ละครคุณสมภพ

นายธีรภัทร ทองนิ่ม

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานาฏยศิลปไทย ภาควิชานาฏยศิลป
คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปการศึกษา 2547
ISBN 974-17-6287-9
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

LAKON KHUN SOMPHOP

Mr. Theeraphut Tongnim

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Arts in Thai Dance
Department of Dance
Faculty of Fine And Applied Arts
Chulalongkorn University
Academic Year 2004
ISBN 974-17-6287-9

ง

ธีรภัทร ทองนิม่ : ละครคุณสมภพ. (LAKON KHUN SOMPHOP ) อ. ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย
ดร.สุรพล วิรุฬหรักษ, อาจารยอนุกูล โรจนสุขสมบูรณ 434 หนา. ISBN 974-17-6287-9.
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษานาฎยลักษณ ตลอดจนรูปแบบวิธีทํางาน การสรางงานละคร ของ
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บรรจุเพลงเสมอ
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The aim of this thesis is to study characteristics of stage performances, work
process and production of plays written by Somphop Chandraprabha, widely known as “Lakon
Khun Somphop” (“plays by Khun Somphob”). The scripts, play performances recorded on video,
interviews of the crew and my direct experience have been analyzed and I have chosen four plays
for a case study. These four plays include Chatra Kaew—a dialogue play, Sao Krua-fah—a musical
play, Nang Sueng—a Duk-dam ban or antiquity drama and Samukkhibhate—a combination of a
dialogue and musical play. The study has found that in terms of literary background, the plots of
Lakon Khun Somphob are derived from two sources—history and literature. As for performing
characteristics, the induction is presented in six ways, namely, an introduction by a narration, a
dance recital, a musical performance to enhance the mood, a poetic or a sepha recitation, tableaux
vivantes and immediate beginning. The ending falls into two types—an ending which creates a sad
mood in the audience or the grand finale that makes a strong impression on the audience.
However, though all of Lakon Khun Somphop consist of melodies and/or accompanying
Thai music, the drafts of the scripts would not contain any songs or music. The playwright would
present the scripts to music teachers or singing masters to provide them with songs. The audition
process was carried out in two ways—selecting the cast before writing a script to match with
characteristics, attractive physical appearance and talent of the chosen performers, or writing the
script before selecting the cast appropriate for the roles they were going to portray.
In terms of rehearsal, performers who played major roles would rehearse individually. They had
to practice dancing, reciting lines and dialogue and singing with their teachers and/or through
discussions as well as co-operation and training with their staff. Those who played minor roles,
dancers and members of the military troop would rehearse separately. On the fixed date when the
rehearsal took place on stage and/or at the venue of the performance, a full cast would rehearse the
play from the beginning until the end. There would be adjustment in dancing styles, the change in
the row of performers, the place where performers would remain steadfast and their actions as
appropriate. The distinctive characteristics of Lakon Khun Somphop were in their songs,
dialogue, dance styles and actions accompanying the dialogue according to the status of the
characters and/or the situations. Three kinds of accompanying performances were introduced—
group dances emphasizing the aesthetics of dances, military dances to stress strength and vitality
and processions which required a large number of cast. In terms of design and art directing which
involved the hair-style, make-up, clothes, settings and props, an extensive study was done in
advance, in the same way as script writing, for accuracy and/or for rendering the verisimilitude to
the period and racial background of the characters. During the production, there would be
adaptation or adjustment to suit the performance, with emphasis on beauty, the harmony of colours
in order to create a majestically visual effect to the audience.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเรื่องละครคุณสมภพฉบับนีส้ ําเร็จลุลวงลงไดดวยความชวยเหลือและ
ความกรุณาอยางสูงสงจาก ศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรุฬหรักษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึง่
ทานใหคําปรึกษาแนะนํา
ตลอดจนใหขอมูลในการคนควาพรอมทั้งตรวจแกไขในการทําวิทยา
นิพนธมาตั้งแตตนผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงยิ่ง และขอขอบคุณอาจารยอนุกูล โรจน
สุขสมบูรณอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรว มที่ไดชวยแกไขโครงรางวิทยานิพนธฉบับนี้
บุคคลสําคัญอีกทานหนึง่ ทีผ่ ูวิจัยจะตองกลาวถึงคือรองศาสตราจารยจักรกฤษณ
ดวงพัตรา ทีก่ รุณาใหคําปรึกษาและแนะนําพรอมทัง้ ใหความอนุเคราะหชวยเหลือในดานเอกสาร
สิ่งพิมพตางๆดวยดีมาตัง้ แตตนจนวิทยานิพนธฉบับนี้สาํ เร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูง
ขอกราบขอบพระคุณผูรวมงานละครคุณสมภพทุกทาน ทั้งคุณศุภชัย สิทธิเลิศ
พันเอกพิเศษหญิงสาวิกา ชืน่ คงชู คุณพูนสุข เหล็กพูล คุณสุรางค อิงคเวทย คุณสุชัย รอยวิรัตน
คุณสิวลี ทัมพากร คุณประสบโชค ออนกอ คุณจงลักษณ ทองนิ่ม ม.ล.จุลลา งอนรถ คุณครูสุ
จิตต ดุริยะประณีตที่ใหความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณและเอื้อเฟอภาพถายตางๆเปนอยางดี
พรอมทัง้ ขอขอบพระคุณมูลนิธิละครคุณสมภพ โดยทานประธานมูลนิธิ ดร.อดิศัย โพธารามิกที่ให
ความอนุเคระหเงินทุนอุดหนุนการวิจยั
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยวิชชุตา วุธาทิตยประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ
และคณาจารยภาควิชานาฏยศิลปไทยทุกทานที่ประสาทความรูใหแกผูวิจัยมาตั้งแตตน ขอบคุณ
คุณประเมษฐ บุญยะชัย คุณไพฑูรย เขมแข็ง คุณภูษิต รุงแกว คุณอาทิตย ดรุนัยธร คุณสุดคนึง
ชนะพันธ คุณไกรลาส จิตตกุล และเพื่อนนิสิตปริญาโทสาขานาฏยศิลปไทยระหัส 468ทุกทานที่ให
ความอนุเคราะหในทุกๆดานและใหกาํ ลังใจแกผูวิจัย
สุดทายผูว ิจัยขอระลึกถึงพระคุณ คุณแมผิว ทองนิ่มบุพการีที่ใหกําเนิดและใหการ
สนับสนุนการศึกษามาตั้งแตตนอันทีจ่ ะหาสิ่งใดเปรียบไดขอกราบขอบพระคุณอยางงามๆ และ
ทายสุดขอขอบคุณและขอบใจคุณอัญชลี เด็กหญิงภัทรธีราและเด็กชายภัทรธีระ ทองนิ่ม ภรรยา
และบุตร ธิดาที่คอยเปนหวงและใหกําลังใจดวยดีเสมอมา ขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่เอยนาม
มาดวยความจริงใจ
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บทที่ 1
บทนํา
1.ความเปนมาและความสําคัญของประเด็นในการวิจัย
คําวา “ละคร” หมายถึงมหรสพชนิดหนึ่งซึง่ แสดงเปนเรื่องราวติดตอกัน และมี
กําเนิดมาตั้งแตสมัยโบราณ สามารถแบงแยกประเภทไดเปนละครรํา , ละครรอง , ละครพูด
ซึ่งละครดังกลาวนั้นเปนตนแบบที่ทาํ ใหเกิดละครสมัยใหมตามมาอีกมากมาย
ละครคุณสมภพ เปนละครรูปแบบหนึง่ ซึ่งกําเนิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการพัฒนารูปแบบมาจากละครรํา ละคร
รอง และ ละครพูดในสมัยโบราณ สงผลใหละครคุณสมภพเปนละครที่มีรูปแบบเฉพาะตัว โดย
ผนวกเอาละครดึกดําบรรพ ละครพันทาง , ละครพูด และ ละครรอง เขาไวดวยกัน
ในเบื้องตนการประพันธบทละครของละครคุณสมภพนัน้ มักนําเอาประวัติบุคคล
และเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรทมี่ ีชื่อเสียงมาสรางเปนโครงเรือ่ งของละครบทละครสวใหญ
เปนลักษณะบทละครพูดที่แตงขึ้นเพื่อแสดงทางโทรทัศนในนามของสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเพื่อหารายไดสมทบทุนจุฬาสงเคราะหใหกบั สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยจัดแสดงบนเวทีที่สวนอัมพรหรือหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่
22 ตุลาคม และจัดแสดงอีกครั้งทางโทรทัศน ณ สถานีไทยทีวีชอง 4 บางขุนพรหม ในวันที่ 23
ตุลาคม ตั้งแตปพุทธศักราช 2507 เปนตนมา ไดแก เรื่องเจาชีวิต , พระยอดเมืองขวาง ,
สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารง ฯ , ฉัตรแกว เปนตน
ตอมาในปพุทธศักราช 2511 สมภพ จันทรประภา ไดรับการรองขอจากทาน
ผูหญิงจงกล กิตติขจร ภริยาของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในขณะ
นั้นใหชวยแตงบทละครขึ้นเพือ่ จัดแสดงเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระ
บรมราชินนี าถ เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ สมภพ จันทรประภา จึงไดแตงละครเรื่อง
“นางเสือง” ขึ้น โดยมีรูปแบบของบทละคร และการแสดงเปนแบบละครดึกดําบรรพ จากบท
ละครเรื่องนางเสืองนี้ เปนจุดเริ่มตนของการแตงบทละครและการแสดงละครแนวประวัติศาสตร
ที่เปนทัง้ ละครดึกดําบรรพ ละครพูด และละครพูดสลับลําของสมภพ จันทรประภาในเวลาตอมา
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ในลําดับตอไปผูวิจัยจะไดกลาวแนะนําประวัติของสมภพ จันทรประภาโดยยอดัง
ตอไปนี้ สมภพ จันทรประภา เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2462ณ ตําบลถนนนคร
ไชยศรี อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร เปนบุตรของเรืออากาศเอกหลวงประกฤตยกรณี (สมนึก
จันทรประภา) กับ หมอมหลวงชุบ เสนียวงศ โดยไดใชชีวิตในวัยเด็กและเติบโตขึ้นในวังบาน
หมอของตนราชกุลกุญชร ทําให สมภพ จันทรประภา มีความสนใจในการละครมาตั้งแตเด็ก
โดยไดรับการถายทอดเรื่องละครดึกดําบรรพดวยการฟงมาตั้งแตอายุ 3 ขวบ ทั้งยังไดจดจําจากคํา
บอกเลาของผูส ูงอายุในสายสกุลกุญชร ซึ่งเปนตนสกุลที่มีความผูกพันกับละครมาชานาน อาทิ
หมอมละมัย หมอมเคลือบ หมอมทิม หมอมหลวงเล็ก กุญชร และหมอมหลวงบุญเหลือ
เทพยสุวรรณ เปนตน
ในฐานะหลานชายของคนหนึง่ ของดอกไมสด หรือ มล.บุปผา นิมมานเหมินทร
นักเขียนหญิงชื่อดังของประเทศไทย ทําให สมภพ จันทรประภา ไดมีโอกาสในการฝกภาษาไทย
ชั้นดีโดยการคัดลอกตนฉบับของดอกไมสด ไปพรอมกับการเขารับการศึกษาเบื้องตนที่โรงเรียน
เทวราชกุญชร , โรงเรียนกลอมพิทยาการ , โรงเรียนวัดบวรนิเวศน โรงเรียนบานสมเด็จ โรงเรียน
อํานวยศิลปพระนคร , และสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาเหมืองแร
จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปพทุ ธศักราช 2486
หลังจากจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว
คุ ณ สมภพได รับ ราชการ โดยมี ตํ า แหน ง เป น นายช า งผู ช ว ยตรี แผนกตรวจเหมื อ ง กระทรวง
อุตสาหกรรม และไดเจริญกาวหนาในอาชีพวิศวกรมาโดยลําดับ จนมีตําแหนงเปนถึงเลขานุการ
กรมทรัพยากรธรณี ภายหลังไดเลื่อนเปนขาราชการชั้นพิเศษที่สํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อ
พุทธศักราช 2515 ตอมาภายหลังไดโอนมารับตําแหนงรองอธิบดีกรมศิลปากร จนกระทั่งลาออก
จากราชการในตําแหนงสุดทายคือ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการระดับ 10 เมื่อ พ.ศ.2521
จากเบื้องตนที่ไดกลาวมาแลววา คุณสมภพ มีความสนใจในเรื่องละครมาตั้งแต
เด็ก ในชวงชีวิตที่รับราชการหลังจากจบการศึกษาแลว คุณสมภพไดเปนกรรมการสมาคมนิสิต
เกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในตําแหนงประธานบันเทิง จากตําแหนงหนาที่ประธานบันเทิงนี้ทํา
ใหคุณสมภพ ซึ่งมีความสนใจในดานการเขียนบทความ สารคดี เรื่องสั้น นวนิยาย สนใจที่จะ
เขี ย นบทละครแนวประวั ติ ศ าสตร ขึ้ น เพื่ อ ให ค ณะละครสมั ค รเล น ของนิ สิ ต เก า จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดแสดง หารายไดสมทบทุนจุฬาสงเคราะห โดยจัดแสดงที่หอประชุมจุฬา ฯ และ
ทางโทรทัศนตั้งแตพุทธศักราช 2503 เปนตนมา อันเปนสาเหตุทําใหเกิดคณะละครสมัครเลนขึ้น
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คณะหนึ่งในประเทศไทยคือ “คณะละครฉัตรแกว“ โดยมีคุณสมภพ จันทรประภา เปนผูเขียนบท
และอํานวยการแสดงเรื่อยมา
นอกจากบทละครพูดในครั้งแรกที่คุณสมภพเขียนบทและอํานวยการแสดงแลว
ตอมาในปพุทธศักราช 2511 คุณสมภพไดรับบัญชาจากจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี
ในตอนนัน้ ใหจัดละครขึ้นแสดงถวายเนื่องในงานที่สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงมี
พระชนมายุครบ 3 รอบเรื่อง “นางเสือง” ดังไดกลาวแลวนัน้ ตอมาในปพุทธศักราช 2515 สมเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทอดพระเนตร ละครดึกดําบรรพเรื่อง “ พระสุพรรณกัลยา“
ทางสถานีโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม และทรงพอพระราชหฤทัยเปนอยางยิง่ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาใหคุณสมภพ จันทรประภา ซึ่งเปนผูเขียนบทละคร และ อํานวยการแสดง นําละคร
เรื่องดังกลาว ไปจัดแสดงถวายหนาพระทีน่ ั่ง ณ ศาลาดุสิตาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ใน
พระราชวังดุสติ เมื่อการแสดงจบลง สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงมีพระราช
กระแสรับสั่งวา สมควรที่จะนําเรื่องราวทางประวัติศาสตรมาจัดทําเปนบทละคร และจัดแสดงเพื่อ
ใชเปนสื่อไปสูป ระชาชนบาง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับคณะละครของคุณสมภพ เขาไวใน
พระบรมราชินปู ถัมภ ชื่อวา “ละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ” มีหนาที่จัดแสดงละคร
ถวายในคราวเสด็จแปรพระราชฐาน จากเหตุการณดังกลาวทําให สมภพ จันทรประภา สนใจใน
การทําละครแนวประวัติศาสตรที่เปนทั้ง ละครพูด ละครดึกดําบรรพ และ ละครพูดสลับลํา เพื่อนํา
แสดงสูสายตาประชาชนเปนตนมา
นอกจาก สมภพ จันทรประภา จะเขียนสารคดี บทความ เรื่องสัน้ นวนิยาย
เผยแพรแลว ผลงานที่สาํ คัญที่ทาํ ให สมภพ จันทรประภา มีชื่อเสียงในหมูมหาชนก็คือ งานสราง
บทละคร โดยเฉพาะบทประพันธละครโทรทัศนที่ใชแสดงในนามของคณะละครฉัตรแกวนอกจาก
นั้น ก็ยงั ประพันธบทละครเวที รวมทั้งเปนผูอํานวยการแสดง ตลอดจนคนควาเกีย่ วกับเครื่องแตง
กายในการแสดงดวย ซึ่งผลงานบทละครของ สมภพ จันทรประภา ไดแตงหรือปรับรูปขึ้น มีทั้ง
หมด 61 เรื่อง ดังตอไปนี้
1. ละครที่แสดงทางโทรทัศน จํานวน 45 เรื่อง สามารถแบงตามลักษณะของ
ละครไดดังนี้
1.1 ละครพูด จํานวน 11 เรื่อง ไดแก เรื่องสมเด็จฯกรมพระยาดํารงฯ
เจาชีวิต, รมโพธิท์ อง, พระยอดเมืองขวาง เปนตน
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1.2 ละครดึกดําบรรพ จํานวน 22 เรื่อง ไดแก หนอหาญ นักพงศา
บูเช็กเทียน ไศเลนทรธิราช ตรอยกําศรวล อสัญแดหวา ทาวทองกีบมา เปนตน
1.3 ละครพูดสลับลํา จํานวน 5 เรื่อง ไดแกอยุธยาอากูล เผาไทย
เลือดนานเจา ทาวเทพษัตรียทาวศรีสุนทร ยามาดา
1.4 ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น
สาวเครือฟา ตุกตายอดรัก ยิ่งผังยิ่งเมีย เดาสุม โฉเบ เปนตน
2. ละครที่แสดงทางเวที จํานวน 16 เรื่อง

จํานวน 7 เรื่องไดแก
สามารถแบงตามลักษณะของ

ละครไดดังนี้
2.1 ละครพูด จํานวน 1 เรื่อง ไดแก ฉัตรแกว
2.2 ละครดึกดําบรรพ จํานวน 9 เรื่อง ไดแก นางเสือง พอขุนเม็งราย
ศรีธรรมาโศกราช พอขุนผาเมืองผูเสียสละ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนตน
2.3 ละครพูดสลับลํา จํานวน 6
ผูวิเศษ บางระจัน เปนตน

เรื่อง

ไดแก พระรามคําแหง

บทละครคุณสมภพสวนมากจะเปนบทละครแนวประวัตศิ าสตร
ที่แตงขึ้นจาก
ตํานาน เกร็ดพงศาวดาร จึงมิไดมีคุณคาเฉพาะดานการแสดงเทานั้น แตยงั มีความรูในดานประวัติ
ศาสตรและสังคมศาสตรอีกทั้งยังมีคุณคาในเชิงปลุกใจใหรักชาติ สํานึกในบุญคุณของบรรพบุรุษ
ของไทยดวย จากผลงานตาง ๆ นอกจากคณะละครฉัตรแกว ซึง่ เปนละครอาสมัครในพระบรม
ราชินูปถัมภนาํ ไปแสดงแลว กรมศิลปากรโดยสํานักการสังคีตก็นาํ ไปแสดงสูสายตาประชาชนหลาย
ครั้งหลายหน รวมทัง้ คุณสุประวัติ ปทมสูตร ผูก ํากับการแสดงละครโทรทัศนก็นาํ ไปแสดงทางโทร
ทัศนหลายเรื่องดวยกัน
ละครของสมภพ จันทรประภา นั้นถือวาเปนละครรวมสมัย กลาวคือสามารถ
ผนวกละครของไทยหลายๆรูปแบบมารวมเขาดวยกัน ทั้งละครดึกดําบรรพ ละครพันทาง ละคร
พูด ละครรอง จนเกิดเปนละครรูปแบบใหมขึ้นมา ที่พรอมไปดวยปริมาณและคุณภาพ ซึ่งถือวา
เปนคุณลักษณะเฉพาะของสมภพ จันทรประภาโดยตรง หรืออาจจะเรียกอีกนัยหนึ่งวา “ละครคุณ
สมภพ” ก็ได ทั้งนี้เนื่องจากผูชมละครสวนใหญมักจะเรียกชื่อตามชื่อผูเปนเจาของคณะละครนั้นๆ
อาทิละครรองของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศก็จะเรียกวา “ละครกรม
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พระนรา ฯ” หรือละครของหลวงวิจิตรวาทการก็จะเรียกวา “ละครหลวงวิจิตร” เปนตน ทั้งนี้นอก
จากจะเปนการเรียกกันแบบปากตอปาก ยังปรากฏวาในการจัดทําสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
กลาง ของสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับมูลนิธิธนาคารไทยพานิช ไดนิยาม
ลักษณะเฉพาะของละคร สมภพ จันทรประภา และกําหนดเรียกวา “ละครคุณสมภพ” ดังนั้นใน
การศึกษานี้ ผูวิจัยจึงขอใชคําวา “ละครคุณสมภพ” เมื่อตองการจะกลาวถึงละครของ สมภพ
จันทรประภา ดวย
คุณภาพของละครคุณสมภพนัน้ อยูที่ความสมบูรณ ของตัวบทละคร ทั้งทางดาน
เนื้อเรื่อง บทสนทนา บทรอง เพลงดนตรี เครื่องแตงกาย ฉาก และอุปกรณประกอบ ทําใหมี
ความกลมกลืนระหวางนาฏยศิลป คีตศิลป ดุริยางคศิลป และวรรณศิลป ดวยเหตุนี้ละครคุณ
สมภพจึงเพียบพรอมไปดวยคุณภาพทางดานละครแนวประวัติศาสตร ดังที่สุรพล วิรุฬหรักษ
กลาวไววา “คุณสมภพเขียนบทละครใหบรรพบุรุษไทยกลับมามีชวี ิตบนเวที เชน นางเสือง,
พอขุนเม็งรายมหาราช, สมเด็จพระสุริโยทัย, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, และบุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตรอีกมากมาย“1
นอกจากคุณภาพในดานตางๆ ที่กลาวมาแลว รองศาสตราจารยจักรกฤษณ
ดวงพัตรา ยังกลาววา “ลักษณะเดนอีกประการหนึง่ ที่ปรากฏอยางสม่ําเสมอในบทละครของสมภพ
จันทรประภา คือ มักจะตองมีบทบริภาษ เยยหยาม และวิวาท อันมีสาเหตุมาจากเรื่องของ
ความรัก และการทําสงคราม “2
บทละครของสมภพ จันทรประภาสวนใหญเปนเรื่องราวทีม่ ีชาวตางชาติเขามา
เกี่ยวของดวย ดังนัน้ เครื่องแตงกายก็ดี เพลงดนตรี และขับรองก็ดี ฉาก ตลอดจนศิลปการราย
รําจึงจําเปนตองใหมีความสอดคลองกับเชือ้ ชาติของตัวละครนั้น ๆดวย จากละครดึกดําบรรพเรื่อง
นางเสือง ซึ่งแสดง ณ โรงละครแหงชาติในปพทุ ธศักราช 2511เปนตนมา ทัง้ ยังมีละครอีกหลายๆ
เรื่อง อาทิ ศรีธรรมาโศกราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระสุริโยทัย ฯลฯ ไดแสดงติด
ตอกันมาในชวงระยะหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้น คุณสมภพ ยังมีชวี ิตอยู จึงทําใหละครคุณสมภพอยูใน
ชวงที่เฟองฟู แตภายหลังจากที่คุณสมภพ จันทรประภาไดถึงแกอนิจกรรม เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2530 ละครคุณสมภพก็ซบเซาลง จะมีแสดงบางก็เปนครั้งเปนคราว ไมเหมือน
ระยะที่คุณสมภพยังมีชีวิตอยู จึงเปนสาเหตุใหละครคุณสมภพไมเจริญรุงเรืองเหมือนแตกอน
1

สุรพล วิรุฬหรักษ, “ระฆังแหงความรัก,” ไทยรัฐ(วันที่13 กุมภาพันธ 2532): หนา 21.
2
จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “ละครคุณสมภพ,” สารานุกรมไทยภาคกลาง เลมที่12(2516-2517): หนา5771
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จากขอมูลเบื้องตนผนวกกับปริญญานิพนธ เรื่อง วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพ
ของสมภพ จันทรประภา โดยจักรกฤษณ ดวงพัตรา ไดเขียนวิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของ
สมภพ จันทรประภาเพียงอยางเดียว และก็เปนการวิเคราะหเฉพาะแตตัวบทละคร มิไดมีการ
วิเคราะหรูปแบบการแสดงละครดึกดําบรรพดวย
กอปรกับผูวิจยั ไดเคยมีประสบการณเกี่ยวของกับละครคุณสมภพโดยตรงใน
ฐานะผูแสดงในละครเรื่อง ศรีธรรมาโศกราช และ สามัคคีเภท พรอมทั้งเคยเปนผูฝกซอมทหาร
ในละครเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งยังเปนผูไดรับชมละครคุณสมภพอยางตอเนื่อง จึงทํา
ใหผูวิจัยเล็งเห็นวา ละครคุณสมภพ มีลกั ษณะเดนแตกตางจากละครชนิดอื่น ในหลายๆ ดาน
เชน รูปแบบการแสดง การแตงกาย ฉาก เพลงรองและดนตรีตลอดจนบททีน่ ํามาแสดง
ประกอบกับยังไมมีผูศึกษารูปแบบละครคุณสมภพในดานนาฏยศิลปอยางลึกซึ้ง
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจอย า งจริง จั ง ที่ จ ะศึ ก ษารู ป แบบละครคุ ณ สมภพในด า น
กระบวนการแสดง ดวยเหตุ 3 ประการคือ
1. ละครคุณสมภพเปนละครทีม่ ีลักษณะเดนเฉพาะตัวซึ่งแตกตางละครของบุคคลอื่น
อยางเดนชัด และไดรับความนิยมและการยอมรับจากคนทัว่ ไปในวงกวาง
2. ละครคุณสมภพมีปริมาณมากพอทีน่ าํ มาศึกษาวิเคราะห อันจะสงผลตอผลการศึกษา
รูปแบบละครคุณสมภพในดานกระบวนการแสดงได
3. ระยะเวลาที่ผา นมาประมาณ 20ป ทําใหรูปแบบละครคุณสมภพในดานกระบวนการ
แสดงเปลี่ยนไปจากเดิม อีกทั้งบทละครของสมภพ จันทรประภาเปนบทละครรวม
สมัยกอปรกับผูรวมงานในละครคุณสมภพสวนใหญยงั มีชีวิตอยูจงึ สามารถสืบคนดาน
กระบวนการแสดงได จึงสมควรที่จะมีการศึกษารูปแบบละครคุณสมภพไว
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาประวัติและ ผลงาน ของสมภพ จันทรประภา
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการสรางละครคุณสมภพ
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบและวิเคราะหลกั ษณะเฉพาะของละครคุณสมภพดานการแสดง
และองคประกอบในการแสดง
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3. ขอบเขตของการวิจยั
ศึก ษาประวัติ ผลงานบทละคร วิธีก ารสราง และรูปแบบการแสดงละคร ของ
สมภพ จันทรประภา ทุกประเภท ตั้งแต พ.ศ.2462 – พ.ศ.2547โดยเลือกศึกษาทางลึกจากตัว
อยางละครประเภทตางๆ กลุมละหนึ่งเรื่อง ดังนี้
- ละครพูด
เรื่อง ฉัตรแกว
- ละครดึกดําบรรพ
เรื่อง นางเสือง
- ละครพูดสลับลํา
เรื่อง สามัคคีเภท
- ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น เรื่อง สาวเครือฟา
มูลเหตุทเี่ ลือกละครทั้ง 4 เรื่องมาเปนกรณีศึกษานัน้ โดยมีเหตุผลที่สามารถชี้แจง
ไดดังตอไปนี้
1. ละครพูดเรือ่ งฉัตรแกว เปนละครพูดเวทีเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่ สมภพ
จันทรประภาไดประพันธขนึ้ โดยจัดแสดงครั้งแรกที่โรงละครแหงชาติเมือ่ วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน
2510
2. ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง เปนละครแนวดึกดําบรรพเรื่องแรกที่แสดง
ทางเวที ของสมภพ จันทรประภา จัดแสดงเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
นาถทรงมีพระชนมายุครบ 36 พรรษา โดยแสดงเมื่อวันที่ 2 – 12 สิงหาคม 2511
3. ละครพูดสลับลําเรื่อง สามัคคีเภท เปนละครพูดสลับลําที่แสดงทางเวทีเรื่อง
แรกและเรื่องเดียวที่สมภพ จันทรประภาประพันธบทใหกับขาราชการกองการสังคีต กรมศิลปากร
ในสมัยนั้นแสดง โดยจัดแสดงที่โรงละครแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 2520
4. ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น เรื่อง สาวเครือฟา ก็เปนละครที่
ปรับปรุงจากบทละครของผูอนื่ เรื่องแรกที่ สมภพ จันทรประภาปรับปรุงขึ้นโดยจัดแสดงเนื่องในวัน
มหาจุฬาลงกรณ 23 ตุลาคม 2516 ณ สถานีไทยโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม
จากคําชี้แจงดังกลาวจะทําใหเห็นวากรณีศึกษาละครกลุมตางๆของ สมภพ
จันทรประภา นั้น จะเนนที่การแสดงครั้งแรกและเปนเรื่องแรกที่ สมภพ จันทรประภาไดประพันธขนึ้
ทั้งนั้น
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 การเก็บและรวบรวมขอมูล
4.1.1 ศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับชีวะประวัติ และผลงาน ของสมภพ จันทรประภา ดังนี้
- วิเคราะห บ ทละครดึ ก ดําบรรพ ของ สมภพ จัน ทรประภา ปริญ ญา
นิพนธ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เสนอตอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ของ
จักรกฤษณ ดวงพัตรา พ.ศ.2532กลาวถึงบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา ในดาน
วรรณศิลป , ดานนาฏศิลป โดยมีหัวขอที่กลาวถึง บทละครที่เขียนขึ้นมาจากตํานาน หรือประวัติ
ศาสตรของชนชาติอื่น จากตํานาน หรือ ประวัติศาสตรชาติไทย จากภูมินามอันเปนที่มาในการ
แตงบทละคร , โครงเรื่องละครของสมภพ จันทรประภา , แนวคิด , ตัวละคร , บทรอง , บท
เจรจา , บทละครโทรทัศน , บทละครเวที , การเปดเรื่อง , การจบเรื่อง , ฉาก , เครื่องแตงกาย ,
การบรรจุเพลง
- วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพ พระราชนิพนธในสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ปริญญานิพนธ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตเสนอ
ตอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ของสุจิตรา จรจิต , พ.ศ. 2522 กลาวถึง ชีวะ
ประวัติของสมภพ จัน ทรประภา ตั้งแตเกิด ,วัย แหงการศึกษา , การรับราชการ , ขอมูลการ
สัมภาษณคุณสมภพ จันทรประภา
- นาฏยศิ ล ป ป ริท รรศน ของ ศาสตราจารย ดร.สุ ร พล วิ รุ ฬ ห รั ก ษ
กลาวถึงบทละครแนวประวัติศาสตร ของสมภพ จันทรประภา โดยกลาวถึงบทละครเรื่อง สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เปนตัวอยางบทละครแนวประวัติศาสตรที่ดําเนินเรื่องโดยอาศัยขอมูลจาก
พงศาวดาร มาเปนหลักในการประพันธบทละคร ของสมภพ จันทรประภา
- วรรณคดีการแสดง ของรองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา
เนื้อหากลาวถึงบทละครประวัติศาสตร ของสมภพ จันทรประภา ที่มีความประสงคจะแตงใหเปน
บทละครพูดจํานวน 10 เรื่อง อาทิ พระยอดเมืองขวาง , พระบารมีมากพนรําพัน , สมเด็จฯกรม
พระยาดํารงฯ ,เจาชีวิต เปนตน บทละครที่ระบุแนชัดวาประสงคจะใหจัดแสดงในรูปของละครดึก
ดําบรรพ จํานวน 22 เรื่อง เชน หนอหาญ , ศรีปราชญ , นางเสือง , ศรีธรรมาโศกราช , สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช เปนตน บทละครที่ประสงคจะแตงเปนบทละครพูดสลับลํา รวม 5เรื่อง กลาว
ถึงลักษณะเฉพาะของบทละครประวัติศาสตรของคุณสมภพในดาน ที่มาของเรื่อง การตั้งชื่อเรื่อง
บทบริภาษ การสรางความตระการตา ในเชิงนาฏยอลังการ เชน ฉากรบ , ระบําตาง ๆ
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- สดุดีบุคคลสําคัญเลม 12 ของ สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของ
ชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2528 โดยคุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ กลาวถึง
ชีวะประวัติของสมภพ จันทรประภา ตั้งแตเกิด , การศึกษา , การรับราชการ , ผลงานการเขียน
ทางดานวิชาการ , ผลงานการเขียนบทละคร , การสรางละคร
- เอกสารสวนตัวของสมภพ จันทรประภา กลาวถึงชีวประวัติสวนตัว
ของสมภพ จันทรประภา ตั้งแตเกิด , การศึกษา , การประกอบสัมมาชีพ , ผลงานทางวิชาการ ,
ผลงานการสรางละคร และบทละครชนิดตาง ๆ ของคุณสมภพ จันทรประภา
- สารานุกรมไทยภาคกลาง เลม 12 กลาวถึงละครคุณสมภพ
จันทรประภา ในดานการเริม่ งานเขียนบทละคร คุณภาพของละครคุณสมภพ จุดเริ่มตนของการ
แตงบทละคร และการจัดแสดงละครประวัติศาสตรของคุณสมภพ ตลอดจนกลาวถึงบทละครที่
สมภพ จันทรประภาแตงจํานวน 53 เรื่อง
- บทความจากวารสาร , หนังสือพิมพ
- สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ กับละครประวัติศาสตร
ของสมภพ จั น ทรประภา คณะละครอาสาสมั ค รในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ โดยจั ก รกฤษณ
ดวงพัตรา และ วิไลวรรณ โสมโสภณ กลาวถึงสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับ
ละครสมัครเลน คณะละครฉัตรแกวเขาเปนละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ
- ระฆังแหงความรัก ในคอลัมนหาแยกบันเทิง หนังสือพิมพไทยรัฐ
โดยศาสตราจารย ดร.สุ ร พล วิ รุ ฬ ห รั ก ษ กล า วถึ ง วั น เกิ ด และชี ว ะประวั ติ ข องคุ ณ สมภพ
จันทรประภา ตลอดจนการเขียนบทละครของ สมภพ จันทรประภา ที่มีไมต่ํากวา 50 เรื่อง กลาว
ถึงบทละครของคุณสมภพที่มักจะแตงเปนบทกลอนใหตัวละครรอง และรํา เพื่อเลียนแบบละคร
ของกรมพระยานริศ ฯ
- ระฆั ง ละครอาสาสมั ค รในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ ในคอลั ม น ห า แยก
บันเทิง หนังสือพิมพไทยรัฐ โดยศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรุฬหรักษ กลาวถึงประวัติของละคร
อาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ ในการจัดแสดงละครถวายตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ อางถึงพระปรีชาญาณอันสูงสงของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในการแก
ปญหา ชวยใหคณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภสามารถแสดงไดทุกหนแหง
- บทละครดึกดําบรรพ , บทละครพูด , บทละครพูดสลับลํา , บทละคร
พูดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว , บทละครรองพระนิพนธพระเจา
บรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ ของสมภพ จันทรประภาจํานวน 12 ชุด กลาวถึงบท
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ละครของสมภพ จันทรประภาในรูปแบบละครดึกดําบรรพ , ละครพูด , ละครพูดสลับลํา , ละคร
พูดเฉลิมพระเกียรติ,ละครรอง จํานวนกวา 50 เรื่อง
4.1.2 สังเกตการแสดงละครของสมภพ จันทรประภา จากการแสดงของ
สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
4.1.3 สั ม ภาษณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ งานละครของ สมภพ
จันทรประภา
4.1.3.1 กลุมผูร วมงานและผูแ สดงกิตติมศักดิ์
ก) ผูรวมสราง และผูรวมแสดง
- ศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรฬุ หรักษ ในฐานะผู
อํานวยการแสดง, ผูกํากับการแสดง, ผูออกแบบฉาก,
เครื่องแตงกาย, ผูประดิษฐทา ระบํา
- คุณศุภชัย สิทธิเลิศ ในฐานะผูก ํากับการแสดงละคร
พูดเรื่องบางระจัน ผูแสดง เปนมังกะยอชวา ในละคร
เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ผูฝกซอมการแสดง
ละครเรื่องศรีธรรมาโศกราช
- พันเอกพิเศษหญิงสาวิกา ชื่นคงชู ในฐานะผู
แสดงเปน แชม ในละครเรือ่ งบางระจัน นางคําในเรื่อง
นางเสือง, ผูฝกซอม ในเรื่องศรีธรรมาโศกราช, ผูชวย
กํากับแสดงเรือ่ งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- คุณพูนสุข เหล็กพูล ในฐานะผูแสดง เปนโขลญ
ลําพงในเรื่องนางเสือง,
ผูชว ยผูก ํากับการแสดงเรื่อง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผูฝกซอมเรือ่ งศรีธรรมาโศก
ราช
- คุณประสพโชค ออนกอ ผูแสดงเปนนันทบุเรงในเรื่อง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- ม.ล. จุลลา งอนรถ ในฐานะผูกาํ กับการแสดงเรือ่ ง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรื่องสมเด็จพระสุริโยทัย
รองผูอํานวยการแสดงเรื่องบางระจัน
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- คุณสุรางค อิงคเวทย ในฐานะผูแสดงเปนนางลําเพา
ในเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนพระมเหสี เรื่อง
ตามพรลิงค
- คุณใจทิพย ยุวบูรณ ในฐานะผูแสดงเปนสีไพรเรื่อง
บางระจัน เปนนางสรอยมาลาเรื่องตามพรลิงค
- คุณสําเนียง วิภาตะศิลปน ในฐานะผูกาํ กับการแสดง
เรื่องนางเสือง
- คุณอดิศัย โพธารามิก ในฐานะผูแสดงเปนพระเฑียรราชา
เรื่องสมเด็จพระสุริโยทัย เรื่องยามาดา
- คุณจักรพันธ โปษยะกฤต ในฐานะผูออกแบบ
เครื่องแตงกายเรื่องนางเสือง
ข) กลุมผูแสดงอาชีพ
- คุณประเมษฐ บุญยะชัย ในฐานะผูแสดงเปนระตู
ศรีวิชัยเรื่อง ศรีธรรมาโศกราช เปนผูฝกซอม เรื่อง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- คุณราฆพ โพธิเวส ในฐานะผูแสดงเปนวัสสการ
พราหมณ เรื่องสามัคคีเภท
- คุณเจตต ศรีอําอวมในฐานะผูแสดงเปนวัสสการ
พราหมณ เรื่อง สามัคคีเภท
- คุณจาตุรงค มนตรีศาสตร ผูฝกซอมและประดิษฐทา
รําระบําแขกเรื่องสามัคคีเภท เรื่องศรีธรรมาโศกราช
- คุณสุดจิตต ดุริยประณีต ในฐานะผูควบคุมวงดนตรี
-รองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตราในฐานะผูว ิเคราะห
บทละครของสมภพ จันทรประภา
4.2 การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดรับจากการคนควาทางเอกสารและการสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูล
ในดานรูปแบบการทํางานสรางละคร และกระบวนการแสดง แลวสรุปผลโดยจําแนกเปนบทดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของประเด็นในการวิจยั
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
บทที่ 2
2.1

วัตถุประสงคการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั
วิธีดําเนินการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นิยามศัพทเฉพาะ
ประวัติ และ ผลงานของสมภพ จันทรประภา
ชีวติ ชวงที่ 1
2.1.1 ชาติภูมิ
2.1.2 การศึกษา
2.2 ชีวิตชวงที่ 2
2.2.1 ชีวิตรับราชการ
2.2.2 ชีวิตสมรส
2.2.3 ชวงสุดทายของชีวิต
2.3 ผลงาน การประพันธบท
1) หนังสือทางดานศาสนา
2) สารคดี
3) นวนิยาย เรื่องสั้น
4) บทละคร
2.4 คณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ
บทที3่ การสรางละครคุณสมภพ
3.1 การเขียนบท
3.2 การคัดเลือกตัวละคร
3.3 การฝกซอม
3.3.1 ทารํา
3.3.2 การรอง
3.4 การบรรจุเพลง
3.5 การออกแบบ
3.5.1 การแตงกาย
3.5.2 ฉาก
บทที่ 4 ลักษณะเฉพาะของละครคุณสมภพ
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เลือกจากละครประเภทตางๆกลุมละหนึ่งเรื่องมาเปน
กรณีศึกษาดังนี้
4.1 ละครพูด เรื่อง ฉัตรแกว
4.2 ละครดึกดําบรรพ เรือ่ ง นางเสือง
4.3 ละครพูดสลับลํา เรื่อง สามัคคีเภท
4.4 ละครที่ตัดตอจากบทละคร เรื่อง สาวเครือฟา
บทที่ 5 สรุป และ ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปนการประมวลองคความรู ที่เกี่ยวของกับละครรูปแบบใหม ในดานรูปแบบการ
แสดง วิธกี ารทํางาน และกระบวนการผลิต ที่เกิดขึ้นในรัชกาลปจจุบนั ซึ่งเรียกวาละครคุณสมภพ
และผลการวิจยั สามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการเรียนการสอนวิชานาฏยศิลปได
6. นิยามศัพทเฉพาะ
“ละครคุณสมภพ” หมายถึง ละครอิงประวัติศาสตรรูปแบบหนึ่งที่ สมภพ
จันทรประภา เปนผูประพันธบท และ อํานวยการแสดง รูปแบบของการแสดงมีทั้งที่เปนละครดึกดํา
บรรพ ละครพูด ละครพูดสลับลํา และละครที่ตัดตอจากบทละครของผูอื่น เนือ้ เรื่องสวนใหญจะ
เปนแนวประวัติศาสตร และ บุคคลสําคัญในประวัติศาสตรไทย จัดแสดงทั้งแบบละครเวที และ
ละครโทรทัศน ลักษณะเดนของละครคุณสมภพ อยูท บี่ ทละคร , ฉาก , เครื่องแตงกาย , ดนตรี ,
ระบํา และ การออกภาษา

บทที่ 2
ประวัติและผลงานของสมภพ จันทรประภา

ภาพที่ 1 สมภพ จันทรประภา
ที่มา หนังสือวินัยที่ไดศึกษาดีแลว

ในบทนี้จะเปนการกลาวถึง สมภพ จันทรประภาในดานประวัติสวนตัวและการ
สรางผลงานในดานตางๆ ทัง้ นี้เพื่อใหการวิจัยละครคุณสมภพมีความสมบูรณมากยิง่ ขึ้นจึงจําเปน
ตองศึกษาเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสมภพ จันทรประภาที่ไดสรางสรรคไว เพราะการใชชวี ติ
สวนตัวยอมจะสัมพันธกับการทํางานและการสรางผลงานในดานตางๆ เชน การเขียนบทความ
สารคดี นวนิยาย หรือบทละคร
ดังนัน้ ผูวิจยั จึงไดแบงขอมูลในการศึกษาออกเปน 2 หัวขอไดแก
- ประวัติสวนตัว ตัง้ แตเกิด การศึกษา การรับราชการ การสมรส และสุดทายของชีวิต
- ผลงานการประพันธ ดานหนังสือทางศาสนา สารคดี นวนิยาย เรื่องสัน้ และบทละคร
ซึ่งผูวิจยั จะไดกลาวโดยละเอียดในลําดับตอไป

15

2.1

ชีวิต ชวงที่ 1
2.1.1 ชาติภูมิ

สมภพ จันทรประภา เกิดเมื่อวันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ 2462 ณ ตําบลถนนนคร
ไชยศรี อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร เปนบุตรของ รองอมาตยเอกหลวงประกฤตยกรณี
(สมนึก จันทรประภา) กับ หมอมหลวงชุบ จันทรประภา (สกุลเดิมเสนียว งศ) ซึ่งตนราชสกุลคือ
สมเด็จพระบวรเจา มหาเสนานุรักษ1 นับไดวาสมภพ จันทรประภาไดถือกําเนิดในตระกูลที่สูงสง
ทานหนึ่ง ซึง่ สมภพ จันทรประภาไดเขียนไวในหนังสือ ชีวิตและงานของดอกไมสด หัวขอ ”ผูเขียน
แถลง” วา
“…เรื่องนี้ยืดยาวเพราะมันยอนทบทวนขึ้นไปหลายชั้นจะ
เลาแตเพียงยอๆ….โดยตั้งตนเอาที่”ยาย” ของผูเขียนเปนแกน ยาย
ของผูเขียนชื่อ “หอย” เหตุที่ชื่อนี้ เพราะวาเปน ลูกคนสุดท ายของ
หมอมเจาอน ในกรมขุนธิเบศบวร(พระองคเจาประยงค)พระโอรส
องคใหญในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ ตนสกุลบรรยงกะ
เสนา แม ของยายชื่อ หมอมสิน มีบ านอยูมุ ม ถนนตีท อง ตั ดกั บ
ถนนราชบพิตร หมอมเจาอนมีลูกหลายคน คนโตชื่อ ม.ร.ว.ทัด เปน
ที่พระบรมนรินทรเจากรมของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจาคนแรก
คนรองๆเปนหญิงชื่อ จีด, ทิม, ลวนแตรับราชการอยูในพระเจาลูก
เธอรัชกาลที่ 4 ตําหนักสมเด็จพระปยมาวดี ยายเกิดไดไมนานก็
เปนกําพรา หมอมงิ้วพี่สาวหมอมสิน ซึ่งเปนหมอมหามในพระองค
เจาสิงหนาท จึงรับยายมาเลี้ยงในวังบานหมอ…หมอมสุดเลี้ยงยาย
มาจนโตพอที่จะไดพบกับตา(ม.ร.ว.สมุทร เสนีวงศ)จนถึงมาสูข อกับ
เจาพระยาเทเวศร ยายไปอยูกับตาพรอมทั้งสมบัติของหมอมงิ้วที่
หม อ มสุ ด เก็ บ รัก ษาไว ให แต ไปอยูได ไม น าน…ตาก็ มี เมี ย ใหม …
เพราะยายทอง…ยายหอบเอาแมมาอยูบานที่ถนนตีทอง แตตาตาม
มาจะรับกลับใหไดถึงแมดวยกําลัง ยายนั้นเคยรูวาตาพูดจริงทําจริง
เพราะตาเปนทหารและเคยตามเสด็จสมเด็จวังบู รพาฯ ไปรับคุณ
1

กุลทรัพย เกษแมนกิจ, “นายสมภพ จันทรประภา,” สดุดีบุคคลสําคัญเลม12, (พระนคร: สํานักงาน
เอกลักษณ, 2533), หนา135.
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แมนมาจากบานเจาพระยาสุรวงษ อันเปนเรื่องที่โจษขานกันมากใน
สมั ย นั้ น เห็ น สุ ด ที่ จ ะป อ งกั น ตั ว จึ ง หอบแม เ ข า มาพึ่ ง ใบบุ ญ
เจาพระยาเทเวศร ใหพนจากการรุกรานจากตา ซึ่งก็พนไดจริงๆ…
ยายเลี้ยงแม คือ ม.ล.ชุบ ดวยดีโดยอาศัยทุนของหมอมงิ้วผูเปนปา
…แมพบกับพอคือ หลวงประกฤตยกรณี และออกเรือนไปอยูกินจน
เกิดผูเขียนกับนอง…”2
จากถอยแถลงของผูเขียน (สมภพ จันทรประภา) ในหนังสือชีวิตและงานของดอกไมสด
แลวทําใหสามารถลําดับญาติของ สมภพ จันทรประภา ไดเปนลําดับตามแผนภูมิทผี่ ูวิจัยเขียนขึ้น
ดังตอไปนี้
กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ
กรมขุนธิเบศบวร(พระองคเจาประยงค)
หมอมเจาอน
หมอมสิน
หอย
หมอมราชวงศสมุทร เสนีวงศ
หมอมหลวงชุบ
หลวงประกฤตยกรณี(สมนึก จันทรประภา)
สมภพ จันทรประภา
เมื่อพิจารณาจากชาติกําเนิดของ สมภพ จันทรประภา แลว พบวาไมเพียงแตจะ
เกิดในตระกูลที่สูงสง หากแต สมภพ จันทรประภา ยังมีความผูกพันกับวังบานหมอมาตัง้ แต

2

สมภพ จันทรประภา, ชีวิตและงานของดอกไมสด(กรุงเทพ: อมรการพิมพ, 2529), หนา132

17

รุนยาย รุนแม หรือแมแตตัวของ สมภพ จันทรประภา เอง ก็ไดเติบโตขึ้นในวังบานหมอเชนกัน
ซึ่งเปนทีท่ ราบกันดีวา วังบานหมอนัน้ มีชื่อเสียงทางดานละครมาชานานทําให สมภพ จันทรประภา
มีความผูกพันกับละครมาตัง้ แตเด็ก
และในฐานะหลานชายของคนหนึ่งของดอกไมสด หรือ
มล.บุปผา นิมมานเหมินทร นักเขียนหญิงชื่อดังของประเทศไทย ทําให สมภพ จันทรประภา ไดมี
โอกาสในการฝกภาษาไทยชั้นดีโดยการคัดลอกตนฉบับของดอกไมสดอีกดวย กลาวคือสมภพ
จันทรประภาไดรับความรูจนซึมซับ ทางดานวิธกี ารเขียน การใชภาษาจากดอกไมสดหรือมล.บุปผา
นิมมานเหมินทรผูเปนปานัน่ เอง

2.1.2 การศึกษา
สมภพ จันทรประภาไดเริ่มเขารับการศึกษาเบื้องตนที่โรงเรียนเทวราชกุญชรจน
จบชั้นมูลเมื่อปพุทธศักราช 2468 ในขณะที่มีอายุ 6 ป ตอจากนัน้ ไดเขาศึกษาตอที่ โรงเรียน
กลอมพิทยากรจนจบในชัน้ มัธยมปที่ 3 เมื่อ ปพทุ ธศักราช 2474 และมาเรียนจบในระดับชั้นมัธยม
ปที่ 6 ที่โรงเรียนบวรนิเวศในป พ.ศ. 2477 หลังจากนัน้ ไดเขาเรียนที่โรงเรียนบานสมเด็จ ในระดับ
ชั้นมัธยมปลายจนจบการศึกษาในชั้นสูงสุดคือจบชั้นมัธยมปที่ 8 หรือวา ม.8 ในสมัยนั้นในป พ.ศ.
2479 ขณะทีม่ ีอายุ 17 ป
ในป พ.ศ. 2480 สมภพ จันทรประภา ไดเขาเรียนที่โรงเรียนอํานวยศิลปพระนคร
ในระดั บเตรียมเขามหาวิทยาลั ย และได ศึกษาตอในระดั บอุดมศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาเหมืองแร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยในขณะที่ศึกษาอยูที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นั้น สมภพ จันทรประภา ยังไดเขารับการฝกยุวชนทหาร อีกดวย
นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2497 สมภพ จันทรประภา ยังไดมีโอกาสไปศึกษาและฝก
งานในดานเหมืองแรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเวลา 1 ป ขณะที่รับราชการในตําแหนง หัวหนา
แผนกควบคุมโลหะกรรม กองวิชาการเหมืองแร กรมโลหะกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม
ในป
พ.ศ. 2504 สมภพ จันทรประภา ไดสําเร็จการศึกษาทางบริการโสตทรรศนะ จากสถาบันไทย –
อเมริกันบริการโสตทรรศนะ ( USOM )และตอมายังไดมีโอกาสเขารับการศึกษาดานปฏิบัติการจิต
วิทยาจนสําเร็จการศึกษาไดรับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสงครามจิตวิทยากระทรวงกลาโหม
ทั้งนี้จากประวัติการศึกษาของ สมภพ จันทรประภา จะทําใหเห็นวา สมภพ
จันทรประภา เปนผูหนึง่ ที่มคี วามขยัน หมัน่ เพียร ในการศึกษา แมกระทั่งในชวงระยะทีท่ านรับราช

18

การแลวทานยังใฝหาความรูดวยการ อบรม ศึกษา ดูงาน ทั้งภายในประเทศ และ ตางประเทศอีก
ดวย นับไดวาสมภพ จันทรประภา เปนผูห นึง่ ทีม่ ีความมานะ ขยัน และใฝในการศึกษาเปนอยาง
มาก อันเปนสาเหตุที่อาจจะทําใหสมภพ จันทรประภา มีความรู ความสามารถ ในการเขียนบท
ความ สารคดี นวนิยาย ตลอดจนบทละครตางๆ
2.2

ชีวิต ชวงที่ 2
2.2.1 ชีวิตรับราชการ

เมื่อ สมภพ จันทรประภา จบการศึกษาในระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 2486 แลว สมภพ จันทรประภา ไดสอบบรรจุเขารับราช
การในแผนกตรวจเหมือง กองวิชาการเหมืองแร กรมโลหะกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม ในตําแหนง
นายชางผูชวยตรี ในการบรรจุเขารับราชการเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2487 ซึ่งนับวาเปน
ตําแหนงแรกของทานในชีวิตของการเขารับราชการ จนเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2488 ทานได
ยายไปรับราชการที่แผนกโลหะกิจ จังหวัดสงขลา ในตําแหนงเดิม คือ นายชางผูชวยตรี3 ซึง่ ทานก็
ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะเรือ่ ยมา อันเปนผลใหเกิดความเจริญกาวหนาในชีวิตราช
การตอมา หลังจากทีท่ านไดปฏิบัติหนาที่ในแผนกโลหะกิจ จังหวัดสงขลา เปนเวลา 8 ป ในวันที่
15 มกราคม พ.ศ. 2496 สมภพ จันทรประภา ไดยายกลับมายังกรุงเทพฯอีกครั้งหนึง่ โดยมี
ตําแหนงหนาที่สูงขึน้ กลาวคือ ทานไดยา ยมาดํารงตําแหนง หัวหนาแผนกควบคุมโลหะกรรม กอง
วิชาการเหมืองแร กรมโลหะกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม
ตอจากนัน้ ในปตอมา สมภพ จันทรประภา ก็ไดรับการเลื่อนตําแหนงจากนายชาง
ตรี เปนตําแหนงนายชางโท แผนกโลหะกิจ แตตองกลับไปรับตําแหนงที่จังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึง่
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 และในปเดียวกันนีเ้ องทานไดรับการเสนอชื่อใหไปดูงาน และ
ฝกงานดานเหมืองแร ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนเวลา 1 ป ขณะที่รับราชการในตําแหนง
หัวหนาแผนกควบคุมโลหะกรรม กองวิชาการเหมืองแร กรมโลหะกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม
ตอมาในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2501 ทานไดยายไปดํารงตําแหนงเปน นายชางโทแผนกอบรม
และสงเสริมอาชีวะเหมืองแร กองวิชาการ กรมโลหะกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม

3

ม.ป.ป)

สมภพ จันทรประภา, “ประวัตินายสมภพ จันทรประภา,” เอกสารสวนตัวอัดสําเนา: (ม.ป.ท,
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หลังจากนั้น 1 ป คือในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2502 ซึ่งตรงกับวันขึน้ ปใหมนับวา
เปนการเปดศักราชที่ดีมากของ สมภพ จันทรประภา อีกครั้งหนึ่งคือทานไดเลื่อนตําแหนงเปนหัว
หนาแผนก อบรมและสงเสริมอาชีวะเหมืองแร กองวิชาการ กรมโลหะกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม
แตพอถึงวันที่ 1 เดือนมิถุนายน ปเดียวกัน ทานกลับตองยายมาดํารงตําแหนง นายชางโท
แผนกโลหะกิจ จังหวัดสงขลา อีกครั้งหนึ่ง และตอมาใน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2503 ทานก็ได
ยายมารับตําแหนงหัวหนาแผนก อบรมและสงเสริมอาชีวะเหมืองแร กองวิชาการ กรมโลหะกิจ
กระทรวงอุตสาหกรรม อีกครั้งหนึง่ และในวันที่ 14 เมษายน ปเดียวกันนัน้ เอง ทานก็ไดเลื่อน
ตําแหนงหนาที่การงานสูงขึน้ คือไดรับตําแหนงเปน นายชางเอก กองวิชาการ กรมโลหะกิจ
กระทรวงอุตสาหกรรม
จากนั้นในป พ.ศ. 2504 สมภพ จันทรประภา ไดสําเร็จการศึกษาทางบริการโสต
ทรรศนะ จากสถาบันไทย – อเมริกันบริการโสตทรรศนะ ( USOM ) และในป พ.ศ. 2505 ทานได
เขารับการศึกษาดานปฏิบัติการจิตวิทยา จนสําเร็จการศึกษาไดรับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน
สงครามจิตวิทยา กระทรวงกลาโหม
ใน ป พ.ศ. 2507 วันที่ 17 มีนาคม สมภพ จันทรประภา ไดรับการเลื่อนตําแหนง
อี ก ครั้ ง โดยได รั บ ตํ า แหน ง เป น หั ว หน า กองการเศรษฐกิ จ และเผยแพร กรมทรั พ ยากรธรณี
(กรมโลหะกิจเดิม) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งนับไดวาสมภพ จันทรประภามีความเจริญกาวหนา
ในชีวิตราชการเปนอยางมากเพราะวาชวงระยะเวลา 20 ป ในการรับราชการที่กระทรวงอุตสาห
กรรม ทานไดรับตําแหนงเปนถึงหัวหนากองอันเปนตําแหนงชั้นเอก ซึ่งในปจจุบัน ตําแหนงดังกลาว
นี้อาจเทียบเทากับตําแหนงผูอํานวยการกองเลยทีเดียว
ตอมาสมภพ จันทรประภา ไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นอีก คือไดรับตําแหนงเปนเลขา
นุการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 จาก
ตําแหนงเลขานุการกรม ซึ่งเปรียบเสมือนพอบานของ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงพัฒนาการแหง
ชาติ ทําใหทานตองทํางานหนักมากยิ่งขึ้นกวาเดิม ตองดูแลงานในราชการหลายๆดานแตทานก็ไม
ยอทอ และยังคงมุมานะทํางานตอไป และจากการทํางานหนักโดยไมคิดถึงความเหน็ดเหนื่อย จึง
ส ง ผลให ท า นก า วหน า ในหน า ที่ ก ารงานสู ง ขึ้ น ไปอี ก ท า นได รั บ ตํ า แหน ง เป น วิ ท ยากรพิ เศษ
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ มีหนาที่บรรยายและใหความรูแกบรรดาขาราชการทั่วไป โดยไดรับ
ตําแหนงเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2514
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จนลวงมาถึง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2515 ซึ่งในขณะนั้นมี จอมพลถนอม กิตติขจร
เปนนายกรัฐมนตรี ไดรับโอนสมภพ จันทรประภา จากกระทรวงทรัพยากรธรณี มาดํารงตําแหนง
ขาราชการพลเรือนชั้นพิเศษ ในสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี นับไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของทานเปนอยางมาก จากวิศวกรกระทรวงทรัพยากรธรณี ที่ตองทํางานเกี่ยวของกับทรัพยากร
ของชาติกลับตองมาทํางานดานเอกลักษณของชาติแทนแตดวยความชอบและรักในการเขียนของ
ทานทําใหทานกลับมีความสุขในตําแหนงหนาที่ที่ไดรับเปนอยางมากทานสามารถทํางานที่ทานรัก
จนเปนที่ถูกใจผูนํารัฐบาลในสมัยนั้น จึงสงผลใหทานไดโอนมาแตงตั้งใหรักษาการในตําแหนงรอง
อธิบดีกรมศิลปากรเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2516 ในขณะที่ทานรักษาการรองอธิบดีอยูนั้นทานได
สร า งผลงานทางด า นละครรู ป แบบใหม ใ ห กั บ กรมศิ ล ปากรจั ด แสดงเพื่ อ ให ป ระชาชนชม
ณ โรงละครแหงชาติดวย
จากการทีท่ านทําละครแนวประวัติศาสตรรูปแบบใหมซงึ่ เปนละครที่มคี วามแตก
ตางจากละครของไทยแบบดั้งเดิมนัน้ เปนเหตุใหเกิดกระแสความไมพอใจของบรรดาศิลปนบาง
สวนทําใหเกิดการรวมตัวของบรรดาศิลปนทั้งนอยใหญจากกองการสังคีตกรมศิลปากรรวมทัง้ ครู
อาจารยและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป พากันประทวงและเดินขบวนขับไลทานใหพน
จากกรมศิลปากร ซึง่ ประเมษฐ บุญยะชัย ไดกลาววา
“การประทวงในครั้งนั้นมีเหตุ 2 ประการที่นําไปสูการขับไล
คื อ ประการที่ ห นึ่ ง การสร า งกระแสเนื่ อ งจากการไม ช อบสมภพ
จันทรประภา ของศิลปนจากกองการสังคีต โดยใหเหตุผลวาสมภพ
จันทรประภาเปนผูทําลายนาฏศิลปไทย ทําลายวงการละครของไทย
และจะเปนผูเปลี่ยนแปลงจุดยืนการแสดงของกรมศิลปากรซึ่งเปน
แนวอนุ รัก ษ ประการหนึ่ ง อี ก ประการหนึ่ ง คื อ เป น การสรา ง
กระแสวา สมภพ จันทรประภา ที่ดํารงตําแหนงรองอธิบดีในขณะ
นั้นทําหนาที่อํานวยการแสดงละครที่จัดแสดงเองดวย อันจะเปนเหตุ
ใหผูเชี่ยวชาญบางทานถูก ลดบทบาท และความสําคัญของตนเอง
ลง ซึ่ ง แท จ ริ ง แล ว ไม เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า ละคร ของ สมภพ
จันทรประภา เลย”4
สวนโสภณ แสนฤทธิ์ผูเปนแกนนําในการประทวงสมภพ จันทรประภากลาววา

4

สัมภาษณ ปรเมษฐ บุญยะชัย, 18 พฤษภาคม 2547.
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“สาเหตุหลักที่มีการประทวงขับไล สมภพ จันทรประภา มี
2 ประการดวยกันคือ ประการที่หนึ่งมีขาววาทานจะยายครูจรวย
รักษาพงษ ผูอํานวยการวิทยาลัยในขณะนั้นไปอยูหอสมุดแหงชาติ
แลวจะใหภรรยาของทานที่เปนผูอํานวยการโรงเรียนดาราคามยาย
มาแทน สวนประการที่สองมาจากเรื่องการทําละครเรื่องศรีธรรมา
โศกราชที่สมภพ จันทรประภา จัดขึ้นซึ่งไมตรงกับความประสงคของ
พวกเราเพราะเราเปนแนวอนุรักษจึงเกิดความไมพอใจ”5
แตในการประทวงดังกลาวในป พ.ศ. 2516นัน้ ผูว ิจัยซึง่ กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัย
นาฏศิลปขณะนั้นกลับมีความคิดเห็นวาการกอเหตุประทวงขับไล สมภพ จันทรประภา นาจะมี
สาเหตุมาจากความไมพอใจของผูเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลปไทย ของกรมศิลปากร และบรรดา
ศิลปนตางๆ ของกองการสังคีตในขณะนัน้ อันมีสาเหตุมาจากการวิจารณการแสดงละครในเรื่อง
อิเหนาของ สมภพ จันทรประภา ที่เขียนลงในบทความเรื่อง “สวัสดีละครใน” ที่กลาววา
“มีขอสังเกตอยูอยางหนึ่งก็คือบทของบุษบาชมศาลนี้เมื่อมาถึงตอน
ที่วา
ที่สถานลานวัดจังหวัดวง
บรรจงปรายโปรยโรยทราย
นั้นกรมศิลปากรจัดใหนางคอมเชิญพาน ซึ่งสงสัยแตแรกแลววาพาน
อะไร พานทรายในพานนั้นมีทรายนางคอมเชิญ มาใหบุษบา บรรจงปราย
โปรยโรยทราย ดู แ ล ว แปลกใจว า ทํ า ไมต อ งให บุ ษ บาโรยทรายเอาจริ ง ๆ
เพราะตามบทคนเสียงเลาใหฟงถึงความสะอาดในวัดวาในลานวัดนั้นโรย
ทรายไวสะอาด การโรยทรายนั้นปกติเปนหนาที่ของกรมเมือง(หรือเทศบาล
ในปจุบัน)เวลามีแขกบานแขกเมืองมาหรือมีแห มีเสด็จพระราชดําเนิน กรม
เมืองก็จะเก็บกวาดทองถนนใหดูสะอาดตา ก็ถนนสมัยนั้นสวนใหญเปนถนน
ดิน ตรงไหนเปยก เลอะเทอะ เปรอะเปอน เขาก็แกไขโดยเอาทรายมากลบ
จึงไมเขาใจวาทําไมไมใหบุษบาทําทาบอกวา เขาบรรจงโปรบทรายเอาไว ก็
ทาฝนตกยังทําได ทาลมพัดยังทําได ไมเห็นตองใชน้ําจริง หรือลมจริงๆ พูดนี้
ตามประสาคนดู ถาทานโกรธก็กราบ”6

5

สัมภาษณ, โสภณ แสนฤทธิ์, 9 มิถุนายน 2547.
6
สมภพ จันทรประภา, “สวัสดีละครใน,” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ (3 กันยายน 2510), หนา 19.
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ซึ่ ง จากบทความดั ง กล า วข า งต น นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาดู แ ล ว จะเห็ น ได ว า สมภพ
จันทรประภา วิจารณการแสดงละครในเรื่องอิเหนาของกองการสังคีต กรมศิลปากรในขณะนั้นวา
ผูที่ใหทารํากับบุษบาในตอนโปรยทรายนั้นไมมีความรูเกี่ยวกับพิธีการในการรับเสด็จจึงใหบุษบา
โรยทรายจริงๆ ตามบทรอง ซึ่งผูที่ใหทารําแกบุษบาในขณะนั้นไมทราบไดวาจะเปนศิลปนทานใด
ซึ่ ง การวิ จ ารณ ในลั ก ษณะนั้ น อาจจะทํ า ให ศิ ล ป น ของกรมศิ ล ปากรมี ค วามโกรธเคื อ ง สมภพ
จันทรประภา จากสาเหตุดังกลาวอาจจะเปนชนวนที่กอใหเกิดความไมพอใจสมภพ จันทรประภา
เปนทุนเดิมอยูแลวและเมื่อสมภพ จันทรประภาเขามาเปนรองอธิบดีที่มีอํานาจคุมการแสดงของ
กรมศิลปากรอาจจะทําใหผูเชี่ยวชาญ หรือศิลปนของกรมศิลปากรกลัวจะถูกลดบทบาทลงจึงสราง
กระแสกดดันไมตองการใหสมภพ จันทรประภามีอํานาจอยูในกรมศิลปากรอีกตอไป ซึ่งการแสดง
ความคิดเห็นขางตนนี้ผูวิจัยพิจารณาจากขอมูลที่ผูวิจัยคนควาได สวนมูลเหตุและความจริงในการ
ประทวงขับไลนั้นเปนอยางไรนั้นมิมีผูใดใหขอมูลที่ถูกตองไดเพียงแตการแสดงความคิดเห็นของผู
วิจัยนั้นสอดคลองกับบทสัมภาษณของ อาจารยประเมษฐ บุญยะชัย ที่กลาววาเกิดจากความไม
พอใจที่ผูเชี่ยวชาญบางทานจะถูกลดบทบาทและสรางกระแสกดดันจึงเปนเหตุที่ทําใหเกิดการ
ประทวงขับไลสมภพ จันทรประภาขึ้น
จากเหตุการณการประทวงในครั้งนัน้ สมภพ จันทรประภา จึงจําใจยอมรับคําสั่ง
ใหยายไปเปนรองอธิบดีกรมศิลปากร ประจํากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.
2516 เพื่อเปนการลดกระแสของสังคมในชวงนั้นซึ่งเปนชวงของการเรียกรองประชาธิปไตย นับได
วา สมภพ จันทรประภา เปนผูเสียสละทีด่ ีผูหนึง่
แตหลังจากเหตุการณโดยทั่วไปสงบลงแลว สมภพ จันทรประภา ก็ไดกลับมายัง
ถิ่นที่ทานมีความรัก ความตองการ ที่จะทําความฝนของทานใหเปนจริงอีกครั้ง ครั้งนี้ทานกลับจาก
กระทรวงศึกษาธิการมาอยูกรมศิลปากรอีกครั้ง ในตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมศิลปากร
ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2520 ทานทุมเทการทํ างานใหกับกรมศิลปากรอีกครั้งในการจัดการ
แสดงละครเรื่อง สามัคคีเภทซึ่งเปนละครที่มีผูชมมากเปนประวัติการณ และสามารถทํารายได
ประมาณ 1ลานบาท ซึ่งนับวาเปนรายไดที่สูงมากที่สุดในสมัยนั้นดวย
หลังจากที่ทา นเปนรองอธิบดีกรมศิลปากร (นักบริหาร 9)แลวทานก็ยังปฏิบัติงาน
ในตําแหนงดังกลาวเรื่อยมา และตําแหนงสุดทายที่ทา นไดรับในชีวิตการรับราชการคือ ตําแหนงผู
ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการชั้นหนึง่ (ระดับ10) ในป พ.ศ.2521 ตราบจนกระทั่งทานไดลา
ออกจากราชการ
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ตลอดระยะเวลาในการรับราชการของ สมภพ จันทรประภา กวา 35 ป ทานได
รับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดคือ มหาวชิระมงกุฎ สวนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตางๆที่ทานได
รับตั้งแตเริ่มเขารับราชการมีดังตอไปนี้
5 ธนวาคม 2492
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
5 พฤษภาคม 2493
เหรียญบรมราชาภิเษก
5 ธันวาคม 2498
เบญจมาภรณชางเผือก
5 ธันวาคม 2503
จตุรถาภรณมงกุฎไทย
5 ธันวาคม 2506
จตุรถาภรณชางเผือก
5 ธันวาคม 2509
ตริตราภรณมงกุฎไทย
5 ธันวาคม 2511
ตริตราภรณชางเผือก
5 ธันวาคม 2515
ทวิตริยาภรณมงกุฎไทย
24 ธันวาคม 2515
เหรียญราชรุจทิ อง
เหรียญกาชาดสมนาคุณชัน้ 1
5 พฤษภาคม 2516
ตติยจุลจอมเกลาวิเศษ
5 พฤษภาคม 2520
ทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ
5 ธันวาคม 2520
ประถมาภรณชางเผือก
นอกจากการทีท่ านไดปฏิบัติราชการในตําแหนงตางๆ ดังที่กลาวมาแลว สมภพ
จันทรประภา ยังไดปฏิบตั ิราชการทีน่ อกเหนือจากหนาที่ประจําอีก กลาวคือทานปฏิบัติราชการ
พิเศษในการเปนผูแทนสํารองในคณะผูแทนรัฐบาลไทยไปรวมประชุมพิจารณารางสัญญาความตก
ลงดีบุกฉบับที3่ กับสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหวางวันที่ 11
มีนาคม 2508 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2508 นับวาทานเปนผูท ี่มีความรูความสามารถสูงผูห นึง่
นอกเหนือจากที่ทา นไดปฏิบตั ิราชการพิเศษดังกลาวแลวทานยังมีงานพิเศษตางๆ
ที่ตองปฏิบัติในระหวางทีท่ ํางานประจําอีกหลายครัง้ ไดแก
- เป น ผู แ ทนรัฐ บาลเข า รว มประชุ ม กรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ
ปาสงวนแหงชาติ
- เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติในป พ.ศ. 2516
- เปนกรรมาธิการฝายสังคมวัฒนธรรม ในสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2516
- เปนกรรมการฝายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาวิทยา
ศาสตร และ วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
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- เปนอนุกรรมการราชบัณฑิตยสถาน สาขาภูมิศาสตร
- เปนกรรมการจําแนกที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน
จากหนาทีพ่ ิเศษดังที่ไดกลาวมาแลวนั้นยังมีหนาทีท่ ที่ าํ ใหคนโดยทัว่ ไปเรียกทาน
วา ”อาจารย” ไดอยางสนิทปากทั้งๆที่ทา นมิไดจบการศึกษาในดานการสอนมาเลยก็ดว ยสาเหตุที่
วาทานเปนผูม คี วามรูความสามารถจึงไดรับเชิญใหไปเปนอาจารยพิเศษทําหนาที่สอนใหกับ
สถาบันตางๆหลายสถาบัน เชน
- เปนอาจารยพิเศษสอนวิชาธรณีวิทยา ใหกับนิสิตคณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เปนอาจารยพิเศษสอนวิชากฎหมายเหมืองแร แทน ดร.อราม บูรณศิริใหกับนิสิต
แผนกวิศวกรรมเหมืองแร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เป น อาจารย พิ เศษสอนวิ ช าทรั พ ยากรแร ให นั ก ศึ ก ษาคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในสมัยที่ ดร.ปวย อึ้งภากรณ เปนคณบดี
- เปนอาจารยพิเศษสอนวิชาธรณีวิทยาใหกับโรงเรียนนายรอยแผนที่ทหารบก
- เปนอาจารยพิเศษในสถานอบรมขาราชการกรมพัฒนาที่ดิน
และที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ก็ เ ห็ น จะได แ ก การที่ ท า นได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น ประธาน
อนุกรรมการกอตั้งสถาบันการละครแหงชาติ ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ทานชื่นชอบเปนอยางมากในการที่
จะพัฒนาการละครของไทยใหมีความเจริญยิ่งขึ้นไป
และนอกจากทานจะเปนอาจารยพิเศษทีท่ ําการสอน นักเรียน นิสติ นักศึกษา
ตามสถาบันตางๆแลว อาจารยสมภพ ยังไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในการบรรยายในสถานที่ตางๆ
อีกหลายแหงพอจะกลาวไดดังตอไปนี้
- ไดรับเชิญจากคณะกรรมการจัดงานวันที่ระลึก สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
พระชนมายุ ค รบ 100 พรรษา เมื่ อ ป พ.ศ. 2505 โดยองค ก ารสหประชาชาติ
(UNESCO)ให เปนผูบรรยาย พระประวัติในดานที่ท รงเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
เหมืองแร ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
- ไดรับเชิญจากคณะกรรมการจัดงานวันที่ระลึกสมเด็จเจาฟากรมพระยา
นริศ รานุ วัติวงศ พระชนมายุ ครบ 100 พรรษา เมื่ อ ป พ.ศ. 2506 โดยเป น
ผูบรรยายพระประวัติ และ งาน ทางสถานีโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม
- ไดรับเชิญจากสถาบันสอนภาษา A.U.A. ใหเปนผูบรรยาย ในเรื่อง ประวัติ
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-

-

ความเปนมาของละครดึกดําบรรพ ณ หองประชุมของสถาบัน
ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหเปนผูบรรยายเรื่อง ละครมิใช
ของเลน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2515
และในระหวาง พ.ศ. 2501 – 2509 ในขณะที่ดํารงตําแหนงหัวหนากองการ
เศรษฐกิจและเผยแพรไดเดินทางไปบรรยายเกี่ยวกับ ทรัพยากรแรตามโรง
เรียนและ วิทยาลัยตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ทั้งภาคเหนือ และ
ภาคใต
เปนประธานการจัดนิทรรศการทางธรณีวิทยาและเหมืองแร ในงานวันเด็ก
ณ กรมทรัพยากรธรณี ในระหวางป พ.ศ. 2501 – 2507
จัดนิทรรศการทางธรณีวิทยาและเหมืองแร ในงานของสมาคมพอคาไทย ณ
พระราชอุทยานสราญรมย พ.ศ. 2501
จัดนิทรรศการทางธรณี วิทยาและเหมืองแร ที่ จังหวัดตรัง ในงานประจําปของ
จังหวัด 1 ครั้ง และจัดเปนรายยอยประกอบในการบรรยายตามจังหวัดตางๆ

สมภพ จันทรประภา ยังไดรวมกิจกรรมในดานสังคมโดยเปนประธานหรือเปน
กรรมการในกิจกรรมตางๆของทางมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นอีกดวย เชน
- เปนกรรมการสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตําแหนงประธานบันเทิง
และกรรมการกลาง ตั้งแต พ.ศ. 2503 จนถึง พ.ศ.2520
- เปนประธานแผนกละคร และ รองประธานแผนกวารสารในงานฉลองจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยครบ 50 ป ในป พ.ศ. 2509
จากหนาที่ราชการประจําและราชการพิเศษ ตลอดจนการเปนวิทยากรบรรยายให
ความรูตามสถาบั น ตางๆแล ว จะเห็น ไดวา สมภพ จัน ทรประภา เป นผูมีความรูความสามารถใน
หลายๆดานทั้งดานทรัพยากรธรณี พระราชประวัติและพระประวัติ รวมทั้งประวัติศาสตร ตลอดจน
การละครของไทย ที่หามิไดงายๆผูหนึ่ง
2.2.2 ชีวิตสมรส
ในชวงเวลาระหวางศึกษาทีจ่ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนี้เองที่สมภพ จันทรประภา
ไดพบและรูจักกับนิสิตสาวสวยผูหนึง่ ทีก่ ําลังศึกษาในคณะอักษรศาสตร สถาบันเดียวกัน เธอผูน นั้
มีนามวา นางสาวโสมรัศมิ์ บุนนาค (ตอมาภายหลังไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรด
กระหมอม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา จึงไดรับการขนานนามวาคุณหญิง
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โสมรัศมิ์ จันทรประภา)7 ซึ่งเปนบุตรของพันตํารวจตรีหลวงอนุกลู สุขประชา กับ นางสมควร
บุนนาค ทั้งสองเกิดความรัก ความเขาใจ ตลอดจนมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อันเปนสาเหตุที่
ทําใหทา นกับนางสาวโสมรัศมิ์ตกลงใจที่ใชชีวิตคูรวมกันในภายหลังและไดใหกําเนิดบุตรชายสอง
คนคือ
1. นายอรณพ จันทรประภา
2. นายตรีภพ จันทรประภา

ภาพที่ 2 สมภพ จันทรประภาและครอบครัว
ที่มา หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงโสมรัสมิ์ จันทรประภา

7

กุลทรัพย เกษแมนกิจ, “นายสมภพ จันทรประภา,” ใน สดุดีบุคคลสําคัญเลม12, (พระนคร: สํานัก
งานเอกลักษณ, 2533), หนา135.
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ภาพที่ 3 สมภพ และ คุณหญิงโสมรัสมิ์ จันทรประภา
ที่มา หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงโสมรัสมิ์ จันทรประภา

2.2.3 ชวงสุดทายของชีวิต
หลังจากลาออกจากราชการแลว สมภพ จันทรประภาก็มิไดพักผอนอยูกับบาน
ตามประสาผูส ูงอายุแตเพียงอยางเดียว
แตยังคงไดสรางประโยชนโดยการใหความรูทางดาน
ประวัติศาสตรใหกับประชาชนตอเนื่องมา โดยไดจัดรายการวิทยุในสถานีวทิ ยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
เปนประจํา ในทุกวันอังคารของสัปดาห ซึ่งรายการวิทยุรายการนี้เปนการรับราชการในพระองค
สนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระเจาอยูห ัว และ สมเด็จพระราชินนี าถ ซึ่งเริ่มตั้งแต พ.ศ.2510
เปนตนมา
สมภพ จันทรประภา ไดทมุ เทและอุทิศตนสรางสรรคผลงานซึ่งอาจนับไดวาเปน
ทรัพยสนิ ทางปญญาของชาติ ตลอดมาโดยไมเห็นแกเหนื่อยยากและยอทอ จึงเปนเหตุใหเกิดการ
เจ็บปวยตามมา จนตองเขารับรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้ง หนึ่งในหลายครั้งนัน้ สุรพล วิรุฬหรักษ
ผูรวมงานใกลชิด สมภพ จันทรประภาผูห นึง่ ไดกลาววา “วันหนึง่ พี่สมภพ ไปที่สยามสแควร โดย
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ขับรถไปเองแตก็เกิดเหตุคือน้ําตาลในเลือดของพี่สมภพขึ้นสูงถึง 300 พี่สมภพเลยช็อคอยูตรงนัน้
จึงตองรีบชวยกันพาสงที่จิระการแพทย”44
จากการที่สมภพ จันทรประภาไดเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายครั้งดังได
กลาวแลว แตดวยความที่เปนบุคคลที่เขมแข็ง และมีความมุงมั่นเด็ดเดี่ยวตอสูชีวิตและอุปสรรคทั้ง
ปวงเพื่อที่จะไดฝากผลงานสิ่งที่ตนเองไดสรางสรรคไวใหเปนมรดกของชาติทางศิลปวัฒนธรรม พรอม
ทั้งอํานวยคุณประโยชนใหแกชาติบานเมือง ในการสรางสรรคผลงานทางดานวิชาการที่เปนหนังสือ
บทความ และที่สําคัญไดเปนผูใหทําใหเกิดละครรูปแบบใหมขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 9 แหงกรุงรัตน
โกสินทรอันเปนปฐมบทแหงการสรางละครสมัยใหมขึ้นมาอีกมากมาย จากการทุมเทแรงใจ แรงกาย
และสติปญญาอยางเต็มที่ในภาวะที่กําลังอยูในวัยสูงอายุ จึงเปนเหตุทําใหโรคประจําตัวคือเบาหวาน
ไดกําเริบขึ้นอีกและครั้งนี้โรครายไดคราชีวิตของผูที่เปนที่รักของครอบครัว และเพื่อนรวมงานนาม
สมภพ จันทรประภา ลง โดยถึงแกอนิจกรรมอยางสงบเมื่อวันเสารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
สิริรวมอายุได 68 ป 9 เดือน 14วัน นับไดวาเปนการสูญเสียบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรวงการละคร
ไทยที่มิอาจจะลืมเลือนไดอีกผูหนึ่ง

2.3

ผลงานดานการประพันธ

ในการศึกษาประวัติของสมภพ จันทรประภานั้นพบวา สมภพ จันทรประภา มี
ผลงานในดานการประพันธมากมาย โดยสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1. หนังสือทางดานศาสนา
2. สารคดี
3. นวนิยายเรื่องสั้น
4. บทละคร
1)

ประเภทหนังสือทางดานศาสนา
ไดแกเรื่อง วินัยที่ไดศึกษาดีแลว เปนหนังสือที่ไดรับพระราชทานรางวัลที่ 1 จาก
ราชบัณฑิตยสภา ในการประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสําหรับเด็ก เนื่องในงานพระราชพิธี
ทรงบําเพ็ญกุศลวิสาขะบูชา ประจําปพทุ ธศักราช 2510 พรอมทัง้ ไดรับพระราชทานทุนรางวัลจาก

44

2546.

สัมภาษณ, สุรพล วิรุฬหรักษ, คณะบดีคณะนิเทศศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 23 กันยายน
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามดวย ซึ่งเปนผลงานที่ สมภพ
จันทรประภา มีความภูมิใจมากที่สุด
เนื้อหาในหนังสือกลาวถึงการมีระเบียบวินยั อันเปนเครื่องควบคุมคนใหเปนคนมี
ใจดี เปนคนเรียบรอย ทัง้ กิริยามารยาทและการพูดการจา การอยูรวมกันเปนหมูค ณะดวยความ
บริสุทธิ์ การศึกษาเรื่องความสะอาดทางกาย อันไดแก การไมฆาและไมทรมานสัตวซึ่งจะทําได
โดยตองมมีคณ
ุ ธรรม 2 ประการคือ มีความเมตตา และมีความกรุณา การไมลักขโมยที่จะตองพึ่ง
คําสอนของพระพุทธเจาขอที่วา สัมมาอาชีวะ การไมทําผิดในทางเพศ ถาจะไมใหเกิดความผิด
ในขอนี้ก็ตองมีความสํารวม
การศึกษาเรื่องความสะอาดทางวาจาซึง่ มีอยูดวยกัน 4อยางคือ ไมพูดปด คือตอง
มีความสัตย ไมพูดสอเสียด คือตองมีปยวาจา พูดจาไพเราะสุภาพ ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอ
เหลวไหล จะตองมีสติอยูเสมอ
การศึกษาเรื่องความสะอาดทางใจ 3 อยางคือ ไมมักไดไมโลภ ซึ่งมีธรรมสําหรับ
ขจัดคือ การใหทาน การไมพยาบาท คือตองใหอภัย และไมเห็นผิดเปนชอบ ที่มวี ธิ ีแกไดคือตองใช
ปญญา เปนตน
2)

ประเภทสารคดี
จากการรวบรวมผลงานดานการประพันธประเภทสารคดีของสมภพ จันทรประภา
ผูวิจัย พบวามีงานประพันธประเภทสารคดีอยู 2 แบบ รวมทัง้ สิ้น 27 เรื่อง แบงเปน
2.1) สารคดีชีวประวัติ 19 เรื่อง
2.2) สารคดีทางวิชาการ 8 เรื่อง
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1)
1.

สารคดีชวี ประวัติ 19 เรื่อง ไดแก
เรื่อง สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศฯ ซึง่ ทานไดคนควาเรียบ
เรียงเกีย่ วกับพระประวัติและผลงานของสมเด็จเจาฟากรม
พระยานริศรานุวัติวงศ
และนําลงตีพิมพในหนังสือพิมพ
สยามรัฐสัปดาหวิจารณ จนไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทสาร
คดี ในการจัดการประกวด งานหนังสือพิมพ ของมูลนิธิวิชา
การหนังสือพิมพ ประจําป พ.ศ. 2506
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2. เรื่อง นรชาติ สารคดีเรื่องนี้เปนการรวมเรื่องสั้นที่เกีย่ วกับชีวประวัติที่ลงพิมพ
ไวในที่ตา งๆ นํามารวมพิมพเปนเลมเดียวกัน อาทิ เรื่องโอรสพระนเรศวร เจาพิมาย ยุกกระบัตร
นายสุจินดา สมเด็จพระศรีสุริเยนทร ฯ ขวัญใจอีสาน พระวังหลัง แผนดินที่สาม สมเด็จเจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัติวงศ สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ เจาพระยาเทเวศรวงวิวัฒน และหนังสือเลม
นี้
ไดรับรางวัลชมเชยหนังสือยอดเยี่ยมประเภทสารคดีในการจัดการประกวดหนังสือของคณะ
กรรมการจัดงานสัปดาหหนังสือแหงชาติพ.ศ.2516
ที่สําคัญอีกประการหนึง่ ของหนังสือเลมนีก้ ็คือ คํานําของหนังสือเลมนี้ซงึ่ หมอม
เจาพูนพิศมัย ดิศกุล ทรงเปนผูเขียนให โดยมีใจความวา
“…แตหลักก็มีอยู 2 ประเภทเทานั้นคือ
1.เขียนไปตามอารมณ ซึ่งอานคอนขางงาย เพราะนึกถึงแต
ใจเราคนเดียวก็พอแลว
2.เขียนเพื่อใหความรูแกผูอื่น ไมใหเบื่อหนายที่จะอาน และ
ชี้ใหเห็นคุณและโทษดวยนั้นมิใชทําไดงายๆนัก กอนอื่นจะตองคน
ควาหลักฐานใหเพียงพอที่จะออกเปนความเห็นได การคนควานัน้ จะ
ตองมีทั้งการอาน และการเที่ยวไตถามผูรู จนแนใจวาถูกตองแลวจึง
จะลงมือเขียนไดฉะนั้นการเขียนแบบที่2 นี้จึงตองใชเวลาและเหน็ด
เหนื่ อ ยมิ ใช น อ ยสมภพ จัน ทรประภา เป น นั ก เขีย นประเภท 2 ที่
กลาวมานี้…”11
จากคํานําในหนังสือเลมนี้ ซึง่ เขียนโดย หมอมเจาพูนพิศมัย ดิศกุล ทําใหเห็นวา
สมภพ จันทรประภา ไดคนควาหลักฐานในการเขียน ดวยการอาน การไตถามผูรูอยางมากมาย
แลวจึงนํามาเขียน พรอมทัง้ ยังไดรับคําชมเชยวา ”อีกประการหนึ่ง สําบัดสํานวนที่เขียน แมจะเปน
สมัยใหมอยูบา ง สมภพ ก็มีทางเปนของตัวเอง…”12 จึงทําใหหนังสือเลมนี้ไดรับรางวัลในการ
ประกวดหนังสือในปนนั้
3. เรื่องชีวิตดุจเทพนิยาย ของ ดอกไมสด หนังสือเลมนีน้ ับวาเปนหนังสือที่สมภพ
จันทรประภาไดเขียนขึ้น โดยไดรับแรงบันดาลใจจากการที่ทานไดเคยอยูรับใชใกลชิด “ดอกไมสด”
หรือหมอมหลวงบุบผา นิมมานเหมินทร นักประพันธนวนิยายที่มีชื่อเสียงทานหนึ่ง หนังสือเลมนีไ้ ด
11

สมภพ จันทรประภา, นรชาติ,(กรุงเทพ: โรงพิมพอักษรเพชรเกษม, 2516),หนาคํานํา
12
เรื่องเดียวกัน ,หนาเดียวกัน
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กลาวถึงประวัติและผลงาน ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของ”ดอกไมสด” และหนังสือสารคดีเรื่องนี้ยงั ได
รับการตีพิมพมาแลวไมต่ํากวา 3 ครั้งและจากการเรียบเรียงเรื่องนี้ สมภพ จันทรประภาไดมอบ
เอกสารอันมีคา ยิ่งใหเปนสมบัติของหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร ไดแก จดหมายจาก“ดอกไมสด”
ซึ่งเอกสารเหลานี้ไดใหความรูเกี่ยวกับประวัติชีวิตของ “ดอกไมสด” ซึ่งเปนนักประพันธคนสําคัญของ
วรรณกรรมไทย และหอสมุดแหงชาติไดจัดแสดงเอกสารเหลานี้ไวทหี่ องดอกไมสด ภายในหอสมุด
แหงชาติ ทาวาสุกรี
4. เรื่องชีวิตและผลงานของ จอมพลถนอม กิตติขจร สารคดีเรื่องนี้กลาวถึงประวัติ
ของ จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 10 ของไทยในดานชีวิตสวนตัว การรับราช
การทหาร การกอปฏิวัติรัฐประหาร ตลอดจนการไดรับตําแหนงนายกรัฐมนตรี และผลงานในดาน
ตางๆ ของจอมพลถนอม กิตติขจร
5. เรื่องแผนดินที่สามเรื่องนี้ไดกลาวถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่สามในราชวงศจักรีแหงกรุงรัตนโกสินทร ที่นาสนใจอยางยิง่ เปนเครือ่ งแสดง
ถึงน้ํ า ใจของคนที่ ป กครองคนเมื่ อรอ ยป ม านี้ เองทั้ งยั งได ย กเอาคํ ากลอนที่ มี ความไพเราะและ
สะเทือนใจที่ทรงนิพนธโดยสมเด็จพระนั่งเกลาฯ ที่หาอานไดยากมาขึ้นตนเรื่องไววา
“เจาชอมะกอก
เจาดอกมะไฟ
เจาเห็นเขางาม
เจาตามเขาไป
เขาทําเจายับ
เจากลับมาไย
เขาสิ้นอาลัย
เจาแลวหรือเอย” 13
และในเนื้อหาของเรื่องกลาวถึงประราชประวัติของรัชการที่สามตั้งแตทรงพระราช
สมภพวาเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยกับเจาจอมมารดาเรียม
กลาวถึงการหักหนากันตอหนาพระทีน่ ั่งระหวางรัชกาลทีส่ ามกับสุนทรภูในคราวทีท่ รงแตงกลอน
เรื่องสังทองและเรื่องอิเหนาและยังกลาวถึงการเสวยราชสมบัติกอนรัชกาลที4่ ซึ่งเปนพระราชโอรส
องคใหญ การปราบกบฏเจาอนุวงศ การทํานุบาํ รุงพระศาสนาเปนตน ซึ่งสารคดีเรือ่ งนี้ไดรับการ
พิมพรวมอยูในหนังสือเรื่อง “นรชาติ” ดวย
6. เรื่องสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจา ซึง่ หนังเลมนี้
เปนหนังสือที่ไดรับความนิยมมาก ไดทาํ การพิมพครั้งแรกในหนังสือสยามรัฐสัปดาหวิจารณและได
13

สมภพ จันทรประภา, วชิราวุธานุสรณสาร,(กรุงเทพ: โรงพิมพชวนพิมพ, 2536), หนา32.
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ทําการพิมพจาํ หนายสองครัง้ ครั้งแรกนํารายไดทั้งหมดประมาณ 100,000บาท(หนึง่ แสนบาท)มอบ
ใหกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2นํารายไดสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล นอกจากสองครั้งทีพ่ ิมพ
จําหนายแลวหนังสือเลมนี้ไดตีพิมพอีกหลายครั้งดังคํากลาวในหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทาน
เพลิงศพ คุณหญิงโสมรัศมิ์ จันทรประภาวา
“หนังสือเรื่องสมเด็จพระศรีสาวรินทราฯ นี้ไดทําการจัดพิมพ
มาเกื อ บสิ บ ครั้ ง แล ว ทั้ ง ที่ เป น การจั ด พิ ม พ โ ดยสํ า นั ก พิ ม พ เพื่ อ
จําหนายแกบุคคลทั่วไปและจัดพิมพเพื่อเปนอนุสรณในงานพระราช
ทานเพลิงศพของบุคคลตางๆ”14
เนื้อหาในหนังสือกลาวถึงพระประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทราฯ ตั้งแตประสูติ วา
เปนพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวกับเจาจอมมารดาเปยม พระนามเดิม
นั้นวาพระเจาลูกเธอ พระองคเจาสวางวัฒนา ทรงไดรับสถาปนาเปนพระอัครมเหสีทรงพระนามวา
สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนาพระราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5
และทรงไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจา ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั อานันท
มหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงไดรับการสถาปนาเปนสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวสา
อัยยิกาเจาและทรงสวรรคตในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2498 มีพระชนมายุได 93 ป เนือ้ หาใน
หนังสือยังไดกลาวถึงพระกรณียกิจที่สมเด็จฯ ทรงปฏิบตั ิตางๆ ทรงเปนองคสภานายิกาของสภา
กาชาดดวย
อีกประการหนึง่ ทีห่ นังสือเลมนี้ไดรับความนิยมและไดรับการพิมพใหมหลายครั้ง
หลายหนก็เนือ่ งดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธความ
สําคัญของหนังสือเรื่องนี้ในการจัดพิมพเปนครั้งที่ 3 ไวดังนี้
“หนังสือสมเด็จพระศรีสวรินทราฯ ซึ่งเปนบทประพันของ
คุณสมภพ จันทรประภา นี้ เปนหนังสือที่มีคุณคาทั้งในแงประวัติ
ศาสตรและในแงที่จะอานให ไดอรรถรส สมเด็จพระนางเจาฯพระ
บรมราชินีนาถ จึงทรงเลือกมาใหจัดพิมพพระราชทานเปนอนุสรณ

14

สมภพ จันทรประภา, สมเด็จพระศรีสวรินทราฯ,(กรุงเทพ: โรงพิมพเมอรรี่พริ้นท, 2538), หนา8.
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ในงานพระราชทานเพลิงศพ หมอมราชวงศจีริก กิติยากร เพื่อจะ
เผยแพรใหผูสนใจ ไดอานกันอยางกวางขวางยิ่งขึ้น”15
7. เรื่องพระราชศรัทธา ซึ่งมีเนื้อหาเกีย่ วกับประวัติพระอารามหลวง จํานวน 8 วัด
จัดพิมพเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมพิ ลอดุลยเดชในวันฉัตรมงคล
ป พ.ศ. 2517 ไดแก
7.1 วัดสุทัศนเทพวราราม
7.2 วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
7.3 วัดอรุณราชวราราม
7.4 วัดราชโอรสาราม
7.5 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
7.6 วัดเบญจมบพิตร
7.7 วัดบวรนิเวศวิหาร
7.8 วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8. เรื่องประวัติกรมทรัพยากรธรณี ในหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรณี
ตั้งแตโบราณสมัยกอนตั้งกรมทรัพยากรธรณีจนกระทั่งกรมมีอายุได 70 ป
9. เรื่องแดหมอมละมัยผูควรบูชา
10. เรื่องคุณหญิงเทศ นัฏกานุรักษ
11. เรื่องพระบรมดิลก
12. เรื่องราชธรรมในพระราชจักรีวงศ
13. เรื่องพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
14. เรื่องประวัติกรมราชทัณฑ
15. เรื่องพระภรรยาเจา ซึง่ สมภพ จันทรประภาเขียนลงในหนังสือเอกลักษณไทย
ปท1ี่ ฉบับที8่ มีเนื้อหากลาวถึงบรรดาภรรยาของผูชายชัน้ สามัญชน ภรรยาพระราชทานใหแกขุน

15

สมภพ จันทรประภา, สมเด็จพระศรีสวรินทราฯ,(กรุงเทพ: โรงพิมพเมอรรี่พริ้นท, 2538), หนา8.
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น้ําขุนนางที่รับราชการแลวไดรับความดีความชอบพระภรรยาของพระเจาแผนดินในสมัยรัตน
โกสินทรตอนตนอันประกอบดวย สมเด็จพระอรรคมเหสี พระภรรยาเจา แมยั่วเจาเมืองซาย
แมยั่วเจาเมืองขวา และพระภรรยาเจาตามลําดับใหมตงั้ แตวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2439 ดังนี้ 1
.สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถ 2.สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชเทวี 3.พระนางเจาพระ
ราชเทวี 4.พระอรรคชายาเธอ
16. เรื่องการดําเนินชีวิตของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ มีเนื้อหากลาวถึงชีว
ประวัติของหลวงจบกระบวนยุทธผูเปนบิดาของทานผูหญิ งจงกล กิตติขจร ภริยาของจอมพล
ถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
17. เรื่องพระวังหลัง สารคดีเรื่องนี้เกี่ยวกับพระประวัติของกรมพระราชวังบวร
สถานพิมุข(ทองอิน) ผูปราบกบฏพระยาสรรคผูซึ่งจับพระเจากรุงธนออกจากราชสมบัติ เรื่องพระ
วังหลังนี้ไดจัดพิมพเปนที่ระลึกในงานบําเพ็ญกุศลคลายวันเกิด พระเทพมุนี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ.2534
18. เรื่อง อยุธยาอาภรณ ในหนังสือกลาวถึงเรื่องเครื่องแตงกายของไทยในสมัย
อยุธยาซึ่งหนังสือเลมนี้เปนประโยชนแกผูสรางสรรคงานทางดานวรรณกรรมและการละครเปน
อยางมาก เนื่องจากไดใชขอมูลในหนังสือเลมนี้เปนแนวทางในการประดิษฐหรือการสรางเครื่อง
ประดับและเครื่องแตงกายในการแสดงละครในสมัยตอมา พรอมทั้งเปนแนวทางในการจัดการทํา
หุนบุคคลสําคัญๆตามยุคตามสมัยดวย
ศุภชัย สิทธิเลิศ ผูรวมงานใกลชิดทานหนึ่งกลาววา “หนังสืออยุธยาอาภรณ นั้น
พี่สมภพมุง มัน่ มากเปนผลงานชิ้นเอกใหกับคนรุนใหม คือไมไดดูแตรูปแตลงมือทําเองเลย ทัง้
เครื่องกระไหล เครื่องหนังปดทอง สวยไมสวยไมสาํ คัญ สิ่งเหลานี้กม็ าจากการคนควาของพี่
สมภพ”16
19. เรื่องทานผูจิตรเจริญซึ่งเปนพระประวัติของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ

16

สัมภาษณ ศุภชัย สิทธิเลิศ, 5 มีนาคม 2547.
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2.2) ประเภทสารคดีทางวิชาการ จํานวน 8 เรื่องไดแก
1. เที่ยววัดโพธิ์กับโลหกิจ
2. เที่ยวไทรโยคกับโลหกิจ
3. เที่ยวพิมายกับโลหกิจ
4. เที่ยวสุโขทัยกับโลหกิจ
5. เที่ยวระนองกับโลหกิจ
6. เที่ยวเกาะแกวพิศดารกับโลหกิจ
ทั้งหมดรวม 6 เรื่องที่กลาวมาขางตนนั้น พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยลาภ
พฤติยากร ทรงนําไปวิจารณเปภาษาอังกฤษและนําตีพิมพลงในหนังสือของสยามสมาคมทุกเรื่อง
7. เรื่องเหล็ก ทองคํา น้ําบาดาล ไหม ฯลฯ บทความสารคดีเหลานี้ไดลงพิมพ
ในหนังสือสยามรัฐสัปดาหวจิ ารณ และในหนังสือชุมนุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหนังสือ
มหาวิทยาลัยฉบับ 23 ตุลาคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวอยูเปน
นิจ
8. ละครมิใชของเลน ลงพิมพในหนังสืออานประกอบวิชาอารยธรรมไทย ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในเนื้อหาจะประกอบไปดวยเรื่องศิราภรณ เครื่องประดับที่ใชสําหรับ
เลนละครตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร กลาวถึงละครพันทางใน
แบบของเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง เปนตน
3)

ประเภทนวนิยายและเรื่องสั้น มีทงั้ หมด 2 เรื่อง ไดแก

1. มาตุคาม ซึง่ สมภพ จันทรประภาไดเขียนนวนิยายเรื่องนี้ขึ้นตัง้ แตเมือ่ เริ่มเขารับ
ราชการใหมๆ ประมาณปพ.ศ. 2509 เรื่อง “มาตุคาม” นับเปนเรื่องยาวเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่
สมภพ จันทรประภา ประพันธขึ้น และไดรับคําชมวา นิยายเรื่องนี้มีสาํ นวนคลายกับดอกไมสดเปน
อยางมาก แตนวนิยายเรื่องนี้จะไดพิมพออกสูสายตาประชาชนก็ตกประมาณป พ.ศ. 2529 ซึ่งนับ
เปนเวลาถึง 20 ปหลังจากที่ สมภพ จันทรประภา ไดแตงขึ้น
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2. เพื่อนรัก เปนเรื่องสัน้ ที่เขียนลงในหนังสือพิมพสยามรัฐสัปดาหวิจารณแลวนํา
พิมพรวมเลมในภายหลัง เพื่อนรัก เปนหนังสือรวมเรื่องสัน้ หลายๆ เรื่อง เชน เดือนเพื่อนรัก เกด
ชาววัง พออํานาจ กันหา ดวยเลือดดวยเนื้อ ทานแดง และปทมา และ เรื่องสวัสดีปใหมเปนตน
กุลทรัพย เกษแมนกิจ กลาววา ”การเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นเปนงานสราง
สรรคที่ตองใชอัจฉริยภาพและศิลปดานอักษรศาสตรอยางสูง สมภพ จันทรประภา ก็ไดสราง
สรรคผลงานไวมาก”17
จากคํากลาวของกุลทรัพยขางตนทําใหเห็นวาสมภพ จันทรประภาเปนผูหนึ่งที่มี
ความสามารถในดานการเขียนหนังสือที่ดเี ยี่ยมผูห นึง่ ซึง่ สามารถถายทอดความรูในดานตางๆไมวา
จะเปนดานพระประวัติ ดานธรณีวทิ ยา ดานศิลปวรรณกรรม ตลอดจนชีวประวัตบิ ุคคลสําคัญๆ
นํามาเรียงรอยใหผูอื่นไดอานอยางสนุกสนานพรอมทั้งไดรับความรูอยางมากมายอีกดวย
นอกจากการประพันธสารคดี นวนิยาย และเรื่องสั้นตางๆ แลว สมภพ จันทร
ประภา ยังเปนบรรณาธิการ หนังสือและวารสารรวม 3 ฉบับคือ
1. เปนบรรณาธิการหนังสือวารสารของกรมทรัพยากรธรณีที่ออกเปน เดือน ชื่อ
ขาวสารการธรณี ตั้งแต พ.ศ. 2505 – 2508
2. เปนรองประธานแผนกวารสารของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดทําหนังสือที่
ระลึกในวันสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครบ 50 ป ใน พ.ศ. 2509
3. เปนบรรณาธิการ วารสารศิลปากร ป พ.ศ. 2521
4)

ผลงานทางดานการประพันธบทละคร

ผลงานสําคัญอีกดานหนึง่ หรืออีกสวนหนึง่ ที่กลาวตอไปนี้เปนผลงานทีส่ งผลให
สมภพ จันทรประภา มีชื่อเสียงเปนที่รูจกั อยางกวางขวางในหมูคนทัว่ ไปทั้งยังทําใหเกิดนวัตกรรม
ใหมๆในวงการนาฏยศิลปของไทยอีกดวย ผลงานดานนั้นก็คือ งานสรางสรรคบทละคร

17

กุลทรัพย เกษแมนกิจ, “นายสมภพ จันทรประภา,” ใน สดุดีบุคคลสําคัญเลม12, (พระนคร: สํานัก
งานเอกลักษณ, 2533), หนา136.
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“แมสมภพ จันทรประภา จะศึกษาเลาเรียนวิชาชีพมาทางดานวิศวกรรมศาสตร
แตก็เปนผูมีอจั ฉริยภาพปราดเปรื่อง ในการสรางสรรควรรณกรรม โดยเฉพาะวรรณกรรมการ
ละคร ไดทุมเทอุทิศตนในงานดานนี้มาโดยตลอด”18
จากบทความของ กุ ล ทรั พ ย เกษแม น กิ จ ข า งต น ทํ า ให ไ ด ท ราบว า สมภพ
จัน ทรประภา มี ค วามรูในด า นการประพั น ธ บ ทละครเป น อย างดี ถึงแม วาจะเรีย นมาทางด า น
วิศวกรรมทั้งนี้เนื่องจาก สมภพ จันทรประภา เปนผูที่ชอบคนควาทั้งทางดานโบราณคดี ประวัติ
ศาสตร พงศาวดาร แล ว นํ า มาเขี ย นเป น บทละครพรอ มทั้ ง นํ า แสดงสู ส ายตาประชาชนตั้ ง แต
พ.ศ.2503เปนตนมา
สมภพ จันทรประภา เขียนไวในทายหนังสือเรื่อง ชีวิตและงานของดอกไมสด วา
“คนที่ผูเขียนเริ่มฟงเปนคนแรกในโลกคือยาย เวลาเดือนหงายนอนหนุนตักยายดูเดือน ฟงเรือ่ ง
พระจันทร ซึง่ มีขาวมีแกงไวใหขอ มีแหวนทองแดง มีเตียงตั้ง มีเกาอี้ พระจันทรมีสมบัติมาก
โตขึ้นก็ฟง เกร็ดพงศาวดาร ฝอยพงศาวดารจนโบราณคดี การเลานัน้ ก็ไดบาง เสียบาง ซักก็ตอบ
ไมได… นี่เองเปนเหตุใหตองหาหนังสืออาน…”19
หรือจากสารคดีเรื่อง “พระภรรยาเจา” ที่สมภพ จันทรประภาไดเขีย นขึ้น มี ขอ
ความหนึ่งกลาววา “การที่ตองคน เพราะมีความจําเปนในการเขียนบทละครประวัติศาสตรและยิ่ง
จําเปนมากขึ้น เมื่อตองอํานวยการแสดงบทละครนั้น เพราะจะตองกําหนดการแตงกายของตัว
ละคร ใหถูกตองตามฐานะที่ปรากฏอยูในกฎมณเฑียรบาล ตามจิตรกรรมฝาผนังใหมากที่สุดที่จะ
ทําได” 20
จากเนื้อความดังกลาวทําใหเห็นวา สมภพ จันทรประภา มีนิสยั รักการอาน และ
ชอบคนควาเกีย่ วกับเกร็ดพงศาวดาร ประวัติศาสตรและเรื่องโบราณคดีมาตั้งแตยงั เปนเด็กอยู และ
เมื่อโตขึ้นก็ไดนําเอาความรูที่ไดจากการฟง การคนควา มาเรียงรอยถอยความและนํามาเผยแพรใน
รูปของบทละครชนิดตางๆทีไ่ ดประพันธขนึ้ มา พรอมทัง้ นําเสนอสูสายตาประชาชนจนเปนที่ยอมรับ
กันในหมูน ักดูละครชวงป พ.ศ. 2507 เปนตนมา
18

กุลทรัพย เกษแมนกิจ, “นายสมภพ จันทรประภา,” ใน สดุดีบุคคลสําคัญเลม12, (พระนคร: สํานัก
งานเอกลักษณ, 2533), หนา138.
19
สมภพ จันทรประภา, ชีวิตและงานของดอกไมสด,(กรุงเทพ: อมรการพิมพ, 2509), หนา137.
20
สมภพ จันทรประภา, “พระภรรยาเจา,” ใน เอกลักษณไทย,(กรุงเทพ: สํานักเลขาธิการนายกรัฐ
มนตรี, 2520), หนา112.
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สมภพ จันทรประภา ไดเริ่มสรางสรรคงานบทละครตั้งแตป พ.ศ. 2503 เปนตน
มาโดยเริ่มจากการเขียนบทละครพูดใหกบั สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแสดงเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเนื่องในวันจุฬาลงกรณ ทัง้ จัดแสดงเพื่อ
หารายไดใหกบั สมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ เพือ่ หาเงินสมทบทุนจุฬาฯสงเคราะห สมัยทีด่ ํารงตําแหนง
ประธานบันเทิง และประธานแผนกละคร ของสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จากการคนควารวบรวมขอมูลบทละครซึ่ง สมภพ จันทรประภา ไดประพันธไว
ผูวิจัยพบวามีทั้งหมด 61 เรื่อง สามารถแบงได 2 ประเภท คือ บทละครที่ใชแสดงทางโทรทัศน
และบทละครที่ใชแสดงทางเวที และในบทละครทัง้ สองประเภทสามารถ แบงตามชนิดของการ
แสดงละครได 4 กลุม ไดแก
1. บทละครพูด
2. บทละครดึกดําบรรพ
3. บทละครพูดสลับลํา
4. บทละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น
ซึ่งบทละครทั้ง 4 กลุมที่กลาวขางตนจํานวน 61 เรื่องที่แสดงทั้งทางโทรทัศนและ
แสดงทางเวทีสามารถจําแนกโดยจัดวางในรูปตารางไดดังตอไปนี้
ตารางแสดงการจําแนกกลุมละครคุณสมภพตามสถานที่แสดง
กลุมละคร
แสดงทางโทรทัศน
แสดงทางเวที
จํานวนเรื่อง
จํานวนเรื่อง
1. ละครพูด
11
1
2.ละครดึกดําบรรพ

22

9

3. ละครพูดสลับลํา

5

6

4. ละครที่ปรับปรุงจากบท
ละครของผูอื่น
รวม

7

-

45

16

39

4.1)

บทละครพูด

ดังไดกลาวมาแลววาสมภพ จันทรประภา ไดเคยเปนประธานแผนกบันเทิง และ
ประธานแผนกละครของสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯตัง้ แต ป พ.ศ. 2503 เปนตนมานั้น ในตําแหนง
หนาที่ดงั กลาวก็ยอมมองออกวา สมภพ จันทรประภามีหนาที่ที่จะตองสรางสรรคผลงานใหกบั
สมาคม สมภพ จันทรประภา จึงสรางสรรคผลงานดานการแสดงละครเพื่อใชแสดงในวันสําคัญ
ตางๆในนามของสมาคมนิสติ เกาจุฬาฯ โดยตนเองเปนผูเขียนบทละคร รวมทั้งเปนผูอํานวยการ
แสดง เปนผูคดิ คนเรื่องเครื่องแตงกายดวย
ในระยะแรก สมภพ จันทรประภา เขียนบทละคร นั้น บทละครสวนใหญจะมี
ลักษณะเปน บทละครพูด และแตงขึ้นเพื่อใชสําหรับแสดงเพื่อแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในวันจุฬาลงกรณ และวันสําคัญตางๆ ในนามของสมาคมนิสติ
เกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยแบงการแสดงออกเปน 2 ประเภทคือ
1. ละครพูดที่จัดขึ้นเพื่อแสดงทางโทรทัศน จํานวน 11 เรื่อง
1.1 บารมีพระมากพนรําพัน(2507) เรื่องบารมีพระมากพนรําพันนี้ไดจัด
แสดงเนื่องในวันมหาจุฬาลงกรณ ที่สถานีไทยโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหมเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม
พ.ศ.2507 เนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับการเสด็จประพาสตนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัวในการเสด็จยังเมืองปากน้ําโพหรือจังหวัดนครสวรรคโดยพระองคไดทรงพํานักที่บานของนาย
ชางซึ่งภายหลังตอมาไดเปนตนสกุล “คชาธาร”

1.2 เรื่องเจาชีวิต(2508) ซึ่ง สมภพ จันทรประภา เขียนเปนบทละครพูด แสดง
โดยสมาคมนิ สิตเกาจุ ฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย เป น ละครเฉลิม พระเกีย รติ พ ระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว แสดงในวันที่ 23 ตุลาคม 2508 มีเนื้อเรื่องวา
แขกกองอาสาชื่อ จาม กับ เพื่อน เตนระบํากันอยูท ี่บริเวณทาเรื่อแหงหนึง่ ริมฝง
แมน้ําเจาพระยา มองเห็นทรัพย สาวนอยผูที่ตวั เองหลงรักออกมาดู จึงฉุดใหมาเตนรําดวยกัน
คุณหลวงณรงคพอของ ทรัพย และบริวารออกมาเห็น จึงสั่งให ทรัพยกลับบาน ทรัพยจาํ ใจตอง
เดินตามพอกลับบาน ที่บา นของคุณหลวงณรงค คุณหลวงณรงค กับ แยม แมเลี้ยงของทรัพย
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กําลังพิจารณาความผิดของ ทรัพย ฐานไปคบหาสมาคมกับ จาม คุณหลวงไดทําโทษลูกสาว
ดวยการตี ทรัพยเสียใจเปนอยางมากจึงหนีออกจากบานจนมาพบกับ จาม และตามไปอยูดวยกับ
จาม วันหนึ่ง จามกลับมาบอกขาวใหกบั ทรัพยรวู าจะตองโดนเกณฑไปเปนทหารเรือ ทําให จาม
และ ทรัพยทกี่ ําลังทองอยูกลุมใจเปนอยางมาก จึงพากันหลบหนีลงเรือไปยังประเทศสิงคโปร เมือ่
ถึงสิงคโปรทั้งสองไดไปพักอยูแถวสลัมแหงหนึ่งกับเพื่อนของจาม คือ หมัด และภรรยาชื่อ ยะ ตอ
มาอีก 6 เดือน จามไดขาววาแมตนเองปวยที่กรุงเทพจึงกลับไปดูแลวเงียบหายไปเปนเวล 2 เดือน
ทรัพยไดรับความลําบากมาก เพราะตองคลอดลูกและเงินก็หมด ยะ ไดแจงตํารวจใหจับ ทรัพยใน
ขอหาลักทรัพย ศาลตัดสินให ทรัพยตดิ คุกเปนเวลา 6 เดือนในขณะที่ลูกของทรัพยเกิดได 11วัน
ทรัพยทนทรมานอยูในคุกกับลูกนอย วันหนึง่ ในคุกพัสดีกลางไดนําเสด็จกษัตริยพระองคหนึง่ มา
ตรวจเยี่ยม จนมาถึงที่ทรัพยยืนแถวอยู แตไมกลาเงยหนาขึ้นมอง เพียงแตไดยินเสียงวา “เอะ นี่มนั
ผูหญิงไทยนี่ พะยะคะ” ทรัพยเมื่อไดยินเสียงพูดเปนภาษาไทยจึงเงยหนามองผูพูด แตทรัพยไมได
เห็นหนาผูพ ูดกลับไดเห็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ซึง่ ทรัพย จําไดอยางแมนยํา
ทรัพยจะกมลงกราบแตทาํ ไมไดเพราะผิดระเบียบของทางคุก ทรัพยไดแตน้ําตาไหลพรากเจ็บใจตน
เองที่เปนเหตุทําใหขายพระพักตรตอชาวตางประเทศ ทรัพยไมรวู า พระองคทานมีรับสั่งกับผูคมุ วา
อยางไร ในวันรุงขึ้นก็มีผูคมุ เรียกตัวไปแลวแจงวาทรัพยและลูกพนโทษแลว เพราะพระเจาอยูหัว
ของทรัพยขออภัยโทษให ทรัพยไมรูจะทําอยางไร เพียงแตยกมือขึ้นพนมเหนือหัวแลวกลาววา “เจา
ประคูณ ทูลกระหมอมแกว ลูกไมรูวาจะทําอยางไรถูกแลว พอเหมือนกับพระมาลัยมาโปรดลูกซึง่
อยูในนรก ทูลกระหมอมแกว”
1.3 เรื่องรมโพธิท์ อง(2509) เปนบทละครพูดอีกเรื่องหนึ่งทีส่ มภพ จันทร
ประภาไดแตงขึ้นเพื่อเฉลมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั แสดงโดยนิสิต
เกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2508 ณ สถานีโทรทัศน ชอง 9 หาด
ใหญ เรื่องมีอยูวา
ที่บริเวณริมประตูศรีสุนทรในพระบรมมหาราชวัง มีศาลาทําเปนโรงทาน คอยแจก
จาย ขาว ปลา อาหารใหกบั ประชาชน นายมา กับ นายสังข และนางสาย นัง่ รอรับแจกอาหาร
อยู ทัง้ สาม คุยกันถึงเรื่อง โรคหา ที่คราชีวิตคนไปมากมาย นายสังขเลาวา หาลงสิบกวาวันเทานั้น
ศพเต็มปาชาเลย นางสายก็ถามวา เมื่อมีคนตายมากมายทําไมไมทาํ การเผาศพเสียใหหมดปลอย
ใหแรงกากินอยูไดอยางไร แลวในหลวงทานทําอยางไร นายมาก็ตอบวาทานก็ปลอยคนทีม่ ารักษา
วังกลับบานหมดเพื่อไปดูแลพี่ นอง พอ แม ของมัน พอดีกับนายสังขหันไปทางประตูวังแลวบอก
วา ในหลวงเสด็จ ทางโรงครัวดูกับขาวทีท่ าํ แจกประชาชน จนกระทั่งในหลวงเสด็จมาทางที่บรรดา
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พสกนิกรเฝารับเสด็จอยู
พระองคทรงรับสั่งกับนายโชติถึงเรื่องขาวปลาอาหารทีไ่ ดรับแจกจาย
เมื่อพระองคมองเห็นเด็กๆก็รับสั่งถามวาเด็กเหลานี้ไมเรียนหนังสือกันหรือ แตไมมผี ูใดตอบพลาง
กมหนากันหมด เวลาผานไปหลายวัน ณ หนาประตูศรีสนุ ทรที่มีคนมากมายเหมือนเดิม แตที่โรง
ทานไมมีของแจก นายมา ถามขาราชการคนหนึ่งวาทําไมไมมีการแจกอาหารแลว ขาราชการคน
นั้นตอบวาพระเจาอยูห ัวโปรดใหเลิก เพราะวาทําแลวไมไดผลมันรั่วไหล ทานจะทรงสรางโรงเรียน
เพื่อใหเด็กไดเรียนหนังสือจะไดมีความรู มีวิชาติดตัวสืบตอไป
1.4

เรื่องพระพิทักษยุติธรรม ถองแท (2508)

ภาพที่ 4 ละครพูดเรื่องพระพิทกั ษยุตธิ รรม ถองแทแสดงทางสถานีไทยโทรทัศนชอ ง4
บางขุนพรหม วันที่ 23 ตุลาคม 2508โดยสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่มาของภาพ วารสารไทยโทรทัศน 2508
เป น บทละครพู ด อี ก เรื่อ งหนึ่ งที่ สมภพ จั น ทรประภา แต ง ขึ้ น ประมาณป
พ.ศ.2510 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เปนเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคดีการวางแผนฆาคนตาย ดังเนื้อเรื่องวา
อินตะ ผูเปนนายรอยตอน วัว ควาย ซึง่ เปนผูมีอันจะกินคนหนึ่ง ในนครจําปาศักดิ์
กําลังนัง่ คุยอยูก ับ นายพรหม ผูเพื่อนถึงเรื่องภรรยาของนายรอนอินตะ ชื่อวา บา นายพรหมบอก
กับ อินตะวา นางบา ภรรยา ของอินตะนั้นเคยมีสามีมาแลวถึง 3 คน อินตะบอกวารูแลวจะเปน

42

อยางไรก็รักนางบา เมื่อนายพรหม กลับไปแลว นางบา ไดออกมาและถาม สามีตนเองวานาย
พรหมพูดถึเรื่องของนางใชหรือไม อินตะก็ตอบวาอยาไปสนใจอะไรเลย รูแตเพียงวาตนเองรัก นาง
บา ก็พอแลว และยังไดบอกอีกวาตนเองจะตองไปซื้อชางซึง่ ตองใชเวลาหลายวัน เมื่อนายรอยอิน
ตะ ลงจากเรือนเพื่อออกเดินทาง นางบาก็คบชู โดยเลนชูกับไอคําซึ่งเปนทาสของตนเอง ตอมา
นางบา ไดคุยกับนางสิง ผูเปนนองสาว ถึงเรื่องที่นางเปนชูกับไอคํา และหาวิธีทจี่ ะกําจัด อินตะให
ได จึงไดจาง ไอคํา ทาสของหมืน่ พินิจ ซึ่งเปนชูกับนางสิง ใหจัดการฆาอินตะ ไอคําทาสของหมืน่
พินิจรวมมือกับ เพื่อนชื่อ กัณหา จัดการฆานายรอยอินตะไดสําเร็จ ภายในศาลาลูกขุนมีคณะลูก
ขุนนั่งประชุมอยูพรอมหนากัน กําลังพิจารณาความที่พระยามหาอํามาตย ขาหลวงเมืองนครจําปา
ศักดิ์แจงเรื่อง ที่นางบา สมคบคิดกับ ไอคําชายชูของตนเอง และ ไอคํา ทาสของหลวงพินิจชูของ
นางสิงผูน องสาว ฆา อินตะ วาจะตองมีความผิดสถานใด คณะลูกขุนสรุปวา คดีนเี้ ปนมหันตโทษ
ใหลงอาญา โดยริบทรพยของนาง บา เปนของแผนดินและ ลงโทษนางบา ไอคําทาส ขึ้นขาหยัง่
ประจาน แลวประหารชีวิตใหตกตายไปตามกัน เมื่อสรุปบทลงโทษแลวจึงกราบบังคมทูลพระเจา
อยูหัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวทอดพระเนตรเรื่องราวที่เกิดขึ้นแลวพิจารณาบท
ลงโทษ จึงมีพระราชกระแสรับสั่งวา ใหประหารชีวิต ไอคํา และ นางบา ตามคํารองของคณะลูกขุน
สวนโทษเฆี่ยนและขึ้นขาหยั่งใหยกโทษนัน้ เสีย
1.5

เรื่องเงินถุงแดง หรือเหตุการณใน ร.ศ. 112(2511)

ภาพที่ 5 ละครพูดเรื่องเงินถุงแดงแสดงทางสถานีไทยโทรทัศนชอง4บางขุนพรหม
วันที่23 ตุลาคม 2511 โดยสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่มาของภาพ วารสารไทยโทรทัศน 2511
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เปนบทละครที่มีเนื้อเรื่องเกีย่ วกับเหตุการณที่เกิดใน พ.ศ.2447 ในรัชสมัยพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ซึง่ ฝรั่งเศสไดนําเรือรบมาปดอาวไทย และไดทําสงครามกับ
ประเทศไทยผลสุดทายฝายไทยตองเสียคาปฏิกรสงคราม ใหกับฝรั่งเศส เปนเงินจํานวนมาก พระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวโปรดใหนําเงินจากพระคลังขางที่ ซึง่ เก็บไวในถุงแดง มาจาย
คาปฏิกรสงครามแกฝรั่งเศสในครั้งนัน้ จึงเรียกวาเงินถุงแดง

1.6

เรื่องสมเด็จกรมพระยาดํารงฯ (2511)

