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บทคัดย่อ

	 วัฒนธรรมราชส�านักที่ปรากฏสู่ขนบการแสดงละครในเรื่องอิเหนา	หมายถึง	วัฒนธรรมราชส�านัก	

ที่สอดแทรกปรากฏในรูปแบบการแสดงละครในเร่ืองอิเหนา	 การแสดงละครในจัดเป็นละครร�ารูปแบบหน่ึง

ที่นิยมจัดแสดงและยังสามารถหารับชมได้ในปัจจุบันจึงท�าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	 และทราบเน้ือเร่ือง

ทีใ่ช้ในการแสดง	แต่ไม่ปรากฏว่ามกีารศกึษาวฒันธรรมราชส�านักในรายละเอยีดการแสดง	ทีป่รากฏในละคร

ในเรื่องอิเหนา

	 บทความวจัิยฉบับน้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาวฒันธรรมราชส�านักทีป่รากฏในบทละครใน	เรือ่งอเิหนา

ตอน	อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวดาหา,	บุษบาไหว้พระปฏิมา	และ	ท้าวดาหาบวงสรวง

	 ผลจากศึกษาพบว่า	 วัฒนธรรมราชส�านักที่ปรากฏในการแสดงละครในเร่ืองอิเหนา	 นับว่าเป็น

วัฒนธรรมการแสดงที่ส�าคัญ	 พบว่ามีการเผยแพร่วัฒนธรรมราชส�านักผ่านทางบทละครในเรื่องอิเหนา

โดยมีธรรมเนียมการปฏิบตัขิองราชส�านัก	เช่น	ธรรมเนียมการเข้าเฝ้าเจ้านาย	ธรรมเนียมการประจ�าต�าแหน่ง	

เป็นต้น	ในรปูแบบการแสดงละครใน	ท�าให้การแสดงละครในเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมราชส�านักผ่านในรูป

แบบการแสดงที่ยังคงถ่ายทอดสืบต่อกันมา

ค�าส�าคัญ : วัฒนธรรมราชส�านัก, ขนบการแสดงละครใน, บทละครในเรื่องอิเหนา
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Abstract 

 The research article aimed to study royal court culture that appeared in Inao, the 

Lakhon Nai drama. The Lakhon Nai is a theatrical dance performance which is still popular 

and widely known in the present, partly due to the popularity of the play itself. From the 

documentation, the detailed study of the royal court culture in Inao is yet to be found.

The purposes of this research were as follow: 1) to study the royal court culture that 

appeared in the Lakhon Nai drama Inao, and 2) to study the performing tradition in 

Inao. The scope of the study focused on the play script of Inao, the Royal Work of Phra 

Phutthalertla Napalai (King Rama II). The study focused on three parts of the play : Inao’s 

Audience with King Daha, Busaba paying respect to the Buddha Image, and the Deities 

Worship of King Daha.

 The results of the study showed that Inao was an important Lakhon Nai drama 

that had been inserted with the royal court culture in its performance. The play adopted 

the royal court environment and practices into Lakhon Nai performance. With this aspect, 

the Lakhon Nai drama was considered as the dissemination of royal court culture through 

the form of performance and passed on until today.

Keywords: Royal Court Cul ture, Lakhon Nai tradition, Inao
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บทน�ำ

	 ละครในเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งจัดเป็นการแสดงละครของหลวง	 เริ่มปรากฏหลักฐานมา

ต้ังแต่สมยักรงุศรอียธุยาเป็นมหรสพสมโภชพระพทุธบาททีส่ระบรุ	ีตามเอกสารส�าคัญต่าง	ๆ 	ทีต่กทอด

มา	 โดยสันนิษฐานว่าพระราชธิดาสองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	 คือ	 เจ้าฟ้ากุณฑล

ทรงพระนพินธ์อิเหนาใหญ่	(ดาหลงั)	และเจ้าฟ้ามงกุฎทรงพระนพินธ์อิเหนาเลก็	(อิเหนา)	ตามค�าบอก

เล่าของนางก�านลัชาวชวา	เมือ่อ่านบทละครพบว่าเค้าวฒันธรรมของชวา	แต่บทละครอิเหนาทีส่บืทอด

