
การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมการแสดงเรื่องกาก ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายอาทิตย  ดรุนัยธร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควชิาภาษาไทย 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปการศึกษา 2549 

ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



A  COMPARATIVE  STUDY OF THE PERFORMING LITRARY VERSIONS OF KAKI 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Artid  Darunaithorm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF ARTS 
Department of Thai 

Graduate School 
SILPAKORN UNIVERSITY 

2006 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฉ

กิตติกรรมประกาศ 
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ความหวงใยมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณคุณเนติมา  พัฒนกุล และคณุชัชนีย    วินิจชัยนันท      กลัยาณมิตรผูใหความ
ชวยเหลือและกําลังใจแกผูวจิัยตลอดมา 
 สุดทายนี้   ผูวจิัยขอขอบพระคุณคุณพอและคุณแมที่เล้ียงดูอยางดี  และใหความรู ความ
รัก  ตลอดจนใหกําลังใจในการทําวิทยานพินธนี้ไดสําเร็จ     
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ช 

สารบัญ  
   หนา 
บทคัดยอภาษาไทย .................................................................................................................... ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ............................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ..................................................................................................................... ฉ 
บทที่ 
   1       บทนํา............................................................................................................................. 1 
                    ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ................................................................ 1 
                    งานวิจยัที่เกีย่วของ................................................................................................. 7                        
                     ความมุงหมายของกาวิจยั ......................................................................................      11 
                     สมมติฐานของการวิจยั..........................................................................................      11 
                    ขอบเขตของการวิจัย .............................................................................................. 11 
                    ขอตกลงเบื้องตน....................................................................................................      11 
                    วธีิการศึกษาวจิยั ....................................................................................................      12 
                    ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ...................................................................................      13 
 2       ความแพรหลายของเรื่องกากีในศิลปะแขนงอืน่ๆ............................................................      14 
                    ดานวรรณกรรม .....................................................................................................      14 
                    ดานจิตรกรรม ........................................................................................................      25 
                    ดานคีตกรรม..........................................................................................................      30 
                    ดานนาฎยกรรม .....................................................................................................      35 
3 การศึกษาเปรยีบเทียบวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากีกับกากีกลอนสุภาพและกากีคํากลอน 42 
                   รูปแบบคําประพันธ ...............................................................................................      43 
                   โครงเรื่อง ...............................................................................................................      57 
                    เนื้อเร่ือง ................................................................................................................      59 
                             การตัด..........................................................................................................      80 
                                        การตัดเหตกุารณ ...............................................................................      80 
                                        การตัดรายละเอยีดของเหตุการณ ......................................................      106 
                                        การตัดตัวละคร .................................................................................      134 
                            การเพิ่ม .........................................................................................................      141 
                                        การเพิ่มเหตกุารณ .............................................................................   142 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ซ 

 การเพิ่มรายละเอียดของเหตกุารณ.....................................................      147 
 การเพิ่มตัวละคร................................................................................      223 
   การเปลี่ยน....................................................................................................       229 
  การเปลี่ยนรายละเอียดบริบทของเนื้อเร่ือง......................................... 230 
  การเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ.................................................     234 
 แกนเรื่อง................................................................................................................     274 
   แกนเรื่องที่เหมือนกากกีลอนสุภาพและกากีคํากลอน.......................      276 
   แกนเรื่องที่ตางจากกากีกลอนสุภาพและกากีคํากลอน.......................     276 
 ตัวละคร.................................................................................................................     280 
   พระเจาพรหมทัต...............................................................................     281 
   นางกากี..............................................................................................     288 
   พระยาครุฑ........................................................................................     294 
   คนธรรพ............................................................................................     298 
 ฉาก........................................................................................................................     304 
 4   ปจจัยในการดดัแปลงวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี......................................................      317 
  ปจจัยดานการแสดง..............................................................................................      317 
    ดานรูปแบบการแสดง......................................................................      317 
    ดานสถานที่ในการจัดแสดง.............................................................      383 
  ปจจัยดานผูแตง....................................................................................................      390 
    ดานความถนดัและรสนิยมของผูแตง..............................................       390 
    ดานทัศนะของผูแตงที่มีตอเรื่องกากี................................................      392    
  ปจจัยดานบรบิททางสังคม....................................................................................     393 
5       การสรุปและขอเสนอแนะ................................................................................................     401 
บรรณานุกรม............................................................................................................................      406 
ภาคผนวก.................................................................................................................................      412 
ประวัติผูวจิัย...............................................................................................................................    450 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 1

 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 กากี  เปนนิทานที่มีตนเรื่องมาจากชาดกในพระสุตตันตปฎก  ขุททกนกิาย   3  เร่ือง  คือ   
กากาติชาดก  ,  สุสันธีชาดก  และกณุาลชาดก1   ซ่ึงมีจดุมุงหมายของเรื่องตรงกัน คอืการแสดงให
เห็นความเรรวน  ใจงาย และความมกัมากในกามคณุของสตรี   นิทานเรื่องกากีนีเ้ชือ่วาเปนเรื่องที่
แพรหลายกันตั้งแตในสมยัอยุธยาแลว2   แตวรรณกรรมลายลักษณเร่ืองกากีที่เกาแกที่สุด  คือ  กาพย
เหเรือเร่ืองกาก ี  พระนิพนธเจาฟาธรรมธิเบศร ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย   โดยทรงเลือก
นิพนธเพยีงบางตอน  ไดแก   ตอนพระยาครุฑบันดาลใหเกิดพายุแลวลอบเขาหองกากี   ตอนกากีตัด
พอพระยาครฑุ    และตอนพระยาครุฑลักกากไีปสมสู  ณ วิมานฉิมพลี 
                 วรรณกรรมเรื่องกากีสํานวนทีม่ีเนื้อความครบถวนสมบูรณ  และใชโวหารไพเราะที่สุด  
คือ กากีกลอนสุภาพ ของเจาพระยาพระคลัง (หน)3   ซ่ึงเชือ่วาแตงขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โดยในตอนตนเรื่องเจาพระยาพระคลัง  (หน)  ไดอางถึงที่มาของ
เร่ืองกากีวามาจากชาดก และบอกจดุประสงคในการแตงไวในตอนตนเรื่องวา เพื่อเปนเครื่อง
เตือนใจผูชายใหรูเทาทันถึงเลหกลของสตรีที่ไมดี  ดังนี ้
 
        จักกลาวอดีตนทิานแตปางกอน 

เมื่อครั้งองคสมเด็จพระชินวร  ยังสัญจรแสวงหาโพธิญาณ 
เสวยชาติเปนสกุณาพญานก  จึงชักเรื่องชาดกมาบรรหาร 
หวังแสดงแหงจิตหญิงพาล   ใหชายชาญรูเชิงกษัตรีย4 

                                                        
1 เสาวณิต  จุลวงศ , “กากี : จากชาดกสูกลอนบทละคร,” วารสารวรรณนิทัศน  2 (พ.ย.2545) : 47. 
2 ศานติ  ภักดีคํา , “การศึกษาเปรียบเทียบกากีเขมรฉบับพระหริรักษรามา (พระองคดวง)  และ

กากีคํากลอนฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน)”   (สารนิพนธ   ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก  
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2541),  1.    

3 สายวรุณ   นอยนิมิตร , “กากี :  เดิมพันในเกมการตอสูของผูชาย,” ใน นวทัศนแหงวรรณกรรม
ไทย  (กรุงเทพฯ : ชย อิมเปค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, 2541), 2.   

4 พระคลัง (หน),  เจาพระยา, วรรณคดี เจาพระยาพระคลัง (หน)  (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 
2533 ) ,  1. 
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   เมื่อเปรียบเทียบเนื้อเร่ืองระหวางกากกีลอนสุภาพกับชาดกทั้ง 3 เร่ืองแลวพบวา   กากี
กลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน) ตรงกับกากาตชิาดกมาที่สุด5    โดยเนื้อเรื่องกากีกลอน
สุภาพของ เจาพระยาพระคลัง (หน) มีดังตอไปนี ้

   เมื่อคร้ังอดีตชาติ  พระพุทธเจาเสวยพระชาติเปนพระยาครุฑ   ไดแปลงกายเปนมานพรูป
งามมาเลนสกากับพระเจาพรหมทัตแหงกรุงพาราณสี   และไดพบกับนางกากีซ่ึงเปนมเหสีของพระ
เจาพรหมทัต   พระยาครุฑจึงลักนางกลับไปยังวิมานสิมพลีดวยความเสนหา     พระเจาพรหมทัต
เสียพระทยัมากสั่งใหนาฎกุเวรคนธรรพผูเปนพี่เล้ียงออกตามหานาง  นาฎกุเวรคดิวามานพนาจะ
เปนผูลักนางกากีจึงแอบตามไปจนพบวาเปนพระยาครุฑแปลงมา  นาฎกุเวรจึงแปลงเปนไรแทรก
ขนพระยาครฑุไปวิมานฉิมพลีและไดลอบรักกับนางกากีในเวลาที่พระยาครุฑออกไปเที่ยวปาหิม
พานต   จนเมื่อครบกําหนดที่พระยาครุฑตองกลับมาเลนสกากับพระเจาพรหมทตั  นาฎกุเวรก็
ติดตามพระยาครุฑกลับมาดวย  และไดดีดพณิขับเพลงเปนนัยถึงความสัมพันธระหวางตนกับนาง
กากี  ทําใหพระยาครุฑอับอายและนํานางกลับมาคืน  เมื่อพระเจาพรหมทัตไดเห็นนางกากกี็บริภาษ
และส่ังใหนํานางไปลอยแพ 

   ตอมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั  ไดมีกวีคนหนึ่ง  ช่ือ  โชติ  
มณีรัตน  ไดแตงกากีคํากลอนขึ้น  ซ่ึงเปนเรื่องราวของนางกากหีลังจากที่ถูกลอยแพ  ตอจากกากี
กลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน)   เนื้อเร่ืองของกากีคํากลอนมีดงัตอไปนี ้

   เมื่อกากีถูกนาํไปลอยแพก็ไดพบกับนายสาํเภา   และตกเปนเมียนายสําเภา  ตอมาหัวหนา
โจรปาไดลักนางมาจากนายสําเภาและไดนางเปนภรรยา   ทําใหบรรดาสมุนโจรอิจฉาและวางแผน
ฆาหัวหนาโจรเสีย  นางกากีหนีเขาปาไปพบกับทาวทศวงศแหงเมอืงอไภยสาลีกาํลังประพาสปา   
ทาวทศวงศเหน็นางกห็ลงรักจึงรับนางเปนมเหสี   ตอมาพระเจาพรหมทัตสวรรคต   บรรดาอํามาตย
ก็ยกใหนาฎกุเวรขึ้นครองเมืองแทน    นาฎกุเวรไดขาววานางกากีไปเปนมเหสีของทาวทศวงศจึงสง
สารไปขอนางคืน   แตทาวทศวงศไมยนิยอม   จึงเกิดการสูรบกันขึ้น  ซ่ึงนาฎกุเวรเปนฝายชนะและ
ไดนางกากีมาเปนมเหสีในทีสุ่ด 

   นายตํารา  ณ เมืองใต   ไดแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองกากีคํากลอนวา  ผูแตงนาจะคิดวา
การจบเรื่องดวยการลงโทษนางกากีโดยการลอยแพนัน้ทารุณเกินไป  จึงแตงเรื่องกากีตอไปใหจบ
เร่ืองลงอยางมีความสุข6 อยางไรก็ตามแมวาสํานวนกลอนของกากีคํากลอนของโชติ มณีรัตนจะไม

                                                        
5 เสาวณิต  จุลวงศ ,  “กากี : จากชาดกสูกลอนบทละคร” , 48. 
6 พระคลัง (หน),  เจาพระยา, โชติ มณีรัตน และ นายตํารา ณ เมืองใต ,  กากีสามโวหาร  (พระนคร 

: ไทยวัฒนาพานิช, 2505) , 7. 
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แพรหลายมากเหมือนสํานวนกากกีลอนสุภาพ ของเจาพระยาพระคลัง (หน)   แตกากีคํากลอนกม็ี
อิทธิพลตอเนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องกากใีนสมัยตอมา 

   นอกจากวรรณกรรมที่แตงขึ้นจากนิทานเรื่องกากีที่กลาวมาแลว   ยังพบวามีการนํานิทาน
เร่ืองกากีมาแตงเปนวรรณกรรมในรูปแบบตาง ๆ   เปนจาํนวนมาก   ไดแก   กลอนอาน   กลอนบท
ละคร   กลอนสักวา   บทมโหรี    แหลเครือ่งเลนมหาชาติ  กาพยเหเรือ    กาพยเหพระบรรทม    คํา
ฉันท   กลอนสวด   และลิลิต7   และในปจจุบันยังพบวามียังการนําเรื่องกากีไปแตงเปนนิทานรอย
แกว    เร่ืองสั้น   เพลงไทยสากล  เพลงลูกทุง  และ  การตูน 

   ในสวนของเรื่องกากีกับการแสดงนั้น   พบวามีผูนําเรื่องกากีมาสรางสรรคในรูปแบบของ
การแสดงตาง ๆ มากมาย   เชน  ละครรํา  ละครสมัยใหม   ละครโทรทัศน   และภาพยนตร    เปนที่
ทราบกันดวีาวรรณกรรมและการแสดงเปนศิลปะตางแขนงกัน     ดังนั้นการการนําวรรณกรรมเพือ่
การอานมาสูการแสดงนั้น จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงใหสอดคลองกับรูปแบบและ
ลักษณะของการแสดง  ซ่ึงเรียกวา “การแปลงเปนบทละคร” (Dramatization) เพื่อใหกลายเปน
วรรณกรรมเพือ่การแสดง (Performing Literature) อันไดแก ตวับทการแสดงดังกลาว 

   นอกจากการดัดแปลงจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงคําประพันธจากประเภทหนึ่งใหเปนอีก
ประเภทหนึ่ง   ซ่ึงเปนเรื่องของรูปแบบแลว     การดัดแปลงยังมีความหมายพเิศษในดานของเนื้อหา  
โดยหมายถึง  การเขียนบทตอเติมจากเรื่องเดิมที่จบแลว  หรือ  การดัดแปลงวรรณกรรมตางประเทศ
ใหเปนไทย  โดยเปลี่ยนชื่อตัวละครและฉาก  คงไวแตโครงเรื่อง   ดังเชนเรื่อง   หลวงจําเนียร
เดินทาง    ซ่ึงพระบาทสมเด็จมงกุฎเกลาเจาอยูหวัทรงดัดแปลงจากบทละครพูดภาษาฝรั่งเศสเรื่อง 
Le  Voyage  de  Monsieur  Perrichon  ของเออแชน-มาแรง  ลาบีช8   หรือ การดัดแปลงบทละคร
โบราณใหมีสีสันรวมสมัย ซ่ึงอาจกระทําโดยการดดัแปลงยุคสมัยในเนื้อเร่ืองใหกลายเปนปจจบุัน 
เชน การที่มัทนี   รัตนิน  ไดดัดแปลงบทละครเรื่อง The  Millionairess ของ George  Bernard  Shaw 
ซ่ึงเปนเหตุการณใน “สังคมอังกฤษสมัยวคิเตอเรียน”  เปน  “สังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร  ๒๐๐ ป” 
ในบทละครเรือ่งเศรษฐีนีเงินลาน  หรือ เพยีงแคสอดแทรกภาพความเปนปจจุบันไวในบางชวงบาง

                                                        
7 จิรวรรณ  คงจิตต  ,   “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องกากีฉบับตาง ๆ”  (วิทยานิพนธปริญญา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต   ภาควิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2528) , 8.    
8 ราชบัณฑิตยสถาน ,  พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม  อังกฤษ - ไทย   (กรุงเทพ ฯ : 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2545), 6- 7 . 
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ตอน   เชน ฉากมะงุมมะงาหลาในบทละครเรื่องบุษบา-อุณากรรณ  ซ่ึงถูกดัดแปลงใหมีบรรยากาศ
เปนยุคสมัยปจจุบัน9   
         การดัดแปลงอีกลักษณะหนึ่งซ่ึงมักพบเมื่อนํา “เร่ืองเกามาเลาใหม” ในรูปแบบตาง ๆ  คือ  
การตีความใหม (Re-interpretion)   ซ่ึงเปนการเสนอมมุมองใหมที่มตีอวรรณกรรมเรื่องเดิม  การ
ดัดแปลงในลักษณะนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวละครเพื่อใหสอดคลองกับแกน
เร่ืองใหมที่ตองการนําเสนอ   เชน  ปาริชาติ  จึงววิัฒนาภรณ  ตีความเรือ่งขุนชางขุนแผนในประเด็น
เร่ืองการกดขีท่างเพศและการเอารัดเอาเปรียบของมนุษยที่มีอํานาจเหนือกวา  ในบทละครเรือ่ง  
พิมพิลาไลย10  หรือการที่ ดารกา  วงศศิริ ผูดัดแปลงบทละครเรื่องงูขาว  จากเรื่อง  White Snake ได
กลาวถึง การตคีวามเกีย่วกับงูขาวในสํานวนตาง ๆ วา 
 

บางเรื่องก็ตีความใหงูขาวเปนนางปศาจรอยเลหท่ีมาหลอกลวง มนุษย  บางเรื่อง
ก็ตีความใหงูขาวเปนตัวละครที่นาสงสารเพราะอาภัพรัก นอกจากนั้นยังมีผูท่ีตีความใน
แงการเมือง คือ เปรียบเทียบวางูขาวเปนพวกมองโกลที่จะมารุกรานจีน จนหลวงจีนฟา
ไหตองมาปราบปราม…11 

  
   การตีความใหมแลวเสนอมุมมองที่ตางไปจากเดิมนั้นเปนจุดสนใจของงานเขียนไมวาจะ

เปนรูปแบบใด     ทั้งนี้เพราะ “นอกจากจะเปนประโยชนตอการใชความคิดแลว   ยังทําใหบทละคร
เร่ืองนั้น ๆ   มีเหล่ียมมีมุมใหม ๆ เพิ่มขึ้น   และที่สําคัญยิง่บทละครถูกตีความออกไปหลากหลาย
มากเทาใด   ยอมเปนเครื่องชี้ใหเห็นคุณคาของงานวรรณกรรมนั้นเพิม่มากขึ้นเทานัน้”12 

   สําหรับวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี ที่รวมรวบไดนั้นพบประเดน็ที่นาสนใจในลักษณะ
การดัดแปลงดงักลาว ทั้งระดบัการแปลงคําประพันธจากประเภทหนึ่งใหเปนอีกประเภทหนึ่ง   และ
                                                        

9 จักรกฤษณ   ดวงพัตรา,   แปล แปลง และแปรรูป บทละคร  (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544) , 108 - 
112 

10ณรงศักดิ์   สอนใจ, “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมดัดแปลงเรื่องขุนชางขุนแผน”     
(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร
, 2532.) ,  6. 

11 ดารกา วงศศิริ,  งูขาว [Online]. Accessed 25 April 2005. Available  from 
http://www.dass.co.th/snake_play.htm/ 

12 ปฎก  อังเรขพาณิชย   “อานบทละคร  เรื่อง  ซูสีไทเฮา ฯ,” ใน บทละครเร่ืองซูสีไทเฮา นางพญา
หงสผูอยูเหนือมังกร  (กรุงเทพ ฯ : ดอกหญา 2000, 2546 ) , 75. 
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ในระดับการตคีวามเสนอมุมมองใหม  โดยคงโครงเรื่องเดิมไว  จากการศึกษาคนควาและรวมรวม
จากตัวบทการแสดงเรื่องกาก ี   พบทั้งส้ิน   9   สํานวน   ดงันี้ 

   1. กลอนบทละครเรื่องกากี  เลขท่ี 41   หอสมุดแหงชาติไดจากกองการสังคีต  เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2489  มีเนื้อเร่ืองตัง้แตพระยาครุฑแปลงกายเปนมานพมาเลนสกากับพระเจา
พรหมทัต  จนถึงคนธรรพดีดพณิขับเพลงชมโฉมนางกากีเยาะเยยพระยาครุฑ   ซ่ึงตอจากนัน้
ตนฉบับขาดหายไป 

   2. กลอนบทละครเรื่องกากี  เลขท่ี 42   หอสมุดแหงชาติไดจากกองการสังคีต  เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2489  มีเนื้อเร่ืองตั้งแตพระเจาพรหมทัตส่ังใหปาวประกาศหาคนมาเลนสกาดวย   
พระยาครุฑแปลงกายเปนมานพมาเลนสกากับพระเจาพรหมทัต  จนถึงพระยาครฑุนํานางกากีมา
สงคืนและพระเจาพรหมทัตบริภาษนาง  ซ่ึงตอจากนั้นตนฉบับขาดหายไป 

   3. กลอนบทละครเรื่องกากี  เลขท่ี 43    พระองคเจาสุดาสวรรคประทานหอสมุดแหงชาติ  
ศก 131  มีเนื้อเร่ืองตั้งแตพระเจาพรหมทตัส่ังใหปาวประกาศหาคนมาเลนสกาดวย   จนถึงพระเจา
พรหมทัตคร่ําครวญถึงนางกากีและโกรธเกรี้ยวขับไลนางกํานัล ซ่ึงตอจากนั้นตนฉบับขาดหายไป   
แตมีการเพิ่มเติมเนื้อเร่ืองตอนยักษกาลจกัรรบกับพระยาครุฑเพื่อชิงนางกากแีทรกในตอนพระยา
ครุฑพานางกากีไปเที่ยวปาหมิพานต   

   4. บทละครเสภาเรื่องกากี  ของ เสรี  หวงัในธรรม   แตงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532   เพื่อใชเปน
การแสดงแบบสาธิต  คือ  มีการแสดงตามแบบบทเสภารําแนวสภุาพ   กลาวคือ  มีการแสดงและราย
รําประกอบการขับเสภา   ไมมีบทตลกขบขัน   ผูแสดงทําหนาที่แสดงทาทางเพียงอยางเดียว  มีผูขับ
เสภาประกอบและมีบทเจรจาเพียงเล็กนอย   เนื้อเร่ืองเหมือนกากีกลอนสุภาพของเจาพระยาพระ
คลัง (หน)   แตจบเรื่องที่พระยาครุฑพานางกากีมาสงคืนพรอมบริภาษนาง 

   5. บทละครเสภาเรื่องกากี  ของ ปญญา  นิตยสุวรรณ   แตงขึน้เพื่อใชจัดแสดง ณ โรง
ละครแหงชาต ิ   ทุกวันเสารและอาทิตย   เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2535  ซ่ึงอางที่มาวานําบทประพันธ
ของเจาพระยาพระคลงั (หน)  เร่ืองกากกีลอนสุภาพ  มาปรับปรุงเปนละครเสภา    แตเมื่อพิจารณา
ตัวบทพบวาไดมีการนําเนื้อเร่ืองกากีคํากลอน  ของ  โชติ  มณีรัตน   ซ่ึงเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น
หลังจากนางกากีถูกลอยแพมาใสในบทละครดวย 

   6.  บทละครพูดคํากลอนเรือ่งกากี  ของ  สุรพล   วิรุฬหรักษ      แตงเปนบทละครพูดคํา
กลอน  เพื่อนําไปจัดแสดง  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ในงานจฬุาวิชาการวาดวยสิทธิ
สัตว   สิทธิมนุษยชน  และสิทธิสตรี  เมื่อ  พ.ศ. 2537   ซ่ึงมีเนื้อเร่ืองเหมือนกากีกลอนสุภาพของ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ตั้งแตเร่ิมเรื่องจนจบเรื่อง   แตมีการแตงตอเปล่ียนเหตกุารณตอนจบของ
เร่ืองใหม ใหคลายจุดจบของนางโมราในเรือ่งจันทโครพ   กลาวคือ   หลังจากที่นางกากีถูกลอยแพ
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แลว   พระอินทรไดแปลงรางเปนชายกักขฬะมาลองใจ  โดยขอใหนางยอมเปนภรรยาแลวจะใหกิน
อาหาร   เมื่อนางกากีตกลง   พระอินทรก็คนืรางเดิมและบริภาษนางกากี  นางกากีจึงตอบโตดวยการ
วิพากษผูชายและแกตางใหตวัเองไปพรอม ๆ กัน    

   7.  บทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน   กากี   ของชลประคัลภ   จันทรเรือง   แตงขึ้นเพื่อนําไป
จัดแสดง ณ  โรงละครเอยูเอ  เมื่อ พ.ศ. 2537   เปนละครพูดรอยแกว ซ่ึงดัดแปลงจากกากีกลอน
สุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน)   โดยผูแตงไดส่ือถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เร่ือง  กามุ
ปาทาน   การยึดติดอยูในกาม  ไดแก  รูป  รส  กล่ิน  เสียง  และสัมผัส   ซ่ึงในตอนทายเรื่องไดมี
เพิ่มเติมเนื้อหาใหเห็นวาพระเจาพรหมทัตไดเรียนรูและเกดิปญญาจนสามารถละกามุปาทานได 

   8. บทละครเวทีเร่ืองกากี   ของ   ศศิเพ็ญ   ใจสุทธ์ิ   แตงขึ้นเพื่อนําไปจัดแสดงในเทศกาล
ละครสารนิพนธ   ของ  นักศึกษาชั้นปที่ 4  ภาควิชานาฎยสังคีต   คณะอักษรศาสตร   มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พ.ศ. 2545  ในรูปแบบของละครพูดรอยแกว  ผูแตงไดกลาวถึงที่มาของเรื่องวาไดดัดแปลง
มาจากกากีกลอนสุภาพ  ของ  เจาพระยาพระคลัง (หน)   โดยมีการดัดแปลงชื่อตัวละครบางตัวและ
ยุคสมัยของเรื่องใหเปนปจจบุัน 

    9. บทภาพยนตรเร่ืองกากี  ของ  ไชโยภาพยนตร   เขียนบท และกํากับการแสดง โดย  
เนรมิต   อํานวยการสราง โดย  สมโพธิ   แสงเดือนฉาย    นําแสดงโดย  ส.อาสนจินดา  สรพงษ  
ชาตรี  ทูน หิรัญทรัพย   และ  อําภา  ภูษติ   จัดฉายเผยแพรในป พ.ศ. 2523   โดยมีเนื้อเร่ืองตั้งแต
พระยาครุฑลงมาเลนสกากับพระเจาพรหมทัต  จนถึงคนธรรพเปนพระเจาพรหมทัต และรับตัวนาง
กากีกลับมาเปนมเหส ี

    
    จากการศึกษาเบื้องตนพบวาบทละครและบทภาพยนตรเร่ืองกากีสํานวนตาง ๆ ทั้ง 9 

สํานวนนัน้   นาจะไดรับอิทธิพลมาจากเรื่องกากีกลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน)   ทั้งใน
ดานโครงเรื่อง  เนื้อเร่ือง และการใชสํานวนโวหาร    มีเพียงบทละครเสภาเรื่องกากีของ ปญญา  
นิตยสุวรรณ และบทภาพยนตรเร่ืองกาก ี เทานั้นที่ไดรับอิทธิพลในดานโครงเรื่องและเนื้อเร่ืองจาก
กากีคํากลอน ของโชติ  มณรัีตน ดวย     นอกจากนั้นผูศึกษายังพบวาบทละครและบทภาพยนตร
เร่ืองกากีแตละสํานวน มีความแตกตางจากวรรณคดีตนเรื่อง และมีลักษณะที่นาสนใจในแงมุมของ
การดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อการอานมาเปนวรรณกรรมเพื่อการแสดง     สวนหนึ่งอาจจะเปนผลมา
จากความจําเปนของการถายโอนขามจากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่ง  และอีกสวนหนึ่งนาจะมาจากตวั
ผูจัดทําบทในแตละครั้ง  ซ่ึงถือวาเปนผูหยิบนิทานเรื่องกากีนี้มา “เลาใหม” ในมุมมองและทัศนะ
ของตัวเอง  ดังที่  ศิราพร  ณ ถลาง  ไดกลาววา    
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      ผูเลานิทานหรือนักเลานิทานเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญมาก เพราะนักเลานิทานที่เกงๆ 
เปนผูทําใหเกิด “สีสัน” ของนิทาน   นักเลานิทานแตละคนยอมเลานิทานเรื่องเดยีวกันไม
เหมือนกัน    บางคนก็เพิ่มเติมเสริมแตงใหเรื่องมหัสจรรยยิ่งข้ึน    บางคนก็อาจลดทอน
รายละเอียดท่ีไมคุนเคยลง นักเลานิทานที่เปน “คลังนิทาน” ของหมูบาน มีนิทานหลาย
รอยเรื่องอยูในหัวอาจเอานิทานเรื่องหนึ่งไปปนกับนิทานอีกเรื่องหนึ่งทําใหเกิดเปน
สํานวนแปลก ๆ ได .....  นอกจากนั้น  นิทานเรื่องเดยีวกันที่เลาในอดีตกับที่เลาในปจจุบัน
ก็อาจออกมาเปนคนละสํานวนกัน  ข้ึนอยูกับการตีความของผูเลาในปจจุบัน   รวมความ
วา  นิทานเรื่องเดียวกัน ในตาง “กาละ”  และตาง “เทศะ”  ยอมกลายเปนคนละสํานวนกัน
ได13  

 
    ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี  ทั้ง 9 สํานวน   

ในดานรูปแบบคําประพันธ   โครงเรื่อง  เนื้อเร่ือง  แกนเรื่อง   ตัวละคร และฉาก   เพื่อศึกษาวา
ผูจัดทําบทละครนั้นมีการดดัแปลงกากกีลอนสุภาพและกากีคํากลอนเปนวรรณคดเีพื่อการแสดง
ดวยวิธีใดบาง        เพื่อจะไดวิเคราะหหาปจจัยที่ทําใหเกดิการดัดแปลงดังกลาวขึ้น 

     
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
           ผูศึกษาไดสํารวจงานวิจยั วิทยานพินธ และบทความทางวิชาการที่เกีย่วของกับ
วรรณกรรมเรือ่งกากี พบวาแบงได  3  กลุม  ดังตอไปนี ้
 
    1. งานวิจยัทีศ่ึกษาเกีย่วกับวรรณกรรมเรือ่งกาก ี

   จิรวรรณ  คงจิตต14  ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาเชิงเปรยีบเทียบเรื่องกากีฉบับตาง ๆ”  โดย
ไดเก็บรวมรวบและศึกษานทิานเรื่องกาก ี ทั้งที่เปนวรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ  
ซ่ึงสรุปผลศึกษาไดวา  พบเรื่องวรรณกรรมเรื่องกากีหลากหลายรูปแบบ  ไดแก  กลอนอาน   กลอน
บทละคร  กลอนสักวา  บทมโหรี  แหลเครื่องเลนมหาชาติ  เพลงกลอมเด็ก   กาพย   คําฉันท  กลอน
สวด  และลิลิต   ในดานเนื้อหาพบวาม ี2 ลักษณะ  คือ  เร่ืองกากีที่มีลักษณะเปนเรื่องสมบูรณ  และที่

                                                        
13 ศิราพร  ณ ถลาง, “สังขทองในเชิงคติชนวิทยา,” ใน  สูจิบัตรละครเวทเีร่ือง มหัศจรรยผจญภัย

เจาชายหอย ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 21 มกราคม – 6 
กุมภาพันธ  2548 (ม.ป.ท., 2548), ไมมีเลขหนา. 

14 จิรวรรณ  คงจิตต  ,   “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องกากีฉบับตาง ๆ”  (วิทยานิพนธปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต   ภาควิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2528). 
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มีลักษณะเปนเรื่องราวบางตอน  โดยสํานวนที่มีเนื้อหาสมบูรณจะมีโครงเรื่อง  แกนเรื่อง   ตัวละคร  
สถานที่  และกลวิธีการเลาเรื่อง  ไมแตกตางกันมากนัก  แตเนื้อเร่ืองจะมีการเปลี่ยนรายละเอียด และ
มีการเพิ่มความ   สวนกลวธีิการดําเนินเรือ่ง จะมีความแตกตางดานการเปดเรื่อง  การดําเนินเรื่อง  
และการปดเรือ่ง  ดานการใชภาษานัน้ พบวามีความแตกตางกนัตามรูปแบบคําประพันธและ
ความสามารถของกว ี

 
   ศานติ  ภักดีคํา15 ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทยีบกากีเขมรฉบบัพระหริรักษรามา 

(พระองคดวง)  และกากีคํากลอนฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน)”  ไดสรุปผลการศึกษาไวดังนี้     ใน
ดานที่มา  กากีคํากลอนมีทีม่าจากชาดก  3 เร่ือง  คือ  กากาติชาดก  สุสันธีชาดก  และกณุาลชาดก 
และไดรับอิทธิพลจากบทเหเร่ืองกากี พระนิพนธ เจาฟาธรรมธิเบศร  มีจุดมุงหมายหลักเพื่อความ
บันเทิง  สวนกากีเขมรมีที่มาจากชาดกทั้ง 3  เร่ืองและจนิตนาการของผูแตง  มีจุดประสงคเพื่อใชส่ัง
สอนสตรี และสืบอายุพระพุทธศาสนา   กากีทั้ง 2 ฉบับมีความคลายกันในดานโครงเรื่องและเนื้อ
เร่ือง  แตกากีเขมรมีการเพิ่มเหตุการณในตอนทายเรื่องใหแพแตก   นางกากีจมน้ําตาย  และไปเกดิ
ในนรกภูมิ    ในดานแกนเรื่องนั้น   มีความแตกตางกนั  โดยกากีเขมรเนนที่ตัวสตรี   แตกากคีํา
กลอนเนนที่ตวับุรุษ    ดานตัวละครไดมกีารเพิ่มบทบาทใหนางกากีเปนผูกระทําดวย   เพื่อแสดงให
เห็นวานางเปนผูหญิงหลายใจ  ไมใชเพราะเหตกุารณบงัคับเหมือนในกากีคํากลอน   ดานฉากนัน้
พบวาฉากเมืองพาราณสีในกากีเขมร  เปนการแสดงถึงภาพบานเมืองของเขมรอยางละเอียด   แตใน
ฉากเขาพระสุเมรุและวิมานฉิมพลี    กากีคํากลอนและกากเีขมรมีความคลายคลึงกัน   ทั้งนีน้าจะ
เปนเพราะทั้งไทยและเขมรมคีวามเชื่อในเรื่องโลกศาสตรที่ไมแตกตางกนั 

 
   2. งานวิจยัและบทความทีศ่ึกษาเกีย่วกับตัวละครในวรรณกรรมเรื่องกากี                                                       
   ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ16  ไดศึกษาเรื่อง “ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทยสมัยอยธุยาและ

รัตนโกสินทรตอนตน  (พ.ศ. 1893 - 2394)”    ไดสรุปถึงที่มาของเรื่องกากีวา เปนการนําเรื่องราว

                                                        
15 ศานติ  ภักดีคํา , “การศึกษาเปรียบเทียบกากีเขมรฉบับพระหริรักษรามา (พระองคดวง)  และ

กากีคํากลอนฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน)”   (สารนิพนธ   ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก  
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2541). 

16 รื่นฤทัย สัจจพนัธุ, “ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”  
(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   ภาควิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534). 
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จาก   กากาตชิาดกและสุสันธีชาดกมาผสมผสานกัน   โดยโครงเรื่องใหญมาจากกากาติชาดก  คือ 
ใหพระโพธิสัตวเสวยชาติเปนพระยาครุฑ และคุณสมบัติความมีผิวหอมของนางกากีมาจากสุสันธี
ชาดก สวนตวันางกากีพบวาเปนผูที่มีรูปสมบัติเปนเลิศ  แตมีลักษณะนสัิยเปนผูมักมากในกามารมณ
และเปนผูพดูเท็จ  ซ่ึงขัดแยงกับอุดมคติของสังคมที่มีตอผูหญิง  นางกากีจึงเปนตวัอยางของหญิงชัว่ 
และเปนตวัละครหญิงในวรรณคดีไทยเพียงเร่ืองเดียวที่ไมมีพฤติกรรมที่นาเห็นใจแมแตนอย ซ่ึง
พฤติกรรมที่ไมนาเห็นใจนี้ถูกสรางขึ้นอยางจงใจ  เพื่อส่ือถึงแกนเรื่องตามจุดประสงคของชาดกตน
เร่ืองที่ตองการแสดงโทษลักษณะของผูหญิงประการหนึ่งวาเปนผูมักมากในกามารมณ 

 
   พวงทอง   องอาจ17  ศึกษาเรือ่ง “วิเคราะหสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมทางเพศอันไมเปน

ที่ยอมรับในสงัคมไทย  ของ นางวนัทอง  นางโมรา  และนางกากี ในเชิงจิตวิทยา”  ไดสรุปถึง
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมในสวนของนางกากวีา สามารถแบงไดเปนอิทธิพลจากชาติกําเนดิและ
การเลี้ยงดู  อิทธิพลจากสิ่งแวดลอม  และอิทธิพลจากบุคคลที่เกี่ยวของ  โดยอิทธพิลจากชาติกําเนิด
และการเลี้ยงดนูั้นสันนิษฐานวานางกากีมชีาติกําเนิดและถูกเลี้ยงในสังคมระดับลาง  กอนจะไดรับ
การ อบรมเลี้ยงดูในวังของพระเจาพรหมทตั     สวนอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมนัน้  พบวาในวังของ
พระเจาพรหมทัตนั้น เปนทีอ่ยูของสตรีจํานวนมาก  ทาํใหความตองการพบเพศตรงขามทวีความ
รุนแรงขึ้น  สวนวิมานสิมพลี ซ่ึงหมายถึงไมงิ้วนัน้มีนัยประหวดัถึงเรื่องกามารมณ  ซ่ึงอาจ
ประกอบดวยส่ิงเราที่ทําใหมีความรูสึกทางเพศเพิ่มมากขึ้น   และทําใหการตัดสินใจที่จะทําผิด
ประเวณีนั้นงายขึ้น    และในสวนของอทิธิพลจากบุคคลที่เกี่ยวของ พบวาพระเจาพรหมทัตมีอายุ
มากกวานางกากีมาก   ประกอบกับมีนางสนมจํานวนมาก  ทั้งยังโปรดปรานการเลนสกา  ทําใหไมมี
เวลาใหกับนางกากีมากนัก   นางจึงขาดความสุขในชีวิตสมรส  สวนพระยาครุฑเปนผูพรอมดวยรูป
สมบัติ   คุณสมบัติ  และทรพัยสมบัติ  ซ่ึงทําใหนางเกิดความพึงพอใจไดงาย 

 
   สายวรุณ   นอยนิมิตร18  ไดนําเสนอมุมมองใหมเกีย่วกับความสัมพนัธของตัวละครใน

เร่ืองกากีกลอนสุภาพ  ในบทความเรื่อง “กากี : เดิมพันในเกมการตอสูของผูชาย”  วา  วรรณกรรม
เร่ืองนี้นําเสนอการแขงขันชงิดีกันระหวางบุรุษ   โดยนางกากีมีบทบาทเปนเพยีงเดิมพันของการ

                                                        
17 พวงทอง องอาจ , “วิเคราะหสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมทางเพศอันไมเปนที่ยอมรับใน

สังคมไทยของ นางวันทอง นาวโมราและนางกากี ในเชิงจิตวิทยา” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พิษณุโลก, 2531). 

18 สายวรุณ   นอยนิมิตร , “กากี :  เดิมพันในเกมการตอสูของผูชาย”, 2-8.   
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แขงขันดังกลาว   ความหลายใจของนางกากีถูกสรางขึ้นดวยความจําเปนดานการเลาเรื่องที่ตองการ
ใหตวัละครชายทั้งสามคนไดมาเกี่ยวของสัมพันธกันในการแขงขันเพือ่ที่จะไดสมสูกับนาง   และ
เมื่อพิจารณาถงึความสัมพันธเชิงแขงขันระหวางชายทั้งสามคนในเรื่อง  บทบาทของกากีจึงไมใช
เปนเพยีงหญิงงามผูถูกหมายปอง  สําหรับพระยาครุฑ  นางเปนผูทําใหไดตระหนักรูถึงธาตุแท  
ความเปนไปของมนุษย และขอเท็จจริงทีว่าการแยงชิงเอาของผูอ่ืนมาครอบครองนั้นไมยั่งยืน สวน
คนธรรพ  นางเปนเครื่องมือใหผูที่มีฐานะต่ําตอยได “แกแคน” ผูที่มีอํานาจเหนือกวาอยางพระเจา
พรหมทัตและพระยาครุฑ   และสวนทาวพรหมทัต  นางเปนชองโหวในอํานาจของผูปกครองที่หลง
ติดอยูกับกิเลสตัณหา 

 
   3. งานวิจัยและบทความทีศ่ึกษาเกีย่วกับการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องกากีเปนวรรณกรรม

เพื่อการแสดง 
   มนตรี  มีเนยีม19 ไดวิจยัเร่ือง  “วิเคราะหบทละครสมัยใหมที่ดดัแปลงจากวรรณคดไีทย”  

ซ่ึงศึกษาบทละครสมัยใหม 4 เร่ือง  คือ  บทละครเรื่องศกุนตลา    บทละครเรื่องบุษบา-อุณากรรณ    
บทละครเรื่องพิมพิลาไลย   และบทละครเรื่องกามุปาทาน  กากี   ซ่ึงในสวนของบทละครเรื่องกามุ
ปาทาน  กาก ี นั้น  ผูวิจัยสรุปวาผูจัดทําบทไดคงเนื้อหาอันเปนโครงเรื่อง  ตัวละคร  บทสนทนา  
ฉากนาฏการ  และแนวคิดของเรื่องคือลักษณะของผูหญิงชั่ว  ไดแก  หญิงที่ไมซ่ือสัตยตอสามี  ลุม
หลงในโลกียรสและกลาวเทจ็   โดยผูจัดทาํบทไดนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาอธิบายพฤติกรรม
ของตัวละครสําคัญในวรรณคดีตนเรื่องวาลวนเกดิจากกามุปาทาน  การยึดติดในกาม และไดเพิ่มเตมิ
เนื้อหา  บทสนทนา และลักษณะนิสัยของตัวละครเพื่อส่ือแนวคดิดังกลาว  และเนื่องจากผูจัดทําบท
เปนผูชาย  ในตอนทายเรื่อง  จึงกําหนดใหตัวละครฝายชายสามารถเรียนรูและเกดิปญญาสามารถละ
การยึดตดิในกามได  แตนางกากียังถูกครอบงําดวยอวิชชาไมสามารถละกามุปาทานได 

 
   เสาวณิต  จลุวงศ20   ไดเขยีนบทความเรื่อง “กากี : จากชาดกสูกลอนบทละคร”  ซ่ึงเปน

การศึกษากระบวนการดัดแปลงชาดกเปนกากีกลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน)  และการ
ดัดแปลงกากีกลอนสุภาพเปนกลอนบทละคร  สรุปไดวากากีกลอนสภุาพมีโครงเรื่องตรงกับกากาติ
ชาดกมากที่สุด   โดยเจาพระยาพระคลัง (หน) ไดเพิ่มบทบาทของตัวละคร   รายละเอียดของเรือ่ง  
และสรางบทสนทนาเพื่อใหมีสีสันมากขึ้น   สวนการดัดแปลงกากีกลอนสุภาพเปนกลอนบทละคร

                                                        
19 มนตรี  มีเนียม , วิเคราะหบทละครสมัยใหมทีด่ัดแปลงจากวรรณคดีไทย  (ม.ป.ท., 2544). 
20 เสาวณิต  จุลวงศ ,  “กากี : จากชาดกสูกลอนบทละคร” , 47 – 63. 
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นั้น  พบวามกีารปรับเปลี่ยนการเริ่มเรื่อง  การเพิ่มฉากนาฏการ  การแทรกบทรายรําและบทตลก
ขบขัน  การลดทอนบทพรรณนาอารมณของตัวละคร  เพื่อใหเหมาะกบัการแสดง   
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี     กับกากีกลอนสุภาพและกากี
คํากลอน   ในดานรูปแบบคาํประพันธ   โครงเรื่อง  เนื้อเร่ือง   แกนเรื่อง   ตัวละคร และฉาก      

 2 . เพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหเกดิการดัดแปลงวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปจจัยสําคัญทีท่ําใหวรรณกรรมการแสดงเรือ่งกากีแตกตางกับกากกีลอนสุภาพ และกากี
คํากลอน  ไดแก ปจจยัดานรปูแบบการแสดงและทัศนะของผูดัดแปลง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

   ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาวรรณกรรมการแสดง  เร่ือง  กากี    ดังตอไปนี้ 
   1. กลอนบทละครเรื่องกาก ี  เลขที่ 41 
   2. กลอนบทละครเรื่องกาก ี  เลขที่ 42 
   3. กลอนบทละครเรื่องกาก ี  เลขที่ 43 
   4. บทละครเสภารําเรื่องกากี   ของ  เสรี  หวังในธรรม 
   5. บทละครเสภาเรื่องกากี  ของ  ปญญา  นิตยสุวรรณ 
   6. บทละครเรื่องกากี   ของ  สุรพล  วิรุฬหรักษ 
   7. บทละครเรื่องกามุปาทาน   กากี   ของ   ชนประคัลภ   จันทรเรือง 
   8. บทละครเรื่องกากี   ของ  ศศิเพ็ญ  ใจสทุธิ์ 
   9. บทภาพยนตรเร่ืองกากี  ของ  ไชโยภาพยนตร 

 
ขอตกลงเบื้องตน 
 ผูศึกษาขอกําหนดชื่อเรียกหนังสือที่กลาวถึงในวิทยานพินธฉบับนี้  โดยตลอดทั้งเลมเพื่อ
ความเหมาะสม 
 1. ผูศึกษาจะเรียกวรรณคดีเรื่องกากีของเจาพระยาพระคลัง (หน) ผูศกึษาจะเรยีกวา “กากี
กลอนสุภาพ”  และเรียกวรรณคดีเร่ืองกากี ของ โชติ มณีรัตนวา “กากีคํากลอน” 
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 2.  กลอนบทละครเรื่องกาก ี   สมุดไทยเลขที่ 41  42  และ 43 ผูศึกษาจะเรียกวาบทละคร
นอกเลขที่ 41  42  และ43 
 3. บทละครเสภาเรื่องกากีของเสรี หวังในธรรม และบทละครเสภาเรื่องกากีของปญญา  
นิตยสุวรรณ   ผูศึกษาจะเรยีกวาบทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม และบทละครเสภาของปญญา  
นิตยสุวรรณ 
 4.  บทละครพูดคํากลอนเรือ่งกากีของสุรพล วิรุฬหรักษ  ผูศึกษาจะเรียกวาบทละครพูด
คํากลอน 
 5.  บทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน กากี  ของชนประคัลภ จันทรเรือง  ผูศึกษาจะเรียกวาบท
ละครเวทีเรื่องกามุปาทานกากี 
 6.  บทละครเวทีเร่ืองกากี ของศศิเพ็ญ ใจสทุธิ์   ผูศึกษาจะเรียกวาบทละครเวทีเร่ืองกากี 
 7.  บทภาพยนตรเร่ืองกากี ของไชโย ภาพยนตร   ผูศึกษาจะเรียกวาบทภาพยนตร 
 8.  คําวา “ละครรํา” ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศกึษาจะหมายถึงละครที่ใชการรําเปน
สวนประกอบหลักในการแสดง   ไมไดหมายถึงเฉพาะละครชาตรี  ละครใน ละครนอกเทานัน้   
หากยังรวบถึงละครเสภาดวย 
 9.  คําวา “ละครเวทีสมัยใหม”  ผูศึกษาจะหมายถึงละครพูดหรือละครพดูคํากลอน  ซ่ึง
ไดรับอิทธิพลจากการละครตะวนัตก 
 
วิธีการศึกษาวิจัย 

   1. สํารวจเอกสาร บทความ วิทยานพินธ และหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกากี  และการดดัแปลง
วรรณกรรมเพือ่การอานเปนวรรณกรรมเพือ่การแสดง 

   2. ศึกษากากกีลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน)   กากีคํากลอนของโชติ  มณีรัตน     
และวรรณกรรมการแสดงเรือ่งกากีสํานวนตาง ๆ อยางละเอียด 

   3.เปรียบเทียบกากีกลอนสภุาพและกากีคาํกลอน กับวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี
สํานวนตาง ๆ  

   4. วิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดการดดัแปลงในวรรณกรรมการแสดงเรือ่งกาก ี
   5. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ   และเรียบเรยีงเปนวิทยานิพนธ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1.ไดทราบถึงความเหมือนและความตางของรูปแบบคําประพันธ   โครงเรื่อง  เนื้อเร่ือง  

แกนเรื่อง   ตวัละคร และฉาก ในวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากีสํานวนตาง ๆ กับกากีกลอนสุภาพ
และกากีคํากลอน 

   2.ไดทราบถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการดัดแปลงในวรรณกรรมการแสดงเรือ่งกาก ี   
       3.เปนแนวทางในการศึกษาเรื่องการดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อการอานเปนวรรณกรรมเพื่อ
การแสดงเรื่องอื่น ๆ ตอไป 
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บทท่ี 2   

ความแพรหลายของเรื่องกากใีนศิลปะแขนงตาง ๆ 
 
 นิทานเรื่องกากีเชื่อวาเปนเรือ่งที่แพรหลายกันตั้งแตในสมัยอยุธยาแลว    และตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาไดมีการผูนํานิทานเรื่องกากีไปสรางสรรคผานศิลปะแขนงตางๆ     ไดแก  
วรรณกรรม  นาฏยกรรม   คีตกรรม  และจิตรกรรม     การนํานิทานเรือ่งกากีมาผลิตซํ้าอยางตอเนือ่ง
ในรูปแบบทีแ่ตกตางจํานวนมากนี้   เปนเครื่องหมายบงบอกถึงความนาสนใจของคนในสังคมที่มี
ตอนิทานเรื่องกากีไดเปนอยางดี      
 
ดานวรรณกรรม 
 จิรวรรณ  คงจติต1   ไดศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเร่ืองกากีฉบบัตางๆ  ไดสํารวจ
และรวบรวมวรรณกรรมที่เกีย่วของกับนิทานเรื่องกากีทีแ่พรหลายในภาคตาง ๆ พบวามีวรรณกรรม
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับนิทานเรื่องกากีเปนจํานวนมาก   สามารถแบงไดดังตอไปนี้   
 
 1.กากีที่แตงเปนรอยแกว  ไดแก  ชาดกในพระไตรปฎก มี 3  เรื่อง  คือ  กากาติชาดก   

สุสันธีชาดก   และกุณาลชาดก 
 2.กากีที่แตงเปนรอยกรอง  มีปรากฏในรูปแบบตางๆ  
  2.1  ประเภทกลอน   สามารถแบงไดเปน 6 ประเภท   ดังนี้ 
   2.1.1  กลอนอาน  มี 4  สํานวน  ทราบผูแตง 2  สํานวน  คือ  ของเจาพระยาพระ

คลัง (หน)   และของโชติ  มณีรัตน 
   2.1.2  กลอนบทละคร  มี 1 สํานวน   ไมปรากฏชื่อผูแตง   แตสันนิษฐานวานํา

กลอนอานของเจาพระยาพระคลัง (หน) ไปดัดแปลงใชขับรอง 
   2.1.3  กลอนสกัวา   มี 1  สํานวน  ไมปรากฏชื่อผูแตง  และเปนตอนสั้นๆ แตง

เปนบทสักวา 6 บท 
   2.1.4  บทมโหรี  มี 1  สํานวน  ผูแตงคือเจาพระยาพระคลัง (หน)   
   2.1.5  แหลเครือ่งเลนมหาชาติ  มี 1 สํานวน   เรียก  แหลบายศรีกากี  ไมปรากฏ

ช่ือผูแตง   แตสันนิษฐานวานาจะเปนสํานวนแตงในชวงรัชกาลที่ 3  ถึงรัชกาลที่ 7 
 
                                                 
 1 จิรวรรณ  คงจิตต  ,   “การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องกากีฉบับตาง ๆ”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต   ภาควิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  2528). 
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   2.1.6  เพลงกลอมเด็ก  มี  2  สํานวน  ไมปรากฏชื่อผูแตง   แตพบวานําคํา
ประพันธจากกลอนอานของเจาพระยาพระคลัง (หน)  มาทําเปนบทรองกลอมเด็กเปน
สวนใหญ 

  2.2  ประเภทกาพย   มี 2  ประเภท  คือ 
   2.2.1  กาพยเหเรือ    กาพยเหเรือเรื่องกากี  มี 2  สํานวน  ทราบชื่อผูแตงสํานวน

เดียว  คือ เจาฟาธรรมธิเบศร (กุง)  สวนอีกสํานวนคลายกับกากีคํากลอน ของ เจาพระยา
พระคลัง (หน) 

   2.2.2  กาพยเหพระบรรทม  มีสํานวนเดียว  คือ สํานวนของสุนทรภู 
  2.3  ประเภทคําฉันท  ไดแก เรื่องกากีคําฉันท  ไมปรากฏชื่อผูแตง 
  2.4   ประเภทกลอนสวด  ไมปรากฏชื่อผูแตง  สันนิษฐานวานํา กากีคําฉันท มา

ดัดแปลงใหเปนบทสวด 
  2.5  ประเภทลิลิต  ไดแก  มีผูแตง 2  คน  คือ  ขุนวิสุมานและขุนเณรหมื่นพล2 
    
 อยางไรก็ตาม  หลังจากที่ผูศกึษาไดคนควาเพิ่มเติมวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับนิทานเรือ่ง
กากี  ไดพบวรรณกรรมที่เกีย่วของกับนิทานเรื่องกากหีลายสํานวน  ซ่ึงสวนมากนัน้เปนวรรณกรรม
ที่เกิดขึ้นหลังจากการศึกษาของจิรวรรณ  คงจิตต   ดังมีรายละเอียดดังนี ้
 
 1.ประเภทรอยกรอง 
  1.1 กากีคํากลอน3  ของนายตาํรา ณ เมืองใต 
  นายตํารา ณ เมืองใตไดกลาวถึงสาเหตุในการแตงกากีคาํกลอน และลักษณะของ
กากีคํากลอนของตนเปรียบเทียบกับกากีกลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน)   ไดดังตอไปนี ้
 