ภาพที่ 6 ละครพูดเรือ่ งสมเด็จฯกรมพระยาดํารงฯ เสด็จในกรมนั่งปรึกษาราชการกับกรมนราฯ
และพระวรวุฒิแสดงทางสถานีไทยโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม 1 เมษายน 2511
ที่มาของภาพ วารสารไทยโทรทัศน
เรื่องนี้ สมภพ จันทรประภา แตงเปนบทละครพูดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ เนื่องในวันเปดพระราชานุสาวรีย ณ กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2511 แสดงโดยสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทางสถานีไทยโทรทัศน ชอง 4
บางขุนพรหม เรื่องยอมีอยูว า
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ภายในวังเชิงสะพานดํารงสถิตย เสด็จในกรมและคุณจอมกําลังปรึกษากันเรื่อง
การการรับตําแหนงใหมของ เสด็จในกรม คือตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ขณะกําลังคุย
กันอยูมมี หาดเล็กเขามาทูลเสด็จในกรมวา พระเจาอยูหวั ใหหา เสด็จในกรมจึงลาคุณจอมเพื่อเขา
เฝา เมื่อเสด็จในกรมเขาเฝาแลว พระเจาอยูหัวทรงรับสัง่ ถามถึงการปฏิบัติงาน เสด็จในกรมกราบ
บังคมทูลวา ชอบงานในกระทรวงธรรมการมากกวา และขอพระราชทานวาถาทรงเห็นวาทํางานไม
สําเร็จตามพระประสงค ขอใหสงกลับไปทํางานทีก่ ระทรวงธรรมการตามเดิม ภายในคายทหาร
แขวงเมืองคํามวญ พระยอดเมืองขวางและหลวงอนุรกั ษ พรอมดวยทหารประชุมกันอยู และมีนาย
ทหารฝรั่งเขามาขอพบพรอมกับแจงวาเมืองคํามวญเปนของฝรั่งเศสแลว พระยอดเมืองขวางไม
ยอม ทําใหทหารฝรั่งโกรธและกลับออกไปและตอมาภายหลังทหารฝรั่งเศสจับพระยอดเมืองขวาง
และหลวงอนุรกั ษได ทางกรุงเทพ เสด็จในกรมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกับขุนนางไดปรึกษากัน
เรื่องที่ฝรั่งเศสจะใหชดใชคาเสียหายและลงโทษพระยอดฯ ทําใหเสด็จในกรมทรงไมสบายพระทัย
เปนอยางมาก ตอมาพระยาเมืองไดมาชักชวนประชาชนในภาคอีสานใหกลับไปอยูที่เวียงจันทร
ซึ่งพวกหนึง่ ก็ยอมไปอยูแตอีกพวกหนึ่งไมยอมไป เสด็จในกรมทราบขาวจึงบอกใหกรมการเมืองไป
บอกชาวบานวาใครอยากจะไปอยูเวียงจันทรก็รีบไปแตจะขอซื้อ ไร นา วัว ควาย เอาไว ชาวบาน
จึงพากันคิดวา ไร นา ตรงนี้คงจะมีดี จึงพากันไมยอมอพยพไปอยูเ วียงจันทร พวกที่ตามพระยา
เมืองไปก็กลับมาอยางสะบักสะบอม ในทางภาคเหนือมีการตอสูกนั ระหวางพมาที่กําลังตัดไมกบั
ชาวเชียงใหมที่ไมยอมใหพวกพมาตัดไม แตพวกพมาอางวาเสียเงินใหแลวจึงตัดไมได พระเจาอยู
หัวทรงทราบเรื่องจึงใหเสด็จในกรมขึ้นไปดูและใหจัดตั้งกรมปาไมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย ตอมา
ในภาคกลางเกิดกรณีราษฎรที่เปนหนี้สว ยไมยอมจายสวยเสด็จในกรมจึงขึ้นไปดูและจัดการเรื่อง
จายสวยจนเรียบรอยไดเงินเขากระทรวงสองแสนบาท ตอมาพระเจาอยูห ัวทรงรับสั่งกับเสด็จใน
กรม เรื่องทางภาคใตเกิดการแยงรองน้าํ ในการทําเหมืองแรกันควรจะหาวิธีแกไขอยางไร เสด็จใน
กรมทูลตอบวาควรที่จะตองทําการโยธากอน เพื่อความเจริญของบานเมือง
1.7 เรื่องพระยอดเมืองขวาง(2516) บทละครพูดเรื่องนี้ สมภพ จันทรประภา
แตงขึ้นเพื่อสรรเสริญ คุณพระยอดเมืองขวาง ขาหลวงชายที่รักษาเมืองคํามวญ ที่ยอมเสียสละแม
ชีวิตของตนเพือ่ ปกปองบานเมืองใหคงอยูตลอดไป แสดงโดยนิสิตสาขาสื่อสารมวลชนคณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ สถานีโทรทัศน ชอง 5 จังหวัดขอนแกน ในเดือน มีนาคม
พ.ศ. 2516 เรื่องยอมีอยูวา
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พระยอดเมืองขวางและหลวงคํานวณมาเฝาเสด็จในกรมฯ เมื่อเสด็จในกรมออก
มา ทัง้ คุณหลวงและคุณพระก็หมอบกราบ เสด็จฯ รับสั่งวาที่เรียกมาพบเพราะมีเรื่องสําคัญมากที่
ตองใหทงั้ สองคนไดรับรูไวเกี่ยวกับเรื่องประเทศสยามจะตองเปนประเทศกันชนระหวางอังกฤษกับ
ฝรั่งเศสและขอใหพระยอดเมืองขวางอยูรกั ษาเมืองคํามวญตอไปอีกระยะหนึง่ เมื่อคุณพระยอด
เมืองขวางกลับมาบานสวนไดยิน แมนิ่ม ผูภรรยา รองเพลงอยูก ็รองตามดวยความเบิกบานใจ เมือ่
จบเพลงแลว คุณพระฯก็บอกกับแมนมิ่ วา เสด็จในกรมฯ ทานใหไปรักษาเมืองคํามวญไวใหได แม
นิ่มจะขอตามไปดวย แตคณ
ุ พระฯปฏิเสธ แมนมิ่ ถึงกับรองไหออกมา ในคายทหารเมืองคํามวญ
คุณพระฯกับหลวงอนุรักษและทหารประชุมกันอยู พอดีกับมีทหารเขามาแจงวาฝรั่งเศส กําลังรุก
รานเมืองดอนดง และตอมามีนายทหารฝรัง่ เศส 4 คน คุมทหารญวน 50 คน มาที่เมืองคํามวญ
และขอเขาพบ พระยอดเมืองขวางจึงใหเขาพบ ทหารฝรั่งเศสแจงวาเวลานี้เมืองคํามวญเปนเขต
แดนของฝรั่งเศสแลว ใหพระยอดฯถอนทหารออกไป แตคุณพระยอดเมืองขวางไมยอม นายทหาร
ฝรั่งเศสจึงกลับไป ตอมาเกิดการสูรบระหวางทหารไทยที่รักษาเมืองคํามวญ กับทหารฝรั่งเศส
ปรากฏวาฝายไทยแพฝรั่งเศสจับตัวพระยอดเมืองขวาง และหลวงอนุรักษไดนาํ ไปขังไวที่ฉางขาว
พระยอดเมืองขวางแอบเรียกคนใชเขามาแลวใหไปบอกรอยโทอ่ําใหไปรายงานคุณหลวงวิชิตวา
เมืองคํามวญเสียใหแกฝรั่งเศสแลวขอใหสงทหารมาชวย ทหารฝรั่งเศสบอกใหพระยอดเมืองขวาง
ทําหนังสือยกเมืองคํามวญใหกับฝรั่งเศส พระยอดฯก็ทําแตไมใชหนังสือยกเมืองแตเปนหนังสือถึง
กงถือฝรั่งเศสเพื่อใหคืนดินแดนที่เปนของสยามกลับคืนมา หลังจากนั้นทหารฝรั่งเศสก็คุมตัวหลวง
อนุรักษไวเพื่อกันไมใหคุณพระยอดฯหนี เมื่อพระยอดเมืองขวางทราบวาหลวงวิชิตทราบขาวแลว
จึงนํากําลังทหารไปชวยหลวงอนุรักษจนเกิดการตอสูกันกับทหารฝรั่งเศสมีคนตายหลายคน ที่บา น
ของคุณนายนิม่ หลวงคําณวน คุยกับ คุณเพื่อน ถึงเรื่องการตอสูของพระยอดเมืองขวางที่เมือง
คํามวญการปกเขตแดนและการเรียกรองใหไทยยกดินแดนฝงซายของแมน้ําโขงใหกบั ฝรั่งเศส
และตอมาศาลไดมีการตัดสินใหจาํ คุกพระยอดฯเปนเวลา 20 ปพรอมทัง้ ใหชดใชคาเสียหายดวย
1.8 เรื่องดําฤษณา บทละครเรื่องนี้ เปนบทละครพูดอีกเรื่องหนึ่งที่ สมภพ
จันทรประภา ไดแตงขึ้นเพื่อใชแสดงทางโทรทัศนในวันจุฬาลงกรณเปนการเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว เรื่องราวในละครเกี่ยวกับความตองการและความรูสึกทาง
ธรรมชาติของมนุษย ดังเนือ้ เรื่องยอวา
สมัยรัชกาลที่ 5 โสภา พี่สาวคนโตของบาน มีนอง 3 คน เสาวรส ภรณีและเถลิง
ศักดิ์ พรอมคนรับใช ชื่อปอก และมะละ โสภา เปนผูดูแลสมาชิกในบานและมีความถือตัว เครง
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ครัดตอความเปนเลือดผูดี และยกยองชาติตระกูลของตนเปนใหญ จึงมีความคิดเห็นขัดแยงกับ
นองสาวและนองชายอยูเสมอ เสาวรสมีครู ักชื่อชาญ ภรณีเปนคูรักกับเกรียงศักดิ์ สวนเถลิงศักดิ์
นองชายคนเล็กก็แอบมีความสัมพันธกับมะละสาวใชในบาน ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ
อยูกับหญิงสาวที่ชื่อนุชอีกดวย ทั้ง 4 พี่นอง และคนรักตองปะทะและถกเถียงกันอยูบอยครั้ง วัน
หนึง่ ชาญ คูรักของเสาวรส แอบพบกับโสภา พรอมทั้งแสดงความในใจวาแอบรักโสภา โสภารูสึก
สับสน แพความรูสึกทางธรรมชาติ ประกอบกับตองการความรักและคนดูแล เชนเดียวกับหญิง
สาวทั่วไป จึงตัดสินใจหนีออกจากบานไปพรอมกับปอกคนรับใชหนุม ในบานนั่นเอง.
1.9 เรื่องผมสิถงึ จะแน เปนบทละครอีกเรื่องหนึ่งที่ สมภพ จันทรประภา แตง
ขึ้นเพื่อใชเปนบทละครพูดสําหรับแสดงทางโทรทัศนอนั จะถือไดวาเปนบทละครหนึ่งในสองเรื่อง
ของสมภพ จันทรประภาที่ไมจัดวาเปนบทละครประวัตศิ าสตร มีเนื้อเรื่อง วา เอก และนัยนา เปน
เพื่อนกันมานาน เอกจึงมีความพึงพอใจนัยนาจนเกิดเปนความรักขึน้ มา จนกระทัง้ ไดขอนัยนาแตง
งานดวย แตนัยนาปฏิเสธเพราะวานัยนาเองนัน้ ไมไดรักเอกแตรักอยูก ับอุดม จึงทําใหเอกเสียใจ
เปนอยางมาก พิชัยญาติของเอกรูเรื่องราวและเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้น จึงไดทาํ การปลอบใจเอก
พรอมทัง้ แนะนําใหเอกใชเลหของชาย แลวพิชัยก็แสดงใหเห็น วาตนเองนั้นเปนผูช ายที่เกงกาจใน
เรื่องการจีบผูห ญิง พอดีกบั มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินผานมาพอดี พิชัยจึงวาดลวดลายในการจีบสาว
ใหเอกดู พิชยั พูดดวยเทาไรหญิงสาวก็ไมพูดดวย เนื่องเพราะเธอนัน้ เปนใบนนั่ เอง
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1.10 เรื่องสูไมถอย (2523)

ภาพที่7 ละครพูดเรื่องสูไมถอย
สมคิดและบุญเพ็งยิงตอสูก ับผูกอการรายซึ่งเปนทหารตางชาติ

แสดงทางไทย ทีวี ชอง 9

วันที่ 9 สิงหาคม 2523 ทีม่ าของภาพเอือ้ เฟอภาพโดยศาสตาจารยดร.สุรพล วิรฬุ หรักษ

บทละครเรื่อง”สูไมถอย” นี้ เปนเรื่องราวทีเ่ กี่ยวกับการตอสูเพื่อแผนดินเกิดของตน
เอง ดังมีเนื้อเรื่องวา
อุดม กับ เกศิณี สองสามี ภรรยา ผูมีความโลภ แอบคาขายสงเสบียงอาหารให
กับชาวตางชาติตามเขตชายแดนของประเทศไทย คืนหนึง่ อุดมไดฝนเห็นบรรพบุรษุ ของตนเองมา
เตือนใหเขาเลิกกระทําการทีไ่ มดีดังกลาว อันเปนการทรยศตอแผนดินเกิดที่อยูอาศัย ซึ่งคงอยูมา
ไดดวยความเสียสละเลือดเนื้อและหยาดเหงื่อของบรรพบุรุษรุนกอน เมื่อตื่นจากความฝนอุดมตก
ใจมาก จึงนําความฝนไปเลาใหเกศิณี กับ นางบุญเพ็ง ผูเปนแมฟง นางบุญเพ็งมีความความคิด
เห็นพองตามกับความฝนของลูกแต เกศิณีกลับไมเห็นดวยพรอมทั้งยุยงสงเสริมใหอุดมทําการคา
ขายกับตางชาติตอไป อุดมไมสามารถทีจ่ ะเลิกการกระทําที่ถือวาเปนการทรยศตอชาติบานเมือง
ดังกลาวได และ ในที่สุดผลของการทําชัว่ ก็สงผลให อุดม และ เกศิณี ถูกทหารตางชาติหักหลัง
และฆาตายในที่สุด เมื่อนางบุญเพ็งรูขาวการตายของลูกชายประกอบกับขาวที่ขาศึกชาวตางชาติ
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กําลังจะเขามารุกรานแผนดินไทย แมวา จะมีทางหนีรอดแตนางบุญเพ็งก็ไมยอมหนีพรอมที่จะสูไ ม
ถอยเพื่อลูกและแผนดินไทย ทายที่สุดทางรัฐบาลไดสง กําลังทหารมาชวยปราบปรามและไลขาศึก
ออกไปจากแผนดินไทยจนสําเร็จ
1.11 เรื่องเวสสันดร

ภาพที่ 8 เรื่องพระเวสสันดร ชูชกทูลขอสองกุมารแสดงทางสถานีไทยโทรทัศนชอง4บางขุนพรหม
วันที่ 23 ตุลาคม 2510 ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
เรื่องเวสสันดรนี้ สมภพ จันทรประภา ไดเขียนขึ้นเปนบทละครพูดอีกเรื่องหนึ่ง
โดยนําเนื้อเรื่องพระเวสสันดรกัณฑตางๆทีใ่ ชในการเทศนมหาชาติมจัดทําเปนบทละครโดยเริ่ม
เรื่องตั้งแตพระเวสสันดรไดประทานชางคูบ ารมีใหกับบรรดาพราหมณของเมืองกสิราษฎร ทําให
บรรดาชาวเมืองสีพีไมพอใจ จึงพากันกราบทูลพระเจากรุงสัญชัยใหขับไลพระเวสสันดรออกจาก
เมือง พระเวสสันดรพรอมดวยพระนางมัทรีและพระโอรส ธิดา นามชาลี กัณหาจึงตองเสด็จออก
จากเมือง เมื่อทั้งสีก่ ษัตริยทรงราชรถออกจากูม ืองก็ไดมีบรรดาประชาชนทัง้ หลายมาทูลขอเครื่อง
ทรงและราชรถ พระเวสสันดรก็ทรงประทานให แลวพระองคก็ทรงดําเนินไปพํานักยังอาศรมในปา
ตอมามีพราหมณเฒาผูห นึง่ นามชูชกไดมาทูลขอพระโอรสและพระธิดา เพื่อนําไปใชงานตามความ
ตองการของนางอมิตดาผูเปนภรรยาพระเวสสันดรก็ทรงประทานให เมื่อพระนางมัทรีกลับมาจาก
ปาทราบความเขาก็มีความเสียใจเปนอยางมากถึงกับสลบไป ตอมาพระเจากรุงสัญชัยเห็นชูชกจูง
กัณหาและชาลีผานมา
จึงไดขอถายตัวพระราชนัดดาทั้งสองไวและสั่งใหจัดกองทัพไปรับพระ
เวสสันดรและพระนางมัทรีกลับเขามาอยูในกรุงสัญชัยตามเดิม
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บทละครพูดทัง้ 4 เรื่องนี้คือ ดําฤษณา ผมสิถึงจะแน สูไมถอย และ เวสสันดร เปน
เรื่องที่ สมภพ จันทรประภา แตงขึน้ โดยไมเกี่ยวของกับประวัติศาสตรใดๆ เลย จึงนับไดวาเปนบท
ละครรวมสมัยแบบหนึง่
2.
ละครพูดที่จัดขึ้นเพื่อแสดงทางเวที จํานวน 1 เรื่อง
นอกจากละครพูดที่จัดแสดงทางโทรทัศนจํานวน11 เรื่องแลวสมภพ จันทรประภา
ยั ง ได เขี ย นบทละครพู ด ที่ ใ ช สํ า หรั บ แสดงทางเวที ขึ้ น ด ว ยโดยจั ด แสดงครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ.2510 เปนละครพูดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ในวโรกาสที่ เสด็ จ ขึ้ น ครองราชย เข า ป ที่ 100 ณ โรงละครแห ง ชาติ แสดงโดยสมาคมนิ สิ ต เก า
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ละครพูดเรื่องนั้นคือ เรื่อง “ฉัตรแกว”
“ฉัตรแกว” เปนละครพูดที่ สมภพ จันทรประภา เขียนขึ้นเพื่อใชสําหรับแสดงบน
เวที โดยเฉพาะ เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา
อยูหัวทีท่ รงโปรดใหเลิกทาส ซึ่งพระราชกรณียกิจนี้ ยิง่ ใหญ และมีคุณแกประเทศชาติอยาง
มโหฬาร ดังคํากราบบังคมทูลเบิกการแสดงละคร เรื่อง”ฉัตรแกว” วา
“…ขาพระพุทธเจาระลึกถึงพระราชจริยาวัตรที่ทรงตั้งพระ
ราชหฤทัยฝกใฝในการศึกษา ดวยพระราชประสงคจะทรงทํานุบํารุง
ประเทศชาติใหเจริญ รุงเรือง โดยทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯโปรด
กระหมอมสละทรัพยสวนพระองคในการทํานุบํารุงสุดที่จะคณานับ
…คณะกรรมการจัดหาทุน จึงลงมติใหจัดการแสดงละครเปนการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในดานที่
ทรงเลิกทาส เพราะพระราชกรณียกิจนี้ ยิ่งใหญมโหฬาร มีคุณแก
ประเทศชาติล้ําลึกนัก บานเมืองเจริญ มาได เพี ยงนี้ ก็เพราะพระ
มหากรุณาธิคุณในเรื่องนี้เปนหลัก…”21
ละครเรื่องฉัตรแกว เปนละครพูดเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่จัดแสดงทางเวทีกลาว
คือละครเรื่องนี้ไดจัดแสดงที่โรงละครแหงชาติซงึ่ รูปแบบการแสดงยอมจะแตกตางจากการแสดง
ทางโทรทัศนเนื่องจากการแสดงละครทางเวทียอมจะมีการเปลี่ยนฉาก มีการปด – เปดมานแตใน
การแสดงละครทางโทรทัศนยอมจะไมมกี ารปดเปดมานเขามาเกี่ยวของดวย และละครเรื่องนี้ยงั
ทําใหเกิดปรากฏการใหมแหงวงการละครของไทย
กลาวคือไดเกิดคณะละครขึ้นใหมในวงการ
21

สมภพ จันทรประภา, “ฉัตรแกว,” บทละครพูด(ม.ป.ท., 2510) หนาคํากราบบังคมทูล
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ละครของไทย ในสมัยนัน้ คือ “ละครสมัครเลนคณะฉัตรแกว” ซึ่งผูแสดงที่มาจากสมาคมนิสิตเกา
จุฬาฯไดรวมตัวกันตัง้ ขึ้น โดยใชชื่อของละครเรื่อง”ฉัตรแกว”ที่ไดแสดงเฉลิมพระเกียรติในครั้งนัน้
เปนชื่อของคณะละครสืบตอมา
ละครพูดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาพระเจาอยูห ัว“เรื่องฉัตรแกว”
เปนละครที่เกีย่ วของกับพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 5 ในดานการเลิกทาส ซึ่งสมภพ จันทรประภา
ไดแตงขึ้นและ สมภพ จันทรประภา ไดตั้งชื่อเรื่อง”ฉัตรแกว”นี้จากบทพระราชนิพนธในพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเรื่องรามเกียรติ์ ตอนสรรเสริญพระบารมีทา วทศรถวา
“พระครองกรุงบํารุงโลกา
ทรงเดชฤทธิรอนขจรยศ
ชีพราหมณไพรฟาประชากร
ดวยพระองคดํารงทศธรรม

ขอบขัณ ฑเสมาชนบท
ปรากฏดั่งดวงสุริยัน
สถาวรเปนสุขเกษมสันต
ดั่งฉัตรแกวกั้นโมลี”22

เรื่องฉัตรแกว

ภาพที่ 9 ละครพูดเรื่องฉัตรแกว
ในตลาดเมืองเชียงใหม โห และ กลีบกําลังพูดคุยกัน
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

22

สมภพ จันทรประภา, “ฉัตรแกว,” บทละครพูด(ม.ป.ท., 2510) หนากลาวนํากอนเปดฉาก
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เนื้อเรื่อง “ฉัตรแกว” มีอยูวา
ยามรุงอรุณทีต่ ลาดเมืองเชียงใหมในราว ร.ศ.115 หอม โห และกลีบ ซึ่งเปน
ทาส ไดยืนคุยกันวาจะทําอยางไรจึงจะไดเปนไทแกตัวสักที่ พอดีกับ ร่ํา และ ออด ทาสของหลวง
ศาสตราออกมาตามหา กลีบกับโห วาคุณหลวงใหมาตามไปพบ หองนั่งเลนภายในบานของพระ
ไพรัชฯ พระไพรัชฯ นอนเลนอยูบนเตียง มีกลิ่นซึง่ เปนทาสคอยบีบนวดปลายเทาให นิ่ม กับ ริว้
ขาไพ ของ อบ ซึง่ เปนหลานของเอีย่ มภรรยาของพระไพรัชฯ กําลังพูดคุยกันถึงเรื่องสมเด็จพระ
บรมฯ สิน้ และอยากใหมตี ําแหนงวังหนาเหมือนเดิม พระไพรัชฯจึงบอกวาพระเจาอยูหวั ทรงคิดดี
แลว โห กับ กลีบแอบมาพบกันและบอกใหกลีบหนีไปกับตนเพื่อไปฟองรองตอศาลแตคุณนาย
เอี่ยมก็ไปตามตัว โห กลับมาได พรอมกับปรึกษาขุนพิทกั ษถงึ เรื่องที่ลงโทษ โหโดยเพิ่มคาตัวและ
เฆี่ยน พอดีกับหลวงอํานาจเขามาเห็นโหถูกเฆี่ยนจึงบอกคุณนายเอี่ยมวากําลังทําผิดอาญาแผน
ดิน แตคุณนายเอี่ยมไมฟงสัง่ ใหตีตรวน โห พรอมกับขังไว กลิน่ แอบมาพบกับโหเพื่อหลอกถามที่
อยูของ กลีบ แลวกลับไป เมื่อเห็นปลอดคน โหกห็ นีจากที่คุมขัง เมื่อมาพบพลตระเวณ โหก็รองให
จับตัวเอง พลตระเวณ จึงจับ โหไป คุณนายเอี่ยม อบ และหลวงอํานาจกําลังปรึกษากันถึงเรื่อง
คดีความที่ศาล พอดีกับ กลิน่ เขามาบอกวานายอําเภอกับพนักงานศาลและพลตระเวณมา
หลวงอํานาจจึงใหทุกคนหลบออกไป นายอําเภอพบหลวงอํานาจจึงแจงวาจะมาจับคุณนายเอีย่ ม
กับแมอบ ไปศาล แตหลวงอํานาจไมยอม นายอําเภอและคณะจึงกลับไป สุดทาย โห ก็พน ผิดดวย
พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ที่ทรงประกาศเลิกทาสตั้งแตนั้นมา
4.2

บทละครดึกดําบรรพ
สมภพ จันทรประภา ประพันธบทละครดึกดําบรรพใหเปนบทละครทีเ่ กี่ยวของกับ
ประวัติศาสตร ทัง้ ของไทยและของตางชาติ เพื่อนํามาแสดงเผยแพรใหกับประชาชนโดยทั่วไปไดรับ
ทราบถึงเกียรติคุณ ของบุคคลเหลานั้น
จุดมุงหมายของการแตงบทละครที่เขียนขึน้ จากประวัตศิ าสตรเหลานีส้ มภพ
จันทรประภา ไดใหสัมภาษณไวในวิทยานพธ
เรือ่ ง วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ
จันทรประภาของจักฤษณ ดวงพัตรา วา
“ไมไดแตงเพื่อปลุกใจใคร ไมมีสงคราม ไมมีภัยอยูตรงหนา
แลวจะปลุกใจใหคนขันเลนทําไม… และ…ตองการสรางละครที่มี
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อะไรสวยๆ งามๆ แปลกตาแปลกหูคนดู จึงเลือกเรื่องของคนหลาย
ชาติมาแตง คนดูจะไดเห็นเสื้อผาสวย ฉากสวย ไดฟงเพลงเพราะ” 23
จากขอมู ลขางตน เห็นไดชัดวาจุดมุงหมายที่สมภพ จันทรประภาแตงขึ้นเพื่อ
ตองการสรางละครที่มีเสื้อผา ฉากที่สวย งาม แปลกตา และเพลงเพราะ แตไมไดแตงบทละครเพื่อ
ปลุกใจใหรักชาติเหมือนกับบทละครประวัติศาสตร ของ หลวงวิจิตรวาทการ
อีกทั้ง สมภพ จันทรประภา เขียนไวใน”การละครมิใชของเลน ”ถึงจุดมุงหมาย
สําคัญของการแตงละครประวัติศาสตรวา “ประการแรกตองการจะเผยแพรความรูเกี่ยวกับเรื่องราว
ของบรรพบุรุษ” 24
จากขอเขียนประกอบคําใหสมั ภาษณของ สมภพ จันทรประภา ทําใหทราบจุดมุง
หมายในการแตงบทละครของสมภพ จันทรประภาวามีจุดมุงหมายในการแตงเพื่อตองการเผยแพร
ความรูเกีย่ วกับเรื่องราวของบรรพบุรุษโดยมิไดปลุกใจใครประการหนึ่ง อีกประการหนึง่ คือ ตองการ
สรางละครที่มอี ะไร สวยๆ งามๆ คนดูจะไดเห็นเสื้อผาสวย ฉากสวย เพลงเพราะจากจุดมุงหมาย
สองประการดังกลาวทําให สมภพ จันทรประภา แตงบทละครประวัตศิ าสตรขึ้นมาหลายเรื่องแตละ
เรื่องมีความสัมพันธเกีย่ วของกับประวัติศาสตรแทบทั้งสิน้
ดังนัน้ ที่มาของเรื่องจึงนําเอาประวัติ
บุคคล เหตุการณ สถานที่ ที่ไดศึกษา คนควา จากบันทึกขอมูล และเอกสารทางประวัติศาสตร
พงศาวดาร มาผูกขึ้นเปนเรื่องราวในละคร ที่มที ี่มาทัง้ ประวัติศาสตรไทย และประวัติศาสตรของ
ตางชาติ เปนบทละครที่ สมภพ จันทรประภา แตงขึ้นใหมทงั้ หมดมีจาํ นวนทั้งหมด 31 เรื่อง ดังนี้
1.) แสดงทางโทรทัศน จํานวน 22 เรื่อง ไดแก

23

จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา,”(ปริญญานิพนธ
ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532), หนา72
24
สมภพ จันทรประภา, “ละครไมใชของเลน,” ใน หนังสืออานประกอบคําบรรยายวิชาพื้นฐานอารย
ธรรมไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2515, หนา71-72
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1.1) เรื่องหนอหาญ (2512)

ภาพที่ 10 ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศนเรื่องหนอหาญ
เรือนของนางแสงมณี หนอหาญ นางคําทิพย นางแสงมณีและ พรหมา
ที่มาของภาพ บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน ของสมภพ จันทรประภา
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณป พ.ศ.2106 หลัง
จากที่ พระเจากรุงหงสาวดี บุเรงนองมีชยั ชนะ ตอสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แลว ทราบขาววาทาง
เชียงใหม คบคิดกับ เจานครลําปาง พระยาแพร พระยานาน พระยาเชียงแสน พากันแข็งเมือง
ไมขึ้นกับหงสาวดี จึงจัดทัพขึ้นมาตีจนไดเมืองเชียงใหม และ เวียงจันทร เปนเมืองประเทศราช ตอ
มาเมื่อพระนเรศวรทรงประกาศอิสระภาพแลวก็ยกทัพมาตีพมาจนแตกพาย เจาหนอแกวเจากรุง
เวียงจันทรเห็นทัพไทยตีพมาแตกพายจึงเตรียมพลจะตีเมืองเชียงใหม แตเจานครเชียงใหมขอให
สมเด็จพระนเรศวรชวย สมเด็จพระนเรศวรโปรดใหเจาเมืองพิษณุโลกขึ้นไปปราบ เหตุการณก็สงบ
เรียบรอย “ละครเรื่องหนอหาญนี้ผูกขึ้นโดยอาศัยเคาจากพงศาวดารดังกลาว”25
เรื่องยอหนอหาญ
หนอหาญ และ นางแสนมณี ผูเปนปาถูกกวาดตอนจากหลวงพระบาง มาเปน
เชลยอยูท ี่พมาเปนเวลานานแลว หนอหาญนัน้ รักใครอยูกับนางคําทิพย ธิดาของ พรหมากับ นาง
คําแวน แตพรหมาไมเห็นดวย เพราะคิดจะยกนางคําทิพย ใหกบั มังศรีจักรเจาพมา วันหนึง่ มังศรี
จักรมาเยีย่ มนางคําทิพย ไดทราบวานางกับหนอหาญรักใครชอบพอกัน จึงสั่งเฆีย่ นหนอหาญ ทํา
ใหหนอหาญแคนใจ คิดจะพาคําทิพยหนี บังเอิญไดทราบขาววา เจาหนอแกวจากเวียงจันทร จะ

25

สมภพ จันทรประภา, “หนอหาญ,” บทประพันธโทรทัศน ชุดที่1, (ม.ป.ท., 2512) หนาเกริ่นเรื่อง
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พาครัวลาวในหงสาวดี กลับคืนสูเวียงจันทร หนอหาญจึงเตรียมตวติดตามไปดวย กอนเดินทาง
แสงมณีไดบอกใหทกุ คนรูความจริงวาหนอหาญนั้นเปนลูกของเจาหาญฟา พระอนุชาของพระไชย
เชษฐาธิราช คําแวนผูเปนแมไดนําขาวการอพยพครอบครัวลาวครั้งนีไ้ ปบอกแกนางคําทิพย ซึง่ ใน
ตอนนัน้ ไดตกเปนเมียของมังศรีจักรแลว ตอจากนั้น หนอหาญไดลักลอบเขาไปหานางคําทิพยแลว
ชวนใหหนีไปดวยกัน แตนางคําทิพยไมยอมไป หนอหาญจึงตองจากไป หลังจากนั้นคําทิพยเกิด
เปลี่ยนใจตามหนอหาญไป มังศรีจักรรูเขาจึงพาทหารติดตามไป จึงเกิดการตอสูกนั พอดีกับพระ
เจาหนอแกวยกกองทัพมาชวยหนอหาญได จึงทําใหมังศรีจักรตองลาถอยกลับไป
1.2) เรื่องนักพงศา (2512)

ภาพที่ 11 ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศนเรื่องนักพงศา
ทองพระโรงนครธม พระเจาอินทรวรมันและมเหสีเทวี นักองคแมน พรอมมหาดเล็ก
ที่มาของภาพ บทละครดึกดําบรรพโทรทัศนของสมภพ จันทรประภา
เปนบทละครอีกเรื่องหนึ่งที่ สมภพ จันทรประแตงขึ้นเมื่อ ประมาณ ป พ.ศ. 2512
เปนเรื่องราวทีเ่ กี่ยวของกับประวัติศาสตรกอน พ.ศ. 1800 ซึ่งในหวงระยะเวลานั้นขอมหรือเขมร
(ปญหาเรื่องขอมไมใชเขมรหรือเขมรไมใชขอมเปนปญหาทีน่ ักประวัติศาสตรยังตกลงกันไมได)
กําลังเรืองอํานาจอยูในบริเวณที่เรียกกันวาแหลมทอง แตสุดทายอาณาจักรของขอมก็ตองเสื่อม
สลายลง
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สมภพ จันทรประภา กลาววา “เรื่องนักพงศา เปนแตเพียงนิยายที่ผกู ขึ้นเปนบท
ละครเลน เรื่องหนึ่งเทานัน้ ไมเปนแกนสารอันใด นอกจากอยากจะรวมเพลงที่เรียกวา เขมร ทั้ง
หลายทัง้ ปวงไวในละครเรื่องเดียวกันสักเรือ่ งเทานัน้ เพราะเพลงเขมรเศราชวนฟง”26
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวา สมภพ จันทรประภาเขียนบทละครเรื่อง นัก
พงศา ไดตรงกับจุดมุง หมายของตนเองในขอที่วา ”อยากใหคนดูละครดูเครื่องแตงกายสวยๆ ฟง
เพลงเพราะๆ” นั่นเอง
เรื่องยอ นักพงศา
นักพงศา ทหารเอกแหงนครธม กับนางบุษบงผูเปนภรรยา กําลังเพลิดเพลินและ
ดื่มด่ํากับธรรมชาติอยู พอดีกับอินทรวรมันกษัตริยขอมแอบเห็นเขา ก็เกิดความรักในตัวของนาง
บุษบง จึงคิดแยงชิงนางมาเปนของตน จึงวางอุบายสง นักพงศา เขาปาเพื่อหาสถานทีสราง
เทวาลัย นักพงศาจึงจําเปนตองทิ้งนางบุษบงภรรยาของตนที่เพิ่งแตงงานกันใหอยูกับนางเกษร
มารดาของตนเองไวทนี่ ครธมเมื่อนักพงศาเดินทางไปตามพระบัญชาแลว อินทรวรมัน จึงใชให
ทหารคนสนิท ชื่อ นักแมน ไปหลอกนางบุษบงเขามายัง พระราชมณเฑียร พอสบโอกาสอินทรวร
มันก็เกี้ยวพาราสีและใชกําลังเขาปลุกปล้าํ นางบุษบง พอดีกับพระมเหสีและนางเกษรออกมาขวาง
ไวไดทัน อินทรวรมันโกรธมากจึงสัง่ ใหทหารควบคุมตังนางเกษรและนางบุษบงไปขังไว จนกวา
นางจะยินยอมเปนเมียของตน ในระหวางทีน่ ักพงศากําลังสรางเทวาลัยอยูน ั้นก็ไดรูจักกับนางศรี
เนตร นางศรีเนตรหลงรักนักพงศา แตนักพงศาไมสนใจ และพอนักพงศารูขาวเรื่องนางบุษบงก็
โกรธ จึงรวบรวมพรรคพวกเดินทางกลับนครธม และไดเกิดการตอสูกบั นักแมนจนสามารถเขามา
ถึงภายในพระราชมณเฑียรได ในขณะเดียวกัน อินทรวรมัน กําลังปลุกปล้ํานางบุษบงอยู นาง
บุษบงไมยอม เอามีดแทงตัวตาย อินทรวรมันเสียใจมากจนถึงกับพระสติฟนเฟอน นักพงศาเขา
มาเห็นศพเมียและแมก็เกิดความโกรธจะฆา อินทรวรมันใหได แตนางเกษรยังไมตายเพียงแตสลบ
ไปฟนขึ้นมาพอดีจึงไดหามไว นักพงศาจึงยอมไวชีวิตอินทรวรมัน
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1.3) เรื่องบูเช็กเทียน (2512)

ภาพที่ 12 ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรือ่ งบูเช็กเทียน
ขุนหลวงแส บูเช็กเทียน เอี๊ยะกงจู กลางสวนในวังบูเช็กเทียน
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
บทละครเรื่องนี้แตงขึ้นเมื่อ ป พ.ศ.2512 เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับพงศาวดารของจีน
ในสมัยของพระเจาถังกอจงฮองเต ซึ่งมีมเหสีชื่อ พระนางบูเช็กเทียน และเมื่อพระเจาถังกอจง
ฮองเตสวรรคต พระนางบูเช็กเทียนก็สถาปนาตนเองขึน้ เปนฮองเตวาราชการแทน
สมภพ จันทรประไดเขียนบทละครเรื่องนีข้ ึ้นจากจินตนาการของตนเอง โดยอาศัย
พงศาวดารของจีนเปนหลักในการแตงดังทีเ่ ขียนไวในบทนําวา
“บทละครเรื่องนี้เปนจินตนาการที่ไดมาจากเหตุการณที่บันทึกไววา
พระเจาหลวงแสเสด็จเมืองจีนในแผนดินของบูเช็กเทียน ประกอบกับพฤติ
กรรมของบูเช็กเทียนในพงศาวดารมิไดเปนเรื่องที่ไดมีบันทึกไวในที่แหงใด…
นอกจากจะทราบวาพระเจาพีลอโกะ กษัตริยที่สําคัญที่สุดของประวัติศาสตร
ไทยสมัยนานเจา เปนหลานปูของพระเจาหลวงแส” 27
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เรื่องยอ บูเช็กเทียน มีวา
ขุนหลวงแส กษัตริยแหงนานเจา เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีน ในรัชสมัย
ของพระนางบูเช็กเทียน เมือ่ พระนางบูเช็กเทียนไดพบกับขุนหลวงแสก็เกิดความรัก จึงเชื้อเชิญให
พักอยูดวย เปนเหตุใหเจียงซือนายทหารคนสนิทที่แอบหลงรักพระนางอยูเกิดความไมพอใจ จน
เกิดการตัดพอตอวาพระนางบูเช็กเทียน พระนางบูเช็กเทียนโกรธ พอดีกับเตียวหนมาทูลวาขุน
หลวงแสมาขอเฝา พระนางจึงไลเจียงซือออกไป ในเพลาเย็นขุนหลวงแสกับองครักษไดกลับจาก
การประพาสปา เจียงซือไดพาพวกเขามารุมลอม เพื่อทําราย พอดีกบั นางเอี๊ยะกงจู กับพรรคพวก
ที่กลับจากไลเนื้อเห็นเขาจึงไดเขาตอสูกับพวกของเจียงซือ และสามารถชวยขุนหลวงแสไวได เมือ่
พระนางบูเช็กเทียนทราบขาว ก็สั่งใหประหารชีวิตเจียงซือทันที ขุนหลวงแสไดพบกับนางเอี๊ยะกงจู
อีกครั้ง จึงไดบอกรักนาง พระนางบูเช็กเทียนเห็นเขาก็โกรธ สั่งใหทหารจับนางเอีย๊ ะกงจูและควัก
ลูกตาทิง้ สวนขุนหลวงแสใหจับไปขังไว บุญมั่นไดแอบเขามาและชวยขุนหลวงแสหลบหนี และใน
ขณะที่กําลังตอสูกันอยูน ั้นขุนหลวงแสกําลังจะแพ พระนางบูเช็กเทียนขี่มาตามมาทันจึงบอกให
ทหารปลอยขุนหลวงแสกับพวกไป เพราะพระนางเห็นแกบานเมืองมากกวาเรื่องสวนตัว
1.4) เรื่องไศเลนทรธิราช (2512)

ภาพที่ 13ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องไศเลนทรธิราช
ไศเลนทร ศรีมาลา รวมกันตอสูกับ โจฬะและนางเทตยา
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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เรื่องนี้แตงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตรทางภาคใตของ
ประเทศไทยสมัยอาณาจักรศรีวิชัยในราชวงศไศเลนทร ไดปกครองนครศรีธรรมราชอยูจนราว พ.ศ.
1568 ราชวงศนี้ก็สนิ้ สุดลง โดยเสียเมืองใหแก พระเจาวีระราเชนทรโจฬะเทวา แหงอินเดียใต
สมภพ จันทรประภาแตงบทละครเรื่องนีข้ ึ้นจากการอานพบเรื่องของการเสียเมือง
นครศรีธรรมราชในวารสารไทยทักษิณ ฉบับป พ.ศ. 2506 ซึ่งสมภพ จันทรประภามีความเห็นวา
นาจะเสียเมืองเพราะยอมใหอินเดียอพยพเขามาอยูมากเกินกําลังจะควบคุม เมื่ออินเดียยกทัพมา
พวกอินเดียทีอ่ ยูขางในจึงเปนกําลังหลักสนับสนุนทําใหนครศรีธรรมราชตองเสียใหกับอินเดีย จาก
การอานวารสารเลมนีท้ ําใหสมภพ จันทรประภา เห็นเรื่องราวนาสนใจจึงนํามาแตงเปนบทละคร
ขึ้น ดังที่เขียนไวในคํานําวา
“เรื่องราวจากวารสารดังกลาวเปนเรื่องราวที่นาสนใจ เห็น
เปนคติ จึงผูกเปนบทละครขึ้นเลน ตอนวาระสุดทายของราชวงศ
ไศเลนทร สายที่ปกครองนครศรีธรรมราช ขออยาไดโปรดถือเอา
เปนหลักฐานในทางประวัติศาสตร ขอใหถือแตเพียงวาเปนละคร
เรื่อ งหนึ่ งที่ เอาเค าเรื่อ งมาจากตํ า นานของบรรพบุ รุษ ทางใต เท า
นั้น”28
เรื่องยอไศเลนทรธิราช
โจฬะ พอคาชาวอินเดียซึ่งอาศัยอยูในกรุงตามพรลิงค ไดเขาเฝาพระเจาไศเลนทร
พรอมกับนําธิดา ชื่อ เทตยา มาถวายแดพระเจาไศเลนทร ครั้งแรกพระเจาไศเลนทรไมทรงรับ แต
คนสนิทชื่อไชยพงศไดใหขอคิดแกพระเจาไศเลนทรวา โจฬะะนั้นมีอิทธิพลมากหากไมรับไวอาจจะ
ทําใหเกิดความบาดหมางถึงขั้นทีย่ กกองทัพมาทําสงครามไดพระเจาไศเลนทรจึงยอมรับนางเทตยาไว พรอมกันนัน้ ก็ประทานนาง ใหกับไชยพงศอีกตอหนึง่ แตไชยพงศไมยอมรับ เพราะวาตนเอง
นั้นรักอยูกับ นางศรีมาลา เปนเหตุทําใหพระเจาไศเลนทรโกรธไชยพงศ และตามไปดาไชยพงศใน
ขณะที่อยูกับศรีมาลาคนรัก ทําใหไชยพงศเกิดความนอยใจตอพระเจาไศเลนทร
เทตยา อาสาพระเจาไศเลนทรไปเจราจาเกลี้ยกลอม ไชยพงศ แตเกิดการวิวาท
ดาทอกัน เมื่อพระเจาไศเลนทรออกมาพบก็เขาขางไชยพงศพรอมทั้งออกปากไลนางดวยทําให
นางเทตยาโกรธแคนมาก จึงนําความไปบอกบิดา โจฬะเมื่อทราบความดังนั้นก็โกรธแคนแทนลูก
สาว และเห็นวาเปนโอกาสอันดีที่จะไดทาํ ลายกรุงตามพรลิงค จึงใชให มัลวะ เดินทางไปทูลพระ
28
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เจาราเชนทรแหงอินเดียใหยกทัพมาตีกรุงตามพรลิงค พระเจาไศเลนทรทราบขาววาพมารวมมือ
กับอินเดียยกทัพมาตีมอญ ละวา และกําลังจะยกมาตี ตามพรลิงค โดยมีพระเจาราเชนทรยกทัพ
เรือมา ก็สงั่ ใหทาํ การปองกันเมือง และในขณะเดียวกันพระเจาไศเลนทรก็จบั ได สาไชยพงศ กับ
ศรีมาลาแอบลักลอบพบกันอีก ก็โกรธ หาวาไชยพงศหวงแตเรื่องตนเองไมหว งบานเมือง ทําใหไชย
พงศนอยใจกราบทูลลาไป พระเจาราเชนทรยกทัพเรือมาถึง ชาวอินเดียที่อยูใน กรุงตามพรลิงคก็
กอการกบฏขึน้ บานเมืองวุน วาย พระเจาไศเลนทรเสียใจที่บานเมืองตองลมสลายเพราะตนเองจึง
คิดฆาตัวตาย แตศรีมาลาไดทักทวงไว ทําใหพระเจาไศเลนทรไดคิดจึงทําการตอสูกับศัตรูอีก ไชย
พงศไดกลับมาชวยรบดวย แตเนื่องจากกําลังพลของฝายตามพรลิงคมีนอย กรุงตามพรลิงคจงึ ลม
สลายลง พระเจาไศเลนทรสิ้นชีวิตในขณะยืนพิงเสา มีไชยพงศ กับ ศรีมาลา ตายอยูแทบพระบาท
ทั้งสอง
1.5) ตรอยกําศรวล (2512)

ภาพที1่ 4 ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องตรอยกําศรวล
ภายในทองพระโรงกรุงตรอยพระเจาเปรียโมส เฮกเตอร เฮเลนา และบรรดาขุนพลทัง้ หลาย
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ
บทละครเรื่องนี้ สมภพ จันทรประภาไดแตงขึ้นในป พ.ศ. 2512เปนบทละครที่มเี นื้อเรื่อง
แปลกกวาบทละครเรื่องอื่นๆกลาวคือเนื้อเรื่องของละครเรื่องนี้จะเกี่ยวของกับตํานานของชนชาว
กรีก ซึง่ สมภพ จันทรประภาไดอาศัยเคาโครงจากหนังสือประวัติศาสตรของหมอมเจาทองฑีฆายุ
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ทองใหญ ที่เขียนไวถงึ ตํานานกรีกในสมัยแรก ที่กวีโบราณไดรจนาเปนกาพยและแสดงกันอยูแพร
หลายเรื่องราวที่ปรากฏใหเห็นในตํานานคลายคลึงกับเรื่องรามเกียรติ์ของไทย
สมภพ จันทรประภา จึงสนใจที่จะนํามาแตงเปนบทละครไทย ใชดนตรีไทยแตทา
ทางของตั ว ละครเป น ท า ทางของฝรั่ง ที่ เรี ย กว า “นาฏยศิ ล ป รว มสมั ย ” (contemporary) ดั ง คํ า
อธิบายที่เขียนไวในคํานํากอนการแสดงวา
“เรื่ อ งราวที่ ป รากฏในตํ า นานนั้ น คล า ยคลึ ง กั บ เรื่ อ ง
รามเกียรติ์มาก จึงไดลองคิดเอามาทําเปนละครไทย โดยใชดนตรี
ไทยอยางเรื่องพระอภัยมณี หรือ เรื่องวิวาหพระสมุทร จะแตกตางก็
ตรงที่ใชจริตกิริยาที่เปนเคามาจากนาฏศิลปของตะวันตก ไมใชจริต
กิริยาอยางที่พบในเรื่องพระอภัยหรือวิวาหพระสมุทร ผลออกมา
อยางไรก็สุดแตทานผูชมจะวินิจฉัย แตเรียนไดวา เปนการคนควา
ทดลองทาทางฝรั่งในละครไทยประการหนึ่งเทานั้น”29
เรื่องยอ
เมเลเนาสกษัตริยแหงกรุงสปารตามีความจําเปนที่จะตองเดินทางไปชวยงาน
ฉลองเมืองของพี่ชายชื่ออะกะเมมโนนจึงใหนางเฮเลนาผูเปนมเหสีอยูร ักษาเมืองไวเพียงลําพัง นาง
เฮเลนาเปนหญิงที่มีความสวยงามมาก ในขณะเดียวกันดวยอิทธิฤทธิ์ของเทพธิดาอะโฟรติเดทําให
เจาชายปารีสกษัตริยแหงกรุงตรอย ไดพบกับนางเฮเลนา และไดเกิดความรักตอนาง จึงพานางเฮ
เลนาไปอยูดว ยกันที่กรุงตรอย กษัตริยเมเลเนาสรูขาววาพระมเหสีของตนถูกลักพาตัวไปยังเมือง
ตรอย จึงยกกองทัพไปทําสงครามชิงนางกลับคืน อะกะเมมโนน ซึ่งเปนพี่ชายพรอมดวยขุนพล
อะฆิลเลสก็ไดเดินทางไปชวยเหลือในการทําสงครามครั้งนี้ดวยการทําสงครามระวางกรุงตรอยและ
กรุงสปารตาทําสงครามกันยาวนานถึง 10 ป ก็ยงั ไมมีที่ทา วาจะยุติ อะกะเมมโนนจึงวางอุบายให
ทํามาไมขนาดใหญ และใหทหารเมืองสปารตาเขาไปซอนตัวอยูในมาไม สวนตัวของอะเมมโนน
และกองทัพที่เหลือก็ทาํ ทีเปนถอนทัพกลับ ทหารฝายกรุงตรอยเมื่อเห็นดังนัน้ ก็ดีใจจึงนํามาไมตัว
นั้นเขาเมือง และเก็บเอาบูชาและถือวาเปนเกียรติยศแหงการไดรับชันชนะ พอถึงเวลาค่ําทหาร
ของกองทัพกรุงสปารตาก็ทะยอยกันออกมาจากมาไม แลวลอบเปดประตูเมืองใหกองทัพของตน

29

สมภพ จันทรประภา, “ตรอยกําศรวล,” บทประพันธโทรทัศน ชุดที่1, (ม.ป.ท., 2512) หนาคํานํา
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เองเขามาตีกรุงตรอยจนไดรับชัยชนะ ปารีส ถูกฆาตาย ทําใหเมเลเนาสกับเฮเลนนาไดพบกันอีก
ครั้งหนึง่
1.6) เรื่องอสัญแดหวา (2513)

ภาพที่ 15 ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องอสัญแดหวา
ภายในทองพระโรงกรุงศรีวชิ ยั ระตูศรีวิชัย ระเดนจินตนา บาหยัน พรอมดวยอมาตย
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ
บทละครเรื่อง “อสัญแดหวา” นี้ สมภพ จันทรประภา แตงขึ้นใน ป พ.ศ.2513 โดยอาศัย
เคราโครงจากคํานําของพระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากรที่เขียนไวในเรื่องดาหลัง อันเปน
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซึง่ เปนเรื่องเกีย่ วกับ พระเจา
ธรรมวงศ กษัตริยแหงชวาในราวพุทธศตวรรษที่ 15
เรื่องยอ อสัญแดหวา
ระตูไอยะรังคะ กษัตริยผูครองกรุงบาหลี ไดปรึกษา กับบรรดาอมาตยผูใหญ ถึง
เรื่องที่จะยกกองทัพไปโจมตีเมืองชวาอันเปนเมืองของพระอัยยกาซึ่งระตูชวาครอบครองอยูกลับคืน
มา พรอมทัง้ ใหอมาตยใหญชื่อตํามะหงง รักษาการณกรุงบาหลีไว ระตูแหงชวาเมื่อรูขาววาระตู
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ไอยะรังคะ ยกทัพมาก็ปรึกษากับเสนาอมาตยแลววางแผนจนจับตัวระตูไอยะรังคะได แลวจึงนํา
ไปถวายตอเจากรุงศรีวิชยั ระเดนจินตนาพระราชธิดาแหงกรุงศรีวิชยั กําลังบรรทมหลับอยูก็ฝน วา
ประไหมสุหรี พระชนนีที่ลวงลับไปแลวมาบอกวา ไอยะรังคะที่เปนเชลยอยูนนั้ คือเนื้อคูของตนเอง
ใหหาทางชวยเหลือ เมื่อระตูแหงชวาไดนํา ไอยะรังคะมาถวายตอพระเจากรุงศรีวิชัยแลว พระ
เจากรุงศรีวชิ ัยจึงสั่งใหคุมขังไว ฝายระเดนจินตนาไดเห็น ระตูไอยะรังคะเหมือนตามความฝนแลว
จึงปรึกษากับบาหยันพี่เลี้ยงคนสนิทในการที่จะชวยระตูไอยะรังคะออกมา ระตูไอยะรังคะนอน
หลับอยูในหองขังก็ฝน วาประไหมสุหรีมาบอกวาตนเองจะไดพบเนื้อคูช ื่อ ระเดนจินตนา และจะเปน
ผูชวยเหลือตนเอง
พอดีกับบาหยันไดหลอกใหผูคมุ กินเหลาที่ใสยาพิษจนตาย
จึงชวย
ระตูไอยะรังคะออกมาได แลวจึงพาไปพบกับระเดนจินตนา จนเกิดความมีรกั ตอกัน จึงพากันหลบ
หนี ในระหวางที่กาํ ลังหนีก็ไดพบกับตํามะหงงทีย่ กทัพมาชวย ทั้งหมดจึงพากันยกทัพมารบกับชวา
อีกจนไดรับชัยชนะ และไดครอบครองกรุงชวา เมื่อระตูศรีวิชัยทราบเรื่องจึงยกทัพมาชวยแตก็ตอง
ถูกระตูไอยะรังคะจับตัวไดและจะทําการประหารชีวิตแต ระเดนจินตนาขอไว ระตูไอยะรังคะจึงให
กลับไปปกครองกรุงศรีวิชยั ตามเดิม
1.7) เรื่องทาวทองกีบมา (2513)

ภาพที่ 16 ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องทาวทองกีบมา
ภายในสวนญีป่ ุนของฟานิค หลวงสรศักดิ์ วิชเยนทร ฟานิค และอุรส ุรานั่งประคองกีมารอยู
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ
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บทละครเรื่องนี้ สมภพ จันทรประภา ไดแตงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 ไดแนวคิดของเรื่องจาก
หนังสือของอาจารยสุกิจ นิมมานเหมินทร เรื่อง “โคญากีมาร” เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ หญิงสาว
ชาวญี่ปุน ที่ชื่อ มารีกีมาร ซึ่งตอมาไดตําแหนงเปนคุณหญิงของเจาพระยาวิชเยนทร สมุหนายก
ของสมเด็จพระนารายณมหาราช ภายหลังเมื่อเจาพระยาวิชเยนทรเสียชีวิตลงดวยเหตุผลทางการ
เมืองแลว มารีกีมารไดเขาไปประจําอยูหองเครื่อง ในวังของพระเทพราชา ไดเปนที่ทาวทองกีบมา มี
หนาที่ทําอาหารและขนมถวายพระเทพราชา
เรื่องยอทาวทองกีบมา
นางมารีกีมาร บุตรสาวของ ฟานิค และนางอุรสุลา ทั้งหมดเปนครอบครัวชาว
ญี่ ปุน ที่ อพยพเขามาอยู ในกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ มหาราช โดยทั้งหมดนับถือ
ศาสนาคริสต นางมารีกีมาร เปนสาวสวยจึงทําใหหลวงสรศักดิ์เกิดความรักใคร นางอุรสุลานั้น
เห็นดวยที่จะใหแตงงานกับหลวงสรศักดิ์แตฟานิคไมเห็นดวยเพราะวาตางชาติตางศาสนากัน
หลวงวิชเยนทร ฝรั่งชนชาติกรีกมีคนรักเปนสาวชาวมอญชื่อนางเมยถิ่น ซึ่งนางรู
วา หลวงวิชเยนทรไปหลงรักนางมารีกมี ารอยูจึงไปบอกับหลวงสรศักดิ์เพื่อที่จะไดรว มมือกันแยกทั้ง
คูออกคือหลวงวิชเยนทรกับนางมารีกมี ารจากกัน หลวงสรศักดิ์ไมตกลงเพาระไมชอบวิธีการที่จะ
ใชกําลังนางเมยถิน่ จึงมาเจรจากับนางมารีกีมารดวยตนเอง จนถึงขั้นทะเลาะวิวาทและทํารายกัน
โดยนางเมนถิน่ ใชมีดแทงนางมารีกมี ารแตหลวงสรศักดิ์ชวยไวไดทนั หลวงวิชเยนทรออกมาพบจึง
สงสารและเห็นใจนางมารีกมี ารจึงยอมเปลี่ยนนิกายจากคริสเตียนมาเปนนิกายคริสตังและไดแตง
งานกันสมความตั้งใจของทัง้ สอง
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1.8) เรื่องวิสุธริ าชเทวี (2513)

ภาพที่ 17 ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องวิสทุ ธิราชเทวี
ภายในทองพระโรงเชียงใหม จักกายจับตัวพญากมลมาถวาย บุเรงนอง
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ
บทละครเรื่อง “วิสุทธิราชเทวี” นี้ สมภพ จันทรประภาแตงขึ้นในป พ.ศ. 2513โดย
อาศัยหนังสือพงศาวดารโยนกเปนเคาโครงในการสรางเรื่อง เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพระวิสทุ ธิราช
เทวีผูครองนครเชียงใหมทมี่ ีเชื้อสายของราชวงศมงั รายในราว พ.ศ. 2107
เรื่องยอวิสทุ ธิราชเทวี
กษัตริยบุเรงนองแหงพมาจับตัวทาวเมกุฎแหงเมือง
เชียงใหมและกําลังสงไปหงสาวดี พรอมทั้งแตงตัง้ ใหพระวิสุทธิราชเทวีขึ้นครองเมืองเชียงใหมแทน
โดยมีความหวังวาในภายหนาจะใหแตงงานกับเจาธาราเม็งรายผูเ ปนราชบุตร
และพมาจะได
ครอบครองดินแดนลานนาไดทั้งหมด ในขณะเดียวกันพญากมลผูค รองเมืองเชียงแสนซึง่ เปนคูร ัก
ของพระวิสทุ ธิราชเทวีก็กาํ ลังหลบหนีพวกพมาไปอยูก ับพวกยางแดง ไดลอบเขามาพบกับพระวิ
สุทธิราชเทวีและไดชวนพระนางหนีไปดวยกันแตพระวิสทุ ธิราชเทวไมยอมไปดวยเพราะหวงประชา
ชน พญากมลจึงหนีไปแตเพียงผูเ ดียว กษัตริยบุเรงนองไดยกทัพไปปราบเจาเวียงจันทรโดยจะ
เกณฑเอากําลังพลจากเชียงใหมไปชวยรบดวย แตพระวิสุทธิราชเทวีทราบวาจะไปตีเวียงจันทรซงึ่
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เปนบานพี่เมืองนองก็ไมสงกําลังไปชวยอางวากําลังพลไมพอ ภายหลังบุเรงนองจะยกทัพไปตีกรุง
ศรีอยุธยาไดขอใหเกณฑทหารไปชวยรบอีกครั้งนีพ้ ระวิสทุ ธิราชเทวีปฏิเสธไมไดจึงตองสงทหารไป
ชวยรบ ตอมาทหารพมาจับพญากมลไดนาํ ตัวมาถวายกษัตริยบุเรงนอง บุเรงนองจึงสั่งใหประหาร
ชีวิตพญากมลแตพระวิสุทธิราชเทวีขอไวจึงทําใหพญากมลรอดชีวิตแตตองถูกขังยังเมืองหงสาวดี
เพื่อเปนตัวประกัน พระวิสุทธิราชเทวีเสียใจเปนอยางมาก จึงไดแตสวดมนตภาวนาเอาพระรัตน
ไตรเปนที่พงึ่ ทางใจใหไพรฟา ประชาชนพนจากภยันตรายทัง้ มวล
1.9) เรื่องศรีปราชญ (2513)

ภาพที่ 18 ละครดึกดําบรรพ เรื่องศรีปราชญ
หอนัง่ พระยานคร พระยานครพิจารณาโทษศรีปราชญ
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ
สมภพ จันทรประภา ประพันบทละครเรื่อง “ศรีปราชญ” ขึ้นมาเพื่อแสดงทาง
โทรทัศน ในป พ.ศ. 2513 ซึ่งบทละครเรื่องนี้ไดนํา ตํานานศรีปราชญ ที่เขียนโดย พระยาปริยัติ
ธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ) และ จดหมายเหตุในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช มาเปน
โครงเรื่องโดยกลาวถึงกวีเอกผูหนึ่งนามวาศรีปราชญทตี่ องถูกเนรเทศไปอยูนครศรีธรรมราช ดัง
เรื่องยอตอไปนี้
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เรื่องยอ ศรีปราชญ
ศรีปราชญ บุตรพระโหราธิบดี เปนกวีเอกในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช มี
ความผิดเรื่องติดตอสื่อสาสนกับทาวศรีจุฬาลักษณพระสนมเอกจึงตองถูกเนรเทศใหไปอยูเมือง
นครศรีธรรมราช พระยานครนั้นมีภรรยาอยูแลวหลายคนแตก็ยังมีความสนใจในตัวของ ตาด อีก
แตนางตาดนัน้ ไมสนใจดวย เพราะความคับแคนใจนางจึงคิดผูกคอตาย แตศรีปราชญมาเห็นจึง
ชวยเอาไวได สุดทายนางตาดก็ตองอยูในภาวะจํายอมตกเปนเมียของ พระยานครในเวลาตอมา
ศรีปราชญเมื่อมาอยูท ี่เมืองนครก็มีความคิดถึงทาวศรีจุฬาลักษณจงึ เขียนโคลง
ขึ้นนางตาดผานมา เห็นไพเราะดีจึงขอเอาไวอาน หมอมนุย ภรรยาอีกคนของพระยานครเห็นเขาจึง
คิดวาศรีปราชญแตงเพลงยาวเกีย้ ว ตาด จึงนําความไปฟอง พระยานคร พระยานครจึงสั่งเฆี่ยน
ตาด ศรีปราชญจะอธิบายอยางไร พระยานครก็ไมเชือ่ ยิง่ ทําใหมคี วามโกรธมากขึ้นถึงกับสัง่ ให
ประหารชีวิตศรีปราชญ กอนที่จะตายศรีปราชญไดเขียนโคลงขึ้นเพือ่ สาปแชงพระยานคร วาให
ตายตกตามกันดวยดาบเลมเดียวกันนี้
1.10) เรื่องชเยนทร (2514)

ภาพที่ 19ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องชเยนทร
ทองพระโรงขอม พระเจาชัยวรมัน พราหมณทั้งสอง ชเยนทรและขุนนางเฝาตามตําแหนง
ที่มาของภาพ : เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ
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บทละครเรื่อง”ชเยนทร” นี้ไดแตงขึ้นเพื่อแสดงทางสถานีโทรทัศนชอง 4 บางขุน
พรหม เมื่อวันเสารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 สมภพ จันทรประภาไดแตงขึ้นโดยอาศัยเคาโครง
เรื่องจากประวัติอาณาจักรขอม ของ หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทีก่ ลาวถึงการอพยพของคนไทยที่
ถอยรนลงมาจากจีนทางตอนใต และในขณะเดียวกันขอมก็ยงั เรืองอํานาจอยูในสมัยของพระเจา
ชัยวรมันที่ 5 ในสมัยนี้ศาสนาพราหมณ ลัทธิโสวนิกาย มีบทบาทมากและกําลังจะมาแทนศาสนา
พุทธ โดยการนําของพราหมณจากอินเดียผูหนึง่
เรื่องยอ ชเยนทร
พระมาตุฉา(ปา)ของพระเจาชัยวรมันที่ 5 มีโอรสบุญธรรมคนหนึ่งชือ่ วา ชเยนทร
ซึ่งพระนางนัน้ รักชเยนทรมาก เมื่อพระเจาชัยวรมันที่ 5 พรอมดยพระนางอินทรลักษมีหลานชาย
และหลานสาวมาเขาเฝา
พรอมกับนําตัวทิวากรพราหมณหนุมจากอินเดียมาเขาเฝาดวย
พราหมณทวิ ากรทรงกราบทูลวาควรจะสรางเทวาลัยเพือ่ บูชาพระศิวะขึ้น พระเจาชัยวรมันที่ 5
ทรงเห็นดวยแตชเยนทรคัดคานวาบานเมืองมีศัตรูอยูรอบยดาน ควรที่จะสรางกองกําลังทหารให
เขมแข็งจะดีกวามาสรางเทวาลัยแตการคานครั้งนัน้ ไมเปนผลเพราะวาพระเจาชัยวรมันที่ 5 ทรง
ตรัสสั่งใหทวิ ากรสรางเทวาลัยแลว
ตอมาพระมาตุฉาทราบวาชเยนทรหลงรักนางอินทรลักษมี
หลานสาวของตนอยูพระนางนัน้ ไมเห็นดวย จึงบอกใหพระเจาชัยวรมันที่ 5 ยกนองสาวของตนเอง
ใหกับ พราหมณหนุม ทิวากร ชเยนทร รูเ รื่องเขาจึงเกิดความเสียใจเปนอยางมาก จึงคิดหาทางที่
จะหาวิธีใหหา งนางอินทรลักษมี เมื่อรูขาววาจีนยกทัพมาเพื่อเจรจาการปกเขตแดน ชเยนทร จึง
อาสาออกไปทําหนาที่เจรจากับจีน โดยอางกับพระมาตุฉาวาเปนหนาทีท่ ี่จะตองทํา เปนเหตุให
พระมาตุฉาเสียพระทัยเปนอยางมาก
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1.11) เรื่องพระเจาอูท อง (2514)

ภาพที่ 20ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องพระเจาอูทอง
นางเอื้องทิพย กับ พระเจาอูทอง
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ
สมภพ จันทรประภา ไดประพันธบทละครเรื่อง “พระเจาอูท อง”เพื่อใชแสดงทาง
โทรทัศน เมื่อประมาณ ป พ.ศ. 2514 โดยอาศัยเคาโครงจากประวัตศิ าสตรสมัยทีก่ ําลังกอสราง
และสถาปนากรุงศรีอยุธยา เรื่องราวในละครจะเกี่ยวของกับการขึ้นครองราชยของเจารามที่ไดทรง
รวบรวมชาติไทยใหเปนปกแผนและทรงสรางกรุงศรีอยุธยาขึ้น
เรื่องยอ พระเจาอูทอง
เจาราม ซึง่ เปนเจาเมืองลพบุรี ปรึกษาราชการกับบรรดาเสนาอมาตยทรงมองเห็น
วากรุงสุโขทัยหลังจากสิน้ พอขุนรามคําแหงแลวก็ออนกําลังลง กอปรกับฝายมอญเริ่มมีอํานาจมาก
ขึ้น จึงคิดวาควรที่จะผูกไมตรีกับทาวอูทอง เพื่อที่จะไดรวมกําลังตอตานพวกมอญ จึงไดชักชวน
ทหารคนสนิทชื่อ คง ปลอมตัวเปนวณิพกเขาไปในดินแดนอูทอง ระหวางทางไดพบกับบุตร และ
ธิดาของทาวอูท องคือ พระงัว่ และนางเอือ้ งทิพย ในขณะที่ทงั้ สองกําลังถูกพวกมอญคุกคามรังแก
อยูจึงไดเขาชวยเหลือ จนพวกมอญแตกพายไป ทัง้ สองจึงชวนเจารามใหเขาเฝาทาวอูท อง เมื่อ
ทาวอูทองทราบวาเจารามเปนเจาเมืองลพบุรีก็ดีใจมากพรอมที่จะรวบรวมผนึกกําลังกับเจาราม
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เพื่อตอสูกับมอญ เจารามไดแอบปนเขาหองนางเอื้องทิพยและไดเสียกัน ทาวอูทองและพระ
มหาเทวี จับได และรูวาเจารามเปนเจาเมืองลพบุรี จึงยอมยกโทษให แตทาวเธอทัง้ สองพระองคก็
ลําบากใจเพราะวาพระเจาแสนเมืองมิ่งไดมาเจรจาสูขอนางเอื้องทิพยใหกับบุตรชายชื่อเกียรติพงศ
และเมื่อพระเจาแสนเมืองมิง่ ทราบวาทาวอูทองยกบุตรสาวใหกับเจารามแลวก็โกรธประกาศจะยก
ทัพมาตีเมืองอูท อง ในการทําสงครามปรากฏวาพวกมอญแพ เสร็จศึกทาวอูทองจึงแตงตั้งใหเจา
รามครองเมืองอูทองทรงพระนามวาพระเจาอูทอง และไดทรงสรางศูนยรวมของชาติไทยขึ้นใหมมี
นามวา“กรุงศรีอยุธยา”
1.12) เรื่องไอรลังคะ(2514)

ภาพที่ 21 ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องไอรลังคะ
ภายในตําหนักของรากษสีเทวี มีระตูศรีวชิ ัย และ ภีษมะนั่งเจรจาอยูด วยกัน
ที่มาของภาพ บทละครดึกดําบรรพโทรทัศนของสมภพ จันทรประภา
บทละครเรื่องนี้เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับกษัตริยของชวาซึ่งเปนปฐมวงศของวงศ
อสัญแดหวา ชื่อ ไอรลังคะ ที่มบี ทบาทในการที่จะรวบรวมชวาใหเปนปกแผน บทละครเรื่องนี้เปน
บทละครที่ สมภพ จันทรประภาแตงขึ้นเพื่อใชแสดงทางโทรทัศน เมือ่ พ.ศ. 2514 โดยอาศัยพระ
นิพนธเรื่อง”สภาพการณภาคเอเซียอาคเนยกอน พ.ศ. 1800” ของหมอมเจาสุภทั รดิศ ดิศสกุล เปน
โครงเรื่องดังทีเ่ ขียนไวทายคําบรรยาย วา
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“ละครเรื่อ งนี้ ทํ า ขึ้น จากความดั งกล า วในพระนิ พ นธ ด ว ย
ความประสงคที่จะใหเปนละครไมใชตํานาน” 30
เรื่องยอ ไอรลังคะ
นางรากษสี เทวี ได มี ราชสารไปเชิ ญ ระตู วิ ชั ย และเจ า ชายภี ษ มะให ม าประชุ ม
ปรึกษาเรื่องที่ ระตูไอรลังคะกําลังรวบรวมชวาใหเปนปกแผน ทั้งสามจึงคิดตอตานโดยใหเจาชาย
ภี ษ มะกํ า บั ง กายไปลอบลั ก ระเด น จิ น ตนามเหสี ข องระตู ไ อร ลั ง คะมาเป น ตั ว ประกั น เมื่ อ
ระตูไอรลังคะรูขาววามเหสีของตนเองหายไป จึงยกกองทัพออกติดตาม เมื่อใกลเมืองของเจาชาย
ภีษมะแลว ระตูไอรลังคะ พรอมดวยพี่เลี้ยงคือ ประสันตา และปูนตา ไดปลอมตนเปนพอคาและได
พบกับนางจินตนา แตยังคิดระแวงในตัวของนางจึงไดตอวานางจินตนา เจาชายภีษมะเขามาพบ
จึงเกิดการตอสูกันจน ภีษมะ ถูกแทงบาดเจ็บ ระตูวิชัย และนางรากษสีเทวีไดโอกาสจึงพานาง
จินตนาไปซอน และบังคับใหนางเขียนหนังสือถึง ระตูไอรลังคะ วาหามยกทัพตามมาหาไมนางจะ
เปนอันตราย ไอรลังคะติดตามมา แมเมื่อไดรับสารจากนางจินตนาแลวก็ไมยอมหยุด จึงยกกอง
ทัพตอไป เมื่อจวนตัวระตูวิชัยและนางรากษสีเทวีจะจับตัวนางจินตนาเพื่อจะฆาเสียแตนางจินตนา
ไดใชกริชแทงตัวเองกอน กองทัพของระตูไอรลังคะไดชัยชนะพรอมกับฆา ระตูวิชัย และ นางรากษ
สีเทวีตาย

30

สมภพ จันทรประภา, “ไอรลังคะ,” บทประพันธโทรทัศน ชุดที่ 3, (ม.ป.ท., 2514) หนา61
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1.13) เรื่องสมิงทอ (2514)

ภาพที่ 22ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องสมิงทอ
หนาเรือนของพระยาทะละ สมิงทอ มาพบกับพระยาทะละและมิยายเสมลูกสาว
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ
สมิงทอเปนบทละครอีกเรื่องหนึ่งที่ สมภพ จันทรประภาประพันธขึ้น เมื่อ พ.ศ.
2514 เพื่อใชแสดงทางโทรทัศนเชนเดียวกัน เคาโครงของเรื่องนัน้ ไดนํามาจากหนังสือเรื่อง”คําให
การของขุนหลวงหาวัด” เปนเรื่องราวของมอญผูห นึง่ ที่คิดจะกอบกูเอกราชของชาติมอญ ไดทํา
สงครามรบกับพมา สุดทายสมิงทอก็ตองตายและกอบกูเอกราชไมสําเร็จ
เรื่องยอ สมิงทอ
สมิงทอ มอญหนุม ไดมาปรึกษากับพระยาทะละนายกองชางแหงเมืองหงสาวดี
เรื่องที่จะกอบกูเอกราชของมอญจากพมา พระยาทะละใหความรวมมือกับสมิงทอ แตก็แฝงไวดวย
เลห ในการที่จะหลอกใช สมิงทอ ตอมาพระยาทะละจับกุมตัวเจามองซวยไดกาํ ลังและจะหักหลัง
สมิงทอโดยตั้งตนเปนเจาเมือง สมิงทอเขาเมืองมาไดดวยการเปดประตูเมืองใหของนางมิยายเสม
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ลูกสาวของพระยาทะละ พระยาทะละจึงจําใจมอบใหสมิงทอปกครองหงสาวดีพรอมทั้งยกมิยาย
เสมใหดวย
ตอมา พระยาทอ คิดจะผูกไมตรีกับอยุธยาจึงสงฑูตไปขอพระราชธิดาของกษัตริย
ไทยแตไมสําเร็จ จึงไดไดสงทูตไปทูลขอพระราชธิดาเจาเมืองเชียงใหม และก็ไดนางเทพลีลามาเปน
ชายา เมื่อนางเทพลีลามาอยูหงสาวดีแลว พระเจาทอมีความหลงใหลในตัวของนางเปนอยางมาก
จึงเปนเหตุให นางมิยายเสมเกิดความหึงหวง จนวิวาทกัน พระยาทอจึงไดไล และทุบตี นางมิยาย
เสม มิยายเสมโกรธแคนพระเจาทอเปนอยางมากจึงมาฟองพระยาทะละ พระยาทะละจึงออก
อุบายวามีชางเผือกในปา พระยาทอหลงกลจึงออกไปคลองชางเผือก พระยาทะละจึงเขายึดเมือง
ไวได ทําใหพระยาทอ กับนางเทพลีลาตองหันหนาไปพึ่งเจาเชียงใหมและทําการที่จะยึดเมืองหง
สาวดีกลับคืนแตไมสําเร็จ และถูกทหารพมาฆาตายในที่สุด
1.14) เรื่องฟารั่ว (2514)

ภาพที่ 23 ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องพระเจาฟารั่ว
ทองพระโรงเมืองเมาะตะมะ มะกะโทนั่งเมืองกับเทพสุดา ขุนนางเฝาตามตําแหนง
ขุนพลสุโขทัยคุมเครื่องราชกกุธภัณฑมาถวายมีมงกุฎ พระขรรค แส พัด สุพรรณบัตร
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ
บทละครเรื่อง “ฟารั่ว” นี้ สมภพ จันทรประภา แตงขึ้นในปเดียวกับที่แตงบท
ละครเรื่อง “สมิงทอ” คือประพันธขึ้นใน ป พ.ศ. 2514 ใชเปนบทละครสําหรับแสดงทางโทรทัศน
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เชนเดียวกัน โครงเรื่องนัน้ ไดมาจาก พงศาวารพมา อันเปนพระนิพนธในพระเจาบรมวงศเธอกรม
พระนราธิปประพันธพงศ เปนเรื่องราวของ มะกะโท พอคาชาวไทยใหญ ผูหนึ่งทีถ่ ูก เจาเมืองพมา
บังคับขูเข็ญ จึงคิดที่จะบําบัดทุกขทงั้ หลายที่เกิดขึน้
เรื่องยอ ฟารั่ว
มะกะโท และ มะกะตา สองพี่นองเปนพอคาชาวไทยใหญ มีความเสียใจตอที่ชาติ
ไทยถูกรุกรานเรื่อยมาจึงคิดรวบรวมคนไทยในเมาะตะมะ โดยมีเมาทาละและชาวมอญรวมมือดวย
ในการที่จะตอตานพมา มะกะโท มีนองสาวอีกคนหนึ่งคือ นางอุนเรือน ซึง่ อะลิมามาง เจาเมือง
พมาเกิดชอบพอรักใครอยู จึงไดมาสูขอนางไปเปนภรรยา จากมะกะโท แตนางอุน เรือนนั้นรักอยู
กับเมาทะละ มะกะโทจึงขอรองใหนางอุน เรือนและ เมาทะละนึกถึงการเสียสละเพื่อบานเมือง
นางอุนเรือนจึงตองเปนภรรยาของอะลิมามาง
มะกะโทไดเดินทางมาสุโขทัยเพื่อขอกําลังจากพระรามคําแหง และไดพบกับนาง
เทพสุดาสรอยดาว พระธิดาของพระรามคําแหง จนเกิดความรักตอกัน พระรามคําแหงทราบ
เรื่อง และมองเห็นวา มะกะโทเปนคนดี จึงอภิเสกสมรสใหแลวจึงใหกลับมายังเมาะตะมะ เมื่อ
มะกะโทและนางเทพสุดาสรอยดาวกลับมาอยูที่เมาะตะมะ อะลิมามางเกิดความไมพอใจทีน่ างอุน
เรือนไปมาหาสูอยูเปนประจํา พรอมกับรูว า มะกะโทกําลังตระเตรียมผูคน จึงสัง่ ใหทหารเขาจับ
มะกะโทและพวกแตฝายของอะลิมามางพายแพและตัวของอะลิมามางเองก็ถูกฆาตาย มะกะโท
จึงตั้งตัวเปนกษัตริยครองเมืองเมาะตะมะทรงพระนามวา พระเจาฟารัว่ ตามที่พระรามคําแหงทรง
ตั้งให
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1.15) เรื่องพระสุพรรณกัลยา (2514)

ภาพที่ 24ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องพระสุพรรณกัลยา
ภายในตําหนักพระสุพรรณกัลยาเมืองหงสาวดี
มังไชยสิงหเขามาขณะที่นางลําเพากับนางมะเวสินกําลังทะเลาะกัน
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ
เรื่อง “พระสุพรรณกัลยา” นี้ เปนบทละครอีกเรื่องหนึง่ ที่ สมภพ จันทรประภาได
แตงขึ้น โดยอาศัย พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและ หนังสือคําใหการของขุนหลวงหาวัด เปนบท
ละครโทรทัศน ที่มีเรื่องราวเกี่ยวของกับประวัติศาสตรชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อเสียใหแก
พมาใน พ.ศ. 2112 กลาวถึงการเสียสละของพระสุพรรณกัลยาที่ตองเปนตัวแทนแลกเปลี่ยนกับ
สมเด็จพระเนรศววร ฯ ในการเปนเชลยอยูเมืองพมา บทละครเรื่องนีส้ มภพ จันทรประภา แตงขึ้น
ในป พ.ศ. 2514
เรื่องยอ พระสุพรรณกัลยา
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียใหแกพมาใน พ.ศ. 2112 นั้น พระเจาบุเรงนองแหงพมา
กวาดตอนคนไทยไปอยูหงสาวดีเปนจํานวนมาก พรอมทั้งยังนําเอาตัวพระนเรศวรซึ่งขณะนัน้ มี
อายุเพียง 9 ป ไปเปนตัวประกันดวย พระมหาธรรมราชาปรึกษากับพระวิสทุ ธิ์กษัตริยถึงเรื่องที่ จะ
ใหพระนเรศวรกลับมาชวยราชการบานเมืองโดยทีจ่ ะขอเปลี่ยนตัวพระเรศวรกับพระสุพรรณกัลยา
ซึ่งพระสุพรรณกัลยาก็เต็มใจ เพราะไดคิดวาเปนการเสียสละเพื่อบานเมือง บุเรงนองทรงรับพระ
สุพรรณกัลยาไวแลวโปรดประทานใหกับมังไชยสิงห นางมเวสิน ซึ่งเปนเจาจอมหมอมหามของ
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มังไชยสิงห มีความโกรธแคนพระสุพรรณกัลยามากเนื่องจาก มังไชยสิงหนนั้ หลงใหลในตัวพระ
สุพรรณกัลยามาก จึงออกอุบายยุยงใหนางภูคํา ชายาของมังไชยสิงหใหเปนศัตรูกับพระสุพรรณ
กัลยา จนเกิดมีปากมีเสียงกัน หลังจากที่บุเรงนองสวรรคตแลวมังไชยสิงหขึ้นครองราชยทรงพระ
นามวานันทบุเรง
พระมหาธรรมราชาใหพระนเรศวรไปแสดงความจงรักภักดี
ระหวางทางพระ
นเรศวรไดทําศึกตีเมืองคังได จึงคิดที่จะหาทางพาพระสุพรรณกัลยากลับเมืองไทย แตพระสุพรรณ
กัลยาหามไวเพราะตองการกลับเมืองไทยอยางสมเกียรติยศพรอมทัง้ ไมอยากใหพมาติดตามทํา
รายพระนเรศวรดวย เมือ่ สมเด็จพระนเรศวรขึ้นครองราชย นันทบุเรงเกรงวาพวกมอญจะมา
สวามิภักดิ์ไทยจึงสัง่ ให มหาอุปราชยกกองทัพมาปราบไทย แตมหาอุปราชก็ถูกพระนเรศวรฟนคอ
ขาดสิ้นพระชนมกลางสนามรบ เมื่อนันทบุเรงทราบขาววามหาอุปราชสิ้นพระชนมแลวมีความโกรธ
พระนเรศวรมาก ถึงกับประกาศวาจะฆาคนไทยทุกคน นางภูคําทูลวาไมควรตรัสเชนนัน้ จะทําให
พระสุพรรณกัลยาโกรธแตนนั ทบุเรงโมโหและโกรธพระสุพรรณกัลยาดวยจึงตรงเขาฟนพระสุพรรณ
กัลยาแตนางลําเภาเขาชวยก็ถูกฟนจนตายและนันทบุเรงก็หนั มาฟนพระสุพรรณกัลยาจนสิ้นชีวิต
1.16) เรื่องคําไขนอย (2515)

ภาพที่ 25ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องคําไขนอย
ภายในที่ประทับของเจาคําไขนอย ณ เมืองเสอู
ที่มาของภาพ บทละครดึกดําบรรพโทรทัศนของสมภพ จันทรประภา
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บทละครเรื่อง “คําไขนอย” นี้เปนบทละครประวัติศาสตรชาติไทยอีกเรื่องหนึ่งที่
สมภพ จันทรประภา ไดประพันธขึ้นโดยอาศัยพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเปนแนวทางในการแตงบทละคร ซึ่งแตงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 และใชแสดงทางโทรทัศนใน
นามของคณะละครฉัตรแกว เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเจาแกวคําไขนอย เจาฟาแสนหวีที่ไดเขา
มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหากษัตริยไทย
เรื่องยอ คําไขนอย
เจาแกวคําไขนอย เจาฟาแหงเมืองเสอู แควนแสนหวี ไดรักใครชอบพอกับนาง
กัญญาอยูอันเปนสาเหตุใหคาํ นันซึ่งหลงรักนางกัญญาเกิดความไมพอใจ จึงคิดหาทางที่จะกอการ
กบฏ ขณะเดียวกันมีราชทูตพมามาทวงเครื่องราชบรรณาการ คํานันจึงคิดแผนการทีจ่ ะทําลายเจา
แกวคําไขนอย คํานันไดแอบพบกับราชทูตพมาและปรึกษากันถึงเรื่องที่จะกอการกบฏในเมืองเสอู
โดยคํานัน ขอใหพมาชวยสงกําลังมาชวย ราชทูตพมาก็ตกลงพรอมที่จะสงกําลังมาชวย คําจอผู
เปนญาติของคํานัน ไดยนิ เรื่องกอการกบฏ จึงทักทวง แตคํานัน ไมสนใจ คําจอจึงตองรวมมือกับ
คํานันกอการกบฏและยึดเมืองเสอูได ทําใหเจาแกวคําไขนอยตองหลบหนีไป พึ่งพระบรมโพธิ
สมภารสมเด็จพระนเรศวรฯ ฝายนางกัญญาและนางบุญตาพี่เลี้ยงจึงคิดอุบายใหคํานันและคําจอ
แตกแยกกัน ตอมาพระยาพิษณุโลกไดรบั คําสั่งจากพระนเรศวรใหสนับสนุนดานกองทัพแกเจาแกว
คําไขนอยเพื่อยึดเมืองคืน และไดกระทําการจนสําเร็จยึดเมืองเสอูกลับคืนมาจากคํานันไดแตเมือ่
เจาแกวคําไขนอยไดพบกับนางกัญญา ก็โกรธเพราะความเขาใจผิดคิดวานางนั้นมีใจใหกับคํานัน
จึงดาวานางกัญญา ทําใหนางเสียใจเปนอยางมากจึงแทงตัวเอง หวังจะใหตายแต เจาแกวคําไข
นอยก็แกไขไดชวยชีวิตนางกัญญาไวทนั
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1.17) เรื่อง ซิงตึ้ง (2515)

ภาพที่ 26 ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องซิงตึง้ ในสวนบานจุน จู เซ็งจุงอยูก ับนางฮกยิ้ง
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยพันเอกพิเศษหญิงสาวิกา ชืน่ คงชู
เรื่อง “ ซิงตึ้ง “นี้เปนบทละครที่ สมภพ จันทรประภาแตงขึ้น จากหนังสือประวัติ
ศาสตรกรุงศรีอยุธยา ของ รอง ศยามานนท และ วิลาศ วงศนพรัตน ที่กลาวถึงการมีสมั พันธ
ไมตรีระหวางกรุงศรีอยุธยากับจีน ในรัชสมัยตนราชวงศเหม็ง และติดตออยางสนิทสนมในสมัยของ
สมเด็จพระอินทราราชา แหงกรุงศรีอยุธยา ซึง่ ชาวจีนไดเขามาคาขาย ตั้งเตาเผาถวยชามเปน
จํานวนมาก บทละครเรื่องนี้แตงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 เพือ่ ใชแสดงทางโทรทัศน ผูกเรื่องขึ้นในสมัย
ของสมเด็จพระอินทราราชา ไดมีพวกซิงตึ้ง ซึง่ แปลวา “ จีนใหม “ เขามารับราชการในกรุงศรี
อยุธยาเปนจํานวนมาก
เรื่องยอ ซิงตึ้ง
ในรัชสมัยแผนดินสมเด็จพระอินทราราชา ไตกงเรือสําเภานามวา เตียเอ็งหยวย
จุนจู ไดนําชางทําถวยชามหลวงจากเมืองกวางตุง นามวา เซียมเตี๋ยง มาถวายตัวเปนจีนใหมเขา
รับราชการในกรุงศรีอยุธยา ฮกยิ้งนองสาวของเตียเอ็งหยวยนั้นรักใครชอบพออยูกับพระนายไวย
แตเตียเอ็งหยวยไมรูจึงไดยกนาง ฮกยิ้ง ใหกับเซียมเตี๋ยง แต เซียมเตี๋ยงนั้นรักชอบอยูกับ นางเซ็ง
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จุง ญาติสาวของเตียเอ็งหยวย นางหมอสีผูเปนแมของสองพี่นอง คือ เตียเอ็งหยวยและ นางฮกยิ้ง
ไดมาบอกเรื่องงานแตงงานระหวาง เซียมเตี๋ยงกับฮกยิ้ง ทําใหฮกยิ้ง มีความกังวลใจเปนอยางมาก
จึงไดปรึกษากับ เซ็งจุง เซ็งจุงซึ่งมีนิสัยเปนชายและแอบชอบฮกยิ้งอยูเงียบๆ รับปากวาจะชวย แต
มีขอแมวา ฮกยิ้งจะตองไมพบกับพระนายไวยอีก ฮกยิ้งไมตกลง และไดลอบพบกับพระนายไวย
อีก เซ็งจุงเห็นจึงนําความไปบอกนางหมอสี พระนายไวยไดกราบทูลพระอินทราชาใหสูขอนางฮก
ยิ้งใหตน พระอินทราชา ก็ขอนางฮกยิ้ง จากเตียเอ็งหยวยแลวประทานใหกับพระนายไวย ฝายเตีย
เอ็งหยวยไดบอกกับเซ็งจุงวา ผูใหญไดหมั้นหมายตนเองกับนางไวตั้งแตยังเด็ก และแมของตนก็
กําลังจะจัดงานแตงงานให พรอมกับฮกยิ้งที่จะแตงกับพระนายไวย ทําใหเซ็งจุงเสียใจมาก แต
เตียเอ็งหยวยคิดวานางเสียใจเพราะรักอยูกับเซียมเตี๋ยง จึงเสียสละยอมยกนางใหกับเซียมเตี๋ยง
โดยไมรูวานางนั้นรักชอบฮกยิ้ง นางเซ็งจุงเสียใจมากจนเสียสติและผูกคอตายในเวลาตอมา เซียม
เตี๋ยงก็เสียใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น จึงเดินทางกลับเมืองจีน
1.18) เรื่องถะดูวา(2516)

ภาพที่ 27ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องถะดูวามันโซตอสูกับสะมะแอ
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
บทละครเรื่อง “ ถะดูวา “ ซึ่งชื่อเรื่องเปนภาษาชวาแปลวา “ สองชีวิต “ นัน้ แตง
ขึ้นจากจินตนาการของ สมภพ จันทรประภา โดยผูแตงมีความประสงคที่จะศึกษาเรื่องเครื่องแตง
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กายโบราณของชาวเกาะในมาลายู มิไดนําโครงเรื่องมาจากตํานานหรือพงศาวดารเรื่องใด โดย
แตงเปนบทละครโทรทัศน แสดงที่สถานีโทรทัศนชอง 9 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2517 เปน
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองกุนเตียนซึง่ เปนเมืองใหญอยูในทะเลจีนใต กําลังถูก เจาเมืองเกาะรุกราน
สุดทายไดเจาชายเมืองสมปกมาชวยรบจนไดรับชัยชนะ
เรื่องยอ ถะดูวา
กาเซ็มผูพ ี่ และมันโซผูนอง ทั้งสองเปนพีน่ องรวมมารดาเดียวกันแตตา งบิดา ได
เดินทางมาเทีย่ วทีเ่ มืองกุนเตียนและลวงเขามาในสวนหลวงของเมือง ไดแอบเห็นตนกูบุหลัน และ
ลีปอ พรอมดวยนางขาหลวงที่กาํ ลังเก็บดอกไมอยู ก็เกิดความพิศวาสรักใครทั้งสองนางเปนยิง่ นัก
จึงแอบนัดหมายใหทั้งสองนางมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง
ฝายเจาเมืองเกาะนามตนกูสะมะแอ ปรึกษากับพระอนุชาตนกูเงาะเรื่องที่จะสง
ทูตไปสูขอตนกูบุหลันมาใหกับพระอนุชา ทางฝายเมืองกุนเตียนพอทราบขาวก็เตรียมตอนรับคณะ
ทูตของเมืองเกาะโดยประไหมสุหรีสงั่ ให บุหลันและลีปอ ไปเก็บดอกไมเพื่อไวตอยรับชาวเมืองเกาะ
ทําใหกาเซ็มและมันโซไดพบกับนางทั้งสองอีก ในที่สุดทัง้ สองคูก็รักกัน
เมื่อราชทูตมาเขาเฝาและทูลสารแจงความจํานงวาเจาเมืองเกาะใหมาสูขอบุหลัน
ใหกับเจาเงาะผูอนุชา ทําใหเจาเมืองกุนเตียนโกรธมาก และปฏิเสธพรอมกับขับไลทตู กลับไป เปน
เหตุใหตนกูสะมะแอโกรธมากจึงยกทัพมาทําสงคราม เจากุนเตียนออกรบถึง 5 ครั้ง แตก็แพทงั้ 5
ครั้ง บุหลันและ ลีปอ จึงพา กาเซ็ม และ มันโซ เขาเฝาเจากุนเตียนเพื่ออาสาออกรบโดยใหมนั โซ
เปนแมทพั เพราะมีความชํานาญในการสูร บ และมันโซรบจนไดชัยชนะ เจาเมืองเกาะถูกอาวุธหลบ
หนีไป เจากุนเตียนและประไหมสุหรีจงึ ตอบแทนความดีของทั้งสองดวยการยกนองสาวทั้งสองคือ
ตนกูบุหลัน ใหกับกาเซ็มและ ตนกูลีปอ ใหกับมันโซ ทั้งยังไดทราบวาทั้งสองเปนลูกเจาเมืองปก
ดวย
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1.19) เรื่อง เจาองคหลอ(2516)

ภาพที่ 28ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องเจาองคหลอ
ชายแดนเมืองญวนตอเมืองลาวเจาองคหลอไดพบกับ วันอาย ลองเยือง และเจียวทง
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
“เจาองคหลอ” เปนบทละครโทรทัศนอีกเรือ่ งหนึ่งที่ สมภพ จันทรประภาไดนําเอา
เรื่องราวในพงศาวดารมาแตงขึ้นเปนบทละคร โดยสรางโครงเรื่องจากหนังสือประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ 4 วาดวยหัวเมืองมณฑลอิสาน ของ หมอมอมรวงศวจิ ติ ร ไดเรียบเรียงไว โดยอาศัยขอ
ความบางตอนจากหนังสือเรื่องดังกลาว ที่เขียนไววา เมือ่ พระยาเมืองแสนชิงราชสมบัติจากพระเจา
กรุงศรีสัตนาคนหุตไดแลวก็ขึ้นครองราชย และปรารถนาที่จะไดพระราชเทวีของพระเจากรุงศรีสตั
นาคนหุตมาเปนมเหสีแตพระนางไมตองการจึงพาพระราชโอรสทั้งสองพระองคชื่อพระองคหลอ
และ พระหนอกษัตริยหนีออกจากเมือง และภายหลังเมือ่ พระองคหลอโอรสองคโตรวบรวมผูคนได
ก็มาตีชงิ กรุงศรีสัตนาคนหุตคืนมาได บทละครเรื่องนี้แตงขึ้นในป พ.ศ. 2516 โดยมีเนื้อเรื่องยอดัง
ตอไปนี้
เรื่องยอ เจาองคหลอ
พระเจากรุงศรีสัตนาคนหุตไดถึงแกสวรรคตลง พระยาเมืองแสนขุนนางผูห นึง่ ได
กระทําการยึดราชบัลลังก พระราชเทวีจึงสั่งใหเจาองคหลอพระราชโอรสองคใหญรีบหนีออกจาก
วัง เมื่อมีโอกาสจะไดกลับมาแกแคนชิงราชบัลลังกคนื เจาองคหลอไดบอกนางสรอยทองซึ่งเปนคู
หมั้นใหชว ยดูแลแม และ นองชาย คือ เจาหนอกษัตริยดวย แลวจึงหลบหนีไปเจาองคหลอหนีมา
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จนถึงเมืองญวนจนไดพบกับ วันอาย และลองเยืองสาวชาวญวนที่ไดชวยแกไขใหเจาองคหลอฟน
ขึ้นจากสลบ พระยาเมืองแสนไดขอใหพระราชเทวียอมเปนภรรยาของตน แตพระราชเทวีไมตกลง
จึงไดบอกกับขุนวัง ขุนวังจึงพาพระราชเทวีกับพรหนอกษัตริยหนีออกจากวังมุงสูเ มืองจําปาศักดิ์
เมื่อพระราชเทวีไปอยูจําปาศักดิ์แลวก็ทราบขาววาเจาองคหลอไดสาวญวนเปนภรรยาจึงเดินทาง
ไปดูเพื่อใหเห็นกับตา
และเมื่อพระราชเทวีเห็นจริงดังวาแลวก็โกรธเจาองคหลอมาก ถึงกับ
ประกาศตัดเปนตัดตายกับเจาองคหลอ ทางดานพระยาเมืองแสนเมื่อไมสมหวังในพระราชเทวีก็
หันเขาหานางสรอยทอง แตนางสรอยทองไมสนใจดวยกอปรกับนางแวนแกวเมียของพระยาเมือง
แสนมาขัดขวางไวไดเมื่อเจาองคหลอรวบรวมกําลังไดแลวก็ยกมาทําการชิงเมืองคืนและจับตัวพระ
ยาเมืองแสนไดเมื่อเสร็จภาระกิจแลวเจาองคหลอไดแนะนําใหนางสรอยทองและนางวันอายรูจัก
กัน นางวันอายเมื่อรูเรื่องวานางสรอยทองเปนคูหมั้นเจาองคหลอก็โกรธหนีกลับเมืองญวน เจาองค
หลอจึงสถาปนานางสรอยทองเปนมเหสีและไดเชิญพระราชเทวีและเจาหนอกษัตริยก ลับเขาเมือง
1.20) เรื่องทาวศรีสุดาจันทร(2516)

ภาพที่ 29ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศนเรื่องทาวศรีสุดาจันทรขุนวรวงศากับทาวศรีสุดาจันทร
ที่มาของภาพ สูจิบัตรการแสดงละครเรื่องสมเด็จพระสุรโิ ยทัย
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บทละครเรื่อง “ ทาวศรีสุดาจันทร “ นี้ สมภพ จันทรประภา ไดแตงขึ้นเปนบท
ละครโทรทัศน โดยแสดงที่สถานีไทยโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2516
โดยโครงเรื่องนั้นไดนาํ มาจากเรื่อง”พระเทียรราชาไดราชสมบัติ”พระนิพนธในสมเด็จฯกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ทีท่ รงนิพนธไว และหนังสือ”คําใหการของขุนชินราช” เปนเรื่องราวสมัยทีพ่ ระ
ยอดฟาราชโอรสของพระชัยราชาขึ้นครองราชย แตดวยยังมีพระชนมายุเพียง 11 พรรษาจึงตองมีผู
สําเร็จราชการแทน ที่ประชุมจึงตกลงใหทา วศรีสุดาจันทรพระชนนีเปนผูสําเร็จราชการแทน
เรื่องยอ ทาวศรีสุดาจันทร
หลังจากที่พระชัยราชาพระสวรรคตแลว พระยอดฟาราชโอรสขึ้นครองราชยโดยมี
ทาวศรีสุดาจันทร พระชนนี เปนผูสําเร็จราชการในแผนดิน วันหนึ่งทีห่ นาหอพระทาวศรีสุดาจันทร
ไดพบกับ พันบุตรศรีเทพ คนเก็บกวาดหอพระ สอบถามความจึงไดรูวาเปนญาติกัน โดยทาวศรี
สุดาจันทรมีศักดิ์เปนนาของ พันบุตรศรีเทพ จึงไดมีคําสั่งใหยา ยพันบุตรศรีเทพเขาไปดูแลหองพระ
ชั้นใน และแตงตั้งใหเปนขุนชินราช ตอมาบรรดาขุนนางและขาราชการไดเลาลือเรื่องของทาวศรี
สุดาจันทรมีความใกลชิดกับขุนชินราชไปในทางเสียหาย แตทา วศรีสุดาจันทรไมสนใจกลับแตงตั้ง
ใหขุนชินราชเปนที่ขนุ วรวงษาธิราชซึ่งมีตาํ แหนงใกลชิดมากกวาเดิม
ขุนวรวงษาธิราชไดคบคิดกับหนูเล็กคนสนิทของทาวศรีสุดาจันทรซึ่งเปนคนรัก
ของตนเองใหเอายาพิษใสในอาหารใหพระยอดฟาเสวย เมื่อพระยอดฟาสวรรคต ขุนวรวงษาธิราช
ก็บังคับใหทาวศรีสุดาจันทรแตงตั้งใหตนเองขึ้นเปนกษัตริยหากไมยอมจะฆาพระศรีศิลปอีกหนึง่
องคดวยความจําใจทาวศรีสดุ าจันทรจึงยกขุนวรวงษาธิราชขึ้นเปนกษัตริย ขุนพิเรนทรเทพ และ
ขุนอินทรเทพ ไดวางแผนที่จะกําจัดทาวศรีสุดาจันทร กับ ขุนวรวงษาธิราช ในระหวางที่ ทั้งสองนั่ง
เรือเพื่อไปคลองชางเผือก เมื่อสําเร็จโทษทั้งสองไดแลว ก็อัญเชิญพระเทียรราชาขึ้นครองราชยแทน

83

1.21) เรื่องเฉกอะหมัด(2516)

ภาพที่ 30 ละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศน เรื่องเฉกอะหมัด
ทาเรืออยุธยา จมื่นศรีสรรักษออกมาพบกับ เฉกอะหมัดและมะหะหมัดสะอิด
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
เรื่อง “เฉกอะหมัด”นี้เปนบทละครที่สมภพ จันทรประภาประพันธขนึ้ ดวยการนํา
เอาชีวประวัตขิ องชาวเปอรเชียผูหนึ่ง ชือ่ เฉกอะหมัดที่เขามาคาขายกับไทยในสมัยสมเด็จพระเอา
ทศรถ และไดรับราชการในสมัยของพระเจาทรงธรรม จนมีลกู หลานสืบสกุลมากมาย นับไดวา
ทานนัน้ เปนตนราชสกุล “บุนนาค” โดยแตงขึ้นเปนบทละครโทรทัศน เมื่อ พ.ศ. 2516เชนเดียวกัน
เรื่องยอเฉกอะหมัด
เฉกอะหมัด และ นองชาย คือ มหะหมัดสะอิด พอคาชาวเมืองกุนี แหงเปอรเชีย
ไดมาติดตอคาขายกับ กรุงศรีอยุธยา และไดรูจักกับ จมื่นศรีสรรักษ ตอมาไดรูจักกับคุณเชยซึ่งเปน
ญาติกับหมอมของพระศรีศิลป ทัง้ สองจึงเกิดความรักตอกัน หลังจากนัน้ ไดเกิดกบฏของพวกโจร
สลัดญี่ปุนที่จบั ตัวพระศรีเสวภาคลงเรือไป และใหพระศรีเสาวภาคเขียนสาสนใหทางไทยนําเงินมา
ไถตัว เมื่อไดตัวพระศรีเสาวภาคกลับมาแลว จมื่นศรีสรรักษไดรวมขอรองยามาดากับฌเฉกหมัด
ใหลมลางแผนดินพระศรีเสาวภาคเพื่อจะใหพระศรีศลปลาสิกขาบทขึ้นครองราชย ยามาดาตอบ
ตกลงแตเฉกอะหมัดไมตกลงดวยเพราะไมตองการยุง กับเรื่องบานเมือง เมื่อพระศรีศิลปขึ้นครอง
ราชยทรงพระนามวาพระเจาทรงธรรมแลว มหะหมัดสะอิดไดชักชวนพี่ชายใหกลับเปอรเชียแตเฉก
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อะหมัดไมยอมกลับขออยูรับราชการอยูในกรมทาที่เมืองไทย และไดแตงงานกับคุณเชย ตอมา
เกิดการกบฏของพวกญี่ปุนขึน้ อีก เฉกอะหมัด และ จมื่นศรีสรรักษ ปราบไดสําเร็จ จึงไดรับการ
แตงตั้งจากพระเจาทรงธรรมโดนจมืน่ ศรีฯไดเปนพระยากลาโหม สวนเฉกอะหมัด เปนพระยาสมุ
หนายกรัตนาธิบดี
1.22) เรื่องจามครวญ(2516)

ภาพที่ 31 เรื่องจามครวญ นางบุหงาและเจาวิชัยศรีเจรจากับลืออูเกตอง
ที่มาของภาพ : บทละครดึกดําบรรพโทรทัศนของสมภพ จันทรประภา
บทละครเรื่อง “จามครวญ” เปนบทละครโทรทัศนเรื่องหนึง่ ที่ ไดนาํ เอาเกล็ด
พงศาวดารของจาม ตอนหนึ่ง ในสมัยของพระเจาอินทรวรมันที่ 4 ครองราชย โดยปกครองพวก
จาม ทางฝายใตเมื่อประมาณ พ.ศ. 1500 มาเปนโครงเรื่อง กลาวถึงดินแดนทีเ่ รียกวาจําปา ซึง่
เปนที่อาศัยของพวก จาม ไดทําการรุกรานพวก ญวนทีอ่ ยูทางตอนเหนือ ญวนเมื่อถูกรุกรานหนัก
เขาก็สูจนทําใหพวกจามนัน้ ลมสลายลง บทละครเรื่องนี้แตงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516
เรื่องยอ จามครวญ
กษัตริยญวนทรงพระนามวา เลโฮอัน หวางเด ไดเขายึดครองหัวเมืองจามทาง
ตอนเหนือ และตอนกลางไวไดเปนเหตุใหพระเจาอินทรวรมันและพระมเหสีตอ งอพยพลงมาอยู
ทางเมืองเกาฐาน ทางตอนใตของแควนจาม เจาวิชัยศรีซึ่งไดหลบหนีมาดวยกับพระเจาอินทรวร
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มันไดปลอมตัวเปนพอคาไปสืบความ ที่เมืองวิชยั ซึง่ กษัตริยใหนายทหารญวน 3 คนคือ ลืออูเก
ตอง วันเตรืองและเบียนฮาย เปนผูปกครองอยู เจาวิชยั ศรีไดวางแผนใหทหาร ญวน ทัง้ สามแตก
ความสามัคคีและผิดใจกัน จนทําใหลืออูเกตอง ฆาวันเตรือง และ เบียนฮาย ตาย และลืออูเกตอง
ยังจะคิดเปนใหญโดยจะไมขึ้นตอญวนจึงขอใหเจาวิชัยศรีมาชวยรับราชการ
ตอมานางบุหงา คนรักของเจาวิชัยศรีติดตามมาสืบขาวในเมืองวิชัย แตถูกจับได และลืออูเก
ตองก็ไดนางเปนเมีย ภายหลังนางบุหงาก็หนีรอดออกมาไดและกลับไปยังเมืองเกาฐาน ฝายลืออูเก
ตอง รูวานางบุหงาหนีไปจึงยกกองทัพออกติดตามมาจนถึงเมืองเกาฐาน ขณะเดียวกันพระเจา
อินทรวรมันรูวากองทัพของลืออูยกมาก็เสียพระทัยเปนลมจนสวรรคต เจาวิชัยศรีซึ่งยกกองทัพติด
ตามมาจึงลอมเขาจับลืออูเกตองได จามจึงเปนอิสระจากญวนและเจาวิชัยศรีก็ไดปกครองจามสืบ
ตอมา
2) แสดงทางเวที จํานวน 9 เรื่อง ไดแก
2.1) เรื่องนางเสือง(2511)

ภาพที่ 32 ละครดึกดําบรรพแสดงทางเวที เรื่องนางเสือง
โขลญลําพงอุปราชขอมสั่งพอขุนบางกลางทาวใหเกณฑคนสรางปราสาท
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดย พูนสุข เหล็กพูน
บทละครเรื่อง “นางเสือง” นี้ เปนบทละครประวัติศาสตรเรื่องแรกที่จัดแสดงบน
เวทีโดยแสดงครั้งแรกเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
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เจริญพระชนมาบุครบ 36 พรรษาโดยจัดแสดงขึ้นที่ โรงละครแหงชาติเมื่อวันที่ 2 – 12 สิงหาคม
2511โดยอาศัยภูมิความรูของตนเองที่ไดคนควาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย ซึ่งตาม
หลัก ฐานทางประวัติศาสตรนั้ น บทบาทของนางเสืองไม ป รากฏอยู ที่ ใดเลย คงมี เพี ย งหลัก ศิ า
จารึกสมัยพอขุนรามคําแหงเพียงอยางเดียวเทานั้นที่จารึกไววา “พอกูชื่อศรีอินทราทิตย แมกูชื่อ
นางเสือง” เพียงเทานั้น สมภพ จันทรประภา จึงไดประมวลองคความรูตางๆจากศิลาจารึกที่กลาว
ถึงพอขุนบางกลางทาวสวามีของนางเสืองที่ไดตอตานพวกขอมและกอบกูบานเมืองดวยความกลา
หาญเด็ดเดี่ยวมาประพันธขึ้นเปนบทละครประการหนึ่ง สวนประการสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให
เกิดละครเรื่องนางเสืองขึ้นไดนั้น สมภพ จันทรประภา ไดเขียนไวในบทละครเรื่องนางเสืองชวง
เกริ่นเรื่องกอนการแสดงก็คือ พระราชดําริของพระบาทสมเด็จมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงดําริเลนๆ
วา “ชะรอยนางเสืองจะเปนลูกเจาเมืองสุโขทัยคนกอนกระมัง ชาวเมืองจึงตกลงปลงใจยกเมืองให
พอขุนบางกลางทาวครอบครอง “31
จากจุดประสงคสองประการดังกลาวของผูแ ตงที่จะตองการ เผยแพรเกียรติยศ
ของพระแมแหงพระมหากษัตริยไทยจึงบังเกิดเปนบทละครดึกดําบรรพเรื่องแรกที่แสดงบนเวทีขนึ้
เรื่องยอ นางเสือง
นางเสือง ลูกสาวเจากรุงสุโขทัย ไดหลบหนีภัยจากพวกขอมมาอยูเมืองบางยาง
กับขุนบางกลางทาวพอเมือง เมื่อขุนบางกลางทาวรูวา ขอมสมาดโขลญลําพงแมทพั ขอม ไดเกณฑ
แรงงานไทยใหสรางปราสาทหินทีเ่ มืองสุโขทัย จึงมีความโกรธมาก แตนางสิขร และ ขุนผาเมืองได
หามไว ตอมานางเสืองไดใชใหนางคําหญิงคนสนิท ติดตามขบวนของขอมไปสุโขทัยเพื่อดูเหตุ
การณความเปนไป แตแลวนางคําก็ถูกทหารขอมจับตัวไดและพาไปมอบใหขอมสมาดโขลญลําพง
และถูกโขลญลําพงปลุกปล้าํ และทําราย เมื่อขุนบางกลางทาวและนางเสืองเดินทางมาถึงสุโขทัย
นางคําไดโอกาสจึงเลาเรื่องราวที่ตนเองประสบใหนางเสืองฟงแลวนางก็ฆาตัวตาย
ขุนบางกลางทาวทนไมไดเมือ่ เห็นคนไทยถูกขมเหง จึงไดชักชวนขุนผาเมืองและ
ขุนอาย ขุนยี่ ขุนสามและขุนไส เพื่อรวมกันตอตานอํานาจขอม ในชั้นแรกขุนผาเมืองไมเห็นดวย
แตเมื่อเห็นคนไทยทีถ่ ูกรังแกก็ตกลงรวมมือดวย
และทั้งหมดรวมกําลังกันขับไลขอมออกจาก
สุโขทัยสําเร็จ และขุนผาเมืองไดแตงตั้งใหขุนบางกลางทาวขึ้นครองกรุงสุโขทัย ทรงพระนามวา

31

หนา5.