ต่อกันมา	 มิใช่เป็นการแสดงวัฒนธรรมชวาเท่านั้น	 เพราะเมื่อพิจารณาบทละครเรื่องอิเหนาอันเป็น

พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลยัพบว่า	เป็นบทละครทีย่งัรกัษาวัฒนธรรมชวา

อันแป็นเอกลักษณ์โดดเด่น	เฉพาะเนื้อเรื่อง	ชื่อสถานที่	ชื่อตัวละครและศัพท์บางค�าอันเป็นภาษาชวา

มาแต่เดิมจากสมยั	กรงุศรอียธุยา	และสิง่ส�าคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่คือมวีฒันธรรมราชส�านักไทยทีส่อด

แทรกในบทละครในเรื่องอิเหนา	ดังนั้นเมื่อน�าบทละครในเรื่องอิเหนามาการแสดงจึงเป็นการถ่ายทอด

วฒันธรรมราชส�านกัผ่านขนบการแสดงละครใน	ดังน้ันการแสดงละครในเรือ่งอิเหนาจึงเป็นการเผยแพร่

คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์	คือความงามทางด้านส�านวนและภาษา	คุณค่าทางวัฒนธรรมไทยราชส�านัก	

และคุณค่าความงามทางด้านการแสดง

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 เพื่อศึกษาขนบการแสดงละครในเรื่องอิเหนาจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 จ�านวน	 3	 ตอน	 คือ	 อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวดาหา,	 บุษบาไหว้พระปฏิมา	 และ

ท้าวดาหาบวงสรวง

เนื้อหำ

	 บทละครเรื่องอิเหนามีเค้าโครงเรื่องมาจากชวา	 มีใจความกล่าวถึงการความสัมพันธ์ของ

วงศ์ตระกูล	ความรักและสงครามของเมืองส�าคัญในวงศ์เทวัญ	อันเป็นเมืองที่เชื่อว่าปรากฏในดินแดน

ชวามลายู	 แต่มีกลิ่นอายการด�าเนินเนื้อเรื่องตามแบบอย่างความเป็นไทยราชส�านักทั้งสิ้น	 และด้วย

บทละครอิเหนาเป็นบทพระราชนพินธ์ในพระมหากษตัรย์ิ	ฉะนัน้ย่อมมกีารน�าเอาธรรมเนยีมการปฏิบติั

ของราชส�านักไทยสอดแทรกอยู่ในบทละครในอิเหนา

	 บทละครเรื่องอิเหนา	 เป็นบทละครที่สันนิษฐานว่ามีโครงเรื่องมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยยุธยา

ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นโดยน�าขนบ	 ธรรมเนียมใน

ราชส�านกัสอดแทรกไว้ในบทละครเพือ่ใช้ส�าหรบัการแสดงละครใน	ซ่ึงเป็นการแสดงละครร�าราชส�านกั

ของพระมหากษัตริย์โดยใช้ผู้หญิงแสดงและจัดแสดงหน้าพระที่นั่งพระมหากษัตริย์เท่านั้น	 ต่อมา
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มีพระบรมราชานุญาตให้จัดแสดงได้อย่างแพร่หลาย	 จึงท�าให้การแสดงละครในเป็นวิธีการเผยแพร่

การปฏิบติัแบบอย่างราชส�านกัผ่านในรปูแบบของการแสดงอีกทางหนึง่	ท�าให้ผู้ชมรบัทราบสามารถรบัรู้

และเข้าใจถงึธรรมเนยีมการปฏิบติัของราชส�านกัได้โดยทางอ้อม	เช่น	ธรรมการปฏิบัติของบคุคล	ล�าดับ

และความส�าคัญของบุคคล	เครื่องประกอบฐานะ

 1.	ขนบการแสดงละครในเรื่องอิเหนาที่ปรากฏใน	ตอน	อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวดาหา

	 บทละครในเรื่องอิเหนา	 บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

รัชกาลที่	 2	 ตอน	 อิเหนาเข้าเผ้าท้าวดาหา	 กล่าวถึง	 อิเหนาหลังเสร็จศึกกะหมังกุหนิงจึงเข้ามาเฝ้า

ท้าวดาหา	(ผู้เป็นอา)	กษัตริย์เจ้าเมือง	ซึ่งจะมีขั้นตอนการปฏิบัติ	และการแสดงธรรมเนียมราชส�านัก