  การท่ีนายตําราฯ ไดแตงเรื่องกากีคํากลอนขึ้นใหมนั้น มิใชเกิดอหังการณคิดสู
รัตนกวีก็หาไม   เปนเพียงปรารถนาจะใหทานไดแลเห็นวาในเรื่องอันเดยีวกัน  ผูแตง
ยอมบรรยายไปตามทัศนะของตน   เมื่อทานไดอานฝปากของทานเจาพระยาพระคลัง
แลว  ก็จะแลเห็นความประณีตละมุนละไมทั้งในสํานวนและลีลาของกลอน   แมจะเปน
บทรักบทพิศวาส  ก็สรรหาแตคําไพเราะหูมากลาว   ดังนี้ก็เปนวิสัยของกวีผูยิง่ใหญ  

                                                 
 2 ปราณี  บุญชุม, “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่อง ‘กากี’ ฉบับตางๆ,”  ใน  พินิจวรรณกรรม 
(กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2542) , 109-129. 
 3 พระคลัง (หน),  เจาพระยา, โชติ มณีรัตน  และนายตํารา ณ เมืองใต, กากี (สามโวหาร)  (พระ
นคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2505).  
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และเปนปราชญทางอักษรศาสตรใกลชิดพระราชาธิบดี   การจะพูดจะกลาวก็ยอมจะ
เลือกเฟนเอาแตคํากลมกลอมสละสลวย 
  สวนของนายตาํราฯนั้น  ก็ไดใหบรรยากาศในสมัยท่ีอยูหางกับเจาพระยาพระ
คลังตั้งสองรอยป เปนสมัยท่ีเต็มปดวยสีสันและการรองเรื่องประเทืองโฉมดวยทิพย
โอสถ ความนึกคิดทางความรักความใครก็ดูจะหยอนความสุภาพประณีตสภาพแวดลอม 
ท่ัวๆ ไปที่หยอมสุขุมรสก็พาใหฝปากนักกลอนเอนเอียงตามไปดวย   นายตําราฯ ผูเพียร
ประดิษฐกลอนและ “เหม เวชกร”  ผูเพียรประดิษฐภาพ  ก็ไดรับการอบรมจากสภาพ
สังคมปจจุบันโดยไมรูตัว   ดังนั้นหากกลอนและภาพจะไรสุขุมรส  อันเปนลักษณะที่ดี
ของศิลปะ  ก็หวังอภัยจากทานทั้งหลาย4 

 
  เมื่อพิจารณากากีคํากลอนของนายตํารา ณ เมืองใต พบวามีการดําเนนิเรือ่งเหมือน
กากีกลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน)  คือเร่ิมเรื่องโดยการกลาวถึงพระเจาพรหมทัตมีมเหสี
ช่ือกากี และจบดวยเหตกุารณนางกากีถูกลอยแพ     แตมีการแทรกรายละเอียดตางๆ  ของเหตุการณ
บางอยางที่ไมปรากฏในกากกีลอนสุภาพรวมทั้งการตัดทอนรายละเอยีดบางประการที่มีในกากี
กลอนสุภาพใหกระชับ  เชน  การเพิ่มบทบาทของคนธรรพในตอนทีน่างกากีสบตากับมานพแปลง    
ตอนพระยาครุฑพานางกากีชมปาหิมพานตระหวางพานางกากีไปวิมานสิมพลี     การตัดทอนบท
ครวญของพระเจาพรหมทัตใหส้ันลง    นอกจากนัน้ยังพบวางานเขยีนชิ้นนี้ถูกนาจะเขียนหลังจาก
เหม   เวชกร วาดภาพเสร็จแลวหรืออยางนอยก็เปนการทาํงานดวยกนัไปพรอมๆ  กัน   ทั้งนี้เพราะมี
บทกลอนในกากีคํากลอนอยูหลายตอนซึ่งเปนการบรรยายภาพ   ไมใชเปนลักษณะของ
ภาพประกอบเรื่อง    ดังขอความตอไปนี ้
 
  ตอนชมโฉมนางกาก ี
    
 พระรูปทรงองคเอวประหนึ่งวาด   จะพิศผาดพิศเพงก็เหลือหา 
 อวบองคทรงผวิผองโสภา   ปทุมาดังดวงปทุมทิพย 
 (จะแสรงสรรพรรณนาก็ชาอยู   เชิญพิศดูเถิดแตวาอยาเที่ยวหยบิ 
 ดวยพุมพวงดวงใจอยูไกลลิบ   เพียงกระพริบตาฝนนั้นก็พอ)5 
 

                                                 
 4 เรื่องเดียวกัน, 3. 
 5 เรื่องเดียวกัน, 31. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

17

  หรือตอนฤาษสัีงวาสกับนารผีล  
 
 (ภาพนี้หนอขาขอยุติพากต   ตองสั่นหัวกลัวลําบากถลากถลํา  
 เกรงกลอนเปอนเบือนหนาไมกลาคํา    ภาพเขาทําเหลือจะคิดกระบิดกระบวน)6 
 
  นอกจากนั้นยงัมีการแทรกขอความสํานวนในยุคสมัยของผูแตง  เชน  “อัศจรรย
พลันฉิมพลีพลิก   ราวกับอาตอมมิกประหตัประหาร”     “อันลวนเหลากินรีเหลานีน้ะ  เร่ืองชอบทํา 
“จ้ําบะ” ละยอมให   แมเปลาองคลงเลนชลาลัย  ใหเห็นใจ “ชะเรื่อย” เร่ืองเปลือยกาย”  
   
  1.2 กากีภาค 27  ของนายตาํรา ณ เมืองใต 
  กากีภาค 2   มีเนื้อหาตรงกับกากีคํากลอนของ โชติ มณีรัตน  คือ จับความตั้งแต
นางกากีถูกลอยแพ  จนถึงคนธรรพไปรับนางกากกีลับคืนเมืองพาราณสี   นายตํารา  ณ  เมืองใต  ได
กลาวถึงที่มาในการแตงกากภีาค 2  ไดดังตอไปนี ้
 

  เรื่องกากภีาค 2  เรื่องเดิม  โชติ  มณีรัตน  ไดเขียนตอเติมความจากที่เจาพระยา
พระคลัง (หน)  ไดเขียนไว   คือจบตอนลอยแพกากี  เรื่องท่ีโชติ  มณีรัตนแตงตอนั้น   
เขาใจวาจะคิดวางเคาเรื่องข้ึนเอง   สวนขาพเจาคนชอบเขียนกลอน   แตจะเขียนกลอน
ยาวๆ ก็ไมมีความสามารถและอดทนพอ   จึงไดนําเรื่องกากีนี้มาเขียนเปนกลอนบท
สั้นๆ และใหเหมเขียนภาพประกอบ   ครั้งแรกลงในหนังสือเพลินจิต  รายสปัดาห   เมื่อ
หลายปมาแลว  ตอมาไดอานกลอนที่ตนเขียนอีกครั้งหนึ่ง  เกิดเสียดายฝปากของตนเอง  
จึงไดใหเหมเขียนภาพใหม  และนําลงในวิทยาสารใหมอกีครั้งหนึ่ง...หวงัวาทานที่ได
หนังสือเลมนี้ไปอานคงจะไดความเพลินใจและความเพลินตาจากภาพประกอบสวยๆ  
กลอนกากีของขาพเจานั้น   บางกลอนอาจเผ็ดรอนไปบาง  แตคงไมถึงทําใหเยาวชนใจ
แตก ไมเปนพิษแกจิตใจของลูกหลานทานเปนแน8 
 

                                                 
 6 เรื่องเดียวกัน, 37. 
 7 นายตํารา ณ เมืองใต และเหม เวชกร, วรรณกรรม-ภาพวิจิตรเรื่องราชาธิราชและกากี    
(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2512). 
 8 เรื่องเดียวกัน,  ไมมีเลขหนา. 
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  จากการศึกษาพบวากากีภาค 2  นี้ไดมีการเพิ่มรายละเอยีดของเหตุการณตางๆ  ที่
ไมปรากฏในกากีคํากลอนของโชติ  มณีรัตน   เชน  การเพิ่มบทอัศจรรยในตอนนายเรือสังวาสนาง
กากี   ตอนนางกากีเตนรําถวายมือที่ศาลเทพารักษ   ตอนนายเรือพานางกากีเทีย่วชมน้าํตก   ตอน
ชาวเมืองไพสาลีรอชมนางกากี     นอกจากนั้นยังมกีารเปลี่ยนรายละเอยีดในตอนนายโจรลักนาง
กากี  แตเดิมนัน้กําหนดใหนายโจรเปามนตสะกดใหนายเรือและลูกเรอืหลับสนิทจากนั้นจึงลักนาง
กากีไป      แตในกากีภาค 2 นี้กําหนดใหนายโจรเหน็นางกากีก็เขามาลวนลาม  นายเรอืตื่นขึ้นมา 
นายโจรกไ็ดฆานายเรือเสียกอนที่จะพานางกากีไป       และเปลี่ยนเนื้อเร่ืองตอนคนธรรพรบทาวทศ
วงศใหม  เปนเมื่อคนธรรพไดขึ้นเปนพระเจาพรหมทัต  หลังที่ทาวพรหมทัตสวรรคตแลว  คนธรรพ
ไดออกไปขับเพลงตามหานางกากีในเมืองตางๆ  จนเมืองถึงไพสาลี  และไดทราบขาวเรื่องนางกากี
เปนมเหสีของทาวทศวงศกษตัริยชรา    จึงขอเขาเฝาดีดพณิถวายทาวทศวงศพรอมขบัเพลงชมกลิ่น
หอมของนางกากี   นางกากไีดฟงกจ็ําไดวาเปนคนธรรพก็แสรงทูลขอทาวทศวงศลงเลนอุทยานเพือ่
ไปลอบพบคนธรรพดวยความรัก  และรักลอบเปนชูกันบนตําหนกั  วนัหนึ่งทาวทศวงศฝนวาเทวดา
นํามงกุฎรูปเขากระบือมาสวมใหและดอกบัวที่ถือไวในมือพลันเหี่ยวแหงลง  ทําใหสงสัยวานางกากี
อาจเอาใจออกหางจากพระองค    ทาวทศวงศจึงแอบเขามาหานางกากทีี่ตําหนักและพบนางกากี
กําลังมีความสุขกับคนธรรพจึงส่ังใหทหารเขาจับตัวนางกากีกับคนธรรพ    แตเหลานางกํานัลพากนั
ชวยเหลือใหนางกากีและคนธรรพหนีออกจากวังได  ทาวทศวงศยกทพัติดตามจนพบกับทัพของ
คนธรรพกลางปาและทําสงครามกัน  จนทาวทศวงศสวรรคตในที่รบ   จากนั้นคนธรรพก็พานาง
กากีกลับเมืองพาราณสีและอภิเษกใหนางกากีเปนมเหส ี
 

 2.ประเภทรอยแกว 
  2.1 รอยแกวฉบับตัดยอ9  (abridged edition) 
  จากการศึกษาพบวามีผูนํากลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน)  และกากีคํา
กลอน ของ โชติ  มณีรัตน ไปเรียบเรียงใหมเปนรอยแกวจํานวนมาก   เพื่อใหผูอานทีไ่มมีความ
สันทัดในเรื่องคําประพันธรอยกรองสามารถจะรับรูเรื่องราวของนางกากีได   ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้   
 
                                                 
 9 Abridged  edition  ฉบับตัดยอ หมายถึงวรรณกรรมที่เรียบเรยีงจากเรือ่งเดิมแตจัดทําใหมีขนาด
สั้นเขา  โดยตัดทอนถอยคําออกไปบาง  ท้ังนี้ยังคงรักษาความหมายไวเพื่อใหเหมาะสมกับบุคคลเฉพาะ
กลุม   อางจาก  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมอังกฤษ-ไทย  (กรุงเทพฯ : 
ราชบัณฑิตยสถาน,2545), 1. 
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   2.1.1 กากี10 ของพงจันทร 
   พงจันทรไดอธิบายเรื่องการพิมพกากกีลอนสุภาพและกากีคํากลอนไวใน
ตอนตนเรื่องวา   
 

 ตนฉบับเดิมของเรื่องกากีเปนนิทานคํากลอนสุภาพชื่อวา กากีคํากลอน  โรงพิมพหาง
สมุดไดนําออกพิมพจําหนาย  เมื่อราวเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2500  แตไมระบุช่ือผูแตง ...  
ตอมากรมศิลปากรเห็นวาเรือ่งกากีเปนวรรณคดีท่ีมีอรรถรสไพเราะ  เห็นสมควรจะให
จัดพิมพใหเผยแพรแกนักอาน   จึงไดมอบใหอาจารยหรีด  เรืองฤทธิ์  เปรียญเจาหนาท่ี
แผนกเรียบเรียง   ชําระสอบทานฉบับพิมพ กับสมุดไทยที่มีอยูในหอสมุดแหงชาติ   
แลวใหคัดพิมพไวแตตนจนถึงลอยแพกากี  เมื่อป พ.ศ.2507 ช่ือวากากกีลอนสุภาพ    
สวนตนฉบับเดิม “กากีคํากลอน”  ของโรงพมิพหางสมุดไดจัดพิมพ  เนื้อความคํากลอน
ไปจนตลอดถึงนาฏกุเวรหรอืคนธรรพ  ไดข้ึนครองราชยแทนพระเจาพรหมทัตและออก
ติดตามหากากีไปจนพบ  และนํานางกากีกลับมาเปนมเหสีตอไป11 
 

          จากขอความทีย่กมาเปนไปไดวาผูแตงไมทราบวาเนื้อความตอนหลังเปน
สํานวนกลอนของโชติ  มณีรัตน     แตผูแตงไดดําเนินเรือ่งตาม “กากีคาํกลอน” สํานวนทีย่ังไมชําระ
ของโรงพิมพหองสมุด    ดังนั้นเนื้อหาใน “กาก”ี ของพงจันทรนี้จึงไดเริ่มเนื้อหาตั้งแตเร่ิมเรื่องจนถึง
คนธรรพทําศึกกับทาวทศวงศเพื่อชิงนางกากีกลับมา    การเสนอเนื้อหาไดมกีารยกขอความบาง
ตอนจากกากีคาํกลอนสํานวนที่ยังไมชําระเทียบกับกากีกลอนสุภาพ ที่ชําระแลว     นอกจากนัน้ยังมี
การแทรกกาพยเหเร่ืองกากี พระนิพนธ  เจาฟาธรรมธิเบศร  เพื่อสรางอรรถรสใหกับผูอานเพิ่มเตมิ
มากยิ่งขึ้น 
 
   2.1.2 กากี12 ของบานเด็ก 
   กากีของบานเด็กไดมกีารเรียบเรียงเนื้อเร่ืองขึ้นจากกากีกลอนสุภาพของ
เจาพระยาพระคลัง (หน)  และกากีคํากลอนของโชติ มณีรัตน    แตไดมกีารตัดรายละเอียดเรื่องการ
เลนสกาครั้งที่ 3  ออกไป เพื่อใหเร่ืองกระชบัมากยิ่งขึ้น  กลาวคือหลังจากที่คนธรรพกลับมาจาก
วิมานสิมพลีกไ็ดเขาเฝาพระเจาพรหมทัตซ่ึงกําลังเลนสกากับมานพแปลง   คนธรรพทํากิริยาบอกใบ

                                                 
 10 พงจันทร [นามแฝง], กากี  (กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพเสริมวิทยบรรณาคาร, 2524).  
 11 เรื่องเดียวกัน, 1-2. 
 12 บานเด็ก [นามแฝง], กากี  (กรุงเทพฯ : บริษัทเลิฟแอนดลิฟเพรส จํากัด,2535). 
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วามานพแปลงคือผูที่ลักนางกากีไป  จากนัน้คนธรรพก็หยิบพิณมาขับเพลงเยยมานพแปลงทันที     
กากีของบานเด็กนี้มีเนื้อหาที่ส้ันกระชับดวยการตัดรายละเอียดตางๆ   และไมมีการแทรกกลอนลง
ไป  ทั้งนี้นาจะเปนเพราะผูแตงตั้งใจใหกลุมเปาหมายที่อานเปนเด็ก 
 
   2.1.3 กากี13 ของสุพรรณิการ 
   กากีของสุพรรณิการ ไดมกีารเรียบเรียงเนื้อเรื่องขึ้นจากกากีกลอนสุภาพ
ของเจาพระยาพระคลัง (หน)  และกากีคํากลอนของโชติ มณีรัตน     โดยในคํานําของสํานักพิมพได
กลาวถึงคุณคาของเนื้อเร่ืองกากีวา   
 

เนื้อเรือ่งของกากีนั้น หากอานเอาความบันเทิงก็จะไดความเพลิดเพลินเปน
อยางยิ่ง   แตหากจะอานเอาประโยชนจากเรือ่งทานผูอานกจ็ะไดแงคิดอันลึกซึ้งท่ีแฝงอยู
ในแกนของเนื้อหา  เชน  ความลุมหลงในเพศรส  เปนตน  ในบางแหงก็ไดมีการวิพากษ
วามีประเด็นของการกดขี่ทางเพศอยูดวย14 

 
   สําหรับการนําเสนอนั้นพบวาไดมีการแบงเนื้อเร่ืองออกเปน 6  ตอน  คอื  
ตอนที่ 1 พญาครุฑลักนางกากี    ตอนที่ 2  กากีช่ืนชู   ตอนที่ 3  คนธรรพบรรเลง   ตอนที่ 4   ลอยแพ
กากี   ตอนที่ 5  ยังไมส้ินโลกยีกรรม   และตอนที่ 6 คืนสูออมอกคนธรรพ   มีการขยายเรื่องดวยการ
เพิ่มบทสนทนาระหวางตัวละครในบางตอนในลักษณะคลายนวนิยาย   และมีการแทรกบทกลอน
ในกากีกลอนสุภาพไวในเหตุการณตอนสาํคัญๆ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการอานมากยิ่งขึ้นดวย 
 
   2.1.4 เลาเรื่องกาก1ี5 ของ รศ.วิเชียร   เกษประทุม 

   หนังสือเร่ืองเลาเรื่องกากี   ของ รศ.วิเชียร  เกษประทุม ไดเรียบเรยีงขึน้
จากกากีกลอนสุภาพและกากคีํากลอน  ดังจะเหน็ไดจากเนื้อเร่ืองและคาํอธิบายตอไปนี้ 
   

ผูเขียนไดใชหนังสือของเจาพระยาพระคลัง (หน) และโชติ มณีรัตน เปนหลัก
ในการเขียน   โดยถอดความเลาเรื่องไปตามบทประพันธ   ซึ่งบางครั้งเห็นวาบทกลอน
ไพเราะดีดดิ้นกินใจ  ก็คัดคํากลอนนั้นไวดวย  เพื่อใหไดอรรถรสในการอาน16     

                                                 
 13 สุพรรณิการ [นามแฝง], กากี (กรุงเทพฯ :  บริษัทไพลินสีน้ําเงิน,2543). 
 14 เรื่องเดียวกัน,  คํานํา. 
 15วิเชียร  เกษประทุม, เลาเรื่องกากี  (กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพพัฒนาศึกษา, 2548).     
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   สําหรับการนําเสนอพบวาไดมีการเบงเนื้อเร่ืองออกเปน 13  ตอน  คือ  
ตอนที่ 1  ทาวพรหมทัตครองกรุงพาราณส ี  ตอนที่ 2  พญาครุฑลักพานางกากไีปสูวมิานสิมพลี    
ตอนที่ 3   พญาครุฑไดนางกากี    ตอนที่ 4  ทาวพรหมทัตตามหานางกากี   ตอนที่ 5  นาฏกุเวรได
นางกากี    ตอนที่ 6 นาฏกุเวรเขาเฝาทาวพรหมทัต    ตอนที่ 7  นาฏกุเวรขับกลอมเรื่องกากีใหพญา
ครุฑฟง   ตอนที่ 8   พญาครุฑพานางกากีมาคืนทาวพรหมทัต  ตอนที่ 9 ทาวพรหมทัตจับนางกากี
ลอยแพ    ตอนที่ 10   นายสําเภาไดนางกากี  ตอนที่ 11  นายโจรปาไดนางกากี   ตอนที่ 12  ทาวทศ
วงศไดนางกากี   ตอนที่ 13  นาฏกุเวรครองกรุงพาราณสไีดนางกากีเปนพระชายา    และมีการแทรก
บทกลอนจากกากีกลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน)   กากีคํากลอน ของโชติ  มณีรัตน  และ
กากีคําฉันทไวดวย   นอกจากใหเลายังมีการแทรกเกร็ดความรูเกีย่วกับวรรณคดีไทยตางๆ   เชน  
เร่ืองสระอโนดาต   เปนตน 
 
   2.1.5  กากี17   ของ  อุทัย  ไชยานนท    
   อุทัย  ไชยานนท  ไดมีเรียบเรยีงเนื้อหาในเรื่องกากีขึ้นจากกากีกลอน
สุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน)   และกากีคํากลอนของโชติ  มณีรัตน    โดยมกีารนําเสนอเนื้อ
เร่ืองโดยแบงเปนตอน  ทั้งหมด  18  ตอน  ดังตอไปนี้   ตอนที่ 1  พระเจาพรหมทัตครองนครพาราณ
สีมีแสนยานภุาพ    ตอนที่ 2  พระอัครมเหสีนามกากีศรีวลิาส    ตอนที่ 3   นาฏกุเวรคนธรรพเปนพี่
เล้ียง   ตอนที่ 4   สกาเปนกฬีาทรงโปรด      ตอนที่ 5   พญาครุฑเพื่อนเลนสกาของพระเจาพรหมทตั   
ตอนที่ 6  การแขงขันแพชนะก้ํากึ่ง    ตอนที่ 7   พญาครุฑลักพากากไีปวิมานฉิมพลี     ตอนที่ 8  
พญาครุฑกับกากีไดเสียเปนเมียผัว    ตอนที่ 9  พระเจาพรหมทัตตามหากากี   ตอนที่ 10  นาฏกุเวร
พระพี่เล้ียงไดเสียกับกากี     ตอนที่ 11  นาฏกุเวรพระพี่เล้ียงทูลเร่ืองราวฉิมพลีแดพระเจาพรหมทัต    
ตอนที่ 12   นาฏกุเวรขับกลอมบรรเลงเรื่องกากีใหพญาครุฑอับอาย    ตอนที่ 13   พญาครุฑสงนาง
กากีคืนพระเจาพรหมทัต    ตอนที่ 14  พระเจาพรหมทัตส่ังใหลอยแพนางกากี    ตอนที่ 15  นาย
สําเภาเรือไดเสียเปนเมยีผัวกับนางกากี   ตอนที่ 16  หัวหนาโจรไดนางกากีเปนเมีย   ตอนที่ 17  ทาว
ทศวงศไดนางกากีเปนเมียอีกคน    และตอนที่ 18   คนธรรพนาฏกุเวรไดเปนเจาครองนครพาราณสี  
และไดกากีมาเปนพระชายา    
   ในกากีของอุทัย ไชยานนทมกีารแทรกบทกลอนในวรรณคดีตนเรื่อง
เอาไวเปนชวงๆ  และยังมีการแทรกเกร็ดความรูตางๆเกี่ยวกับวรรรคดีดวย     นอกจากนั้นใน
                                                                                                                                            
 16 เรื่องเดียวกัน. 
 17 อุทัย  ไชยานนท,  กากี  (กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพแสดงดาว, 2549). 
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ตอนทายเลม    ผูแตงยังใหเสนอประวัติของกากีคํากลอนวาผูแตงคือเจาพระยาพระคลัง (หน)    โดย
ไมกลาวถึงนายโชติ  มณีรัตน   ทั้งนี้นาจะเปนเพราะผูแตงไดเรียบเรยีงเนื้อหาขึ้นจากหนังสือ กากีคาํ
กลอน สํานวนที่ยังไมไดชําระของโรงพิมพหองสมุด     นอกจากนัน้ยังมกีารวิเคราะหคณุคาของ
กากีคํากลอนไดดังตอไปนี้    คุณคาทางอักษรศาสตร   มีความไพเราะงดงามดวยการใชภาษาที่คม
คาย     คุณคาทางสังคมและวัฒนธรรม เร่ืองศักดิ์ลูกผูชาย   การไมยอมรับการมีชู      และคุณคาทาง
คติธรรม     
 
   2.1.6  นางในวรรณคดี18 ของมาลัย 
   ในหนังสือเร่ืองนางในวรรณคดีของมาลัย เปนหนังสือที่เลาเรื่องราวของ
นางในวรรณคดีตางๆ ทั้งไทยและเทศ  ซ่ึงนางกากกี็เปนหนึ่งในนางวรรณคดีที่ไดรับการกลาวถึงใน
หนังสือเลมนีด้วย    ผูแตงไดเลาเรื่องราวของนางกากีโดยเปนการเรียบเรียงขึ้นจากกากีกลอนสุภาพ
ของเจาพระยาพระคลัง (หน)  และกากีคํากลอน ของโชติ  มณีรัตน    และเนื่องจากกอนที่จะพิมพ
เปนหนังสือนัน้   งานเขียนชิน้นี้ไดทยอยตพีิมพในคอลัมนนางในวรรณคดี   ในนิตยสารกุลสตรีทํา
ใหตองเสนอเนื้อเร่ืองอยางกระชับและมกีารตัดรายละเอยีดบางสวนของเนื้อเร่ืองไป เพราะความจํา
กัดในเรื่องหนากระดาษในการนําเสนอ   อยางไรก็ดพีบวาผูแตงไดมีการแทรกกลอนในกากีกลอน
สุภาพ  เพื่อสรางอรถรสในการอาน  และมกีารวิพากษวิจารณตัวละครและเหตุการณทีเ่กิดขึ้นใน
เร่ืองดวย    ยกตัวอยางเชน 
 

และที่วาทําไมนางไมรองเรียกใหคนชวย  ท้ังยังพูดจาตอปากคําดวยมารยา
หญิง  กิริยาเหลานี้ของนาง  คิดวานาจะมองไดอีกแงหนึ่งวา  นางมีเจตนาถวงเวลา  เพื่อ
รอคอยใหผูคนมาอารักขาคุมครอง  (เพราะเกิดเหตุวุนวายไปทั่วแบบนั้น   การตรวจตรา
ในพระราชฐานนาจะแข็งขันกวาธรรมดา   ถาตองคอยใหพระมเหสีรองเรยีกเสียกอนจงึ
คอยมาคุมกันละกอ   ควรจะปลดออกไดท้ังชุด   ตั้งแตขุนพลไปจนถึงทหารรับใชนะ)   
ท้ังเกรงวาการรองโวยวายอาจจะทําใหตัวประหลาดตรงหนาเกิดโมโหรายทํารายเอาก็
เปนได   ซึ่งก็นาแปลกนะ   ท่ีนางกากีอุตสาหตอปากตอคํากับพระยาครุฑตั้งหลาย
ประโยค   แตกลับไมมีใครโผลหนามาใหเห็นเลย   แมแตพระสวามีท่ีวารักนางหนัก
หนา19 

 

                                                 
 18 มาลัย [นามแฝง], “กากี,” ใน  นางในวรรณคดี  (กรุงเทพฯ : บวรสารการพมิพ, 2536). 
 19 เรื่องเดียวกัน, 124-125.  
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   2.1.7  พญาครุฑ   พาหนะแหงพระเปนเจา20  ของ ส.พลายนอย 
   ในภาคผนวกของหนังสือ “พญาครุฑ  พาหนะแหงพระเปนเจา”  ไดมีการ
เสนอเรื่องกากไีว  โดยเปนการเรียบเรียงเนือ้เร่ืองขึ้นจากกากีกลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง 
(หน)  และกากีคํากลอน ของโชติ  มณีรัตน    อยางไรกด็ีพบวาผูแตงไดมีการตัดรายละเอียดของเนือ้
เร่ืองออกบางสวน    เชน   รายละเอียดเร่ืองความสามารถในการผูกชางยนตของทาวทศวงศ  และ
การใชชางยนตรบกับคนธรรพ     และมีการแทรกบทกลอนจากกากีกลอนสุภาพในเหตุการณสําคญั  
เชน  ตอนนางกากีแอบดูมานพแปลง   ตอนคนธรรพขับเพลงเยยพระยาครุฑ     และแทรกบทกลอน
จากกากีคํากลอนที่เปนบทครวญของนางกากีหลังจากที่ถูกลอยแพลงไปในเนื้อหาดวย  
 
   2.1.8   นิทานพื้นบานชวนอานของไทย21   ของ ลําดวน (ธนพล)  จาดใจ
ดี 
   หนังสือนิทานพื้นบานชวนอานของไทยเปนหนังสือที่รวบรวมนิทาน
พื้นบานเรื่องสาํคัญๆ ของไทย   พรอมกับแปลเปนภาษาองักฤษดวย     นิทานเรื่องกากีก็เปนหนึ่งใน
นิทานพื้นบานที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ดวย     ผูแตงไดเสนอเรื่องตามกากีกลอนสุภาพของ
เจาพระยาพระคลัง (หน)  และกากีคํากลอนของโชติ  มณีรัตน     ไมมีการแทรกบทกลอนใดๆลงไป
ในเรื่อง   ในตอนทายเรื่องผูแตงไดสรุปขอคิดของเรื่องกากีนีว้า “รักแทยอมเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง
ไดในที่สุด” 
 
   2.1.9  กากี   นิทานพูดได22 
   กากี นิทานพูดไดนี้มีการดําเนินเรื่องคลายเนื้อเร่ืองในกากีกลอนสุภาพ
และกากีคํากลอน    แตเนื้อเรื่องในกากี นิทานพูดไดนี้มีการตัดรายละเอยีดตางๆ ออกไปเพื่อความ
กระชับและมคีวามแตกตางจากกากีกลอนสุภาพและกากคีํากลอนในบางตอน   เชน  การไมเอยช่ือ
พระเจาพรหมทัตและชื่อเมืองพาราณสี  แตเรียกวาพระราชาครองเมืองทางใตของภูเขาแหงหนึ่ง
แทน     การเปลี่ยนรายละเอยีดในตอนพระยาครุฑลักนางกากีใหม  โดยกําหนดใหพระราชาพานาง

                                                 
 20 ส.พลายนอย (นามแฝง), “กากี,”  ใน  พญาครุฑ  พาหนะแหงพระเปนเจา (กรุงเทพฯ :  
สํานักพิมพน้ําฝน,2542), 85-102. 
 21 ธนพล  จาดใจดี, นิทานพื้นบานชวนอานของไทย   (กรุงเทพฯ : บริษัทธนพลวิทยาการ จํากัด, 
2547). 
 22กากี  [Online]. Accessed  2 May 2005. Available  from www .familyxone.com 
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กากีไปประพาสปา   ขณะทีน่างกากีเลนน้าํที่ลําธาร  พญาครุฑผานมาเห็นจึงลักตวันางกากีไป  
นอกจากนั้นยงัมีการเปลี่ยนชื่อทาวทศวงศเปนพระเจาปนอีกดวย 
  2.2 เร่ืองสั้น 
   กากี23 ของ สุมาลี  วีระวงศ 
   สุมาลี  วีระวงศไดเขียนเร่ืองสั้นเรื่องกากี  ไวในนิตยสารเฟองนคร  มี
เนื้อหาเปนเรื่องความรูสึกนึกคิดของนางกากีที่มีตอพระยาครุฑ  พระเจาพรหมทัต  และคนธรรพ   
โดยเริ่มเรื่องในขณะทีน่างกากีกําลังถูกพระยาครุฑบินพามาสงคืนเมืองพาราณสี    และจบเรื่อง
ขณะทีแ่พของนางกากใีกลจะลอยไปที่ปากน้ําซ่ึงเปนวังน้ําวน       ในเรื่องสั้นเรื่องนี้   นางกากีไดตดั
พอพระยาครฑุที่หมดรักในตัวนางวา   “ทานคือโจรฉกถวยเมรยัร่ืนรสที่ผูอ่ืนลิ้มแลวมาลองบางดวย
ใจอยาก   เผอิญวามีขมายมาลักลอบดื่มตออีกกอนที่ทานจะหมดแรงกระหายเทานัน้ดอก  ทานจึง
จําเปนตองทิ้งถวยเสีย”     และตั้งขอสงสัยตอการกระทําของพระเจาพรหมทัตที่สงคนธรรพไปหา
นางวา  “อยากจะรูใหแนใจวาที่แทเธอเปนกษัตริยโงหรือชายเชี่ยวฉลาดเชิงอาฆาตที่แกแคนขาไดยิ่ง
กวาสําเร็จ  จะใหขาเชื่อหรือวาเธอคาดไมไดวาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสงมันไปพบขา”    และตอวา
คนธรรพในฐานะที่เปนเครื่องมือของพระเจาพรหมทัตทีท่ํารายนาง  “พรหมทัตสงเจามาเยยขาอีก
หรือ   หรือเจามาเอง  เพื่อดูสภาพเหยื่อที่เจาเปนผูทําลาย”   จากนั้นนางกากีก็สรุปในตอนทายเรื่อง
วาการตองสิ้นชีวิตลงในสายน้ํายังดกีวาความโหดรายของผูชายที่กระทาํกับนาง 
 
  2.3 นวนิยาย   
   เรือนนพเกา   ของ แกวเกา 
   แกวเกาไดเขียนนวนิยายเร่ืองเรือนนพเกาขึ้น   โดยไดรับแรงบันดาลใจ
จากกากีกลอนสุภาพของเจาพระยาคลัง (หน)         ดังขอความที่ปรากฏในคํานําของผูแตงใน
ตอนตนของ นวนยิายเรื่องนี้   วา 
  

….แรงบันดาลใจอยางใจอยางที่สอง มาจากวรรณคดีเรือ่ง ‘กากี’   แมจะ
เทิดทูน เจาพระยาพระคลัง (หน) ไวในฐานะบรมกวีของรตันโกสินทรเพียงใดก็ตาม แต
เมื่ออานเรือ่งกากีครั้งใด ก็อดนึกไมไดวา ทานแตงเพื่อใหประจักษแจงในหญิงพาลฝาย
เดียวเทานั้นนะหรือ แลวผูชายพาลในเรื่องอยาง พญาครุฑ และ คนธรรพ รวมท้ัง ทาว
พรหมทัต สามีผูไมอาจปกปองและไมยอมใหอภัยภรรยา ผูชายเหลานี้จะเรียกวาผิดและ
ถูกมากนอยแคไหน ก็ดูเหมือนจะไมมีใครคํานึงถึงมากนัก  ‘เรือนนพเกา’ จึงจําลอง

                                                 
 23 สุมาลี  วีระวงศ, “กากี,”  เฟองนคร  , 117-119. 
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เรื่องราวของสามชายและหนึ่งหญิง มาลงไวเปนคําถามและคําตอบที่ไมไดจบลงแค
ตอนทายเรื่อง สวนเด็กหนุมสาวในเรื่อง ก็เปนตัวละครประกอบใหสีสันขึ้นบาง เพื่อมิ
ใหเรื่องนี้มีแตบรรยากาศสีเทาเย็นเยียบของเรือนโบราณริมแมน้ํานครไชยศรีเทานั้น24 

 

   นอกจากนั้น  จากการศึกษาเรื่องนวนยิายทีไ่ดรับแรงบันดาลใจจากเรื่อง
กากี   ยังพบขอมูลวามีนวนยิายเรื่องเกาะกากี  ซ่ึงเปนเรื่องราวที่แตงขึ้นใหม  โดยสรางเรื่องใหมตอ
จากเหตุการณที่นางกากีที่ถูกลอยแพแลว   วานางกากีไดไปติดเกาะหนึง่  และใชชีวิตเปนอมตะอยูที่
เกาะนั้น   เพราะรอคอยคนธรรพที่กลับชาติมาเกิดใหมมาหานาง   แตหาตัวเลมไมพบ    
  
ดานจิตรกรรม 
 จากการคนควาเรื่องความแพรหลายของเรื่องกากีในศิลปะดานจิตรกรรม  พบวามี
จิตรกรรมที่เกีย่วของกับเรื่องกากีจํานวนมาก  ตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบัน   ดังมีรายละเอยีดตอไปนี ้
 
 1.กากีในสมุดภาพไตรภูมิ 
 จากการศึกษาความแพรหลายของนิทานเรือ่งกากีในดานจิตรกรรมพบวาหลักฐานครั้ง
แรกในสมดุภาพไตรภูมิสมยักรุงศรีอยุธยา  ซ่ึงสอดคลองกับความเชื่อที่วาเรื่องนิทานกากีเปนที่รูจกั
กันดใีนสมัยอยุธยาอยูแลวนัน้    สมดุภาพไตรภูมินับเปนมรดกทางวฒันธรรมของชาติที่มี
ความสําคัญมากชิ้นหนึ่ง    ดงัขอความวา 
 

สมุดภาพไตรภมูิ   เปนผลงานจิตรกรรมประเพณีบนเอกสารโบราณที่สรางขึ้น
จากความคิดรวบยอดในองคความรู  และความศรัทธาที่มีตอวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิ
พระรวง.....ภาพจิตรกรรมในหนังสือสมุดภาพไตรภูมิ นับเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติท่ีแสดงใหเห็นถึงภูมปิญญาของบรรพชนไทย  ในการถายทอดความรู    ความ
เขาใจในเรื่องไตรภูมิออกมาเปนภาพที่มีท้ังความงดงามในเชิงศิลปะ  และมีความหมาย
ในทางปรัชญาและศาสนา  ซึ่งรายละเอียดของภาพยงัสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติในยุคสมัยท่ีสรางผลงานชิ้นนั้นไดเปนอยางดี   
นับเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีท่ีสําคัญอีกโสดหนึ่งดวย25 

                                                 
 24วินิตา ดิถียนต [แกวเกา],“คํานําผูแตง,” ใน เรือนนพเกา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเพื่อนดี, 2548 ), 
ไมมีเลขหนา. 
 25 กรมศิลปากร,   สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี   เลม 1  (กรุงเทพฯ : 
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน),2542), 1. 
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 ในสมุดภาพไตรภูมิที่อยูในหอสมุดแหงชาติมีหลายฉบบั   สามารถจําแนกยุคสมัยไดโดย
อาศัยขอมูลจากบานแผนก   ตัวอักษร หรือรายละเอียดของภาพมาประกอบการพิจารณา  ฉบับที่เกา
ที่สุดเปนฝมือสมัยอยุธยา  และฉบับที่มีหลักฐานระบุระยะเวลาชัดเจนทีสุ่ดคือ  ฉบับหลวงสมัย
ธนบุรี26  ซ่ึงมีขอความในบานแผนกวา     
  

          สมเด็จพระบรมกษัตราธราช.. กรุงธนบุรีศรมีหาสมุทร...   จึงตรัสสั่งเจา
พญาสรีธรรมธริาชผูเปนอรรคมหาเสนาธิบดี   ใหจัดพระสมุดเนื้อดีแลวใหสงไปแกชาง
เขียนใหเขียนไตรภูมิ  ใหไปเขียนในสํานักสมเด็จพระสังฆราช   ใหสมเด็จพระสังฆราช
บอกกลาวบังคับใหเขียนตามเรื่องราว  มีในพระบาฬีแลวใหคัดบาฬีประกบลงไวใหแจง
จงทุกประการ  จะไดเปนคติสืบไป27   

 
 จิตรกรรมเรื่องกากีนี้ปรากฏอยูทั้งในสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยาและธนบุรี   มี
รายละเอียดดังตอไปนี ้
 ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรงุศรีอยุธยา28 เลขที่ 6  หนาปลาย    เปนภาพพระยาครุฑอยู
ในวิมานสิมพลีกับนางกากี   มีคนธรรพกําลังเกาะขอนไมลอยอยูในทะเล    และมีขอความวา    
“ปญจนิบาต  พระยาครุฑราชลักนางกากไีปไวในเกาะสมิพลีทวีปนั้น   นายนาฏกเุวรโดยสารสําเภา
ไป  มังกรผุดขึ้นตี...........(ขอความชํารุด)”29   มีคําบรรยายของผูจัดพิมพใตภาพนัน้เขียนไววา  
“ภาพจากกากาติชาดก   พระยาครุฑลักนางกากีไปไวที่เกาะสิมพลี     นาฏกุเวรไดโดยสารสําเภาไป
สืบความ  แตถูกมังกรผุดขึน้มาทําใหเรือสําเภาแตก  จึงเกาะกระดานไปแอบซอนอยูในวิมาน
สิมพลี” 
 ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรงุศรีอยุธยา  เลขที่ 8  หนาปลาย    เปนภาพพระยาครุฑอยูใน
วิมานสิมพลีกบันางกากี   มคีนธรรพกําลังเกาะขอนไมลอยอยูในทะเลเชนกัน    และมีขอความกลาว
วา “ในปญจนบิาตวาพระยาครุฑนิมิตเปนมานพมาเลนสกาดวยพระยาพาราณสี  เห็นนางกากีพระ

                                                 
 26 เรื่องเดียวกัน , 2. 
 27 เรื่องเดียวกัน, 3. 
 28 ไมเคิล ไรท  สันนิษฐานวาสมุดภาพไตรภูมิเลมนี้นาจะมีอายุถึงสมัยสมเด็จพระเจานารายณ 
(พ.ศ.2199-2231)  อางจาก ไมเคิล ไรท, “หนังสือภาพไตรภูมฉิบับกรุงศรีอยธุยาและฉบับธนบุรีพิมพ
เผยแพรครั้งแรกแลว !”  ศิลปวัฒนธรรม  22 , 3 (ม.ค. 2544) : 77. 
 29 กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี   เลม 1, 65. 
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อรรคมเหสีพระยาพรหมทัตงามยิ่งนัก  มใีจรักลอบลักภาไปไวในสิมพลี   พระยาใชใหคนธรรพช่ือ
นาถกุเวนไปตามนางแล”30 
 ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรงุธนบุรี เลขที่ 10/ก    หนาปลาย   เปนภาพพระยาครุฑอยูใน
วิมานสิมพลีกบันางกากี   มคีนธรรพกําลังเกาะขอนไมลอยอยูในทะเล    และมีขอความคลายสมุด
ภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา  เลขที่ 8   วา “ในปญจนิบาตวาพระยาครุฑนิรมิตเปนมานพมาเลน
สกาดวยพระยาพาราณสีเห็นนางกากีพระอัคมเหสีพระยาพรหมทัตทรงพระรูปโฉมงามนักมีปติพัท
รักใคร  ลอบลักพาไปไวในวมิานสิมพลี   พระยาใชคนธรรพ  ช่ือนาฏกุเวนไปตามนางแล”31 
 
 2.กากีในจิตรกรรมบนบานประตู 
 วัดหนาพระธาตุ  ต.ตะคุ  อ.ปกธงชัย  จ.นครราชสีมาเปนวัดเกาแกวัดหนึ่งของภาคอีสาน  
สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน   ภายในมภีาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนเทีย่ว
กับเรื่องทศชาติและชาดกตางๆ ตลอดจนวถีิชีวิต   ภายในวัดยังมีหอไตรกลางน้ําสรางดวยไมหลังคา
มุงกระเบื้อเผา   บานประตูทาํลวดลายรดน้าํรูปนกอุมนางในเรื่องพระยาครุฑลักนางกากี   ผนังดาน
ในมีภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติ  กรมศลิปากรไดสํารวจบูรณะซอมแซมบางสวนที่ชํารุดและขึน้
ทะเบียนเปนโบราณสถาน  เมื่อ พ.ศ.253932 
 
 3.กากี ของ เหม เวชกร 
  เหม  เวชกร จติรกรผูมีช่ือคนหนึ่งของไทยที่ไดสรางสรรคผลทางทางศิลปะดาน
จิตรกรรมเอาไวมากมายและหลากหลายแนว   ดังที่มีผูกลาวถึงภาพวาดของเหม  เวชกร  ไดวา 
 

        เหมเขียนมาแลวท้ังนั้น ไมวาจะเปนวรรณกรรมศาสนา เชน พุทธประวัติ นรก
สวรรค ชนิดที่ติดตามศาลาวัด ชาดก วรรณคดีไทยทุกยุค จากคลาสสิกอยาง สังขทอง 
ไกรทอง พระลอ พระอภัยมณี กากี เงาะปา สาวเครือฟา จนถึงบรรดา "นิยายสิบสตางค" 
รูปประกอบหนังสือเรยีน ประวัติศาสตรชาติไทยแตครั้ง "ภูเขาอัลไต" ตราบเทารัชกาล
ปจจุบัน แลวยังจะเรื่องพมารามัญ คือ ราชาธิราช และ ผูชนะสิบทิศ เรื่องจีนเชน สามกก 

                                                 
 30 เรื่องเดียวกัน, 169. 
 31 กรมศิลปากร, สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี   เลม 2  (กรุงเทพฯ : บริษัท 
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน),2542), 179. 
 32สุมาลี  โฆษิตนิธิกุล, “จิตรกรรมไทยวัดหนาพระธาตุล้ําคาของทองถิ่นของชาติ,”  สยามรัฐ,  26  
กุมภาพันธ 2543, 19. 
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ตลอดถึงกามนติและมหาภารตยุทธแหงมัธยมประเทศ       แมเรื่องลิเกฝรั่งอยาง
โศกนาฏกรรมความรักระหวางพระนางคลีโอพัตรา ราชินีไอยคุปต กับ มารก แอนโทนี 
ขุนทัพโรมัน ก็ไมพนมือเขา33 
 

 สําหรับจิตรกรรมที่เกี่ยวของเรื่องกากีนี้  พบวาเหม   เวชกร ไดทําหนาทีเ่ปนผูวาด
ภาพประกอบใหกับวรรณคดีเร่ือง  “กากีคาํกลอน”  และ “กากี ภาค 2”  ของนายตํารา ณ เมืองใต      
ภาพวาดประกอบเรื่องกากีคํากลอน  มีจํานวน 13  ภาพ    ไดแก   ภาพนางกากีแอบดูมานพแปลง    
ภาพนางกากีครวญถึงมานพแปลง   ภาพมานพแปลงเกีย้วพาราสีนางกากี     ภาพมานพแปลงพานาง
กากีออกจากหองบรรทม     ภาพมานพแปลงชมทะเลกับนางกากีระหวางทางไปวิมานสิมพลี    ภาพ
มานพแปลงสงัวาสกับนางกากี   ภาพฤาษสัีงวาสกับนารผีล    ภาพคนธรรพโลมนางกากี     ภาพ
มานพแปลงเลนน้ํากับนางกากี  ภาพคนธรรพสังวาสนางกากี     ภาพนางกากีออนมานพแปลง
หลังจากที่มานพแปลงทราบความจริงจากคนธรรพแลว    ภาพนางกากถูีกขังคุก  และภาพนางกากี
ถูกลอยแพ 
 สวนภาพวาดประกอบเรื่องกากีภาค 2    มีจํานวน  27 ภาพ     ไดแก   ภาพนางกากีอยูบน
แพ  4 ภาพ   ภาพนายเรือคุยกับนางกากี   ภาพลูกเรือแยงชิงนางกากี   ภาพนายเรือสังวาสนางกากี   
ภาพฉากอัศจรรยระหวางนายเรือและนางกากี   ภาพนางกากีเตนรําถวายศาลเทพารักษ    ภาพนาง
กากีเลนน้ํากับนายเรือ    ภาพกากีนอนพักผอนใกลศาล   ภาพนายโจรพบนางกากี   ภาพนายโจรฆา
นายเรือเพื่อชิงนางกากี    ภาพนายโจรอุมนางกากกีลับถํ้า    ภาพสมุนโจรยื้อแยงนางกากี   ภาพนาง
กากีหลงปา   ภาพทาวทศวงศประพาสปา   ภาพทาวทศวงศพบนางกาก ี   ภาพชาวเมอืงไพสาลีรอ
ชมนางกากี    ภาพทาวทศวงศอยูกับนางกากีในหองบรรทม   ภาพคนธรรพปลอมตัวเปนคนขับพิณ   
ภาพทาวทศวงศและนางกากฟีงคนธรรพขับพิณ    ภาพฉากอัศจรรยระหวางคนธรรพกับนางกากี    
ภาพทาวทศวงศเห็นนางกากคีบชูกับคนธรรพ   ภาพนางกํานัลแกลงทําเสื้อผาหลุดดึงความสนใจ
จากทหารเพื่อใหคนธรรพและนางกากหีน ี   ภาพคนธรรพพานางกากีหนีออกจากวัง   และภาพ
คนธรรพและนางกากีครองรักกันอยางมีความสุข 
 
 4.กากี ของ ชวง  มูลพินิจ 
 ชวง  มูลพินิจเปนจิตรกรผูมช่ืีอเสียงของไทยและมีรูปแบบการวาดภาพที่เปนเอกลักษณะ
เฉพาะตวั    ดังมีผูที่กลาวถึงลักษณะภาพวาดของภาพวาดของชวง  มูลพินิจ   ตอไปนี้   

                                                 
 33 ศรัณย ทองปาน,  “หลายมุมมองของครูเหม,”  สารคดี  18, 213 (พฤศจิกายน  2545) : 24. 
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งานของชวงในระยะแรกเริ่มเปนภาพลายเสน ท่ีประยุกตความออนชอยของ
ลายไทย เขากับรูปทรงแบบเหมือนจริงไดอยางกลมกลืน ตอมาจึงไดพัฒนามาใชเทคนิค
สีน้ํา และสีน้ํามัน ความงาม ท่ีศิลปนผูนี้เนรมิตข้ึน สวนใหญแสดงถึงเรื่องราวของ
ดอกไม แมลง สัตว มนุษย ท้ังในแงอีโรตกิ จนกระทั่งถึงนัยการมองเหน็ในวัฏสงสาร
ของชีวิต เปนการผนึกเรือ่งราวทางอุดมคติกับธรรมชาติเขาไวดวยกันอยางงดงาม 
แนบเนียน ลงตัว34 

 จากการศึกษาพบวาชวง  มูลพินิจ  ไดรับแรงบันดาลใจจากนิทานเรื่องกากี ในการ
สรางสรรคงานจิตรกรรม จาํนวน 4  ภาพ     ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
 ภาพครุฑ กากี  (Garuda & Kaki)  เปนภาพวาดลายเสนบนกระดาษ  (Pen on paper)รูป
เชิงสังวาสระหวางพระยาครุฑสังวาสนางกากี   วาดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2521   
 ภาพครุฑ  กาก ี  (Garuda & Kaki)  เปนภาพวาดสีน้ํามนับนผาใบ (Oil on canvas) รูปเชิง
สังวาสระหวางพระยาครุฑและนางกากี   วาดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2530 
 ภาพครุฑ กากี (Garuda & Kaki)   เปนภาพวาดสีน้ํามันบนผาใบ (Oil on canvas) รูปเชิง
สังวาสระหวางพระยาครุฑและนางกากี   วาดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2533 
 ภาพขามสีทันดร  (Across the divine ocean)   เปนภาพภาพวาดสีน้ํามนับนผาใบ (Oil on 
canvas) รูปเชิงสังวาสระหวางพระยาครุฑและนางกากีเหนือแมน้ําสีทันดร    วาดขึน้เมื่อป พ.ศ. 
2533   
 แมวาภาพวาดที่ไดรับแรงบนัดาลใจจากวรรณคดีเร่ืองกากีเหลานี้จะถกูเขียนขึน้ตางกรรม
ตางวาระกัน  แตเมื่อมีการรวมรวบงามศิลปะของชวง  มลูพินิจ จัดพิมพเปนหนังสือในชื่อชวง  มูล
พินิจ   ป พ.ศ.2546   ไดมีการจัดภาพวาดเรื่องกากีตางๆ  ไวในหมวดหมูเดียวกัน คือ  หมวดความรัก    
 ผลงานที่รูจักกนัดีอีกอยางหนึ่งคือ การออกแบบตวัหนังสือช่ือเร่ือง และโปสเตอร 
ภาพยนตรไทยในแนววรรณคดี หรือเร่ืองพื้นบานไทยสมัยเกา  ซ่ึงชวง  มูลพินิจไดออกแบบ
ตัวหนังสือช่ือเร่ืองของภาพยนตรเร่ืองกากี  ของ ไชโย ภาพยนตรดวย    
 
 5.กากี ของ จักรพันธ   โปษยกฤต 
 จักรพันธ  โปษยกฤต  เปนศลิปนที่ไดสรางสรรคงานจิตรกรรมที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก
วรรณคดหีลายเรื่อง   ไมวาจะเปนอิเหนา   พระลอ   พระอภัยมณี    ขุนชางขุนแผน   กากี  ฯลฯ     
ลักษณะงานจติรกรรมของจักรพันธ มีความเปนเอกลักษณแตกตางจากผูอ่ืน    ดังที่มีผูกลาวถึงไววา     

                                                 
 34 “60 ป ชวง มูลพินิจ,”  ผูจัดการ,   พฤศจิกายน  2543. 
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ช่ือวาภาพเขียนฝมือจักรพันธ  โปษยกฤตแลว  ผูมีรสนยิมดานศิลปกรรมไทย

นอยคนนักที่จะบอกไมไดตั้งแตแรกเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพประเภทจับฉากเดนใน
ทองเรื่อง วรรณคดีไทยมาถายทอดลงเปนเสนสายและสีสันดวยแลว   กลาวไดเต็มปาก
วาจักรพันธเปนหนึ่ง ท้ังในเชิงชางและในแงท่ีเปนผูสรางผลงานลักษณะนี้ออกมา
ติดตอกันสม่ําเสมอ35 

 
 จักรพันธ  โปษยกฤต  ไดวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องกากี 2  ภาพ   ซ่ึงทั้งสองภาพเปนการจบั
ฉากเดนในทองเรื่องเปนตอนพระยาครุฑอุมนางกากีบนิไปวิมานสิมพลี   โดยภาพหนึ่งเปนภาพสาย
เสนแนวจิตรกรรมประเพณี   สวนอีกภาพเปนภาพสีน้ํามนั 
 
ดานคตีกรรม 
 ความแพรหลายของนิทานเรือ่งกากีในดานคีตกรรม พบวามีการนาํบทมโหรี ของ 
เจาพระยาพระคลัง (หน)   ทีม่ีความไพเราะและเปนทีน่ิยมกันมากในชือ่วา “ตับกาก”ี   นอกจากนั้น
ยังพบวาในสมยัปจจุบนั  มีผูที่นํานิทานเรือ่งกากีไปดดัแปลงเปนบทเพลงตางๆ จํานวนมาก  ทั้ง
เพลงแหล  เพลงลูกกรุง  และเพลงไทยสากล   ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
   
