฐานะ และถึงแม้จะเป็นคนโปรดของสามี
ผู้สูงศักดิ์ก็อย่าเย่อหยิ่งทะนงตน อย่าทะเลาะขัดแย้งกับเจ้าจอมหม่อมห้ามคนอื่น ๆ ให้เคารพยาเกรงและสงบเสงี่ยมเจียมตัว
คาสอนดังกล่าวนี้นับว่าสอดแทรกเข้ามาได้กลมกลืนและเหมาะแก่สถานการณ์ เพราะปรากฏในตอนที่แม่สั่งสอนลูกสาวก่อนจะ
เข้าไปอยู่ในวัง
การสอดแทรกคาสอนผ่านคาพูด ของตั วละครดังกล่ าวนี้เป็นขนบอย่างหนึ่งของวรรณคดีไ ทยโดยเฉพาะในวรรณคดี
นิทาน และมักปรากฏในตอนที่ตัวละครกาลังลาจากกัน เช่น เรื่องลิลิตพระลอ ตอนที่พระลอลามารดาไปเมืองสรอง พระนาง
บุญเหลือผู้เป็นมารดาก็ได้กล่าวสอนหลักการเป็นกษัตริย์ที่ดีแก่พระลอ หรือเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ ของรัชกาลที่ 1 ตอน
ที่พาลี กาลัง จะสิ้นชีวิตเพราะต้องศรพระราม ก็ได้กล่าวสอนหลั กการเป็นข้ าราชการที่ ดีแก่สุ ครีพผู้ เป็นน้ องชาย การที่ฉบั บ
“ทรงแปลงแต่ งใหม่ ” แทรกคติ คาสอนเข้ามาในตอนดั งกล่าวนี้ แสดงให้ เห็ นว่ ากวีรู้ ขนบวรรณคดีเ ป็นอย่ างดีแ ละแต่ งตาม
ขนบวรรณคดีไทย

7. สรุปและอภิปรายผล
เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ” เป็นนิทานคากลอนยุครัตนโกสินทร์ ที่สันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์คงเป็นกษัตริย์
หรือเจ้านายพระองค์ใ ดพระองค์หนึ่ง และแต่ง ขึ้นหลัง เรื่องดาหลัง พระราชนิพ นธ์ ข องรัชกาลที่ 1 ซึ่ง มีเ นื้อความสมบูร ณ์
เพราะเรื่องดาหลังฉบับนีม้ ีเนื้อหาเฉพาะตอน แสดงให้เห็นว่ากวีและผู้อ่านผู้ฟังย่อมต้องเข้าใจเรื่องราวดาหลังทั้งหมดจากฉบับ
สมบูรณ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
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เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ” ไม่เพียงแต่มีลักษณะเด่นในแง่ที่นาเรื่องดาหลังมาแต่งเป็นนิทานคากลอนซึ่ง
รูปแบบเช่นนี้ ไม่เคยปรากฏมาก่อนเท่านั้น แต่ยั งมี การดั ดแปลงรายละเอี ยดเนื้อหาและตัวละครหลายลั กษณะให้ ต่างกับเรื่อง
ดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นเรื่องดาหลังฉบับหลักในวงวรรณคดีไทย สอดคล้องกับโคลงกระทู้ในสมุดไทยที่ระบุ
ว่าเรื่องดาหลังฉบับนี้เป็นผลงานที่กวี “ทรงแปลงแต่งใหม่” การดัดแปลงเรื่องดาหลังฉบับนี้มีทั้งการละเนื้อหา การเพิ่มเนื้อหา
และการขยายเพิ่มรายละเอียดของเนื้อหา ตลอดจนการเพิ่มและเสริมลักษณะบางประการของตัวละครให้โดดเด่นขึ้น เช่น การ
เน้นย้าสถานะ “ชาวไร่” ของบุษบาส้าหรีให้เป็นปมปัญหาหลักของความรักโดยไม่กล่าวถึงเรื่องการวิวาห์ของอิเหนากับ บุษบาแห่ง
เมืองดาหา การเพิ่มภาพความดุและน่าเกรงขามของท้าวกุเรปันและประไหมสุหรี เพื่อให้ความรักของอิเหนาน่าเห็นใจมากขึ้น
การเพิ่มแง่มุมด้านลบควบคู่กับด้านที่น่าเห็นใจของบุษบาส้าหรีทาให้ตัวละครมีมิติและชวนติดตาม และการเพิ่มเรื่องอิเหนาถูก