ต่าง	ๆ	ดังจะซึ่งจากการแสดงมีปราฏวัฒนธรรมการแสดงที่มาจากบทละครดังนี้

	 	 เมื่อนั้น	 ระเด่นมนตรีศรีใส

	 ครั้นถึงประเสบันทันใด	 ภูวไนยลงจากพาชี

	 จึงชวนสังคามาระตา	 อนุชามาไปเป็นเพื่อนพี่

	 ตรัสพลางอย่างเยื้องจรลี	 เสด็จขึ้นยังที่มณเฑียรทอง

	 ครั้นถึงจึงถวายบังคล	 องค์บรมกษัตริย์ทั้งสอง

	 หฤทัยระทึกตรึกตรอง	 ให้ระคางหมางหมองวิญญาณ์

ภำพที่ 1	รูปอิเหนาเข้าเฝ้าท้าวดาหาหลังจากเสร็จศึกกะหมังกุหนิง

ภาพจาก	ผู้วิจัย
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  1.1	วัฒนธรรมการเข้าเฝ้าเจ้านาย

	 	 การเข้าเฝ้าพระมหากษัตรย์ิตามปฏิบัติราชส�านักจะยดึตามหลกัปฏิบติัจากกฎมณเฑยีรบาล

ที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา	ถือเป็นการถวายความเคารพพระมหากษัตริย์	อันเป็นข้อปฏิบัติใน

การเข้าเฝ้าในวาระและโอกาสต่าง	ๆ 	โดยจะปรากฏเหน็ได้ว่าการแสดงละครในน�าแบบอย่างมาใช้	และ

แสดงตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

   1.1.1	 พระมหากษัตรย์ิประทบับนเตียงละครสมมติุเป็นพระราชอาสน์ทีป่ระทับ	พร้อม

ด้วยพระมเหสีประทับทางขวาของพระมหากษัตริย์	 แวดล้อมด้วยข้าราชบริพาร	 อันประกอบไปด้วย	

บรรดาเสนาและนางก�านัลที่นั่งหมอบเฝ้าอยู่ที่ระดับพื้น

   1.1.2	 ผู้เข้าเฝ้า	 มาถึงยังท่ีประทับพระมหากษัตริย์มีการถวายความเคารพ	 ตาม

ขั้นตอน	 คือ	 ลดตัวลงระดับพื้น	 คลานเข่าเข้าไปใกล้ยังที่ประทับ	 และถวายบังคมเพื่อเป็นการแสดง

ความเคารพตามล�าดับ	และจะท�าท่าอยูใ่นลกัษณะการหมอบเฝ้า	ทางการแสดงถอืว่าเป็นการขอเข้าเฝ้า

  1.2	ธรรมเนียมการนั่งประจ�าต�าแหน่งตามฐานานุศักดิ์

	 	 ล�าดับการนั่งประจ�าต�าแหน่งของตัวละคร	 จะเรียงล�าดับจากองค์ประกอบต่าง	 ๆ	 ของ

ตัวละครที่มีเกณฑ์พิจารณาต่าง	 ๆ	 ซึ่งจากในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา	 มี	 เกณฑ์ในการพิจารณา

ตามองค์ประกอบ	เช่น	วงศ์เทวัญ-วงศ์ระตู,	ล�าดับความอาวุโส,	การเกิดจากล�าดับพระมเหสี	เป็นต้น

	 	 จากภาพจะแสดงให้เห็นล�าดับการประทับ	หรือการนั่งประจ�าต�าแหน่งตามฐานานุศักดิ์ของ

ตัวละคร	โดยฉากการทับประทับนั่งของกษัตริย์จะสมมุติเป็นฉากท้องพระโรงของเมืองนั้น	ๆ	ในภาพ	