 1. เพลงเหฉิมพลี ของ พร ภริมย 
 นิวัติ  กองเพยีร ไดกลาวถึงเพลงเหฉิมพลีของพร ภิรมยวา  “ตั้งใจเขียนขึ้นสูเหกากีของ
เจาฟากุงเลยทีเดียว   ฟงแลวก็ตองรับวาพร ภิรมยนั้นไปไดถึงฉิมพลี เพราะสามารถใชคําแมไม
อลังการแตก็งามและไดความหมาย สรางภาพและจินตนาการอันเพรศิพร้ิงยิ่งนัก”36    เพลงเหฉิมพลี
มีเนื้อความบทอัศจรรยตอนพระยาครุฑสังวาสนางกากี   ดังขอความตอไปนี ้   
 
 นองนอน  นอนหนุนตักพี่นอน 
 นอน  นอน  นอน  นองนอน จะกลอมใหนอน 
 ฉิมพลีพิมานมาศ  สุดสวาทนาฏกากี     เวนไตยใหยินดี  ปรีดาแนบแอบนางชม 
 สองสุขสองสวาท   แสงโสมสาดสองสุขสม  สองสนิทสองชดิชม สองภิรมยสมฤดี 

                                                 
 35 วรรณา  นาวิกมูล, “ภาพเขียนของจักรพันธกบัวรรณคดี,” ใน วรรณคดี-ศิลปะ ประสานศิลป   
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาวรรณคดี  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2536), 63. 
 36 นิวัติ   กองเพียร, “เหฉิมพลี  ของพร ภริมย,”   ศิลปวัฒนธรรม 21, 11 (กันยายน 2542) : 35. 
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 นกแนบนวลนางนอน กางสองกรโอบกากี   ช่ืนชีวันขวัญชีว ีแนบฉิมพลีหลับไมลง 
 สะทานชานไกรลาส พิศวาสประหลาดหลง พระสุเมรุคอยเอนลง ทอดองคตรงหิมพานต 
 นาคีสีทันดร    เริงสาครกระฉอกฉาน    กระเทือนถึงบาดาล   แผพังพานเขาถ้ําไป 
 ราหูจับจันทรา      สูฤทธิ์ราหูไมไหว     ราหูอมสมฤทัย     ไมยอมใหพระจันทรจร 
 อสุนีบาตฟาดสายฟา ตองภูผาหนาสิงขร ราหอูายคลายจันทร สุดอาวรณอาลยัจันทร 
 นาคีเริงสาคร    ออนใจตัวกลวัสุบรรณ  แผลงฤทธิ์พนพิษพลัน   หนีสุบรรณเจาสิมพลี 
 ยอดเอยเจายอดรัก    ผูมีพักตรผองโสภ ี  หลับตาอยาพาที  ฟงเสียงพี่อยารําคาญ 
 ตักพี่นี้แทนหมอน ทิฆัมพรแทนมุงมาน    โพยภัยไมแผวพาน    หลับสําราญดังฉิมพลี 
 นองนอน  นอนหนุนตักพี่นอน 
 นอน นอน นอน นะ นอนจะกลอมใหนอน 
 
 2. เพลงเหพรหมทัต  ของ พร ภิรมย    
 เพลงเหพรหมทัต เปนเพลงที่เลาเหตุการณตอนที่พระเจาพรหมทัตเลกิเลนสกากับมานพ
แปลงแลว  ไดเขามาหานางกากีในหองบรรทม   แตไมพบนาง จึงทําใหเสียพระทัยและใหคนธรรพ
ชวยคนหานางกากีทั่วราชวัง     เพลงนี้สรางภาพใหพระเจาพรหมทัตเปนกษัตริยที่ชรามากใน
ลักษณะ “งกเงิ่นเดินงกงัน”  และมี “ไมเทายันเหยาะยางมา”  แตยังมีความมัวเมาในกิเลสตัณหา  
ทาทางนาสังเวชไมสงางามอยางกษตัริย  นอกจากนัน้ยังมกีารวิพากษพระยาครุฑในตอนทายเพลง
ดวย    เพลงเหพรหมทัต มีเนือ้ความตอไปนี้ 

 
     พรหมเอยพรหมทัต  จอมกษตัริยผูชรา     กลับจากเลนสกา   เขาถึงปราสาทสุวรรณ 
หมายกอดยอดนารี  โฉมกากีเจาจอมขวัญ     งกเงิ่นเดินงกงนั      .ไมเทายันเหยาะยางมา 
     กาวข้ึนบนแทนที่      เรียกกากีพี่มาหา        หมายชมภิรมยา        มาแมมาโฉมกากี 
อยายั่วใหผวัคลัง่       พี่กลับค่ําคงโกรธพี่     ออกมาเถอะกากี       จะเฆี่ยนตีพี่ก็เอา 
        เงียบกริบผิดสังเกต  นาสังเวชกษัตริยเฒา   เผลอใจลมใสเอา   ตองใชเขาเช็ดน้ําตา 
สูทนเรียกคนธรรพ      จาละหวั่นเรงคนหา     ท่ัววังทั้งพารา       ไมพบหนาโฉมกากี 
        ไมยอมสรงเสวย       ไมยอมเสยแมเกศี      ทิวาเปนราตรี      พระทรงมีแตวาโย 
หทัยใหนิวรณ      จูบแตหมอนนอนโมโห    ตัณหาเจือกาโม      รองไหโฮคิดถึงเมียฯ 
         ครุฑาไมนาทํา      ใหศีลชํ้าทําศีลเสีย    ใครจักไมรักเมีย   ครุฑทําเสียลักเมียคน 
ครุฑสรางศีลดางพรอย  คนจะพลอยอกุศล  สรางเวรเห็นแกตน    หนีไมพนหนามงิ้วเอย 
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 3. เพลงเหคนธรรพ  ของ  พร  ภิรมย 
 เพลงเหคนธรรพ   เปนเพลงที่เสนอเหตุการณตอนที่พระยาครุฑมาเลนกสกาเพื่อแกสงสัย
หลังจากที่ลักนางกากไีป  คนธรรพไดกล่ินนางกากีติดตวัพระยาครุฑมา จึงแสรงขับเพลงถึงนางกากี
วานางอยูคนเดียวคงจะเหงา และอาจใครเขามาเกี้ยวพาราสีนางได     ทาํใหพระยาครฑุรีบกลับ
วิมานสิมพลี  โดยมีคนธรรพแปลงเปนไรตามแทรกขนพระยาครุฑไปดวย    คนธรรพรอจนพระยา
ครุฑออกไปหาอาหารจึงออกมาหานางกากี     คนธรรพใชวิธี “เกี้ยวแกมขู”     ทําใหนางกากีตอง 
“กลํ้ากลืน”   ยอมเปนของคนธรรพ          เพลงเหคนธรรพมีเนื้อความตอไปนี ้
 
  นาฏเอยนาฏกุเวน     ถูกเจาเกณฑหากากี   เกรงพระนรบดี       พรหมทัตขัดพระทัย 
 ครบวันเจ็ดทิวา     จัดสกาออกมาให    มานพกับทาวไท      ดั่งเคยไดเลนพนัน 
  ไดกลิ่นหอมกากี    ดูทาทีมานพนั้น   กระสับกระสายพลัน  จึ่งคนธรรพเริ่มบรรเลง 
 โอนองผูผองพกัตร     เกรงนองจักถูกขมเหง     อยูหลังคงวังเวง      เกรงคนดีตีทายครัว 
  ครุฑฟงหันหลงักลับ ไมคํานับเจาอยูหวั คนธรรพพลันรูตัว ลาเหนือหวัตามครุฑไป 
 ครั้นถึงรมไทรทอง     ไมทันมองผูสงสยั    คนธรรพแปลงเปนไร   แทรกขนไปถึงฉิมพลี 
  คนธรรพพลันยัง้หยุด  แอบดูครุฑกับกากี   ครุฑเฝาเคลาคลุกคลี   ท้ังราตรีไมนิทรา 
 สิ้นแสงสุรียใส    ครุฑตองไปจับภักษา    คนธรรพพลันออกมา    กากีเห็นแทบเปนลม 
  คนธรรพชาญเชิงชู  เกี้ยวแกมขูอยูเสียงขรม  จุมพิตชิดนางชม ดวยอารมณกเิลสแรง 
 กากีตองกล้ํากลนื    ใหชูช่ืนสุดสาปแชง    รักซอนซอนรักแซง    คนธรรพแกลงดวยกลกาม 
 
 4. เพลงเหครุฑ   ของ พร  ภิรมย 
 เพลงเหครุฑ  เปนเพลงที่เสนอเหตุการณตอนที่พระยาครุฑบินมาเลนสกากับพระเจา
พรหมทัต  และไดพบกับนางกากีจึงแอบลักพานางกากีมาที่วิมานสิมพลี   โดยไมมีความละอายเกรง
กลัวตอบาป กรรม   และวิพากษการกระทําของพระยาครฑุในฐานะที่เพื่อนทําผิดตอเพื่อน ไมควรที่
ใครจะเอาเยี่ยงอยาง     นอกจากนั้นยังแสดงใหเห็นวาผูที่รับกรรมจากเหตุการณคร้ังนีก้็คือนางกากีที่
เปน “ผูมีกรรม  มาชอกช้ําบนฉิมพลี” นั่นเอง    เพลงเหครุฑมีเนื้อความตอไปนี ้

 
  ปางหลังยังมีครฑุ   ฤทธิรุทธเกินปกษี   อยูยังท่ีฉิมพลี   สมญามีวาเวนไตย     
เปนเพื่อนของกษัตริย   พรหมทัตผูทรงชัย   เจ็ดวันตองบินไป     ใหเพื่อนเห็นเลนสกา        
  นทีสีทันดร    ถูกครุฑตอนเปนภักษา    วันหนึ่งจึ่งครุฑา  เลนสกาพบกากี    
ศรรักปกใจครุฑ   ยั้งไมหยุดครุฑพาหนี   บินพามาฉิมพลี  โดยไมมีความละอาย      
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  ครุฑชั่วไมกลัวบาป โลกียอาบใจหยาบคาบ กาเมหมกอบาย เสียเชิงชายลักชูชม    
เมียใครใครก็รัก   เพราะหมายจักสูสุขสม   กาโมครุฑโสมม  จักตองจมอเวจี      
   แตครุฑไรหิริ   ขาดสติฤทธิบัดสี      แรงโลมโฉมกากี   โดยไมมีธรรมะเตือน    
เปนคนเตือนตนได  ตนเตือนใจใครจะเหมือน เพื่อนเราอยาเผาเรือน อยาทําเหมือนเชนครุฑา     
  เปนเพื่อนพรหมทัต   ยังคิดตัดเสนหา   ลักเมียของเพื่อนมา ใจหยาบชาสาระยํา    
ฉิมพลีหนอฉิมพลี    กอนเปนที่สุขเลิศล้ํา     กากีผูมีกรรม  มาชอกช้ําบนฉิมพลี 

 
 5. เพลงคนธรรพรําพึง   ของชรินทร  นนัทนาคร 
 เพลงคนธรรพรําพึง ของชรินทร  นันทนาคร มีเนื้อหาเปนบทครวญของคนธรรพถึงนาง
กากี   โดยมีการตีความตวัละคร “คนธรรพ” ใหมวาเปนผูที่หลงรักนางกากีมาตั้งแตแรก  หาก
พิจารณาเนื้อหาของบทเพลงเปรียบเทียบกบัเนื้อเร่ืองกากกีลอนสุภาพแลว  บทรําพงึของคนธรรพ
ตอนนี้นาจะสามารถแทรกไดในตอนที่คนธรรพทราบวานางกากหีายไป   เพลงคนธรรพรําพึงมี
เนื้อความดังตอไปนี ้
 

ช่ืนใดหาใครจะสู     ช่ืนยอดชูกากี      กลิ่นเจานี้พี่ยังอาวรณ   ดวงใจจากพี่ไป       
ฤทัยพ่ีแทบขาดรอน  อาวรณเจาไมวาย   ตรมตรอมอยูเดียวดาย   ยามพระพายโชยกลิ่น
เจามา   กลิ่นสุดาหอมระรื่น  จากไปวิมานเมืองแกว  ลืมพี่แลวทรามชื่น  พี่ทนฝนระกํา
ดวงใจ   รอคอยยอดเทวี  ฤดีพีแ่ทบบรรลัย  ดวงใจพี่กังวล   รวยรินกลิ่นสุคนธ   ลอยหอ
มวนดังกลิ่นเจาเอย   พี่เลยฝนใจขม    อยูไกลแมใจยังมั่น  คงโศกศัลยชีวี ปานฉะนี้เจาคง
ระทม  นอนเดียวเปลี่ยวอุรา  น้ําตานวลเจาจะนอง  ปรางทองเจาจะตรม    ใครพาเจาลอย
ลม   ไปชิดชมเจายอดสุดา  แกวตา  ขวัญใจพี่ 

 
 6.เพลงกากีเหมือนดอกไม  ของ ชรินทร  นันทนาคร 
 เนื้อเพลงของเพลงกากีเหมือนดอกไม ของ ชรินทร  นันทนาคร   โดยเนื้อเพลงตอนแรก
กลาวถึงดอกไมงามที่ถูกทํามีรอยชํ้าเพราะคนและแมลงที่หลงมาชื่นชมความงามนั้น      จากนั้นจงึ
กลาวเปรียบดอกไมเหมือนกับนางกากีทีม่ีกรรมทําใหเกิดมารูปงามแตใจทราม  จนทําใหนางตอง
เสียใจเพราะความรัก    เนื้อเพลงกากีเหมือนดอกไม  มดีงัตอไปนี ้
 

โอ...มาลี  นี้ใครชมเลน   กลบีเจาเปน...รอยชํ้า  ใครทําใหเจาเฉา  หรือภมุรา
แกลงมาภิรมยชมเจา  มองแลวพายิ่งเศรา   เจาเคยพริ้งเพรา  กลับมาอับเฉา  เพราะมือคน
ชม  ใครอยากจะรัก  ใครอยากจะดม   ใครอยากจะชม  นิยมวาเดนดี    
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เปรียบกานดา  โสภางามผอง  โอรูปทองใจทราม  มีนามวากากี  สวยอรชร  
กลิ่นขจร  หอมดังมาลี  กรรมของนางเทวี  เจางามโสภี  แตใจบัดสี  เพราะมีอารมณ   ใจ
อยากจะรัก  ใจอยากจะชม   ใจกลับระทม   เพราะลมสวาทเอย 

 
 7.เพลงใครวากากีชั่ว  ของ รุงฤดี  แพงผองใส 
 เพลงใครวากากีช่ัว ของรุงฤดี  แพงผองใส  เปนการกลาวถึงนางกากีทาํความผิดไปเพราะ
ยึดมั่นในความรัก  ไมสามารถหามใจของตนได   แตแลวนางกากีก็ตองทนทุกขเพราะผูชายที่กลับ
ทํารายจนทําใหนางกากีตองถูกผูคนเหยยีดหยาม   ในตอนทายของเนื้อเพลงมีการกลาวสรุปถึงตัว
นางกากวีา  นางเปนทาสความรักจนลืมศกัดิ์ความเปนผูหญิง  และเปนเหยื่อโลกียเพราะความ
ออนแอของจติใจ     เนื้อเพลงใครวากากช่ัีว  มีดังตอไปนี้ 
 

โอมาลีนี้ใครชมเลน   ใหเจาเปนราคี     นารีผูมีมาร    หลงมนตคนธรรพ   
ผลักดันขวัญใจนงคราญ   ลมรักพาลอยผาน   สูแดนแสนสราญ  สถิตสถานวิมานฉิมพลี   
เธอมั่นในรัก  สลักฤดี  ใชวากากี  นั้นมีใจที่ทราม    

ปวดอุราน้ําตาไหลหลั่ง  ตองจากวังแรมรอน   บังอรยอดคนงาม  วิวาหทลาย  
วุนวายเพราะชายใจทราม   ใจหนอใจใครหาม   เลื่อนลอยคลอยตาม  ผูคนเหยียดหยาม  
ไรความปรานี    

เปนทาสความรัก   ลืมศักดิ์นารี   เปนเหยื่อโลกยี  ฤดีท่ีออนแอ 
 
 8.เพลงกากี   ของ  บิ๊กแอส (Big ass) 
 แมวาเพลงนี้จะมีช่ือเพลงวากากี    แตในเนื้อเพลงไมปรากฏชื่อของนางกากีเลย    เมือ่
พิจารณาจากเนื้อเพลงพบวาเพลงนี้เปนความรูสึกของผูชายคนหนึ่งที่คดิถึงคนรักที่ตองพลัดพราก
กันไป  และตองการใหคนรกักลับคืนมา      เพลงกากีนีน้าจะเปนลักษณะของการไดรับแรงบันดาล
ใจจาก   เรื่องราวของนางกากีมากกวาตองการเลาเรื่องนางกากีหรือกลาวถึงนางกากีตามในวรรณคดี      
เพลงกากีมีเนือ้ความดังตอไปนี้ 
  

กลิ่นหอมยงัวนเวียนไมเคยจางหาย     กลิ่นนี้เปนของเธอในคืนนั้นยังฝงใจ    
เธอคือความทรงจําท่ีฉันนั้นลืมไมลง    ไดแตหลงไปสุดไกล     
เธอคือคนที่ชายทุกคนใฝฝน   อยากมีเธอขางกาย 
กลับมา   สักที    กลับมา  ไมวาจะอยูกับใคร    
กลับมา   สักที    กลับมา   อยาหนีไป  ฉันเฝารอแตเธอ 
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กลับมา   สักที    กลับมา    สักที   อยากจะเจอ    
กลับมา   สักที   คนดี   ฉันรักเธอ    คิดถึงเธอ   คิดถึงเธอเหลอืเกิน 
ปานนี้  เธอคนดีคงอยูไกลแสนไกล   ปานเธอจะอยูในออมกอดของผูใด   
เธอทําใหใจฉันรอนรนรอนรุมรุนแรง    เกินกวาฉันจะหามไหว    
เธอทําใหใจฉันปนปวน    คลั่งไคลตัวเธอ  แตสุดทายก็ไป 
เธอไดยินบางไหม … บางไหม … วาคิดถึงเธอ 
เธอรูตัวบางไหม … บางไหม … วาคิดถึงเธอ    คิดถึงเธอ … เหลือเกิน 

 
ดานนาฏกรรม 
 จากการศึกษาเรื่องความแพรหลายของเรื่องกากีในศิลปะดานนาฏกรรม   พบวามีผูมีนํา
เร่ืองราวของกากีไปจัดแสดงเปนการแสดงมากมายหลายประเภท   ทั้งที่เปนละครนอก   ละครเสภา   
ละครเวทีสมัยใหม  ละครโทรทัศน    ภาพยนตร   ตลอดจนเปนการแสดงเบ็ดเตล็ดตางๆ   ดังมี
รายละเอียดตอไปนี ้
 
 1.ละครนอก 
  1.1กลอนบทละคร เร่ืองกากี เลขท่ี 41   
  หอสมุดแหงชาติไดจากกองการสังคีต  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2489  มีเนื้อ
เร่ืองตั้งแตพระยาครฑุแปลงกายเปนมานพมาเลนสกากับพระเจาพรหมทัต  จนถึงคนธรรพดีดพิณ
ขับเพลงชมโฉมนางกากีเยาะเยยพระยาครฑุ   ซ่ึงตอจากนั้นตนฉบับขาดหายไป 
 
  1.2 กลอนบทละครเรื่องกากี  เลขท่ี 42    
  หอสมุดแหงชาติไดจากกองการสังคีต  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2489  มีเนื้อ
เร่ืองตั้งแตพระเจาพรหมทัตส่ังใหปาวประกาศหาคนมาเลนสกาดวย   พระยาครุฑแปลงกายเปน
มานพมาเลนสกากับพระเจาพรหมทัต  จนถึงพระยาครุฑนํานางกากีมาสงคืนและพระเจาพรหมทัต
บริภาษนาง  ซ่ึงตอจากนัน้ตนฉบับขาดหายไป 
 

  1.3 กลอนบทละครเรื่องกากี เลขท่ี 43        
  พระองคเจาสุดาสวรรคประทานหอสมุดแหงชาติ  ศก 131  มีเนื้อเร่ืองตัง้แตพระ

เจาพรหมทัตส่ังใหปาวประกาศหาคนมาเลนสกาดวย   จนถึงพระเจาพรหมทัตคร่ําครวญถึงนางกากี
และโกรธเกรีย้วขับไลนางกาํนัล ซ่ึงตอจากนั้นตนฉบับขาดหายไป   แตมีการเพิ่มเติมเนื้อเร่ืองตอน
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ยักษกาลจักรรบกับพระยาครุฑเพื่อชิงนางกากีแทรกในตอนพระยาครุฑพานางกากไีปเที่ยวปาหิม
พานต   

  นอกจากกลอนบทละครทั้งสามสํานวนนีแ้ลว  ยังพบวาสมเด็จพระบวรราชเจา  
กรมพระราชวงับวรมหาศักดพิลเสพ ไดทรงพระราชนิพนธบทละครนอกเรื่องกากี ตอนพระยาครฑุ
ลักนางกากี   แตไมพบตนฉบบั      
  
 2.ละครเสภา 
  2.1 บทละครเสภาเรื่องกากี  ของ เสรี  หวังในธรรม    
  บทละครเสภาเรื่องกากี  ของ เสรี  หวังในธรรม   แตงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532   เพื่อใช
เปนการแสดงแบบสาธิต  คือ  มีการแสดงตามแบบบทเสภารําแนวสุภาพ   กลาวคือ  มีการแสดง
และรายรําประกอบการขับเสภา   ไมมีบทตลกขบขัน   ผูแสดงทําหนาที่แสดงทาทางเพียงอยางเดยีว  
มีผูขับเสภาประกอบและมีบทเจรจาเพยีงเลก็นอย   เนื้อเร่ืองเหมือนกากกีลอนสุภาพของเจาพระยา
พระคลัง (หน)   แตจบเรื่องทีพ่ระยาครุฑพานางกากีมาสงคืนพรอมบริภาษนาง 
 

     2.2 บทละครเสภาเรื่องกากี  ของ ปญญา  นิตยสุวรรณ    
  บทละครเสภาเรื่องกากี  ของ ปญญา  นิตยสุวรรณ   แตงขึ้นเพื่อใชจดัแสดง ณ โรง

ละครแหงชาต ิ   ทกุวนัเสารและอาทิตย   เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2535  ซ่ึงอางที่มาวานําบทประพันธ
ของเจาพระยาพระคลัง (หน)  เร่ืองกากีกลอนสุภาพ  มาปรับปรุงเปนละครเสภา  แตเมื่อพิจารณาตัว
บทพบวาไดมกีารนําเนื้อเร่ืองของกากีคํากลอน  ของ  นายโชติ  มณีรัตน   ซ่ึงเปนเหตุการณที่เกิดขึน้
หลังจากนางกากีถูกลอยแพมาใสในบทละครดวย 
  นอกจากนั้น ยงัพบวาพระเจาบรมวงศเธอนราธิปประพนัธพงศไดทรงพระนิพนธ
บทละครเสภาเรื่องกากี    โดยใชพระนามวาประเสริฐอักษร   แตไมพบตนฉบับ 
 
 3.ละครเวทีสมัยใหม 

  3.1 บทละครพูดคํากลอนเรือ่งกากี  ของ  สุรพล   วิรุฬหรักษ       
  บทละครพูดคํากลอนเรื่องกากี  ของ  สุรพล   วิรุฬหรักษ       แตงเพื่อนําไปจัด

แสดง  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ในงานจุฬาวิชาการวาดวยสิทธิสัตว   สิทธิมนุษยชน  
และสิทธิสตรี  เมื่อ  พ.ศ. 2537   ซ่ึงมีเนื้อเร่ืองเหมือนกากีกลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน) 
ตั้งแตเร่ิมเรื่องจนจบเรื่อง   แตมีการแตงตอเปลี่ยนเหตกุารณตอนจบของเรื่องใหม ใหคลายจดุจบ
ของนางโมราในเรื่องจันทโครพ   กลาวคอื   หลังจากทีน่างกากีถูกลอยแพแลว   พระอินทรไดแปลง
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รางเปนชายกกัขฬะมาลองใจ  โดยขอใหนางยอมเปนภรรยาแลวจะใหกินอาหาร   เมือ่นางกากีตกลง   
พระอินทรก็คนืรางเดิมและบริภาษนางกากี  นางกากจีงึตอบโตดวยการวิพากษผูชายและแกตางให
ตัวเองไปพรอม ๆ กัน   

 
  3.2  บทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน   กากี   ของชนประคลัภ   จันทรเรือง   
   บทละครเวทีเรื่องกามุปาทาน   กากี   ของชนประคัลภ   จันทรเรือง  แตงขึ้นเพื่อ

นําไปจัดแสดง ณ  โรงละครเอยเูอ  เมื่อ พ.ศ. 2537   เปนละครพูดรอยแกว ซ่ึงดัดแปลงจากกากี
กลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง (หน)   โดยผูแตงไดส่ือถึงหลักธรรมทางพระพทุธศาสนา เร่ือง  
กามุปาทาน   การยึดตดิอยูในกาม  ไดแก  รูป  รส  กลิ่น  เสียง  และสัมผัส   ซ่ึงในตอนทายเรื่องไดมี
เพิ่มเติมเนื้อหาใหเห็นวาพระเจาพรหมทัตไดเรียนรูและเกดิปญญาจนสามารถละกามุปาทานได 

 
     3.3 บทละครเวทีเร่ืองกากี   ของ   ศศิเพ็ญ   ใจสุทธ์ิ   
  บทละครเวทีเรื่องกากี   ของ   ศศิเพ็ญ   ใจสุทธิ์  แตงขึ้นเพื่อนําไปจัดแสดงใน

เทศกาลละครสารนิพนธ   ของ  นักศึกษาชั้นปที่ 4  ภาควิชานาฏยสังคีต   คณะอกัษรศาสตร   
มหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2545  ในรูปแบบของละครพูดรอยแกว  ผูแตงไดกลาวถึงที่มาของเรื่อง
วาไดดัดแปลงมาจากกากีกลอนสุภาพ  ของ  เจาพระยาพระคลัง (หน)   โดยมีการดัดแปลงชื่อตัว
ละครบางตัวและยุคสมัยของเรื่องใหเปนปจจุบัน 

 
  3.4 บทละครเวทีเร่ืองกากี  ของ คณะศิลปกรรมศาสตร   มศว.ประสานมิตร     

  บทละครเวทีเรื่องกากี  ของ คณะศิลปกรรมศาสตร   มศว.ประสานมิตร    นําเสนอ
ในรูปแบบละครรําผสมกับละครพูด ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนื้อเร่ืองและตัวละคร
ใหม   ยกตวัอยาง   เชน  การเพิ่มบท “ชิงชู” ตามขนบของละครนอก  โดยกําหนดใหพระเจา
พรหมทัตมีมเหสี 2 คน กอนที่จะไปพบนางกากีที่อาศรมพระฤาษี   และเมื่อนํานางกากีเขาวังก็มบีท
บริภาษดาทอระหวางมเหสีกบันางกาก ี  หรือ การเปลี่ยนรายละเอยีดในการพบกนัระหวางนางกากี
กับมานพแปลงใหเกิดขึ้นในอุทยานระหวางที่นางกากกีําลังเลนซอนหากับนางกํานัล     นอกจากนัน้
ยังมีการเปลี่ยนลักษณะของตัวละครนางกากีใหม ใหไมมีความยินดีในตัวพระยาครฑุ   แตไม
สามารถทัดทานกําลังของพระยาครุฑได   ในตอนทายเรือ่งนางกากีรูสึกวาตนเองมีมลทินจึงเลือกที่
จะไมอยูกับใครเลย      
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  3.5  นาฏลีลาเรื่องคําพพิากษา  ของพิเชษฐ กล่ันชื่น    
  การแสดงชุดนีน้ําเสนอในรูปแบบนาฏลีลา ที่เปดเรื่องดวยภาพเปรียบเทยีบของสี
ดากับกากี  ใชบทบรรยายเดมิจากรามเกยีรติ์แตตัดตอใหม  เร่ิมเมื่อทศกัณฑมาลักนางสีดาไปจาก
พระราม     นาฏลีลาชุดนี้มีสัญลักษณเกี่ยวกับการติดตามหานางสีดาของพระราม เพื่อชวยเหลือนาง
อันเปนที่รัก   ขณะเดียวกนันาฏลีลาชุดนี้ก็ไดซอนเรื่องกากี  โดยจับตอพระยานครฑุลักนางกากมีา
จากพระเจาพรหมทัต   และเปรียบเทียบผูหญิง 2 คน คือ นางสีดาและนางกากใีนเรื่องการแกปญหา
เมื่อตองเผชิญกับผูชายที่มีอํานาจมากกวา   สีดาสามารถปกปองความบรสุิทธิ์ไวได  ขณะทีน่างกากี
ตองตกเปนของพระยาครุฑและคนธรรพ37 
 
  3.6  กากี ของ บริษัทแดนซ เซ็นเตอร    
  การแสดงชุดนีน้ําเสนอในรูปแบบของ Contemporary  dance  ซ่ึงนําเสนอภาพของ
กากีใน 3 ชวงชีวิต  คือ  กากชีวงเปนสาวแรกรุน    กากีชวงสาวที่ครวญคิดถึงส่ิงที่เกิดขึ้น (ประมาณ 
30 ป)   และกากีชวงที่มีความเปนผูใหญเต็มตัว    โดยชวงเวลาในชวีิตที่ตางกันนีก้ลับมีความ
เหมือนกนั  ภาพของกากีที่เปนหญิงผูมีความคดิเปยมความสามารถและตัดสินใจทกุครั้งดวยตวัเอง
38 
 
  3.7  การแสดงบัลเลตเรื่องกากี     
  บัลเลตเร่ืองกากี  จัดแสดงที่ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  ในป พ.ศ. 2540   
แบงการแสดงเปน 2  องค    นําเสนอเนื้อเร่ืองตามในกากกีลอนสุภาพ     ผูแตงดนตรปีระกอบการ
แสดง  คือ  สมเถา  สุจริตกุล     
 
 4. ละครโทรทัศน    
  4.1 ละครโทรทัศนเร่ืองกากี   สถานีโทรทัศนชอง 4  บางขุนพรหม     
  ละครโทรทัศนเร่ืองกากใีนครั้งนี้จัดแสดงในรูปแบบละครพันทางประกอบเสภา    
ซ่ึงจัดเปนละครโทรทัศนยุคแรก (พ.ศ. 2497-2510)     อารีย  นักดนตร ี ผูรับบทเปนนางกากี  ได
กลาวถึงการแสดงในครั้งนัน้ วา 

                                                 
 37 พรรัตน ดํารุง,  “ลุยไฟ : บทสรุปของงานละครขนบนิยมใหม,”  วารสารอักษรศาสตร 30,1 
(ม.ค.- มิ.ย.44) : 68-83. 
 38กากียกกําลังสาม   [Online]. Accessed  2 May 2005. Available  from  www.tkpark.or.th/ 
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 .... ถาจะมีคนถามวาละครเรื่องนี้นากลัวมั้ย   ก็ตองตอบวานากลั๊ว นากลัว   นากลัวอี
ตอนที่ถูกพญาครุฑอุมนะซี !  ผูแสดงเปนคนธรรพ คือโชติ  สโมสร  ทาวพรหมทัต  
แสดงโดยนินารถ  ชํ่าชองยุทธ   ครุฑแปลง ไดแก  อาคม   มกรานนท   อารียแสดงเปน
กากี   สวนพญาครุฑ ทีวีชอง 4  ตองไปขอยืมตัวมาจากกรมศิลปากร  คือคุณยอแสง  
ภักดีเทวา   ซึ่งเปนบิดาของทนงศักดิ์  ภักดีเทวา     
  ฉากตอนที่พญาครุฑอุมนางกากีไปนี่สิ  เลนไมได  เพราะตั้งแตเกิดมายังไมเคย
ยอมใหใครถูกเนื้อตองตัวถึงขนาดอุมกันเลย   ขืนมีการอุม  กลับไปบานมีหวังดิฉันโดน
คุณแมดุตาย  ยังไงก็ไมยอมเลน   ผูกํากับฯ ตองแกไขดวยการเฟดภาพลง   ตอนครุฑกม
ลงทําทาชอนตัวนางกากี เพราะอยางไรนางเอกก็ไมยอมเลน  ขณะซอมไปซอมมา  
คุณชายถนัดศรี  สวัสดิวัตน ชางยั่วชางแหย  เลนกันไปวากันมาตามประสาอายุ 22 – 23  
ก็เลยโกรธกัน   คุณชายถนัดศรีไมยอมขับเสภาให  รอนถึงพี่พจนียของเราตองกุมขมับ  
รีบไปตามคุณประเวศ กุมุท  มาขับเสภาแทนอยางกะทันหัน....39 

    
  4.2  ละครโทรทัศนเร่ืองกากี  ของ บริษัท รัชฟลม   
  ออกแพรภาพทางสถานีโทรทัศนสีชอง 5  จัดอยูในละครโทรทัศนยุคที่สอง (พ.ศ.
2510-2529)40   แตไมพบรายละเอียดอื่นๆ   
  นอกจากนั้นยงัพบวามีผูที่นาํเรื่องกากีไปจดัแสดงละครโทรทัศนในรูปแบบตางๆ   
เชน  รายการกอนบายคลายเครียด   และละครสั้นแทรกในรายการชิงรอยชิงลาน   ซ่ึงละครเหลานี้
จะไมไดเนนรายละเอียดของโครงเรื่องหรือตัวละคร    แตเนนความสนกุสนานเปนหลัก 
 
 5. ภาพยนตร 

  5.1 กากี ของ ไชโย ภาพยนตร    
  ภาพยนตรเร่ืองนี้เขียนบท และกํากับการแสดง โดย  เนรมิต   อํานวยการสราง โดย 

สมโพธิ   แสงเดือนฉาย    นาํแสดงโดย  ส.อาสนจินดา  สรพงษ  ชาตรี  ทูน หิรัญทรัพย   และ  อําภา  
ภูษิต   จดัฉายเผยแพรในป พ.ศ. 2523   โดยมีเนื้อเร่ืองตั้งแตพระยาครุฑลงมาเลนสกากับพระเจา
พรหมทัต  จนถึงคนธรรพเปนพระเจาพรหมทัต และรับตัวนางกากีกลับมาเปนมเหสี  เพลงใน

                                                 
 39 อารีย นักดนตรี, โลกของอารยี  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกายมารุต,2546), 104.   
 40 พินิจ  หุตะจินดา, “ละครโทรทัศน,”  ภาษาและหนังสือ ฉบับพิเศษวาดวยวรรณกรรมละคร
ไทย 13  (พฤษภาคม  2545) : 69. 
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ภาพยนตรเร่ืองกากีไดรับความนิยมพอสมควร   ดังจะเห็นไดจากเมื่อมีการจัดคอนเสิรตเพลงรัก
เพลงคิดถึง   ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2547 ณโรงละครแหงชาติ  ซ่ึงเปนคอนเสิรตระลึกเพลงดังจาก
ภาพยนตรไทยในอดีต   ปกรณ  พรพิสุทธิ์เปนผูขับรองเพลง “คาวกาก”ี  จากภาพยนตรเร่ืองนี้ 

 
  5.2  กากีสหัสวรรษ  ของ บริษัทเอจี เอนเตอรเทนเมนท    
  ภาพยนตรเร่ืองนี้ กํากับการแสดงโดยชยาภรณ บุนนาค  ภาพยนตรเร่ืองนี้ไดนํา
เนื้อหาในกากกีลอนสุภาพและกากีคํากลอนมาเปลี่ยนแปลงบริบทในเนือ้เร่ืองใหมใหการเปนยุค
สมัยปจจุบัน      อยางไรก็ตามภาพยนตรเร่ืองนี้ก็ ถูกระงบัการเผยแพรจากกระทรวงวัฒนธรรม    
“เนื่องจากเขาขายมีการแสดงออกในฉากมกีารมีเพศสัมพนัธอยางโจงครึ่ม... ซ่ึงสงผลกระทบตอ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติและเปนแบบอยางที่ไมดีสําหรับเยาวชน”41    
 
 6.การแสดงเบด็เตล็ด 
  6.1 ฉุยฉายกากี 
  การรําฉุยฉายชุดนี้เปนฉยุฉายที่ประดษิฐขึน้ใหม  โดยนางสาวผกามาศ  จิรจารุภัทร  
นิสิตภาควิชานาฏยศิลปไทย  คณะศิลปกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย ไดจดัทําเปนผลงาน
ประกอบการเรียนการสอนวชิาทักษะนาฏศิลปไทย 4  บทฉุยฉายนี้เปนบทที่พรรณนาชมโฉมนาง
กากีวาเปนสตรีที่มีความงามและมีเสนหทีท่ําใหเพศตรงขามหลงใหลเมื่อไดเหน็   และใชรําเพื่อเปน
การแสดงเบิกโรงกอนการแสดงละครเรื่องกากี  เปนการแนะนําความงดงามของนางกากีใหผูชม
ละครไดรูจักเปนเบื้องตน42 
 
     รองฉยุฉาย 
  ฉุยฉายเอย    อรอนงคเพริศเพราทรงเยาวกษัตริย 
 รูปโฉมงดงามพระนามกากี   มิ่งมเหสีพรหมทัตปนอมร 
 พระเกศระยับแววับจินดา   ตองแสงสุริยากระจางฟาอัมพร 
  พริ้งเพราเอย    พิศขนงโกงศิลปปานองคอินทรทรงวาด 
 งามนัยนาเพียงตามฤคมาศ   ผิวพรรณผุดผาดดังแสงศศิธร 
 กรคือคชวงรูปทรงดังอัปสร   นวยนาดอรชรยามเยื้องกรกรดีกรายเอย 
 

                                                 
 41 ไทยรัฐ,  7 กุมภาพันธ 2547. 
 42 สุมิตร  เทพวงษ, ฉุยฉาย   (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2546 ), 72. 
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     รองแมศร ี
  รวยระรื่นเอย    รวยระรื่นนาสา 
 หอมกลิ่นกายา     ศรีสุดากากี 
 ใครตองสัมผัสชิด    หอมติดทั่วกายา 
 ชายหมายปองเทวี    มเหสีกษัตรา 
  อรชรเอย     อรชรออนจริต 
 ใครเพงใครพิศ     ตองจิตติดตรา 
 กากีศรีวิลาส     นวยนาดดังอัปสรา 
 แมเพียงช้ันฟา     และหาใครเทียม 
     ปพาทยทําเพลงเร็ว-ลา43 
 
 จากการศึกษาเรื่องความแพรหลายของเรื่องกากีในศิลปะแขนงอื่นๆ    พบวามีการ
แพรหลายทั้งในดานวรรณกรรม   จิตรกรรม    คีตกรรม  และนาฏกรรม   และเปนทีน่าสนใจวา
นอกจากศิลปะแตละแขนงจะมีการเลือกเสนอเรื่องราวของกากีดวยวิธีการที่แตกตางกันแลว  ศิลปะ
แตละแขนงยังมีลักษณะการนําเสนอเนื้อหาเรื่องกากีทั้งทีเ่หมือนและแตกตางจากวรรณคดีตนเรื่อง
คือกากีกลอนสุภาพและกากคีํากลอนอีกดวย       

                                                 
 43 ผกากาศ  จิรจารุภัทร, “รายงานเรื่องฉยุฉายกากี”  (รายงานวิชาทักษะนาฏศิลปไทย 4 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), 1. 
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2 %'���Q,�3  ����'"��, ��������������  (�
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�����, 2544) ,  3 – 4. 
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บทท่ี 4 

ปจจัยในการดดัแปลงวรรณกรรมการแสดงเรื่องกาก ี
 
 จากการศึกษาปจจัยในการดดัแปลงวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี  โดยพิจารณาจาก
รูปแบบคําประพันธ  โครงเรื่อง เนื้อเร่ือง  แกนเรื่อง   ตวัละคร  และฉาก  พบวามีปจจัยในการ
ดัดแปลงวรรณกรรม 3  ปจจัย  คือ  ปจจยัดานการแสดง   ปจจัยดานผูแตง  และปจจยัดานบริบทของ
สังคม    ดังมีรายละเอียดตอไปนี้   
   
ปจจัยดานการแสดง   
 เปนที่ทราบกนัดีวาวรรณกรรมกับการแสดงมีเงื่อนไขในการสรางและการเสพที่แตกตาง
กัน ทั้งนี้เพราะ “ความจําเปนของการแสดงซึ่งมีเวทีเปนเครื่องจํากัดตางจากวรรณศิลปที่สรางและ
เสพดวยจินตนาการอันไรขดีจํากดัเชิงสถานที่และเวลา”1   การเปนสื่อตางประเภทกันนี้ทําใหเมื่อมี
การนําวรรณกรรมเพื่อการอานดัดแปลงเปนวรรณกรรมการแสดงยอมไมสามารถหลีกเลี่ยงการ
เปลี่ยนแปลงไปได     
 1. รูปแบบการแสดง 
 ไมเพียงแตวรรณกรรมเพื่อการอานกับวรรณกรรมเพื่อการแสดงจะมีความแตกตางกัน
เทานั้น   วรรณกรรมการแสดงแตละประเภทกจ็ะมีลักษณะนาฏการที่แปลกแยกจากกัน   ทําใหการ
ดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อการอานเปนวรรณกรรมการแสดงตางประเภทกัน  มีความแตกตางกันไป
ดวย  จากการศึกษาวรรณกรรมการแสดงเรือ่งกากีพบวาสามารถแบงรูปแบบการแสดงได 3  
ลักษณะ  คือ  ละครรํา    ละครพูดหรือละครเวทีสมัยใหม   และภาพยนตร    ซ่ึงรูปแบบการแสดง 
สงผลตอการดัดแปลงดังตอไปนี้ 
 
  1.1 ละครรํา 
  การจัดทําบทละครรํานั้นเปนเรื่องที่คอนขางลึกซึ้ง และเปนเรื่องเฉพาะตวัอยูมาก   
เพราะผูที่จัดทาํบทละครรําไดนั้น นอกจากจะตองเปนผูมีความรูความชาํนาญดานวรรณกรรม   อยู
ในระดบัชั้นทีม่ีวิจารณญาณในการเลือกฉากเหตกุารณตางๆ มาเรียงลําดับตอเนื่องกนัไดแลว   ยัง
จะตองมีความสามารถในการแตงคําประพนัธไทยดวย   ตลอดจนจะตองมีความรูในดานคีตศิลป
และดุริยางคศลิป คือรูจักเพลงรองและเพลงหนาพาทยตางๆ  วามีทวงทํานองอยางไร   นิยมใชบรรจุ 
                                                 
 1 สดชื่น  ชัยประสาธน, “จากวรรณคดีสูอุปรากร : Carmen,” ดํารงวิชาการ 5,1 (ม.ค.-มิ.ย.49) : 23. 
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ประกอบคํารองเชนไร  หรือประกอบกิริยาอารมณใด2  การตีความเปนไปตามแผนประเพณี   ไม
นิยมใหแหวกประเพณี  เพราะถือวาผิดครู3      
 
   1.1.1 ละครนอก 
   ละครนอกเปนละครรําประเภทหนึ่งที่มมีาตั้งแตสมัยอยุธยา  ใชผูชาย
แสดงลวน  เปนละครที่เลนนอกราชฐานสําหรับประชาชนทั่วไป    เนือ้เร่ืองที่นํามาแสดงมักนํามา
จากนิทานพื้นบานหรือชาดกตางๆ      การแสดงละครนอกมุงดําเนนิเรือ่งรวดเร็ว  สนุกสนาน  และ
ตลกขบขัน    ถาตอนใดสามารถเลนตลกไดก็จะหยุดการดําเนินเรื่องและแสดงตลก    ตัวละครทุก
ตัวสามารถแสดงบทตลกได    ไมตองคํานึงถึงฐานะของตวัละคร    การแสดงละครนอกจึงเปน
ละครที่มีหลายรส  หลายอารมณ   เขาถึงจติใจของผูชมเปนอยางดี4 
  
    1.1.1.1รูปแบบคําประพันธ     
    แมวากลอนบทละครและกลอนสุภาพที่ใชแตงกากกีลอนสุภาพ
และกากีคํากลอนจะมีลักษณะคลายกันเพราะเปนคําประพันธประเภทกลอนเหมือนกัน   แตกลอน
บทละครมีลักษณะพิเศษดวยการขึ้นตนบทรองดวยคําวา “เมื่อนั้น”   “บัดนั้น”   และ  “มาจะกลาว
บทไป”  ซ่ึงใชแตกตางกันตามฐานะของตวัละคร   คือ  “เมื่อนั้น”  ใชกับตัวละครเอก  ทั้งฝายพระ
และนาง   สวน “บัดนั้น”  ใชกับตัวละครต่ําศักดิ์   สําหรับ “มาจะกลาวบทไป”  ใชกบัตัวละครที่เปน
เทวดา  หรือใชกับตอนที่จะแนะนําตัวละครใหมในฉากตอไป     ในกลอนบทละครเรื่องกากีทั้ง 3 
สํานวนพบวาตัวละครที่ใชคาํวาเมื่อนัน้   ไดแก  พระเจาพรหมทัต   นางกากี  และพระยาครุฑ     
สวนตัวละครที่ใชคําวาบัดนัน้  คือ  คนธรรพ    เสนา  นางสนมกํานัลตาง ๆ   เปนตน    รวมทั้งการ
ใชคําวา “มาจะกลาวบทไป”   ซ่ึงมักจะใชแนะนําตัวละครใหมในฉากตอไป      
 
 
 
                                                 
 2 จักรกฤษณ ดวงพัตรา, วรรณกรรมการแสดง : วรรณกรรมแปรรูป 1 (กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการ
พิมพ, 2541), 9. 
 3 มัทนี รัตนิน,ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับศิลปะการกํากับการแสดงละครเวที (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), 12. 
 4 นิดา  มีสุข, วรรณคดีการละคร (สงขลา : การผลิตเอกสารและตํารา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543), 
42 – 43. 
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    1.1.1.2  การดําเนินเรื่องดวยบทรอง    
    ละครนอกดําเนินเรื่องดวยบทรอง   เพราะผูแสดงนั้นจะรําตีทา
ตามบทรอง   โดยแตเดิมนัน้ผูแสดงจะเปนผูรองบทเองและมีลูกคูชวยรองรับและรองเลาเรื่องหรือ
บรรยายเรื่อง     ตอมาละครนอกไดวิธีการของละครในมาใช  ผูแสดงไมตองรองเอง    มีตนเสียง
และลูกคูรองให   ผูแสดงจะทําหนาที่เปนผูรําและเจรจาเทานั้น5     มล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  ได
กลาวถึงลักษณะของบทรองและบทเจรจาของบทละครรําไวตอไปนี้     
 

ในการแสดงละครรําของไทยเรา    คนรองเปนองคประกอบที่สําคัญมาก   เปน
ผูบรรยายเนือ้เรือ่ง    บอกความคิดในใจของตัวละคร   และรองบทสนทนาของตัวละคร   
ถาหากคนดูไมรูเรื่องของละครมาเลย  ก็จะรูไดจากคนรอง   ตัวละครเจรจาซ้ําบทที่คน
รองๆ ไวแลว   ซึ่งประกอบขึ้นเปนเนื้อเรื่อง   การเจรจาเปนการเนนลักษณะนิสัยของตัว
ละคร และแสดงศิลปะอีกนัยหนึ่งคือศิลปะการเจรจาของละครรํา   ซึ่งไมเหมือนกับการ
เจรจาของละครพูดตะวันตกเลย     อาจเปนวิธีการชวยใหคนรองไดพัก   หรือชวยคนดู
บางสวนใหเขาใจเนื้อเรื่องดีข้ึน    ถาเปนละครนอก การเจรจาจะชวยในเรื่องนี้ไดมาก   
และเปนทางใหแสดงมุขตลกขบขันอีกดวย6 

     
    จากการศึกษาพบวาบทละครนอกทั้งสามสํานวนกเ็ปนไปตาม
ลักษณะดังกลาว  คือ มีการดาํเนินเรื่องดวยบทรอง  ซ่ึงในบทรองนั้นจะบอกทั้งฉาก  ความรูสึก  
อากัปกิริยาและคําพูดของตวัละคร    ยกตวัอยางเชน  บทรองของนางกากีเมื่อเหน็คนธรรพอยูใน
วิมานสิมพลี   ซ่ึงจะบรรยายถึงอากัปกิริยาและความรูสึกของนางกากีเมือ่ไดเหน็คนธรรพพรอมกับ
คําพูดของนางที่มีตอคนธรรพ  ดังขอความตอไปนี้    
 
  เมื่อนั้น     กากีเยาวยอดพสิมัย 
 เหลียวเห็นคนธรรพหวั่นฤทัย   เอะไฉนไยนาฏกุเวรมา 
 แลวแข็งขืนฝนใจปราศรัยถาม   ไยพี่ตามมาไดไกลหนักหนา 
 ทางวิถีมิใชใกลไกลพารา    นี่ใครพามาดลพิมานชัย 
 

                                                 
 5 เรื่องเดียวกัน, 43. 
 6 มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, “ขอสังเกตเกี่ยวกับความเปนมาของการละครไทยและการ
ปรับปรุง” , 170. 
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 องคบรมพรหมทัตขัตติเยศ    เมื่อหายเหตุไมเห็นขาวาไฉน 
 ฤาเคืองขัดตัดขาดสวาทไป    จงเลาใหแจงจิตอยาปดกัน 
        (บทละครนอกเลขที่41)  
  
    การกําหนดบทเจรจาในบทละครนอกนั้น   ผูแตงบทละครจะ
ระบุเพียงคําวา “เจรจา” ไวหลังบทรอง    โดยผูแสดงจะเปนผูคิดคําเจรจาขึ้นเอง  ซ่ึงมักจะเจรจาทวน
บทรอง   หรือเจรจากวนมุขเพื่อสรางความสนุกสนานใหกับผูชม     ยกตัวอยางเชน  หลังบทรองที่
กลาวถึงนางกากีชวนนางกํานัลออกมาแอบดูมานพกับจนรูสึกปนปวนใจนั้น    ผูแตงไดระบุใหผู
แสดงเจรจา    ซ่ึงเปนไปไดวาผูแสดงเปนนางกากีอาจจะพูดบรรยายความรูสึกของตนที่มีตอมานพ  
หรือผูแสดงเปนนางกํานัลเจรจากวนมุขถึงความงามของมานพ     ดังขอความตอไปนี้       
 
  ครั้นถึงบัญชรปรางคนางหยุดยัง้  แฝงบังฉากสุวรรณอันเลขา 
 แลวแยมแกลแลดูภัสดา    สบตามาณพก็หลบเบือน 
 ใหมีจิตพิศวาสเพียงขาดใจ    บุรุษในธรณีไมมีเหมือน 
 ยิ่งแสนกระสันฟนเฟอน    อายเอือ้นแอบแกลดวยแงงอน 
     ฯ 4 คํา ฯ เจรจา 
        (บทละครนอกเลขที่42) 
    
    1.1.1.3 กลวิธีในการดําเนินเรือ่ง 
    นอกจากบทละครนอกจะมกีารดําเนนิเรื่องดวยบทรองแลว   บท
ละครนอกยังขนบในการแสดงที่สําคัญหลายประการ  ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนกลวิธีในการดําเนิน
เร่ือง  เชน   การเปดเรื่อง   การดําเนินเรื่องทีร่วดเร็ว    การมุงสรางความสนุกสนาน     การ
กําหนดใหมีการรําอวดฝมือ    การตัดบทอศัจรรย    และการปดเรื่อง     ดังมีรายละเอยีดตอไปนี้    
 
     การเปดเรื่อง      
     ตามขนบของละครไทยจะตองเริ่มเรื่องดวยตัวละคร
กษัตริยออกวาราชการ  ซ่ึงเรียกวา “นั่งเมือง”  ซ่ึงการเปดเรื่องดวยตัวละครตัวใด ก็มักจะเรียกวาตั้ง
ละครตัวนั้น   เชนเปดเรื่องดวยพระราม   กจ็ะเรียกวาตั้งพระราม     ในบทละครนอกเลขที่42 และ 
43  มีการเปดเรื่องที่พระเจาพรหมทัตออกวาราชการ  หรือเรียกวา  “ตั้งพรหมทัต” 
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  เมื่อนั้น     พระบรมพรหมทัตเรืองศร ี
 เสวยไอศวรรยาธานี    กับเกศแกวกากีกัลยา 
        (บทละครนอกเลขที่42) 
 
  เมื่อนั้น     พระบรมพรหมทัตเรืองศร ี
 เสวยไอศวรรยาธานี    กับเกศแกวกากีกัลยา 
        (บทละครนอกเลขที่43) 
 
     บทละครนอกเลขที่41    มีการเปดเรื่องที่แตกตางจากบท
ละครนอกอีก  2 สํานวน  คือ  เปดเรื่องที่พระยาครุฑ   การเปดเรื่องที่พระยาครุฑนีก้็สามารถทําได  
โดยไมผิดขนบนิยมของละครไทย  เพราะละครไทยกําหนดใหเปดเรื่องดวยตัวละครเอก  และหาม
เปดเรื่องดวยตวันาง     การเปดเรื่องดวยพระยาครุฑ  เรียกวา “ตั้งวิมาน” 
   
  มาจะกลาวบทไป    ถึงเทพบุตรครุฑราชปกษา 
 สถิตยังพิมานรตันา    ยอดมหาพฤกษาสิมพลี 
        (บทละครนอกเลขที่43)  
   
     สาเหตุที่บทละครนอกเลขที4่1 ไดเปดเรื่องที่พระยาครุฑ
แทนที่จะเปดเรื่องที่พระเจาพรหมทัต   นาจะเปนเพราะผูแตงเหน็วาการเปดเรื่องดวยพระเจา
พรหมทัตและนางกากีเหมือนกากกีลอนสุภาพเปนเพียงการแนะนําตวัละคร   ไมมีเหตุการณที่เปน
การกระทําของตัวละคร     ดงันั้นจึงเปลีย่นมาเริ่มเรื่องที่พระยาครุฑซึ่งเปนการแนะนาํตัวละคร  
และแสดงการกระทําของพระยาครุฑ คือ พระยาครุฑคิดถึงพระเจาพรหมทัตและบินมาเลนสกากับ
พระเจาพรหมทัต      สวนบทละครนอกเลขที่42  และ 43  เปดเรื่องดวยการตั้งพรหมทัต    เพราะมี
การเพิ่มรายละเอียดของเนื้อเร่ืองใหมวาพระเจาพรหมทัตส่ังเสนาอํามาตยไปประกาศหาผูมีฝมือทาง
สกามาเลนสกากับพระองค   ทําใหเกิดการกระทําของตัวละครขึ้น  ไมใชแคการแนะนําตัวละคร
เหมือนในกากกีลอนสุภาพ   
 