สมภพ จันทรประภา, “นางเสือง,” บทละครดึกดําบรรพ, (พระนคร: หางหุนสวนจํากัดศิวพร, 2511)
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ขุนศรีอินทราทิตย ซึง่ เปนนามที่กษัตริยข อมทรงประทานใหแกขุนผาเมืองเมื่อครั้งทีไ่ ดนางสิขรเปน
มเหสี เมื่อขุนศรีอินทราทิตยครองราชยกอ็ ุปภิเษกนางเสืองขึ้นเปนพระแมเมืองแหงสุโขทัย
2.2) เรื่องพอขุนเม็งราย(2511)

ภาพที่ 33ละครดึกดําบรรพแสดงทางเวที เรื่องพอขุนเม็งราย
พอขุนเม็งราย พอขุนรามคําแหง และ พอขุนงําเมือง ทําพิธียกเสาหลักเมืองเชียงใหม
ที่มาของภาพ : เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
เรื่อง “พอขุนเม็งราย” ไดแตงเปนบทละครขึ้นโดยอาศัยโครงเรื่องจากพงศาวดาร
โยนกที่เขียนโดย พระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค) เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับพอขุนเม็งราย
กษัตริยผูสรางเมืองเชียงใหม ที่ทาํ การปราบพวกมอญจนราบคาบ และจัดแสดงเปนแบบละครดึก
ดําบรรพ แตจุดประสงคของการแตงบทละครเรื่องนี้คือตองการเลนละครเทานั้น ดังที่ผูประพันธ
เขียนไวในเกริน่ เรื่องวา
“ละครที่จัดเลนครั้งนี้จัดเปนเพียงละครเทานั้น ไมใชตํานาน
ไมใชพงศาวดาร เพราะนางจวงจันทรก็ดี พระมหาเทวีก็ดี ที่เปน
เจานายฝายในเมืองลําพูน ไมมีปรากฏในพงศาวดาร มีแตอยูใน
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จินตนาการของผูเขียน นอกจากนั้นผูเขียนไมไดออกนอกรอยของ
ประวัติศาสตรแตประการใด”32
จากขอความดังกลาวขางตนทําใหทราบไดวา สมภพ จันทรประภา ไดแตงบท
ละครเรื่องนี้ขนึ้ โดยรักษาประวัติศาสตรชาติไทยเปนอยางดี แตการแตงบทละครยอมจะมีการเสริม
หรือเพิ่มความสําคัญของตัวละครขึ้นบางเพื่อความเหมาะสมดวยประการทัง้ ปวง
เรื่องยอ พอขุนเม็งราย
พอขุนเม็งรายกษัตริยเมืองเชียงรายไดเสด็จมาเมืองลําพูนและไดพบกับอายฟา
ทหารคนสนิทลี่ อบเขามาสืบขาวเมืองลําพูนที่ตกอยูภายใตอํานาจของมอญ โดยมีพระยายีบาปก
ครองอยู พอขุนเม็งรายนัน้ คิดจะยึดเมืองลําพูนคืนจึงไดลอบเขามาจนพบกับนางจวงจันทรผูเปน
บุตรีของพระยายีบา เมื่อพระมหาเทวีประภาจับไดวาทัง้ สองลักลอบพบกันก็โกรธ เพราะตั้งใจไว
วาจะยกนางจวงจันทรใหกับเจากรุงหงสาวดี
พอขุนเม็งรายกลับมายังเชียงรายแลวก็เริ่มวางแผนทีจ่ ะยึดเมืองลําพูนคืนโดย
ออกอุบายลงโทษอายฟาดวยการเฆีย่ นตี แลวปลอยกลับไปลําพูน เมือ่ อายฟากลับมาหาพระยายี
บาแลว ก็ไดรับใชใกลชิดจนเปนทีว่ างพระทัยของพระยายีบา ครั้นสบโอกาสอายฟาก็แกลงปลอย
ขาวใหรายพระยายีบาและสรรเริญพอขุนเม็งรายไปพรอมๆกันเมื่อเมืองลําพูนเกิดความ
ระส่ําระสาย อายฟาก็แจงไปยังพอขุนเม็งรายจนสามรถยึดเมืองคืนมาได และไดฆาพระยายีบา
ตาย ทําใหนางจวงจันทรนนั้ โกรธมาก พอขุนเม็งรายจึงสงนางและพระมหาเทวีประภาไปอยูหงสา
วดี แลวใหทหารไปเชิญ พอขุนรามคําแหง และพระยางําเมืองเพื่อนสนิทมาชวยกันสรางบานแปลง
เมืองใหมตอไป

32

สมภพ จันทรประภา, “พอขุนเม็งราย,” บทละครดึกดําบรรพ, ชุดที่7 (ม.ป.ท., 2511) หนา ค.
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2.3) เรื่องศรีธรรมาโศกราช(2513)

ภาพที่ 34ละครดึกดําบรรพแสดงทางเวที เรื่องศรีธรรมาโศกราช
พิธีอภิเษกเจาศรีธรรมากับนางกุสุมา
ที่มาของภาพ : เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา
เรื่อง “ศรีธรรมาโศกราช” นี้ สมภพ จันทรประภา ไดนําเอาพงศาวดารมาลายูมา
เปนโครงเรื่อง พรอมทัง้ คนควาจากจดหมายเหตุตา งๆอีกหลายฉบับเพื่อนํามาประพันธขึ้นเปนบท
ละครที่ตัวผูประพันธเองประสงคจะใหเปนละครดึกดําบรรพ โดยมีเรือ่ งราวเกี่ยวกับอาณาจักรศรี
วิชัยที่เจริญรุงเรืองอยูในภาคใตของประเทศไทยเมื่อประมาณป พ.ศ. 1100 แสดงใหเห็นถึงความ
กลาหาญและความสามัคคีของบรรพบุรุษทางตอนใตของไทยในการตอสูปกกันประเทศ วีรบุรุษที่
สําคัญในสมัยนั้นก็คือ”พระเจาศรีธรรมาโศกราช” นั่นเอง บทละครเรื่องนี้แตงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513
จัดแสดงที่โรงละครแหงชาติ เมื่อวันที่ 1 – 6 และ 10 – 12 กรกฎาคม พ.ศ.2513
เรื่องยอ ศรีธรรมาโศราช
เจาศรีธรรมาฯ เจาชายแหงนครศรีธรรมราช ไดอัญเชิญพระราชสาสนของพระ
เจาธรรมาศก กษัตริยผูครองเมื่องนครฯไปเจริญสัมพันธไมตรี กับพระเจากรุงศรีวิชยั เมื่อเดินทาง
มากรุงศรีวชิ ัยแลวไดรูจักกับระเดนกุสุมาพระราชธิดาของระตูศรีวิชัยพรอมทั้งอัศมาหราและ
ราเชนทร ราชทูตแหงอินเดียที่ไดมาเจรจาเรื่องขอดินแดน แตระตูศรีวิชัยไมตกลงจึงทําใหราเชนทร
โกรธและกลับไปฟองพระเจากูโลตน แหงเมืองโจฬะ ในอินเดีย
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เจาศรีธรรมาฯเมื่อไดรูจักกับกุสุมาแลวก็เกิดความรักตอกัน ทําใหอัศมาหราซึง่
หลงรักกุสุมาอยูเชนเดียวกันเกิดความไมพอใจ จึงเปนเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาทจะฆากัน แต
ประไหมสุหรีไดออกมาหามไวทัน ในขณะเดียวกันก็มีทหารมาแจงขาววากองทัพของอินเดียกําลัง
จะยกทัพไปตีเมืองนครฯ เจาศรีธรรมาฯ จึงขอลากลับเมืองนครฯ ระตูศรีวิชัยไดสั่งใหอัศมาหราคุม
กองทัพเมืองชวาไปชวย กุสุมาขอตามไปดวยโดยปลอมตัวเปนชายไปในกองทัพดวย เมื่อมาถึง
เมืองนครฯเจาศรีธรรมาฯเห็นกุสุมาก็จาํ ไดจึงทักทายกัน แตโนรีซึ่งเปนคูรักของเจาศรีธรรมาเห็นเขา
เกิดความหึงหวงเกิดการทะเลาะวิวาทกัน พอดีกับกองทัพของพวกโจฬะยกมาถึง ทุกคนจึงรวม
กําลังกันตอสูเพื่อบานเมือง ยุติเรื่องสวนตัวทัง้ หมดไวกอน ในการทําสงครามกุสุมากําลังเสียทีแก
ขาศึกแตโนรีเขาชวยไวได จึงถูกฟนลมลงและเสียชีวิต ทางดานเจาศรีธรรมาก็ไดชวยชีวิตอัศมา
หราไว อัศมาหราไดเห็นน้าํ ใจของเจาศรีธรรมาฯจึงยกกุสุมาให เมือ่ เสร็จสงครามเจาศรีธรรมาฯ
และกุสุมาก็ไดแตงงานกัน
2.4) พอขุนผาเมืองผูเสียสละ(2515)

ภาพที่ 35ละครดึกดําบรรพแสดงทางเวที เรื่องพอขุนผาเมืองผูเสียสละ
ในสวนหลังตําหนัก เอื้องคําแตงตัวเปนชายออกมาพบกับขุนผาเมือง
พอขุนศรีนาวนําถมและนางชอทิพยพรอมดวยนางเสืองออกมาพบ
ที่มาของภาพ : เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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เรื่อง “พ อขุน ผาเมื องผู เสียสละ” นี้ เป น เรื่องราวที่เกิดขึ้น ในสมัย ที่กอตั้งสุโขทัย
กลาวถึงพอขุนผาเมืองเจาเมืองราดซึ่งเปนพระโอรสของพอขุนศรีนาวนําถมแหงกรุงสุโขทัยไดอุทิศ
แรงกายในการที่จะกอบกูเอกราชของสุโขทัยจากขอม จนสําเร็จและเสียสละยอมยกกรุงสุโขทัย
และนามกรที่ไดรับมาใหกับเพื่อนรักคือพอขุนบางกลางทาว จากเรื่องราวตางๆ ที่ปรากฏในศิลา
จารึกและประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยจึงทําให สมภพ จันทรประภาไดแตงบทละครเรื่อง “พอขุนผา
เมืองผูเสียสละ”ขึ้นมา โดยแตงเปนบทละครดึกดําบรรพ ที่ใชแสดงทางเวที เมื่อ พ.ศ. 2512
เรื่องยอ พอขุนผาเมืองผูเสียสละ
ขุนผาเมืองพอขุนนอยแหงเมืองราดไดชักชวนขุนรวงแหงเมืองบางยางไปไหวพระ
ธาตุจอมกิตติ ที่เมืองเชียงแสนกัน ในระหวางที่ไหวพระธาตุ ขุนผาเมืองไดเห็นนางเอื้องคําถูกนอย
หลาและพวกลวนลามจึงเขาชวยจนนอยหลาและพวกหนีไป ขุนผาเมืองจึงไดรูจักนางเอื้องคํา ตอ
มาก็เกิดเปนความรักซึง่ กันและกัน ตอมาพอขุนศรีนาวนําถมไดเรียกตัวขุนผาเมืองกลับสุโขทัย ขุน
ผาเมืองจึงตองกลับสุโขทัยและไดพานางเอื้องคํามาดวยโดยใหปลอมตัวเปนชาย พอขุนศรีฯและ
นางชอทิพยทราบความจริงวานางเอื้องคําเปนหญิง จึงบังคับใหขุนผาเมืองแตงงานกับสิขรเทวีธดิ า
พญาขอม ในงานแตงงานของขุนผาเมืองกับนางสิขรนัน้ กษัตริยขอมคือพระเจาอินทรวรมัน ได
ประทานนามใหกับขุนผาเมืองวา “อันกมรเต็งศรีอินทราทิตย”
ขุนผาเมืองไดพานางสิขรมาอยูยังเมืองราด ตอมาขุนรวงไดนําจดหมายของนาง
เสืองนองสาวของขุนผาเมืองมาให นางเสืองไดแจงวาตนเองจะตองหลบหนีมาอยูเมืองบางยาง
เพราะวาพระบิดาและพระมารดาสิ้นพระชนมแลว ในขณะเดียวกันขุนรวงหรือขุนบางกลางทาวก็
ชวนขุนผาเมืองใหรวมกําลังสูกับขอม แตขุนผาเมืองไมเห็นดวยเพราะยังเห็นวากองทัพไทยนั้นยัง
ไมพรอมที่จะตอสูกับขอม ตอมาขุนบางกลางทางและนางเสืองเห็นพวกขอมขมเหงรังแกคนไทย
มากขึนจึงรวบรวมคนเขาตอสูกับขอม ในครั้งนี้ขุนผาเมืองก็ยกกําลังมาชวยและสามารถขับไลขอม
ออกจากสุโขทัยไดหมดสิ้น เมื่อเสร็จสงคราม ขุนผาเมือง จึงสถาปนาขุนบางกลางทาวขึ้นเปนพอ
เมืองสุโขทัย และยกนาม ศรีอินทราทิตย ทีก่ ษัตริยขอมประทานใหตนเองใหแกขุนบางกลางทาว
ดวย สวนนางสิขรเทวีไมพอใจในการกระทําของขุนผาเมืองจึงหนีกลับเมืองขอม ขุนผาเมืองจึงได
ดรับนางเอื้องคํามาอยูท ี่เมืองราดดวยกัน
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2.5) เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(2515)

ภาพที่ 36ละครดึกดําบรรพแสดงทางเวที เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถยกกองทัพไปตีพมา
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
บทละครเรื่อง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”นี้ เปนบทละครดึกดําบรรพที่แสดง
ทางเวทีอีกเรื่องหนึ่ง ที่สมภพ จันทรประภา ประพันธขนึ้ เมื่อ ป พ.ศ. 2515 เพราะดวยความสงสัย
วาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนาจะทรงมีพระราชโอรส จึงไดทําการคนควาหาหลักฐานโดยคนควา
จากพงศาวดารอยุธยา ฉบับของหลวงประเสริฐ คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด
และจดหมายเหตุวันวลิต แลวจึงนํามาเขียนเปนบทความลงในวารสารกอน หลังจากนั้นจึงไดนาํ
มาแตงเปนบทละคร ดวยมีวัตถุประสงคในการแตงบทละครเรื่องนีเ้ พื่อตองการเผยแพรใหทราบถึง
พระประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผูทรงมีพระคุณตอชาติไทยอยางมากมาย ดังคํานําที่ผู
ประพันธเขียนไวในสูจิบัตรการแสดงวา “บทละครเรื่องสมเด็จพระนเรศวร เปนเพียงบทละครทีอ่ ิง
พงศาวดาร จึงขอความกรุณาใหถือเปนเพียงบทละครเทานั้น การนําพงศาวดารมาทําละครนัน้
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เปนความปรารถนาอยางสูง เพราะเปนประโยชนในการที่จะเผยแพรความรูทเี่ กี่ยวกับเรื่องราวของ
บรรพบุรุษ แตในขณะเดียวกันก็พบความลําบากในการทีจ่ ะตองระวังถึงแกนสารของพงศาวดาร”33
บทละครเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี้เริ่มเรื่องเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียใหแก
พมาแลวในป พ.ศ. 2099 ซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระชนมายุเพียง 15 พรรษาได
ทอดพระเนตรเห็นทุกสิง่ ทุกอยางไมวาจะเปนพมาทําลายเกียรติ ทําลายทรัพยสนิ ทําลายชีวิตของ
คนไทยในครั้งที่ตามเสด็จบุเรงนองมาในกองทัพทีย่ กมาตีกรุงศรีอยุธยาดวย ดังมีเรื่องยอในบท
ละครวา
เรื่องยอ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรไดตามเสด็จ บุเรงนอง กษัตริยพมามาทําสงครามกับไทยและ
ไดเห็นความพินาศยอยยับของกรุงศรีอยุธยาที่ตองตกเปนเมืองขึ้นของหงสาวดีเพราะการขาด
ความสามัคคีของคนไทย
เมื่อพระนเรศวรไดประทับอยูยังหงสาวดีไดรูจักกับ มณีจัน สาวชาวมอญที่อยูใน
บานของพระยาเกียรติ พระยาราม จึงไดออกปากฝากชวยดูแล พระสุพรรณกัลยา ตอมาพระ
นเรศวรไดพนันชนไก กับมังกะยอชวา และไกของพระองคไดรับชัยชนะ แต มังกะยอชวาพูดสบ
ประมาทวา ไกเชลย จึงทําใหพระนเรศวรแคนใจเปนอยางมาก ฝายมณีจันและมณีอิน ไดเขามา
ถวายตัวตอพระสุพรรณกัลยาทีห่ งสาวดี เพราะมณีจนั นัน้ จงรักภักดีตอ พระนเรศวร แตถูกนางลํา
เภา พระพี่เลีย้ งพระสุพรรณฯคอยกีดกัน เมื่อพระนเรศวรทําศึกตีเมืองคัง ไดสําเร็จ จึงลอบมาพบ
กับพระสุพรรณฯ และทูลเชิญใหกลับอยุธยาดวยกัน พระสุพรรณกัลยาทรงไมเห็นดวย เพราะ
รักษาเกียรติยศของตนและตองการกลับอยางสมพระเกียรติ
พระนเรศวรจึงไดพาคนไทยกลับ
อยุธยา พระยาเกียรติ พระยาราม มณีอิน มณีจนั และนางลําเภา ไดตามเสด็จมาดวยเพราะรัก
และหวงใยในตัวพระนเรศวร แตพระนเรศวรใหนางลําเภากลับไปอยูก ับพระสุพรรณกัลยา
พระยาพิชัย และ พระยาสวรรคโลก เอาใจออกหางพระนเรศวร โดยไปเขากับฝาย
พมา พระนเรศวรทราบขาวจึงยกกําลังไปปราบ พระองคไดเห็นคนไทนรบราฆาฟนกันเองทําให
พระองคเสียพระทัยเปนอยางมาก ตอมาพมาโดยการนําของมหาอุปราชยกทัพมาตีอยุธยา พระ

33

สมภพ จันทรประภา, “นเรศวรมหาราช,” สูจิบัตรการแสดงละครดึกดําบรรพ, (นครหลวงฯ : อักษร
สยามการพิมพ, 2515) หนา 71 - 72
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นเรศวรไดยกทัพออกไปตอสูและไดกระทํายุทธหัตถีกัน
พระนเศวรจึงไดรับชัยชนะ

มหาอุปราชาเสียทีถกู ฟนขาดคอชาง

2.6) เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยา(2517)

ภาพที่ 37ละครดึกดําบรรพแสดงทางเวที เรื่องสมเด็จพระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยา
สมเด็จพระนเรศวรเขาเฝาพระสุพรรณกัลยายังตําหนัก
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
บทละครดึกดําบรรพเรื่อง “สมเด็จพระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยา” นี้เปนบท
ละครที่ สมภพ จันทรประภา ไดจัดทําขึน้ ใหมโดยนําเอาบทละครเรือ่ งสมเด็จพระนเรศวรเรื่องหนึ่ง
และ เรื่องพระสุพรรณกัลยาเรื่องหนึง่ มาตัดตอและปรับปรุงขึ้นใหมเพื่อใหเนื้อเรื่องสอดคลองกัน
ตามประวัติศาสตร การประพันธบทละครเรื่องนี้จะกลาวถึงพระสุพรรณกัลยาที่ทรงเสียสละในการ
ที่จะตองไปอยูห งสาวดีเพื่อแลกเปลี่ยนพระนเรศวรกลับมา และ พระนเรศวรผูทรงกอบกูเอกราชให
แกไทย บทละครเรื่องนี้การเริ่มเรื่องจะไมตรงกับชื่อเรือ่ ง กลาวคือชือ่ เรื่องคือ สมเด็จพระนเรศวร
และพระสุพรรณกัลยาแตการเริ่มในบทละครเรื่องนี้จะเริม่ ที่บทของพระสุพรรณกัลยากอนโดยที่
พระมหาธรรมราชา และ พระวิสทุ ธิกษัตริยปรึกษากันในเรื่องที่จะสงพระสุพรรณฯไปแลกเปลี่ยน
พระนเรศวรกลับคืนมา แลวจึงจะสอดสลับเรื่องราวของพระนเรศวรที่อยูทางหงสาวดีสลับกันไป
บทละครดึกดําบรรพเรื่องนี้ไดแตงขึ้นในป พ.ศ. 2515 ดังมีเนื้อเรื่องยอวา
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เนื้อเรื่องยอ สมเด็จพระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยา
พระมหาธรรมราชา ไดปรึกษากับ พระวิสุทธิกษัตริย ถึงเรื่องทีจ่ ะตองสงพระ
สุพรรณกัลยาไปแลกเปลี่ยนพระนเรศวรกลับคืนมา แตพระวิสทุ ธิกษัตริยไมเห็นดวย พระสุพรรณ
กัลยาไดยนิ ทีท่ ั้งสองพระองคปรึกษากันจึงขออาสาไปอยูหงสาวดี ที่เมืองหงสาวดี บานพระยา
เกียรติ พระนเรศวรคุยอยูก ับมณีจันเรื่องทีท่ รงคิดถึงเมืองไทย พอดีกับ ทะนง ไดทูลวา มังกะยอ
ชวา ทาพนันชนไก พระนเรศวรรับคําทาและ ชนะพนันชนไก แต มังกระยอชวาไดสบประมาทไก
พระนเรศวรวาไกเชลย ทําใหพระนเรศวรแคันใจมาก
พระมหาธรรมราชา พาพระสุพรรณกัลยามาถวายตอพระเจาบุเรงนอง พระเจาบุ
เรงนองรับไวและยกพระสุพรรณฯใหกับ มังไชยสิงหโอรสองคใหญ แลกเปลี่ยนกับพระนเรศวรได
กลับอยุธยา พระนเรศวรไดมาลามณีจนั กลับอยุธยา ที่ตําหนักของพระสุพรรณฯ นางภูคํา ชายา
ของมังไชยสิงห และ นางมเวสินหมอมหามชาวมอญไดมาหาพระสุพรรณฯ นางมเวสิน รูวา มังไชย
สิงหโปรด พระสุพรรณฯ มาก จึงยุยงให นางภูคํา เปนศัตรูกับพระสุพรรณฯ และนางภูคําไดดูหมิน่
คนไทยทําใหนางลําเภาขาหลวงคนสนิทของพระสุพรรณโกรธจึงเกิดการวิวาทกัน แตมังไชยสิงห
หามปรามไวได เมื่อบุเรงนองสวรรคต มังไชยสิงหจึงจัดงานพระบรมศพและปาวประกาศใหหัว
เมืองนอยใหญมารวมพิธี โดยเฉพาะอยุธยา พระนเรศวรไดเสด็จมาดวยเมื่อเสร็จงานศพแลวยังไม
กลับอยุธยาจึงไปหาพระสุพรรณฯยังตําหนัก และทูลวาไดยกทัพไปตีเมืองคังและไดรับชัยชนะกลับ
มา ครัง้ นี้จะพาพระสุพรรณฯหลบหนีกลับอยุธยาดวย แตพระสุพรรณฯไมยอม ที่วงั จันทรใน
อยุธยามณีจัน กําลังปรับทุกขอยูกับมณีอินเมื่อรูขาววาพระนเรศวรจะไปปราบกบฏเมื่อสวรรคโลก
และเมืองพิชัย ก็เปนหวง ตอมาพมาโดยการนําของมหาอุปราชยกทัพมาตีอยุธยา พระนเรศวรได
ยกทัพออกไปตอสูและไดกระทํายุทธหัตถีกัน พระนเศวรฟนมหาอุปราชสิ้นชีวิต

96

2.7) เรื่องชีสิน(2517)

ภาพที่ 38 ละครดึกดําบรรพแสดงทางเวที เรื่องชีสิน
ตําหนักในสวนเมืองตัง่ กานเจา นางชีสนิ ฟงขาวจากทหารและนางกํานัล
ที่มาของภาพ : เอื้อเฟอภาพโดยสุรางค อิงคเวทย
“ชีสิน” เปนบทละรดึกดําบรรพอีกเรื่องหนึ่งที่เกีย่ วของกับประวัตศิ าสตรไทยใน
สมัยนานเจา ซึ่งสมภพ จันทรประภา ไดนําขอมูลทั้งหลายมาจากหนังสือเรื่อง อาณาจักรนานเจา
เขียนโดยพระยาอนุมานราชธน จากจารึกอาณาจักนานเจาของกรรมการประวัติศาสตร สํานัก
นายกรัฐมนตรี และ บันทึกเรื่อง หมานชู ของ ฝนฉัว ที่กลาวถึงอาณาจักรนานเจา สมัยของ พระ
เจาพีลอโกะ ที่ไดรวบรวมแควนใหญๆทั้ง 6 แควน รวมเปนอาณาจักรเดียวกันได สมภพ จันทร
ประภา ไดแตงบทละครเรื่องนี้โดยจินตนาการเรื่องราว ฉาก เครื่องแตงกายของตัวละคร ตามเคา
ความจากหนังสือดังกลาวขางตน โดยไดจดั แสดงขึ้นที่โรงละครแหงชาติเมื่อ พ.ศ. 2517
เรื่องยอ ชีสิน
แควนตั่งกานเจาหนึ่งใน 6 แควนใหญมี เผยหลอตั๋ง เปนผูปกครอง เผยหลอตัง๋ มี
ภรรยาที่ฉลาดและสวยงามมากนามวา ชีสนิ เมื่อ พระเจาพีลอโกะ ผูป กครองอาณาจักรนานเจา
ตองการทีจ่ ะรวมแควนทัง้ 6 เขาดวยกัน จึงไดสงเทียบเชิญผูปกครองแควนทัง้ หลายมาประชุมและ
เซนไหวบรรพบุรษกัน เผยหลอตั๋งตองไปงานนี้ดว ยจึงลานางชีสนิ เพื่อออกเดินทาง นางชีสนิ จึงได
มอบกําไลเหล็กใหสามีสวมขอมือไว เมื่อถึงวันประชุม เจาครองแควนทัง้ 6 ไดมาประชุมพรอมกัน
ที่นา นเจา ระหวางประชุมมีการถกเถียงกัน สุดทายก็ตกลงที่จุดหมายเดียวกัน
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ชิงผิงกวนขุนนางผูใหญของพีลอโกะ วางแผนที่จะกําจัดเจาเมืองทัง้ 6 โดยการ
เผาไฟ ณ ที่กราบไหวบรรพบุรุษ พรอมทัง้ พาพีลอโกะออกมาได จากเหตุการณครั้งนี้ พีลอโกะจึง
ตองรับผิดชอบจึงไดเชิญญาติของเจาเมืองตางๆมารับศพ แตไมสามารถแยกแยะไดวาใครเปนใคร
เนื่องจากศพนัน้ ไหมเกรียมหมด เวนแตศพของ เผยหลอตั๋ง เทานัน้ ทีน่ าง ชีสินจําไดเพราะสังเกต
จากกําไลเหล็กที่ตนเองมอบใหมา นางจึงรับศพสามีกลับไป จากความเฉลียวฉลาดของ ชีสิน ทํา
ให พีลอโกะสนใจจึงยกกองทัพไปยังแควนตั่งกานเจา พรอมทัง้ ขอรองใหนางชีสินไปอยูดวยกับตน
แตนางไมยอม จึงเกิดสงครามขึ้น พีลอโกะไดรับชัยชนะจึงบุกเขาเมือง แตก็สายไปเพราะวานางชี
สินไดชิงฆาตัวตายไปกอนแลว
2.8) เรื่องสมเด็จพระสุริโยทัย(2521)

ภาพที่ 39ละครดึกดําบรรพแสดงทางเวที เรื่องสมเด็จพระสุริโยทัย
ที่มาของภาพ : เอื้อเฟอภาพโดยจงลักษณ ทองนิ่ม
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บทละคร เรื่อง “สมเด็ จ พระสุ ริโทั ย ” นี้ เป น บทละครดึ ก ดํ า บรรพ อี ก เรื่องหนึ่ งที่
สมภพ จันทรประภา ไดประพันธขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2521 โดยนําเรื่อง “พระเฑียรราชาไดราชสมบัติ”
พระนิพ นธของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ ท รงนิ พ นธไวในหนั งสื อชุม นุม พระนิพ นธ
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ภาคสอง มาเปนโครงเรื่อง ซึ่งเปนเรื่องราวในประวัติศาสรไทย
สมัยอยุธยาตั้งแตพระชัยราชาธิราชสวรรคต พระแกวฟ าขึ้นครองราชย ทาวศรีสุดาจันทรและ
ขุน วรวงษาฯ ถู กกํ าจัดจนถึ งพระเฑี ยรราชาครองราชยท รงพระนามวาพระมหาจัก รพรรดิ์และ
สมเด็จพระสุริโยทัยขาดคอชางบทละครดึกดําบรรพเรื่อง สมเด็จพระสุริโยทัย นี้ไดจัดแสดงครั้งแรก
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พรบรมราชินีนาถ ณ เวทีสวนอัมพร พระราช
วังดุสิต เมื่อวันที่ 10สิงหาคม พ.ศ.2521
เรื่องยอ สมเด็จพระสุริโยทัย
เมื่อพระชัยราชาธิราชสวรรคต พระแกวฟาพระราชโอรสขึ้นเสวยราชย แตเนื่อง
จากทรงมีพระชนมายุเยาว ทาวศรีสุดาจันทรพระราชมารดาจึงเปนผูส ําเร็จราชการแทน ครั้งหนึ่ง
ทาวศรีสุดาจันทรไดฟนความหลังกับเฑียรราชาแตพระเฑียรฯไมสนใจดวยเนื่องจากเห็นทาวศรี
สุดาจันทรมีสมั พันธกับขุนชินราช ทําใหทา วศรีสุดาจันทรแคนใจเปนอยางมาก
ขุนชินราชจัดการฆาเจาพระยามหาเสนาตาย พรอมทัง้ พระแกวฟาเห็นพฤติกรรม
ของพระราชมารดา จึงเปนเหตุใหถกู ลอบปลงพระชนม ทาวศรีสุดาจันทรจงึ ใหขนุ ชินราชขึ้นครอง
ราชย บานเมืองเกิดจึงความระส่ําระสาย พระเฑียรราชาทนพฤติกรรมของเจาแมยั่วเมืองฝายซาย
ไมได และเกรงวาจะมีภัยมาถึงตัวจึงหลบหนีออกบรรพชา
ขุนพิเรนทรเทพ ขุนอินทรเทพ หมืน่ ราชเสนหา หลวงศรียศ ปรึกษาและวางแผน
กําจัดทาวศรีสดุ าจันทรและขุนวรวงศาฯจนจับตัวไปประหารได จึงทูลเชิญพระเฑียรราชาขึ้นปก
ครองแผนดินทรงพระนามวาพระมหาจักรพรรดิ์ พระเจาตะเบ็งชะเวตี้ไดแจงขาววาอยุธยาเปลี่ยน
แผนดินใหมจงึ ยกกองทัพมาตีอยุธยา โดยใหพระเจาแปรเปนทัพหนา ตะเบ็งชะเวตี้ เปนทัพหลวง
พระยาพะสิม เปนทัพหลัง เขามาทางดานเจดียสามองค พระมหาจักรพรรดิ์ทราบขาวจึงเสด็จ
ออกรบ พระสุริโยทัยขอตามเสด็จดวยโดยปลอมเปนชาย เมื่อกระทําสงครามพระมหาจักรพรรดิ์
เสียที พระสุริโยทัยทรงบังคับชางเขาขวางจึงถูกพระเจาแปรฟนสิ้นพระชนมบนคอชาง
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2.9) เรื่องตามพรลิงค(2523)

ภาพที่ 40 เรือ่ งตามพรลิงค พระเจาศรีธรรมาศกราช
ที่มาของภาพ : เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา
บทละครดึกดําบรรพเรื่อง “ตามพรลิงค”(ตาม พะ ระ ลิงค)นี้ เปนบทละครที่
เกี่ยวของกับประวัติศาสตรไทยอีกเรื่องหนึง่ ที่เกิดขึ้นในภาคใตของไทยคือ เมืองนครศรีธรรมราชที่
อยูในอํานาจของอาณาจักรศรีวิชัยนัน้ เคยมีความสัมพันธกับสุโขทัยมากอนและตอมาจนถึงอยุธยา
ในสมัยพระเจาอูทอง และมาแนนแฟนในรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ตามหลักฐานที่ปรากฏใน
คําอภิปรายของ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ที่อภิปรายในการสัมนาทางประวัตศิ าสตรเรื่องราชวงศศรี
ธรรมาโศกราช ในวันที่ 12 มกราคม 2519 จากความสัมพันธดงั กลาวทําใหทราบวาพระอัครมเหสี
ของพระบรมไตรโลกนาถเปนเจานายทางเมืองนครศรีธรรมราชและเปนพระราขชนนีของ
พระบราราชาธิราชที่ 3 จึงเปนแนวคิดให สมภพ จันทรประภาแตงบทละครเรื่อง ตามพรลิงคขึ้นมา
และจัดแสดงที่โรงละครแหงชาติ14 – 16 และ 21 – 23 พฤศจิกายน 2523 โดยคณะละครอาสา
สมัคร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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เรื่องยอ ตามพรลิงค
เมืองนครศรีธรรมราช พระเจาศรีธรรมศกราช พรอมพระมเหสี และบรรดาขุน
นางขาราชการกําลังปรึกษาเรื่องทีท่ างอยุธยาจะขอนางสรอยมาลาพระธิดาของพระองคใหกับพระ
ราเมศวร แตมหาเสนาเทพาที่หลงรักนางสรอยมาลาอยูท ัดทานไว
ประโคนขุนโจรใหญรูวาเมืองนครจะรวมกับอยุธยาไดรวบรวมกําลังหมายจะชิง
เมืองนครฯพรอมทั้งจะเปลี่ยนชื่อเมืองนครฯเปนตามพรลิงคดวย ตอมาพระราเมศวรไดยกทัพมา
เมืองนครเและไดพบนางสรอยมาลา จนเกิดความรักตอกัน
ประโคน ขุนโจรแหงศรีวิชยั ไดลอบมาพบ มหาเสนเทพาและชักชวนใหชิงเมือง
นครฯ พระเจาศรีธรรมศกรูทัน จึงสัง่ ใหทหารลอมจับ แต มหาเสนา และ ประโคนหนีไปได ตอมา
นางสรอยมาลา มาหานางคณฑีที่บา น ประโคนก็บุกบานนางคณฑี นางคณฑีตอสูจ ึงถูกฟนนาง
พิกุลทองเขาชวยจึงถูกประโคน ฆาตาย นางสรอยมาลารองขอชีวิตของนางคณฑี ประโคนจึงยก
ใหแตจับตัวนางสรอยมาลาไปพอดีกับมหาเสนาออกมาเห็นแมบาดเจ็บก็ตกใจจึงเขาไปกอด
ประคอง นางคณฑีจึงแทงมหาเสนาเสียชีวิต สวนตัวนางเองก็เสียสติวิกลจริต พระราเมศวร อาสา
ติดตาม นางสรอยมาลากลับคืนมา จนไดตอสูกับประโคน จนไดรับชัยชนะไดนางสรอยมาลากลับ
คืนมาอภิเษกอยางสงางาม

101

4.3 บทละครพูดสลับลํา
บทละครพูดสลับลํา เปนละครแนวประวัติศาสตรเชนเดียวกับบทละครดึกดําบรรพ
มีจํานวนทัง้ หมด 11 เรื่อง ไดแก
1) แสดงทางโทรทัศนจาํ นวน 5 เรื่อง
1.1) เรื่องอยุธยาอากูล(2517)

ภาพที่ 41ละครพูดสลับลําแสดงทางโทรทัศน เรือ่ งอยุธยาอากูล
ทองพระโรงกรุงศรีอยุธยาพระเจาสุริยามรินทรออกวาราชการ
ที่มาของภาพ : เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
เรื่อง”อยุธยาอากูล”นี้เปนบทละครพูดสลับลําเรือ่ งแรกที่ สมภพ จันทรประภา
ประพันธขึ้นเพือ่ ใชแสดงทางโทรทัศนโดยอาศัยประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจาอยูห ัว
สุริยามรินทรเปนโครงเรื่อง กลาวคือเมื่อ พ.ศ. 2302 พระเจาอลองพญา แหงอังวะ ยกทัพมาตีกรุง
ศรีอยุธยา เรือ่ ยมาตั้งแตเมืองมะริด ตะนาวศรี เมื่อเห็นวาไทยออนแอก็ทาํ สงครามตีเมืองขึน้ มา
เรื่อยจนตีไดเพชรบุรี ทางไทยไดเตรียมรับขาศึกทาง ดานเจดียสามองค และทางเมืองตาก ทําให
การตานทานทางดานตะวันตกไมเพียงพอ พมาจึงบุกเขาตีกรุงศรีอยุธยาได สงครามครั้งนี้ใหบท
เรียนในการปองกันบานเมืองไดเปนอยางดี บทละครพูดสลับลําเรื่อง “อยุธยาอากูล” นี้แตงขึ้นเมือ่
พ.ศ. 2517
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เรื่องยอ อยุธยาอากูล พ.ศ. 2302 พระเจาอลองพระยาแหงกรุงอังวะ ยกทัพเขา
ตีไทยเพื่อลองกําลัง บุกเขาที่เมืองมะริด ตะนาวศรี ตีไลขั้นมาจนถึงเพชรบุรี และมีเปาหมายที่กรุง
ศรีอยุธยา นิ่มธิดาพระยาราชฤทธานนทกับสิงหคูรัก วิตกวาศึกสงครามจะมาถึงเมืองอยุธยา
พระยาราชฤทธานนทไมพอใจที่รูวาสิงหลอบพบกับลูกสาว ตั้งขอรังเกียจวากินบนเรือนขีร้ ดบนหลัง
คา สวนพระเจาอลองพระยากับมังระราชโอรสและมังฆองนรธาหารเอก วางแผนจะยกทัพเขา
อยุธยา โดยใชนายแจงคนไทยที่เขาสวามิภักดิ์พมาเปนไสศึกฝายอยุธยาเหลาขุนนางของขุนหลวง
สุริยามรินทร พยายามปกปดมิไดทูลความจริงเรื่องศึกสงครามใหพระองครู เมื่อถูกถามก็ตอบ
บายเบี่ยง พระยาราชทธานนทจึงนําเรื่องสงครามนี้ไปพูดกับสิงห แตก็มิ กลาทูลใหทรงทราบ
เพราะเกรงว า จะขั ด กั บ เจ า นาย สิ ง ห ร วบรวมรายชื่ อ เพื่ อ ถวายฎี ก า ขอให ขุ น หลวงหาวั ด
พระอนุชา มาบัญชาการรบปองกันพระนคร ชาวบานจึงรวมตัวกัน นายแจงเขาไกลเกลี่ยขอให
ชาวบานยอมแพ ขุนหลวงสุริยามารินทรปลอมตัวเขาปะปนกับชาวบานดวย จึงไดรูความจริง
และไดพบความกลาหาญของสิงห จึงเรียกขุนนางเขาประชุมดวยความโกรธและเชิญขุนหลวงหา
วัดเสด็จลาผนวชมาวาราชการ พระเจา อลองพระยาเคลื่อนทัพเขาตีอยุธยา ตไมสามารถเขาถึง
ไดจึงถอยทัพและจับสิงหได พระเจาอลองพระยาเกลี้ยกลอมใหสิงหมาเปนพวก และบังคับใหใช
ปนใหญยิงถลมทําลายพระที่นั่งสุริยามรินทร สิงหไมยอมทําตาม ปนใหญที่ใชยิงกระบอกแตกถูก
พระเจาอลองพระยาบาดเจ็บ พมาจึงยกทัพกลับ อยุธยารอดพนจากพมา สิงหหนีออกมาได ตอ
มาพระยาราชฤทธานนทจึงยอมรับสิงหเปนลูกเขย.
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1.2) เรื่องทาวเทพษัตรีย ทาวศรีสุนทร(2517)

ภาพที่ 42ละครพูดสลับลําแสดงทางโทรทัศน เรื่องทาวเทพษัตรี ทาวศรีสุนทร
บานคุณหญิงจัน คุณหญิงมุก ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยพันเอก พิเศษหญิงสาวิกา ชื่นคงชู
บทละครพูดสลับลําเรื่องตอมาคือเรื่อง “ทาวเทพษัตรีย ทาวศรีสุนทร” เปนเรื่อง
ราวที่เกี่ยวกับความกลาหาญเด็ดเดี่ยวของวีรสตรีของไทยในสมัยรัตนโกสินทร คือ ภรรยาเจาเมือง
ถลาง และนองสาวนาม มุก และ จัน เมื่อพมาโดยการนําทัพของเจาปดุง กรีฑาพลจํานวนหนึ่งแสน
สี่หมื่น โดยแบงกองทัพออกเปนเกาทัพ ยกมาตีไทยถึง 5 ทางดวยกัน ทัพหนึ่งยกลงไปตีทางใต
และตีเมืองไดตั้งแตชุมพรลงไปจนถึงตะกั่วปาตะกั่วทุง และขามฝงไปตีเมืองถลาง แตคุณหญิงมุก
และคุณหญิงจัน ไดรวมกําลังกับชาวเมืองปองกันเมืองถลางไวได บทละครเรื่องนี้ ไดแตงขึ้นในป
เดียวกันกับเรือ่ งอยุธยาอากูล คือ พ.ศ. 2517 โดยอาศัยเคาความจากประวัตสิ กุล ณ ถลางเปนเคา
โครงดําเนินเรือ่ ง
เรื่องยอ ทาวเทพษัตรีย ทาวศรีสุนทร
พ.ศ. 2328 พระเจาปดุงแหงพมา จัดทัพเปนเหาทัพ ยกทัพเขาตีไทย 5 ทาง แต
ดวยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เมืองไทยจึงรอดพ นจากอัน ตราย
คราวนั้น ทัพหนึ่งในหาทัพยกลงไปตีปกษใตตั้งแตชุมพร ไชยานคร ตะกั่วทุง ตะกั่วปา และขามฝง
ไปตีเมืองถลางบนเกาะภูเก็ต เมืองถลาง อยูดวยความสงบสุข ชาวไทย อิสลามรักใครปรองดองกัน
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เปนอยางดี พระยาถลางมีภริยาชื่อคุณหญิงจัน นองสาวคุณหญิงจันคือคุณหญิงมุก เปนสตรีที่มี
ความเฉลียวฉลาด เขมแข็ง ทัพพมาซึ่งมียี่หวุนเปนแมทัพ ยกทัพทางเรือมุงเขาสูเกาะถลาง เปน
เวลาที่พระยาถลางปวยหนักและเสียชีวิต คุณหญิงจันจึงเปนผูนําทหารและชาวถลางปองกันเกาะ
ถลางไมใหพมาบุกเขาได โดยตั้งคายที่บานตะเคียน รวมพลและหาอุบายลอหลอกพมาใหพมา
เห็นวาไทยมีกําลังมาก ซาเล็มชาวอิสลามคนสนิทของคุณหญิงจันถูกพมาจับตัวได คุณทองเพ็ง
และเจิม พาทหารไทยบุกเขาชวยซาเล็มออกมาไดแลวไลตอนพมาไปในที่กวางในคาย ใหทหาร
ไทยตีโอบลอมพมา ตอสูกันอยางชุลมุน จนในที่สุดพมาพายแพถอยรนกลับไป จากวีรกรรมครั้งนี้
คุณหญิงจันไดรับการแตงตั้งเปนทาวเทพษัตรี คุณมุกเปนทาวศรีสุนทร และแตงตั้งใหคุณทองพูน
นองชายคุณหญิงมุกเปนเจาเมืองถลาง.
1.3) เรื่องเลือดนานเจา(2517)

ภาพที่ 43ละครพูดสลับลําแสดงทางโทรทัศน เรื่อง เลือดนานเจา เครื่องแตงกาย สมัยนานเจา
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยสุรางค อิงคเวทย
สมภพ จันทรประภา แตงบทละครพูดสลับลําเรื่อง “เลือดนานเจา” ขึ้นเพื่อใหคน
ดูทราบถึงประวัติศาสตรไทยในสมัยนานเจาที่มพี ระเจาพีลอโกะซึ่งเปนกษัตริยที่มีความสามรถ
มากไดรวบรวมอาณาจักรนานเจาใหยิ่งใหญ ติดตอผูกไมตรีกับจีน และไดตอสูกับ ธิเบต ตอมาใน
สมัยพระเจาโกะลอฝง ราชโอรส ก็ไดเจริญรอยตามพระบิดา แตถูก ขุนนางจีนคดโกง จึงตองหัน
กลับไปพึงพา ธิเบตอีก และไดทําสงครามกับขุนนางจีน แตก็มาคิดไดวา การคบกับธิเบตก็ไมเปน
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ผลดีแกตนเอง จึงคิดวาการพึ่งพาตนเองนัน้ ดีที่สุด บทละครเรื่องนี้อาศัยเคาโครงจากจารึกอาณา
จักรนานเจามาแตงเปนเรื่องราวของพระเจาโกะลอฝง กษัตริยหนุม ผูมคี วามสามารถ บทละคร
เรื่องนี้แตงในป พ.ศ. 2517 เชนเดียวกัน
เรื่องยอ เลือดนานเจา
โกะลอฝง กษัตริยแหงอาณาจักรนานเจาราชบุตรพระเจาพีลอโกะมีความสัมพันธ
กับจีนมาชานาน ประกาศตัวเปนศัตรูกับธิเบตที่เปนศัตรูของจีนเพื่อรักษาไมตรีไว ทรงเห็นวาขา
ราชการจีนในนานเจาบางคนมีพฤติกรรมที่ไมดี ทําใหชาวนานเจาเดือดรอนจึงจะสงพระราชสาสน
ไปกราบทูลฮองเต โกะลอฝงคิดจะผูกสัมพันธกับจีนในแนนแฟนยิง่ ขึ้น จึงขอใหฝงเกียอี ลูกชายซึง่
มีเงินยวงเปนคูรักอยูแลว ใหแตงงานกับเงกกงจู ธิดาพระเจากรุงจีน ฝงเกียอียอมทําตามคําบิดา
เพื่อรักษาบานเมือง การแตงงานระหวางผงเกียอีกับเงกกงจูสรางความไมพอใจใหกับหลีมิด ขุน
นางจีน เพราะกลัววาจีนจะเสียอํานาจใหกับนานเจา จึงวางแผนทําลายสัมพันธภาพดวยการยุยง
ชาวเขาแถบชายแดนนานเจา ใหแตกความสามัคคี โดยใชซองเตา ลูกชายหัวหนาเผาเปนเครื่อง
มือ ซึ่งมีความขัดแยงกับอาและนองชายเพื่อชิงตําแหนงหัวหนาเผา ดวยการฆาอาและนองชาย
แลวหลบหนีไปในแดนจีน ซึง่ มีหลีมิดเปนผูอยูเบื้องหลัง เงินยวง ใหกาํ เนิดลูกชายกับฝงเกียอี
นางเงกกงจูติดตามสามีมาอยูที่นา นเจา พบกับเงินยวง ยอมรับนับถือเงินยวงและมีไมตรีที่ดีตาม
ธรรมเนียมจีน หลีมิดหาโอกาสเขาเฝาเงกกงจู กราบทูลเรื่องทีน่ านเจากําลังจะเจริญไมตรีกับธิเบต
ใหเงกกงจูคอยดูทาทีนา นเจาที่มีตอจีน ตอมาผงเกียอีตอ งเดินทางไปชายแดนเพื่อจัดการเรื่องของ
ซองเตา จําเปนตองขามเขตเขาไปในจีนจึงเกิดการตอสูกันระหวางพวกของฝงเกียอีและหลีมิด เงก
กงจูท ราบเรื่องการสูรบครั้งนี้ เสียใจมาก ไมอาจบากหนากลับเมืองจีนได จึงตัดสินใจผูกคอตาย.
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1.4) เรื่อง เผาไทย(2517)

ภาพที่ 44ละครพูดสลับลําแสดงทางโทรทัศน เรื่องเผาไทย
คุมพระยาวชิระปราการ พระยาวชิระปราการนัง่ อยูกับจันทราชา นอยชิณา แสน
ขุนหาญเขามาทําความเคารพ
ที่มาของภาพ : บทละครพูดสลับลําโทรทัศนชุดที่ 6 ของสมภพ จันทรประชา
เรื่อง “เผาไทย” เปนบทละครพูดสลับลําอีกเรื่องหนึ่งที่ สมภพ จันทรประภา
แตงขึ้นในปเดียวกันกับสามเรื่องที่ผานมา คือ ในป พ.ศ. 2517 บทละครเรื่องนี้มีเคาโครงเรื่องมา
จากพงศาวดารเชียงใหม เมื่อพระยากาวิละ เจานครลําปาง ไดมาถวายสิง่ ของและ ครัวเชลยทีต่ ี
ไดตอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชแลว พระองคทรงเลื่อนใหพระยากาวิละขึ้น
เปน พระยาวชิรปราการ ครองเมืองเชียงใหม พระยาวชิระปราการไดทํางานอยางสุดความสามารถ
ในการรวบรวมเผาไทยไวตอสูกับพมา จนทายที่สุดไดรับการสถาปนาเปน พระบรมราชาธิบดีศรี
สุยวงศองคอินทรสุรศักดิ์สมญา มหาขัติยราชราชาไชยสวรรย เขาขันธสีมา พระนครเชียงใหมธานี
เรื่องยอ เผาไทย
พระยาวชิรปราการ พยายามอยางหนักทีจ่ ะรวมคนไทยชาวเขาเผาตาง ๆ ใหเปน
หนึง่ เดียว เพื่อเปนกําลังตอสูกับพมา ที่มี่เจาเมืองตองอูเปนผูน ําทัพเขาตีทางเหนือ และอีกไม
นานจะถึงเมืองเชียงใหม ผูค นแยกยายหนีตาย พระยาวชิรปราการจึงรวมกันหารือกับขุนนาง
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พระจันทราชา นอยชิญา แสนราชโกศ และขุนหาญ แลวจัดแบงใหเปนผูนาํ ในการออกไปเจรจา
กับคนเหลานัน้ ใหกลับมาอยูรวมกัน
ขุนหาญ เขาไปในแดนกระเหรี่ยง เพื่อพบฟานอยหมวด หัวหนาเผา ถูกคนในเผา
ทํารายจนไดรบั บาดเจ็บ ฟานอยหมวด ทราบความประสงคแตไมยอมเขารวมเพราะไมอยากกม
หัวใหใคร
ในระหวางการพักรักษาตัวขุนหาญไดพยายามพูดคุยและทําใหฟา นอยหมวดเขาใจ
โดยมีนางเตียะ ภรรยาของฟานอยหมวดและกางแสนหลวง เปนผูประสานความเขาใจ จนฟานอย
หมวดยอมเขารวมทัพดวย
พระยาตองอู นําทัพพมามาถึงเชียงแสน แบงพลออกตีเมืองตาง ๆ พระยาตองอู
จะเขาตีเมืองเชียงใหม ฝายขุนหาญ รวมพลกับ ฟานอยหมวดเขาสมทบทัพของพระยาวชิร
ปราการที่สนามรบเมืองลําปาง ทัพพมาไมสามารถตีฝาได พระยาตองอูจึงสัง่ ถอยทัพกลับไป
1.5) เรื่องยามาดา(2526)

ภาพที่ 45ละครพูดสลับลําแสดงทางโทรทัศน เรือ่ งยามาดา นาวายีและยามาดา
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
บทละครพูดสลับลําเรื่อง “ยามาดา” นีเ้ ปนบทละครโทรทัศน เรื่องหนึง่ ทีม่ ีความ
แปลกกวาบทละครพูดสลับลําเรื่องตางๆที่ไดกลาวมาแลวขางตน สมภพ จันทรประภา ไดแตงบท
ละครเรื่องนี้ใหเปนบทละครโทรทัศนที่มีความทันสมัยมากขึ้น กลาวคือ การแตงบทละครเรื่องอื่นๆ
ที่ไดกลาวมาแลวนัน้ สมภพ จันทรประภา ไดประพันธบทโดยแบงหนากระดาษในการเขียนบท
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ออกเปนสองขางขางซายจะเขียนคําวา”ภาพ” เพื่อบรรยาย ฉาก และ ตัวละคร สวนขางขวาจะ
เขียนคําวา”เสียง” เพื่อใหผูแสดงไดรูวา ดนตรีจะบรรเลงเพลงอะไร ผูแสดงจะตองพูดหรือรอง
อยางไร แตการแตงบทละครพูดสลับลําเรือ่ ง “ยามาดา”นี้ สมภพ จันทรประภาไดแตงใหมีความ
ทันสมัยขึ้น โดยการใชศัพทเทคนิคทางโทรทัศนเขามาเขียนบทดวย อาทิคําวา“ซูม”(ZOOM)หรือ
แพนชอท(PAN SHORT)เปนตน เพื่อใหเกิดความเขาใจในการสื่อสารระหวางเจาหนาที่ของทาง
สถานีโทรทัศนกับผูแสดงและที่สําคัญที่สุดละครเรื่องนี้เปนละครพูดสลับลําเรื่องแรกและเรื่องเดียว
ที่มีการถายทํานอกสถานที่ในบางฉากบางตอนเสร็จแลวจึงนํามาแสดงโดยใชเทคนิคทางโทรทัศน
เขาชวยซึง่ ไมเคยปรากฏมากอนเลยในการแสดงละครของ สมภพ จันทรประภา ละครเรื่องนี้ออก
อากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2526 จึงไดมีการถายทํา
บางฉากนอกสถานที่กอนดังไดชี้แจงไวในเอกสารคิวสําหรับผูแสดงละครยามาดาวา
“เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันถายทําละครยามาดาจากวันที่ 17 – 20
กันยายน มาเปน วัน ที่ 24 – 27 กันยายน(สถานที่ เดิม ) เพื่อให การถายทํ าไดสะดวกรวดเร็วฝาย
ดําเนินการจึงใครขอเรียนใหผูแสดงทราบกําหนดตางๆในการถายทําดังนี้
วันที่ 24 กันยายน 2526 เมืองโบราณ เริ่มตั้งแต 08.00 น.
ชวงที่ 1 บริเวณลานหนาปราสาทพระศรีสรรเพชร คิวที่ 28,22,(23),31
…………………………………………………………………………..
วันที่ 25 กันยายน 2526 เมืองโบราณ เริ่มตั้งแต 08.00 น.
ชวงที่ 1 บริเวณตลาดน้ํา
คิวที่ 3,4,8,10,25,(21)
…………………………………………………………………………
หมายเหตุ
………………………………………………………………………….
6.วันที่ 26 กันยายน ภัตตาคารไดโกกุ คิวตามกําหนดเดิม 12.00 น. พรอมกันที่บานซอย
ราชครู เพื่อแตงหนา แตงกาย แลวเริ่มถายที่ภัตตาคารไดโกกุ 14.00 น.”34
นับไดวาละครพูดสลับลําเรื่องยามาดานี้เปนละครโทรทัศนของ สมภพ จันทร
ประภาที่ทนั สมัยเรื่องหนึง่ ทั้งการเขียนบท การแสดงที่มกี ารถายทํานอกสถานทีด่ วยนับวาเปน
ความมหัศจรรยในสมัยนัน้ เลยทีเดียว

34

“คิวสําหรับผูแสดงละครยามาดา,” เอกสารอัดสําเนา, (ม.ม.ป.,ม.ป.ท.) 1 หนา
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ในการประพันธบทละครเรื่องนี้ สมภพ จันทรประภา ไดคนควาหลักฐานจาก
แหลงขอมูลหลายฉบับดวยกัน คือ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ 79 จดหมายเหตุวันวลิตของกรมศิลปากร ภูมิศาสตรวัดโพธิ์ ของเสถียร พันธรังสี เที่ยว
เฟองเรื่องเมืองไทย โดย ชวน ธนากรขําสุวัฒน และ ชาวตางชาติในไทย ของ สมบัติ พลายนอย
เปนเรื่องราวของชายชาวญี่ปุนคนหนึง่ ชื่อ “นางามาซา ยามาดา”ที่เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนไดรับตําแหนงเปนถึง”ออกญาเสนาภิมุข”
ในสมัยของพระเจาทรงธรรมและภายหลังไดเปนเจาเมืองนครศรีธรรมราช
อนึ่งละครเรื่อง”ยามาดา” นี้สถานทูตญี่ปนุ ใหความรวมมือในการแสดงละครเรื่อง
นี้ดวยโดยใหยมื เครื่องแตงกายและอุปกรณที่ใชในการแสดงพรอมทัง้ สงเจาหนาที่ชาวญี่ปนุ มาเปน
ผูแตงกายใหดว ยและเมื่อละครเรื่องนี้ไดแสดงออกมาแลวทําใหเปนที่ชนื่ ชอบของสถานทูตญี่ปนุ
เปนอยางมาก
เรื่องยอ ยามาดา
ยามาดา ชายหนุมชาวญี่ปนุ ผูดีเกาในตระกูลบูชิโด มีความรู ฉลาด เปนคนเกง
ชอบความอิสระ รักใครชอบพออยูกับวานายีแตซูรางโกะพอของนาวายีกีดกัน รังเกียจวายามาดา
ยากจน เพื่อนของยามาดาชักชวนใหมาทํางานในบริษทั แตยามาดาปฏิเสธ เพื่อนจึงแนะนําใหยา
มาดาลงเรือทีไ่ ตหวันไปอยุธยา เพื่อหาประสบการณชีวติ ยามาดาลงเรือมาถึงเมืองไทย กลุมชาว
ญี่ปุนในไทยยกยามาดาใหเปนหัวหนากลุม คนใหมและยามาดาไดมีโอกาสรูจักกับหญิงชาวญี่ปนุ
ชื่อโอยูกิ ยามาดามีโอกาสเขาพบพระคลัง พระคลังชอบยามาดาวาเปนผูมีความซือ่ สัตย กลาหาญ
รักเกียรติ จึงแตงตั้งใหยามาดาเปนขุนชัยสรรพ ดูแลกรมทา และไดมีโอกาสเขาเฝาพระอินทราชา
พระโอรสของพระเอกาทศรถ พระอินทราชาจึงขอใหยามาดาชวยเรื่องการติดตอคาขายและเชื่อม
ความสัมพันธกับญี่ปุน ยามาดาทําหนาที่ไดอยางดีเปนทีพ่ อใจอยางยิ่ง ครั้งหนึง่ ขาราชการไทย
ใชเงินปลอมซือ้ สินคาญี่ปุน ทําให โกบิดา นายเรือสินคาโกรธบุกเขาวังเพื่อจับพระเจาแผนดิน ยา
มาดาเขาไกลเกลี่ยความรูถึงพระเจาทรงธรรมจึงสั่งใหทาํ โทษคนผิดและเลื่อนยศยามาดาจากขุน
ชัยสรรพเปนออกญาเสนาภิมุขโอยูกิ ถูกลูกัสชาวฝรัง่ ซึ่งเปนเจาของบริษัททีท่ ํางานดวยบีบบังคับ
ใหแตงงานดวย ยามาดาเห็นโอยูกเิ ศราซึมจึงสอบถาม ยามาดาชวยโอยูกิ โอยูกิขอใหยามาดานํา
ศพพอทีเ่ มืองไทยกลับญี่ปนุ ยามาดารับปาก โอยูกิยอมรับรักและแตงานกับยามาดา พระเจาทรง
ธรรม ทรงพระประชวร จึงปรึกษาขาราชการเพื่อหาคนสืบราชวงศตอไป บรรดาขาราชการแบงเปน
2 ฝาย ฝายหนึ่งเห็นชอบใหพระศรีศิลปโอรสองคเล็ก อีกฝายหนึง่ เห็นชอบใหพระราชโอรสองค
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ใหญคือพระเชษฐาธิราชขึ้นครองราชย พระเจาทรงธรรมจึงปรึกษากับยามาดา ยามาดาเห็นวา
ควรใหพระราชโอรสองคใหญขึ้นครองราชย ขุนศรีวรวงศ ขุนนางคนสนิทพระพระเจาทรงธรรมจึง
เสนอใหจับฝายสนับสนุนพระศรีศิลป เพื่อปองกันการกอกบฎ และยึดทรัพย ขาทาส เมื่อพระเจา
ทรงธรรมเสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระเชษฐาธิราชขึ้นครองราชย พระเชษฐาธิราช สั่งใหปลอยขุน
นางทีถ่ ูกจับและคืนทรัพยสนิ ให ศรีวรวงศคิดตั้งตนเปนใหญ จึงทูลขอตําแหนงสมุหกลาโหม และ
ใหนองชายมาเปนศรีวรวงศแทน สั่งประหารชีวิตขุนนางทีถ่ ูกขังยามาดาเขาขัดขวางและเขาเฝา
พระศรีศิลปทลู เชิญลาผนวช
พระเชษฐาธิราชจึงสั่งใหพระศรีศิลปเสด็จไปประทับทีเ่ พชรบุรี
ศรีวรวงศหรือออกญากลาโหมจึงยุใหพระเชษฐาธิราชสงยามาดาลงไปอยูเมืองนครศรีธรรมราช
เพื่อปราบกบฎ และใหยกไปทั้งหมูบา นญี่ปุน ยามาดาจึงตองจากอยุธยาดวยความจําใจ.

2) แสดงทางเวที รวม 6 เรื่อง
2.1) เรื่องพระรามคําแหง(2515)

ภาพที่ 46ละครพูดสลับลําแสดงทางเวที เรื่องพระรามคําแหง
ศุภชัย สิทธิเลิศ ผูกาํ กับการแสดงพรอมดวยผูแสดงละครเรื่องพระรามคําแหง
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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เรื่อง “พระรามคําแหง”นี้ เปนบทละครพูดสลับลําสําหรับแสดงทางเวที ซึง่ ถือวา
เปนเรื่องแรกสุดของละครพูดสลับลําที่ สมภพ จันทรประภาไดประพันธขนึ้ กอนเรื่องใดทัง้ หมด
เพราะไดแตงขึ้นในป พ.ศ. 2515 โดยอาศัยขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตรจากพงศาวดาร
โยกนก ของพระยาประกิจกรจักร (แชม บุนนาค)เหมือนกับบทละครดึกดําบรรพเรื่อง”พอขุนเม็ง
ราย”ที่ไดแตงไวกอ นแลวเมื่อ พ.ศ. 2511 กลาวถึงเรื่องราวของพระรวงแหงกรุงสุโขทัยที่ปราบขอม
จนสําเร็จและไดรับขนานนามจากพอขุนศรีอินทราทิตยวา “รามคําแหง”
เรื่องยอ พระรามคําแหง
พระรวง เสด็จจากสุโขทัยไปร่ําเรียนวิชากับพระสุดทันตฤาษีที่ลพบุรี มีเพื่อนรวม
เรียนดวย คือ งําเมืองและรงค พระฤาษี ขอใหทั้งสามรักและสามัคคีกัน พระรวงกับรงคเดินทาง
เขาเมืองละโวพบนางอัว้ เชียงแสนจึงเกิดความรักและมอบแหวนไวให สีหราชบุตรพญาโขลญลํา
พงเห็นเขาไมพอใจเกิดการตอสูกัน สีหราชสูไมได ดวยความแคนจึงปรึกษากับขุนสามชน แหง
เมืองฉอดเพื่อแกแคนและเขาตีเมืองสุโขทัยโดยสัญญาจะแบงสุโขทัยใหขุนสามชนครึ่งหนึง่
ขุน
สามชนจึงตกลง ในสงครามครั้งนัน้ ขุนศรีอินทราทิตย เพลี่ยงพล้าํ แตพระรวงชวยขุนศรีฯใหพน จาก
คมดาบไดทัน ขุนศรีฯชื่นชมในตัวของพระรวงจึงประทานชื่อใหใหมวา รามคําแหง นางอั้วเชียง
แสน มีใจรักพระรวงแตถกู กําหนดใหแตงงานกับงําเมือง พระรวงชวนนางหนีแตนางไมยอม และ
ตองจําใจแตงงานกับงําเมืองและไปอยูเมืองพะเยา เมือ่ รามคําแหงมาเยี่ยม งําเมือง พบอัว้ เชียง
แสนนางจึงคืนแหวนให งําเมืองเขามาพบจึงโกรธและเกิดการตอสูกัน ขุนเม็งราย จึงชวยเจรจาไกล
เกลี่ยและสาบานเปนพีน่ องกัน รามคําแหง ไดทาํ สงครามกับสีหราช สีหราชพายแพ รามคําแหงจึง
รวมสยามกับละโวเขาดวยกัน และใหชื่อวา ไทย พรอมทั้งจารึกลายสือไทยไวบนศิลาใหเปนภาษา
ประจําชาติ ศักดานุภาพรามคําแหงเปนที่เลื่องลือไปทัว่ ทิศจนไดรับการเฉลิมพระนามวา “พอขุน
รามคําแหง”
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2.2 เรื่องผูวิเศษ(2518)

ภาพที่ 47ละครพูดสลับลําแสดงทางเวที เรื่องผูว เิ ศษ
สมภพ จันทรประภา กับผูแ สดงละครเรื่องผูวิเศษ
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
บทละครพูดสลับลําที่แสดงทางเวทีเรื่อง”ผูวิเศษ”นี้เปนเรื่องราวของเหตุการณที่
เกิ ด ขึ้ น ทางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทยในอดี ต ที่ อุ ด มสมบู ร ณ ไปด ว ยพื ช พั น
ธัญญาหาร จึงมีผูที่คิดฉวยโอกาสที่จะเขาไปแสวงหาผลประโยชนโดยทําตัวเปนผีบุญหรือผูวิเศษ
โดยกอความไมสงบขึ้นจนทางราชการตองใชกําลังเขาปราบปราม จึงไดรูวาเปนเรื่องของการแทรก
ซึมบอนทําลายและคิดตั้งตัวเปนใหญ จากเหตุการณ ดังกลาวที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2443 สมภพ
จันทรประภา จึงไดนําเอาเหตุการณที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมาแตงเปนบทละครพูดสลับลํา เรื่อง “ผู
วิเศษ” ขึ้นโดยใหนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แสดง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครบ 4 รอบ ณ โรงละครแหงชาติ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2518
เรื่องยอ ผูวิเศษ
ประเพณีเดือนหก ชาวอีสานทําพิธีขอฝนดวยการจุดบั้งไฟขึ้นฟาเพือ่ ขอฝนจาก
เทวดา(พญาแถน) ถือเปนประเพณีที่สนุกสนาน และสืบตอกันมาชานาน ในงานรื่นเริงชาวบาน
ทะเลาะวิวาทกัน อ่ํา ชาวบานไดบอกวาจะเกิดเหตุราย เงิน ทอง จะกลายเปนกรวดเปนหิน หมูจะ
กลายเปนยักษ และจะมีผมู ีบุญมาชวยดับทุกข ใหชาวบานเก็บกอนหินไวใหผูมีบญ
ุ เสกใหเปนทอง
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ชาวบานเชื่อและทําตาม ตอมาที่ผูอา งตนวาเปนพงศพรหม มาชวยเหลือชาวบาน ชาวบานหลง
เชื่อใหขาวปลาอาหารและยกลูกสาวใหแกพงศพรหม ยอดชายชาวบานเห็นผิดสังเกต และสงสัย
ในพฤติกรรมของพงศพรหมจึงเขาแจงกรมการเมืองใหมาดูพฤติกรรม จึงเกิดการตอสูระหวางพวก
ของพงศพรหมและขุนเมืองเจาหนาที่ของกรมการเมือง ขุนเมืองสูไมไดจึงหนีไป พงศพรหมเห็น
เปนโอกาสจึงยุยงชาวบานใหกอกบฏ พงศพรหม หลงรักดวงคําคูร ักของยอดพยายามเลาโลมให
ดวงคํายอมเปนเมียของตนทําให ออง ซึ่งเปนเมียของพงศพรหมไมพอใจ เขาขัดขวางจึงถูกพงศ
พรหมฆาตายตอหนาดวงคํา สวนยอดรวบรวมพรรคพวกได 20 คน จึงยกมาปะทะกับพวกของ
พงศพรหม ดวงคําถูกยิง กอนที่ดวงคําจะหมดสติจงึ บอกความจริงใหกับชาวบานไดรู กรมการ
เมืองและชาวบานจึงจับตัวพงศพรหมไว ทายสุดยอดและดวงคําไดแตงงานกันตามประเพณี.
2.3) เรื่องบางระจัน(2520)

ภาพที่ 48ละครพูดสลับลําแสดงทางเวที เรื่องบางระจัน
ชาวบานบางระจันไดรับบาดเจ็บในการตอสูกับพมา
ที่มาของภาพ : สูจิบัตรการแสดงละครเรื่องบางระจัน
สมภพ จันทรประภา แตงบทละครเรื่อง “บางระจัน” ขึ้นเพื่อตองการที่จะแสดงให
เห็นถึงความกลาหาญของชาวบานบางระจันที่เขาตอสูกบั ขาศึกกอนทีก่ รุงศรีอยุธยาจะแตกในพ.ศ.
2309 ดวยความกลาหาญประกอบกับความสามัคคีของชาวบางระจันทําใหตอสูพ วกพมาไดถึง 7
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ครั้ง แตในครั้งที่ 8 พมายกทัพใหญโดยมี สุกี้ เปนแมทพั ระดมยิงคายบางระจันดวยปนใหญ ชาว
บานบางระจันที่มีอาวุธเพียง หอก ดาบ และปนเล็ก ก็ไมอาจจะตานทานพมาไวได อีกทัง้ ไมไดรับ
การสนับสนุนปนใหญจากวังหลวง คายบางระจันจึงแตกลงเมื่อวันจันทร เดือน 8 ปจอ พุทธ
ศักราช 2309 หลังจากตอสูกับพมาได 5 เดือนเศษ
บทละครพูดสลับลําเรื่อง”บางระจัน”นี้ สมภพ จันทรประภาไดแตงทูลเกลาทูล
กระหมอมถวายพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ จัดแสดงถวายเปนครั้งแรกโดยคณะละครอาสา
สมัครในพระบรมราชินูปถัมภ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวยจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2520
เรื่องยอ บางระจัน
พ.ศ. 2309 ณ บานสีบัวทอง สีไพลลูกสาวผูใหญสินและนายโชติคูรัก และชาว
บานกําลังรื่นเริงกันอยู ทหารพมานําโดยสุรินทรจอของบุกเขาทํารายและจับกุมคนไทยไปเปนเชลย
พรอมฉุดสีไพลไป ผูนําแหงบานสีบัวทองโดยการนํา นายแทน นายโชติ นายอิน นายเมือง นาย
ดอก นายทองแกว พรอมชาวบาน ชักชวนกันไปรวมตัวที่บานบางระจันเพื่อหาทางตอสูพมา และ
ไดนิมนตพระอาจารยธรรมโชติ วัดเขานางบวช เมืองสุพรรณ ไปดวย พรอมกับวางแผนใหนาย
ดอกไปหลอกลอทหารพมาออกมาฆาเสีย แลวจึงเดินทางไปรวมกันที่บานบางระจัน ซึง่ มีผูนาํ 5
คน คือ ขุนสรรค พันเรือง นายทองเหม็น นายจันหนวดเขียว และนายทองแสงใหญ เมื่อมาถึงจึง
นิมนตพระอาจารยธรรมโชติจําวัดทีว่ ัดโพธิ์ และยกใหนายแทนเปนนายทัพออกรบพมา 20 คน จน
ไดชัยชนะครั้งแรก เนเมียวสีหบดี พบสุรินทรจอของ ไดรับรายงานความพายแพของติงจาโบ เน
เมียวสีหบดีโกรธมาก มอบหมายใหสุรินทรจอของเขาตีบา นบางระจัน สีไพลและพวกแอบหนีออก
มาได รีบไปบอกคายบางระจันเพื่อเตรียมจัดทัพรับมือขาศึก สุรินทรจอของถูกฆาตายในสนามรบ
แทนถูกยิงดวยปนเสียชีวิต โชติไดรับบาดเจ็บ ฝายทองเหม็นกลับจากออกรบรายงานวาอาคาปนคยี แมทพั พมาถูกจันหนวดเขียวฆาตายคาทุง นายดอกถูกฆาตาย นายอินจึงอาสาถือใบบอก
ไปขอปนในเมืองกรุง เนเมียวสีหบดี จึงมอบหมายให สุกี้ ทหารพมาที่อาศัยในไทยมานานเปนแม
ทัพเขาตีคยบางระจัน พมาใชปนใหญระดมยิงโจมตีบางระจัน ขณะที่พระยารัตนาธิเบศรและพวก
ชวยกันหลอปนใหญเพื่อตอสูกับพมา ทัพสุกี้เขาโจมตี ผูค นลมตาย เด็ก ผูห ญิงถูกทารุณ พันเรือง
คิดจะออกไปเจรจายอมแพเพราะเกรงวาผูห ญิงและเด็กจะพากันตายหมด แตยายฟกและชาว
บางระจันไมยอม และทุกคนพรอมใจออกรบตอสูกับพมา ฉันใดฉันนั้นน้ํานอยยอมแพไฟชาวบาน
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บางระจันตอสูจ นลมตายหมด คายบางระจันก็แตกเมื่อวันจันทร เดือน 8 ปจอ พุทธศักราช 2309
หลังจากตอสูก ับพมาได 5 เดือนเศษ
2.4) เรื่อง สามัคคีเภท(2520)

ภาพที่ 49ละครพูดสลับลําแสดงทางเวที เรื่องสามัคคีเภท
ทองพระโรงกรุงวัชชี วัสสการพราหมณ ทําอุบายขอเขารับราชการกับกษัตริยลิจฉวี
ที่มาของภาพ : หนังสือเอกลักษณไทยปที่ 1 ฉบับที่ 8
บทละครพูดสลับลําที่แสดงทางเวทีอีกเรื่องหนึ่งที่ สมภพ จันทรประภา ไดแตงขึ้น
เพื่อเตือนสติคนไทยถึงเรื่องการแตกความสามัคคีในหมูค ณะอันเปนสาเหตุทําใหบานเมืองตอง
แตกสลายลง ก็คือเรื่อง “สามัคคีเภท” อันเปนเรืองราวของการแตกความสามัคคีของบรรดา
กษัตริยลิจฉวีที่ถูกวัสการพราหมณปโุ รหิตของพระเจาอชาตศัตรู แหงแควนมคธยุยงจนตองเสีย
บานเมืองใหกบั พระเจาอชาตศัตรู สมภพ จันทรประภา ไดนําเรื่อง “สามัคคีเภทคําฉันท” ของ
ชิต บุรทัต มาแตงเปนบทละครเรื่องนี้ โดยใชโครงเรื่องคําฉันทเปนหลักและสอดแทรกบทตลกบาง
ในบางฉาก ดังที่ “ปุรจันทร” ไดเขียนไวในนิตยสารเอกลักษณไทย เรื่องสามัคคีเภท จากประวัติ
ศาสตรและพุทธประวัตถิ ึงคําฉันทและละคร วา “บทละครสามัคคีเภท ไดใชโครงเรื่องคําฉันทเปน
หลัก แตผูเขียนบทไดพยามแทรกบทตลกในทุกตอนทุกฉาก ดูเหมือนจะใหมากที่สุดเทาที่จะทํา
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ได ซึ่งไมไดทําใหเสียเรื่องแตอยางใด กลับจะเพิ่มรสชาดเปนทีถ่ ูกอกถูกใจ เรียกเสียงฮาเสียงปรบ
มือจากผูชมไดตลอดเวลา”35
บทละครเรื่องนี้ไดจัดแสดงที่โรงละครแหงชาติในป พ.ศ. 2520โดยใชผูแสดงของ
กองการสังคีต กรมศิลปากร สมัยที่ผูประพันธดาํ รงตําแหนงรองอธิบดีกรมศิลปากร
เรื่องยอ สามัคคีเภท
พระเจาอชาตศัตรูแหงแควนมคธ คิดจะเขายึดครองแควนวัชชีของกษัตริยลิจฉวี
จึงปรึกษากับวัสสการพราหมณ ปุโรหิตคนสนิทผูฉลาดและรอบรูศิลปศาสตรพรอมทั้งเปนผูปรึกษา
ราชการทั่วไป วัสสการพราหมณจงึ ทักทวงและใหเหตุผลวากษัตริยท ุกเมืองในแควันวัชชี มีความ
สามัคคี กลมเกลียว ทําใหแควนวัชชีมีความเขมแข็งยากทีจ่ ะเขายึดได ซึ่งกษัตริยแควนวัชชีใช
หลักธรรม 7 ประการ ที่รยี กวา อปริหาธรรม ในการปกครองเมืองคือ มีการประชุมรวมกันทุกภาร
กิจ หนึง่ เลิกประชุมพรอมกัน หนึ่ง ถือมัน่ ในสัมมาจารีตหนึง่ เชื่อฟงและเคารพผูใหญ หนึ่ง ไมทํา
รายบุตร-ภริยา หนึ่ง เพียรปฏิบัติตอสิ่งมี่ศรัทธาหนึ่ง และนับถือพระอรหันต หนึ่ง ถาคิดจะยึด
แควนวัชชีก็ตอ งหาทางทําใหกษัตริยลิจฉวีแตกความสามัคคีกันวัสสการพรหมณ จึงออกอุบาให
พระเจาอชาติศัตรูโกรธและทํารายแลวเนรเทศตนออกจากแควนมคธ และหนีไปอยูที่เมืองเวสาลี
แควนวัชชี วัสสการพราหมณเที่ยวเดิน ตระเวณปรากฏตัวใหผูคนเห็นและรูจัก จนลวงรูไปถึงใน
วัง กษัตริยลจิ ฉวีและเจาเมืองทัง้ 5 ของแควนวัชชี ไมรูในอุบาย จึงรับเอาวัสสการพราหมณเขา
มาอยูในวัง ทั้งยังแตงตั้งใหเปนครูของพระกุมารและเปนอํามาตยผพู ิพากษาอรรถคดี วัสสการพ
ราหมณสรางเรื่องราวตาง ๆ ขึ้นเพื่อยุยงใหเกิดความวุน วายและสามารถทําใหทุกคนแตกสามัคคี
เกิดความอิจฉาริษยา เกลียดชังกัน พระเจาอชาติศัตรูไดโอกาสจึงยกทัพเขาตีและยึดครองแควน
วัชชีไดสําเร็จ.

35

ปุรจันท,นามแฝง, “สามัคคีเภท จากประวัติศาสตรและพุทธประวัติถึงคําฉันทและละคร,” เอก
ลักษณไทย, (กรุงเทพ: โรงพิมพสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2520) หนา95
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2.5) เรื่องพระแมเจาจามเทวี(2525)

ภาพที่ 50ละครพูดสลับลําแสดงทางเวที เรื่องพระแมเจาจามเทวี
ศุภชัย สิทธิเลิศผูกํากับการแสดงและเปรมิน กัลยาณมิตรพรอมดวยผูแสดงละคร
เรื่องพระแมเจาจามเทวีที่มาของภาพ : เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
“พระแมเจาจามเทวี” มีพระราชประวัติอยูในพงศาวดารโยนก และในตํานานอีก
หลายตํานาน พระราชประวัติของพระองคที่ไดกลาวไววาทรงสรางเมืองลําพูนพรอมทั้งทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมใหเจริญรุงเรื่องอยางมากมาย ตามตํานานกลาวถึงพระประวัติ
ของพระแมเจาองคนี้วาชาติกําเนิดนั้นอยูทางภาคเหนือแตไดมาเจริญเติบโตที่เมื่องละโวหรือลพบุรี
ในปจจุบัน ต อมาภายหลังจึงเสด็ จกลับไปครองเมื องลําพู น จากประวัติที่ กลาวมาแลวขางต น
สมภพ จันทรประภา จึงนํามาประพันธขึ้นเปนบทละคร เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสํานึกในหนาที่
และความรับ ผิด ชอบของวีระกษั ตริย ไทยพระองค ห นึ่ ง ที่ ท รงมี ความอดทน อดกลั้น ต อความ
ลําบากยากแคน มากมายสักเพียงใด ละครพูดสลับลํา เรื่อง พระแมเจาจามเทวีไดจัดแสดงขึ้นใน
วโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า ฯพระบรมราชิ นี น าถเมื่ อ วั น อั ง คารที่ 10
สิงหาคม 2525 ณ โรงละครแหงชาติ โดยสมเด็จพระนางเจาฯพระบราราชินีนาถเสด็จพระราช
ดําเนินทอดพระเนตรดวย
เรื่องยอ พระแมเจาจามเทวี
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พระนางจามเทวี ธิดาพระฤาษีสุเทพแหงเมืองหริภุญชัย ผูสมัครรักใครกับอุปราช
รามราช แหงเมืองละโว จึงมีพิธีอภิเษกและปาวประกาศใหประชาชนชาวละโวทราบ ราชบุตรเจา
ชายแหงกาลิงคราษฎรไดยลโฉมพระนางจามะเทวี เกิดความรักใครจึงยกทัพเขาตีเมืองละโวเพื่อชิง
ตัวนาง พระนางจามะเทวีอาสาออกสูรบ เมื่อทั้งสองเผชิญหนากัน ราชบุตรจึงบอกถึงสาเหตุที่ยก
ทัพมา และหากแพจะขอลาตาย ทั้งสองสูรบกัน ราชบุตรพลาดทา อนุชาจึงเขามาชวยและยก
ทัพกลับไป ราชบุตรกระทําตามสัญญาที่วาไวดวยการลาตาย พระฤาษีสุเทพบิดาพระนางจามเทวี
สงคนมาขอใหจามเทวีไปปกครองเมืองหริภุญ ชัย เจากรุงละโวและรามราชไมขัดของแตขอให
คลอดบุตรเสียกอน เมื่อพระนางคลอดบุตรแลว จึงทูลขอกําลังคนจากละโวไปชวยสรางเมือง ยึด
หลักพุทธจักรเชนเดียวกับละโว จึงขอพระสงฆ สามเณร อุบาสก เปนเปนหลักของเมื อง ขอ
เศรษฐี นักปราชญ ชางฝมือ ขาราชบริพาร พราหมณที่เชี่ยวชาญการนั้น ๆ ไปดวยเพื่อสรางบาน
แปลงเมือง และขอนําราชโอรสไปดวยเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ เมื่อขบวนทัพพระนางจามเทวี
มาถึง ชาวเมืองหริภุญชัยจัดขบวนออกมารับ ประกอบพิธีพุทธศาสนารอบเจดียหริภญ
ุ ชัยอยางยิง่
ใหญ
2.6) เรื่องบรรพไทย(2525)

ภาพที่ 51ละครพูดสลับลําแสดงทางเวที เรื่องบรรพไทย
หนาพระลานเมืองโยนกเชียงแสน พระเจาพังคราช พระราชเทวี
เสด็จออกมุขเด็จรับการเฉลิมฉลองพรอมทั้งราชวงศ
ที่มาของภาพ : เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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บทละครพูดสลับลําเรื่องสุดทายที่สมภพ จันทรประภาไดแตงขึ้นคือ เรื่อง”บรรพ
ไทย” เนื่องจากไดรับแรงบันดาลใจจากการอานประวัติศาสตรเกี่ยวกับชาติไทยที่กลาวไววาพระเจา
พรหมเปนผูท มี่ ีสวนสําคัญในการกอรูปสถาปนาชาติไทยใหเปนประเทศขึ้นมาในแถบลุมน้ํา
เจาพระยา ซึ่งขอมูลดังกลาวนั้น ผูประพันธไดอาศัยตํานานสิงหนวัติ ตํานานโยนก พงศาวดาร
เมืองลานชาง ของขจร สุขพานิช และ ตํานาสิงหนวัตฉิ บับสอบคน ของ มานิตย วัลลิโภดม แตง
ขึ้นเปนบทละครสําหรับแสดงทางเวทีขนึ้ เมื่อ พ.ศ. 2525
เรื่องยอ บรรพไทย
ทาวเทวกาล(ขุนบรม) แหงเมืองผาซื่อ แควนยูนาน มีโอรสธิดาหลายองค เมื่อถึง
เวลาสมควรจึงจัดแบงดินแดนใหโอรสครอบครอง และสั่งหามมิใหรกุ รานกัน สิงหนวัติ พระราช
โอรส ออกสํารวจดินแดนที่พระราชบิดาแบงให พบพระยานาคแปลงเปนพราหมณขึ้นมาเพื่อชี้บอก
เขตเมือง และใหชื่อเมืองวา นาคพันธสงิ หนวัตนิ คร อยูดวยความสงบสุขเรื่อยมา ตอมาภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเปนโยนกเชียงแสน มีพระเจาพังคราชเปนผูครองนคร จากการที่เมืองมีความสงบสุขมา
ชานานพระเจาพังคราชและชาวเมืองจึงละเลยการเตรียมรับศึกสงคราม ขอมจึงสงทูตเขาพบและ
ขอใหสงสวยทองให พระเจาพังคราชไมยอมขอมจึงเขายึดอํานาจ ขับไลพระเจาพังคราชและราช
เทวีออกจากวัง พระเจาพังคราชไปขออาศัยอยูกับลาวหมอทีเ่ วียงสีทองจนเวลาลวงผานไปถึง 16
ป พังคราชและชาวเมืองตองขุดทองสงสวยใหขอมและมีความเปนอยูอยางทุกขทรมาน เจาพรหม
พระโอรสองคโตของพังคราชจึงชักชวน ใหสรางสมกําลังและอาวุธเพื่อตอสูขอมและหยุดสงสวย
เปลี่ยนจากขุดหาทองเปนขุดคูคลองกั้นดินแดน ฝกซอมไพรพล และนิมิตวาไดชางปามาเปน
พาหนะในการจัดทัพ
ฝายพญาขอมและมเหษี เสพสุขอยูในเมืองโยนกอยางสําราญใจ ไดรับทราบ
ความเปลีย่ นแปลงของพังคราชจึงสัง่ จัดทัพไปปราบ
เจาเรือนแกวแหงเวียงนารายณ จึงจัดสง
นางแกวสุภาธิดา แหงตนทีม่ ีศักดิ์เปนหลานพังคราชและเปนคูห มั้นของเจาพรหม พรอมกําลังพล
อาวุธและอาหารมาชวยพังคราช พญาขอมยกทัพเขาตีเวียงสีทอง ทัพของพังคราชพรอมรับมือ
ทัพของเจาพรหมขับชางเขาสู จนขอมแตกทัพ เจาพรหมขับไลเขาถึงเมืองโยนกเชียงแสน ตีพวก
ขอมหนีแตกกระจาย เจาพรหมจะไลฆา ขอมใหหมด พระอินทรจงึ ปรากฏพระองคหา มทัพไทยไมให
ออกนอกเขตโยนก และปลอยพวกขอมไปเพื่อเปนการสรางกุศล เจาพรหมทําตาม พระเจาพังค
ราช ราชเทวีและไพรพล เสด็จกลับเขาปกครองเมืองโยนกเชียงแสนตามเดิม.
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4.4

บทละครที่ปรับปรุงขึน้ จากบทของผูอนื่

นอกจากประพันธบทละครพูด บทละครดึกดําบรรพ และบทละครพูดสลับลํา ซึง่
เปนบทละครแนวประวัติศาสตร มากกวา 50 เรื่องแลว ยังมีผลงานที่ สมภพ จันทรประภาไดสราง
ไวอีกจํานวนหนึ่ง ซึง่ ไดแกการนําบทละครรองพระนิพนธในพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิป
ประพันธพงศมาตัดตอใหกระชับพอเหมาะแกการจัดแสดงทางโทรทัศนที่จัดแสดงเนื่องในงานวัน
สําคัญๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดวยผลงานการตัดตอบทละครของสมภพ จันทรประภาได
จัดทําไวมจี ํานวน 7 เรื่องดวยกันคือ
1) เรื่อง สาวครือฟา(2516)

ภาพที่ 52ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น เรื่องสาวเครือฟา
พระรามพลพาย พบกับรอยตรีพรอมและคุณนายจําปา
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
สาวเครือฟา หญิงกําพราอาศัยอยูท ี่บานสวนเมืองเชียงใหมกับแมเฒาบุญตรู พอ
เฒาสนและบาวคําเจิด ดวยความงามของสาวเครือฟาเปนที่ถกู ตาตองใจรอยตรีพรอมนายทหาร
หนุมจากอยุธยายิง่ นัก จึงขอใหพระรามพลพายไปทําการสูขอ รอยตรีพรอมและสาวเครือฟาได
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เขาพิธวี ิวาห อยูกินกันมาจนไดลูกชาย 1 คน วันหนึง่ รอยตรีพรอมไดรับหนังสือราชการเรียกตัวเขา
เมืองกรุงดวน สรางความเสียใจใหกับเครือฟาอยางมาก เฝาคอยการกลับของสามีดวยใจจดใจ
จอ เวลาผานไปนานไมมวี แี่ วววารอยตรีพรอมจะกลับ เจาสายน้าํ ผึ้ง ผูซึ่งหลงรักเครือฟามานาน
จึงเขาเจรจาใหแตงงานกับตนเสีย เครือฟาไมยอมและโกรธมากและตั้งสัจจะไววา นอกจากสามีจะ
ไมยอมมีใครอีก พระราม รีบนําขาวดีมาบอกวารอยตรีพรอมกําลังเดินทางมาเชียงใหม เครือฟา
แสนยินดีรีบบอกพอเฒา แมเฒาและบาวคําเจิดเตรียมหองหับ อาหาร อาบน้ําแตงตัวอุมลูกชายไว
คอยตอนรับ เมื่อรอยตรีพรอมมาถึง พระรามจึงเดินนําเขาบาน รอยตรีพรอมไดรับยศใหมเปน
หลวงณรงครักษมาพรอมเมียใหมชื่อจําปา ทําใหเครือฟาเสียใจยิ่งนัก คร่ําครวญรองไห แลวหนี
เขาหองลัน่ ดานใชมีดหมอแทงตัวตาย.
2) เรื่องตุกกระตายอดรัก(2517)

ภาพที่ 53ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น เรื่องตุกตายอดรัก
บานหลวงวิเชียร พระชนะ หลวงวิเชียร เตา
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดย พันเอกพิเศษหญิงสาวิกา ชื่นคงชู
หลวงกะละมัย ทํางานเปนชางปน ปน ตุกกะตาตัวหนึ่ง โดยให แฉลม ลูกสาววัย
16 ป เปนแบบให ตุกกะตาตัวนีน้ ารักสวยงามและเหมือนลูกสาวยิง่ นัก หลวงกะละมัยรักและหวง
แหนตุกกะตาตัวนี้ยงิ่ กวาสิง่ ใด ตั้งราคาไวสูงถึงหาสิบชัง่ หรือสี่พนั บาท สัง่ กําชับแมอิ่มภรรยาและ
คนใชในบานใหดูแลใหดี หลวงกะละมัยออกไปทําธุระนอกบาน แฉลมเขามาเลนในหองหุน เขาไป
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หยอกเยาเลนหัวกับตุก กระตา จนพลัดตกลงมาแตก แมอิ่มและแฉลมตกใจทําอะไรไมถูกไมกลา
บอกความจริงกับคุณหลวง แฉลมจึงแกลงปลอมเปนตุกกระตาขึ้นไปยืนบนแทน หลวงวิเชียร ผู
รักศิลปะมาพบตุกกระตาปลอมเขา เกิดความชืน่ ชอบจึงขอซื้อโดยไมเกี่ยงราคา แลวนําตุกกระ
ตากลับไปบาน นําเขาไปไวในหองนอนดวยความหลงรัก หลวงกะละมัยถามหาแฉลมแมอิ่มโกหก
วาไปนอนคางบานคุณนา ตกดึกแฉลมจึงแอบลงจากแทน เขียนจดหมายบอกหลวงวิเชียรเปนการ
ขอโทษและใหไปรับเงินคืน หลวงวิเชียรตื่นขึ้นมาพบจึงจับตัวแฉลมไว ออนวอนขอความรักและ
ขอแตงงานดวย หลวงวิเชียรจึงขอใหพระชนะและคุณเทศไปสูขอแฉลม เมื่อหลวงกะละมัยเห็น
แฉลมกลับเขาบานพรอมผูชายก็โกรธ แมอิ่มจึงเลาความจริงใหทราบ พระชนะ คุณเทศชวยกัน
ไกลเกลี่ย จนทุกอยางจบลงดวยความสุข.
3) เรื่องยิ่งผัวยิ่งเมีย(2518)

ภาพที่ 54ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น เรื่องยิ่งผัวยิ่งเมียหองรับแขกบานพระสุจริต
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
มลุลี ธิดาคุณสําลี มีชายมาหมายปองเปนพี่นองกัน คนพี่คือพระสุจริต คนนอง
คือนายสงา นางสําลีผูเปนแมเห็นชอบใหแตงงานกับพระสุจริต มลุลีไมขัดของ สงาเสียใจมากแต
ไมอาจทัดทานไดเพราะเปนพี่ชายของตน เมื่อแตงงานแลว มลุลีมาอยูบานพระสุจริต สงามาหา
มลุลี เปนประจํา แสดงความรักความอาลัยอาวรณมลุลี สาวใชในบานแอบเห็นจึงเขาใจวาทั้ง
สองเปนชูกัน ผะอบสาวแกที่หลงรักพระสุจริตมานานจึงหาเรื่องใสความใหพระสุจริตเลิกกับมลุลี
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จะไดมาแตงงานกับตนจึงนําความไปฟองพระสุจริต พระสุจริตเกิดความระแวงภริยาคอยสังเกต
อากัปกิริยาและแอบดู ก็พบสงามาหามลุลี ดวยความหึงคุณพระจึงเปนลมลมตึง สงาเสียใจใน
เหตุการณที่เกิดขึ้น จึงตัดสินใจถือปนบุกเขาพบมลุลี และจะฆาตัวตายตอหนามลุลี มลุลเี ขาหาม
แยงปน ปนลั่นถูกแขนสงา สงาเขารักษาตัวโดยมีมลุลีคอยดูแล มลุลีจึงปลอบและบอกสงาวาจะ
ขอลูกสาวคุณนาที่ชื่ออัญชัญใหแตงงานกับสงา สงาดีใจจับมือมลุลี ผะอบมาเห็นรีบตามพระ
สุจริตเขามาดู แมสําลี คุณนาสําเนียงและนองอัญชัญมาเยี่ยมสงา สงาพอใจอัญชัญจึงเจรจาสู
ขอ คุณนาสําเนียงและอัญชัญไมขัดของ เมื่อพระสุจริตเขามาถึงจึงเขาใจเรื่องราวตาง ๆ และทุก
คนเขาใจกันเปนอยางดี ผะอบจึงผิดหวังกลับไป.
4) เรื่องเดาสุม(2519)

ภาพที่ 55 ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น เรื่องเดาสุม
ระเบียงบานแมฉออน แมฉออน หลวงธรรมวันต โฉม คุณนายยม กําลังโตเถียงกัน
ที่มาของภาพ : บทละครรองโทรทัศน ของสมภพ จันทรประภา พระนิพนธพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระนราธิปพงศประพันธ
โฉมหนุมเจาชูเ ดินทางไปเทีย่ วราชบุรี พบหญิงสาวสวยถูกใจจึงเขาไปพูดจาเกี้ยว
พาราสีเอาในดวยการกางรมเดินไปสงสาวถึงบาน ทีห่ นาบานของสาวสวยมีปา ยติดวาแมชนื่ จึง
เขาใจวาสาวทีต่ นมาสงชื่อแมชื่น สวนสาวเห็นชื่อบนรมที่กางมาสงวา หลวงธรรมวันต ก็เขาใจวา
หนุมชื่อนัน้ ดวย
โฉมกลับถึงกรุงเทพเฝาเขียนจดหมายถึงแมชื่น แมชนื่ คิดวามีหนุม มาแอบรักทั้งที่
ยังไมเห็นตัวก็เขียนจดหมายโตตอบจนถึงขัน้ นัดหมายแตงงาน ฝายฉออนเขียนจดหมายถึงหลวง
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ธรรมวันตแตไมไดรับจดหมายตอบ จึงเขียนจดหมายตัดพอและขอพบที่บา น แมยม ภริยาหลวง
ธรรมวันตเห็นจดหมายจึงกลาวหาวาหลวงธรรมวันตกําลังคิดจะมีเมียนอยและไมฟง คําอธิบาย
เมื่อถึงวันนัดหมายทุกคนมาอยูกันพรอมหนากันเกิดการทะเลาะโตเถียงกันยกใหญ จึงไดรูวา ใคร
เปนใคร เปนเรื่องเขาใจผิด ตางคิดไปเองทั้งนั้น.
5) เรื่องโฉเบ(2520)

ภาพที่ 56 ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น เรื่องโฉเบ
ภายในบานพระอัคเนศร จมื่นยุทธ สาลี่ สวน พระอัคเนศร
ที่มาของภาพ : เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
บานคุณจมืน่ ยุทธ เปนครอบครัวใหญมคี นอาศัยอยูรว มกันหลายคน มีคุณมา
ไลยเปนภรรยา, คุณพวงมารดาคุณมาไลย, พระอัคเนศรบิดาคุณมาไลย, สาลี่สาวใช,นางมี และ
นายสาสองผัวเมียคนรับใช
สาลี่ เปนสาวใชรูปรางหนาตาสะสวย ทํางานเกง ทําใหบรรดาผูชายในบานทุกคน
หลงรักและหวังจะไดสาลี่เปนเมีย สาลี่มคี ูรักเปนทหารชื่อ สวน คุณพวงคอยเตือนมาไลยอยูเสมอ
ใหระมัดระวังความเจาชูของสามีโดยยกตัวอยางพระอัคเนศร และคืนหนึ่ง สา แอบหนี มี เขาไป
ในหองสาลี่ กําลังปลุกปล้าํ สาลี่แตสวนไดเขามาขัดจังหวะ สาจึงหลบลงในตุม สาลี่ระบายความ
ทุกขใจเรื่องผูช ายในบานทีค่ อยหาโอกาสลวนลามตนใหสวนฟง ขณะนั้น จมื่นยุทธก็แอบหลบคุณ
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มาไลยทนี่ อนหลับลงมาหาสาลี่ สาลี่ตกใจกลัวสวนจะมีความผิดฐานบุกรุก จึงใหสวนหลบไปขาง
ชั้นมุมหองกอน เมื่อจมื่นยุทธเขามาถึงก็ปลุกปล้ําลวนลามสาลี่ เปนเวลาเดียวกันทีพ่ ระอัคเนศร
ไดยองลงมาหาสาลี่ จมื่นยุทธตกใจจึงหลบเขาไปในใตเตียง มาไลยเห็นสามีแอบเขาไปในหอง
สาลี่ จึงออกไปตามคุณพวงมาดู เมื่อคุณพวงมาถึงก็พบพระอัคเนศร พระอัคเนศรแกตัววาลงมา
ตามจมืน่ ยุทธที่แอบอยูใตเตียง จมืน่ ยุทธแกตัววาลงมาตรวจดูความเรียบรอยกับสา ไดยินเสียง
พระอัคเนศร ตกใจจึงเขาหลบ มี เห็น สาแอบอยูในตุม สาจึงแกตัววาลงมาพบจมื่นยุทธกลัวจะถูก
ดุจึงหลบไป สวนจึงออกมาเปดเผยความจริงวาทัง้ หมดเขามาเพื่อปลุกปล้ําสาลี่ และขอใหปลอย
สาลี่ไป หากไมปลอยจะฟองศาลและลงขาวใหไดรับความอับอาย พวงจึงตองเสียเงินปลอยสาลี่
เปนไท มาไลยตองเสียคนใชที่ทาํ งานดีไป นางมีตองทํางานหนักกวาเดิมเมื่อไมมีสาลี่ บรรดาชาย
ทั้ง 3 ไมมีโอกาสไดเชยชมสาลี่ จึงผิดหวังกันทั่วหนา.
6) เรื่องพัดดามจิ้ว(2521)

ภาพที่ 57ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น เรื่องพัดดามจิว้
หลวงวิชิต หลวงจํานง สวาสดิ์ คุณหญิงการะเวก หลวงเสนห หลวงบุรินทร ขุนไชยสิน
ทีม่ าของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
คุณนายสวาสดิ์ ภริยาหลวงเสนห เปนหญิงสาวอายุ 17 ป มีความสวยงาม มี
ความเปนแมบานแมเรือน ในวันเกิดของสวาสดิ์ หลวงเสนหซื้อพัดดามจิ้วใหเปนของขวัญและจัด
งานเลี้ยงในตอนค่ํา เพื่อน ๆ สวาสดิ์มาเยี่ยมและบอกขาววาหลวงเสนหมเี มียนอย สวาดิ์แอบคน
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ลิ้นชักพบเช็คจายเงินใหกับชิ้น เปนจํานวนมาก จึงโกรธและตอวาหลวงเสนห หลวงเสนหปฏิเสธ
และเชิญชิ้นมารวมงานเพื่อใหสวาสดิ์ไดรูจัก
ชิน้ เปนหญิงทีง่ ามสงา เปนที่รูจักของบรรดาชาย
หนุมและสนิทสนมกับหลวงเสนหมาก สวาสดิ์โกรธ เสียใจ นอยใจ
หลวงจํานงคซงึ่ หลงรัก
สวาสดิ์ไดโอกาสจึงชักชวนใหสวาสดิ์หนีไปกับตน สวาสดิ์เขียนจดหมายลาทิง้ ไว ชิน้ พบเสียกอน
จึงปกปดไมใหหลวงเสนหรูแลวรีบไปตามสวาสดิ์ที่บา นหลวงจํานงคพรอมทั้งเกลี้ยกลอมสวาดิ์ให
กลับบานและใหคิดถึงลูกมาก ๆ หลวงเสนหและเพือ่ น ๆ กลับจากไปเทีย่ วสโมสรแวะมาทีบ่ าน
หลวงจํานงค ชิ้นออกมารับหนาใหเพื่อสวาสดิ์หลบไป หลวงเสนหเ หลือบเห็นพัดดามจิ้วที่ตนซือ้
ใหสวาสดิว์ างอยู ชิน้ จึงแกไขดวยการยอมรับวาตนเปนผูห ยิบของสวาสดิ์มาใชเองและมารอทุกคน
เพื่อรวมวงสังสรรค หลวงเสนหไมพอใจในการกระทําของชิ้นวาเจาชู คบชายมากหนาจึงตอวาชิน้
ซึ่งแทจริงนัน้ ชิน้ เปนแมของสวาสดิ์ทที่ งิ้ ไปตั้งแตสวาสดิ์อายุ 6 เดือนและหลวงเสนหไดใหความชวย
เหลือมาโดยตลอด ซึ่งทั้งสองไมตองการเปดเผยความจริง สวาสดิจ์ ึงซาบซึ้งในความดีที่ชิ้นมีตอ
เธอ ตอมาชิ้นตัดสินใจแตงงานกับหลวงบุรินทรและจะยายไปอยูเชียงใหม กอนจากชิ้นขอพัด
ดามจิ้ว,รูปภาพของสวาสดิ์และหลานไปเปนที่ระลึก.
7) เรื่องธรรมาธรรมะสงคราม(2510)

ภาพที่ 58ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น เรื่องธรรมาธรรมะสงคราม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
เสด็จทอดพระเนตรละครเรื่องธรรมาธรรมะสงคราม ณ เวทีสวนอัมพร พ.ศ. 2510
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยพันเอกพิเศษหญิงสาวิกา ชื่นคงชู
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องคธรรมเทวบุตร ผูสถิตยอยู ณ สรวงสวรรค ในทุกวันเพ็ญก็จะทรงเครื่องสีขาว
เสด็จขึ้นทรงราชรถพรอมดวยกองทัพเสด็จลงมายังโลกมนุษย ครั้นเมื่อมาถึงยังดินแดนชมพูทวีป
ไดพบกับ บรรดาฝูงชนวรรณะตางๆอันประกอบดวย กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร มาประชุม
พรอมกัน องคธรรมเทวบุตรจึงแสดงธรรมใหฝูงชนเหลานั้นฟงถึงอกุศลกรรม 10 ประการ ซึ่ง
ประกอบไปดวย การฆาสัตว เอาทรัพยสิน ลวงประเวณี พูดปด พูดสอเสียด พูดหยาบ พูดเพอ
เจอ มีความโลภ ความพยาบาท แปละเชื่อผิดเห็นผิด เมื่อแสดงธรรมดังกลาวแลวก็เสด็จกลับ
ตอมามีองคอธรรมเทวบุตรซึ่งมีน้ําใจพาลผูหนึง่ สถิตยอยูยังฉกามาพจรเชนเดียว
กันเมื่อถึงวันเพ็ญก็ทรงเครื่องดําขึ้นทรงราชรถพรอมดวยกองทัพที่มีความหยาบชาสามานตเสด็จ
ลงมายังชมพูทวีป เมื่อมาถึงก็กระทําการสั่งสอนฝูงชนตางๆดวยขอธรรมที่ตรงกันขามกับองคธรรม
เทวบุตร เมือ่ สั่งสอนเสร็จก็เดินทางกลับ จนกระทั่งไดพบกับกองทัพขององคธรรมเทวบุตร ตาง
ฝายตางรอใหอีกฝายหลีกทางใหแตไมมีใครยอมใหกนั และกันจึงเกิดการตอสูกันขึน้ สุดทายฝาย
อธรรมเทวบุตรก็ถูกผลกุศลกรรมทําใหพลัดตกจากราชรถและถูกธรณีสูบจนตาย
2.4

คณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ

จากผลงานการประพันธ บทละครพูด บทละครดึกดําบรรพ และบทละครพูด
สลับลําซึ่งเปนบทละครแนวประวัติศาสตร และผลงานที่ปรับปรุงขึ้นจากบทของผูอ ื่น จํานวนทั้ง
หมด 61 เรื่องนั้นมี บทละครอยู 3 เรื่องคือ เรื่องสมเด็จพระนเรศวมหาราช เรื่องบางระจัน และ
เรื่องสมเด็จพระสุริโยทัย
ไดจัดแสดงในนามของคณะละครฉัตรแกวเพื่อทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายตอสมเด็จพระนางเจาพระบราราชินนี าถ
จนไดรับพระราชทานชื่อของคณะละครใหมวา
“ละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ” ซึ่งคณะละครนี้มีหนาที่คอยจัดแสดงละครตามพระราช
เสาวนีย เมื่อทั้งสองพระองคเสด็จแปรพระราชฐาน ซึ่งการที่ไดรับพระราชทานชื่อคณะละครนั้นมี
เหตุมาจาก
คืนหนึ่งในป พ.ศ. 2514 คณะละครฉัตรแกวไดแสดงละคร เรื่อง “พระสุพรรณ
กัลยา” ขึ้น อันเปนบทประพันธละครโทรทัศนของสมภพ จันทรประภา โดยจัดแสดงทีส่ ถานีวทิ ยุ
และโทรทัศนชอ ง 4 บางขุนพรหม ครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจาพระบราราชินนี าถไดทรงทอดพระ
เนตรละครเรื่องพระสุพรรณกัลยาดวย สมเด็จพระนางเจาฯทรงโปรดและสนพระทัยละครเรื่องดัง
กลาวมากเพราะเปนละครทีเ่ ชิดชูเกียรติวีรสตรีไทย ซึ่งตรงกับพระราชประสงคของพระองคทา นที่
ตองการจะจัดการแสดงละคร เชิดชูวีรชนไทยในประวัติศาสตร เพื่อปลูกจิตสํานึกใหทหารตํารวจ
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และเยาวชน ไดรับรูถึงวีรกรรมในอดีต อันจะไดใชเปนตัวอยางเพื่อตนเองและเพื่อชาติตอไป36 จาก
การที่ไดทรงทดอพระเนตรละครเรื่องดังกลาวจึงมีพระราชเสาวนียโปรดเกลาใหทานผูหญิงมณีรัตน
บุนนาค เปนผูรับสนองพระราชเสาวนียสงั่ ให สมภพ จันทรประภา ประพันธบทละครอิงประวัติ
ศาสตรขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายสมเด็จพระนางเจาฯพระบราราชินีนาถเพื่อพระราชทานให
ทหาร ตํารวจ ขาราชการ ประชาชน ไดชมในระหวางทีท่ รงแปรพระราชฐาน37 และ เพื่อหารายได
เปนสาธารณะกุศลและกําลังใจแกผูปฏิบัติหนาที่เพื่อชาติ38 ซึ่งศุภชัย สิทธิเลิศนัน้ กลาววาวา “สวน
หนึง่ สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถทานทรงมีวิสยั ทัศนกวางมากเรื่องผูก อการรายทําอยาง
ไรจึงจะสูกับ ผ.ก.ค.ได ก็คงจะมีละครของคุณสมภพนี่แหละ และทานทรงรับสัง่ วาเลนใหสุดๆเลย
นะไมรูวา ตํารวจที่เขาไปเนี่ยเขาจะไดกลับมาดูอีกหรือเปลา”39
สมภพ จันทรประภา จึงประพันธบทละครทูลเกลาถวายตามพระราชเสาวนียไดแกเรื่อง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระสุริโยทัย บางระจัน และเรื่องสมเด็จพระนเรศวรและพระ
สุพรรณกัลยา เมื่อ สมภพ จันทรประภา ประพันธบทละครขึ้นแลวจึงนําขึ้นทูลเกลาถวายเพื่อกราบ
บังคมทูลใหทรงพิจารณา สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถไดทรงทอดพระเนตรบทละครที่
ประพันธขึ้นถวายแลวทรงมีพระราชวินิจฉัยในความถูกตองทางประวัติศาสตร ทางคติธรรม และ
อุดมคติของชาติ พรอมทั้งทรงปรับปรุงแกไขเพิ่ ม เติมในบางครั้ง เพื่อที่จะไดนําไปฝกซอมและ
พรอมที่จะนําไปแสดง ซึ่งสมภพ จันทรประภา ใหสัมภาษณ กับจักรกฤษณ ดวงพักตราวา “บท
ละครเรื่องที่เคยจัดแสดงไปแลวเมื่อนํากลับมาแสดงใหมบางทีจะใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เชน
สมเด็จพระสุริโยทัยนั้น สมเด็จฯทรงมีพระราชเสาวนียใหลดบทบาทของทาวศรีสุดาจันทรลงและ
เพิ่มบทพระศรีสุริโยทัยขึ้น เพราะทาวศรีสุดาจันทรเปนคนไมดี…….บทละครที่แสดงถวายทอดพระ
เนตรมักจะสงบทถวายใหตรวจแกกอนเสมอ”40
หลังจากที่สมเด็จทรงพระราชวินิจฉัยแลว สมภพ จันทรประภา ก็จะรับพระราช
วินิจฉัยใสเกลาใสกระหมอมไปจัดการแสดงถวายใหทอดพระเนตร ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวัง

36

สุรพล วิรุฬหรักษ, “นาฏยศิลปไทยรัชกาลที่ 9,” (งานวิจัย, 2541) หนา38.
37
สุรพล วิรุฬหรักษ, “นาฏยศิลปไทยรัชกาลที่ 9,” (งานวิจัย, 2541) หนา38.
38
สุรพล วิรฬหรักษ, “ระฆังละคร ตอนละครอาสาสมัครในพระบราราชินูปถัมภ,” ไทยรัฐ(13
สิงหาคม 2533): 13.
39
สัมภาษณ ศุภชัย สิทธิเลิศ, 5 มีนาคม 2547.
40
จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา,” (ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ ประสานมิตร: 2532), หนา73.
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ดุสิตบาง เวทีลีลาศสวนอัมพรบาง โรงละครแหงชาติบาง แลวจึงโปรดเกลาใหแสดงเพื่อใหประชา
ชนทัว่ ไปไดชม
จากการแสดงละครเรื่อง”พระสุพรรณกัลยา”ที่แสดงทางสถานีไทยโทรทัศนชอง 4
บางขุนพรหม ใน พ.ศ.2514 โดยคณะละครฉัตรแกว อันเปนตนเรื่องทีท่ ําใหเกิดละครตามพระราช
เสาวนียขึ้นอีกหลายเรื่องและยังเปนตนเหตุใหเกิดคณะละครใหมขึ้นอีกคณะหนึ่งซึง่ ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถทีท่ รงรับ”คณะละครฉัตรแกว”ไวในพระบรม
ราชินูปถัมภและ ทรงพระราชทานนามคณะละครที่รับเขาไวในพระบรมราชินูปถัมภวา“ละครอาสา
สมัครในพระบรมราชินูปถัมภ”เมื่อปพ.ศ.2515 มีหนาที่แตงและจัดแสดงละครประวัติศาสตรถวาย
เพื่อแสดงพระราชทานแกบรรดาขาราชการและลูกเสือชาวบานในเวลาที่เสด็จแปรพระราชฐานไป
ยังพระตําหนักตางๆตามภูมิภาคของประเทศไทยซึง่ มีดว ยกันทัง้ หมด 3 เรื่องไดแก
เรื่อง ”สมเด็จพระนเศวรมหาราช” จัดแสดงถวายครั้งแรกในวันที่ 22 ธันวาคม
2515 ณ โรงละครแหงชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาวชิราลงกรณ
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรินทรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ
โดยเฉพาะเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี้ นับไดวาเปนละครที่อยูในพระบรม
ราชินูปถัมภเรื่องแรกและเรื่องเดียวตามที่ ประสบโชค ออนกอไดกลาวววา “เพราะเปนละครเรื่อง
เดียวที่เปดแสดงแลวเก็บเงินแบบการแสดงละครโดยทั่วไป สวนเรื่องบางระจัน และสมเด็จพระ
สุริโยทัย นั้นไมไดมีการเปดแสดงแบบเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 41
เรื่อง “บางระจัน” จัดแสดงถวาย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จลงทอดพระเนตรพรอมดวย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจาลูกเธอทั้งสองพระองค เมือ่
วันที่ 28 กรกฎาคม 2520
เรื่อง “สมเด็จพระสุริโยทัย” จัดแสดงถวาย ณ อาคารใหมสวนอัมพร พระราชวัง
ดุสิต เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

41

ประสบโชค ออนกอ, “เอกสารถึงจักรกฤษณ ดวงพัตรา,” อัดสําเนา, 16 กันยายน 2537.
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ราชินนี าถ พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาจุฬาภรณวลัยลักษณ เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร และจัดแสดงถวายที่พระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม
โดยเฉพาะเรื่อง”บางระจัน” นัน้ ที่สมภพ จันทรประภาไดแตงทูลเกลาถวายนัน้ ไดมี
มูลเหตุในการแตงมาจากการไดรับพระราชเสาวนียจากสมเด็จพระนางเจาฯพระบราราชนีนาถให
แตงบทละครเรื่องนี้ขึ้นซึง่ สาวิกา ชื่นคงชู ไดเลาใหฟงวา
“เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระราชินี
นาถไดเสด็จแปรพระราชฐานที่พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน เพื่อ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคใต วันหนึ่ง
ของการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ลนเกลาทั้งสองพระองคไดเสด็จ
เยี่ยมเยียนราษฎรตามทองที่ทุรกันดาร ซึ่งทางภาคใตของไทยนั้นฝน
ตกตลลอดป ทํ าใหถ นนหนทางที่ท รงเสด็จพระราชดําเนิน นั้น เป น
หลุมเปนบอ ในขณะที่กําลังเสด็จกลับพระตําหนักนั้นรถยนตพระ
ราชพาหนะที่ทรงประทับเกิดขัดของจึงเปนเหตุใหลอรถพระที่นั่งติด
จมอยูในหลม ประกอบกับในขณะนั้นเปนเวลากําลังพลบค่ําพอดี
ปรากฏว าได มี ลู ก เสื อชาวบ านและราษฎรที่ ม าเฝ ารับ เสด็ จ อยู ใน
บริเวณใกลเคียงทราบขาวจึงไดมายังที่เกิดเหตุและทั้งหมดรวมพลัง
กันโดยการจับมือคลองแขนกันโอบลอมพระราชพาหนะที่ประทับไว
เพื่อปองกันภยันตรายพรอมทั้งรวมกันรองเพลงปลุกใจ”บางระจัน”
ขึ้น จนกระทั่งทั้งยกรถพระที่นั่งพนจากหลมได จากเหตุการณที่เกิด
ขึ้น ในวัน นั้ น สมเด็ จพระนางเจา ฯทรงมี พ ระกระแสรับ สั่งให ท านผู
หญิงมณีรัตน บุนนาค นําพระราชเสาวนียมาแจงใหสมภพ จันทร
ประภา ทราบวาสมเด็จฯ โปรดใหแตงละครเรื่องบางระจันขึ้นเนื่อง
จากพระองคทรงนึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น”42
ตอมาภายหลัง สมภพ จันทรประภา ไดนําละครเรื่องพระสุพรรณกัลยา และ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาปรับปรุงใหมโดยรวมเหตุการณสําคัญของทั้งสองเรื่องไวดวยกันและ

42

สัมภาษณ สาวิกา ชื่นคงชู, พันเอกพิเศษหญิง, 10 มีนาคม 2547
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นํ าแสดงถวายอีก ครั้งที่ พ ระตํ า หนั ก ภู พิ งค ราชนิ เวศน ในชื่ อเรื่อ ง “สมเด็ จพระนเรศวรและพระ
สุพรรณกัลยา”ซึ่งนับเปนละครในพระบรมราชินูปถัมภอีกเรื่องหนึ่ง
ดังนัน้ คณะละครอาสามัครในพระบรมราชินูปถัมภสมเด็จพระนางเจาฯพระบรา
ราชินนี าถดังกลาวนับเปนคณะละครที่ถือไดวา กําเนิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที9่ จึง ”ควรถือเปนละครหลวงในรัชกาลนี”้ 43 ตามความเห็นของจักรกฤษณ
ดวงพัตราที่สุรพล วิรุฬหรักษเขียนไวในงานวิจัยนาฏยศิลปรัชกาลที่ 9 ดวยอีกคณะหนึง่
จากผลงานตางๆที่กลาวมาขางตนนับวาผลงานทางดานประพันธบทละครเปนผล
งานที่โดดเดนและสรางชื่อเสียงใหแกสมภพ จันทรประภา ใหเปนทีร่ ูจักแพรหลายในหมูประชาชน
โดยทั่วไป จาก”นางเสือง”ซึ่งถือวาเปนบทละครดึกดําบรรพที่แสดงทางเวทีเปนเรื่องแรก ก็ไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากมาก จนทําใหเกิดละครดึกดําบรรพในรูปแบบของ สมภพ จันทรประภา
ตามมาอีกหลายเรื่องเชน ศรีธรรมาโศกราช จามครวญ เฉกอะหมัด สมเด็จพระนเรศวรฯ ศรี
ปราชญ สามัคคีเภท บางระจัน ฯลฯ ถึงแมวาจะมีผูติติงวาคุณภาพของละครยังไมถึงกับเปน
ละครดึกดําบรรพก็ตาม แตคนทั่วไปมักจะเรียกวา”ละครคุณสมภพ”มากกวาที่จะเรียกละครดึกดํา
บรรพตามทีก่ าํ หนดไวในสูจบิ ัตร การแสดงละครเรื่องนัน้ ๆ
สรุป
จากการศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของ สมภพ จันทรประภาทําให
ทราบวาสมภพ จันทรประภา เปนผูหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในชีวติ ทั้งหนาทีก่ ารงาน และ การ
สรางสรรคผลงานในดานตางๆพอทีจ่ ะกลาวไดดังตอไปนี้
สมภพ จันทรประภา เกิดเมือ่ วันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2462 ที่อําเภอดุสิต
จังหวัดพระนครเปนบุตรของรองอมาตยเอกหลวงประกิตกรณีย กับ หมอมหลวงชุบ เสนียว งศ
สมรสกับคุณหญิงโสมรัศมิ์ บุนนาค มีบตุ ร 2 คน คือ นายอรณพ และ นายตรีภพ จันทรประภา
ในวัยเด็กไดเขารับการศึกษาที่โรงเรียน เทวราชกุญชร โรงเรียนกลอมพิทยากร โรงเรียนบวรนิเวศ
โรงเรียนบานสมเด็จ และโรงเรียนอํานวยศิลปพระนคร จนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแลว
ไดเขารับราชการในกระทรวงอุตสาหกรรม ตําแหนงนายชางผูชว ยตรีแผนกตรวจเหมือง กองวิชา
43

สุรพล วิรุฬหรักษ, “นาฏยศิลปไทยรัชกาลที่ 9,” งานวิจัย ,กระทรวงศึกษาธิการ: 2541), หนา38.
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การเมืองแร กรมโลหะกิจ ในป พ.ศ. 2478 และไดรับการเลื่อนตําแหนงเรื่อยมาจนมีตําแนงเปนถึง
เลขานุการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ในป พ.ศ.2509 ตอมาในไดโอนมา
รับตําแหนงรองอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2516 ซึ่งระหวางนั้น
เปนยุคเรียกรองประชาธิปไตยเมื่อสมภพ จันทรประภาโอนมารับตําแหนงรองอธิบดีกรมศิลปากร
ก็ไดเกิดเหตุการณสําคัญในชีวิตการรับราชการของตนเองคือไดเกิดกระแสการตอตานจากบรรดา
ศิลปนจากกองการสังคีตและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปในขณะนัน้ พากันเดินขบวน
ขับไลสมภพ จันทรประภา ไมใหอยูในกรมศิลปากรดวยสาเหตุที่วา สมภพ จันทรประภาจะมา
เปนผูทาํ ลายวงการนาฏศิลปและการละครพรอมทั้งจะลดบทบาทของผูเชียวชาญทางดาน
นาฏศิลปลง จากเหตุการณดังกลาวจึงทําใหสมภพ จันทรประภา จึงจําเปนตองยายตัวเองเพื่อลด
กระแสการเรียกรองดังกลาวไปชวยราชการที่กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง แตตอมาเมื่อเหตุการณ
สงบลงก็ไดกลับมารับตําแหนงรองอธิบดีกรมศิลปากรอีกครั้ง จนกระทั่งตําแหนงสุดทายที่รับราช
การคือผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการระดับ 10 ในป 2521 จนกระทัง่ ลาออกจากราชการใน
เวลาตอมา
ในระหวางที่รบั ราชการอยูน นั้ สมภพ จันทรประภาได มีโอกาสไดฝกงานดาน
เหมืองแรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเปนผูแทนสํารองในคณะผูแทนรัฐบาลไทยเขารวมประชุม
พิจจารณารางสัญญาความตกลงดีบุก กับสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอรคประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากการดูงานตางประเทศแลว สมภพ จันทรประภายังทําหนาที่เปนผูบรรยายในตําแหนง
อาจารยพิเศษเพื่อใหความรูด านเหมืองแรและทรัพยากรธรณีตามสถาบันและหนวยงานของรัฐ อีก
ทั้งยังไดรับตําแหนงเปนกรรมการในคณะทํางานอีกหลายแหง เชน
- เปนอาจารยพเิ ศษ คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เปนอาจารยพเิ ศษ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เปนอาจารยพเิ ศษ โรงเรียนนายรอยแผนทีท่ หารบก
- เปนอาจารยพเิ ศษในกรมพัฒนาที่ดิน
- เปนอนุกรรมการราชบัณฑิตยสถาน สาขาภูมิศาสตร
- เปนกรรมการฝายสังคมวัฒนธรรม ในสภานิติบัญญัติแหงชาติ
- เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
- เปนประธานอนุกรรมการกอตั้งสถาบันการละครแหงชาติ ฯลฯ
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สมภพ จันทรประภา เปนผูหนึ่งที่มนี ิสยั รักการเขียนมากที่สุดทัง้ นีอ้ าจจะไดรับ
อิทธิพลในดานการเขียนจากผูเปนปาคือหมอมหลวงบุบผา นิมมานเหมินทรหรือดอกไมสด จึงทํา
ใหสมภพ จันทรประภามีผลงานดานการเขียนหรือการประพันธมากมายดังตอไปนี้
- ประเภทศาสนา ไดแก เรื่องวินัยที่ไดศึกษาดีแลว เปนหนังสือที่ไดรับรางวัลที่
หนึง่ จากราชบัณฑิตยสถาน ในการประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนา
สําหรับเด็ก ซึ่งเปนหนังสือที่ สมภพ จันทรประภา มีความภูมิใจมากทีส่ ุด
- ประเภทสารคดีทองเที่ยว ไดแก เที่ยววัดโพธิ์กับโลหกิจ เที่ยวไทรโยคกับโลห
กิจ เที่ยวพิมายกับโลหกิจ เที่ยวระนองกับโลหะกิจ เที่ยวเกาะแกวพิศดาร
กับโลหกิจ
- ประเภทสารคดีชีวประวัติ และประวัติเกี่ยวกับสถานที่ ไดแก เรื่องสมเด็จเจา
ฟากรมพระยานริศ เรื่อง โอรสพระนเรศวร เจาพิมาย ยกกระบัตร นายสุ
จินดา สมเด็จพระศรีสุริเยนทรฯ ขวัญใจอิสาน สมเด็จเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ เจาพระยาเทเวศรวงวิวฒ
ั น ซึ่งทั้งหมอพิมพรวมเปนเลมใน
ชื่อวา นรชาติ เรื่องชีวิตและผลงานของดอกไมสด เรื่องสมเด็จพระศรีสวริน
ทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา เรื่องชีวิตและผลงานของจอมพล
ถนอมกิตติขจร เรื่องแผนดินที่สาม เรื่องพระราชศรัทธา เรื่องประวัติกรม
ทรัพยากรธรณี ฯลฯ
- ประเภทที่เกี่ยวของกับศิลปะ ไดแกเรื่อง อยุธยาอาภรณ อันเปนหนังสือที่ให
ความรูเกีย่ วกับแนวทางการประดิษฐเครื่องแตงกายละครไทย
- ประเภทเรื่องสัน้ ไดแก เรื่องเพื่อนรัก
- ประเภทนวนิยายไดแก เรื่อง มาตุคาม
สมภพ จันทรประภา นอกจากจะเขียนบทความ สารคดี เรื่องสั้น ตางๆแลว
ผลงานที่สรางใหชื่อเสียงของสมภพ จันทรประภา เปนที่รูจกั ของประชาชนโดยทั่วไปก็คือ การ
ประพันธบทละครและจัดแสดงละคร สมภพ จันทรประภา เริ่มเขียนบทละครเพื่อใหสมาคมนิสิต
เกาจุฬาฯแสดงเนื่องในวันสําคัญๆของทางมหาวิทยาลัย แสดงทางสถานีโทรทัศนตั้งแต พ.ศ. 2507
เปนตนมา ในนามของคณะละครสมัครเลน ชื่อ “คณะละครฉัตรแกว” ซึ่งไดชื่อนี้มาจากการแสดง
ละครเรื่องฉัตรแกวนัน่ เอง
ละครของสมภพ จันทรประภา ในชัน้ แรกจะเปนละครพูดเฉลิมพระเกียรติเกือบ
ทั้งหมด โดยจัดแสดงทางสถานีโทรทัศนรวมทั้งสิน้ 11 เรื่อง ไดแกเรื่อง เจาชีวิต รมโพธิท์ อง พระ
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พิทักษยุติธรรมถองแท สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ พระยอดเมืองขวาง ดําฤษณา เงินถุงแดง
เวสสันดร พระบารมีมากพนรําพัน สูไมถอย ผมสิถงึ จะแน และจัดแสดงทางเวที 1 เรื่อง คือ เรือ่ ง
ฉัตรแกว ในป พ.ศ. 2511 สมภพ จันทรประภา ไดเขียนบทละครประวัติศาสตรขึ้นโดยมีความ
ประสงคจะใหแสดงในรูปแบบละครดึกดําบรรพ จํานวน 31 เรื่องทัง้ นี้ไดจัดแสดงทางสถานี
โทรทัศนจํานวน 22 เรื่องไดแก หนอหาญ นักพงศา บูเช็กเทียน ไศเลนทรธิราช ตรอยกําศรวล
อสัญแดหวา ทาวทองกีบมา วิสุทธิราชเทวี ศรีปราชญ ชเยนทร พระเจาอูทอง ไอรลงั คะ
สมิงทอ ฟารัว่ พระสุพรรณกัลยา คําไขนอย ซิงตึง้ ถะดูวา เจาองคหลอ ทาวศรีสุดาจันทร
เฉกอะหมัด จามครวญ จัดแสดงทางเวที จํานวน 9 เรื่อง ไดแก นางเสือง พอขุนเม็งราย
ศรีธรรมาโศกราช พอขุนผาเมืองผูเสียสละ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนเรศวรฯและ
พระสุพรรณกัลยา ชีสิน สมเด็จพระสุริโยทัย และ ตามพรลิงค และประสงคที่จะใหแสดงในรูป
แบบละครพูดสลับลําจํานวน 11 เรื่อง โดยจัดแสดงทางสถานีโทรทัศนจาํ นวน 5 เรื่อง คือ
อยุธยาอากูล ทาวเทพษัตรียทาวศรีสุนทร เลือดนานเจา เผาไทย ยามาดา และจัดแสดงทางเวที
รวม 6 เรื่องไดแก พระรามคําแหง ผูวเิ ศษ บางระจัน สามัคคีเภท พระแมเจาจามเทวี และ
บรรพไทย
สรุปผลงานการแตงบทละครที่สมภพ จันทรประภา ไดประพันธขึ้นทั้งละครพูด
เฉลิมพระเกียรติ ละครดึกดําบรรพ และละครพูดสลับลํารวมทั้งสิ้นจํานวน 54 เรื่อง นอกจากนี้
สมภพ จันทรประภา ยังมีผลงานในการตัดตอบทละครรองดวยรวม 7 เรื่องไดแก สาวเครือฟา
ตุกตายอดรัก ยิ่งผัวยิ่งเมีย เดาสุม โฉเบ พัดดามจิ้ว และ ธรรมาธรรมะสงคราม
ในปพุทธศักราช 2514 สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถไดทรงทอดพระ
เนตรละครเรื่องพระสุพรรณกัลยา ที่จัดแสดงโดยคณะละครฉัตรแกวทางสถานีไทยโทรทัศนชอง 4
บางขุนพรหม และทรงพอพระทัยมากจึงมีพระราชเสาวนียใหทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาคสั่งให
สมภพ จั น ทรประภาแต ง บทละครขึ้ น ทู ล เกล า ถวาย สมภพ จั น ทรประภาจึ ง แต งละครเรื่อ ง
“สมเด็จพระสุริโยทัย” จัดแสดงถวาย สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงโปรดมากจึงรับ
คณะละครฉั ต รแก ว ของสมภพ จั น ทรประภาเข า ไว ใ นพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ โดยใช ชื่ อ ว า
“คณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ” มีหนาที่จัดแสดงละครถวายในคราวเสด็จแปรพระ
ราชฐาน เรื่องที่จัดแสดงถวายไดแกเรื่อง สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บางระ
จันและ สมเด็จพระนเรศวรฯและพระสุพรรณกัลยา
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สมภพ จันทรประภา ถึงแกอนิจกรรมอยางสงบเมื่อวันเสารที่ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2530 สิริรวมอายุได 68 ป 9 เดือน 14วัน นับไดวาเปนการสูญเสียบุคคลสําคัญในประวัติ
ศาสตรวงการละครไทยที่มิอาจจะลืมเลือนไดอีกผูหนึง่

บทที่ 3
การสรางละครคุณสมภพ
ผลงานที่สรางชื่อเสียงทําให สมภพ จันทรประภา เปนทีร่ ูจักของคนโดยทั่วไปโดย
เฉพาะผูท ี่ไดรับชมการแสดงทางนาฏยศิลปไทยนัน่ ก็คือ การจัดแสดงละคร ซึ่งนับวาเปนจุดเริ่มตน
ของละครที่มีรปู แบบลักษณะเฉพาะตัว จนมีผูเรียกขานวาเปน “ละครคุณสมภพ” ดังนัน้ ในบทที่
3 ของการวิจยั นี้ ผูว ิจัยจะไดศึกษาวิธกี ารทํางานของ สมภพ จันทรประภา ในฐานะผูเ ขียนบท
และ ผูอํานวยการแสดง วามีวิธกี ารอยางไร ตลอดจนศึกษาลักษณะเดนที่ปรากฎในละครคุณ
สมภพ
สมภพ จันทรประภา ไดคิดคนและสรางสรรคละครรูปแบบใหมทมี่ ีคุณลักษณะ
เฉพาะตัวโดยผนวกเอาละครหลายๆแบบเขาดวยกันทัง้ ละครดึกดําบรรพ ละครพันทาง ละครรอง
และ ละครพูดเขาดวยกันจนเปนละครรูปแบบใหมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวขึ้น ซึง่ เรียกกันตอมาใน
ภายหลังวา “ละครคุณสมภพ” ทั้งนีม้ ิใชวา สมภพ จันทรประภาจะเปนผูเรียกชื่อหรือตั้งชื่อละครที่
ตนเองไดจัดแสดงขึ้น หากแตเปนเพราะวาผูชมที่ไดรับชมละครของ สมภพ จันทรประภาแลวจึงมา
เรียกกันในหมูผ ูชมละครจนติดปากเหมือนกับเรียก “ละครกรมพระนราฯ” ที่มสี มเด็จพระเจาบรม
วงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศเปนเจาของ หรือ”ละครหลวงวิจิตร”ซึ่งหมายถึงคณะละครที่
หลวงวิจิตรวาทการเปนหัวหนาคณะนั่นเอง เฉกเชนเดียวกันก็เรียก“ละครคุณสมภพ” เพราะเปนที่
รูกันวาสมภพ จันทรประภาเปนผูท ี่จัดแสดงใหชมหรือเปนเจาของคณะละครดังกลาวอันเปนเหตุ
เดียวกันนัน่ เอง
ละครคุ ณ สมภพ นั้ น มี ที่ ม าจากการรวมกลุ ม ของสมาคมนิ สิต เกาจุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยซึ่ง สมภพ จันทรประภา เปนคณะกรรมการและเปนประธานแผนกบันเทิงดังที่ได
กลาวมาแลวขางตน จากจุดนี้เปนจุดที่เริ่มตนที่ของคณะละครสมัครเลนคณะหนึ่งที่เริ่มจัดการ
แสดงละครใหประชาชนโดยทั่วไปไดรับชม ในชั้นแรกเมื่อครั้งที่สมภพ จันทรประภายังเปนประธาน
แผนกบันเทิงและเปนประธานละครในสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯอยูนั้นประมาณพ.ศ.2508 สมภพ
จันทรประภาและผูรวมงานคือ สุรพล วิรุฬ หรักษ ศุภชัย สิทธิเลิศ ไดริเริ่มจัดแสดงละครเรื่อง
”ลิงลม”1 โดยจัดแสดงที่หอประชุมจุฬาฯซึ่งเปนละครแนวของการทรงเจาเขาผีรูปแบบของละคร
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เปนละครพูดประกอบทารําและโมเดิรนดานซ และจากแสดงละครเรื่องดังกลาวนั้นอาจเปนสาเหตุ
หรือเปนตนแบบที่ทําใหเกิด”ละครคุณสมภพ” ขึ้นภายหลังในเวลาตอมา
หลังจากนั้นสมภพ จันทรประภาและผูรวมงานไดจัดแสดงละครตอมาอีกมากมาย
โดยเริ่มดวยละครที่จัดแสดงเนื่องในวันมหาจุฬาลงกรณ ซึ่งเปนละครพูดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและบุคคลสําคัญ พรอมทั้งเหตุการณ ที่เกิดขึ้นในประวัติ
ศาสตรโดยจัดแสดงทางสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยเสมอมาไดแกเรื่องพระบารมีมากพน รําพัน
เงินถุงแดง เจาชีวิต พระพิทักษยุติธรรมถองแท สมเด็จกรมฯพระยาดํารงฯ ฯลฯ
ประมาณปพุทธศักราช 2510 สมภพ จันทรประภาไดมีความคิดที่จะแสดงละคร
แบบเวทีบางจึงเขียนบทละครเรื่อง”ฉัตรแกว” ขึ้นเปนละครพูดเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเนื้อเรื่องจะกลาวถึงพระราชกรณียกิจที่รัชกาลที่ 5 ทรงเลิกทาส ซึ่งมี พูนสุข
เหล็ก พูล แสดงเป น พระเอกทาส และไดห มอมราชวงศห ญิ งเบญจาภา จักรพั น ธเปน นางเอก
ละครเรื่องนี้จัดแสดงขึ้นที่โรงละครแหงชาติ เมื่อวัน 11 – 12 พฤศจิกายน 2510 โดยที่พ ระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯพระบราราชินีนาถไดเสด็จพระราชดําเนินมาทอด
พระเนตรดวย ยังความปลาบปลื้มแกบรรดาผูรวมงานละครคณะนี้ดวย นับไดวาเปนละครเวทีเรื่อง
แรกที่สงผลใหชื่อของสมภพ จันทรประภาหรือละครคุณสมภพ ติดปากผูที่ไดรับชมละครเรื่อยมา
ดังที่ นัทที เจษฎา เขียนไววา “ขอปรบมือใหแกศิษยเกา – ศิษยปจจุบันชาวสีชมภู ที่รวมกันจัด
และแสดงละครการกุ ศลฉั ตรแกว น าเสียดาย…ที่ มี เวลาเล น น อ ยเกิน ไป ควรจะเป ดโอกาสให
ประชาชนไดชม ยิ่งเด็กๆควรไดดูกันใหทวี เพราะละครเรื่องนี้แมจะเปนเรื่องเกาเทิดทูนพระเกียรติ
คุณของลนเกลาฯร.5 แตดําเนินเรื่องอยางทันสมัยไมเนิบนาบเอื่อยเฉื่อย ละครเรื่องนี้ดีกวาละคร
โหลทางที.วี. บางเรื่องเสียอีก”2 จากการแสดงละครเรื่องฉัตรแกวนี้จึงทําใหสมภพ จันทรประภา
คิดตั้งชื่อคณะละครของตนเองขึ้นโดยใชชื่อ ”คณะละครฉัตรแกว” ตามชื่อเรื่องที่แสดงแตสําหรับผู
แสดงยังคงเปนผูแสดงในสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯตามเดิม
จากนั้นตอมาในป 2511 ซึ่งเปนปที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถทรงมี
พระชนมายุครบ 3 รอบ สมภพ จันทรประภามีความคิดวาควรที่จะจัดการแสดงละครเพื่อเทิดพระ
เกียรติและสมภพ จันทรประภานัน้ สนใจและเปนนักอานประวัติศาสตรจึงไดประพันธบทละครเรื่อง
“นางเสือง” ขึ้น ดวยมีแนวคิดที่วานางเสืองเปนผูห ญิงที่เกงแตประวัติของนางเสืองนัน้ มีนอยจึงคน
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ควาหาขอมูลแลวมาโยงเอาวานางนางเสืองเปนนองสาวของขุนผาเมืองและแตงงานกับขุนบาง
กลางหาว นางเสืองแมมิไดเปนราชินีที่ใหญโตแตสามารถชวยสามีทาํ ศึกได
หลังจากไดขอมูลแลว สมภพ จันทรประภา ไดนําแนวคิดที่จะทําละครในเรื่องดัง
กลาวมาปรึกษากับ สุรพล วิรุฬหรักษ ผูรวมงานทานหนึ่งที่ขางหอประชุมจุฬาฯ วาจะจัดละคร
เฉลิมฉลองสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถเจริญมายุครบ3 รอบโดยสมาคมนิสิตเกาและ
นิสิตปจจุบันซึงสุรพล วิรฬุ หรักษเขียนไวในบทความเรื่อง ”นางเสือง” วา “เรื่องที่จะแสดงถวายควร
เปนเรื่องวีรสตรีไทย และในใจพี่สมภพ คือเรื่องนางเสือง พี่สมภพ เลาเรื่องยอและขอมูลของพอขุน
ศรีอินทราทิตย โขลญลําพง ขุนผาเมือง และนางสิขรมหาเทวีใหฟง ผมเห็นวาสนุกดี และที่
สําคัญคือ จะทําใหตางไปจากละครที่จัดแสดงกันในขณะนั้น คือละครรําที่ใชเครื่องละครสวมชฎา
ฯลฯ และแสดงเรื่องเดิมๆ สวนขอที่ผมไมทราบอะไรเลยคือพี่สมภพ ตองการแสดงเปนละครดึกดํา
บรรพ”3
ดังนั้นละครเรื่องนี้จึงจัดแสดงในรูปแบบของละครดึกดําบรรพตามแบบของกรม
พระยานริศฯ ที่มีองคประกอบครบถวนตามแบบโบราณในรูปแบบของละครดึกดําบรรพที่มีองค
ประกอบครบถวนคือ มีทั้งระบํา รํา เตน รอง และเจรจา ละครเรื่องนางเสือง นี้เปนละครเรื่องทีเ่ กีย่ ว
กับวีรสตรีไทยซึ่งมีตัวตนจริงในอดีตกาล เพื่อใหเกิดศิริมงคลแกคณะทํางานและผูแสดงจึงไดมีการ
จัดพิธีบวงสรวงขึ้นที่กลางสนามหลวงโดยมี ทานผูหญิงจงกล กิตติขจร เปนแมกองพิธีในการบวง
สรวง “มีการตั้งกระบวนแหแหนแตงเครื่องละครเต็มยศ 1500 คน ปดการจราจรประมาณ 5 ชั่ว
โมง”4 นับเปนละครที่มีผูรวมงานมากที่สุดเทาที่ไดเคยประสบมา ซึ่งตรงกับ ชาตรีผูเขียนบทความ
เรื่อง “บวงสรวงนางเสือง” ไดกลาววา “ทองสนามหลวงเมื่อเชาวันที่ 4 กรกฎาคม ศกนี้ สโมสรนิสติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดใชนิสิตกวา 1200 คนไปกระทําพิธีบวงสรวงวิญญาณนางเสืองอยาง
มโหฬารและหรูหราทุกคนทั้งชายหญิงอยูในเครื่องแตงกายที่เขาใจวาเปนสมัยสุโขทัย ความวิจิตร
สวยงามของเครื่องแตงกายและขบวนแหในวันนั้น แทบวาจะพลิกแผนดินสุโขทัยใหปรากฏตอ
สายตาเราทานเลยทีเดียว”5 แตการบวงสรวงที่จัดขึ้นนั้นมิไดตองการความเลิศหรูอลังการ แตจัด
ขึ้นเพื่อเปนการแสดงความคาราวะตอนางเสืองที่ไดนําเอาพระนามของทานมาแสดงละครดังบท
ความของ ชาตรี วา “ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ แตเพราะวา
3