การแสดงนี้	เป็นเมืองดาหา	และมีต�าแหน่งการนั่งดังต่อไปนี้

	 	 หมายเลข	1	ท้าวดาหา	ฐานานศัุกด์ิเป็นพระมหากษตัรย์ิประทบับนเตียงละคร	ทางด้านซ้าย

ของเตียงละคร

	 	 หมายเลข	2	ประไหมสุหรี	มะเดหวี	เหลาหลางี	นั่งตามฐานานุศักดิ์ลดหลั่นกัน	จากภาพ

ประไหมสุหรีเป็นอัครมเหสีล�าดับที่หนึ่ง	ประทับทางด้านขวาของท้าวหาดา

	 	 หมายเลข	3	อิเหนา	ฐานานุศักดิ์เป็นโอรสพระมหากษัตริย์ผู้มาเข้าเฝ้า	ประทับพื้นราบใกล้	

ท้าวดาหา

	 	 หมายเลข	4	ประสันตา	ฐานานุศักดิ์เป็นพระพี่เลี้ยงอิเหนา	ตามอิเหนาเข้าเฝ้า	นั่งพื้นราบ

ทางด้านขวาของอิเหนา
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	 	 หมายเลข	5	เสนา	ฐานานุศักดิ์เป็นข้าราชบริพารของท้าวดาหา	นั่งพื้นราบ	เรียงล�าดับทาง

ด้านซ้ายมือของท้าวดาหา

	 	 หมายเลข	6	นางก�านัล	ฐานานุศักดิ์เป็นข้าราชบริพารของประไหมสุหรี	นั่งพื้นราบ	 เรียง

ล�าดับทางด้านขวามือของประไหมสุหรี

 2.	ขนบการแสดงละครในเรื่องอิเหนาที่ปรากฏใน	ตอน	บุษบาไหว้พระปฏิมา

	 เนื้อเรื่องย่อกล่าวถึงนางบุษบาตามขบวนเสด็จท้าวดาหาไปบวงสรวงที่เขาวิลิศมาหรา	เพื่อใช้

บนหลงัเสรจ็ศึกกะหมงักหุนงิ	เมือ่นางบษุบามาถึงทีเ่ขาน้ันแล้ว	นางมะเดหวจึีงชวนนางบุษบาไปไหว้พระ

ปฏิมาเพือ่สกัการะ	และในทีน่ัน้เองนางบษุบาได้ท�าการเสีย่งเทยีนตามค�าของนางมะเดหวว่ีาจะได้ครอง

คู่กับใครระหว่างอิเหนาหรือจรกา	ซึ่งจากการแสดงมีปราฏวัฒนธรรมการแสดงที่มาจากบทละครดังนี้

	 	 เมื่อนั้น	 จึงองค์มะเดหวีศรีสมร

	 กับระเด่นบุษบาบังอร	 พากันบทจรจรลี

	 	 มาถึงศาลาริมอาราม	 จึงตรัสห้ามก�านัลสาวศรี

	 จงหยุดยั้งนั่งอยู่ข้างนอกนี้	 อย่าจรลีตามเราเข้าไป

	 	 ให้แต่สี่พี่เลี้ยงกัลยา	 เชิญเครื่องบูชาเข้ามาให้

	 สั่งพลางนางเสด็จคลาไคล	 เข้าในวิหารพระปฏิมา

	 	 ครั้นถึงจึงถวายนมัสการ	 อธิษฐานตามความปรารถนา

	 แล้วจึงจุดเทียนมิทันช้า	 กัลยากล่าวความตามจ�านง

	 	 เล่มนี้เทียนระเด่นบุษบา	 ปักไว้	ตรงหน้านวลระหง

	 เล่มนี้เทียนอิเหนาสุริย์วงศ์	 ปักลงเบื้องขวาเทวี

	 เล่มนี้เทียนท้าวจรกา	 อยู่เบื้องซ้ายบุษบามารศรี

	 เทียนทองทั้งสามเล่มนี้	 ขอจงเป็นที่เสี่ยงทาย
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◆ วัฒนธรรมราชส�านักที่ปรากฏสู่ขนบการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ◆

  2.1	วัฒนธรรมธรรมเนียมการไหว้พระ

	 	 การไหว้พระเพื่อสักการะบูชา	 เป็นธรรมเนียมการปฏิบัติของชาวพุทธ	 ซ่ึงยึดถือปฏิบัติใน

พุทธศาสนิกชน	 การแสดงละครในเรื่องอิเหนาแม้ว่าจะมีโครงเรื่องมาจากชวามลายู	 แต่ก็พบว่า