     การดําเนินเรื่องอยางรวดเร็ว   
     ลักษณะสําคัญของละครนอกประการหนึ่ง   คือ การ
แสดงที่ดําเนินเรื่องอยางรวดเร็วเพื่อใหทันใจผูชม   ทําใหบทละครนอกทั้ง 3  สํานวนมีการตัด
เหตุการณและตัดรายละเอยีดของเหตุการณที่ไมสําคัญเพื่อใหสามารถดําเนินเรื่องไดกระชับรวดเรว็
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มากยิ่งขึ้น    ดงัจะเห็นไดจากการที่บทละครนอกเลขที่41  และ 42  ไดตัดเหตกุารณที่ 7  พระยาครฑุ
พานางกากไีปชมเขาพระสุเมรุและปาหิมพานต   ทั้งนี้เพราะเหตกุารณนี้ไมมีความสําคัญกับการ
ดําเนินเรื่อง   แตเปนเนื้อเร่ืองที่ผูแตงไดแสดงฝมือในการประพันธและแสดงภูมิรูในเรื่องไตรภูมิ     
สวนบทละครนอกเลขที่43  ไดคงเหตกุารณตอนนีไ้ว  เพราะมีการเพิม่เนื้อเร่ืองใหม  ใหมีเหตุการณ
พระยาครุฑรบยักษกาลสิทธิ์ ทําใหเกดินาฏการที่สําคัญมากขึ้นเพิ่มขึน้จากกากีกลอนสุภาพ 
     สวนการตัดรายละเอียดของเหตุการณนั้น   พบวาบท
ละครนอกจะตัดหรือตัดทอนรายละเอยีดของเหตุการณตางๆ  เพื่อใหสามารถดําเนินเรื่องไดอยาง
รวดเร็ว  เชน    มีการตัดทอนบทแนะนําตวัละครแตเพียงสั้นๆ    ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

กากีกลอนสุภาพ บทละครนอกเลขที่42 
            ยังมีราชบรมพรหมทัต 
ผานสมบัติกรุงแกวพาราณสี 
เปนปฐมบรมราชธานี 
ศรีสนุกสุขเกษมสวรรยา 
กวางใหญยาวไดสิบสองโยชน 
พลโจษจัตุรงคสังขยา 
หมื่นเมืองเลือ่งพระเดชเดชา 
ระอาออกออนเกลามาอภิวันท 
เธอมีองคอัคเรศวิไลลักษณ 
ประไพพักตรงามเพียงอัปสรสวรรค 
ช่ือกากีศรีวิลาสดังดวงจันทร 
เนื้อนั้นหอมฟุงจรุงใจ 
เสมอเหมือนกลิ่นทิพยมณฑาทอง 
ผูใดตองสัมผัสพิสมัย 
กลิ่นกายติดชายผูนั้นไป 
ก็นับไดถึงเจ็ดทิวาวาร 
ทาวมีพี่เลี้ยงผูเปรมปราชญ 
ช่ือวานาฏกุเวรยักษา 
ชํานิชํานาญการพิณอเนกา 
วิชาขับกาพยเกลี้ยงกลาวกลอน 
บําเรอจิตอิศเรศใหเรืองรณ 

            เมื่อนั้น 
พระบรมพรหมทัตเรือศรี 
เสวยไอศวรรยาธานี 
กับเกศแกวกากีกัลยา 
พระแสนรักรวมจิตพิศวาส 
ไมเริดรางหางนารถขนิษฐา 
ลืมเหลาสาวสุรางคในปรางคปรา 
ถึงเห็นหนานางใดก็ไมรัก 
             ฯ 4 คํา ฯ 
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กากีกลอนสุภาพ บทละครนอกเลขที่42 
เมืองทรงสกากลสโมสร 
เฉลิมเมืองเรืองฤทธิ์ขจายจร 
ทุกนครเข็ดขยาดดวยปรีชา 

                                      (กากีกลอนสุภาพ น.1-2) 
 
     นอกจากนั้น  ในบทละครนอกทุกสํานวนยังไดตดัทอน
บทครวญของพระเจาพรหมทัตเมื่อทราบวานางกากหีายไป  ในเหตุการณที่ 8  พระเจาพรหมทัต
ครวญถึงนางกากี ใหส้ันลง    และมีการตัดบทครวญของนางสนมออกทั้งหมด   หรือมีการตัดทอน
เกี้ยวพาราสีของตัวละครใหส้ันลง   ซ่ึงรายละเอียดของเหตุการณตางๆ ในกากีกลอนสุภาพที่ถูกตัด
หรือตัดทอนออกไปนี้มักจะเปนรายละเอยีดที่ไมมีความสําคัญกับการดําเนินเรื่อง   หรือเปน
รายละเอียดทีก่วีมุงเนนที่จะแสดงฝมือทางการประพันธเปนสาํคัญ 
 
     การมุงสรางความสนุกสนานและความตลกขบขัน 
     บทละครนอกมุงเนนความสนุกสนานและความตลก
ขบขันเปนหลัก   ถาตอนใดที่สามารถเลนตลกไดกจ็ะหยุดการดาํเนินเรื่องและแสดงตลก    ตัวละคร
ทุกตัวสามารถแสดงบทตลกได   ไมตองคํานึงถึงฐานะของตัวละคร      เมื่อพิจารณาบทละครนอก
ทั้ง 3 สํานวน พบวามวีิธีการมุงสรางความสนุกสนานและความตลกขบขัน 2 ลักษณะ  คือการเพิ่ม
รายละเอียดของเหตุการณ  และการปรับเปลี่ยนลักษณะตวัละครตามขนบของละครนอก 
 
      การเพิ่มรายละเอียดของเหตุการณ   ในบท
ละครนอกแตละสํานวนมกีารเพิ่มรายละเอียดของเหตกุารณเพื่อสรางความสนุกสนานและความ
ตลกขบขันที่แตกตางกัน    ยกตัวอยางเชน   ในบทละครนอกเลขที่43   ไดเพิ่มรายละเอียดของ
เหตุการณตอนพระยาครุฑรบยักษกาลสิทธิ์ในเหตกุารณที่ 7  พระยาครุฑพานางกากีไปชมเขาพระ
สุเมรุและปาหมิพานต    รายละเอียดของเหตุการณที่ผูแตงบทละครไดเพิ่มขึ้นมาใหมนี้นาจะเพื่อ
สรางความสนุกสนานตื่นเตนใหกับผูชมเปนสําคัญ      เพราะตามเนื้อเร่ืองของกากีกลอนสุภาพไมมี
เหตุการณที่เปนการสูรบของตัวละคร    นอกจากนั้นยังทําใหผูชมไดชมกระบวนรําการตอสูของผู
แสดง  ซ่ึงเปนลักษณะการรําที่สวยงามอีกอยางหนึ่งดวย     หรือบทละครนอกเลขที่42  และ  43  ได
เพิ่มรายละเอยีดของเหตุการณตอนที่มานพแปลงเขาเมือง  ใหเหลาแมคาในตลาดพากันมีใจให
มานพแปลงและแยงกันเชิญชวนใหมานพแปลงมากินหมากและสูบบหุร่ีที่รานของตน  ใน
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เหตุการณที่ 2 พระยาครุฑบนิมาเลนสกากบัพระเจาพรหมทัต คร้ังที่ 1   การเพิ่มรายละเอียด
ในตอนนี้นอกจากจะสรางความสนุกสนานและตลกขบขันใหกับผูชมที่จะไดเหน็เหลาแมคาแสดง
อาการพอใจและพากันแยงชงิมานพแปลงแลว   ยังเปนการแสดงใหเหน็ถึงความงามของรูปแปลง
ของพระยาครฑุอันเปนทีด่ึงดูดใจสตรีอีกดวย     
 
      การปรับเปล่ียนลักษณะตัวละครตามขนบของ
ละครนอก      ภาพกษัตริยทีป่รากฏในบทละครนอกมักมีความแตกตางจากกษัตริยในวรรณคดี
ประเภทอื่นๆ  เพราะผูแตงมกัจะสรางภาพของกษัตริยใหมีพฤติกรรมที่ชวนขัน นาหวัเราะ   ซ่ึง
เหตุผลที่ทําใหกษัตริยในบทละครนอกมีลักษณะทีแ่ตกตางออกไป   นาจะเปนเพราะบทละครนอก
เปนความบันเทิงสําหรับชาวบาน   ดังนั้น  “การไดเห็นกษัตริยซ่ึงเปนชนชั้นสภาพสูงสุดในสังคมมี
พฤติกรรมที่นาขบขันเชนนี้   หากพิจารณาในเชิงจิตวิทยาแลวยอมเปนการผอนคลายความเครียด
ของผูอยูใตบังคับบัญชา  เพราะมีโอกาสไดหัวเราะกษตัริยที่มีขอบกพรองและผิดพลาดไป”7 
      จากการศึกษาบทละครนอกเรื่องกากีทั้ง 3 
สํานวน พบวาแมจะมกีารเสนอภาพรวมของพระเจาพรหมทัตเหมือนกับในกากีกลอนสุภาพ   คือ
เปนพระมหา กษัตริยผูยิง่ใหญ  ผูโปรดปรานการเลนสกาและมีความรกัตอนางกากีเปนอันมาก       
แตบทละครนอกทั้ง 3 สํานวนก็มีการปรับเปลี่ยนลักษณะบางประการของพระเจาพรหมทัตในบาง
ตอนใหมีลักษณะชวนขัน  เพื่อสรางความตลกขบขันแกผูชม   ไดแก  ในเหตุการณที ่8  พระเจา
พรหมทัตครวญถึงนางกากี  ซ่ึงบทละครนอกทั้ง 3 สํานวน   ไดมีการเสนอภาพพระเจาพรหมทัตเสีย
พระทัยเนื่องจากคิดถึงนางกากีจนลืมพระองค   ทําใหเผลอเห็นหมอนขาง (เลขที่41)  หรือเผลอเห็น
นางกํานัลเปนนางกากี  และเมื่อพระเจาพรหมทัตรูสึกพระองค  ก็กร้ิวนางกํานัลวามาหลอกพระองค
และเปนผูยุใหนางกากหีนีไป  จึงฉวยไมและพระขรรคไลตีนางกํานัลเปนโกลาหล  (เลขที่42 และ 
43)       
     นอกจากนั้น  ยังพบวามีบทละครนอกยังมกีารกําหนดให
ตัวละครพระเจาพรหมทัตมบีทเจรจาอยูหลายตอน  ซ่ึงเหตุผลสวนหนึง่นาจะเพื่อใหตัวละครพระเจา
พรหมทัตไดเจรจากวนมุขกบัตัวละครอื่นเพื่อสรางความตลกขบขันใหกับผูชม    ยกตัวอยางเชน  
ตอนพระเจาพรหมทัตส่ังใหเสนาอํามาตยไปประกาศตามหาผูที่มีฝมือในทางสกามาเลนสกากับ
พระองค    หรือ  ตอนอํามาตยเขามาทูลพระเจาพรหมทัตวามีมานพอาสามาเลนสกากบัพระองค     
                                                 
 7 จตุพร มีสกุล, “การศึกษาเชิงวิเคราะหบทละครนอก  พระนิพนธในพระเจาพรบรมวงศเธอ กรม
หลวงภูวเนตร นรินทรฤทธิ์” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   ภาควิชาภาษาไทย  บัณฑิต
วิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2540) ,  249.   
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ซ่ึงก็เปนการเปดโอกาสใหผูแสดงเปนเสนาอํามาตยและพระเจาพรหมทัตไดเจรจากวนมุขสราง
ความตลกขบขันกัน 
 
     การกําหนดใหมีการรําอวดฝมือ 
     เนื่องจากละครรํา เปนการแสดงที่เนนกระบวนการราย
รําเปนหลัก   ทําใหผูแตงบทละครยอมตองสรางโอกาสใหผูแสดงไดแสดงฝมือในการรํา    แมเปนที่
ทราบกันดวีาละครนอกนอกนั้น  เนนการดาํเนินเรื่องที่รวดเร็วและความสนุกสนานเปนหลัก   และ
มักไมเนนกระบวนรําที่สวยงามนัก    แตอยางไรก็ดี  จากการศึกษาบทละครนอกทั้ง 3 สํานวน ไดมี
การแทรกรายละเอียดซ่ึงเปนบทที่จะใหผูแสดงไดแสดงการรําอวดฝมอือยูดวย   คือ  การเพิ่มบท
ฉุยฉาย  และบทลงสรงทรงเครื่อง  ซ่ึงเปนรายละเอียดที่ไมปรากฏในกากีกลอนสุภาพและกากีคํา
กลอน  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
      บทฉุยฉาย     
      เพลงฉุยฉายเปนเพลงที่แตงขึน้เพื่อใหผูแสดง
แสดงความ สามารถในการรายรํา   ซ่ึงมักใชในตอนที่ตวัละครแปลงกาย    บทละครนอกเรื่องกากี
ไดกําหนดใหตัวละครพระยาครุฑรําอวดฝมือเพลงหนาพาทยฉุยฉายเพือ่ส่ือถึงการแปลงกายเชนกัน   
แตไมมีบทรอง    ในเหตุการณที่ 2   พระยาครุฑบินมาเลนสกากับพระเจาพรหมทัต   คร้ังที่ 1  ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 
 
  เปนมานพหนุมนอยบริสุทธิ์  ใสมงกุฎทรงเครื่องเรืองฉาย 
 นวยนาดวาดกรกรีดกราย    ผันผายเขาพระโรงรูจ ี
     ฯ 2 คํา ฯ  ฉุยฉาย 
        (บทละครนอกเลขที่41) 
 
  (มอญแปลง) มือถือพระขรรคอันองอาจ ยุรยาตรเยือ้งกรายผายผัน 
 เลาะลัดตัดปาพนาวัน    ลวงเขาเขตขัณฑสีมา 
     ฯ 2 คํา ฯ  ฉุยฉาย 
        (บทละครนอกเลขที่42) 
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  (มอญแปลง) ถือบาศกสกาคลาคลาด  ยุรยาตรเยือ้งกรายผายผัน 
 เลาะลัดตัดปาพนาวัน    ลวงเขาเขตขัณฑสวรรยา 
     ฯ 2 คํา ฯ  ฉุยฉาย 
        (บทละครนอกเลขที่43) 
 
      บทลงสรงทรงเครื่อง     
      ตามขนบนิยมของละครรําถือวาจะขาดบทลง
สรงทรงเครื่องไมได    เพราะบทลงสรงทรงเครื่องนั้น  “เปนศิลปะชั้นสงูที่จะใหผูแสดงไดแสดง
ความสามารถในลีลาการรายรําที่เปนเลิศ”8 ถือเปนการรําอวดฝมืออีกอยางหนึ่ง    บทละครนอก
เลขที่42 และ 43  ไดมีการเพิม่บทลงสรงทรงเครื่องของนางกากใีนตอนกอนที่จะออกไปแอบดู
มานพแปลง   ในเหตุการณที ่3   นางกากีพบมานพแปลง   ดังขอความตอไปนี ้
  
 (ชมตลาด)  วารินรดหมดมองละอองอาบ  เย็นซาบรวยรื่นช่ืนนาสา 
 นุงเขียนทองยองใยวิไลตา    หมผาแพรทับทิมพริ้มพราย 
 เข็มขัดเพชรเม็ดละชั่งเรือนรงัแตน   ใสแหวนสอดสงัวาลยประสานสาย 
 ถือพัดดามจิ้วจนัทนพรรณราย   ชวนกํานัลผันผายไคลคลา 
          ฯ 4  คํา ฯ  เพลงชา 
                   (บทละครนอกเลขที่42) 
 
 (โทน) ไขสหัสธาราวาริน   หอมประทิ่นทิพเทวเกสร 
 พระทรงสนับเพลาเชิงงอน    บังอรจีบผาภูผาทรง 
 พระนุงยกแยงแสงระยับ    นางชวยจับจัดจบีกลีบหางหงส 
 นางทรงสไบอันบรรจง    พระสอดฉลององคอําไพ 
 นางทรงสรอยสะอิ้งพริ้งพราย   พระสอดสายสงัวาลยประสานใส 
 พระทรงมงกุฎแกวแววไว    อรไททรงมงกฎุพระบุตรี 
     ฯ 6 คํา ฯ       
        (บทละครนอกเลขที่43) 
 
 
 
                                                 
 8 สมถวิล  วิเศษสมบัติ, วรรณคดีการละคร  (กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2525), 142. 
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     นอกจากนั้นในบทละครนอกเลขที่43  ยังมีบทลงสรง
ทรงเครื่องคูหรือบทรําคูระหวางพระยาครุฑและนางกากดีวย  ตอนที่พระยาครุฑและนางกากี
อาบน้ําแตงตวักอนจะออกไปเที่ยวปาหิมพานต   ในเหตุการณที่ 7 พระยาครุฑพานางกากีชมเขาพระ
สุเมรุและปาหมิพานต  ดังขอความตอไปนี้ 
 
 (โทน) ไขสหัสธาราวาริน   หอมประทิ่นทิพเทวเกสร 
 พระทรงสนับเพลาเชิงงอน    บังอรจีบผาภูผาทรง 
 พระนุงยกแยงแสงระยับ    นางชวยจับจัดจบีกลีบหางหงส 
 นางทรงสไบอันบรรจง    พระสอดฉลององคอําไพ 
 นางทรงสรอยสะอิ้งพริ้งพราย   พระสอดสายสงัวาลยประสานใส 
 พระทรงมงกุฎแกวแววไว    อรไททรงมงกฎุพระบุตรี 
     ฯ 6 คํา ฯ      
        (บทละครนอกเลขที่43) 
  
     การตัดบทอัศจรรย  
     บทอัศจรรยเปนบทแสดงความรักของตัวละครในเชิง
สังวาสซึ่งมีการใชสัญลักษณหรือความเปรยีบตางๆ เพื่อส่ือความออกมาอยางเปนศลิปะ  และความ
เปรียบที่มักนํามาใชในบทอศัจรรยนั้นมกัเปนปรากฏการณธรรมชาติหรือส่ิงที่คุนชินในชีวิต    บท
อัศจรรยเปนจารีตนิยมอีกประเภทหนึ่งในการแตงวรรณคดีไทย9     ทําใหกวตีองใชความประณีตใน
การแตงเพื่อบทอวดฝมือในการประพันธ       บทอัศจรรยในกากกีลอนสุภาพของเจาพระยาพระคลัง 
(หน) ไดรับการชื่นชมในการใชสัญลักษณในบทอัศจรรยที่มีความแปลกใหมกวากวีคนอื่นๆเชน   
การแลนไลระหวางเมขลาและรามสูร  หรือ เหตุการณราหูอมจันทร10   
     ในการแสดงละครนอกจะไมมีการแสดงหรอืรําตีทาบท
อัศจรรย   ตัวละครจะแสดงเพียงบทโลมหรือบทโลมเลา   ดังที่สมถวิล  วิเศษสมบัติไดกลาวถึง

                                                 
 9 เอมอร  ชิตตะโสภณ, จารีตนิยมทางวรรณกรรมไทย :  การศึกษาวิเคราะห   (กรุงเทพฯ : ตนออ 
แกรมมี่ , 2539) ,101 – 107. 
 10 สุชาติ  พงษพานิช,  “วิเคราะหบทอัศจรรยในวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยกรุงศรอียุธยาถึงสมยั
รัตนโกสินทรตอนตน  (พ.ศ.1991-2411)”  (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชา   ภาษาไทย  
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,  2517), 95. 
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ลักษณะของบทเขาพระเขานางในการแสดงรูปแบบละครรํา  วาแบงไดเปนสี่ขั้นตอน  คือ  ชมโฉม  
เกี้ยวพาราสี(บทโลม)   บทโลมเลา  และบทอัศจรรย  ดังตอไปนี ้
 

-     เมื่อพบกันครั้งแรกจะตองมีการกลาวชมความงามของนางเสียกอน  เรียกวาชมโฉม   
ซึ่งนางเอกก็จะตองบังเกิดความอายขึ้นเปนธรรมดา 
-     เมื่อชมโฉมแลวก็เขาไปเกี้ยวพาราสีโดยถูกเนื้อตองตัว 
-     เมื่อถูกเนื้อตองตัวแลวกจ็ะถึงบทโลมเลา      (เมื่อนางเกิดความรักและตกลงใจดวย
แลว  ก็จะขึ้นไปโลมเลาอยูบนเตียง   ซึ่งในตอนนี้จะเปนการเกี้ยวดวยดนตรี)   ทาท่ีใช
ในการโลมเลามีอยู 3 ทา  คือ  ทาโลมบน   โลมกลาง  และโลมลาง 
-    หลังจากการโลมแลวก็ถึงบทอัศจรรย ซึ่งในละครไทยจะใชเพลงตระนอนเปนเพล
อันดับสุดทายของกระบวนการเขาพระเขานาง   จะไมนิยมยกเอาบทอัศจรรย  ในบท
ละครจริงๆ มาใชในการแสดง   ฉะนั้นเมื่อถึงเพลงตระนอนกเ็ปนที่รูกันวาถึงบท
อัศจรรยแลว11   

 
     บทละครนอกทั้ง 3 สํานวน  มีตัดบทอัศจรรยออก
ทั้งหมด     และมีการนําเสนอบทเขาพระเขานางตามขนบของการแสดงละครรํา    ยกตัวอยางเชน    
บทอัศจรรยระหวางพระยาครุฑกับนางกากีในเหตุการณที่ 6  พระยาครฑุสังวาสนางกากี   ในกากี
กลอนสุภาพ     เปนเหตกุารณที่พระยาครุฑลักนางกากมีาที่วิมานสิมพลี  จากนั้นพระยาครุฑจึงโลม
และสังวาสกับนางกากี    บทอัศจรรยในตอนนี้เปนการเปรียบเทียบกับปรากฏการณที่เหลาเทวดา
บันดาลใหฝนตกสรางความสดชื่นใหหมูพชืและสัตวตาง ๆ    ดังขอความตอไปนี ้
 
 จงสรางโศกมาเกษมสวาทบาง   อยาใหรางเริศชิดพิสมัย 
 พลางกระหวัดรัดรวบภิรมยใน   ชงฆะไขวในเชิงละเลิงลาน 
 บันดาลพลาหกเทวบุตร    ก็ผึ่งผุดตั้งท่ัวทิศาศาล 
 โพยมพยับอับองึอนธการ    สะทานถึงเมรุราชสีขรินทร 
 สัตภัณฑบรรพตก็ไหวหวั่น    คงคาลั่นเปนระลอกกระฉอกสนิธุ 
 ฝูงมหามัจฉาในวาริน    ก็โดดดิ้นเลนน้าํลําพองกาย 
 อันดอกดวงสิมพลีท่ีตูมกลัด   ครั้นฝนซัดเชยแชมแยมขยาย 
 ท่ีตูมบานกานกลีบขจรจาย    รําพายกลิ่นรื่นรสเสาวคนธ 
 แมลงภูทิพรีบรอนมาเอาซาบ   อาบละอองตองท่ัวทุกขุมขน 
                                                 
 11สมถวิล  วิเศษสมบัติ, วรรณคดีการแสดง ,148-150.  
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 สองขุนสองเกษมเปรมสกนธ   สองกมลสองสวาทไมคลาดคลา 
        (กากีกลอนสุภาพ น.7-8) 
  
     บทละครนอกทั้ง 3 สํานวนไดคงบทโลมระหวางนาง
กากีของพระยาครุฑเอาไว     แตไดตดับทอศัจรรยออกไป   และกลาวถึงการสังวาสอยางรวบรัด  
เชน  “สองสุขสองเกษมเปรมปรา”     “สมสนิทพิสมัยทั้งสองรา”   และ “สองสุขสองสมภิรมยใจ”     
นอกจากการตดับทอัศจรรย และการกลาวถึงการสังวาสอยางรวบรัดแลว  พบวาผูแตงไดมีการ
กําหนดเพลงรองและเพลงหนาพาทยตามแบบแผน  ดวยการกําหนดใหเพลงรองเปนเพลงโอโลม  
ซ่ึงเปน“เพลงประกอบการแสดงละครในบทบาทที่แสดงความรัก  ความพึงพอใจ  สุขใจของตัว
ละคร”12   ตัวละครจะรําใชบทโอโลมตามเพลงรอง   หลังจากนั้นตัวละครทั้งสองก็จะรายรําหนา
พาทยเพลงโลม  ซ่ึงเปน “เพลงสําหรับประกอบกิริยาเกีย้วพาราสีของตัวละครในบทเขาพระเขา
นาง”13   จบหนาพาทยเพลงโลมก็เปนที่รับรูดวยท่ัวกนัวาเปนการสิ้นสดุบทสังวาสระหวางพระยา
ครุฑและนางกากี      ซ่ึงการใชเพลงโลมแทนที่จะเปนเพลงตระนอนนั้น  มีผูสันนษิฐานไววา “การ
ที่ไมใชเพลงตระนอนในตอนนี้เนื่องจากเพลงตระนอนเปนเพลงสูง   อาจไมเหมาะใชกับบท
อัศจรรยอันผิดศีลธรรม ผูแตงจึงเลี่ยงไปใชเพลงโลมแทน”14 ดังขอความตอไปนี ้
 

บทละครนอกเลขที่41 บทละครนอกเลขที่42 บทละครนอกเลขที่43 
(โอโลม) ดวงสมร   
ชางวาวอนละเมียดเสียดส ี
แมเนื้อหอมควรเปนจอมนาร ี
อันนางในธรณีไมเทียมทัด 
เพราะแสนรักจึงไปหักหาญมา 
ดังเด็ดไดดอกฟามาถึงหัตถ 
พระอิงแอบแนบนางพลาง
สัมพัทธกากีปองปดไปมา 
คลึงเคลาเยายั่วยวนจิต  

(โอโลม)  ดวงยหิวา  
ใชจะแกลงแตงวามารศร ี
หวังถนอมไวเปนจอมฉิมพล ี
ไมพอท่ีจะสลัดมาตัดรอน 
ฤาคิดถึงพรหมทัตกษัตรา 
ใครจะมาติดตามขามสิงขร 
มิใชทางแถวถึงแผนดินดอน 
พระภูธรทาวจะคิดมาติดตาม 
อยาหมายใจวาจะไดไปจากพี่ 

(โอโลม)  สุดสวาท  
แสนฉลาดกลบเกลื่อนเงือ่นสาย 
ชางโตตอบใหชอบน้ําใจชาย 
ดั่งสุหรายทิพยรดมาเจือใจ 
วาพลางพระทางอิงแอบ  
ถนอมแนบเชยชิดพิสมัย 
สองสุขสองสมภิรมยใจ  
อยูในแทนที่ไสยา   

(4 คํา โลม) 

                                                 
 12 ณรงคชัย  ปฎกรัชต,  สารานุกรมเพลงไทย  (กรุงเทพฯ : เรอืนแกวการพิมพ), 314. 
 13 เรื่องเดียวกัน, 257. 
 14เสาวณิต  จุลวงศ,  “กากี : จากชาดกสูกลอนบทละคร” วารสารวรรณวิทัศน 2 (พฤศจิกายน, 
2545) : 58. 
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บทละครนอกเลขที่41 บทละครนอกเลขที่42 บทละครนอกเลขที่43 
ถอยทีถอยคิดเสนหา 
สองสุขสองเกษมเปรมปรา  
ในมหาพิมานพรายพรรณ  

(6 คํา โลม) 

จงปรานีเมตตาอยาเขินขาม 
วาพลางทางประโลมโฉมงาม 
ใหเกิดความประดิพัทธกําหนัด
ใน 
 พระหยอกเยาเคลาตองประทุม
เมศ 
อัคเรศนงลักษณแกลงผลักไส 
พระจุมพิตชิดนางใหสรางใจ 
สมสนิทพิสมัยท้ังสองรา    

(8 คํา โลม) 

 
     สําหรับบทเขาพระเขานางตอนอื่นๆ  ในบทละครนอก
ทั้ง 3 สํานวน  ไดแก   ตอนพระยาครุฑสังวาสนางกากี  ในเหตกุารณที่ 12   คนธรรพแฝงตัว   และ
ตอนคนธรรพสังวาสนางกากี ในเหตุการณที่ 13  คนธรรพพบนางกากี   ก็มีลักษณะคลายกันคือ  
เสนอเพียงบทโลมและบทโลมเลาอยางรวบรัด    แตมีการเลือกใชเพลงหนาพาทยที่แตกตางกัน  
และมีความหมายทํานองเดยีวกัน    เชน ในบทเขาพระเขานาง  ตอนพระยาครุฑสังวาสนางกากี  ใน
เหตุการณที่ 12   คนธรรพแฝงตัว   บทละครนอกเลขที่41  ใชเพลงกลอม   ซ่ึงเปนเพลงที่ใชสําหรับ
การเลาโลมแสดงความรัก  และทําใหสบายอารมณเพื่อกลอมใหหลับ15     สวนบทละครนอกเลขที่
42   ใชเพลงตระ   ซ่ึงนาจะเปนเพลงตระนอน  ตามขนบของการเสนอบทอัศจรรยในบทละครรําที่
ใชเพลงตระนอนเปนเพลงหนาพาทยเพื่อส่ือถึงการสังวาสของตัวละคร 
 
    1.1.1.4 การสรางความสมจรงิใหกับเนื้อเร่ืองและตัวละคร 
    จากการศึกษาบทละครนอกทั้ง 3 สํานวน พบวามีการเปลี่ยน
รายละเอียดหรือการเพิ่มรายละเอียดของเหตกุารณบางสวนที่แตกตางไปจากกากีกลอนสุภาพ เพื่อ
สรางความสมจริงใหกับเนื้อเรื่องและตัวละคร    ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
    การสรางความสมจริงใหกับเนื้อเร่ือง    บทละครนอกบางสํานวน
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณบางสวน  เพือ่สรางความสมจริงใหกับเนือ้เร่ือง     

                                                 
 15 พาณี  สีสวย, ศิลปะการละครของไทย  (กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ, 2529), 71. 
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ยกตวัอยางเชน  บทละครนอกเลขที่42 และ 43  ไดมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางพระเจา
พรหมทัตและพระยาครุฑใหม   ใหพระเจาพรหมทัตและพระยาครุฑไมเคยรูจักกัน   แตดวยถึง
คราวที่พระเจาพรหมทัตจะตองพลัดพรากจากนางกากี   เทวดาจึงดลใจใหพระเจาพรหมทัตอยาก
เลนสกา  จึงใหเสนาอํามาตยไปประกาศหาคนที่มีฝมือในการเลนสกามาเลนกับพระองค      และได
พระยาครุฑทีแ่ปลงกายเปนมานพมาเที่ยวเลนพอดี  ทําใหมานพแปลงรับอาสาไปเลนสกากับพระ
เจาพรหมทัต   จนทําใหไดพบกับนางกากีในที่สุด    สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ
ระหวางพระเจาพรหมทัตและพระยาครุฑใหม   นาจะเปนเพราะหากดาํเนินเรื่องตามในกากีกลอน
สุภาพใหพระยาครุฑและพระเจาพรหมทัตเปนสหายสกากันมานาน   อาจจะทําใหผูชมตั้งขอสงสัย
วาเมื่อมานพแปลงมาเลนสกากับพระเจาพรหมทัตเสมอ   เหตุใดนางกากีจึงไมทราบเรื่องเกี่ยวกับ
มานพแปลงเลย      
     
    การสรางความสมจริงใหกับตัวละคร    นอกจากการสรางความ
สมจริงใหกับเนื้อเร่ืองแลว   บทละครนอกยังมีการสรางความสมจริงใหกับตวัละคร     เชน  การ
สรางปฎิกิริยาความคิดความรูสึกของตัวละครที่มีตอเหตุการณตางๆ     ยกตัวอยางเชน   ตอนที่
มานพแปลงไดสบตากับนางกากี   ในกากกีลอนสุภาพกลาววามานพแปลงไดสบตานางกากแีละตาง
ฝายก็รูสึกหลงรักกันและกัน     แตบทละครนอกเลขที่42 และ 43   ไดเพิม่รายละเอียดในเหตกุารณ
มานพแปลงสบตากับนางกากี  ใหมานพแปลงรูสึกสงสัยวานางกากเีปนใคร    ตอนแรกมานพแปลง
สงสัยวานางกากีนาจะเปนธดิาของพระเจาพรหมทัต  แตเมื่อดูจริตกิริยาทาทางของนางแลว  ก็คิดได
วานางกากีนัน้นาจะเปนมเหสีของพระเจาพรหมทัตมากกวา      การเพิม่รายละเอียดดังกลาวทําให
เห็นมุมมองของมานพแปลงที่มีตอเหตุการณดังกลาว  ทาํใหตวัละครและเนื้อเร่ืองมีความสมจริง
มากยิ่งขึ้น     หรือตอนเมื่อพระยาครุฑบนิกลับมาหลังจากไปเลนสกากับพระเจาพรหมทัต  คร้ังที่ 2  
แลว   ในกากกีลอนสุภาพกลาวเพียงวา  พระยาครุฑกลับมาถึงก็เขาโลมและสังวาสนางกากีทันที     
แตบทละครนอกเลขที่42  ไดมีการเพิ่มรายละเอียดของเหตุการณใหม  ใหนางกากีไตถามพระยา
ครุฑดวยความรอนใจหลังจากที่พระยาครุฑกลับมาวาพระเจาพรหมทตัสงสัยในตวัพระยาครุฑ
หรือไม   พระยาครุฑตอบวาพระเจาพรหมทัตไมไดสงสัยอะไร และขอใหนางกากีอยาวิตกกังวล   
ซ่ึงการเพิ่มรายละเอียดดังกลาวเปนการสรางความสมจริงของตัวละครนางกากี  ซ่ึงนางไดทํา
ความผิดโดยเปนชูกับพระยาครุฑ  จึงยอมตองรูสึกหวาดระแวงวาจะมผูีใดจะจับได  เปนตน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
332

    1.1.1.5 การบรรจุเพลงรองและเพลงหนาพาทย    
    การบรรจุเพลงรองและเพลงหนาพาทยในบทละครรําหรือที่
เรียกวาการกรอกเพลงนั้น  ตองพิจารณาเลอืกเพลงใหเหมาะกับสภาพอารมณของตัวละครและ
สภาพของเหตกุารณ  จากการศึกษาบทละครนอกทั้ง 3 สํานวน พบวามีการบรรจุเพลงที่ถูกตองและ
เหมาะสมตามขนบนิยมของละครรํา     ยกตัวอยางเชน     
  
    เพลงรอง  
    เพลงชมโฉม   ใชในบทชมลกัษณะรูปรางหรือความงามของตัว
ละคร 
 
  (ชมโฉม)ครั้นถงึจึงเห็นมานพนอย  แชมชอยนารักหนักหนา 
 ท้ังรูปทรงสงศรีกิริยา    ลักขณางามพรอมละมอมละไม 
 ดูเฉิดโฉมประโลมลานจิต    คิดคิดจะใครเยื้อนปราศรัย 
 รสรักรอนรึงกรึงใจ    อรทัยแลตะลึงรูปทรง 
        (บทละครนอกเลขที่41) 
 
    เพลงราย   ใชดําเนินเรื่องหรือบรรยายเรื่องตามปกต ิ
 
  (ราย) คราวเมื่อจะพลัดอัครเรศ  เทพสังหรณเหตุใหประจักษ 
 ใหเขมนอยูในพระทัยนัก    เผอิญใหทรงศักดิ์รนรอน 
        (บทละครนอกเลขที่42) 
 
    เพลงชมตลาด   ใชในบทพรรณนารายละเอียดของเครื่องแตงตัว
หรือรายละเอียดสิ่งอ่ืนๆ  
 
  (ชมตลาด) วารินรดหมดหมองละอองอาบ เย็นซาบรวยรื่นช่ืนนาสา 
 นุงเขียนทองยองใยวิไลตา    หมผาแพรทับทิมพริ้มพราย 
 เข็มขัดเพชรเม็ดละชั่งเรือนรงัแตน   ใสแหวนสอดสงัวาลประสานสาย 
 ถือพัดดามจิ้วจนัทนพรรณราย   ชวนกํานัลผันหายไคลคลา 
        (บทละครนอกเลขที่42) 
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    เพลงโอโลม    ใชในบทเกี้ยวพาราสี   หรือชมโฉม  หรือโลมนาง  
 
  (โอโลม)  นองรัก    ไมประจักษในความเสนหา 
 พี่ก็รูอยูชัดวาภสัดา    ไมท้ิงขวางรางหยายังปราน ี
        (บทละครนอกเลขที่43) 
 
    เพลงชาตรี  ใชในบทปลอบประโลมใหหายวิตก 
 
  (ชาตรี) กล่ินหอม   จะถนอมนวลนองประคองโฉม 
 อยาเศราเสียใจใหโศกโทรม   พี่ทุกขโทมนัสนางจงหมางเมนิ 
        (บทละครนอกเลขที่42) 
 
     เพลงหนาพาทย 
    เพลงแผละ    เพลงใชประกอบการเดินทางทางอากาศ  ใชสําหรับ
สัตวปกที่เปนนกใหญ  เชน ครุฑ 
 
  จึงอาองคทรงเครื่องเรอืงระยับ  รูปกายกลายกลบัเปนปกษา 
 แลวออกจากพมิานรัตนา    บินมาดวยกําลังสกุณี 
     ฯ 2 คํา ฯ แผละ  
        (บทละครเลขที่41) 
 
    เพลงตระบองกัน   เพลงที่ใชเกี่ยวกับอิทธฤิทธิ์ในเรื่องการแปลง
กาย 
 
  ครั้นถึงรมไทรใบชิด   สมจิตครุฑราชปกษี 
 สํารวมใจรายมนตฤทธี    สกุณีจําแลงแปลงกาย 
     ฯ 2 คํา ฯ ตระบองกัน 
        (บทละครนอกเลขที่43) 
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    เพลงเสมอ   ใชสําหรับการเดินทางในระยะใกล   
 
  พระคอยวายคลายคะนึงถึงนอง  พระทรงตรองตรึกไปใหกังขา 
 เปนความลับคับพระทัยในอุรา   เสด็จมายังทองพระโรงชัย 
     ฯ 2 คํา ฯ เสมอ 
        (บทละครนอกเลขที่42) 
 
    เพลงรัว    เปนเพลงที่ใชในการแสดงอิทธิฤทธิ์ของตัวละคร 
 
 บินหนักกวักละโยชนกําลังครุฑ   ฤทธิรุทธหาวหาญชาญสมร 
 เสียงสนั่นครั่นครื้นทิฆัมพร    ก็รารอนลงยังท่ีโครธา 
     ฯ 6 คํา ฯ รัว 
        (บทละครนอกเลขที่43)  
 
    1.1.1.6  การเสนอฉากในบทละครนอก 

อารดา  สุมิตร   ไดกลาวถึงการเสนอฉากในบทละครรําใน
สมัยกอนวา 
 

 ละครรําของไทยไมมีการเปลี่ยนฉากตามทองเรื่องจึงไมมีการปดเปดฉากและ
ไมมีการสรางฉากหรือประดับประดาอะไรเลย   เปนเวทีวางๆ มีมานสีพื้นๆ ผืนใหญกั้น
เปนฉากตายตัวอยูดานหลัง    มีทางสําหรับตัวละครเขาออกอยู 2 ขาง   ตรงกลางของเวที
ท่ีแสดงมีเตียงสําหรับตัวละครตั้งอยูเพียงตวัเดยีวเทานั้นเอง   ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะเห็น
วาการสรางฉากที่งดงามจะดึงดูดความสนใจจากผูชมไปเสียจากการแสดงหมด16   

 
    เนื่องจากการที่ละครรําของไทยไมมกีารสรางฉาก   ดังนัน้การที่
ผูชมจะสามารถจะรับรูไดวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นในสถานที่ใด   จึงตองฟงจากฉากแบบบรรยาย 
(descriptive) ซ่ึงมีอยูในบทที่ใชรองแลว  และจินตนาการจากเนื้อเร่ืองที่ไดยนิประกอบกับทารําของ
ตัวละคร17   จะเห็นไดวาการเสนอฉากในบทละครนอกและวรรณคดีมคีวามใกลเคยีงกัน   เพราะ

                                                 
16 อารดา  สุมิตร, “ละครในของหลวงในสมัยรชักาลที่ 2”    (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตร

มหาบัณฑิต   ภาควิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2528), 47. 
 17 เรื่องเดียวกัน. 
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ผูชมหรือผูอานตองจินตนาการฉากสถานที่ขึ้นเองจากขอความที่ไดอานหรือไดฟง      การเสนอฉาก
ตามแบบละครนอกนี้ทําใหสามารถดําเนินเรื่องไดรวดเร็ว   เพราะ “สามารถที่จะเปลี่ยนสถานที่จาก
แหงหนึ่งไปอกีแหงหนึ่งไดอยางรวดเรว็   เพราะเพยีงแตใชถอยคําบรรยายเพียงไมกี่คาํคนดูก็เขา
ได”18 
    จากการศึกษาเรื่องฉากในบทละครนอกเลขที่ 41 42  และ 43  
พบวาบทละครนอกทั้ง 3  สํานวนนี้มีการคงฉากสถานที่และเหตุการณที่เกดิขึ้นในสถานที่นั้นๆ  ไว
เหมือนกากีกลอนสุภาพแทบทั้งหมด   ไมวาจะเปนฉากทองพระโรง    ฉากหองบรรทมนางกากี   
ฉากวิมานสิมพลี     ฉากหนาพระลาน    ยกเวนเพยีงฉากเขาพระสุเมรุและปาหิมพานต   ที่บทละคร
นอกเลขที่ 41  และ 42  ไดตัดออก  และสถานที่ตางๆ ในราชวังที่พระเจาพรหมทัตออกไปครวญหา
นางกากี  ซ่ึงบทละครนอกทัง้สามสํานวนไดตัดออก     นอกจากนัน้บทละครนอกเลขที่ 42  และ 43  
ยังไดมกีารเพิม่ฉากตลาด  และศาลาพักนอกพระโรงอีกดวย     สาเหตุทีท่ําใหบทละครนอกมีการ
เสนอฉากไดใกลเคียงกากีกลอนสุภาพและเพิ่มฉากใหมากกวากากกีลอนสุภาพนัน้    เปนเพราะการ
ดําเนินเรื่องในบทละครนอกไมมีการถูกกําหนดดวยสรางฉากหรือเปลี่ยนฉาก  ดังที่ไดกลาวมาแลว       
    สําหรับการเสนอฉากดวยบทบรรยายในบทละครนอกกพ็บวามี
ลักษณะเหมือนในกากีกลอนสุภาพ  คือ  ไมมีการพรรณนาบรรยายสถานที่  แตจะบอกเพียงวา
เหตุการณนั้นเกิดในสถานที่ใด   ยกตัวอยางเชน  ฉากหองบรรทมของนางกาก ี
 
  เมื่อนั้น     กากีเยาวยอดเสนหา 
 เนาในแทนท่ีศรีไสยา    พอเวลาบายคลอยอโนทัย 
 ไมเห็นพระสามีมาไสยาสน    เยาวราชหลากจติรคิดสงสัย 
 ชวนเหลาสาวสรรกํานัลใน    เสด็จไปยังพระโรงรจนา 
        (บทละครนอกเลขที่ 41) 
   
    การเสนอฉากในบทละครนอกพบวามีฉากตางๆ ปรากฏอยู
จํานวนมาก  และมีการเสนอฉากผานบทรอง   อยางไรกต็ามการเสนอฉากผานบทรองในบทละคร
นอกนี้จะไมเนนการพรรณนาชมสถานที่ยืดยาว    เพราะบทละครนอกเนนการดําเนินที่กระชับ  
รวดเร็ว    ดังนั้นจึงบอกเพียงวาเหตกุารณนั้นเกดิในสถานที่ใดเทานั้น  
 
 

                                                 
 18 เรื่องเดียวกัน, 48. 
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   1.1.2  ละครเสภา 
   ละครเสภาคือละครรําชนิดหนึ่งที่ไดพัฒนาขึ้นจากการขับเสภา   โดยเริ่ม
จากในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดโปรดเกลาฯ ใหวงปพาทยเขาบรรเลง
ประกอบการขบัเสภา  มีการแทรกเพลงรองสงใหปพาทยรับและเพลงหนาพาทยเหมือนการแสดง
ละครนอก  แตยังไมมีตวัละครออกมารายรํา   ตอมาไดพฒันาใหมีตวัละครออกมารําเพลงหนาพาทย
หรือบทตามบทรองเสภาเปนตอนๆ    ภายหลังไดจัดใหมีตัวละครออกมาแสดงตลอดทั้งเรื่อง  และมี
การแกไขปรับปรุงบทใหบทที่จะขบัเสภาใหกลายเปนบทละคร   มีขึ้นตนบทวาเมื่อนั้นหรือบัดนัน้19       
ปญญา   นิตยสุวรรณไดกลาวถึงลักษณะของละครเสภาไวดังตอไปนี้   
 

ละครเสภา คือ ละครที่มีลักษณะคลายละครนอก    นับตั้งแตวิธีการแสดง 
รวมท้ังเพลงรองทํานองดนตรี   สวนการแตงกายมักไมแตงยืนเครื่อง   สวนมากจะแตง
แบบพันทาง  ขอสําคัญคือจะตองมีขับเสภาแทรกอยูดวย   จึงจะเรียกวาละครเสภา   
มิฉะนั้นจะกลายเปนละครนอกไปเสีย20     

 
    1.1.2.1  รูปแบบคําประพันธ 

                  รูปแบบคําประพันธของบทละครเสภานั้น   จะแตงดวยกลอน
เสภา  ซ่ึงมีขอบังคับในการประพันธเปนลักษณะเดยีวกนักับกลอนสุภาพ   มีจํานวนคําวรรคละ
ประมาณ 6 – 10 คํา  จะแตกตางกันที่คําขึ้นตน   ซ่ึงนอกจากกลอนเสภาจะขึ้นตนธรรมดาเหมือน
กลอนแปดแลว  ก็มักจะขึ้นตนวา “ครานั้น….”   ตอกับคําอ่ืนซึ่งถือเปนระเบียบประจํา   สวนคําลง
ทายจะไมจํากดั    เมื่อจะเปลี่ยนเรื่องใหมหรือตอนใหมในการขับเสภาจะใชคําขึ้นตนวา จะกลาวถึง   
ทีนี้จะกลาวถึง   คร้ันถึง  ฯลฯ21      สําหรับบทละครเสภาเรื่องกากี  ของ  เสรี  หวังในธรรม  และ  
ปญญา  นิตยสุวรรณ   พบวามีการใชคําขึ้นตนบทหรือวรรคสดับตรงกับลักษณะเฉพาะที่มักพบใน
กลอนเสภา    คือคําวา  ครานั้น    คร้ันถึง    จะกลาวฝาย   จะกลาวถึง    จะกลาวเรื่อง   ฯลฯ   ดังนี้         
 
  ครานั้นกากีศรีสวัสดิ ์   รับรับสั่งพงษกษัตริยนาถา 
 นบนิ้วดุษฎีชุลีมา     ไคลคลายางยองเขาหองใน 

                                                 
 19 ปญญา  นิตยสุวรรณ, “ละคร,”  วารสารไทย 9, 33 (ม.ค.- มี.ค.2532) : 76-77. 
 20เรื่องเดยีวกัน, 76. 