สุรพล วิรุหรักษ, “นางเสือง,” ใน จามจุรี ปที่3, (กรุงเทพ: บริษัทคอมฟอรม 2542),หนา 74.
เรื่องเดียวกัน, หนา 75.
5
ชาตรี(นามแฝง), “บวงสรวงนางเสือง,” ใน พิมพไทหลังขาว,(พระนคร: โรงพิมพไทยพาณิชการ
2511), หนา31.
4
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เปนการอาจเอื้อมเอาพระนามและชีวิตความเปนไปของนางเสืองมาแสดงละคร จึงจําเปนตองบวง
สรวงเปนการขอสมาลาโทษเสียกอนตามความเชื่อของคนไทย”6

ภาพที่ 59 แสดงภาพพิธีบวงสรวงละครเรื่องนางเสือง ณ ทองสนามหลวง 4 ก.ค.2511
โดยมีทา นผูห ญิงจงกล กิตติขจรเปนแมงาน ที่มา เอือ้ เฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล
ดังไดกลาวมาแลววาละครเรือ่ งนี้เปนละครที่ใชผูแสดงมากฉะนัน้ จึงตองมีผูรวม
งานมากเชนกันอาทิฝายอํานวยการแสดงไดแก ทานผูห ญิงจงกล กิตติขจร, นาวาโทกําธน
สินธวานนท, จอมพลประภาส จารุเสถียร, ฝายการแสดงไดแกสมภพ จันทรประภาอํานวยการ
แสดง สุรพล วิรุฬหรักษรองผูอํานวยการแสดง ศุภชัย สิทธิเลิศเปนผูชวยผูอํานวยการแสดง ครู
สําเนียง วิภาตะศิลปน เปนผูกํากับการแสดง, อาจารยศิววงศ กุญชร ณ อยุธยา ออกแบบฉาก,
จักรพันธ โปษยะกฤต ออกแบบเครื่องแตงกายโดยมี คุณเจริญ วิรุฬหรักษเปนผูต ัดเย็บ, โดยมีครู
จากกรมศิลปากรมาชวยฝกหัด, มีหมอมราชวงศพรรณนภา ดิศกุลเปนนางเสือง ประพนธ
เตชะวิภาคเปนขุนบางกลางทาว, วิษณุ วรรณพฤกษเปนขุนผาเมือง, อมรา ชืน่ คงชูเปนนางคํา,
พูนสุข เหล็กพูลเปนโขลญลําพง,ฯลฯ ละครเรือ่ งนางเสืองนีจ้ ัดแสดงที่โรงละครแหงชาติตั้งแตวันที่
2 –12 สิงหาคม 2511โดยเวนการแสดงในวันที่ 7 เพียงวันเดียว และในครั้งนีพ้ ระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัวและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการแสดง

6

ชาตรี(นามแฝง), “บวงสรวงนางเสือง,” ใน พิมพไทหลังขาว,(พระนคร: โรงพิมพไทยพาณิชการ
2511), หนา31.
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รอบปฐมทัศนในวันที่ 2 สิงหาคม 2511 ยังความปลาบปลื้มใหแกคณะละครฉัตรแกวเปนอยางสูง
ดวยสมเด็จพระนางเจาฯทรงพอพระราชหฤทัย ทรงพระราชทานพระราชดํารัสขอบพระทัยแกผูรวม
งานละครเรื่องนี้ทกุ ทาน

ภาพที่ 60 ผูร วมงานละครนางเสือง พ.ศ.2511
อาทิ สุรพล วิรุฬหรักษ ผูชวยอํานวยการแสดง(ซายสุด) สมภพ จันทรประภา ผูอํานวยการแสดง
(ที่3จากซาย) เปรมิน กัลยาณมิตร(ที่5จากซาย) และสําเนียง วิภาตะศิลปน ผูก ํากับการแสดง
(ที่2จากขวา) ที่มา หนังสือจามจุรีปที่ 3
หลังจากที่ละครเวทีเรื่องนางเสืองไดแสดงแลวและละครเรื่องตอมาไดแตงขึ้นคือ
เรื่องพอขุนเม็งรายและไดจัดแสดงทางเวทีเชนกัน ในปตอมาคือ พ.ศ.2512สมภพ จันทรประภาได
แตงบทละครดึกดําบรรพสาํ หรับแสดงทางทางโทรทัศนขึ้น โดยจัดแสดงเปนรายการสุดทายทาง
สถานีโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม จัดแสดง 2 เดือนตอครั้งโดยใชผูแสดงทีเ่ ปนนักแสดงสมัครเลน
ในนามของคณะละครฉัตรแกว วิธีแสดงก็ยังดําเนินการแสดงตามรูปแบบละครดึกดําบรรพเหมือน
เดิมเรื่องที่จัดแสดงไดแกเรื่อง หนอหาญ, นักพงศา, บูเช็กเทียน, ไศเลนทรธิราช, ตรอยกําศรวล,
อสัญแดหวา, ทาวทองกีบมา, วิสุทธิราชเทวี, ชเยนทร, พระเจาอูท อง, ไอรลังคะ, สมิงทอ, ฟารั่ว,
พระสุพรรณกัลยา,เปนตน
เมื่อสมภพ จันทรประภาไดจัดแสดงละครดึกดําบรรพตามรูปแบของตนเองทาง
โทรทัศนเปนประจําทุก 2 เดือน ในนามของ “คณะละครฉัตรแกว” ทางชอง4บางขุนพรหม ดังที่
กลาวมาแลว สมภพ จันทรประภา จึงไดคิดจัดทําตราสัญลักษณ หรือ LOGO คณะละครของตน
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เองขึ้น โดยสัญลักษณหรือตราประจําคณะละครฉัตรแกวจะเปน”รูปหมอน้าํ ” ซึ่ง พันเอกพิเศษ
หญิงสาวิกา ชื่นคงชูไดใหขอ มูลในการสัมภาษณไววา สาเหตุที่ สมภพ จันทรประภาเลือกเอารูป
หมอน้าํ ก็เพราะวา สมภพ จันทรประภานั้นเกิดและเติบโตพรอมทัง้ ไดรับอิทธิพลในดานละครจาก
วังบานหมอจึงระลึกถึงพระคุณของผูมีอุปการะคุณทั้งหลายในวังบานหมอ จึงคิดเอาตราหมอน้ํา
หรือโถน้าํ ดังกลาวมาเปนตราประจําคณะละครเพื่อเทิดทูนและทดแทนพระคุณสถานที่เกิดและให
ความรูตางๆแกตนเอง

ภาพที่61 ตราประจําคณะละครฉัตรแกวทีส่ ําหรับใชแสดงทางโทรทัศน
ที่มา จากเอกสารประวัติสวนตัวของสมภพ จันทรประภา
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จากละครเรื่องพระสุพรรณกัลยาที่แสดงทางสถานีโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม
นั้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในคณะละครฉัตรแกวคือเมื่อสมเด็จพระนางเจาฯไดทรง
ทอดพระเนตรละครเรื่องดังกลาวแลวทรงพอพระราชหฤทัย ทรงมีพระราชเสาวนียใหทา นผูห ญิง
มณีรัตน บุนนาคแจงใหสมภพ จันทรประภาแตงบทละครเกี่ยวกับความรักชาติบานเมืองขึน้ ทูล
เกลาถวาย สมภพ จันทรประภาจึงแตงบทละครเรื่อง”สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”ขึ้นและจัด
แสดงถวายใหทรงทอดพระเนตรในวันที่ 22 ธันวาคม 2515 ณ โรงละครแหงชาติ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพรอม
ดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาวชิราลงกรณ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรินทรเทพรัตนสุดา
และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
และจากละครเรื่องสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชนี้สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงพอพระทัยจึงรับคณะละครฉัตรแกวไวในพระ
บรมราชินูปถัมภใหชื่อวา”ละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ”มีหนาที่คอยตามเสด็จไปแสดง
เวลาแปรพระราชฐานไปตามหัวเมืองตางๆ เรื่องทีจ่ ัดแสดงไดแกเรื่อง พระสุริโยทัย,บางระจัน,
สมเด็จพระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยาเปนตนโดยมีการเรียกชื่อคณะละครอาสาสมัครในพระ
บรมราชินูปถัมภอยางเปนทางการเมื่อแสดงละครเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทีพ่ ระราชวังไกล
กังวลเปนครั้งแรก
หลังจากที่เปนคณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภแลวเวลาที่ไมมีการ
ตามเสด็จ สมภพ จันทรประภาก็ยังจัดแสดงละครทางเวีและทางโทรทัศนเรื่อยมาโดยจัดแสดงให
กับสถาบันการศึกษาตางๆเชน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหงละครเรื่องสุดทายที่สมภพ จันทรประภาไดจัดแสดงคือเรื่อง “ยามาดา” โดยจัดแสดงหา
รายไดใหกับมูลนิธิสมเด็จยาโดยมี อดิศัย โพธารามิกแสดงเปนยามาดา พลเอกชาติชาย
ชุณหวัณควบคุมการบันทึกเสียงเปนตน
จากการที่ไดนาํ เสนอที่มาของ”ละครคุณสมภพ”ที่ผูวิจยั ไดศึกษาและคนพบวา
นอกจากจะจัดการแสดงละครของตนเองแลว สมภพ จันทรประภายังจัดแสดงละครใหกับสถาบัน
อื่นๆอีกดวย ทัง้ นี้เพื่อใหเห็นเดนชัดขึ้นวาสมภพ จันทรประภาจัดแสดงละครใหกับสถาบันใดบางจึง
จะจัดกลุมหรือแบงชวงระยะเวลาที่ไดจัดการแสดงละครเรื่องตางๆกวา 50 เรื่องทัง้ ทีเ่ ปนของตนเอง
หรือที่จัดใหกบั สถาบันตางๆ ไดอยางชัดเจนยิง่ ขึ้น โดยสามารถแบงออกตามลักษณะที่จัดแสดงได
ดังนี้
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- สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนละครที่จัดขึ้นเพื่อแสดงเนื่อง
ในวันสําคัญโดยที่จัดแสดงทางโทรทัศนในชั้นแรกจะแสดงละครรอง อาทิ
เรื่องตุกตายอดรัก,เรื่องสาวเครือฟา,ซึ่งเปนบทประพันธที่สมภพ จันทรประภา
ไดตัดตอมาเพื่อแสดงทางโทรทัศน นอกจากนี้ยงั มีละครพูดเรื่องตางๆเชน
เงินถุงแดง, เจาชีวิต, สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ,พระบารมีมากพนรําพัน, ฯลฯ
- คณะละครฉัตรแกว
เกิดจากการรวมตัวของสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและไดแสดงละครพูดเรื่องฉัตรแกว จึงนําเอาชื่อเรื่องของละคร
มาตั้งเปนชื่อคณะ
- คณะละครฉัตรแกวที่แสดงทางโทรทัศน ชวงป พ.ศ. 2512 – 2516 ละครสวน
ใหญที่แสดงจะเปนละครดึกดําบรรพ แตหลังจาก พ.ศ.2515แลวจะปรับ
เปลี่ยนเปนละครพูดแนวรอง
- คณะละครฉัตรแกวที่แสดงทางเวทีซงึ่ เริ่มตนดวยเรื่องนางเสือง,พอขุนเม็งราย
,ศรีธรรมาโศกราช เปนตน
- ละครที่จัดใหกบั สถาบันการศึกษาอืน่ ๆนอกเหนือจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเชนพระรามคําแหงจัดใหนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
แสดง, เรื่องผูวิเศษจัดใหนกั ศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องพอขุน
ผาเมืองผูเ สียสละ จัดใหนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแสดง
- คณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ
มีหนาที่คอยตามเสด็จไป
แสดงละครเวลาแปรพระราชฐาน มีทงั้ การแสดงในรมหมายถึงแสดงบนเวที
แสดงกลางแจง ถายทําภาพยนต และบางครั้งตองแสดงที่เวทีสวนอัมพร
เพราะบรรยากาศของวังเพือ่ ตองการใหเหมือนกับละครของหลวง
- ละครโทรทัศนในระยะหลังทีป่ รับบทละครเวทีมาแสดงเปนแบบละครโทรทัศน
เชนเรื่อง ยามาดา ทีจ่ ัดแสดงใหมูลนิธิโรคไต ซึ่งจะเรียกวาเปนละครโทรทัศน
เสียทีเดียวเลยไมไดเพราะมีการถายทํานอกสถานทีม่ าประกอบดวยแตก็ไม
ถือวาภาพยนตเหมือนกัน
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- ละครที่กรมศิลปากรนําไปแสดง เรื่องศรีธรรมาโศกราช
ในรูปแบบของกรมศิลปากร

เรื่องสามมัคคีเภท

- ละครที่ผูอื่นนําไปแสดง หมายถึงละครคุณสมภพ ที่กลุมคนตางๆนําเรื่องไป
แสดงสามารถแบงไดเปน
- ผูอื่นแสดงแตใชคนของสมภพ จันทรประภา กํากับการแสดง
- ผูอื่นแสดงตามบทแตไมแสดงตามแบบ เพราะรองไมไดจึง
เปลี่ยนจากการรองเปนพูดทัง้ หมด
- แบบตัดตอบทละคร คือทําบทใหมจากบทเดิมของ สมภพ
จันทรประภา
เพื่อทําความเขาใจใหชัดเจนยิง่ ขึ้นในการจัดกลุมหรือชวงระยะเวลาผูวิจัยจึงขอ
เสนอการจัดกลุมในรูปแบบของตารางดังตอไปนี้
ตารางแสดงการจัดกลุมผูแสดงละครคุณสมภพ

สถาบันหรือกลุมผูแสดง

ชื่อเรื่องที่แสดง

1.สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตุกตายอดรัก สาวเครือฟา เงินถุงแดง เจาชีวิต
สมเด็จฯกรมพระยาดํารงฯ บารมีพระมากพนรําพัน
ฯลฯ
2.คณะละครฉัตรแกว

ละครพูดแสดงทางเวทีเรื่องฉัตรแกว

3.คณะละครฉัตรแกวที่แสดงทางโทรทัศน

ละครดึกดําบรรพ อาทิ หนอหาญ นักพงศา

พ.ศ. 2512 -2516
4. คณะละครฉัตรแกวที่แสดงทางเวที

สมิงทอ ฯลฯ
นางเสือง พอขุนเม็งราย ศรีธรรมาโศกราช ฯลฯ
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สถาบันหรือกลุมผูแสดง

ชื่อเรื่องที่แสดง

5. ละครที่จัดใหกับสถาบันอื่นๆ

พระรามคําแหง

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผูวิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. คณะละครอาสาสมัครใน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระสุริโยทัย

พระบรมราชินูปถัมภ
7.ละครเวทีทปี่ รับบทมาแสดงเปนแบบ

บางระจัน
ยามาดา

โทรทัศน
8.ละครที่กรมศิลปากรนําไปแสดงในรูปแบบ ศรีธรรมาโศกราช สามัคคีเภท
ของกรมศิลปากร
9. ละครที่ผูอนื่ นําไปแสดง
- ผูอื่นแสดงแตใชคนของสมภพ
จันทรประภา กํากับการแสดง
-ผูอื่นแสดงตามบทแตไมแสดงตามแบบ
(รองไมไดจึ้งเปลี่ยนเปนพูดแทน)
- แบบตัดตอบทละคร ทั้งเรื่อง

นางเสือง ทีถ่ ายทําเปนภาพยนต แสดงโดยบิลลี่
โอแกน และ อรอนงค ปญญาวงศ
สมเด็จพระสุรโิ ยทัย ในการแสดงของคณะคุณหญิง
เทพิน วงศวทิ ยา
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยคณะคุณหญิง
เทพิน วงศวิทยา
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จากการแบ ง กลุ ม หรื อ ช ว งระยะเวลาดั ง กล า วทํ า ให เห็ น ถึ ง ละครของ สมภพ
จันทรประภา ที่จัดแสดงดวยตนเองหรือผูอื่นนําไปแสดงไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ฉะนั้นจะเห็นไดวา
ละครในรูปแบบเฉพาะของ สมภพ จันทรประภา ไดรับความนิยมอยางมากในชวงระยะเวลาดัง
กลาว
จากการศึกษาทําใหพบวาการสราง ละครของสมภพ จันทรประภาทุกเรื่องที่ผาน
สายตาผูชมละครทั้งทางเวทีและทางโทรทัศนนั้นมีรูปแบบและวิธีการทํางานการสรางละครในดาน
ตางๆรวม5 วิธดี วยกันดังตอไปนี้
1.การเขียนบท
2.การคัดเลือกตัวละคร
3.การฝกซอม
4.การบรรจุเพลง
5.การออกแบบเครื่องแตงกาย แตงหนา ออกแบบฉาก และอุปกรณอื่นๆ
จากองคประกอบตางๆเหลานี้ทาํ ใหละครของสมภพ จันทรประภามีคุณภาพใน
ดานการแสดงจึงไดรับความนิยมเสมอมา ทั้งนี้เพราะสมภพ จันทรประภามีรูปแบบวิธีการทํางาน
ที่ดีในหลายๆดานจึงขอยกรูปแบบวิธีการทํางานในการสรางละครที่มเี อกลักษณและมีรูปแบบ
เฉพาะตัว ที่เรียกกันวา”ละครคุณสมภพ”ดังตอไปนี้
3.1 การเขียนบท
เปนทีท่ ราบกันดีแลววาสมภพ จันทรประภานั้นเกิดและเติบโตในวังบานหมอซึ่ง
เปนแหลงที่รวมศิลปะหลายแขนงทัง้ การละคร ดนตรี นาฏยศิลปและศิลปะดานอืน่ ๆ อันเปนตน
แบบที่ทาํ ใหสมภพ จันทรประภาไดรูไดเห็นจากการซอมหรือการแสดงศิลปะในประเภทดังกลาว
ซึ่งทําใหเกิดความซึมซาบและซึมซับในศิลปะอันเปนตนเหตุของของความสนใจในการคิดที่จะผลิต
หรือสรางละครของตนเองในชั้นหลังตอมา ประการตอมาสมภพ จันทรประภาไดยินไดฟงเรื่องราว
ทางดานประวัติศาสตรและพงศาวดารมาตั้งแตยังเยาววัยอีกทั้งตัวเองมีความสนใจในการใฝหา
ความรูเพิม่ เติม จึงทําใหความรูในทางประวัติศาสตรเพิ่มพูนมากขึ้น ทั้งยังมีหมอมหลวงบุบผา
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นิมมานเหมินทรหรือดอกไมสดผูเปนปาที่เปนตนแบบในการสรางสรรคผลงานของตนเองทัง้ งาน
เขียนและงานสรางบทละคร
สุชัย รอยวิรัตน ผูรวมงานละครของสมภพ จันทรประภา ทานหนึ่งไดกลาววา
“พี่สมภพเปนคนที่เกงประวัติศาสตรมาก เคยพูดกับผมวาแฟนของทานจบอักษรบางทีตองมาถาม
ทานวาเรื่องประวัติศาสตรเปนอยางไร พี่สมภพภูมิใจตัวเองมากวาตัวเองจบวิศวะฯแตไปเกงดาน
อักษร”7
จากคําพูดดังกลาวทําใหเห็นวาสมภพ จันทรประภา มีนิสัยรักการอานและชอบ
คนควาเกี่ยวกับเกร็ดพงศาวดาร ประวัติศาสตรและเรื่องโบราณคดีมาตั้งแตยังเปนเด็กอยู และเมือ่
โตขึ้นก็ไดนําเอาความรูท ี่ไดจากการฟง การคนควา มาเรียงรอยถอยความและนํามาเผยแพรในรูป
ของบทละครชนิดตางๆที่ไดประพันธขึ้นมา พรอมทัง้ นําเสนอสูสายตาประชาชน ทัง้ นี้สมภพ
จันทรประภา เคยกลาววาในการเขียนบทละครแตละเรื่องตองมีการคนควา การที่ตอ งคน เพราะมี
ความจําเปนในการเขียนบทละครประวัติศาสตรและยิ่งจําเปนมากขึน้ เมื่อตองอํานวยการแสดง
บทละครนัน้ เพราะจะตองกําหนดการแตงกายของตัวละคร ใหถกู ตองตามฐานะทีป่ รากฏอยูใน
กฎมณเฑียรบาล ตามจิตรกรรมฝาผนังใหมากที่สุดที่จะทําได
จากการสัมภาษณ พู ลสุข เหล็กพู ล ผูที่เคยรวมงานกั บ สมภพ จันทรประภา
อีกทานหนึ่งไดกลาวถึง สมภพ จันทรประภา ในแงมุมของผูที่ชอบคนควาทางประวัติศาสตรวา
“พี่สมภพ เปนคนตอยุค จะพูดใหงายก็คือในระยะเวลาที่พี่สมภพ สนใจประวัติศาสตรนั้นตําราที่
จะคนควาทางประวัติศาสตรนั้นหายาก พี่สมภพเองอาจจะมีเก็บไวเปนของสวนตัวและตําราของพี่
สมภพก็ไมคอยเหมือนกับตําราประวัติศาสตรของคนอื่น แตเมื่อพี่สมภพ คนควาไดแลวก็ประมวล
องคความรูทั้งหลายมาถายทอดอีกทีหนึ่ง”8 จากคําสัมภาษณดังกลาวจะทําใหเห็นเดนชัดขึ้นวา
สมภพ จั น ทรประภา เป น ผู มี ค วามรูค วามสามารถในด า นประวัติ ศ าสตรในระดั บ ที่ นั บ ได วา
เชี่ยวชาญผูหนึ่งที่นําองคความรูทางดานประวัติศาสตรมาเผยแพรใหกับชนรุนหลังไดรับทราบใน
รูปแบบของการแสดงละคร
สมภพ จันทรประภา เริ่มงานเขียนบทละครครั้งประมาณป พ.ศ.2507 โดยบท
ละครที่เขียนขึน้ มักจะเปนบทละครพูด ซึง่ เปนบทละครพูดเฉลิมพระเกียรติและใหสมาคมนิสิตเกา

7

สัมภาษณ สุรชัย รอยวิรัตน, 5 มีนาคม 2547.
8
สัมภาษณ พูลสุข เหล็กพูล, 9 มิถุนายน 2547.
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแสดงในวันสําคัญๆของทางมหาวิทยาลัยในชั้นแรกไดจัดแสดงทางโทร
ทัศนเปนสวนใหญ โดยบทละครทั้งหมดที่เขียนขึน้ มักจะเปนเรื่องราว เหตุการณและบุคคลสําคัญ
ในประวัติศาสตรแทบทั้งสิน้ อาทิเรื่อง พระบารมีมากพนรําพัน เจาชีวิต พระยอดเมืองขวาง
เปนตนตอมาสมภพ จันทรประภา จึงไดแตงบทละครที่มีรูปแบบเฉพาะของตนเองขึน้ โดยใน
บทละครที่แตงนัน้ จะระบุไวในบทที่แตงขึน้ วาประสงคจะใหเปนละครดึกดําบรรพโดยมีจุดมุงหมาย
ในการแตง 2 ประการคือ ประการแรกตองการจะเผยแพรความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของบรรพบุรุษ
อีกประการหนึง่ คือตองการสรางละครที่มีอะไรสวยๆงามๆแปลกตาแปลกหูคนดู จึงเลือกเรื่องราว
ของคนหลายชาติมาแตง คนดูจะไดเห็นเสื้อผาสวย ฉากสวย ไดฟงเพลงเพราะ
ผลจากการศึกษาในการเขียนบทละครแตละเรื่องของสมภพ จันทรประภานั้นพบ
วาสมภพ จันทรประภามีวธิ ีเขียนบทละครของตนเองโดยการวางโครงเรื่องหรือทีม่ าของเรื่องกอน
แลวจึงจะเขียนตัวบทละครตอไป ซึง่ พอจะนํามาอธิบายถึงแนวทางและวิธกี ารแตงบทละครแนว
ประวัติศาสตรของสมภพ จันทรประภาไดดังนี้
3.1.1 โครงเรือ่ งหรือที่มาของเรื่อง
สมภพ จันทรประภา แตงบทละครแนวประวัติศาสตรโดยการนําเอาประวัติของ
บุคคลเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต มาผูกขึน้ เปนเรื่องราวในละคร ทั้งนี้มีทงั้ ประวัติของบุคคล เหตุ
การณที่มที ี่มาจากประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรตางชาติ
ซึ่งทีม่ าของเรือ่ งในละครทุก
ประเภทของสมภพ จันทรประภาไมวาจะเปนละครพูด ละครดึกดําบรรพหรือละครพูดสลับลําก็
ตามเกือบทุกเรื่องนั้นจะมีวิธกี ารเขียนโครงเรื่องอยูดวยกัน 3 วิธีคือ 1.บอกไวในบทนําเรื่อง
2.บอกไวเกริ่นเรื่องบางหรือ 3.บอกไวในคําบรรยายกอนการแสดง เพื่อใหผูชมไดรบั รูถึงทีม่ าของ
ละครเรื่องนั้นๆกอนไดชมละครโดยขออธิบายรายละเอียดของวิธีการวางโครงเรื่องหรือการเปดเรือ่ ง
ดังตอไปนี้
1.) บทละครพูดเฉลิมพระเกียรติ
ในชั้นแรกสมภพ จันทรประภา ไดแตงบทละครพูดขึ้นโดยนําเอาบุคคลสําคัญ
หรือเหตุการณสําคัญๆที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรซึ่งเปนประวัติศาสตรไทยมาใชในการแตงบท
ละคร เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเจานายบางพระองคตลอดจนขาราชการที่ประกอบคุณงาม
ความดีใหแกบานเมือง บทละครพูดของสมภพ จันทรประภา จํานวน 12 เรื่องนั้นบางเรื่องมีการ
บอกถึงที่มาของเรื่องไวแตบางบทก็มิไดระบุวาในการแตงบทละครนั้นไดนําโครงเรื่องหรือที่มาของ
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เรื่องมาจากไหน จะขอยกตัวอยางโครงเรื่องหรือที่มาของบทละครพูดซึงแตงโดย สมภพ จันทร
ประภาดังตอไปนี้
1.1) เรื่องบารมีพระมากพนรําพัน มีที่มาของเรื่องจากการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจายูห ัวในการเสด็จประพาสตนเมืองปากน้าํ โพ
1.2) เรื่องเจาชีวิต มีที่มาของเรื่องจากการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั เรื่องสมเด็จกรมพระยาดํารงฯ มีที่มาของเรื่องจากการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
1.3) เรื่องรมโพธิ์ทอง มีที่มาของเรื่องจากพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรและ
ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ
1.4) เรื่องพระพิทักษยุติธรรมถองแท มีที่มาของเรื่องจากการเทิดพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ในดานกระบวนการยุติธรรม
1.5) เรื่องเงินถุงแดง มีที่มาของเรื่องจากเหตุการณร.ศ.112กรณีพิพาท
กับฝรั่งเศส
1.6) เรื่องสมเด็จฯกรมพระยาดํารงฯ ทีม่ าของเรื่องจากการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
มีที่มาของเรื่องจากกรณีฝรั่งเศสรุกล้ํา
1.7)เรือ่ งพระยอดเมืองขวาง
อธิปไตยขอแบงแยกดินฝง ซายแมน้ําโขงในสมัย ร.ศ. 112
1.8) เรื่องดําฤษณา ไมไดระบุที่มาของเรื่อง
1.9) เรื่องเวสสันดร มีที่มาจากเรื่องพระเวสสันดร
1.10) เรื่องผมสิถึงจะแน ไมไดระบุที่มาของเรื่อง
1.11) เรื่องสูไมถอย มีที่มาของเรื่องจาก เพลงเราสู
1.12) เรื่องฉัตรแกว มีที่มาของเรื่องจากพระราชกรณียกิจในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทีท่ รงเลิกทาสในสมัย ร.ศ.115 - 116
2) บทละครที่เขียนขึ้นจากประวัติศาสตร
บทละครที่เขียนขึ้นจากประวัติศาสตรของ สมภพ จันทรประภา นั้นไดนาํ เอา
ประวัติศาสตรหรือพงศาวดารทั้งของชาติไทยและตางชาติมาเปนโครงเรื่องซึ่งสามารถแบงออกได
เปน 2ประเภทคือ
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2.1) บทละครที่มีที่มาจากตํานาน พงศาวดาร หรือประวัติศาสตรไทย
สมภพ จันทรประภา ไดนําเอาพงศาวดาร และประวัติศาสตรไทยมาเปนที่มาของเรื่องดวยการคน
ควาหาขอมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตรแลวนํามาแตงเปนบทละครที่ประสงคจะใหแสดงใน
รูปแบบละครดึกดําบรรพจํานวน 34 เรื่อง ไดแก
2.1.1) เรื่องหนอหาญ มีทมี่ าจากพงศาวดารอยุธยาในสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2.1.2) เรื่องบูเช็กเทียน มีที่มาจากจินตนาการของตนเอง โดย
อาศัยพงศาวดารของจีนเปนสวนประกอบ
2.1.3) เรื่องไศเลนทรธิราช มีที่มาจากการอานพบเรื่องของการ
เสียเมืองนครศรีธรรมราชในวารสารไทยทักษิณ ฉบับป พ.ศ. 2506
2.1.4)เรื่องทาวทองกีบมา มีที่มาจากหนังสือของอาจารยสุกิจ
นิมมานเหมินทร เรื่อง “โคญากีมาร” เปนเรื่องที่เกีย่ วของกับ หญิงสาวชาวญีป่ ุน ทีช่ ื่อ มารีกีมาร
ซึ่งตอมาไดตําแหนงเปนคุณหญิงของเจาพระยาวิชเยนทร
2.1.5) เรื่องวิสทุ ธิราชเทวี มีที่มาจาก พงศาวดารโยนกสมัยเมงควงศ
2.1.6) เรื่องศรีปราชญ มีที่มาจากตํานานศรีปราชญ ที่เขียนโดย
พระยาปริยัติธรรมธาดา(แพ ตาละลักษณ) และ จดหมายเหตุในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช
2.1.7) เรื่องพระเจาอูทอง มีที่มาจากจากประวัติศาสตรสมัยที่
กําลังกอสรางและสถาปนากรุงศรีอยุธยา
2.1.8) เรื่องสมิงทอ มีทมี่ าจากหนังสือเรื่อง”คําใหการของขุน
หลวงหาวัด” เปนเรื่องราวของมอญผูหนึ่งที่คิดจะกอบกูเอกราชของชาติมอญ ไดทําสงครามรบกับ
พมา สุดทายสมิงทอก็ตองตายและกอบกูเอกราชไมสําเร็จ
2.1.9). เรื่องพระสุพรรณกัลยา มีที่มาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
และหนังสือคําใหการของขุนหลวงหาวัด
2.1.10) เรื่องคําไขนอย มีที่มาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2.1.11) เรื่องซิงตึ้ง มีที่มาจากหนังสือประวัติศาสตรกรุงศรี
อยุธยา ของ รอง ศยามานนท และ วิลาศ วงศนพรัตน ที่กลาวถึงการมีสัมพันธไมตรีระหวางกรุง
ศรีอยุธยากับจีน ในรัชสมัยตนราชวงศเหม็ ง และติดตออยางสนิท สนมในสมั ยของสมเด็จพระ
อินทราราชา แหงกรุงศรีอยุธยา ซึ่งชาวจีนไดเขามาคาขาย ตั้งเตาเผาถวยชามเปนจํานวนมาก
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2.1.12) เรื่องเจาองคหลอ มีที่มาจากหนังสือประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ 4 วาดวยหัวเมืองมณฑลอิสาน ของ หมอมอมรวงศวจิ ติ ร ไดเรียบเรียงไว โดยอาศัยขอ
ความบางตอนจากหนังสือเรื่องดังกลาว
2.1.13) เรื่องทาวศรีสุดาจันทร มีที่มาจากจากเรื่อง พระเทียร
ราชาไดราชสมบัติพระนิพนธในสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ทรงนิพนธไว และหนังสือ
คําใหการของขุนชินราช
2.1.14) เรื่องเฉกอะหมัด มีที่มาจากชีวประวัติของชาวเปอรเชีย
ผูหนึ่ง ชื่อเฉกอะหมัดที่เขามาคาขายกับไทยในสมัยสมเด็จพระเอาทศรถ และไดรับราชการในสมัย
ของพระเจาทรงธรรม จนมีลูกหลานสืบสกุลมากมาย นับไดวาทานนั้นเปนตนราชสกุล “บุนนาค”
2.1.15) เรื่องนางเสือง มีที่ ม าจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงดําริเลนๆ วา “ชะรอยนางเสืองจะเปนลูกเจาเมืองสุโขทัยคนกอน
กระมัง ชาวเมืองจึงตกลงปลงใจยกเมืองใหพอขุนบางกลางทาวครอบครอง”
2.1.16) เรื่องศรีธรรมาโศกราช มีทมี่ าจากพงศาวดารมาลายูมา
เปนโครงเรื่อง พรอม ทั้งคนควาจากจดหมายเหตุตางๆอีกหลายฉบับ
2.1.17) เรื่องพอขุนผาเมืองผูเสียสละ มีที่มาจากเรื่องราวตางๆ
ที่ปรากฏในศิลาจารึกและประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย
2.1.18) เรื่องพอขุนเม็งราย มีที่มาจากพงศาวดารโยนกที่เขียน
โดย พระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค)
2.1.19) เรื่องพระรามคําแหง มีที่มาจากขอมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรจากพงศาวดารโยกนก ของพระยาประกิจกรจักร (แชม บุนนาค)เหมือนกับบท
ละครดึกดําบรรพเรื่อง”พอขุนเม็งราย”ที่ไดแตงไวกอนแลวเมื่อ พ.ศ. 2511
2.1.20) เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีทมี่ าจากพงศาวดาร
อยุธยา ฉบับของหลวงประเสริฐ คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และจดหมาย
เหตุวนั วลิต
2.1.21) เรื่องสมเด็จพระสุรโิ ยทัย มีที่มาจากพระเฑียรราชาได
ราชสมบัติ พระนิพนธของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทีท่ รงนิพนธไวในหนังสือชุมนุมพระ
นิพนธ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ภาคสอง
2.1.22) เรื่องชีสิน มีที่มาจากหนังสือเรื่องอาณาจักรนานเจา
เขียนโดยพระยาอนุมานราชธน จากจารึกอาณาจักนานเจาของกรรมการประวัติศาสตร สํานัก
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นายกรัฐมนตรี และ บันทึกเรื่อง หมานชู ของ ฝนฉัว ที่กลาวถึงอาณาจักรนานเจา สมัยของ พระ
เจาพีลอโกะ ที่ไดรวบรวมแควนใหญๆทั้ง 6 แควน รวมเปนอาณาจักรเดียวกัน
2.1.23) เรื่องบางระจัน มีที่มาจากพระราชเสาวนียในสมเด็จ
พระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถเรื่องอยุธยาอากูล มีที่มาจากประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยาในสมัย
พระเจาอยูหวั สุริยามรินทร
2.1.24) เรื่องอยุธยาอากูล มีที่มาจากประวัติศาสตรสมัยพระ
เจาอยูห ัวสุริยมรินทรเมื่อ พ.ศ. 2302 ครั้งพระเจาอลองพญายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา
2.1.25) เรื่องทาวเทพษัตรียท าวศรีสุนทร มีที่มาจากเคาความ
ประวัติสกุล ณ ถลาง
2.1.26) เรื่องเลือดนานเจา มีที่มาจากประวัติศาสตรไทยในสมัย
นานเจาที่มีพระเจาพีลอโกะซึ่งกษัตริยที่มีความสามรถมากไดรวบรวมอาณาจักรนานเจาใหยิ่ง
ใหญ
2.1.27) เรื่องเผาไทย มีที่มาจากพงศาวดารเชียงใหม
2.1.28) เรื่องยามาดา มีที่มาจากพระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา ประชุมพงศาวดารภาคที่ 79 จดหมายเหตุวันวลิตของกรมศิลปากร ภูมิศาสตรวดั
โพธิ์ ของเสถียร พันธรังสี เที่ยวเฟองเรื่องเมืองไทย โดย ชวน ธนากรขําสุวัฒน และ ชาวตางชาติ
ในไทย ของ สมบัติ พลายนอย
2.1.29) เรื่องพระแมเจาจามเทวี มีทมี่ าจากพงศาวดารโยนก
2.1.30) เรื่องบรรพไทย มีที่มาจากการอานประวัติศาสตรเกี่ยว
กับชาติไทยทีก่ ลาวไววาพระเจาพรหมเปนผูที่มีสว นสําคัญในการกอรูปสถาปนาชาติไทยใหเปน
ประเทศขึ้นมาในแถบลุมน้ําเจาพระยา ซึง่ ขอมูลดังกลาวนั้น ไดมาจากตํานานสิงหนวัติ ตํานาน
โยนก พงศาวดารเมืองลานชาง ของขจร สุขพานิช และ ตํานาสิงหนวัติฉบับสอบคน ของ มานิตย
วัลลิโภดม
2.1.31) เรื่องสามัคคีเภท มีที่มาจากเรื่องสามัคคีเภทคําฉันท
ของ ชิต บุรทัต
2.1.32) เรื่ อ งตามพ รลิ ง ค มี ที่ ม าจากคํ า อภิ ป รายของ
ดร.ประเสริฐ ณ นคร ที่อภิปรายในการสัมนาทางประวัติศาสตรเรื่องราชวงศศรีธรรมาโศกราช ใน
วันที่ 12 มกราคม 2519
2.1.33) เรื่อ งผู วิ เศษ มี ที่ ม าจากเหตุ ก ารณ ก บฏผี บุ ญ ในสมั ย
พ.ศ. 2443
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2.1.34) เรื่องสมเด็จพระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยา มีที่มา
จากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ คําใหการของขุนหลวงหาวัด และจดหมายเหตุ
วันวลิต
2.2) บทละครที่มีทมี่ าจากตํานาน พงศาวดารหรือประวัติศาสตรตางชาติ
จํานวน 8 เรื่อง
2.2.1) เรื่อ งจามครวญ มี ที่ ม าจากเกล็ ด พงศาวดารของจาม
ตอนหนึ่ง ในสมัยของพระเจาอินทรวรมันที่ 4 ครองราชย โดยปกครองพวก จาม ทางฝายใตเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 1500
2.2.2) เรื่ อ งนั ก พงศา มี ที่ ม าจากความรู ข องผู แ ต ง เองที่
สันนิษฐานวากษัตริยขอมนั้นนิยมสรางปราสาทหินไวบรรจุศพตนเอง
2.2.3) เรื่องตรอยกําสรวล มีที่มาจากหนังสือประวัติศาสตรขอ’
หมอมเจาทองฑีฆายุ ทองใหญ ที่เขียนไวถงึ ตํานานกรีกในสมัยแรก ที่กวีโบราณไดรจนาเปน
กาพยและแสดงกันอยูแพรหลายเรื่องราวที่ปรากฏใหเห็นในตํานานคลายคลึงกับเรื่องรามเกียรติ์
ของไทย
2.2.4) เรื่องอสัญแดหวา มีที่มาจากคํานําของพระวรวงศเธอ
กรมหมืน่ พิทยลาภพฤติยากรที่ไวในเรื่องดาหลัง อันเปนพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับ พระเจาธรรมวงศ กษัตริยแหงชวาในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 15
2.2.5) เรื่องชเยนทร มีทมี่ าจากโครงเรื่องจากประวัติอาณาจักร
ขอม ของ หมอมเจาสุภทั รดิศ ดิศกุล ที่กลาวถึงการอพยพของคนไทยทีถ่ อยรนลงมาจากจีนทาง
ตอนใต และในขณะเดียวกันขอมก็ยงั เรืองอํานาจอยูในสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 5
2.2.6) เรื่องไอรลังคะ มีที่มาจากพระนิพนธเรื่องสภาพการณ
ภาคเอเซียอาคเนยกอน พ.ศ. 1800 ของหมอมเจาสุภทั รดิศ ดิศสกุล
2.2.7) เรื่องฟารั่ว มีที่มาจากพงศาวารพมา อันเปนพระนิพนธ
ในพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ เปนเรื่องราวของ มะกะโท พอคาชาวไทย
ใหญ ผูหนึง่ ทีถ่ ูก เจาเมืองพมา บังคับขูเข็ญ จึงคิดที่จะบําบัดทุกขทั้งหลายที่เกิดขึ้น
2.2.8) เรื่องถะดูวา มีที่มาจากจินตนาการของ สมภพ จันทร
ประภา โดยผูแ ตงมีความประสงคที่จะศึกษาเรื่องเครื่องแตงกายโบราณของชาวเกาะในมาลายู
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จากการศึกษาที่มาของเรื่องในการแตงบทละครของสมภพ จันทรประภาจะเห็น
ไดวาในชัน้ แรกที่สมภพ จันทรประภาแตงบทละครพูดนั้นสวนมากจะนําเรื่องราวหรือเหตุการณที่
เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5แหงกรุงรัตนโสินทรมาเปนที่มา
ของเรื่องเปนสวนใหญไมวาจะเปนเรื่อง ฉัตรแกว พระพิทักษยุติธรรมถองแท เจาชีวิต รมโพธิ์ทอง
สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ พระยอดเมืองขวาง ฯลฯ ทั้งนี้อาจจะเนือ่ งมาจากการแตงบทละครดัง
กลาวเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวและพระบรมวงศานุวงศผู
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาคุณตอประเทศชาติและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประการ
หนึง่ แตหลังจากละครพูดเรื่อง”ฉัตรแกว”ที่ไดนําออกแสดงที่เวทีโรงละครแหงชาติเมื่อวันที่ 11-12
พฤศจิกายน 2510 ผานพนไปแลวนั้น สมภพ จันทรประภาไดแตงบทละครที่ตนเองชี้แจงถึงความ
ประสงควาจะใหแสดงในรูปแบบละครดึกดําบรรพแลพละครพูดสลับลําขึ้นอีกมากมายอาทิ
นางเสือง พอขุนเม็งราย ศรีธรรมาโศกราช หนอหาญ ชีสิน บางระจัน บรรพไทย ฯลฯ ซึ่งที่มา
ของละครเรื่องดังกลาวนัน้ สมภพ จันทรประภา ไดคนควาหาหลักฐานทางประวัตศิ าสตรไทยและ
ประวัติศาสตรตางชาติและนําออกมาเผยแพรใหกับคนรุนหลังไดรับทราบถึงความเปนมาของคน
ไทย เกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยนับไดตั้งแตสมัยนานเจาเรื่อยลงมาจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยา ถาจะ
นับระยะทางของบทละครทุกเรื่องที่สมภพ จันทรประภาแตงมาเรียงรอยตอกันก็อาจจะเรียกไดวา
เริ่มเรื่องตั้งแตเหนือสุดคือสมัยอาณาจักรนานเจาที่อยูท างตอนใตของประเทศจีนในปจจุบันเรื่อย
ลงมาจนกระทัง่ ถึงแหลมมาลายูทางตอนใตของประเทศไทย
นับไดวา สมภพ จันทรประภา ไดแนวคิดที่มาของเรือ่ งในการแตงบทละครของ
ตนเองจากประวัติบุคคล เหตุการณ สถานที่ ที่เกิดขึ้นในประวัตศิ าสตรชาติไทย และประวัติ
ศาสตรของตางชาติดวยกันทั้งสิน้
โดยที่จะชี้แจงเกีย่ วกับที่มาของเรื่องไวในคํานําเกริ่นเรื่องหรือ
คําบรรยายกอนการแสดงเสมอ
3.1.2 บทละคร
เมื่อ สมภพ จันทรประภา ไดศึกษาขอมูลทางดานประวัติศาสตรอันเปนทีม่ าของ
เรื่องแลวจึงนําขอมูลตางๆที่ไดรับจากการคนความาเขียนขึ้นเปนบทละคร ในการเขียนบทละคร
แตละเรื่องของ สมภพ จันทรประภานัน้ มีรูปแบบเฉพาะของตนเองทั้งละครพูด ละครดึกดําบรรพ
หรือละครพูดสลับลํา คือมีการเปดเรื่องหรือนําเรื่อง การดําเนินเรื่อง และการจบเรือ่ ง ซึง่ บทละคร
ทั้งหมดที่แตงขึ้นใหมนั้นจะมีทั้งบทละครที่เปนบทละครโทรทัศน และ บทละครเวที ซึง่ เปนลักษณะ
เฉพาะของบทละครที่ใชแสดงตามความประสงคของผูแตงก็คือบทละครโทรทัศนก็ใชแสดงทางโทร
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ทัศนเพียงอยางเดียวบทละครเวทีก็แสดงทางเวทีอยางเดียว แตตอมาไดมีการนําเอาบทละครที่ใช
แสดงทางเวทีไปแสดงทางโทรทัศนดวย ซึง่ ถามองกันใหดีแลวก็นับวานาจะเปนปญหาในการปรับ
เปลี่ยนบทบางไมมากก็นอย แตพูลสุข เหล็กพูล ไดอธิบายเพิ่มเติมวาในการทีน่ ําเอาบทละครเวที
ไปใชแสดงทางโทรทัศนนั้นไมจําเปนตองปรับบทละครเวทีทนี่ ํามาแสดงทางโทรทัศนเลยเพราะ
เวลาแสดงทางสถานีโทรทัศนจะตั้งกลองไวกับที่ 3 ตัวผูแสดงก็จะแสดงอยูใ นเฟรมหรือกรอบที่
กําหนดซึง่ ก็เหมือนการแสดงทางเวทีนนั่ เอง9
ผลจากการศึกษาทําใหทราบวาบทละครของสมภพ จันทรประภา ที่แตงใหมทุก
เรื่อง ทัง้ ละครพูด ละครดึกดําบรรพ ละครพูดสลับลํา นัน้ ผูประพันธไดแตงบทละครตามรูป
ลักษณะเฉพาะของผูประพันธเองโดยมีวธิ ีการเปดเรื่องหรือการนําเรือ่ ง การสอดแทรกคติ แนวคิด
บทบริภาษ การจบเรื่อง ซึง่ ผูวิจัยจะขอนําเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้
1) การเปดเรื่องหรือการนําเรื่อง
ในการแสดงละครทุกเรื่องทีแ่ สดงกันมาตัง้ แตครั้งโบราณนั้นก็ยอมจะตองมีบทนํา
เรื่องหรือการเปดเรื่องดวยกันทัง้ สิ้น ละครของสมภพ จันทรประภา ก็เชนเดียวกันยอมจะตองมี
การนําเรื่องเพือ่ จะเปนตัวชักนําเขาสูเ นื้อเรือ่ งของละครได จักรกฤษณ ดวงพักตรา10 กลาววา
ละครของสมภพ จันทรประภาไดแนวคิดในการเปดเรื่องมาจากละครดึกดําบรรพของสมเด็จเจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ แลวนํามาปรับปรุงใหม เพือ่ ใหเหมาะกับยุคสมัย ทั้งนีเ้ พื่อการนําเขา
สูเรื่องใหผูรับชมไดเขาใจดียิ่งขึ้น ในการเปดเรื่องของสมภพ จันทรประภา ซึ่งบทละครมีทงั้ บทที่
เปนบทละครโทรทัศนและบทละครเวทียอมจะตองมีลกั ษณะการเปดเรื่องที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถ
แบงการเปดเรือ่ งละครของ สมภพ จันทรประภาซึ่งแบงออกเปนละครพูด ละครดึกดําบรรพและ
ละครพูดสลับลํา ทั้งที่แสดงทางโทรทัศนและแสดงทางเวที่ ไดดังนี้
1.1) บทละครพูดโทรทัศน บทละครพูดที่จัดแสดงทางโทรทัศนนนั้ มีวิธี
การเปดเรื่อง 4 ลักษณะดวยกันคือ 1.การเปดเรื่องดวยการบรรยาย 2.การเปดเรือ่ งดวยระบํา 3
.การเปดเรื่องดวยเพลง และ4.การเปดเรื่องดวยการดําเนินเรื่องในฉากหนึง่ ทันที ซึ่งขออธิบายใน
การเปดเรื่องของละครทุกเรือ่ งดังตอไปนี้

9

สัมภาษณ พูลสุข เหล็กพูล, 9 มิถุนายน 2547.
จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา,” (ปริญญานิพนธ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ.2532), หนา 227.
10
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1.1.1) การเปดเรื่องดวยการบรรยาย ในการแตงบทละครพูด
ของสมภพ จันทรประภานัน้ ไดมีการบรรยายเพื่อนําเรื่องใหผูชมละครไดเขาใจเรื่องราวกอนการ
แสดง ซึ่งคําบรรยายดังกลาวจะเปนตัวบงชี้ภูมิหลังของเรื่องที่นาํ มาแสดง พรอมทั้งมีการสรรเสริญ
และขออภัยผูที่ถูกอางชื่อในละครเรื่องดังกลาวดวย ไดแกเรื่อง
- เรื่องพระยอดเมืองขวาง
- เรื่องรมโพธิท์ อง
ตัวอยางการเปดเรื่องดวยการบรรยายละครพูดโทรทัศนเรื่อง “รมโพธิท์ อง”11
“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณแกพวกเราชาวไทยเปนเอนกประการ พระราชกรณียกิจ
ของพระองคทานชิ้นหนึ่งก็คือ ทรงจัดการศึกษา เพราะทรงพระราช
ดําริเห็นวา วิชาหนังสือเปนตนเคาของความเจริญของราชการบาน
เมืองยิ่งกวาศิลปศาสตรวิชาอื่นๆทั้งสิ้น
นิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยระลึกถึงพระมหากรุณาธิ
คุณอยูเสมอ ดังนั้นในโอกาสคลายวันสวรรคต จึงแสดงพระเกียรติ
คุณในดานการศึกษาของพระองคทานใหปรากฏอีกวาระหนึ่ง
เรื่องที่เสนอตอไปนี้ มีเคามาจากพระราชพงศาวดารกรุงรั
ตนโกสินทรและจากประวัติกระทรวงศึกษาธิการ เสนอเปนรูปละคร
สั้นๆใหชื่อวา รมโพธิ์ทอง ประพันธโดยสมภพ จันทรประภา นิสิต
เกาคณะวิศวกรรมศาสตร”
1.1.2) เปดเรื่องดวยระบํา เปนการเปดเรื่องอีกรูปแบบหนึง่ ที่ไม
คอยไดเห็นมากนักในละครไทยไดแก
- เรื่องเจาชีวติ
ตัวอยางการเปดเรื่องดวยระบําในละครพูดเรื่อง “เจาชีวิต”12

11

สมภพ จันทรประภา, “รมโพธิ์ทอง,” บทละครโทรทัศน, 2508.
12
สมภพ จันทรประภา, “เจาชีวิต,” บทละครโทรทัศน ,23 ตุลาคม 2508. อัดสําเนา
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“ท าเรือในแม น้ํ าเจา พระยาพวกจามเต น ระบํ ากั น เป น หมู
อยางสนุกสนาน พอจาม สนุกกวาเพื่อน เมื่อเห็นแมทรัพยออกมาดู
ก็ฉุดเอาไปเตนดวยกัน สนุกกันอยูจนหมดเพลง”
1.1.3) เปดเรื่องดวยเพลง เปนการเปดเรือ่ งหรือนําเรื่องละครอีก
แบบหนึง่ ที่สมภพ จันทรประภาไดคิดขึ้นไดแก
- เรื่องสูไมถอย
ตัวอยางในการเปดเรื่องดวยเพลงในละครพูดเรื่อง “สูไมถอย”13
ภาพ
เสียง
เฟดอิน
รายนามตางๆ ซอนภาพนักรบภาคกลาง
เพลงเราสู
ภาคเหนือ ภาคใต ภาคอิสาน ขณะตอสู ฯลฯ
เฟดเอาท
1.1.4) เปดเรื่องดวยการดําเนินเรื่องในฉากที่ 1 ทันที ไดแก
- เรื่องสมเด็จกรมพระยาดํารงฯ
- เรื่องพระพิทกั ษยุติธรรม ถองแท
- เรื่องดําฤษณา
ตัวอยางการเปดเรื่องดวยการดําเนินเรื่องในฉาก 1 ทันทีในละครพูดเรื่อง”สมเด็จ
กรมพระยาดํารงฯ”14
ภาพ
เสียง
เรือนของเจาจอมมารดาชุม
พิณพาทยทําเพลงสาธุการ
ในวังเชิงสะพานดํารงสถิตย
คุณจอมฯ กําลังรอยดอกกรรณิการ
เปนพุม ที่ระเบียง เสด็จในกรมเขามา
13

สมภพ จันทรประภา, “สูไมถอย” บทละครโทรทัศน, (ม.ป.ป.), อัดสําเนา
14
สมภพ จันทรประภา, สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ,บทละครโทรทัศน 1 เมษายน 2511. อัดสําเนา
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1.2) บทละครพูดเวที มีเรื่องเดียว คือเรื่อง ”ฉัตรแกว” มีการเปด
เรื่องดวยระบําแบบเดียวกับเรื่องเจาชีวิต
ตัวอยางการเปดเรื่องดวยระบําของละครเวทีเรื่อง”ฉัตรแกว”15
ฉาก 1
ฉาก ร.ศ. 115 ตลาดเมืองเชียงใหม
เสียง
พระออกบิณฑบาตร มีรมใหญๆ
พิณพาทยทําเพลง
มีแมคา ชาวเมืองหญิงชาย
ชาวเขาเผาตางๆ หนอมกับโห
ออกตามเพลง มีลีลากระบวนแห
ฟอนเล็บผานตลาด ชาวตลาดดูแห
แลวกลับดําเนินลีลาตอไปเล็กนอย
สวนใหญตามแหไปบาง เขาโรง
ไปบาง กลับกับโหมาเจรจากัน
ตรงกลาง ลีลาตางๆออนลง

ภาพที่ 62 กระบวนแหฟอนเล็บเปดเรื่องในละครพูดเรื่องฉัตรแกว
เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

15

สมภพ จันทรประภา, “ฉัตรแกว,” บทละครเวที, 11 พฤศจิกายน 2510. อัดสําเนา
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1.3) บทละครดึกดําบรรพโทรทัศนนั้น สมภพ จันทรประภา มีวิธีเปดเรือ่ ง
หรือนําเขาสูเรื่องหลายลักษณะดวยกันเทาที่คนพบมีการเปดเรื่อดวยกัน 4 วิธีเชนเดียวกับละครพูด
คือเปดดวยคํานํา เกริ่นนํา บรรยาย และดําเนินเรื่องในฉากแรกทันที ซึ่งการเกริ่นนํา การบรรยาย
หรือการนําเขาสูเนื้อเรื่องในฉากแรกนั้นเพื่อเปนการชี้แจงใหผูชมเขาใจในละครมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง
บอกวัตถุประสงคของการแตงบทละคร อธิบายถึงที่มาของเรื่องเปนตน สิ่งตางๆ เหลานี้เปนการ
สื่อความหมายของผูประพันธบทละครไปสูผูชมเพื่อใหเกิดอรรถรสในการรับชมละครมากยิ่งขึ้นดัง
จะขออธิบายการเปดเรื่องหรือการนําเรื่องในละครดึกดําบรรพ ที่แสดงทางโทรทั ศนของสมภพ
จันทรประภาดังตอไปนี้
1.3.1) การเปดเรื่องดวยคํานํา การเปดเรื่องลักษณะนี้เปนการ
อธิบายถึงที่มาของเรื่องที่จะนํามาแสดงพรอมทั้งบอกวัตถุประสงคในการแตงบทละครเรื่องดัง
กลาวนัน้ ดวยการเปดเรื่องในลักษณะนี้มอี ยูในบทละครดึกดําบรรพทแี่ สดงทางโทรทัศนจาํ นวน 5
เรื่องไดแก
- เรื่องนักพงศา
- เรื่องไศเลนทรธิราช
- เรื่องตรอยกําศรวล
- เรื่องอสัญแดหวา
- เรื่องทาวทองกีบมา
ดังจะขอยกตัวอยางการเปดเรื่องดวยคํานําในบทละครดึกดําบรรพของ สมภพ
จันทรประภาดังนี้
เรื่องทาวทองกีบมา
“จากหนังสือเรื่องโคญากีมาร ของอาจารยสุกิจ นิมมานเห
มินทร ทําใหไดความรูวา คุณหยิงของเจาพระยาวิชเยนทร ฝรั่งชาติ
กรีก สมุหนายกของสมเด็จพระนารายณมหาราช ครั้งกรุงศรีอยุธยา
นั้ น เป น ญี่ ปุ น ชื่ อ มารี กี ม าร มารดาชื่ อ อุ ร สุ ล า บิ ด าชื่ อ ฟานิ ค
ครอบครั ว นี้ นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ตั ง มาตั้ ง แต ชั้ น บรรพบุ รุ ษ จึ ง ภู ก
เนรเทศออกจากญี่ปุนมาอาศัยอยูในเมืองญวน และตอมาอพยพ
เขามาอยูในกรุงศรีอยุธยา
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ที่กรุงศรีอยธยา นางมารีกีมาร ไดพ บกับ เจาพระยาวิชเย
นทรตั้ งแต ยั งมี บ รรดาศั ก ดิ์ เป น หลวง และตกลงแต งงานกั น เมื่ อ
หลวงวิชเยนทรซึ่งถือศาสนาคริสเตียนแบบกรีก เปลี่ยนนิกายมา
เปนคริศตังดวยกัน ตามประวัติวาเจาพระยาวิชเยนทรเปนคนเจาชู
มาแตหนุมๆเมื่อแตงงานแลวจึงกลับตัว นางมารีกีมารหรือคุณหญิง
วิชเยนทรนั้นเมื่อเจาพระยาวิชเยนทรเสียชีวิตลงดวยเหตุผลทางการ
เมืองแลว ก็ตองตกเขาไปอยูในวังรัชกาลของพระเทพราชา ประจํา
อยูห องเครื่องไดเป นที่ ทาวทองกีบมา ปลอดภั ยจากหลวงสรศักดิ์
พระมหาอุปราชที่หมายปองตัวนางอยู
ขนมหวานตางๆทุกวันนี้ เชน ทองหยิบ ฝอยทอง สังขยา
เปนของที่ทาวทองกีบมาเอาอยงมาจากขนมปอรตุเกศ ขอเชิญทาน
พบกับทาวทองกีบมา ณ กรุงศรีอยุธยาไดในบัดนี้”16
ซึ่งทายคํานํานั้นนอกจากจะเปนการกลาวถึงตัวละครในเรื่องแลวผูประพันธบทยัง
ไดเชื้อเชิญใหผูชมไดรับชมละครเรื่องดังกลาวดวย
1.3.2) เปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการเกริ่นมีอยูดวยกันจํานวน 2
เรื่องไดแก
- เรื่องหนอหาญ
- เรื่องบูเช็กเทียน
ตัวอยางการเกริ่นนําเรื่องในบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา
เรื่องหนอหาญ
“หลังจากที่พระเจากรุงหงสาวดี บุเรงนองมีชัยชนะสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ์ กรุงศรีอยุธยา ในสงคราม พ.ศ. 2106 พระเจา
หงสาวดีทราบวา พระเจาเชียงใหมคบคิดกับพระเจานครลําปาง
พระยาแพร พระยานานและพระยาเชียงแสนจะพากันแข็งเมืองไม
ยอมขึ้นตรงตอหงสาวดีเพราะถูกพระเจาหงสาวดีดูหมิน่ … … …
ละครเรื่องหนอหาญจึงผูกขึ้นโดยอาศัยเคาจากพงศาวดาร
ดังกลาวใหพอสําหรับการแสดงในเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที และ
16

สมภพ จันทรประภา, “ทาวทองกีบมา,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.), อัดสําเนา(ตัว
สะกด การันต ตามตนฉบับ)
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เลียนแบบวิธีการแสดงของละครดึกดําบรรพของเจาพระยาเทเวศรฯ
ที่ริเริ่มไว คือใหรองเอง รําเอง และจัดฉากใหเปนไปตามทองเรื่อง
ผิดจากแบบละครนอกละครในแตกอน แตใหใชผูแสดงตรงตามเพศ
ของตัวละครในเรื่อง”17
จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นไดวา ผูประพันธไดเกริน่ นําเรื่องตั้งแตตน และในตอน
ทายของการเกริ่นเรื่องก็จะอธิบายถึงวิธีการเลนในระยะเวลาที่กาํ หนดไวเพื่อเปนการชี้แจงใหผูชม
ไดเขาใจในละครมากยิง่ ขึ้น
1.3.3) เปดเรื่องดวยการบรรยาย ในละครดึกดําบรรพที่แสดง
ทางโทรทัศนนนั้ มีลักษณะเดียวกันกับการเปดเรื่องดวยการบรรยายของละครพูดที่ไดอธิบายมา
แลวขางตนจุดประสงคของผูป ระพันธเพื่อตองการใหผูชมเกิดความเขาใจในการดูละครมากยิง่ ขึ้น
ซึ่งสวนใหญบทที่บรรยายจะเปนการเลาถึงภูมิหลังของตัวละครหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง
การเปดเรื่องหรือนําเรื่องในลักษณะนีม้ ีอยูด วยกันทัง้ หมด 13 เรื่องไดแก
- เรื่องศรีปราชญ
- เรื่องชเยนทร
- เรื่องไอรลังคะ
- เรื่องสมิงทอ
- เรื่องฟารั่ว
- เรื่องพระสุพรรณกัลยา
- เรื่องคําไขนอย
- เรื่องซิงตึ้ง
- เรื่องถะดูวา
- เรื่องเจาองคหลอ
- เรื่องทาวศรีสุดาจันทร
- เรื่องเฉกอะหมัด
- เรื่องจามครวญ

17

สมภพ จันทรประภา, “ หนอหาญ,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา
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บทละครทัง้ หมดที่ไดกลาวมานี้เวนแตเพียงเรื่อง”พระสุพรรณกัลยา”เพียงเรือ่ ง
เดียวที่ไมมีคําเชิญชวนใหรับชมละคร นอกนัน้ ละครทุกเรื่องในทายคําบรรยายจะเปนการเชิญชวน
ผูชมใหรับชมละครเรื่องตางๆได ดังตัวอยางคําบรรยายกอนการแสดงละครโทรทัศนเรื่อง
ทาวศรีสุดาจันทร
ภาพ
เสียง
เครื่องบูชา
เพลงสาธุการ
รายนามผูแสดงและเจาหนาที่
เพลง……….
ภาพ
เสียง
สวน
- บรรยาย หลังจากที่ สมเด็จพระชัยราชาผูครองกรุงศรีอยุธยาเสด็ จ
สวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2072 พระยอดฟาราชโอรสองคใหญ ไดขึ้นเสวย
ราชยสืบ สั น ตติวงศ แต เหตุ ที่ท รงมี พ ระชัน ษาเพี ย ง 11 พรรษา ที่
ประชุม ขาราชการจึงตกลงให ทาวศรีสุดาจันทร พระสนมเอกของ
พระชัยราชา พระชนนีของพระยอดฟา สําเร็จราชการแผนดินแทน
พระองค การสําเร็จราชการแผน ดินโดยไมเคยมีประสบการณ ม า
กอนเปนของยากสําหรับสตรี โดยเฉพาะสตรีที่เปนหมายและยังสาว
เชน ท าวศรีสุ ด าจัน ทร ดั งนั้ น เหตุ ที่ ไม ค วรจะเกิ ดจึงได เกิ ดขึ้ น และ
จารึกไวในพงศาวดารอยางรุนแรงจนถึงไมมีการแตงตั้งพระสนมเอก
ตําแหนงนี้ตลอดมาชีวิตทาวศรีสุดาจันทรเปนบทเรียนอยางดีสําหรับ
ผูที่ตกอยูในความหลง
จึงขอเชิญทานพบกับทาวศรีสุดาจันทรได ณ บัดนี้ 18
1.3.4) เป ด เรื่ อ งด ว ยการดํ า เนิ น เรื่ อ งในฉากแรกทั น ที ซึ่ ง มี
ลักษณะเดียวกับการเปดเรื่องดวยการดําเนินเรื่องในฉากแรกของละครพูดนั่นเอง กลาวคือเมื่อเปด
เรื่องผูชมจะไดรับชมการแสดงละครทันทีไมมีการบรรยายหรือเกริ่นนําใดๆทั้งสิ้น การเปดเรื่องดวย
วิธีนี้ในละครดึกดําบรรพที่แสดงทางโทรทัศนของ สมภพ จันทรประภา มีจํานวน 2 ดวยกันไดแก
- เรื่องพระเจาอูทอง

18

สมภพ จันทรประภา, “ทาวศรีสุดาจันทร,” บทละครโทรทัศน, สถานีไทยโทรทัศนชอง 4, มกราคม
2516. อัดสําเนา
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- เรื่องวิสุทธิราชเทวี
ดังตัวอยางบทละครดึกดําบรรพโทรทัศนเรือ่ ง “พระเจาอูท อง”
ภาพ
เสียง
-1ภายในทองพระโรงเมืองลพบุรี
พิณพาทยทําเพลงลาวเจริญศรี
มีเจาราม ฯ นัง่ ปรึกษาราชการอยูกับ
อมาตย
เพลงการะเวก
ราม

เมื่อสิ้นบุญ
ไทยหมดแรง
ลูกหลานทาน
เอาชื่อเดน

พอขุน รามคําแหง
หมดทา ทันตาเห็น
ใฝขาง บุญบําเพ็ญ
ในทาง สรางสิ่งงาม 19

1.4) บทละครดึกดําบรรพเวที ทุกเรื่องมีการเปดเรื่องหรือนําเรื่องเชนเดียว
กับบทละครโทรทัศนแตวธิ กี ารเปดหรือนําเรื่องจะแตกตางกันออกไปมีทั้งการบรรยาย การแสดง
ภาพนิง่ และการแสดงภาพนิง่ ผสมการเคลื่อนไหว ซึ่งการเปดเรื่องหรือนําเรื่องที่กลาวมาของละคร
ที่แสดงทางเวทีจะใหความรูสึกและอรรถรสในการชมละครมากกวาเพราะผูชมสามรถเห็นความ
สวยงาม ความยิ่งใหญตระการตาตลอดจนความอลังการ ของการแสดงไดอยางเต็มที่ ซึงเปนแรง
กระตุนใหผูชมเกิดความคลอยตามไดอยางเปนดี ในการเปดเรื่องของละครดึกดําบรรพที่แสดงทาง
เวทีพบวามีการเปดเรื่องดวยกัน 3 วิธีคือ1.การเปดเรื่องดวยการบรรยายและการขับลํานํา 2.การ
เปดเรื่องดวยการแสดงภาพนิ่ง และ3. การเปดเรื่องดวยการแสดงภาพเคลื่อนไหวแลวตอดวยภาพ
นิ่ง ดังจะอธิบายรายละเอียดของการเปดเรื่องหรือนําเรื่องของละครดึกดําบรรพทแี่ สดงทางเวทีดัง
ตอไปนี้
1.4.1 การเปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการบรรยายและการขับลํานํา
ในการเปดเรื่องหรือนําเรื่องลักษณะนี้เปนการบรรยายเหตุการณกอนที่จะเริ่มการแสดงพรอมทั้งมี
การแสดงการเคลื่อนขบวนของกองทัพและมีการขับเสภาดําเนินเรื่องประกอบการแสดงเปดเรื่อง
19

สมภพ จันทรประภา, “พระเจาอูทอง,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, 1 ธันวาคม 2515. อัดสําเนา
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หรือนําเรื่อง การเปดเรื่องหรือนําเรื่องในลักษณะนี้จะปรากฏอยูในละครเรื่อง ”สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช” เรื่องเดียวเทานั้น ดังตัวอยาง
บรรยายกอนเริ่มการแสดง20
จากพงศาวดารและคําใหการชาวกรุงเกา คําใหการของขุน
หลวงหาวัด และจดหมายเหตุชาวตางประเทศพอประมวลไดวา ใน
พ.ศ. 2099 กรุงศรีอยุธยาเสียแกพระเจาบุเรงนองแหงกรุงหงสาวดี
โดยเหตุที่ไทยแตกความสามัคคีและไมรูเทาทันในกลอุบายของ
ขาศึกชวยขาศึกบอนทําลายความมัน่ คงของประเทศ
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………บทเรียนทีท่ รงไดรับในขณะทีท่ รงอยู
ในวัยรุน ดังกลาว ทําใหพระองคอุทิศพระวรกายจนตลอดพระชนม
ชีพของพระองคเพื่อสิ่งเดียว คือชาติไทย
ขับเสภา
กอนยกมาน
บุเรงนอง
มหาราช
ชาติพมา
พิชิต
อยุธยา
กรุงศรี
กวาดตอน
ไพรฟา
ประชาชี
ทรัพยสนิ
บรรดามี
เนืองนอง
มานยกเห็นบุเรงนองนัง่ รถ มีเจานายไทยนั่งมาที่พนื้ ลาง เจานายผูชายลากรถ ราษฎรแบกของ
ตาม………………………………………………………………………………………….
พระนเรศวรยืนอยูมุมซาย หนาเขตมานแดง
สมเด็จพระ
นเรศวร
เปนเจา
ดังตอง
เพลิงเผา
หมนไหม
ปวดแสบ
ปวดรอน
แทบบัลลัย
ดาลหทัย
เดือดดิ้น
อยูแดยัน
มานแดงเปด…………………………………………………………………………….
ปพาทยทําเพลง
กระบวนลับไป

20

สมภพ จันทรประภา, “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,” บทละครดึกดําบรรพ, (ม.ป.ป.), อัดสําเนา
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1.4.2) การเปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการแสดงภาพนิ่งหรือการ
แสดงตาโบลวิวองก (Tableaux Vivantes) ประกอบการขับลํานํา ซึ่งการเปดเรื่องหรือนําเรื่องแบบ
นี้สันนิษฐานไดวาสมภพ จันทรประภา นาจะไดรับอิทธิพลมาจากการแสดงตาโบลวิวองกของ
เจาพระยาเทเวศรวงวิวัฒน และนํามาปรับปรุงใหสวยงามโออาตระการตามากยิ่งขึ้น มีการสอด
แทรกการขับรองหรือการขับลํานําเขาประกอบเพื่อเปนการบรรยายเนื้อเรื่องกอนการแสดงทําใหผู
ชมเกิดความตื่นตาตื่นใจในการที่จะไดรับชมเนื้อเรื่องตอไป
การเปดเรื่องหรือนําเรื่องในลักษณะนีจ้ ะมีอยูแตในการแสดงละครดึกดําบรรพที่
จัดแสดงทางเวทีเทานัน้ และละครที่มีการเปดเรื่องหรือนําเรื่องในลักษณะนี้มีจาํ นวน 6 เรื่องไดแก
- เรื่องนางเสือง
- เรื่องศรีธรรมาโศกราช
- เรื่องพอขุนผาเมืองผูเสียสละ
- เรื่องสมเด็จพระสุริโยทัย
- เรื่องชีสิน
- เรื่องตามพรลิงค
ดังตัวอยางการเปดเรื่องหรือนําเรื่องในลักษณะภาพนิ่ง
เรืองชีสิน21
ภาพ
เสียง
- เสภา คลอเพลงแปะเลชนุ บรรยาย
ใน พ.ศ.
พันสองรอย เจ็ดสิบสี่
ตั่งกานเจา
เปนธานี
อันโตใหญ
เผยหลอตั๋ง
ครอบครอง
เวียงชัย
มานเทพนมยกขึ้นเห็น
เปนหนึง่ ใน
หกเจา
นครา
นางชีสินอยูในกระบวน
ภรรยา
งามเลิศ
ประเสริฐสิ้น
เปนภาพนิง่ อยูหนามานเทา
มีนามวา
ชีสิน
เสนหา
สามี
ถนอมนาง
ดังดวงตา
รักแกว
กัลยา
มั่นคง
ปพ าทยทาํ เพลงรัว

21

สมภพ จันทรประภา, “ชีสิน,” บทละครดึกดําบรรพ, (ม.ป.ป.), อัดสําเนา
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1.4.3) การเปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการแสดงภาพเคลือ่ นไหว
ติดตอกับภาพนิ่ง ในละครดึกดําบรรพทแี่ สดงทางเวทีของ สมภพ จันทรประภา นั้นเฉพาะเรื่อง
“พอขุนเม็งรายมหาราช” เพียงเรื่องเดียวเทานั้นที่มกี ารเปดเรื่องหรือนําเรื่องในลักษณะดังกลาวซึง่
นับวาแปลกมากที่สุดที่มีการเปดเรื่องดวยการแสดงภาพเคลื่อนไหวซึง่ เปนการตอสูของสาม
กษัตริยกับขาศึกใหเห็นกอนแลวจึงตอดวยการแสดงเปนภาพนิง่ การตอสูของสามกษัตริยพรอม
การการบรรยายโดยการ “ราย”
ดังตัวอยางบทละครเรื่อง ”พอขุนเม็งรายมหาราช”22
ภาพ
เสียง
หนามานเทพนม
พิณพาทยทําเพลงเชิด
กองทัพพระยางําเมืองถอยหลังรบฮอ
ออกมาทางซาย แลวเขาทางขวา
กองทัพพอขุนเม็งรายถอยหลังรบมอญ
ออกมาตรงกลางจากเวทีบน แลวเขา
ทางซาย กองทัพพอขุนรามคําแหง
ถอยหลังรบขอมออกมาจากทางขวา
แลวเขาทางซาย
เงียบสนิท
มานเทพนมยกขึ้นชาๆ
พิณพาทยทําเพลงสาธุการ
เห็นพอขุนทั้ง 3 ยืนนิ่งอยูบนโขดหิน
หนามานเทา เบี่ยงหลังใหกนั
หันหนาสูขาศึก พอขุนเม็งรายอยูกลาง
ประจัญกับมอญซึ่งหันหลังใหคนดู
พอขุนรามคําแหง อยูซายประจัญกับขอม
พระยางําเมืองอยูขวา ประจัญกับฮอ
- ราย สรวมชีพถวายบังคม
สามบรมกษัตรา
…………………….
22

สมภพ จันทรประภา, “พอขุนเม็งรายมหาราช,” บทละครดึกดําบรรพ, (ม.ป.ป.), อัดสําเนา
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……………………..
เผยพระเกียรติทาวให
เกริกกองจิระกาล
มานแดงปด

พิณพาทยทําเพลงรัวลาว
มาวิง่

1.5) บทละครพูดสลับลําแสดงทางโทรทัศน
เปนบทละครอีกลักษณะหนึง่ ที่ สมภพ จันทรประภา ไดแตงขึ้นบทละคร
ประเภทนี้ในตัวบทจะประกอบไปดวยการพูดหรือเจรจาแลวแทรกดวยการขับรองหรือขับลํานํา
ละครประเภทนี้ของ สมภพ จันทรประภา มีการเปดเรื่องหรือนําเรื่องเหมือนกับละครดึกดําบรรพที่
ไดกลาวมาแลวแตการเปดเรื่องของละครพูดสลับลําที่แสดงทางโทรทัศนมีการเปดเรื่องเพียงวิธี
เดียวคือการเปดเรื่องดวยการบรรยายแลวจึงเริ่มฉากแรก ซึ่งการเปดเรื่องหรือนําเรือ่ งในลักษณะนี้
มีดวยกัน 5เรื่อง คือ
- เรื่องอยุธยาอากูล
- เรื่องเลือดนานเจา
- เรื่องเผาไทย
- เรื่องทาวเทพษัตรีย - ทาวศรีสุนทร
- เรื่องยามาดา
ดังตัวอยางการเปดเรื่องหรือนําเรื่องของบทละครเรื่อง”อยุธยาอากูล”ตอไปนี้
เฟดอิน
ภาพ
เครื่องทองนอย
รายนาม
ภาพอยุธยาแตไกลๆ
เต็มไปดวยปราสาท
ราชมณเฑียร โบสถ
เจดีย ฯลฯ

เสียง
เพลงสาธุการ
เพลง…………….

-บรรยาย-

168

เมื่อ พ.ศ. 2302พระเจาอลองพญาแหงกรุงอังวะ ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาโดยที่มิไดตั้งใจมาแตเดิม
…………………………….
……………………………………………….
ขอเชิญพบกับ”สิงห” ทหารหนุมแหงอยุธยาซึ่งเปนตัวละครสมมติคนหนึ่งในเรื่องนี23้
บทละครพูดสลับลําแสดงทางโทรทัศน เรื่อง อยุธยาอากูล , เรื่องเลือดนานเจา,
และเรื่องเผาไทยนี้ชวงทายของคําบรรยายจะเปนการเชิญชวนใหผูชมไดรับชมละคร สวนเรื่อง
ทาวเทพษัตรีย- ทาวศรีสนุ ทร,และเรื่องยามาดานัน้ ทายคําบรรยายจะบอกถึงที่มาของเรื่อง
1.6) บทละครพูดสลับลําเวที
บทละครพูดสลับลําที่แสดงทางเวทีนนั้ ก็มวี ิธีการเปดเรื่องหรือนําเรื่องเชน
เดียวกันแตจะแตกตางจากบทละครพูดสลับลําที่แสดงทางโทรทัศนตรงที่บทละครทีแ่ สดงทางเวที
นอกจากจะเปดเรื่องดวยการบรรยายแลวยังมีการแสดงภาพนิง่ และการขับลํานําประกอบดวยซึง่
บทละครประเภทนี้จะมีวิธกี ารเปดเรื่องหรือนําเรื่องเหมือนกับบทละครดึกดําบรรพของสมภพ
จันทรประภา ที่ใชแสดงทางเวทีดวย ซึง่ วิธกี ารเปดเรื่องในละครพูดสลับลําที่แสดงทางเวทีมีดวยกัน
3 วิธีคือ 1.เปดเรื่องดวยการบรรยายลวน 2.เปดเรือ่ งดวยการแสดงภาพนิ่งประกอบคําบรรยาย
และ3.เปดเรื่องดวยการขับเสภา ดังจะอธิบายใหทราบในรายละเอียดดังนี้
1.6.1 การเปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการบรรยายลวน จํานวน 1
เรื่องคือ
- เรื่องบรรพไทย
1.6.2 การเปดเรื่องหรือนําเรือ่ งดวยการแสดงภาพนิ่งประกอบคํา
บรรยาย จํานวน 4 เรื่องไดแก
- เรื่องพระรามคําแหง
- เรื่องผูวิเศษ
- เรื่องสามัคคีเภท
- เรื่องพระแมเจาจามเทวี
23

สมภพ จันทรประภา, “อยุธยาอากูล,” บทละครพูดสลับลําเวที, (ม.ป.ป.), อัดสําเนา
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ดังตัวอยางการเปดเรื่องหรือนําเรื่องในลักษณะการบรรยายประกอบภาพนิง่ เรื่อง
”พระรามคําแหง” ตอไปนี้
ภาพ
มานเทพนมชักขึ้น
มานแดงเปดอยูกอน พระรามคําแหงยืนรถ
ทหารหนาหลังพรั่งพรอม
ภาพนิง่ หนามานเทา

เสียง
เพลงสาธุการ

เพลง เสภา
มาจะกลาวบทไป
ถึงพระรวง
ฤทธิ์ไกร
เรืองศรี
เสด็จจาก
สุโขทัย
ธานี
สูนคร
ลพบุรี
รัตนา
หาอาจารย
เลื่องลือ
วาล้ําลึก
เพื่อจะได
ตรองตรึก
ศึกษา
สยามวากย พากเพียร
เรียนวิชา
ปกครอง
ภารา
สืบพระวงศ
เพลง เทพทอง
เพลงรัว
เพลง ปก ลอง24
1.6.3

การเปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการขับเสภา มีเพียงเรื่อง

เดียวคือ
- เรื่องบางระจัน
ตัวอยางการเปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการขับเสภาบรรยาย เรื่อง”พระรามคําแหง”

24

สมภพ จันทรประภา, “พระรามคําแหง,” บทละครพูดสลับลําเวที, (ม.ป.ป.), อัดสําเนา
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กอนเปดมาน
- เสภา พ.ศ.สองพันสามรอยเกา
มีเรื่องเลาถึงความกลาหาญ
ของชาวบานบางระจันไชยชาญ
ประจัญบานรบรับกับไพรี
ขุนสรรคพันเรืองสูแข็งขัน
นายอินนายจันไมถอยหนี
ทองแสงใหญทองเหม็นฝมอื ดี
นายแทนเรืองฤทธีนําทัพ
นายดอกนายทองแกวแคลวคลอง
นายโชตินายเมืองไววองยากจะจับ
พมาตายกายกองเหลือนับ
กิติศัพทเลื่องชือ่ ระบือไกล
ขอบูชาคุณแหงทานทั้งหลาย
ที่ยอมตายเพือ่ ชาติอันยิง่ ใหญ
ทานไดทําแลวเพื่อเมืองไทย
คุณทานนัน้ ไซรพนคณา25
บทละครพูด บทละครดึกดําบรรพ หรือบทละครพูดสลับลําที่สมภพ จันทรประภา
ไดประพันธขึ้น ทั้งที่เปนบทละครโทรทัศน หรือเปนบทละครเวทีลวนแตมีวิธีการนําเรื่องหรือเปด
เรื่องเพื่อนําเขาสูฉากแรกของละครดวยกันทั้งสิ้นและการเปดเรื่องหรือการนําเรื่องนี้ก็จะเปนแรงจูง
ใจใหกับผูชมไดรับความเพลิดเพลินในการรับชมละครมากยิ่งขึ้นนับไดวาสมภพ จันทรประภามีวิธี
การที่จะนําผูชมเขาสูเนื้อเรื่องในฉากแรกของละครแตละเรื่องดวยวิธีที่แตกตางกันทั้งการบรรยาย
การแสดงภาพนิ่ง การขับลํานํา การแสดงภาพเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการเปดเรื่องหรือการนําเรื่อง
ดวยการแสดงภาพนิ่งหรือการแสดงตาโบลวิวองก(Tableaux Vivantes) ในละครที่แสดงทางเวที
นั้ น เป น ปรากฏการณ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม ใ นวงการละครของไทยอี ก แบบหนึ่ ง ซึ่ ง นั บ ได ว า สมภพ
จันทรประภา เปนผูริเริ่มและเปนตนแบบที่ใชมากันทุกวันนี้

25

สมภพ จันทรประภา, “บางระจัน,” บทละครพูดสลับลําเวที, (ศาลาดุสิดาลัย: 2520),อัดสําเนา
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2) การสอดแทรกสํานวน สุภาษิตคําพังเพย และแนวคิด คติไทย
ในบทละครของสมภพ จันทรประภา อีกสิ่งหนึง่ ที่ควรจะศึกษา ก็คือการสอด
แทรกแนวคิดคติไทย สํานวน และสุภาษิตคําพังเพย บทละครของสมภพ จันทรประภาทุกประเภท
ที่ประพันธขึ้นใหมนนั้ มีมากกวา 50 เรื่องและในแตละเรื่องไดมีการสอดแทรกแนวคิด คติธรรม
สํานวน และสุภาษิตคําพังเพยเกือบทุกเรือ่ ง ซึ่งสิง่ ตางๆเหลานัน้ เปนสํานวนที่ใชคําไทยแทที่เปน
แบบชาวบานธรรมดาและสํานวนที่เปนของชาวรัวชาววังซึ่งนับไดวา เปนจุดเดนอันหนึ่งในบทละคร
ของสมภพ จันทรประภา ซึง่ ไดแตงบททีม่ สี ํานวนไทยที่ไพเราะไวในบทละครของตนเองทุกประเภท
ดังตอไปนี้
2.1) การสอดแทรกสํานวนตางๆที่ปรากฏในบทละคร
2.1.1) การสอดแทรกสํานวนตางๆที่ปรากฏในบทละครพูด
จากการศึกษาบทละครพูดของ สมภพ จันทรประภา นั้นทําใหไดทราบวาในบทละครจํานวน 12
เรื่อ งที่ ใชแสดงทางโทรทั ศ น แ ละทางเวที นั้ น เกื อ บทุ ก เรื่องได ส อดแทรกสํ านวนเด น ๆ ไวห ลาย
สํานวนดวนกันเชนสํานวนที่วา “ฉันจะชั่วก็ชั่วแตตัวยักษ ไมพาศักดิ์สุริยวงศใหเสื่อมสูญ”26 ซึ่ง
สํานวนนี้ปรากฏอยูในบทละครพูดเรื่อง “เจาชีวิต” ในตอนที่ จาม มาบอกแกทรัพยผูเปนภรรยาวา
ตนเองตองถูกเกณฑทหาร และดวยความเปนหวง ทรัพย จามจึงตองการใหทรัพยไปอยูกับแมของ
ของจามที่เคยดูถูกเหยียดหยาม ทรัพยอยางมากเมื่อครั้งที่หนีตาม จาม มา แต ทรัพยไมตอ งการให
ใครมาดูถูกเหยียดยหามอีกจึงไมยอมไปและไดพูดสํานวนดังกลาวออกมาจากสํานวนดังกลาวทํา
ใหทราบวาสมภพ จันทรประภา มีแนวคิดในการที่จะเตือนสติคนที่ทําผิดจารีตประเพณีโดยแสดง
ใหเห็นวาถาเมื่อตนเองไดทําผิดลงไปแลวก็ควรที่ยอมรับผิดดวยตนเองอยาใหใครมากนดาใหเสื่อม
เสียมาถึงวงศตระกูล จากบทละครเรื่องเจาชีวิตที่ไดกลาวมาแลว ยังมีสํานวนที่นาฟงและยังเปน
คติสอนใจอีกหลายสํานวนดวยกันเชนสํานวนที่วา
“อยานัง่ ใตมือเสือ อยานัง่ เหนือมือผอง”
“วัวใครก็เขาคอกคนนัน้ ”
“ทําเปนเจกตื่นไฟ” 27
หรือ
“รอยชูหรือจะสูเนื้อเมียตน”

26

สมภพ จันทรประภา, “เจาชีวิต,” บทละครพูดโทรทัศน, (23 ตุลาคม 2508),อัดสําเนา,หนา 11
27
สมภพ จันทรประภา, “พระยอดเมืองขวาง,” บทละครพูดโทรทัศน, (2516),อัดสําเนา,หนา 53.
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“หนาสิ่วหนาขวาน”28
นอกจากสํานวนที่ไดกลาวมาแลว ในบทละครพูดเรื่องฉัตรแกว สมภพ
จันทรประภายังไดสอดแทรกโคลงสุภาพทีอ่ ัญเชิญมาจากบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัวเรื่อง”นิทราชาคริต” ไวทา ยบทละครของตนเองดวยคือ
“บารมีพระมากพน
รําพัน
พระพิทักษยุตธิ รรม
ถองแท
บริสุทธิ์ดุจดวงตะวัน
สองโลก ไซรแฮ
ทวยราษฎรรักบาทแม
ยิ่งดวยบิตุรงค”29
จากตัวอยางดังกลาวในบทละครพูดของสมภพ จันทรประภาทําใหเห็นวา ผูแตง
ตองการสอดแทรกสํานวน สุภาษิตคําพังเพย เพื่อใหไวเปนเครื่องเตือนสติแกผูทรี่ ับชมละครของ
ตนเทานัน้ สวนใครจะนําเอาแนวคิดหรือขอคิดจากสํานวนดังกลาวไปปฏิบัติหรือไมก็ตามนั้นก็ขนึ้
อยูกับการใชวจิ ารณญาณของผูชมแตละทานจะในพิจารณาเทานัน้ เอง
หลังจากที่สมภพ จันทรประภาไดแตงบทละครพูดและนําออกแสดงโดยสมาคม
นิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว ตอมาในป พ.ศ. 2511 สมภพ จันทรประภาไดแตงบทละคร
แนวประวัติศาสตรขึ้นโดยผูแตงประสงคจะใหจัดแสดงในรูปแบบของละครดึกดําบรรพ ซึ่งมีวัตถุ
ประสงคของการจัดแสดงเพือ่ เฉลิมฉลองสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถเจริญพระชนมายุ
ครบ 3 รอบ ละครเรื่องแรกเรื่องนั้นคือ”นางเสือง” ซึ่งจัดวาเปนละครที่แสดงครบตามกระบวนการ
แสดงนาฏยศิลปไทยคือ ระบํา รํา เตน ละครเรื่อง นางเสือง นี้เปนละครเรื่องที่เกี่ยวกับวีรสตรีไทยที่
ชวยสามีตอสูกูบานเมือง
เหตุที่ตองยกละครเรื่อง “นางเสือง”ขึ้นมากลาวก็เพราะวาละครเรื่องนี้เปนละคร
เรื่องแรกที่ สมภพ จันทรประภา แตงขึ้นในรูปแบบของละครดึกดําบรรพซึ่งละครประเภทนี้ คํา
ประพันธที่ใชในการแตงบทละครจะเปนคํากลอนทั้งสิ้นผิดจากที่เคยไดแตงในบทละครพูดมา ซึง่ ใน
การแตงบทละคร ประเภทนี้ตองใชความสามารถมากเพราะจะตองถายทอดเนื้อเรื่องของละครออก
มาเปน คํากลอนเพื่ อให ผูแสดงไดรองและเจรจาเองและในการแตงบทละครเรื่องแรกนี้ สมภพ
จันทรประภายังมิลืมที่จะสอดแทรกคติธรรม สํานวน สุภาษิต คําพังเพยลงในบทละครของตนเอง
ดวยซึ่งสํานวนตางๆเหลานี้เปนสวนใหญจะเปนการเตือนสติใหมีสามัคคี รักชาติ ศาสน กษัตริย
28

เรื่องเดียวกัน, หนา 53.
29
สมภพ จันทรประภา, “ฉัตรแกว,” บทละครพูดเวที, (11 พฤศจิกายน 2511),อัดสําเนา,หนา 52.
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เสมอและไดกลาวมาขางตนแลววาการแตงบทละครประเภทดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา
นั้นมีจุดเดนอยูที่การสอดแทรกสํานวนที่เปนแบบชาวบานที่เขาใจงายและแบบชาววังที่ไมเคยได
ยินไดฟงจากที่ไหน ซึ่งอยางหลังนี้อาจจะมีที่มาจากการที่ สมภพ จันทรประภา นั้นเกิดและเติบโต
ภายในวังบานหมอยอมจะไดยินไดฟงสํานวนที่ชาวรั้วชาววังพูดจึงสามารถนํามาถายทอดลงในบท
ละครของตนเองอยางมากมาย ดังจะยกตัวอยางสํานวน คติธรรม สุภาษิต คําพังเพยที่ผูแตงได
นํามาบรรจุไวในบทละครของตนเองโดยแตงเปนคําประพันธประเภทกลอนและบทเจรจาหรือบท
พูดดังนี้
2.1.2) การสอดแทรกสํานวนตางๆที่ปรากฏในบทละครดึกดําบรรพ
สํานวนตางๆที่ปรากฏสอดแทรกอยูในบทละครของสมภพ จันทรประภานั้นสวน
ใหญเปนสํานวนที่เคยไดยินไดฟงกันมาแลวและเปนสํานวนไทยแททกุ สํานวนเชน”ตกระไดพลอยโจน”
หรือ”อาบเหงื่อตางน้าํ ” จากสํานวนตางๆดังกลาว สมภพ จันทรประภานํามาเขียนเปนคํากลอนสอด
แทรกลงในบทละครของตนเองเกือบทุกเรือ่ งดังตัวอยางตอไปนี้
เรื่อง”หนอหาญ”
ในเรื่องหนอหาญแสงมณีไดกลาวถึงสํานวนทีว่ า
เพลงลาว
แสงมณี - ………………………………………………
เฟองฟูลอย
ทุกวันนี้
กระเบื้อง
ถอยจม
ทะเลหลวง30
น้ําเตานอย
เรื่อง”นักพงศา”
เมื่อนักพงศากลับมาเห็นแมและเมียตายจึงตัดพอตอวาอินทรวรมันวา
เพลงสะสม
ทุกค่ําคืน
นักพงศา เราอาบเหงื่อ ตางน้าํ
ไมเลือกวา
ดึกดื่น
หรือเชาสาย
ทุมเท
ลงไป
ทั้งใจกาย
ไมเคย
จะเสียดาย
แมชีวิต31
30

สมภพ จันทรประภา, “หนอหาญ,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา10.
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เรื่อง”ไศเลนทรธิราช”
มื่อไศเลนทรหายโกรธไชยพงศเรื่องศรีมาลาแลวเขามางอแตไชยพงศยังโกรธอยู
จึงตอวา
ไชยพงศ-

พระตบหัว
เหลือกําลัง

เจรจา แลวมา
เจียวองค

ลูบหลัง
พระทรงศรี32

เรื่อง “ตรอยกําศรวล”
ในสนามรบหนาเมืองตรอยอะมิลเลสไดตอวาเปรียโมสดวยสํานวนทีว่ า
เจรจา อะมิลเลส - อยาไถล
ไปเลย
เฒาหัวงู
เรื่องขมขู
จะให
เสียขวัญ33
เรื่อง “อสัญแดหวา”
เมื่อไอยะรังคะถูกระตูศรีวิชัยจับตัวไดจึงตัดพอตอวาระตูศรีวิชันเรื่องยกพลไปบุก
ชวาแตระตูศรีวิชัยไดตอบวา
- เพลงแขกตอยหมอ ระตูศรีวิชัย - เสือหลายตัว อยูถ้ําเดียว
อยางไรได
ตองเปนใหญ แตหนึ่ง
ไมมีสอง34
เรื่อง “วิสุทธิราชเทวี”
เจาสรอยทูลปลอบพระวิสทุ ธิราชเทวีเรื่องบุเรงนองจับพระเมกุฎวา
- เจรจา เจาสรอย - อยาดวน
ตีตน
ไปกอนไข
ผอนดับ
ระงับใจ
ไวโฉมศรี35
31

สมภพ
สมภพ
33
สมภพ
34
สมภพ
35
สมภพ
32

จันทรประภา,
จันทรประภา,
จันทรประภา,
จันทรประภา,
จันทรประภา,

“นักพงศา,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา66.
“ไศเลนทรธิราช,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา106.
“ตรอยกําศรวล,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา115.
“อสัญแดหวา,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา11.
“วิสุทธิราชเทวี,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา71
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เรื่อง”ชเยนทร”
ชเยนทรเมื่อรูวา พระมาตุฉาจะยกอินทรลักษมีใหกบั ทิวากรก็นอยใจตัดพอวา
- เจรจา ชเยนทร พระมาตุฉา หรือเปน
ผูเริ่มคิด
นานอยจิต
จริงหนอ
นางแกว
ทานปนพี่ดวย พระหัตถ
จนพรายแพรว
ใชพระบาท ลบแวว
เสียหมดรอย36
เรื่อง”ทาวศรีสุดาจันทร”
ในบทละครดึ ก ดําบรรพ เรื่องนี้มีสํานวนที่ไพเราะมากบทหนึ่งซึ่งเป น บทที่ ท าว
ศรีสุดาจันทรไดเปรียบเปรยใหขุนวรวงศไดฟงเพื่อไดใหคิดเมื่อครั้งที่ขุนวรวงศไดครองราชย
ดังที่ปรากฏในบทละครวา
- เพลงสะสม ทาวศรีสุดาจันทร หงสเอย
อยาทะนง
วาหงสหลวง
ถาติดบวง
เขาสักวัน
ขวัญจะหาย
รักเจียม
สงวนเจียม
เสงี่ยมกาย
คนทัง้ หลาย จะนิยม
ชมเชยนาน37
2.1.3 การสอดแทรกสํานวนตางๆที่ปรากฏในบทละครพูดสลับลํา
ในบทละครพูดสลับลําก็เชนเดียวกันมัก จะเห็ นสํานวนไทยตางๆสอด
แทรกอยูเสมอทําใหเห็นวาสมภพ จันทรประภาชอบที่จะคนหาสํานวนที่ไพเราะกินใจมาใสไวใน
บทละครของตนเองทั้งนี้อาจจะเปนเพราะตองการเตือนใหผูชมระลึกถึงการมีสติในการที่จะกระทํา
การสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปในทางที่ดีและไมดีสํานวนที่ปรากฏอยูในบทละครพูดสลับลํานั้นก็มีทั้งที่เปน
คําพูดธรรมดาแลคํากลอนดังตัวอยงเชน
เรื่อง”อยุธยาอากูล”

36

สมภพ จันทรประภา, “ชเยนทร,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (1 พฤษภาคม 2514),อัดสําเนา,หนา26
37
สมภพ จันทรประภา, “ทาวศรีสุดาจันทร,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (2516),อัดสําเนา,หนา140
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ในตอนทีพ่ ระยาราชมนตรีปรึกษากับพระยาราชฤทธานนทใหชวยปราม สิงห ซึ่ง
เปนหลานหางๆใหเลิกคิดเรื่องการกอการกบฏ พระยาฤทธานนทจึงกลาววา
- เพลงพราหมณดีดน้ําเตา พระยาฤทธานนท -ทะเล
วาลึก
ยังหยั่งได
แตใจ
ของคน
นั้นยากเหลือ
ถึงแม
มีคุณ
จุนเจือ
ถาไมเชื่อ ก็ยาก
เจรจา38
หรือสํานวนทีว่ า”หมามันจะเกิด ชิงหมาเกิด” ซึ่งเปนสํานวนที่ สิงห ไดบริภาษ แจง
ผูเปนไสศึกใหกับพมา
สิงห มึงระยํา ไมใชใคร มึงขายไดแมแตชาติของมึงเอง หมามันจะเกิด มึงชิงหมาเกิด
ถึงไดเปนอยางนี้ จับมันสงใหเจาคุณยมราชทาน ทานจะไดชําระมันเองแหละ
อยาไปซอมมันเลย เอาไปเถอะ39
เรื่อง”เผาไทย”
ในตอนที่พระยาวชิระปราการตอสูปองกันเมือลําปางไวไดแลวและทราบขาววา
ทางอยุธยาจะสงกองทัพขึ้นมาชวยมีสํานวน”ถึงจะตายก็นอนตาหลับ”ในบทเจรจาของพระยา
วชิรปราการวา
พระยาวชิรปราการ - สาธุเจาพอหลวงมีวาจาสมเปนกษัตริย ตรัสแลวบคืนคําทานวา
บทิ้งเชียงใหมทานก็บทิ้ง ถึงขาจะตายก็ตายตาหลับแลว แนใจวาลูกหลานจะบถกู กวาดตอนไปเปน
เชลยจันทราชาเปนธุระกับฟานอยหมวดที ดูแลที่พักหื้อดี ขาจะไปพักสักงีบ40
เรื่อง”บางระจัน”
โดยเฉพาะเรื่องบางระจันนี้มสี ํานวนที่สอดแทรกลงในบทละครมากมายหลาย
สํานวนอาจจะนับไดวาในบทละครทุกเรื่องของสมภพ จันทรประภา เรื่องบางระจันนีม้ ีสํานวนมาก
ที่สุด เชน กําลังหนาสิว่ หนาขวาน, เอาเลือดหัวออกลางตีน, เกิดเปนชายอยาหมิ่นชาย, ปลากระดี่

38

สมภพ จันทรประภา, “อยุธยาอากูล,” บทละครพูดสลับลําโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา21.
สมภพ จันทรประภา, “อยุธยาอากูล,” บทละครพูดสลับลําโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา43.
40
สมภพ จันทรประภา, “เผาไทย,” บทละครพูดสลับลําโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา161.
39
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ไดน้ํา, หมาบาพาลกระแซง, เปนตน และในบทของสีไพลทีต่ อบโตกับ โชติเรื่องที่โชติไดฝากรักกับ
ตนเองวา
สีไพล ยามรัก
น้ําตมผัก
ก็วาหวาน
เจรจา
กลาวขาน
ฝากฝง
นองกลัว
เชิงชาย
เปนกําลัง
ยากนัก
จักระวัง
กายา41
เรื่อง”ผูวิเศษ”
บทละครเรื่องนี้เปนบทละครที่มีทมี่ าจากกรณีกบฏผีบุญในป พ.ศ.2443ซึ่งเปน
เหตุการณที่เกิดขึ้นทางภาคอิสานของไทย จึงปรากฏวามีการสอดแทรกสํานวนที่ใชภาษาแปลก
ออกไปกวาทุกเรื่องดังตอนทีผ่ ูวิเศษพงศพรหมไดกลาวกับบรรดาลูกศิษยในเรื่องใหเก็บหินแลงเอา
ไวคอยใหทา นผูมีบุญมาเสกใหเปนทองแตศิษยทงั้ หลายไมเขาใจ พงศพรหมจึงพูดขึน้ วา
พงศพรหม - มีอิหยังในโลกนี้ทพี่ วกเราบเขาใจกันอีกมาก เพราะตัง้ แตเกิด
ปูสังกะสา ยาสังกะสี มาแตครั้งสรางโลก ก็นานนับดวยกัลป
แลว42
2.2) การสอดแทรกสุภาษิต คําพังเพยที่ปรากฏในบทละคร
2.2.1) การสอดแทรกสุภาษิตคําพังเพยในบทละครพูด
ในบทละครพูดโทรทัศน เรื่อง “สูไมถอย” นั้นปรากฏวามีการสอดแทรก
สุภาษิต คําพังเพยไวในตอนที่เกศิณีไดพูดกับบุญเพ็งซึ่งเปนแมของสามีวา ”น้ําขึ้นใหรีบตัก” เนื่อง
จากบุญ เพ็งไดวากลาวตักเตือนเกศิณีไมใหคาขายกับพวกทหารตางชาติหรือคําวา ”หนีเสือปะ
ตะเฆ” ในบทพูดของบุญเพ็งที่พูดกับชัย, สมคิด, เสิง, วา
บุญเพ็ง - เสือหรือหมาก็สู เอ็งอยานึกนะวาหนีเสือแลวจะไมปะตะเฆ มัน
พอกันนัน่ แหละทั้งเสือทัง้ ตะเฆ43
เรื่อง”ฉัตรแกว”

41

สมภพ จันทรประภา, “บางระจัน,” บทละครพูดสลับลําเวที, (2520.),อัดสําเนา,หนา 2.
สมภพ จันทรประภา, “ผูวิเศษ,” บทละครพูดสลับลําเวที, (2518.),อัดสําเนา,หนา 85.
43
สมภพ จันทรประภา, “สูไมถอย,” บทละครพูดโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา17.
42
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ในบทละครพูดเวทีเรื่องฉัตรแกวนี้ สมภพ จันทรประภา ไดสอดแทรกสุภาษิต คํา
พังเพยเพื่อใหตัวละครไดพูดในบทเดียวมากถึง 3 คําก็มีปรากฏเชน เมื่อพระไพรัชสั่งใหกลีบซึ่งเปน
ทาสนวดใหอยูนนั้ พอดีกับคุณนายเอีย่ มมาเห็นเขาจึงตอวาพระไพรัชดังในบทพูดที่วา
พระไพรัช - เปลาจะ เพิง่ วานมันเดี๋ยวนี้เองแหละใชมนั พัด นะ
เอี่ยม
- ก็เห็นอยูกะตานี่นา แกจะตายแลว แทนทีจ่ ะคิดเขาวัดเขาวา
กลับมาทํากรุมกริ่ม อีนี่ก็สําคัญนัก ริก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เผลอละ
ไมไดเชียว มึงอยากเปนคุณนายหรือ รนหาที่ นี่ กูจะบอกใหมงึ
อยาคิดกินน้ําใตศอกใครเลยหาไอที่มนั ผัวเดียวเมียเดียวดีกวา
เชื่อกูเถอะ น้าํ ตาจะไดไมตองเช็ดหัวเขา ไปเถอะ ออกไป44
2.2.2 การสอดแทรกสุภาษิต คําพังเพยในบทละครดึกดําบรรพ
ในบทละครดึกดําบรรพที่เปนทัง้ บทละครโทรทัศนหรือบทละครที่จัด
แสดงทางเวทีก็ดี มักปรากฏวามีการสอกแทรกสุภาษิต คําพังเพยไวมากมายเชนเดียวกันและใน
บทละครประเภทนี้มกั จะนําเสนอสุภาษิต คําพังเพยตางๆดวยคํากลอนเปนสวนใหญดังจะขอยก
ตัวอยางสุภาษิต คําพังเพยไวเปนสังเขปดังตอไปนี้
เรื่อง”พระเจาอูท อง”
ในบทละครดึ ก ดํ าบรรพ เรื่องพระเจาอูท องนี้ มี สุ ภาษิ ตคําพั งเพยสอดแทรกไว
หลายคําดวยกันเชน “เข็นครกขึ้นภูเขา” หรือ”น้ําขึ้นใหรีบตัก” ซึ่งเปนคําพังเพยที่เปรีบยเทียบให
เห็นถึงความยากลําบากและเมื่อมีโอกาสแลวก็ควรจะรีบควาโอกาสนั้นไว ตามลําดับแตสมภพ
จันทรประภามิไดนําคําพังเพยที่กลาวขางตนมาใสลงในบทละครเลย หากแตไดปรับแตงเขียนเปน
กลอนบทละครเพื่อใหเกิดความไพเราะแกเนื้อเรื่องดวยดังตัวอยางในตอนที่ เจารามฯแหงละโว
ปรึกษาราชการกับบรรดาอมาตยถึงเรื่องที่พวกมอญกําลังรุกราญไทยวา การจะปราบมอญนั้นยาก
เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาเพราะมอญมีกําลังมาก ดังในบทของเจารามที่วา
- เพลงการะเวกชัน้ เดียว เจาราม มันเปนเรื่อง ที่ทาํ
ไดลําบาก
แสนยาก
เหมือนกลิ้งครก ขึ้นสิงขร
ทุกวันนี้
ไพรฟา
อนาทร

44

สมภพ จันทรประภา, “ฉัตรแกว,” บทละครพูดเวที, (2510.),อัดสําเนา,หนา28.
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คง

-

เดือดรอน

ก็ทราบ

แกพระทัย45

เรื่อง”ไอรลังคะ”
เรื่องไอรลังคะนี้ก็มีสุภาษิตคําพังเพยหลายคําดวยกันเชน “หนามยอกตองเอา
หนามบง”, “ลูกไกในกํามือ”,”คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย” ดังตัวอยางในบทรองของประสัน
ตาในตอนที่ไอรลังคะชวนประสันตาปลอมตัวเพื่อติดตามประไหมสุหรีที่ถูกลักพาตัวไปโดยจะไป
กันเพียงลําพังสองคนแตประสันตาไดทกั ทวงไววา
- เพลง ประสันตา ไปไหน
ลําพังตัว
หัวหาย
คนเฒาสอน
ไปสองคน
เพื่อนตาย
แนนอน
สามคน
รอดได
ภูธร
จงโปรด
พิจารณา46
เรื่อง”ฟารั่ว”
บทละครดึกดําบรรพเรื่องฟารั่วเปนบทละครอีกเรื่องที่ สมภพ จันทรประภา ได
สอดแทรกสุภาษิตคําพังเพยของไทยไวหลายคําเชนเดียวกัน อาทิ “หมาจนตรอก”, “ตักน้าํ ใสกระ
โหลกชะโงกดูเงา”, “ปลูกเรือนตามใจผูอยู” , ไมเห็นน้ําอยาเพิ่งตัดกระบอก ไมเห็นกระรอกอยาโกง
ศร” เปนตนดังตัวอยางบทรองของมเหสีของพอขุนรามฯทีท่ ักทวงพอขุนรามฯเรื่องที่จะยกลูกสาวให
กับมะกะโท วา
- เพลง มเหสี ไมเห็นน้ํา
อยาเพิง่
ตัดกระบอก
เห็นกระรอก จึงโกง
คันศร
การหมายน้ํา บอหนา
อยาอาวรณ
สุภาษิต
โบราณสอน สืบมา47
เรื่อง”พอขุนเม็งรายมหาราช”

45

สมภพ จันทรประภา, “พระเจาอูทอง,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา36.
สมภพ จันทรประภา, “ไอรลังคะ,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา76.
47
สมภพ จันทรประภา, “ฟารั่ว,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา156.
46

180

ในตอนที่พระมหาเทวีเมื่อไดรูวาพอขุนเม็งรายและนางจวงจันทรลูกสาวของตนรัก
กันเมื่อเห็นทั้งสองอยูดวยกันในสวนจึงโกรธและไดตอวาเม็งรายวาไมเจียมตนดังในบทรองของ
มหาเทวีวา
- เพลงลําเพชรชั้นเดียว มหาเทวี ตักน้ํา
ใสกระโหลก ชะโงกดู
ก็จะรู
เงาตน
เปนไฉน
ธรรมดา
เสือสิงห
ที่ในไพร
สุดวิสัย
สมสู
หมูกระจง48
2.2.3 การสอดแทรกสุภาษิต คําพังเพยในบทละครพูดสลับลํา
ดังไดกลาวมาแลววาบทละครทุกประเภทของสมภพ จันทรประภามักจะ
สอดแทรกสุภาษิตคําพังเพยเอาไวในเนื้อเรื่องของละครเกือบทุกเรื่อง บทละครพูดสลับลําก็เชน
เดียวกันไดมีการสอดแทรกสุภาษิตคําพังเพยไวในบทละครหลายเรื่อง สุภาษิตคําพังเพยเหลานั้นก็
มีที่มาจากสุภาษิตคําพังเพยโบราณของไทยนั่นเองซึ่งอาจเปนกุศโลบายของผูแตงเพื่อเตือนสติ
บุคคลทั่วไปใหไดคิดกอนที่จะกระทําการสิ่งใดลงไป ดังจะขอยกตัวอยางการสอดแทรกสุภาษิตคํา
พังเพยที่ปรากฏในบทละครพูดสลับลําดังนี้
เรื่อง”อยุธยาอากูล”
เรื่องอยุธยาอากูลเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจาอยูหัวสุรยิ ามรินทรเมื่อครั้ง
พระเจาอลองพญาคิดที่จะยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาจึงวางอุบายใหคนไทยแตกความสามัคคีโดย
การเอาทรัพยสมบัติเขาลอเพื่อใหขาราชการไทยเปนไสศึก ซึ่งในบทของพระเจาอลองพญาในการ
ปรึกษามังระราชโอรส และมังฆองนรธาทหารเอกวา
- เพลงพญาลําพอง พระเจาอลองพญา - ตองจัดการ
ยุใหรํา
ตําใหรั่ว
เลือกหาตัว
ที่จิต
มักอิจฉา
เลือกหาตัว
ที่โลภ
เจตนา
แลวสัญญา ใหยศ
ใหทรัพย

48

197.