รายละเอียดการด�าเนินเนื้อเรื่องมีวัฒนธรรมไทยปรากฏอยู่	 และจากในตอนบุษบาไหว้พระปฏิมา

แสดงให้เห็นว่าในเนื้อเรื่องตัวละครนับถือพระพุทธศาสนา	ฉะนั้นเมื่อตัวละครเข้ามาภายในวิหารแล้ว

จึงมกีารจุดธปูเทยีนเพือ่สกัการะบชูาพระพทุธปฏิมา	ซ่ึงปรากฏให้เหน็ถึงการแสดงพธิกีารของราชส�านัก

ในการแสดงละครใน	ดังนี้

	 	 นางมะเดหวี	 ในฐานะตัวละครฐานานุศักด์ิสูงสุดพร้อมด้วยความอาวุโส	 ฉะนั้นในตอนนี้

นางมะเดหวจึีงเป็นประธานในการจดุธปูเทยีนบชูาสกัการะ	โดยมนีางบุษบาเป็นผู้ร่วมในพธิกีารดังกล่าว	

ส่วนพี่เลี้ยงท�าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานอัญเชิญเทียนชนวนมาถวายแด่นางมะเดหวี

  2.2	ธรรมเนียมการนั่งประจ�าต�าแหน่งตามฐานานุศักดิ์

  ล�าดับการนั่งประจ�าต�าแหน่งของตัวละครในตอนบุษบาไหว้พระปฏิมาตอนนี้	 จะปรากฏว่า

มีแต่สตรีฝ่ายเมืองดาหาที่เข้ามาไหว้พระ	ประกอบด้วย	นางมะเดหวี	นางบุษบา	สี่พี่เลี้ยงอยู่เบื้องหน้า

พระปฏิมา	 และมีอิเหนา	 ประสันตาที่มาอยู่ก่อนแล้วแอบเบื้องหลังพระปฏิมาโดยที่ฝ่ายนางบุษบา

ไม่ทราบ	ฉะนัน้	การประจ�าต�าแหน่งของตัวละคร	ตอนนีจึ้งมกีารนัง่ตามฐานานศัุกด์ิตามล�าดับหมายเลข	

ต่อไปนี้

ภำพที่ 2	รูปนางบุษบาก�าลังเสี่ยงเทียนอธิษฐานตามค�าบอกของนางมะเดหวี

ภาพจาก https://youtu.be/jQe-h9DfUZM 
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◆ จุฑาวัฒน์ โอบอ้อม บุปผา บุญทิพย์ ◆

	 	 หมายเลข	1	นางมะเดหวี	ฐานานศัุกด์ิเป็นมเหสลี�าดับทีส่อง	แสดงสถานะเป็นองค์ประธาน

ในพิธีจุดธูปเทียนการไหว้พระ	จึงประทับอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านหน้าพระปฏิมา

	 	 หมายเลข	 2	 นางบุษบา	 ฐานะผู้ติดตามนางมะเดหวีเป็นผู้ร่วมในพิธีการไหว้พระสักการะ	

จึงประทับทางด้านขวาของนางมะเดหวี

	 	 หมายเลข	 3	 อิเหนา	 ฐานานุศักด์ิเป็นโอรสพระมหากษัตริย์	 ผู้มาในวิหารก่อนจึงท�าการ

แอบอยู่เบื้องหลังพระปฏิมา	เพื่อไม่ให้นางมะเดหวีและนางบุษบารู้ตัว	

	 	 หมายเลข	 4	 ประสันตา	 ฐานานุศักด์ิเป็นพระพี่เลี้ยงอิเหนา	 ท�าหน้าที่ตามเสด็จอิเหนา

จึงแอบอยู่ด้านหลังปฏิมาร่วมกันอิเหนา

	 	 หมายเลข	 5-6	 สี่พี่เลี้ยง	 พี่เลี้ยงของนางบุษบา	 ท�าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานท�าปรนนิบัติ	

เจ้านายทั้งสององค์	คือ	นางมะเดหวีและนางบุษบา	ด้วยอัญเชิญเครื่องสักการะและเครื่องบูชาต่าง	ๆ