21 คณะผูดําเนินงานโครงการดุรยิางคศิลปไทย, วิวัฒนาการของเสภา   (กรุงเทพฯ : ภาควิชาดุริ
ยางคศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร, 2533) ,  15 – 16. 
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               (บทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรม น.236) 
 
  จะกลาวฝาย  นายพาณิช  คิดขายคา     ลองนาวา  มากลาง  นทีศรี 
 พบแพนอย  ลอยมา  ในวารี    จึงชวยพา  กากี  ข้ึนนาวา 
              (บทละครเสภาของปญญา นิตยสุวรรณ น.23) 
 
    1.1.2.2  การดําเนินเรื่องดวยบทรอง   
    บทละครเสภามีการดําเนนิเรือ่งดวยบทรองเหมือนบทละครนอก     
ซ่ึงในบทรองนั้นจะบอกทั้งฉาก  ความรูสึก  อากัปกิริยา  และคําพูดของตัวละคร   แตส่ิงที่ตางจาก
บทละครนอก  คือ  นอกจากมีการใชเพลงรองทํานองตางๆ แลว   ยังมีการเลือกขับดวยเปนกลอน
เสภาในบางชวงดวย     จากการศึกษาบทละครเสภาของเสรี หวังในธรรมและปญญา  นิตยสุวรรณ  
พบวาการดาํเนินเรื่องดวยบทรอง 2  ลักษณะ  คือ  บทรองที่ตนเสียงเปนผูรอง และบทรองที่ตัว
ละครเปนผูรอง   ดังตัวอยางตอไปนี้        
      
    บทรองที่ตนเสียงเปนผูรอง   บทรองสวนมากในบทละครเสภา
ของเสรี หวังในธรรมและปญญา  นิตยสุวรรณ  มักเปนลักษณะบทรองที่ตนเสียงเปนผูรอง   ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกแกผูแสดงที่ตองเอาใจใสในการรําเปนหลัก  จะไดไมตองพะวกัพะวงกับการรอง
มากนัก  โดย เนื้อหาของบทรองที่ตนเสียงเปนผูรองมีทั้งที่เปนลักษณะของการบรรยายเรื่อง     และ
การบอกฉาก  ความรูสึก  อากัปกิริยา  และคําพูดของตัวละคร     ดังตัวอยางตอไปนี ้
 
     - ขับ - 
  คนธรรพอภิวันทสนองถอย  ขาตามรอยมาณพถึงปาใหญ 
 แปรสกนธเปนครุฑวุฒิไกร    ขาเปนไรแทรกขนสุบรรณบิน 
 เร็วรีย่ิ่งมหาวายพุัด    กวักกวัดปกขามชลาสินธุ 
 ทางทุเรศเขตเขาสิขรินทร    ก็เต็มบินสูสิมพลีวัน 
 ประสพนางในกลางพิมานมาศ   แสนสวาทครุฑครองประลองขวัญ 
 เสวยทิพยสถานสําราญครัน   จะรําพันสุขลนพนประมาณ 
         (บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม น.234) 
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     - ขับเสภา -   
  ครั้นอรุณ รุงราง สวางภพ   กระจางจบ นภาลัย แดนไพรสณฑ 
 ครุฑตะโบม โลมลา ยุพาพิน   พี่จะบิน ไปเท่ียว หิมพานต 
 นองเนาใน แทนทอง อยาหมองพักตร  ไมนานนัก จักคืน สูสถาน 
 สั่งสมร พลางสญัจร จากวิมาน   รายพระเวท ปดทวาร แลวครรไล 
      (บทละครเสภาของปญญา นิตยสุวรรณ น.11)  
 
    บทรองที่ตัวละครเปนผูรอง    นอกจากบทรองที่กําหนดใหตน
เสียงเปนผูรองแลว   ในบทละครเสภาของเสรี หวังในธรรมและปญญา  นิตยสุวรรณยงัมีบทรองที่
ตัวละครเปนผูรองเองดวย    การกําหนดใหตัวละครเปนผูรองเองนี้เพื่อชวยใหตนเสียงและลูกคูได
พักเหนื่อยจากการรอง    อีกทั้งยังทําใหการรองมีความหลากหลายไมนาเบื่อ     บทรองที่ตัวละคร
เปนผูรองจะมคีวามยาวไมมากนัก   และมกัมีเนื้อหาเปนบทสนทนาของตัวละคร หรือมักจะบอก
ความรูสึก  อากัปกิริยาของตวัละครไปดวย     ดังตัวอยางตอไปนี ้
  
     - ขับ - 
 กากี อนิจจาเห็นวาขาอยูเดียว   มาโลมเลี้ยวลอบชิดดวยอิจฉา 
 เปนนาแคนแสนสุดเวทนา    จะใครวาเสียใหสมอารมณพาล 
 คนธรรพ      คนธรรพรับขวัญแลวจุมพิต  กรสะกิดเลี้ยวลอดสอดประสาน 
 อนิจจากากียอดชีวานต    ยุพาพานแมอยาหมองกมลใน 
 ซึ่งโทษผิดชิดโฉมประโลมเลา   ดวยรอนเราสวาทหวังไมยั้งได 
 อยาปดความจงประณามประนอมใจ   พี่มอบไวซึ่งชีวติวนิดา 
           (บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม น.243) 
      
     - พูด - 
 กากี       ดูกอน คนธรรพ พี่เลี้ยงทาว   อยูแดนดาว ไกลเขต แดนปกษี 
 เหตุใด  ไยแจง แหงคดี    มาถึงยัง ฉิมพล ีพิมานชัย 
 อันบรม พรหมทัต ฉัตรนิเวศ   เมื่อเกิดเหตุ เคืองเข็ญ เปนไฉน 
 ยังคํานึง ถึงกากี ชีวาลัย    หรือมิได สนพระทัย ไมนําพา 
             (บทละครเสภาของปญญา นิตยสุวรรณ น.5)
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    เปนที่นาสังเกตวาบทรองทีต่ัวละครเปนผูรองทุกตอนในบท
ละครเสภาของปญญา  นิตยสุวรรณ    ผูแตงไมใหกําหนดใหตัวละครรองเปนเพลง   แตใหตัวละคร
พูดเปนคํากลอนแทน   ทั้งนีอ้าจจะเปนไปไดดวยสองประการคือ  ผูแสดงนั้นไมถนดัที่จะรองเพลง  
หรือตองการดาํเนินอยางรวดเร็ว  เนื่องจากบทละครเสภาของปญญา  นิตยสุวรรณนัน้ มีเนื้อเร่ืองที่
ยาวมาก  เพราะดําเนินเรื่องตัง้แตในกากกีลอนสุภาพจนถึงกากีคํากลอน    อยางไรก็ตาม พบวามี
เหตุการณเพยีงตอนที่ผูแตงกําหนดใหตัวละครเปนผูรองเอง   คือตอนคนธรรพขับเพลงเยยมานพ
แปลง    ทั้งนีน้าจะเพื่อความสอดคลองกับเนื้อเร่ืองในตอนดังกลาว     ดังขอความตอไปนี ้
 
     - รองเพลงพัดชา - 
    - คนธรรพดีดพิณ และรองเอง –  
  รื่นรื่น ช่ืนจิต พี่จําได   เหมือนเมื่อไป รวมภิรมย ประสมศรี 
 ในสถาน พมาน ฉิมพลี    กลิ่นยังซาบ ทรวงพี่ ท้ังวรกาย 
 นิจจาเอย จากเชย มาเจ็ดวัน    กลิ่นสุคันธ- รสรื่น ก็คืนหาย 
 หรือวาใคร แนบนอง ประคองกาย   กลิ่นสาย สวาทซาบอุรามา 
               (บทละครเสภาของปญญา นิตยสุวรรณ น.5) 
 
    สวนการเจรจาในบทละครเสภาของเสรี หวงัในธรรมและปญญา  
นิตยสุวรรณ  พบวามีการกําหนดบทเจรจาของตัวละครไวในตวับทเลย  ซ่ึงแตกตางจากบทละคร
นอก  ที่จะเขียนคํา “เจรจา”  เมื่อตองการใหตัวละครเจรจา  โดยตวัละครจะตองใชปฎิภาณไหวพรบิ
คิดบทเจรจาเอง    อยางไรก็ตามพบวาหนาที่ของบทเจรจาในบทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม
และปญญา  นติยสุวรรณ มีลักษณะคลายกนัเกริ่นนําหรือขยายความจากบทรองเปนหลัก    และบท
ละครเสภาของปญญา  นิตยสุวรรณมีการกําหนดบทเจรจามากกวาบทละครเสภาของเสรี หวังใน
ธรรม ทั้งนี้อาจเปนไปไดวาผูแตงดําเนนิอยางรวดเร็ว    ตัวอยางบทเจรจาในบทละครเสภาของเสรี 
หวังในธรรมและปญญา  นิตยสุวรรณ  มีดังตอไปนี ้
 

พรหมทัต  “กากี  กากีของพี่  โธ  แมคุณแมทูนหัว   เจาอยูท่ีไหน   เจาหายไปไหน    
โธ  กากี”         

     (บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม น.243)     
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     - พูด -     
พรหมทัต แหม... ดีใจจริงๆ พอมาณพ ฉันนั่งคอยที่จะเลนสกาดวยกัน    นึกแลว

วายังไงก็ตองมา   
 มาณพ  เปนพระมหากรุณาธิคุณพระเจาขา        ท่ีทรงรอขาพระพุทธเจา   
   ขอพระราชทาน อภัยโทษ   ถาหากมาชาไป 

พรหมทัต ไมชาหรอก   พอมาณพมาตามเวลานัด  แตฉันนะซีใจรอน  เลยนั่งรอ
อยูดวยใจไมเปนสุข   พอมาณพมาก็ดีแลว  เพื่อไมใหเสียเวลา   เราจะ
ไดเลนสกากันเลย  เฮย   เสนายกกระดานสกามาเร็วๆ  

               (บทละครเสภาของปญญา นิตยสุวรรณ น.5) 
 
    1.1.2.3  กลวิธีในการดําเนนิเรื่อง 
    เนื่องจากละครเสภาเปนละครรําประเภทหนึ่ง ซ่ึงปรับปรุงขึ้นจาก
ละครรําดั้งเดิม22     บทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรมและปญญา  นิตยสุวรรณ  จึงมีกลวิธีในการ
ดําเนินเรื่องตามขนบของละครรําของไทยที่เนนการใชศลิปะการรายรําดําเนินเรื่อง23   และมักดําเนิน
เร่ืองไปตามลําดับเวลา    ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้   
     การเปดเรื่อง   
     การเปดเรื่องของบทละครเสภาทั้งสองสํานวนมีการ
ลักษณะเหมือนกัน คือเปนการ “ตั้งพรหมทัต”  ซ่ึงเปนตามลักษณะขนบนิยมของละครรํา   เปนเริ่ม
เร่ืองโดยกลาวแนะนําตัวละครพระเจาพรหมทัตและนางกากี     ดังขอความตอไปนี ้
 
     - อานทํานองกลอน - 
  ยังมีราชบรมพรหมทัต   ผานสมบัติกรุงแกวพาราณสี 
 เปนปฐมบรมราชธานี    ศรีสนุกสุขเกษมเปรมอนันต 
 เธอมีองคอัคเรศวิไลลักษณ    ประไพพักตรงามเพียงอัปสรสวรรค 
 ช่ือกากีศรีวิลาสดังดวงจันทร   เนื้อนั้นหอมฟุงจรุงใจ 
           (บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม น.234) 
 
 

                                                 
 22 วิมลศรี  อุปรมยั, นาฏกรรมและการละคร  (กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2524), ไมมีเลขหนา. 
 23 สุมนมาลย  นิ่มเนติพันธ, การละครไทย , 112. 
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     - ขับเสภา -  
  จะกลาวเรื่อง  เบื้องปฐม  ถึงพรหมทัต ผานสมบัติ  อาณา  พาราณสี 
 เปนเอกองค  พงศกษัตริย  ฉัตรธานี   แสนเปรมปรีดิ์  ทวีสุข ทุกคืนวัน 
 พระทรงมี มเหสี วิไลลักษณ   ประไพพักตร ดุจอัปสร บนสวรรค 
 นามกากี ศรีพิลาส พิไลวรรณ   เนื้อนางนั้น  หอมฟุง  จรุงใจ 
          (บทละครเสภาของปญญา นิตยสุวรรณ น.3) 
 
     1.1.1.3.2 การดําเนินเรื่องอยางรวดเร็ว 
     แมวาบทละครเสภาจะเปนละครรํา   แตก็เปนละครรําที่
มีการปรับใหเขากับสมัยปจจุบันกลาวคือเนนการดําเนินเรื่องที่รวดเร็วทันใจผูชม    ดังจะเห็นไดจาก
การที่บทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรม และปญญา นติยสุวรรณ ไดมีการตัดเหตกุารณและ
รายละเอียดของเหตุการณออกไป เพื่อชวยใหสามารถดําเนินเรื่องไดรวดเร็ว   ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี ้  
 
     การตัดเหตุการณ 
     บทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรม และปญญา นิตย
สุวรรณ ไดมกีารตัดเหตุการณในกากกีลอนสุภาพและกากีคํากลอนออกไปหลายเหตกุารณ    และ
บทละครเสภาทั้งสองสํานวนมีการเลือกตดัเหตกุารณทีค่ลายกัน  โดยบทละครเสภาของเสรี  หวังใน
ธรรม ไดตัดเหตุการณทั้งส้ิน 4  เหตุการณ  คือ   เหตุการณที่ 7  พระยาครุฑพานางกากีไปชมเขาพระ
สุเมรุและปาหมิพานต   เหตกุารณที่ 10  นางกากีออนวอนไมใหพระยาครุฑไปเลนสกา     
เหตุการณที่ 11  พระยาครุฑเลนสกากบัพระเจาพรหมทัต  คร้ังที่ 2    และเหตกุารณที่ 14   พระยา
ครุฑเลนสกากบัพระเจาพรหมทัต  คร้ังที่ 3     สวนบทละครเสภาของปญญา นิตยสุวรรณ   ไดตัด
เหตุการณทั้งส้ิน 3  เหตุการณ  คือ   เหตกุารณที่ 7  พระยาครุฑพานางกากีไปชมเขาพระสุเมรุและ
ปาหิมพานต   เหตุการณที่ 10  นางกากีออนวอนไมใหพระยาครุฑไปเลนสกา   และเหตุการณที่ 23  
คนธรรพครองเมือง      
     เมื่อพิจารณาเหตุการณที่ถูกตัดไป  พบวาเปนเหตกุารณ
ไมสําคัญ ที่สามารถตัดออกไปโดยไมกระทบกระเทือนกับโครงเรื่องหลัก  เชน  เหตุการณที่ 7  พระ
ยาครุฑพานางกากีไปชมเขาพระสุเมรุและปาหิมพานต        หรือเปนเพยีงเปนเพียงเหตุการณที่
นําไปเหตกุารณสําคัญ  ไดแกการที่คนธรรพลอบตามพระยาครุฑไปวิมานสิมพลี  ในเหตุการณที่ 12  
คนธรรพแฝงตัว   และการที่คนธรรพไดแทรกขนพระยาครุฑกลับมาแจงขาวเร่ืองนางกากีใหพระ
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เจาพรหมทัตฟงในเหตุการณที่ 15  พระเจาพรหมทัตทราบขาวนางกากี       หรือเปนเหตุการณ
สําคัญที่ถูกตัดไปเพราะความสะดวกในการดําเนินเรื่องใหรวดเรว็   เชนเหตกุารณที่ 23  คนธรรพ
ครองเมือง   ทั้งนี้นาจะเปนผูแตงคิดวาผูชมนั้นรูจักเนื้อเร่ืองของกากีกลอนสุภาพและกากีคํากลอนดี
อยูแลว      
 
     การตัดรายละเอียดของเหตุการณ 
     นอกจากการตดัเหตกุารณเพือ่ชวยใหการดาํเนินเรื่อง
เปนไปอยางรวดเรว็   ยังพบวาบทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรมและปญญา นิตยสุวรรณ ยังมีการ
ตัดรายละเอยีดของเหตุการณตางๆ    เชน  การตัดรายละเอียดของเหตกุารณที่เกิดซ้ํา    การตัดบท
บรรยายชมความงาม   การตัดหรือตัดทอนบทสนทนาของตัวละคร    และการตัดรายละเอียดของ
เหตุการณที่ไมสําคัญ 
 
      การตัดรายละเอียดของเหตุการณท่ีเกิดซํ้า   
      เนื้อเร่ืองในกากีกลอนสุภาพและกากีคํากลอนมี
รายละเอียดของเหตุการณที่เกิดซ้ํากันในหลายเหตุการณ  ทําใหเมื่อแปรรูปเปนวรรณกรรมการ
แสดงไดมกีารตัดรายละเอยีดของเหตุการณที่เกิดซ้ํากันเพือ่ความกระชับและรวดเร็วในการดําเนิน
เร่ือง         
      บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรมและปญญา 
นิตยสุวรรณ  ไดมีการตัดรายละเอียดของเหตุการณทีเ่กดิขึ้นซ้ําหลายครั้ง   โดยมักจะเสนอเฉพาะ
รายละเอียดที่เกิดขึ้นในครั้งแรกหรือเฉพาะครั้งสําคัญเทานั้น  เชน  เร่ืองแปลงกายและคืนรางของ
พระยาครุฑ     บทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรม  และปญญา  นิตยสุวรรณ  ไดคงรายละเอียด
เร่ืองการแปลงกายในครั้งแรก   แตกจ็ะตดัรายละเอียดเร่ืองแปลงกายและคืนรางของพระยาครุฑใน
คร้ังอ่ืนๆ   หรือเร่ืองการเลนสการะหวางพระเจาพรหมทตัและมานพแปลง     บทละครเสภาของเสรี  
หวังในธรรม  และปญญา  นติยสุวรรณ  ไดคงรายละเอียดเร่ืองการเลนสการะหวางพระเจา
พรหมทัตและพระยาครุฑไวในครั้งแรกและครั้งสุดทายเอาไว   แตตดัรายละเอียดเร่ืองการเลนสกา
ระหวางพระเจาพรหมทัตและพระยาครุฑครั้งที่สองและสามออกไป   เปนตน 
 
      การตัดบทบรรยายชมความงาม  
      บทบรรยายชมความงามหรือบทเสาวรจนี  เปน
ลักษณะหนึง่ของจารีตนิยมในวรรณคดไีทย ที่ใชในการกลาวชมความงามของสิ่งตางๆ   ซ่ึงไมได
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จํากัดเฉพาะความงามของบรุุษสตรีเทานั้น  แตครอบคลุมไปถึงการชมความงามของวัด  วัง  ราชรถ  
พาหนะทรงและสัตวตางๆ ดวย24      ในกากีกลอนสุภาพและกากีคํากลอน  มีบทบรรยายชมความ
งาม   4  ลักษณะ   คือ  ชมความงามของเมอืง  1  ตอน ในเหตกุารณที่ 1  แนะนําตัวละครฝายพาราณ
สี       ชมความงามของตัวละคร 1   ตอน  ในเหตุการณที ่1  แนะนําตัวละครฝายพาราณสี      ชม
ความงามของธรรมชาติ   3   ตอน ในเหตุการณที่ 7  พระยาครุฑพานางกากีไปชมเขาพระสุเมรุและ
ปาหิมพานต   เหตุการณที่ 22  ทาวทศวงศพบนางกากี   และเหตกุารณที่ 25  คืนเมือง      และชม
ความงามของกระบวนทัพ  1  ตอน ในเหตุการณที่ 24  ศึกชิงนาง       
      จากการศึกษาบทละครเสภาพบวาบทละคร
เสภาของเสรี  หวังในธรรมไดตัดบทชมเมอืง   และชมธรรมชาติออกไป   เหลือเพียงบทชมความ
งามของตัวละคร     สวนบทละครเสภาของปญญา   นิตยสุวรรณไดตดับทชมเมือง   ชมธรรมชาติ
และชมกระบวนทัพ    เหลือเพียงบทชมความงามของตัวละคร เชนกัน     เปนที่สังเกตวาบทเสารจนี
สวนหนึ่งไดถูกออกไป เพราะไดมกีารตัดเหตุการณในตอนนั้นออกไป     แตบทเสารจนีบางสวนก็
ถูกตัดไปดวยสาเหตุอ่ืนๆ  เชน  บทชมกระบวนทัพนั้น  บทละครเสภาของปญญา  นิตยสุวรรณได
ตัดออกไปเพราะมีความขดัแยงกับภาพการแสดงที่เกดิขึ้นบนเวที  ซ่ึงไมสามารถจําลองภาพกองทัพ
ที่ยิ่งใหญมาจดัแสดงบนเวทไีด  หรือบทชมเมือง  นาจะถูกตัดออกไปเพราะไมมีความจําเปนกับเนือ้
เร่ือง     สวนบทเสารจนีที่มีการคงไวมากทีสุ่ด  เปนบทชมโฉมหรือบทชมความงามของตัวละคร     
ทั้งนี้นาจะเปนเพราะความงามของตัวละคร  อันไดแกนางกากี และมานพแปลงนั้นเปนปจจยัสําคัญ
ที่ทําใหเกิดเรื่องวุนวายขึ้น      
           
      การตัดหรือตดัทอนบทสนทนาใหสั้นลง   
      เนื่องจากบทสนทนาของตัวละครในกากีกลอน
สุภาพและกากคีํากลอนมีความยาวมาก   เมือ่ดัดแปลงเปนวรรณกรรมเพือ่การแสดง       บทละคร
เสภาของเสรี หวังในธรรม และปญญา  นติยสุวรรณ  พบวามีการตัดบทสนทนาที่ไมสําคัญของตัว
ละครออกไปหรือตัดทอนบทสนทนาใหส้ันลง  เหลือเพยีงแตใจความสําคัญ   เพื่อใหการดําเนิน
เร่ืองเปนไปอยางรวดเร็ว     ยกตัวอยางเชน    บทเกี้ยวพาราสีของพระยาครุฑกับนางกากี  ตอนที่
พระยาครุฑเขามาหานางกากีในหองบรรทม    พระยาครุฑไดเกีย้วพาราสีนางกากี  โดยบอกวาตน
คือมานพผูเลนสกากับพระเจาพรหมทัตจะมาพานางกากไีปครองรักกันที่วิมานสิมพลี  พรอมบอก
วาจะพานางกากีไปชมเขาสตัภัณฑ  แมน้ําสีทันดร  เขาพระสุเมรุ  สัตวตาง ๆ ในแมน้าํสีทันดร และ

                                                 
 24 เอมอร  ชิตตะโสภณ, จารีตนิยมทางวรรณกรรมไทย :  การศึกษาวิเคราะห, 66. 
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เชิงเขาพระสุเมรุ   และพาไปชมเหลาเทวดานางฟาจับระบําที่เชิงเขาไกรลาส    ไปเลนน้ําที่สระ
อโนดาต  ขอใหนางกากีอยาเสียดายในสมบัติในเมืองพาราณสี       แตในบทละครเสภาของเสรี หวงั
ในธรรมและปญญา  นิตยสุวรรณ  ไดตัดทอนใหส้ันลงเหลือเพียงใจความสําคัญ คือ การแนะนําตวั
วาตนคือมานพผูเลนสกากบัพระเจาพรหมทัต  และจะพานางกากไีปเสวยสุขที่วิมานสิมพลี   ดัง
ขอความตอไปนี้ 
 

กากีกลอนสุภาพ บทละครเสภา 
ของเสรี หวังในธรรม 

บทละครเสภา 
ของปญญา   นิตยสุวรรณ 

เขานั่งแนบแอบนางในปรางค
รัตน 
ประคองหัตถลูบกายสายสมร 
จึ่งกลาวพจนารถสุนทรวอน 
ไยสมรเสมอชพีไมนําพา 
ชางนอนนิ่งอิงเขนยไมเงยพักตร 
ความพี่รักรีบรอนเขามาหา 
พี่คือมาณพนอยชาญสกา 
หวังจะมาพานองไปครองกัน 
ยังทิพสถานพิมานแมน 
อันแสนสนุกสุขล้ําเกษมสันต 
แลวจะพายุพราชจรจรัล 
ไปเที่ยวชมสัตภัณฑสีทันดร 
ท้ังทรายแกวเพชรรัตนปทมราช 
อันเดียรดาษพืน้พระเมรุสิงขร 
ชมติมิงคละมัจฉาในสาคร 
ฝูงกินนรคนธรรพในบรรพต 
แลวจะพาเจาไปยังไกรลาส 
อันเทวราชกัลยามาพรอมหมด 
จัดระบํารํากรออนชด 
เลี้ยวลดขับรองบรรเลงลาน 
แลวจะอุมไปเลนอโนดาต 
อันใสสะอาดที่เทพทรงสนาน 

         พี่คือมาณพชาญสกา 
จะขอพาไปสุขเกษมสันต 
จนถึงถิ่นทิพยสถานพิมานจันทร 
ใหเที่ยวชมสัตภัณฑสีทันดร 
ท้ังทรายแกวเพชรรัตนปทมราช 
เดียรดาษพื้นสุเมรุสิงขร 
อยาตกใจไปเลยนะบังอร 
ดวงสมรขวัญเขาจงอยูด ี

          เมื่อนั้น 
พญาครุฑ โอบนุช พิสมัย 
พลางปลอบขวัญ วนิดา อยาตกใจ 
จะไมเกิด เภทภัย แกแจมจันทร 
พี่นี้คือ  มาณพ ทรงสกา 
จะขอพา ไปเมืองแมน แดน
สวรรค 
สูพิมาน สิมพลี ศรีสุพรรณ 
รวมชีวัน ชวัญชีวา กับกากี 
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กากีกลอนสุภาพ บทละครเสภา 
ของเสรี หวังในธรรม 

บทละครเสภา 
ของปญญา   นิตยสุวรรณ 

ประกอบเบญจโกสุมปทุมมาลย 
ตระการกลิ่นรนิรสเรณูนวล 
อยาอาลัยในมนษุยสมบัติเลย 
มาไปเชยพิมานทองของสงวน 
พลางจุมพิตปรางนองประคอง
นวล 
เยายวลหยอกยัว่ภิรมยา 
 
      การตัดรายละเอียดของเหตุการณท่ีไมมี
ความสําคัญ 
      บทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรมและปญญา  
นิตยสุวรรณ มกีารตัดรายละเอียดของเหตกุารณที่ไมมีความสําคัญกับการดําเนินเรื่องออกไป       
เพื่อกระชับความรวดเร็วในการแสดง   ยกตวัอยางเชน  การตัดรายละเอยีดเร่ืองมานพแปลงเปนที่
ตองตาตองใจของสาวชาวเมอืงระหวางทีเ่ดินทางเขาพระราชวัง  ในเหตุการณที่ 2  พระยาครุฑบิน
มาเลนสกากับพระเจาพรหมทัต คร้ัง 1  โดยกําหนดใหเมือ่พระยาครุฑแปลงรางเปนมานพก็เขาสู
ทองพระโรงทันที   หรือการตัดรายละเอยีดที่กลาวถึงพระยาครุฑแสดงอทิธิฤทธิ์กางปกบัง
แสงอาทิตยและบันดาลใหเกดิพายุเพื่อกําบงัตนไมใหผูใดเห็น  ในขณะที่ไปลักนางกากีจากหอง
บรรทมออกไป ในเหตุการณที่ 4  พระยาครุฑเขาหองนางกากี   โดยกลาวเพียงวามานพแปลงคืนราง
เปนพระยาครุฑ  และบินไปลักตัวนางกากอีอกมาจากปราสาททันที 
      เปนที่นาสังเกตวาบทละครเสภาของเสรี   หวัง
ในธรรม  มีการดําเนินทีก่ระชับรวดเร็วกวาบทละครเสภาของปญญา  นิตยสุวรรณ  ทั้งนี้เพราะตดั
รายละเอียดของเหตุการณที่ไมสําคัญมากกวา   เหลือเพยีงรายละเอียดของเหตุการณทีจ่ําเปนตอการ
ดําเนินเรื่องเทานั้น     ซ่ึงนาจะเปนเพราะขอจํากัดเรื่องเวลาที่ใชในการแสดง   เพราะละครเสภาของ
เสรี  หวังในธรรม  ที่เปนการแสดงสาธิตละครเสภาที่กําหนดเวลาการแสดงไวเพียงประมาณ  1 
ช่ัวโมง – 1 ช่ัวโมงครึ่งเทานั้น      สวนบทละครเสภาของปญญา  นิตยสุวรรณ มีการตัดรายละเอยีด
ของเหตุการณในสวนของกากีคํากลอนมากกวากากีกลอนสุภาพ    ทั้งนีอ้าจจะเปนเพราะผูแตงให
ความสําคัญกับเนื้อเร่ืองในกากีกลอนสุภาพเปนเนื้อเรื่องหลัก   สวนการนําเสนอเนือ้เร่ืองในสวน
กากีคํากลอนเปนเพื่อตองการดําเนินใหจบเรื่องเทานั้น     
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 1.1.2.3.3  การกําหนดใหมีการรําอวดฝมือ 
 บทฉุยฉาย  

     ดังที่ไดกลาวมาแลวเพลงฉุยฉายเปนเพลงที่แตงขึ้น
เพื่อใหผูแสดงแสดงความสามารถในการรายรํา   ซ่ึงมักใชในตอนที่ตวัละครแปลงกาย    การรํา
ฉุยฉายในบทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม และปญญา  นิตยสุวรรณ มีความแตกตางจากบท
ละครนอกเรื่องกากี เพราะการรําฉุยฉายใน บทละครเสภาของเสรี หวงัในธรรม และปญญา  นิตย
สุวรรณมีบทรองประกอบเพลงหนาพาทย  ซ่ึงตางจากบทละครนอกเรื่องกากที่มีแตเพลงหนาพาทย
อยางเดยีว     ความแตกตางในเรื่องนี้ไมไดเกิดจากประเภทของละคร   แตเกดิจากยุคสมัยในการแตง
เปนสําคัญ   ทั้งนี้เพราะพบบทรองฉุยฉายทีเ่กาแกที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 4     กลอนละครนอกนั้น
นาจะแตงขึ้นกอนสมัยรัชกาลที่ 4  จึงทําใหยังไมมกีารแตงบทรองฉุยฉายเอาไว      บทรองฉุยฉายใน
บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม และปญญา  นิตยสุวรรณ   ดังตอไปนี้ 
    
                               - รองเพลงฉุยฉาย –  
                            ฉุยฉายเอย     เปนมาณพเลิศลบปวงมนุษย  
 พริ้งเพราเหลาหลอบริสุทธิ ์       แฝงเพศพญาครุฑดูประดุจพญาคน 
  วางจริตเนียนสนิทแนบเสนห   ทั้งแสรงทั้งเสทั้งเลหทั้งกล 
                   - รองเพลงแมศรี -  

แมศรีเอยแมศรีปกษิณ   เจาดําเนินเดินดินเหมือนกินรินเดินดง 
 ใครเห็นใครทักตางรักตางหลง     นวยนาดวาดวงจะไปทรงสกาเอย 

                (บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม น.235) 
 
     - รองเพลงฉุยฉาย - 

ฉุยฉายเอย       มานพสุบรรณราชสโมสร 
งามผองท่ัวรางสําอางบวร      ดังองคอมรมาจากวิมาน 
ใครเห็นเปนทักเพราะรักหลงใหล   จอดจิตจอใจสมัครสมาน 

                -  ปพาทยรับ - 
           - รองเพลงแมศรี -  

แมศรีเอย    แมศรีเวนไตย 
เปนมนุษยสุดวิไล     ใครไมรูวาปกษา 
วางปงผึ่งผาย     เดินลอยชายเขาพารา 
เพื่อจะทรงสกา     กับราชาพรหมทัตเอย 

                              (บทละครเสภาของปญญา นิตยสุวรรณ น.4) 
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     การแสดงระบาํ      
     ในบทละครเสภาของเสรี   หวังในธรรม  ไดมีการเพิ่ม
รายละเอียดของเหตุการณใหพระเจาพรหมทัตและนางกากีชมระบําอยุธยาดวยกนัในทองพระโรง  
กอนเวลาที่มานพแปลงจะเขาเลนสกา     และหลังจากระบําจบ   พระเจาพรหมทัตจึงตรัสใหนางกากี
กลับเขาหองบรรทม เพื่อไมใหมานพแปลงไดพบนางกาก ี  จากนั้นมานพแปลงจึงเขามาเลนสกากับ
พระเจาพรหมทัต     การเพิ่มการแสดงระบาํในบทละครเสภาของเสรี   หวังในธรรม นี้  ถือเปนการ
แสดงเปดฉากที่สรางความตระการตาใหกบัผูชมไดเปนอยางด ี เพราะการแสดงระบาํนั้นซึ่งเปนการ
รําหมูนั้น  จดัเปนการอวดฝมือรําประเภทหนึ่ง   ดังที่ ม.ล.บุญเหลือ   เทพยสุวรรณ ไดกลาวถึงระบาํ
ไววา  “ระบําเปนโอกาสไดอวดฝมือรําและฝมือของการฝกซอม   ระบําอาศัยความพรักพรอม  ตอง
ฝกนาน  ฝกอยางจริงจัง”25 
     
     1.1.2.3.4 การตัดบทอัศจรรย 
     บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรมและปญญา นิตย
สุวรรณ มีการนําเสนอบทเขาพระเขานางตามขนบของละครรํา  คือตัดบทอัศจรรยออกไป    แตคง
บทโลมเอาไว   และกลาวถึงการสังวาสอยางรวบรัด    เชน   “พลางสัมผัสกระหวดักอดอรไท   สอง
สําราญบานใจในวิมาน”    “พลางประคองแกวตายอดยาใจ    สําราญในฉิมพลีพิมานบน”     ใน
สวนของการใชเพลงรองและเพลงหนาพาทยพบวามกีารเลือกใชเพลงแสดงอารมณรัก หรือมี
ทํานองออนหวานสอดคลองกับเนื้อ เชน  ในบทละครเสภาของเสรี   หวังในธรรม  พบวามีการใช
เพลงรองมุลงและเพลงปพาทยมุลง   ซ่ึงเปนเพลงประกอบกิริยาและอารมณรัก26    เพื่อในการสื่อ
ความหมายในเชิงสังวาสของตัวละคร      บทละครเสภาของปญญา  นิตยสุวรรณนัน้มกีารใชเพลง
รองและเพลงหนาพาทยคลายกับบทละครนอก   โดยกําหนดใชเพลงรองเปนเพลงโอโลมสิงโต27     
และใชเพลงหนาพาทยเปนเพลงโลม    ดังขอความตอไปนี้ 
 
 
 
                                                 
 25 มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, “ขอสังเกตเกี่ยวกับความเปนมาของการละครไทยและการ
ปรับปรุง” , 182. 
 26 พาณี  สีสวย, ศิลปการละครของไทย , 68. 
 27 สิงโต  หมายถึงเพลงอัตราจังหวะสองชั้น  ทํานองเกา  ใชประกอบการแสดง  อางจาก  ณรงค
ชัย  ปฎกรัชต,  สารานุกรมเพลงไทย  , 284. 
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บทละครเสภา ของ เสรี  หวังในธรรม บทละครเสภา ของ ปญญา  นิตยสุวรรณ 
- รองเพลงลีลากระทุม - 

พี่ประมาทอาจองเพราะหลงรกั 
จงประจักษสัมพันธความมั่นหมาย 

ไมเกรงคิดแตชีวิตจะวางวาย 
ไมพรั่นตัวกลวัตายแตเวรา 
ดั่งไดดวงมณฑามหาวิเศษ 
จากตรีเนตรแตดาวดึงสา 

กลิ่นหอมหวนอวลอบทั้งโลกา 
จะหนวงชามิใหชมนั้นสุดใจ 

- รองเพลงมุลง - 
จงสรางโศกมาเกษมสวาทบาง 
อยาแรมรางเริดชิดพิสมัย 

พลางสัมผัสกระหวัดกอดอรไท 
สองสําราญบานใจในวิมาน 

- ปพาทยรับเพลงมุลง - 
 

- รองเพลงตวงพระธาตุ - 
พญาครุฑ  ฟงนุช  สุดสวาท 

ประคองนาฏ  รับขวัญ  ขนิษฐา 
ชางงามคม  สมศรี  สุนทรา 
จึงเอือ้นเอย  พจนา  ยุพาพาน 

- ขับเสภา - 
ซึ่งเรียมพา  นุชนาฏ  นิราศรัก 
ประยูรศักดิ์  นัคเรศ  เขตไพศาล 

เพราะสวาท  นวลนอง  ตองดวงมาลย 
ไมเกรงการ  บาปกรรม  ตามเวรา 
เจาเปนดัง  ดวงมณฑา  มหาวิเศษ 
ของตรีเนตร  ในดาว-  ดึงสา 

อันหอมหวน  อวลอบ  ท้ังโลกา 
จะหนวงชา  มิใหชม  ตรมสุดใจ 

- รองเพลงโอโลมสิงโต - 
จงเมตตา  พี่ยา  อยาเมินหมาง 
ใหเริดราง  เชยชิด  พิสมัย 

พลางประคอง  แกวตา  ยอดยาใจ 
สําราญใน  ฉิมพลี  พิมานบน 

- ปพาทยทําเพลงโลม - 
(มาณพโลมนางกากีแลวเอนกายนอน) 

 
    1.1.2.4  การบรรจุเพลงรองและเพลงหนาพาทย    
    เนื่องจากละครเสภาเปนละครรําชนิดหนึง่  จึงมีความจําเปนตอง
เลือกเพลงรองและเพลงหนาพาทยตองเลือกใชใหเหมาะสมกับการแสดงที่เกิดขึน้ในตอนนั้น   ซ่ึง
พบวาบทละครเสภาของเสรี   หวังในธรรม  และปญญา นิตยสุวรรณ   จะมีการกําหนดใหมกีารขับ
เสภาแทรกในการแสดงตามขนบของละครเสภาแลว    ยงัมีมีการเลือกบรรจุเพลงที่ถูกตองและ
เหมาะสมตามขนบนิยมของละครรํา     ยกตัวอยางเชน     
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    เพลงรอง 
    เพลงลีลากระทุม  ใชสําหรับชมโฉมตัวละคร 
 
     - รองเพลงลีลากระทุม - 
  พี่ประมาทอาจองเพราะหลงรกั  ดวยประจักษสําคัญที่มั่นหมาย 
 ไมเกรงคิดแตชีวิตจะวางวาย   ไมพรั่นตัวกลวัตายแตเวรา 
 ดั่งไดดวงมณฑามหาวิเศษ    จากตรีเนตรในดาวดึงสา 
 กลิ่นหอมหวนอวลอบทั้งโลกา   จะหนวงชามิใหชมนั้นสุดใจ 
               (บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม น.235) 
    
    เพลงโอโลม    ใชในบทเกี้ยวพาราสี   หรือชมโฉม  หรือโลมนาง 
  
     - รองเพลงโอโลม - 
  วาพลางประจงปลงจิต   เนื้อสนิทแนบกันกระสันหา 
 สองชื่นรื่นรสภริมยา    ดั่งราหูจูจับพระจันทร 
                (บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม น.243) 
  
    เพลงพัดชา   ใชเปนบทกลอมหรือทํานองรําพัน ความเศราหรือ
ความคะนึงหา 
  
     - รองเพลงพัดชา - 
  รื่นรื่นชื่นกลิ่นพี่จําได   เหมือนเมื่อไปรวมภริมยประสมศรี 
 ในสถานพิมานสิมพลี    กลิ่นยังซาบทรวงพี่ท้ังวรกาย 
 วาพลางประจงปลงจิต    เนื้อสนิทแนบกันกระสันหา 
 สองชื่นรื่นรสภริมยา    ดั่งราหูจูจับพระจันทร 
                (บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม น.245) 
  
    เพลงหนาพาทย 
    เพลงตระนิมิต     ใชในการแปลงกายจากกายหนึ่งเปนอีกกาย
หนึ่ง  
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  ยังรมพระไทรใบชิด   นิมิตกายกลายเพศจากปกษี 
 เปนมานพเสาวภาคยโสภ ี    จรลีนวยนาดดําเนินมา 
               (บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม น.235) 
  
    เพลงเชิดฉิง่      ใชสําหรับการเดินทางเพื่อติดตามสัตวปก 
 

- ปพาทยเพลงเชิดฉิ่ง - 
- ครุฑพานางกากีออกเวทีลาง - 

- ปดมาน - 
 
    เพลงตระนอน   เปนเพลงหนาพาทยทีใ่ชประกอบการนอน  
สําหรับผูแสดงทั่วไปที่เปนตัวสําคัญหรือตัวเอก 
 
  วาพลางประจงปลงจิต   เนื้อสนิทแนบกันกระสันหา 
 สองชื่นรื่นรสภริมยา    ดั่งราหูจูจับพระจันทร 
             (บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม น.243) 
  
    เพลงคุกพาทย  เปนเพลงหนาพาทยที่ใชเกีย่วกับอิทธิฤทธิ์ตางๆ  
 
 กลายเพศ จากมนุษย เปนครุฑราช   เผนผงาด  ลิ่วลอย บนเวหา 
 แผหาง กางปก มหึมา    โฉบกากี  ท่ีปรางคปรา  ไมชาไย 
     - ปพาทยทําเพลงคุกพาทย  - เชิด - 
                (บทละครเสภาของปญญา นิตยสุวรรณ น.7) 
        
    เพลงโล   เปนเพลงที่ใชประกอบการเดินทางทางน้ํา 
 
     -  ปพาทยทําเพลงโล - 
              - เปดมาน - 
           - รองเพลงโล – 
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  จะกลาวฝาย นายพานิช คิดขายคา  ลองนาวา มากลาง นทีศรี 
 พบแพนอย ลอยมา ในวารี    จึงชวยพา กากี ข้ึนนาวา 
              (บทละครเสภาของปญญา นิตยสุวรรณ น.23) 
 
    1.1.2.5  การเสนอฉากในบทละครเสภา     
    ละครเสภาตองมีการสรางฉากประกอบตามทองเรื่องใหดูสมจริง
และเปนธรรมชาติเหมือนละครพันทาง28       บทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรม   ไดมีจัดสราง
ฉากสมจริงบนเวทีบน  3   ฉากที่มีการรองรับนาฏการสําคัญในเรื่อง    คือ   ฉากทองพระโรงเมือง
พาราณสี   ฉากหองบรรทมนางกากี  และฉากวิมานสิมพลี   ซ่ึงฉากทองพระโรงเมืองพาราณสีและ
ฉากหองบรรทมนางกากนีัน้   อยูในฉากเดียวกัน     
    สวนบทละครเสภาของปญญา   นิตยสุวรรณ   ไดมจีัดสรางฉาก
สมจริงบนเวทบีน  5  ฉากทีม่ีการรองรับนาฏการสําคัญในเรื่อง    คือ   ฉากทองพระโรงเมืองพาราณ
สีกับฉากวิมานสิมพลี    ฉากทองพระโรงกับหองบรรทมนางกากี      ฉากหองบรรทมในวิมาน
สิมพลี    ฉากภายในเรือ   และ ฉากสนามรบ       ซ่ึงจะกลาวถึงอยางละเอียดในหวัขอปจจัยเร่ือง
สถานที่ในการจัดแสดง   
    นอกจากการจดัฉากสมจริงแลว  บทละครเสภาของเสรี   หวังใน
ธรรม  และปญญา นิตยสุวรรณ  ยังมีการกาํหนดเรื่องการใชแสงบนเวที   คือ   การใชแสงไฟในการ
หร่ีลงหรือสวางขึ้น   เพื่อใหความสําคัญหรือลดความสําคัญเหตุการณที่เกิดขึ้นในฉากนั้น    
นอกจากนั้นในบทละครเสภาของปญญา นิตยสุวรรณ  ยังมีการใชแสงไฟเพื่อ เปนการบอกเวลาดวย   
กลาวคือเมื่อหร่ีไฟลงเปนเวลากลางคืน  และเมื่อไฟสวางขึ้นเปนเวลารุงเชา     
 
  1.2 รูปแบบละครเวทีสมัยใหม 
  พรรัตน  ดํารุง  ไดกลาวถึงประวัติการเขามาในประเทศไทยของละครเวทีสมัยใหม  
และคุณสมบัตขิองละครเวทสีมัยใหมที่เปนที่นิยมของผูชมไวดังตอไปนี้    
  

 บทละครเวทีรวมสมัย  เปนละครพูดสมัยใหมแบบตะวันตกท่ีเขามาในระบบ
การศึกษาของเมืองไทย  ตั้งแต พ.ศ.2508   ตลอดระยะเวลา 30 ป  ท่ีคนไทยในกรุงเทพฯ 
และหัวเมืองใหญไดเสพงานศิลปะนี้พบวา ละครแบบตะวันตกที่คนไทยรับไดมากที่สุด
คือละครแนวโคเมดี (comedy)   หรือละครตลก  .... 

                                                 
 28 อุราพร  พาทยกุล, บทละครเสภารําเรื่องตามองลาย (เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2525) , 14. 
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 แมวาละครสมัยใหมท่ีมีแนวคิดแบบตะวันตก   เนนสาระความคิดจะเขามา
เผยแพรในเมืองไทยนานกวา 30 ป   มีคณะละครสมัครเลน  และคณะละครอาชีพเกิด
ข้ึนมาใหม   แตในชวง 10 ปท่ีผานมา        ผูชมในเมืองหลวงและเมืองใหญก็นิยมดู
ละครเวทีสมัยใหญท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 1. เปนเรื่องสนกุสนาน  ผูแสดงมีปฎิภาณไหวพริบ นําเสนอเรื่องราวสนุก ไม
เครียด 
 2. มีความหรูหรา ตระการตามีท้ังรองและเตน   ไดแก ละครเวทีแบบละคร
เพลงของภัทราวดี เธียรเตอร   และของแดส เอ็นเตอรเทนเมนตท่ีมีคนทั้งรองเพลง  
เตนรํา  ท่ีนําเรื่องพื้นบานมาดัดแปลงเปนเรื่องท่ีมีความหรูหรา  ตระการตา แตแทนที่จะ
เปนการรายรําแบบไทย   ไดนําศิลปะการเตนแบบตะวันตกมาปรับใช 
 3.มีความรวดเรว็  วองไว  กระชับ  จบภายใน 2-3 ช่ัวโมง 
 4.เรื่องท่ีเลนเปนเรื่องไทย   เชน  เงาะปา  อิเหนา  กากี  สาวิตรี  หรือเรื่อง
สะทอนสังคมไทย29   

    
  นพมาส ศิริกายะและธิดา โมสิกรัตน ไดใหความหมายและลักษณะของละครเวที
สมัยใหมไวดังตอไปนี้      
 

 ละครสมัยใหมเปนละครแนวจริงจังท่ีไมอาจเรยีกไดวาเปนโศกนาฏกรรม   แต
มีความลึกซึ้งเกินกวาเมโลดรามา    มักเปนเรื่องชีวิตของคนทั่วๆ อยางที่เราจะพบเห็น
ในปจจุบัน  มีการพัฒนาลักษณะนิสัยตัวละครอยางละเอียดรอบคอบ   เสนอปญหา
ทางดานสังคม   จิตวิทยา  หรือปรัชญาที่คนในสมัยปจจุบันเผชิญอยู30      

 
  จากการใหความหมายและลักษณะของละครเวทีสมัยใหมที่ยกมาตน   อาจสรุปถึง
ลักษณะของละครเวทีสมัยใหมไดวา    ละครเวทีสมัยใหมมุงเนนในการเสนอแนวคดิหรือปญหา
ของสังคม     มีการพัฒนาตวัละครอยางสมจริง     ดําเนนิเรื่องรวดเรว็จบภายใน 2-3 ช่ัวโมง       มี
การใชเทคนิคการแสดงละครของตะวันตก    และมักจะนาํเรื่องวรรณคดีไทยหรือเร่ืองสะทอน

                                                 
 29 พรรัตน  ดํารุง, “การพัฒนาละครแบบขนบนิยม : กรณีศึกษาจากงานละครชาวบาน,”      
วารสารอักษรศาสตร   30, 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2544) : 73-74. 
 30นพมาส ศิริกายะและธิดา โมสิกรัตน, “แนวการวิจารณละคร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ภาษาไทย 7 : วรรณคดีวิจารณสําหรับครู (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525), 714. 
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สังคมไทยมาจดัแสดง       อยางไรก็ตามพบวาบทละครสมัยใหมมแีนวการนําเสนอทีห่ลากหลาย   
แตไมไดมีขอบังคับตายตัวเหมือนกับละครรําของไทย 
 
   1.2.1 ละครพูดคํากลอน 
   กากีกลอนสุภาพกับละครพดูคํากลอนมีการใชรูปแบบฉันทลักษณที่
เหมือนกนั คือกลอนสุภาพ   เปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหผูแตงบทละครพูดคํากลอนได
เลือกนําเสนอเรื่องกากีในรูปแบบละครพูดคํากลอน     ทั้งนี้เปนเพราะผูแตงตองการรักษาของเดิม
กากีกลอนสุภาพทั้งเนื้อเร่ือง  ตัวละคร และสํานวนภาษาไวตามวรรณคดีตนเรื่องมากที่สุด31   ดวย
การใชวิธีการตัดตอบทกลอนในกากีกลอนสุภาพใหมีความกระชับ  และมีการเปลี่ยนแปลงคําทาย
วรรคเพื่อสงสัมผัสใหสอดคลองกับบทตอไปตลอดทั้งเรื่อง         
 
    1.2.1.1 การดําเนินเรื่องดวยบทบรรยายและบทสนทนา 
     แมวาบทละครพูดคํากลอนจะมีลักษณะเปนละครพูดทีเ่นนบท
สนทนาเปนหลัก     แตก็พบวาบทละครพดูคํากลอนมีการดําเนินเรื่องดวยบทบรรยายและบท
สนทนา  ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับการเสนอเรื่องในกากกีลอนสุภาพ       ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
 
     บทบรรยาย 
     บทบรรยายทีป่รากฏในบทละครพดูคํากลอนนั้นเปนบท
พูดของนักเลานิทานที่สมมตใิหกําลังเลานทิานใหเด็กฟง    ซ่ึงบทพูดของคนเลานิทานนี้  ผูแตงจะ
กําหนดไวในบทละครโดยเรียกวา “บรรยาย”      บทบรรยายที่ปรากฏในบทละครพดูคํากลอนพบ  2  
ลักษณะ  คือ บทบรรยายทีต่ัดตอนมาจากกากีกลอนสุภาพ หรือตัดทอนใหส้ันลง  และบทบรรยายที่
แตงขึ้นใหม   ดังมีรายละเอยีดตอไปนี ้
     บทบรรยายทีต่ัดตอนมาจากกากีกลอนสุภาพ   
     บทบรรยายทีป่รากฏในบทละครพูดคํากลอนนั้น
สวนมากจะเปนการตัดตอนมาจากกากีกลอนสุภาพ หรือตัดทอนใหส้ันลง และอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงคาํทายวรรคสุดทายของบทเพือ่เปนการรอยกลอนใหสัมผัสกับบทตอไปนี้     
ยกตวัอยางเชน 
 

                                                 
 31 สัมภาษณ สุรพล  วิรุฬหรักษ, 19 มีนาคม 2550. 
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กากีกลอนสุภาพ บทละครพูดคาํกลอน 
               ครั้นถึงท่ีพระไทรก็แปลงตน 
 สวนมานพกลบักลายเปนสุบรรณ
 คนธรรพเปนไรเขาในขน 
 ถาบถารารอนโพยมบน   
               ก็ลุดลสิมพลีพิมานทอง 
               รายมนตแกบานทวารไข 
               สําราญจิตครรไลเขาในหอง 
               นั่งแนบแอบเนื้อนวลละออง 
               เชยนองตองเตามณฑาธาร 
                          ฝายคนธรรพเปนไรเขาเรนซอน 
               ท่ีบัญชรพิมานชัยไพศาล 
                สวนครุฑแนบนุชนงพาล 
                 สองสมานรวมรสฤดีทวี 
                                  .................. 
                          คนธรรพครั้นครุฑจรดล 
                  ก็กลับตนตามเพศวิสัย 
                  เขานั่งริมแทนรัตนามัย 
                  ประจงใจดูเลหกัลยา 
                  กากีเหลือบเหลียวเห็นคนธรรพ 
                 ใหหวาดจิตอัศจรรยเปนหนักหนา 
                 เออไฉนไยนาฏกุเวรมา    
                 นางประหมาพักตรเผือดแลวพาท ี
                 วาดูราคนธรรพพี่เลีย้งทาว 
                 แดนดาวทางทุเรศนทีศรี 
                เหตุไฉนไยแจงแหงคดี 
                จึงมาดลสิมพลีพิมานชัย 
                                   (กากีกลอนสุภาพ น.16-17) 

บรรยาย   …… ครั้นถึงท่ีพระไทรก็แปลงตน 
 สวนมานพกลบักลายเปนสุบรรณ
 คนธรรพเปนไรเขาในขน 
 ถาบถารารอนโพยมบน   
               ก็ลุดลพิมานสิมพลี 
กากี                   ดูราคนธรรพพีเ่ลี้ยงทาว 
                แดนดาวทางทุเรศนทีศรี 
                เหตุไฉนไยแจงแหงคดี 
                จึงมาดลสิมพลีพิมานชัย 
         (บทละครพูดคํากลอน น.78) 
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     บทบรรยายทีแ่ตงขึ้นใหม 
     เนื่องจากบทละครพูดคํากลอนไดมีการแตงเนื้อเร่ือง
เพิ่มขึ้นใหมนอกเหนือจากในกากกีลอนสุภาพ   จึงทําใหไมสามารถใชลักษณะในการตัดตอมาจาก
บทกลอนในวรรณคดีตนเรื่อง  ดังนั้นผูแตงบทละครพูดคํากลอนจึงเปนตองแตงกลอนขึ้นใหม    
โดยพยายามเลยีน แบบสํานวนใหใกลเคียงกับกากกีลอนสุภาพมากที่สุด32     ยกตวัอยางเชน 
 
 บรรยาย  อนิจจากากีศรสีวาท   รางนิวาศนรางรสเสนหา   
  แพนอยลอยควางกลางธารา  โศกาอาดูรอยูเอองค 
  ครั้นลวงพนเจด็ทิวาวาร   นงคราญพร่ําเพอละเมอหลง 
  มองฟาเห็นเหยีย่วถลาลง   นึกวาองคครุฑามายุดนาง 
  มองน้ําเห็นมัจฉาชาติ   นึกวานาฏกุเวรมาแนบขาง 
  มองเมฆเห็นพรหมทัตเลือนราง  นึกวาพระมารบันางคืนธานินทร 
  ครั้นรูสึกตัวกลวัตายวายชีวาต  นงนาฏจึ่งไหววอนโกสินทร 
               (บทละครพูดคํากลอน น.83) 
   

     บทสนทนา 
     ในดานบทสนทนา  ผูแตงไดใหตวัละครสนทนากันเปน
คํากลอนตามรูปแบบของการแสดง   โดยบทบรรยายและบทสนทนาทีป่รากฏในบทละครเรื่องนี้
พบ 2  ลักษณะ  คือ บทสนทนาที่ดัดแปลงมาจากกากีกลอนสุภาพ  และบทสนทนาที่แตงขึ้นใหม      
ดังมีรายละเอยีดตอไปนี ้
 
     บทสนทนาที่ดดัแปลงมาจากกากีกลอนสุภาพ  
     บทละครพูดคํากลอนไดมีการนําเสนอบทสนทนาที่
ดัดแปลงมาจากกากกีลอนสุภาพ 3  ลักษณะ  คือ  การตัดบทบรรยายความรูสึกและกิริยาอาการของ
ตัวละคร     การตัดบทบรรยายความรูสึกและกิริยาอาการของตัวละครและแตงเปนบทสนทนาใหม    
และการตัดทอนบทสนทนาใหส้ันลง     ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
 
 
 

                                                 
 32 สัมภาษณ สุรพล  วิรุฬหรักษ, 19 มีนาคม 2550. 
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       การตัดบทบรรยายความรูสกึและกิริยาอาการ
ของตัวละคร  
      สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดตวิงศ ได
พระราชทานคาํอธิบายกับพระยาอนุมานราชธนในเรื่องการจัดบทรองในบทละครดึกดําบรรพ    ไว
วา 
 

 ความลับในละครดึกดําบรรพมีอยูหนอยหนึ่ง   ฉันเปนคนปรุงบท  ฉันไมเดิน
ตามแบบละครเกา  คือตัดคํากลาวถึงกิรยิาทั้งหมด  คงมีแตคําพูด ทําเปนรองบาง  เปน
เจรจาบาง  แลวแตท่ีควร  ท่ีตัดคํากลาวถึงกิริยาออก  ก็เพราะเห็นวาละครทําอะไรก็ยอม
เห็นอยูดวยกันแลว   ทําไมจะตองบอกอีก....33     

 
      หากพิจารณาบทสนทนาในบทละครพูดคํา
กลอนที่ดัดแปลงมาจากกากกีลอนสุภาพกจ็ะพบวามีลักษณะเดยีวกัน คือตัดตอนในสวนที่บท
บรรยายความรูสึกและกิริยาอาการของตัวละครออก  เหลือเพียงแตบทสนทนาของตัวละครเทานั้น       
ยกตวัอยางเชน  
 

กากีกลอนสุภาพ บทละครพูดคาํกลอน 
               กากีเหลือบเหลียวเหน็คนธรรพ 
 ใหหวาดจิตอัศจรรยเปนหนักหนา 
 เออไฉนไยนาฏกุเวรมา  
 นางประหมาพักตรเผือดแลวพาที 
 วาดูราคนธรรพพี่เลี้ยงทาว 
 แดนดาวทางทุเรศนทีศรี 
 เหตุไฉนไยแจงแหงคดี 
 จึงมาดลสิมพลพีิมานชัย 
               อันบรมพรหมทัตปนธเรศ 
               เมื่อเกิดเหตุขาหายนั้นเปนไฉน 
               ยังทุกขโทมนัสถึงคะนึงใน 

กากี        ดูราคนธรรพพี่เลี้ยงทาว 
 แดนดาวทางทุเรศนทีศรี 
 เหตุไฉนไยแจงแหงคดี 
 จึงมาดลสิมพลพีิมานชัย 
               อันบรมพรหมทัตปนธเรศ 
               เมื่อเกิดเหตุขาหายนั้นเปนไฉน 
               ยังทุกขโทมนัสถึงคะนึงใน 
               ฤาอาลัยลืมละไมนําพา 
                                   (บทละครพูดคํากลอน น.78) 

                                                 
 33 สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานรศิรานุวัดติวงศและพระยาอนุมานราชธน   บันทึกเร่ืองความรู
ตางๆ เลม 1  (พระนคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย,2506), 278. 
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กากีกลอนสุภาพ บทละครพูดคาํกลอน 
               ฤาอาลัยลืมละไมนําพา 
                                   (กากีกลอนสุภาพ น.17) 
 
      การตัดบทบรรยายความรูสกึและกิริยาอาการ
ของตัวละคร และแตงเปนบทสนทนาใหม 
      บทสนทนาที่ดัดแปลงมาจากกากกีลอนสุภาพ
อีกลักษณะหนึ่ง  คือ  การตัดบทบรรยายความรูสึกและกริิยาอาการของตัวละครออก  และมีการแตง
บทสนทนาเพิม่เนื้อความใหมทดแทนในสวนของบทบรรยายที่ไดตัดออกไป  เพื่อใหคงฉันทลักษณ
ครบจํานวนวรรคของกลอนสุภาพ    ดังตวัอยางตอไปนี ้
 

กากีกลอนสุภาพ บทละครพูดคาํกลอน 
                          คนธรรพอภิวันทสนองถอย 
              ขาโดยรอยมาณพถึงปาใหญ 
 แปรสกนธเปนครุฑวุฒิไกร 
 ขาเปนไรแทรกขนสุบรรณบิน 
 เร็วรีบยิง่มหาวายุพัด 
 กวักกวัดปกขามชลาสินธุ 
 ทางทุเรศเขตเขาสิขรินทร 
 ก็เต็มบินสูสิมพลีวัน 
                                   (กากีกลอนสุภาพ น.21) 

คนธรรพ        พระเอยพระทรงภพ 
 ขาโดยรอยมาณพถึงปาใหญ 
 แปรสกนธเปนครุฑวุฒิไกร 
 ขาเปนไรแทรกขนสุบรรณบิน 
 เร็วรีบยิง่มหาวายุพัด 
 กวักกวัดปกขามชลาสินธุ 
 ทางทุเรศเขตเขาสิขรินทร 
 ก็เต็มบินสูสิมพลีวัน 
                                   (บทละครพูดคํากลอน น.79) 

 
     บทสนทนาที่แตงขึน้ใหม 

      ในสวนบทสนทนาที่แตงขึ้นใหมนี้  จะอยูใน
สวนของเนื้อเรื่องที่แตงขึ้นใหมในตอนทายเรื่อง   ยกตวัอยางเชน   บทสนทนาของนางกากีที่
อธิษฐานขอความชวยเหลือจากพระอนิทร    ดังขอความตอไปนี ้
 
 กากี  ขาแตองคอมรินทร  โปรดชวยขาใหสิ้นเวทนา 
   ขาไหวฟาฟาก็ไมปรานี  ขาไหวชลธีก็หนีหนา 
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   ขาวอนนกนกก็เมินพักตรา  ขาวอนปลาปลาก็เบือนไป 
        (บทละครพูดคํากลอน น.83)
      