สมภพ จันทรประภา, “พอขุนเม็งรายมหาราช,” บทละครดึกดําบรรพเวที, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา
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สุภาษิต
แข็งดังเหล็ก
ทุมเงิน
ชนะแลว

โบราณ
เงินงาง
ลงไป
เงินก็กลับ

มีอาง
ไดเสร็จสรรพ
อยาไดนับ
คืนคลัง

นอกจากบทของอลองพญาแลวยังมีสุภาษิตคําพังเพยที่ปรากฏอยูในบทละคร
เรื่องนี้อีกหลายคําเชน”กวาถั่วจะสุขงาก็ไหม”,”น้ําเชี่ยวอยาขวางเรือ”หรือ”กินบนเรือนขี้รดบนหลัง
คา” ซึ่งผูแตงไดนาํ มาเขียนใหมเปน”กินใตถุนแลวขี้รดบนหลังคา”ในบทของพระยาราชฤทธานนทที่
ตอวา สิงห ญาติหางๆทีก่ ําลังหลงรัก นิ่ม ผูเ ปนลูกสาวของตนเองวา”กินบนเรือนขีร้ ดบนหลังคา”
- เพลงแขกตาเสือ พระยาราชฤทธานนท - กินใตถนุ
แลวขี้
บนหลังคา
ถือกัน
หนักหนา
วาชัว่ หลาย
รูไป
ถึงไหน
ก็ไดอาย
มีแตความ
ยินราย
บังเกิด49

เรื่อง”บางระจัน”
ในเรื่องบางระจันก็มกี ารสอดแทรก คําวา”ตัดไฟใหตัดแตหัวลม” หรือ”น้ํานอยยอมแพไฟ”
ไวในบทละครเชนเดียวกัน ดังบทของเนเมียวสีหบดีคิดทีจ่ ะตีคายบางระจันใหได
- เพลง ทุงเล เนเมียวสีหบดี ตัดไฟ
ใหตัด
แตหัวลม
ทิ้งไวจะ
ระงม
ลุกลามใหญ
อันน้าํ นอย
ยอมจะตอง แพแกไฟ
อยาทิง้ ไว
เปนเชื้อ
จะเหลือรับ50
หรือในตอนทีแ่ สดงภาพนิง่ ใหเห็นถึงนายจันหนวดเขี้ยวขีก่ ระบือรบกับพมาและนายทอง
เหม็นยืนตระหงานอยูในที่ลอม ดังในบทที่แสดงเปนตัวอยางดังนี้

49

สมภพ จันทรประภา, “อยุธยาอากูล,” บทละครพูดสลับลําโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา 7-10.
50
สมภพ จันทรประภา, “บางระจัน,” บทละครพูดสลับลําเวที, (2520.),อัดสําเนา,หนา24.
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น้ํานอย
ฆาเทาไร
สิ้นแรง
พมารุม

- เพลง ก็ยอม
ก็ไม
สิ้นกําลัง
ตีตาย

แพไฟ
หมดหาย
จะทรงกาย
ที่กลางแปลง51

จากบทดังกลาวทําใหเห็นวาผูแตงมีความประสงคที่จะแสดงใหเห็นวาชาวบานบางระจันมี
กําลังพลนอยยอมจะพายแพแกพมาซึง่ มีกําลังพลมากกวาแตถา ชาวบาบางระจันมีกําลังมากมาย
แลวละก็คายบางระจันอาจจะไมแตกก็ได กรุงศรีอยุธยาก็อาจจะไมเสียแกขาศึกก็เปนได
2.3) การสอดแทรกหรือแฝงไวดวยคติไทย
บทละครที่ประพันธโดย สมภพ จันทรประภา สวนใหญเปนละครที่รอง
เองและรําเอง ฉะนั้นภาษาทีใ่ ชในการรองและเจรจาจึงเปนสํานวนไทยแทๆ ที่มีลกั ษณะสั้นแตไดใจ
ความ และจะเกิดความเขาใจในทันทีที่ไดยินไดฟง และที่สําคัญ สมภพ จันทรประภามักจะแฝงคติ
ไทยไวเสมอ ดวยเห็นวาในระยะเวลาชวงนั้นคนไทยนั้นมีความคิดเห็นแตกแยกกันเปนหลายฝก
หลายฝายหรือตองการใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะก็ยอมได ทัง้ นี้อาจเปนการเตือนสติ แสดง
ทรรศนะหรือตองการสัง่ สอนผูที่ไดรับชม จึงแฝงคติไวในบทละครและสื่อผานทางผูชมโดยวิธีที่
พยามสอดแทรกคติไทยตางๆลงในบทรองหรือบทเจรจาของตัวละคร แตมิใชเปนการปลุกใจใหรัก
ชาติเชนเดียวกับละครหลวงวิจิตรหากแตจะใหสํานึกในหนาที่ที่ตนเองพึงกระทําในการที่ไดเกิดมา
เปนคนไทยเทานัน้ เอง
2.3.1) การสอดแทรกหรือแฝงไวดวยคติไทยในละครพูด
ในบทละครพูดเรื่อง”พระยอดเมืองขวาง”นั้นผูแตงไดสอดแทรกคติไทยที่
เกี่ยวกับการสํานึกในหนาทีข่ องตนเองที่มตี อชาติของพระยอดเมืองขวางและสํานึกในหนาที่ของ
ตนเองที่มีตอครอบครัวของคุณนายนิ่มดังตัวอยางตอไปนี้
เรื่อง “พระยอดเมืองขวาง”
ในตอนที่คุณนายนิม่ ทราบวาพระยอดฯตองไปรักษาเมืองคํามวญจึงขอตามไปอยูดวยแต
พระยอดไดหามไวคุณนายนิม่ สํานึกในหนาที่ของตนในฐานะภรรยาจึงกลาววา
51

เรื่องเดียวกัน, หนา 57.
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นิ่ม
-แปลวาคุณพระฯจะไมไดกลับบานอีกนาน ถานานนัก ฉันขึ้นไปอยูกับคุณ
พระฯดวยจะดีกวา
พระยอดเมืองขวาง
แมนิ่ม ไมไดหรอก มันหนาสิว่ หนาขวาน เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นฉัน
หวงหนาหวงหลังแยเลย
นิ่ม
คุณพระฯเปนชางเทาหนา อิฉันเปนชางเทาหลัง อิฉนั ควรไปดวย
ลําบากอยางไรฉันไมกลัว52
หรือในตอนทีค่ ุณพระฯชี้แจงใหคุณนายนิม่ และคุณนายเจริญฟงถึงหนาที่ที่ตนเองตองพึง
กระทําวา
พระยอดเมืองขวาง
เอะ นีพ่ ูดจริงๆ นะแมนิ่ม ฉันไมรูสึกวา งานที่ฉันไดรับมอบหมาย
มา เปนงานทีห่ นากลัวที่ไมควรรับ ฉันกลับถือวา เจานายทานไว
ใจฉัน ทานจึงใชฉัน ถาทานไมใชฉันในเวลานี้ อยางนี้ ฉันคงตอง
คิดมาก เพราะฉันอยูท ี่นนั่ มานานพอจะรูจกั ภูมิประเทศดี
จําเริญ
คุณพระฯ ละ คิดมากอยางนี้เสมอ
พระยอดเมืองขวาง
ก็จริงนีน่ ะ เราเกิดมาเปนคนไทย เปนขาแผนดินของทาน เมื่อมี
การแผนดินหนักหนา เจานายทานใชเรา ก็แปลวาเราเปนคนได
งาน ยิง่ เรื่องนี้ สําคัญอยางนีด้ วยแลว เรื่องจะใหฝรั่งมาเหยียบ
จมูกกันนัน้ เอาไวชาติหนาเถอะ53
จะเห็นไดวาผูแ ตงบทละครนั้นทําใหพระยอดเกิดสามัญสํานึกในหนาที่การงาน
ของตนเพื่อชาติบานเมืองมากกวาเรื่องสวนตัวเปนตน
2.3.2) การสอดแทรกหรือแฝงไวดวยคติไทยในละครดึกดําบรรพ
บทละครดึกดําบรรพนนั้ เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาตัวบทมักจะเปนคํา
กลอนทัง้ สิน้ ทัง้ บทรองและบทเจรจา บทละครของสมภพ จันทรประภาก็เชนเดียวกันและมักจะ
สอดแทรกและแฝงดวยคติไทยไวในบทละครเสมอ ซึ่งคติไทยเหลานัน้ ไดบงบอกถึงความสํานึกใน
หนาที่ของบุคคลที่พึงกระทําตอชาติบานเมือง เนนถึงความเสียสละ ความอดทนของคนที่เปนผูน ํา

52

สมภพ จันทรประภา, “พระยอดเมืองขวาง,” บทละครพูดโทรทัศน, (2516.),อัดสําเนา,หนา53.
53
สมภพ จันทรประภา, “พระยอดเมืองขวาง,” บทละครพูดโทรทัศน, (2516.),อัดสําเนา,หนา54.
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หรือผูที่เปนผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งยังเปนการเตือนสติหรือเปนการสัง่ สอนไปในตัวดวย บทรอง
และบทเจรจาที่แฝงดวยคติไทยเหลานี้มีอยูในบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภาเกือบ
ทุกเรื่องเชน
เรื่อง”นางเสือง”
เมื่อพอขุนผาเมืองปราบขอมสมาดโขลญลําพงไดแลวจึงเรียกใหพอขุนบางกลาง
ทาวใหเขาเมืองพรอมกับนางเสือง ซึ่งกําลังดูแลทหารทัง้ ที่ตายบาดเจ็บอยูดวยความเสียใจอยางยิง่
พอขุนบางกลางทาวจึงกลาววา
- เพลงสรอยเพลง ขุนบางฯ
เสียเลือด
เสียเนื้อ
เสียน้าํ ตา
เพื่อรักษา
เอาไว
ซึ่งศักดิ์ศรี
ใหลือชา
ปรากฏ
ทั้งธรณี
วาเรา
นี้รัก
ความเปนไท
ลูกหลาน
วานเครือ
เมื่อหนา
จะไดมอง
พักตรา
ใครใครได
ไมอัปยศ
อดสู
ผูใด
ไปถึงไหน
เกียรติฟุง
รุงเรือง54
นอกจากบทรองของพอขุนบางกลางทาวในเพลง สรอยเพลงที่ปรากฏในบทละครเรื่องนาง
เสืองแลว ยังมีปรากฏใหเห็นวาในบทละครพูดสลับลําเรื่อง บางระจัน ก็มีในบทรองของ “อิน”ใน
เพลงสรอยเพลงเชนเดียวกันปรากฏอยูในหนาที่ 36 ซึ่งเนื้อเพลงก็เปนบทเดียวกัน อันแสดงใหเห็น
วาผูแตงตองการที่จะสื่อใหผชู มไดรับรูถึงความเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตของบรรพบุรุษไทยที่รว ม
มือกันปกปองประเทศชาติใหอยูมาไดทุกวันนี้
นอกจากนี้ยังมี”เพลงพมาโลม” ที่ปรากฏอยูในบทละครเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และบทละครพูดสลับลําเรื่อง อยุธยาอากูล และ”เพลงทองยอน” ในบทละครดึกดําบรรพเรื่องพอ
ขุนผาเมืองผูเสียสละ ที่มีบทรองเหมือนกันแตจะแตกตางกันในการบรรจุชื่อเพลงเทานั้นเองซึ่งใน
บทจะแฝงคติเพื่อสอนใหสํานึกถึงความเปนคนไทย กลาวคือคนไทยนั้นจะมีความสามัคคีก็ตอเมื่อ
เกิดเหตุการณคับขันหรือเมื่อมีภัยมาถึงแตถาเมืออยูสุขสบายแลวมักจะแยงชิงกันเปนใหญเสมอดัง
ที่ศุภชัย สิทธิเลิศ ผูรวมงานทานหนึ่งไดกลาววา "ซึ่งในบทรองตอนนี้เนื้อรองเปนตอนที่จะตองตอ
วาคนไทย พี่สมภพ ทานเกงทานก็ไมเอาตัวละครที่เปนคนไทยรองแตใชั้ตัวละครทีเ่ ปนพมาเปนผูด า
54

สมภพ จันทรประภา, “นางเสือง,” บทละครดึกดําบรรพเวที, (2511.),อัดสําเนา,หนา53.
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วากระทบคนไทย”55 ทั้งนี้เพราะผูแตงเกรงวาจะถาใชตัวละครที่เปนคนไทยวากันเองแลวผลกระทบ
ที่ตามมาจะไมเปนผลดี นับไดวาเปนการหาทางออกที่ดีเยี่ยมของสมภพ จันทรประภาอีกทางหนึ่ง
เนื้อรองเพลงสรอยเพลงในเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีวา
- เพลงสรอยเพลง มังกะยอชวา ธรรมชาติ
คนไทย
นั้นหนา
เวลา
เขาที่
คับขัน
สามัคคี
พรอมเพรียง โรมรัน
ไมมีวัน
ผิดพอง
หมองใจ
แตถา
อยูดี
เรืองรุง
ก็จะยุง
แยงกัน
ขึ้นเปนใหญ
รบรา
ฆาฟน
กันบรรลัย
ไมมีใคร
นับพี่
นับนอง56
สวนในเรื่องอยุธยาอากูลนัน้ ผูที่รองในบทรองนี้คือ “พระเจาอลองพญา” และในเรื่องพอขุน
ผาเมืองผูเ สียสละ ผูที่รองคือ “พอขุนผาเมือง” เพื่อเปนเตือนสติพอขุนบางกลางทาวในการที่จะทํา
ศึกกับพวกขอม
ในบทละครดึกดําบรรพเรื่อง”เฉกอะหมัด” มีบทรองเพลงเพลงหนึง่ ชือ่ วาเพลงแขกอาหวัง
ซึ่งในบทละครเปนบทของของเฉกอะหมัดทีว่ า
- เพลงแขกอะหวัง เฉกอะหมัด น้ําไหนยัง
ฝงไหนเย็น
เปนทีพ่ งึ่
ยอมดูดดึง
มัจฉา
มาอาศัย
คนเรานัน้
ก็มี
ซึ่งหัวใจ
เย็นที่ไหน
อยูที่นนั่
จนวันตาย57
ในบทรองดังกลาวนั้นแฝงไวดวยคติธรรมที่วาคนเราถาอยูที่ไหนแลวมีความสุขก็จะอยูไป
จนตายซึ่งในเรื่องเฉกอะหมัดไดเอยกับคุณเชยเปนนัยสําคัญ

55

สัมภาษณ, ศุภชัย สิทธิเลิศ, 5 มีนาคม 2547.
สมภพ จันทรประภา, “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,” สูจิบัตรละครดึกดําบรรพ, (นครหลวงฯ: อักษร
สยามการพิมพ, 2515.), หนา122.
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สมภพ จันทรประภา, “เฉกอะหมัด,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา167.
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นอกจากบทละครเรื่องเฉกอะหมัดแลวบทรองนี้ยังปรากฏอยูในบทละครเรื่องสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชในหนา115 เปนบทรองของพระนเรศวร ตอนที่พระยาพิษณุ โลกทูลสมเด็จพระ
นเรศวรวาหัวเมืองทางเหนือกําลังถูกพมารังควาญและใหสงพวกไทยใหญกลับคืนใหแกพมาแต
สมเด็จพระนเรศวรไมยอมเพราะเห็นวาไทยใหญนั้นหนีรอนมาพึ่งเย็น
และในบทรองของพระยาพิษณุโลกตอวาพระยาพิชัยที่เอาใจออกหางไปเขากับพมาซึ่ง
แฝงไวดวยคติที่วา พระยาพิชยั เปนคนที่ไมรคู ุณคนในบทรองของเพลงสมิงทองมอญวา
- เพลงสมิงทองมอญ พิษณุโลก
น้ําเกลือ
น้ําปลารา
ที่ราดหัว
ขุนมึง
จนเปนตัว
มีราศรี
ขาวทาน
ไมมียาง
ไออัปรีย
ไอกาลี
อยาอยู
อีตอไป58
เรื่อง”ศรีธรรมาโศกราช”
ในบทละครดึกดําบรรพเรื่องศรีธรรมโศกราชนัน้ มีบทรองของอัศมาหราเพลงหนึ่งซึ่งแฝงไว
ดวยคติไทยแทที่เกี่ยวของกับการอภัยใหแกกันและกันในตอนที่เจาศรีธรรมาไดชวยชีวิตอัศมาหรา
ไวดังในบททีว่ า
- รองเพลง อัศมาหรา - อโหสิกรรม
เปนธรรม
ของผูดี
ทั้งชนก
ชนนี
เคยพร่ําสอน
เสียสละ
เปนคุณ
อันบวร
ผดุงเกียรติ
ใหขจร
ขจายไกล59
นี่เปนตัวอยางอีกบทหนึง่ ที่แสดงใหเห็นถึงความเสียสละและใหอภัยซึ่งกันและกันที่ผแู ตง
ตองการมอบใหผูชมเพื่อใหเปนขอคิดในการดํารงชีวิตอยูรวมกัน
2.3.3) การสอดแทรกหรือแฝงไวดวยคติไทยในละครพูดสลับลํา
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สมภพ จันทรประภา, “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,” สูจิบัตรละครดึกดําบรรพ, (นครหลวงฯ: อักษร
สยามการพิมพ, 2515.), หนา131.
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สมภพ จันทรประภา, “ศรีธรรมาโศกราช,” บทละครดึกดําบรรพเวที, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา81.
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ในบทละครพูดสลับลําก็เชนเดียวกันคือผูแตงจะสอดแทรกและแฝงคติ
ธรรมไวเหมือนกับบทละครประเภทอื่นที่ไดกลาวมาแลวขางตน ดังตัวอยางในเรื่อง ”ผูวิเศษ” เมื่อ
ยอดไดรวมสมัครพรรคพวกเพื่อตอตานผีบญ
ุ ที่กําลังกอการกบฏในบทรองเพลงกําลังแผนดินวา
- เพลง กําลังแผนดิน(ลาวดวงเดือนชั้นเดียว) (สรอย) มาพวกเรา
ยอมตาย
ถวายชีวิต
ใหโลกได
รูฤทธิ์
กันทั่วสิน้
กตัญู
สูเสีย
ชีวิน
บยอมให
ใครหมิ่น
พระเดชา
สมเด็จพระ
มหา
กษัตริยเจา
พระเดชพระคุณ ปกเกลา
เกศา
ทรงเหนื่อยยาก ตรากตรํา
กายา
เพื่อความ
วัฒนา
ของชาติไทย
(สรอย) -

………………………………………………..
เราทุกข
ทานทุกข
ดวยกับเรา
เราเศรา
ทานเศรา
หมนไหม
ยามเคราะห พระองค
ทรงหวงใย
พระทรงชัย
คือกําลัง
ของแผนดิน60
นอกจากนีย้ ังมีบทรอง ในเรื่อง ทาวเทพษัตรีย – ทาวศรีสุนทร ที่ผูแตงแฝงคติธรรมใหมี
ความรักชาติบา นเมืองไมขายชาติ ดังในบทรองเพลงแขกไทรชั้นเดียวของ ซาเล็บ
ที่วา

ซาเล็บ -

60

- เพลงแขกไทรชั้นเดียว
คนเรา
ถาลง
เห็นอุบาทว ไมมี
จะมี
ก็แตคน
มีชาติไว
ขายกิน
ถึงตัวขา
จะตอง
ไมเสียดาย
ตัวเลย

ขายชาติ
ที่เปรียบได
จัญไร
สิ้นคิด
วอดวาย
สักนิด

สมภพ จันทรประภา, “ผูวิเศษ,” บทละครพูดสลับลําเวที, (2518.),อัดสําเนา,หนา117
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ขอแตให
ชาติคง
มีชีวิต
เทานี้
ก็สมจิต
แหงเรา61
จากที่ยกตัวอยางมาใหดูนี้เปนสวนหนึง่ ในบทละครทั้ง3ประเภทของสมภพ จันทรประภา
ทั้งที่แสดงทางโทรทัศนและแสดงทางเวทีเปนบทละครทีส่ อดแทรกและแฝงไวดวยคติธรรมในการที่
ผูแตงตองการจะสื่อสารกับผูชมละครในเชิงเตือนสติเพือ่ ใหไดคิดโดยใชบทรองหรือบทเจรจาของ
ตัวละครเปนตัวสื่อความหมายใหเขาใจโดยทั่วกัน นับวาสมภพ จันทรประภามีแนวคิดทีท่ ําให
บุคคลทั้งหลายไดรูจักหนาทีท่ ี่พงึ กระทําของตนเองตอชาติบานเมืองที่ดเี ยี่ยมผูห นึง่ แตถาจะมอง
ใหลึกซึง้ ลงไปในรายละเอียดอีกก็อาจจะเห็นวาในตัวอยางที่ยกมานั้นบางตัวอยางจะมีการนําเนื้อ
รองของตัวละครเอกในเรื่องหนึง่ ไปใสไวในบทละครอีกเรื่องหนึง่ เชนบทรองเพลงพมาโลมที่มีเนื้อ
เพลงขึน้ ตนวา”ธรรมดาคนไทยนั้นหนา เวลาเขาที่คับขัน” ของมังกะยอชวาในบทละครเรื่องสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชจะมีปรากฏอยูในบทละครเรื่อง อยุธยาอากูล และเรื่องพอขุนผาเมืองผูเสีย
สละหรือบทรองเพลงแขกอาหวังในเรื่องเฉกอะหมัดก็มปี รากฏในบทรองของสมเด็จพระนเรศวรใน
เนื้อรองที่วา”น้ําไหนยังฝงไหนเย็นเปนทีพ่ ึ่ง ยอมดูดดึงมัจฉามาอาศัย” นอกจากนีย้ ังมีอีกหลายบท
ที่มีสวนที่ซ้ํากันในบทละครหลายๆเรื่อง
ทัง้ นี้อาจจะเปนเพราะผูแตงตองการที่จะเนนบทรองที่
แทรกไวดวยคติธรรมอันมีสํานวนไพเราะกินใจและสามารถที่จะสื่อแลวทําใหผูชมเกิดความคิด
คลอยตามคติธรรมที่สอดแทรกไวดวย จึงมักจะถายกลอนหรือบทรองที่แฝงไวดวยคติสําคัญๆจาก
เรื่องหนึ่งไปสูเรื่องหนึง่ เสมอทั้งนี้มิใชวาผูแตงจะเปนผูทหี่ มดภูมิปญญาในการแตงบทละครแลว
ซึ่งสุรางค อิงคเวทยผูรว มงานคนหนึ่งไดเคยตอวาสมภพ จันทรประภาวา ”จะใหรองอยูเ พลงเดียว
นี่หรือกลอนบทเดียวรองสองสามเรื่อง พีส่ มภพก็มานัง่ อบรมวาเหตุผลที่ใหรองตรงชวงนี้เพราะมัน
2
กินใจลึกซึง้ แลวมันเขากับเรือ่ งนี้ไมใชวาเพราะหมดปญญาหรอกนะ6
จากการศึกษาผลงานบทละครประกอบคําบอกเลาของผูร วมงานของสมภพ
จันทรประภาทําใหเห็นวาสมภพ จันทรประภามีการถายกลอนบทละครจากเรื่องหนึง่ ไปสูอีกเรือ่ ง
หนึง่ ดวยมีจุดประสงคทวี่ าแฝงไวดวยคติธรรมที่มีสํานวนกินใจหามิใชวาหมดภูมิปญ
 ญาในการแตง
บทละครเรื่องนั้นแลวจึงถายกลอน จากเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึง่ ดังที่เขาใจกัน
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สมภพ จันทรประภา, “ทาวเทพษัตรีย-ทาวศรีสุนทร,” บทละครพูดสลับลําเวที, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,
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ที่สําคัญอีกประการหนึง่ สมภพ จันทรประภามักไมนยิ มนําสํานวนกลอนของบท
ละครอื่นมาใชในบทละครของตนเองละครกวา 50 เรื่องเปนสํานวนกลอนใหมแทบทั้งสิน้ เวนแตบท
ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสืองซึ่งเปนบทละครเรื่องแรกเพียงเรื่องเดียวในบทรองของพอขุนบาง
กลางทาวที่ระบุวาไดตัดตอนมาจากเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนตอนในไรฝายเพียงบทเดียวเทานัน้
ดังที่สุรพล วิรุฬหรักษ ไดกลาวไววา ”เราเลนละครพี่สมภพ มา30-40เรื่องเคยเห็นทานใชสํานวน
ของบทละครคนอื่นมาใสไหม จะมีเชิญมาก็นางเสืองเรือ่ งเดียวเทานัน้ และก็เพียงบทเดียว” 63 ซึ่ง
ตรงกับ จักรกฤษณ ดวงพัตราเขียนไวในวิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภาวา
”เนื่องจากบทละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสืองนี้เปนผลงาน
บทละครดึกดําบรรพเรื่องแรกของสมภพ จันทรประภา ดังนั้นอาจ
เปนไปไดวาผูแตงยังไมสันทัดในการถายโยงความรูสึกออกมาเปน
บทรองไดสมความตองการ ดังนั้นผูแตงจึงใชวิธีนําบทกลอนจากวร
รณคดีตอนที่ประทับใจและมีเหนือหาเหมาะสมที่จะนํามาบรรจุไวใน
เรื่องละครตอนนั้น ๆมาใชดังที่ปรากฏในบทละครเรื่องแรกนี้เพี ย ง
เรื่องเดียว”64
จากคําพูดดังกลาวจะเห็นไดวาสมภพ จันทรประภาเขียนบทละครและสอดแทรก
สํานวนโดยไมนิยมนําสํานวนของบทละครอื่นมาใชในบทละครของตนเอง แตมักจะนําสํานวนหรือ
คําพังเพย คติธรรม ที่เปนที่รูจักของคนโดยทั่วไป ทั้งของโบราณหรือสมัยใหมมาสอดแทรกไวในบท
ละครของตนเองทั้งที่เปนบทรองหรือบทเจรจา ทั้งนี้อาจเปนเพราะตองการใหผูชมเกิดจินตภาพ
และมีอารมณคลอยตามอยางสนุกสนานในการรับชมละครและยังเปนการสืบทอดสํานวนโวหาร
บางสํานวนที่ไมนิยมใชในปจจุบันใหคงไวอีกประการหนึ่งดวย
3) บทบริภาษที่ปรากฏในบทละคร
เมื่อกลาวถึง”ละครคุณสมภพ”ยอมจะเปนที่รูกันวาลักษณะเดนอีกหนึ่งอยางที่จะ
ขาดเสียไมไดในบทละครของ สมภพ จันทรประภาก็คือ”บทบริภาษ” ซึ่งผูแตงไดแทรกบทบริภาษ
ตางๆไวในบทละครของตนเองเกือบทุกเรื่องซึ่งจะเปนการปะทะคารมระหวางตัวละครที่เปนหญิง
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สัมภาษณ, สุรพล วิรุฬหรักษ, 5 มีนาคม 2547.
จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา,” (ปริญญานิพนธ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร :2532) หนา210.
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กับหญิงเกิดความหึงหวงกันหรือวาบทาบริภาษที่เกิดจากความรักความนอยใจที่ตนเองมีตอบุคคล
ที่ตนรัก หรือแมกระทั่งบทบริภาษที่เกิดจากการยั่วยุคูตอกรกอนการทําสงครามเป น ตน ซึ่งบท
บริภาษเหลานี้มักจะแทรกอยูในบทละครของสมภพ จันทรประภาเกือบทุกเรื่องซึ่งนับไดวาเปนจุด
เดนที่สุดของละครคุณสมภพดังที่วิพุธ โสภวงศไดแสดงทรรศนะไวในวิเคราะหบทละครดึกดําบรรพ
ของสมภพจันทรประภาวา “พอพูดถึงละครคุณสมภพก็นึกถึงตัวละครยืนเทาสะเอวชี้หนาดากัน”65
หรือแมกระทั่งจักรกฤษณ ดวงพักตราเองก็กลาววา ”ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งที่ปรากฏอยาง
สม่ําเสมอในบทละครของสมภพ จันทรประภาคือมักมีบทบริภาษเยยหยามและวิวาทอันมีสาเหตุ
จากเรื่ อ งความรั ก และสงคราม”66 ซึ่ ง บทบริ ภ าษส ว นใหญ ที่ ไ ด พ บในบทละครของสมภพ
จันทรประภาจะมีทั้งการบริภาษวิวาทกันในตัวละครผูหญิงที่มีศักดิ์ชาติตะกูลตางกัน ตัวละครที่อยู
ในระดับเดียวกันหรือแมกระทั่งตัวละครที่เปนผูชายยั่วยุซึ่งกันและกันในการกอสงครามซึ่ง ตรงกับ
ที่สุวรรณี ชลานุเคราะหศิลปนแหงชาติ สาขานาฏศิลปไดกลาวถึงลักษณะบทละครประวัติศาสตร
ของสมภพ จันทรประภาไววา ”ละครคุณ สมภพเรื่องไหน ก็เรื่องนั้น ตองมีตอนทะเลาะกัน ตัว
ละครตองเกงเพราะบทมีทั้งดากันอยางเจานาย ทีทาวทีพระยา แลวก็มีดากันอยางตลาด”67 ซึ่งบท
บริภาษในละครของสมภพ จันทรประภานั้นแมวาจะเปนบทที่ทาวพระยาหรือวานางต่ําศักดิ์วิวาท
กันก็มักจะใชบทกลอนที่กระทัดรัดเรียบงายไดใจความ นอกจากนี้ยังเปนการสรางอารมณใหกับผู
ชมด ว ยดั งที่ สุ รพล วิ รุฬ ห รัก ษ ก ล า วไว ในบทความเรื่อ งระฆั ง แห ง ความรัก วา “คุ ณ สมภพยั ง มี
พรสวรรคในการแตงกลอนใหตัวละครดากันจนพริกกับเกลือหมดตลาดทีเดียว”68 ดังตัวอยางในบท
ละครเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนที่นางมณีอินกับนางลําเพาเกิดการวิวาทกันวา
“มณีอิน ลําเพา มณีอิน -

65

ปากหิต
ปากหอย
ปากเสีย

ปากเหา
ปากปู
ปากเนา

ปากตะมอย
ปาก…(หมา)
ปากแรงกา

จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา,” (ปริญญานิพนธ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร :2532) หนา183.
66
จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “ละครคุณสมภพ,” สารานุกรมไทยภาคกลาง เลมที่12(2516-2517): หนา
5775.
67
จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “บทละครประวัติศาสตรของสมภพ จันทรประภา,” วรรณคดีการแสดง
(ขอนแกน :คลังนานา,2544.), หนา 90.
68
สุรพล วิรุฬหรักษ, “ระฆังแหงความรัก,” หนังสือพิมพไทยรัฐ(วันที่13 กุมภาพันธ 2532): หนา21.
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ลําเพา ปากปลารา ปากบอน
ปากตําแย”69
จากตัวอยางขางตนและคํากลาวของ สุรพล วิรุฬหรักษ รวมทั้งบรรดาผูที่ใหคํา
จํ า กั ด ความเกี่ ย วกั บ บทบริ ภ าษใน ”ละครคุ ณ สมภพ” ทํ า ให เห็ น ว า ในบทละครของ สมภพ
จันทรประภาใชคําบริภาษที่รุนแรงระหวางตัวละครที่อยูในสถานภาพเดียวกันทั้งมณีอินและลําเพา
ที่เปนพี่เลี้ยงพระสุพรรณกัลยาเชนเดียวกัน และนอกจากนี้ในบทที่มีฐานะเดียวกันแตเปนระดับเจา
นายหรือกษัตริยสมภพ จันทรประภา ก็จะใชคําบริภาษของเจานายที่เคยไดยินไดฟง สมัยเมือ่ อยูใ น
วังบานหมอซึ่งบุคคลอื่นที่ไมเคยไดอยูในวังก็จะไมเคยไดยินไดฟงคําบริภาษตางๆที่คนในระดับเจา
นายเขาดาทอกัน “พี่สมภพก็จับเอาคําที่เจาดาทั้งหลายแหลมาเขียนอยางเชนคําวาคางคกขึ้นวอ
แมงปอใสตุงติ้ง”70 ซึ่งบางทานอาจจะเคยไดยินคําวา”คางคกขึ้นวอ”เพราะเปนสํานวนไทยโบราณที่
กระทบกระเทียบเปรียบเปรยบุคคลที่หลงตัวเองแตคําวา”แมงปอใสตุงติ้ง”นั้นคาดวาจะไมเคยมีผู
ใดไดยินไดฟง แตสมภพ จันทรประภาก็มีความสามารถที่นําเอาคําบริภาษของเจานายมาถายทอด
ลงสูบทละครของตนเองดังในบทของนางเทพสุดาสรอยทองบริภาษอลิมามางเจาเมืองมอญที่
กลาวหาวานางหนีตามมะกะโทมาวา
“เทพสุดา
อันผูดี
ถึงตางทิศ
ผิดภาษา
ยอมไมผิด
จรรยา
ที่แกนสาร
บัณฑิต
ทานวาไว
แตโบราณ
จะเจรจา
ดวยทาน
เพื่ออันใด
คางคก
ขึ้นวอ
ชูคอรอน
แมลงปอ
บินรอน
ตุงติ้งไสว
อิ่มเอิบ
กําเริบ
ฤทธิไกร
นาสมเพท
นี่กระไร
ไพรไดดี”71
จากตัวอยางดังกลาวทําใหทราบวาชนชัน้ ผูด ีหรือเจานายในวังนัน้ เวลาที่เขา
บริภาษหรือดากันนัน้ มักจะใชคําดาเปนเชิงกระทบกระเทียบเปรียบเปรยมิใชบริภาษดาทอกันอยาง
ที่เรียกวาปากตลาด ซึ่งประการนีน้ ับไดวาสมภพ จันทรประภาเปนผูห นึง่ ที่สามารถถายทอดสิ่งที่
เราทานไมเคยไดรับรูใหไดยินไดฟงในรูปแบบของบทบริภาษในละครของตนเองเสมอซึ่งนับวาเปน
จุดเดนอันหนึง่ ของละครคุณสมภพทีห่ าไมไดงายๆในละครของคนอื่นๆ
69

สมภพ จันทรประภา, “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,” สูจิบัตรละครดึกดําบรรพ, (นครหลวงฯ: อักษร
สยามการพิมพ, 2515.), หนา89.
70
สัมภาษณ, ศุภชัย สิทธิเลิศ, 5 มีนาคม 2547.
71
สมภพ จันทรประภา, “ฟารั่ว,” บทละครดึกดําบรรพโทรทัศน, (ม.ป.ป.),อัดสําเนา,หนา166.
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บทบริภาษในบทละครของสมภพ จันทรประภานั้นสามารถแบงออกตามลักษณะ
อารมณของตัวละครแตละเรื่องซึ่งมีทั้งการกระทบกระเทียบเปรียบเปรย การถากถางเยยหยัน การ
หึงหวงการยั่วยุ ตลอดจนความไมสมหวังในสิง่ ที่ตนเองปรารถนาซึง่ มีทงั้ การบริภาษแบบผูดีและ
แบบที่เรียกวาแบบตลาด ซึ่งในบทละครของสมภพ จันทรประภาไดสอดแทรกบทบริภาษเหลานี้ไว
ในบทละครของตนเองทัง้ ในบทละครพูด ละครดึกดําบรรพ และละครพูดสลับลํา พอที่จะยกตัว
อยางบทบริภาษทีม่ ีสาเหตุในการทะเลาะวิวาทของตัวละครดังกลาวในบทละครคุณสมภพ ตาม
อารมณของตัวละครไดดังตอไปนี้
3.1) บทบริภาษที่ปรากฏในบทละครพูด
ในบทละครพูดของสมภพ จันทรประภานั้น ในชั้นตนบทบริภาษไมคอยไดเห็น
ปรากฏในบทละครมากมายนักทั้งนี้อาจเปนเพราะละครพูดที่ไดแตงขึ้นในชวงแรกของการแตงบท
ละครมักจะเปนละครที่แสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั มากกวา
จึงมิไดสอดแทรกบทบริภาษอันเปนจุดเดนของละครคุณสมภพไวในบทละครเรื่องนั้นๆมากนัก แต
ทั้ งนี้ ก็ มิ ได ห มายความวา จะไม มี เอาเสี ย เลยดั งในบทละครพู ด ของ สมภพ จั น ทรประภา เรื่อ ง
”เจาชีวิต”และเรื่อง”ฉัตรแกว” ที่ผูแตงไดสอดแทรกบทบริภาษเล็กๆนอยไวเพื่อใหผูชมไดอรรถรสใน
การชมละครซึ่งถือวาเปนคุณลักษณะพิเศษของละครคุณสมภพดวย ดังตัวอยางตอไปนี้
บรรยาย
แมยะออกไปเรียกโปลิสมาทําการคน ไดเงิน 15 เหรียญใตผานุง
ยะ นี่เงินของใคร
ทรัพย เงินของฉัน
ยะ ตอแหล เอาของกูไปไหนอีก 5 เหรียญ
ทรัพย ฉันบอกวาเงินนี่ของฉัน
ภาพ
เสียง
ยะ เอา อยามาตอแหล ถามนังหยาดมันดู วันนัน้ เขามาเก็บคาเชา มันก็อยู
ขาขอเงินเอ็ง เอ็งวาไมมีเลย แลวนี่มนั มาจากไหนละ
ทรัพย ของฉันเก็บไววาจะเอาเปนคาเรือกลับไปบางกอกตาหาก
ยะ เออ ไปแกตัวกันที่ศาลก็แลวกัน ใครจะวากูใจหมากูกย็ อม กูเกลียดนักคน
เนรคุณ บาก็ใหอยูขาวก็ใหกนิ ออกลูกก็พยาบาล หนอย ยังขโมยเงินกู
เสียอีก72
72

สมภพ จันทรประภา, “เจาชีวิต,” บทละครพูดโทรทัศน, (2508.),อัดสําเนา,หนา16.
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จากตัวอยางดังกลาวในละครพูดเรื่องเจาชีวิตซึ่งเปนบทบริภาษของยะผูซึ่งใหที่
พักอาศัยแกทรัพย ที่สงิ คโปร กลาวหาวาทรัพยไดขโมยเงินตนเองจึงเกิดอารมณโกรธแลวแจงให
ตํารวจจับพรอมทั้งกลาวบริภาษทรัพยวา เปนคน”โกหกตอแหล” ทั้งนี้ในบทบริภาษดังกลาวแสดง
ถึงการวิวาทของคนในระดับเดียวกันคําบริภาษหรือคําพูดตางๆที่แสดงออกมาจึงทําใหเห็นวาเปน
ชนชั้นระดับต่ําคําพูดหรือคําบริภาษจึงตองแฝงไวดวยความกาวราวรุนแรงเสมอหรือที่เรียกกันวา
แบบตลาดนั่นเอง
นอกจากนี้สมภพ จันทรประภายังไดสอดแทรกบทบริภาษของตัวละครที่ตางชน
ชั้นตางฐานะกลาวบริภาษโตตอบกันซึ่งการบริภาษในลักษณะนี้จะเนนการกระทบกระเทียบเปรียบ
เปรยแกกันและกันเพื่อใหไดเห็นวาลักษณะของผูที่เปนนายกลาวบริภาษขี้ขานัน้ มักจะใชถอยคําที่
ไมคอยรุนแรงแตเปนการดาแบบผูดีเขาดากัน ซึ่งในบางครั้งจากความเปนจริงเมื่อผูเปนนายดาวาขี้
ขาดวยความโกรธก็มักจะตองรุนแรงเสมอแตสมภพ จันทรประภาสามรถทําใหผทู ี่เปนนายบริภาษ
ไดอยางนุม นวลแตแฝงไวดวยความเผ็ดรอนดวยคําบริภาษทีเ่ ปนภาษาแบบผูดีดวยการเปรียบ
เปรยและสั่งสอน เชน
โห

-

อบ

-

ขุนพิทกษโห
เอี่ยม โห
เอี่ยม -

อะ ไมไดนะ คุณนาย ทานรับกับศาลแลว วาจะไมเฆี่ยนผม ผมถึงได
ยอมกลับบาน
หนอย ๆ ๆ คํานึงก็ศาล สองคําก็ศาล ชาตินี้ตองตบดวยกะลา ถึงจะพอ
กัน
เสร็จแลวลงลายเมือเสีย คาตัวใหมเอ็ง 2 ชั่ง18ตําลึง
ผมไมลงหรอก
มึงจะลองดีกบั กูหรือ ไอโห
ผมไมลองดีหรอกแตวันหนึง่ คงเปนของผมบาง
ไอคนเนรคุณ จองหองนัก ไมคิดถึงน้าํ เกลือ น้ําปลารา ทีร่ าดหัวมึงบาง
เลยหรือ73

ตัวอยางขางตนเปนการบริภาษของคุณนายเอี่ยมที่มีตอโหผูเปนทาสในละครพูด
เรื่อง ฉัตรแกว จะเห็นไดวา คุณนายเอีย่ มกําลังมีอารมณโกรธ ไอโห ทาสของตนเอง แตในฐานะที่
ตนเองเปนผูดจี ึงใชถอยคําบริภาษที่สอเจตนาสัง่ สอนใหรูสํานึกดวยการกระทบกระเทียบเปรียบ
73

สมภพ จันทรประภา, “ฉัตรแกว,” ละครพูดเวที,(2510.), อัดสําเนา, หนา36.
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เปรย ซึ่งสมภพ จันทรประภาไดสอดแทรกและใชถอยคําบริภาษทีฟ่ งงายแตก็แฝงไวดวยความเจ็บ
แสบเสมอ

3.2) บทบริภาษที่ปรากฏในละครดึกดําบรรพ
ในบทละครดึกดําบรรพของ สมภพ จันทรประภาที่ไดแตงขึ้นใหม จํานวน 31 เรื่อง
นั้นเกือบทุกเรือ่ งจะตองมีบทบริภาษอยางเผ็ดรอน ซึง่ บทบริภาษในลักษณะนี้มกั จะเกิดขึ้นกับตัว
ละครในเรื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการหึงหวง ความผิดหวัง ความไมพอใจ การยั่วยุเยยหยัน
และมักจะเปนการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน ระหวางหญิงกับหญิง ชายกับชาย หญิงกับชาย
หรือผูสูงศักดิก์ ับผูต่ําศักดิ์ ดวยอารมณตา งๆของตัวละครนั้นๆ ซึ่งบทบริภาษตางๆเทาที่พบในบท
ละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภามีดวยกัน 3 ลักษณะคือ
1.บทบริภาษระหวางหญิงกับหญิงอันมีสาเหตุมาจากการหึงหวง
2.บทบริภาษระหวางหญิงกับชายหรือชายกับหญิงที่มาจากการตัดพอตอวากัน
3.บทบริภาษระหวางชายกับชายอันมาจากการเยาะเยยถากถางยั่วยุใหเกิด
สงคราม
ดังจะยกตัวอยางบทบริภาษที่ปรากฏอยูในบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา ดังนี้
3.2.1) บทบริภาษระหวางหญิงกับหญิง อันมีสาเหตุมาจาการหึงหวง
ในละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภาเรื่อง ศรีธรรมาโศกราช นั้นมี
บทบริภาษปะทะคารมกันระหวางนางโนรีกับนางกุสุมาอันมีสาเหตุมาจากความหึงหวงและรักใคร
ในตัวของศรีธรรมาโศกราชของนางโนรี จากอารมณหึงหวงดังกลาวผูแตงจึงแตงบทบริภาษใหมี
เนื้อความดูถูกเยาะเยยถากถางซึ่งกันและกันและคําบริภาษในบทดังกลาวมักจะมีความคมคาย
เสมอกัน ทําใหทั้งสองฝายบริภาษโตตอบกันไดอยางสนุก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูแตงทราบดีวาธรรม
ชาติของผูหญิงนั้นเมื่อเวลาที่เกิดอารมณหึงหวงชายที่เปนคนรักขึ้นมาแลวยอมจะระงับใจลําบาก
ทําใหขาดสติเชน บทของโนรีที่บริภาษโตตอบกับกสุมา วา
โนรี

-

เจาขาเอย
มันนาตบ
ศรีวิชัย

ไมเคย
ไมนอย
สิ้นชาย

จะไดพบ
นางรอยชั่ง
แลวกระมัง
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ศรีธรรมา
โนรี
ศรีธรรมา
โนรี
หันทางศรีธรรมา
กุสุมา

-

-

อุยนาชัง
นี่หรือ
แลนไล
อุตสาหแสรง
ดูเอี้ยมเฟย ม
หยุดเดี๋ยวนี้
นางรูปทอง
โนรี
ถาอยากได
ตัวเรา

ยังกระแซะ
ผูดี
ตามชาย
แตงกาย
ตุงติ้ง
โนรี
มาแยง

และเลียม
ศรีวิชัย
ไมอายเหนียม
เปนชายเทียม
พริ้งเพรา
พี่ขอรอง
ผัวเขา

ตองชิงเอา
รบแพ

ก็เอาไป

เห็นบอกวา
ไมรูวา
ถาเปนคู
ขานั้นไม
แตวา
พระนัน้
พูดจา
อึกทึก
เจาคง
จึงโกรธเกรี้ยว
ไหนพระ
กัลยา

โนรี
รวมหอง
ของเจา
ปรารถนา
เทาที่
ไมควรคู
สงเสียง
เหมือนยาน
หลงฝน
ทรงศักดิ์
จงบอก
วาที่

นั้นเปนนอง
พิศมัย
จงเอาไป
อยาพึงนึก
สังเกตดู
จงรูสึก
คักคึก
สะพานปลา
แตผูเดียว
หนักหนา
ออกมา
ตําแหนงใด74

จากบทบริภาษของนางทั้งสองที่กลาวโตตอบกันทําใหเห็นวาผูแตงตองการแสดง
ใหเห็นวาชนชัน้ ทาวพระยาทะเลาะวิวาทกันนั้นไมนิยมใชความรุนแรงและหยาบคายในคําบริภาษ
แตมักจะใชการเยยหยันถากถางกันใหเกิดความอายมากกวา เพราะวาเวลาที่ผหู ญิงเกิดอารมณหงึ
หวงในคนรักขึ้นมาก็มักจะขาดสติและมักจะตอวากันดวยถอยคําที่รนุ แรงแตในละครเรื่องนี้ผูแตง
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สมภพ จันทรประภา, “ศรีธรรมาโศกราช,” ละครดึกดําบรรพเวที,(ม.ป.ป.), อัดสําเนา, หนา71-72.
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ตองการใหเห็นวาชนชัน้ ทาวพระยาหรือนางสูงศักดิ์ไมจาํ เปนที่จะตองใชถอยคําที่รุนแรงเสมอไป
หากแตมีสติแลวใชถอยคําเยาะเยยถากถางก็อาจเปนผูช นะได
นอกจากบทบริภาษระหวางหญิงกับหญิงในชนชัน้ ผูสงู ศักดิ์แลวในระดับลางหรือ
ระดับที่ต่ําศักดิ์ลงมา สมภพ จันทรประภาก็แตงบทบริภาษใหกับตัวละครไดโตตอบกันและกันดวย
และสาเหตุใหญก็มาจากการหึงหวงเหมือนเดิม ดังในละครเรื่องทาวทองกีบมาตอนทีน่ างเมยถิ่น
กลาวบริภาษนางมารีกมี ารดวยอารมณแหงความหึงหวงในตัวของวิชเยนทรจนนางอุรสุลาผูเปน
แมของมารีกีมารทนไมไหวตองโตตอบนางเมยถิน่ วา

เมยถิน่

-

อุรสุลา

-

- เพลงสรอยบังใบ ดาลูก
นางแม
ราวกับ
เปนคู
เห็นจะ
หมดครัว
จึงขึงขัง
ตังตึง
เจานัน้
เฒาชะแร
จะไปได
เทาไรหนา
เสนหห นุม
มืดหนา
ขานั้นกลัว
หัวใจ
- เพลงลําเพชร สัญชาติ
ทําที
อยาหมาย
แมเจา
เมียเขา
ถูกตบ
ในที่สุด
พอมีลูก
ตอแหล

คนชั่ว
เปนผูดี
วาไมรู
หนีตาม
จับได
ถูกตี
ตกถึง
- เจรจา กับแขก
ชาวประชา

แรออกรับ
นายฝรัง่
แลวกระมัง
ถึงสั่นรัว
แกชรา
ทูนหัว
ตามัว
เจาจะวาย
ปากตลาด
ผัวหาย
กรีดกราย
กําพืดมึง
ชายชูไป
หวงหึง
หลายตึง
แขกเลี้ยงวัว
ออกมา
วาลูกผัว
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ซึ่งลมหาย
เอาบุญ

ตายจาก
คุมหัว

ไมเปนตัว
วาผูด75ี

ดูจากบทบริภาษโตตอบกันของนางเมยถิน่ กับนางอุรสุลาแลวจะเห็นไดวา ผูแตง
นั้นตองการแสดงใหเห็นวาชนชั้นในระดับลางหรือนางทีต่ ่ําศักดิ์ลงมามักจะใชวาจาที่รุนแรงและ
เจ็บแสบโตตอบกันบางครั้งถึงกับขุดเอากําพืดของฝายตรงขามออกมาประจาน ทําใหไดทราบวาผู
แตงนั้นมีความสามารถที่จะสื่อสารใหคนดูเขาใจไดงายยิง่ ขึ้นทัง้ นี้เพราะวาผูแตงอาจมองเห็นวาผู
ชมละครนั้นมีหลายระดับจึงสอดแทรกบทบริภาษไดอยางพอเหมาะพอควรสมกับคํากลาวที่วา ถา
พูดถึงละครคุณสมภพก็จะนึกถึงตัวละครมายืนเทาสะเอวดากันนัน่ เอง
3.2.2) บทบริภาษระหวางหญิงกับชายหรือชายกับหญิง
บทบริภาษระหวางหญิงกับชายหรือชายกับหญิงนั้นสาเหตุสวนใหญจะ
มาจากการตัดพอตอวากันดวยความเขาใจผิดของแตละฝาย ในเรื่องของความรัก รวมทัง้ ความไม
พอใจและความโกรธทีถ่ ูกขมเหงกระทําย่าํ ยี ซึง่ ในบทบริภาษลักษณะอยางนี้มีปรากฏมากที่สุดใน
บทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา เปนการตอวาหรือโตตอบดวยถอยคําเสียดสีกนั
อยางรุนแรงและมีชั้นเชิง ทีผ่ ูแตงไดสอดแทรกลงไวอยางพอเหมาะ เชนในบทของขอมสมาดโขลญ
ลําพงกับนางคําบริภาษโตตอบกันวา
- เพลงเขมรเอวบาง ลําพง เขามานั่ง
ตั่งนี้
เถิดอีหนู
……………………………………………
- เจรจา มีชื่อเสียง
เรียงนาม
ตามภาษา
………………………………………………
ลําพงจับขอมือนางคํา นางคําสะบัดหลุด
จงเปนเมีย
ขาเถิด
นางคํา ไอชาติหมา
กูยอมตาย
ดีกวา
เปนไหนไหน
ปลอยขา
เดี๋ยวนี้
ไอจัญไร
75

สมภพ จันทรประภา, “ทาวทองกีบมา,” ละครดึกดําบรรพโทรทัศ,(ม.ป.ป.), อัดสําเนา, หนา65-66.
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ลําพง นางคํา -

ปลอยทําไม
ไอชาติชั่ว
กิเลสหนา
อยาเขามา
เปนไดเจอ
ลําพงจับมือนางคําดวยความโกรธ
ลําพง ทุดปากราย
อยานึกวา
กูตองสอน
ไมใชแม

ขาเอา
ตัวดํา
ยังแคน
ใกลขา
ฤทธิ์บา

ไวบําเรอ
ใจต่ําชา
มาเผยอ
เจียวนะเออ
คอยทาแล

เต็มที
จะรอด
อีกมาก
ไมเก็บ

อีขี้ขา
ตลอดแน
ปากตําแย
ไวบูชา76

จากตัวอยางดังกลาวทําใหเห็นวาถึงแม”นางเสือง”จะเปนบทละครดึกดําบรรพ
เวทีเรื่องแรกทีส่ มภพ จันทรประภาไดแตงขึ้นแตเอกลักษณหรือจุดเดนของละครคุณสมภพ ไดถือ
กําเนิดขึ้นมาแลวพรอมกับบทละครเรื่องนี้ จุดเดนอันก็คือบทบริภาษที่ใชสาํ นวนหรือคําดาแบบ
ไทยๆใหเขาใจงายทําใหผูชมไมตองมานั่งแปลความหมายในคําบริภาษตางๆที่ไดรับชม หรือแม
กระทั่งในบทละครเรื่อง พอขุนผาเมืองผูเสียสละตอนทีน่ างเอื้องคําถูกนอยหลาและเพื่อนลวนลาม
นั้นบทบริภาษของนางเอื้องคําที่มีตอนอยหลากับพวกนัน้ นับไดวา รุนแรงมากแทบไมนาเชื่อวาจะมี
คําบริภาษหรือคําดาในบทละครเรื่องใดอีกแลวที่มีความรุนแรงมากเทากับบทละครเรื่องนี้ดังตัว
อยาง
นอยหลา
เฮยหยุด
อยาเพอ
ใจรอน
พูดจา
วาวอน
ก็คงฟง
เชื่อขา
ไปกับขา
อยาดื้อ
เอื้องคํา
มึงเปนพอ
ขาหรือ
ไอกุดถัง
เพื่อนนอยหลา เปนไง
เชื่อขา
บางหรือยัง
นอยหลา
ใหโอกาส
เอ็งอีกครั้ง
นางปากดี
จะไป
หรือไม
จงบอกมา
เอื้องคํา
หลีกขา
อยาขวาง
ไอหนาหี
นอยหลา
ขาให
โอกาส
เอ็งอีกที
76

สมภพ จันทรประภา, “นางเสือง,”สูจิบัตรละครดึกดําบรรพเวที, พระนคร: หางหุนสวนจํากัดศิวพร,
2511.), หนา29-30.
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เอื้องคํา
นอยหลา

-

ไอกาลี
-

เฮยจับ

เอาตัวไป77

จากบทบริภาษของนางเอื้องคําที่มีตอนอยหลากับพวกจะทําใหเห็นวาผูแตงไดใช
คําบริภาษที่รุนแรงมากเทาที่ผูศึกษาไดเคยพบมาทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาผูแตงตองการที่จะสื่อ
ความหมายใหผูชมรับทราบวานางเอื้องคํานั้นเปนชาวบานปาธรรมดาเมื่อถูกลวนลามโดยผูชายก็
ยอ มต อ งโกรธและเกิ ด ความโมโหจึงใช คํ า ผรุส วาทอย า รุน แรงโดยไม มี ก ารยั้ งคิ ด นั บ ได วา บท
บริภาษในละครทั้งหมดกวา 50 เรื่องที่สมภพ จันทรประภาแตงขึ้นนั้น บทบริภาษของนางเอื้องคํา
ที่มีตอนอยหลากับพวกนั้นรุนแรงที่สุดในบรรดาบทบริภาษในละครของสมภพ จันทรประภา อัน
เปนลักษณะเดนและมีปรากฏในละครคุณสมภพเทานั้น
3.2.3) บทบริภาษระหวางชายกับชาย
บทริ ภ าษระหว า งชายกั บ ชายที่ ที่ มี ใ ห เ ห็ น ในบทละครของสมภพ
จันทรประภา นั้นโดยสวนใหญจะเปนการถากถาง ยั่วยุ เยาะเยย สบประมาทกันและกัน อันเปน
ชนวนกอใหเกิดการทําสงครามติดตามมา ทั้งนี้ดวยความโกรธแคนเปนที่ตั้ง ซึ่งบทบริภาษเหลานี้
มักจะพบในบทละครกอนที่จะมีการทําสงครามเกิดขึ้นเพื่อเปนการยั่วยุอารมณฝายตรงขามใหเกิด
ความโมโหอันเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการขาดสติไดเชนในการทําสงครามระหวางกองทัพของระตู
ชวากับกองทัพของระตูไอยะรังคะในเรื่องอสัญแดหวาวา
- เพลงแขกเจาเซ็น ระตูชวา
โถไอหนู
อุตสาห
กรีฑาทัพ
มาใหปู
ฟนสับ
จนถึงที่
ตามึง
ผูเรือง
ฤทธี
ยังไมพน
กระบี่
ของกู
เมียสาวสาว ตามึง
มีถึงรอย
ลวนแชมชอย พริ้งเพรา
หนักอยู
- เจรจา ไมเหลือเลย จริงเจา
จงรับรู
เสียดายอยู
แตแมเจา
นั้นรอดไป
77
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ถาแมนไม
กูใหเปน
จริงนะ
วาตามวัย

ไปอยู
ประไหมสุหรี
ขาจะหลอก
ขาเปนได

เมืองบาหลี
ยิ่งใหญ
เจาทําไม
ถึงบิดา

- เพลงสมิงทองมอญ ไอยะรังคะ

กูจะเอา
ลากเอา
ไอชาติขา

กริชตัด
ไสออก
อยาอยู

ชาติสัตว
ชิวหา
ใหแรงกา
ตอไป78

3.3) บทบริภาษที่ปรากฏในละครพูดสลับลํา
ในบทละครพูดสลับลําของ สมภพ จันทรประภา นั้นก็เปนเชนเดียวกับบทละคร
อื่นๆที่กลาวมาแลวขางตนกลาวคือในบทละครพูดสลับลําก็ตองมีบทบริภาษปรากฏอยูในบทละคร
เสมออันเปนลักษณะเดนที่จะขาดไมไดเลยในละครคุณสมภพ บทบริภาษดังกลาวก็จะเปนการ
กลาวโตตอบกันดวยอารมณโกรธที่เกิดจากความหึงหวงดังเชนในตอนที่ แชมออกมาไดยินลําดวน
กําลังรองดาสีไพลอยูก็เกิดความโมโหแทนจึงตรงเขาตอวาลําดวนวา
-เจรจาลําดวน
อา ยังไง เอ็งไมใหขาขึ้นอายอีกับเอ็ง แตเอ็งมาขึน้ อีกับ
ขา มาอีสีไพล มา มาเลนกับกูสักตั้ง
แชมออกมายืนฟง
แชม
อูย อยาเลยกับอีสีไพล มันไมครณากับมึงหรอกตองกับกูซี อีลาํ ดวน
ลําดวน
กงการอะไรของมึง อีแชม อีเดนพมา
แชม
อาวเลนกูเขาแลว เลนกู อยายุงอีสีไพล อยายุง
ลําดวน
กูไมรูนี่วา มึงนัน้ มันเขาหุน สวนกัน มึงแบงกันอยางไรวะ บอกกูที
- เพลง ของมันแบง
กันได
ก็ตองแบง
จะไดไม
ตองแยง
คนอื่นเขา
78

สมภพ จันทรประภา, “อสัญแดหวา,” ละครดึกดําบรรพโทรทัศน,(ม.ป.ป.), อัดสําเนา, หนา6-7.
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ขืนไมแบง
เหมือนอยาง
หัวบาน
เที่ยววิง่
ไมมีใคร
กอกวน

จะตองเทีย่ ว
ตัวเจา
ทายบาน
หาผัว
เขาเอา
ดวยฤทธิ์

ตะกายเกา
นางลําดวน
พลานทัว่
ปนปวน
ก็พาลรวน
ทะเยอคัน79

จากตัวอยางทีย่ กมาทัง้ บทละครพูดก็ดี บทละครดึกดําบรรพก็ดีหรือแมกระทัง่ บท
ละครพูดสลับลําทัง้ หมดกวา 50เรื่อง ของสมภพ จันทรประภานั้น จะเห็นไดวา บทบริภาษที่ปรากฏ
อยูในบทละครเกือบทุกจะเปนการโตตอบกันอันมีสาเหตุมาจากความไมพอใจ การหึงหวง การยั่วยุ
การถากถางเยาะเยย ความนอยเนื้อต่ําใจ และที่สําคัญคือความโกรธซึ่งบทบริภาษที่ผูแตงไดสอด
แทรกลงไปนัน้ สวนใหญนิยมใชคําไทยแทเพื่อใหผูชมเขาใจงายยิ่งขึน้
ซึ่งบทบริภาษเหลานัน้ จะ
แสดงออกใหเห็นถึงอารมณโกรธของตัวละครที่แสดงออกโดยการบริภาษผูอื่นดวยความรุนแรงโดย
เฉพาะบทของนางเอื้องคําทีผ่ รุสวาทใสนอยหลากับพวกในเรื่องพอขุนผาเมืองผูเ สียสละนั้นเปนบท
บริภาษที่รุนแรงที่สุดเพียงเรือ่ งเดียวเทาทีค่ นพบไดในบทละครทัง้ หมด
บทบริภาษจึงนับไดวาเปนลักษณะเดนที่สดุ ในบทละครของสมภพ จันทรประภาที่
จะขาดเสียไมไดในการแสดงละครทุกเรื่อง เปนการปะทะคารมกันไมวา จะหยาบหรือละเอียด พูด
จาเสียดสี ถากถางเยาะเยยโดยใชคําไทยแทๆ ซึง่ ถือวาเปนฉากใหญทจี่ ะขาดเสียไมได ดังที่ผูใหคํา
จํากัดความไดกลาวไวขา งตนวา”สิ่งที่ขาดไมไดเลยในละครคุณสมภพก็คือบทบริภาษ”
4) ความตระการตา
ในบทละครของสมภพ จันทรประภานอกจากสํานวนโวหาร คติธรรม รวมทั้งบท
บริภาษที่สอดแทรกไวในบทละครจนนับไดวาเปนลักษณะเดนแลวอีกสิ่งหนึ่งที่ปรากฏในบทละคร
ของสมภพ จันทรประภาก็คือการสรางความตระการตาใหกับละครเพื่อแสดงใหผูชมเกิดความติด
ตาตรึงใจกับความยิ่งใหญงดงามในฉากการจัดทัพ ยกทัพ ระบําหมู หรือขบวนแหตางๆที่ไดจัด
แสดงไวในละครเรื่องตางๆอยางสวยงามซึงในทางทฤษฎีนั้นจะเรียกวา “นาฏยอลังการ” ทั้งนี้เพื่อ
เปนการเพิ่มความสําเริงสําราญอารมณใหแกผูชมดวย สวนสาเหตุของการที่พยายามสอดแทรก
ความตระการตาตางๆไวในบทละครนั้นนอกจากจะทําตามความนิยมของการแตงบทละครแลว
79

สมภพ จันทรประภา, “บางระจัน,” ละครพูดสลับลํา,2520, อัดสําเนา, หนา40-41.
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สมภพ จันทรประภายังใหสัมภาษณกับจักรกฤษณ ดวงพักตราวา ”อีกสาเหตุหนึ่งที่สอดแทรก
ความตระการตาลงในบทละครก็ เพื่ อ ล อ ตาคนดู ”80 ซึ่ ง การสรา งความตระการตาของสมภพ
จันทรประภานั้นจะปรากฏอยูในการจัดทัพหรือฉากรบ ในขบวนแห และการแสดงระบําตางๆ ซึ่ง
ละครของสมภพ จันทรประภานั้นสวนใหญจะเปนละครแนวประวัติศาสตรจึงมักจะมีการตอสูทํา
สงครามกันอยูเสมอและนิยมที่จะใชตัวแสดงเปนจํานวนมาก มีการเดินทัพในรูปของขบวนแหซึ่ง
จักรกฤษณ ดวงพักตราไดใหคําอธิบายไววา ”วิธีการจัดกองทัพของอาจารยสมภพ คือ ใหมันดํา
ทมึนไวใหเห็นเปนเงาแตในขณะเดียวกันกองทัพของคุณสมภพมีไฮไลทมากๆ ไมเอาทาสวยแต
ตองการความพรอมเพรียง”8 1เชน การยกทัพของกองทัพศรีวิชัยและกองทัพของพระเจากูโลตน
แหงอินเดียตอนใตในบทละครเรื่องศรีธรรมาโศกราช
ภาพ
เสียง
หนามานแดง
พิณพาทยทาํ เพลง
กองทัพศรีวิชยั ยกจากซายไปขวา
ทัพหนาตํามะหงง ทัพหลวง
กุสุมาแตงเปนชาย ศรีธรรมาฯ
พงษาสุรา โนรี จันทรภาณุ และ
พญาเดโช ออกมาตอนรับ
พิณพาทยทาํ เพลง
อัศมาหราและกุสุมาออกจากแถว
เดโช เตนกับ ตํามะหงง นําทัพเขา
ทางซาย82
ภาพ
กองทัพพระเจากูโลตนแหงอินเดียใตออก
มีราเชนทรเปนทัพหนา
ทหาร 80

พระเจา

เสียง

เพลง
กูโลตน

ลนเลิศ

จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา,” (ปริญญานิพนธ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร :2532) หนา323.
81
สัมภาษณ, จักรกฤษณ ดวงพัตรา, 31 มีนาคม 2547.
82
สมภพ จันทรประภา, “ศรีธรรมาโศกราช,” ละครดึกดําบรรพเวที,(ม.ป.ป.), อัดสําเนา, หนา67.
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สุดประเสริฐ
ชาญกําแหง
สามภพ
ดูกร
ทานจงเขา
ทางนีย้ าก
จงคิดอาน
ราเชนทรรับโองการแลวเคลือ่ นทัพตอ

ยศยง
ยิ่งใหญ
ฤทธิแรง
เกรียงไกร
ไมมีใคร
ตอกร
เพลง
ราเชนทร
ยอดทหาร
หักดาน
ยานสิงขร
แกการ
บทจร
ผันผอน
ดูใหดี
พิณพาทยทําเพลง83

นอกจากการจัดทัพหรือการทําสงครามแลวสิ่งที่สรางความตระการตาในละคร
ของสมภพ จันทรประภาอีกอยางหนึ่งก็คือขบวนแห ซึ่งการสอดแทรกรูปขบวนแหลงในบทละคร
นั้นทําใหเกิดความงดงามแลวยังแสดงออกถึงการมีวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งาม ซึง่ ขบวนแหเหลานี้ปรากฏอยูในละครคุณสมภพหลายเรื่องเชน ขบวนแหฟอนเล็บในละครพูด
เรื่อง”ฉัตรแกว” ขบวนเสด็จของนางเสืองประกอบดวยคานหามของนางเสืองติดตามดวยขบวน
แหของพอขุนบางกลางทาว และ ขบวนแหของพอขุนผาเมืองกับนางสิขรเทวี ในละครดึกดําบรรพ
เรื่อง “นางเสือง” ขบวนแหศพของเผยหลอตั๋งโดยมีนางชีสนิ นั่งเกี้ยวตามศพในละครเรื่อง”ชีสิน”
หรือแมกระทัง่ ในขบวนแหเซิง้ บั้งไฟในละครพูดสลับลําเรือ่ ง “ผูวิเศษ” และในบทละครเรือ่ งอื่นๆอีก
มากมายดังตัวอยางเชนในละครดึกดําบรรพเรื่อง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ปพาทยทําเพลงกลอมพญาชั้นเดียว
หนามานแดง ขบวนทูตานุทตู เชิญดอกไมเงินดอกไมทองราชบรรณการ
ออกทางขวา สี่ประเทศ ลาว เขมร มอญ ปกษใต ขึน้ เวทีบน84
และในบทละครพูดสลับลําเรื่อง”บรรพไทย” ก็ปรากฏวามีขบวนแหพระเจาพังคราชเสด็จ
คืนโยนกเชียงแสนดังตัวอยาง
83

สมภพ จันทรประภา, “ศรีธรรมาโศกราช,” ละครดึกดําบรรพเวที,(ม.ป.ป.), อัดสําเนา, หนา76.
สมภพ จันทรประภา, “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,” สูจิบัตรละครดึกดําบรรพ, (นครหลวงฯ: อักษร
สยามการพิมพ, 2515.), หนา135.
84
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ภาพ
เสียง
กระบวนแหพระเจาพังคราชและ
กลองโยน
พระราชเทวีคนื โยนกเชียงแสน
ทุกขิตกุมารเดินนําเจาพรหมและเจานางแกวสุภาและบริวารเดินตามเสลี่ยง85
ความตระการตาในละครคุณสมภพที่ยกตัวอยางมาใหดูทั้งสองแบบแลวยังมี
ความตระการตาอีกหนึ่งแบบที่ปรากฏอยูใ นบทละครของสมภพ จันทรประภา ความตระการตาอัน
นั้นก็คือการสอดแทรกระบําตางๆเขาไวในบทละคร ซึ่งในบทละครตางๆของสมภพ จันทรประภา
นั้นจะแทรกระบําทัง้ ที่เปนระบํามาตราฐานและระบําที่ประดิษฐทา รําขึน้ ใหมไวในบทละครโดยจะ
แทรกไวในเนือ้ เรื่องทั้งตอนตนเรื่อง กลางเรื่องและ ปดทายเรื่อง ซึง่ ระบําเหลานี้สามารถแบงออก
ไดเปน 2 ลักษณะก็คอื
4.1) ระบําแบบไมมีบทรอง ระบําแบบนีห้ มายถึงระบําที่เตนหรือรายรํา
ตามจังหวะของดนตรีโดยไมมีบทรองซึง่ ในบทละครพูดของสมภพ จันทรประภาไดสอดแทรกการ
แสดงระบําไวในบทละครพูดรวม 2 เรื่องคือ บทละครพูดโทรทัศนเรื่อง ”เจาชวิต” และบทละครพูด
เวทีเรื่อง “ฉัตรแกว”ซึ่งในบทละครพูดทั้ง 2 เรื่องนี้มกี ารแทรกการแสดงระบําตางกัน กลาวคือในบท
ละครพูดเรื่อง “เจาชีวิต” นั้นจะมีการแสดงระบําในฉากแรกของเรื่องดังตัวอยาง
ภาพ
ทาเรือในแมนา้ํ เจาพระยา
พวกจามเตนระบํากันเปนหมวดหมู
อยางสนุกสนาน “พอจาม”
สนุกกวาเพื่อน เมื่อเห็น
แมทรัพยออกมาดูก็ฉุดเอา
ภาพ
ไปเตนดวยกันสนุกกันอยูจนหมดเพลง86

เสียง
เพลงระบําชาวทะเล

เสียง

สวนในบทละครพูดเรื่อง ”ฉัตรแกว” นั้นผูแตงไดแทรกระบําไวดวยกันทั้ง
หมดสองครั้งดวยกันโดยครั้งทีห่ นึง่ นั้นเปนการแสดงระบําในฉากที่ 6 ซึ่งเปนการจับระบําของพวก
85

สมภพ จันทรประภา, “บรรพไทย,” ละครพูดสลับลําเวที,(ม.ป.ป.), อัดสําเนา, หนา31.
86
สมภพ จันทรประภา, “เจาชีวิต,” ละครพูดโทรทัศน,(2508.), อัดสําเนา, หนา1.
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ทาสหลังจากที่ไดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดประกาศเลิกทาสแลวและในตอนปด
เรื่องก็มีการจับระบําอีกครั้งหนึง่ ดวยดังตัวอยาง
ฉาก 6
ฉาก ในฝนมีทาสจองจํา
ยืนเปนชัน้ ลดหลั่น
ทั้งหญิงชายสองฟาก
ยืนนิ่งอยู
เสียง
อานโคลงทํานองเสนาะ
…………………………………………
พิณพาทยทําเพลง
ทาสจับระบํา โหกับกลีบ
ออกจับระบําดวย
ขุนนนางออกจับระบํา
ตามดวยชาววัง87
………………………………………………………………………..
พระสุรเสียง
…………………………….
…………………………………………….
ทาสจับระบํา
พิณพาทยทําเพลง
- ปดมาน –88

87

สมภพ จันทรประภา, “ฉัตรแกว,” ละครพูดเวที,(2510.), อัดสําเนา, หนา52.
88
เรื่องเดียวกัน, หนา53
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ภาพที่ 63 แสดงภาพระบําในฉากที่ 6 เปนการจับระบําของทาสในละครพูดเรื่องฉัตรแกว
เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล
ในบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา ซึง่ มีดวยกันกวา 30 เรื่องนัน้ ผู
แตงก็แทรกระบําแบบไมมีบทรองไวดวยซึง่ ระบําตางๆเหลานี้จะมีทงั้ ที่เปนระบําทหารที่สวนใหญ
มักจะมุง ถึงความเขมแข็งโดยมีการใชอาวุธรําประกอบเพลงเชนในการจัดทัพของพอขุนบางกลาง
ทาวในละครเรือ่ งนางเสือง การจัดทัพของกองทัพพมาที่มพี ระมหาอุปราชา พระเจาแปร และ
พระเจาตองอูยกทัพในเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนตน
นอกจากนีย้ ังมีระบําตางๆอีกมากมายที่แทรกอยูในบทละครดึกดําบรรพอาทิ
“ระบําชวา”ในละครเรื่อง ไอรลังคะ,“ระบําชาวตรอย” ในละครเรื่องตรอยกําศรวล “ระบําบาหลี”ใน
ละครเรื่องศรีธรรมาโศกราช, หรือแมกระทั่ง”ระบําอัปสรฟอนไฟ”ในเรื่องนางเสืองในฉากที่ 4 ซึ่ง
เปนฉากทีน่ างสิขรเทวีและบรรดาพี่เลี้ยงออกจับระบํานางอัปสรฟอนไฟเพื่อบูชาเทวรูปพระศิวะ
ภายในเทวาลัยที่เมืองราด ระบําพมาตะเกียงในเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกทั้งยังมี ระบํา
กลองยาว ระบําดอกบัว ระบําชาวบาน ซึ่งระบําเหลานี้ผูแตงจะแทรกไวในบทละครเรื่องตางๆ
อยางสวยงาม
4.2) ระบําที่มีบทรอง
ในการแตงบทละครดึกดําบรรพของสมภพ
จันทรประภา
นอกจากจะแทรกระบําที่ไมมีบทรองแลวในละครดึกดําบรรพอีกหลายเรื่องก็ยัง
ปรากฏใหเห็นวาผูแตงตองการที่จะแทรกระบําทีม่ ีบทรองลงไปในบทละครของตนเองอีก ทัง้ นี้ใน
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การแทรกระบําที่มีบทรองลงในผูแตงมีจุดประสงคในการแตงบทระบําดังกลาวดวย ซึง่ เนื้อรองใน
บทระบําจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติหรือการสรรเสริญบูชา การปลุกใจ การชมธรรม
ชาติ หรือการบันเทิง เชน”ระบํานางใน” ในละครเรื่องพระเจาอูท อง “ระบําหนาที่นงั่ ”ในละครเรื่อง
ศรีธรรมาโศกราช“ระบําโยตา” ในละครเรื่องชีสิน ”ระบํากราวกลาง” ในละครเรื่องสมเด็จพระสุริโย
ทัย “ระบําเปอรเซีย” ในละครเรื่องเฉกอะหมัดเปนตน ซึง่ ระบําตางๆเหลานี้จะแทรกอยูในบทละคร
ทั้งตอนตนเรื่อง กลางเรื่อง หรือแมกระทั่งปดเรื่องหรือฉากสุดทายก็มี เชนในเรื่องสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ดังตัวอยาง
ปพาทยทําเพลง
หนามานแดง กองทัพไทยออกทางขวา พระชัยบุรี พระศรีถมอรัตนคุมทัพ
เพลงกระบอก
ทหาร ภูเขาสูง
แผนดินกวาง ทางรก
เรายก
ทัพฝา
กลาหาญ
ใครขวาง
ฟนฟาด
แหลกลาญ
ลางผลาญ
ปปน
วอดวาย
ชีวิต
อุทิศ
เพื่อชาติ
เราตอสู
เพื่อราษฏร
ทั้งหลาย
ชาติเสือ
แลวตอง
ไวลาย
ชาติชาย
แลวตอง
ตอกร
เปรี้ยงเปรี้ยง ดังเสียง
ฟาฟาด
โครมโครม
พินาศ
พังสลอน

เปรี้ยงเปรี้ยง
โครมโครม
สิ้นชาติ
เห็นสุดจะ
จะเปนตาย
ขอปองกัน

เพลงลิงโลด
ลูกปน
เด็นกระดอน
ดัสกร
กระเด็นไกล
สิ้นแผนดิน
สิ้นกษัตริย
ยืนหยัด
อยูได
รายดี
ก็เปนไป
เอาไว
จนสุดฤทธิ์
ปพาทยทําเพลง
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กองทัพเขาไปทางซาย89
จากตัวอยางในละครเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะเห็นไดวาผูแตงไดสอด
แทรกระบําทหารที่มีบทรองไวตอนกลางของเรื่องระหวางฉากที่4 ตอฉากที่ 5โดยใหแสดงหนามาน
แดงทั้งนี้อาจเปนเพราะผูแตงตองการที่จะใหมีเวลาในการเปลี่ยนฉากจากฉากที่4ที่เปนฉากสนาม
หนาวังจันทรเกษมเปนฉากที่ 5 เปนฉากทองพระโรงพมา ก็อาจเปนได แตการสอดแทรกระบําดัง
กลาวลงไปก็ไมไดทําใหเนื้อเรื่องของละครเปลี่ยนหรือขาดรสชาดลงไป แตยังเปนการเสริมสราง
ความสวยงามความยิ่งใหญตระการตาของละครคุณสมภพที่มีใหกับผูชมละครดวย
อีกประการหนึง่ ไดมีการนําบทรองในระบําดังกลาวนัน้ มาใสทํานองเพลงสากลทํา
เปนเพลงปลุกใจขึ้นโดยคุณหญิงหมอมหลวงพวงรอย สนิทวงศ โดยใชชื่อเพลงวา”เพลงปลุกใจ
ทหารพระนเรศวร”ทําใหเนื้อรองในบทระบําดังกลาวเปนที่นยิ มของประชาชนโดยทั่วไปทัง้ เด็กและ
ผูใหญซึ่งสามารถรองเพลงปลุกใจดังกลาวได นับวาระบําที่มีบทรองของละครคุณสมภพ นัน้ มีอทิ ธิ
พลตอคนไทยในการปลุกใจใหรักชาติดวยประการหนึ่ง
นอกจากละครดึกดําบรรพที่ไดกลาวมาแลวขางตนในบทละครพูดสลับลําที่เปน
บทประพันธของสมภพ จันทรประภาก็เชนเดียวกันที่ผูแตงมักจะสอดแทรกระบําตางๆลงในเนื้อ
เรื่องของละคร ระบําดังกลาวมีทงั้ แบบมีบทรองและไมมบี ทรองเหมือนกับละครดึกดําบรรพ และใน
จํานวนบทละครพูดสลับลําทั้งหมด 11 เรื่องปรากฏวามีเพียง 2เรื่องเทานัน้ ที่ไมปรากฏวามีระบําอยู
ในเรื่องคือเรื่อง อยุธยาอากูล และบางระจัน ทัง้ นี้อาจเปนเพราะผูแตงมีความเห็นวาเนื้อเรื่องของ
ละครนั้นมีแตความสูญเสียพรอมโศกเศราจึงไมจัดระบําแทรกลงในบทละคร 2 เรื่องดังกลาว สวน
ระบําแบบไมมีบทรองที่อยูในบทละครพูดสลับลําเรื่องอืน่ ๆนัน้ ไดแก “ระบําพัดญี่ปนุ ”ในละครเรื่อง
ยามาดา, “ระบํานางใน” ในละครเรือ่ งสามัคคีเภท,และ “ระบําประชาชน” ในละครเรื่องพระแมเจา
จามเทวี, สวนระบําที่มีบทรองนัน้ ผูแตงไดแทรกไวในเรื่องของละครดังนี้ “ระบําผสมไทย มลายู”
ซึ่งระบําชุดดังกลาวใชเพลงตาเขิ่ง และเจาเซ็นในการขับรองในบทละครเรื่องทาวเทพษัตรีย– ทาวศรี
สุนทร, “ระบําหมูเพลงตอยตลิ่ง” ในละครเรื่อง ผูวิเศษ, “ระบําชมธรรมชาติ” ในละครเรื่องเลือด
นานเจา, “ระบําโยตา” ในละครเรื่อง เผาไทย, “ระบําทหารเพลงกราวนอก” ในละครเรื่องพระราม
คําแหง,และ ”ระบํานางใน” ในบทละครเรื่องบรรพไทยที่เปนระบําเทิดพระเกียรติพญาขอมและพระ
มเหสีภายในทองพระโรงเมืองโยนกดังตัวอยางเชน
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สมภพ จันทรประภา, “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,” สูจิบัตรละครดึกดําบรรพ, (นครหลวงฯ: อักษร
สยามการพิมพ, 2515.), หนา119.
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-7ภายในทองพระโรงเมืองโยนก
พญาขอมและมเหสีพรอมเสนา
อํามาตย ดูระบํารําฟอน

เพลงเขมรกลอมลูก
อัญขยมบังคมบรมบาท
จอมขอมธิราชเรืองศรี
พระเดชเกรียงไกรในปฐพี
พระฤทธิ์มากมีในแดนไตร
ครองโยนกเชียงแสนชานาน
แสนสําราญเพราพระเปนผูใ หญ
ปลอดจากความรบกวนของคนไทย
ขอมจะตองเปนใหญตลอดกาล90
จากตัวอยางที่ไดยกมาทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของการสรางความตระการตาอัน
สวยงามและยิ่งใหญในรูปแบบของระบําที่สอดแทรกปรากฏอยูในบทละครพูด ละครดึกดําบรรพ
และละครพูดสลับลําที่เปนบทประพันธของสมภพ จันทรประภา ทั้งนี้ในการสอดแทรกระบําตางๆ
ในบทละครไมวาจะเปนตนเรื่อง กลางเรื่อง หรือปดเรื่องก็ดี ผูแตงนั้นไดสอดแทรกไวดวยความ
เหมาะสมทั้งยังไมทําใหเนื้อเรื่องของละครแตละเรื่องนั้นเปลี่ยนหรือขาดรสชาดความสนุกสนานไป
และยังเปนการเสริมสรางบรรยากาศใหกับผูชมไดเปนอยางดี ซึ่งการสรางความตระการตาใน
ละครคุณสมภพดวยระบําตางๆนั้นถือไดวาเปนลักษณะเฉพาะหรือเปนจุดเดนอีกประการหนึ่งที่จะ
ขาดไมไดเลยในละครของสมภพ จันทรประภา เลยที่เดียว
5) การใชภาษาตางประเทศในบทละคร
ดังไดกลาวมาแลวขางตนวาบทละครของสมภพ จันทรประภา สวนใหญจะเปน
บทละครแนวประวัติศาสตรทั้งที่เปนของชาติไทยและตางชาติ ฉะนั้นในการแตงบทละครแตละ
เรื่องของสมภพ จันทรประภาที่มีตางชาติเขามาเกีย่ วของดวยนัน้ ก็จะเห็นวาผูแตงมักจะสอดแทรก
ภาษาของแตละชาติเอาไวดวย ซึง่ นับวาเปนความสามารถพิเศษอยางหนึ่งของผูแตง ซึง่ การแทรก
ภาษาตางชาติของสมภพ จันทรประภานั้นมักนิยมใชคําหรือภาษางายๆที่คนทัว่ ไปมักไดยินไดฟง
หรือคุนหูอยูแลวมาแทรกไวในบทละครของตนเองทัง้ ที่เปนบทเจรจา และบทรอง นอกจากนีเ้ มื่อผู
แตงไดนําภาษาตางชาติมาผูกขึ้นเปนกลอนเพื่อใหตัวละครไดรองนั้นผูแตงก็มีวิธที ี่จะสื่อสารใหผู
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สมภพ จันทรประภา, “บรรพไทย,” ละครพูดสลับลําเวที,(ม.ป.ป..), อัดสําเนา, หนา21.
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ชมเขาใจในบทดังกลาวดวยการแปลคําภาษาตางชาตินนั้ อีกทีเชนในเรื่องซิงตึ้งตอนที่เตียเองหยวย
เบิกตัวเซียมเตี๋ยงเขาเฝาพระอินทราธิราชวา
- เจรจา เตียเอ็งหยวย
……………………………………………..
ขอประทาน เบิกตัว
เซียมเตี๋ยง
พระอินทราธิราช
ชื่อเสียง
นากลัว
หยอกเมื่อไหร
แปลวา
สายฟา
อันเกรียงไกร
ถูกตอง
หรือไม
จงบอกมา
- เพลงแปะเลชุน เซียมเตี๋ยง
ปเหีย
บวงสวย
บอจิ่งซี้
เตียเอ็งหยวย
ขอเดชะ
ฝาธุลี
ปกเกศา
เซียมเตี๋ยง
หวงงัง้
จิ่งตงปอ
บอชา
เตียเอ็งหยวย
ถูกตาม
พระวาจา
ของทรงไชย91
หรือในบทของเซ็งจุงที่กาํ ลังคุยกับนางฮกยิ้งภายในสวนบานจุน จู
- เพลงจีนรําพัด เซ็งจุงรองรํา
เซ็งจุง
ตอแมกัง
ฮวยเฮียง
ผูเอียงฮวย
หอมระรวย
ดอกไม
ในยามคํา
เกายัว่
ผั่วเฉี่ยง
เงียงเทียงน้ํา
มารองรํา
ชมฟา
นภาลัย
ตัวเซียงซือ
ลือจือกี่
ตออีดัง
ดวยความหวัง ฝงจิต
พิสมัย
ตั่งเจ็กซิม
หมิ่งซือ
หออีใจ
ทําฉันใด
จึงจะแจง
แหงยุบล92
จากตัวอยางขางตนทําใหเห็นวา ผูแตงนัน้ มีเจตนาที่ตองการใหผูชมไดขาใจในบท
บาทของตัวแสดงที่เปนตางชาติตางภาษาจึงใชวิธถี อดความเปนภาษาไทยควบคูไปที่ละวรรคทีละ
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สมภพ จันทรประภา, “ซิงตึ้ง,” ละครดึกดําบรรพโทรทัศน,(ม.ป.ป.), อัดสําเนา, หนา163.
92
สมภพ จันทรประภา, “ซิงตึ้ง,” ละครดึกดําบรรพโทรทัศน,(ม.ป.ป.), อัดสําเนา, หนา166.
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ตอนอีกทัง้ ผูแตงยังมีความเขาใจในระบบของราชการดานการทูตดวยจะเห็นไดวาเมือ่ จะมีการนําผู
หนึง่ ผูใดที่เปนตางชาติตา งภาษาเขาเฝาพระมหากษัตริยก ็ยอมจะตองมีลามเปนผูคอยแปลภาษา
ตางชาตินั้นๆเชนเดียวกันเมือ่ เตียเอ็งหยวยนําเซียมเตีย๋ งเขาเฝาซึ่งเซียมเตี๋ยงนัน้ เปน”ซิงตึ้ง”ที่แปล
วา จีนใหม ยอมจะพูดภาษาไทยไมไดตนเองอยูมานานแลวจึงตองเปนลามชวยแปลภาษาของตน
เองใหกบั พระอินทราธิราชอีกตอหนึง่
ซึ่งนับวาเปนความสามารถพิเศษในการแตงบทละครของ
สมภพ จันทรประภาอีกวิธหี นึ่งซึง่ ไมเหมือนใคร
นอกจากภาษาจีนแลวในภาษาอื่นๆ ผูแตงก็นาํ มาแทรกไวในบทละครของตนเอง
ที่มีเนื้อเรื่องเกีย่ วกับตางชาติ เชน คําวา”ถะดูวา” ซึ่งเปนภาษาชวาแปลวา 2 ชีวิต หรือแมกระทัง่ ชื่อ
ตัวละครตางๆตามชาติตามภาษาอาทิ นางวันอาย, ลองเยือง, ชาวญวนในเรื่องเจาองคหลอ กา
เซ็ม,มันโซ, เชื้อชาติมาลายูในเรื่องถะดูวา เฉกอะหมัด,มะหมัดสะอิด,ในเรื่องเฉกอะหมัด เปนตน
นับไดวาสมภพ จันทรประภาเปนผูห นึง่ ที่มีความรูความสามารถ ในการใชภาษาตางชาติเขามา
สอดแทรกในบทละครของตนเองเพื่อสื่อสารใหผูชมเขาใจไดงายยิ่งขึน้ โดยไมเสียอรรถรสในการชม
ละครเรื่องนั้นๆ
6) การปดเรื่อง
ในบทละครทุกเรื่องไมวา จะเปนผูใดแตงหรือประพันธขนึ้ ยอมจะตองมีตอนสุด
ทายหรือจบเรือ่ งเสมอ บทละครของสมภพ จันทรประภาก็เชนเดียวยอมจะตองมีการปดเรื่องหรือ
จบเรื่องเหมือนกันทัง้ นีถ้ าละครเรื่องใดไมมีการปดเรื่องหรือจบเรื่องแลวก็อาจจะทําใหละครเรื่อง
นั้นๆขาดความสมบูรณได ซึง่ การจบเรื่องของละครไทยนั้นมักจะนิยมการจบเรื่องหรือปดเรื่อง 2
ลักษณะคือ การปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม และการปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม ซึ่งทั้ง 2 แบบนัน้ ก็มี
ปรากฏใหเห็นในบทละครของสมภพ จันทรประภาดวยเหมือนกัน
การปดเรื่องในละครของสมภพ จันทรประภานัน้ ในแบบที่จบลงดวยสุขนาฏกรรม
คือการจบลงดวยความสุขของตัวละครนัน้ จะมีความเหมือนกับละครของผูอื่นโดยทั่วๆไปกลาวคือ
จบตามเรื่องราวเมื่อเนื้อเรื่องดําเนินไปถึงจุดจบเมื่อใดเรื่องนั้นก็จะจบลงทันทีไมมีการแสดงอื่นๆตอ
ไปอีกบทละครที่จบลงในลักษณะสุขนาฏกรรมแบบนี้ของสมภพ จันทรประภาที่เปนบทละครพูดมี
ดวยกันหลายเรื่อง เชน เจาชีวิต, รมโพธิท์ อง, สูไมถอย เปนตน สวนในบทละครดึกดําบรรพ เชน
เรื่อง หนอหาญ, ฟารั่ว, ทาวทองกีบมา, พอขุนผาเมืองผูเ สียสละ ฯลฯ และในบทละครพูดสลับลํา
เชน ทาวเทพษัตรีย-ทาวศรีสนุ ทร,บรรพไทย,และอยุธยาอากูลเปนตน
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นอกจากนี้ในบทละครบางเรื่องของสมภพ จันทรประภาจะมีความแตกตางจาก
ละครของผูอื่นบางเล็กนอย โดยผูแตงมีความตองการใหเรื่องจบในลักษณะสุขนาฏกรรมที่มีระบํา
อํานวยพรทายเรื่องซึ่งระบําที่ปดเรื่องตางๆเหลานี้มีทงั้ ทีไ่ มเนื้อรองและมีเนื้อรองทัง้ นี้ผูแตงอาจจะ
ไดแบบอยางมาจากบทละครดึกดําบรรพของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศก็เปนได
การปดเรื่องในลักษณะสุขนาฏกรรมแบบมีระบําปดทายในบทละครพูดจะมีเพียงเรื่องเดียวคือเรื่อง
ฉัตรแกว สวนในบทละครดึกดําบรรพกม็ ีปรากฏใหเห็นเชนเรื่อง นางเสือง, สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช, พระเจาอูทอง, ศรีธรรมาโศกราช เปนตน สวนในบทละครพูดสลับลําจะมีดวยกัน 2 เรื่อง
คือพระรามคําแหงและผูวเิ ศษ

ดังตัวอยางระบําดอกบัวปดทายละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
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ภาพที่ 64 แสดงภาพการปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรมแบบมีระบําอวยพรทายเรื่องในละคร
ดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง(2547) ภาพสวนตัวของธีรภัทร ทองนิ่ม
สวนการปดเรื่องอีกลักษณะหนึง่ คือการปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม ซึง่ การปด
เรื่องแบบโศกนาฏกรรมนี้ สมภพ จันทรประภาไดใชวิธีการจบเรื่องในละครของตนเองหลายแบบ
ดวยกันเชนการปดเรื่องดวยการจบตามเรือ่ งเชนในบทละครพูดเรื่องพระพิทักษยุติธรรมถองแท
และพระยอดเมืองขวาง การปดเรื่องดวยการแสดงความอาลัยตัวละครที่จากไปในบทละครดึกดํา
บรรพเรื่อง สมเด็จพระสุริโยทัย, จามครวญ,นักพงศา การปดเรื่องดวยความพลัดพรากไดแกเรื่อง
ซิงตึ้ง,วิสทุ ธิราชเทวี,หรือแมกระทัง่ การปดเรื่องดวยการตายของตัวละครที่เปนตัวเอกไดแกเรื่อง
พระสุพรรณกัลยา,ศรีปราชญ, ทาวศรีสุดาจันทร, ชีสิน เปนตน สวนในบทละครพูดสลับลํานัน้ ก็มี
การปดเรื่องในลักษณะเดียวกันกับละครดึกดําบรรพคือการปดเรื่องดวยการพลัดพรากไดแกเรื่อง
ยามาดา,และสามัคคีเภท สวนเรื่องเผาไทย และ บางระจัน นัน้ ปดเรื่องดวยการตายของตัวละคร
เอกเชนเดียวกัน

ดังตัวอยางการปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรมดวยการพลัดพรากของตัวละครเอกในเรื่องชีสนิ
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ภาพที่65 แสดงภาพการปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรมดวยการพลัดพรากของตัวละครเอก
ในละครดึกดําบรรพเรื่องชีสนิ เอื้อเฟอภาพโดยสุรางค อิงคเวทย

ดังนัน้ พอจะกลาวไดวาในบทละครของสมภพ จันทรประภาทัง้ ละครพูด ละครดึก
ดําบรรพหรือละครพูดสลับลําก็ดีผูแตงมีความประสงคทจี่ ะปดเรื่องของละครดวยกัน 2 ลักษณะ
คือ การปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรมซึ่งมีทงั้ ปดตามเนื้อเรือ่ งและแบบทีม่ ีระบําปดเรื่อง สวนการปด
เรื่องอีกลักษณะก็คือการปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม ซึ่งการปดเรื่องในลักษณะดังกลาวมีสาเหตุใน
การปดเรื่องทีแ่ ตกตางกันออกไปตามแตผูแตงจะประพันธออกมาวาใหจบในลักษณะที่ตัวละคร
ตองพลัดพรากจากัน ตัวละครตัวเอกตาย หรือปดเรื่องดวยความอาลัยอาวรณของตัวละคร ซึง่ การ
ปดเรื่องในลักษณะโศกนาฏกรรมนั้นจะมีความสะเทือนใจแกผูชมมาก
ดังนั้นผูช มโดยทัว่ ไปจึง
ตองการใหละครนั้นจบเรื่องดวยสุขนาฏกรรมมากกวา
ในลําดับตอไปนี้ผูวิจยั จะเขียนถึงบทบาทของสมภพ จันทรประภาในฐานะผู
อํานวยการแสดง ซึ่งในการแสดงละครแตละครั้งผูอํานวยการแสดงบางครั้งตองมีหนาที่คัดเลือกผู
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แสดงหรือตัวละครและควบคุมการแสดงตลอดจนการฝกซอมละครเรื่องตางๆใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี ซึง่ สมภพ จันทรประภา มักจะทําหนาที่ดังกลาวดวยตนเองเสมอ ทัง้ นีเ้ พื่อตองการใหละคร
ของตนเองมีคุณภาพที่ดี ดังจะอธิบายตอไปนี
3.2 การคัดเลือกตัวละคร
เมื่อกลาวถึงละครแลวไมวาจะเปนละครชนิดใดเรื่องใดหรือเปนของชาติใดสิ่งที่จะ
ขาดไมไดในละครนั้นๆทีม่ ีความสําคัญรองลงมาจากบทละครและจะขาดเสียไมไดในละครเรื่อง
นั้นๆก็คือ”ตัวละคร”
ตัวละครถือไดวาเปนตัวดําเนินเรื่องเพื่อใหละครแตละเรื่องดําเนินไปในแนวทางที่
ผูประพันธบทละครตองการที่จะใหเปน โดยปกติจะสามารถแบงตัวละครที่ใชแสดงละครเรื่องตางๆ
โดยคราวๆออกเปน ตัวเอก ตัวรอง ตัวประกอบ เปนตน ตามแตที่ผปู ระพันธบทละครตองการ ทั้ง
นี้ทงั้ นัน้ การจะไดมาของตัวละครแตละตัวตามจุดประสงคของผูแตงหรือความเหมาะสมในการ
แสดงก็จะตองมีการคัดเลือกหรือเฟนหาตัวละครนั้นๆเพื่อใหการแสดงละครในแตละเรื่องประสบ
ความสําเร็จ
ในการแสดงละครของสมภพ จันทรประภาก็เชนเดียวกันก็ตองมีการคัดเลือกตัว
ละครหรือการวางตัวละครทีจ่ ะแสดงในแตละเรื่องเหมือนกัน ดังไดกลาวมาแลววาละครคุณสมภพ
นั้นสวนใหญจะเปนละครแนวประวัติศาสตรในการคัดเลือกหรือสรรหาตัวละครที่จะใหรับบทบาท
ตางๆในละครยอมตองมีความละเอียดพิถพี ิถันแตทั้งนี้ในคณะละครของสมภพ จันทรประภาซึง่
เปนคณะละครสมัครเลนมิไดเปนนักแสดงอาชีพอยางกรมศิลปากร ในการแสดงแตละครั้งจึงตอง
จัดตัวแสดงหรือเลือกตัวละครใหดี ใหสมกับบทบาทของละครเรื่องนั้นๆ
ในการคัดเลือกตัวละครแตละเรื่องที่จะแสดงนัน้ สมภพ จันทรประภามีวิธกี ารคัด
เลือกตัวละครของตนเองหลายแบบมีทั้งดูตัวละครกอนแลวจึงเขียนบทหรือแมกระทั่งการเขียนบท
หรือแตงบทออกมาแลวจึงเลือกตัวละครดังที่สุรพล วิรุฬหรักษไดตั้งสมมติฐานวา ”ทานจะดูตัว
ละครกอนหรือเปลาเวลาทานจะแจกบทหรือทานคิดถึงคนเลนกอนแลวจึงมาเขียนบทหรือเขียนบท
แลวคิดถึงคนเลน”93 ซึ่งศุภชัย สิทธิเลิศใหคําตอบวา”มีทงั้ สองอยาง”94 ซึ่งสุรพล วิรุฬหรักษได
กลาววา “เขาใจวาเรื่องเม็งรายมหาราชนี่เขียนบทกอนเพราะยังไมพบตัวผูแสดงเลยมาเลือกเอาที
93

สัมภาษณสุรพล วิรุฬหรักษ, 5 มีนาคม 2547.
94
สัมภาษณศุภชัย สิทธิเลิศ, 5 มีนาคม 2547.
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หลัง แตเรื่องพระนเรศวรมหาราชทานเขียนกอนแตนึกถึงภาพแลวใครคือใครโดยเฉพาะตัวนาง
ลําเพา”95 ซึ่งในบทบาทของนางลําเพาในเรื่องสมเด็จพระนเรศวรนี้เปนตัวละครที่มีความจงรักภักดี
ตอสมเด็จพระนเรศวรมากกลาวคือฉันรักของฉันอยางนี้ใครจะมายุง ไมไดซึ่ง “พี่สมภพไดเห็นพระพี่
เลี้ยงของเจานายพระองคหนึ่งเปนเจาเขาเจาของเจานายพระองคนั้นมากถึงขนาดคอยพูดกันทา
ทุกวิถีทาง ทานจึงจับเอาคาแรกเตอรนี้มาใหนางลําเพา”96 จากบทสัมภาษณดังกลาวขางตนนัน้ ทํา
ใหเห็นวาในชัน้ แรก สมภพ จันทรประภามีวิธีการคัดเลือกตัวละครของตนเอง 2 ลักษณะคือ เขียน
บทเสร็จแลวจึงคัดเลือกตัวละครประการหนึ่งและมองตัวละครไวกอนแลวจึงลงมือเขียนบทละคร
อีกประการหนึง่ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสมภพ จันทรประภามองเห็นความสามารถของตัวละครที่
จะมารับบทบาทในการแสดงละครของตนเองในแตละเรือ่ งแตกตางกันไป
นอกจากนี้สวิ ลี ทัมพากรผูรวมงานแสดงละครอีกทานหนึง่ ไดกลาวถึงการคัดเลือก
ตัวละครเพื่อใชแสดงของสมภพ จันทรประภาวา “พี่สมภพจะเลือกคนที่จะใสอารมณในบทนั้น ตัว
เองเปนคนนิม่ ๆดูภายนอกเรียบรอยแตพี่สมภพ จะใสอารมณโกรธแรงดาแรงใหตลอด จนตองถาม
พี่สมภพวาปอมเปนคนนิ่มๆทําไมใหบทแบบนี้ตลอดเวลาพี่สมภพไปบอกกับพี่ตวิ๋ หมอมหลวงจุลลา
งอนรถวา ตัวไมรูอะไรคนที่นิ่มๆเวลามันโกรธแลวมันลืมตัวแลวมันจะดาแรง”97 จากคําสัมภาษณ
ขางตนทําใหเห็นวา สมภพ จันทรประภามีวิธีเลือกตัวละครเพื่อใชในแสดงละครของตนเองอีกวิธี
หนึง่ นัน่ ก็คือดูบุคลิกลักษณะอุปนิสัยของมนุษยโดยมองลึกถึงอารมณซึ่งเปนปุถุชนยอมมีรกั โลภ
โกรธ หลงเปนธรรมดาแลวจึงนําเอาสิ่งที่ตนเองคนพบนั้นมาใสใหกับตัวละครทีต่ นเองตองการให
เปนตามบทบาทของตัวละครในเรื่องนัน้
แตในขณะเดียวกันพูนสุข เหล็กพูล ผูแสดงเปนตัวเอกในละครของสมภพ
จันทรประภาหลายเรื่องไดใหความเห็นในการคัดเลือกตัวละครของสมภพ จันทรประภาอันมีเหตุ
สืบเนื่องมาจากวันหนึ่งหลังจากการแสดงละครเรื่อง ”ลิงลม” ของคณะสถาปตยฯจบลง สมภพ
จันทรประภาไดมาชักชวนใหพนู สุขไปเลนละครเรื่องฉัตรแกวแตไมไดบอกวาใหเลนเปนทาสหรือ
เปนเพราะวาหนาตาเหมือนทาสเหมาะกับบทคือมองคนแลวก็หยิบมาทําอะไรตออะไรไดซึ่งพูนสุข
ไดใหความเห็นวา ”บอกไดเลยวาพี่สมภพ นัน้ เลือกตัวละครไมมองความสามารถของตัวละคร มอง
แครูปราง ผมไมรูวามาคุยกับผมเนี่ยเขียนบทแลวหรือยัง คงจะนัง่ แลวมองไปวา เฮย ไอนี่มนั ทาส
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จากความเห็นของพูนสุข
ก็เลยหยิบมาพอตกลงก็กลับไปเขียนผมไมรูอะไรกอนอะไรหลังนะ”98
ดังกลาวทําใหเห็นถึงวิธีการอีกลักษณะหนึ่งของสมภพ จันทรประภาในการคัดเลือกตัวละครคือยัง
ไมมองความสามารถของผูแสดงแตเพียงแคมองรูปรางเหมาะสมกับบทก็พอใจ ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะ
สมภพ จันทรประภา คิดวาความสามารถของตัวละครนัน้ สมามารถทีจ่ ะทําการฝกซอมไดแตบุคลิก
ลักษณะหรือรูปรางทีเ่ หมาะสมกับบทอาจจะหาไดยากกวา
จักรกฤษณ ดวงพักตราเขียนไวในงานวิจัยของตนเองวา “กลาวเฉพาะละครดึก
ดําบรรพของสมภพ จันทรประภานั้น อาจกลาวไดวาการคัดเลือกผูแสดงตัวเอกยังคงดําเนินตาม
ประเพณีนิยม ที่คํานึงถึงความงดงามทางกายภาพ ควบคูกับความสามารถของผูแสดงเปนสวน
สําคัญ โดยเฉพาะละครดึกดําบรรพที่จัดแสดงโดยคณะละครฉัตรแกว และคณะละครสมัครเลนใน
พระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ นั้ น จะมี ผู แ สดงประจํ า อยู ห ลายท า น อาทิ ศุ ภ ชั ย สิ ท ธิ เลิ ศ สุ ป ระวั ติ
ปทมสูตร สวน ศิริพร วงศสวัสดิ์ ร.อ.หญิงสาวิกา ชื่นคงชู และสุรางค อิงคเวทย ผูแสดงเหลานี้
จะผลัดเปลี่ยนกันรับบทเปนตัวละครตางๆ โดยคํานึงถึงความสามารถในการแสดงและลักษณะ
เฉพาะตัวที่เหมาะสมกับบท สวนบทละครดึกดําบรรพที่สมภพ จันทรประภา แตงใหสถาบันตางๆ
จัดแสดง เชนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฯลฯ นั้น สมภพ จันทรประภาและผูรวมงานอีก 3 ทานได
แก รศ.ดรสุรพล วิรุฬหรักษ ม.ล.จุลลา งอนรถ และศุภชัย สิทธิเลิศ จะชวยกันพิจารณาคัดเลือก
ผูแสดงที่เปนตัวละครสําคัญ กอนแลวจึงแกไขบทละครนั้นใหเหมาะสมกับความสามารถของผู
แสดง”99
จากบทสัมภาษณผูรวมงานการสรางละครหรืองานวิจยั บทละครดึกดําบรรพของ
สมภพ จันทรประภาแลวก็ดที ําใหเห็นวาในการคัดเลือกตัวละครของสมภพ จันทรประภามีวิธกี าร
คัดเลือกตัวละครที่พอจะสรุปออกมาไดดวยกัน 2ลักษณะดวยกันคือ
1) คัดเลือกตัวละครกอนแลวจึงทําการเขียนบทใหเหมาะกับบุคลิกลักษณะ
ความงาม และความสามารถของผูแสดงคนนัน้ ๆ
2) เขียนบทขึ้นกอนแลวจึงทําการคัดเลือกผูแสดงใหเหมาะสมลงตัวกับบทบาทที่
จะไดรับ
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ทั้งนี้จากการคัดเลือกตัวละครใน 2 ลักษณะไดสมดังใจแลวสิ่งที่สําคัญตอมาก็คือ
การปรับบทใหเหมาะสมกับตัวแสดง เหมาะสมกับอารมณ และเหมาะสมกับทองเรื่อง เพราะวาตัว
ละครหรือผูแสดงในคณะละครคุณสมภพมิไดเปนผูแสดงอาชีพ ซึ่งทั้งหมดลวนแลวแตเปนผูแสดง
ละครสมัครเลนทั้งสิ้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมดวยประการ
ทั้งปวง อีกประการหนึ่งในการแสดงละครของสมภพ จันทรประภาซึ่งบทละครสวนใหญเปนละคร
ดึกดําบรรพตัวละครจะตองรองเองรําเองเปนหลัก จะสังเกตไดวาในระยะแรกของการแสดงละคร
แนวประวัติศาสตรนั้น สมภพ จันทรประภา จึงมักจะเลือกผูแสดงที่มีน้ําเสียงไพเราะและบุคลิก
ลักษณะดีมาเปนพระเอกนางเอกเสมอโดยผูแสดงที่รับบทตัวเอกในระยะแรกของละครคุณสมภพ
เปนประจํานั้นจะไดแก สุประวัติ ปทมสูตร ศิรพร วงศสวัสดิ์ ศุภชัย สิทธิเลิศ เปนตนแตทั้งนี้
ยอมขึ้นอยูกับความเหมาะสมดวยประการหนึ่ง
3.3 การฝกซอม
ในการแสดงละครของสมภพ จันทรประภาทุกเรื่องเมื่อเขียนบทละครแลวก็จะทํา
การก็จะเปนการประชุมแจกจายงานในแตละหนาที่และเริ่มทําการฝกซอมกันซึ่งละครคุณสมภพ
เปนคณะละครสมัครเลนจึงจําเปนตองใชเวลาในการซอมการแสดงมากเปนพิเศษในระยะแรก ตอ
มาในระยะหลังที่การแสดงเริ่มอยูตัวแลวการฝกซอมก็จะใชระยะเวลานอยลงไปดวยซึ่งในการฝก
ซอมละครของสมภพ จันทรประภาจะมีวิธีการที่แตกตางจากการฝกซอมละครโดยทั่วไป กลาวคือ
ในการฝกซอมละครของผูอื่นที่ไมใชของสมภพ จันทรประภานั้นสวนใหญจะมีวิธีการฝกซอมเปน
แบบเดียวยกันคือแจกบทใหกับผูแสดงและทําการซอมยอยที่ละฉากกอนจากนั้นจึงจะทําการซอม
รวมทุกฉากใหตอเนื่องกันแตในการฝกซอมละครของสมภพ จันทรประภานั้นจะไมเหมือนผูอื่นตรง
ที่วาเมื่อแจกบทและทําความเขาใจกับผูแสดงแลวก็จะเริ่มฝกซอมละครไปเรื่อยๆไมใชซอมทีละ
ฉากแตจะไปซอมเรียงลําดับฉากตั้งแตตนเรื่องบนเวทีเลย ซึ่งในการฝกซอมแตละครั้งถึงแมวา
สมภพ จันทรประภาจะไมไดเปนผูกํากับการแสดงในละครเรื่องนั้นก็ตามแตทานก็จะนั่งเฝาดูการ
ฝกซอมตั้งแตตนซึ่งพูนสุข เหล็กพูล กลาวถึงการควบคุมการฝกซอมละครของสมภพ จันทรประภา
ในแตละครั้งวา “อาจารยสมภพแกจะนั่งเฝาตั้งแตการเริ่มซอมละครไปเรื่อยๆไมใชทีละฉากจะไป
เรียงฉากกันบนเวทีเพื่อจะไดดูจุดบกพรองของละครและจะไดเห็นถึงภาพวาเปนอยางไร”100 ครั้ง
หนึ่งในการฝกซอมละครเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงโปรดเกลาใหจัดแสดงขึ้นเพื่อพระ
ราชทานแก ทหาร ตํารวจตระเวณชายแดนและขาราชการที่ปฏิบัติภาระกิจขณะที่ทรงแปรพระราช
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ฐานใน ป พ.ศ.2516 ที่เวทีชั่วคราวหนาศาลาเริง ภายในพระราชวังไกลกังวล นั้นในขณะที่ทุกคน
กําลังขะมักเขมนซอมละครอยูโดยมีศาสตราจารยสุรพล วิรุฬหรักษ เปนผูดูแลการฝกซอมอยูนั้น
ปรากฏวาระบบเสียงของไมคโครโฟนใชไมคอยไดผลดีนัก จึงรองเตือนไปวาปรับไมคใหดีหนอยโดย
ไมไดหันไปมองทางเครื่องเสียงเนื่องจากกําลังควบคุมการแสดงอยูและก็ไดยินเสียงตอบกลับมาวา
“รอเดี่ยวกําลังปรับอยู” ซึ่งเสียงตอบดังกลาวที่ไดยินนั้นไมคุนหูทําใหศาสตราจารยสุรพล ตองหัน
กลับมามองทางตนเสียงที่ตอบมาปรากฏวาเห็นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จปรับเครือ่ งเสียง
อยู ซึ่งศาสตราจารยสุรพล วิรุฬหรักษกลาววา “ผมตกใจหมด ยื่นตัวสั่นไมคิดวาจะทรงมาปรับ
เครื่องเสียงดวยพระองคเอง”101 นับเปนประสบการณหนึ่งของการฝกซอมละครคุณสมภพ ที่ไดรับ
พระมหาการุณาธิคุณลนพนจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะหามิไดที่ไหนอีกแลว
การฝกซอมของละครคุณสมภพ นั้นนอกจากจะมีการซอมตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้นแตการ
ที่จะทําใหละครแสดงออกมาไดดีนั้นก็ตองมีการฝกซอมเฉพาะทางดวยซึ่งพอจะแบงการฝกซอม
ของละครคุณสมภพ ไดดังตอไปนี้
1) ทารํา
ละครคุณ สมภพ นั้นเปนละครที่เรียกตัวเองวาเป นละครแนวดึกดําบรรพ ซึ่งใน
ลักษณะของละครประเภทนี้ผูแสดงจะตองรองเองและรําเองเปนหลัก แตเนื่องจากผูแสดงละครทั้ง
หมดของคณะละครนี้เปนเพียงนักแสดงละครสมัครเลน ดังนั้นทาที่จะใชในการรําแตละทาจึงจํา
เปนที่จะตองไมยากจนเกินไปเพื่อใหผูแสดงไดรายรําไดอยางสวยงามซึ่งทารําสวนใหญจะเปนทา
รําในลักษณะงายๆและในบางครั้งทารําก็จะปรับเปลี่ยนตามสถานภาพของตัวแสดง ที่มุงเนนการ
แสดงออกทางอารมณและการรองมากกวา ซึ่งการฝกซอมทารําพอจะอธิบายไดดังนี้
การตีบทหรือการรําใชบท
ในการแสดงละครของสมภพ จันทรประภานั้นเนื่องจากผูแสดงสวนใหญ
เปนนักแสดงสมัครเลนในการรําหรือการตีบทใชบทในการแสดงนัน้ ยอมจะตองมีการคิดทาใหงาย
ตอผูแสดงทั้งนี้จะไมมกี ารตีบทในคํารองทุกคําเหมือนกับละครในหรือละครแนวอื่นๆที่กรมศิลปากร
แสดงแตจะมีการตีบทหรือรําใชบทเลียนแบบอยางละครของกรมพระยานริศฯแตทงั้ นีผ้ ูฝกซอมหรือ
ผูกํากับการแสดงจะตองดูจากความสามารถของผูแสดงเปนหลักดวย ยกตัวอยางไดวาเมื่อครั้งที่
สมภพ จันทรประภา จัดแสดงละครเรื่อง นางเสือง โดยมอบหมายให พูนสุข เหล็กพูลแสดงเปน
ตัวขอมสมาดโขญลําพง โดยใหพนู สุข ไปฝกหัดกับครูยอแสง ภักดีเทวา ซึ่งเปนศิลปนฝายยักษใน
กองการสังคีต กรมศิลปากร แตเพราะความทีพ่ นู สุข เปนคนที่รองเพลงไมไดและเตนก็คอมจังหวะ
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สัมภาษณสุรพล วิรุฬหรักษ, 5 มีนาคม 2547.
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จึงทําใหยากแกการฝกหัดและเมื่อฝกหัดออกมาแลวไมไดดังใจของของทานจึงให อาจารยสุรพล
วิรุฬหรักษซึ่งเปนผูฝกซอมในละครเรื่องนัน้ ดวยนําพูนสุขมาฝกซอมใหใหมตามสไตลของละครคุณ
สมภพ คือไมตีบททุกคํา จนแสดงไดเปนอยางดีในเวลาตอมา
แมวาในบทของตัวละครบางตัวที่ตองรองเพลงและตีบทในทาเดินไปดวย
นั้นผูแสดงบางคนทําไมไดทา นก็จะเปลี่ยนใหตัวละครตัวนั้นรองเพลงพรอมทั้งนั่งตีบทแทน ซึง่ เปน
การปรับทารําการฝกซอมตามสถานภาพของผูแสดงเพื่อใหเกิดความสวยงามตามแบบฉบับละคร
แนวดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภาที่เคยกลาวไวกับสุรพล วิรฬุ หรักษวา ”พี่ตองการละครดึก
ดําบรรพแคเกรด E ก็พอใจ ไมคิดจะเทียบกับสมเด็จครู”102 ทั้งนี้ในการฝกซอมละครแตละครั้งนั้น
สมภพ จันทรประภามักจะนัง่ ดูการฝกซอมเสมอเพื่อคอยดูแลความเรียบรอยของการแสดงละคร
เรื่องตางๆ และนับไดวาสมภพ จันทรประภาเปนผูห นึง่ ที่มีความละเอียดรอบคอบในการแสดงเปน
อยางมาก ตามที่ สุรพล วิรฬุ หรักษกลาวไวในการซอมละครเรื่องนางเสืองซึ่งเปนบทของโขลญ
ลําพงวา ”ผมใหทา ในการตีบทของโขลญลําพงในบททีว่ าจงจําไว วาไทย นัน้ ขี้ขา พอถึงคํารอง
คําวาไทย ผมก็ใชนิ้วชี้ซายชีก้ ราดไปที่ผูชมแถวหนาละครและพอถึงคํารองทีว่ า นัน้ ขีข้ า ผมก็ชี้นวิ้
มาที่เทา แตพอเวลาที่ฝกซอมใหกับพูนสุขผมกรีดมือไปทั่วโรง พี่สมภพ บอกวา มึงลดมือลงขาง
บนที่ประทับ”103 นับไดวาสมภพ จันทรประภาเปนผูห นึง่ ที่มีความละเอียดมากในการแสดงผูหนึ่ง
ในการฝกซอมแตละครั้ง สมภพ จันทรประภา จะเปนผูคอยควบคุมดูแล
เสมอพรอมทั้งคอยกํากับทาของตัวละครไปดวย แมกระทั่งการตีบทหรือการทําบทนั้นเนนการตี
ความมากกวาทารําไมมีการตีความหรือตีบทแบบสงไมสงมือแตจะใหใชกริยาอาการมากกวา
อยางเชนถาจะมองคนอยางดูถูกนั้นจะตองมองอยางหัวจรดเทาเปนตน หรือแมการตีบทบริภาษใน
คําวา”เขาไปถึงหองใน”นั้น ก็จะตีทาใหใชนิ้วชี้เขาตรงใตสะดือนั่น เองซึ่งถือเปนความสะใจ ซึ่ง
ศุภชัย สิทธิเลิศกลาวถึงการฝกซอมทารําในละครคุณสมภพวา “การตีบทนั้นจะใชกริยามากกวา
นาฏลีลา”104
หลังจากละครเรื่องดึกดําบรรพเรื่องนางเสืองแลว นอกจากสมภพ จันทรประภา
จะเปนผูคอยควบคุมดูแลในเรื่องการซอมการแสดงแลวยังมีผูรวมงานทานอืน่ ทีท่ าํ หนาที่ตา งๆ ไม
วาจะเปน ผูชว ยผูอํานวยการแสดง ผูกํากับการแสดง ผูกํากับเวที ผูกํากับศิลป ผูฝกซอม คอย
ควบคุมการฝกซอมและตอทารําใหกับผูแสดงรุนหลังตอมาเสมอ เชน สุรพล วิรุฬหรักษ ศุภชัย
102

สัมภาษณสุรพล วิรุฬหรักษ, 5 มีนาคม 2547.
สัมภาษณสุรพล วิรุฬหรักษ, 5 มีนาคม 2547.
104
สัมภาษณศุภชัย สิทธิเลิศ, 5 มีนาคม 2547.
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สิทธิเลิศ หมอมหลวงจุลลา งอนรถ สาวิกา ชืน่ คงชู
เปรมิน กัลยาณมิตร พีรพัฏ เยาวสุต เปนตน

พูนสุข เหล็กพูล สุรางค อิงคเวทย

พอจะสรุปไดวา ในการฝกซอมการแสดงละครของ สมภพ จันทรประภา ในดาน
การตีบทหรือการรําใชบทนัน้ สวนใหญจะไมตีบททุกคํารองแบบละครในแตจะตีบทเปนบางคําบาง
ทาเลียนแบบการแสดงละครดึกดําบรรพของกรมพระยานริศฯและในการตีบทของตัวละครก็จะเปน
การตีบทในทางายๆทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูแสดงเปนหลักและจะมีการแสดงอารมณ
ของตัวละครเปนองคประกอบดวยเพื่อใหเกิดความสวยงามตามลักษณะการแสดงละครแนวดึกดํา
บรรพของสมภพ จันทรประภา

ภาพที่66 ศาสตราจารย ดร.สุรพลวิรุฬรักษ ผูรวมงานคนสําคัญของละครคุณสมภพในดาน
อํานวยการแสดง กํากับการแสดง กํากับศิลปประดิษฐทาระบําตางๆ
เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาพที่67 ศุภชัย สิทธิเลิศ ผูร วมงานคนสําคัญของละครคุณสมภพในดาน อํานวยการแสดง
กํากับการแสดง ฝกซอมทารํา เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา

ภาพที่68 หมอมหลวงจุลลา งอนรถ ผูรวมงานคนสําคัญของละครคุณสมภพในดาน
อํานวยการแสดง กํากับการแสดง เอื้อเฟอ ภาพโดยรองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาพที่69 พันเอกพิเศษหญิงสาวิกา ชืน่ คงชู ผูรวมงานคนสําคัญของละครคุณสมภพในดาน
ผูชวยกํากับการแสดง ผูฝกซอม และ ผูแสดง
เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา

ภาพที่70 พูนสุข เหล็กพูล ผูรวมงานคนสําคัญของละครคุณสมภพในดานชวยกํากับการแสดง
ผูฝกซอมและ ผูแสดง เอื้อเฟอ ภาพโดยรองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาพที่71 สุรางค อิงคเวทย ผูรวมงานคนสําคัญของละครคุณสมภพในดาน ชวยกํากับการแสดง
ผูฝกซอม และผูแสดงเอื้อเฟอ ภาพโดยรองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา

ภาพที่72 พีรภัฏ เยาวสุต ผูรว มงานคนสําคัญของละครคุณสมภพในดาน ชวยกํากับการแสดง
ผูฝกซอมและผูแสดง เอือ้ เฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาพที่ 73 ธีราพร วิรุฬหรักษ ผูรวมงานสําคัญอีกทานหนึ่ง
เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา
2) การรอง
การรองเพลงเปนสวนสําคัญสวนหนึง่ ในการแสดงละครของสมภพ จันทรประภา
เนื่องจากบทประพันธสว นใหญนั้นจะเปนแนวละครดึกดําบรรพและละครพูดสลับลํา การรองเพลง
จึงเปนองคประกอบที่สาํ คัญยิ่งในการแสดงละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา โดยเฉพาะ
ละครเรื่องนางเสืองซึ่งเปนละครดึกดําบรรพเรื่องแรกนัน้ ผูแสดงทุกคนเทากับวายังใหมตอการแสดง
เปนอยางมากจึงตองมีการซอมรองเพลงอยางมากมายโดยมีครูศรีนาถ เสริมศิริ ครูสุจิตต ดุริยะ
ประณีต ครูแจง คลายสีทอง ครูศิลป ตราโมท และครูสุมน ขําศิริ ซึ่งเปนขาราชการกองการ
สังคีต กรมศิลปากรเปนครูผฝู กซอมให ผูแ สดงบางทานมีพรสวรรคในดานรองเพลงอยูแลวก็จะทํา
ใหการฝกซอมหรือการรองรุดหนารวดเร็ว แตในขณะเดียวกันผูที่รองไมเปนหรือรองไมไดนั้นก็จะถูก
เคี่ยวเข็ญเปนพิเศษ บางครั้งถึงกับตองจางกันก็มีเชนกรณีของ พูนสุข เหล็กพูล ซึง่ รองเพลงไมได
เลย แตสมภพ จันทรประภาก็มีกลวิธที ี่จะทําใหผูแสดงละครของตนเองรองเพลงไดโดยการจางให
พูนสุขรองเพลงในละครหนึง่ เพลงดวยเบียรหนึ่งขวดสรุปวาหมดเบียรไปหลายขวดพูนสุขก็เมาแลว
ยังรองไมได แตสมภพ จันทรประภาเปนคนที่ทาํ อะไรทําจริงและมีความเชื่อวาเมื่อเลือกใครแลว
คนนัน้ ตองทําได จึงใชเวลาในการเคี่ยวเข็ญจนผูแสดงหลายคนรองเพลงได ถึงไมไดมากสักเพลง
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สองเพลงก็ยงั ดี ซึ่งในกรณีของพูนสุข เหล็กพูลทีแ่ สดงเปนโขลญลําพงในเรื่องนางเสืองทีย่ งั รอง
เพลงไมไดก็ใชวิธีเปลี่ยนบทเปนการเจรจาแทน
แต ในกรณี ข องศุ ภ ชั ย สิ ท ธิ เลิ ศ นั้ น ถื อ ว า เป น ผู ห นึ่ ง ที่ รอ งเพลงได ดี เมื่ อ สมภพ
จันทรประภาไดเห็นจากการรองเพลงแลวในละครบางเรื่องถึงกับเพิ่มเพลงรองใหมากขึ้นอีก แต
สาวิกา ชื่นคงชูกลาววา “พี่สมภพ เปนคนจูจี้ในเรื่องการแสดงมาก เมื่อโยนบทใหแลวก็ใหศึกษา
บทหัดรองเพลง ถึงเวลาก็เรียกมารองใหฟง ซึ่งบางครั้งก็จะบอกวาเพลงนี้รองดีแลวแตบางครั้งก็จะ
บอกวาน อยไปตองแรงกวานี้ ตองรองเพลงไปรองไหไป ดวยกัน ”107 จากบทสัมภาษณ นี้ทําให
ทราบวาในการรองเพลงในละครของสมภพ จันทรประภา นั้นตองมีการใสอารมณของผูรองดวย
เพื่อใหเกิดความสมจริงตามเหตุการณและเนื้อเรื่อง
อีก ประการหนึ่ งในการรอ งเพลงในละครของสมภพ จั น ทรประภานั้ น สุ รางค
อิงคเวทยกลาววา “พี่สมภพ เปนคนมองคนออก คือวาฉันดูตัวแกวารองไดแคไหน โดยเฉพาะตุม
เอง(ชื่อเลนสุรางค)รองเพลงหวานๆไมได ตองเปนเพลงที่กระชับดุดันเปนสวนใหญ ถาบทอยางนี้
ละสมควรซึ่งมันจะมีเหตุผลของมันอยูในตัว”108 จากคําพูดดังกลาวตั้งแตตนจะเห็นไดวาในการให
ตัวละครรองเพลงนั้นสมภพ จันทรประภาจะตองดูจากความสามารถของผูแสดงเปนสําคัญหลัง
จากการฝกซอมรองเพลงโดยที่มีสุจิตต ดุริยะประณีตเปนผูฝกซอมหรือตอเพลงใหซึ่งถือเปนขั้น
แรกของการฝกซอมแลวนักแสดงหรือผูแสดงละครที่มีบทรองของตนเองก็ตองทําการฝกซอมในขั้น
ที่สองตอไปอีก ในการซอมขั้นที่สองนี้ก็คือการฝกซอมที่เรียกวา”ซอมเขาเครื่อง” หมายถึงการฝก
ซอมรองเพลงโดยมีเครื่องดนตรีประกอบ จากการศึกษาจะทําใหเห็นวาในการซอมเขาเครื่องในแต
ละครั้งสุจิตต ดุริยะประณีตซึ่งเปนครูผฝกซอมการรองเพลงของนักแสดงจะตองมาควบคุมดวยตน
เองทุกครั้ง นอกจากจะซอมรองเขากับดนตรีแลวในบางครั้งก็จะก็จะฝกซอมรองเพลงประกอบทา
รํารวมกันดวย

107

สัมภาษณพันเอกพิเศษหญิงสาวิกา ชื่นคงชู, 5 มีนาคม 2547.
108
สัมภาษณสุรางค อิงคเวทย, 5 มีนาคม 2547.
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ภาพที่ 74 แสดงภาพการฝกซอมรองเพลงประกอบทาของทินกร พันกวี และ ศุภชัย สิทธิเลิศ
เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

ภาพที่75แสดงภาพการฝกซอมรองเพลงเขากับดนตรีของศุภชัย สิทธิเลิศ
โดยมีสุจิตต ดุริยะประณีตเปนผูควบคุมทุกครั้ง เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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จากเรื่องนางเสืองที่ใชครูฝกซอมถึง 5 ทานนัน้ ตอมาภายหลังเมือ่ ผูแสดงละครทั้ง
หลายเกิดความชํานาญในการรองเพลงแลวครูผูฝกซอมหรือสอนรองเพลงก็จะเหลือเพียงทานเดียว
คือครูสุจิตต ดุริยะประณีตเทานั้นที่คอยจะสอนกลวิธีตางๆในการรองเพลงประกอบละครแนวดึก
ดําบรรพของสมภพ จันทรประภาซึ่งเพลงรองในละครเรื่องตางๆนั้นเปนเพลงรองที่มีอตั รา 2 ชั้นทั้ง
สิ้นทัง้ นีจ้ ากการฝกซอมรองเพลงแลวถามีขอบกพรองในการขับรองก็จะมีการแกไขเปลี่ยนเพลงอีก
ครั้งหนึง่ เพื่อใหเหมาะสมกับอารมณและเนื้อเรื่องของการแสดงซึ่งเพลงรองดังกลาวในละครของ
สมภพ จันทรประภานั้นจะเปนเพลงประเภทแสดงอารมณรัก อารมณเศรา และอารมณโกรธและ
เพลงที่ออกภาษาตามเชื้อชาติของตัวละครดวย
อนึ่งในการแสดงละครเรื่องตอๆมาในระยะที่เปนคณะละครสมัครเลนในพระบรม
ราชินูปถัมภแลว ผูแสดงตองมีหนาที่ติดตามไปแสดงละครเรื่องตางๆตามที่ลน เกลาทัง้ สองพระองค
เสด็จแปรพระราชฐานซึ่งในการแสดงแตละครในขณะทีต่ ามเสด็จนัน้ สวนใหญจะเปนการแสดง
กลางแจงดังนัน้ อุปกรณในการแสดงตางๆจึงมักไมพรอมในการแสดงจึงทําใหเนื้อเรื่องขาดรสชาด
ไป ในที่สุด สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถ จึงทรงมีพระราชดําริใหคณะละครฝกซอมการ
รองจนเรียบรอย แลวจึงบันทึกเสียงทั้งหมดไวในแถบบันทึกเสียงไวเปดเมื่อเวลารองหรือเจรจาตาม
บทตัวละครก็แสดงการอาปากตามเสียง ที่เรียกกันวา”ลิปซิงค”(Lipsynch) ปญหาในการรองจึง
หมดไป
นอกจากนี้ในการฝกซอมรองเพลงนัน้ ดังเคยไดกลาวแลววาผูแสดงบางทานรอง
เพลงไมไดหรือบางทานรองไดแตครอมจังหวะก็ตองทําการแกไขปรับปรุง ซึ่งการรองเพลงครอม
จังหวะนั้นอาจเกิดฟงจังหวะของเพลงไมออก ซึง่ สุรพล วิรุฬหรักษเขียนไวในงานวิจัยนาฏยศิลป
รัชกาลที่ 9 วา ”การรองเพลงครอมจังของผูแสดงละคร โดนขณะที่หมอมหลวงยอม งอนรถ ผู
แสดงเปนสมเด็จพระนเรศวร ในละครเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กําลังซอมรองเพลงอยู ณ
ศาลาดุสิดาลัย โดยมีครูเมธา หมูเย็นเปนผูบรรเลงระนาดเอก ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว ทรงวิง่ ออกกําลังพระวรกายอยูรอบๆศาลาดุสิดาลัย และทรงสังเกตการรองเพลงของหมอม
หลวงยอมวา ไมลงจังหวะแตทําไมจึงเขากับระนาดไดสนิท จึงทรงประทับฟงอยางใกลชิด ทรงเห็น
ครูเมธา ตีระนาดลักจังหวะให ทําใหจังหวะฟงดูพอดี จึงทรงเตือนคุณครูเมธาวา อยาตามใจคน
รอง ตองรักษาคุณภาพของดนตรีดวย”109 จากงานวิจัยดังกลาวทําใหเห็นวาในการฝกซอมการรอง
แตละครั้งนั้นบางครั้งผูบรรเลงก็มีสว นชวยใหคนรองรองไดตรงจังหวะซึ่งเปนผลดีแตบางครั้งก็อาจ
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จะทําใหรักษาคุณภาพของดนตรีไมไดดังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รับสั่งเตือนครูเมธาในครั้ง
นั้น
ดังนัน้ พอจะสรุปไดวาในการฝกซอมรองเพลงในละครของสมภพ จันทรประภา
นั้นในชั้นแรกจะมีครูสุจิตต ดุริยะประณีตเปนผูฝกซอมและตอเพลงใหกับตัวละครทัง้ หลายเมื่อตัว
ละครแตละตัวรองเพลงไดแลวก็จะเพิ่มเติมดวยการใสอารมณของตัวละครลงไปในเพลงที่ตนรอง
ไมวาจะเปนอารมณรัก เศราโศก เสียใจ ดีใจ หรือแมกระทัง่ อารมณโกรธ หลังจากนั้นจึงจะทํา
การฝกซอมเขากับเครื่องดนตรีหรือปพาทยที่จะใชในการแสดง โดยสมภพ จันทรประภาจะเปนผูท ี่
คอยดูแลอยางใกลชิดเพื่อคอยปรับเปลี่ยนเพลงรองตามอารมณตางๆของตัวละครตามความ
เหมาะสมของละครในแตละเรื่องที่จัดแสดงขึ้น
3.4 การบรรจุเพลง
ในการแสดงละครของสมภพ จันทรประภาในระยะแรกที่เปนละครพูดนัน้ ความ
สําคัญของเพลงรองหรือเพลงบรรเลงตางๆยังคงจะมีนอยหรืออาจจะไมมีเลยก็เปนไดแตเมื่อเริ่ม
แตงบทละครแนวดึกดําบรรพที่ใชแสดงทางเวทีเรื่องแรกคือ”นางเสือง”เกิดขึ้นมาเรื่องของการบรรจุ
เพลงรองหรือเพลงบรรเลงก็มีความสําคัญขึ้นมาดวย
ในชั้นแรกที่สมภพ จันทรประภาแตงบทละครเรื่องนางเสืองขึ้นนั้น บทละครดัง
กลาวผูแตงมีความประสงคที่จะใหเปนการแสดงแนวละครดึกดําบรรพ
ซึ่งความสําคัญของบท
ละครชนิดนี้จะตองอยูทกี่ ารรองและการรําของตัวละครเปนหลัก ดังนั้นเพื่อทีจ่ ะใหตัวละครรําและ
รองอยางมีประสิทธิภาพผูแตงจึงตองมีวิธกี ารในการบรรจุเพลงไมวาจะเปนเพลงรองของตัวละคร
หรือเพลงบรรเลงซึ่งบรรเลงทัง้ หลายอาจจะเปนเพลงหนาพาทยดวยก็ได แตสมภพ จันทรประภา
ถึงแมจะเกิดและเติบโตในวังบานหมอไดรูไดเห็นการแสดงละครซึ่งเปนตนแบบของละครดึกดํา
บรรพก็ตามแตก็ยังไมมีความชํานาญในเรือ่ งของการบรรจุเพลง ดังนัน้ ในการแตงบทละครเรื่องนาง
เสืองซึ่งถือวาเปนปฐมบทของการแตงบทละครแนวดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภาจึงตองพึ่ง
พาผูรูผูเชี่ยวชาญในดานการบรรจุเพลง และสมภพ จันทรประภาก็ไดบรมครูแหงดนตรีไทยเปนผู
บรรจุเพลงตางๆในละครเรื่องนี้ให บรมครูผูนั้นก็คือ อาจารยมนตรี ตราโมทผูเชีย่ วชาญทางดาน
ดนตรีไทยของกรมศิลปากรซึง่ ตอมาทานผูน ี้ไดเปนศิลปนแหงชาติสาขาการแสดงดนตรีไทย
อาจารยมนตรี ตราโมทไดบรรจุเพลงรองซึ่งเปนเพลงในอัตรา 2 ชั้นเปนเพลงรองงายๆทีเ่ คยไดยิน
ไดฟงและใชกบั การแสดงโขนละคร เชนเพลงลาวดวงเดือน ลาวเสี่ยงเทียน เขมรไลควาย นาคราช
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เปนตน เนื่องจากผูแสดงนัน้ เปนนักแสดงสมัครเลนจึงจําเปนที่จะตองบรรจุเพลงทีร่ องงายและชินหู
จึงจะทําใหผูแสดงทั้งหลายสมามรถที่จะรองหรือรําออกมาไดอยางดีมปี ระสิทธิภาพทําใหละคร
เรื่องนางเสืองประสบความสําเร็จในการแสดงเปนอยางมากทั้งที่ผูแสดงทั้งหมดเปนเพียงนักแสดง
นักเลนเทานั้น
ตอมาภายหลังเมื่อสมภพ จันทรประภาแตงบทละครมากขึ้นผูที่บรรจุเพลงลงใน
บทละครตางๆก็เปลี่ยนมาเปนครูสุจิตต ดุริยะประณีตหัวหนาวงดนตรีบานบางลําพูซึ่งสมภพ จั
นทรประภานั้นไมเคยรูจักครูสุจิตตมากอน เคยแตไดยินกิตติศัพทการบรรเลงปพาทยของวงดุริยะ
ประณีตหรือวงบานบางลําพู ครูสุจิตตเลาวาวันหนึ่งสมภพ จันทรประภาขึ้นมาบนบานแลวถามวา
คนไหนครูสุจิตต ผมจะบอกอะไรใหอยางหนึ่งนะ ผมจะเลนละคร ผมจะเอาปพาทยคุณ ซึ่งครู
สุจิตตก็ตอบกลับไปวาทําไมไมเอากรมศิลปละ สมภพ ตอบวาไมเอา เขาดูถูกคุณรูไหมวาคุณนะ
เปนปพาทยวัดตีแตงานวัด คุณจะมาทําละครอยางนี้ไมได เมื่อครูสุจิตตไดฟงดังนั้นก็เกิดความ
มานะ ”ก็เอาซิวะ เขาดูถูกเรานี่หวา เลนฟรียังเอาเลย”110 ทําใหครูสุจิตตตองเปนผูที่บรรจุเพลงใน
บทละครของสมภพ จันทรประภาตั้งแตนั้นมา
สุจิตต ดุริยะประณีตเลาใหฟงวา ครูบรรจุเพลงครั้งแรกก็บรรจุใหกับบทละครคุณ
สมภพ ซึ่งเมือ่ อานกลอนดูแลวมันจะคิดขึ้นมาไดวา บทนี้ควรที่จะตองใสเพลงอะไรลงไป อารมณ
เพลงเปนอยางนี้แลวจึงจะกรอกชื่อเพลงลงไป ซึง่ นิสยั ของคุณสมภพเปนคนละเอียด เมื่อทานแตง
บทมาแลวก็จะมาใหดูบทแลวบรรจุเพลงวาบทนี้ควรใสเพลงอะไร และจะตองตรวจทานทุกครั้ง วา
เหมาะสมกับบทที่แตงมาหรือไม ถาใสเพลงนี้จะเปนอยางไร หลังจากนั้นก็จะใหรองใหฟง วาเขากับ
บทหรือไมตัวละครจะรําสมกับบทรองหรือไมเปนตน และเพลงที่ถือไดวาเปนเพลงเอกที่สมภพ จั
นทรประภาชอบมากและอยากใหมีการบรรจุไวในละครของตนเองเกือบทุกเรื่องนัน้ เห็นจะไดแก
เพลง “ทองยอน” นอกจากนี้ในบทรองบางบทที่ครูสุจิตตบรรจุเพลงเชนบทโกรธที่บรรจุเพลงลงไป
ในบทละครนัน้ แสดงออกถึงความโกรธเพียงแตนอยสมภพ จันทรประภาก็ใหเปลีย่ นใหมเปนเพลง
ที่มีอารมณโกรธจัดโกรธแรง ซึ่งเพลงสวนใหญที่ครูสจุ ิตตบรรจุลงในบทละครของสมภพ จันทร
ประภานั้นเปนเพลงภาษาตางๆมีทงั้ เขมร ลาว ญวน จีน แขก เปนตนเหมือนเพลงสิบสองภาษา
ซึ่งตรงกับละครแนวประวัติศาสตรของทาน หรือในการบรรจุเพลงในบทละครเรื่องศรีธรรมาโศกราช
ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นทางภาคใตของไทยการบรรจุเพลงของครูสุจติ ตก็จะเนนไปทางละคร
ชาตรี และเพลงไหนที่ไมเหมาะสมกับบทหรือตัวแสดงก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปจนกวาจะถูกใจ บาง
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ครั้งในการบรรจุเลงเพลงหนึง่ เพลงอาจจะตองรองใหฟงถึงสิบเพลงจึงจะบรรจุเพลงไดลงตัวและ
เปนทีถ่ ูกใจเจาของบทละครนั้นๆ
ละครที่ เ ป น แนวดึ ก ดํ า บรรพ ข อง สมภพ จั น ทรประภา ทุ ก เรื่ อ งครู สุ จิ ต ต
ดุริยะประณีต จะเปนผูบรรจุเพลงดวยตนเองทั้งนั้นเมื่อแตงบทและบรรจุเพลงเรียบรอยแลวก็จะนํา
ไปฝกซอมและในระหวางการซอมถาพบขอบกพรองในการเพลงขับรองก็จะมีการแกไขเปลี่ยนเพลง
อีกครั้งหนึ่งเพื่อใหเกิดความเหมาะสมทางการแสดง ทั้งนี้จากการที่จักรกฤษณ ดวงพักตราได
สัมภาษณสมภพ จันทรประภาไวก็จะทําใหทราบวาเพลงบรรเลงและขับรองละครทุกเพลงในบท
ประพันธของสมภพ จันทรประภานั้นผูบรรจุเพลงคือสุจิตต ดุริยะประณีต นอกจากบางเพลงที่แตง
บทขับรองขึ้นโดยเฉพาะสมภพ จันทรประภาจึงจะเปนผูบรรจุเพลงเองในระหวางที่แตงบทละคร111
อีกประการหนึง่ ที่สุรพล วิรฬุ หรักษไดใหสัมภาษณวา “ความสําเร็จของละครคุณ
สมภพ อยูท ี่สสี รรของวงดุริยะประณีต ในละครเรื่องชีสินผมตองการยกกองทัพมาแตจะไมเอาเพลง
มายองหรือเพลงเชิด แตผมตองการเพลงเตนกํารําเคียว วงดุริยะประณีต สามารถทําใหผมได ถา
เปนกรมศิลปทําไมสาํ เร็จ เพราะจะตองไดรับการชี้แจงวาไมถกู ตองผิดจารีต”112
ดังนัน้ ในการบรรจุเพลงบรรเลงและเพลงรองในบทละครของสมภพ จันทรประภา
นอกจากเรื่องนางเสืองที่อาจารยมนตรี ตราโมทบรรจุเพลงเปนเรื่องแรกแลวบทละครที่เปนแนวดึก
ดําบรรพและบทละครพูดสลับลําเรื่องตอๆมากวา 40 เรื่องผูบรรจุเพลงคือสุจิตต ดุริยะประณีตหัว
หนาวงดนตรีดุริยะประณีตที่บรรเลงประกอบการแสดงทุกครั้งที่มีการแสดงละครของ สมภพ
จันทรประภา ซึ่งการบรรจุเพลงในแตละเพลงนัน้ วิธีการคือตองศึกษาหรือดูบทละครของสมภพ
จันทรประภากอนแลวจึงจะนํามาบรรจุเพลงรองลงไปซึง่ เพลงสวนใหญจะเปนในอัตรา 2 ชั้นมีทั้ง
เพลงสองชั้นทีใ่ ชรองกับการแสดงโขนละครทั่วไปและเพลงภาษาเนื่องดวยละครนัน้ เปนแนวประวัติ
ศาสตร จึงจําเปนที่ตองใชเพลงภาษาของชาติตางๆเชน ลาว ญวน เขมร จีน แขก เปนตนเพื่อ
ความเหมาะสมในบทละครเรื่องนั้นๆ
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จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา,” (ปริญญานิพนธ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร :2532) หนา250.
112
สัมภาษณสุรพล วิรุฬหรักษ, 5 มีนาคม 2547.