 3.	ขนบการแสดงละครในเรื่องอิเหนาที่ปรากฏใน	ตอน	ท้าวดาหาบวงสรวง

	 ท้าวดาหาบวงสรวง	 เป็นการแสดงท่ีกล่าวถึงท้าวดาหาเมื่อเสด็จถึงเขาวิลิศมาหรา	 เพื่อไปใช้

บนองค์ประตาระกาหราด้วยเชื่อว่าบันดาลช่วยให้ชนะศึกกะหมังกุหนิง	จึงประกอบพิธีใช้บน	(แก้บน)	

ตามที่เคยตั้งจิตอธิษฐานไว้	และที่เชิงเขานั้นท้าวดาหาจึงได้ท�าการบูชาสักการะใช้บน	ซึ่งจากการแสดง

มีปราฏวัฒนธรรมการแสดงที่มาจากบทละครดังนี้

 ครั้นถึงซึ่งสถานเทพารักษ์ อันทรงฤทธิ์สิทธิศักดิ์เรืองศรี

	 เสด็จนั่งเหนืออาสน์รูจี	 ภูมีเคารพอภิวันท์

	 	 จึงจุดธูปเทียนทองบวงสรวง	 บ�าบวงเทวราชรังสรรค์

	 ถวายเครื่องสังเวยพลีกรรม์	 ภูเขาเงินสุวรรณอันอ�าไพ

	 ทั้งแพะแกะโคกระทิงมหิงสา	 สิ่งละพันนานาน้อยใหญ่

	 แก้ค�าซึ่งบ�าบวงไว้	 แล้วสั่งให้ประโคมขึ้นนี่นัน
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◆ วัฒนธรรมราชส�านักที่ปรากฏสู่ขนบการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ◆

  3.1	วัฒนธรรมการบวงสรวง

	 	 การบวงสรวง	 เป็นพิธีกรรมบูชาเพื่ออธิษฐานขอพรหรือสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์อันเป็นที่พึ่ง

ทางใจ	 ถือเป็นการปฏิบัติเพื่อให้ประสบผลส�าเร็จในที่ปรารถนาตามค�าอธิษฐาน	 ซ่ึงมีการบวงสรวง

ตามวโรกาสต่าง	ๆ	หรือมีการบวงสรวงเป็นประจ�าทุกปี	เช่น	บวงสรวงจากการอธิษฐานขอโอรส	หรือ	

บวงสรวงจากการชนะภัยสงคราม	

  3.2	ธรรมเนียมการนั่งประจ�าต�าแหน่งตามฐานานุศักดิ์

  การแสดงละครในอิเหนา	ตอน	ท้าวดาหารบวงสรวง	ตอนนี้	พบว่ามีจ�านวนตัวละครมาก	

ฉะนั้นสิ่งส�าคัญประการหนึ่ง	คือ	การล�าดับตัวละครตามต�าแหน่ง	โดยจะเรียงล�าดับจากองค์ประกอบ

ต่าง	ๆ 	ของตัวละครทีม่เีกณฑ์พจิารณาต่าง	ๆ 	คือ	ฐานานศัุกด์ิของตัวละคร,	วงศ์เทวญั-วงศ์ระตู	เป็นต้น

	 	 จากภาพแสดงให้เห็นล�าดับการประทับเรียงกันไปและมีการนั่งลดหลั่นตามต�าแหน่ง

และตามฐานานุศักด์ิของตัวละคร	 โดยฉากการประทับนั่งของกษัตริย์ในตอนนี้	 จะสมมุติเป็นฉาก

เชิงเขา	วิลิศมาหรา	และตัวละครจะนั่งประทับบนเตียงละครตามต�าแหน่งต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

	 	 หมายเลข	 1	 ท้าวดาหา	 ฐานานุศักด์ิเป็นพระมหากษัตริย์และเป็นองค์ประธานในพิธีการ

บวงสรวง	ประทับบนเชิงเขา	ประกอบพิธีบวงสวรงบูชาและใช้บน	

	 	 หมายเลข	 2	 ประไหมสุหรี มะเดหวี	 เหมาหลางี	 นั่งตามฐานานุศักด์ิลดหลั่นกัน	 โดย

ประไหมสุหรีเป็นอัครมเหสีล�าดับที่หนึ่ง	 ประทับทางด้านซ้ายมือเตียงละครและลดหลั่นกันตามด้วย	