    1.2.1.2 กลวิธีในการดําเนินเรือ่ง   

   บทละครพูดคํากลอนมีการดาํเนินเรื่องตามลําดับเวลา  ตั้งแตพระ
ยาครุฑบินมาเลนสกากับพระเจาพรหมทัตจนถึงนางกากถูีกลอยแพ    ผูแตงไดมกีารแตงเนื้อเร่ือง
เพิ่มขึ้นหลังจากที่นางกากีถูกลอยแพ   ใหนางกากีพบพระอินทร       บทละครพูดคํากลอนมีกลวิธี
ในการเสนอเนื้อเร่ืองดังกลาวโดยการดําเนินเรื่องอยางกระชับ รวดเรว็    มีการสรางตัวละครเพื่อ
ชวยในการเลาเรื่อง   และการใชเทคนิคบทพูดเดีย่วของตวัละคร   ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 
     การดําเนินเรื่องอยางรวดเร็ว   
     บทละครพูดคํากลอนมีลักษณะเหมือนกับละครเวที
สมัยใหม คือ เนนการดําเนินเรื่องอยางรวดเร็วเพื่อใหทันใจผูชม     ดวยการตัดเหตกุารณที่ไมสําคัญ 
และการตัดรายละเอียดของเหตุการณทีไ่มสงผลตอการดําเนินเรื่อง    ดงัมีรายละเอียดตอไปนี ้
 
     การตัดเหตุการณ 
     บทละครพูดคํากลอนไดมีการตัดเหตุการณออกทั้งหมด 
3 เหตุการณ   คือ   เหตุการณที่ 7  พระยาครุฑพานางกากีไปชมเขาพระสุเมรแุละปาหิมพานต   
เหตุการณที่ 10  นางกากีออนวอนไมใหพระยาครุฑไปเลนสกา  และ เหตุการณที่ 14   พระยาครุฑ
เลนสกากับพระเจาพรหมทัต  คร้ังที่ 3       เมื่อพิจารณาเหตุการณที่ถูกตดัไปทั้ง 3 เหตุการณ   พบวา
เปนเหตกุารณที่ไมสําคัญ  สามารถตัดออกไปโดยไมกระทบตอโครงเรื่องหลัก       
 
     การตัดรายละเอียดของเหตุการณ 
     นอกจากการตดัเหตกุารณแลว    บทละครพูดคํากลอน
ไดตัดรายละเอยีดของเหตกุารณออกไปดวย เชน   การตดัรายละเอยีดของเหตุการณทีเ่กิดซ้ํา  ไดแก 
การตัดเรื่องการเลนสการะหวางพระเจาพรหมทัตและพระยาครุฑไวในครั้งที่สามออกไป           การ
ตัดบทบรรยายชมความงาม  ไดแก  การตัดบทชมธรรมชาติออกไป   และการตัดรายละเอียดของ
เหตุการณที่ไมสําคัญ เชน   การตัดรายละเอยีดเรื่องมานพแปลงเปนที่ตองตาตองใจของสาว
ชาวเมืองออกไป  หรือการตดัรายละเอยีดของเหตุการณเร่ืองหลังจากเกดิเหตกุารณทีฟ่ามืดมิดและมี
พายุจากอิทธิฤทธิ์ของพระยาครุฑ   พระเจาพรหมทัตไมพบนางกากแีละสั่งใหคนออกคนหา  และ
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เร่ิมกลาวถึงตอนที่พระเจาพรหมทัตครวญถึงนางกากีโดยทันที       หรือตัดรายละเอยีดของ
เหตุการณตอนนางกากีครวญไมใหพระยาครุฑไปเลนสกา  เมื่อเหน็วาไมสามารถหามได   จึงขอให
พระยาครุฑหาทางปองกันมิใหมีผูใดเขามาในวิมานสิมพลีได   พระยาครุฑจึงรายมนตผูกทวาร
วิมานสิมพลีกอนบินไปเลนสกากับพระเจาพรหมทัตออกไป      เหลือเพียงแตพระยาครุฑมาลานาง
กากีและบินไปเลนสกาทันที 
  

    การสรางตัวละครเพื่อชวยในการเลาเรื่อง  
     เนื่องจากบทละครพูดคํากลอนไมมขีอกําหนดในการ
เสนอเรื่อง เหมือนกับบทละครรํา   ดังนั้นในบทละครพูดคํากลอนเรื่องนี้จึงพบลักษณะการใชกลวิธี
การเสนอเรื่อง  โดยสรางตัวละครใหมขึ้นมาเปนผูเลาเรื่อง คือ  คนเลานิทานเลาเรื่องกากีใหเดก็ๆ ฟง     
ซ่ึงบทพูดของคนเลานิทานนี ้ ผูแตงจะกําหนดไวในบทละครโดยเรียกวา “บรรยาย”   ดังที่ไดกลาว
มาแลว    การสรางตัวละครใหมมาเปนผูเลาเรื่องนี้  เปนการสรางความสะดวกในการแสดง  เพราะ
สามารถชวยการดําเนินเรื่องไดรวดเร็ว   เพราะนําเสนอเหตุการณผานการเลาเรื่อง  ไมจําเปนตอง
เสนอเปนฉากนาฏการ   นอกจากนั้นการสรางตัวละครผูเลาเรื่องนี้ยังใชในการเชื่อมแตละเหตกุารณ
ดวย         โดยหนาที่ของคนเลานิทานสามารถแบงไดทั้งหมด   3    ลักษณะ   คือ   การเกริ่นนําเรื่อง    
การบรรยายเหตุการณที่เกิดขึน้     และการบรรยายบทอัศจรรย     
 
      การเกริ่นนําเรื่อง     บทละครพูดคํากลอนได
เปดเรื่องดวยการใหคนเลานทิานเกริ่นนาํเรือ่งกากีใหเดก็ๆ  โดยในการเกริ่นนําเรื่องทาํใหผูชมรูจัก
ตัวละครและความสัมพันธระหวางตัวละคร      การเปดเรื่องดวยการใหคนเลานิทานเปนผูเกริ่นนํา
นอกจากเปนการปูพื้นความรูความเขาใจเกีย่วกับเรื่องใหกับผูชม  และทําใหการดําเนินเรื่องเปนไป
อยางรวดเรว็     

 
พาราณสี 

บรรยาย ยังมีราชบรมพรหมทัต   ผานสมบัติกรุงแกวพาราณสี 
 เปนปฐมบรมราชธานี   ศรีสนุกสุขเกษมศวรรยา 
 กวางใหญยาวไดสิบสองโยชน  พลโจษจัตรงุคสังขยา 
 หมื่นเมืองเลือ่งพระเดชเดชา  ระอาออกออนเกลามาอภิวันท 
 เธอมีองคอัคเรศวิไลลักษณ                 ประไพพักตรงามเพียงอัปสรสวรรค 
 ช่ือกากีศรีวิลาสดังดวงจันทร  เนื้อนั้นหอมฟุงจรุงใจ 
       (บทละครพูดคํากลอน น.75) 
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      การบรรยายความรูสึกและการกระทําของตัว
ละคร      เนื่องจากบทละครสมัยใหมเปนใหความสําคัญกับบทพูดหรือบทสนทนาเปนหลัก       การ
แสดงความคิดและความรูสึกของตัวละครจะสะทอนผานบทพูดและการแสดงของผูแสดง   ซ่ึงผูชม
จะตองเปนผูจบัสังเกตและตคีวามเอาเอง     สําหรับบทละครพูดคํากลอน  ไดมีการเพิม่บทคนเลา
นิทานออกมาเพื่อชวยทําหนาที่บรรยายความรูสึกและการกระทําของตวัละคร  เพื่อทาํใหผูชม
สามารถเขาใจความคิดและความรูสึกของตัวละครไดอยางชัดเจนและไมคลาดเคลื่อน      เชน  ใน
ฉากที่พระยาครุฑเลนสกากบัพระเจาพรหมทัต  คร้ังที่ 2    คนเลานิทานจะทําหนาที่เปนผูบรรยายให
ผูชมทราบวาทั้งมานพแปลงและพระเจาพรหมทัตตางเลนสกากันอยางไมสบายใจ   หรือในฉากที่
พระอินทรคิดลองใจนางกากี     คนเลานิทานก็จะทําหนาที่เปนผูบรรยายความคิดของพระอินทร   
ดังขอความตอไปนี้           
 
 บรรยาย  ครานั้นดาวดึงสเทวราช    ราชอาสนกระดางดั่งไศล 
  ครั้นสอดสองทิพเนตรก็แจงใจ  จึงคิดใครลองจติลองจิตกัลยา 
  หากนางมั่นในกุลสตร ี   แมนแปดเปอนราคีเสนหา  
  ดวยมือชายรายเลหมายา   จะเมตตาใหพนโทษทัณฑ 
  จึงบันดาลใหแพมาเกยฝง   อีกทั้งแบงภาคจอมสวรรค 
  เปนชายอัปลักษณจากโลกัณฑ  นําภักษาหารมาลอนาง 
        (บทละครพูดคํากลอน น.78) 
 
      การบรรยายบทอัศจรรย    นอกจากการเกริน่นํา
เร่ือง     และการบรรยายความรูสึกและการกระทําของตัวละคร    คนเลานิทานยังทําหนาที่เปน
ผูบรรยายบทอัศจรรยประกอบการแสดงของตัวละคร   ไมวาจะเปนตอนพระยาครุฑสังวาสนางนาง
กากี    ตอนคนธรรพสังวาสนางกากี    และตอนพระอินทรซ่ึงแปลงตนเปนชายกักขฬะสังวาสนาง
กากี      โดยการแสดงบทอัศจรรยนี้   ผูแตงไมไดกําหนดใหผูแสดงใชทาโลม ตามแบบขนบนิยม
ของละครรํา     แตเปนการประยุกตทาทางจากภาพจิตรกรรมฝาผนังและภาพจิตรกรรมรวมสมัย  
ไดแก  จิตรกรรมภาพสังวาสของกากีและพระยาครุฑของชวง   มูลพินิจ34 
 
 

                                                 
 34 สัมภาษณ สุรพล  วิรุฬหรักษ, 19 มีนาคม 2550. 
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 บรรยาย   พลางกระหวดัรัดรวบภิรมยใน  ชงฆะไขวในเชิงระเริงลาน 
  บันดาลพลาหกเทวบุตร   ก็ผึ่งผุดตั้งท่ัวทิศาศาล 
  โพยมพยับอับองึอนธการ   สะทานถึงเมรุราชสิขรินทร 
  สัตภัณฑบรรพตก็ไหวหวั่น   คงคาลั่นเปนระลอกกระฉอกสนิธุ 
  ฝูงมหามัจฉาในวาริน   ก็โดดดิ้นเลนน้าํลําพองกาย 
  อันดอกดวงสิมพลีท่ีตูมกลัด  ครั้นฝนซัดเชยแชมแยมขยาย 
  ท่ีตูมบานกานกลีบขจรขจาย  รําพายกลิ่นรื่นรสเสาวคนธ 
  แมลงภูทิพรีบรอนมาเอาซาบ  อาบละอองตองท่ัวทุกขุมขน 
  สองสุขสองเกษมเปรมสกนธ  สองกมลสองสวาทไมคลาดกัน 

       (บทละครพูดคํากลอน น.75) 
 
     บทพูดเดี่ยว (Monologue)  หมายถึงการใหตัวละครพดู
คนเดียว  โดยจะมีผูฟงหรือไมก็ได35       บทพูดเดีย่วถือเปนบทที่ผูแสดงตองฝมือการแสดงเปนอัน
มาก   ทั้งนี้เพราะบทพูดเดี่ยวมักเปนขนาดยาวและมกัแสดงสาระสําคัญของเรื่อง      ผูแสดงจึงตอง
อาศัยฝมือในการแสดงที่จะดงึดูดใหความสนใจของผูชมใหสนใจตนอยูตลอดเวลา       บทละครพูด
คํากลอนไดกําหนดใหนางกากีไดแสดงบทพูดเดีย่ว 1 ตอน ในฉากปดเรื่อง  เปนบทกลอนสุภาพ 
ความยาว  17  บท     ซ่ึงผูแตงเรียกวา “การแสดงปจฉิมวาจา” ของนางกากี    ซ่ึงนางกากีไดบริภาษ
พระเจาพรหมทัต  พระยาครฑุ และคนธรรพที่ไดมีสวนในการย่ํายีชีวิตของนาง   และไดกลาว
บริภาษพระอนิทรที่มาหลอกสังวาสกับนางและคิดจะสาปนางเปนชะน ี      บทพูดเดีย่วของนางกากี
ในตอนทายเรือ่งนี้เปนบทพดูที่มีความสําคัญเปนอยางยิง่เพราะแสดงแกนเรื่องใหมที่ผูแตงตองการ
นําเสนอวานางกากีไมใชผูผิดเพียงผูเดียว     แตผูชายทุกคนที่ผานเขามาในชีวติของนางนั้นก็ลวนแต
มีความผิดดวย    
 
    1.2.1.3   การเสนอฉากในบทละครพูดคํากลอน 

เนื่องจากละครสมัยใหมไมไดมีกฎเกณฑบังคับเรื่องฉากไว
ตายตัวเหมือนในบทละครนอกและบทละครเสภา    ดังนั้นการศึกษาเรื่องการเสนอฉากในบทละคร
เวทีสมัยใหม จึงพบวาบทละครเวทแีตละเรื่องมีวิธีการเสนอฉากที่แตกตางกัน  

                                                 
 35 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย  (กรุงเทพ ฯ : 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2545), 268. 
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       สุรพล  วิรุฬหรักษ ไดกลาวถึงแนวคิดในการออกแบบฉากในการ
แสดงละครพดูคํากลอนเรื่องกากี  ไววา 
  

 การออกแบบฉากอเนกประสงคใชวัสดุนอยช้ินแตไดใจความ  ฉากจึง
ประกอบดวยจอผาขาวซึ่งเปนฉากหลังแลวฉายแผนใส   เขียนลายเสนเปนสถานที่
สําคัญตามทองเรื่องคือ แทนกลางเปนวิมานสิมพลี  แทนขางขวาเปนที่ทรงสกาของทาว
พรหมทัต  แทนขางซายเปนตําหนักนางกากี   สวนกลางเวทปีระชิดคนดูเปนแทนเตี้ย     
ใชเปนท่ีครุฑแปลงกายและแพลอยของกากี   สําหรับเขาไกรลาสนั้นขาพเจาเอาผาขาว
เพียงผืนเดียวหอยเหนี่ยวดวยเอ็นกับราวเหลก็บนเพดาน    จับทรงสัณฐานใหเปนเหมือน
ภูเขายอดแหลม 2-3 ยอด     พอใหคนดูจินตนาการตอไปได  แสงสีก็ใชของหอประชุม
จุฬาฯ เทาท่ีมีอยูก็ทําใหบรรยากาศมลังเมลือง  เปนดั่งฝนไปไดพอสมควร36    

 
    จากขอความทีย่กมาจะพบวาผูแตงใชวิธีการเสนอฉากแบบ
อเนกประสงค   ซ่ึงหมายถึง “ฉากที่ประกอบดวยดวยช้ินสวนเรยีบงาย  สมมติใหเปนสถานที่หรือ
สวนหนึ่งของอาคารใดๆ ก็ไดไมจํากดั  ฉากอเนกประสงคมักทําเปนแทนสี่เหล่ียมใหญบาง     วาง
สลับซับซอนกันไวตายตวับาง  ยกยายไปประกอบเปนรูปแบบอื่นๆ ไดบาง.....”37      สาเหตุที่ผูแตง
เลือกที่จะใชฉากในลักษณะอเนกประสงคนั้น  นอกจากจะเปนเพราะเพื่อประหยัดงบประมาณใน
การจัดสรางที่มีอยูอยางจํากดัแลว38     ผูแตงนาจะเล็งเห็นวา ฉากอเนกประสงคเหมาะกบัการแสดง
ดังกลาว  ที่เนนใหผูชมสนใจเนื้อเร่ืองของละครเปนหลักมากกวาการตืน่ตาตื่นใจในความงดงาม
ของฉาก   ทั้งนี้เพราะฉากอเนกประสงคนยิมใชกับการแสดงที่เนนวรรณศิลปและการฟอนรํา  ซ่ึง
ตองการใหคนดูสนใจบทและการรายรําเปนสําคัญ39        
    การเสนอฉากแบบอเนกประสงคนี้   ผูแตงไดแบงพืน้ทีบ่นเวที
ออกเปนสถานที่หลัก  4 แหงในเนื้อเร่ือง  คือ   บริเวณดานซายของเวทคีือตําหนักนางกากี    บริเวณ
ดานขวาของเวทีคือทองพระโรง   บริเวณตรงกลางเวทีคือวิมานสิมพลี    และบริเวณกลางเวทีติดกับ
ผูชมคือสถานที่พระยาครุฑแปลงกายและลอยแพนางกากี     การแบงพื้นที่ของเวทใีนลักษณะนี้มี

                                                 
 36สุรพล  วิรุฬหรกัษ, มโนราห  กากี  ทรเภณี :  เหยื่อ สตรี  มรดกราคีจากอดีตถึงปจจุบัน, 73. 
 37 สุรพล วิรุฬหรกัษ, หลักการแสดงนาฏยศิลปปริทรรศน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2547), 201. 
 38 สุรพล  วิรุฬหรักษ, มโนราห  กากี  ทรเภณี :  เหยื่อ สตรี  มรดกราคีจากอดีตถึงปจจุบัน, 73. 
 39 สุรพล วิรุฬหรกัษ, หลักการแสดงนาฏยศิลปปริทรรศน, 201. 
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ความสะดวกในการดําเนินเรือ่งเพราะไมตองมีการเปลี่ยนฉาก   เพยีงแตมีการใชแสงไฟให
ความสําคัญดวยการกําหนดใหไฟสวางขึ้นหรือหร่ีลงในบริเวณพืน้ที่ทีม่ีการแสดง       
    ในการแสดงละครพูดคํากลอนเรื่องกากีนี้   ผูชมจะสามารถเขาใจ
วาเหตกุารณใดเกิดขึน้ในสถานที่ใด  จากบทบรรยายซึ่งเปนการเลาเรื่องของคนเลานิทาน  และโดย
การพิจารณาตาํแหนงพื้นที่กาํหนดไวบนเวที   และการแสดงบทบาทของตัวละครในพื้นที่ดังกลาว  
ยกตวัอยางเชน 
     
 บรรยาย .......... 
  บันดาลเปนมหาวายุพัด   จบจังหวัดเปรี้ยงๆ เสียงประหาร 
  ครั่นครื้นตื่นทั่วจังรวาล   ถีบทะยานสูสิงหบัญชร 

หองนางกากี 
  เขานั่งแนบแอบนางบนแทนรัตน  ประคองหัตถลูบกายสายสมร 
  จึงกลาวรสพจนารถสุนทรวอน    
 ครุฑ      ไยสมรเสมอชพีไมนําพา  
  ชางนอนนิ่งอิงเขนยไมเงยพักตร  ความพี่รักรีบรอนเขามาหา 
  พี่คือมานพนอยชาญสกา   หวังจะมาพานองไปครองกัน 

(กากีอิดเอื้อนเอยีงอาย   ครุฑพานางกากีบินไปวิมานสิมพลี) 
ฉิมพล ี

 กากี ไมเกรงองคนรนิทรปนธเรศ  อันเปนเกสกรุงไกรมไหศวรรย 
  ถึงมานพจบเจนสกาพนัน   ใชหมายมุงมั่นใหมามี 
  เจาก็เปนพระยาครุฑอุดมเดช  วิสัยเพศพงศราชปกษี 
  สถิตสถานพิมานสิมพลี   เพราะบารมีอบรมสรางสมมา 
        (บทละครพูดคํากลอน น.76) 
 

จากขอความทีย่กมานีจ้ะพบวา ในเหตกุารณที่พระยาครุฑเขาหอง
กากี   คนเลานทิานไดกลาวถึงสถานที่ในบทบรรยายวาเปนหองนางกาก ี  ทําใหผูชมสามารถทราบ
ไดวาพระยาครุฑกําลังเขาหองนางกากี     แตหากตัดบทบรรยายดังกลาวออกไป ใหปรากฏเพียงการ
กระทําของตัวละคร  เชน  พระยาครุฑเดนิเขาไปหานางกากีที่นอนอยูบนแทนบริเวณพื้นที่ดานซาย
ของเวที   ผูชมก็ยังคงสามารถเขาใจวาสถานที่ดังกลาววาเปนหองบรรทมของนางกากี     เปนกรณี
เดียวกับเมื่อพระยาครุฑพานางกากีบินไปวมิานสิมพลีซ่ึงเปนพื้นที่บริเวณตรงกลางเวที   โดยไมมี
บทบรรยายทีก่ลาววาสถานที่นั้นคือสถานที่ใด   แตผูชมก็สามารถเขาใจไดวาคือวิมานสิมพลี    ทั้งนี้
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เปนเพราะเรื่องกากีเปนเรื่องที่แพรหลายและมีฉากสถานที่สําคัญในเรือ่งไมมากนัก     เมื่อผูชม
พิจารณาจากบทบาทของตัวละครที่กระทําในพื้นทีก่็สามารถอนุมานไดวาตัวละครนั้นอยูในสถานที่
ใด    ดังนัน้จึงพบวาบทบรรยายทีก่ลาวถึงสถานที่มีเพียงชวงเริ่มเรื่องเทานั้น 

 
   1.2.2  ละครพูดรอยแกว 
    1.2.2.1  รูปแบบคําประพันธ  
    บทละครเวทีเรื่องกามุปาทาน กาก ีและบทละครเวทีเร่ืองกากีมี
การใชคําประพันธรอยแกว  ซ่ึงนับวามีรูปแบบคําประพนัธแตกตางจากวรรณกรรมตนเรื่องมาก
ที่สุด     ทําใหตองมีการดัดแปลงภาษาที่ใชในเรื่องมากกวาบทละครนอกและบทละครเสภาซึ่งมี
รูปแบบคําประพันธประเภทกลอนเหมือนกัน     
 
    1.2.2.2 การดําเนินเรื่องดวยบทสนทนาและการแสดง 
    สําหรับบทละครพูดนั้น “บทเจรจามีความสําคัญยิ่ง   ตางกับบท
ละครรําที่มีบทเจรจานอย  สวนใหญจะเปนการรองบรรยาย เพื่อใหรําตามบท”40  ซ่ึงอาจกลาวไดวา 
“ละครเวทีมีหวัใจอยูที่บทพดู”41   ในบทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน กากี และบทละครเวทีเร่ืองกากี 
ใหความสําคญักับการใชบทสนทนาในการดําเนินเรื่อง      แตในบทละครเวทีเร่ืองกากี  มีลักษณะ
พิเศษ คือ มีการเนนเรื่องการแสดงดวย   ดงัจะเห็นจากบางฉากในบทละครเวทีเร่ืองกากีที่เสนอแต
การแสดงของตัวละคร  โดยไมปรากฏบทสนทนา     ยกตัวอยางเชน  ฉากเหตุการณหลังจากที่กากี
ไปแอบดูมนพแลว   ดังขอความตอไปนี ้
 
 
 เสียงแหงความสงสัยคอยๆ Fade out ….. เสียงแหงเพลิงราคะคอยๆ Fade in ข้ึนมาแทน 
 ไฟ Clearโทนสีสมคอยๆ Fade in จนเห็นรายละเอียดทุกอยางเกือบจะชัดเจน  ไฟ Top สี
 แดงแหงกามารมณจับตรงไปที่กากี 
 กากีเดินมาที่หองโถงที่เปนทางเชื่อมระหวางหองรับแขกและหองนอนกากี  อาการของ
 เธอ เหมือนเด็กที่ถูกจับไดวาเปนขโมย  สีหนาเธอยังอยูในอาการตกใจ   แตก็ดูเหมือนมี
 ความสุข ในทาทีเธอยืนกํามือแนนดวยทาทีลุกลี้ลุลน   กากีพยายามสงบสติอารมณอยู
 พักหนึ่ง   แลว หันมาหาอะไรทําแกเกอแถวชั้นวางของ.... 

                                                 
 40 มัทนี รัตนิน, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับศิลปะการกํากับการแสดงละครเวท,ี 45. 
 41 เรื่องเดียวกัน. 
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 ....ทันใดนั้นเธอหันไปเห็นรูปแตงงานของเธอกับพรหมทัตท่ีวางอยูบนชั้น....  กากีถึงกับ
 ชะงัก  แลวหยิบมันคว่ําลงบนชั้น  (ไฟสีแดงแหงกามารมณ และเสียงแหงเพลิงราคะ 
 Black out)   เธอเอามือจับแถวคอตัวเองแลวรูสึกวาสรอยเธอหายไปจึงพยายามหาแตไม
 เจอ   เลย รีบเดินกลับไปที่หองนอน    
 ไฟ Clear คอยๆ Fade  in  ตรงท่ีมนพที่ยืนมองอยูหางๆ  ในมุมมองหนึ่งของหอง  และ
 คอยๆ  ลดลงเมื่อมนพเดินเขามาที่ช้ันวางของ 
                    (บทละครเวทีเรื่องกาก ีน.5) 
 
    1.2.2.3   กลวิธีในการดาํเนินเรื่อง 
    จากการศึกษากลวิธีในการดาํเนินเรื่องของบทละครเวทีเรื่องกามุ
ปาทาน กากแีละบทละครเวทีเร่ืองกากี  พบวามีลักษณะการดําเนนิเรื่องที่สอดคลองตามแนวการ
เสนอละคร    มุงเนนความกระชับรวดเรว็ในการดําเนินเรือ่ง   และยังมกีารเพิ่มรายละเอียดของ
เหตุการณเพื่อความสรางความสนุกสนานใหกับผูชม    ดังมีรายละเอยีดตอไปนี้       
 
     แนวการเสนอละคร 
     แมวาบทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน กากี และบทละคร
เวทีเร่ืองกากี  จะมีลักษณะเปนบทละครพดูเหมือนกัน   แตบทละครทัง้สองสํานวนมีการเสนอเรื่อง
ที่แตกตางกัน   กลาวคือบทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน  กากีเปนการนําเสนอเชิงละครแนวเอพิก   
และบทละครเวทีเร่ืองกากี   เปนการนําเสนอละครแนวสจันิยม     ดังรายละเอียดตอไปนี้     

    บทละครเวทีเรื่องกามุปาทาน  กากีเปนการนําเสนอเชิง
ละครแนวเอพกิ     จุดมุงหมายของละครประเภทนี้มิใชเพียงความบนัเทิง   แตตองการกระตุนให
ผูชมคิดและตองการเปลี่ยนแปลงแกไขสังคมไปในทางที่ดีขึ้น    เมื่อตองการใหผูชมคิดโดยใช
วิจารณญาณ จงึพยายามไมใหผูชมเกิดอารมณเคลิบเคลิ้มคอยตาม   ผูชมควรมองเคราะหกรรมของ
ตัวละครอยางผูที่สังเกตการณ  โดยมไิดเกดิอารมณรวมมากเกินไป   ดงันั้นแนวเอพกิจึงใชวิธีการ
แสดงตางๆ ที่จะขจัดอารมณรวม42      บทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน กากีใชวิธีการแสดงที่
หลากหลายและมีความขัดแยงกัน  ทั้งเทคนคิการแสดงของไทยและการแสดงของตะวนัตก   ซ่ึงอาจ

                                                 
 42 นพมาส ศิริกายะและธิดา โมสิกรัตน, “แนวการวิจารณละคร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา
ภาษาไทย 7 : วรรณคดีวิจารณสําหรับครู (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525), 714.  
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กลาวไดวาเปนลักษณะ “การทําใหแปลก” (die Verfremdung)43  ตามแนวของละคร    ดัง
รายละเอียดตอไปนี ้

    การใชคอรัส  ในบทละครเรือ่งกามุปาทาน  กากี  มีการ
ใชกลวิธีทางการละครตามแบบกรีกที่เรียกวา  คอรัส  (chorus)   มาชวยในการเสนอเรือ่ง   โดยกลุม
คอรัสจะทําหนาที่เปนออกมาใหความคดิเห็น   แสดงความคิดที่มีตอเรื่อง  ประกอบทําหนาที่แสดง
บทบาทตาง ๆ ในฐานะตวัละครประกอบตามเหตุการณในฉากนัน้  ๆ   เชน   ชาวเมอืง   นางสนม   
นักขาว   เปนตน     การเปลีย่นบทบาทของนักแสดงคอรสันี้  นับเปนอกีกลวิธีหนึ่งในการทําให
แปลก  เพราะเปนการแสดงที่ขัดแยงกับความเปนจริง    ยกตวัอยางเชน  การใชบทบาทคอรัสในการ
เปดเรื่อง  ดังตอไปนี ้

 
ฉากที่ 1      บนเวทีสมมติเปนที่ใดที่หนึ่งในเมืองพาราณสี      ไฟแบคไลทสวางขึ้นเห็น 

 คอรัสจากดานซายและวาของเวที   ขางละ 3 คน  มานั่งตรงกลาง 
 คอรัส 1  สวย…..สวยเหลือเกิน 
คอรัส 2  งาม….ชางงามล้ําเกินจะหาคําใดมาเปรียบ 
คอรัส 3   นางฟา 
คอรัส 1  เทพธิดา 
คอรัส 2  นางงาม 
คอรัส 3  เหนือกวานั้น   สุดฟา  สุดดิน  นางเปนที่สุดในโลกสาม 
ไฟท่ีดานขางเวทีดานหนึ่งสวางขึ้น   เห็นคอรัสอีกกลุมนั่งอยู 
กลุมคอ 4 (พรอมกัน)  มีตัวตน   ไมมีตัวตน 
คอรัส 1   เนตรดุจเนตรมฤคมาศ 
คอรัส 2  ค้ิวโกงราวคันศร 
คอรัส 3  เรียวปากปานกุหลาบแรกแยม 
คอรัส 1  เสนผมแมนขนกาน้ํา 
คอรัส 2  จะเคลื่อนไหว  กลายกรไปที่ใดก็ตรึงใจทุกลีลา 
คอรัส 4  (พรอมกัน)  มีตัวตน   ไมมีตัวตน 
      (บทละครเวทีเรื่องกามุปาทาน กากี น.1) 

                                                 
 43  การทําใหแปลก (die Verfremdung) คือ การทําเหตุการณหรือตัวละครใหแปลก  หมายถึงการ
ดึงเอาลักษณะที่เปนสิ่งธรรมดาๆ พื้นๆ หรือท่ีเห็นไดชัดออกไปเสียจากเหตุการณนั้น หรือตัวละครนั้น   
และทําใหเกิดความรูสึกประหลาดใจอยากรูอยากเห็น      อางจาก  เจตนา นาควัชระ,    วรรณกรรมการ
ละครของ แบรทอลท  เบรคท : การศึกษาเชิงวิจารณ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2526), 184.  
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     นอกจากนั้นยงัใชบทพูดเดี่ยว (Monologue) ใหตวัละคร
ไดพูดกับผูชมโดยตรง      ซ่ึงเทคนิคการแสดงดังกลาวนี ้ นอกจากจะชวยในการดาํเนนิเรื่องไดอยาง
รวดเร็วแลว    ยังทําใหเกิดการเชื่อมโลกทั้งของการแสดง (บนเวที)  และโลกแหงความจริง (ผูชม)  
เขาไปเปนโลกเดยีวกัน     ดงัขอความตอไปนี้  
 

การพูดกับผูชมโดยตรง (address to the audience หรือ ad spectatores)  กลวิธี
การเขียนบทละครซึ่งอาจชวยใหเรื่องเขาสูการขมวดปม (anabasis)  และดําเนินตอไปได
รวดเร็วยิง่ข้ึนหากใชในบทเปดเรื่อง (exposition)  และสรุปแกนสําคัญไดความที่ชัดเจน
ยิ่งข้ึน หากใชในการแกปม (resolution) พบมากในละครรวมสมัย  ซึ่งตองการความลวง
ของฝาผนังดานที่ 4 (illusion of a fourth wall)  ในละคร44 

 
     บทละครเวทีเรื่องกามุปาทานมีบทพูดเดี่ยวที่ตัวละครพูด
กับผูชมโดยตรงอยู 1 ตอน  เปนตอนที่พระเจาพรหมทัตเลาถึงประวัตินางกากีใหผูชมฟง ในตอนตน
เร่ือง     ดังขอความตอไปนี ้
 

ฉากที่ 2       ไฟสวางขึ้นเห็น  พรหมทัตนอนเอกเขนกอยูบนตักสนม   สนมนางอื่นๆ รุม
ลอมนวดเฟน ปรนนิบัติพัดวี (ระหวางไดอะล็อค  พรหมทัตเลนหัวหยอกลอกับ
สนมแตละนาง) 
พรหมทัต กากี  ใช นางเปนมเหสีของเรา  พรหมทัตผูครองกรงุพาราณสี  ก็อยาง

ท่ีพวกเจาไดยินนะแหละ   นางเปนหญิงท่ีงดงาม  และมีกลิ่นกายหอม
เหมือนดอกไม   เราถึงไดรักนางรักที่สุดในบรรดาสนมทั้งหลายทั้ง
หมื่นหกพันนาง  ถาจะถามวาเราพบนางที่ไหนนะเหรอ  ในปา  ใกล
อาศรมพระฤษี       ตอนนั้นเราเกิดเบื่อหนายความวุนวายทางโลก
อยางมาก  เลยออกเดินปา เพื่อแสวงหาความวิเวก   เราไดไปพบ
อาศรมของทานฤษีเขา   เราจึงเขาไป นมัสการ ทานฤษีและขออาศัย
พักอยูเพื่อสนทนาธรรม   และแลว  เราก็ไดพบนาง  วินาทีนั้นเอง 

 

                                                 
 44 ปวิตร  มหาสารินันทน, “รัก (ทะ) ลวงตา   ความจริง (ลวง) ในชีวิตและความลวง (จริง) ใน
ละคร,”   วารสารอักษรศาสตร  32 , 1 (ม.ค.- มิ.ย.2546) :  228.    
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 จิตใจอันสงบเย็นของเราก็รอนรุมราวเพลิงผลาญ  เรารูเพียงวา เราจะ
ขาดนางไมไดเสียแลว  กากี...... 

       (บทละครเวทีเรื่องกามุปาทาน  กากี น.2) 
 
     ในฉากปาหิมพานต  ซ่ึงผูแตงกําหนดใหคอรัสนําปายมา
ปกใหทราบวาพื้นที่บริเวณนัน้คือเขตอุทยานแหงชาตหิิมพานต   เปนการกระตุนใหผูชมเห็นวา
เร่ืองราวที่เกิดขึ้นบนเวทนีั้นไมใชเร่ืองจริง   แตเปนเพียงสิ่งที่สมมติขึ้นเทานั้น   ดังขอความตอไปนี ้
 
 ฉากที่ 2  ปาหิมพานต 
 คอรัสเอาปายมาปก “เขตอุทยานแหงชาติหิมพานต  หามลาสัตวและตัดไม”    เหลาสัตวปา  
 ออกมาดานซกนั    ครุฑพากากีออกมา  สัตวท้ังหลายเขาไปหมอบราบคลอเคลียพญาครุฑ 
                   (บทละครเวทีเรื่องกามปุาทาน  กากี น.17)
  
     นอกจากนั้นในบทละครเวทเีร่ืองกามุปาทาน กากี ยังมี
การกําหนดใหผูแสดงเปนสตัวในปาหิมพานตออกมาเตนรํากัน    แตกลับใหพระยาครุฑรําเพลง
หนาพาทย    หรือใหคอรัสรองเพลงไทยเดิม   และยังมกีารแทรกสิ่งของหรือสภาพสังคมในปจจบุัน
ลงในเรื่องซึ่งสรางความรูสึกแปลกแยกขดัแยงใหกับผูชม  ที่รูสึกวาสิ่งของหรือสภาพสังคมนั้นไม
นาจะปรากฏอยูในบริบทของเรื่องเดิม  เชน  การใหพระเจาพรหมทัตเลนกอลฟ    หรือเปลี่ยนวิมาน
สิมพลีใหเปนเพนทเฮาส    เปนตน 
     สวนบทละครเวทีเรื่องกากี   เปนการนําเสนอละครแนว
สัจนิยม  ซ่ึงเปนแนวละครที่เปนที่นิยมมากที่สุดในปจจุบนั   ลักษณะสําคัญคือการเสนอชีวิตในแงที่
ดูเหมือนความเปนจริงมากทีสุ่ด   มีรายละเอียดของการดาํเนินชวีิต  เนนปญหาของตวัละครตีแผ
ออกมาใหเห็นอยางสมเหตุผล   ภาษาที่ใชก็จะอยูในระดบัของภาษาทีพู่ดกันธรรมดาสามัญ   มีความ
พยายามทีจ่ะใชเหตุผลและจติวิทยาอธิบายการกระทําและลักษณะนิสัยของตัวละคร45     ดังจะเห็น
ไดบทละครเวทีเร่ืองกากีไดมีการปรับเนื้อเรื่องใหเปนยุคสมัยปจจุบัน  เพื่อสรางความสมจริงมาก
ที่สุด      ภาษาที่ใชในบทละครก็เปนภาษาที่ใชในชวีิตประจําวนั     
     การปรับเปลี่ยนเนื้อเร่ืองในลักษณะดังกลาว  สงผลให
เกิดการตดัเหตกุารณบางสวน  เนื่องจากขัดแยงกับเนื้อเรื่องที่ไดดัดแปลงใหมที่เปลี่ยนแปลงยุคสมยั
ของเรื่องเปนปจจุบัน  และเปลี่ยนแปลงตวัละครสถานภาพตาง ๆ ใหเปนเพยีงคนธรรมดาไมใช
                                                 
 45 นพมาส ศิริกายะและธิดา โมสิกรัตน, “แนวการวิจารณละคร,” ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา
ภาษาไทย 7 : วรรณคดีวิจารณสําหรับครู (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525), 713. 
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กษัตริย  มเหสี  และพระยาครุฑอยางในกากีกลอนสุภาพ     ไดแก  เหตกุารณที่  1  บทแนะนําตัว
ละครฝายพาราณสี    เหตุการณที่ 2  พระยาครุฑบินมาเลนสกากับพระเจาพรหมทัต  และ เหตกุารณ
ที่ 12  คนธรรพแฝงตัว      
      นอกจากนั้นผูแตงยังไดตีความตัวละคร “กากี” ใหม    
โดยใชหลักของจิตวิทยามาชวยตีความตัวละครในเรื่องใหม  เชน  ประเด็นเรื่องแรงจงูใจ ซ่ึงฟลอยด
กลาวไววา แรงจูงใจที่ทําใหมนุษยทํางานนั้นเปนเรื่องอารมณมากกวาเหตุผล    มนุษยสวนใหญมิได
มีเหตุผลทั้งในความคิดและการกระทําทุกอยาง     นอกจากนั้นมนษุยเรายังมีแรงขับทางเพศ (Sexual  
Drive)  ถือเปนแรงขับสําคัญที่ผลักดันใหตัวละครกระทาํส่ิงตางๆ เพราะเพศ (Sex)  เปนแรงขับที่
เมื่อรางกายเจริญถึงวุฒิภาวะทางเพศ  ฮอรโมนในรางกายจะเปนตวักระตุนสําคัญใหเกิดความ
ตองการทางเพศ  เมื่อความรูสึกตองการมากพอที่จะผลักดันใหแสดงพฤติกรรมออกมา    ตัวละคร
ในบทละครไมวาจะเปนเพศหญิงหรือชายตางก็มีพลังตวันี้เปนตัวผลักดันการกระทําใหดําเนินไป    
เพื่อสนองความตองการของตัวเอง หรือเพือ่ประพฤติปฏิบัติตามความพอใจของตนเอง  จนมองขาม
กฎเกณฑจารีตประเพณีที่สังคมกําหนดไว46            
      
     การดําเนินเรื่องที่รวดเร็ว 
     บทละครเวทีเรื่องกามุปาทาน กากแีละบทละครเวทีเร่ือง
กากีมีการดําเนนิเรื่องที่รวดเรว็     โดยการตดัเหตกุารณและรายละเอยีดของเหตุการณทีไ่มสําคัญ  
ซ่ึงสามารถตัดออกไปโดยไมกระทบตอโครงเรื่องหลัก   เชน  บทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน  กากี 
ไดตัด เหตุการณที่ 14    พระยาครุฑเลนสกากับพระเจาพรหมทัต  คร้ังที่ 3     สวนบทละครเวทีเร่ือง
กากี ไดตัดเหตกุารณที่ 8  พระเจาพรหมทัตครวญถึงนางกากี     เหตกุารณที ่10 นางกากีออนวอน
ไมใหพระยาครุฑไปเลนสกา     เหตุการณ 11 พระยาครฑุเลนสกากับพระเจาพรหมทัตครั้งที่ 2      
เหตุการณที ่14  พระยาครุฑเลนสกากับพระเจาพรหมทัต  คร้ังที่ 3     เปนตน       
 
     การสรางความสนุกสนานใหกับผูชม  
     บทละครเวทีเรื่องกามุปาทาน  กากี  ไดมีการเพิ่ม
เหตุการณและรายละเอียดของเหตุการณเพือ่สรางความสนุกสนาน   และทําใหเนื้อเร่ืองของละครมี
ความเขมขนนาติดตามมากขึน้  ยกตวัอยางเชน  การเพิ่มรายละเอียดเร่ืองการลงโทษนางกํานัลที่
ขโมยแหวนของเพื่อนนางกาํนัลอีกคนในระหวางทีพ่ระเจาพรหมทัตเลนสกากับมานพแปลงครั้ง
                                                 
 46 ศศิเพ็ญ ใจสุทธิ์, “บทวิจัยละครเวทีเรื่องกาก ีมนุษยกับการบริโภคสิ่งสนองใจ,” (ม.ป.ท. : 
ม.ป.ป.). (อัดสําเนา) 
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สุดทาย    พระเจาพรหมทัตไดแสรงถามมานพแปลงถึงวธีิที่จะทําใหขโมยยอมรับความผิดที่ไดกอ
ขึ้น   เมื่อมานพแปลงบอกวาตองหาหลักฐานยืนยันจนผูเปนขโมยนั้นปฎิเสธไมได   ทําใหคนธรรพ
ออกมาขับเพลงเยยมานพแปลงเรื่องที่ตนไปลอบรักกับนางกากีทีว่ิมานสิมพลี     จนทําใหมานพ
แปลงตองยอมรับวาตนเปนผูที่ลักนางกากไีป     และสัญญาวาจะนํานางกากีมาคืนใหพระเจา
พรหมทัต     
      
     การอางบทกลอนจากกากีกลอนสุภาพ   
     แมวาบทละครเวทีทั้งสองสํานวนนี้จะนําเสนอดวยภาษา
รอยแกว   แตก็พบวาไดมีการตัดตอนบทกลอนในกากีกลอนสุภาพมาเสนอในเนื้อเร่ืองดวย   โดย
กําหนดใหคอรัสหรือตัวละครเปนผูรองหรือกลาวบทกลอนนั้น       ทัง้นี้นาจะเปนผูแตงเขาใจถึง
จุดเดนของเรื่องกากีวานอกจากจะมเีนื้อเร่ืองที่สนุกสนาน มีการชิงไหวชิงพริบของตัวละครแลว     
บทกลอนในกากีกลอนสุภาพยังมีความไพเราะเปนทีจ่ับใจและจดจําของทั่วไป      ดังตัวอยาง
ตอไปนี ้
 

พรหมทัตทําทาจะทอดสกา    กากีเดินมาเมียงมอง 
 คอรัส (ไทย) ยืนแผงในบานทวาเรศ  นัยเนตรชําเลืองลอดสอดหา 
   พอมานพบงสบนัยนา  ประหนึ่งวาศรแผลงแยงยิงกัน 

มานพสบตากับกากีตะลึง  คนธรรพเหลอืบเหน็ 
 คอรัส  ตางประหวัดหทัยใหไหววาบ เพลิงราคซานซาบเสียวกระสัน 
   สองจิตสองคิดประจวบกัน  นางปวนปนรันทดระทวยกาย 
   มิอาจขืนยืนจิตดํารงตน  ก็เลี้ยวองคจรจรัลผันผาย 
   สูอาสนไสยาสพรรณราย  กรกายพักตราคะนึงครวญ 
       (บทละครเวทีเรื่องกามุปาทาน กากี น.7) 
 

มนพ (เดินตามมานั่งขางๆ)   เลมนี้ผมอานจบไปนานแลวละครับ   แตผมยัง
จําไดนะ   (มองหนากากี).... “พี่ประมาทอาจองเพราะหลงรัก  
ดวยประจักษสําคัญที่มั่นหมาย   มิไดคิดแกชีวิตจะวางวาย   จึ่งวายฟา
ถาโถมประโลมลาน..” 

        (บทละครเวทีเรื่องกากี น.13) 
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   1.2.2.4  การเสนอฉากในบทละครเวทีกามุปาทาน กากีและบทละครเวที
เร่ืองกากี 
   บทละครเวทีเรื่องกามุปาทาน  กากีไมไดใหรายละเอยีดเรื่องการเสนอฉาก
ไวชัดเจนมากนัก   ยกเวนเพยีงฉากวิมานสมิพลีที่ผูแตงกาํหนดรายละเอียดของฉากไวพอสมควร   
วา  “ฉากเพนทเฮาทของพระยาครุฑ  เปนชั้นบนสุด   เครื่องตกแตงทนัสมัยหรู  กากีนอนอยูบนเตียง   
พญาครุฑเดินเขามา  แตงกายสากล  เดินไปเปดแผนดิสก เปนเพลงเบาๆ”  (น.9)    สวนฉากอื่นๆ 
นั้นผูแตงกําหนดวามีฉากใดบาง และตัวละครกําลังทําอะไร   เชน   “วงัพรหมทัต  ไฟเฟดขึ้น เห็น
พรหมทัตยนืพทักอลฟอยู  สนมชวยวางลูกกอลฟ” (น.11)     หรือ  “ปาหิมพานต    คอรัสเอาปายมา
ปก  “เขตอุทยานแหงชาตหิมิพานต   หามลาสัตวและตัดไม”   เหลาสัตวในปาออกมาดานซกัน”   
(น.17)          การที่ผูแตงไมไดลงรายละเอียดเร่ืองฉาก   แตมีการบอกเพยีงอุปกรณประกอบฉาก
บางอยางเทานัน้    อาจมีความเปนไปไดวาผูแตงเสนอฉากแบบสังเขป  คือ  “ฉากที่ใชสวนประดับ
ใดๆ ที่สามารถแสดงใหคนดูเขาใจไดวาฉากนั้นคือที่ใด”47    
   อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบวาบทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน  กากไีด
กําหนดฉากสถานที่สําคัญไว 3 แหง คือ  ฉากเมืองพาราณสีหรือวังพรหมทัต ฉากวิมานสิมพลี  และ
ฉากปาหิมพานต    โดยฉากเมืองพาราณสนีั้นเปนการกําหนดฉากแบบกวางๆ  ไมระบุวาเหตกุารณ
นั้นเกดิขึ้นในสถานที่ใดของเมือง    เพื่อความสะดวกในการจัดแสดง    ดังจะเห็นวาหลังจากมานพ
แปลงลากลับในฉากที่ 1 ขององคที่ 3  ก็มีคอรัสที่แสดงเปนชาวบานออกมาแสดงความดีใจทีจ่ะได
นางกากกีลับคืนเมอืง   ทั้งทีบ่ริเวณนั้นนาจะเปนสถานทีใ่นสวนของทองพระโรง  เพราะเปนที่เลน
สการะหวางพระเจาพรหมทตักับมานพแปลง    การที่ไมกําหนดฉากสถานที่ลงไปอยางชัดเจนจึง
เปนการเอื้อตอนําเสนอตัวละครและเรื่องราวไดรวดเร็ว   เพราะไมถูกบงัคับโดยสถานที่ 
   สวนบทละครเวทีเร่ืองกากไีดมีการเสนอฉากแบบสมจริง   4  ฉาก  คือ  
ฉากหองรับแขก    ฉากหองนอนกากี     ฉากหองโถง   และฉากหองนอนมนพ   โดยฉากสถานที่ทั้ง 
4 ฉากนั้น  เปนฉากสรางไวตายตัวตามพื้นที่สวนตางๆ บนเวทีละคร    ดังนั้นในการแสดงจึงไมมี
การเปลี่ยนฉาก    แตจะใชเปดแสงไฟหรือหร่ีแสงไฟเพือ่ใหความสําคญัหรือลดความสําคัญกับฉาก
ที่กําหนดใหมกีารแสดง 
   ความนาสนใจของฉากในบทละครเวทีเร่ืองกากีที่มีความแตกตางจาก
วรรณกรรมการแสดงเรื่องกากีสํานวนอืน่ๆ  ไมใชเพยีงแตผูแตงไดมีการเปลี่ยนเวลาในเนื้อเร่ืองให
กลายเปนยุคสมัยปจจุบนั  และเปลี่ยนสถานภาพของตวัละครซึ่งเปนกษัตริยและพระยาครุฑใหเปน

                                                 
 47 สุรพล วิรุฬหรกัษ, หลักการแสดงนาฏยศิลปปริทรรศน, 199. 
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เศรษฐีชราและชายหนุมมนษุยเดินดนิ     ทําใหมีการเปลี่ยนฉากเพื่อใหกับสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปดวย   ไดแก  เปลี่ยนฉากทองพระโรงเปนฉากหองรับแขก   เปลี่ยนฉากวิมานสิมพลี
เปนฉากหองนอนของมนพทีอ่ยูบนคอนโดมิเนียม   และเปลี่ยนฉากหองบรรทมของนางกากีมเหสี
ของกษัตริยเปนหองนอนของหญิงสาวธรรมดา     แตความนาสนใจของฉากในบทละครเวทีเร่ือง
กากีเปนเพราะผูแตงไดมีการตีความหมายของฉาก   ดวยการใหคํานิยามหรือคําจํากัดความของฉาก
สถานที่ตางๆ  3 ฉาก   ดังตอไปนี ้
    
   หองรับแขก...  หองเดิมพันเกมการตอสูของผูชาย 
   การที่ผูแตงไดใหนยิามของฉากหองรับแขกในบทละครเวทีเร่ืองกากีวา
เปน “หองเดิมพันเกมการตอสูของผูชาย”  นั้น  นอกจากจะสามารถตีความไดวา “หองรับแขก” เปน
หองที่พรหมทตัใชเลนหมากรุกกับมนพซึ่งถือเปนการตอสูแขงขันระหวางพรหมทัตและมนพแลว    
ผูแตงยังตีความวาเรื่องราวทีเ่กิดขึ้นทั้งหมดเปนการตอสูแขงระหวางผูชายสามคน  คือ  พรหมทัต  
มนพ และกุเวร   โดยมีกากเีปนเดินพันการตอสูคร้ังนี้  ซ่ึงจะเหน็วากากีไมมีบทบาทในฉาก
หองรับแขกเลย    ดังนัน้ผูแตงจึงใชฉากหองรับแขกเปนเหมือนสมรภูมกิารตอสูระหวางผูชาย     ดัง
จะเห็นวาฉากหองรับแขกจะรองรับเหตุการณปะทะระหวางตวัละครชายอยูเสมอ   เชนใน ฉากที่ 2   
เปนเหตกุารณการปะทะของตัวละครพรหมทัตและมนพดวยการเลนหมากรุก     ซ่ึงผูแตง
กําหนดใหมนพเปนฝายชนะหมากรุกในครัง้นั้น   เพราะพรหมทัตเผลอเดินหมากผิดตวั  ไมไดเกิด
จากความเกงกลาหรือเฉลียวฉลาดของมนพ    ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงเหตกุารณที่เกดิขึ้นตอไป
วา  การที่มนพสามารถแยงชิงกากีไปจากพรหมทัต   แตไมไดเกดิจากความเกงกลาหรอืเฉลียวฉลาด
ของมนพ   แตเกิดจากความบกพรองของตัวพรหมทัตเอง    เพราะพรหมทัตไมมีเวลาใหกับกากี จน
ทําใหเธอรูสึกเหงาและเปลาเปลี่ยวและตัดสินใจไปหามนพเพื่อชวยเตมิเต็มความรูสึกที่ขาดหายไป 
   ในฉากที่ 7  ฉากหองรับแขกไดเสนอฉากการปะทะระหวางพรหมทัตและ
มนพ   และระหวางมนพและกุเวร     การตอสูระหวางพรหมทัตและมนพนั้นแสดงออกมาดวยการ
เลนหมากรุก     ซ่ึงเหตุการณในตอนนี้  พรหมทัตนั้นทราบเรื่องจากกากวีามนพไดขมขืนกากแีลว  
ทําใหพรหมทตัพูดจาเปนนยัเหน็บแนมมนพอยูตลอดเวลา    ในขณะทีม่นพนั้นไมทราบวา
พรหมทัตทราบเรื่องตนกับกากี  จึงตอบไปโดยชะลาใจ   ซ่ึงคําพูดของมนพยิ่งเพิ่มความเจ็บช้ําให
พรหมทัตมากขึ้นไปอีก       ดังขอความตอไปนี ้
 
 พรหมทัต วันนี้กะจะมาลางครูอยางฉันอกีสิ (หัวเราะ)..อะ..ตานี้  ฉันใหเธอเปน
   เริ่มเกมกอน 
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 มนพ  ขอบคุณครับ  (เดินหมากบนกระดานตัวหนึ่ง)   ถาผมชนะทานไดมัน
   ก็ฟลุคท้ังนั้นแหละฮะ 
 พรหมทัต จะวาไมไดตั้งใจชนะอยางนั้นนะสิ  (หัวเราะ... แลวเดินหมาก) 
 มนพ  โธ   ทาน  เกมมันพาไปยะฮะ  (เดินหมากอีกตัว) 
 เสียงดนตรีแหงการแขงขันดังข้ึนอีก 

ท้ังคูเดินหมากบนกระดานอยางคอนขางจริงจัง บางก็จิบไวนและเลนกันอยางมีช้ันเชิง
สักพัก 

 พรหมทัต รูสึกวาเกมนี้...ฝมือกาวหนาข้ึนเยอะนะมนพ แอบไปฝกฝมือท่ีไหนมา
   เนี่ย (เดินหมาก) 
 มนพ  ไมหรอกฮะ...มันขึ้นอยูกับโอกาสมากกวา ถาโอกาสเหมาะ ... โอกาส
   มันเปดให   (เดินหมาก)   มันก็งายตอการชนะ...จริงมั้ยฮะ 

พรหมทัต (ชะงักเล็กนอย สีหนาเปลี่ยนเปนเครียดมากขึ้น) มันก็ถูกของมนพนะ 
...โอกาสนะ มันฉวยกันงายจะตาย  ถาเผลอเมื่อไหร  มันก็พลาดทาได
เมื่อนั้น  (ยกแกวไวนกระดกหมดแกวอยางรวดเร็ว แลววางบนโตะ
อยางแรง) 

มนพ (มองพรหมทัตอยางแปลกๆ) ตาทานเดินแลวฮะ อีกนิดเดียวก็จะรูดํารู
แดงกันแลวละฮะวาใครจะชนะโดยเด็ดขาดและไดท้ังหมดไวใน
ครอบครอง 

พรหมทัต (หัวเราะ)  วันนีดู้มนพใจรอนอยากจะเอาชนะ...คนอยางฉันซะ
เหลือเกินนะ  (เดินหมาก)  นี่ถาเกมนี้มีอะไรเดิมพันดวยละก.็... 