เสน่ห์อันเป็นการให้เหตุผลแก่ความลุ่มหลงในรักของอิเหนาว่าเกิดจากมนตราซึ่งทาให้อิเหนามีภาพที่น่าเห็นใจมากยิ่งขึ้น
การ “แปลงแต่งใหม่” เรื่องดาหลังในหลายลักษณะดังกล่าวนี้ ทาให้เรื่องดาหลังฉบับนี้มี “รส” และมุมมองต่อตัวละครที่
แปลกใหม่ต่างไปจากเรื่องดาหลังฉบับหลัก เช่น ปม “รักต่างศักดิ์” ระหว่างอิเหนากับบุษบาส้าหรีโดดเด่นชัดเจนเพียงปมเดียว
และลักษณะนิสัยและภาพลักษณ์บางมิติของตัวละครต่างไปจากเรื่องดาหลังฉบับหลัก ส่งผลให้เรื่องราวเข้มข้นชวนติดตามและ
สร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านผู้ฟังในลักษณะที่ต่างออกไป ซึ่งเห็นได้ว่ามุ่งสร้างความสาเริงอารมณ์ในฐานะเป็น นิทานคากลอน
อันเป็นวรรณกรรมเพื่อการอ่านการฟัง มิใช่เพื่อการแสดงละครในอย่างฉบับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ซึ่งเน้นการแสดง
นาฏการและภาพอุดมคติของตัวละครเอก
นอกจากนี้ ผลการศึกษาศิลปะการประพันธ์ในเรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่” พบว่ามีการสร้างความงามทาง
ภาษาหลายลักษณะ ทั้งการเล่นเสียงสัมผัสใน การเล่นคา การหลากคา การใช้ความเปรียบ และการเลือกใช้คาที่แสดงให้เห็น
ภาพและอารมณ์ความรู้ สึกอย่างชัดเจน ทั้งยัง สอดแทรกคาสอนสตรี เข้าไปในเรื่ องอย่ างมี ศิลปะผ่านคาพูดของตั วละครใน
สถานการณ์ที่เหมาะแก่สาระของคาสอน
ด้วยเหตุนี้ เรื่องดาหลังฉบับ “ทรงแปลงแต่งใหม่ ” จึงเป็นเรื่องดาหลังสานวนที่มีคุณค่าในวงวรรณคดีไทย กล่าวคือ
เรื่ องดาหลัง ฉบั บ นี้ กอปรด้วยคุ ณ ค่าทางวรรณคดีใ นแง่ ความงามของภาษาวรรณศิ ล ป์ การสอดแทรกคาสอน รวมทั้ งการ
นาเสนอเนื้อหาอันชวนติดตามและแปลกใหม่ต่างไปจากเรื่องเดิมตามขนบ ส่วนคุณค่าทางประวัติวรรณคดี เรื่องดาหลังฉบับนี้มี
ส่ ว นช่ ว ยต่ อ เติ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งดาหลั ง ในสั ง คมไทย ท าให้ เ ห็ น ว่ า มี การนาไปแต่ ง เป็ น วรรณคดี ป ระเภทอื่ น ด้ ว ย
นอกเหนือจากบทละคร สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องดาหลังเป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกัน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผู้แต่ง
สามารถพลิกแพลงให้ต่างกับฉบับหลักในหลายลักษณะ โดยไม่จาเป็น ต้องรักษาเรื ่องราวตามฉบับ เดิม นอกจากนี้ เรื่อ ง
ดาหลัง ฉบับ “ทรงแปลงแต่ง ใหม่ ” ยัง ช่วยจุด ประกายให้แก่การศึกษาเรื่องดาหลังด้วยว่า หากมีการสารวจสมุดไทยเรื่องนี้
อย่างจริงจังมากขึ้น ก็อาจทาให้ค้นพบเรื่องดาหลังสานวนแปลกฉบับอื่น ๆ อีกก็เป็นได้ ซึ่งจะช่วยขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ดาหลังในสังคมไทย ซึ่งไม่ค่อยมีผู้ศึกษาหรือกล่าวถึงมากนักให้กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น
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