232

ภาพที่ 76 แสดงภาพ ครูสุจิตต ดุริยะประณีต ผูบรรจุเพลงในละครของสมภพ จันทรประภาทุก
เรื่องยกเวนเรือ่ งนางเสือง เอื้อเฟอภาพ รองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา

ภาพที่ 77 แสดงภาพ ครูเมธา หมูเย็น ผูบรรเลงระนาดเอกและควบคุมวงดนตรีในละครของ
สมภพ จันทรประภา เอื้อเฟอ ภาพ รองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา
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3.5 การออกแบบอุปกรณการแสดง
ในละครคุณสมภพ นั้นสิ่งที่ตองกลาวเปนอันดับตอมาที่นับไดวาเปนหัวใจหลัก
หรือเปนจุดเดนที่ปรากฏอยูในบทละครทุกๆเรื่องของสมภพ จันทรประภานั้นก็คือการออกแบบ
อุปกรณการแสดง ซึ่งอุปกรณการแสดงตางๆที่สมควรจะกลาวถึงมากที่สุดในละครคุณสมภพนั้น
ไมมีอะไรจะเดนไปกวาการออกแบบเครื่องแตงกายและการออกแบบฉากแลว ละครคุณสมภพ
เปนละครแนวประวัติศาสตรดังนั้นในการออกแบบเครื่องแตงกายหรือฉากจะตองตรงตามยุคตาม
สมัย ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ สมภพ จันทรประภาไดศึกษาคนความาเปนอยางดีกอนที่จะลงมือออก
แบบอุปกรณตางๆ
และสรางสรรออกมาสูสายตาของผูชม อันเปนผลที่สะทอนกลับทําให
ละครของสมภพ จันทรประภาเปนที่ถูกใจของผูชมเปนอยางมากดังจะขอยกตัวอยางการออกแบบ
อุปกรณการแสดงในละครคุณสมภพ ตามหัวขอตอไปนี้
1) การออกแบบเครื่องแตงกาย
เครื่องแตงกายเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งอยางหนึง่ ของการแสดงละครหรือ
นาฏศิลป ซึง่ เปนสวนประกอบของละครสวนหนึง่ ทีจ่ ะทําใหผูชมเกิดความเขาใจในการรับชมละคร
ทั้งยังไดรับความรูจากเครื่องแตงกายที่เปนที่บงบอกถึงประวัติศาสตรยุคสมัยของการแตงกายใน
ละครนั้นๆทีเ่ ปนของชาติไทยหรือตางชาติอีกดวย
ในการออกแบบเครื่องแตงกายในการแสดงละครนัน้ สุรพล วิรุฬหรกั ษกลาวไว
วา การออกแบบเครื่องแตงกายควรมีหลักคํานึงในการออกแบบ 6ประการคือ113
1. หนาทีก่ ารใชสอย หมายถึงเครื่องแตงกายแตละชุดที่มีหนาที่ใชสอยสําหรับการแสดง
การออกแบบจึงตองมีขอมูลที่ชัดเจนวา เครื่องแตงกายชุดใดและชิ้นใดจะนําไปใชสวม
ใสอยางไร โดยตัวละครใด เพื่อวัตถุประสงคอะไร
2. รูปแบบเครื่องแตงกายตองไดรับการออกแบบใหสัมพันธกับรูปแบบหรือสไตลของการ
แสดง และฉาก เพื่อใหมีเอกภาพในการแสดงชุดนัน้
3. บุคลิกตัวละคร / ผูแสดง ตัวละครแตละตัวจะมีลักษณะเฉพาะซึง่ เครื่องแตงกายจะบง
บอกสถานภาพตางๆของตัวละคร ในการออกแบบจะตองพิจารณาบุคลิกตัวละคร
ควบคูกับรูปรางหนาตาของผูแสดงที่มาสวมบทบาทตัวละคร ทัง้ นี้เพราะผูแสดงอาจมี
สวนที่เหมาะสมและไมเหมาะสมกับบุคลิกของตัวละคร ซึ่งทําใหตองมีการออกแบบ
เครื่องแตงกายเครื่องแตงกายเพื่อแกไขสวนที่ไมเหมาะสมนั้น

113

สุรพล วิรุฬหรักษ, “นาฏยศิลปปริทรรศน,” (ม.ป.ท. : 2544.) พิมพครั้งที่ 2. หนา201-204.
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4. การสราง ในการสรางเครื่องแตงกายตองคํานึงถึงสิง่ สําคัญ 2 ประการคือ วัสดุและ
โครงสรางวัสดุ เครื่องแตงกายทําดวยวัสดุนานาชนิดซึง่ อาจแบงออกเปน 2 หมวดคือ
หมวดเครื่องนุง หมมักใชผา หนัง ใยสังเคราะห และหมวดเครื่องประดับทั้งประดับ
ศรีษะและรางกายมักใชโลหะ หนง กระดาษ วัสดุสาํ หรับทําเครื่องแตงกายไมนิยมใช
ของจริงโครงสราง ในทีน่ หี้ มายถึงการสรางเครื่องแตงกายนาฏยศิลปใหเหมาะสมกับ
การใชงาน ซึ่งแบงออกไดเปน 3 แบบ คือ
- แบบสําเร็จรูป หมายถึงเครื่องแตงกายนาฏยศิลปที่นาํ ชิน้ สวนมาเย็บติดกัน
เพื่อใหเกิดเปนชุดสําเร็จรูปที่จะสวมใสไดสะดวกรวดเร็ว
- แบบกึ่งสําเร็จรูป หมายถึงเครื่องแตงกายนาฏยศิลปที่นาํ ชิ้นสวนบางชิน้ มา
ยึดติดกันเปนสวนสําเร็จรูปและมีบางสวนเปนแบบชิน้ สวนแยก
- แบบแยกชิ้นสวน หมายถึงเครื่องแตงกายนาฏยศิลปที่แยกชิ้นสวนกันอยาง
เด็ดขาด แลวนํามาตกแตงรางกายของผูแสดงทีละชิน้ อยางมีขั้นตอน
5. การถอดเปลี่ยน เครื่องแตงกายเพื่อการแสดงนาฏยศิลปมักมีการถอดเปลี่ยนชุดใน
แตละฉากใหเปนไปตามสถานการณในทองเรื่อง ดังนัน้ ในการออกแบบเครื่องแตงกาย
จึงตองคํานึงถึงความตองการในการถอดเปลี่ยนใหสดวกรวดเร็วดวย
6. การประหยัด เครื่องแตงกายก็มีการลงทุนสูงเชนเดียวกับฉาก จึงจําเปนตองรอบคอบ
ในการออกแบบใหประหยัดทั้งวัสดุ แรงงาน และเวลา การประหยัดในเรื่องเครื่องแตง
กายเปนสิง่ จําเปนมากเพราะเปนการลดตนทุนในการจัดการแสดงไดมาก
จากหลักของการออกแบบเครื่องแตงกายดังกลาวขางตนนัน้ ทําใหทราบวาในการ
ที่จะสรางเครื่องแตงกายสําหรับแสดงละครหรือนาฏยศิลปไทยนัน้ ตองคํานึงถึงถึงสิ่งตางๆคือการ
ใชสอย รูปแบบ บุคลิกลักษณะตัวละคร การสราง การถอดเปลี่ยน และที่สําคัญที่สดุ คือประหยัด
ซึ่งในละครคุณสมภพก็นาํ เอาหลักการตางๆเหลานี้มาสรางเครื่องแตงกายใหกับคณะละครของตน
เอง จากละครพูดเรื่องตางๆที่สมภพ จันทรประภาแตงบทขึ้นเนื้อเรื่องสวนใหญจะเปนการเฉลิม
พระเกียรติเจานายบางพระองคในสมัยรัตนโกสินทรดังนัน้ เครื่องแตงกายสวนใหญของผูแสดงทัง้
หญิงและชายก็จะเปนเครื่องแตงกายของชาวไทยในยุครัตนโกสินทรในราวตนรัชกาลที่ 5 เปนตน
มา ซึง่ ผูแสดงชายมักนิยมนุง กางกางแพร สวมเสื้อผาปานหรือนุง ผามวงสวมเสื้อราชปแตนเปนตน
สวนผูแสดงที่เปนผูหญิงนัน้ มักจะนุงผาถุง หรือโจงกระเบนสวมเสื้อผาลูกไมหรือผาบางทั้งแขนสั้น
และแขนยาวตามยุคสมัย
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ตอมาเมื่อสมภพ จันทรประภาไดแตงบทละครเรื่องนางเสืองขึ้นและใหนิสิตจุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัยแสดงในป พ.ศ. 2511 นั้น ซึ่งบทละครเรื่องนี้เปนบทละครแนวดึกดําบรรพที่
เลียนแบบมาจากละครดึกดําบรรพของกรมพระยานริศฯ แตในบทละครของสมภพ จันทรประภา
นั้นเปนบทละครแนวประวัติศาสตร สมภพ จันทรประภาจึงมีความตองการที่จะใหละครของตน
เองใชเครื่องแตงกายแบบละครพันทางตามยุคตามสมัยตามเชื้อชาติของตัวละครในประวัติศาสตร
จึงคิดรูปแบบเครื่องแตงกายของการแสดงละครของตนเองขึ้นใหมซึ่งไมมีเคาโครงของการแตงกาย
แบบยืนเครื่องในละครดึกดําบรรพอยูเลย ซึ่งสมภพ จันทรประภากลาวไวในหนังสืออยุธยาอาภรณ
วา ”เรื่องที่เลนเปนเรื่องอิงประวัติศาสตร เครื่องแตงกายชวยใหเห็นจริงขึ้นไดมาก และยิ่งมีฉาก
รองรับแบบละครดึกดําบรรพยิ่งจําเปนมากขึ้น”114 จากการที่สมภพ จันทรประภาไดคนควาเกี่ยว
กับเรื่องเครื่องแตงกายของไทยในสมัยอยุธยาและเขียนขึ้นเปนหนังสือชื่อ”อยุธยาอาภรณ”ที่ใชเพื่อ
คนควาหาขอมูลเครื่องแตงกายในยุคตางๆขึ้นมาเพื่อใชในการสรางเครื่องแตงกายใหกับละครของ
ตนเอง ซึ่งการเขียนหนังสือเลมนี้สมภพ จันทรประภามุงมั่นมากนับไดวาเปนผลงานชิ้นเอกใหกับ
ชนรุนหลังไวศึกษาไดเปนอยางดี ทั้งนี้ในการคิดสรางเครื่องแตงกายใหกับละครของตนเองแตละ
ครั้งนั้นสมภพ จันทรประภาไดทําการศึกษาหาขอมูลอยางละเอียดลึกซึ้งดังที่สุรางค อิงคเวทยผู
รวมงานทานหนึ่งไดชี้แจงวา “เวลาทานจะทําเรื่องใดจะเห็นวาทานศึกษาอยางละเอียดแลวลงไปที่
เครื่องแตงกาย(Costume) ยุคสมัย(Period) ซึ่งโดยมากจะอิงประวัติศาสตร ยกตัวอยางที่เห็นชัดๆ
ก็คือ พมา ทานไปศึกษาหาขอมูลจากรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพวาดการตูนก็พบวา พมา
นั้นแตงตัวยางไร ผูหญิงธรรมดาแตงอยางไร นักรบ อํามาตยแตงอยางไร แลวก็บอกวาที่ละคร
ไทยเราแตงกันมานั้นผิดหมด เพราะฉะนั้นก็เอารูปเหลานั้นมากอบปเลยแลวสรางเครื่องแตงตัวให
เหมือนกับที่พมาเขาแตง ขณะรบ ขณะนั่งเมือง หรือวาออกเที่ยวในลักษณะตางๆ”115 จากขอมูล
การสัมภาษณทําใหทราบวาสมภพ จันทรประภาศึกษาหาขอมูลทางดานประวัติศาสตรของยุค
สมัยตางๆกอนแลวจึงวางแผนในการคิดประดิษฐหรือสรางเครื่องแตงกายเพื่อใหเกิดความสมจริง
ซึ่งในละครแตละเรื่องก็มีแนวคิดและวิธีการสรางเครื่องแตกตางกันออกไป บางครั้งอาจจะมีการตก
ลงกันกอนวาจะเอาประมาณไหน อยางไร แลวจึงลงรายละเอียด ตางๆลงไป ตอจากนั้นจึงถึงขั้นลง
มือสรางจนเปนผลสําเร็จออกมา
สมภพ จันทรประภา พยายามสรางเครื่องแตงกายใหมีความใกลเคียงกับยุคสมัย
ของละครแตละเรื่องอยางสมจริงทั้งนี้เพื่อความสอดคลองกับฉากในทองเรื่องตลอดจนศิลปประจํา
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สมภพ จันทรประภา, “อยุยาอาภรณ,” (พิมพครั้งที่ 2 กรมศิลปากร :2526.) หนา 5.
115
สัมภาษณสุรางค อิงคเวทย, 5 มีนาคม 2547.
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ชาติตางๆที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องดังกลาวดวย ในการสรางเครื่องแตงกายตางๆนั้นเครื่องแตงกาย
หรือศิราภรณบางอยางนับไดวาเปนตนแบบที่ใชในการแสดงกันอยูทุกวันนี้ไมวาจะเปนการแสดง
ละครหรื อ การแสดงภาพยนต ที่ เกี่ ย วกั บ จั ก รๆวงศ ๆ เช น ศิ ร าภรณ ป ระดั บ ศรี ษ ะที่ เรี ย กว า
”สนองเกลา” หรือแมทรงผมแบบพมาที่เรียกวา”โองคะโดง”ที่ปรากฏใหเห็นในภาพยนตเรื่องสุริโย
ทัยหรือละครทางโทรทัศนเรื่องกษัตริยา เปนตน
ในละครเรื่องนางเสืองที่เปนละครแนวดึกดําบรรพเรื่องแรกนั้นซึ่งมีเนื้อเรื่องอยูใน
ยุ ค สมั ย สุ โ ขทั ย การสร า งเครื่ อ งแต ง กายจึ ง จํ า เป น ต อ งให ต รงกั บ ยุ ค สมั ย ดั ง นั้ น เมื่ อ สมภพ
จันทรประภาคนควาหาขอมูลทางดานเครื่องแตงกายไดแลวก็มอบหมายให จักรพันธุ โปษยะกฤต
เปนผูออกแบบเครื่องแตงกายของตัวละครทั้งหมด ซึ่งจักรพันธุ โปษยะกฤตไดออกแบบเครื่องแตง
กายอยางสวยงามและตระการตาเปนอยางมาก ซึ่งมีความแปลกแตกตางไปจากละครไทยแบบ
เดิมแทบทั้งสิ้นและหลังจากออกแบบแลวผูที่ลงมือสรางเครื่องแตงกายคือนางเจริญ ทองศรีไพล
และมีนายชิต แกวดวงใหญเปนผูสรางศิราภรณและเครื่องประดับ นับถือไดวาเปนการวิวัฒนาการ
ดานเครื่องแตงกายในละครไทยสมัยหนึ่ง และเปนที่ยอมรับของผูชมละครดวยกันทั้งนั้น ทั้งนี้จะ
เห็นไดจากคําติชมของสื่อมวลชนทั้งหลายวาละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภามีเครื่อง
แตงกายที่งดงาม
ละครเรื่องตอๆมาของสมภพ จันทรประภา ไมวาจะเปนเรื่อง ชีสิน สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช พระสุพรรณกัลยา ตามพรลิงค ยามาดา ตรอยกําศรวล ไศเลนทรธิราช เฉกอะ
หมัดฯลฯ เครื่องแตงกายยังคงเปนจุดเดนหรือเปนลักษณะพิเศษที่จะตองมีปรากฏใหเห็นในละคร
คุณสมภพ ไมวาเครื่องแตงกายของชาติไทยตามยุคสมัย หรือเครื่องแตงกายตามเชื้อชาติของตัว
ละครที่ปรากฏอยูในบทละครแตละเรื่องอยางเชนเรื่อง”บูเซ็กเทียนนั้น”เนื้อเรื่องของละครจะมีความ
เกี่ยงของกับชาติจีนดังนั้นในการออกแบบเครื่องแตงกายของตัวละครในเรื่องจึงจําเปนตองสรางให
เขากับยุคสมัยของชาติจีนในตอนนั้นดวย หรือละครเรื่อง ”ตรอยกําศรวล” ซึ่งเปนละครเรื่องเดียว
ของสมภพ จันทรประภาที่เกี่ยวของกับชนชาติกรีกดังนั้นในการออกแบเครื่องแตงกายก็จะเนนใหผู
แสดงทั้งชายและหญิงแตงกายเหมือนกับชนชาติกรีกในสมัยโบราณซึ่งตัวละครที่เปนชายจะสวมชุ
คลุมยาวเหนือเขา พรอมทั้งมีผาคลุมไหลซายลงมาพั นรอบตัวคลุมทับอีกชั้นหนึ่งและสวมรอง
เทาสานไขวสลับจนถึงเขา ถาเปนชุดนักรบก็จะสวมหมวกทรงโรมัน สวนผูแสดงหญิ งก็จะสวม
กระโปรงยาวคลุมถึงเทาคลายกับชุราตรีในสมัยปจจุบัน ซึ่งการสรางเครื่องแตงกายแตละอยางแม
มิใชของจริงแตก็ทําเลียนแบบไดอยางเหมือนมาก
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ภายหลังจากละครเรื่องนางเสือง แลว ผูออกแบบเครื่องแตงกายสวนใหญจะเปน
ผูรวมงานในละครคุณสมภพตั้งแตเริ่มตนทั้งสิ้น เชน สุรพล วิรุฬหรักษไดออกแบบเครื่องแตงกาย
หรือ ควบคุ ม ฝ า ยศิ ล ป ในหลายเรื่อ ง เช น เรื่อ งศรี ธ รรมาโศกราช สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช
บรรพไท เปนตน นอกจากนี้ยังมีศุภชัย สิทธิเลิศเปนผูออกแบบเครื่องแตงในละครเรื่องสมเด็จพระ
สุริโยทัยอีกดวย
สวนในละครเรื่องศรีธรรมาโศกราชนั้นสมภพ จันทรประภาไดศึกษาขอมูลเกี่ยว
กับเครื่องแตงกายอยางละเอียดลึกซึ้งถึงกับลงทุนไปศึกษาขอมูลยังภาคใตของไทยและพบวาคน
ไทยในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยนั้นนิยมนุงกางเกงยาวลงมาถึงขอเทาคลายกับการแตงกายของทวาร
บาลที่ยืนเฝาประตูโบสถเลยทีเดียว มิใชนุงตามแบบโนราหหรือตามแบบของกรมศิลปากร และก็
ไมนิยมสวมเสื้อสวนผูหญิงจะนิยมนุงผาใตสะดือและไมสวมเสื้อเชนเดียวกัน แตเมื่อมาทําเปนการ
แสดงละครแลวก็ใหผูแสดงที่เปนผูหญิงสวมเสื้อยืดแนบเนื้อเพื่อใหเห็นวาผูคนในประวัติศาสตร
สมัยนั้นไมมีการสวมเสื้อ ซึ่งจากการแสดงละครเรื่องดังกลาวทําให สุรชัย เครือประดับ ซึ่งวิจารณ
ละครของสมภพ จันทรประภาอยางรุนแรงวาไมใชละครดึกดําบรรพตามแบบที่สมเด็จฯเจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศทรงวางไว แตยังไดกลาวชมเรื่องการแตงกายของละครเรื่องนี้วา ”วาดวย
เรื่องการแตงเนื้อแตงตัว การเลือกสีสัน ตองขอปรบมือใหดังสนั่นและขอยกการแตงตัวแบบเปลือย
อกยกไหลเชนนี้ไวเปนสมบัติทางศิลปของละครแบบนายสมภพ โดยเฉพาะ”116
ซึ่งการออกแบบเครื่องแตงกายดังที่กลาวมาขางตนนั้นการแออกแบบตองมีความ
ถูกตองตามประวัติศาสตรซึ่งไมใช Theater Costume แตเปน History Costume กลาวคือตองมี
ความสวยงามและถูกตองตามประวัติศาสตร สิ่งตางๆที่กลาวมานี้เปนสิ่งที่สมภพ จันทรประภามี
ความชอบมากและให ความสนใจเปน พิ เศษ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรางอาวุธตางๆดวยซึ่งสมภพ
จันทรประภาจะลงทุนเองหาที่ตัดเย็บและทําอาวุธเองบางครั้งถึงกับใชเงินสวนตัวในการสราง
อุปกรณตางๆ ดวย
ในการออกแบบเครื่องแตงกายแตละครั้งนั้นผูออกแบบเครื่องแตงกาย เชน สุรพล
วิรุฬหรักษจะมีวิธีการออกแบบเครื่องแตงกายของละครที่จะแสดงแตละเรื่องโดยมีขั้นตอนการอ
แบบเริ่มตั้งแตการรางภาพเครื่องแตงกายใหตรงตามยุคสมัยของละครเรื่องนั้นๆดังจะขอยกตัว
อยางการรางภาพเครื่องแตงกายในละครเรื่องบรรพไทยโดยสุรพล วิรุฬหรักษดังตอไปนี้

116

สุรชัย เครือประดับ, “ศรีธรรมาโศกราชมิใชละครดึกดําบรรพ,” อนุสารเผยแพรกิจกรรมและสาระ
นาฏศิลป ชมรมละคร ส.จ.ม. (ศรีเมืองการพิมพ : 2513.)ไมมีเลขหนา
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ภาพที่ 78ภาพรางทาวพังคราชและพระมเหสีในละครพูดสลับลําแสดงทางเวทีเรื่องบรรพไทย
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรุฬหรักษ
จากภาพรางดังกลาวขางตนในขั้นตอไปผูออกแบบก็จะทําการลงสีภาพรางเพื่อที่
จะไดนํามาทําการสรางชุดการแสดงละครในขั้นตอไปดังตัวอยางในรูป
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ภาพที่ 79 ภาพรางทาวพังคราชและพระมเหสีในละครพูดสลับลําแสดงทางเวทีเรื่องบรรพไทย
ที่ทาํ การลงสีเรียบรอยพรอมที่จะทําการสราง
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา
จะเห็นไดวาเมื่อลงรายละเอียดในขั้นตอนการสรางดวยการลงสีดังที่เห็นในภาพ
แลว ก็จะเกิดความสวยงามขึ้นตามลําดับ ซึ่งผูวิจัยจะขอนําเสนอภาพรางในขั้นตอนการออกแบบ
ในขั้นตอนที่ 1 พรอมทั้งการลงสีในขั้นตอนที่ 2 อีกหนึ่งตัวอยางเพื่อใหเห็นกรรมวิธีในการผลิตหรือ
การออกแบบเครื่องแตงกายในละครเรื่องบรรพไทยนี้
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ตัวอยางการรางภาพทาวสิงหลวัติและพระมเหสี

ภาพที่ 80ภาพรางทาวสิงหลวัติและพระมเหสีในละครพูดสลับลําแสดงทางเวทีเรื่องบรรพไทย
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรฬุ หรกั ษ

ภาพที่ 81 ภาพรางทาวสิงหลวัติและพระมเหสีในละครพูดสลับลําแสดงทางเวทีเรื่องบรรพไทย
ที่ทาํ การลงสีเรียบรอยพรอมที่จะทําการสราง
ที่มาเอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา
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และในขั้นตอนสุดทายคือการตัดเย็บและสรางออกมาเพื่อใหผูแสดงไดสวมใสใน
การแสดงละครเรื่องดังกลาวดังในรูปที่นําเสนอตอไปนี้

ภาพที่82 แสดงภาพเครื่องแตงกายในละครพูดสลับลําเรือ่ งบรรพไทย
ขั้นตอนสุดทายที่สําเร็จเรียบรอยแลวพรอมที่จะแสดงได
เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา
ซึ่งการออกแบบเครื่องแตงกายในละครเรื่องบรรพไทยนี้นับไดวาเปนการออก
แบบเครื่องแตงกายที่สวยงามมีสีสัน พรอมทั้งมีรูปแบบหลากหลายเนื่องจากละครเรื่องดังกลาวมี
เนื้อเรื่องที่เกี่ยวของกับคนหลายเผาหลายภาษา การออกแบบเครื่องแตงกายยอมจะมีความหลาก
หลายตามเผาพงศของตัวละครในเรื่องดวย
นับวาการสรางเครื่องแตงกายตลอดจนเครื่องประดับและศิราภรณที่ใชแสดงใน
ละครของสมภพ จันทรประภา ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ถือเปนลักษณะเดนอีกอยางหนึง่ ที่
จะขาดไมไดในละครคุณสมภพ ซึง่ แนวคิดและวิธีการสรางเครื่องแตงกาย เครื่องประดับและ
ศิราภรณของสมภพ
จันทรประภานัน้ เกิดจากการคนควาหลักฐานทางประวัตศิ าสตรแตละยุค
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แตละสมัยที่สามารถสืบคนไดแลวจึงนําเอาขอมูลตางๆเหลานั้นมาออกแบบสรางเครื่องแตงกาย
เพื่อใหรองรับกับฉากและศิลปประจําชาติตางๆในเนื้อเรือ่ งของละครใหมีความสอดคลองกันใน
ละครแตละเรื่องดวย กลาวไดเลยวาความสุขของสมภพ จันทรประภาอีกอยางหนึ่งในการทําละคร
ก็คือ การคิดออกแบบสรางเครื่องแตงกายของละครนั่นเอง โดยมีผูรวมงานที่ใกลชิดทั้งสองทานคือ
สุรพล วิรุฬหรักษ และ ศุภชัย สิทธิเลิศเปนผูสนองแนวความคิดดังกลาวลงมือปฏิบัติในการออก
แบบสรางเครื่องแตงกายละครที่มีความสวยงามถูกตองตามยุคสมัยในละครทุกๆเรือ่ งดวย
ดังจะนําเสนอเครื่องแตงกายแบบตางในละครคุณสมภพดังนี้

ภาพที่ 83 เครื่องแตงกายแบบจีนในละครดึกดําบรรพเรื่องชีสิน
เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัยสิทธิเลิศ
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ภาพที่ 84 เครื่องแตงกายแบบขอมในละครดึกดําบรรพเรื่องชเยนทร
เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัยสิทธิเลิศ

ภาพที่ 85 เครื่องแตงกายแบบฝรั่งในละครดึกดําบรรพเรื่องตรอยกําศรวล
เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัยสิทธิเลิศ
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ภาพที่ 86เครื่องแตงกายแบบญี่ปุนในละครพูดสลับลําเรือ่ งยามาดา
เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัยสิทธิเลิศ

ภาพที่ 87 เครื่องแตงกายแบบพมาในละครดึกดําบรรพเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัยสิทธิเลิศ
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ภาพที่ 88เครื่องแตงกายแบบไทยในละครดึกดําบรรพเรื่องพอขุนเม็งรายมหาราช
เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัยสิทธิเลิศ

ภาพที่ 89เครื่องแตงกายแบบชวาในละครดึกดําบรรพเรื่องอสัญแดหวา
เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัยสิทธิเลิศ
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ภาพที่ 90เครื่องแตงกายแบบญวนในละครดึกดําบรรพเรื่องเจาองคหลอ
เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัยสิทธิเลิศ

ภาพที่ 91 เครื่องแตงกายแบบแขกในละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัยสิทธิเลิศ
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ภาพที่ 92 เครื่องแตงกายแบบไทยในละครดึกดําบรรพเรื่องพระสุพรรณกัลยา
เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัยสิทธิเลิศ

ภาพที่ 93 เครื่องแตงกายแบบมอญในละครดึกดําบรรพเรื่องสมิงทอ
เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัยสิทธิเลิศ

248

2) การการแตงหนาและออกแบบทรงผม
ในการแสดงละครของสมภพ จันทรประภาทุกเรื่อง ไมวาจะเปนละครพูด ละคร
ดึกดําบรรพ ละครพูดสลับลํา หรือละครที่ตัดตอจากบทละครของผูอนื่ ก็ตาม สิง่ สําคัญที่ขาดไมได
ในการแสดงอีกหนึ่งอยางนัน่ ก็คือการแตงหนาและออกแบบทรงผม ในการแสดงละครเรื่องตางๆ
ของสมภพ จันทรประภาก็เชนเดียวกันยอมจะมีการวางแผนในการแตงหนาและออกแบบทรงผมไว
อันเปนคุณลักษณะเดนอีกประการหนึ่งทีน่ บั ไดวาไมมีใครเหมือนและไมเหมือนใครดังเชนในละคร
ดึกดําบรรพเรื่องนางเสืองซึ่งนับวาเปนละครดึกดําบรรพเรื่องแรกของสมภพ จันทรประภาที่ไดมี
การวางแผนในการแตงหนาโดย จักรพันธ โปษยกฤต ทําการรางแบบการแตงหนาในขั้นตอนราย
ละเอียดทัง้ การลงรองพืน้ การเขียนคิ้ว การทาตา การลบแกม ตลอดจนการทาปาก เพื่อใหชาง
แตงหนาทัง้ หลายปฏิบัติการแตงหนาไปในทิศทางเดียวกันอันจะสงผลใหกับผูแสดงไดเปนอยางดี
ดังจะขอยกตัวอยางในการแตงหนาของละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสืองโดยจักรพันธ โปษยกฤตดัง
ตอไปนี้
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ภาพที่ 94ภาพรางการแตงหนาพอขุนบางกลางทาว พอขุนผาเมืองและพอขุนตางๆ
โดยจักพันธ โปษยะกฤตในการแสดงครั้งแรก 2511
เอื้อเฟอภาพโดย ศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรฬุ หรักษ
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ภาพที่ 95ภาพรางการแตงหนานางเสือง โดยจักพันธ โปษยะกฤตในการแสดงครั้งแรก 2511
เอื้อเฟอภาพโดย ศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรฬุ หรักษ
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ภาพที่ 96ภาพรางการแตงหนาพี่เลีย้ งนางเสืองโดยจักพันธ โปษยะกฤตในการแสดงครั้งแรก 2511
เอื้อเฟอภาพโดย ศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรฬุ หรักษ

252

ภาพที่ 97 ภาพรางการแตงหนานางสิขร โดยจักพันธ โปษยะกฤตในการแสดงครั้งแรก 2511
เอื้อเฟอภาพโดย ศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรฬุ หรักษ
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ภาพที่ 98 ภาพรางการแตงหนาโขลญลําพงโดยจักพันธ โปษยะกฤตในการแสดงครั้งแรก 2511
เอื้อเฟอภาพโดย ศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรฬุ หรักษ
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ภาพที่ 99 ภาพรางการแตงหนาชาวบานชาย-หญิงโดยจักพันธ โปษยะกฤตการแสดงครั้งแรก2511
เอื้อเฟอภาพโดย ศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรฬุ หรักษ
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จากภาพรางดังกลาวทําใหเห็นวาในการสรางละครของสมภพ จันทรประภามี
การวางแผนและเตรียมการเปนอยางดี ซึง่ เปนสวนชวยใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
พรอมทัง้ ชวยยนระยะเวลาในการทํางานใหนอยลงแตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ การแตงหนา
และออกแบบทรงผมของละครคุณสมภพ จะคํานึงถึงความถูกตองหรือใกลเคียงยุคสมัยและเชื้อ
ชาติของตัวละครเปนสําคัญ ดังจะขอยกตัวอยางการแตงหนาและออกแบทรงผมทีส่ ําเร็จแลวให
ชมดังตอไปนี้

ภาพที่ 100 แสดงภาพ การแตงหนาตัวละคร โดยจักรพันธ โปษยะกฤต
เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ
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ภาพที่101 การออกแบบทรงผมที่สวมใสศิราภรณประดับศีรษะ สนองเกลาซึ่งสมภพ จันทรประภา
เปนผูคิดประดิษฐขึ้นเปนคนแรก
เอื้อเฟอภาพโดย พันเอกหญิงพิเศษสาวิกา ชืน่ คงชู

3) การออกแบบฉาก
ฉากเปนองคประกอบอีกอยางหนึ่งที่จะขาดไมไดในการแสดงละครของไทยซึ่ง
ฉากจะเป น ส ว นที่ เสริ ม สร า งความสมจริ ง ของเหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในละครเรื่ อ งต า งๆ สุ ร พล
วิรุฬ ห รัก ษ ก ล า วถึ ง ความหมายของฉากไวว า “ฉาก มี ค วามหมาย 3 ประการแตกต า งกั น คื อ
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1.สถานการณ 2.สถานที่ และ 3.วัสดุและสิ่งกอสราง”117 เมื่อนําความหมายของฉากดังกลาวมา
รวมกันทําใหเห็นวาฉากคือคือสิ่งกอสรางที่เปนองคประกอบอยางหนึ่งของการแสดงสามารถบง
บอกสถานการณ สถานที่ ในการแสดงละครเรื่องตางๆไดเปนอยางดี นอกจากนี้ฉากยังมีหนาที่
ตางๆที่เปนสวนสงเสริมใหการแสดงใหมีความสมจริง ตามยุคสมัย ใหบรรยากาศแกผูชมดวย
“ฉากมีหนาที่ 4 ประการคือ”118
1. ฉากมีหนาทีก่ าํ หนดวาบริเวณที่ใชเพื่อการแสดงในขณะนั้นคืออะไร เชนหองหนึ่งหอง
ใดภายในบาน
2. ฉากมีหนาที่บง ชี้ยุคสมัย คือฉากที่บง บอกวาอยูในอดีตกาลนานเทาใดโดยการใชพชื
และสัตวยุคโบราณ หรือสถาปตยกรรมทีเ่ ปนรูปลักษณเฉพาะยุคใดยุคหนึง่ หรือ
อารยธรรมใดอารยะธรรมหนึ่ง เชน ฉากทองพระโรงของอียิปตโบราณ
3. ฉากมีหนาที่ใหบรรยากาศแกการแสดง คือ ฉากที่สรางขึ้นหรือเลือกสรรแลววาทําให
เกิดบรรยากาศเหมาะสมแกการแสดง เชน ฉากอุโมงคใตดินอันสลับซับซอนเหมาะแก
การไลลาหรือหนีตายจากน้าํ ทีท่ ะลักเขามาอยางรวดเร็ว
4. ฉาก มีหนาที่สนับสนุนการแสดง คือฉากทีเ่ ลือกสรรแลววาจะชวยใหกจิ กรรมการ
แสดงดูสมจริง หรือตื่นเตน ตระการตา เชน ฉากรักที่ประดับประดาหองดวยมานบางๆ
ที่พลิว้ ไปตามกระแสลม เทียนไขสงแสงเปนประกาย วอบๆแวมๆ และดอกไมประดับ
ตกแตงอยางงดงามเปนตน
นอกจากนี้สุรพล วิรุฬหรักษยงั แบงประเภทของฉากไววา“ฉาก แบงออกเปน 7
ประเภทตามรูปแบบคือ”119
1. ฉากของจริง คือ ฉากอันเปนสถานที่จริง เชน ปา น้ําตก และโบราณสถานฉากของจริง
เหลานี้มักนิยมใชในการแสดงภาพยนตเปนสวนใหญแตก็มีการแสดงบางประเภททีใ่ ช
ฉากสมจริงดังกลาวไดเหมือนกัน เชน การแสดงตํานานพระรวง ณ บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย
2. ฉากสมจริง คือฉากทีจ่ ัดสรางขึ้นใหดูสมจริง เชนภายในอาคาร ซึง่ ฉากเหลานี้มักนิยม
สรางใหเห็นเพียงดานเดียวคือดานที่ผชู มมองเห็นเทานั้น

117

สุรพล วิรุฬหรักษ, “นาฏยศิลปปริทรรศน,” (ม.ป.ท. : 2544.) พิมพครั้งที่ 2. หนา183.
เรื่องเดียวกัน, หนา 184-185.
119
สุรพล วิรุฬหรักษ, “นาฏยศิลปปริทรรศน,” (ม.ป.ท. : 2544.) พิมพครั้งที่ 2. หนา186-189.
118
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3. ฉากคลายจริง คือ ฉากในแนวสมจริงแตลดความเปนจริงลงไปมาก เชนการใช
กระดาษฝากับแสงสีทําเปลวไฟเทียม ซึ่งฉากคลายจริงนีม้ ักนิยมใชในโรงละคร
4. ฉากสังเขป คือฉากที่ใชเฉพาะบางสวนของอาคาร เครื่องเรือน หรือสวนประกอบใดๆที่
สามารถแสดงใหคนดูเขาใจวา ฉากนั้นคือที่ใด เชน ฉากหองนอน มีเพียงเตียงนอน
โตะหัวเตียง กรอบประตู กรอบหนาตางเทานัน้ ไมมีฝา บานประตู หรือบานหนาตาง
5. ฉากนามธรรม คือฉากที่ผูออกแบบนําเอาศิลปะของจิตรกรรมและประติมากรรมแบบ
ตางๆมาประยุกตเปนฉากโดยพยายามใชรปู ทรง เสนสาย และสีสันตางๆมาประกอบ
กันเปนรูปลักษณที่ผิดแผกไปจากธรรมดา เชนโครงสรางของฉากซึง่ เต็มไปดวยเสน
สายอันยุงเหยิง อาจหมายถึงสังคมที่ระส่ําระสายหรือจิตใจของตัวละครที่สับสนวุน
วาย
6. ฉากจินตนาการ คือฉากที่เปนสถานที่ซึ่งไมนาจะปรากฏอยูในโลกนี้จากอดีตตราบ
เทาปจจุบัน เชนฉากในจักรวาล ในโลกบาดาล เปนตน
7. ฉากเอนกประสงค คือฉากที่ประกอบดวยชิ้นสวนที่เรียบงาย สมมติใหเปนสถานที่
หรือสวนหนึ่งของอาคารใดๆก็ไดไมจํากัด ฉากเอนกประสงคมักทําเปนแทนสี่เหลีย่ ม
ขนาดใหญบา งเล็กบาง เชนแทนหนึง่ สมมติเปนเนินเขา หรือเปนพระราชอาสน
เปนตน
ที่ตองกลาวถึงหนาที่และประเภทของฉากก็เพื่อใหไดเขาใจวาในการแสดงตางๆ
ไมวาจะเปนภาพยนต นาฏยศิลปอื่นๆ หรือแมกระทั่งการแสดงละครนั้นตองมีการสรางฉากเปน
องคประกอบของการแสดงเสมอ ดังนั้นในการออกแบบฉากในการแสดงแตละครั้งนั้นจึงจําเปนที่
จะตองทราบหนาที่และประเภทของฉากเสียกอนเพื่อที่จะไดออกแบบฉากไดตรงกับความตองการ
ของผูประพันธบท ในการที่จะถายทอดสถานการณตางๆหรือสถานที่ในเรื่องที่จะแสดงใหผูชมได
เห็นและเกิดจินตนาการและมีอารมณคลอยตามดวย เชนเดียวกันการออกแบบฉากในการแสดง
ละครก็เหมือนกันซึ่งละครสวนใหญมักจะแสดงกันบนเวทีที่ใหผูชมมองไดดานเดียวดังนั้นผูออก
แบบจํ า เป น ที่ จ ะต อ งรูจั ก หน า ที่ และเลื อ กประเภทของฉากที่ จ ะใช ให ถู ก ต อ งทั้ งนี้ เพื่ อ เป น การ
ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณในการสรางแตละครั้งดวย
ละครคุณสมภพ เปนละครรูปแบบหนึ่งที่จัดแสดงทั้งทางเวทีและทางโทรทัศนมี
ทั้งละครพูด ละครพูดสลับลํา และละครแนวดึกดําบรรพ และละครรองที่เปนบทตัดตอ ซึ่งละครทุก
ประเภทของสมภพ. จันทรประภาที่กลาวมานั้นเปนละครที่เปนทั้งแบบสมัยเกาและสมัยใหม ดังนัน้
ในการแสดงแตละครั้งจึงจําเปนอยางยิ่งจะตองมีฉากประกอบการแสดงเพื่อเปนการสื่อใหผูชมได
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เขาใจถึงสถานที่ เหตุการณ หรือบรรยากาศในการแสดงละครแตละเรื่องตามความตองการของผู
แตงบทละคร
ในชั้นแรกละครของสมภพ จันทรประภาจะเปนละครพูดที่จัดแสดงขึ้นโดยมีวัตถุ
ประสงคในการจัดคือเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติเจานายหรือบุคคลสําคัญของไทยในการแสดง
สวนใหญมักจะแสดงทางโทรทัศนดังนั้นในการออกแบบฉากหรือสรางฉากจึงเปนหนาที่ของทาง
สถานีโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหมเปนสวนใหญ โดยมีสมภพ จันทรประภา และ สุรพล วิรุฬห
รักษเปนผูใหคําแนะนําและบอกถึงความประสงคของผูแตงวาตองการฉากอะไร อยางไรแกเจา
หนาที่ฝายฉากของทางสถานีโทรทัศน ซึ่งในการออกแบบฉากแตละครั้งนั้นบางครั้งก็ตรงกับความ
ตองการของผูออกแบบบางแตบางครั้งอาจไมเปนการถูกใจของผูออกแบบทั้งนี้อาจจะเปนเพราะ
วาในการจัดแสดงทางโทรทัศนนั้นมีพื้นที่จํากัดจึงจําเปนตองสรางฉากไวตามจุดตางๆของหองสง
และใชมุมกลองชวยดังนั้นในบางครั้งฉากอาจจะไมถูกตองตามความประสงคของผูออกแบบก็ยอ ม
เปนไดดังนั้นในการแสดงละครประเภทอื่นๆของสมภพ จันทรประภาที่จัดแสดงทางโทรทัศนนั้นจึง
มักจะเปนไปในทางเดียวกันหมดคือใหเจาหนาที่ฝายฉากของสถานีโทรทัศนเปนผูสรางฉากใหกับ
การแสดงละครทุกๆเรื่อง สวนการแสดงละครพูดเรื่องเดียวที่จัดแสดงบนเวทีคือเรื่อง”ฉัตรแกว”นั้น
ในการออกแบบฉากยังคงเปนสมภพ จันทรประภาและสุรพล วิรุฬหรักษ เปนผูออกแบบฉาก
เหมือนเดิม
ในบทละครของสมภพ จันทรประภาทุกเรือ่ งนัน้ ไมไดอธิบายรายละเอียดของฉาก
ไวมากนักเพียงแตอธิบายใหรูวาเหตุการณในตอนนัน้ เกิดขึ้น ณ สถานที่ใด อยางเชนในฉากแรก
ของละครพูดเรื่องฉัตรแกวจะเขียนวาฉาก ร.ศ. ตลาดเมืองเชียงใหม พระออกบิณฑบาต มีรม
ใหญๆ หรือในละครเรื่องศรีธรรมโศกราชจะบอกเพียงวาฉากทองพระโรงกรุงศรีวิชยั หรือสนามรบ
หนาเมือง ตางๆเหลานี้เปนตน จะเห็นไดวาผูแตงนัน้ มิไดลงรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบของ
ฉากไวเลยจึงทําใหผูออกแบบฉากแตละทานตองใชความรูความสามารถศึกษาหาขอมูลในการ
ออกแบบฉากละครเปนอยางมากเพื่อใหละครแตละเรื่องที่แสดงนั้นมีสีสันติดตาตรึงใจแกผูชมดวย
เมื่อสมภพ จันทรประภา จัดแสดงละครเรื่อง “นางเสือง” ซึ่งเปนละครแนวดึกดํา
บรรพเรื่องแรกที่แสดงบนเวทีขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511 ณ โรงละครแหงชาตินั้นจึงจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตอง
มีการออกแบบฉากในการแสดงละครเรื่องดังกลาวในครัง้ นัน้ สมภพ จันทรประภาไดมอบหมายให
นายศิววงศ กุญชร ณ อยุธยาเปนผูออกแบบฉากในการแสดงละครเรื่องดังกลาว ซึ่งฉากในละคร
เรื่องนี้มีดว ยกันทัง้ สิ้น 6 ฉากดวยกันอันประกอบไปดวย ฉากที่ 1 เปนฉากวนอุทยานเมืองบางยาง
ฉากที่ 2 เปนฉากตําหนักของโขลญลําพง อุปราชขอม ฉากที่ 3 เปนฉากการสรางปราสาทหินเมือง
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สุโขทัย ฉากที่ 4 เปนฉากภายในเทวาลัยพระศิวะในเมืองราด ฉากที่ 5 เปนฉากหนาเมืองสุโขทัย
และฉากที่ 6 เปนฉากภายในปราสาทเมืองสุโขทัย ซึ่งฉากทุกฉากออกแบบไดสวยงามเปนอยาง
มาก และเมือ่ ไดทําการสรางออกมาใชแสดงและไดแสง สีเปนตัวชวยแลวจึงทําใหฉากของละคร
เรื่องนี้สวยงามเปนอยางมาก จนเปนที่ถกู ใจของผูชม
ดังตัวอยางภาพรางฉากในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสืองที่ออกแบบโดยศิววงศ
กุญชร ณ อยุธยา ดังตอไปนี้

ภาพที่102 ภาพรางฉากที่ 1 วนอุทยานในเมืองบางยางในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่ ศิววงศ กุญชร ณ อยุธยาออกแบบ เอื้อเฟอโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาพที่103 ภาพรางฉากที่ 3 การสรางปราสาทหินเมืองสุโขทัยในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่ ศิววงศ กุญชร ณ อยุธยาออกแบบ เอื้อเฟอโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา

ภาพที่104 ภาพรางฉากที่ 4 เทวาลัยพระศิวะในเมืองราด ในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่ ศิววงศ กุญชร ณ อยุธยาออกแบบ เอื้อเฟอโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาพที่105 ภาพรางฉากที่5หนาเมืองสุโขทัย ในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่ ศิววงศ กุญชร ณ อยุธยาออกแบบ เอื้อเฟอโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา

ภาพที่106ภาพรางฉากที่ 6 ภายในปราสาทเมืองสุโขทัย ในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่ ศิววงศ กุญชร ณ อยุธยาออกแบบ เอื้อเฟอโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาพรางฉากดังกลาวที่แสดงใหเห็นในขางตนนัน้ นับวาเปนการออกแบบฉากที่
เรียกวา “แบบสมจริง” ที่เปนตนแบบฉากในละครคุณสมภพในเรื่องตอๆมา ซึง่ ผูวิจัยจะขอนําเสนอ
ฉากแบบสมจริงในละครคุณสมภพเรื่องตางๆดังตอไปนี้

ภาพที่107 ภาพฉากแบบสมจริงในการแสดงละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศนเรื่องหนอหาญ
เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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ภาพที่108 ภาพฉากแบบสมจริงในการแสดงละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศนเรื่องเฉกอะหมัด
เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
จากละครเรื่องนางเสืองแลวในละครเรื่องตอๆมาของสมภพ จันทรประภาผูที่ออก
แบบฉากเกือบทุกเรื่องนัน้ คงจะเปนใครไปไมไดนอกจาก สุรพล วิรุฬหรักษผูซงึ่ รวมงานกับสมภพ
จันทรประภามาตั้งแตตน ซึ่งสาเหตุในการที่เลือกสุรพล วิรุฬหรักษใหเปนผูออกแบบฉากในละคร
เรื่องตางๆตอมานั้นนาจะเปนเพราะวา สุรพล วิรุฬหรักษนั้นสามารถสานฝนหรือแกฝนใหสมภพ
จันทรประภาได ดังที่ สุชัย รอยวิรัตน กลาวไววา “เรื่องฉากนี่นะ พี่สมภพฝนอยากใหเปนอยางนั้น
อยากใหเปนอยางนี้ แลวคิดวาคนๆนี้จะสรางสรรงานได จึงเลือกพี่แหมมใหออกแบบฉาก”120 นอก
จากนี้เหตุผลอีกอยางที่สมภพ จันทรประภามอบหมายหนาที่ในการออกแบบฉากใหเปนหนาที่
ของสุรพล วิรุฬหรักษ ก็นาจะมาจากการที่สุรพล วิรุฬหรักษนั้นเปนสถาปนิกและมีความรูดาน
ศิลปะดวย จึงมีแนวคิดสรางสรรผลงานออกมาอยางวิจิตรงดงาม ผลงานการออกแบบฉากละคร
ของสุรพล วิรุฬหรักษ ในละครของสมภพ จันทรประภานั้นไดแกเรื่อง ศรีธรรมาโศกราช ชีสิน
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สัมภาษณสุชัย รอยวิรัตน, 5 มีนาคม 2547.

265

ตามพรลิงค สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯลฯ ทั้งนี้ในการออกแบบฉากละครแตละเรื่องนั้นสวน
ใหญจะเปนฉากที่เรียกวา “ฉากสมจริง” คือฉากที่ออกแบบแลวสรางออกมานั้นจะมีความเหมือนที่
สมจริงทั้งนี้มีเจตนาจัดสรางใหดูเหมือนของจริงแตเพียงดานที่มองเห็นเทานั้น ซึ่งฉากสวนใหญเมื่อ
สรางออกมาใชแสดงแลวจะทําใหเห็นวา ฉากในแตละฉากที่ปรากฏในละครคุณสมภพสวนใหญจะ
มีความเหมือนกับภาพที่ออกแบบไวหรือรางไวในสูจิบัตรการแสดงแทบทั้งสิ้น เวนไวแตละครเรื่อง
”ชีสิน”และบรรพไทย ที่สุรพล วิรุฬหรักษ เปนผูออกแบบนั้นมิไดออกแบบฉากเปนแบบสมจริงแต
เปนฉากที่เรียกวา”ฉากแบบจินตนาการ” ซึ่งจักรกฤษณ ดวงพัตรากลาวไววา “มีการแสดงละคร
เพียงเรื่องเดียวเทานั้น ที่มิไดจัดฉากประกอบการแสดงแบบสมจริง ไดแกการแสดงละครเรื่องชีสิน
กลาวคือฉากประกอบการแสดงละครเรื่องชีสินมีลักษณะการจัดฉากแบบ Theatricalism ประกอบ
ด ว ยการจั ด ฉากเป น พื้ น ลดหลั่ น แสดงตํ า แหน ง ต า งๆประกอบกั บ มี ฉ ากลอยแบบเค า โครง
Suggestivism (เพื่อใหเหมาะกับเนื้อเรื่องบทละครที่มีฉากมากและมีฉากไฟไหมรวมอยูดวย)ซึ่งผู
ศึกษาเชื่อวาการจัดฉากบทละครประวัติศาสตรของไทยในลักษณะดังกลาวคงจะไมประสบความ
สําเร็จเทากับจัดฉากแบบสมจริง ดังนั้นในการแสดงละครดึกดําบรรพเรื่อวตอๆมาอีกหลายเรื่องจึง
จัดฉากประกอบการแสดงตามแบบเดิมที่เคยทํามา(จนกระทั่งเมื่อสมภพ จันทรประภา จัดแสดง
ละครเรื่องสุดทายคือเรื่องบรรพไทยในพ.ศ.2527 สุรพลวิรุฬ หรักษผูกํากับฝายศิลป จึงจัดฉาก
ประกอบการแสดงโดยอาศัยแนว Theatricalismอีกครั้งหนึ่ง) ”121 จากขอความดังกลาวจะเห็นได
วาในการออกแบบสรางฉากของละครคุณสมภพนั้นมิไดมีการออกแบบฉากที่เปนแบบสมจริงเพียง
อยางเดียว แตมีการออกแบบฉากในลักษณะเอนกประสงคดวยดังในเรื่องชีสิน และ เรื่องบรรพ
ไทย ดังตัวอยางการออกแบบฉากแบบจินตนาการตอไปนี้
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จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา,” (ปริญญานิพนธ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร :2532) หนา312.

266

ภาพที่ 109 ฉากแบบจินตนาการในการแสดงละครพูดสลับลําเรื่องบรรพไทย
ออกแบบโดยศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรฬหรักษ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

ภาพที่ 110 ฉากแบบจินตนาการในการแสดงละครพูดสลับลําเรื่องบรรพไทย
ออกแบบโดยศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรฬหรักษ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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ภาพที่ 111 ฉากแบบจินตนาการในการแสดงละครดึกดําบรรพเรื่องชีสิน
ออกแบบโดยศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรฬหรักษ เอื้อเฟอภาพโดยสุรางค อิงคเวทย

ภาพที่112ฉากแบบจินตนาการในการแสดงละครดึกดําบรรพเรื่องชีสนิ
ออกแบบโดยศาสตราจารย ดร.สุรพล วิรฬหรักษ เอื้อเฟอภาพโดยสุรางค อิงคเวทย
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ผูออกแบบฉากอีกทานหนึ่งที่จะขอกลาวถึงในทีน่ ี้ คือ ไขมุกด ชูโต ผูออกแบบฉาก
ในละครเรื่อง สมเด็จพระสุรโิ ยทัย ซึง่ จัดแสดงที่ จังหวัดเชียงใหมโดยคณะละครอาสาสมัครในพระ
บรมราชินูปถัมภ ซึ่งการออกแบบฉากดังกลาวนัน้ ก็ยังคงเปนไปในรูปของฉากแบบสมจริงเหมือน
กับที่สุรพล วิรุฬหรักษเคยออกแบบไวในละครเรื่องกอนๆ แตในการออกแบบฉากละครเรื่องนี้มีอยู
ฉากหนึง่ คือฉากหนาวังของพระเฑียรราชา ซึง่ เปนฉากกําแพงเมืองอยุธยานัน้ ไขมุกด ชูโตออก
แบบฉากใหกาํ แพงเมืองอยุธยาเปนการกอสรางดวยอิฐ ซึ่งสมภพ จันทรประภาดูแลวเห็นวาตาม
ประวัติศาสตรในสมัยพระสุริโยทัยนัน้ กําแพงพระนครศรีอยุธยานัน้ ยังสรางดวยไมอยูมิไดกอสราง
เปนอิฐจึงกราบบังคมทูลสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ ตามความเปนจริงดังกลาว สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ จึงทรงมีพระราชหัตถเลขามาถึงยังนายเปรมิน กัลยาณมิตรใหชวยแจงแก ผูออกแบบ
ฉากดวยวา
ภูพิงค
ม.ค. 24
ถึงพีเ่ ปด
ถาจะตองวานเปน “ลาม” อีกแลว อาจารยสมภพ บอกมาวา ฉากกําแพง
พระนครศรีอยุธยาสมัยพระสุริโยทัยยังไมเปนอิฐเปนไมเฉยๆ ไอเราก็ไมคอยมี Imagination ใน
เรื่องของกอนเกิดแบบนี้ ตองเชื่อแก(อางประวัติศาสตร)ไปกอนชวยบอกอาจารยไขมุกด ทีวา ชวย
วาดใหใหม ชวยกันคิดตามที่เห็นสมควร
อีกเรื่องหนึ่งคือฉากเกา อาจารยไขมุกดใหนายปุย มาขอเอาไปซอมใหม อันนี้เปนความเลว
ของฉันเองทีน่ กึ ไมออกวาอยูไ หนกําลังใหสาํ นวนหา ถาหาเจอจะมอบใหพี่เปดมอบใหอาจารยไข
มุกดดวยและจําไดคลับคลายคลับคลาวา ท.พ.หญิงมณีรัตนหรือมาดามกิมไลมายืมไปทําอะไร
หรือเปลากําลังสืบความ
จัดการเปน “ลามดี” ใหดวยอยาใหถึงโกรธกันอยางคราวกอนๆ
ขอบใจมาก
พระราชหัตถเลขา สิรนิ ธร122

122

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี,พระราชหัตถเลขา,31 มกราคม 2524.
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จากพระราชหัตถเลขาดังกลาวนั้นทําใหเห็นวา สมภพ จันทรประภาเปนผูที่มีความรูใน
ดานประวัติศาสตรชาติไทยอยางลึกซึ้งจึงสามรถทีจ่ ะเห็นจุดบกพรองเล็กๆนอยในการออกแบบ
ฉากของไขมุกด ชูโตในละครเรื่องสมเด็จพระสุริโยทัยดวย

ภาพที่ 113 พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ที่มา หนังสือที่ระลึก เปรมมิน กัลยานมิตร
นอกจากนี้ในละครเรื่องดังกลาวยังมีสงิ่ ที่จะตองนําเสนออีกอยาง ซึง่ ถือวาเปน
ปรากฏการณใหมในวงการละครของไทยในสมัย20กวาปลวงมาแลว สิ่งนัน้ ก็คือการใชสไลดเปน
ฉากประกอบในการแสดงละครเรื่องนี้ ตามสูจิบัตรการแสดงละครเรื่องสมเด็จพระสุรโิ ยทัย แสดง
ถวาย ณ จังหวัดเชียงใหมโดยคณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภนั้นไดลงรายละเอียด
เกี่ยวกับฝายจัดการแสดงวา
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”สไลดประกอบฉาก

นภันต เสวิกลุ
ธานี เทพวัลย”123

ซึ่งในสู จิ บั ตรดั งกลาวลงรายละเอี ยดไววามีสไลดป ระกอบฉาก แต สวนในบท
ละครนั้นไมไดระบุวาใชการฉายสไลดประกอบฉากเมื่อใดแตเมื่อศึกษาบทละครแลวก็จะพบวานา
จะมีการใชสไลด็ฉายประกอบในสวนของการแสดงภาพนิ่งในฉากนําของเรื่องนั่นเอง แตศุภชัย
สิทธิเลิศใหสัมภาษณวา “อาจารยสมภพ เปนคนทันสมัยใชอุปกรณประกอบมากมายทั้งสไลด
และอุปกรณรวมสมัยมาใชในละครได ฉากใชฉายสไลดเลย”124 เมื่อพิจารณาจากบทสมภาษณ
ของผูรวมงานละครคุณสมภพแลว จะทําใหทราบไดวาในการแสดงละครเรื่องสมเด็จพระสุริโยทัย
นั้นตองมีการฉายสไลดประกอยฉากอยางแนนอน นับไดวาสมภพ จันทรประภาเปนผูหนึ่งที่มีแนว
ความคิดในการหาอุปกรณใหมๆมาประกอบฉากในละครของตนเองอยูเสมอซึ่งถือวาเปนปรากฏ
การณใหมในวงการละครของไทยที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นทีเดียว
นอกจากนี้ในละครเรื่อง “ชีสิน”ที่จัดแสดง ณ โรงละครแหงชาติเมือ่ ป พ.ศ. 2517
นั้นในฉากที่ 4 และ 5 นั้นเนื้อเรื่องจะกลาวถึงนางชีสินไดมาดูศพเผยหลอตั๋งที่เมืองนานเจาและทํา
การแหศพกลับเมืองตั่งกานเจานัน้ ในการแสดงฉากดังกลาวสมภพ จันทรประภาไดใชอุปกรณการ
แสดงบนเวทีอกี ชนิดหนึง่ เขามาประกอบฉากละครเรื่องดังกลาว ซึง่ อุปกรณชิ้นนี้ไดแก “โลงศพ” ซึ่ง
ในการแสดงละครของไทยตั้งแตสมัยโบราณไมเคยมีผูใดคิดจะนํามาใสประกอบฉากอาจเพราะคิด
เปนสิ่งที่ไมเปนมงคลแกตนเองและชาวคณะ แตสมภพ จันทรประภาเปนคนแรกและคนเดียวที่
สามารถนําโลงศพเขามาประกอบการแสดงไดโดยไมคํานึงถึงความคิดที่ผูอื่นบอกกลาววาไมเปน
ศิริมงคลแตความตองการเพื่อใหละครของตนเองมีความสมจริงจึงสามารถนําอุปกรณประกอบ
ฉากดังกลาวมาใชในการแสดงของตนเองไดนับไดวา สมภพ จันทรประภาเปนผูห นึ่งที่มีความมุง
มั่นในการจัดแสดงละครเพื่อผูชมโดยเฉพาะ

123

สมภพ จันทรประภา, “สมเด็จพระสุริโยทัย,” สูจิบัตรการแสดง, (กรุงเทพ, โรงพิมพหองภาพสุวรรณ
, : ม.ป.ป.) หนา 5.
124
สัมภาษณศุภชัย สิทธิเลิศ, 5 มีนาคม 2547.
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ภาพที่ 114 ละครดึกดําบรรพเรื่องชีสนิ แสดงภาพขวนแหโลงศพเผยหลอตั่งกลับเมืองตั่งกานเจา
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยสุรางค อิงคเวทย
ดังนั้นนอกจากละครคุณสมภพจะมีลักษณะเดนในดาน บท เครื่องแตงกาย แลว
ฉากก็เปนจุดเดนหรือลักษณะเดนอีกอยางในละครของสมภพ จันทรประภา ดังที่ไดรับคําชมจาก
ผูชมละครเรื่องตางๆของสมภพ จันทรประภาอยางมากมายในความสวยงามวิจิตระการตาของ
ฉากประกอบการแสดง แตทั้งนี้ทั้งนั้นสุรชัย เครือประดับ ไดแสดงความคิดเห็นคัดคานอยางรุน
แรงในออกแบบฉากละครเรื่องศรีธรรมาโศกราชวา ”แมศรีธรรมาโศกราชจะยึดหลักแรกในความ
เปนละครอันมีฉากงามตระการตาไวไดเปนอยางดีแตเพราะผูอํานวยการแสดงยังขาดองคคุณแหง
ความรูและความจัดเจนในด านการละคร ฉากทุกฉากในละครเรื่องศรีธรรมาโศกราชจึงวิจตร
ตระการตาเกินไปกลายเปนสิ่งแยงความสนใจของผูชมจากบทบาทของผูแสดงไปอยูที่ฉากจนหมด
สิ้น”125 แตทั้งนี้ความสําเร็จในการออกแบบและสรางฉากละครที่เปนแบบฉากสมจริงในละครคุณ
สมภพ นั้นคงจะตองยกใหกับสุรพล วิรุฬหรักษผูรวมงานใกลชิดตั้งแตเริ่มตนที่สามารถสานฝนของ
สมภพ จันทรประภาใหเปนความจริงขึ้นมาได

125

สุรชัย เครือประดับ, “ศรีธรรมาโศกราชมิใชละครดึกดําบรรพ,” อนุสารเผยแพรกิจกรรมและสาระ
นาฏศิลป ชมรมละคร ส.จ.ม. (ศรีเมืองการพิมพ : 2513.)ไมมีเลขหนา
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จากการศึกษาการออกแบบฉากในละครของสมภพ จัน ทรประภาดังไดกลาว
พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบมาแลวนั้น พอจะสรุปได วาการออกแบบฉากในละครของสมภพ
จันทรประภา มีวิธีการออกแบบฉากดวยกัน 2 แบบคือ
1. ฉากแบบเสมือนจริง(Historicalism) ซึ่งนิยมออกแบบฉากและเวทีตามแนว
ประวัติศาสตรโดยมีการศึกษาคนควาขอมูลและหลักฐานรวมสมัยกับเนื้อ
เรื่อ งของละคร ทั้ ง นี้ เพื่ อ สรา งความตระการตา ความแปลกตาและเสริม
บรรยากาศการแสดงละครใหใกล เคีย งกับ ยุคสมั ย สถานที่ และเนื้ อเรื่อง
ละครมากที่สุด
2. ฉากแบบจินตนาการ(Theatricalism) เปนการออกแบบฉากที่มีเวทีลดหลั่น
และเล น ระดั บ มี ฉ ากลอยแบบเค า โครง(Suggestivism) ทํ า ให ส ามารถ
กําหนดสถานที่ตางๆในทองเรื่องไดมากมายพรอมทั้งทําใหการแสดงดําเนิน
ตอเนื่องกันไปโดยไมตองเปลืองเวลาจัดฉากและไมเปนการสะดุดอารมณของ
ผู ช มด ว ย อี ก ทั้ งยั งเป น การเพิ่ ม ความกระชั บ ของเรื่อ งไม ให ผู ชมต อ งเบื่ อ
หนายในการรอคอย ทําใหการแสดงตอเนื่องไปตามลําดับโดยการสนับสนุน
จากฉาก และ แสงสี เพื่อใหเหตุหารณผุดขึ้นและจางหายไปในสายตาของผู
ชมตั้งแตตนจนจบโดยไมมีการปดและเปดฉาก
4) การออกแบบอุปกรณอื่นๆ
ในการแสดงละครของสมภพ จันทรประภา นอกจากการออกแบบเครื่องแตง
กาย แตงหนา ทรงผมตลอดจน การออกแบบฉากดังที่ไดกลาวมาแลว การออกแบบอุปกรณอื่นๆ
ที่เรียกวาอุปกรณประกอบฉากก็เปนสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งที่จะขาดเสียไมไดในการแสดงละคร
ซึ่งอุปกรณประกอบฉากเหลานี้จะเปนตัวชวยเสริมความงามหรือความตระการตาใหกับละครเรื่อง
นั้นๆดวย
ในการแสดงละครของสมภพ จันทรประภาไดมีการออกแบบอุปกรณประกอบ
ฉากอันไดแก เครื่องอาวุธ หรือเครื่องประกอบกระบวนแห รวมทั้งเครื่องประดับบารมีในกองทัพ
ตางๆ จากการศึกษาพบวาเมื่อครั้งที่สมภพ จันทรประภาเปนผูอํานวยการแสดงละครดึกดําบรรพ
เรื่องนางเสืองนั้นสมภพ จันทรประภาไดใชทุนสวนตัวในการสรางอุปกรณประกอบฉากขึ้นมาหลาย
อยางดวยกันเชน อาวุธตางๆ ซึ่งสมภพ จันทรประภาไดลงทุนลงแรงโดยการจางคนจีน(เจก)ที่มีราน
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อยูแถบสะพานเหล็ก ทําการหลออาวุธที่ตนเองออกแบบให ซึ่งอาวุธตางๆที่นํามาใชในการแสดง
ละครของสมภพ จันทรประภานั้นเปนเหล็กหลอทั้งสิ้น ทั้งยังเปนผูลงมือประกอบดามอาวุธดวยตน
เองอีกดวย ซึ่งอาวุธเหลานี้ไดใชในละครของสมภพ จันทรประภาเกือบทุกเรื่องนอกจากนี้ยังมีการ
ออกแบบสรางเครื่องประกอบขบวนแหหรือเครื่องประดับบารมีในกองทัพก็ไดจัดสรางขึ้นอยางสวย
งามดังในกองทัพของโขลญลําพงอุปราชขอมในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง หรือแมกระทั้ง
ขบวนแหศพเผยหลอตั๋งกลับเมืองในละครดึกดําบรรพเรื่อง ชีสิน เปนตน
ทั้งนี้ในการออกแบบอุปกรณตางๆที่กลาวมาขางตนนั้นในการออกแบบจะคํานึง
ถึงความสอดคลองกับยุคสมัยและเชื้อชาติของตัวละครในเรื่องเพื่อสรางความตระการตาในการ
แสดงดวย

ภาพที่ 115 ภาพแสดงขบวนแหของนางชีสินในการไปรับศพเผยหลอตั๋งผูเปนสามี
ในละครดึกดําบรรพเรื่องชีสนิ เอื้อเฟอภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ
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ภาพที่116 ภาพอาวุธตางๆทีส่ มภพ จันทรประภาเปนผูคดิ ประดิษฐขึ้น
ภาพสวนตัวของธีรภัทร ทองนิ่ม
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ภาพที่117 แสดงภาพเครื่องสูงประกอบกองทัพโขลญลําพง ในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่มา ภาพสวนตัวของธีรภัทร ทองนิ่ม

ซึ่งจากการศึกษารูปแบบวิธกี ารทํางานของสมภพ จันทรประภาทําใหทราบไดวา
ในการแสดงละครของสมภพ
จันทรประภานั้นมีจดุ เดนหรือลักษณะเดนของละครที่ผูชมทัว่ ไป
กลาวถึงอยู 3 ประการดวยกันคือ
1. บทบริภาษ ตางๆที่สอดแทรกปรากฏอยูในละครทุกเรื่อง ซึ่งนับไดวา เปน
ลักษณะเดนทีส่ ุดในละครคุณสมภพที่จะขาดเสียไมได
2. การออกแบบ เครื่องแตงกายและแตงหนา ฉากและอุปกรณประกอบฉาก
ละครคุณสมภพเปนละครทีม่ ีเครื่องแตงกายทีง่ ดงามตามยุคสมัยของเรื่องที่
แสดง พรอมทัง้ มีการวางแผนงานในการทํางานดานตางๆดีมาก
3. การเอาของเกามาผสมผสานกับของใหม เชนการนําสไลดมาเปนฉาก
ประกอบการแสดง การนําเอาทาบัลเลท หรือทางิว้ มาใสในละครไทยเปนตน

276

ลักษณะเดนตางๆทีก่ ลาวมาแลวนั้นยอมสงผลใหการแสดงละครเปนทีร่ ูจักกันดีใน
หมูผูชมและนิยมเรียกขานละครของสมภพ จันทรประภา กันวา “ละครคุณสมภพ” ดวยกันทัง้ สิ้น
สรุป
ดังไดกลาวมาขางตนแลววาผลงานที่สรางชื่อเสียงใหสมภพ จันทรประภาเปนที่รู
จักของประชาชนโดยทั่วไปนัน่ ก็คือ”ละคร” ซึ่งละครของสมภพ จันทรประภานัน้ นับวาเปนละคร
รวมสมัยที่ผนวกเอาละครหลายประเภทเขามารวมกันทั้งละครพูด ละครรอง ละครพันทาง ละคร
ดึกดําบรรพเขาดวยกันจนเปนละครรูปแบบใหมทมี่ ีเอกลักษณเฉพาะตัวขึ้นซึ่งเรียกกันตอมาในภาย
หลังวา “ละครคุณสมภพ” โดยมีสมภพ จันทรประภาเปนผูเขียนบท อํานวยการแสดง ออกแบ
เครื่องแตงกายและบางครัง้ ยังลงมือกํากับการแสดงเองอีกดวย ทัง้ นี้มิใชวา สมภพ จันทรประภา
จะเปนผูเรียกชื่อหรือตั้งชื่อละครที่ตนเองไดจัดแสดงขึ้น หากแตเปนเพราะวาผูชมที่ไดรับชมละคร
ของ สมภพ จันทรประภาแลวจึงมาเรียกกันในหมูผูชมละครจนติดปากเหมือนกับเรียก “ละครกรม
พระนราฯ” หรือ”ละครหลวงวิจิตร”ซึ่งหมายถึงคณะละครที่มีสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระ
นราธิปประพันธพงศ หรือ หลวงวิจิตรวาทการเปนเจาของหรือหัวหนาคณะนั่นเอง เฉกเชนเดียว
กันก็เรียก “ละครคุณสมภพ” เพราะเปนที่รูกนั วาสมภพ จันทรประภาเปนผูท จี่ ัดแสดงใหชมหรือ
เปนเจาของคณะละครดังกลาวอันเปนเหตุเดียวกันนัน่ เองรูปแบบของละครคุณสมภพนัน้ มีทั้งที่
เปนละครพูด ละครแนวดึกดําบรรพ และละครพูดสลับลํา
ละครคุณสมภพนัน้ มีที่มาจากการรวมกลุมของสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยซึ่ง สมภพ จันทรประภาเปนคณะกรรมการและเปนประธานแผนกบันเทิงอยูในชั้น
แรกผูรวมงานหลักจะไดแก สุรพล วิรุฬหรักษ ศุภชัย สิทธิเลิศ เปนตน ครั้งแรกจะเปนการจัด
แสดงละครเนือ่ งในวันสําคัญๆของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสําหรับละครเรื่องแรกที่จัดแสดงไดแก
เรื่อง “ลิงลม”ประมาณปพทุ ธศักราช 2508 ซึ่งเปนละครพูดผสมโมเดิรนดานซ จากผลสําเร็จใน
ละครเรื่องแรกทําใหเกิดละครตามมาอีกในภายหลังอีกหลายเรื่องซึง่ ละครสวนใหญยงั คงเปนละคร
พูดเฉลิมพระเกียรติบุคคลสําคัญของไทยโดยจัดแสดงในวันมหาจุฬาลงกรณทางสถานีโทรทัศน
เรื่อยมา เรื่องที่แสดงไดแกเรื่อง เจาชีวิต รมโพธิท์ อง พระยอดเมืองขวาง ดําฤษณา ฉัตรแกว ฯลฯ
ตอมาในป พ.ศ. 2511 สมภพ จันทรประไดจัดแสดงละครประวัติศาสตรแนวดึกดําบรรพขึ้นเปน
เรื่องแรกเพื่อแสดงถวายเนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถ
ทรงมีพระชนมายุครบ 3 รอบ ในเรื่อง”นางเสือง”โดยจัดแสดง ณ โรงละครแหงชาติอันเปนตนเหตุ
ใหเกิดละครในแนวนี้ของสมภพ จันทรประภาติดตามมาอีกหลายเรื่อง เชน หนอหาญ นักพงศา
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บูเซ็กเทียน ตรอยกําศรวล ทาวทองกีบมา ศรีปราชญ ไอรลังคะ ฟารั่ว ทาวศรีสุดาจันทร
เฉกอะหมัด พอขุนเม็งราย ศรีธรรมาโศกราช พอขุนผาเมืองผูเสียสละ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช พระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระสุริโยทัย บางระจัน ผูวเิ ศษ สามัคคีเภท บรรพไทย ฯลฯ
ละครเรื่องตางๆเหลานี้ไดจัดแสดงใหไดรับชมทัง้ ทางโทรทัศนและทางเวที เสมอมา
สมภพ จันทรประภาไดจัดการแสดงละครเรื่องตางๆกวา 50 เรื่องทัง้ ที่เปนของตน
เองหรือที่จัดใหกับสถาบันตางๆ พอจะจัดลําดับจัดกลุมหรือแบงชวงระยะเวลาโดยสามารถแบง
ออกตามลักษณะที่จัดแสดงไดดังนี้
1. แสดงในนามสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนละครที่จัดขึ้นเพื่อ
แสดงเนื่องในวันสําคัญโดยที่จัดแสดงทางโทรทัศนเชนละครรอง อาทิ เรื่อง
ตุกตายอดรัก, เรื่องสาวเครือฟา, ที่สมภพ จันทรประภาไดทําการตัดตอมา
เพื่อแสดงทางโทรทัศน นอกจากนี้ยังมีละครพูดเรื่องตางๆเชน เงินถุงแดง, เจา
ชีวิต, สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ,พระบารมีมากพนรําพัน, ฯลฯ
2. คณะละครฉัตรแกว เกิดจากการรวมตัวของสมาคมนิสติ เกาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและไดแสดงละครพูดเรื่องฉัตรแกว จึงนําเอาชื่อเรื่องของละคร
มาตั้งเปนชื่อคณะ
3. คณะละครฉัตรแกวที่แสดงทางโทรทัศน ชวงป พ.ศ. 2514 – 2515 ละครสวน
ใหญที่แสดงจะเปนละครดึกดําบรรพ แตหลังจาก พ.ศ.2515แลวจะปรับ
เปลี่ยนเปนละครพูดแนวรอง
4. คณะละครฉัตรแกวที่แสดงทางเวที ซึง่ เริ่มตนดวยเรื่องนางเสือง,พอขุนเม็ง
ราย, ศรีธรรมาโศกราช เปนตน
5. ละครที่จัดใหกบั สถาบันการศึกษาอืน่ ๆนอกเหนือจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเชนมหาวิทยาลัยรามคําแหง, มหาวิทยาลัยเกษตร,และ
มหาวิทยาลัยมหิดล
6. คณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ มีหนาทีค่ อยตามเสด็จไป
แสดงละครเวลาแปรพระราชฐาน มีทั้งการแสดงบนเวที แสดงกลางแจง ถาย
ทําภาพยนต
7. ละครโทรทัศนในระยะหลังทีป่ รับบทละครเวทีมาแสดงเปนแบบละครโทรทัศน
เชนเรื่อง ยามาดา
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8. ละครที่กรมศิลปากรนําไปแสดง เรื่องศรีธรรมาโศกราช เรื่องสามมัคคีเภท
ในรูปแบบของกรมศิลปากร
9. ละครที่ผูอื่นนําไปแสดง
- ผูอื่นแสดงแตใชคนของสมภพ จันทรประภา กํากับการแสดง
- ผูอื่นแสดงตามบทแตไมแสดงตามแบบ เพราะรองไมไดจึงเปลี่ยน
จากการรองเปนพูดทั้งหมด
- แบบตัดตอบทละคร คือทําบทใหมจากบทเดิมของ สมภพ จันทรประภา
จากการลําดับหรือจัดกลุมการแสดงละครของสมภพ จันทรประภาจะทําใหเห็น
วาละครของสมภพ จันทรประภาทุกเรื่องทีผ่ านสายตาผูช มละครทั้งทางเวทีและทางโทรทัศนนนั้ ใน
การจัดแสดงแตละครั้งยอมตองมีรูปแบบและวิธีการทํางานการสรางละครในดานตางๆทัง้ การเขียน
บท การคัดเลือกตัวละคร การฝกซอม การบรรจุเพลง ตลอดจนการออกแบบเครื่องแตงกายและ
ออกแบบฉาก จากองคประกอบตางๆเหลานีท้ ําใหละครของสมภพ จันทรประภาจึงไดรับความ
นิยมในหมูของผูชมละครในสมัยนัน้ ไดเปนอยางดี ซึ่งสมภพ จันทรประภานัน้ มีรูปแบบวิธกี าร
ทํางานสรางละครที่เปนอกลักษณเฉพาะตัว ดังนี้ตอไปนี้
การเขียนบทสมภพ จันทรประภาเริ่มเขียนบทละครเมื่อประมาณ พ.ศ. 2507 ซึ่ง
บทละครในครัง้ แรกที่เขียนสวนใหญจะเปนบทละครพูดแทบทัง้ สิ้น ตอมาในป พ.ศ. 2511สมภพ
จันทรประภาไดแตงบทละครแนวดึกดําบรรพขึ้นเปนเรื่องแรก ซึง่ เปนแนวละครที่ทาํ ใหมีชื่อเสียง
โดงดังตอมาในภายหลัง ในการแตงบทหรือเขียนบทละครแตละเรื่องของสมภพ จันทรประภานัน้
มีหลักในการแตงหลายประการดวยกันซึ่งสมภพ จันทรประภามีแนวทางและวิธกี ารแตงบทละคร
แนวประวัติศาสตรของตนเองคือ
1. โครงเรื่องหรือที่มาของเรือ่ ง
สมภพ จันทรประภา แตงบทละครแนวประวัติศาสตรโดยการนําเอาประวัติของ
บุคคลเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต มาผูกขึ้นเปนเรื่องราวในละคร ทั้งนี้มีทั้งประวัติของบุคคล เหตุ
การณที่มีที่มาจากประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรตางชาติซึ่งที่มาของเรื่องเกือบทุกเรื่องจะ
ระบุบอกไวในบทนําเรื่องบาง เกริ่นเรื่องบางหรือ คําบรรยายกอนการแสดงเสมอเพื่อใหผูชมไดรับรู
ถึ ง ที่ ม าของละครเรื่ อ งนั้ น ๆก อ นได ช มละครในบทละครที่ เ ป น แนวประวั ติ ศ าสตร สมภพ
จันทรประภามักจะนําเอาบทละครที่เขียนขึ้นจากประวัติศาสตรหรือพงศาวดารทั้งของชาติไทยและ
ตางชาติมาเปนโครงเรื่องซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ
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1.1 บทละครที่มที มี่ าจากตํานาน พงศาวดาร หรือประวัติศาสตรไทยจํานวน 34
เรื่องไดแกเรื่อง หนอหาญ บูเช็กเทียน ไศเลนทรธิราช ทาวทองกีบมา วิสทุ ธิ
ราชเทวี ศรีปราชญ พระเจาอูทอง สมิงทอ พระสุพรรณกัลยา คําไขนอย
ซิงตึ้ง เจาองคหลอ ทาวศรีสุดาจันทร เฉกอะหมัด นางเสือง ขุนเม็งราย
ศรีธรรมาโศกราช พอขุนผาเมืองผูเสียสละ พระรามคําแหง สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระสุริโยทัย ชีสนิ บางระจัน อยุธยาอากูล
ทาวเทพษัตรียท าวศรีสุนทร เลือดนานเจา เผาไทย ยามาดา พระแมเจา
จามเทวี บรรพไทย สามัคคีเภท ตามพรลิงค ผูว ิเศษ สมเด็จพระนเรศวร
และพระสุพรรณกัลยา
1.2 บทละครที่มที มี่ าจากตํานาน พงศาวดารหรือประวัติศาสตรตางชาติจาํ นวน
8 เรื่องไดแกเรื่อง จามครวญ นักพงศา ตรอยกําศรวล อสัญแดหวา ชเยนทร
ไอรลังคะ ฟารัว่ ถะดูวา

หลังจากที่ไดโครงเรื่องหรือทีม่ าของเรื่องแลวสมภพ จันทรประภาก็จะเริ่มทําการ
เขียนบทหรือแตงบทละคร โดยมีวิธกี ารในการการเขียนบทละครดังตอไปนี้
1. การเปดเรื่อง ในการเขียนบทละครของสมภพ จันทรประภามีวิธกี ารเปดเรื่องของ
ละครแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะบทละครพูดที่จัดแสดงทางโทรทัศนนนั้ มีวิธีการ
เปดเรื่อง 4 ลักษณะดวยกันคือ
- การเปดเรื่องดวยการบรรยาย ไดแกเรื่องพระยอดเมืองขวาง รมโพธิ์ทอง
- เปดเรื่องดวยระบํา เปนการเปดเรื่องอีกรูปแบบหนึง่ ที่ไมคอยไดเห็นมากนักใน
ละครไทยไดแก เรื่องเจาชีวติ
- เปดเรื่องดวยเพลง เปนการเปดเรื่องหรือนําเรื่องละครอีกแบบหนึง่ ที่สมภพ
จันทรประภาไดคิดขึ้นไดแกเรื่องสูไมถอย
- เปดเรื่องดวยการดําเนินเรื่องในฉากที่ 1 ทันที ไดแกเรื่องสมเด็จกรมพระยา
ดํารงฯ พระพิทักษยุติธรรม ถองแท ดําฤษณา
- สวนบทละครพูดที่แสดงทางเวที มีเรื่องเดียว คือเรื่อง”ฉัตรแกว” มีการเปดเรื่อง
ดวยระบําแบบเดียวกับเรื่องเจาชีวิต
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ในบทละครดึกดําบรรพแสดงทางโทรทัศนนนั้ สมภพ จันทรประภาไดเปดเรื่อง
หรือนําเขาสูเรือ่ งหลายลักษณะดวยกันมีทงั้ เกริ่นนํา บรรยาย และดําเนินเรื่องในฉากแรกทันที ซึ่ง
การเกริ่นนําการบรรยายหรือการนําเขาสูเนื้อเรื่องในฉากแรกนั้นเพื่อเปนการชี้แจงใหผูชมเขาใจใน
ละครมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังบอกวัตถุประสงคของการแตงบทละคร อธิบายถึงทีม่ าของเรื่องเปนตน การ
เปดเรื่องในลักษระดังกลาวนีม้ ีอยูดวยกัน 4 แบบเชนเดียวกับละครพูดคือ
- การเปดเรื่องดวยคํานํา นี้มจี ํานวน 5 เรื่อง ไดแกเรื่องนักพงศา ไศเลนทร
ธิราช ตรอยกําศรวล อสัญแดหวา ทาวทองกีบมา
- เปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการเกริ่นนํา มีอยูด วยกันจํานวน 2 เรื่องไดแก เรื่อง
หนอหาญ และบูเช็กเทียน
- เปดเรื่องดวยการบรรยาย การเปดเรื่องหรือนําเรื่องในลักษณะนีม้ ีอยูด วยกัน
ทั้งหมด 13 เรื่องไดแกเรื่องศรีปราชญ ชเยนทร ไอรลังคะ สมิงทอ ฟารัว่
พระสุพรรณกัลยา คําไขนอย ซิงตึง้ ถะดูวา เจาองคหลอ ทาวศรีสดุ าจันทร
เฉกอะหมัด และจามครวญ
- เปดเรื่องดวยการดําเนินเรื่องในฉากแรกทันที ซึง่ มีลักษณะเดียวกันกับการ
เปดเรื่องดวยการดําเนินเรื่องในฉากแรกของละครพูดนัน่ เอง มีจาํ นวน 2 ดวย
กันไดแกพระเจาอูทอง และ เรื่องวิสุทธิราชเทวี
ในส ว นของบทละครดึ ก ดํ า บรรพ เวที วิ ธี ก ารเป ด หรื อ นํ า เรื่ อ งนั้ น จะมี ทั้ ง การ
บรรยาย การแสดงภาพนิ่งและการแสดงภาพนิ่งผสมการเคลื่อนไหว ซึ่งการเปดเรื่องหรือนําเรื่องที่
กลาวมาของละครที่แสดงทางเวทีจะใหความรูสึกและอรรถรสในการชมละครมากกวา ซึ่งในการ
เปดเรื่องของละครประเภทนี้จะมีดวยกัน 3 แบบคือ
- การเปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการบรรยายและการขับลํานํา การเปดเรื่องหรือ
นําเรื่องในลักษณะนี้จะปรากฏอยูในละครเรื่อง”สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
เพียงเรื่องเดียวเทานัน้
- การเปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการแสดงภาพนิง่ หรือการแสดง
ตาโบลวิวองก(Tableaux Vivantes) ประกอบการขับลํานํา ซึง่ การเปดเรื่อง
หรือนําเรื่องแบบนี้สันนิษฐานไดวาสมภพ จันทรประภา นาจะไดรับอิทธิพล
มาจากการแสดงตาโบลวิวองกของเจาพระยาเทเวศรวงวิวัฒน การเปดเรื่อง
หรือนําเรื่องในลักษณะนีจ้ ะมีอยูแตในการแสดงละครดึกดําบรรพที่จัดแสดง
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ทางเวทีเทานัน้ มีจํานวน 6 เรื่องไดแกเรื่องนางเสือง ศรีธรรมาโศกราช
พอขุนผาเมือง ผูเสียสละ สมเด็จพระสุริโยทัย ชีสนิ และตามพรลิงค
- การเปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการแสดงภาพเคลื่อนไหวติดตอกับภาพนิง่ ใน
การเปดเรื่องแบบนี้จะมีปรากฏในละครเรื่อง “พอขุนเม็งรายมหาราช” เพียง
เรื่องเดียวเทานั้น
ในบทละครพูดสลับลําโทรทัศนสวนใหญจะมีการเปดเรื่องหรือนําเรื่องเหมือนกับ
ละครดึกดําบรรพที่ไดกลาวมาแลวคือ
- การเปดเรื่องดวยการบรรยายแลวจึงเริ่มฉากแรกการเปดเรื่องหรือนําเรื่องใน
ลักษณะนีม้ ีดว ยกัน 5เรื่อง คือเรื่องอยุธยาอากูล เลือดนานเจา เผาไทย
ทาวเทพษัตรีย – ทาวศรีสุนทร และยามาดา
สวนบทละครพูดสลับลําที่ใชแสดงทางเวทีนนั้ ก็มีวิธกี ารเปดเรื่องดวยการบรรยาย
พรอมทัง้ มีการแสดงภาพนิง่ และการขับลํานําประกอบดวยซึ่งบทละครในลักษณะนี้มจี ํานวน6 เรื่อง
ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้
- การเปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการบรรยายลวน มีเรื่องเดียวคือเรื่องบรรพไทย
- การเปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการแสดงภาพนิง่ ประกอบคําบรรยาย จํานวน 4
เรื่องไดแกเรื่องพระรามคําแหง ผูว ิเศษ สามัคคีเภท และพระแมเจาจามเทวี
- การเปดเรื่องหรือนําเรื่องดวยการขับเสภา มีเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องบางระจัน
บทละครพูด บทละครดึกดําบรรพหรือบทละครพูดสลับลํา ที่สมภพ จันทรประภา
ไดประพันธขนึ้ ทัง้ ทีเ่ ปนบทละครโทรทัศนก็ดีหรือเปนบทละครเวทีก็ดลี วนแตมีวธิ ีการนําเรื่องหรือ
เปดเรื่องเพื่อนําเขาสูฉากแรกของละครดวยกันทั้งสิน้ และการเปดเรื่องหรือการนําเรือ่ งนี้กจ็ ะเปแรง
จูงใจใหกับผูชมไดรับความเพลิดเพลินในการรับชมละครมากยิง่ ขึ้นนับไดวาสมภพ จันทรประภา
เปนผูริเริ่มและเปนตนแบบที่ใชมากันทุกวันนี้
2. การสอดแทรกสํานวน สุภาษิตคําพังเพย และแนวคิด คติไทย
บทละครของสมภพ จันทรประภานั้นมักจะนิยมสอดแทรกแนวคิด คติ สํานวน
และสุภาษิตคําพังเพยไวในเนื้อเรื่องเสมอ สํานวนที่ใชมกั คําไทยแทที่เปนแบบชาวบานธรรมดาและ
สํานวนที่เปนของชาวรัวชาววังซึ่งนับไดวา เปนจุดเดนอันหนึ่งในละครคุณสมภพ เชนการสอดแทรก
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สํานวนในบทละครพูดเรื่องเจาชีวิตเชน” ฉันจะชั่วก็ชวั่ แตตัวยักษ ไมพาศักดิ์สุรยิ วงศใหเสื่อมสูญ”
หรือในบทละครดึกดําบรรพนั้นมีการสอดแทรกสํานวนตางๆอยูอยางมากมายสวนใหญเปนสํานวน
ที่เคยไดยินไดฟงกันมาแลวและเปนสํานวนไทยแททกุ สํานวนเชน ”ตกกระไดพลอยโจนหรืออาบ
เหงื่อตางน้ํา”เปนตน จากสํานวนตางๆดังกลาว สมภพ จันทรประภานํามาเขียนเปนคํากลอนสอด
แทรกลงในบทละครของตนเองเกือบทุกเรือ่ งเชนในบทละครเรื่องนักพงศา
นักพงศา -

- เพลงสะสม เราอาบเหงื่อ ตางน้าํ
ไมเลือกวา
ดึกดื่น
ทุมเท
ลงไป
ไมเคย
จะเสียดาย

ทุกค่ําคืน
หรือเชาสาย
ทั้งใจกาย
แมชีวิต

เชนเดียวกันบทละครพูดสลับลําการนั้นสอดแทรกสํานวนตางๆก็ยงั คงมีใหเห็น
เหมือนบทละครประเภทอื่นมักจะเห็นสํานวนไทยตางๆสอดแทรกอยูเสมอเชน สํานวนทีว่ า”หมามัน
จะเกิด ชิงหมาเกิด” จากตัวอยางดังกลาวในบทละครพูดของสมภพ จันทรประภาทําใหเห็นวา
ผูแตงตองการสอดแทรกสํานวน สุภาษิตคําพังเพย เพื่อใหไวเปนเครื่องเตือนสติแกผูที่รับชมละคร
ของตนเทานัน้
ในการสอดแทรกสุภาษิต คําพังเพยที่ปรากฏในบทละครพูดโทรทัศน เรือ่ ง
“สูไมถอย” นั้นปรากฏวามีการสอดแทรกสุภาษิตคําพังเพยไว เชน”น้ําขึ้นใหรีบตัก” หรือคําวา”
หนีเสือปะตะเฆ”เปนตน
ในบทละครดึกดําบรรพทงั้ บทละครโทรทัศนหรือบทละครที่จัดแสดงทางเวทีก็ดี
มักปรากฏวามีการสอกแทรกสุภาษิต คําพังเพยไวเชนเดียวกันบทละครประเภทนี้มักจะนําเสนอ
สุภาษิต คําพังเพยตางๆดวยคํากลอนดวยกันทั้งสิน้ เชนบทของประสันตาในเรื่องไอรลังคะ
- เพลง ประสันตา ไปไหน
ลําพังตัว
หัวหาย
ไปสองคน
เพื่อนตาย
คนเฒาสอน
แนนอน
สามคน
รอดได
ภูธร
จงโปรด
พิจารณา
ในบทละครพูดสลับลําก็มีการสอดแทรกสุภาษิตคําพังเพยไวเชนเดียวกันเชน”กวา
ถั่วจะสุกงาก็ไหม”,”น้ําเชี่ยวอยาขวางเรือ”หรือ”กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา” เปนตนการสอดแทรก
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หรือแฝงไวดวยคติไทย สมภพ จันทรประภามักจะแฝงคติไทยไวในบทละครทุกประเภทของตนเอง
เสมอ สวนใหญจะเปนการเตือนสติและใหเกิดความรักวคามสามัคคีแตไมใชเปนการปลุกใจใหรัก
ชาติเชนเดียวกับละครหลวงวิจิตรหากแตจะใหสํานึกในหนาที่ที่ตนเองพึงกระทําในการที่ไดเกิดมา
เปนคนไทยเทานั้นเอง เชนในละครพูดเรื่องพระยอดเมืองขวางในบทของนิ่มวา “คุณพระฯเปนชาง
เทาหนา อิฉันเปนชางเทาหลัง อิฉันควรไปดวย ลําบากอยางไรฉันไมกลัว” หรือในละครดึกดําบรรพ
และละครพูดสลับลําทุกๆเรื่องก็จะมีปรากฏใหเห็นเสมอ
3. บทบริภาษที่ปรากฏในบทละคร
เปนที่รกู ันวาลักษณะเดนอีกหนึง่ อยางที่จะขาดเสียไมไดในบทละครของสมภพ
จันทรประภาก็คือ”บทบริภาษ” ซึ่งผูแตงไดแทรกบทบริภาษตางๆไวในบทละครของตนเองเกือบทุก
เรื่องโดยจะเปนการปะทะคารมระหวางตัวละครทั้งสองฝายโตตอบกันอันมีสาเหตุมาจากเรื่องของ
ความรักและการทําสงครามทั้งสิน้ บทบริภาษในละครของสมภพ จันทรประภานั้นมักจะใชบท
กลอนทีก่ ระทัดรัดเรียบงายไดใจความแตแฝงไวดวยความแสบสันอยางมโหฬาร
บทบริภาษในบทละครของสมภพ จันทรประภานั้นสามารถแบงออกตามลักษณะ
อารมณของตัวละครแตละเรื่องซึ่งมีทั้งการกระทบกระเทียบเปรียบเปรย การถากถางเยยหยัน การ
หึงหวงการยั่วยุ ตลอดจนความไมสมหวังในสิง่ ที่ตนเองปรารถนาซึง่ มีทงั้ การบริภาษแบบผูดีและ
แบบที่เรียกวาแบบตลาด โดยเฉพาะในละครแนวดึกดําบรรพนนั้ สามารถแยกบทบริภาษออกได
เปน การบริภาษระหวางหญิงกับหญิงอันมีสาเหตุมาจากการหึงหวง การบริภาษระหวางหญิงกับ
ชายหรือชายกับหญิงอันมีสาเหตุมาจากการตัดพอตอวากันดวยความเขาใจผิดของแตละฝาย ใน
เรื่องของความรัก รวมทัง้ ความไมพอใจและความโกรธที่ถูกขมเหงกระทําย่ํายี ซึ่งในบทบริภาษ
ลักษณะอยางนี้มีปรากฏมากที่สุดในบทละครดึกดําบรรพหรือการบริภาษกันระหวางชายกับชาย
ในการยัว่ ยุที่จะกอใหเกิดการทําสงครามเปนตน
บทบริภาษจึงนับไดวาเปนลักษณะเดนที่สดุ ในบทละครของสมภพ จันทรประภาที่
จะขาดเสียไมไดในการแสดงละครทุกเรื่อง เปนการปะทะคารมกันไมวา จะหยาบหรือละเอียด พูด
จาเสียดสี ถากถางเยาะเยยโดยใชคําไทยแทๆ ซึ่งถือวาเปนฉากใหญทจี่ ะขาดเสียไมไดเลยในละคร
คุณสมภพ ดังที่ผูใหคําจํากัดความไดกลาวไวขางตนวา”สิ่งที่ขาดไมไดเลยในละครคุณสมภพก็คือ
บทบริภาษ”
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4. ความตระการตาในบทละคร
อีก สิ่ งหนึ่ งที่ ป รากฏในบทละครของสมภพ จัน ทรประภาก็ คือ การสรางความ
ตระการตาใหกับละครเพื่อแสดงใหผูชมเกิดความติดตาตรึงใจกับความยิ่งใหญงดงามในฉากการ
จัดทัพ ยกทัพ ระบําหรือขบวนแหตางๆที่ไดจัดแสดงไวในละครเรื่องตางๆอยางสวยงาม ทั้งนี้เพื่อ
เปนการเพิ่มความสําเริงสําราญอารมณใหแกผูชมดวย สวนสาเหตุของการที่พยายามสอดแทรก
ความตระการตาตางๆไวในบทละครนั้นนอกจากจะทําตามความนิยมของการแตงบทละครแลว
อีกประการหนึ่งก็เพื่อที่จะลอตาคนดู ซึ่งการสรางความตระการตาของสมภพ จันทรประภานั้นจะ
ปรากฏอยูในการจัดทัพหรือฉากรบ ในขบวนแห และการแสดงระบําตางๆที่แทรกอยูในการเปด
เรื่อง ปดเรื่อง หรือในตอนกลางเรื่องนั่นเอง
5. การใชภาษาตางประเทศในบทละคร
บทละครของสมภพ จันทรประภา สวนใหญจะเปนบทละครแนวประวัติศาสตร
ทั้งที่เปนของชาติไทยและตางชาติ ฉะนั้นผูแตงมักจะสอดแทรกภาษาของแตละชาติเอาไวดวย
นับวาเปนความสามารถพิเศษอยางหนึ่งของผูแตง
ซึ่งในการแทรกภาษาตางชาติของสมภพ
จันทรประภานั้นมักนิยมใชคําหรือภาษางายๆที่คนทัว่ ไปมักไดยินไดฟงหรือคุนหูอยูแลวมาแทรกไว
ในบทละครของตนเองทัง้ ที่เปนบทเจรจาและบทรองเชนในเรื่อง ซิงตึ้ง ตอนที่เตียเองหยวยเบิกตัว
เซียมเตี๋ยงเขาเฝาพระอินทราธิราชวา
- เพลงแปะเลชุน เซียมเตี๋ยง
ปเหีย
บวงสวย
บอจิ่งซี้
เตียเอ็งหยวย
ขอเดชะ
ฝาธุลี
ปกเกศา
เซียมเตี๋ยง
หวงงัง้
จิ่งตงปอ
บอชา
เตียเอ็งหยวย
ถูกตาม
พระวาจา
ของทรงไชย
นอกจากภาษาจีนแลวในภาษาอื่นๆ ผูแตงก็นาํ มาแทรกไวในบทละครของตนเอง
ที่มีเนื้อเรื่องเกีย่ วกับตางชาติ เชน ภาษาชวาเปนตน นับไดวาสมภพ จันทรประภาเปนผูห นึ่งทีม่ ี
ความรูความสามารถ ในการใชภาษาตางชาติเขามาสอดแทรกในบทละครของตนเองเพื่อสื่อสาร
ใหผูชมเขาใจไดงายยิง่ ขึ้นโดยไมเสียอรรถรสในการชมละครเรื่องนั้นๆ
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6. การปดเรื่อง
การปดเรื่องในละครของสมภพ จันทรประภานั้นนิยมการจบเรื่องหรือปดเรื่อง 2
ลักษณะคือ
- การปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม
- การปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม
ในแบบที่จบลงดวยสุขนาฏกรรมคือการจบลงดวยความสุขของตัวละครนั้นทีเ่ ปน
บทละครพูดมีดวยกันหลายเรื่อง เชน เจาชีวิต, รมโพธิท์ อง, สูไมถอย เปนตน สวนในบทละครดึก
ดําบรรพ เชนเรื่อง หนอหาญ, ฟารั่ว, ทาวทองกีบมา, พอขุนผาเมืองผูเสียสละ ฯลฯ และในบท
ละครพูดสลับลํา เชน ทาวเทพษัตรีย- ทาวศรีสนุ ทร,บรรพไทย,และอยุธยาอากูลเปนตน
นอกจากนี้ ในบทละครบางเรื่องของ สมภพ จัน ทรประภา ที่จ บในลัก ษณะสุ ข
นาฏกรรมยังมีความแตกตางจากละครของผูอื่นบางโดยผูแตงมีความตองการใหมีการจบแบบสนุก
สนานจึงแทรกระบําไวดวย ซึ่งการปดเรื่องในลักษณะสุขนาฏกรรมแบบมีระบําปดทายในบทละคร
พูดจะมีเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องฉัตรแกว สวนในบทละครดึกดําบรรพก็มีปรากฏใหเห็นเชนเรื่อง นาง
เสือง, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระเจาอูทอง, ศรีธรรมาโศกราช เปนตน สวนในบทละครพูด
สลับลําจะมีดวยกัน 2 เรื่องคือพระรามคําแหงและผูวิเศษ
สวนการปดเรื่องอีกลักษณะหนึง่ คือการปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม ซึง่ การปดเรื่อง
แบบโศกนาฏกรรมนี้ สมภพ จันทรประภาไดใชวิธีการจบเรื่องในละครของตนเองหลายแบบดวย
กันเชนการปดเรื่องดวยการจบตามเรื่อง การปดเรือ่ งดวยการแสดงความอาลัยตัวละครที่จากไป
การปดเรื่องดวยความพลัดพราก การปดเรื่องดวยการตายของตัวละครที่เปนตัวเอกเปนตน
การคัดเลือกตัวละครในการแสดงละครของสมภพ จันทรประภา การคัดเลือกตัว
ละครหรือการวางตัวละครทีจ่ ะแสดงในแตละเรื่องนัน้ ยอมตองมีความละเอียดพิถพี ถิ ัน ใหสมกับ
บทบาทของละครเรื่องนั้นๆ ในการคัดเลือกตัวละครแตละเรื่องที่จะแสดงนัน้ สมภพ จันทรประภา
นั้นใชวิธที ี่วา เขียนบทเสร็จแลวจึงคัดเลือกตัวละครประการหนึง่ และมองตัวละครไวกอ นแลวจึงลง
มือเขียนบทละครอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสมภพ จันทรประภามองเห็นความ
สามารถของตัวละครที่จะมารับบทบาทในการแสดงละครของตนเองในแตละเรื่องแตกตางกันไป
นอกจากนี้สมภพ จันทรประภามีวิธีเลือกตัวละครเพื่อใชในแสดงละครของตนเอง
อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือดูบุคลิกลักษณะอุปนิสัยของมนุษยดวย แตเมื่อรวมความแลวการคัดเลือกตัว
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ละครของสมภพ จั น ทรประภาจะมี วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กตั ว ละครที่ พ อจะสรุป ออกมาได ด ว ยกั น 2
ลักษณะดวยกันคือ
1.คัดเลือกผูแสดงกอนแลวจึงทําการเขียนบทใหเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ
ความงามและความสามารถของผูแสดงนัน้ ๆ
2.เขียนบทขึ้นกอนแลวจึงทําการคัดเลือกผูแ สดงใหเหมาะสมลงตัวกับบทบาทที่
จะไดรับ
การฝกซอม ในการแสดงละครของสมภพ จันทรประภาทุกเรื่องเมื่อเขียนบทละคร
แลวก็จะทําการก็จะเปนการประชุมแจกจายงานในแตละหนาที่และเริ่มทําการฝกซอมกันซึง่ ในการ
ฝกซอมละครของสมภพ จันทรประภาจะมีวิธีการที่แตกตางจากการฝกซอมละครโดยทั่วไป กลาว
คือในการฝกซอมสมภพ จันทรประภานัน้ เมื่อแจกบทและทําความเขาใจกับผูแสดงแลวก็จะเริ่มฝก
ซอมละครไปเรื่อยๆไมใชซอมทีละฉากแตจะไปซอมเรียงลําดับฉากตั้งแตตนเรื่องบนเวทีเลย ซึง่ ใน
การฝกซอมแตละครั้งถึงแมวาสมภพ จันทรประภาจะไมไดเปนผูกํากับการแสดงในละครเรื่องนั้นก็
ตามแตทานก็จะนัง่ เฝาดูการฝกซอมเกือบทุกครั้ง
การฝกซอมของละครคุณสมภพ นัน้ มีการฝกซอมเฉพาะทางดวยซึง่ พอจะแบงการ
ฝกซอมของละครคุณสมภพ ไดดังตอไปนี้
1. ฝกซอมทารํา
- รําตีบทหรือใชบท ซึง่ ในละครของสมภพ จันทรประภานั้นจะไมเนนการตีบท
ทุกคําแบบละครในแตจะมีการตีบทหรือรําใชบทเลียนแบบอยางละครของ
กรมพระยานริศฯทั้งนี้ตองขึน้ อยูกับความสามารถของผูแ สดงดวย และในการ
ตีบทของตัวละครก็จะเปนการตีบทในทางายๆทัง้ นี้ขนึ้ อยูกับความสามารถ
ของผูแสดงเปนหลักและจะมีการแสดงอารมณของตัวละครเปนองคประกอบ
ดวยเพื่อใหเกิดความสวยงามตามลักษณะการแสดงละครแนวดึกดําบรรพ
ของสมภพ จันทรประภา
2. ฝกซอมการรองเพลง
การรองเพลงเปนสวนสําคัญสวนหนึง่ ในการแสดงละครของสมภพ จันทรประภา
เนื่องจากบทประพันธสว นใหญนั้นจะเปนแนวละครดึกดําบรรพและละครพูดสลับลํา การรองเพลง
จึงเปนองคประกอบที่สาํ คัญยิ่งในการแสดงละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา ในการฝก
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ซอมรองเพลงขั้นตนจะมีสจุ ติ ต ดุริยะประณีตเปนผูฝกซอมหรือตอเพลงใหซงึ่ ถือเปนขั้นแรกของการ
ฝกซอมแลวตอจากนั้นนักแสดงหรือผูแสดงละครที่มีบทรองของตนเองก็ตองทําการฝกซอมในขั้นที่
สองตอไปอีก ในการซอมขัน้ ที่สองนี้ก็คือการฝกซอมที่เรียกวา”ซอมเขาเครื่อง” หมายถึงการฝกซอม
รองเพลงโดยมีเครื่องดนตรีประกอบ ในการซอมเขาเครื่องหรือซอมกับดนตรีในแตละครั้งสุจติ ต
ดุริยะประณีตซึ่งเปนครูผฝกซอมการรองเพลงของนักแสดงจะตองมาควบคุมดวยตนเองทุกครั้ง
นอกจากจะซอมรองเขากับดนตรีแลวในบางครั้งก็จะก็จะฝกซอมรองเพลงประกอบทารํารวมกัน
ดวย ทัง้ นี้จากการฝกซอมรองเพลงแลวถามีขอบกพรองในการขับรองก็จะมีการแกไขเปลี่ยนเพลง
อีกครั้งหนึ่งเพือ่ ใหเหมาะสมกับอารมณและเนื้อเรื่องของการแสดงไปพรอมกันดวย
การบรรจุเพลงครั้งแรกที่สมภพ จันทรประภาแตงบทละครเรื่องนางเสืองเปนเรื่อง
แรกขึ้นนั้นก็ไดศิลปนแหงชาติสาขาศิลปการแสดงดนตรีไทยคืออาจารยมนตรี ตราโมทเปนผูบรรจุ
เพลงให ซึง่ อาจารยมนตรี ตราโมทไดบรรจุเพลงรองซึ่งเปนเพลงในอัตรา 2 ชั้นเปนเพลงรองงายๆที่
เคยไดยินไดฟง และใชกับการแสดงโขนละคร เชนเพลงลาวดวงเดือน หรือ นาคราช เปนตน
ในการบรรจุเพลงบรรเลงและเพลงรองในบทละครของสมภพ จันทรประภา เรื่อง
ตอๆมา กวา 40 เรื่องผูบรรจุเพลงในบทละครคือสุจิตต ดุริยะประณีตหัวหนาวงดนตรีดุริยะ
ประณีต ที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงทุกครั้ง โดยสุจิตต ดุริยะประณีต นั้นจะศึกษาบทละคร
ของสมภพ จันทรประภากอนแลวจึงคิดใสเพลงลงไป
การออกแบบอุปกรณการแสดง
การออกแบบอุปกรณการแสดงในละครคุณสมภพมีดวยกัน 4 อยางคือ
1. การออกแบบเครื่องแตงกาย
การสรางเครื่องแตงกายตลอดจนเครื่องประดับและศิราภรณที่ใชแสดงในละคร
ของสมภพ จันทรประภานัน้ ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ถือเปนลักษณะเดนอีกอยางหนึ่งที่จะ
ขาดไมไดในละครคุณสมภพ ซึ่งแนวคิดและวิธีการสรางเครื่องแตงกาย เครื่องประดับและศิราภรณ
ของสมภพ จันทรประภานั้นเกิดจากการคนควาหลักฐานทางประวัติศาสตรแตละยุคแตละสมัยที่
สามารถสืบคนไดแลวจึงนําเอาขอมูลตางๆเหลานั้นมาออกแบบสรางเครื่องแตงกาย เพื่อใหรองรับ
กับฉากและศิลปประจําชาติตางๆ ทั้งนี้โดยมีผูรวมงานที่ใกลชิดทัง้ สองทานคือ สุรพล วิรุฬหรักษ
และ ศุภชัย สิทธิเลิศเปนผูสนองแนวความคิดดังกลาวลงมือปฏิบัติในการออกแบบสรางเครื่องแตง
กายละครที่มคี วามสวยงามถูกตองตามยุคสมัยในละครทุกๆเรื่องดวย
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2. การออกแบบการแตงหนาและทรงผม
ในการออกแบบการแตงหนาและทรงผมจะมีการวางแผนงานในดานนี้เปน
อยางดีดวยการรางภาพวิธีการแตงหนาเสียกอน เพื่อสะดวกตอการทํางานละครคุณสมภพที่ตองใช
ผูแสดงมากและมักจะมีการปรับเปลี่ยนใหสะดวกแกการแสดงดวยโดยคํานึงถึงความงามและ
ความกลมกลืนของสีสันที่จะปรากฏสูสายตาผูชมเปนหลัก
3. การออกแบบฉาก
ฉากเปนองคประกอบอีกอยางหนึ่งที่จะขาดไมไดในการแสดงละครของไทยซึ่ง
ฉากจะเปนสวนที่เสริมสรางความสมจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้นในละครเรื่องตางๆ ฉากมีความ
หมาย 3 ประการแตกตางกันคือ 1.สถานการณ 2.สถานที่ และ 3.วัสดุและสิ่งกอสราง ในละคร
ของสมภพ จันทรประภา เรื่องฉากก็เปนจุดเดนหรือลักษณะเดนอีกอยางหนึ่งที่ไดรับคําชมจากผู
ชมละครเรื่องตางๆอยางมากมาย ในการแสดงครั้งแรกๆสวนใหญมกั จะแสดงทางโทรทัศนดงั นัน้ ใน
การออกแบบฉากหรือสรางฉากจึงเปนหนาที่ของทางสถานีโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหมเปนสวน
ใหญ โดยมีสมภพ จันทรประภา และ สุรพล วิรุฬหรักษเปนผูใหคําแนะนําและบอกถึงความ
ประสงคของผูแ ตงวาตองการฉากอะไร ตอมาเมื่อสมภพ จันทรประภาจัดแสดงละครบนเวทีมาก
ขึ้น ก็ไดสุรพล วิรฬุ หรักษเปนผูออกแบบฉาก ซึง่ ในการออกแบบฉากละครแตละเรื่องนั้นมีดวยกัน
2 แบบที่เรียกวา “ฉากแบบเสมือนจริง” และ ”ฉากแบบจินตนาการ”
นอกจากนี้ในละครของ สมภพ จันทรประภา ยังไดนําเอาสไลดมาฉายประกอบ
ฉากดวยนับไดวา สมภพ จันทรประภา เปนผูหนึ่งที่มีแนวความคิดในการหาอุปกรณ ใหมๆมา
ประกอบฉากในละครของตนเองอยูเสมอซึ่งถือวาเปนปรากฏการณใหมในวงการละครของไทยที่
เกิดขึ้นในสมัยนั้นทีเดียว
4. การออกแบบอุปกรณอื่นๆ
ในการออกแบบอุปกรณอื่นๆหรือบางครั้งจะเรียกวาอุปกรณประกอบฉากนั้น
จะมีดวยกัน 2 ประเภทคือ เครื่องอาวุธและเครื่องประกอบขบวนแหหรือกองทัพในการออกแบบ
การสรางนั้นจะคํานึงถึงความสอดคลองกับยุคสมัยและเชื้อชาติของตัวละครในเรื่องเพื่อสรางความ
ตระการตาในการแสดง

บทที่ 4
ลักษณะเฉพาะของละครคุณสมภพ
จากการศึกษาประวัติชีวิตและผลงานทางการละครของ สมภพ จันทรประภา
พบวาปจจัยสําคัญที่สงผลตอการสรางสรรคงานละครของ สมภพ จันทรประภา นัน้ อาจจะแบงได
เปน 2 ประการ คือ 1. รสนิยม ของ สมภพ จันทรประภาเอง และ 2.ผูแสดง ในการจัดการ
แสดงละครเรื่องนัน้ ๆ
หากพิจารณาจากประวัติชีวติ ของ สมภพ จันทรประภา พบวาทานมีความสนใจ
ใฝรูในดานอักษรศาสตร และประวัติศาสตร เปนอยางมาก แมวาจะเรียนทางดานวิศวกรรมศาสตร
โดยสิ่งที่เปนเครื่องยืนยันไดเปนอยางดี คือ ผลงานการเขียนอันหลากหลายทัง้ ดาน สารคดีและ
บันเทิงคดี ซึง่ ถึงพรอมดวยปริมาณและคุณภาพดังที่ไดกลาวอยางละเอียดไวแลวในบทที่ 2
ดวยรสนิยมและความพึงพอใจดังกลาว เปนปจจัยสําคัญอันสงผลใหผลงานละคร
ของ สมภพ จันทรประภา ที่ไดสรางสรรคออกมานั้น มักจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร
บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร หรือ ตํานานตาง ๆ ซึ่งในการทําละครประวัติศาสตรแตละครั้ง
สมภพ จันทรประภา ไดใหความสําคัญกับการศึกษาคนควาของขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับยุคสมัยของ
เรื่องนั้นอยางละเอียด ดังที่ไดรวิสากลาวไววา “ทําละครจากเคาโครงของพงศาวดาร และ
ประวัติศาสตร กวาจะออกมาเปนละครเรื่องหนึ่ง ๆ ที่ไดเห็นออกมาสูสายตานี้ ตองใชเวลาคน
ควากันนาน บางเรื่องเปนป จากหนังสือนับสิบเลม”1
ถึงแมวา สมภพ จันทรประภา จะเปนผูสนใจใสใจในการศึกษาประวัติศาสตรและ
คํานึงถึงความถูกตองทางประวัติศาสตรในการสรางสรรคงานละครทุกครั้ง แตทานก็ไดพยายามชี้
แจงบอยครั้งไวในคํานําหรีอคําบรรยายละครเปนจํานวนมาก วา ละครของทานนั้นมุงเนนในดาน
สรางความบันเทิงมากกวาจะใหนําเปนหลักฐานอางอิงทางประวัติศาสตร ดังตัวอยางคําบรรยาย
ในละครดึกดําบรรพ เรื่องพอขุนเม็งรายวา“ละครที่จัดเลนนี้ จัดเปนเพียงละครเทานั้น ไมใชตํานาน
ไมใชพงศาวดาร เพราะนางจวงจันทร ก็ดี พระมหาเทวี ก็ดี ที่เปนเจานายฝายในเมืองลําพูน ไม
มีปรากฎในพงศาวดาร มีอยูแตในจินตนาการของผูเขียน นอกจากนั้นผูเขียนไมไดออกนอกรอย
ประวัติศาสตรแตประการใด ละครแบบนี้ คุณหลวงวิจิตรวาทการก็เคยแตงไวหลายเรื่อง”2

1
2

รวิสา (นามแฝง), “สมเด็จพระสุริโยทัย,” สกุลไทย, ป28 ฉบับที่ 1416 วันที่ 19 ต.ค. 2525, หนา47
สมภพ จันทรประภา, บทละครดึกดําบรรพ ของ สมภพ จันทรประภา ชุดที่ 7, อัดสําเนา, หนา ค.
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นอกจากนี้ การที่ สมภพ จันทรประภา ไดเติบโตในวังบานหมอของตนสกุล
กุญชร ฯ ซึ่งเปนตนสุกลที่มีความผูกพันกับละครมาชานาน ทําให สมภพ จันทรประภา มีโอกาส
คลุกคลีและผูกพั นกับกระบวนเลน ละครดึกดําบรรพ อัน เปน ละครที่มีชื่อเสียงของวังบานหม อ
ประกอบทั้งยังเปนผูชื่นชมในบทละครพูดคํากลอนเรื่องพระรวง ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว จึงทําให สมภพ จันทรประภา มีความสนใจในดานงานละคร และไดสรางสรรคงาน
ละครที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งเปนการผนวกเอาละครหลายๆ ประเภทเขาดวยกันทั้งละครดึกดํา
บรรพ ละครพันทาง ละครรอง และละครพูด
โดยลักษณะรูปแบบละครพันทางที่ปรากฏในละครคุณสมภพนั้น จะเห็นไดชัดเจน
จากการที่มีละครหลายเรื่องเปนเรื่องราวประวัติศาสตรของชาติอื่น เชน ตรอยกําศรวล ไอรลังคะ
ฯลฯ หรือ เมื่อตองนําเรื่องที่มีอยูแลวมาจัดแสดง ทานก็จะมักเลือกตอนที่มีตัวละครตางชนชาติ
เชน เมื่อครั้งดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมศิลปากร ทานไดมีโอกาสทําละครเรื่องพระอภัยมณี ก็
เลือกตอนหึงละเวงมาจัดแสดง โดยเริ่มเรื่องที่ทัพเมืองตาง ๆ ไดยกมาชวยนางละเวงรบกับพระ
อภัยมณี ซึ่งเปนฉากที่เปดโอกาสใหมีตัวละครตางชาติตางภาษาอยูรวมกันเปนอันมากดังในภาพ
ประกอบ

ภาพที่ 118 การแสดงละครพันทางเรื่องพระอภัยมณีตอนหึงละเวง
แสดงโดย กองการสังคีตกรมศิลปากร เมือ่ ครั้งที่สมภพ จันทรประภาเปนรองอธิบดี
เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา
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นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อสบโอกาส สมภพ จัน ทรประภา ก็มักจะใหมีตัวละคร
หลายชาติหลายภาษาปรากฏในละครของตนเสมอ แมจะไมมีความจําเปนในการสรางตัวละครใน
ลักษณะดังกลาวขึ้นมาก็ตาม เชน ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท ไดกําหนดใหรานีคนหนึ่งเปน
คนเชื้อจีน ทั้งๆที่เนื้อเรื่องในละครนั้นเปนเรื่องราวเกี่ยวกับแขก เปนตน
ผูแสดงเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่ง ซึ่งสงผลตอการสรางสรรคบทละคร ของ
สมภพ จันทรประภา ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะคณะละครของสมภพ จันทรประภา เปนคณะ
ละครสมัครเลนมิไดเปนนักแสดงอาชีพ อยางกรมศิลปากร ดังนั้นทําใหในการสรางสรรคบท
ละครตองคํานึงถึงศักยภาพของผูแสดงเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากในละครบางเรื่อง จะมีการ
กําหนดวางตัวผูแสดงสําคัญ ไวกอน แลวจึงแตงบทละคร บทรอง และบรรจุทํานองเพลง ให
เหมาะกับความสามารถในการขับรองและการรําของผูที่จะแสดงเปนตัวละครนั้น ๆ ดังที่สมภพ
จันทรประภา ไดเลาวา “ก็มีตัวละครของเราบางคน ที่รําไมคอยได รําไมสวย แตวาเลือกตัวไวใน
ใจแลววาจะใหแสดงเปนตัวนี้ถึงจะสม ก็ตองแตงบทใหพูดมาก ๆ รํานอย ๆ รองนอย ๆ”3 โดยตัว
อยางที่เห็นชัดเจนที่สุด ก็คือ การปรับเปลี่ยนเพลงรองบางเพลง และปรับแกเพลงรองบางเพลง
ใหเปนบทเจรจา เมื่อทราบวา เดนดวง พุมศิริ ซึ่งรับบทเปนเจาพระยานครในเรื่อง ศรีปราชญ
นั้น ไมอยูในภาวะที่จะรองเพลงไดสะดวก
ดั งที่ ไดก ล าวมาแลววาละครคุ ณ สมภพมักจะมี เนื้ อหาเกี่ยวกั บ ประวัติ ศาสตร
บุคคลในประวัติศาสตร ตลอดจนตํานาน พงศาวดารตาง ๆ ซึ่งทําใหมักมีการนําไปเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงกับละครหลวงวิจิตรที่มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน ถึงแมจุดมุงหมายในการนําเสนอละคร
คุณสมภพจะไมมีเจตนาใหเปนกุศโลบายอันแยบยลในการกลอมเกลาทางการเมืองปลุกใจใหรัก
ชาติเหมือนกับละครหลวงวิจิตร ดังที่ สมภพ จันทรประภาไดชี้แจงวา “ไมไดแตงเพื่อปลุกใจใคร
ไมมีสงคราม ไมมีภัยอยูตรงหนา แลวจะปลุกใจใหคนขันเลนทําไม”4 หากแตตองการใหผูชมไดรู
ประวัติศาสตร รักและยกยองเทิดทูนบุคคลในประวัติศาสตร เพื่อใหเกิดความสําเริงอารมณ เปน
หลัก แตเปนที่นาสังเกตวาความประทับใจ และภาคภูมิใจ ในความเปนคนไทยและชาติไทย ซึ่ง
เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นกับผูชมนั้นแทบจะไมไดแตกตางกันเลย ทั้งนี้อาจเปนเพราะการหยิบยก
เรื่องราวทางประวัติศาสตร ก็ยอมจะตองมีความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ หรือ กิจการบานเมือง