 มนพ  (พูดสวน)   ถาเปนอยางนั้น  เกมคงสนุกขึ้นเยอะเลยนะฮะ 
พรหมทัต ถาเปนอยางนั้น   คนแกๆ อยางฉันก็คงจะแยแนๆ...(ยกแกวข้ึนแลวช้ี

ไปที่มนพ)... ท่ีมีคูแขงเปนคนหนุมอยางเธอ 
มนพ (หัวเราะในลําคอ   มองหนาพรหมทัตแลวเดินหมากอยางมั่นใจ)  

รุก...ถึงโอกาสสุดทายของพอเลี้ยงแลวฮะ 
พรหมทัต (ยกแกวไวนข้ึนดื่ม และวางมันอยางรวดเรว็ ทาทางหงุดหงิดอยางเห็น

ไดชัด   แตพยายามฝนยิ้มไว)    ฉันชักไมสนุกกับเกมนี้ซะแลวสิมนพ 
.... วันนี้พอแคนี้กอนแลวกัน  ฉันรูสึกหนอย ตองการพักผอน 
ขอตัวนะมนพ 

       (บทละครเวทีเรื่องกากี น.18-19) 
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   การตอสูระหวางพรหมทัตและมนพนัน้ในฉากหองรับแขกครั้งนี้   เหน็ได
ชัดวาพรหมทตัเปนฝายเสียทีใหกับมนพ  จนในที่สุดพรหมทัตรูสึกวา “ชักไมสนุกกบัเกมนี”้  และ
ถอนตัวการตอสูไป 
   สวนการตอสูระหวางมนพกับกุเวรนั้น    กุเวรสามารถเอาชนะมนพได
เพราะสามารถสืบรูความจริงเรื่องมนพและกากีและไดไปมีความสัมพันธกับกากี เพื่อยอนรอยมนพ     
ดังนั้นเมื่อมีโอกาสกุเวรจึงอานกลอนตอนคนธรรพเยยพระยาครุฑใหมนพฟง  เพื่อเปนการบอกใบ
วาตนนัน้รูความลับของมนพแลว   และสามารถยอนรอยมนพโดยการลอบไปมีความสัมพันธกับ
กากีเหมือนที่คนธรรพไดลอบไปสังวาสกบันางกากีลับหลังพระยาครฑุ     ดังขอความตอไปนี ้
 

กุเวร ผมก็ชอบหยิบมันมาอานเหมือนกันครับ ผมวามันสนุก...มันสะใจดี... 
ยิ่ง  ชวงท่ีคนธรรพแอบไปชวยกากีแลวไดมีอะไรอยางลึกซึ้งกับนาง
เนี่ย   มันรูสึกสะใจแทนคนธรรพเลยครับ   ท่ีสามารถชนะพญาครุฑที่
หลงตนคิดวาตัวเองวิเศษแลว   ท่ีลักพานางไปเชยชมไดตั้งไกลแสน
ไกล...  (หัวเราะเยยหยัน) 

 มนพ  (ชะงักกับสิ่งท่ีกุเวรพูด  แลวถอืหนังสอืคางไวในมือ)..... 
กุเวร คุณจําไดไหมครับ ตอนที่คนธรรพพูดใหพญาครุฑฟงวา ..(จองหนา

มนพ)  “รื่นๆช่ืนจิตพี่จําได   เหมือนเมื่อไปรวมภริมยืประสมศรี  ใน
สถานพิมานสิมพลี    กลิ่นยังซาบทรวงพี่ท้ังวรกาย   นิจจาเอยจากเชย
มาเจ็ดวัน    กลิ่นสุคันธรสรื่นก็เหือดหาย   ฤาใครแนบนองประคอง
กาย   กลิ่นสายสวาทซาบอุราริน” 

มนพ ไมนาเชื่อนะครับวาคุณจะสนใจหนังสือพวกนี้ดวย  ทาทางจะชอบ
มาก...  ถึงไดทองจนขึน้ใจเชียว    แตมันก็เปนแคเรื่องแตง    (วาง
หนังสือลงท่ีเดิม)   มันก็เปนแคเรื่องแตงเทานั้น 

กุเวร “ตางชูตางชื่นทุกคืนวัน  แตสุบรรณงจิตไมคิดหมาง  เปนสัจจังดั่ง
พรองไมอําพราง   ขาระคางกลัวเกลือกจะมีครรภ”   แตถึงมันจะเปน
แคเรื่องแตง      มันก็เปนอุทาหรณสอนใจ  ไอพวกที่คิดวาตัวเองแน
อยูคนเดียว   แตจริงๆ แลวตัวเองนั่นแหละที่ลืมนึกไปวา ไมเคยมี
ความลับอะไรเลย...ในโลกนี้ 

มนพ รูสึกวาคุณจะจริงจังกับวรรณคดีเรื่องนี้จังนะฮะ..(จองตา)  คุณ
ตองการจะพูดถึงอะไรกันแน 

 กุเวร  เปลาครับ  ผมแคพูดเฉยๆ ....  ก็แคพูดไปตามเกมนะครับ 
 มนพ  ......  (โกรธมาก  เดินผลุนผลนัออกไปทันที) 
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กุเวรมองตามมนพออกไปอยางสะใจ.. และเดินกลับไปที่โตะหมากรุก   (เสียงดนตรี
แหงการ แขงขันดังข้ึนอีก... ไฟสีเขียวแหงอํานาจ  fade in ตรงที่กุเวรยนื)    กุเวรเลนเกม
บนโตะท่ีคาง ไวตอจนเขาชนะ  กุเวรหัวเราะดวยความรูสึกเหมือนเหนอืกวาใครๆ 
ท้ังหมด 

        (บทละครเวทีเรื่องกากี น.20) 
 
   จากบทสนทนาที่ยกมาขางตน   จะเห็นวาการปะทะกนัระหวางมนพและ
กุเวรในฉากเหตุการณนีน้อกจากจะแสดงใหเห็นถึงการแขงขันระหวางมนพและกุเวร   ยังเปนการ
ประกาศชัยชนะของกุเวรที่มีตอมนพดวย   
 
   หองนอน....  พื้นที่สวนตัวของกากี 
   ผูแตงไดใหคํานิยามหรือคําจาํกัดความฉากหองนอนของกากีวาเปน 
“พื้นที่สวนตวัของกาก”ี   เปนที่ทราบโดยทั่วไปวาหองนอนเปนหองที่มีความสวนตัวมากที่สุด
สําหรับผูเปนเจาของ   ดังนัน้ที่ผูแตงนยิามฉากหองนอนวาเปนพื้นทีส่วนตัวของกากี   จึงดูเปนการ
นิยามที่สอดคลองกับความเปนจริง     ปกติแลวการไดอยูในพื้นที่สวนตัวเพยีงลําพังยอมสงผลใหตัว
ละครรูสึกปลอดภัยจนสามารถแสดงความรูสึกและพฤตกิรรมที่แทจริงของตัวละครออกมา    แต
ปรากฏวาในบทละครเวทีเร่ืองกากีนัน้แทบจะไมมีฉากทีก่ากีไดอยูเพยีงลําพังผูเดียวในพื้นที่สวนตวั
ของเธอเลย    ตรงกับขามกบัมีผูชายที่เขามาในพื้นที่สวนตัวของเธอเสมอ    ซ่ึงอาจจะมองไดวาทาํ
ใหเธอไมมีโอกาสแสดงสิ่งที่เปนตัวเธออยางแทจริง  ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่ภาพของกากีในบท
ละครเวทีเรื่องนี้จึงดูเปนผูหญิงที่มีความซับซอน  เขาใจยาก  และเหมอืนไมชัดเจนวาเธอรูสึกหรือ
ตองการอะไร     นอกจากนั้นยงัอาจมองไดวาการที่ผูแตงกาํหนดใหผูชายทุกคนในเรื่องไดมีโอกาส
เขามาในหองนอนของกากี  ซ่ึงหมายถึงการไดลวงลํ้าในพื้นที่สวนตวัของกากี เปนการสอนัยทาง
เพศไดอีกดวย 
 
   หองนอนของมนพ...  สถานที่แลกเปล่ียนอะไรบางอยาง 
   การที่ผูแตงไดใหคําจํากัดความหรือคํานิยามของหองนอนของมนพวาเปน
สถานที่แลกเปลี่ยนอะไรบางอยาง นั้นสามารถพิจารณาไดวาการแลกเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นในสอง
เหตุการณคือ  ฉากที่ 4.1  เปนเหตกุารณทีก่ากีมาหามนพที่หอง   และฉากที่ 5  เปนเหตุการณทีกุ่เวร
ตามมาเจอกากอียูในหองนอนของมนพ      
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   ฉากที่ 4.1  เปนเหตุการณท่ีกากีมาหามนพที่หอง     เมือ่พิจารณาใน
ประเด็นเรื่องการแลกเปลี่ยนแลว  พบวาการแลกเปลี่ยนทีเ่กิดขึ้นในฉากเหตุการณนี้คอืการ
แลกเปลี่ยนความพึงพอใจซึ่งกันและกันระหวางมนพและกากี    ดังจะเห็นจากการทีม่นพมีความพงึ
พอใจในตัวกากีตั้งแตแรกเหน็   และอาศยัจังหวะที่พรหมทัตเผลอเขาไปหากากีถึงหอง   พรอมเชื้อ
เชิญใหกากีไปที่คอนโดมิเนียมของตน      ฝายกากนีั้นกม็คีวามพึงพอใจในตัวมนพแรกเห็นเชนกนั  
และเมื่อเห็นมนพเขาไปหาตนถึงในหอง   กากีตื่นเตนมากแตกเ็ก็บอารมณและกิริยาเอาไว    
นอกจากนั้นแมกากีทราบดวีาการมาหามนพที่หองตามคาํเชิญเปนสิ่งที่ไมเหมาะ   และเธอไดตอบ
ปฏิเสธมนพไปตั้งแตตอนทีม่นพ ออกปากชวนเธอ      แตแลวดวยความพึงพอใจในตัวมนพและเชือ่
วามนพนาจะใหความสุขทางกามารมณในสวนที่พรหมทัตไมสามารถใหกับเธอได     จึงทําใหกากี
ตัดสินใจออกมาหามนพทีห่อง   และทั้งคูก็มีความสัมพนัธกัน        
   แมวาความพึงพอใจจะเปนสิง่แลกเปลี่ยนทีเ่ปนเปาหมายหลักระหวางตวั
ละครทั้งสองดังที่ไดกลาวมาแลว      ยังพบวามีการแลกเปลี่ยนส่ิงอ่ืนเกดิขึ้นพรอมกันไปดวย  นั่น
คือกากีไดพบวาส่ิงที่ตนตองแลกเปลี่ยนนัน้กับการไดทําตามหัวใจเรยีกรอง  คือความรูสึกผิดบาปที่
เกิดขึ้นจากการกระทําที่ไมยัง้คิดของตนเอง     หลังจากชวงเวลาแหงความสุขสมนั้นผานพนไป   ดัง
ขอความตอไปนี้ 
  

ดนตรีแหงกามารมณ Fade out…. เสียงแซกโซโฟนคอยๆ Fade in 
ไฟ Clear  โทนสมกับไฟสีฟา คอยๆ Fade in 
กากีนั่งอยูท่ีหนากระจก   เธอหันหนาไปที่เตียง  และหันมานั่งมองตัวเองดวยสีหนาพึง
พอใจและดื่มด่ํากับสิ่งท่ีกระทําลงไป   มือลูบไลท่ีใบหนาและไลไปตามตัว  และจับ
สรอยท่ีคอเลนอยางเย็นใจ   สักพักเธอหลับตา...  (เสียงแซกโซโฟนเปลี่ยนเปนเสียงแหง
ความเจ็บปวด Fade in)…. น้ําตาเริ่มไหลลงมา  และเปลี่ยนเปนรองไหสะอืน้  มอง
ตัวเองอยาวเจ็บปวดและรูสึกผิด   กากีทรุดลงนั่งกับพื้นและรองไหอยางรูสึกผิดบาป 

        (บทละครเวทีเรื่องกากี น.14)      
 
   ฉากที่ 5  เปนเหตุการณท่ีกุเวรตามมาพบกากีอยูในหองนอนของมนพ     
สวนการแลกเปลี่ยนระหวางกากีกับกุเวรที่เกิดขึ้นในหองนอนของมนพนั้น  ไมใชเปนการ
แลกเปลี่ยนความพึงพอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝาย  เหมอืนการแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นระหวางกากีกับ
มนพ    แตเปนการแลกเปลีย่นระหวางความพึงพอใจของกุเวรในการทีจ่ะไดสังวาสกบักากี    กับ
การที่กากีจะใชกุเวรเปนเครื่องมือในการแกแคนมนพ       ดังนั้นกากีจึงแกลงหลอกกเุวรวาเธอถูก
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มนพลวงมาขมขืน     จากนัน้กากกี็ยอมเปนของกุเวรพรอมยื่นขอเสนอใหกุเวรอยาบอกเรื่องของเธอ
กับมนพใหพรหมทัตทราบและใหชวยหาทางแกแคนมนพใหดวย    ดังขอความตอไปนี้ 
 

กากี กุเวรตองชวยฉนันะ  มนพขาหลอกฉันมา  แลวก็...(รองไหมากขึ้น)..
แลวเขาก็ลวนลามฉัน  ฉันไมรูจะทํายังไง       ฉันไมกลาไปเจอคุณ
พรหมทัต  ฉันกําลังทําผิดตอคุณพรหมทัต...  กุเวรตองชวยฉันนะ 

กุเวร (ทําหนาโกรธแคน)...  ไอมนพ   (กอดกากีแนนขึ้นสักพักปลอยเธอ
ออก)    แลวตอนนี้มันไปไหน  ผมจะไปจัดการกับมัน 

กากี ฉันไมรู (พูดเรว็)...กุเวร  เขาขูฉันและขังฉันไว ... เขาดูมีอํานาจ
เหมือนกับนกอนิทรีย  เขาพยายามทําใหฉันเปนนกนอยในกรงทอง
ของเขา  (มีทีทาแบบหวาดกลัว) 

 กุเวร  (ดึงตัวกากีมากอดไวดวย) 
กากี (หันหนาออก  สีหนาเปลี่ยนไป  แตยังคงรองไหตอ)   กุเวรอยาบอก

เรื่องท้ังหมดกบัคุณพรหมทัตนะ...ฉันขอรอง.. นะกุเวรนะ...ฉัน
ขอรอง 

............................... 
 กากี  นี่เหรอท่ีเธอบอกวารักฉัน   ทําไมเธอทํารายฉันซ้ําอีก   ฉันเจ็บมามาก
   พอแลวนะกุเวร  แมแตเธอก็ไมไดรักฉันจรงิ  ผูชายไดแตรัก... ไดแต
   ปรารถนารูปรางภายนอกของผูหญิงเหมือนๆ กันทั้งนั้น 

กุเวร ผมขอโทษ...  ผมควบคุมตัวเองไมได...  แตผมก็ขอยืนยันวาผมรัก
คุณ...  ผมหลงเสนหคุณ 

กากี (สังเกตทาทีของกุเวร)   ....กุเวร   ถาเธอรักฉัน หลงเสนหฉัน  เธอตอง
ชวยฉัน  (เขาไปใกลกุเวร)....  ฉันเขาใจความรูสึกเธอนะกุเวร...  แต
ตอนนี้มันเปนไปไมได   (เริ่มรองไห)   ฉันไมอยากจะทนอยูกับสภาพ
แบบนี้แลว   ...  ท่ีสําคัญ..  อยามารักคนอยางฉนัเลยนะกุเวร    คน
อยางฉันมันไมดีพอท่ีจะใหใครมารักหรอก 

กุเวร (อารมณพลุงพลาน)   อยาพูดวาตัวเองอยางนัน้สิครับกากี  ผมไม
สนใจอะไรทั้งนั้น  ผมรูแตวาผมรักคุณ....  หัวใจของผมมีแตคุณ   ผม
จะแกแคนใหคุณเอง...  อยารองไหนะคนดี   ผมไมอยากเห็นคุณ
รองไหแบบนี้...  ผม 
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กากีรองไหแลวโผเขากอดกุเวร...  แตเบี่ยงหนาออกดวยสายตาที่เจ็บปวดจนกลายเปน
แข็งกราว สีหนาบงบอกถึงชัยชนะอยูเปนนัยๆ...  สวนกุเวรไดแตกอดกากีอยางเชื่อใจ
สนิท 

        (บทละครเวทีเรื่องกากี น.14-15) 
      
  1.3  ภาพยนตร 
  ภาพยนตรเปนศิลปะผสมที่รวมศิลปะหลากหลายแขนงเขาไวดวยกัน   เพราะมีการ
ใชศิลปะหลายอยางในการนาํเสนอเหมือนกับละคร48    มีลักษณะของความพิเศษมากกวาส่ือการ
แสดงอื่นๆ  เพราะไมใชส่ือการแสดงสดเหมือนกับการแสดงละคร    แตเปนการถายทําการแสดงที
ละฉากและนํามาตัดตอเรียงรอยใหตอเนื่องกัน       รวมทั้งความกาวหนาเทคโนโลยยีังสามารถ
ชวยใหส่ือภาพยนตรสราง “ภาพพิเศษ” ที่ส่ือการอื่นไมสามารถทําได          
 
   1.3.1  รูปแบบคําประพันธ  
   บทภาพยนตรเรื่องกากีใชคําประพันธรอยแกว   เชนเดียวกับละครพดูรอย
แกว       ทําใหตองมีการดัดแปลงภาษาที่ใชในเรื่องมากกวาบทละครนอกและบทละครเสภาซึ่งมี
รูปแบบคําประพันธประเภทกลอนเหมือนกัน 
 
   1.3.2  การดําเนินเรื่องดวยภาพและบทสนทนา 
   นอกจากจะดําเนินเรื่องดวยบทสนทนาแลว   ภาพยนตรยังใหความสําคัญ
กับการดําเนินเรื่องดวยภาพ   การนําเสนอภาพในภาพยนตรลวนมีความหมายเฉพาะตวั   ยกตัวอยาง
เชน ขนาดภาพนั้นถูกกําหนดขึ้นจากระยะหางจากกลองถายภาพยนตรถึงวัตถุ    โดยทั่วไปแลว
ภาพยนตรเกือบทุกเรื่องไมไดสรางจากการบันทึกภาพดวยระยะหางเพยีงระยะเดียว   แตจะมีการ
เปลี่ยนระยะจากไกลเขาไปเปนใกลและเขาไปเปนใกลมากๆ สลับกันไปตลอดทั้งเรื่อง49    ดังนั้น
ภาพจึงเปนองคประกอบสําคัญในการเสนอเรื่องของภาพยนตร 
 
 

                                                 
 48 รังสิมา  กุลพัฒน,  “แผลเกา : จากนวนิยายสูภาพยนตร”  (วทิยานิพนธปริญญาอักษรศาสตร 
มหาบัณฑิต  ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539), 154. 
 49 วรรณี  สําราญเวทย, “ภาษาภาพในภาพยนตร,” ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร
ขั้นสูง (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532), 79. 
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   1.3.3  กลวิธีในการดําเนินเรือ่ง 
   บทภาพยนตรมีกลวิธีการดําเนินที่เนนความรวดเร็ว    ความสราง
สนุกสนาน     และการใชเทคนิคดานภาพในการสื่อสารเนื้อเร่ืองและอารมณใหกับผูชม   ดังมี
รายละเอียดตอไปนี ้
 
    1.3.3.1  การดําเนินเรื่องที่รวดเร็ว 

จากการศึกษาบาทภาพยนตรพบวามีการดาํเนินเรื่องที่รวดเร็ว
ตามลักษณะของละครรวมสมัย   ดังจะเหน็ไดจากบทภาพยนตรไดตัดเหตุการณตางๆ ในกากกีลอน
สุภาพและกากคีํากลอน เพื่อชวยใหดําเนินเรื่องไดรวดเรว็ข้ึนออกไปถึง 6 เหตุการณ   ดังตอไปนี้  
เหตุการณที่  1  บทแนะนําตวัละครฝายพาราณสี     เหตกุารณที ่14  พระยาครุฑเลนสกากับพระเจา
พรหมทัต  คร้ังที่ 3    เหตุการณที่ 15  พระเจาพรหมทัตถามขาวนางกากี    เหตกุารณที่  20 นายเรือ
พบนางกากี   เหตุการณที่ 22  ทาวทศวงศพบนางกากี  และเหตกุารณที่  24  ศึกชิงนาง   เมื่อพิจารณา
เหตุการณที่ถูกตัดไป พบวาเปนการตัดเหตกุารณที่ไมสําคัญ  สามารถตัดออกไปโดยไมกระทบตอ
โครงเรื่องหลัก และเกิดจากผูแตงเห็นวาจดุสุดยอดของเรื่องกากีอยูที่เหตุการณนางกากีถูกลอยแพ   
การดําเนนิเรื่องตอไปจึงเพื่อเปนการคลี่คลายเรื่องใหผูชมไดทราบวาในตอนทายที่สุดแลวนางกากี
จะเปนอยางไร   เหตุการณเกีย่วกับนายเรือและทาวทศวงศเปนเรื่องใหมที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องเดิมจงึ
ถูกตัดออกไป    

 
1.3.3.2  การสรางความสนุกสนานใหกับผูชม 
บทภาพยนตรไดมีการเพิ่มเหตุการณและรายละเอียดเหตุการณ

ตางๆ  เพื่อสรางความสนุกสนานใหกับผูชมอยูหลายตอน  เชน   ฉากพระยาครุฑพบพระอาทิตย  มี
การใชเทคนิคพิเศษทางดานภาพเพื่อสรางความตื่นตื่นใจ   หรือ ฉากพระเจาพรหมทตัใหตามโหร
หลวงมาทํานายเรื่องคนธรรพที่อาสาไปตามนางกากี   มกีารแทรกบทตลกขบขันระหวางพระโหรา
และพระเจาพรหมทัต    หรือฉากคนธรรพขับเพลงตอวา  เมื่อพระยาครุฑมาเลนสกาแกสงสัย   ที่ทาํ
ใหเนื้อเรื่องมีความเขมขนมากยิ่งขึ้น      ฉากตางๆ ที่เพิ่มขึ้นนี้นอกจากจะสรางความสนุกสนานให
ผูชมแลว  ยังแสดงใหเห็นถึงลักษณะของตวัละครชัดเจนมากยิ่งขึ้นดวย 

 
1.3.3.4 การใชเทคนิคดานภาพ 
แมวาบทภาพยนตรทั่วไปจะใหความสําคญักับการกํากบัมุมภาพ

ลงในบทภาพยนตรอยางสม่าํเสมอตลอดทั้งเรื่อง     แตจากการศึกษาบทภาพยนตรเร่ืองกากีพบวามี
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การกํากับภาพลงในบทภาพยนตรคอนขางนอย     ทั้งนี้นาจะเปนเพราะผูแตงบทภาพยนตรเร่ืองกากี
ทําหนาที่เปนผูกํากับภาพยนตรดวย  ทําใหเขาใจถึงตวับทและภาพทีต่นเองตองการนําเสนอ   จึงไม
จําเปนตองระบุไวในบทภาพยนตร      อยางไรก็ตามจากการศึกษาการกํากับภาพในบทภาพยนตร
พบวามักจะมกีารระบุไวในฉากที่มีความสําคัญ   เชน  ภาพในตอนเปดฉากแตละฉาก  เปนตน   การ
ใชเทคนิคดานภาพที่ระบุบทภาพยนตร   มดีังตวัอยางตอไปนี ้

 
การใชภาพขนาดตางๆ 
จากการศึกษาบทภาพยนตรพบวามีการใชภาพขนาดตางๆ ใน

การเสนอเรื่องตามขนบของภาพยนตร  เพือ่ถายทอดความรูสึกนาสนใจใหกับผูชม    ยกตวัอยาง
ตอไปนี ้

การใชภาพไกล หรือภาพเอช็แทบลิชช่ิง ชอต (establishing shot)   
บางครั้งเรียกภาพไกล  (long shot)    ซ่ึงภาพลักษณะนี้มกัจะใชในการแนะนําเรื่องหรือในตอน
เร่ิมตนของภาพยนตรหรือเมือ่เร่ิมซีเควนส  (sequence)  ใหม    เอ็ชแทบลิชช่ิง ชอต จะใชในการ
บอกสถานที่ที่เกิดเหตุการณในเรื่อง  รวมทั้งบอกถึงอารมณและหรือของตัวแสดงในเรื่องดวย   
ขนาดภาพแบบนี้มักเปนภาพที่มีลักษณะมุมกวาง   เพื่อใหเห็นทั้งอาณาบริเวณกวางขวาง50   บท
ภาพยนตรไดใชภาพไกลในตอนเปดเรื่องของภาพยนตร  ที่เปดเรื่องดวยภาพจักรวาลอันกวางใหญ    
กอนที่ผูชมจะเห็นพระยาครฑุบินเขามาในกรอบภาพ  ซ่ึงเปนการสอดคลองกับลักษณะการใชภาพ
ดังกลาว 
    ภาพใกลและภาพใกลมาก มกัใชสําหรับการเนนรายละเอยีด ซ่ึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอเหตุการณนั้นในภาพยนตร    ภาพลักษณะนี้มักจะสงผลตออารมณความรูสึก
ของผูชมใหตั้งใจภาพดังกลาว  เพราะจะเปนภาพที่มีความสําคัญตอเนื้อเร่ือง51   บทภาพยนตรมีการ
ใชภาพใกลและภาพใกลมากหลายตอน   เชน  ตอนที่พระฤาษีเสกใหดอกมณฑาทองกลายเปนนาง
กากี   โดยกลองจะจับภาพใกลที่ดอกมณฑาทอง  เพื่อใหเห็นวาดอกมณฑาทองจะเปลี่ยนเปนนาง
กากี   หรือการใชภาพใกลจับที่หนาของมานพแปลง  ในตอนคนธรรพขับเพลงเยยเร่ืองไปลอบรัก
กับนางกากีที่วมิานสิมพลี   เพื่อใหเห็นปฏกิิริยาของมานพแปลงวาโกรธคนธรรพ   เปนตน 
 
 
 
                                                 
 50 เรื่องเดียวกัน. 
 51 เรื่องเดียวกัน, 80. 
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การซอนภาพ 
    ในบทภาพยนตรเร่ืองกากี มกีารใชเทคนิคในดานการตัดตอพิเศษ
ในการซอนภาพ    ซ่ึงเปนการแทรกภาพจนิตนาการของพระเจาพรหมทัต ในเหตุการณที่มานพ
แปลงมาเลนสกากับพระเจาพรหมทัตครั้งที่ 2  เมื่อพระเจาพรหมทัตไดเห็นมานพแปลง  พระเจา
พรหมทัตก็จนิตนาการวามานพแปลงไดกอดจูบนางกาก ี จนเกดิความรูสึกแคนมานพแปลง    ซ่ึงใน
การถายทํานั้น  จะเปนการถายทําฉากสองฉากแยกจากกัน  คือ ฉากการเลนสการะหวางมานพแปลง
และพระเจาพรหมทัต  และฉากพระยาครฑุกําลังโลมนางกากี   จากนัน้ก็จะนําฉากพระยาครุฑกําลัง
โลมนางกากีมาแทรกเปนภาพในความคิดพระเจาพรหมทัตโดยอาศัยการตัดตอภาพใหตอเนื่องกนั    
ซ่ึงบทภาพยนตรในตอนนี้มดีังนี ้
 
 คนทั้งหลายหันไปมอง  มานพเดินเขามาถวายบังคมอยางองอาจ   ตาชําเลืองดูทาทีของคนทั้ง 
 หลายวาจะมีปฎิกิริยาอยางไรบาง 
 ทาวพรหมทัตพยายามระงับอารมณแคน 
 (ทําภาพมานพกอดจูบกากีในจิตสํานึกของทาวพรหมทัต) 
 คํากลอนแสดงทาทางและอารมณของแตละคน... 
  เมื่อนั้น     ทาวพรหมทัตขัดเคืองเปนนักหนา 
 สูอดฝนกลืนเขละสุดระอา    เรียกมานพขึ้นมาบนแทนพลัน 
 ขืนพระองคทรงสกาอุราระทึก   พระทัยนึกหนานวลยิ่งปวนปน 
 สกาทื่อฤาสนุกเหมือนทุกวัน   มิใครทรงสรวลสันตจํานรรจา 
        (บทภาพยนตร น.12-13) 
 
    การใชเทคนิคพิเศษ 
    นอกจากนั้นยงัพบวาภาพยนตรเร่ืองกากี   มีใชเทคนิคทางดาน
ภาพของภาพยนตรในการสรางขึ้นมา  เชน  การถายฉาก Blue screen  เปนตน    ในบทภาพยนตร
เร่ืองกากีมีการเสนอฉากในลกัษณะนี้ 1 ฉาก  คือ  ฉากสุริยจักรวาล  ในเหตุการณเปดเรื่องที่พระยา
ครุฑไดบินเลนสกากับพระเจาพรหมทัตและชนกับรถทรงของพระอาทิตย 
 
 ภาพไกลมาก    ในสุริยจักรวาล  พญาครุฑบินมาในอวกาศ  ตั้งแตจุดเล็กจนตัวใหญมหึมา 
 (ใกลกลอง) ดวยความเร็วและความทระนงองอาจ   ผานกลุมดาวนอยใหญ  ทําใหเกิดการ 
 ปนปวนวิปริต  ในที่สุดผานกลุมเมฆดําเมฆฝน   และปะทะกับวัตถุมหึมาในกลุมเมฆนั้น   
 จนมีประกายไฟแลบแปลบปลาบ     พญาครุฑหมุนควางออกมาจากเมฆดําอยางเสียหลัก     
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 ปะทะกับโลกนอยใหญซึ่งเปนดวงบริวารของ ดวงอาทิตยแตกทําลายไปหลายดวง  ในที่สุด 
 ไปสงบนิ่งอยูโลกใหญดวงหนึง่  พญาครุฑมองไปยัง กลุมเมฆนั่นดวยความโกรธ 
        (บทภาพยนตร น.1) 
 
   นอกจากนั้นในบทภาพยนตรยังมีการใชเทคนิคพิเศษตางๆ  อีกหลายตอน
เชน   การเสกดอกมณฑาทองกลายเปนนางกากี  เปนตน   ทั้งนี้เปนเพราะบริษัทไชโย ภาพยนตรมี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องการใชเทคนิคพิเศษ ซ่ึงเปนจุดเดนของบริษัทไชโย ภาพยนตร ที่ไดเปนผู
ริเร่ิมใชเปนบริษัทแรกในประเทศไทย52 
 

1.3.4 การเสนอฉากในบทภาพยนตร 
   จากการศึกษาการเสนอฉากในบทภาพยนตรพบวามีการเสนอฉากจํานวน
มากและมกีารใชฉาก 3  ลักษณะ  คือ ฉากสมจริง  ฉากของจริง  และฉากที่เปนเทคนคิพิเศษ  
  
   ฉากสมจริง  คอื ฉากที่จัดสรางขึ้นใหดูสมจริง   มีเจตนาจัดสรางใหดู
เหมือนของจรงิแตเพยีงดานที่มองเห็นเทานั้น   วัสดุทใีชมักมีน้ําหนักเบา  กอสรางงาย53   ฉากตางๆ 
ในบทภาพยนตรมักเปนฉากสมจริงมากที่สุด   ยกตวัอยางเชน   ฉากหองบรรทมพระเจาพรหมทัต   
ในเหตุการณทีพ่ระเจาพรหมทัตเสวยยาบํารุงเพื่อสังวาสนางกากี  และเหตุการณที่คนธรรพอาสา
ตามนางกาก ี
   
 ภายในหองบรรทมของทาวพรหมทัต 

กลองเริ่มจับที่ถาดยาวางอยูบนโตะหนาทาวพรหมทัต   ในถาดมียาผงซึ่งมีปายชื่อยา
เขียนอยูท่ีฝาทุกตลับ  อาทิ...มหากําลังแรด  กําลังคชสาร   พรมสวาท  นาคราชพนพิษ   
โลมไมยั้ง  พลังไมหยุด   มือทาวพรหมทัตตักยาทีละชอนใสถวย   เติมน้ํากระสายแลว
ยกขึ้นดื่มเปนโฟรกราวนใหแกภาพกากีกําลังหวีผมอยูหนาคันฉองบานใหญ 

        (บทภาพยนตร น.9) 

                                                 
 52 สัมภาษณ สมโพธิ  แสงเดือนฉาย, 27 มีนาคม 2550. 
 53 สุรพล วิรุฬหรกัษ, หลักการแสดงนาฏยศิลปปริทรรศน, 197. 
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   ฉากของจรงิ  คือฉากอันเปนสถานที่จริง เชน  ปา  น้ําตก  และ
โบราณสถาน54     ในบทภาพยนตรมีการถายทําที่สถานที่จริง 2  ฉาก  คือ  ฉากริมชายหาดและฉาก
หนาผา 
   ฉากที่เปนเทคนิคพิเศษ  คือ ฉากที่ไมมีการสรางขึ้นจริง   แตใชเทคนิค
ทางดานภาพของภาพยนตรในการสรางขึ้นมา  เชน  การถายฉาก Blue screen  เปนตน    ในบท
ภาพยนตรมีการเสนอฉากในลักษณะนี้ 1 ฉาก  คือ  ฉากสุริยจักรวาล 

    
  1.2 สถานที่ในการจัดแสดง 
  จากการศึกษาวรรณกรรมการแสดงประเภทบทละครเสภา  พบวาปจจยัหนึ่งที่
สงผลตอการดัดแปลงเนื้อเร่ืองของกากีกลอนสุภาพและกากีคํากลอนเปนบทละครเสภาคือปจจัย
เร่ืองสถานที่จัดแสดง        บทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรมและปญญา  นิตยสุวรรณ  เปนบท
ละครที่แตงขึ้นเพื่อจัดแสดงในโรงละครแหงชาติ   ดังนัน้จึงมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินเรื่อง
ตลอดจนการเสนอฉากตางๆ  ใหสอดคลองกับลักษณะของโรงละครแหงชาติ  
  ปทมาพร  ชเลิศเพ็ชร  ไดกลาวถึงลักษณะของโรงละครแหงชาติสรุปไดวา  มี
ลักษณะเปนโรงละครมาตรฐาน   รูปสี่เหล่ียมผืนผา  เวทีแสดงยกพื้นสูงมีสองระดับ    เวทีบนมีมาน 
2 ช้ัน  ช้ันแรกเปนรูปเทพนม ใชเปดปดมานเมื่อเร่ิมและเลกิแสดง   ช้ันในใชสําหรับการเปลี่ยนฉาก   
เวลาเปลี่ยนฉาก  ผูแสดงจะมาแสดงที่เวทีลางซึ่งไมมีผามานปดอยู   การแสดงที่เวทีลางอาจเปนเนื้อ
เร่ืองหรือแสดงสลับฉากก็ได55    
  บทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรมและปญญา นิตยสุวรรณ ไดมีการกาํหนดการ
แสดงใหเกิดขึน้ทั้งเวทีบนและเวทีลาง    โดยใชบริเวณเวทีบนจัดเปนฉากสถานที่แบบสมจริง และ
มีเวทีลางนั้นไมมีการจัดฉาก     การสรางสถานที่แบบสมจริงในเวทีบนนั้นไมสามารถนําเสนอได
ทุกฉากตามในกากีกลอนสุภาพและกากีคํากลอน   ทําใหมีการเลือกเสนอเพียงฉากสําคัญบางฉาก
เทานั้น    ดังมรีายละเอียดตอไปนี ้
  จากการศึกษาบทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรม   ไดมีจัดสรางฉากสมจริงบน
เวทีบน  3   ฉากที่มีการรองรับนาฏการสําคัญในเรื่อง    คือ   ฉากทองพระโรงเมืองพาราณสี   ฉาก
หองบรรทมนางกากี  และฉากวิมานสิมพลี   ซ่ึงฉากทองพระโรงเมืองพาราณสีและฉากหองบรรทม
นางกากนีั้น   อยูในฉากเดยีวกัน     
                                                 
 54 เรื่องเดียวกัน. 
 55 ปทมาพร  ชเลิศเพ็ชร,  “วิเคราะหบทละครพันทาง”   (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต   
ภาควิชาภาษาไทย   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา , 2535),  39. 
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  การกําหนดใหมีการสรางฉากบนเวทีบน 3  ฉากทําใหตองเปนการเปลี่ยนสลับฉาก
ตางๆ   เชน  เปลี่ยนฉากทองพระโรงเมืองพาราณสีเปนฉากวิมานสิมพลี    หรือเปลี่ยนฉากวิมาน
สิมพลีกลับเปนฉากทองพระโรงเมืองพาราณสี     ทําใหผูแตงตองกําหนดใหมีการแสดงบางสวน
เกิดขึ้นในเวทลีางหรือบริเวณหนามาน    ดังแสดงตารางตอไปนี้     
 

เวทีบน  หนามาน / เวทีลาง 
เปดมาน   
ฉากทองพระโรงเมืองพาราณสี 
-   พระเจาพรหมทัตนั่งกับนางกากี  มีกลอนแนะนํา
พระเจาพรหมทัตและนางกากี 
ปดมาน 

 

 -  พระยาครุฑรําออกมา  มีกลอนแนะนําพระยาครุฑ 
-  พระยาครุฑแปลงกายเปนมานพ 

เปดมาน 
ฉากทองพระโรงเมืองพาราณสี 
-  พระเจาพรหมทัตชมระบํากับนางกากี  จากนั้นพระ
เจาพรหมทัตใหนางกากีเขาหองบรรทม  เพราะใกล
เวลาที่มานพมา 
-  มานพเขามาเลนสกากับพระเจาพรหมทัต 
-  ไฟหรี่ลง 
ฉากหองบรรทมนางกากี (อยูดานหลังฉากทองพระโรง)
-  ไฟสวางขึ้น 
-   นางกากีถามนางกํานัลถึงพระเจาพรหมทัต   
-   นางกากีออกมาแอบดูมานพ 
-  ไฟหรี่ลง 
ฉากทองพระโรงเมืองพาราณสี 
-  ไฟสวางขึ้น 
-  นางกากีสบตามกับมานพและกลับหองบรรทม 
-  มานพลาพระเจาพรหมทัตกลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -   มานพคืนรางเปนพระยาครุฑ 
ฉากหองบรรทมนางกากี (อยูดานหลังฉากทองพระโรง)
-  ไฟสวางขึ้น 
-  พระยาครุฑลักนางกากี 
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เวทีบน  หนามาน / เวทีลาง 
ปดมาน 
(เปลี่ยนฉากเปนวิมานสิมพลี) -  พระยาครุฑอุมนางกากีเหาะไปวิมานสิมพลี 
เปดมาน 
ฉากวิมานสิมพลี 
-  พระยาครุฑเกี้ยวพาราสีนางกากี 
-  พระยาครุฑโลมนางกากี 
ปดมาน 

 

 -  พระเจาพรหมทัตครวญถึงนางกากี 
-  คนธรรพทูลอาสาตามนางกากี 
-   พระยาครุฑรําออกมา   โดยสมมติวาคนธรรพได
แอบแปลงเปนไรแทรกขนพระยาครุฑไปแลว 

เปดมาน  
ฉากวิมานสิมพลี 
-  พระยาครุฑโลมนางกากีแลวลาไปปาหิมพานต 
-  คนธรรพเขามาหาและโลมนางกากี 
ปดมาน 

 

(เปลี่ยนฉากเปนทองพระโรงเมืองพาราณสี) -   พระเจาพรหมทัตถามขาวนางกากี 
เปดมาน  
ฉากทองพระโรงเมืองพาราณสี 
-  พระเจาพรหมทัตเลนสกากับมานพแปลง 
-   คนธรรพขับเพลงเยยมานพแปลง 
-   มานพแปลงลาพระเจาพรหมทัตกลับ   
-   พระยาครุฑพานางกากีมาคืน 

 

 
  จากตารางดังกลาวจะพบวา  การเสนอฉากบนเวทีบน 3  ฉากทําใหตองเปนการ
เปลี่ยนสลับฉากตางๆ    ทําใหผูแตงตองกําหนดใหมีการแสดงบางสวนเกิดขึ้นในเวทลีางหรือ
บริเวณหนามาน ในระหวางที่มีการเปลี่ยนฉากอยูหลังมาน   เพื่อความสะดวกในการแสดงได
ตอเนื่อง   โดยไมตองหยดุการแสดงเพื่อเปลี่ยนฉาก   เชน   ในเหตุการณพระยาครุฑลักนางกากี   
หลังจากพระยาครุฑไดเหาะไปอุมนางกากอีอกมาจากฉากหองบรรทมนางกากีที่เวทบีนแลว      ผู
แตงไดกําหนดใหพระยาครฑุอุมนางกากอีอกทางเวทีลางและปดมาน    จากนั้นก็ทําการเปลี่ยนฉาก
เวทีบนเปนฉากวิมานสิมพลี     เมื่อเปลี่ยนฉากเปนวมิานสิมพลีแลวจะเปดมานออก   และใหพระยา
ครุฑพานางกากีกลับขึ้นไปทีเ่วทีบน        
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  นอกจากนั้น หากผูแตงพิจารณาเหน็วาการเปลี่ยนฉากตามเหตุการณในเรื่องแลว
จะสรางความวุนวายเพราะตองเปลี่ยนสลับฉากกลับไปกลับมา     ผูแตงก็จะกําหนดใหปดมานเวที
บน   และใหมกีารแสดงอีกเหตุการณหนึ่งที่เวทีลาง   เพือ่ที่ในเหตกุารณตอไปกจ็ะไดเปดมานใช
ฉากเดิมบนเวทีบนไดอีก   โดยไมตองเปลีย่นฉากไปมา    เชน  เหตกุารณตอนที่พระยาครุฑเกี้ยวพา
ราสีนางกากีในฉากวิมานสิมพลีจากนั้นจะปดมานเวทีบน  และใหพระเจาพรหมทัตออกมาครวญถึง
นางกากแีละใหคนธรรพเขามารับอาสาตามนางกากีที่เวทีลาง   จากนัน้จึงใหพระยาครุฑบินออกมา
ที่เวทีลางพรอมกลาววาคนธรรพไดตามพระยาครุฑไปวิมานสิมพลี   จากนั้นจึงเปดมานเวทีบนเปน
ฉากวิมานสิมพลี  ตามเดิม   และใหพระยาครุฑเขาไปโลมนางกากี       
  ในกรณีที่ในฉากนั้นมี 2 สถานที่  ไดแกฉากทองพระโรงเมืองพาราณสกีับฉากหอง
บรรทมนางกากีซ่ึงอยูในฉากเหตุการณเดยีวกัน   ก็จะมีการกําหนดเรื่องแสงใหสวางขึ้นหรือหร่ีลง  
เพื่อใหความสําคัญหรือลดความสําคัญเหตกุารณที่เกดิขึ้นในฉากนัน้     ดังจะเห็นจากฉากทองพระ
โรงเมืองพาราณสี    เมื่อมานพมาเขามาเลนสกากับพระเจาพรหมทัตแลว  ก็จะหรีแ่สงไฟในบริเวณ
ฉากทองพระโรงลง   และเปดแสงไฟบริเวณฉากหองบรรทมนางกากีทีอ่ยูหลังจากฉากทองพระโรง
ใหสวางขึ้น   เปนเหตกุารณตอนนางกากีถามนางกํานัลถึงพระเจาพรหมทัต   และเมือ่นางกากี
ตัดสินใจทีจ่ะออกมาดูมานพแปลง   แสงไฟในฉากหองบรรทมนางกากีก็จะหรี่ลง   และแสงไฟ
บริเวณฉากทองพระโรงก็จะสวางขึ้นแทน 
  สวนบทละครเสภาของปญญา   นิตยสุวรรณ   ไดมจีัดสรางฉากสมจริงบนเวทีบน  
5ฉากที่มีการรองรับนาฏการสําคัญในเรื่อง    คือ   ฉากทองพระโรงเมืองพาราณสีกับฉากวิมาน
สิมพลี    ฉากทองพระโรงกบัหองบรรทมนางกากี      ฉากหองบรรทมในวิมานสิมพลี    ฉากภายใน
เรือ   และ ฉากสนามรบ         
  การกําหนดใหมีการสรางฉากบนเวทีบน 5  ฉาก คือ   ฉากทองพระโรงเมือง
พาราณสีกับฉากวิมานสิมพลี    ฉากทองพระโรงกับหองบรรทมนางกากี      ฉากหองบรรทมใน
วิมานสิมพลี    ฉากภายในเรอื   และ ฉากสนามรบ    ทําใหตองเปนการเปลี่ยนสลับฉากตางๆ   ทํา
ใหผูแตงตองกาํหนดใหมกีารแสดงบางสวนเกิดขึ้นในเวทลีางหรือบริเวณหนามาน    ดังแสดงตาราง
ตอไปนี้     
 

เวทีบน หนามาน / เวทีลาง 
เปดมาน   
ฉากภายในปราสาท 
-   พระเจาพรหมทัตนั่งกับนางกากี  มีกลอนแนะนํา
พระเจาพรหมทัตและนางกากี 
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เวทีบน หนามาน / เวทีลาง 
-  ไฟหรี่ลง 
ฉากวิมานสิมพลี (ดานหลังฉากปราสาท) 
-  ไฟสวางขึ้น 
-  พระยาครุฑนั่งอยูคนเดียว   มีกลอนแนะนําพระยา
ครุฑ 
-  พระยาครุฑบินออกมาเลนกสกากับพระเจาพรหมทัต 
ปดมาน 
(เปลี่ยนฉากดานในที่เปนวิมานสิมพลีใหกลายเปนหอง
บรรทมนางกากี) 

-   พระยาครุฑบินมาเลนสกา   และแปลงกายเปนมานพ

ฉากภายในปราสาท  
-   มานพเขามาเลนสกากับพระเจาพรหมทัต 
-  ไฟหรี่ลง 
ฉากหองบรรทมนางกากี (อยูดานหลังฉากปราสาท) 
-  ไฟสวางขึ้น 
-   นางกากีถามนางกํานัลถึงพระเจาพรหมทัต   
-   นางกากีออกมาแอบดูมานพแปลง 
-  ไฟหรี่ลง 
ฉากภายในปราสาท  
-  ไฟสวางขึ้น 
-  นางกากีสบตามกับมานพแปลงและกลับหองบรรทม 
-  มานพแปลงลาพระเจาพรหมทัตกลับ 
ปดมาน 

 

(เปลี่ยนฉากเปนวิมานสิมพลี) -  มานพแปลงคืนรางเปนพระยาครุฑและอุมนางกากี
ออกมา 

เปดมาน 
ฉากหองบรรทมในวิมานสิมพลี 
-  พระยาครุฑเกี้ยวพาราสีนากากี 
-  พระยาครุฑโลมนางกากี 
ปดมาน 

 

 -  พระเจาพรหมทัตครวญถึงนางกากี 
-  คนธรรพทูลอาสาตามนางกากี 
-  มานพรําออกมา โดยมีกลอนบรรยายวามานพแปลง
มาเลนสกากับพระเจาพรหมทัตจนถึงเวลาบายก็ลากลับ 
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เวทีบน หนามาน / เวทีลาง 
-  มานพแปลงคืนรางเปนพระยาครุฑ   โดยมีกลอน
บรรยายวาคนธรรพไดแอบแปลงเปนไรแทรกขนพระ
ยาครุฑไปแลว 

เปดมาน  
ฉากหองบรรทมในวิมานสิมพลี 
-  พระยาครุฑโลมนางกากี   และหรี่ไฟสมมติวาเปน
เวลากลางคืน 
-  ไฟสวางขึ้นสมมติเปนเวลากลางวัน   พระยาครุฑลา
นางกากีไปปาหิมพานต 
-  คนธรรพเขามาหาและโลมนางกากี 
-  พระยาครุฑกลับมาโลมนางกากี 
-  พระยาครุฑลานางกากีไปเลนสกากับพระเจา
พรหมทัต 
ปดมาน 

 

(เปลี่ยนฉากเปนปราสาท) พระยาครุฑบินมาเลนสกากับพระเจาพรหมทัต 
เปดมาน 
ฉากภายในปราสาท 
- พระเจาพรหมทัตนั่งคอยคนธรรพอยูกับหมูอํามาตย 
-  คนธรรพเขามาทูลพระเจาพรหมทัตเรื่องนางกากี  
-  มานพแปลงเขามาเลนสกากับพระเจาพรหมทัต   
-  คนธรรพขับเพลงเยยมานพแปลง 
-  มานพแปลงลากลับ 
ปดมาน 

 

 -  พระยาครุฑบินกลับวิมานสิมพลี 
เปดมานแดง 
ฉากหองบรรทมในวิมานสิมพลี 
-  พระยาครุฑบริภาษนางกากี  นางกากีตัดพอตอวาพระ
ยาครุฑ 
- พระยาครุฑนํานางกากีออกจากวิมานสิมพลี 
ปดมาน 

 

(เปลี่ยนเปนฉากภายในเรือ) -  พระยาครุฑพานางกากีมาทิ้งไว 
-  พระเจาพรหมทัตออกมาบริภาษนางกากี  และสั่งให
ทหารนํานางไปลอยแพ 
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เวทีบน หนามาน / เวทีลาง 
เปดมาน 
ฉากภายในเรือ 
-   นางกากีนั่งอยูกับนายพานิช  มีกลอนบรรยายวานาย
พานิชพบนางกากีถูกลอยแพจึงชวยนางขึ้นเรือมา 
-   นายพานิชเกี้ยวพาราสีนางกากีและโลมนางกากีจน
หลับไป 
-   นายโจรพาสมุนมาลักนางกากีไปจากเรือ 
ปดมาน 

 

(เปลี่ยนเปนฉากสนามรบ) -  สมุนโจรวางแผนฆานายโจร 
-  นายโจรพานางกากีออกมา  สมุนโจรฆานายโจร  
และพากันยื้อแยงนางกากี 
-  นางกากีว่ิงหนีเขาโรง  สมุนโจรวิ่งตามเขาไป 
-  ทาวทศวงศยกไพรพลออกมา  นางกากีว่ิงออกมาเจอ
ทาวทศวงศ 
-  ทาวทศวงศถามความเปนมาของนางกากีและพานาง
กากีเขาโรง 

เปดมาน 
ฉากสนามรบ 
- คนธรรพและทาวทศวงศยกทัพมาจากคนละทาง  
ออกมาพบกันกลางเวที 
- คนธรรพชนชางกับทาวทศวงศ 
-  นางกากีขึ้นวอออกมาหาคนธรรพจากเวทีลาง 
-  คนธรรพพานางกากีขึ้นราชรถกลับเมืองพาราณสี 
ปดมาน 

 

 
  จากตารางขางตนจะพบวาบทละครเสภาของปญญา  นิตยสุวรรณมีการใชเวทีบน
และเวทีลางคลายกับบทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรม   กลาวคือ  การกําหนดใหมีการเสนอฉาก
แบบสมจริงบนเวทีบน 5  ฉาก คือ   ฉากทองพระโรงเมืองพาราณสีกบัฉากวิมานสมิพลี    ฉากทอง
พระโรงกับหองบรรทมนางกากี      ฉากหองบรรทมในวมิานสิมพลี    ฉากภายในเรือ   และ ฉาก
สนามรบ        สลับกับการแสดงบริเวณเวทีลางหรือหนามาน    เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนฉาก
อยูหลังมาน      เชน   เหตกุารณพระยาครุฑบริภาษนางกากใีนฉากหองบรรทมในวมิานสิมพลี  เมื่อ
พระยาครุฑบริภาษนางกากีเสร็จก็จะนาํนางกากีออกมาทิง้ไวที่เวทีลาง   และปดมานในสวนเวทีบน
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เพื่อเปลี่ยนเปนฉากในเรือ   ระหวางทีม่ีเหตุการณพระเจาพรหมทัตออกมาบริภาษนางกากีและสั่ง
ลอยแพนางกากีในเวทีลาง         

นอกจากนั้น การใชเวทใีนบทละครเสภาของปญญา  นิตยสุวรรณ ยังมลัีกษณะที่
เมื่อเห็นวาการเปลี่ยนฉากตามเหตุการณในเรื่องแลวจะสรางความวุนวายเพราะตองเปลี่ยนสลับฉาก
กลับไปกลับมา     ผูแตงก็จะกําหนดใหปดมานเวทีบน   และใหมีการแสดงอีกเหตกุารณหนึ่งที่เวที
ลาง   เพื่อที่ในเหตุการณถัดไปก็จะไดเปดมานใชฉากเดิมบนเวทีบนไดอีก   โดยไมตองเปลี่ยนฉาก
ไปมา    เชน  เหตุการณตอนที่พระยาครุฑเกี้ยวพาราสีนางกากีในฉากวมิานสิมพลีจากนั้นจะปดมาน
เวทีบน  และใหพระเจาพรหมทัตออกมาครวญถึงนางกากีและใหคนธรรพเขามารับอาสาตามนาง
กากีที่เวทีลาง   จากนั้นมานพแปลงจะรําออกมา โดยมกีลอนบรรยายวามานพแปลงมาเลนสกากับ
พระเจาพรหมทัตจนถึงเวลาบายก็ลากลับ   และมานพแปลงคืนรางเปนพระยาครุฑ   โดยมีกลอน
บรรยายวาคนธรรพไดแอบแปลงเปนไรแทรกขนพระยาครุฑไป   จากนั้นจึงเปดมานเวทีบนเปน
ฉากวิมานสิมพลีตามเดิม   และใหพระยาครุฑเขาไปโลมนางกากี   ซ่ึงเหมือนกับบทละครเสภาของ
เสรี  หวังในธรรม 
  จากการศึกษาปจจัยเร่ืองการแสดงพบวารูปแบบการแสดงแตละประเภทมีผลตอ
การดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องกากีกลอนสภุาพ และกากคีํากลอน  ทั้งนี้เพราะการแสดงแตละ
ประเภทมีลักษณะในการเสนอเรื่องที่แตกตางกัน      นอกจากนั้นยังพบวาสถานที่จัดแสดงก็เปน
ปจจัยในการดดัแปลงวรรณกรรมการแสดงดวย  ทั้งนี้เพราะผูแตงตองจัดทําบทใหเขาสถานที่ที่ใช
จัดแสดง  ดังจะเหน็ไดจากการจัดทําบทละครเสภาของเสรี หวังในธรรมและปญญา  นิตยสุวรรณ  
 