มะเดหวี	เหมาหลางี	มเหสีรองตามล�าดับ

ภำพที่ 3	รูปท้าวดาหาบวงสรวงที่เขาวิลิศมาหรา	พร้อมด้วยผู้ตาม

ภาพจาก https://minimore.com/b/3wQ5A/6
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◆ จุฑาวัฒน์ โอบอ้อม บุปผา บุญทิพย์ ◆

	 	 หมายเลข	 3	 อิเหนา	 ฐานานุศักด์ิเป็นโอรสพระมหากษัตริย์ท้าวกุเรปัน	 ถือว่าเป็นเมือง

ส�าคัญล�าดับแรกของวงศ์เทวัญ	 และเป็นตัวละครท่ีมีอาวุโสล�าดับแรกในระดับโอรสเกิดจากนาง

ประไหมสุหรี	(มเหสีล�าดับแรก)

	 	 หมายเลข	4	สุหรานากง	ฐานานุศักดิ์เป็นโอรสพระมหากษัตริย์ท้าวสิงหัดส่าหรี	ถือว่าเป็น

เมืองรอง	

	 	 หมายเลข	5	สังคามาระตา	ฐานานุศักดิ์เป็นผู้ติดตามอิเหนา	โอรสระตูปัญจรากัน

	 	 หมายเลข	 6	 กะหรัดตะปาตี	 ฐานานุศักด์ิเป็นโอรสพระมหากษัตริย์ท้าวกุเรปัน	 เกิดแต่

นางลิกูมเหสีล�าดับที่สี่	รับค�าสั่งจากท้าวกุเรปันให้มาช่วยรบในสงครามกะหมังกุหนิง

	 	 ตัวละครทั้งสี่จากวงศ์เทวัญ	 คือ	 อิเหนา	 สุหรานากง	 สังคามาระตาและกะหรัดตะปาตี	

นั่งบนเตียงละครลดหลั่นกันตามฐานานุศักด์ิของตัวละคร	 โดยอิเหนานั่งทางด้านซ้ายของเตียงละคร

เป็นล�าดับแรก

	 	 หมายเลข	 7	 จรกา	 ฐานานุศักด์ิเป็นระตูเจ้าเมือง	 ถือว่าเป็นเมืองส�าคัญรองจากเมืองใน

วงศ์เทวัญ

	 	 หมายเลข	 8	 ท้าวล่าส�่า	 ฐานานุศักด์ิเป็นระตูเจ้าเมืองล่าส�่าพี่ชายของระตูจรกา	 ซ่ึงร่วม

เดินทางท�า	ศึกกะหมังกุหนิงที่เมืองดาหา	และได้อยู่ร่วมพิธีใช้บนของท้าวดาหา

	 	 หมายเลข	9	เสนา	ฐานานุศักดิ์เป็นข้าราชบริพารของท้าวดาหา	นั่งพื้นราบ	เรียงล�าดับทาง

ด้านซ้ายมือของท้าวดาหา

 4.	วัฒนธรรมอื่น	ๆ	ในการแสดงในเรื่องอิเหนา

	 การแสดงละครในมีธรรมเนียมการแสดงที่เป็นถือเป็นหลักปฏิบัติที่ยึดถือสืบทอดต่อกันมา	

และปรากฏให้เหน็ในการแสดง	เช่น	เครือ่งแต่งกาย	การใช้ประตูการเข้า-ออกเวท,ี การยึดทศิทางหลกั

ด้านซ้ายมือ	และด้านในเวทีเป็นสิ่งส�าคัญ	และอุปกรณ์ประกอบ	เป็นต้น

  4.1	เครื่องแต่งกาย	

	 	 เครื่องแต่งกายเป็นเครื่องแต่งกายท่ีเลียนแบบมาจากเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์และ

พระราชวงศ์	 ตลอดจนข้าราชบริพารที่มีระเบียบแบบแผนก�าหนดไว้ชัดเจนในเรื่องการนุ่ง	 การห่ม	

การประดับศีรษะและร่างกาย	ดังนี้
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◆ วัฒนธรรมราชส�านักที่ปรากฏสู่ขนบการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ◆

	 	 ผู้แสดงตัวพระ	

  1.	กษัตริย์	 คือ	 ตัวละครที่มีฐานานุศักดิ์เป็นกษัตริย์หรือเจ้าเมือง	 แต่งกายยืนเครื่อง	 คือ