3

จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา” (ปริญญานิพนธ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร : 2532), หนา 73.
4
เรื่องเดียวกัน, หนา 72.
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อยางหลีกเลี่ยงไมได และแนวคิดของเรื่องอาจจะกระทบใจผูชมในลักษณะบังเอิญอันเปนเหตุ
กอใหเกิดความรูสึกไหวสะทาน ตื่นตัว และรักชาติโดยไมจงใจก็ได5
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาภาพรวมของละครหลวงวิจติ รและละครคุณสมภพจะ
พบลักษณะทีแ่ ตกตางกันอีกประการหนึง่ คือ กลวิธกี ารนําเสนอแนวคิด โดยละครหลวงวิจติ ร
สวนมากจะมีกลวิธนี ําเสนอแนวคิดโดยการนําเสนอ “ภาพแหงความสําเร็จ” เพื่อใหผูชมเกิดความรู
สึกอึกเหิม ภาคภูมิใจ แตละครคุณสมภพสวนมากจะมีกลวิธีการนําเสนอแนวคิดในลักษณะตรงกัน
ขาม กลาวคือ สมภพ จันทรประภา จะนําเสนอ “ภาพแหงความลมเหลว” เพื่อใหผูชมได
ตระหนักถึงผลราย และสะพรึงกลัวกับผลที่จะเกิดขึ้น ยกตัวอยาง เชน การนําเสนอความคิด
เรื่องความสามัคคี ละครหลวงวิจิตรจะนําเสนอใหเห็นถึงภาพความสามัคคี ความเปนน้าํ หนึ่งใจ
เดียวกันของคนในชาติ อันนํามาซึง่ ความสําเร็จ
แตละครคุณสมภพจะนําเสนอภาพของการ
แตกความสามัคคี วาทําใหผลเสียตอตนเองหรือชาติบานเมืองอยางไรบาง
ละครของ สมภพ จันทรประภา เปนละครที่มีลักษณะเดนอันเปนรูปแบบเฉพาะ
และไดรับการยอมรับและชืน่ ชมในวงกวาง ดังนั้นเมื่อ สมภพ จันทรประภา ถึงแกอนิจกรรม จึง
ไดมีผูพยายามรักษากระบวนเลนแบบ “ละครคุณสมภพ” ไว เชนเดียวกับรักษากระบวนเลนละคร
รอง ของ พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ ละครหลวงวิจิตร หรือละคร
พรานบูรพ
โดยเครื่องยืนยันของการพยายามคงลักษณะกระบวนเลนแบบละครคุณสมภพให
เหมือนเดิมที่สดุ ก็คือ การแสดงละครดึกดําบรรพ เรื่อง นางเสือง ในป 2547
ในการศึกษาบทที่ 4 นี้ ผูวิจยั ไดศึกษากระบวนเลนของ “ละครคุณสมภพ” ใน
ดานรูปแบบของละครคุณสมภพ โดยแบงเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ 1.การทํางาน และ 2.
การแสดง วามีลักษณะเชนไร
การศึกษาในเรื่อง “การทํางาน” นั้น ผูว ิจัยจะศึกษาผาน “ตัวบท” และ “ประสบ
การณตรง” ของผูศึกษา อันเอื้อตอการเขาถึงกระบวนเลนของ “ละครคุณสมภพ” ซึ่งไดแกการ
ศึกษาในวิทยาลัยนาฎศิลปของผูวิจัยเอง พรอมทั้งการไดมีโอกาสเปนผูฝกซอมและเปนผูแสดงใน
ละครคุณสมภพดวย รวมทัง้ การสนใจในการติดตามชมละครคุณสมภพมาโดยตลอด

5

จักรกฤษณ ดวงพัตรา, “วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา” (ปริญญานิพนธ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร : 2532), หนา 133.
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ในสวนของการศึกษาเรื่อง “การแสดง” นั้น
ผูศึกษามีพื้นฐานความเชื่อวา
สามารถศึกษาจาก “ตัวบท” ได ดังเชนที่ เจตนา นาควัชระ เคยกลาวไววา
“การนําเอาละครมาพิจารณาในฐานะที่เปนงานวรรณศิลป
แขนงหนึ่งนัน้ เปนสิ่งที่กระทําอยูเสมอทั้งในวงการไทยและตะวันตก
…ในกรอบของวัฒนธรรมไทยนัน้
วรรณศิลปกับศิลปะการแสดง
แยกออกจากกันไมได การสืบทอดมรดกในดานการละครกระทําได
อยางมีประสิทธิภาพยิง่ ในรูปของการสืบทอด “ตัวบท” ผูที่จดั เจน
ในศิลปะแขนงนี้อาจสามารถอานวิธีการแสดงออกจากตัวบทได”6

การศึกษาในบทนี้ จะนําละครคุณสมภพมาใชเปนกรณีศึกษา โดยเลือกละคร
ประเภทตางๆกลุมละหนึง่ เรือ่ งมาเปนกรณีศึกษา รวมทั้งสิน้ 4 เรื่อง เพื่อเปนการยืนยันลักษณะ
กระบวนเลนหรือรูปแบบละครคุณสมภพ ซึ่งไดวิเคราะหภาพรวมไวแลวในบทที่ 3 โดยเกณฑ
การเลือกละครที่มาเปนกรณีศึกษานัน้ ผูศึกษาไดเลือกจากละครทีแ่ ตงขึ้นเพื่อจัดแสดงบนเวทีทั้ง
หมด ทัง้ นี้เพราะงานละครคุณสมภพเปนที่รูจักจากการแสดงบนเวทีมากกวาการแสดงละครโทร
ทัศน ยกเวนเพียงประเภทละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่นนัน้ เปนแบบละครรองทั้งสิน้ และ
จัดแสดงทางโทรทัศนทงั้ หมด พรอมกับพิจารณาเลือกเรื่องที่ผูศึกษามีประสบการณตรงเกี่ยวกับ
ละครเรื่องนั้น ๆ ทั้งฐานะผูแ สดง และ / หรือ ผูชม โดยละครทั้ง 4 เรื่อง ทีเ่ ลือกมาเปนกรณีศึกษา
มีดังตอไปนี้
1. ฉัตรแกว
ฉั ต รแก ว เป น ละครพู ด เรื่ อ งแรกและเรื่ อ งเดี ย วที่ แ ต ง ขึ้ น เพื่ อ จั ด แสดงบนเวที
จัดแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เปนละครพูดเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในวโรกาสที่เสด็จขึ้นครองราชยเขาปที่ 100 ณ โรงละครแหงชาติ
โดยผูวิจัยจะศึกษาการทํางานและการแสดงจากการพิจารณาจากตัวบท ภาพการแสดง และ
สัมภาษณผูรวมงานของ สมภพ จันทรประภา ที่มีสวนรวมในการแสดงในครั้งนั้น

6

เจตนา นาควัชระ, “ละครเพลงสมัยใหม : จุดบรรจบระหวางประเพณีไทยกับตะวันตก,” ศิลปวัฒน
ธรรม, ป 10 ฉบับ 5 มีนาคม 2532, น.108.
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2. นางเสือง
นางเสือง เปนบทละครดึกดําบรรพที่แสดงทางเวทีเรื่องแรก โดยจัดแสดงครั้งแรก
เมื่อวันที่ 2- 12 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ณ โรงละครแหงชาติ เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติทสี่ มเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทีท่ รงมีพระชนมายุครบรอบ 3 รอบ และไดมี
โอกาสนํามาจัดแสดงอีกครั้งในธันวาคม ของปเดียวกัน ซึง่ แมวา ผูวจิ ัยจะไมไดเห็นภาพยนตรที่
บันทึกไว ซึง่ ยังสืบคนไมพบ แตผูวิจยั พิจารณาดูจากภาพถายการแสดงในครั้งนั้นประกอบกับผู
วิจัยไดสัมภาษณผูรวมงานของสมภพ จันทรประภาซึง่ มีสวนรวมในการแสดงในครั้งนัน้ อีกทัง้ ใน
ป พ.ศ. 2547 ไดมีการนําละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสืองมาแสดงขึ้นอีกครั้ง โดยคณะผูรวมงาน
เดิมของคุณสมภพ โดยมีเจตนาที่จะแสดงใหเหมือนครั้งแรกมากทีส่ ุด ซึ่งในการแสดงครั้งนี้ ผู
ศึกษามีประสบการณตรง กลาวคือ มีโอกาสรวมอยูใ นคณะทํางาน ในหนาที่ผูแสดง และมี
วีดีทัศนที่บนั ทึกการแสดงครัง้ นี้เพื่อนํามาใชศึกษาดวย
3. สามัคคีเภท
สามัคคีเภท เปนละครพูดสลับลําเรื่องแรกและเรื่องเดียว ที่ สมภพ จันทรประภา
แตงขึ้นโดยตัดตอจากเรื่อง “สามัคคีเภทคําฉันท” ของ ชิต บุรทัต จัดแสดงในนามกรมศิลปากร
เมื่อป พ.ศ. 2520 ณ โรงละครแหงชาติ โดยใชผูแสดงของกองการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่ง
แสดงติดตอกันเปนระยะเวลาหลายเดือน เดือนละกวา 10 รอบ โดยผูแสดงในครั้งแบงเปน 2 ชุด
คือ รุนใหญ และ รุนเล็ก ซึง่ ผูแสดงรุนเล็กในครั้งนั้น ไดนํามาจัดแสดงใหมในป พ.ศ. 2546
โดยผูศึกษาไดมีประสบการณตรงกับละครเรื่องนี้ตั้งแตจัดแสดงครั้งแรก เพราะในเวลานั้นผูศึกษา
กําลังศึกษาทีว่ ิทยาลัยนาฏศิลป และไดมีโอกาสเขาไปดูการซอม การแสดง และคลุกคลีกับคณะ
ทํางาน ตอเมื่อนํามาจัดแสดงอีกครั้ง ใน พ.ศ. 2546 ผูศกึ ษาก็ไดชมและมีวีดิทัศนการแสดงใน
ครั้งนี้เก็บไว เพื่อนํามาประกอบใชในการศึกษาดวย
4. สาวเครือฟา
สาวเครือฟา เปนบทละครรอง พระนิพนธ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิป
ประพันธพงศ โดย สมภพ จันทรประภา ไดนาํ มาตัดตอปรับปรุงเปนเรื่องแรกในกลุมของบท
ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น และนํามาจัดแสดงทางโทรทัศน เหตุที่เลือกเรื่องนี้เพราะผู
ศึกษาไดมีโอกาสแสดงละครเรื่องสาวเครือฟาตามแบบฉบับดั้งเดิมของ พระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระนราธิปประพันธพงศ ซึง่ ไดรับการฝกหัดและการถายทอดกลวิธีการแสดง จาก ครูเฉลย
ศุขวณิช และทั้งยังไดมีโอกาสไดชมวีดทิ ัศนการแสดงละครรองเรื่อง สาวเครือฟา ของ สมภพ
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จันทรประภา ซึ่งเชื่อวาหากนํามาเปรียบเทียบกันจะทําใหเห็น “กระบวนเลน” ของละครคุณสมภพ
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
อยางไรก็ดี แมวาละครทั้ง 4 เรื่องนี้ จะไดรับการยอมรับจากผูชม จนมีบุคคล
อื่นที่ไมใชคณะผูรวมงานของคุณสมภพนําไปจัดแสดงตางที่ ตางวาระ อีกหลายครั้ง แตผูศึกษา
จะไมนําการแสดงดังกลาวมาศึกษาดวย
นาฎยลักษณ ใน ละครของ สมภพ จันทรประภา
ดังที่ไดกลาวแลววา เคยมีผสู นใจศึกษา “ละครคุณสมภพ” อยางละเอียด ไดแก
วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของ สมภพ จันทรประภา ปริญญานิพนธ หลักสูตรปริญญามหา
บัณฑิต เสนอตอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ของ จักรกฤษณ ดวงพัตรา7
พ.ศ.2532 ซึ่งการศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาทั้งในดานวรรณศิลปและนาฏยศิลป
โดยใน
ดานนาฏศิลปนั้นพิจารณาจากตัวบท และศึกษาเฉพาะละครดึกดําบรรพเทานัน้ ไดผลการศึกษา
วาบทละครดึกดําบรรพ ของ สมภพ จันทรประภา ยังคงลักษณะสําคัญที่เปนบัญญัตินิยมของ
ละครดึกดําบรรพเปนสวนใหญ แตมีสวนที่เปลีย่ นแปลงไปบางทัง้ ทีเ่ ปนการวิวฒ
ั น เชน การ
แสดงฉากนําซึง่ พัฒนามาจากการโหมโรงเลาเรื่องของบทละครดึกคําบรรพแตเดิม
และสวนที่
กลับไปเปนแบบละครรําแตเดิม เชน วิธีการแสดงฉากนําและการแสดงหนามาน ที่ไมมีการจัดฉาก
ประกอบการแสดง บทรองที่ระบุใหตน เสียงและลูกคูขบั รองแทนตัวละคร บทรองที่มีคําบอกฐานะ
ของตัวละคร และบทรองทีผ่ ูแตงพรรณนาเหตุการณสถานทีน่ ั้น
ในสวนของการบรรจุเพลง ไดใหความสําคัญกับเพลงภาษา และ เพลงประกอบ
อารมณ มากกวาเพลงหนาพาทย ซึง่ เพลงหนาพาทยที่ใชอยางสม่าํ เสมอ เปนเพลงหนาพาทย
ธรรมดา และในดานเครื่องแตงกายละครและฉากนัน้ มีการออกแบบและจัดสรางขึ้นโดยคํานึง
ถึงความเหมาะสมกับเนื้อเรือ่ ง บงบอกถึงศิลปะประจําชาติ และยุคสมัยของเหตุการณในเรื่อง
เปนสําคัญ
ดานวิธีนาํ เสนอของบทละครนิยมนําชื่อตัวละครเอกมาตัง้ เปนชื่อเรื่อง และเริ่ม
เปดเรื่องดวยการบอกถึงทีม่ า วัตถุประสงค วิธีการแสดง ในสวนของการแสดงจะนิยมสรางภาพ

7

จักรกฤษณ ดวงพัตรา, วิเคราะหบทละครดึกดําบรรพของสมภพ จันทรประภา, (ปริญญานิพนธ
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร : 2532)
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ที่กอใหเกิดความตระการตาบนเวที ในลักษณะตาง ๆ เชน การแสดงฉากรบ การแสดง
กระบวนแห กระบวนเสด็จ และการแสดงระบําตาง ๆ
ดังนัน้ วิทยานิพนธเลมนีจ้ ึงมุงศึกษาไมเฉพาะแตตัวบทเทานั้น หากยังรวมไปถึง
การศึกษาจากการชมการแสดงดวย
เพื่อใหไดคําตอบที่ชัดเจนและแมนยําวาลักษณะเฉพาะ
ละครคุณสมภพเปนเชนไร ตามลําดับหัวขอตอไปนี้
1. ที่มาของเรื่อง
2. การเปดเรื่อง
3. ลักษณะเดนของการสรางบทบริภาษ
4. การสรางความตระการตา
5. การสรางความสะเทือนอารมณ
6. การปดเรื่อง
และเพื่อใหเห็นภาพรวมของนาฏยลักษณละครคุณสมภพอยางชัดเจน ในบทนี้
จะวิเคราะหเปนรายเรื่อง พรอมทั้งศึกษากระบวนการสรางงานละครของ สมภพ จันทรประภา
ในดานการฝกซอมการแสดง ดนตรีและเพลง การใชพื้นที่ในการแสดง เครื่องแตงกาย ฉาก
และอุปกรณประกอบฉากดวย

4.1 ละครพูดเรื่องฉัตรแกว
4.1.1 ที่มาของเรื่อง
ฉัตรแกวเปนละครประวัติศาสตรที่เขียนขึ้นในลักษณะของการอางประวัติ
ศาสตร โดยที่อาศัยเหตุการณหรือขอความบางตอนจากประวัติศาสตรมาเปนตนเคาในการสราง
และผสมผสานกับจินตนาการของตัวผูแตง โดยในเรื่องนี้ สมภพ จันทรประภา ไดอาศัยเหตุการณ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงโปรดใหเลิกทาส ซึ่งเปนพระราชกรณีย
กิจอันสําคัญยิ่ง มาเปนพื้นเรื่องราวของละคร ดังคํากราบบังคมทูลเบิกการแสดงละครเรื่อง”ฉัตร
แกว” ดังนี้
“…ขาพระพุทธเจาระลึกถึงพระราชจริยาวัตรที่ทรงตั้งพระ
ราชหฤทัยฝกใฝในการศึกษา ดวยพระราชประสงคจะทรงทํานุบํารุง
ประเทศชาติใหเจริญ รุงเรือง โดยทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯโปรด
กระหมอมสละทรัพยสวนพระองคในการทํานุบํารุงสุดที่จะคณานับ
…คณะกรรมการจัดหาทุน จึงลงมติ ให จัดการแสดงละครเปนการ
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เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในดานที่
ทรงเลิกทาส เพราะพระราชกรณียกิจนี้ ยิ่งใหญมโหฬาร มีคุณแก
ประเทศชาติล้ําลึกนัก บานเมืองเจริญ มาไดเพี ยงนี้ ก็เพราะพระ
มหากรุณาธิคุณในเรื่องนี้เปนหลัก…”8
โดย สมภพ จันทรประภา ไดนําเสนอเรื่องดังกลาวผานเรื่องราวของตัว
ละครเอกที่เปนทาส 2 คน คือ โห กับ กลีบ และครอบครัวของนายทาส คือ หลวงไพรัช และคุณ
นายเอี่ยม ซึ่งเปนตัวละครสมมติหรือตัวละครในจินตนาการที่ สมภพ จันทรประภา ไดสราง
สรรคขึ้นมา
โดยใหโห และกลีบ เปนทาสที่ตอ งการเปนไทตามสิทธิทพี่ ระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาอยูหัวไดใหไว คือ ทาสที่เกิดหลังปมะโรงที่พระองคไดขึ้นครองราชย จะเปนไทแกตัว
เมื่ออายุครบ 21 ป จึงหนีออกมาฟองศาล และในตอนทายเรื่องก็จะไดพระบารมีโปรดเกลาฯ ให
เปนไทในที่สุด

4.1.2 ลักษณะกระบวนเลนละครพูดเรือ่ งฉัตรแกว
ฉาก

ฉากที่ 1 ตลาด
ยามเชาเมือง
เชียงใหม

8

ลําดับการแสดง
หอม โห และกลีบ ซึ่งเปนทาสที่
1. เริ่มการแสดงดวยการการกลาวนํากอน
ตามนายมาที่เมืองเชียงใหมไดยืนคุย เปดฉาก ถึงพระบาทสมเด็จพระ
กันวาจะทําอยางไรจึงจะไดเปนไทแก จุลจอมเกลาเจาอยูห ัวและพระราชกรณีย
ตัวสักที่ พอดีกับ ร่ํา และ ออด ทาส กิจสําคัญ คือ การเลิกทาส และกลาววา
ของหลวงศาสตรามาตามกลีบกับโห ละครเรื่องนี้เปนเหตุการณตอนหนึ่งในรัช
วาคุณหลวงใหไปขนของกลับบาง
สมัยของพระองค
2. พิณพาทยบรรเลงเพลง เปดฉากดวย
กอก
กระบวนแหฟอ นเล็บผานตลาด และออก
จากฉากไป
3. กลีบ และโห พูดชมเมืองเชียงใหม และ
เนื้อเรื่อง

สมภพ จันทรประภา, บทละครพูดเรื่องฉัตรแกว, (ม.ป.ท., 2510), หนาคํากราบบังคมทูล.
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ลําดับการแสดง
ปรารภวาจะถาเปนไท จะมาอยูที่
เชียงใหม
4.ร่ํากับออดออกมากลีบกับโหใหไปขน
ของเตรียมกลับบางกอก
ฉากที่ 2 หองนั่ง นิ่มกับริว้ คุยกันเรื่องสมเด็จพระบรมฯ 1. เปดฉากการแสดง พระไพรัชฯ นอนอยู
เลนของพระไพรัช สิ้น และอยากใหมีตําแหนงวังหนา
บนเตียงนอน มีกลิ่นบีบนวดปลายเทา
เหมือนเดิม พระไพรัชฯ ไลนิ่ม ริว้
และกลีบนัง่ พัด สวนนิ่มนั่งปกสะดึง และ
และกลิ่นออกจากหองเพื่อจะลวนลาม ริ้วอานหนังสือ
กลีบ แตคุณนายเอี่ยมผูเปนภรรยา 2. นิ่มกับริ้วคุยกันเรื่องสมเด็จพระบรมฯ
สิ้น และอยากใหมีวงั หนาเหมือนเดิม
เขามาพอดี และตอวาพระไพรัชฯ
พระไพรัชฯจึงบอกวาพระเจาอยูหวั ทรงคิด
อบและหลวงอํานาจเขามาในหอง
พระไพรัชฯ จึงถือโอกาสเดินหนีออก ดีแลว และไลใหนิ่มกับริ้วออกไปขาง
นอก โดยบอกวาอยากจะนอน นิ่มกับริ้ว
จากหอง
ออกไปจากหอง
3. พระไพรัชฯ ไลกลิ่นออกไป แตใหกลีบ
อยูตอ เพื่อจะลวนลามกลีบ กลิน่ ขัดขืน
เล็กนอย แตในที่สุดก็ตองจําใจออกไป
4. คุณนายเอีย่ มเขามาในหอง และรู
เจตนาของพระไพรัชฯ จึงไลกลิ่นออกไป
จากหอง และตอวาทีพ่ ระไพรัชฯ คิดจะมี
เมียนอย
5. อบและหลวงอํานาจเขามาในหอง
พระไพรัชฯ จึงถือโอกาสเดินหนีออกจาก
หอง แตคุณนายเอี่ยมเดินตามไปตอวา
6. อบพูดกับหลวงอํานาจวาถาหลวง
อํานาจคิดจะมีเมียนอย ตนก็ไมยอม
เหมือนกัน
หนามาน
โห กับ กลีบแอบมาพบกัน กลีบบอก 1. โหออกมายืนคอยกลีบ กลีบตามออก
โหวา พระไพรัชฯจะลวนลามตน โห มา
ฉาก

เนื้อเรื่อง
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ฉาก

เนื้อเรื่อง

จึงบอกใหกลีบหนีไปกับตนเพื่อไป
ฟองเกษียรตอศาล

ฉากที่ 3 บาน
คุณนายเอีย่ มใหตามตัวโห กลับมาได
คุณนายเอีย่ ม บน พรอมกับปรึกษาขุนพิทกั ษถงึ เรื่องที่
หอนัง่
ลงโทษ โหโดยเพิ่มคาตัวและเฆี่ยน
พอดีกับหลวงอํานาจเขามาเห็นโหถกู
เฆี่ยนจึงบอกคุณนายเอีย่ มวากําลัง
ทําผิดอาญาแผนดิน แตคุณนายเอี่ยม
ไมฟงสัง่ ใหตีตรวน โห พรอมกับขังไว

หนามาน

กลิ่น แอบมาพบกับโห

ฉากที่ 4 หองขัง
ภายในบานคุณ
นายเอี่ยม

กลิ่นเอาอาหารมาใหโห แตโหไมยอม
กินกลิน่ พูดคุยกับโหเล็กนอยแลวกลับ
ไป เมื่อเห็นปลอดคน โหก็หนีจากที่
คุมขัง

ลําดับการแสดง
2. กลีบบอกโหวา พระไพรัชฯจะลวนลาม
ตน โหใหกลีบหนีไปกับตนเพื่อไปฟอง
เกษียรตอศาล
3. กลีบวิ่งเขาไปหยิบหอผาออกมา โหเลา
ใหกลีบฟงวาไดติดตอนายเลื่อนใหเขียน
คํารองไวแลว และใหกลีบหนีไปซอนตัว
และตนจะไปยืน่ เรื่องตอศาลในวันรุงขึ้น
1.เปดฉาก อบนอนเลนไพ กับขาไพอีก 4
– 5 คน และพูดคุยเรื่องคุณนายเอี่ยมไป
ตามตัวโหทพี่ ากลีบหนีไปฟองเกษียรกลับ
มา โดยมีบาวนัง่ เลือกขาวสาร และเกลา
ไมกลัดอยูดวย
2. คุณนายเอีย่ มเขามาในหอง โดยมีขุน
พิทักษเดินตามเขามา คุยกันเรื่องพระเจา
อยูหัวที่ตรากฎหมายเกษียรอายุทาส
3. โหถูกทาสอืน่ กุมตัวเขามาในหอง คุณ
นายเอี่ยมใหขุนพิทักษทาํ สารกรมธรรม
เพิ่มคาตัวของโห และใหทาสเฆี่ยนโห
4. หลวงอํานาจเขามาเห็น จึงสั่งใหหยุด
เฆี่ยนเพราะเกรงวาโหจะตาย คุณนาย
เอี่ยมสั่งใหเอาโหไปตีตรวนไว และหามให
อาหาร
1. กลิน่ ยองเลาะมาถึงกลางมาน มาน
เปดพอดี
1.โหนั่งพิงฝา กลิ่นแอบเอาอาหารมาให
แตโหไมยอมกิน โหคุยกับกลิ่นเรื่องเปน
ไท เพราะกลิน่ มีอายุที่ฟองเกษียรไดแลว
แตกลิ่นเห็นวาเปนทาสก็สบายดี
3.พวกทาสเดินออกมา กลีบจึงหลบเขา
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ฉาก

หนามาน

ฉากที่ 5 บาน
ทานเอี่ยม

หนามาน

เนื้อเรื่อง

ลําดับการแสดง

ไป
4. พวกทาสขอโทษที่ตองเฆีย่ นโหตามคํา
สั่งของคุณนายเอี่ยม
5. ผูคุมเอานักโทษมารอยเหล็กแลวพาเขา
นอน เจตภูตของนักโทษออกมาจับระบํา
แลวกลับเขาราง
6.โหงัดเหล็ก แลวหนีออกไปทั้งตรวน
โหหนีมาพบพลตระเวณ จึงรองให 1. โหวิ่งออกมาทัง้ ตรวน พบกับพลตระ
จับตัวเองไป
เวณเดินออกมาอีกทางหนึ่ง
2. โหรองใหจบั ตัวเองไป เพื่อที่จะไดไป
ฟองศาลวาถูกนายเงินรังแก พลตระเวณ
จึงกุมตัวโหเขาดรงไป
คุณนายเอีย่ ม อบ และหลวงอํานาจ 1. หลวงอํานาจนั่งอยูกับคุณนายเอี่ยม
กําลังปรึกษากันถึงเรื่องคดีความที่โห อบ และญาติอื่น ๆ พูดคุยกันเรื่องคดี
ไปฟองตอศาล นายอําเภอพบหลวง ความที่โหไปฟองตอศาล
อํานาจจึงแจงวาจะมาจับคุณนาย
2. กลิน่ วิง่ เขามาบอกวาขุนพิทักษพานัก
เอี่ยมกับแมอบไปศาล แตหลวง
การศาลและพลตระเวณมา หลวงอํานาจ
อํานาจไมยอม นายอําเภอและคณะ จึงใหคุณเอี่ยมหนีไปซอน และใหอบแกลง
จึงกลับไป
ทําเปนนอนปวย
3. ขุนพิทักษ นักการศาลและพลตระเวณ
ออกมา และบอกหลวงอํานาจวาจะเชิญ
ตัวคุณนายเอี่ยมกับอบไปศาล แตหลวง
อํานาจไมยอม ขุนพิทกั ษจงึ กลับออกไป
4. คุณนายเอีย่ มและอบออกมาปรึกษากับ
หลวงอํานาจวาจะสูคดี โดยจะไปหา
อธิบดีศาล
โหพน ผิด เปนไทแกตัว ไดมาพบกับ 1.กลีบออกมาหนามานดวยอาหารกระวน
กลีบ ทัง้ คูตางสํานึกในพระกรุณา
กระวาย สักครูโหออกมากลีบวิ่งเขาไปรับ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 2. โหบอกกลีบวาตนไดเปนไทแกตัว ทัง้ คู
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ฉาก

เนื้อเรื่อง

เจาอยูห ัวที่ทรงประกาศเลิกทาส

ฉากที่ 6 ในฝน

ลําดับการแสดง
ตางสํานึกในพระกรุณาของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทีท่ รง
ประกาศเลิกทาส
1. มานเปด เห็นทาสชายหญิงยืนลดหลั่น
เปนชัน้ มีเสียงอานโคลงทํานองเสนาะ
2.พิณพาทยทาํ เพลง ทาสจับระบํา โหกับ
กลีบจับระบําดวย ขุนนางออกจับระบํา
ตามดวยชาววัง
3.เสียงกัมปนาท ฉัตรลอยควางลงมาอยู
กลางอากาศ ทุกคนถวายบังคม เสียง
พระราชดํารัสประกาศเลิกทาสดังขึ้น
4. พิณพาทยทําเพลง ทาสจับระบํา ปด
มาน

4.1.2.1 การเปดเรื่อง
การเปดเรื่องในละครพูดเรื่องฉัตรแกว เปนการเปดเรื่องดวยระบํา ซึง่
กําหนดใหเปน “ลีลาขบวนแหฟอนเล็บ” การเปดในลักษณะนีน้ ับวาเปนการเปดเรือ่ งที่ยงิ่ ใหญ
สวยงามอันจะสรางความตระการตาใหกับคนดู นอกจากนัน้ ยังเปนการเลือกระบําใหเปนขบวนแห
ฟอนเล็บนัน้ ถือวาการสรางบรรยากาศใหเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่เกิดในฉากแรกของเรื่อง ซึ่งเปน
“ตลาดเมืองเชียงใหม” และยิ่งเมื่อประกอบกับตัวละครประกอบที่แตงตัวเปน “แมคา ชาวเมือง
หญิงชาย ชาวเขาเผาตาง ๆ” ก็ยงิ่ ทําใหภาพของตลาดเมืองเชียงใหมดูชัดเจนมากยิง่ ขึ้นดวย
การเปดเรื่องของละครเวทีเรื่อง ”ฉัตรแกว”9
ฉาก 1
ฉาก ร.ศ. 115 ตลาดเมืองเชียงใหม
เสียง
พระออกบิณฑบาตร มีรมใหญๆ
พิณพาทยทําเพลง

9

สมภพ จันทรประภา, “ฉัตรแกว,” บทละครเวที, 11 พฤศจิกายน 2510. อัดสําเนา น.21
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มีแมคา ชาวเมืองหญิงชาย
ชาวเขาเผาตางๆ หนอมกับโห
ออกตามเพลง มีลีลากระบวนแห
ฟอนเล็บผานตลาด ชาวตลาดดูแห
แลวกลับดําเนินลีลาตอไปเล็กนอย
สวนใหญตามแหไปบาง เขาโรง
ไปบาง กลับกับโหมาเจรจากัน
ตรงกลาง ลีลาตางๆออนลง
สิ่งหนึ่งทีน่ าสนใจในการเปดเรื่องฉัตรแกว ก็คือ การเปดเรื่องที่โหและ
กลีบ ทาสคูรักหนุมสาวไดมีโอกาสติดตามนายทาสมาที่เมืองเชียงใหมและไดมาเที่ยวชมตลาด ซึง่
พิจารณาแลวพบวาเปนฉากที่ไมมีความสําคัญตอการดําเนินเรื่องแตอยางใด และจากนั้นจนถึง
จบเรื่องก็ไมปรากฏวามีเรื่องราวหรือการกลาวถึงเชียงใหมอีกเลย ทั้งนี้อาจจะสันนิษฐานไดวาการ
ที่ สมภพ จันทรประภา ไดเลือกที่จะเปดเรื่องขึ้นที่ตลาดเชียงใหมนนั้ ก็นา จะมาจากรสนิยมสวน
ตัวที่ “ตองการสรางละครที่มีอะไรสวย ๆ งาม ๆ แปลกตาแปลกหูคนดู…. คนดูจะไดเห็นเสื้อผา
สวย ฉากสวย ไดฟง เพลงเพราะ” และฉากตลาดเชียงใหม ก็เปดโอกาสใหตัวละครไดแตงตัว
แบบลานนา และแบบชาวเขาเผาตางๆ ซึ่งเปนภาพที่ไมไดเห็นกันบอยนัก ดังนั้นจึงอาจจะกลาว
ไดวาเหตุที่ สมภพ จันทรประภา ไดเลือกเปดเรื่องฉัตรแกวที่ตลาดเมืองเชียงใหมนั้น อาจเปน
เพราะตองการใชความแปลกตาสรางความประทับใจในการเปดเรื่องใหกับผูชมก็เปนได
4.1.2.2 ลักษณะเดนของการสรางบทบริภาษ
แมวาละครพูดเรื่องฉัตรแกว จะเปนละครเรื่องแรก ๆ ของ สมภพ
จันทรประภา แตก็ปรากฎบทบริภาษ ซึ่งถือเปนลักษณะเดนของละครคุณสมภพแลว โดยใน
เรื่องฉัตรแกวนี้ ปรากฎบทบริภาษอยูตอนหนึ่ง ซึ่งเปนตอนที่คุณนายเอี่ยมบริภาษโหทาสของตนวา
เปนคนเนรคุณ ดังนี้
บทบริภาษในละครเรื่องฉัตรแกว
โห

-

อะ ไมไดนะ คุณนาย ทานรับกับศาลแลว วาจะไม
เฆี่ยนผม ผมถึงไดยอมกลับบาน
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อบ

-

ขุนพิทกษ
โห
เอี่ยม
โห
เอี่ยม

-

หนอย ๆ ๆ คํานึงก็ศาล สองคําก็ศาล ชาตินี้ตองตบ
ดวยกะลา ถึงจะพอกัน
เสร็จแลวลงลายเมือเสีย คาตัวใหมเอ็ง 2 ชั่ง18ตําลึง
ผมไมลงหรอก
มึงจะลองดีกับกูหรือ ไอโห
ผมไมลองดีหรอกแตวันหนึ่งคงเปนของผมบาง
ไอคนเนรคุณ จองหองนัก ไมคิดถึงน้ําเกลือ น้ําปลารา
ที่ราดหัวมึงบางเลยหรือ3

ตัวอยางขางตนเปนบทบริภาษของตัวละครที่ตา งชนชัน้ ตางฐานะกลาว
บริภาษโตตอบกัน ซึ่งการบริภาษในลักษณะนี้จะเนนการกระทบกระเทียบเปรียบเปรยแกกันและ
กัน เพื่อใหไดเห็นวาลักษณะของผูที่เปนนายกลาวบริภาษขี้ขานั้นมักจะใชถอยคําที่ไมคอยรุนแรง
แตเปนการดาแบบผูดีเขาดากัน ซึง่ ในบางครั้งจากความเปนจริงเมื่อผูเปนนายดาวาขี้ขาดวยความ
โกรธก็มกั จะตองรุนแรงเสมอแต สมภพ จันทรประภา สามารถทําใหผูที่เปนนายบริภาษไดอยาง
นุมนวลแตแฝงไวดวยความเผ็ดรอนดวยคําบริภาษทีเ่ ปนภาษาแบบผูดีดวยการเปรียบเปรยและสัง่
สอน โดยบทบริภาษของคุณนายเอีย่ มที่มีตอโหผเู ปนทาสนี้เปนบทบริภาษที่เกิดจากความไมพอ
ใจที่ไดประสบกับพฤติกรรมอันไมพงึ ปรารถนาอืน่ ๆ จะเห็นไดวา คุณนายเอี่ยมกําลังมีอารมณโกรธ
ไอโห ทาสของตนเอง ที่ไดแอบพากลีบทาสคนรักหนีไปฟองเกษียรกับศาล แตในฐานะที่ตนเอง
เปนผูดีจึงใชถอ ยคําบริภาษที่สอเจตนาสั่งสอนใหรูสํานึกดวยการกระทบกระเทียบเปรียบเปรย ซึง่
สมภพ จันทรประภา ไดสอดแทรกและใชถอยคําบริภาษทีฟ่ งงายแตก็แฝงไวดวยความเจ็บแสบ
เสมอ
4.1.2.3 การสรางความตระการตา
การสรางความตระการตาในละครคุณสมภพนั้นมีวิธกี ารที่หลากหลาย
โดยในเรื่องฉัตรแกวนี้ พบวิธีการสรางความตระการตาดวยการจับระบํา ซึง่ จากการศึกษา พบวา
สมภพ จันทรประภาไดสอดแทรกการแสดงระบําเพื่อสรางความตระการตา ไวถึง 3 ครั้งดวยกัน
ซึ่งเปนระบําในลักษณะที่ไมมีบทรองทั้งสิน้
โดยครัง้ ทีห่ นึง่ นั้นเปนการแสดงระบําตอนเปดเรือ่ ง
ซึ่งกําหนดใหเปนกระบวนแหฟอนเล็บ ดังนี้
3

สมภพ จันทรประภา, บทละครพูดเวทีเรื่อง ฉัตรแกว, (2510.), อัดสําเนา, หนา36.
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ฉาก 1
ฉาก ร.ศ. 115 ตลาดเมืองเชียงใหม
พระออกบิณฑบาตร มีรมใหญๆ
มีแมคา ชาวเมืองหญิงชาย
ชาวเขาเผาตางๆ หนอมกับโห
ออกตามเพลง มีลีลากระบวนแห
ฟอนเล็บผานตลาด ชาวตลาดดูแห
แลวกลับดําเนินลีลาตอไปเล็กนอย
สวนใหญตามแหไปบาง เขาโรง
ไปบาง กลับกับโหมาเจรจากัน
ตรงกลาง ลีลาตางๆออนลง4

เสียง
พิณพาทยทําเพลง

จากนั้นในฉากที่ 4 ซึ่งเปนฉากที่โหถูกคุณนายเอี่ยมสั่งใหขังไว ซึ่งอยูใน
ชวงกลางเรื่อง ก็มีการจับระบําอีกครั้ง โดยการจับระบําครั้งนี้กําหนดใหเปนเจตภูมิของนักโทษ
ออกจากรางมาจับระบํา ดังนี้
พิณพาทยทําเพลง
ขลุยนํา
ผูคุมเอานักโทษมารอยเหล็ก
แลวพาเขานอน เจตภูมิของ
นักโทษออกจากรางมาจับระบํา
แลวกลับเขาราง โหพลิกฟน
งัดเหล็กรอยได แลวหนีออกไป
ทั้งตรวน5

4

สมภพ จันทรประภา, บทละครเวทีเรื่องฉัตรแกว, 11 พฤศจิกายน 2510. อัดสําเนา น.21
5
เรื่องเดียวกัน, น.43.
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การจับระบําครั้งที่ 3 ของเรื่องฉัตรแกว อยูในฉากปดเรื่อง ซึ่งกําหนดให
เปน “ฉากในฝน” โดยเปนการจับระบําของพวกทาส ขุนนาง ชาววัง หลังจากที่ไดพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดประกาศเลิกทาสแลว ดังนี้
ฉาก 6
ฉาก ในฝนมีทาสจองจํา
ยืนเปนชั้นลดหลั่น
ทั้งหญิงชายสองฟาก
ยืนนิ่งอยู
เสียง
อานโคลงทํานองเสนาะ
…………………………………………
พิณพาทยทําเพลง
ทาสจับระบํา โหกับกลีบ
ออกจับระบําดวย
ขุนนางออกจับระบํา
ตามดวยชาววัง
………………………………………………………………………..
พระสุรเสียง
…………………………….
…………………………………………….
ทาสจับระบํา
พิณพาทยทําเพลง
- ปดมาน –6

6

สมภพ จันทรประภา, บทละครเวทีเรื่องฉัตรแกว, 11 พฤศจิกายน 2510. อัดสําเนา น.52 – 53.

306

ภาพที่119 ระบําปดเรื่องในละครเรื่องฉัตรแกว
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล
4.1.2.4 การสรางความสะเทือนอารมณ
ปจจัยหนึ่งในการจะพิจารณาดูวาละครเรื่องใดเรื่องนั้นประสบความ
สําเร็จหรือไม ก็คือการดูวา ละครเรื่องนั้นเขาถึงคนดูไดมากนอยเพียงไร สามารถเราอารมณคนดู
ใหรูสึกรวมไปกับตัวละครไดหรือไม ซึง่ กลวิธีหนึง่ ในการที่จะชวยชักจูงคนดูใหรูสึกรวมไปกับละคร
ไดโดยงาย ก็คือ การสรางความสะเทือนอารมณ ซึ่งผูศ ึกษาไดใชความรูเรื่องรสของวรรณคดีไทย
เขามาชวยในการศึกษาการสรางความสะเทือนอารมณที่ปรากฏในละครเรื่องฉัตรแกว พบ 2
ลักษณะ คือ เสาวรจนี และพิโรธวาทัง ดังนี้
เสาวรจนี
เสาวรจนี คือ บทชมความงามซึ่งอาจจะเปนความงามของตัว
ละคร ธรรมชาติ หรือบานเมือง ซึ่งมีปรากฏในตอนเปดเรื่อง ซึง่ ไดนําเสนอออกนาฏการโดย
เปนฉากตลาดเมืองเชียงใหม มีกระบวนฟอนเล็บแหฟอน และตัวละครคือ โห กับ กลีบไดสนทนา
ชมเมืองเชียงใหม ดังที่ไดยกตัวอยางแลวในหัวขอเปดเรื่อง
พิโรธวาทัง
พิโรธวาทัง คือ การแสดงอารมณโกรธ ในเรื่องฉัตรแกวนี้ ตัว
ละครแสดงอารมณโกรธออกมาดวยการบริภาษ โดยตัวละครที่แสดงความโกรธอยางเดนชัดที่สุด
ในเรื่องคือ คุณนายเอีย่ ม ซึ่งมีการแสดงบทโกรธ ดวยการบริภาษอยูหลายตอน ยกตัวอยางเชน
ตอนที่คุณนายเอี่ยมเขามาเห็นกลีบนวดพระไพรัชฯ อยูในหองสองตอสอง
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คุณนายเอีย่ ม

ก็เห็นอยูกะตานี่นา แกจะตายแลวแทนที่จะ
คิดเขาวัดเขาวา กลับมาทํากรุมกริ่ม อีนี่ก็
สําคัญนัก ริก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เผลอละไมได
เชียว มึงอยากจะเปนคุณนายเหรอ รนหาที่
นี่กูจะบอกให มึงอยาคิดกินน้าํ ใตศอกใครเลย
หาไอทมี่ ันผัวเดียวเมียเดียวดีกวา7

4.1.2.5 การปดเรื่อง
การปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรมในเรื่องฉัตรแกวนีเ้ ปนการจบดวยระบําที่ไม
มีบทรอง ซึง่ เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นหลังจากที่ โห และ กลีบ ทาสหนุมสาวคูรกั ไดกลายเปนไท
ดวยพระราชกรณียกิจเลิกทาสของพระบาทสมเด็จพระจุลเจาเกลาเจาอยูหัว โดยการจบเรื่องดัง
กลาวเปนฉาก “ในฝน” ซึ่งมีเหลาทาส ขุนนาง และชาววังมาจับระบํารวมกัน จากนัน้ จึงมีฉัตร
ลอยมาอยูก ลางอากาศ พรอมกับพระสุรเสียงที่ดังขึ้น การจบเรื่องในลักษณะนี้เปนการจบแบบ
ยิ่งใหญ ตระการตา สรางความประทับใจใหกับผูชมไดเปนอยางดี ซึ่งเรื่องฉัตรแกวนี้เปนละคร
พูดเพียงเรื่องเดียวทีม่ ีการปดเรื่องในลักษณะสุขนาฏกรรมแบบมีระบําปดทาย

ฉาก

7

การปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรมดวยระบํา เรื่องฉัตรแกว
ฉาก 6
ในฝนมีทาสจองจํา
ยืนเปนชั้นลดหลั่น
ทั้งหญิงชายสองฟาก
ยืนนิ่งอยู
เสียง
อานโคลงทํานองเสนาะ
…………………………………………
พิณพาทยทําเพลง
ทาสจับระบํา โหกับกลีบ
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ออกจับระบําดวย
ขุนนางออกจับระบํา
ตามดวยชาววัง
………………………………………………………………………..
พระสุรเสียง
…………………………….
…………………………………………….
ทาสจับระบํา
พิณพาทยทําเพลง
- ปดมาน –8
4.2 ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
4.2.1 ที่มาของเรื่อง
นางเสืองเปนละครดึกดําบรรพทมี่ ีที่มาจากประวัติศาสตรในลักษณะของ
การอางประวัติศาสตรเชนเดียวกับเรื่องฉัตรแกว แตแตกตางกันที่ตัวละครสําคัญในเรื่องนั้นลวนแต
เปนผูทมี่ ีตัวตนอยูในประวัตศิ าสตรทั้งสิน้ ไมวา จะเปน นางเสือง พอขุนบางกลางทาว พอขุนผา
เมือง และนางสิขรเทวี โดยใชเหตุการณหลักในเรื่องตามประวัติศาสตรที่บันทึกไวในศิลาจารึก
จริง ๆ คือ เหตุการณที่พอขุนบางกลางทาว และพอขุนผาเมืองรวมมือกันยกทัพขับไลพวกขอมออก
จากเมืองสุโขทัย ทําใหคนไทยซึง่ อยูใตอํานาจขอมในขณะนั้นไดกลับเปนไทอีกครัง้ จากนัน้ พอ
ขุนผาเมืองซึ่งเปนผูเขาเมืองไดกอน ก็ไดเชิญใหพอขุนบางกลางทาวใหเปนผูครองเมืองสุโขทัยแทน
โดยในละครนัน้ สมภพ จันทรประภา ตองการที่จะนําเสนอภาพของนางเสืองวาเปนสตรีผูหนึง่ ซึง่
กําลังสําคัญทีท่ ําใหเกิดเหตุการณในครั้งนัน้ ดังขอความตอนหนึ่งใน “เกริ่น” นําของเรื่อง ดังนี้
“…เยื่อใยในครอบครัวของพอขุนบางกลางทาวนั้นเหนียว
แนน ลึกซึ้ง สุขุมนัก ตั้ง 700 – 800 ปผานไปไดยินไดฟงยังชื่นใจ
ใครเปนคนผูกเยื่อใยนี้ในครอบครัว พอขุนบางกลางทาวเอากําลัง
ใจมาจากไหน ทําไมจึงดูเปนคนไมมีกังวล พอขุนบาลเมือง พอ
ขุน รามคําแหง ทําไมจึงนารัก นาเคารพ นาสรรเสริญ นาบูชา
ทําไมจึงมีจริยาวัตรงดงามนัก ไมมีใครตอบได เพราะไมไดจารึกไว
8
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ในศิลา แตคนที่เปนเมียคน แมคน อยางไทย ๆ จะตอบไดเงียบ
ๆ ในใจของตนวา ที่มาของผลดังกลาวมีนางเสืองเปนเหตุ เพราะ
เมียอยางไทย ๆ ยอมรูวานางเสืองจะตองทําอะไรบางที่พอขุนบาง
กลางทาวมีกําลังใจ ตัดสินใจดี ไมมีหวงมีกังวล แมอยางไทย ๆ
ยอมรูวาควรทําอยางไรในการที่มีลูกผูชายหลายคนแลวเผอิญนอง
เกงกวาพี่ การเลี้ยงนองไมใหกําเริบกับพี่นั้น แมอยางไทย ๆ ถนัด
เทา ๆ กับเลี้ยงพี่ใหมีเมตตาจิตตอนอง…”9
อยางไรก็ตาม หลักฐานหรือเรื่องราวเกี่ยวกับนางเสืองที่ปรากฎในศิลา
จารึกมีเพียงแคขอความสั้น ๆ ในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงวา “แมกูชื่อนางเสือง” ทําให
สมภพ จันทรประภา ตองมีการเพิ่มเติมสวนจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องงราวและบุคลิกลักษณะนิสัย
ของนางเสืองขึ้นใหม ตลอดจนสรางภูมิหลังของนางเสือง โดยยึดตามขอสันนิษฐานของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัววา “ชะรอยนางเสืองจะเปนลูกเจาเมืองสุโขทัยคนกอนกระมัง
ชาวเมืองจึงตกลงปลงใจยกเมืองใหพอขุนบางกลางทาวครอบครอง”10
4.2.2 ลักษณะกระบวนแสดงละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ฉาก

หนามาน

ฉากที่ 1 น้ําตก

9

ลําดับการแสดง
กระบวนเสด็จของขุนบางกลางทาว 1.นางเสืองนัง่ คานหามอยูหนามานแดง มี
และนางเสืองพาขุนผาเมืองและนาง เสียงชาวบานกลาวชมความงามนางเสือง
สิขรไปเที่ยวชมน้ําตก
จากนั้นคานหามนางเสืองเขาไปทางหลืบ
ขวา
2. กระบวนแหขุนผาเมืองและขุนบาง
กลางทาวออกมา ตามดวยกระบวนแห
นางเสืองและนางสิขร
ระหวางที่ขุนบางกลางทาว นางเสือง 1.มานแดงเปด หัวกระบวนทัง้ 4 เขา
ขุนผาเมืองและนางสิขรชมน้าํ ตกดวย ประตูซาย ขุนทหารและนางในทายขบวน
เนื้อเรื่อง

สมภพ จันทรประภา, “นางเสือง” สูจิบัตรละครดึกดําบรรพเวที, (พระนคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร,
2511). หนา 6 – 7.
10
เรื่องเดียวกัน, หนา 5.
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ฉาก

หนามาน

ลําดับการแสดง
กัน โขลญลําพงออกมาสัง่ ใหขุนบาง เลี้ยวขึ้นเวทีจบั ระบํา จากนัน้ ก็เขาโรง
กลางทาวเกณฑคนไปสรางปราสาท เหลือแตขุนบางกลางทาวและนางเสือง
หิน ขุนบางกลางทาวขอผัดผอน แต 2.ขุนบางกลางทาวเกี้ยวนางเสือง
โขลญลําพงไมยอม นางสิขรและขุน 3. ขุนผาเมืองและนางสิขรรําออกจากทาง
ผาเมืองชวยไกลเกลี่ยให นางเสือง ดานซาย กลาวชมความงามของน้ําตก
เมืองบางยาง ขุนบางกลางทาวชวนใหขนุ
สั่งใหนางคําไปสืบความในเมือง
ผาเมืองและนางสิขรอยูตอ แตขุนผาเมือง
สุโขทัย
วามีธุระตองเดินทางกลับ
4. นางคํารําออกมาจากทางขวา บอกแก
ขุนบางกลางทาววาโขลญลําพงมา
5. โขลญลําพงกับทหารรําออกมา ทํา
ความเคารพนางสิขร
6.โขลญลําพงใหขุนบางกลางทาวเกณฑ
คนไปสรางปราสาทหิน ขุนบางกลางทาว
ขอผัดผอน แตโขลญลําพงไมยอม และ
ตอวาขุนบางกลางทาวอยางรุนแรง
7. นางสิขรและขุนผาเมืองชวยไกลเกลีย่
และใหโขลญลําพงกลับไปกอน โขลญลํา
พงออกไป
8. ขุนผาเมืองบอกใหขุนบางกลางทาวอด
ทน และขอตัวชวนนางสิขรกลับวัง นาง
สิขรรํานําออกไปทางซาย
9. ขุนบางกลางทาวปรับทุกขกับนางเสือง
วาเจ็บใจพวกขอมและรําเขาโรงไปทาซาย
10. นางเสืองสั่งใหนางคําลอบไปสืบความ
ในเมืองสุโขทัย นางคํารําออกไปทาง
ขวา นางเสืองไหวพระขอใหกูเมืองได
สําเร็จ มานปด
กองทัพขอมเกณฑคนไปสราง
1.กองทัพโขลญลําพงเตนออกประตูขวา
เนื้อเรื่อง
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ลําดับการแสดง
ปราสาทหิน โดยมีนางคําปลอมเปน โขลญลําพงยืนรถ
2. ทายขบวนมีพวกถูกเกณฑเดินตาม
ชาวบานปนอยูดวย
จังหวะเพลง นางคําอยูท ายขบวน
3. ทหารขอมจับตัวนางคํา นางคําดิ้นรอง
ทหารพาเขาโรงทางประตูขวา
ฉากที่ 2 หอง
นางคําถูกทหารขอมจับตัวไดและพา 1. มานเปด โขลญลําพงนั่งอยูมีนางขอม
โขลญลําพง
ไปมอบใหโขลญลําพงและถูกโขลญ แวดลอม ทหารขอมเขามารายงานวาจับ
ลําพงปลุกปล้าํ และทําราย
ตัวนางคําได โขลญลําพงจึงสั่งใหไปนํา
ตัวมา
2. ทหารออกไปพาตัวนางคําเขามา ฉุดให
นางคํานั่ง นางคําไมยอมสะบัดมือ และ
เดินหนีมาทางซาย
3. โขลญลําพงเกี้ยวนางคําและถูกตอวา
รุนแรง จึงโกรธเขาตบนางคําและไลปล้ํา
มานปด
หนามาน
ขุนบางกลางทาว นางเสือง และ
1. ขุนบางกลางทาว นางเสืองและบริวาร
บริวารเดินทางไปเมืองสุโขทัย
ขี่มาออกจากประตูขวา
2. ขุนบางทาวใหนางเสืองสัญญาวาจะไม
ใจรอน
ฉากที่ 3 ปราสาท คนไทยถูกขอมใชงานและทารุณอยาง 1. มานเปด คนไทยกําลังยกลากหินไป
หินเมืองสุโขทัย หนัก จนขุนบางกลางทาวทนไมไหว สรางปราสาท มีขอมถือหวายคุมงาน
จึงเขามาหามจนเกือบจะมีเรื่องกัน
หวดซายปายขวาตามจังหวะดนตรี
นางคําออกมาบอกนางเสืองวาคน
2. ทหารคนเหนึ่งเฆีย่ นคนไทยที่เวทีลา ง
สุโขทัยยังไมเขากับขอม และฆาตัว ขุนบางกลางทาว นางเสือง และบริวารรํา
ตาย
ออกมาหามไว และมีปากเสียงกับทหาร
ขอม
3. โขลญลําพงรําออกมา และรองดูถูกคน
ไทย และสัง่ ใหทหารของตนเลิกงาน และ
กลับเขาโรง
ฉาก

เนื้อเรื่อง
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ฉาก

หนามาน

เนื้อเรื่อง

กระบวนของพอขุนทั้ง 4 ขุนบาง
กลางทาวและนางเสืองเดินทางไปหา
ขุนผาเมืองที่เมืองราด

ฉากที่ 4 เทวาลัย พอขุนตาง ๆ มาชวนขุนผาเมืองรวม
เมืองราด
กันตอตานอํานาจขอม ขุนผาเมืองไม
เห็นดวยแตเมือ่ เห็นคนไทยทีถ่ ูกรังแก
ก็ตกลงรวมมือดวย นางสิขรออกมา
ตอวาพอขุนและนางเสือง แตพอขุน
ผาเมืองก็ชี้แจงจนนางสิขรยอมเขาใจ

ลําดับการแสดง
4. ขุนบางกลางทาวและนางเสืองทักทาย
ราษฎร ทหารพาคนเจ็บเขาโรงทางซาย
สวนกับนางคําทีว่ ิ่งออกมากอดขานางเสื
องรองไหบอกวาคนสุโขทัยยังไมเขากับ
ขอม
5. นางคําฆาตัวตาย นางเสืองเศราโศก
เขากอดศพ พวกทหารขนศพนางคําเขา
โรง
6. ขุนบางกลางทาวตัดสินใจจะไปชวนขุน
ผาเมืองใหรวมตอสูกับพวกขอม
1.พอขุนทั้ง 4 ออกมาคนละทิศละทาง
แลวกระบวนมา ขุนบางกลางทาว นาง
เสือง ทหาร นางในออกจากขวา
2. เมื่อพรอมกันแลว ก็เตนตามเพลง แลว
ควบเร็วเขาประตูซาย ขุนางกลางทาว
และนางเสืองเขาเปนคูสุดทาย
1.มานเปด พอขุนผาเมืองนัง่ เตียง
พราหมณทาํ พิธีตาง ๆ หนาเทวรูป นาง
สิขรและนางขอมออกมารองรํา
2. พราหมณราํ เชิญนางสิชรกับบริวารออก
ไปทางขวา
3. ขุนบางกลางทาว นางเสือง และพอขุน
ตาง ๆ ออกทางเวทีลางดานขวา ขุนผา
เมืองลุกขึน้ รับและทักทาย
4. ขุนบางกลางทาว นางเสือง และพอ
ขุนตาง ๆ ชวนขุนผาเมืองสูกบั ขอม ขุนผา
เมืองบอกใหคอยเวลาไปกอน
5. ขุนบางกลางทาว นางเสือง และพอขุน
ตาง ๆ ตอวาขุนผาเมือง
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ฉาก

หนามาน

ฉากที่ 5 หนา
เมืองสุโขทัย

ลําดับการแสดง
6. ขุนอายออกไปนําตัวคนไทยที่ถูกทารุณ
มาใหขนุ ผาเมืองดู ขุนผาเมืองจึงโกรธ
ขอมและยอมรวมดวย
7. นางขอมแอบฟงอยูไปบอกนางสิขร
นางสิขรออกมาตอวาพอขุนตาง ๆ และ
นางเสือง จนพอขุนตาง ๆ และนางเสือง
ออกไปทางซาย
8. พอขุนผาเมืองก็ชี้แจงจนนางสิขรยอม
เขาใจ
กระบวนของพอขุนทั้ง 4 ขุนบาง
1.ทัพขุนบางกลางทาว และพอขุนทัง้ 4
กลางทาวและนางเสืองเดินทางไป
ออกคนละทิศละทาง มารวมกันเปนทัพ
เมืองสุโขทัย
เดียว เตนจนหมดเพลงกราวอาสา
2.กองนางเสืองรําผานเวทีบนจากขวาไป
ซาย
กองทัพไทยขับไลขอมออกจากสุโขทัย 1.มานเปด ทัพโขลญลําพงขวางประตู
พอขุนผาเมืองเขาเมืองไดกอน แตก็ เมืองอยู ทัพไทยแยกขึน้ เวทีบนทางซาย
ยอมยกเมืองใหขุนบางกลางทาว
ขวา ขอมบุกลงเวทีลางแยกซายขวา
2. นางเสืองนําผูหญิงเขาชวยประคองคน
เจ็บ
3. โขลญลําพงถูกอาวุธขุนบางกลางทาว
ทหารขอมอุมออกไป และลาถอยไปทาง
ซาย
4.ประตูเมืองเปด ขุนผาเมืองยืนบนเชิง
เทิน และมีทหารขุนผาเมืองอยูเต็มๆไป
หมด
5.ขุนผาเมืองเชิญขุนบางกลางทาวใหเขา
เมือง แตขุนบางกลางทาวไมเขา เพราะ
เกรงใจทีเ่ ห็นขุนผาเมืองเขาเมืองไดกอน
6. ขุนผาเมืองลงจากเชิงเทินมารับ นาง
เนื้อเรื่อง
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ฉาก

หนามาน

ฉากที่ 6 ทอง
พระโรง

ลําดับการแสดง
เสืองดุแลทหารที่บาดเจ็บ ลมตาย
7. ขุนผาเมืองยกเมืองใหขุนบางกลางทาว
กระบวนนางเสืองเขาทองพระโรง
1. พราหมณ 9 คนเดินนําออกทางประตู
ขวา นางเสืองรําออกมามีพนักงานเชิญ
พระกลด นางในรําตามเสด็จ
ขุนผาเมืองตั้งใหขุนบางกลางทาว
1. มานเปด ขุนบางกลางทาวนัง่ แทนใต
ทรงพระนามวา ขุนศรีอินทราทิตย
เศวตฉัตร นางเสืองนัง่ ตั่ง ขุนผาเมืองนาง
ขุนศรีอินทราทิตยครองราชยอุปภิเษก สิขร พอขุนตาง ๆ ชายา ทหาร นางใน
นางเสืองขึน้ เปนพระแมเมืองแหง
นั่งลดหลั่นตามลําดับ
2. ทหารเชิญพานสุพรรณบัฎมาใหขุนผา
สุโขทัย
เมืองอาน อัครเสนาถวายราชสมบัติ
พราหมณถวายสังข
3. ขุนบางกลางทาวตั้งนางเสืองเปนแม
เมือง
4. ระบําดอกบัว พราหมณระบําแวน
เทียน ทหารระบําธูป
เนื้อเรื่อง

4.2.2.1 การเปดเรื่อง
การเปดเรื่องของละครเรื่องนางเสือง เปนการเปดเรื่องดวยการแสดง
ภาพนิ่ง (Tableaux Vivantes) ของนางเสืองที่นั่งนิ่งบนคานหามหนามานแดง ประกอบการขับ
เสภาลาว โดยใหเปนเสียงของคนตางเมืองรองถามวา นางเสืองเปนใคร และมีเสียงชาวเมืองรอง
ตอบอธิบายวานางเสืองนั้นเปนลูกเจาเมืองสุโขทัย ที่หนีศัตรูมาอยูที่เมืองบางยาง ซึ่งเปนกลวิธี
ในการแนะนําใหผูชมไดรูจักกับตัวละครสําคัญของเรื่อง ซึ่งคือนางเสือง ดวยภาพนิ่งที่สงางาม ไป
พรอม ๆ กับการปูความเขาใจใหผูชมไดรูถึงภูมิหลังของนางเสือง กอนจะตามมาดวยภาพความยิ่ง
ใหญของกระบวนแหเสด็จของขุนบางกลางทาว และขุนผาเมือง อันจะสรางความตื่นตาตื่นใจ ซึ่ง
จะมีเสียงขับเสภาลาวถามตอบ เพื่อเปนการปูพื้นเรื่องใหผูชมไดรับทราบเหตุการณที่กําลังจะเกิด
ขึ้นในขณะนั้น ซึ่งการเปดเรื่องดวยการแสดงภาพนิ่งนี้ถือเปนลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของละคร
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คุณสมภพที่มักใชในละครหลายเรื่อง เชน เรื่องศรีธรรมาโศกราช พระรามคําแหง พอขุนผา
เมืองผูเสียสละ สมเด็จพระสุริโยทัย ชีสิน เปนตน
เปนที่นา สังเกตวาลักษณะการเปดเรื่องดวยการแสดงภาพนิง่ นี้เปนการ
เปดเรื่องที่ สมภพ จันทรประภา นํามาใชเฉพาะกับละครเวทีเทานัน้ ทั้งนี้นา จะเปนเพราะการ
เปดเรื่องในลักษณะนี้เปนนาฏการที่ใหความตระการตาแกผูชมมากวาการบรรยายธรรมดา และ
อีกประการหนึง่ ซึ่งการจัดแสดงทางโทรทัศนมีขอจํากัดทีไ่ มสามารถจัดทําใหยิ่งใหญเทาการแสดง
บนเวทีได
การเปดเรื่องของละครเวที เรื่อง “นางเสือง”
ฉากที่ 1
เปดมาน
(พิณพาทยทําเพลงตอยตริ่ง)
นางเสืองนั่งคานหามอยูหนามานแดง ไฟสองอยู มีเสียงชาวเมืองบางยาง และคน
ตางเมืองพูดกันจากที่ใดทีห่ นึ่งโดยไมเห็นตัว
(ขับเสภาลาว)
คนตางเมือง
ชาวเมือง

เฮยนางนั้น งามวิไล เปนใครหรือ
ออ นัน่ คือ นางเสือง ผูเรืองศรี
ลูกเจากรุง สุโขทัย หลบไพรี
มาอยูท ี่ เมืองบางยาง ใหหา งไกล

คานหามนางเสืองเขาหลืบขวา กระบวนแหออก ขุนบางกลางทาวออกตามกระบวนกับ
ขุนผาเมือง (ไฟจับขุนบาง ฯ)
นั่นขุนบาง กลางทาว เจาของเมือง
รักนางเสือง ดังแกวตา สุดหาไหน
คนตางเมือง
แลวนี่
แหแหนริ้ว เปนทิวไป
ทําอะไร กันหวา ขาอยากรู11

11

สมภพ จันทรประภา, “นางเสือง” สูจิบัตรละครดึกดําบรรพเวที, (พระนคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร,
2511), หนา 13.
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……………………………

ภาพที่ 120 การเปดเรื่องดวยภาพนิ่งในละครเรื่องนางเสือง
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล

4.2.2.2 ลักษณะเดนของการสรางบทบริภาษ
ในบทละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง มีบทบริภาษอยูห ลายตอน
และมีมูลเหตุในการบริภาษ
หลายลักษณะ ไดแก บทบริภาษระหวางนางคําและโขลญลําพง บทบริภาษระหวางขุนบาง
กลางทาวกับทหารขอม
บทบริภาษระหวางโขลญลําพงกับขุนบางกลางทาว
บทบริภาษ
ระหวางพอขุนทั้ง 4 ขุนบางกลางทาว นางเสือง กับขุนผาเมือง และบทบริภาษของนางสิขรกับ
พอขุนทัง้ 4 ขุนบางกลางทาว นางเสือง ซึง่ ทั้งหมดลวนแตเปนบทบริภาษที่เกิดจากความไมพอ
ใจที่ไดประสบกับพฤติกรรมที่ไมพงึ ปรารถนาทั้งสิน้

บทบริภาษในละครเรื่อง นางเสือง
- เพลงเขมรเอวบาง ลําพง เขามานั่ง
ตั่งนี้
เถิดอีหนู
……………………………………………
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- เจรจา มีชื่อเสียง
เรียงนาม
ตามภาษา
………………………………………………
ลําพงจับขอมือนางคํา นางคําสะบัดหลุด
จงเปนเมีย
ขาเถิด
นางคํา ไอชาติหมา
กูยอมตาย
ดีกวา
เปนไหนไหน
ปลอยขา
เดี๋ยวนี้
ไอจัญไร
ลําพง ปลอยทําไม ขาเอา
ไวบําเรอ
นางคํา ไอชาติชั่ว
ตัวดํา
ใจต่ําชา
กิเลสหนา
ยังแคน
มาเผยอ
อยาเขามา
ใกลขา
เจียวนะเออ
เปนไดเจอ
ฤทธิ์บา
คอยทาแล
ลําพงจับมือนางคําดวยความโกรธ
ลําพง ทุดปากราย เต็มที
อีขี้ขา
อยานึกวา
จะรอด
ตลอดแน
กูตองสอน
อีกมาก
ปากตําแย
ไมใชแม
ไมเก็บ
ไวบูชา12
จากตัวอยางดังกลาวเปนบทบริภาษของขอมสมาดโขลญลําพงกับนางคําที่
บริภาษโตตอบกัน โดยเกิดจากความไมพอใจที่ไดประสบกับพฤติกรรมอันไมพึงปรารถนาทําให
เห็นวาถึงแม ”นางเสือง” จะเปนบทละครดึกดําบรรพเวทีเรื่องแรกที่ สมภพ จันทรประภา ไดแตง
ขึ้น แตเอกลักษณหรือจุดเดนของละครคุณสมภพไดถือกําเนิดขึ้นมาแลวพรอมกับบทละครเรื่องนี้
จุดเดนดังกลาวก็คือบทบริภาษที่ใชสาํ นวนหรือคําดาแบบไทย ๆ ใหเขาใจงายทําใหผูชมไมตองมา
นั่งแปลความหมายในคําบริภาษตาง ๆ ทีไ่ ดรับชม ซึ่งการใชลักษณะการบริภาษในลักษณะนี้ ถือ
วาเหมาะกับตัวละคร ซึ่งเปนระดับชาวบาน จึงใชคาํ ดาแบบชาวบานที่ตรงไปตรงมา ไมตองมาตี
โวหารใสกัน เหมือนบทบริภาษของตัวละครที่เปนชนชัน้ สูง

12

สมภพ จันทรประภา, “นางเสือง,”สูจิบัตรละครดึกดําบรรพเวที, พระนคร: หางหุนสวนจํากัดศิวพร,
2511.), หนา 29-30.
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4.2.2.3 การสรางความตระการตา
การสรางความตระการตาเปนการเพิ่มความสําเริงอารมณใหกับผูชม ซึ่ง
ถือเปนลักษณะเดนอีกประการหนึง่ ของละครคุณสมภพ
จากการศึกษาละครดึกดําบรรพเรื่อง
นางเสือง พบวามีกลวิธีในการสรางความตระการตาอยู 3 วิธี คือ การแสดงฉากรบ การแสดง
ฉากกระบวนเสด็จหรือกระบวนแห และการแสดงระบําตาง ๆ
การแสดงฉากรบ
เปนทีท่ ราบกันดีวาละครประวัติศาสตรนนั้ มักจะมีฉากการรบ
การทําสงครามสอดแทรกอยูดวยเสมอ ซึ่งลักษณะการแสดงฉากรบ ของ สมภพ จันทรประภา
มักจะเปนการนําเสนอภาพนาฏการการตอสูที่ยิ่งใหญ เพื่อเราอารมณผูชม ซึ่งกองทัพทั้งสอง
ฝายก็จะมีเครือ่ งแตงกาย ตลอดจนกระบวนแตงทัพ การเดินทัพทีแ่ ตกตางกัน และใชผูแสดง
เปนจํานวนมาก โดยการแสดงการเดินทัพในฉากเหลานี้จะไมเนนทาสวย แตจะเนนความพรอม
เพรียงของผูแสดงเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากตอนที่ทพั พอขุนบางกลางทาว และพอขุนทั้ง 4 เขาตี
ทัพขอม ในละครเรื่อง นางเสือง ดังนี้
ทัพพอขุนบางกลางทาว พอขุนทัง้ 4 ออกคนละทิศละ
ทางมารวมกันเปนทัพเดียว เตนจนหมดเพลงกราวอาสา กองนาง
เสืองรําผานเวทีบนจากขวาไปซาย มานเปด เห็นหนาเมืองสุโขทัย
มีเชิงเทิน หอรบ ประตูเมือง ทัพโขลญลําพง ขวางประตูอยู
ทัพไทยแยกขึน้ เวทีบนทางซายขวา ผูห ญิงไทยก็เขาชวยประคอง
คนเจ็บ มีนางเสืองเปนหัวหนา ถือดาบตองปองกันตัว เห็นไฟ
ลุกในเมือง โขลญลําพงลาถอยไปทางซาย ประตูเมืองเปด ทหาร
จะเขาไปชะงัก เพราะขุนผาเมืองยืนอยูบนเชิงเทิน ในประตูมีทหาร
พอขุนผาเมืองอยูเต็ม
(เสียงปนใหญ เสียงฟารอง เสียงไฟไหมปะทุ เสียงโห เสียงรองครวญคราง
เสียงดาบกระทบกัน)13

13

สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครดึกดําบรรพเวทีนางเสือง, พระนคร: หางหุนสวนจํากัดศิวพร,
2511.), หนา 51.
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การแสดงฉากกระบวนเสด็จหรือกระบวนแห
การสรางความตระการดวยการแสดงฉากกระบวนเสด็จ หรือ
กระบวนแห ซึ่งฉากดังกลาวนอกจากจะสรางความตื่นตาใหกับผูชมแลว ยังมีสว นชวยในการ
แสดงคือ เปนการบอกถึงวัฒนธรรม ขนบประเพณีของชาติของตัวละคร พรอมกับยุคสมัยของ
เรื่องราวในละครนั้น ๆ โดยในเรื่องนางเสืองนัน้ มีการแสดงฉากกระบวนเสด็จหรือกระบวนแหอยู
หลายครัง้ เชน ในฉากเปดเรื่อง ซึง่ เปดเรื่องดวยกระบวนแหของนางเสือง ขุนบางกลางทาว ขุน
ผาเมือง และนางสิขร ทีเ่ สด็จไปเที่ยวชมน้ําตก , กระบวนเสด็จของขุนบางกลางทาว นางเสือง
และบริวารเดินทางไปเมืองสุโขทัย และกระบวนเสด็จนางเสืองเขาทองพระโรง
การแสดงระบํา
จากการศึกษาละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง พบวามีการแทรก
ระบําที่มบี ทรองไวถงึ 3 ครั้ง ดวยกัน ดังนี้
การจับระบําครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในตอนตนเรื่อง ในเหตุการณตอน
ที่พอขุนบางกลางทาว และนางเสือง ไดพาพอขุนผาเมือง และนางสิขร ฯ ออกมาเที่ยวชมน้ําตกที่
เมืองบางยาง ซึ่งเปนระบําที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชมธรรมชาติ โดยผูระบําเปนนางเสือง นาง
ขอมและขาราชบริพาร ดังนี้
มานแดงเปด เห็นฉากน้ําตกงาม หัวกระบวนกับพระนางทั้ง 4 เขาประตูซาย ขุนทหาร
และนางในทายขบวนเลี้ยวขึ้นเวทีจับระบํา
นางเสืองกับขุนบาง ฯ รําจากทางซายออกมายืนทางมุมขวา
(พิณพาทยทําเพลงลาวดวงเดือน)
(เพลงลาวดวงเดือน)
นางเสือง
หอมจริงหนอ
บุปผาเอย
กลิ่นชางเรา
ใหเราติดตามหา
กลิ่นกลาจริงหนอ
ขาขอเห็นหนา
คงชื่นอุรา
เมื่อไดมาดอมดมเอย
นางขอมกับขาราชบริพารจับระบําอยูตอนใน
แสงเดือนสอง
เจิดจาแจมละหนอ

ผุดผองเหินหาว
เหมือนแสงแกว
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เฉิดฉายพรายแพรว
เสียงขับเหลือเพราะ
เสียงขับใกลใกล
เสียงขับวังเวง
ใครหนอขับเอย

ชื่นตาแสงโสมเอย
พริ้งเพราะจริงไวร
เจาอยูไหนเพื่อนเอย
เสียงเพลงชินหูเคย
เอยหวานจริงเนอ14

การจับระบําครั้งที่ 2 ในเรื่องนางเสือง อยูในชวงกลางเรื่อง ซึ่ง
เปนฉากทีพ่ อขุนผาเมือง นางสิขร ฯ และนางขอมไปไหวเทวรูปพระศิวะ ในเทวาลัยเมืองราด การ
จับระบําครั้งนีม้ ีเนื้อหาในการบูชาสรรเสริญพระผูเปนเจา โดยผูท ี่จับระบํา ไดแก นางสิขร ฯ และ
พี่เลี้ยง ดังนี้
เปดฉาก
นางสิขร ฯ และพี่เลี้ยงออกรําและรอง
(พิณพาทยทําเพลงเขมรกลอมลูก)
(เพลงเขมรกลอมลูก)
นางสิขร ฯ
อัญขยม
บังคม
บรมบาท
พี่เลี้ยง
เสด็จเนาว
ไกรลาส
คีรีศรี
นางสิขร ฯ
ขอถวาย
สุวรรณรัตน และบัตรพลี
พี่เลี้ยง
ดวยจิต
ภักดี
ในภูธร
นางสิขร ฯ
จากมาอยู
เมืองไทย
ใจรันทด
พี่เลี้ยง
แผพระยศ
ขอมบพิตร
อดิศร
นางสิขร ฯ
ขอเทพไท
โปรดปราน
ประทานพร
พี่เลี้ยง
สถาวร
สิริสวัสดิ์
พิพัฒนเอย
นางสิขร ฯ และพี่เลี้ยงลงนั่งหยิบไฟขึ้นรําบูชา
(ทํานองอานฉันท)
พราหมณ
ขาไหวพระผูตรีเนตร
ชไมมเหศร
กระเดื่องดาวดังขจร

14

สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครดึกดําบรรพเวทีเรื่องนางเสือง, พระนคร: หางหุนสวนจํากัดศิวพร
, 2511.), หนา 15.
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ทรงเดชทรงฤทธิ์ทรงพร
ทั่วฟาดินดอน
พระเดชเดนจบธาตรี
ขอเชิญเสด็จจรลี
ยังมณฑลพิธี
อันไทใหแตงบูชา
ขอพรพระจอมเทวา
กอบกรรมวิทยา
สะเดาะพระเคราะหเทวีสิ้นเทอญ15

ภาพที่121นางสิขรและพี่เลีย้ งจับระบําบูชาสรรเสริญพระศิวะภายในเทวาลัย
ในละครเรื่องนางเสือง ที่มาของภาพ เอือ้ เฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล
การจับระบําครั้งที่ 3 ในเรื่องนางเสือง เปนการจับระบําในตอนปดเรื่อง ซี่งเกิด
ขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมฉลองในการสถาปนาพอขุนบางกลางทาวและนางเสืองขึ้นเปนเมืองและแม
เมืองสุโขทัย โดยการจับระบําครั้งนี้จึงมีเนื้อหาในลักษณะของการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งผูระบํามี
ทั้งนางรํา พราหมณ และทหาร ดังนี้
ระบําดอกบัวออกจาก 2 ประตู พราหมณออกจับระบําแวนเทียน ทหารถือธูปจับระบํา
พอขุน
คือตะวัน
อันคุมเกลา
15

สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครดึกดําบรรพเวทีเรื่องนางเสือง, พระนคร: หางหุนสวนจํากัดศิว
พร, 2511.), หนา 40 – 41.
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(สรอย)

(สรอย)

(สรอย)

(สรอย)

(สรอย)

(สรอย)

พระแมเจา
ชอดอกบัว
ฉายแสงสอง
เหลาไพรฟา
ชอบัวขาว
พระพุทโธ
อันเพริศเพรา
ชอบัวผัน
ทั้งสามแกว
โปรดภูบาล
ชอบัวเขียว
ใหอยูดี
ทั้งวงศวาร
ชอบัวเผื่อน
รูรักษา
ชื่อดังไกล
ชอบัวหลวง

คือจันทร
อันแจมจา
พอเจาเหนือหัว ของขายอดเอย
ตองทั่ว
ทั้งพารา
หนาใส
ใจเบิกบาน
องคพระแมเจา ของเราเยี่ยมเอย
ธัมโม
สังโฆเจา
ในที่
ทุกสถาน
งานทานหนักครัน เห็นใจจริงเอย
จงชวย
ดลบันดาล
แมเจา
ของชาวไทย
พรอมกันใจเดียว เดินตามพอเอย
มีสุข
เหลือหลาย
วานเครือ
หนอเนื้อไข
ไมลืมไมเลือน น้ําใจแมเอย
พาตน
พนพาลภัย
ทั่วแควน
ดินแดนเอย
คนไทยทั้งมวล ภักดีเจาเอย

(รัวฉิ่งดึกดําบรรพ)จับระบําตีวงขึ้นเวทีบนแลวลดมานใหญลงชา ๆ ตัง้ ซุมหนาพระ
แทน16

16

สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครดึกดําบรรพเวทีเรื่องนางเสือง, พระนคร: หางหุนสวนจํากัดศิวพร
, 2511.), หนา 57 – 58.
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ภาพที่122 ระบําปดเรื่องในละครเรื่องนางเสือง
ที่มาของภาพ ภาพสวนตัวของธีรภัทร ทองนิ่ม
4.2.2.4 การสรางความสะเทือนอารมณ
จากการศึกษาการสรางความสะเทือนอารมณในละครดึกดําบรรพ เรื่อง
นางเสือง พบวามีกลวิธกี ารสรางความสะเทือนใจทัง้ 4 ลักษณะ คือ เสาวรจนี นารีปราโมทย
พิโรธวาทัง และสัลปงคพิสยั ดังนี้
เสาวรจนี
ในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง ก็มีการนําเสนอบทเสาวรจนีใน
ลักษณะของระบําเชนกัน ในตอนที่พอขุนบางกลางทาว และนางเสือง ไดพาพอขุนผาเมืองและ
นางสิขร ฯ มาเทีย่ วน้ําตก โดยเปนระบําทีม่ ีเนื้อหาเปนการกลาวชมความงดงามของธรรมชาติ
ดังนี้
มานแดงเปด เห็นฉากน้ําตกงาม หัวกระบวนกับพระนางทั้ง 4 เขาประตูซาย ขุนทหาร
และนางในทายขบวนเลี้ยวขึ้นเวทีจับระบํา
นางเสืองกับขุนบาง ฯ รําจากทางซายออกมายืนทางมุมขวา
(พิณพาทยทําเพลงลาวดวงเดือน)

324

นางเสือง

(เพลงลาวดวงเดือน)
หอมจริงหนอ
บุปผาเอย
กลิ่นชางเรา
ใหเราติดตามหา
กลิ่นกลาจริงหนอ
ขาขอเห็นหนา
คงชื่นอุรา
เมื่อไดมาดอมดมเอย

นางขอมกับขาราชบริพารจับระบําอยูตอนใน
แสงเดือนสอง
เจิดจาแจมละหนอ
เฉิดฉายพรายแพรว
เสียงขับเหลือเพราะ
เสียงขับใกลใกล
เสียงขับวังเวง
ใครหนอขับเอย

ผุดผองเหินหาว
เหมือนแสงแกว
ชื่นตาแสงโสมเอย
พริ้งเพราะจริงไวร
เจาอยูไหนเพื่อนเอย
เสียงเพลงชินหูเคย
เอยหวานจริงเนอ17

นารีปราโมทย
บทนารีปราโมทยในละครเรื่องนางเสือง ปรากฏในตอนตนเรื่อง
โดยเปนบทแสดงความรักระหวางพอขุนบางกลางทาว และนางเสือง ซึง่ ในบทแรกของบทนารี
ปราโมทยในชวงนี้เปนบทที่ สมภพ จันทรประภา ตัดตอนมาจากเสภาเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน
ในไรฝาย ดังนี้
ขุนบาง ฯ

17

อันความรัก
ระอาอก
พรหมินทร
ก็บนบวง
เชื้อเชิญ
เห็นคงมวย

หนักแนน
แทบเทา
อินทจนั ท
สิ้นฟา
เมินหนา
ไมหมาย

แสนวิตก
ภูเขาหลวง
สิ้นทัง้ ปวง
สุราลัย
ไมมาชวย
ผูใดได

สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครดึกดําบรรพเวทีเรื่องนางเสือง, พระนคร: หางหุนสวนจํากัดศิว
พร, 2511.), หนา 15.
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เวนแตเจา
ชวยผลัก

เยาวยอด
ผูรวมใจ
พลิกแพลงให บันเทาลง18

พิโรธวาทัง
ในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง มีฉากการโกรธเกรี้ยวของตัว
ละครหลายตัว และแสดงออกโดยบทบริภาษ ซึง่ ไดกลาวถึงอยางละเอียดแลวในหัวขอลักษณะ
เดนของการสรางบทบริภาษ เชน บทโกรธของนางสิขรที่ตอวาขุนบางกลางทาวที่มายุยงใหขุน
ผาเมืองลุกขึ้นสูกับขอม ดังนี้
ทุกคนกําลังจะไป นางสิขรตวาดลงมาจากอัฒจันทรหนาเทวรูป แลวรําลงมาอยางเร็ว
รองวาขุนบาง ฯ พี่เลีย้ งนางสิขร ฯ ออกจากทางซายมายืนขาง ๆ นางสิขร ฯ
(เพลงเขมรโพธิสัตวชั้นเดียว)
นางสิขร ฯ

ชาที
พอตัวดี
มายุแยง

จะหนี
ตะแคงรั่ว

ไปขางไหน
ภูวไนย

ทรงชัย

ขออยา

ไดฟงกัน

ความทราบถึง
หัวจะพลัด
รูสํานึก
ตัวเรานัน้

ทรงเดช
จากบา
แลวจง
จะโปรด

เกษกษัตริย
เปนแมนมั่น
ขอโทษพลัน
ไมเอาความ19

หันไปทางขุนผาเมือง

หันไปทางขุนบาง ฯ และคนอื่น ๆ

18

สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครดึกดําบรรพเวทีเรื่องนางเสือง, พระนคร: หางหุนสวนจํากัดศิวพร
, 2511.), หนา 16 – 17.
19
สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครดึกดําบรรพเวทีเรื่องนางเสือง, พระนคร: หางหุนสวนจํากัดศิวพร
, 2511.), หนา 48 – 49.
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สัลปงคพิสยั
บทสัลปงคพิสัยในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสืองนั้น
มีอยู
หลายชวงตอน ไมวาจะเปนตอนที่ขุนบางกลางทาว และนางเสืองสงสารคนไทยที่โดยทหารขอม
ทารุณ ฯลฯ ซึ่งแสดงออกโดยการเจรจาคร่ําครวญแสดงความเศราโศก แตบทสัลปงคพิสัยตอน
ที่เดนชัด คือ ตอนนางคํารองไหคร่ําครวญกับนางเสือง และฆาตัวตาย เพราะอับอายโดนทหาร
ขอมปลุกปล้ําขืนใจ
ซึ่งการฆาตัวตายนี้นับวาเปนการแสดงออกซึ่งความโศกเศราของตัวละคร
อยางถึงที่สุด และพบในละครคุณสมภพหลายเรื่อง
4.2.2.5 การปดเรื่อง
การปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรมในละครเรื่องนางเสือง เปนการจบเรื่องดวย
ระบําดอกบัวซึ่งเปนระบําทีม่ ีบทรองเกี่ยวกับการสรรเสริญพระเกียรติของพอขุนบางกลางทาว และ
นางเสือง โดยฉากระบํานี้จะเกิดตอเนือ่ งกับฉากสุดทายของเรื่องที่เปนฉากการสถาปนาขุนบาง
กลางทาวขึ้นเปนเจาเมืองสุโขทัย และสถาปนานางเสืองขึ้นเปนแมเมืองสุโขทัย โดยใชผูระบําเปน
จํานวนมาก โดยนอกจากจะมีนางรําแลว ยังมีพราหมณมาจับระบําแวนเทียน และทหารถือธูป
จับระบําดวย ซึ่งเปนการปดเรื่องดวยฉากนาฏการทีย่ ิ่งใหญ และงดงาม
การปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรมดวยระบํา เรื่องนางเสือง
ระบําดอกบัวออกจาก 2 ประตู พราหมณออกจับระบําแวนเทียน ทหารถือธูปจับระบํา
พอขุน
คือตะวัน
อันคุมเกลา
พระแมเจา
คือจันทร
อันแจมจา
(สรอย)
ชอดอกบัว
พอเจาเหนือหัว ของขายอดเอย
ฉายแสงสอง ตองทั่ว
ทั้งพารา
เหลาไพรฟา หนาใส
ใจเบิกบาน
(สรอย)
ชอบัวขาว
องคพระแมเจา ของเราเยี่ยมเอย
พระพุทโธ
ธัมโม
สังโฆเจา
อันเพริศเพรา ในที่
ทุกสถาน
(สรอย)
ชอบัวผัน
งานทานหนักครัน เห็นใจจริงเอย
ทั้งสามแกว จงชวย
ดลบันดาล
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(สรอย)

(สรอย)

(สรอย)

โปรดภูบาล
ชอบัวเขียว
ใหอยูดี
ทั้งวงศวาร
ชอบัวเผื่อน
รูรักษา
ชื่อดังไกล
ชอบัวหลวง

แมเจา
ของชาวไทย
พรอมกันใจเดียว เดินตามพอเอย
มีสุข
เหลือหลาย
วานเครือ
หนอเนื้อไข
ไมลืมไมเลือน น้ําใจแมเอย
พาตน
พนพาลภัย
ทั่วแควน
ดินแดนเอย
คนไทยทั้งมวล ภักดีเจาเอย
(รัวฉิ่งดึกดําบรรพ)

จับระบําตีวงขึ้นเวทีบนแลวลดมานใหญลงชา ๆ ตัง้ ซุมหนาพระแทน20
เปนทีน่ าสังเกตวาละครคุณสมภพหลายเรื่องที่จบเรื่องแบบสุขนาฏกรรม
จะมีการใชระบําในการปดเรื่อง และมักใชผูระบําเปนจํานวนมาก เพือ่ สรางความตระการตาใหกับ
ผูชม ทัง้ นี้ สมภพ จันทรประภา อาจจะไดแบบอยางมาจากละครดึกดําบรรพของ สมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ที่มกั จะจบเรื่องดวยระบําก็เปนได
4.3 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
4.3.1 ที่มาของเรื่อง
สามัคคีเภทเปนละครพูดสลับลํา ซึ่ง สมภพ จันทรประภา นํามาจัด
แสดงเพื่อเตือนสติคนไทยถึงเรื่องการแตกความสามัคคีในหมูคณะอันเปนเหตุใหบานเมืองตอง
แตกสลายลง โดยไดดัดแปลงมาจากวรรณคดีเพื่อการอานเรื่องสามัคคีเภทคําฉันท ของ นายชิต
บุรทัต กวีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ไดแตงขึ้นเมื่อป พ.ศ.2457 ซึ่งนาย
ชิต บุรทัต ไดอาศัยเคาคําแปลของเรื่องนี้มาจากในมหาปรินพิ พานสูตรและอรรถกถาสุมังคล
วิลาสินี ซึ่งในการดัดแปลงนัน้ สมภพ จันทรประภา ไดรักษาโครงเรื่องหลักไวทงั้ หมด แตใน
ขณะเดียวกัน ก็ไดมีการเพิ่มเติมในสวนของรายละเอียดใหกับตัวละคร เชน การตั้งชื่อใหกับ

20

สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครดึกดําบรรพเวทีเรื่องนางเสือง, พระนคร: หางหุนสวนจํากัดศิว
พร, 2511.), หนา 57 – 58.
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เหลากษัตริย รานี และกุมาร ในแควนวัชชี พรอมกับเพิ่มบทบาทของรานี ซึง่ ในวรรณคดีเดิม
ไมปรากฏบทบาทเลย และยังไดสรางตัวละครใหมขนึ้ มาอีกหลายตัว ไดแก พระพี่เลีย้ ง นาง
กํานัล ซึ่งเปนตัวละครประกอบทั้งสิน้
4.3.2 ลักษณะกระบวนเลนละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ลําดับการแสดง
ฉากที่ 1 ตลาด
พระเจาอชาตศัตรูเห็นวาเมืองวัชชี
1.เปดฉากดวยตลาดเมืองวัชชี ผูคนคับ
เมืองวัชชี
อุดมสมบูรณ ตั้งอยูในชัยภูมิที่ดีจึงคิด คั่งคาขายไปตามจังหวะเพลง พระเจา
จะเอามาเปนของตน แตวสั สการ
อชาตศัตรูกับวัสสการพราหมณออกจาก
พราหมณเตือนวาเมืองวัชชีมีความ
ประตูขวาผานเวทีลา งมาหยุดที่กลางเวที
2. พระเจาอชาตศัตรูคุยกับวัสสการพ
เขมแขงมาก อีกเหลากษัตริยนนั้ ก็
สามัคคีกันยากจะตีได และไดออก ราหมณวา เมืองวัชชีอุดมสมบูรณ ตั้งอยูใน
ชัยภูมิที่ดีนา จะไดเปนของตน แตวัสสกา
อุบายทีจ่ ะทําใหกษัตริยว ัชชีแตก
รพราหมณเตือนวาเมืองวัชชีมีความเขม
ความสามัคคีกัน
แขงมาก อีกเหลากษัตริยนนั้ ก็สามัคคีกัน
ยากจะตีได
3.วัสสการพราหมณไดออกอุบายทีจ่ ะทํา
ใหกษัตริยว ัชชีแตกความสามัคคีกัน
ฉากที่ 2 ทองพระ พระเจาอชาตศัตรูปรึกษากับเหลา
1. พระเจาอชาตศัตรูออกวาราชการ
โรงเมืองราชคฤห อํามาตยวาจะยกทัพไปตีเมืองวัชชี
ทามกลางเสนาอํามาตย เมือ่ มานเปดก็
แตวัสสการพราหมณคา นขึ้น พระ ถวายบังคมอยางอินเดียพรอมกัน
เจาอชาตศัตรูจึงแสรงโกรธลัง่ ลงโทษ 2. พระเจาอชาตศัตรูปรึกษากับเหลา
และไลออกจากเมือง ตามแผนของ อํามาตยวาจะยกทัพไปตีเมืองวัชชี แต
วัสสการพราหมณคานขึ้น พระเจาอชาต
วัสสการพราหมณ
ศัตรูจึงแสรงโกรธลั่งโบย และไลวัสสการ
พราหมณออกจากเมือง
3. พระเจาอชาตศัตรูเขาโรงไป ราชบุรุษ
นําตัววัสสการพราหมณออกมาเฆี่ยนหนา
มานเทา
ฉาก

เนื้อเรื่อง

329

ลําดับการแสดง
ฉากที่ 3 สวน
รานีเมืองวัชชีและพี่เลี้ยงพระกุมาร
1.รานีเมืองวัชชีและพี่เลี้ยงพระกุมารออก
เมืองวัชชี
ออกมาจับระบํา เหลากษัตริยออกมา มาจับระบําชมเมืองวัชชี
2. กษัตริยท ั้ง 5 ออกมายืนดู
เกี้ยวพามเหสีของตน
3. กษัตริยท ั้ง 5 จับระบํากับรานี
หนามาน
วัสสการพราหมณเดินทางมายังเมือง 1.วัสสการพราหมณออกจากประตูขวาสู
วัชชี ตํารวจนําตัววัสสการพราหมณ เวทีลา งและรําเพลงพราหมณออกไปทาง
เขาเฝากษัตริยเมืองวัชชี
ประตูซาย
2. ชาวเมืองเดินไปมา ทักทายพราหมณ
บาง พยาบาลพราหมณบาง
3. ตํารวจออกมาเชิญตัวพราหมณไปเฝา
กษัตริยเมืองวัชชี เขาทางประตูซาย
4. เสียงกลองตีเรียกประชุม กษัตริย
ลิจฉวีทงั้ 5 ออกทางซายขวา รําเพลง
สักครูแลวเขาโรง
ฉากที่ 4 ทองพระ กษัตริยลิจฉวีประชุมกันใหเรียก
1. กษัตริยลิจฉวีทงั้ 5 ประชุมกันและให
โรงกรุงเวสาลี
วัสสการพราหมณเขาเฝา และหลง เรียกวัสสการพราหมณเขาเฝา
เชื่อวัสสการพราหมณตั้งใหเปนตุลา 2. ตํารวจนําวัสสการพราหมณเขาเฝา
กษัตริยลิจฉวีสอบถามสาเหตุที่ทําใหถกู ไล
การและเปนครูสอนพระกุมาร
ออกจากเมืองมา และหลงเชือ่ ในอุบาย
ของวัสสกรพราหมณในที่สุด และตั้งให
เปนตุลาการและเปนครูสอนพระกุมาร
3. กษัตริยลิจฉวีใหไปตามพระกุมารเขา
มา พระกุมารเขามานัง่ ตามแทนของ
กษัตริยลิจฉวีตาง ๆ 4. กษัตริยลิจฉวี
แนะนําใหพระกุมารรูจักกับวัสสการพ
ราหมณ และปดประชุม ทุกคนลุกออกไป
เหลือแตพระกุมารเขาหอมลอมพูดคุยกับ
วัสสการพราหมณ
ฉากที่ 5 สวน
วัสสการพราหมณสอนวิชาใหพระ
1. วาทินกับนิลเนตรกลาวชืน่ ชมวัสสการ
ฉาก

เนื้อเรื่อง
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ฉาก

เมืองวัชชี

เนื้อเรื่อง

กุมาร และใชอุบายทําใหพระกุมาร
ทะเลาะและไมไววางใจกัน

ลําดับการแสดง
พราหมณวาปฎิบัติหนาที่ดี
2. วัสสการพราหมณเขามา นิลเนตร
ออกไปตามพระกุมาร สวนวาทินเขาไป
พูดคุยกับวัสสการพราหมณ
3.พระกุมารออกมาทําความเคารพ
วัสสการพราหมณเริ่มสอน พระพี่เลีย้ ง
ออกไป
4. วัสสการพราหมณเรียกวัชชะพงศเขาไป
ในศาลากันลําพัง และถามวาเมื่อเชา
เสวยอะไร
5.วัชชะพงศออกไป พระกุมารอื่น ๆ ไถ
ถามวาครูเรียกไปถามเรื่องอะไร วัชชะ
พงษตอบแตไมมีใครเชื่อ คิดวาวัชชะพงษ
แกลงปดบัง จึงแบงพวกทะเลาะกัน
6.วัสสการพราหมณไมสนใจ ลุกขึน้ คืน
สมุดแกบางองค ทุกคนไหวลาไป วัสสกา
รพราหมณ ยุดมือบุรชาติมาทีห่ นามาน
แดง เลาวาพระกุมารองคกลางวาบุรชาติ
ฉลาดนอย บุรชาติโกรธเขาไป
7. ลีนะสิทธิออกมาถามวาบุรชาติมาฟอง
อะไร วัสสการพราหมณวาบุรชาติมาฟอง
วาลีนะสิทธิพระบังคนราด ลีนะสิทธิโกรธ
มากและถามวาพูดอะไรกับวัชชะพงษ วัส
สการพราหมณถามกลับวาวัชชะพงษเลา
วาอะไร เมื่อลีนะสิทธิบอกวาวัชชะพงษ
บอกวาอาจารยถามวาเมื่อเขากินขาวกับ
อะไร วัสสการพราหมณบอกวาใหกลับ
คิดดีๆ วาตนจะถามอยางนัน้ หรือ และ
ทั้งคูก็แยกกันเขาโรง
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ฉาก

เนื้อเรื่อง

ฉากที่ 6 สวน
เมืองวัชชี

พระกุมารทะเลาะกัน เรื่องลุกลาม
บานปลายไปจนถึงพระพี่เลีย้ ง รานี
และกษัตริยลจิ ฉวี

หนามาน

วัสสการพราหมณลอบสงขาวกับ
แควนมคธวากษัตริยลิจฉวีแตก
สามัคคี

หนามาน

ทัพพระเจาอชาตศัตรูยกมาตีเมือง
วัชชี

หนามาน

คนเมืองวัชชีแตกความสามัคคี ไมมี

ลําดับการแสดง
1.พระกุมารทะเลาะกัน ลุกลามไปจนถึง
พระพี่เลีย้ งทะเลาะกัน
2.รานีทั้ง 5 ออกมา บาวแตละฝายรีบเขา
ไปฟอง รานีทะเลาะกัน
3. กษัตริยท ั้ง 5 ออกมา รานีและพระ
กุมารแตละฝายเขามาฟอง กษัตริยทงั้ 5
ทะเลาะกัน และแยกยายกันไปดวยความ
โกรธ
1.วัสสการพราหมณออกมาหนามานแดง
ผูสื่อสาสนเขามา วัสสการใหไปแจงตอ
พระเจาอชาตศัตรูวาใหยกทัพมาตีมือง
วัชชี ผูสื่อสาสนเขาไปทางซาย
2. วาทินออกมาทางขวา เขาไปทักทาย
วัสสการพราหมณ และถามวาทําอะไร
วัสสการ พราหมณแกลงบอกวาสงขาวไป
ใหภรรยาเดินทางมาอยูดวยกัน
3. วาทินถามวัสสการพราหมณวารูเรื่องที่
คนในเมืองทะเลาะกันไหมวาเปนเพราะ
เหตุใด วัสสการพราหมณปฏิเสธ และเดิน
เขาโรงไป วาทินวิ่งตามเขาโรงไปดวย
1. ชาวบานวิง่ หนีจากประตูขวามาพักที่
กลางเวที พบกับชาวเมืองทีอ่ อกมาทาง
ประตูซาย ชาวบานแจงขาววาพระเจา
อชาตศัตรูยกทัพมา ทั้งคูว งิ่ เขาไปทาง
ประตูซาย
2. วัสสการพราหมณรํานํากองทัพขึ้นไป
บนเวที กองทัพพระเจาอชาตศัตรูเตนเขา
ไปทางประตูซา ย
1.ผูคนอลหมานวิง่ ไปมา เสียงกลองเรียก
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ลําดับการแสดง
ใครชวยรบ วาทินเห็นวัสสการ
ประชุมดังขึ้น ตามดวยเสียงกษัตริยลิจ
พราหมณก็รูวา ทัง้ หมดเปนฝมือของ ฉวีวาตางคนตางไมสนใจ
2. วาทินเขาไปขอรองใหทหารสู แต
วัสสการพราหมณจึงเขาไปตอวา
ทหารทิง้ หนาที่ไมเห็นแกบา นเมือง
3.ชาวบานชาวเมืองพากันหนี วาทิน
พยายามหาม แตก็ไมมีใครชวยสูศัตรู
4. วาทินเจอวัสสการพราหมณจึงตอวา
อยางรุนแรง วัสสการพราหมณเดินหนี
เขาโรง วาทินเดินตามเขาไปดาตอ
ฉากที่ 8 ทองพระ พระเจาอชาตศัตรูยึดเมืองวัชชีได
1. พระเจาอชาตศัตรูนั่งอยู กษัตริยลิจฉวี
โรงเมืองวัชชี
สําเร็จ
รานี พระกุมารหมอบเฝาอยูด านลาง
2. พระเจาอชาตศัตรูบอกวาจะพากษัตริย
ลิจฉวี รานี พระกุมารไปเที่ยวชมแควน
มคธ
หนามาน
กระบวนทัพมคธแหกลับเมือง วาทิน 1. กระบวนทัพมคธแหกลับเมืองออกทาง
เสียใจมากจึงฆาตัวตาย
ประตูซาย มีธงนําทหารหนา แลว
ราชยานหามพระเจาอชาตศัตรู ตามดวย
เสลี่ยงหิ้วของวัสสการพราหมณ กษัตริย
ลิจฉวี รานี กุมาร เดินตาม
2.วาทินชะแงมองอยูกับกลุม ชาวบาน
คร่ําครวญ และแทงตัวตาย
ฉาก

เนื้อเรื่อง

4.3.2.1 การเปดเรื่อง
การเปดเรื่องของละครเรื่องสามัคคีเภท เปนลักษณะของการเปดเรื่อง
ดวยภาพนิ่งสลับภาพเคลื่อนไหวประกอบคําบรรยาย โดยจะเห็นวาฉากที่เปดเรือ่ งเปนฉากตลาด
เมืองวัชชี ทีม่ ี “ผูคนคับคั่งไปมาคาขายตามจังหวะเพลง” และมีการแสดงภาพนิง่ ของตัวละคร
สําคัญ คือ พระเจาอชาตศัตรูและวัสสการพราหมณ ซึ่งนอกจากจะเปนฉากนาฏการที่สงางาม
แลว ยังเปนการบอกถึงนัยสําคัญวาจะตองเปนตัวละครที่มีความสําคัญกับเรื่องตอไป โดยใน
เวลาดังกลาวก็มีการอานฉันทบรรยายถึงตัวละครเพื่อเปนการบอกใหผูชมไดทราบวาตัวละครที่
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ปรากฏเปนภาพนิง่ บนเวทีนนั้ เปนใคร จากนัน้ จึงตามดวยบทสนทนาระหวางพระเจาอชาตศัตรู
และวัสสการพราหมณซงึ่ เปนการเริ่มเรื่องในทันที
การเปดเรื่องของละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
1
วางแผนยึดครอง
ดนตรีทําเพลงวา แลวแขกฉิง่
ตลาดเมืองวัชชีกําลังติด ผูค นคับคั่งไปมาคาขายตามจังหวะเพลง พระเจาอชาตศัตรู
ออกมากับวัสสการพราหมณทางประตูขวา เดินผานเวทีลา งมาหยุดอยูกลางเวที
วสันตดิลกฉันท
โบราณกาลบรมขัต
ติยรัชเกรียงไกร
ทาวทรงพระนามอภิไธ
ยอชาตศัตรู
ไฟจับพระเจาอชาตศัตรูสนพระทัยตลาดเมืองวัชชี
ครองเขตมเหศวรเอก
อาณาปวัตนลบุ ริบู
แวนแควนมคธนครา
สืบราชวัตวิธทวี
ฉบัง
อันอัครปุโรหิตาจารย
ฉลาดเฉลียวเชี่ยวชิน
ไฟจับวัสสการพราหมณ ระบํายังคงดําเนินตอไป
กลเวทโกวิทจิตจินต
ปศาสตรก็จบสบสรรพ
เปนมหาอํามาตยราชวัล
ไปเทียมไปเทียบเปรียบปาน21

21

81 – 82.

อภิเษกประสิทธิ์ภู
รณบรรพประเพณี
ชคฤหฐานบูรี
ทศธรรมจรรยา
พราหมณนามวัสสการ

สําแดงแจงศิล
ลภใครไปทัน

สมภพ จันทรประภา, สามัคคีเภท สูจิบัตรละครพูดสลับลําเวที, (ม.ป.ท. : 2520.), อัดสําเนา, หนา
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ภาพที่ 123 การเปดเรื่องในละครเรื่องสามัคคีเภท
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา
สิ่งที่ยนื ยันถึงความสามารถในดานการละคร ของ สมภพ จันทรประภา
ยิ่งฉายชัดอยางชัดเจน เมื่อนําการเปดเรื่องของละครเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับการเปดเรื่องของ
สามัคคีเภทคําฉันท ซึ่งในสามัคคีคําฉันทนั้น จะเปดเรื่องดวยการกลาวถึงพระเจาอชาตศัตรู
การชมเมืองของพระเจาอชาตศัตรู การกลาวถึงวัสสการพราหมณวาเปนที่ปรึกษาสําคัญ และ
กลาวถึงพระเจาอชาตศัตรูไดปรึกษากับวัสสการพราหมณในการจะหาทางไปตีเมืองวัชชีตาม
ลําดับ ซึง่ เมื่อ สมภพ จันทรประภา ไดนาํ มาดัดแปลงเปนบทละคร ไดสรางการเปดเรื่องใหมให
เกิดขึ้นในตลาดเมืองวัชชีที่มผี ูคนคับคั่ง การนําเสนอภาพความเจริญทางการคาเชนนี้ เพื่อใหเปน
เครื่องจูงใจพระเจาอชาตศัตรูในการอยากไดเมืองวัชชีมาอยูภายใตพระราชอํานาจ ซึ่งนอกจากจะ
ทําใหเกิดฉากนาฏการที่งดงามบนเวทีแลว ยังทําใหเรื่องมีความสมเหตุสมผลมากขึน้ ดวย
4.3.2.2 ลักษณะเดนของการสรางบทบริภาษ
ในละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภทนี้ มีบทบริภาษที่โดดเดนอยูห ลาย
ตอน เชน บทบริภาษตอนทีพ่ ระเจาอชาตศัตรูแสรงโกรธและกลาวบริภาษวัสสการพราหมณ
บทบริภาษระหวางพระพี่เลีย้ ง รานี และกษัตริย
และบทบริภาระหวางวาทินกับวัสสการ
พราหมณ ยกตัวอยางเชน
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บทบริภาษในละครเรื่องสามัคคีเภท
ตัวอยางที่ 1
เกศินี

ศรีอุไร
ศรีอุไร

ศรีอุไร

22

หนา 114.

กําพืดเอ็ง
นั่นหรือ
คือจัณฑาล
กูจะ
ประจาน
ใหรูทั่ว
ตอไป
จะได
ไมลืมตัว
ชาติชั่ว
กําเริบ
เหลือใจ
เขาแอบขอ
มาเลี้ยง
เปนลูก
อุมชู
พันผูก
พิศมัย
มาลอยหนา ลอยตา
วาไร
ที่นที้ ํา
ฉันใด
ลูกขุนนาง
เจรจา
ฉันเอง ฉันเอง หลอนไมทนั กินหรอก
เพลงแขกไทร
แมของเอ็ง
มีทอง
กับบาว
อื้อฉาว
รูทั่ว
ทั้งกรุงศรี
ถูกขับไล
ไสสง
จากบุรี
เกิดบุตร
คือเอ็ง
นอกพารา
เที่ยวหลอกคน วาเปน
ลูกขุนนาง
ไวยศ
ไวอยาง
ตั้งสงา
ไมมีใคร
เขานับ
ญาติกา
อยาตีหนา
วาเปน
ผูดีเดิม
ไง สะใจไหม หนอย กูหมั่นไสมานานแลว แนะ เฮย
คนมันก็คนเหมือนกันทัง้ นั้น
อยามาทําแบงเปนผู
ดีขี้ขา โดยโคตรโดยตระกูลอยูเลย….22

สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครพูดสลับลําเวทีเรื่องสามัคคีเภท, (ม.ป.ท. : 2520.), อัดสําเนา,
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ภาพที่ 124 แสดงภาพบทริภาษของพระพี่เลี้ยงในละครพูดสลับลําเรือ่ งสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย ปที่ 1 ฉบับที่ 8 2520

ตัวอยางที่ 2
พงษารานี

- เพลงแขกกุลิด ชั้นเดียว ตัวเจาเปน
ลูกทาส
วังพี่เรา
พออายุ
ยางเขา
ไดสิบหา
รูปโฉม
แชมชอย
โสภา
จริต
กิริยา
แพรวพราย
จึงเลิกใช
ตักน้ํา
ตําขาว
ใหแตงตัว
เปนสาว
เฉิดฉาย
รับใชใน
ตําหนัก
พรรณราย
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พี่ชาย
ชาติรานี

เอาเงิน
ผูชาย
เอาไว
ปดกัน
เอาเขา
แลวยังทํา
อุย งามแท
ปนี้

หลงเลห
…………….
ออกหวาน
กายา
ใชชิด
ใหแซด
สวมหัว
คุยโต
แมสาว
มีเหลือ

เสนหน าง
กวานหา
ล่ําสัน
ติดพัน
ทุกธานี
ผัวหนาโง
หรือโฉมศรี
สองพันป
กี่คน23

ตัวอยางบทบริภาษในละครเรื่องสามัคคีเภทที่ยกมาเปนตัวอยางทั้ง 2 นี้
เพื่อเปนเครื่องยืนยันใหเห็นวา สมภพ จันทรประภา ไดใหความสําคัญกับภูมิหลังของตัวละคร
โดยเมื่อพิจารณาจากตัวอยางแรก ซึง่ เปนบทบริภาษตอบโตระหวางเกศินีและศรีอุไร ที่เปนพระพี่
เลี้ยงของพระกุมาร กับตัวอยางที่ 2 ซึ่งเปนบทบริภาษตอบโตระหวางพงษารานี และ ชาติรานี ที่
อยูในฐานะนางกษัตริย จะเห็นวาบทบริภาษทั้ง 2 อันนี้มีความแตกตางกันในระดับของการใช
ภาษาบริภาษ โดยบทบริภาษของพระพี่เลี้ยงนัน้ จะใชถอยคําที่รนุ แรง ตรงไปตรงมา แตบท
บริภาษของรานีนนั้ จะเนนการเปรียบเปรย เหน็บแนม ไมใชถอยคํารุนแรงแบบตรง ๆ แตจะใช
การกลาวเปนนัยเพื่อสรางความเจ็บใจใหกับฝายตรงขาม โดยเนื้อความของบทบริภาษระหวาง
หญิงกับหญิงนี้ มักจะกลาวหาฝายตรงขาม และ / หรือ มารดาของฝายตรงขามวาคบชูสชู ายไม
เลือกหนา โดยใชทรัพยสนิ เงินทองเปนเครื่องลอใหชายหนุมมาหลงใหลติดพัน และมักกลาวดูถูก
วาฝายตรงขามมีชาติตระกูลต่ํากวาดวย

23

หนา118.
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4.3.2.3 การสรางความตระการตระการตา
จากการศึกษาการสรางความตระการตาในละครพูดสลับลิเรื่องสามัคคี
เภทนี้ พบกลงวิธกี ารสรางความตระการ 2 ลักษณะ คือ การแสดงฉากกระบวนเสด็จ และ การ
แสดงระบํา ดังนี้
การแสดงฉากกระบวนเสด็จ
ในละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภทนี้ มีการแสดงฉากกระบวน
เสด็จ ดวยกัน 2 ครั้ง คือ ฉากกระบวนทัพของพระเจาอชาตศัตรูทยี่ กมาตีแควนวัชชี และฉาก
ปดเรื่อง ที่เปนฉากกระบวนทัพของพระเจาอชาตศัตรูยกกลับแควนมคธ ซึง่ การแสดงฉากดังกลาว
จะเนนในการใชผูแสดงจํานวนมากมาย แตงกายสวยงาม และเตนพรอมเพรียงกัน เพื่อสราง
ความตื่นตาตืน่ ใจใหกบั ผูชม ยกตัวอยางเชน
วัสสการพราหมณรํานํากองทัพ แลวขึ้นไปรอเวทีบนหนามานแดงพนมมือทําความเคารพ
เวลาพระเจาอชาตศัตรูผานก็ถวายบังคม ทัพพระเจาอชาตศัตรูออกในเพลง
เสียงอานพรอมกับเสียงดนตรีและเสียงประกอบอื่น ๆ
ฉบัง
พรอมสรรพกองทัพโดยลํา
ดับลวนควรยํา
ระยอสยองเยงยล
กองทัพทําทาประกอบ
เคลื่อนคลายพลนิกายสถล
เต็มสองฟากสกล
อุคโฆสผสานศัพทฟง
เสสียงสารแสะรองกองดัง
เสียงโกลนเตือนพนัง
และเสียงพยูห โ ยธี
เสียงแซสังคีตดีดสี
พากยกลองฆองตี
สิกัมปนาทหวาดไหว
ผงคลีมืดคลุมกลุมไป
ปานพื้นแผนไผท
ทําลายถลมจมเอียง
ออกจากราชคฤหเขตเวียง
มุงแควนแดนเชียง
วัชชีประชิดชิงชัย
ปพาทยทําเพลงเจาเซ็น
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กองทัพเตนอยางงามเขาประตูซาย24

ภาพที่125แสดงภาพกองทัพพระเจาอชาตศัตรูยกมาตีแควนวัชชีในละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคี
เภท ทีม่ า หนังสือเอกลักษณไทย ปที่ 1 ฉบับที่ 8 2520
การแสดงระบําตาง ๆ
ในละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภทนี้ มีการแสดงระบําอยู 2
ตอน โดยทั้ง 2 ตอน เปนระบําทีม่ ีเนื้อรองทัง้ สิ้น โดยในตอนแรกเปนระบําของรานีและนางในที่
กลาวชมแควนวัชชีวามีความยิ่งใหญงดงามมาก ดังนี้
สวนในเมืองวัชชี เห็นปราสาทราชมณเฑียรไกล ๆ ระบํานางในออก มเหสีทั้ง 5 ออก
พรอมดวยพระพี่เลี้ยงกุมาร ทุกคนรองและรํา
เพลงแขกสดายง
วัชชีรานี
งามปราสาท ราชมณ
ทิรพิจิตร
ทุกคน
นิยมพิศ
อัพภันต
ไพศาล
จีนะนารี
สามยอด
สอดปรัศว
ชัชวาล
ทุกคน
ชอฟา
ตระการ
ทิฆัมพร
พงษานารี
ฆราลี
พิลาส
ศุภจรูญ
24

สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครพูดสลับลําเวทีเรื่องสามัคคีเภท, (ม.ป.ท. : 2520.), อัดสําเนา,
หนา 128 – 129.
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ทุกคน
ภานุนารี
ทุกคน
ชาตินารี
ทุกคน

นภศูล
หางหงส
จัตุรมุข
บานบัฎ
ฉลุลักษณ
แควนวัชชี
เงินทอง

จํารัส
ผจง
บวร
บัญชร
ลวดลาย
งดงาม
นองเนือง

ประภัสสร
พิจิตรงอน
จรูญเรือง
แกะสลัก
ระบายเนื่อง
อรามประเทือง
เอนกอนันต25

ภาพที่126 แสดงภาพรานี แหงเมืองวัชชีออกจับระบําชมความงามของปราสาทราชมณเฑียร
ที่มาของภาพ หนังสือเอกลักษณไทย ปที่ 1 ฉบับที่8 ,2520

25

หนา 91.

สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครพูดสลับลําเวทีเรื่องสามัคคีเภท, (ม.ป.ท. : 2520.), อัดสําเนา,
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การแสดงระบําอีกตอนหนึ่งเปนการจับระบําระหวางกษัตริย
ลิจฉวี ทัง้ 5 และรานีทงั้ 5 โดยเปนระบําที่มีเนื้อหาในการเกี้ยวพาราสี ชมความงามของรานีของ
แตละพระองค ดังนี้
กษัตริยลิจฉวีราํ เขาหามเหสีของตนแตละคู
ลีมะวงศ
นางนี้
วงพักตร
พงศอิสรา
นางนัน้
แฉลมเฉลา
ภานุมาศ
นางนี้
คมดังสายฟา
ชาติเทวัญ
นางนี้
งามเพง
ทุกคน
ของใคร
ระบํา

ผิวผอง
วิไล
จิ้มลิ้ม
นงเยาว
เนตรดี
แจมจา
เสียงเพราะ
งามพิศ
ของมัน
รําฟอน

ละอองยองใย
จําเริญนัยนา
นางนีพ้ ริ้มเพรา
เหลือหา
มณีรัตนา
อัมพร
เสนาะจับจิต
ดังเทพอัปสร
ยึดมั่นกุมาร
เสมอกันเลย26

4.3.2.4 การสรางความสะเทือนอารมณ
จากการศึกษาละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภทในแงของการสรางความ
สะเทือนอารมณนั้น พบวามีการสรางความสะเทือนอารมณครบทั้ง 4 ลักษณะ คือ เสาวรจนี
นารีปราโมทย พิโรจวาทัง และสัลปงคพิสัย
เสาวรจนี
บทเสาวรจนี หรือ บทชมความงามซึ่งปรากฎในละครพูดสลับลํา
เรื่องสามีคคีเภทนี้ ถูกนําเสนอผานทางการแสดงระบํา โดยเปนระบําของรานีและพระพี่เลี้ยงพระ

26

สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครพูดสลับลําเวทีเรื่องสามัคคีเภท, (ม.ป.ท. : 2520.), อัดสําเนา,
หนา 93 – 94.
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กุมาร ซึ่งมีเนื้อหากลาวชมเมืองวัชชีวามีความยิ่งใหญและงดงามมาก ดังไดยกตัวอยางแลวใน
หัวขอการแสดงระบํา
นารีปราโมทย
ในสวนละครเรื่องสามัคคีเภทนั้น ก็ปรากฏบทนารีปราโมทยใน
รูปแบบของระบํา กลาวคือ ตัวกษัตริยแควนวัชชีตางๆ กลาวชมความงามของรานีตน พรอมกับ
จับระบําเปนคู ดังไดยกตัวอยางแลวในหัวขอการแสดงระบํา
พิโรธวาทัง
ในละครเรื่องนี้มีบทพิโรธวาทังอยูห ลายตอน แตทกุ ลวนแตนํา
เสนออกมาดวยลบักษณะเดียวกัน คือ เปนบทบริภาษ ยกตัวอยางเชน บทพิโรทวาทังของนาง
วาทิน นางกํานัลคนหนึ่งในราชวังเมืองวัชชี ซึ่งมีความโกรธแคนวัสสการรพราหมณที่มายุยงให
เหลากษัตริยแควนวัชชีแตกความสามัคคีจนตองเสียเมืองใหกับพระเจาอชาตศัตรูในที่สุด โดยบท
พิโรธวาทังดังกลาว ก็แสดงออกดวยบทบริภาษ ดังนี้
วาทินเห็นวัสสการพราหมณก็วางมือปราดเขามา
เพลงแขกอะหวัง
วาทิน
ไอเฒา
หัวงู
มึงเกง
มึงเกง
จัดการ
ชักศึก
เดินนําหนา ลอยชาย
ทรลักษณ
อักกตัญ
ไมคิดคุณ
บุญขาว
เลี้ยงหมา
ยังดี
เลี้ยงแลวเชื่อง ไมเนร
หมาจะเกิด
ก็ชิง
อัปรียเลิศ
ลอยชัด
มึงนัน้
มันพวก
กูอยากกน
โคตรมึง

อยูนี่เอง
หนักหนา
เขาพารา
เขาเมือง
ุตาเจา
ของหองเครื่อง
ไมเปลาเปลือง
คุณคน
หมาเกิด
สัตวหนาขน
ทรชน
ใหถึงใจ
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เจรจา
หนอยตีหนาวาเปนคนอยูในศีลในธรรม เปนนักปราชญ
ราชบัณฑิตเปนครูบาอาจารยผูมีชื่อ เปนสุภาผูอยูใน
ธรรม เนื้อแทของมันก็คนชัว่ คนอัปรีย คนอกตัญู
ตอเจาตอแผนดินที่มงึ อาศัย กูขอสาปแชงมึง ใหมึงตก
นรก อยาไดผุดอยาไดเกิด อยาไดพบพระพบเจา ไอ
คนขายชาติ ถูกแลว ขายชาติ ชาติกไู มใชชาติมึง
มึงเอาของกูไปขายไมได มึงอยากขายมึงเอาชาติของ
โคตรพอโคตรแมมึงไปขาย27

ภาพที่127แสดงภาพ นางวาทินแสดงบทบริภาษตอวัสสการพราหมณ ในละครพูดสลับลํา
เรื่องสามมัคคีเภท ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย ปที่1 ฉบับที่ 8 2520

27

สมภพ จันทรประภา, สูจิบัตรละครพูดสลับลําเวทีเรื่องสามัคคีเภท, (ม.ป.ท. : 2520.), อัดสําเนา,
หนา 131 – 132.
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สัลปงคพิสยั
ในละครเรื่องสามัคคีเภท ก็พบวาใหมีการแสดงออกถึงความเศราโศกของตัว
ละครดวยการฆาตัวตายเชนกัน ซึง่ คือ นางวาทิน นางกํานัลคนหนึง่ ในราชวังเมืองวัชชี ซึง่ เศรา
โศกเสียใจเพราะบานเมืองไดแตกสลายตกเปนของขาศึกเพราะการแตกความสามัคคีของคนใน
ชาติ
4.3.2.5 การปดเรื่อง
การปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรมในเรื่องสามัคคีเภทนั้น จัดเปนลักษณะ
การปดเรื่องดวยการพลัดพรากของตัวละคร โดยในฉากปดเรื่องนัน้ จะเปนฉากกระบวนทัพมคธ
แหกลับเมือง ซึ่งไดกวาดตอนเหลากษัตริยลิจฉวี รานี พรอมทั้งกุมารกลับเมืองมคธดวย
ทามกลางความอาลัยอาวรณของชาวเมืองวัชชี
อยางไรก็ดีพบวาในการฉากปดเรื่องดังกลาว
นอกจากจะเปนปดเรื่องดวยการพลัดพรากของตัวละครแลว ยังจบดวยการตายของนางวาทินที่
แทงตัวตายเพือ่ รักษาศักดิ์ศรีของตนไมยอมเปนทาสเมืองมคธอีกดวย
ทัง้ นีน้ าจะเปนเพราะ
สมภพ จันทรประภา ตองการเพิม่ อารมณสะเทือนใจใหกับผูชม เพื่อใหผูชมไดตระหนักถึงโทษ
รายของการขาดสามัคคีไดชัดเจนมายิ่งขึน้
การปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรมในเรื่องสามัคคีเภท
กระบวนทัพมคธแหกลับเมืองออกจากประตูซาย มีธงนําทหารหนา แลวราชยานหาม
พระเจาอชาตศัตรู ตามดวยเสลี่ยงหิ้วของวัสสการพราหมณ กษัตริยล ิจฉวีเดินตามพรอม
รานี กุมาร แลวคอย ๆ มีเสียงสะอืน้ ปนเสียงปเบา ๆ
วาทินยืนชะแงมองตามกับชาวบานชาวเมือง
เพลงโศก
วาทิน
โอโอ
อนาถ
เหลืออนาถ
สิ้นชาติ
สิ้นศาสน
สิ้นวาสนา
สิ้นองค
พงษกษัตริย ขัตติยา
เหตุวา
ตางสิ้น
สามัคคี
อยูไป
ไยเลา
ใหเขาหยาม
ขอตาย
ไวนาม
ไวศักดิ์ศรี
ไมขออยู
ดูหนา
ไพรี
ขอลาแลว
วัชชี
กรุงไกร
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เสียงสะอืน้ ดังจนเปนโฮ
รําฉิ่งดําดําบรรพ
วาทินแทงตัวตาย28
4.4 ละครรองเรื่องสาวเครือฟา
4.4.1 ที่มาของเรื่อง
นอกจากละครประวัติศาสตรแลว สมภพ จันทรประภายังมีงานละคร
อีกกลุมหนึง่ คือ ละครรอง โดยสมภพ จันทรประภา ไดนําบทละครรองพระนิพนธ ในพระเจา
บรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ มาตัดตอใหมใหกระชับเพื่อเหมาะกับการจัดแสดงทาง
โทรทัศน เนือ่ งในวันสําคัญตาง ๆ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยสาวเครือฟา ก็เปนบท
ละครรองเรื่องหนึง่ ที่สมภพ จันทรประภา ไดเลือกนํามาตัดตอใหม
มูลเหตุของการเกิดบทละครเรื่องสาวเครือฟานัน้ พรพิมลพรรณ รัชนี
พระธิดา ใน พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ ไดเลาไวดังนี้
“เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วรัชกาลที่ 5 เสด็ จ
ประพาสยุโรปครั้งที่ 2 (ร.ศ. 126 หรือ พ.ศ. 2450) ไดเสด็จพระ
ราชดําเนินไปทอดพระเนตรละครออเปอราเรื่องมะดามบัตเตอไฟล
ของปุชชินี ครั้นเสด็จฯ กลับก็ไดทรงนําเรื่องมาเลาประทานพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ เสด็จพอของขาพเจา
เสด็จพอจึงทรงถอดเนื้อเรื่องที่ทรงเลานั้น อันเปนเรื่องหญิงญี่ปุน
และชายฝรั่งจากที่ฝรั่งแตง มาเปนเรื่องสาวชาวเหนือและหนุมชาว
กรุงเทพฯ และทรงพระนิพนธเปนละครรอง ซอมเสร็จก็เลนถวาย
หน า พระที่ นั่ ง เป น ที่ พ อพระราชหฤทั ย เป น อัน มาก ละครเรื่อ ง
“สาวเครือฟา” นี้ ในสมัยนั้นและสมัยตอมาเมื่อออกแสดงคราวใด
มักเรียกน้ําตาจากผูดูไดทุกคราว…”29
28

สมภพ จันทรประภา, “สามัคคีเภท,” สูจิบัตรละครพูดสลับลําเวที,(ม.ป.ท. : 2520.), อัดสําเนา,
หนา 135 – 136.
29
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ, สาวเครือฟา, (พระนคร : แพรการชาง, 2506),
หนา ข.
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นอกจากละครรองเรื่องสาวเครือฟาแลว สมภพ จันทรประภา ยังไดนาํ
บทละครรอง พระนิพนธ ใน พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศมาตัดตอเพื่อจัด
แสดงอีก 5 เรื่อง ไดแก พัดดามจิ้ว ตุกกระตายอดรัก ยิง่ ผัวยิ่งเมีย เดาสุม และ โฉเบ

4.4.2 ลักษณะกระบวนเลนละครที่ปรับปรุงขึ้นเรื่องสาวเครือฟา
ลําดับการแสดง
ชุดที่ 1 (สวาดิ) สาวเครือฟาชวนคําเจิดเก็บดอกไม
1.เปดฉากดวยเสียงลูกคูรองเพลงยวน
บานสาวเครือฟา พระรามฯ พา ร.ต.พรอมผานมาเห็น เคลา สาวเครือฟานัง่ ที่แครในสวน คํา
สาวเครือฟาจึงเกิดหลงรัก พระรามฯ เจิดกําลังแตงตนไม พอเฒาแมเฒา
จึงแนะนําใหทงั้ สองรูจักกัน
ทํางานอยูห าง เครือฟาชวนคําเจิดเก็บ
ร.ต.พรอมเกีย้ วสาวเครือฟาจนนาง
ดอกไมเพื่อใหแมเฒาเอาไปขายในเวียง
2. พระรามฯ และ ร.ต.พรอมเขามายืนดู
ยินยอมที่แตงงานดวย
ไกล ๆ ร.ต.พรอมตะลึงมองเครือฟาและ
ถามพระรามฯวาเครือฟาเปนใคร
พระรามฯจึงเลาใหฟง และพาไปรูจักและ
บอกกับพอเฒาแมเฒาวา ร.ต.พรอมพึงใจ
ในเครือฟา พอเฒาแมเฒาเห็นวา
ร.ต.พรอม มีหนาที่การงานดีจึงยินดีเปน
อยางยิ่ง
3. เครือฟาเห็นพระรามฯมาก็เลยเขามา
ทักทาย พระรามฯจึงแนะนํา ร.ต.พรอม
ใหเครือฟารูจกั พอเฒาแมเฒาไลคําเจิด
ออกไป เพื่อเปดโอกาสให ร.ต.พรอม
4. ร.ต.พรอมเกี้ยวเครือฟาจนนางตกลงใจ
ที่จะแตงงานดวย
5. เมื่อ ร.ต.พรอมจากไป พอเฒาแมเฒา
และคําเจิดก็เขามาแสดงความยินดีกับ
ฉาก

เนื้อเรื่อง
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ฉาก

เนื้อเรื่อง

ลําดับการแสดง

เครือฟา
ชุดที่ 2 (วิวาห)
ชาวบานตางมารวมอวยพรและแสดง 1.ชาวบานมาประชุมเต็มลานบานเนื่อง
บานสาวเครือฟา ความยินดีในงานวิวาหของเครือฟา จากเปนวันวิวาหของเครือฟากับ
กับ ร.ต.พรอม
ร.ต.พรอม
2.ตุสีปายเขามาอาละวาด แต ร.ต.พรอม
ไดไลไป
3.ทุกคนรองอวยพรใหเครือฟากับ
ร.ต.พรอม
ชุดที่ 3 (ลา)
ร.ต.พรอมกับเครือฟามีลูกดวยกัน 1 1.ร.ต.พรอมยืนอยูในสวน ในมือถือจด
บานสาวเครือฟา คน ร.ต.พรอมไดรับจดหมายเรียกตัว หมาย เครือฟาและคําเจิดซึ่งอุมลูกของ
กลับกรุงเทพฯ จึงบอกแกเครือฟา
ร.ต.พรอมและเครือฟาเดินเขามา
เครือฟาเสียใจมากแตก็ยอมให
2. เครือฟาเห็น ร.ต.พรอมมีทาทางไม
ร.ต.พรอมไป
สบายจึงเอยถาม ร.ต.พรอมจึงบอกวามี
หมายสั่งใหกลับกรุงเทพฯ แตเมื่อเสร็จ
ธุระแลวจะรีบกลับมา
3. คําเจิดวิง่ เขาไปเอาดายมาให
ร.ต.พรอมผูกมือเครือฟาและลูก เครือฟา
สงลูกใหคาํ เจิดพาไปนอน
4. ร.ต.พรอมและเครือฟา โศกเศราคร่ํา
ครวญที่ตองจากกัน
ชุดที่ 4 (กลับ)
เจาสายน้าํ ผึ้งมาขอใหเครือฟาแตง
1. คําเจิดวิง่ เขามาบอกเครือฟาวาเจาสาย
งานกับตนเสีย เครือฟาไมยอม
น้ําผึง้ มา เครือฟาจึงออกไปรับและเชิญ
พระรามนําขาวมาบอกวา ร.ต.พรอม เจาสายน้าํ ผึ้งขึ้นเรือน เจาสายน้าํ ผึ้งขอ
กําลังเดินทางมาเชียงใหม เครือฟา เครือฟาแตงงาน แตเครือฟาไมยอม
รีบสั่งใหเตรียมหองหับ อาหาร อาบ และหนีเขาหองรองไหคร่ําครวญหา
น้ําแตงตัวอุม ลูกชายไวคอยตอนรับ ร.ต.พรอม
2. พระรามฯมาแจงขาววา ร.ต.พรอม
แตปรากฎวาร.ต.พรอมซึง่ ไดรับยศ
ใหมเปนหลวงณรงครักษ มาพรอม กําลังเดินทางกลับมา เครือฟาจึงสั่งให
เมียใหมชื่อจําปา ทําใหเครือฟาเสีย คําเจิด พอเมาแมเฒาชวยกันจัดบาน
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ฉาก

ลําดับการแสดง
ใจ คร่ําครวญรองไห แลวหนีเขาหอง เตรียมอาหาร และอาบน้าํ แตงตัวลูกชาย
ลั่นดานใชมีดแทงตัวตาย
ไวตอนรับ
3. เครือฟาอาบน้ําและออกมาตรวจดู
ความเรียบรอย จากนั้นก็อมุ ลูกออกมา
คอย ร.ต.พรอม
4. พระรามฯ พา ร.ต.พรอมและจําปาเมีย
ใหมมา ร.ต.พรอมเจอคําเจิดจึงสั่งใหไปนํา
ตัวลูกชายมา โดยไมตองเรียกเครือฟา
แตคําเจิดไมยอม
5. เครือฟาออกมาพบกับจําปากําลังเด็ด
ดอกไมอยูก็ไมพอใจ คําเจิดหมั่นไส
จําปาจะเขาวิวาท แตเครือฟาหามไว
พระรามฯ เห็นทาไมดีจงึ ชวน ร.ต.พรอม
และจําปากลับไปกอน
6. เครือฟาเสียใจมากจะผูกคอตาย แต
คําเจิดเอาลูกมาวางตรงหนา เครือฟาก็
ผูกไมลง สั่งใหคําเจิดเอาลูกไปนอน
จากนั้นเครือฟาก็จะผุกคอตายอีก แตพอ
เฒาแมเฒามาหามไว
7. เครือฟาหนีเขาหองลัน่ ดานใชมีดแทง
ตัวตาย โดยมีเสียง ร.ต.พรอมรองเรียกมา
แตไกล เครือฟากระเสือกกระสนจะไป
เปดประตู จบดวยเพลงทยอยโอด รัวลูก
ไมหลน และเพลงลาวเล็ก
เนื้อเรื่อง
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4.4.2.1 การเปดเรื่อง
การเปดเรื่องในละครเรื่องสาวเครือฟา เปนการเปดเรื่องในลักษณะของ
การเริ่มเนื้อเรื่องในทันที โดยเปนฉากที่สาวเครือฟา และ คําเจิด กําลังชวยกันเก็บดอกไมอยูใน
สวน โดยมีแมเฒาบุญตรู และพอเฒาสนนัง่ ทํางานอยูห าง ๆ ดังนี้

ภาพ

การเปดเรื่องในละครรองเรื่อง “สาวเครือฟา”
ชุดที่ 1 (สวาดิ)
เสียง

ฉาก
รูปสวนดอกไมในบานลาว หนาเรือน
หนาเรือนในนครเชียงใหม
ตัวละครมี
สาวเครือฟานัง่ ที่แครในสวน สาวคําเจิด
กําลังแตงตนไม แมเฒาบุญตรู พอเฒาสน
นั่งทํางานอยูห า ง ๆ
เพลง ยวนเคลา (รับดนตรี)
ลูกคู
สาวเอย สาวเครือฟา
เปนกําพรา พอแม ก็แลหาย
อยูสําราญ บานสวน สงวนกาย
ไมสอดสาย เสงี่ยมคม สมสกนธ
- เจรจา –
เครือฟา
พี่คําเจิด พี่คาํ เจิด มาเก็บดอกไมกัน
เถอะ แมเฒาบุญตรูจะไดเอาไปขาย
ที่ในเวียง30
…………………………..
การเปดเรื่องในละครเรื่องสาวเครือฟา ของ สมภพ จันทรประภา นี้ เปนการนํา
การเปดเรื่องของละครเรื่องสาวเครือฟา ของ พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศมา
30

สมภพ จันทรประภา, สาวเครือฟา, น.1
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ใชแบบตรงไปตรงมา จะแตกตางกันก็ตรงที่ในการเปดเรือ่ งของ สมภพ จันทรประภา มีการตัดบท
ลูกคูใหสั้นลง ดังนี้
ตารางแสดงการตัดตอบทละครเรื่องสาวเครือฟา
สาวเครือฟา พระนิพนธ ใน พระเจาบรมวงศ
เธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ
ลูกคู สาวเอย สาวเครือฟา
เปนกําพรา พอแม ก็แลหาย
อยูสําราญ
บานสวน สงวนกาย
ไมสอดสาย เสงี่ยมคม สมสกนธ
มีบาวสาว
ลาวล่ํา ชื่อคําเจิด
คนเกาแก
แตเกิด ปฎิสนธิ์
กับแมคุณ
บุญตรู อยูอีกคน
พอเถาสน
คนอาศัย เหมือนยายตา
ทุกเย็นเชา
สาวเจา เฝาลงสวน
รดน้ํา
พรวนดินปรน ตนพฤกษา
ลวนไมผล
ดอกเครือ เฟอลดา
เก็บผกา
กรองขาย ที่ในเวียง
สงบเสงีย่ ม
เจียมตัว กลัวราคี
ไมเคยมี
คาวลือ เสียชื่อเสียง
ถึงการใหญ ที่ไหน
ไมใกลเคียง
ถนอมเลีย้ ง
ครอบครัว ไปชัว่ วัน31
……………..

สาวเครือฟา ของ สมภพ จันทรประภา
ลูกคู สาวเอย สาวเครือฟา
เปนกําพรา พอแม ก็แลหาย
อยูสําราญ
บานสวน สงวนกาย
ไมสอดสาย เสงี่ยมคม สมสกนธ
เครือฟา – พี่คําเจิด พีค่ ําเจิด มาเก็บดอกไม
กันเถอะ แมเฒาบุญตรูจะไดเอาไป
ขายที่ในเวียง32
………………

จากตัวอยางทีย่ กมาจะเห็นวาในฉบับของ สมภพ จันทรประภา มีการตัดบทลูก
คูในตอนเริ่มเรือ่ งใหสนั้ ลง โดยในสวนที่กลาวถึงบาวทีช่ อื่ คําเจิด และพอเฒา แมเฒา ไดมีการ
31

พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ , สาวเครือฟา (พระนคร : แพรการชาง. 2506)

หนา 1 – 2.
32

สมภพ จันทรประภา, สาวเครือฟา, หนา 1 – 2 .
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ปรับใหเปนบทเจรจาของตัวละครแทน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินเรื่องเปนไปอยางรวดเร็ว กระชับ
ไมเยิ่นเยอ เหมาะกับการจัดแสดงทางโทรทัศนและรสนิยมของผูช มในปจจุบนั
ขอนาสังเกตประการหนึ่งในการใชลักษณะการเปดเรื่องที่เริ่มตนดวยเนื้อเรื่องทัน
ที ของ สมภพ จันทรประภา พบวามักมีการใชการเปดเรื่องในลักษณะนี้กับเรื่องที่ผูชมไดทราบ
หรือรูจักกันดีอยูแลว หรือ เปนเรื่องทีม่ ีความซับซอนไมมากนัก เชน เรื่องสมเด็จกรมพระยา
ดํารงฯ เรื่องพระพิทักษยุติธรรม ถองแท เรื่องดําฤษณา เปนตน
4.4.2.2 ลักษณะเดนของการสรางบทบริภาษ
บริภาษที่ปรากฏในละครรองเรื่องสาวเครือฟามีอยูเพียงตอนเดียว เปน
บทบริภาษของคําเจิดตอนทีส่ าวเครือฟาและคําเจิดไดเห็นวานายตรีพรอมพาเมียใหมกลับมาดวย
ซึ่งบทบริภาษดังกลาวเปนการนํามาจากบทละครรองฉบับเดิม ไมไดแตงขึ้นใหม ดังนี้

ลูกคู

เครือฟา

ลูกคู

ลูกคู
คําเจิด

ทั้งแคนคัด
ทั้งรักผัว
ทั้งนอยใจ
มันดูถูก
เชื่อวาสวย
เจ็บจิต

เพลงลาวเล็ก
สาวเอย
อัดอุรา
กลัวสลัด
เสียตัว
ราวกับลูก
ไดเสีย

สาวเครือฟา
น้ําตาไหล
ตัดอาลัย
ชายชัว่ ลวง
ขี้ครอกชวย
เปนเมียหลวง

ยิ่งคิด
ยิ่งคับทรวง
ยิ่งเหนีย่ วหนวง ก็ยิ่งแนน
แสนสะทอน
เพลงลองนานเล็ก
สาวคําเจิด
ใจจะขาด
อาฆาตแทน
สงสารแสน
จะสงสาร
สะทานไห
เขาไมซื่อ
เราจะดื้อ
ซื่อทําไม
เขามีใหม
เราก็มี
แกทีมนั
แสนทาว
พระยาลาว
ชาวเหนือ
ก็ยังเอื้อ
สาวนาย
พอหมายมัน่
จะเอาจาว
หรือไพร
ไดทั้งนัน้
ไมวาชัน้
ไหน ๆ
ไทยหรือลาว
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หรือพมา
ไมตองกลัว
ประมาทหนา
เชิญเชื่อบาว

แขกฝรั่ง
มิไยลือ
นึกวา
อยาระกํา

ทั้งเจาสัว
ชื่อใหฉาว
เปนลาวกาว
เสียน้าํ ตา33

4.4.2.3 การสรางความตระการตา
เปนทีท่ ราบกันดีวาการสรางความตระการตาในละครของ
สมภพ
จันทรประภา มีอยู 3 วิธี คือ การแสดงฉากรบ การแสดงฉากกระบวนเสด็จหรือกระบวนแห
และการแสดงระบําตาง ๆ ซึ่งจากการศึกษาละครรองเรือ่ งสาวเครือฟาไมพบลักษณะดังกลาว ทั้ง
นี้อาจเปนไดวา เพราะละครรองเรื่องนี้ไมใชเปนละครที่ สมภพ จันทรประภา แตงขึ้นเหมือนเรื่อง
อื่น ๆ แตเปนการตัดตอจากบทละครรองที่มีแตเดิมไวแลว อีกทัง้ เนื้อเรื่องละครก็ไมเอื้อตอการ
แสดงฉากดังกลาว
4.4.2.4 การสรางความสะเทือนอารมณ
จากการศึกษาการสรางความสะเทือนอารมณในบทละครรองเรื่องสาว
เครือฟา พบการสรางความสะเทือนอารมณครบทั้ง 4 ลักษณะ คือ เสาวรจนี นารีปราโมทย
พิโรธวาทัง และสัลปงคพิสัย
เสาวรจนีย
บทเสาวรจนี หรือ บทชมความงามในละครรองเรื่องสาวเครือฟา
ปรากฏในบทลูกคูตอนตนเรื่อง ซึ่งเปนบทที่กลาวชมดอกไมในสวนของสาวเครือฟาวามีมากมาย
ดังนี้

ลูกคู

33

เพลงลาวตอนก
สาวชืน่ ชวน (ๆ) สรวลระริกระรี่ เก็บจําป (ๆ เก็บ)
จําปา โนนมะลิลา (ๆ และ) มะลิซอน หยุดซุมขจร
(ๆ) เชิงพุทธชาติ กอกุหลาบดาษ (ๆ ดาษ) ดื่นตา

สมภพ จันทรประภา, สาวเครือฟา หนา 22 – 23.
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รานรสสุคนธ (ๆ) ปนชํามะนาด มะลิวนั พาด (ๆ พาด)
ชมกลวยไม เจอกระเจี้ยงไพร (ๆ พราว) พรูคบ .....34

นารีปราโมทย
บทนารีปราโมทยในละครเรื่องสาวเครือฟา ปรากฎเปนบทเจรจา
และบทรองของที่รอยตรีพรอมเกี้ยวพาสาวเครือฟาในชวงตนเรื่อง ดังนี้
เครือฟา
พรอม
เครือฟา
พรอม
เครือฟา
พรอม

ลูกคู

พรอม

34

เชิญทานนัง่ เจา ……. ขาเจา
ขอบใจ……..ที่นี่สบายดี มีดอกไมงาม ๆ
บงามเทาใด เจา ที่อนื่ งามกวานี้จัดนัก
ไมจริง เชื่อเถอะ
คนใตเชื่อยาก
เพลงแขกสาหราย
เจางามเหลือ เครือฟา บุญพาสม
ยิ่งยืนชม
โฉมสาว ผาวสมร
สวยล้ําสาว มลาวไท ในดินดอน
ศรีนคร
เชียงใหม พึ่งไดยล
สรอย
โอเจาบัว
วาป
เดียรลี่เอย
แสนสวยกระไรเลย หอมหวนนาเชยชืน่ อุรา
เดือนหงายพระพายพา ถวิลเหมือนพรอมดอมมา
ชมโฉมเครือฟาชื่นใจเอย
เจรจา
พี่พูดจริง ๆ นะ เครือฟา เมตตาพี่เถอะเครือฟา จะให
พี่ทาํ ยังไงพีย่ อม สัญญาทั้งนั้น นะ เครือฟา นะ35
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ภาพที่128 รอยตรีพรอมเกี้ยวพาราสีสาวเครือฟา
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
เปนทีน่ า สังเกตวา หากบทนารีปราโมทยหรือบทเกี้ยวพาราสีนี้ปรากฏอยูในตอน
ตนของเรื่อง ตัวละครทั้งคูม ักจะสมหวังในความรัก แตหากปรากฏในตอนทายของเรื่อง ก็มักจะ
กลายเปนเรื่องความรักขางเดียว หรือความรักที่ไมสมหวัง เชน เรื่องสาวเครือฟา ในตอนตน
เรื่อง มีเปนบทเกี้ยวพาระหวางรอยตรีพรอมและสาวเครือฟา ดังที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งสาวเครือ
ฟาก็ไดรับรักในที่สุด แตในบทเกีย้ วพาราสีในตอนทายของเรื่องเดียวนี้ ซึง่ เปนบทของเจาสาย
น้ําผึง้ กับสาวเครือฟานัน้ เปนความรักที่ไมสมหวัง เพราะสาวเครือฟาไมยอมรับรักเจาสายน้ําผึง้
นั่นเอง
พิโรธวาทัง
บทพิโรธวาทังในละครเรื่องสาวเครือฟามีปรากฏอยูเพียงตอน
เดียว คือ ตอนที่สาวเครือฟาและคําเจิดไดเห็นวานายตรีพรอมพาเมียใหมกลับมาดวย โดยแสดง
ออกเปนบทบริภาษของคําเจิด ดังที่ไดยกตัวอยางไวแลวในหัวขอลักษณะเดนของการสรางบท
บริภาษ
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สัลปงคพิสยั
ในละครรองเรื่องสาวเครือฟา นอกจากจะมีการแสดงออกซึ่งบท
สัลปงคพิสัย ดวยบทคร่ําครวญ บทตัดพอ พิลาปรําพัน ตามลักษณะโดยทัว่ ไปแลว ยังพบวามี
การแสดงความเศราโศกดวยการฆาตัวตายของตัวละครเอกซึ่งคือ สาวเครือฟา ในตอนทายของ
เรื่องดวย ดังนี้
เครือฟา

ลูกคู

โอประดาษ
เผยอหยิง่
เขามีเมีย
ซ้ําพาเมีย
จะอยูไป
เสียแรงรัก
ชาตินี้สนิ้
คอยเกิดกาย
อยามีใคร
ใหสมัคร
เปลื้องผา
ลางชีวัน

เสียชาติ
รักเขา
ทิ้งเสีย
ใหมมายั่ว
ไยเลา
หักชีวา
วาสนา
ชาติใหม
ซอนใจ
สองชม
มาจะขอ
วุนอยู

เกิดเปนหญิง
เอาเปนผัว
เหมือนควายวัว
หยามใหอาย
สาวเครือฟา
บูชาถวาย
ขอลาตาย
ใหคูกัน
ซอนรัก
สมมิ่งขวัญ
ผูกศอพัน
แตผูเดียว36

4.4.2.5 การปดเรื่อง
การปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรมในเรื่องสาวเครือฟานั้น เปนลักษณะของ
การปดเรื่องดวยการตายของตัวละครเอก ซึ่งก็คือ สาวเครือฟา ที่ไดตัดสินใจเอามีดเชือดคอตัว
เองตาย ซึ่งการปดเรื่องดังกลาวเปนไปตามเนื้อเรื่องในบทละครสาวเครือฟาแตเดิม

36
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356

การปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม ในเรื่องสาวเครือฟา
เครือฟา

โอเครือฟา
ขอลาโลก
เมียอาภัพ
ขอลาบัว
คอยดู
เพราะชาตินี้
จวบลุพระ
เกิดชาติไหน
พี่มีดขา
จากโลกนี้
ลูกคู
พิลาปรบ
มือเจาสัน่
เหลียวซาย
เหมือนผีสิง
แทงคอลม
เครือฟา
พี่พรอมจา
ลูกคู
ปากพูดจอ
เสียงรอยเอกพรอม เรียกมาแตไกล
กระเสือกตัวจะไปเปดประตู

ครานี้
โศกสั่ง
คับชีวัน
บาทพี่
อยูกับพอ
วาสนา
อมฤตย
ขออยู
โปรดพา
นิราสชู
จบคํา
กํามีด
แลขวา
เสียวไส
เครือฟา
ตาก็จอง

สิ้นทีห่ วัง
ถึงหูผวั
ประหวัน่ รัว
หนีไป
รอพี่
หาถึงไม
สุราลัย
เปนคูกนั
เครือฟาหนี
สูสวรรค
เจารําพัน
จะกรีดคอ
ผวาวิง่
นาใจฝอ
ลาละนอ
เขาหองใน

เพลง ทยอยโอด37

37
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ภาพที่129 แสดงภาพสาวเครือฟาฆาตัวตายในการปดเรื่อง ในละครเรื่องาสาวเครือฟา เอื้อเฟอ
ภาพโดย ศุภชัย สิทธิเลิศ

หากพิจารณาในฐานะของการตัดตอบทละคร โดยการนําตอนปดเรื่อง
ของละครทั้งสองเรื่องมาเปรียบเทียบกันแลว ก็จะพบวา สมภพ จันทรประภา ไดมีการปรับใน
ชวงตอนปดเรื่องหลังจากที่สาวเครือฟาเอามีดมาเชือดคอตัวเองแลว ซึ่งในบทละครของพระเจา
บรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศนั้นไดใชบทลูกคูชวยบรรยายภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นตอ
จากนั้น แตในละครของ สมภพ จันทรประภา ไดมีการตัดบทลูกคูดังกลาวออก และนําเสนอ
เปนภาพเหตุการณเพียงอยางเดียว ซึง่ สงผลใหการปดเรื่องดังกลาวมีความกระชับ รวดเร็ว และ
สมจริงมากยิง่ ขึ้น ดังจะเห็นไดจากตารางเปรียบเทียบดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการปดเรื่องในละครรองเรื่องสาวเครือฟา
สาวเครือฟา พระนิพนธ ใน พระเจาบรมวงศ
สาวเครือฟา ของ สมภพ จันทรประภา
เธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ
ลูกคู – พอคอเหวะ มีดเลอะ เลือดตกเปรี้ยง เสียงรอยเอกพรอม เรียกมาแตไกล
ก็แววเสียง ผัวเรียก สําเหนียกได
กระเสือกตัวจะไปเปดประตู39
แคนก็แคน รักก็รัก สลักใจ
เหลืออาลัย แลวคลาน ซานออกมา
โลหิตไหล กายสัน่ อยูริกริก
เหงื่อซิก ๆ ซมซวน กําศรวญหา
หนามืดหวึง จวนจะถึง ทวารา
สาวเครือฟา สิ้นชีวาตม ขาดใจเอย38
4.5 การฝกซอมการแสดง
ในการฝกซอมการแสดง สมภพ จันทรประภา มักจะเปนผูควบคุมการฝกซอม
ละครดวยตนเองเสมอเกือบจะทุกเรื่อง โดยมีวิธกี ารแนวทางในการฝกซอมละครแตละกลุมแตละ
ประเภทคลายกัน คือ จะแจกบทใหผูแสดงทุกคนทีม่ ีบทพูดเจรจา บทรอง ไดทําความเขาใจกอน
และใหผูแสดงทั้งหลายนํากลับไปศึกษาบทของตนเองกอน
ฉัตรแกว
จากการสัมภาษณ พูนสุข เหล็กพุล ทําใหทราบวาในละครเรื่องฉัตรแกว ซึ่งเปน
ละครพูดที่แสดงทางเวทีเปนเรื่องแรก การฝกซอมของผูแสดงก็กระทําเชนเดียวกันกับการฝกซอม
ของละครเรื่องอื่น ๆ ในภายหลัง คือ ทําการแจกบทใหกับตัวละครที่มีบทพูด-เจรจากอนเพือ่ ใหผู
แสดงไดนําไปศึกษาบท จากนั้นสมภพ จันทรประภา ก็จะทําการซอมบทพูด-เจรจาของตัวละคร
แลวจึงทําการฝกซอมการแสดง

38

พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ, สาวเครือฟา (พระนคร : แพรการชาง. 2506),
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โดยในการฝกซอมการแสดงนัน้ สมภพ จันทรประภา จะเปนผูวางจุดผูแสดง
พรอมทัง้ ใหทาทางประกอบบางเล็กนอย เนื่องจากละครเรื่องฉัตรแกวเปนละครพูด จึงไมจําเปน
ตองมีการแสดงออกทางทาทางประกอบมากมายนัก จากนัน้ สมภพ จันทรประภา ก็จะใหผูแสดง
ซอมใหดู เพือ่ จะไดติชมและปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น หลังจากนัน้ จึงจะทําการซอมรวมเขากับฉาก
บนเวทีโรงละคร
หลังจากซอมเขากับฉากและเสียงในโรงละครไดลงตัวดีแลว การฝกซอมของละคร
พูดเรื่องฉัตรแกว ก็จะเปนการซอมใหญเหมือนแสดงจริงอีกครั้ง
นอกจากนี้ในละครพูดเรื่องฉัตรแกวนั้นภายในฉากที่ 4 ของเรื่องซึง่ อธิบายไววา
เปนฉากหองขังภายในบานคุณนายเอีย่ มนั้น จะมีการแสดงระบําของบรรดาเจตภูต ของนักโทษทัง้
หลายที่ถกู ควบคุมตัวอยูรวมทั้งโหดว ย จากการศึกษาทําใหทราบวา ในการจับระบําของบรรดา
เจตภูตนักโทษทั้งหลายนัน้ ไดมีการฝกซอม โดยสุรพล วิรุฬหรักษ ผูรวมงานทานหนึง่ ของสมภพ
จันทรประภา ในขณะนัน้ ซึ่งการจับระบําดังกลาวเปนแบบระบําสมัยใหมที่เรียกวา โมเดิ้นดานซ
โดยมีโซตรวนเปนอุปกรณประกอบการฝกซอมระบําชุดดังกลาว ทัง้ นี้รวมทัง้ การฝกซอมระบําปด
เรื่องในฉากสุดทายดวย ทัง้ นี้ในการซอมระบํานัน้ จะทําการแยกซอมตางหากกอน เมื่อทําการฝก
ซอมไดดีแลวจึงนําเขามาซอมรวมกับผูแสดงอื่น ๆ ตามเนื้อเรื่องอีกที
ดังนัน้ ในการฝกซอมละครพูดเวทีเรื่อง ฉัตรแกวนัน้ พอที่จะสรุปสาระสําคัญเปน
ขอไดดังตอไปนี้
1. แจกบทใหผูแสดงนําไปศึกษาตามบทบาทของตัวแสดงแตละตัวกอน
2. เมื่อผูแสดงศึกษาบทไดดีแลวก็จะทําการฝกซอมบทพูด-เจรจาโตตอบ
3. หลังจากนั้นก็จะทําการวางจุด ผูแสดงพรอมทัง้ ใหทาทางประกอบบางเล็กนอย
เพราะวาละครเรื่องนี้เปนละครพูด จึงไมจําเปนตองใชทาทางแสดงหรือรายรํา
มากมาย
4. เมื่อผูแสดงทัง้ หลายรูจุดของตนเองที่จะตองแสดงแลว จึงทําการซอมรวมเขากับ
ฉากบนเวทีโรงละคร
5. การซอมระบําทุกชุดในเรื่องจะเปนการแยกซอมตางหากกอน เมื่อมีความเรียบ
รอยดีแลวจึงจะนําชุดระบําทุกชุดเขามาซอมรวมกับผูแสดงทั้งหมด ทัง้ นี้โดยการ
ควบคุมการฝกซอมระบําโดย สุรพล วิรุฬหรักษ
6. ทําการซอมใหญเหมือนการแสดงจริง
7. แกไขขอบกพรองตางๆ
8. แสดงจริง
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จากบทสรุปดังกลาวนับไดวาละครฉัตรแกว ซึ่งเปนละครพูดที่แสดงทางเวทีโรง
ละครแหงชาตินั้น เปนตนแบบของการฝกซอมละครในเรื่องตาง ๆ ของสมภพ จันทรประภา
นางเสือง
การฝกซอมละครแนวดึกดําบรรพเรื่อง นางเสือง นั้น จากการศึกษาทําใหทราบวา
ในครั้งแรกที่มกี ารแสดงละครเรื่องนี้เมื่อ พ.ศ. 2511 นั้นมีการฝกซอมเปนระยะเวลานานมากกวา 6
เดือน เนื่องจากผูแสดงในขณะนั้นทัง้ หมดเปนศิลปนนักแสดงสมัครเลน โดยสวนใหญจะเปนนิสติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทัง้ สิ้น ดังนั้นพืน้ ฐานในการแสดงหรือการรายรําซึง่ มีไมมากนัก ครูผูฝก
ซอมจึงตองทําการฝกซอมผูแ สดงเปนอยางหนักและใชระยะเวลาในการฝกซอมนานพอดู
ในการฝกซอมละครเรื่องนี้กม็ ีแนวทางในการฝกซอมไมตางไปจากการฝกซอม
ละครพูดเรื่องฉัตรแกวเทาใดนัก เพียงแตเพิ่มการฝกซอมการรองเพลง และการเจรจา และการราย
รําเขามาประกอบ ซึ่งสามารถแยกการฝกซอมละครเรื่องนี้ออกเปนสวน ๆ ไดดังตอไปนี้
เมื่อผูแสดงทัง้ หลายไดรับการแจกบทเพื่อนําไปศึกษาแลว ผูแสดงทัง้ หมดที่มีบท
รอง, เจรจา-พูด ก็จะเริ่มทําการฝกซอมรองเพลงกับบรรดาครูอาจารยที่ควบคุมการรองเพลงทัง้
หลายอันไดแก ครูศรีนารถ เสริมศิริ ครูสุจิตต ดุริยะประณีต ครูแจง คลายสีทอง เปนตน จากการ
สัมภาษณศุภชัย สิทธิเลิศ ในฐานะผูชว ยผูอํานวยการแสดงในครั้งนั้นทําใหทราบวา หลังจากการ
ฝกซอมรองเพลงของบรรดาตัวละครทั้งหลายทีม่ ีบทโดยการรองกับครูแลว ตอจากนัน้ ก็จะทําการ
ซอมรองเขากับดนตรีปพาทย เพื่อใหผูแสดงเกิดความชินหูตอเสียงดนตรี เพื่อใหเกิดความชํานาญ
ขึ้น
ดังไดกลาวขางตนแลววาวิธีการฝกซอมละครของสมภพ จันทรประภา นัน้ จะยึด
เอาการฝกซอมละครพูดเรื่องฉัตรแกวเปนหลัก เพราะละครเรื่องฉัตรแกวเปนละครเวทีเรื่องแรกดัง
นั้น ในการฝกซอมละครเรื่องนางเสืองใน พ.ศ.2511 ก็คงจะดําเนินการซอมแบบเดียวกับละครเรื่อง
ฉัตรแกว กลาวคือ เมื่อซอมบทรอง บทเจรจา ของตัวแสดงแตละตัวแลว ครูผูฝกซอมทารําก็จะทํา
การแยกตัวละครตัวเอก ๆ ที่มีบทบาท หรือจะตองรายรําออกฝกซอมตางหากกอน ทั้งนี้เพราะ
ละครเรื่องนางเสืองเปนละครแนวดึกดําบรรพ ผูแสดงจะตองรองเอง และรําเอง จึงจําเปนอยาง
มากที่จะตองใหผูแสดงรองเพลงไดกอน แลวจึงจะมาตอทารําหรือฝกซอมทารําประกอบการรอง
เพลงของตัวละครแตละตัว ซึ่งครูผูฝกซอมก็จะใหทารําทีง่ าย ๆ แกผูแสดง เนื่องจากผูแ สดงในขณะ
นั้น ยังใหมตอการแสดงละครแนวดึกดําบรรพที่มที ั้งการรองและรําดวยตัวเอง
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หลังจากฝกซอม รองเพลง และทารํา ไดในระยะหนึ่งแลว ก็จะเปนการซอมเขา
เรื่อง ซึง่ การซอมเขาเรื่องหมายถึงการซอมจะดําเนินการตั้งแตเปดฉากแรกไปจนจบฉากสุดทาย
ตอจากนัน้ ก็จะทําการแกไขหรือวางจุดผูแสดงตัวหลักตาง ๆ ตามพื้นที่ใชสอยของเวที
สวนชุดระบําตาง ๆ ไมวาจะเปนระบําอัปสรฟอนไฟ ระบําดอกบัว หรือแมกระทั่ง
ระบําของทหารขอมในการยกทัพ ก็จะทําการแยกซอม เมื่อซอมไดตามความตองการของผูกาํ กับ
การแสดงแลว ก็จะทําการซอมรวมตามเนือ้ เรื่องตอไป
จากนัน้ ก็จะเปนการซอมเขากับฉาก เพื่อทําการวางจุดผูแสดงทั้งหมดกอนแลวจึง
ทําการซอมใหญอีกหนึง่ ครั้ง หลักจากการซอมใหญจบแลวก็จะทําการแกไขขอบกพรองตาง ๆ กอน
ที่จะทําการแสดงจริงในลําดับตอไป
สวนการฝกซอมละครแนวดึกดําบรรพเรื่องนางเสืองในปพ.ศ.2547 หรืออีก 36 ป
ตอมา การฝกซอมก็ยงั คงเปนไปในแบบเดิมคือแจกบทใหกับผูแสดงตัวเอกทัง้ หมดนําไปศึกษากอน
แตจะมีพิเศษกวาการฝกซอมในปพ.ศ. 2511 ตรงที่วา ครั้งนี้มกี ารบันทึกเสียงเพลงรองในละครทั้ง
หมดกอนแลวนําแถบบันทึกเสียงทั้งหลายที่ทาํ สําเนาแลว แจกจายใหกับตัวละครที่มีบทรองนําไป
หัดรองกอน ทัง้ นี้เนื่องจากในการแสดงครัง้ นี้มเี วลาเตรียมการเพียง 21 วันเทานั้น ถาจะใหผูแสดง
ทั้งหมดทีม่ ีบทรองมาฝกซอมรองเพลงที่ละคนกับครู สุจติ ต ดุริยะประณีต เพียงทานเดียวคาดวา
การแสดงละครคงจะไมสําเร็จเปนแน
หลังจากทีไ่ ดศึกษาบทละครและทําการซอมรองโดยฟงจากแถบบันทึกเสียงแลว
ผูกํากับการแสดงในครั้งนี้ คือ ม.ล.จุลลา งอนรถ ก็จะเรียกผูแ สดงตัวเอกทัง้ หมดทําการฝกซอมรอง
เพลงกอน โดยมีครู สุจิตต ดุริยะประณีต เปนผูควบคุมการฝกการรอง หลังจากนัน้ ก็ใหซอมรองเขา
กับวงปพ าทย เพื่อใหเกิดความชํานาญ
ตอจากนั้นผูกํากับการแสดงก็จะทําการฝกซอมการแสดงแตละฉากที่มีความ
พรอมกอน แลวจึงจะทําการซอมรวมตั้งแตฉากแรกจนถึงฉากสุดทายอีกครั้ง ซึง่ รูปแบบการซอมก็
จะดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับการฝกซอมเมื่อมีการแสดงครั้งแรกใน พ.ศ.2511 เชนเดียวกัน
เนื่องจากในการแสดงครัง้ ที่ 2 นี้ มีระยะเวลาซอมนอยมาก ดังนัน้ ในการฝกซอม
เขาฉากและซอมใหญในโรงละครแหงชาติ นัน้ มีเวลาเพียง 2 วัน เทานั้นเอง
แตทั้งนี้และทั้งนัน้ ในการฝกซอมตัวเอก ก็จะทําการแยกซอมกอนเหมือนเดิม เชน
ตัวนางเสืองนัน้ จะมีครูผูฝก ซอมถึง 4 ทานดวยกัน เปนตน ซึง่ ในการแสดงครั้งนีจะเห็นไดวาตัว
ละครตัวเอกทัง้ หลายมีการฝกซอมที่ดี ผลของการแสดงจึงออกมาในดานดีมากจนไดรับคําชมจาก
ผูชมอยางมากมาย

362

ในสวนของการฝกซอมระบําในการแสดงครั้งที่ 2 นี้จะทําการแยกซอมตางหาก
เหมือนกับการฝกซอมครั้งแรก หรือละครเรื่องฉัตรแกว ซึ่งการฝกซอมระบําจะมีการแปรแถว ตั้งซุม
มีอุปกรณ ใหผูแสดงระบํา คือ ซึ่งสันนิษฐานไดวาอาจเปนการบรรเทาภาระของผูฝกซอมและผู
แสดงเนื่ องจากมี ระยะเวลาในการฝกซอมนอยจึงไมนิยมที่จะประดิษ ฐทารําใหมากยิ่งขึ้น โดย
เฉพาะระบํายกทัพของกองทัพขอม แตเมื่อรูปแบบการแสดงการยกทัพไดแสดงออกสูสายตาผูชมก็
ไดสรางความตระการตาใหกับผูชมเปนอยางมากที่มีผูแสดงมากมายเต็มเวทีการแสดง ซึ่งถือไดวา
การยกทัพหรือระบํายกทัพที่ จักรกฤษณ ดวงพัตรา เรียกวา “วอรดานซ” นั้นเปนลักษณะเดนอยาง
หนึ่งในละครคุณสมภพ
ดังนัน้ ในการฝกซอมละครเรื่องนางเสืองที่จัดแสดงทัง้ สองครั้งนัน้ พอจะสรุปเปน
หัวขอไดดังนี้
1. แจกบทใหผูแสดงที่มีบทศึกษาบทกอน
โดยเฉพาะในการแสดงครั้งลาสุด
พ.ศ.2547 มีการแจกแถบบันทึกเสียงเพื่อใหฝกหัดรองกอนดวย
2. ฝกซอมรองเพลงในตัวละครที่มีบทรอง โดยไมมีดนตรี
3. ฝกซอมรองเพลงประกอบดนตรี
4. ฝกซอมตัวละครตัวเอก ในแตละฉากทั้งการรายรํา การรอง การพูด
5. ฝกซอมการแสดงโดยรวมตามลําดับฉากในละครเฉพาะตัวเอก
6. แยกฝกซอมระบําตางหาก
7. ฝกซอมรวมทัง้ หมดตัง้ แตตนจนจบ
8. ซอมใหญแตงกายเหมือนแสดงจริง
9. แสดงจริง
ทัง้ นี้ในการฝกซอมทุกครั้งก็จะมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองอยูเ สมอ อันเปนผล
ใหคุณภาพของละครเรื่องนี้ออกมามีคุณภาพเปนทีพ่ อใจแกผูชมเปนอยางมาก
สามัคคีเภท
ละครเรื่องสามัคคีเภท เปนละครเรื่องหนึง่ ของสมภพ จันทรประภา ที่จัดอยูใ น
กลุมของละครพูดสลับลํา และเปนละครหนึ่งในสองเรื่องที่สมภพ จันทรประภา แตงขึ้นเพื่อใหผู
แสดงที่เปนศิลปนของกรมศิลปากรไดแสดง ซึง่ ละครเรื่องนี้ไดจัดแสดงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2520 และ
ตอมาในป พ.ศ.2546 ไดแสดงใหมอีกครัง้ หนึ่งโดยเริ่มแสดงรอบแรกในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2546
ซึ่งยังคงใชศิลปนของกรมศิลปากร แสดงเหมือนเดิม
จากการศึกษาไดพบวาวิธีการฝกซอมใน
การแสดงในครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2520นั้น ดําเนินการซอมแบบเดียวกับละครคุณสมภพที่แสดงโดย
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คณะละครของสมภพ จันทรประภา จากการสัมภาษณ ราฆพ โพธิเวส ผูแสดงเปนวัสสการพ
ราหมณทําใหทราบวาในการฝกซอมละครเรื่องสามัคคีเภทนั้นจะดําเนินการซอมโดยการใหศกึ ษา
บทละครกอน แลวจึงนําบทไปฝกซอมดวยตนเอง พรอมทั้งคอยรับคําแนะนําจากครูผูอาวุโสหรือผู
เชี่ยวชาญ จากนัน้ ก็จะทําการซอมเขาเรื่องตามลําดับ จนถึงการซอมใหญและ แสดงจริง ซึง่ ใน
ครั้งแรกนี้ สมภพ จันทรประภาเปนผูอํานวยการแสดงและคอยควบคุมดูแลอยางใกลชิด แตการฝก
ซอมในครั้งแระจะใชเวลาไมมากเนื่องจากผูแสดงทั้งหมดที่แสดงเปนขาราชการกรมศิลปากรซึ่งถือ
วาเปนนักแสดงอาชีพ สวนในครั้งที่ 2 ในปนี้ มีวธิ ีการซอมที่ไมแตกตางไปจากการซอมจากครั้ง
แรก มากเทาใดนัก
ในการฝกซอมละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภทนัน้
จากการไดศึกษาและ
สัมภาษณผูแสดงเปนตัววัสสการพราหมณ ทําใหทราบวาการแสดงละครเรื่องสามัคคีเภทในครั้งที่
2 นี้ใชเวลาการฝกซอมเพียงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ ไมมากมายนัก ทัง้ นี้อาจจะเปนเพราะผูแสดงซึ่ง
เปนศิลปนของสํานักการสังคีตกรมศิลปากรนั้นมีฝมืออยูแลว หรืออาจจะเปนเพราะมีระยะเวลาใน
การฝกซอมทีจ่ ํากัด แตไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ก็มิไดทําใหละครเรื่องดังกลาวขาดคุณภาพ
ไปดวย
วิธีการฝกซอมละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภทในครั้งที่ 2 นี้ มีขั้นตอนในการ
ฝกซอม เหมือนกับละครคุณสมภพโดยทัว่ ไป คือ แจกบทใหกับผูแ สดงตัวเอก และผูแสดงตัว
เอกทัง้ หลายก็จะนําบทที่ตัวเองไดรับไปฝกซอมกับครูผูฝกซอมที่เคยแสดงในครั้งแรก เชน ครูราฆพ
โพธิ์เวส เคยแสดงเปนตัววัสสการพราหมณ ก็จะทําการฝกซอม การเจรจา และซอมทาประกอบให
กับ เจตน ศรีอ่ําอวม ผูแสดงเปนวัสสการพราหมณในครั้งที่สอง สวนผูแสดงทานอืน่ ๆ ก็แยกซอม
กับครูผูฝกซอมที่เคยแสดงตางกันไป
จากนัน้ ในการแสดงระบําก็จะทําการแยกซอมตางหากดวย ซึง่
จาตุรงค
มนตรีศาสตร ยังคงเปนผูฝกซอมทาระบําแขกเหมือนเดิม เมื่อการซอมตัวเอกแตละตัวไดแลว ก็จะ
ทําการซอมรวมโดยยังไมมีดนตรีประกอบ พรอมทัง้ แกไขขอบกพรองไปดวย
หลังจากนัน้ ก็จะเปนการซอมเขากับดนตรีทีละฉาก แลวจึงทําการซอมรวมทั้ง
หมดตั้งแตฉากแรกจนถึงฉากสุดทาย โดยผูกํากับจะคอยปรับแกไขอยูตลอดเวลา จนกระทั่งเมื่อผู
แสดงทั้งหมดพรอมที่จะแสดง จึงจะมีการซอมใหญอีกหนึ่งครั้ง แลวจึงแสดงจริง
การแสดงละครพูดสลับลํา เรื่องสามัคคีเภท นี้แสดงโดยศิลปนสํานักการสังคีต
กรมศิลปากร ที่โรงละครแหงชาติ นัน้ พอจะลําดับขั้นตอนการฝกซอมตาง ๆ ไดดังนี้
1. แจกบทใหตวั เอก นําไปซอมกับครูผูฝกซอมที่เคยแสดงในครั้งแรก ซึ่งเปนการ
ซอมบทเจรจา-รอง-ทารํา
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชุดระบําตาง ๆ แยกซอมเปนการเฉพาะ
นําการซอมรวมแตละฉากโดยยังไมมีดนตรีประกอบ
ฝกซอมเขากับดนตรีทีละฉาก
ปรับปรุงแกไขฉากทีย่ ังไมได
ฝกซอมรวมทัง้ หมดตัง้ แตฉากแรกจนจบเขากับดนตรี
ซอมใหญพรอมทั้งปรับปรุงแกไขอีกหนึง่ ครั้ง
แสดงจริง

สาวเครือฟา
สําหรับการฝกซอมผูแสดงละครรองเรื่องสาวเครือฟานัน้
จากการสัมภาษณ
ศุภชัย สิทธิเลิศ ผูรวมงานละครและผูแสดงละครในเรือ่ งนี้ ทานหนึ่งไดอธิบายวาการฝกซอมก็
ปฏิบัติการซอมเชนเดียวกับการฝกซอมละครเรื่องอื่น ๆ ของสมภพ จันทรประภา โดยจะเนนการฝก
ซอมรองเพลงใหไดกอน โดยเปนการรองแบบไมมีดนตรีประกอบแลวจึงมาซอมเขากับดนตรี ตอ
จากนั้นจึงทําการวางจุดผูแสดง แลวจึงจะซอมเขาเรื่อง จนกระทัง่ ซอมใหญ และแสดงจริง โดยจะมี
การแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในระหวางการซอมดวย
ดังนัน้ พอสรุปไดวาในการฝกซอมละครคุณสมภพ ทุก ๆ เรื่อง จะมีลําดับการฝก
ซอมของผูแสดงตาง ๆ ตามขั้นตอนดังนี้
1. แจกบทใหผูแสดงฝกซอมรอง-เจรจา-พูด-รํา
2. ฝกซอมเขากับดนตรี
3. วางจุดผูแสดงตามตําแหนงของเวที
4. ฝกซอมเขาเรื่องตามลําดับฉาก
5. ซอมใหญ
6. แสดงจริง
โดยในระหวางซอมทุกครั้งจะมีการแกไขจุดบกพรองของผูแสดงหรือเปลี่ยนแปลง
บทตามความเหมาะสม รวมทัง้ จะมีการแยกซอมระหวางตัวละครเอก และตัวละครประกอบ
และระบําตาง ๆ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการซอม และหากเกิดขอบกพรองก็สามารถจะ
แยกยายกันแกไขไดโดยไมตองรอกัน
ขอสังเกตประการหนึ่งจากประสบการณตรงของผูวจิ ัยซึ่งไดมีโอกาสรวมแสดง
ละครพันทางเรื่องผูชนะสิบทิศ ของ เสรี หวังในธรรม พบวา การฝกซอมผูแสดงของละครคุณ
สมภพนัน้ มีความแตกตางจากการฝกซอมละครพันทางเรื่องผูชนะสิบทิศ
โดยการซอมละคร
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พันทางเรื่องผูช นะสิบทิศนัน้ มีวธิ ีการฝกซอม โดยการแจกบทและทําการอานบทบนโตะประชุม
หลังจากนั้นก็จะทําการแสดงเลย ทัง้ นี้อาจเปนเพราะวาละครพันทางเรื่อง ผูชนะสิบทิศของเสรี หวัง
ในธรรม ใชผูแสดงอาชีพ จึงไมจําเปนตองซอมมากก็อาจเปนได
4.6 ดนตรีและเพลง
เครื่องดนตรีทใี่ ชบรรเลงประกอบการแสดงละครคุณสมภพนัน้ ก็คงจะมีเพียงวงป
พาทยของบานบางลําภู หรือบานดุริยะประณีต ที่ควบคุมโดยครูสุจิตต ดุริยะประณีต เทานั้น ที่
ละครของสมภพ จันทรประภา นิยมใชวงปพ าทยบรรเลงประกอบการแสดงนาจะมีสาเหตุมาจาก
ละครสวนใหญที่ตนเองแตงนัน้ จะเปนแนวของละครดึกดําบรรพจึงตองใชวงปพาทยประกอบการ
แสดง
ในการบรรจุเพลงนั้น โดยเฉพาะละครที่เปนแนวดึกดําบรรพและละครพูดสลับลํา
นั้น ผูบรรจุเพลงใหกับละครคุณสมภพ คือ สุจิตต ดุริยะประณีต ยกเวนละครเรื่องนางเสืองเทานัน้
ที่มนตรี ตราโมท เปนผูบรรจุเพลง และบรรดาละครพูดทั้งหลายที่เปนบรรดา ครู-อาจารย จาก
ศิลปากร อาทิ จิรัส อาจณรงค เปนผูบรรเลงเพลง ในละครพูดเรื่องฉัตรแกว เปนตน
การบรรจุเพลงในละครพูดเรื่องฉัตรแกว
สําหรับละครพูดเรื่องฉัตรแกวนัน้ จากการศึกษาไดพบวาผูที่บรรจุเพลงคือจิรัส
อาจณรงค ศิลปนกรมศิลปากร ซึ่งเพลงตาง ๆ สวนใหญจะเปนเพลงทีใ่ ชสําหรับเปนการนําเพื่อเปด
ฉากและปดฉากเทานั้นเอง นอกจากนีย้ ังมีการบรรจุเพลงระบําในเรื่องนี้ดวย ซึง่ อยูใ นฉากที่ 4 ซึ่ง
เปนตอนที่เจตภูตของนักโทษออกจากรางมาจับระบํา จากการสอบถามศุภชัย สิทธิเลิศและพูนสุข
เหล็กพุน ไดทราบวา เพลงที่บรรจุสําหรับเจตภูตของนักโทษออกมาจับระบําคือ เพลง “ทาสระทม”
มีการเดี่ยวขลุยนําโดย นายเทียบ คงลายทอง ดวย
การบรรจุเพลงบรรเลงและเพลงในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ละครเรื่องนางเสือง ซึ่งถือไดวาเปนละครแนวดึกดําบรรพเรื่องแรกที่แสดงทางเวที
โรงละครแหงชาตินนั้ มนตรี ตราโมท เปนผูบรรจุเพลงทั้งหมด ซึ่งเพลงที่บรรจุลงในละครเรื่องนีน้ ั้น
มีทั้งเพลงทีม่ ีสาํ เนียงไทย ขอม ลาว แขก เปนตน ซึ่งเพลงที่มีสาํ เนียงไทยที่บรรจุลงไวในละครเรื่อง
นี้มีทงั้ หมด 21 เพลง ไดแก เพลงกระบอก เพลงกระบี่ลีลา เทพทอง ทองยอน นาคราช เปนตน สวน
เพลงที่มีสาํ เนียงลาว จะมี่ดว ยกันทัง้ หมด 10 เพลง ไดแก เพลงยวนเคลา ลาวเสีย่ งเทียน ลาวแพน
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นอย เปนตน เพลงที่มีสําเนียงเปนขอมหรือเขมร จํานวน 8 เพลง ไดแก เขมรไลควาย เขมรปากทอ
เขมรเอวบาง เขมรขอทาน เขมรสุดใจ เขมรพายเรือ เขมรกลอมลูก เขมรโพธิสัตยชนั้ เดียว เปนตน
ซึ่งถาจะนับจํานวนเพลงรองที่ปรากฏอยูในละครเรื่องนางเสืองซึ่งผูเขียนไดรวบ
รวมจากบทละครซึ่งสมภพ จันทรประภาแตงไวและมนตรี ตราโมท บรรจุเพลง จะประกอบไปดวย
1. เพลงขับเสภาลาว
2. เพลงลาวดวงเดือน
3. เพลงลาวเสีย่ งเทียน
4. เพลงยวนเคลา
5. เพลงสามเสา
6. เพลงสรอยสนตัด
7. เพลงราย
8. เพลงเขมรไลควาย
9. เพลงนาคราช
10. เพลงทองยอน
11. เพลงตะลุม โปงชั้นเดียว
12. เพลงลองนานใหญ
13. เพลงลาวพุงขาว
14. เพลงเขมรเอวบาง
15. เพลงเขมรขอทาน
16. เพลงปนตลิ่งนอก
17. เพลงเขมรสุดใจ
18. เพลงเขมรพายเรือ
19. เพลงเยย
20. เพลงสรอยลาว
21. เพลงลาวครวญ
22. เพลงสุริโยทัย
23. เพลงกระบอก
24. เพลงเขมรกลอมลูก
25. เพลงหุนกระบอก
26. เพลงฝรัง่ ควง
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27. เพลงสองไม
28. เพลงพราหมณดีดน้ําเตา
29. เพลงเทพทอง
30. เพลงลาวเจริญศรี
31. เพลงทะเลบา
32. เพลงลาวแพนนอย
33. เพลงกระบี่ลีลา
34. เพลงเขมรโพธิสัตวชั้นเดียว
35. เพลงโลมนอก
36. เพลงเขมรปากทอ
37. เพลงสาริกาแกว
38. เพลงสรอยเพลง
39. เพลงบรเทศ
40. เพลงกราวรํา
41. เพลงลิงโลด
42. เพลงลาวสมเด็จ
นอกจากนีย้ ังมีการอานทํานองฉันท และพากยโขนรวมอยูดวย ซึง่ นับวาแปลก
มากในกระบวนการแสดงละครที่มีการนําการพากยโขนเขามารวมดวย ทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนี้เปน
เฉพาะเพลงทีใ่ ชสําหรับรองเทานั้น นอกจากนีย้ ังมีเพลงที่ใชบรรเลงเชือ่ มตาง ๆ ดวย นับวาละคร
เรื่อง นางเสือง ซึ่งเปนละครแนวดึกดําบรรพที่ผูแสดงจะตองรองเองจึงมีเพลงรองมากมายถึง 42
เพลง ดวยกัน
การบรรจุเพลงบรรเลงและเพลงรองในละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
สําหรับเรื่องสามัคคีเภทนัน้ เปนละครพูดสลับลํา จึงมีบทรองประกอบบาง ซึง่ ผู
ศึกษาไดเรียบเรียงจากบทละครไดดังนี้
1. เพงแขกสดายง
2. เพลงแกะบายศรี
3. เพลงแขกรําพึง
4. เพลงเทพทอง
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5. เพลงนาคราช
6. เพลงแขกไทร
7. เพลงแขกกุลิตชั้นเดียว
8. เพลงตองเชียง
9. เพลงเขมรไลควาย
10. เพลงขวัญออน
11. เพลงบัวใบ
12. เพลงหนีเสือ
13. เพลงเทพทอง
14. เพลงแขกชัน้ เดียว
15. เพลงถนอมนวล
16. เพลงโศก
นอกจากนี้ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภทยังมีการนําเอาทํานองการอานฉันท
ลักษณเขามาแทนการรองและการเจรจาดวย ซึง่ สามารถรวบรวมฉันทลักษณตาง ๆ ไดดังนี้
1. วสันตดิลกฉันท
2. ฉบัง
3. อุปชาติฉันท
4. อีทิสังฉันท
5. อินทรวิเชียรฉันท
6. วิชชุมาลาฉันท
7. อินทรวงศฉันท
8. อุปฏฐิตาฉันท
นับไดวาละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภทเปนละครที่มีรปู แบบของการบรรจุเพลง
รองที่ไมเหมือนบทละครเรื่องใด ๆ ของสมภพ จันทรประภา เรื่องหนึง่
การบรรจุเพลงบรรเลงและเพลงรองในละครรองเรื่องสาวเครือฟา
ละครเรื่องสาวเครือฟา เปนบทละครอีกเรือ่ งหนึ่งที่สมภพ จันทรประภาตัดตอจาก
บทละครรองของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศเนื้อเรื่องของละครจะเปน
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เหตุการณที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือของไทยดังนัน้ การบรรจุเพลงบรรเลงและเพลงรองตาง ๆ จึงนิยม
ใชเพลงสําเนียงลาวเปนหลัก ซึ่งผูศึกษารวบรวมจากบทละครไดดังนี้
1. เพลงยวนเคลา
2. เพลงลาวตอนก
3. เพลงพวงรอย
4. เพลงนาคบริพทั ธ
5. เพลงสิงหโตเลนหาง
6. เพลงสดายง
7. เพลงทองยอน
8. เพลงลาวเจาซู
9. เพลงแขกสาหราย
10. เพลงลาวดําเนินทราย
11. เพลงรําตลกหัวเราะ
12. เพลงสะบุโหรงนอก
13. เพลงลาวสองคอน
14. เพลงลาวพวน
15. เพลงตามกวาง
16. เพลงตะนาวแปลง
17. เพลงลาวเล็กตัดสรอย
18. เพลงธรณีกรรณแสง
19. เพลงเกริ่นโศก
20. เพลงเขมรเอวบาง
21. เพลงลองนานใหญ
22. เพลงเขมรอมตุก
23. เพลงลาวลําปาง
24. เพลงสรอยลาว
25. เพลงตลกหัวเราะ
26. เพลงสรอยลาวเล็ก
27. เพลงเขมรอกโครง
28. เพลงปน ตลิ่งนอก
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29. เพลงลาวพุงขาว
30. เพลงลงสรงลาว
31. เพลงลองนานเล็ก
32. เพลงฝรัง่ ควง
33. เพลงบุหลันชกมวย
34. เพลงแขกจําปา
35. เพลงลาวแพน
36. เพลงลาวครวญ
37. เพลงลาวลําปาง
จากการศึกษาถึงการบรรจุเพลงในละครทัง้ 4 เรื่อง ของสมภพ จันทรประภา สรุป
ไดวาเพลงที่ใชขับรองสวนใหญจะเนนไปทางเพลงภาษาเสียเปนสวนใหญ ซึง่ เปนเพลงภาษาที่ใช
ประกอบการแสดงของตัวละครตามเชื้อชาติที่ปรากฏในบทละครทัง้ สิน้
4.7 การใชพนื้ ที่ในการแสดง
ละครคุณสมภพในเกือบทุกเรื่องมักจะมีการสอดแทรกระบําหมูห ญิง-ชาย เขาไว
ในเนื้อเรื่องดวย ซึง่ การแสดงระบําชุดตาง ๆ นั้น จําเปนที่จะตองใชผแู สดงเปนจํานวนมากเชนกัน
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความตระการตาใหกับผูดูผูชม เนื่องจากระบําในแตละชุดของละครคุณสมภพ ตองใช
ผูแสดงเปนจํานวนมากดังไดกลาวแลว การใชพื้นที่ในการแสดงจะตองสอดคลองกับจํานวนผูแสดง
ดวย ดังนั้นการแสดงละครของสมภพ จันทรประภา จึงนิยมแสดงที่โรงละครแหงชาติเสมอ เนื่อง
จากเวทีของโรงละครแหงชาตินั้นมีเวทีแบงเปน 2 ระดับ คือมีเวทีที่ยนื่ ออกมาชั้นแรกกอนที่ผูแสดง
หรือผูที่มีสว นเกี่ยวของกับการแสดงจะเรียกวา “เวทีลา ง” ซึ่งเวทีดงั กลาวนัน้ จะอยูห นามานเสมอ
สวนเวทีชนั้ ในที่อยูหลังมานเมื่อใชในการจัดฉากหรืออุปกรณการแสดงจะเรียกวา “เวทีบน”
ในการแสดงละครคุณสมภพ
จะเห็นไดวาเกือบทุกเรื่องไมวา จะเปนละครพูด
ละครแนวดึกดําบรรพ ละครพูดสลับลํา และละครรองทีส่ มภพ จันทรประภา ทําการตัดตอบทละคร
จะมีระบําตาง ๆ แทรกไวทุกเรื่อง ชุดระบําตาง ๆ ที่แสดงก็จะใชเวทีลา งเปนสถานทีแ่ สดงเนื่องจาก
เวทีลา งของโรงละครนัน้ ไมมกี ารจัดฉากประกอบทําใหใชพื้นที่ของเวทีไดอยางเต็มที่ ทัง้ นี้เพราะ
ระบําแตละชุดในละครคุณสมภพ นั้นมีผูแสดงเปนจํานวนมาก ทําใหเห็นถึงตามตระการตา เชน ใน
ระบําในการยกทัพของขอม ในเรื่องนางเสือง ระบํา ซึง่ การจัดระบําตาง ๆ ใหแสดงในเวทีลางนัน้ ก็
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เพื่อจะใหการแสดงละครดําเนินเรื่องอยางรวดเร็ว ไมตอ งรอการเปลีย่ นฉากตัวละครในสมัยกอนที่
จะตองมีการรองเพลงหรือมีการแสดงหนามานสลับฉาก ซึ่งนับไดวา การใชพื้นที่แสดงของละครคุณ
สมภพ นั้นนาจะเปนตนแบบของการทําละครในยุคปจจุบันนี้ดว ยก็ได
ในการใชพื้นทีแ่ สดงนอกจากจะใชเวทีลางแลว ในการแสดงที่ใชเวทีบน ก็จะมีการ
จัดฉากอยางสวยงาม ใหผูแสดงไดมีพื้นทีแ่ สดงอยางเต็มที่ ไมแออัดจนเกินไป จึงทําใหผูชมไดรับ
อรรถรสในการแสดงไดอยางเต็มที่ ถึงแมวาในบางฉากของการแสดงจะมีผูแสดงมาก เชน ในฉาก
สุดทายของละครเรื่องนางเสือง ซึ่งจะตองรวบรวมผูแสดงทั้งหมดใหอยูภายในฉากเดียวกันนั้น ก็จะ
มีวิธีการ การใชพื้นที่อยางเหมาะสมลงตัวที่สุด โดยการจัดฉากทองพระโรง กรุงสุโขทัยใหมีความ
ลึกจากหนามานมากพอสมควร เพื่อที่จะทําใหบรรจุผูแสดงทั้งหมดไดโดยไมแสดงใหเห็นวามีความ
แออัดมากเกินไป เมื่อภาพการแสดงออกมาก็จะทําใหเห็นวามีสัดสวนของการใชพนื้ ที่ไดอยางลง
ตัวที่สุด
นับวาการใชพนื้ ที่ของละครคุณสมภพนั้นเนนถึงการใชพนื้ ที่ของเวทีทกุ สวนใหมีความ
สําคัญเทากันหมด ซึ่งอาจนับไดวาการจัดพื้นที่ที่ใชในการแสดงละครคุณสมภพ เปนตนแบบของ
การใชพนื้ ที่ในการแสดงละครในปจจุบันนีด้ วยก็ได
4.8 เครื่องแตงกาย
- ละครพูดเรื่องฉัตรแกว
ละครพูดเรื่องฉัตรแกว นัน้ เนื้อเรื่องของละครจะเปนเหตุการณทเี่ กิดในสมัยรัตน
โกสินทรเปนสวนใหญ เครื่องแตงกายจึงไมจําเปนจะตองสรางสรรคใหวิจิตรพิสดารมากนัก หากแต
ละครเรื่องฉัตรแกว ก็จะเปนเครื่องแตงกายของผูแสดงหรือตัวละครตามแบบของคนในสมัยรัชกาล
ที่ 5 เชน ตัวละครที่เปนทาส ก็มักจะใสกางเกงมอฮอม หรือบางครั้งก็จะเรียกวากางเกงขากวย ไม
สวมเสื้อ นางทาสก็จะนิง่ โจงกระเบน หมผาแถบ ถาเปนระดับเจานาย ผูชายก็จะสวมเสื้อผาปาน
นุงกางเกงแพร เจานายผูห ญิงก็จะนิยมนุง โจงกระเบนสวมเสื้อตามยุคสมัย ซึง่ ละครเรื่องฉัตรแกว
นั้นดูจะไมตองวุนวายในการออกแบบเครื่องแตงกายมากมายนักเพราะอยูในสมัยใกล ๆ ไมตองสืบ
คนเหมือนกับละครหนาดึกดําบรรพ หรือละครพูดสลับลําเรื่องอื่น ๆ
ดังตัวอยางการแตงกายในละครพูดเรื่องฉัตรแกว
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ภาพที่130แสดงภาพเครื่องแตงกายในละครพูดเรื่องฉัตรแกว

เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล

-ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ละครคุณสมภพ นั้น ดังไดกลาวมาแลววาเปนละครที่เกีย่ วของกับบุคคลและเหตุ
การณที่เกิดขึ้นทางประวัติศาสตร ดังนัน้ ในละครแตละเรื่องจึงตองมีการสรางเครื่องแตงกายใหกบั
ตัวละครดวย ซึ่งการสรางเครื่องแตงกายของสมภพ จันทรประภา ใหกับละครเรื่องตาง ๆ ของตน
เองนัน้ คํานึงถึงความสมจริง ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร ตามยุคสมัยของเรื่องที่แสดง ซึง่
เครื่องแตงกายดังกลาวที่สมภพ จันทรประภา จัดสรางขึ้นเพื่อละครของตนเองนั้น จัดไดวาเปนการ
สรางเครื่องแตงกายแบบละครพันทาง แตไมใชการแตงกายแบบพันทางที่ตามเชื้อชาติเชนเดียวกับ
ละครของเจาพระยามหินทรศักดิ์ธํารง หากแตเปนการแตงกายแบบพันทางทีพ่ ยายามลอกเลียน
แบบใหใกลเคียงกับยุคสมัยและเชื้อชาติของตัวละครตามการคนควาหลักฐานทางประวัติศาสตร
ซึ่งจักรพันธ โปษยะกฤตผูอ อกแบบเครื่องแตงกายในละครเรื่อง นางเสือง ไดกลาวไววา เรื่อง
นางเสือง เปนเรื่องสมัยเชียงแสน จึงไดคนควาหาหลักฐานจากพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ และพบ
วาไมมีรูปของผูชายในสมัยนั้นใสเสื้อเลย จึงไดมีแนวความคิดทีจ่ ะเอาศิลปะสมัยเชียงแสนมาผสม
กับศิลปะสมัยตนรัตนโกสินทร ตามภาพจิตรกรรมฝาผนังในภาคเหนือที่เปนเครื่องทรงของกษัตริย
เมื่อนํามาเขียนรางภาพแลวก็จัดวาสวยงามตามแบบของการแสดงละคร โดยเนนสีเสื้อผาใหมสี
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จางสําหรับเสือ้ และสีหนักเชน ดํา กรมทา น้าํ ตาล ก็จะเปนสีของกางเกงหรือผานุง สําหรับ
ศิราภรณเครื่องประดับศีรษะก็จัดการสรางสรรคใหมก็จะเนนที่จะไมใชเพชรกํามะลอประดับ แตจะ
ใชกระจกตัดติดประกอบเครื่องประดับศีรษะทัง้ หมดทัง้ นี้เนื่องจากในการสรางศิราภรณเครื่อง
ประดับตางๆ นายชิต แกวดวงใหญจะเปนผูสรางแตอยูในความควบคุมของสมภพ จันทรประภาที่
มีรสนิยมในการอนุรักษกรรมวิธีการสรางอยางโบราณกลาวคือศิราภรณตางๆในสมัยโบราณจะ
นิยมประดับดวยกระจกทัง้ นีเ้ พื่อความสะทอนเวลาตองแสงไฟซึ่งจะทําใหเกิดความวูบวาบแวววาม
ดังตัวอยางเครื่องแตงกายในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง พ.ศ2511

ภาพที่ 131 แสดงภาพเครื่องแตงกายนางสิขรเทวีในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
แสดงใหเห็นถึงศิราภรณประดับศีรษะที่สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511 จะเห็นวาประดับดวยกระจกตัด
เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล
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- ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
สําหรับละครเรื่องสามัคคีเภท นัน้ เปนละครที่มีการสรางเครื่องแตงกายใหมหมด
เชนเดียวกัน ซึ่งเนื้อเรื่องสวนใหญจะเกี่ยวของกับแขกหรืออินเดีย จึงจําเปนตองสรางเครื่องแตง
กายตามแบบเชื้อชาติของตัวละครนั้น ๆ หากแตจะแปลกไปจากการแตงกายของชาวอินเดีย
โบราณก็ตรงทีว่ าสมภพ จันทรประภา ใหสรางเครื่องแตงกายที่ออกแบบใหตัวละครที่เปนผูห ญิงไม
หมสาหรี่แมแตตัวเดียว พรอมทั้งไดสรางศิราภรณเครื่องประดับศีรษะที่ดูแปลกตาดวย แตละคร
เรื่องสามัคคีเภทนั้นเครื่องแตงกายจะมีความแตกตางจากละครเรื่องนางเสืองมากตรงที่ละครเรื่อง
นางเสืองจะไมนิยมใชสีเสื้อผาฉูดฉาด แตละครเรื่องสามัคคีเภทตัวละครที่เปนนางรานี หรือนาง
กษัตริย จะสวมใสเครื่องแตงกายทีม่ ีสีสันสะดุดตา หลากหลายสี ซึ่งเปนลักษณะเดนอยางหนึง่ ของ
ละครคุณสมภพ
ดังตัวอยางเครื่องแตงกายของพระเจาอชาตศัตรูในละครพูดสลับลําเรือ่ งสามัคคีเภท

ภาพที่132 แสดงภาพเครื่องแตงกายของพระเจาอชาตศัตรูในละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท ที่
มาหนังสือเอกลักษณไทย ปที่1ฉบับที่8 2520
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- ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่นเรื่องสาวเครือฟา
สวนละครรองเรื่องสาวเครือฟา
ก็แตงกายตามยุคสมัยของเนื้อเรื่องในสมัย
รัตนโกสินทรเชนเดียวกัน แตเปนการออกแบบเครื่องแตงกายทีเ่ นนไปทางภาคเหนือของไทยมาก
กวา เพราะเนือ้ เรื่องของละครจะเกี่ยวของกับวิถีชีวิตชาวเหนือมากกวาทุก ๆ ภาค จึงเห็นไดวาใน
ละครเรื่องสาวเครือฟา ผูแสดงที่เปนหญิงจะสวมฟาซิน่ ยาวกรอมเทา ผาซิน่ ที่สวมใสจะมีลายขวาง
ตามแบบของชาวเหนือ พรอมกับหมผาแถบปลอยชายผาเปนสไบไปขางหลังดวย
สําหรับตัวละครผูชายที่เปนชาวเหนือก็จะแตงกายตามแบบฉบับของคนเมือง คือ
นุงกางเกงผาฝายขายาวสวมเสื้อแขนยาวเปนตน เวนแตรอยตรีพรอมที่ตองสวมชุดทหารเทานัน้
นอกจากนี้ตวั ละครบางตัวเชน พระรามพลพายนุง ผาโจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตน ตามยุคสมัย
เชนกัน
ดังตัวอยางเครื่องแตงกายในละครรองเรื่องสาวเครือฟา

ภาพที่ 133 แสดงเครื่องแตงกายคุณนายจําปา รอยตรีพรอม พระรามพลพาย
ในละครรองเรื่องสาวเครือฟาที่ปรับมาแสดงทางเวที เอือ้ เฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
ดังนัน้ พอจะสรุปไดวา ละครของสมภพ จันทรประภา มักจะแตงกายดวยเครื่อง
แตงกายแบบพันทางทีพ่ ยายามใหถูกตองตามเชื้อชาติของตัวละครและยุคสมัยของเรื่องนั้น ๆ ซึง่
เนื้อเรื่องของละครเกือบทุกเรื่องมักจะเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรที่สามารถ
สืบคนได ทั้งนั้นจึงสามารถจัดสรางเครื่องแตงกายไดอยางงดงาม ตามยุคสมัยของเนื้อเรื่อง นอก
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จากนี้ยังทําใหไมเกิดความขัดแยงระหวางเครื่องแตงกายกับฉากละครที่รองรับอยูตามเนื้อเรื่องอีก
ดวย ทัง้ นี้ละครของสมภพ จันทรประภา บางเรื่องที่มี เนือ้ เรื่องที่มาจากตางชาติ จึงจําเปนตองสราง
เครื่องแตงกายของแตละชาติประกอบดวย เพราะไมสามารถที่จะใหตัวละครที่เปนตางชาติแตง
กายแบบยืนเครื่องละครรําไทยไดจึงจําเปนตองสรางเครื่องแตงกายแบบละครพันทางที่พยายาม
ลอกเลียนแบบใหมีความเหมือนหรือคลาย และใกลเคียงกับยุคสมัยมากที่สุดดวย นับไดวาใน
ละครคุณสมภพ เครื่องแตงกายเปนลักษณะเดนอีกอยางหนึง่ ที่ไดรับความชืน่ ชมจากผูดูเปนอยาง
มากหากไมมีเครื่องแตงกายที่สวยงามเพรียบพรอมแลว จะเรียกวา “ละครคุณสมภพ” ไมไดเลยดัง
คํากลาวของสุรชัย เครือประดับที่วิจารณละครคุณสมภพอยางรุนแรงก็ยังกลาวชื่นชมเครื่องแตง
กายในละครคุณสมภพวา”วาดวยเรื่องแตงเนื้อแตงตัว การเลือกสีสัน ตองขอปรบมือใหดังสนั่น
และขอยกการแตงตัวแบบเปลือยอกยกไหลเชนนี้ไวปนสมบัติทางศิลปของละครแบบนายสมภพ
โดยเฉพาะ”40 หรือแมแตบทความเรื่องวัฒนธรรมกรมศิลปซึ่งผูเขียนไดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ละครดึกดําบรรพวา”ในขณะที่คุณสมภพไมมีอะไรเดนทั้งเพลงและละครแตคุณสมภพไปเดนตรง
ประณีตกับเครื่องแตงกายของตัวละคร”41 แมกระทัง่ บทความเรื่องขอปรบมือใหละครดึกดําบรรพ
เรื่องนางเสืองก็มีขอความตอนหนึ่งวา “ในดานเครื่องแตงกายและฉากก็นาจะใหคะแนนเต็ม” 42
จากคํากลาวทัง้ หลายในขางตนยอมจะทําใหทราบไดวา เครื่องแตงกายยังคงเปน
ลักษณะเดนหรืออาจเรียกวาลักษณะเฉพาะของละครคุณสมภพที่จะขาดเสียไมไดเลยในการแสดง
ละครทุกเรื่องของสมภพ จันทรประภา
4.9 ฉาก
ละครพูดเรื่องฉัตรแกว
จากการศึกษาพบวาในละครพูดเรื่องฉัตรแกวซึ่งเปนละครที่แสดงทางเวทีโรง
ละครแหงชาตินั้นมีการลําดับฉากตั้งแตเริม่ เรื่องดวยกัน 6 ฉาก คือ
1. ฉากตลาดเมืองเชียงใหม

40

สุรชัย เครือประดับ, “ศรีธรรมาโศกราชไมใชละครดึกดําบรรพ” อนุสารเผยแพรกิจกรรมและสาระทางศิลป
ชมรม ส.จ.ม. 2513 ไมมีเลขหนา
41
บรรณาธิการ, “วัฒนธรรมกรมศิลป,” อาทิตย, 2520, หนา39.
42
บรรณาธิการ, “ขอปรบมือใหละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง,” สารประชาชน ปที่15 ฉบับที่216 วันที่ 18
สิงหาคม 2511, หนา 1.
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2. ฉากภายในหองนัง่ เลนของพระไพรัช
3. ฉากบานทานเอี่ยม
4. ฉากหองขังภายในบานคุณนายเอี่ยม
5. ฉากบานทานเอี่ยม(ซ้ําฉากที3่ )
6. ฉากในฝน
จากการสัมภาษณพูนสุข เหล็กพูลผูแสดงเปน โห ทาสผูซึ่งตองการความเปนไท
ไดทราบวาในการแสดงเมื่อ พ.ศ.2510นั้น มีการสรางฉากตามทองเรื่อง ซึง่ การสรางฉากในการ
แสดงละครพูดเรื่องฉัตรแกวนัน้ คาดวายังคงเปนฉากธรรมดาที่ไมวิจิตรพิศดารเทาใดนักเพราะ
ละครเรื่องดังกลาวเปนละครที่มีเนื้อเรื่องอยูในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งไมใชสมัยประวัตศิ าสตรแตจะมี
พิเศษในฉากสุดทายที่เปนฉากฝนจะมีฉัตรลอยควางอยูก ลางอากาศเพียงเทานัน้
ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
เมื่อสมภพ จันทรประภา จัดแสดงละครเรื่อง “นางเสือง” ซึ่งเปนละครแนวดึกดํา
บรรพเรื่องแรกที่แสดงบนเวทีขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511 ณ โรงละครแหงชาตินั้นจึงจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตอง
มีการออกแบบฉากในการแสดงละครเรื่องดังกลาวในครัง้ นัน้ สมภพ จันทรประภาไดมอบหมายให
นายศิววงศ กุญชร ณ อยุธยาเปนผูออกแบบฉากในการแสดงละครเรื่องดังกลาว ซึ่งฉากในละคร
เรื่องนี้มีดว ยกันทัง้ สิ้น 6 ฉากดวยกันอันประกอบไปดวย ฉากที่ 1 เปนฉากวนอุทยานเมืองบางยาง
ฉากที่ 2 เปนฉากตําหนักของโขลญลําพง อุปราชขอม ฉากที่ 3 เปนฉากการสรางปราสาทหินเมือง
สุโขทัย ฉากที่ 4 เปนฉากภายในเทวาลัยพระศิวะในเมืองราด ฉากที่ 5 เปนฉากหนาเมืองสุโขทัย
และฉากที่ 6 เปนฉากภายในปราสาทเมืองสุโขทัย ซึ่งฉากทุกฉากออกแบบไดสวยงามเปนอยาง
มาก และเมือ่ ไดทําการสรางออกมาใชแสดงและไดแสง สีเปนตัวชวยแลวจึงทําใหฉากของละคร
เรื่องนี้สวยงามเปนอยางมาก จนเปนที่ถกู ใจของผูชม ดังในภาพประกอบเปรียบเทียบใหเห็นถึงการ
สรางฉากในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสืองในฉากสรางปราสาทขอมเมืองสุโขทัยวาจากภาพราง
ตนแบบเมื่อสรางฉากเสร็จแลวจะมีความสวยงามเปนอยางมาก
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ภาพที่134 ภาพรางฉาก3การสรางปราสาทขอมในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา

ภาพที่ 135 ภาพฉาก3การสรางปราสาทขอมในละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสืองที่เสร็จพรอมแสดง
ที่มา ภาพสวนตัวของธีรภัทร ทองนิ่ม
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ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ในละครเรื่องนีก้ ็ยังคงเอกลักษณของละครคุณสมภพในดานฉากไดเปนอยางดีไม
วาจะเปนฉากเปดเรื่องคือฉากตลาดเมืองวัชชีก็สรางไดอยางสวยงาม หรือแมกระทัง้ ฉากสวนเมือง
วัชชีที่เหลารานีและพี่เลีย้ งออกจับระบําชมความงามก็มีความโดดเดนเนื่องจากในฉากนีจ้ ะเปน
การชมความงามของปราสาทราชมณเฑียรจึงตองสรางฉากใหมีความวิจิตรพิศดารดวย ซึ่งการ
แสดงละครเรื่องนี้สรางฉากประกอบ 4 ฉากคือ 1 ฉากตลาดเมืองวัชชี 2 ฉากทองพระโรงเมือง
ราชคฤห 3 ฉากสวนเมืองวัชชี 4 ฉากทองพระโรงกรุงเวสาลี
ในละครเรื่องดังกลาวจะมีฉากตั้งแตเริ่มเรื่องไปจนจบการแสดง รวมทัง้ สิ้น 8 ฉาก
แตฉากทีท่ ําการสรางนั้นจะมีเพียง 4 ฉากเทานั้นเนือ่ งฉากบางฉากนัน้ ใชสถานที่เดียวกันแตตา ง
เวลาและสถานการณดังจะเปรียบเทียบภาพรางฉากและฉากที่ใชแสดงจริงดังนี้

ภาพที่136 แสดงภาพรางฉากทองพระโรงกรุงราชคฤหในการแสดงละครพูดสลับลํา
เรื่องสามัคคีเภทพ.ศ.2520 เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาพที่ 137 แสดงภาพทองพระโรงกรุงราชคฤหที่สรางเสร็จพรอมแสดงในละครเรื่องสามัคคีเภท
เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา

ละครที่ตัดตอจากจากบทละครของผูอื่นเรื่องสาวเครือฟา
ละครเรื่องนี้เปนละครที่จัดแสดงทางโทรทัศนดังนัน้ ในการสรางฉากจึงเปนหนาที่
ของฝายฉากสถานีไทยโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหมทําการจัดสรางฉากซึง่ ก็คงจัดสรางตามเนือ้
เรื่องที่มีดว ยกันทัง้ หมดเพียงฉากเดียวคือฉากบานสาวเครือฟานัน่ เอง
ผลจากการศึกษาผูวิจยั พบวาในละครทัง้ 4 เรื่องทีน่ ํามาเปนกรณีศึกษานัน้ ละคร
พูดเรื่องฉัตรแกวมีฉากที่ประกอบตามเนื้อเรื่องจํานวน 6 ฉาก ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
มีฉากตามเนื้อเรื่องทัง้ หมด 6 ฉาก ละครพูดสลับลําเรือ่ งสามัคคีเภทมีฉากตามเนื้อเรื่องจํานวน 8
ฉากและละครที่ตัดตอจากบทละครของผูอนื่ เรื่องสาวเครือฟามีฉากตามเนื้อเรื่อง 4 ฉาก ในการ
สรางฉากประกอบละครของสมภพ จันทรประภาทุกเรื่องจะมีการวางแผนดวยการรางแบบเปน
อยางดี โดยยึดหลักสถานที่ และเวลาเปนตัวกําหนดตามเนื้อเรื่องของละครแตละเรื่อง พรอมทัง้ มี
การใชแสง สี เปนตัวชวยในการบงบอกเวลา ซึ่งฉากในละครของสมภพ จันทรประภาที่นาํ มา
ศึกษาทั้ง 4 เรือ่ งนัน้ จะเรียกวา”ฉากเสมือนจริง”
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สรุป
จากการศึกษานาฎยลักษณในละครของ สมภพ จันทรประภา โดยพิจารณาจาก
ละครที่นาํ มาเปนกรณีศึกษาเฉพาะจํานวน 4 เรื่อง คือ สะครพูดเรื่องฉัตรแกว ละครดึกดําบรรพ
เรื่องนางเสือง ละครพูดสลับลํา เรื่อง สามัคคีเภท และละครที่ตัดตอจากบทละครของผูอื่นเรื่องสาว
เครือฟานัน้ พบวา ละครคุณสมภพนัน้ มีที่มาหลักจาก 2 กลุมดวยกัน คือ ประวัติศาสตรและ
วรรณคดี มีลักษณะการเปดเรื่องหลายลักษณะ เชน การเปดเรื่องดวยการบรรยาย เกริน่ นํา
หรือคํานํา การเปดเรื่องดวยระบํา การเปดเรื่องดวยเพลง การเปดเรื่องดวยการดําเนินเรื่องทันที
การเปดเรื่องดวยการขับลํานําหรือเสภา และการเปดเรื่องการแสดงภาพนิง่ หรือการแสดงตาโบล
วิวองก (Tableaux Vivantes) โดยการเปดเรื่องแบบบรรยายมักจะพบมากในละครที่จัดแสดง
ทางโทรทัศน เนื่องจากการบรรยายชวยในการปูพนื้ เรื่องอยางรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับการจัดแสดง
ทางโทรทัศนซงึ่ มีขอจํากัดในการแสดงมาก
สวนการเปดเรื่องแบบการแสดงภาพนิง่ มักพบใน
ละครที่มีการจัดแสดงบนเวทีเทานั้น
ในดานลักษณะเดนในการสรางบทบริภาษนัน้
พบวามีมลู เหตุแหงการบริภาษ
ของตัวละครมี 4 ลักษณะ คือ เกิดจากอารมณหงึ หวงของตัวละคร เกิดจากความนอยใจผิดหวัง
ในพฤติกรรมที่ไมพงึ ปรารถนาของบุคคลอันเปนที่รัก
เกิดจากความตองการยั่วยุศัตรูกอนทํา
สงคราม และเกิดจากความไมพอใจที่ไดประสบกับพฤติกรรมอันไมพงึ ปรารถนาอืน่ ๆ โดยใน
การสรางบทบริภาษนั้น ไดคํานึงถึงภูมหิ ลังของตัวละครผูกลาวบทบริภาษนัน้ เปนหลัก
ละครคุณสมภพมีการสรางความตระการตา 3 วิธี คือ การแสดงฉากรบ การ
แสดงฉากกระบวนเสด็จหรือกระบวนแห และการแสดงระบําตาง ๆ ซึง่ มีทงั้ ระบํามาตรฐานและ
ระบําที่ประดิษฐขึ้นใหม นอกจากนัน้ ยังมีการสรางความสะเทือนอารมณ ซึง่ พิจารณาตามรส
ของวรรณคดีไทย ไดดังนี้ บทเสาวรจนี หรือ บทชมความงามนัน้ มักจะแสดงออกมาในรูปของ
การระบําตาง ๆ สวนบทนารีปราโมทยนนั้ จะแสดงออกมาดวยบทรอง บทเจรจา และบทระบําที่
เปนลักษณะของการเกี้ยวพาราสี
สวนบทพิโรธวาทัง จะแสดงออกมาดวยบทบริภาษเปนสวน
ใหญ และบทสัลปงคพิสัย จะแสดงออกมาดวยการคร่ําครวญ โศกเศรา และการฆาตัวตาย
ในสวนการปดเรื่องนัน้ มี 2 ลักษณะคือ การปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม และ การปด
เรื่องแบบโศกนาฏกรรม โดยในการปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรมนั้น แบงไดเปนการจบตามเนื้อเรื่อง
และการจบดวยระบําอํานวยพรทายเรื่อง ในสวนของการปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรมนั้น3 ลักษณะ
คือ การปดเรื่องดวยการแสดงความอาลัยตอตัวละครที่จากไป การปดเรื่องดวยความพลัดพราก
และการปดเรื่องดวยการตายของตัวละครเอก
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ในดานการฝกซอม พบวาจะเริ่มจากการแจกบทใหกับตัวละครตัวเอก ๆ นําไป
ศึกษาและฝกซอมกับครูผูฝกซอมจากนัน้ ก็จะเปนการวางจุดหรือที่เรียกวา BLOCKING ผูแสดง
ตอดวยการซอมตามลําดับฉากตั้งแตตน ซอมใหญและแสดงจริง โดยมีการปรับเปลีย่ นแกไขจุดบก
พรองตาง ๆ ระหวางซอมดวย โดยใหความสําคัญกับตัวแสดงตัวเอกเปนหลัก ซึ่งผูแสดงตัวเอกนั้น
จะนิยมใชผูรวมงานของคุณสมภพ จันทรประภา เปนผูฝ กซอม โดยมีการปรับทารําใหงายขึ้น เพือ่
ใหสอดคลองกับเวทีการแสดง สวนผูแสดงตัวประกอบจะแยกซอมเปนชุด ๆ กอนแลวจึงจะนํามา
รวมซอมตามฉากอีกครั้ง
ดานดนตรีเพลง เนนถึงอารมณของตัวละครเปนหลักเพลงที่ใชสว นใหญเปนเพลง
ภาษาที่มีความไพเราะเหมาะสมกับเนื้อเรือ่ งของละครแตละเรื่อง
ดานการใชพนื้ ที่แสดง ใชพนื้ ที่แสดงไดอยางลงตัว ไมจําเปนตองมีการแสดงสลับ
ฉากเพียงรอเปลี่ยนฉาก ทําใหดําเนินเรื่องไปอยางรวดเร็ว
ดานเครื่องแตงกายคํานึงถึงความสมจริงตามยุคสมัยหรือถูกตองตามประวัติ
ศาสตรของเรื่องที่แสดงที่เรียกวา History Costume ดังนัน้ โครงรางแบบเสื้อผาเครื่องแตงกายจึงมี
ความจําเปนอยางมากสวนวิธีการแตงกายนั้นผูสรางเครือ่ งแตงกายจะมีวิธีการสรางสรรคขึ้นเอง
ดังจะเห็นเดนชัดในการแสดงละครแนวดึกดําบรรพ เรื่องนางเสือง ในป พ.ศ. 2547 ลาสุด นัน้ ใน
การจัดเครื่องแตงกายของทหารขอม ทหารไทย ชาวบาน จะเปนลักษณะที่เรียบงาย และที่สาํ คัญ
ในการนําเอาผามาโพกศีรษะทําใหเปนมวยผม ของพวกขอม ทหารไทย และชาวบาน ไดเปนอยาง
ดีซึ่งทุน เวลาในการทําผมไปมาก
ดานการสรางฉากก็จะมีการสรางฉากที่เรียกวา ฉากแบบสมจริงตามเนื้อเรื่องที่
แสดงโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตรมากําหนดแบบรางโดยผูรว มงานของละครเรื่องตางๆ
ของสมภพ จันทรประภา เปนผูออกแบบและมอบหมายใหเจาหนาที่โรงละครแหงชาติหรือสถานี
ไทยโทรทัศนชอ ง4เปนผูสรางตามความตองการของผูออกแบบและสมภพ จันทรประภา

บทที่ 5
สรุป และ เสนอแนะ
ละคร ของ สมภพ จันทรประภา เปนละครรวมสมัยที่ผนวกเอาละครหลาย
ประเภททัง้ ละครพูด ละครรอง ละครพันทาง และละครดึกดําบรรพ มารวมเขาไวดวยกันจนเกิด
เปนละครรูปแบบใหมที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเปนที่รูจกั และไดรับการยอมรับจากคนทัว่ ไป จนมี
ผูเรียกติดปากวา “ละครคุณสมภพ” ซึ่งทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบละครคุณ
สมภพ ในดานกระบวนการแสดง ไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังนี้
- เพื่อประมวลชีวประวัติและ ผลงาน ของสมภพ จันทรประภา
- เพื่อศึกษารูปแบบวิธีทาํ งานการสรางงานละครของสมภพ จันทรประภา
- เพื่อศึกษารูปแบบและวิเคราะหกระบวนการแสดงละครของสมภพ จันทรประภา
โดยผูวิจัยไดกาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ครั้งนี้วา จะศึกษาชีวประวัติ ผลงานบท
ละคร วิธกี ารสราง และรูปแบบการแสดงละคร ของสมภพ จันทรประภา ทุกประเภท ตั้งแต
พ.ศ.2503 – ปจจุบัน (พ.ศ.2547 ) โดยเลือกศึกษาจากละครประเภทตาง ๆ กลุมละหนึ่งเรื่อง ดังนี้
1. ละครพูดเรือ่ งฉัตรแกว เปนละครพูดเวทีเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่ สมภพ
จันทรประภาไดประพันธขนึ้ โดยจัดแสดงครั้งแรกที่โรงละครแหงชาติเมือ่ วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน
2510
2. ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง เปนละครแนวดึกดําบรรพเรื่องแรกที่แสดง
ทางเวที ของสมภพ จันทรประภา จัดแสดงเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
นาถทรงมีพระชนมายุครบ 36 พรรษา โดยแสดงเมื่อวันที่ 2 – 12 สิงหาคม 2511
3. ละครพูดสลับลําเรื่อง สามัคคีเภท เปนละครพูดสลับลําที่แสดงทางเวทีเรื่อง
แรกและเรื่องเดียวที่สมภพ จันทรประภาประพันธบทใหกับขาราชการกองการสังคีต กรมศิลปากร
ในสมัยนั้นแสดง โดยจัดแสดงที่โรงละครแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 2520
4. ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่น เรื่อง สาวเครือฟา ก็เปนละครที่
ตัดตอจากบทละครของผูอื่นเรื่องแรกที่ สมภพ จันทรประภาปรับปรุงขึ้นโดยจัดแสดงเนื่องในวัน
มหาจุฬาลงกรณ 23 ตุลาคม 2516 ณ สถานีไทยโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม
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ผลการศึกษาดานประวัติและผลงาน ของ สมภพ จันทรประภา
สมภพ จันทรประภา เกิดเมือ่ วันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2462 เปนบุตรของ
รองอมาตยเอกหลวงประกิตกรณีย กับ หมอมหลวงชุบ เสนียว งศ
สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขารับราชการในกระทรวง
อุตสาหกรรม ตําแหนงนายชางผูชว ยตรีแผนกตรวจเหมือง กองวิชาการเมืองแร กรมโลหะกิจ ในป
พ.ศ. 2478 และไดรับการเลื่อนตําแหนงเรื่อยมาจนมีตาํ แนงเปนถึงเลขานุการกรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ในป พ.ศ.2509
ตอมา สมภพ จันทรประภา ไดโอนยายมารับตําแหนงรองอธิบดีกรมศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2516 และไดเกิดกระแสการตอตานจากบรรดาศิลปน
จากกองการสังคีตและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปในขณะนั้น ดวยความไมพอใจบาง
ประการ จึงทําให สมภพ จันทรประภา ตองยายตัวเองไปชวยราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ตอเมื่อเหตุการณสงบลงก็ไดกลับมารับตําแหนงรองอธิบดีกรมศิลปากรอีกครั้ง จนกระทั่งตําแหนง
สุดทายที่รับราชการคือผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการระดับ 10 ในป 2521 จนกระทัง่ ลาออก
จากราชการในเวลาตอมา
สมภพ จันทรประภา เปนผูท ี่มีนิสยั รักการเขียน ทั้งนี้อาจจะไดรับอิทธิพลในดาน
การเขียนจากผูเปนปาคือหมอมหลวงบุบผา นิมมานเหมินทรหรือดอกไมสด จึงทําใหสมภพ
จันทรประภา มีผลงานดานการเขียนหรือการประพันธมากมาย หลากหลายประเภท นอกจากจะ
เขียนบทความ สารคดี เรื่องสั้น ตางๆแลว ผลงานที่สรางใหชื่อเสียงของ สมภพ จันทรประภา
เปนที่รูจกั ของประชาชนโดยทั่วไปก็คือ การประพันธบทละคร และจัดแสดงละคร โดย สมภพ
จันทรประภา เริ่มเขียนบทละครเพื่อใหสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯแสดงเนือ่ งในวันสําคัญ ๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย แสดงทางสถานีโทรทัศนตั้งแต พ.ศ. 2507 เปนตนมา ในนามของคณะละครสมัคร
เลน ชื่อ “คณะละครฉัตรแกว” ซึ่งไดชื่อนี้มาจากการแสดงละครเรื่องฉัตรแกวนั่นเอง
ละครของ สมภพ จันทรประภา ในชวงแรกจะเปนละครพูดเฉลิมพระเกียรติมีดวย
กันทั้งหมดจํานวน 12 เรื่อง โดยจัดแสดงทางสถานีโทรทัศนรวม 11 เรื่อง ไดแกเรื่อง บารมีพระ
มากพนรําพัน เจาชีวิต
รมโพธิ์ทอง พระพิทกั ษยุติธรรมถองแท เงินถุงแดง สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงฯ พระยอดเมืองขวาง ดําฤษณา เวสสันดร ผมสิถึงจะแน สูไมถอย และจัด
แสดงทางเวที 1 เรื่อง คือ เรื่องฉัตรแกว
ในป พ.ศ. 2511 สมภพ จันทรประภา ไดเขียนบทละครประวัติศาสตรขึ้นโดยมี
ความประสงคจะใหแสดงในรูปแบบละครดึกดําบรรพ จํานวน 31 เรื่องทัง้ นี้ไดจัดแสดงทางสถานี
โทรทัศนจํานวน 22 เรื่องไดแก หนอหาญ นักพงศา บูเช็กเทียน ไศเลนทรธิราช ตรอยกําศรวล
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อสัญแดหวา ทาวทองกีบมา วิสุทธิราชเทวี ศรีปราชญ ชเยนทร พระเจาอูทอง ไอรลงั คะ
สมิงทอ ฟารัว่ พระสุพรรณกัลยา คําไขนอย ซิงตึง้ ถะดูวา เจาองคหลอ ทาวศรีสุดาจันทร
เฉกอะหมัด จามครวญ จัดแสดงทางเวที จํานวน 9 เรื่อง ไดแก นางเสือง พอขุนเม็งราย
ศรีธรรมาโศกราช พอขุนผาเมืองผูเสียสละ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนเรศวรฯและ
พระสุพรรณกัลยา ชีสิน สมเด็จพระสุริโยทัย และ ตามพรลิงค และประสงคที่จะใหแสดงในรูป
แบบละครพูดสลับลําจํานวน 11 เรื่อง โดยจัดแสดงทางสถานีโทรทัศนจํานวน 5 เรื่อง คือ
อยุธยาอากูล ทาวเทพษัตรียทาวศรีสุนทร เลือดนานเจา เผาไทย ยามาดา และจัดแสดงทางเวที
รวม 6 เรื่องไดแก พระรามคําแหง ผูวเิ ศษ บางระจัน สามัคคีเภท พระแมเจาจามเทวี และ
บรรพไทย
สรุปผลงานการแตงบทละครที่สมภพ จันทรประภา ไดประพันธขนึ้ ทั้งละครพูด
เฉลิมพระเกียรติ ละครดึกดําบรรพ และละครพูดสลับลํารวมทั้งสิน้ จํานวน 54 เรื่อง นอกจากนี้
สมภพ จันทรประภา ยังมีผลงานในการตัดตอบทละครรองดวยรวม 7 เรื่องไดแก สาวเครือฟา
ตุกตายอดรัก ยิ่งผัวยิ่งเมีย เดาสุม โฉเบ พัดดามจิว้ และ ธรรมาธรรมะสงคราม รวมเปนบท
ละครที่สมภพ จันทรประภาแตงและตัดตอบทละครของคนอื่นทั้งสิน้ 61 เรื่อง
ในปพทุ ธศักราช 2514 สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถไดทรงทอดพระ
เนตร ละครเรือ่ งพระสุพรรณกัลยา ที่จัดแสดงโดยคณะละครฉัตรแกวทางสถานีไทยโทรทัศนชอง 4
บางขุนพรหม และทรงพอพระทัยมากจึงมีพระราชเสาวนียให ทานผูห ญิงมณีรัตน บุนนาค สั่งให
สมภพ จันทรประภา แตงบทละครขึน้ ทูลเกลาถวาย สมภพ จันทรประภาจึงแตงละครเรื่อง
“สมเด็จพระสุริโยทัย” จัดแสดงถวาย สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถทรงโปรดมากจึงรับ
คณะละครฉัตรแกวของ สมภพ จันทรประภา เขาไวในพระบรมราชินูปถัมภ โดยใชชื่อวา
“คณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ” มีหนาทีจ่ ัดแสดงละครถวายในคราวเสด็จแปรพระ
ราชฐาน เรื่องที่จัดแสดงถวายไดแกเรื่อง สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
บางระจัน และ สมเด็จพระนเรศวรฯ และพระสุพรรณกัลยา
สมภพ จันทรประภา ถึงแกอนิจกรรมอยางสงบเมื่อวันเสารที่ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ.2530 สิริรวมอายุได 68 ป 9 เดือน 14 วัน นับไดวาเปนการสูญเสียบุคคลสําคัญในประวัติ
ศาสตรวงการละครไทยที่มิอาจจะลืมเลือนไดอีกผูหนึง่
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ผลการศึกษานาฎยลักษณ ของละครคุณสมภพ
ในดานนาฎยวรรณกรรมนัน้ พบวาเนือ้ เรื่องละครคุณสมภพมีทมี่ าจาก 2 แหลง
คือ ประวัติศาสตร และ วรรณคดี โดยเนื้อเรื่องละครที่มาจากประวัติศาสตรนั้น ก็มีทงั้ ที่มา
จากประวัติศาสตรไทย เชน นางเสือง พอขุนผาเมืองผูเสียสละ พอขุนเม็งราย พระรามคําแหง
บางระจัน เปนตน และ ที่มาจากประวัติศาสตรชนชาติอื่น เชน ตรอยกําศรวล ไอรลังคะ
จามครวญ นักพงศา อสัญแดหวา เปนตน
ในสวนเนื้อเรื่องละครที่มาจากวรรณคดีนั้น
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ มาจากวรรณคดีเพื่อการแสดง ซึ่งไดแก การตัดตอบทละคร
รอง พระนิพนธ ใน พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ จํานวน 6 เรื่อง ไดแก
สาวเครือฟา พัดดามจิว้ ตุกกระตายอดรัก ยิง่ ผัวยิ่งเมีย เดาสุม และ โฉเบ
และมาจาก
วรรณคดีเพื่อการอาน ซึ่งพบเพียง 2 เรื่อง คือ สามัคคีเภท และ เวสสันดร
นาฎยลักษณของละครคุณสมภพ ในสวนของการเปดเรื่องนั้นพบวานิยมใชวิธี
การนําเสนอการเปดเรื่อง 6 ลักษณะ คือ การเปดเรื่องดวยการบรรยายหรือเกริน่ นํา การเปด
เรื่องดวยระบําหมู การบรรเลงเพลงนําอารมณ การขับลํานําหรือเสภา และการแสดงภาพนิง่
(Tableaux
Vivantes) โดยการเปดเรื่องแบบบรรยายมักจะพบมากในละครที่จัดแสดงทาง
โทรทัศน เนื่องจากการบรรยายชวยในการปูพื้นเรื่องอยางรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับการจัดแสดงทางโทร
ทัศนซงึ่ มีขอจํากัดในการแสดงมาก เชน เรื่องพระยอดเมืองขวาง ศรีปราชญ ชเยนทร ไอรลังคะ
สวนการเปดเรือ่ งแบบการแสดงภาพนิ่งมักพบในละครทีม่ ีการจัดแสดงบนเวทีเทานั้น
เชน
นางเสือง สามัคคีเภท สมเด็จพระสุริโยทัย ตามพรลิงค
นอกจากนัน้ ละครคุณสมภพยังมีลักษณะเดนในการสรางบทบริภาษ
โดยบท
บริภาษ จะ ปรากฏอยูในละครแทบทุกเรื่อง ของ สมภพ จันทรประภา โดยมูลเหตุแหงการ
บริภาษของตัวละครมี 4 ลักษณะ คือ เกิดจากอารมณหึงหวงของตัวละคร เกิดจากความนอยใจ
ผิดหวังในพฤติกรรมที่ไมพงึ ปรารถนาของบุคคลอันเปนที่รัก เกิดจากความตองการยั่วยุศัตรูกอนทํา
สงคราม และเกิดจากความไมพอใจที่ไดประสบกับพฤติกรรมอันไมพงึ ปรารถนาอืน่ ๆ โดยใน
การสรางบทบริภาษนั้น จะใชกระบวนกลอนที่ กระชับ กะทัดรัด โดยคํานึงถึงภูมิหลังของตัว
ละครผูกลาวบทบริภาษนั้นเปนหลัก ซึ่งหากผูก ลาวบทบริภาษเปนตัวละครระดับชาวบาน บท
บริภาษที่ออกมาก็จะเปนลักษณะชาวบานดาทอกัน คือ ใชถอยคําหยาบคาย ตรงไปตรงมา แต
หากเปนผูก ลาวบทบริภาษเปนตัวละครระดับชนชั้นสูง เชน นางกษัตริย บทบริภาษที่ออกมาก็
เปนลักษณะมีชั้นเชิง คือ เนนการเปรียบเปรย เสียดสี เหน็บแนม ไมใชถอยคํารุนแรงแบบตรง ๆ
แตจะใชการกลาวเปนนัยเพือ่ สรางความเจ็บช้ําน้าํ ใจใหกับฝายตรงขาม
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ความตระการตาเปนสิง่ ที่ขาดไมไดในละครคุณสมภพ ทั้งนี้เพื่อใหผูชมเกิดความ
ติดตาตรึงใจ หรือที่สมภพ จันทรประภา เรียกวาเพื่อลอตาคนดูนั่นเอง โดยการสรางความ
ตระการตาที่ปรากฏในละครคุณสมภพนั้น ถูกนําเสนอผานนาฎยประดิษฐ 3 ลักษณะ คือ การ
ระบําหมูท ี่เนนความงามทางนาฏศิลป ระบํากองทัพและการแสดงฉากรบ และขบวนแหซงึ่ ใช
ผูแสดงเปนจํานวนมาก การแสดงฉากกระบวนเสด็จหรือกระบวนแห
โดยการแสดงระบํา
ตาง ๆ นั้นมีทงั้ ระบํามาตรฐานและระบําทีป่ ระดิษฐขึ้นใหม โดยแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ระบํา
ที่ไมมีบทรอง และระบําที่มบี ทรอง ที่มีเนื้อหา 5 ลักษณะ คือ การเฉลิมพระเกียรติ การปลุก
ใจใหฮึกเหิม การบันเทิงหรือหยอนใจ การอวยพรหรือสรรเสริญบูชา และการชมธรรมชาติ ซึง่
ระบําเหลานีจ้ ะสอดแทรกอยูในชวงตน ชวงกลาง และชวงทายของละคร โดยการสอดแทรก
ระบํานัน้ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของระบํากับเหตุการณเกิดขึ้นในฉากนัน้ ๆ
นอกจากการสรางความตระการตาแลว
ในละครคุณสมภพยังสรางความ
สะเทือนอารมณตาง ๆ ใหเกิดกับความรูสึกของคนดูดว ย ซึง่ เปนกลวิธีหนึง่ ในการที่จะชวยชักจูง
คนดูใหรูสึกรวมไปกับละครไดโดยงาย ซึง่ จากการใชความรูเรื่องรสของวรรณคดีไทยมาศึกษาการ
สรางความสะเทือนอารมณที่ปรากฏในละครคุณสมภพซึ่งแสดงออกผานทางฉากนาฏการตาง ๆ
พบวา การนําเสนอบทเสาวรจนี หรือ บทชมความงามนั้น มักจะแสดงออกมาในรูปของการระบํา
ตาง ๆ สวนบทนารีปราโมทย หรือ บทเกี้ยวพาราสีนั้น จะแสดงออกมาดวยบทรอง บทเจรจา
ของตัวละครทีก่ ําลังมีความรัก
และแสดงออกทางบทระบําที่เปนลักษณะของการเกี้ยวพาราสี
สวนบทพิโรธวาทัง หรือ บทโกรธ จะแสดงออกมาดวยบทบริภาษเปนสวนใหญ และบท
สัลปงคพิสัย จะแสดงออกมาดวยการคร่ําครวญ โศกเศรา และการฆาตัวตาย โดยลักษณะของ
บทดังกลาวทีแ่ สดงออกมาผานทางละครนั้นจะชวยดึงดูดผูชมใหมีอารมณและความรูสึกคลอย
ตามไปกับละครไดเปนอยางดี
ในสวนของการปดเรื่องในละครคุณสมภพ พบวามี 2 ลักษณะคือ การปดเรื่อง
แบบสุขนาฏกรรม และ การปดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม โดยในการปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรมนัน้
แบงไดเปนการจบตามเนื้อเรื่อง กลาวคือ เมื่อเนื้อเรื่องดําเนินไปถึงจุดจบเมื่อใด ก็จะจบเรื่องลง
ทันที ไมมีการแสดงอยางใดอยางหนึง่ ตอไปอีก และการจบดวยระบําอํานวยพรทายเรื่อง ซึง่
ระบําที่ปดเรื่องตาง ๆ เหลานี้ มีทั้งระบําทีไ่ มมีบทรองและระบําทีม่ ีบทรอง ในสวนของการปดเรือ่ ง
แบบโศกนาฏกรรมนั้น 3 ลักษณะ คือ การปดเรื่องดวยการแสดงความอาลัยตอตัวละครที่จาก
ไป การปดเรือ่ งดวยความพลัดพราก และการปดเรื่องดวยการตายของตัวละครเอก
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ในสวนของการคัดเลือกผูแสดงใหรับบทเปนตัวละครนัน้
เปนสวนที่ตองอาศัย
ความละเอียดออนพิถพี ิถนั เปนอยางมาก จากการศึกษาพบวา สมภพ จันทรประภา มีวิธีการ
คัดเลือกผูแสดงใหรับบทเปนตัวละคร 2 ลักษณะ คือ คัดเลือกผูแสดงกอน แลวจึงเขียนบทให
เหมาะกับบุคลิกลักษณะ ความงาม และความสามารถของผูแสดงคนนั้น ๆ หรือ เขียนบทขึ้น
กอน แลวจึงคัดเลือกผูแสดงใหเหมาะสมลงตัวกับบทบาทที่จะไดรับ
หลังจากไดผูแสดงแลว การดําเนินงานตอไป ก็คือการฝกซอมผูแสดง โดยจะมี
การแยกซอมระหวางผูแสดงเปนตัวละครเอก ผูแสดงเปนตัวละครประกอบ และระบําตาง ๆ โดย
ในการซอมผูแสดงเปนตัวละครเอกจะเริ่มจากการแจกบทใหนาํ ไปศึกษา และฝกซอมการรําและ
การรองกับครูหรือผูรวมงานของ สมภพ จันทรประภา โดยการซอมทารําในละครคุณสมภพนัน้
จะไมเนนการตีบททุกคําแบบละครใน
แตจะมีการตีบทหรือรําใชบทเลียนแบบอยางละครของ
กรมพระยานริศฯ ทัง้ นี้ก็ขึ้นอยูกับความสามารถของผูแสดงเปนหลักดวย ในสวนของการซอมรอง
ขั้นตนจะมีครูมาตอเพลงให โดยใหผูแสดงฝกรองปากเปลากอนใหไดเสียกอน ซึง่ คอย “ซอมเขา
เครื่อง” ซึ่งหมายถึงซอมรองโดยมีเครื่องดนตรีประกอบ จากนั้นก็จะเปนการวางจุดหรือทีเ่ รียกวา
BLOCKING ผูแสดง และตามดวยการรวมผูแสดงทั้งหมดซอมตามลําดับฉากตั้งแตตน ซอม
ใหญและแสดงจริง โดยมีการปรับเปลี่ยนแกไขจุดบกพรองตาง ๆ ระหวางซอมดวย
ดานการสรางเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และศิราภรณที่ใชแสดงในละครคุณ
สมภพนัน้ ไดรับการยอมรับและชื่นชมจากคนทัว่ ไปเปนมาก
โดยจากการศึกษาพบวาการสราง
เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และศิราภรณนั้นเกิดจากการคนควาหลักฐานทางประวัติศาสตรทั้ง
ในดานยุคสมัย และชนชาติของตัวละครในเรื่องเชนเดียวกับการเขียนบท พรอมกับทําการออก
แบบใหเอื้อตอการผลิต และความสะดวกในการแสดงใหมากที่สุด
ดานดนตรีเพลงนัน้ พบวา สมภพ จันทรประภา จะมอบตนรางตัวบทใหครูดนตรี
และครูขับรองทําหนาทีเ่ ปนผูบรรจุเพลงเสมอ โดยเพลงที่ปรากฏในละครคุณสมภพสวนมากนัน้
จะเนนถึงอารมณของตัวละครเปนหลัก และเพลงที่ใชสวนใหญเปนเพลงภาษาที่มีความไพเราะ
เหมาะสมกับเนื้อเรื่องของละครแตละเรื่อง
ดานการใชพนื้ ที่แสดงนัน้ พบวา สมภพ จันทรประภา ไดมีการจัดใชพื้นที่แสดง
ไดอยางลงตัว โดยแบงพืน้ ทีก่ ารแสดงเปนเวทีบนและเวทีลา ง และสรางบทใหผูแสดงไดเลนบน
เวทีลา ง ในเวลาที่ตองการจะเปลี่ยนฉากของเวทีบน ทําใหไมจาํ เปนตองหยุดเรื่อง หรือ หาการ
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แสดงอื่นมาเลนคั่นเวลาเพื่อเปลี่ยนฉากเหมือนในอดีต ทําใหดําเนินเรื่องของละครคุณสมภพเปน
ไปอยางรวดเร็ว
ดานฉาก นัน้ จะมีการสรางฉากประกอบตามทองเรื่องมีดวยกัน 2 ประเภทคือฉากที่
เรียกวา”ฉากเสมือนจริง” และ”ฉากแบบจินตนาการ” ซึ่งในละครคุณสมภพทั้ง 61 เรื่องจะมีเพียง 2
เรื่องเทานัน้ ที่ใชฉากแบบจินตนาการคือเรื่อง ชีสนิ และ บรรพไทย นอกเหนือจาก2เรื่องนี้จะเปน
ฉากเสมือนจริงทัง้ หมดไมวาจะแสดงทางเวทีหรือทางโทรทัศนก็ตาม กรรมวิธีการสรางจะเริ่มตัง้ แต
การรางแบบฉากแตละเรื่องโดยอาศัยหลักฐานทางปรัวัตศิ าสตรเปนตัวกําหนดโดยผูรว มงานละคร
คุณสมภพ นอกจากเรื่องนางเสืองที่ศวิ วงศ กุญชรฯเปนผูออกแบบแลวละครเรื่องตอๆมาทุกเรื่อง
จะมีสุรพล วิรฬุ หรักษผูรวมงานคนสําคัญเปนผูออกแบบทั้งสิน้
ดังนัน้ จากการที่ผูวิจยั ไดศึกษาเกีย่ วกับละครคุณสมภพมาตั้งแตตนพอจะสรุปทายสุด
ไดวา ละครคุณสมภพ คือละครรูปแบบใหมทเี่ กิดขึ้นใรัชกาลที่ 9 โดยมีสมภพ จันทรประภา เปน
ผูประพันธบทละคร และ อํานวยการแสดง เมื่อครั้งแรกที่ละครประเภทนี้เกิดขึ้นนัน้ ไดรับการยอม
รับจาก เจานายเชื้อพระวงศชั้นสูง ผูมีอํานาจของรัฐ ประชาชน และเยาวชน แตในขณะเดียวกัน
ก็เปนละครที่ถกู ปฏิเสธจากกลุมบุคคลทั้งระดับสูงและนักเรียนนักศึกษา ของกรมศิลปากรที่มีแนว
คิดในเชิงอนุรกั ษซึ่งไมสามารถยอมรับละครในรูปแบบสมภพ จันทรประภาได จนกระทั่งเวลาผาน
ไปความนิยมในละครคุณสมภพเสื่อมถอยลงทัง้ นี้อาจเปนเพราะสมภพ จันทรประภาถึงแกกรรม
หรือคณะละครไมไดจัดแสดงตอเนื่องก็ตาม แตตอมาในภายหลังจึงเกิดมีการรื้อฟน และนําละคร
คุณสมภพกลับมาแสดงอีกทั้งของกรมศิลปากรและคณะละครกิตติมศักดิ์จึงทําใหละครคุณสมภพ
กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ลักษณะเดนทีป่ รากฏอยูในละครคุณสมภพที่สามารถกลาวถึงไดในทีน่ ี้เห็นจะไดแก
บทบริภาษเดนมาก ฉาก เครื่องแตงตัวงาม เพลงมีความไพเราะ ซึง่ ลักษณะเดนหรือ
ลักษณะเฉพาะเหลานี้เกิดจาก ความพึงพอใจ ความสามารถในการปรับประสานใหมีความเหมาะ
สมลงตัว และ ความกลาหาญในอันที่จะสรางสิ่งใหมๆของสมภพ จันทรประภา ดังนั้นผูว ิจัยจะขอ
กลาวไวในวิทยานิพนธฉบับนี้วา “ละครคุณสมภพก็คือละครคุณสมภพ ซึ่งเปนละครที่ไมมี
ใครเหมือนและไมเหมือนใคร”
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษานาฎยลักษณ ใน ละครของสมภพ จันทรประภา พบวายังมีขอนา
สนใจศึกษาเกีย่ วกับ นาฎยลักษณ อีกหลายประการจึงขอเสนอแนะ ดังนี้
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1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการแสดงที่ดําเนินงานโดยผูรวมงานละครของสมภพ
จันทรประภากับการแสดงทีผ่ ูอื่นนําการแสดงละครของสมภพ จันทรประภาไปจัดแสดงวา
ยังคงนาฏยลักษณของ ละครคุณสมภพไว หรือไม อยางไร
2. นาจะมีการศึกษาในดานนาฏยลักษณของผูแตงบทละครคณะอื่นๆอีกตอไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
องคราชูปถัมภและองคราชินูปถัมภละครคุณสมภพ

ภาพที่138
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระสุหรายประทานแกผูแสดงละครเรื่องสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2515
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาพที่139
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถ
เสด็จทอดพระเนตรละครคุณสมภพเรื่องเวสสันดร ณเวทีสวนอัมพรวันที่ 22 ต.ค. 2508
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยพันเอกพิเศษหญิงสาวิกา ชืน่ คงชู

ภาพที่140
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถโปรดเกลาใหผูแสดงละครเรื่องเวสสันดรเขาเฝา
ณเวทีสวนอัมพรวันที่ 22 ต.ค. 2508 เอื้อเฟอ ภาพโดยพันเอกพิเศษหญิงสาวิกา ชืน่ คงชู
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ภาพที่141
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาวชิราลงกรณ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิรนิ ทรเทพรัตนสุดา
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ เสด็จทอดพระเนตรละครคุณสมภพ
เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงละครแหงชาติ วันศุกรที่ 22 ธนวาคม 2515
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยพันเอกพิเศษหญิงสาวิกา ชืน่ คงชู

ภาพที่ 142 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับผูแสดงละครดึกดําบรรพเรื่อง
สมเด็จพระนเศวรมหาราช เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2515 ณ โรงละครแหงชาติ
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ภาพที่ 143 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรละครพูดสลับลํา
เรื่องสามัคคีเภท ณ โรงละครแหงชาติ พ.ศ.2520
เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา

ภาพที่144สมเด็จพระเจาลูกฌธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณเสด็จทอดพระเนตรละครพูดสลับลํา
เรื่องบรรพไทย ณ โรงละครแหงชาติ เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาพที่145พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศ เสด็จทอดพระเนตรละครพูดเรื่องเวสสันดร
ณ โรงละครแหงชาติ 12 ธันวาคม 2527 เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจักรกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาคผนวก ข.
ภาพสมภพ จันทรประภาและผูรวมงาน

ภาพที่146
สมภพ จันทรประภาพรอมดวยคุณหญิงโสมรัศมิ์ในงานบวชลูกชาย
ที่มาของภาพ ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงโสมรัศมิ์ จันทรประภา

ภาพที่147
ครูอาคม สายาคมทําพิธีครอบศีรษะพระภรตมุณีใหกับสมภพ จันทรประภา
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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ภาพที่148
สมภพ จันทรประภากลาวถวายรายงานในพิธีไหวครูละครเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

ภาพที่149
สมภพ จันทรประภา อํานวยการแสดงละครเรื่องบรรพไทย โดยมีอดิศยั โพธารามิกแสดงเปน
ที่มาของภาพเอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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ภาพที่150
สมภพ จันทรประภาและผูรวมงานในละครเรื่องผูวิเศษ
ที่มาของภาพเอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

ภาพที่151
สมภพ จันทรประภากับผูรวมงานละครเรือ่ งผูวิเศษ
ที่มาของภาพเอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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ภาพที่152
สมภพ จันทรประภา กับ ศุภชัย สิทธิเลิศผูรวมงานละครคุณสมภพ
ที่มาของภาพเอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

ภาพที่153 สมภพ จันทรประภา อํานวยการแสดงละครเรื่องทาวเทพษัตรีย ทาวศรีสุนทร
ณ สถานีโทรทัศนชอง4 เอื้อเฟอภาพโดยพันเอกพิเศษหญิงสาวิกา ชืน่ คงชู
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ภาพที่154
ศุภชัย สิทธิเลิศ หมอมหลวงจุลลา งอนรถ สมภพ จันทรประภาอํานวยการแสดงละคร
เรื่องทาวเทพสตรี ทาวศรีสุนทร ณ สถานีโทรทัศนชอง4
เอื้อเฟอภาพโดยพันเอกพิเศษหญิงสาวิกา ชืน่ คงชู

ภาพที่155
จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ผูบ ัญชาใหสมภพ จันทรประภาสรางละครดึกดําบรรพ
เรื่องนางเสือง พ.ศ.2511 ที่มาของภาพเอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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ภาพที่156
ทานผูหญิงจงกล กิตติขจร แมงานในการบวงสรวงละครเรื่องนางเสือง ณ ทองสนามหลวง
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา

ภาพที่157
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณผูบันทึกเสียงละครคุณสมภพ เรื่องยามาดา พ.ศ.2526
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาพที่158 ทานผูห ญิงบุญเรือน ชุณหะวันผูแสดงนําในละครพูดสลับลําเรื่องบรรพไทย
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา

ภาพที่159
ดร.อดิศัย โพธารามิก ประธานกองทุนมูลนิธิสมภพ จันทรประภา ผูรวมงานละครคุณสมภพ
ที่มาของภาพ เอื้อเฟอภาพโดยรองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตรา
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ภาพที่160 คณะผูรวมงานละครคุณสมภพใหสัมภาษณแกผูวิจัย ณ จังหวัดเชียงใหม
ที่มา ภาพสวนตัวของธีรภัทร ทองนิ่ม

ภาพที่161 คณะผูรวมงานละครคุณสมภพใหสัมภาษณแกผูวิจัย ณ จังหวัดเชียงใหม
ที่มา ภาพสวนตัวของธีรภัทร ทองนิ่ม
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ภาพที่162คณะผูรวมงานละครคุณสมภพใหสัมภาษณแกผูวิจัย ณ จังหวัดเชียงใหม
ที่มา ภาพสวนตัวของธีรภัทร ทองนิ่ม

ภาพที่163 รองศาสตราจารยจกั รกฤษณ ดวงพัตราผูใหสัมภาษณกับผูวิจัย
ที่มา ภาพสวนตัวของธีรภัทร ทองนิ่ม
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ภาคผนวก ค.
ละครเรื่องตางๆของสมภพ จันทรประภา

ภาพที่164 ละครพูดเรื่องฉัตรแกว
ที่มา วารสารไทยโทรทัศน

ภาพที่165ละครพูดเรื่องฉัตรแกว
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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ภาพที่166 ละครพูดเรื่องฉัตรแกว
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

ภาพที่167 ละครพูดเรื่องฉัตรแกว
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ
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ภาพที่168 ละครพูดเรื่องฉัตรแกว
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

ภาพที่169ละครพูดเรื่องฉัตรแกว
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

414

ภาพที่170 ละครพูดเรื่องฉัตรแกว
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

ภาพที่171 ละครพูดเรื่องฉัตรแกว
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

415

ภาพที่172 ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล

ภาพที่173 ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล

416

ภาพที่174 ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล

ภาพที่175 ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล

417

ภาพที่176 ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล

ภาพที่177 ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล

418

ภาพที่178 ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล

ภาพที่179 ละครดึกดําบรรพเรื่องนางเสือง
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยพูนสุข เหล็กพูล

419

ภาพที่180 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที่181 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

420

ภาพที่182 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที่183 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

421

ภาพที่184 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที่185ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

422

ภาพที่186 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที่187 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

423

ภาพที่188ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที่189ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

424

ภาพที่190 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที่191 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

425

ภาพที่192ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที่193ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

426

ภาพที่194 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที่195 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

427

ภาพที่196ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที่197 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

428

ภาพที่198 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที่199ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

429

ภาพที่200 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที่201 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

430

ภาพที่202ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที2่ 03 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

431

ภาพที2่ 04 ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

ภาพที2่ 05ละครพูดสลับลําเรื่องสามัคคีเภท
ที่มา หนังสือเอกลักษณไทย

432

ภาพที2่ 06ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่นเรื่องสาวเครือฟา
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

ภาพที2่ 07ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่นเรื่องสาวเครือฟา
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

433

ภาพที2่ 08 ละครที่ปรับปรุงจากบทละครของผูอื่นเรื่องสาวเครือฟา
ที่มา เอื้อเฟอภาพโดยศุภชัย สิทธิเลิศ

434
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