2.  ปจจัยดานผูแตง 
  2.2.1 ปจจัยดานรสนิยมและความถนัดของผูแตง 
  รสนิยมและความถนัดของผูแตงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลตอการ
ดัดแปลงวรรณกรรมการแสดง     ทั้งนี้เพราะผูแตงแตละคนยอมตองเลือกสรางสรรคงานละครใน
รูปแบบที่ตนถนัด    ดังจะเหน็จากในกรณขีองเสรี  หวังในธรรม  ที่เปนผูเชี่ยวชาญดานโขนละคร
ของไทย   หากพิจารณาตั้งแตประวัตกิารศึกษา  ที่ไดเขาศึกษาที่โรงเรียนนาฏศิลป ตั้งแตช้ัน
มัธยมศึกษาปที่  4  มีความสามารถในการเลนเครื่องดนตรีทั้งของไทยและเทศ    อีกทัง้ไดยังมี
ความรูแตกฉานในเรื่องการขับรองเพลงไทยและพากยโขน   และพจิารณาดูประวัตกิารทํางาน ที่ได
สรางสรรคตลอดระยะเวลาการทํางาน  ก็ลวนแตเปนงานที่เกี่ยวของกับโขนละครไทยทั้งส้ิน56   
                                                 
 56 ปญญา นิตยสุวรรณ, “ศิลปนที่นารูจัก  ครูเสรี หวังในธรรม,”  ศิลปากร  25,4 (ก.พ.2524) : 85-
103. 
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ดังนั้นจึงไมใชเปนเรื่องที่นาแปลกใจทีเ่สรี  หวังในธรรม จะไดเลือกนําเสนอเรื่องกากเีปนบทละคร
เสภา ซ่ึงจัดอยูประเภทละครรําที่เขาคุนชินและมีความถนัด   หรือปญญา  นิตยสุวรรณ ซ่ึงก็รับ
ราชการอยูกองการสังคีต  กรมศิลปากร เชนเดียวกนั  และเปนผูรู ผูเลนในเรื่องการละครไทยเปน
อยางดี ทั้งในฐานะผูแสดง   ผูขับรอง  และผูแตงบทกํากบัการแสดง    นอกจากนั้นปรากฏวาได
เขียนบทความเกี่ยวกับโขนละครไทยเปนจาํนวนมาก   ความผูกพันอยูกับละครรํานี้ยอมมีสวนที่ทํา
ใหปญญา นิตยสุวรรณนําเสนอเรื่องกากีเปนบทละครเสภา  ในลักษณะเดยีวกับเสรี  หวังในธรรม 
  ชนประคัลภ  จันทรเรือง ผูเขียนบทและกาํกับบทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน กากี   
มีชีวิตที่ผูกพันอยูกับละครมาตั้งแตเดก็  เพราะมีคุณปูและคุณตาเปนนักดนตรีไทย    สวนคุณพอเปน
นักเขียนบทละคร   ชนประคัลภจบการศึกษาดานการละครมาจากตางประเทศ  กอนที่จะเขาเปน
อาจารยสอนการละคร มหาวทิยาลัยจฬุาลงกรณถึง 17 ป    และออกมาตัง้คณะละครมรดกใหม    ซ่ึง
เนนพัฒนาผูที่มีใจรักดานการเขียนบทและการแสดงละครเวที   และไดสรางสรรคละครเวที
สมัยใหมทีด่ัดแปลงจากวรรณกรรมไทยหรือแปลจากบทละครตางประเทศจํานวนมาก57    การที่ชน
ประคัลภมีความรูความเขาใจเรื่องละครสมัยใหมจากการที่ไดศึกษาและสอน    ตลอดจนได
สรางสรรคละครเวทีสมัยใหม  ทําใหอาจจะเปนปจจัยทีน่ําเรื่องกากีมาเสนอในรูปแบบของละคร
เวทีสมัยใหม       
  ครูเนรมิตหรืออํานวย กลัสนมิิ  ผูเขียนบทและกํากับการแสดงภาพยนตรเร่ืองกากี  
นอกจากจะรับหนาที่เปนผูเขยีนบทและกํากับภาพยนตรแลว    ครูเนรมิตยังมีความผกูพันเกี่ยวกับ
การละครไทย   เชน  ทานไดเคยไปเรียนภาษาไทยกับขุนพาทยพิทยากรณ  ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญใน
ดานละครรําและละครพูดเพราะเคยฝกหัดการละครจากราชสํานักของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว   ทําใหครูเนรมิตไดเรียนรูและฝกการละครไปดวย  โดยเริ่มแสดงเปนตวัละครเด็ก 
จนเกดิรักการละครโดยไมรูตัว58  และหลังจากที่ทานไดทาํงานในแวดวงภาพยนตรไทยจนมีช่ือเสียง
ไดระยะหนึ่ง  ชีวิตของครูเนรมิตก็ไดกลับมาเกี่ยวของกบัการละครอีกครั้ง ในชวงหลังสงครามลก
คร้ังที่ 2   ดังขอความตอไปนี้  
    

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2......   ฟลมภาพยนตรมีและราคาแพงมาก  การสราง
ภาพยนตรมีการระงับลงชั่วคราว    โรงภาพยนตรไดนําภาพยนตรเกามาฉายสลับกับ
ละครเวทีเริ่มเปนที่นิยม   ครูเนรมิตจึงหันไปกํากับละคร   สรางนาฏศิลปสากล  และ
ละครยอยชวยใหเกิดคณะละครจํานวนมาก  เชน  คณะศิวารมย   คณะลูกไทย ฯลฯ   ได

                                                 
 57 กองบรรณาธิการ, “ประณีตเซ็กซของนายชางใหญการละคร ชนประคัลภ,”  ไฮคลาส : 93-106. 
 58 สมบัติ จําปาเงิน, ศิลปนแหงชาติ พ.ศ. 2537- 2539  (กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2546), 259-260. 
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เฟองฟูข้ึนดวยฝมือของทานและเพื่อนๆ รวมอาชีพตอมาอีกสองสามป ละครเรื่องสําคัญ
ท่ีทานกํากับมีจํานวนมาก  เชน   เรื่องพันทายนรสิงห  เปลวสุริยา  ราชินีบอด  จอมภพ
มฤตยู   พิชัยดาบหัก   วนิดา  กากี  จันทกินรี   ทหารเสือสุรสีห   ใครฆาพระเจากรุงธน   
คลีโอพัตรา ฯลฯ   นอกจากสรางและกํากับ  ละครทานยังไดสรางนักแสดง พระเอก 
นางเอก ผูราย ฯลฯ ไวประกอบวงการซึ่งเปนกําลังตอมาอีกมาก 59 

 
  และอาจจะเปนดวยเหตุความผูกพันระหวางครูเนรมิตกบัการละครไทยนี้เอง  ที่ทํา
ใหครูเนรมิตนาํลักษณะการแสดงละครไทยมาปรับใชในภาพยนตรเร่ืองกากี    ดังจะเหน็จากวามี
ลักษณะของโขนและละครนอกปรากฏอยูในภาพยนตรเร่ืองนี้ดวย    ไมวาจะเปนการกําหนดใหการ
ขับกลอนในบรรยายเรื่อง     หรือกําหนดใหตัวละครเจรจาแบบพากยโขน  หรือการสรางภาพพระ
เจาพรหมทัตในลักษณะแบบกษัตริยในบทละครนอก     
   
  2.2.2 ปจจัยดานทัศนะของผูแตง 
  นอกจากปจจยัเร่ืองความถนดัหรือรสนิยมของผูแตงจะมผีลตอการดัดแปลง
วรรณกรรมการแสดงแลว   พบวาทัศนคตขิองผูแตงที่มีตอวรรณกรรมตนเรื่องก็มีผลตอการ
ดัดแปลงเชนเดียวกัน     สามารถเห็นไดจาก   บทละครพูดคํากลอนเรือ่งกากี  ของสุรพล วิรุฬหรักษ   
ที่ผูแตงไดอานกากีกลอนสุภาพอยางละเอยีด และรูสึกวา “นางกากไีมใชผูผิดเสียทั้งหมด ดังที่ถูก
ตราหนามาตลอดเวลาเกือบ 250 ป”60   นอกจากนั้นยังสอดคลองกับโอกาสในการจดัแสดงละคร
เวทีเร่ืองนีใ้นงานจุฬาฯ วิชาการวันที่ 20 -24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2536  ที่วาดวยเรื่องสทิธิมนุษยชน   
สัตว  และสตร ี  ดังนั้นผูแตงจึงไดการแตงเนื้อเร่ืองใหมเพิ่มมาในตอนทายเรื่อง     ใหพระอินทรลง
มาลองใจนางกากี และจะสาปใหนางกากกีลายเปนชะนี   ทําใหนางกากลุีกขึ้นชี้แจงวาเรื่องราวที่
เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นไมใชความผิดของนางแตเพียงผูเดยีว  แตผูชายทุกคนที่เขามาในชวีิตของนางก็มี
ความผิดดวย     
  สวนบทละครเวทีเรื่องกามุปาทาน  กากี     ชนประคัลภ    จันทรเรืองไดกลาวถึง
ทัศนะที่มีตอเร่ืองกากี  เอาไว  ดังตอไปนี ้
 

 กามุปาทานเปนคําสองคํามารวมกัน  คือคําวากาม กับคําวาอุปาทาน   ผมพบคํา
นี้ครั้งแรกในหนังสือ “คูมือมนุษย” ของทานพุทธทาส   ผมปงเลยเพราะกอนหนาท่ีจะ

                                                 
 59 เรื่องเดียวกัน,  262. 
 60 สุรพล  วิรุฬหรักษ, มโนราห  กากี  ทรเภณี :  เหยื่อ สตรี  มรดกราคีจากอดีตถึงปจจุบัน , 72. 
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พบคํานี้  ผมเคยครุนคิดถึงเรื่องกากีมากอน   แลวตอนนั้นคอนเซ็ปสิทธิสตรี  โอโห  
กากีมันถูกกระทํา  แตพอไปเจอคํานี้ข้ึนมา   ผมบอกวาสิทธิสตรีเปนเรื่องรองเลยทุก
สรรพสิ่งท่ีเกิดข้ึนก็เพราะวาเราอุปาทานในการนี่แหละ  เราทุกคนในโลกนี้    โลกนี้ท้ัง
โลกถูกฉาบไวดวยกามและอปุาทาน  แลวก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับมัน   และผมก็ถือ
สโลแกนเรือ่งนีว้า “ชีวิตชั่วครั้ง  ทุกครั้งช่ัวคราว”  นี่คือคอนเซ็ปของละครกากี61 

 
  ผูแตงบทละครเวทีเร่ืองกามปุาทาน  กากไีดมีการเสนอแกนเรื่องใหมทีม่ีความ
แตกตางจากกากีกลอนสุภาพและกากีคํากลอนวา   การหลงยึดตดิในกาม คือ รูป  รส  กลิ่น  เสียง
และสัมผัส หรือกามุปาทาน  คือการมีความสุขกับสิ่งที่ไมเที่ยงแท   มแีตจะนําความทุกขมาให    
โดยผูแตงไดเพิ่มฉากเหตกุารณตางๆ  เพื่อส่ือถึงแกนเรื่องนี้ใหชัดเจนยิง่ขึ้นอยูตลอดทั้งเรื่อง  เชน   
เหตุการณที่พระยาครุฑพานางกากีไปชมเขาพระเมรุและปาหิมพานต   ไดมีการเพิ่มรายละเอียดเร่ือง
เหลานารีผลรองเพลงถึงความไมเที่ยงแทของสรรพสิ่ง  หรือเหตุการณที่พระเจาพรหมทัตเรียกโหร
มาทํานายฝน     และเหตกุารณที่แสดงแกนเรื่องใหเห็นชดัเจนที่สุด  คือ ฉากเหตุการณที่พระเจา
พรหมทัตพบกับยายวาด    
  
  จากการศึกษาพบปจจัยดานผูแตงที่สงผลตอการดัดแปลงวรรณกรรม 2  ลักษณะ  
คือ  ปจจัยเร่ืองรสนิยมและความถนัดของผูแตง    ซ่ึงหากผูแตงมีความคุนเคยกับการแสดงประเภท
ใดกจ็ะเลือกดดัแปลงวรรณกรรมเปนการแสดงประเภทนั้น    และปจจัยดานทัศนคติของผูแตงที่มี
ตอเร่ืองกากี  ซ่ึงสงผลใหผูแตงไดตีความและนําเสนอเรือ่งกากีตางจากวรรณกรรมตนเรื่อง 
 
3.  ปจจัยดานบริบททางสังคม  
  3.1 การสะทอนภาพสงัคมในขณะดัดแปลง 
   3.1.1 การเลนเพื่อน 
   การเลนเพื่อนหรือรักรวมเพศระหวางหญิงกับหญิง  เปนเรื่องที่แพรหลาย
โดยเฉพาะในวังซ่ึงเปนที่ชุมนุมของหญิงลวน    ทั้งนีน้าจะเปนสภาพความเปนอยูที่ปราศจากผูชาย  
มีแตความใกลชิดตอเพศเดยีวกัน  เปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศ    ทั้งที่กฎมณเฑียร
บาลไดกําหนดบทลงโทษ สําหรับผูที่มีพฤติกรรมการเลนเพื่อนไวอยางชัดเจนในกฎมณเฑยีรบาล
ขอที่ 124     ดังขอความตอไปนี้ 
                                                 
 61 พัลลภา  จือเหลียง, “กามุปาทาน  กากี  เอาสมัยใหมมาอุมชูไทย,” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 
40,52 (29 พ.ค. – 4  มิ.ย. 37) : 48. 
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อนึ่ง  สนมกํานัลคบผูหญิงหนึ่งกัน  ทําดุจชายเปนชูเมียกัน   ใหลงโทษดวย

ลวดหนัง 50 ที   คักตอประจานรอบพระราชวัง   ท่ีหนึ่งใหเอาเปนชาวสดึง   ท่ีหนึ่ง
ไดแกพระเจาลูกเธอ  หลานเธอ62 

 
   แมวาการเลนเพื่อนจะเปนพฤติกรรมที่มีความผิดคามกฎมณเฑยีรบาล   
ดังที่กลาววมาแลว    แตพฤติกรรมการเลนเพื่อนของเหลาสาววังกย็ังมีปรากฏผานทางวรรณกรรม
เร่ืองตางๆ       ดังจะเห็นไดจากพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระราชนิพนธเพลง
ยาววิพากษการเลนเพื่อนของเหลาสาวชาววัง ไวดังตอไปนี้ 
 
 อันตัวเรานี้กร็องพระจอมเกลาฯ   เปนปนเกลาในสยามภาษา 
 มียศศักดิ์ประจักษท่ัวท้ังภารา   พระทรงธรรมกรุณาชุบเลี้ยงเรา 
 ถึงใครใครที่จะตกมาเปนหาม   ไมมีความขายหนาดอกหนาเจา 
 เสียแตไมฉายเฉิดเพริศพริ้งเพรา   เพราะแกเฒาหงุบหงับไมฉับไว 
 ถาจะวาไปจริงทุกสิ่งสิ้น    ก็พอกินตามแกแกขัดได 
 ฤาน้ําจิตคิดเห็นเปนอยางไร    จึงมิไดปลงรักสักเวลา 
 การสิ่งใดที่ไมดีเรามิชอบ    ออนวอนปลอบจงจําอยาทําหนา 
 ก็ไมฟงขืนขัดอัธยา    ยิ่งกวาตอไมไมไหวติง 
 ท่ีขอใหญช้ีใหเห็นเรื่องเลนเพือ่น   ทําใหเฟอนราชกิจผิดทุกสิ่ง 
 ถาจะเปรียบเนื้อความไปตามจริง   เสมอหญิงเลนชูจากสามี 
 นี่หากวังมีกําแพงแข็งแรงรอบ   เปนคันขอบดุจเขื่อนคิรีศรี 
 ถาหาไมเจาจอมหมอมเหลานี ้   จะไปเลนจ้ําจี้กับชายเลย63 
 
   ในเพลงยาวเรือ่งหมอมเปดสวรรค ก็มีการกลาวถึงพฤติกรรมการเลน
เพื่อนระหวางหมอมเปดสวรรค และคุณโมงดวย   ดังขอความตอไปนี้  
 
 ทําเปนพูดเชือนแชพอแกตน   คุณสองคนขึ้นบนเตียงใหญ 
 พลิกพลอดกอดกายสบายใจ   เทียบประทับหลับใหลไปดวยกัน64 

                                                 
 62 กรมศิลปากร, “กฎหมายมณเฑียรบาลขอท่ี 124” ใน  กฎหมายตราสามดวง   (กรุงเทพฯ :  กรม
ศิลปากร). 
 63 ส.พลายนอย , เจาฟาจุฬามณี  (กรุงเทพฯ :  แพรพิทยา, 2513), 223 – 226. 
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     .................... 
 ครั้งหนึ่งเปดสวรรคกระสันจิต   บอกกับคนชอบชิดสนิทหนา 
 วาคุณโมงคูชีวิตมานิทรา    อยูในหองของขามาหลายวัน65 
 
   จากการศึกษาวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี   พบวามวีรรณกรรมการ
แสดง 1 สํานวนที่ไดมีการกลาวถึงการเลนเพื่อน  ซ่ึงไมปรากฏในกากกีลอนสุภาพหรอืกากีคํากลอน
ตลอดจนวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากีเรื่องอื่นๆ    คือ  บทละครนอกเลขที่43     ในตอนที่พระเจา
พรหมทัตคล่ังถึงนางกากี   และกลาวหาเหลานางสนมวาเปนผูยุยงใหนางกากีหนีไปและใหนาง
สนมชวยกันไปตามหานางกากีคืนมา    นางสนมทูลพระเจาพรหมทัตวาไมทราบจะตามหานางกากี
ที่ใด  นางกากไีมนาจะหายไปไหนเพราะพระเจาพรหมทตัรักนางกากีมากจนไมสนใจนางสนมคน
อ่ืน      ทําใหพวกตนตองเลนเพื่อนกัน    ตอนนางกากีอยู พระเจาพรหมทัตก็ไมสนใจ  เมื่อนางกากี
หายไปก็มาทํารายตน    พระเจาพรหมทัตไดฟงก็โกรธมากที่นางสนมเลนเพื่อนกนัและอิจฉานาง
กากีจึงไลตีเหลานางสนมเปนโกลาหล   ดงัขอความตอไปนี้ 
 
            (ศัพทไทย) อีกํานัล     มาชวนกันสําออยลอยหนา 
 ทําทีกิริยา             ลอขาหรือไร 
 ยุยงสงเสีย             ใหเมียกูไป 
 อุบาทวชาติไพร              เรงไปตามมา 
     ฯ 4 คํา ฯ   
  (รื้อ)  ทรงเดช       พระจงโปรดเกศเกศี 
 มิรูท่ีวา          จะหาแหงไร 
 คิดดูใหดี              นางจะหนีไปไหน 
 ทรงศักดิ์รักใคร             เห็นใครเบื่อเบือน 
 ตัวขาฝาละออง           จนตองเลนเพือ่น 
 อั้นตูอยูเรือน            เดือนหนึ่งไมทัก 
 เมียหนีตีปน             เอาจนเจียนชัก 
 พระองคทรงศักดิ์             หลงรักเทว ี
     ฯ 8 คํา ฯ   
  (รื้อ)  อีปากกลา            กูจะฆาใหมวยเปนผี 
                                                                                                                                            
 64 คุณสุวรรณ, กลอนเพลงยาวเรื่องหมอมเปดสวรรค, 107. 
 65 เรื่องเดียวกัน, 100. 
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 ใครใชมึงเชือน          ชมเพื่อนวาด ี
 อิจฉากากี           พิรี้พิไร 
 พระยิ่งโกรธเกรี้ยว        ไลเลี้ยวผลักไส 
 ชุลมุนวุนไป           ท่ีในปรางคปรา 
     ฯ 5 คํา ฯ   เชิด 
        (บทละครนอกเลขที่43) 
 
   ขอความในตอนที่ยกมานั้น แสดงใหที่มาของพฤติกรรมของการเลนเพือ่น   
วามาจากการที่พระเจาพรหมทัตไมสนพระทัยพวกนาง  จนทําใหเกดิความเปลาเปลี่ยวใจจนตองเกดิ
พฤติกรรมการเลนเพื่อน       และพฤติกรรมของผูชายที่มีตอการเลนเพือ่น ผานการกระทําของพระ
เจาพรหมทัตทีเ่มื่อไดฟง  กย็ิง่โกรธเกรี้ยว     แมวาประเดน็ในการเลนเพื่อนที่ปรากฏในบทละคร
เร่ืองนี้จะไมใชประเด็นสําคญัที่สงผลตอการดําเนินเรื่อง    แตเปนภาพสะทอนในเหน็ถึงการมีอยู
ของพฤติกรรมดังกลาวในสงัคมไดเปนอยางดี    
 
   3.1.2 การตื่นตวัเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรี 
   สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษยอันพึงมีตั้งแตแรกเกิดจนถึง
ตาย    กมลทิพย  แจมกระจาง   ไดใหความหมายถึงสิทธิมนุษยชนไวดงัตอไปนี ้
 

สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิทางธรรม (Moral  right)  มีหลักอยูท่ีความเชื่อมั่นใน
คุณคาและความดีงามของมนุษย   ตลอดจนอดุมคติของชีวิต สิทธิมนุษยชนนั้นอาจ
ขัดแยง  หรือสอดคลองกับสิทธิตามกฎหมาย (Positive right)  ซึ่งเปนสิทธิบัญญัติข้ึนก็
ได    แตทวาสิทธิมนุษยชนจะเปนสิทธิท่ียอมรับกันวาอยูในสํานึกของมนุษยและมนุษย
จะแสดงสิทธิเมื่อตนเองถูกละเมิดหรือไมไดรับความเปนธรรม  และปรากฎอยางชัดเจน
เบื้องหลังความคิดของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังนั้นจะกลาวไดวาสิทธิมนุษยชนซึ่งเปน
สิทธิทางธรรมนี้  เปนสิทธิถาวร (Permanent right)  หมายถึงสิทธิข้ันมูลฐานที่ไดรับการ
ยอมรับอยางเฉพาะเจาะจง66 

 

                                                 
 66 กมลทิพย  แจมกระจาง, พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษา
การพัฒนาประชาธิปไตย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 1. 
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   แมวาสิทธิมนษุยชนและระบบปกครองแบบประชาธิปไตยจะมีความ
สอดคลองมากที่สุด    แตพบวาประเทศไทยมีการใหความสําคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนมาตั้งแตสมยั
อดีต   กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเปนระบบประชาธิปไตย     และมีการพัฒนา
และใหความสาํคัญขึ้นเรื่อยมาใหสอดคลองตามกระแสโลก     โดยเฉพาะหลังจากการเกิดเหตุการณ 
“พฤษภาทมฬิ”  ในป พ.ศ. 2535  อันเกิดจากความขัดแยงและการกุมอํานาจของฝายรัฐบาล และการ
ไรอํานาจตอบโตของฝายประชาชน  ทําใหกระแสตื่นตวัของสิทธิมนุษยชนขึ้นอยางมาก   และนาจะ
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกดิงานจฬุาฯ วชิาการ ที่จัดขึน้ในปถัดมาจงึวาดวยเรื่องสทิธิมนุษยชน   
สัตว  และสตร ี  ซ่ึงบทละครพูดคํากลอนเรือ่งกากี ของสุรพล วิรุฬหรักษ   ไดถูกเขยีนขึ้นเพื่อจดั
แสดงในโอกาสดังกลาว  และเปนบทละครที่พูดถึงสิทธิสตรีที่ไมเทาเทียมกับผูชาย   ทาํใหนางกากี
เปนฝายที่ถูกสงัคมประณามแตเพยีงผูเดียว  ทั้งที่ผูชายในเรองกากีกลอนสุภาพทั้งหมดนั้นก็มี
ความผิดและความเลวไมตางกัน   
 
   3.1.3  การเขามาแนวคิดสตรีนิยม (Feminism)   
   แคโรไลน  รามาชาโนกูล ซ่ึงเปนนักวิจารณแนวสตรีนยิม   ผูเขียน
หนังสือ Feminist and the Contradiction of Opression   ไดกลาวถึงแนวคิดสตรีนิยมไววา  
   

 แนวคิดสตรีนิยมอธิบายถึงความสัมพันธระหวางเพศในสังคม   ความแตกตาง
ระหวางประสบการณของบุรุษและประสบการณของสตรี   ความสัมพันธระหวางเพศที่
มีอยูนั้นเปนความสัมพันธท่ีสตรีถูกกดใหต่ําตอยเปนรองตอบุรุษ   สตรีไมพึงพอใจและ
คิดวาควรจะไดมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธดังกลาว67 

 
   แนวคดิสตรีนยิมเริ่มเขามามบีทบาทในสังคมไทยอยางชดัเจนในกจิกรรม
ตางๆ ของกลุมนิสิตนักศึกษาในชวงป พ.ศ. 2516-2519  ตอมาในทศวรรษ 2520  กระแสสตรีนิยม
โลกสงผลใหรัฐบาลไทยสนองรับนโยบายจากสหประชาชาติเกี่ยวกับสทิธิสตรีอยางเปนรูปธรรมใน
หลายเรื่อง   รวมทั้งไดเกิดการรวมกลุมจัดตั้งองคกรและมูลนิธิเกี่ยวกับสตรีในภาคประชาชนเปน

                                                 
67 ภัทรพร หงสทอง, “การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมในนวนิยายของทมยันตีระหวางพุทธศักราช 

2504-2506”   (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
2538),  25. 
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จํานวนมาก   สงผลใหมีการแกไขกฎหมายที่ไมชอบธรรม    ชวยใหสถานภาพและบทบาทของ
ผูหญิง   โดยเฉพาะในหมูชนชั้นกลางนัน้ดีขึ้นสมควร68  
   หากพิจารณาถกูระยะเวลาที่แนวคิดสตรีนยิมเร่ิมเขามามีบทบาทใน
สังคมไทยจะพบวามีความใกลเคียงกับระยะเวลาถายทําและจัดฉายภาพยนตรเร่ืองกากี ของไชโย 
ภาพยนตร  ซ่ึงถายทําในชวงป พ.ศ. 2523  และออกฉายเผยแพรในชวงขึ้นปใหม พ.ศ.2524    
ภาพยนตรเร่ืองกากีนัน้  อาจกลาวไดวาเปนวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากีเร่ืองแรกที่มีการตีความ
นางกากใีหม   วาแทจริงแลวนางกากีเปนเพียงสตรีที่ออนแอและตกเปนเหยื่อของบุรุษ   จึงมีความ
เปนไปไดวาอํานวย กลัสนิม ิ ผูแตงบทภาพยนตรเร่ืองกากีจะไดรับแนวคิดเรื่องสตรีนิยมที่เขามาใน
ยุคสมัยนั้น      นอกจากนั้นพบวาในสมยัตอๆ มา  แนวคดิเรื่องสตรีนิยมไดถูกนําเสนอผาน
วรรณกรรมการแสดงเรื่องกากีสํานวนอืน่ ๆ หรือสะทอนผานตัวละครหญิงในวรรณคดีไทย   ดัง
ขอความตอไปนี้ 
    

 ตัวละครที่ถูกนํามาตีความบอยครั้งมักเปนตัวละครหญิงใน
วรรณกรรมไทย    เรื่องของผูหญิงและความคาดหวังของสังคมที่มีตอผูหญิงกลายเปน
ความขัดแยง (conflict)  ท่ีมีการพัฒนาเปนละครรวมสมัยมากทีสุด    ดังจะเห็นไดจากตัว
ละครที่ไมประพฤติตนอยูในกรอบของสังคม  ไดแก  กากี  วันทอง  โมรา   ตัวละคร
เหลานี้ไดรับความสนใจจากนักการละคร   นอกจากนั้นระยะหลัง บทบาทของผูหญิงท่ี
เกงกลาข้ึน  มีการปลอมแปลงเปนผูชาย  และมีพฤติกรรมในทางเปนผูกระทํา  เปนผู
ตัดสินใจทําสงคราม   กลายเปนวัตถุดิบในวงการละครสมัยใหม69 

 
    3.1.4 การแสวงหาประโยชนจากการปฎิรูปท่ีดินของผูมีอํานาจ 
   ในบทละครเรือ่งกามุปาทาน  กากี มีเหตุการณตอนหนึ่งทีพ่ระเจา
พรหมทัตไดพดูคุยกับเลขาถงึเรื่องที่ดินบนเขากรวิก ซ่ึงพระเจาพรหมทตัอยากไดมาเปนของตัว  
โดยอางวาเปนพื้นที่ปาเสื่อมโทรม   เมื่อเลขาทวงวาทีด่ินตรงนั้นเปนเขตปาสงวน  พระเจาพรหมทตั
ก็ไมสนใจ  ส่ังใหเลขาติดตอไปยัง รมต. เพือ่ชวยจดัการเรือ่งนี้ให   ดังขอความตอไปนี้ 

 

                                                 
 68 นพพร ประชากุล, “แนวคิดสกุล ‘สตรีนิยม’ (Feminism),”  สารคดี  17, 195 (พฤษภาคม 2544)  
:  119. 
 69 พรรัตน  ดํารุง, “ลุยไฟ : บทสรุปของงานละครแบบขนบนิยมใหม,”  วารสารอักษรศาสตร  
30,1 (ม.ค.- มิ.ย.2544) : 69. 
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 องคท่ี 2 
 ฉากที่ 1   วังพรหมทัต 

ไฟเฟดขึ้น เห็นพรหมทัตยืนพัทกอลฟอยู   สนมชวยวางลูกกอลฟ   เลขาถือแฟมงานอยู
ขางๆ  

 พรหมทัต ท่ีดิน  หนึ่งพันสองรอยไรท่ีบนเขากรวิก 
 เลขา  ยังตกลงกันไมไดเพคะ 
 พรหมทัต ก็ทางที่ดินเขาจะจัดการใหไมใชเหรอ ไมนามปีญหานี่  ปาเสื่อมโทรม
   ท้ังนั้น  บะ...อีกนิดเดียว  (พัทไมลง)   วางลูกใหม 
 เลขา  ปาเสื่อมโทรม (จด)  เอะ  แถบนั้นเปนเขตอุทยานนี่เพคะ   กําลังจะถูก
   เสนอใหเปนมรดกโลกดวย 
 พรหมทัต ก็ดีซิ  ตอไปราคาตองเพิ่มอีกหลายเทาตัว ติดตอทาน รมต.ก็แลวกัน   

จะไดคุยถึงภูเขาอีก 6  ลูกที่เหลือดวย  ช่ืออะไรมั่งนะ 
 เลขา  ภูเขาสุทัศน  จิลินธร  ยุคันธร  เนมินธร  อัสกรรณ  วินตกะ เพคะ 
 พรหมทัต แลวแมน้ําสีๆ อะไรนะที่ไหลผานภูเขา 7 ลูกนี่ 
 เลขา  สีทันดรเพคะ 
                           (บทละครเวทีเรื่องกามุปาทาน กากี น.11)  
 
   ฉากเหตุการณส้ันๆ ขางตนนี้ปรากฏอยูในตอนหนึ่งในบทละครเวทีเร่ือง
กามุปาทาน   ซ่ึงเปนการเสียดสีถึงระบบการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  ซ่ึงกําลังเปนปญหาใหญโต
ในขณะที่กําลังมีการจัดแสดงละครเรื่องนี้     การปฎิรูปที่ดินคือส่ิงที่รัฐบาลเรียกวามาตรการจัดการ
แกปญหาที่ทํากินสําหรับราษฎรผูยากไร  ตามหลักการเดิมการปฎิรูปที่ดินจะตองมาเปนที่ดินของ
เอกชนที่มีอยูในครอบครองเปนจํานานมาก    แตรัฐไมสามารถใชอํานาจทางกฎหมายเขาไปจดัการ  
จนกระทั่งทําใหเกิดการเบี่ยงเบนไปยังทีด่นิที่เปนของรัฐเอง คือปาสงวนเสื่อมโทรม   ซ่ึงตอมาผูที่
ไดรับผลประโยชนในโครงการนี้คือผูมีอํานาจและกลุมคนรํ่ารวยที่สามารถใชชองวางทางกฎหมาย
ที่เกิดขึ้นเขารุกลํ้าพื้นที่ปาสงวน70    การที่ผูแตงบทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน กากี  นําเรื่องนี้เขามา
ใสไวในบทละครนอกจากจะเปนเพราะเรือ่งการทุจริตนีเ้ปนเหตกุารณรวมสมัยกับการเขียนบทแลว    
ยังเรื่องการทุจริตนี้ยังเขากับแกนของเรื่องใหม   ที่กลาววามนุษยเรานัน้ลวนหลงยึดติดกับกามุ
ปาทาน   ทั้งที่ส่ิงเหลานั้นลวนไมมีตัวตนอยูจริง 
 
                                                 
 70 อภิชาต  ลือสกล, “ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จุดที่ตองยืนใหมั่นของรัฐบาลชวน,”  สยามรัฐ
สัปดาหวิจารณ 40,41 (13-19 มี.ค. 37) : 15-16. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
400

  จากการศึกษาดานปจจยัที่สงผลตอการดัดแปลงวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี
พบวามี 3  ปจจัยหลัก  คือ ปจจัยดานการแสดง  ซ่ึงวรรณกรรมการแสดงแตละประเภทมีลักษณะที่
แตกตางกัน ทาํใหมวีิธีการดดัแปลงที่แตกตางกันออกไปดวย   ไมวาจะเปนเรื่องของรูปแบบคํา
ประพันธ  และกลวิธีเสนอตางๆ    ปจจัยดานผูแตง   พบวารสนิยมและความถนัดของผูแตงเปน
ปจจัยประการหนึ่งในการดดัแปลง โดยผูแตงมักจะเลือกดัดแปลงเรื่องกากีเปนรูปแบบการแสดงที่
ตนถนัด   นอกจากนั้นทัศนคติของผูแตงที่มีตอเร่ืองกากีก็เปนปจจยัสําคัญในการดัดแปลงอีกอยาง
หนึ่งดวย     ปจจัยดานบริบททางสังคมที่พบจากในวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี  พบ 4  เร่ือง  คือ  
การเลนเพื่อน  การตื่นตัวเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรี การเขามาแนวคิดสตรีนยิม (Feminism)  
และการแสวงหาประโยชนจากการปฎิรูปทีด่ินของผูมีอํานาจ 
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บทท่ี 5 

การสรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

  นิทานเรื่องกากีเชื่อวาเปนเรือ่งที่แพรหลายกันตั้งแตในสมัยอยุธยาแลว    และตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาไดมีการผูนํานิทานเรื่องกากีไปสรางสรรคผานศิลปะแขนงตางๆ ไดแก  
วรรณกรรม  นาฎยกรรม   คีตกรรม  และจิตรกรรม     การนํานิทานเรือ่งกากีมาผลิตซํ้าอยางตอเนือ่ง
ในรูปแบบทีแ่ตกตางกันจํานวนมากนี้   เปนเครื่องหมายบงบอกถึงความสนใจของคนในสังคมที่มี
ตอนิทานเรื่องกากีไดเปนอยางดี     โดยวรรณกรรมเรื่องกากีสํานวนที่มเีนื้อความครบถวนสมบูรณ  
และใชโวหารไพเราะที่สุด  คือ กากีกลอนสุภาพ ของเจาพระยาพระคลัง (หน)     ตอมาในสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั  ไดมกีวคีนหนึ่ง  ช่ือ  นายโชติ  มณรัีตน  ไดแตง
กากีคํากลอนขึน้  ซ่ึงเปนเรื่องราวของนางกากีหลังจากทีถู่กลอยแพแลว 
  การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคที่จะศึกษาเปรียบเทียบกากกีลอนสุภาพและกากีคํา
กลอนกับวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี 9 ฉบับ  คือ บทละครนอก  3  ฉบับ ไดแก  กลอนบทละคร
เลมที่ 41  42  และ43   บทละครเสภา 2  ฉบับ ไดแก บทละครเสภาของเสรี หวังในธรรม และปญญา 
นิตยสุวรรณ  บทละครเวทีสมัยใหม  3  ฉบับ ไดแก บทละครพูดคํากลอนเรื่องกากี  บทละครเวที
เร่ืองกามุปาทาน กากี และบทละครเวทีเร่ืองกากี และบทภาพยนตร 1  ฉบับ    โดยศกึษาทั้งดาน
รูปแบบคําประพันธ    โครงเรื่อง   เนื้อเร่ือง  แกนเรื่อง   ตัวละคร   และฉาก  เพื่อใหเขาใจถึงปจจยั
ในการดดัแปลงวรรณกรรมเพื่อการอานเปนวรรณกรรมการแสดง 
  ดานรูปแบบคาํประพันธพบวาวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากีแตละฉบบัมีการใช
ลักษณะคําประพันธใหสอดคลองตามรูปแบบของวรรณกรรมการแสดงเรื่องนั้น ๆ   เชน  ใชกลอน
บทละคร  ในบทละครนอก    ใชกลอนเสภาในบทละครเสภา   ใชกลอนสุภาพ ในบทละครพูดคํา
กลอน   เปนตน    นอกจากนั้นยังมกีารนํารูปแบบคําประพันธประเภทอื่นมาใหเพื่อเปนการเพิ่มเตมิ
สีสันและเอื้อประโยชนใหกับการแสดง   เชน  การใชฉันทลักษณพิเศษอยางเพลงรื้อรายและศัพทัย  
ใน กลอนบทละครเรื่องกาก ี   เพื่อสรางความสนุกขบขนัใหกับผูชม     การใชบทแมศรีและบท
ฉุยฉายในบทละครเสภาเรื่องกากี  ของ เสรี  หวังในธรรม  และปญญา  นิตยสุวรรณ ที่เปดโอกาสให
ผูแสดงไดอวดกระบวนรํา     การใชโคลงในบทละครเสภาเรื่องกาก ีของ เสรี  หวังในธรรม  เพื่อ
สรางความกระชับในการดําเนินเรื่อง   รวมถึงการใชฉันทลักษณพเิศษมาแตงเปนเพลงตาง ๆ ในบท
ละครเวที เร่ือง  กามุปาทาน กากี   และบทภาพยนตร เรื่องกากี  เพื่อชวยในการดาํเนินเรื่อง และยงั
ชวยสรางสีสันใหกับการแสดงดวย 
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ดานโครงเรื่องของวรรณกรรมการแสดงเรือ่งกากีพบวา   มีการใชโครงเรื่อง
ทั้งหมด  5  แบบ  ไดแก  โครงเรื่องที่ดําเนินตามเรื่องกากีกลอนสุภาพ    โครงเรื่องที่ดําเนินตามเรื่อง
กากีกลอนสุภาพและกากีคํากลอน     โครงเรื่องเปนการดําเนินเรื่องตามกากีกลอนสุภาพและมกีาร
แตงเนื้อเร่ืองใหมตอไป   โครงเรื่องที่ดําเนินเรื่องตามกากีกลอนสุภาพแตมีการเปลีย่นตอนจบของ
เร่ือง    และ โครงเรื่องที่ดําเนินเรื่องตามกากีกลอนสุภาพ  แตก็มกีารเปลี่ยนรายละเอียดบางสวนของ
โครงเรื่อง     เปนที่นาสังเกตวา แมวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากีจะมีลักษณะโครงเรื่องที่แตกตาง
กันถึง 5 แบบ    แตในทุกโครงเรื่องก็ยังดําเนินเรื่องตามกากีกลอนสุภาพเปนหลัก     สวนที่แตกตาง
กันนั้นเปนมักโครงเรื่องที่ถูกแตงเพิ่มตอมา  หรือเกิดจากการเปลี่ยนรายละเอยีดในบางสวนของ
เร่ืองเทานั้น   
  ดานเนื้อเร่ืองของวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากีพบวามีดดัแปลงตางจากกากี
กลอนสุภาพและกากีคํากลอน 3  ลักษณะ  คือ  การตัด  การเพิ่ม  และการเปลี่ยน     โดยการตดัพบ 3  
ลักษณะ  คือการตัดเหตุการณ ซ่ึงวรรณกรรมการแตละฉบับมีการเลือกตัดเหตกุารณที่เหมือนและ
ตางกัน   โดยเหตุการณทีต่ัดไปเหมือนกันนั้นเปนเหตุการณที่ไมสําคัญสามารถตัดออกไปไดโดยไม
กระทบกับเนือ้เร่ือง   สวนการตัดเหตุการณที่ตางกนัเปนเพราะเหตุการณนั้นอาจไมสอดคลองกับ
แกนเรื่องหรือลักษณะตัวละครที่วรรณกรรมการแสดงฉบับนั้นตองการนําเสนอ       การตัด
รายละเอียดของเหตุการณม ี3  ลักษณะ  คอื  การตดัรายละเอียดเหตุการณที่เกิดซ้ํา    การตัด
รายละเอียดที่เปนรสวรรณคดีไทย   และการตัดรายละเอยีดของเนื้อเร่ืองที่ไมสําคัญ     สวนการตัด
ตัวละครพบวาไดคงตัวละครสําคัญ  4  ตัวในกากกีลอนสุภาพเอาไว   คอื  พระเจาพรหมทัต   
คนธรรพ   พระยาครุฑ    และนางกากี     แตมีการตัดตวัละครสําคัญในกากีคํากลอนออกไป    คือ  
นายเรือ และทาวทศวงศ  ทําใหเนื้อเรื่องเกีย่วกับนายเรือและทาวทศวงศหายไปดวย      สวนตัว
ละครประกอบพบวาวรรณกรรมการแสดงแตละฉบับมกีารเลือกตัดตวัละครประกอบที่แตกตางกนั   
วรรณกรรมการแสดงที่ตัดตวัละครสําคัญและตัวละครประกอบมากทีสุ่ด  คือ  บทละครพูดคํากลอน 
และบทละครเวทีเร่ืองกากี   ไดตัดตวัละครสําคัญและตัวละครประกอบออกไปทุกตวั  คงไวเพียง
พระเจาพรหมทัต  นางกากี  พระยาครุฑ  และคนธรรพ 
  สวนการเพิ่มพบ 3  ลักษณะ  คือ  การเพิ่มเหตุการณ มี 2 ลักษณะ คือ เหตุการณ
ใหมที่สรางขึ้นเพื่อเสนอแกนเรื่องใหมและเหตกุารณใหมที่สรางขึ้นเพื่อใหเหน็ถึงลักษณะของตัว
ละคร    การเพิ่มรายละเอียดของเหตุการณ   5  ลักษณะ คือ  การเพิ่มรายละเอียดตามขนบนิยมของ
การแสดง        การเพิ่มรายละเอียดเพื่อแสดงถึงลักษณะของตัวละครใหชัดเจนมากยิง่ขึ้น       การ
เพิ่มรายละเอยีดเพื่อความสมจริงของเนื้อเร่ือง   การเพิ่มรายละเอียดเพื่อสรางความบันเทิง    และการ
เพิ่มรายละเอยีดเพื่อเสนอแกนเรื่องใหม    และการเพิ่มตวัละครมี  3   ลักษณะ  คือ การเพิ่มตัวละคร
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เพื่อแสดงถึงแกนของเรื่อง       การเพิ่มตัวละครเพื่อแสดงใหเห็นลักษณะนิสัยของตวัละคร  และการ
เพิ่มตัวละครเพื่อสรางความสนุกสนาน   
  การเปล่ียน พบ 2 ลักษณะ  คือการเปล่ียนรายละเอียดบริบทของเนื้อเร่ือง มี 2 ฉบับ 
คือ บทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน  กาก ีและบทละครเวทเีร่ืองกากี    โดยบทละครเวทเีร่ืองกามุ
ปาทาน  กากี  ไดคงสถานภาพและบทบาทของตัวละคร   และยุคสมัยทีเ่กิดเรื่องเหมือนในกากี
กลอนสุภาพ   แตไดมกีารเปลี่ยนแปลงของบริบทของเนื้อเร่ืองในลักษณะการแทรกรายละเอียด
ความเปนปจจบุันในบางฉากเหตุการณ     สวนบทละครเวทีเรื่องกากไีดมีการเปลี่ยนแปลงบริบท
ของเนื้อเร่ืองใหมทั้งหมดเพือ่ใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน  ไมวาจะเปนดานสถานภาพตัวละคร หรือ
สถานที่ในเรื่อง        สวนการเปล่ียนรายละเอียดของเหตุการณ   พบวามเีพื่อสรางความสมจริง   เพื่อ
เสนอภาพตวัละครที่เหมือนหรือตางไปจากเดิม        เพื่อสนับสนุนหรอืเสนอแกนเรื่องใหม     และ
ความสะดวกในการจัดแสดง  
    ดานแกนเรื่องพบวาบทละครนอก และบทละครเสภาของเสรี  หวังในธรรม มี
แกนเรื่องที่เหมือนกับกากีกลอนสุภาพ    สวนวรรณกรรมการแสดงฉบับอื่นมีแกนเรื่องที่ตางกับกากี
กลอน  คือ    บทละครพูดคํากลอน ไดเสนอแกนเรื่องวาผูหญิงมีสิทธิ์ที่จะเปนผูลุกขึน้มาปกปอง
สิทธิ์ของตัวเอง   ไมจําเปนตองเปนฝายถูกกระทําจากผูชายเพยีงอยางเดยีว   และผูชายก็มีสิทธิที่จะ
ถูกประณามจากการกระทําผิดเชนเดยีวกับผูหญิง          บทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน กากี ไดเสนอ
แกนเรื่องวาการหลงยึดติดในกาม คือ รูป  รส  กลิ่น  เสียงและสัมผัส หรือกามุปาทาน  คือการมี
ความสุขกับสิ่งที่ไมเที่ยงแท   มีแตจะนําความทุกขมาให       บทละครเวทีเรื่องกากี ไดเสนอแกน
เร่ืองวาผูหญิงสามารถเลือกที่จะเปนผูกําหนดชะตาชวีิตตัวเองได เพราะคนเรายอมรักตัวเองและ
พยายามดิ้นรนตอสูเพื่อเอาตัวรอด  และไมใครยอมเปนผูออนแอหรือถูกกระทําตลอดไป     และ
บทภาพยนตรไดเสนอแกนเรื่องวา ผูหญิงเปนเพศที่ออนแอจึงถูกรังแกจากผูชาย   และผูชายเปน
ผูสรางตราบาปใหกับผูหญิง      มีเพียงบทละครเสภาของปญญา  นิตยสุวรรณที่ไมมแีกนเรื่อง 
  ดานตัวละครพบวาตวัละครสําคญัทั้ง 4 ตัว ในวรรณกรรมการแสดง ไดแก  พระ
เจาพรหมทัต   นางกากี   พระยาครุฑ  และคนธรรพ  มีการลักษณะทัง้ทีเ่หมือนและตางจากลักษณะ
ในกากีกลอนสุภาพและกากคีํากลอน    ลักษณะของพระเจาพรหมทัตในวรรณกรรมการแสดงมีทั้ง
ลักษณะที่เหมอืนและตางจากพระเจาพรหมทัตในกากีกลอนสุภาพ    ลักษณะที่เหมอืนไดแก  ความ
รักที่มีตอนางกากี   การโปรดการเลนสกา   และการเปนผูใชเหตุผลมากกวาอารมณ    สวนลักษณะ
ที่ตางไดแก  การกําหนดใหเปนกษัตริยชรา   การไมสามารถใหความสขุทางกามารมณกับนางกากี   
การไมมีเวลาใหนางกากี   การเปนผูมีจิตใจเหี้ยมโหดและอารมณรุนแรง     การเปนผูที่หึงหวงใน
นางกากี   และการเปนผูเขาใจในเรื่องความไมเที่ยงแทของสรรพสิ่ง        สวนตัวละครนางกากี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
404

นั้นวรรณกรรมการแสดงไดเสนอทั้งลักษณะที่เหมือนและตางจากกากีกลอนสุภาพและกากีคํา
กลอน   ดังตอไปนี้    ลักษณะที่เหมือนไดแก  การเปนผูมรูีปงามและกายหอม       การมีกําเนิดที่ตาง
จากคนธรรมดา    การเปนหญิงใจงาย     การเปนผูมักมากในกามารมณ    การไมยอมรับความผิด  
และการเปนผูชอบกลาวเท็จ     สวนลักษณะที่ตางไดแก   การกลาโตตอบผูชาย  การไมยินดใีนพระ
ยาครุฑหรือมานพแปลง    การหลงใหลในความงามของตัวเอง  และการเปนผูมีกรรมเกา     ตัว
ละครพระยาครุฑในวรรณกรรมการแสดงนั้นมีทั้งลักษณะที่เหมือนและตางจากพระเจาพรหมทัต
ในกากีกลอนสุภาพ  ดังตอไปนี้   ลักษณะที่เหมือน  ไดแก  ความสามารถในการแปลงกายเปน
เทวดาหรือมนษุยรูปงาม    การเปนผูที่ไมรูจักยับยั้งชั่งใจ      การเปนผูที่ยอมรับความจริง   ลักษณะ
ที่ตาง  ไดแก   การเปนผูอารมณรอนวูวาม  และ การเปนผูมีฝมือในการรบ    สวนตัวละครคนธรรพ
นั้น  ในวรรณกรรมการแสดงไดเสนอทั้งลักษณะที่เหมือนและตางจากกากีกลอนสุภาพและกากีคํา
กลอน   ดังตอไปนี้    ลักษณะที่เหมือน ไดแก   มีฝมือในการขับรองและดีดพิณ      การเปนผูชาง
สังเกต    มีความกลาหาญ   มีความเฉลียวฉลาด  และมีฝมอืในการรบ   ลักษณะที่ตาง  ไดแก การ
แอบรักนางกากีมาตั้งแตแรก   และ  เปนผูมักใหญใฝสูง    เปนที่นาสังเกตวาในบทละครนอกและ
บทละครเสภา มีการคงลักษณะตวัละครไวเหมือนในกากกีลอนสุภาพและกากีคํากลอนมากที่สุด    
สวนบทละครพูดคํากลอนนัน้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของนางกากี   แตคงลักษณะของตัวละคร
ผูชายไวเหมือนในกากีกลอนสุภาพ    สวนบทละครเวทสีมัยใหมและบทภาพยนตรนั้น  มีการ
เปลี่ยนแปลงลกัษณะตวัละครใหตางจากกากีกลอนสุภาพและกากีคํากลอนมากที่สุด     
  ดานฉากพบวามีการเลือกเสนอฉากดวยกลวิธีตางๆ กัน  บทละครนอกใชการ
นําเสนอฉากในบทรอง   บทละครเสภาและบทละครเวทเีร่ืองกากีใชการนําเสนอฉากสมจริง   บท
ละครพูดคํากลอนใชการนําเสนอฉากอเนกประสงค    บทละครเวทีเร่ืองกามุปาทาน  กากีนําเสนอ
ฉากแบบสังเขป   และบทภาพยนตรใชการนําเสนอฉากจนิตนาการ   ฉากสมจริงและฉากของจริง   
ดังนั้นบทละครและบทภาพยนตรนั้นสามารถเสนอฉากไดจํานวนมากเพราะบทละครนอกเสนอ
ฉากผานบทรองไมมีการจัดสรางฉากจริง  และบทภาพยนตรนั้นใชกลวิธีการตัดตอในการนําเสนอ
ฉาก       สวนบทละครเสภา และบทละครสมัยใหมมกีารเสนอฉากแบบจํากัด เพราะมีเงื่อนไขเรื่อง
การสรางฉากและพื้นที่อันจาํกัดบนเวทีละคร   ฉากหลักที่บทละครเสภาและบทละครเวทีสมัยใหม
นําเสนอไดแก ฉากทองพระโรง  ฉากหองบรรทมนางกากี   และฉากวมิานสิมพลี 
  ดานปจจยัที่สงผลตอการดัดแปลงวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากีพบวามี 3  ปจจัย
หลัก  คือ ปจจยัดานการแสดง  ซ่ึงวรรณกรรมการแสดงแตละประเภทมลัีกษณะที่แตกตางกัน ทําให
มีวิธีการดัดแปลงที่แตกตางกนัออกไปดวย   ปจจัยดานผูแตง   พบวารสนิยมและความถนัดของผู
แตงเปนปจจัยประการหนึ่งในการดัดแปลง โดยผูแตงมักจะเลือกดดัแปลงเรื่องกากีเปนรูปแบบการ
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แสดงที่ตนถนดั   นอกจากนัน้ทัศนคติของผูแตงที่มีตอเร่ืองกากีก็เปนปจจัยสําคัญในการดัดแปลง
อีกอยางหนึ่งดวย     ปจจัยดานบริบททางสังคมที่พบจากในวรรณกรรมการแสดงเรื่องกากี  พบ 2  
เร่ือง  คือ  การเลนเพื่อน  กับการแสวงหาประโยชนจากการปฎิรูปที่ดินของผูมีอํานาจ 
 
ขอเสนอแนะ 
 การทําวิทยานพินธคร้ังนี้ ผูศึกษาไดกําหนดเลือกศึกษาการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องกากี
เปนวรรณกรรมเพื่อการแสดง   ทําใหพบวาเรื่องกากีมีอิทธิพลตอศิลปะแขนงอืน่เปนจํานวนมาก  
และศิลปะแขนงอื่นๆ นั้นไดเสนอภาพของกากีทั้งที่เหมอืนและตางๆ ไปจากเดิม  โดยเฉพาะดาน
วรรณกรรม และ คีตกรรม  ซ่ึงเชื่อหากไดทําการศึกษาจะทําใหเหน็ถึงอิทธิพลของสังคมที่มีตอ
นิทานเรื่องกากีไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
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