เครื่องทรงพระมหากษัตริย์	นุ่งสนับเพลา	สวมเสื้อแขนยาว	และสวมมงกุฎชัย	(ชฏา)

  2.	พี่เลี้ยง	 คือ	 ตัวละครที่มีฐานานุศักด์ิเป็นพี่เลี้ยงของฝ่ายตัวพระ	 แต่งกายยืนเครื่อง

นุ่งสนับเพลา	สวมเสื้อแขนยาว	และสวมปันจุเหร็จ	(คือชฎาไม่มียอด)	

  3.	เสนา	 คือ	 ตัวละครที่มีฐานานุศักด์ิเป็นผู้รับใช้ของฝ่ายตัวพระ	 แต่งกายยืนเครื่อง	

นุ่งสนับเพลา	สวมเสื้อแขนยาว	และสวมปันจุเหร็จเช่นเดียวกับพี่เลี้ยง	แต่ลดความวิจิตรลงมา

ภำพที่ 4	ปันจุเหร็จ	เครื่องประดับศีรษะส�าหรับพี่เลี้ยงและเสนา

ภาพจาก	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	

ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ	ละครฟ้อนร�า
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	 	 ผู้แสดงตัวนาง	

  1.	นางกษัตริย์	 คือ	 ตัวละครที่มีฐานานุศักด์ิเป็นนางกษัตริย์	 แต่งกายยืนเครื่องทรง

นางกษัตริย์	นุ่งจีบหน้านาง	ห่มสไบ	สวมรัดเกล้ายอด	(คือ	ชฎานางที่มีกรอบหน้าหรือกระบังหน้า)

  2.	นางพี่เลี้ยง	 คือ	 ตัวละครที่มีฐานานุศักด์ิเป็นนางพี่เลี้ยงของนางกษัตริย์	 แต่งกายยืน

เครือ่งทรงนางกษตัรย์ิ	นุง่จบีหน้านาง	ห่มสไบ	ต้ังรดัเกล้าเปลวโดยมศัีกด์ิลดหลัน่ลงมาจากรดัเกล้ายอด

  3.	นางก�านัล	 คือ	 ตัวละครที่มีฐานานุศักด์ิเป็นนางก�านัลของนางกษัตริย์	 แต่งกายยืน

เครือ่งทรงนางกษัตรย์ิ	นุง่จีบหน้านาง	ห่มสไบ	สวมกระบงัหน้า	โดยมศัีกด์ิลดหลัน่ลงมาจากรดัเกล้าเปลว

ภำพที่ 5	เครื่องทรงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

ภาพจาก	ไกร	พงศ์รพีพร,	สมุดภาพรัชกาลที่	4
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  4.2	ธรรมเนียมการเข้า-ออกเวที	

	 	 การร�าเข้ามายังเวทแีละการร�าออกจากเวทนีบัว่าเป็นธรรมเนยีมส�าคัญอย่างหนึง่ในการแสดง

ละครใน	 คือ	 ผู้แสดงจะร�าออกตัวมาปรากฏจากทางด้านขวาของเวทีหรือทางซ้ายมือของคนดูเสมอ	

และเมื่อหมดบทที่ตนแสดงจะร�าออกไปทางซ้ายของเวทีเสมอ

  4.3	ธรรมเนียมการใช้พื้นที่ซ้าย-ขวา

	 	 การใช้พื้นที่ด้านซ้าย-ขวา	 เป็นธรรมเนียมการแสดงคือ	ตัวละครเมื่อแสดงอยู่ด้านซ้ายมือ

ของเวทเีป็นหลกัแสดงส�าคัญของตัวละครจากการใช้พืน้ในการแสดง	นอกจากนีย้งัหากมตัีวละครแสดง

สองตัว	ตัวละครหลกักจ็ะอยูท่างด้านซ้ายมอืของอีกตัวละครหนึง่	ซ่ึงเป็นการแสดงบทบาทของตัวละคร	

ภำพที่ 6 การแต่งกายยืนเครื่องตัวพระ	ในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา

ภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/510666045246029113/
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คือ	ตัวละครหลัก-ตัวละครรอง,	ผู้น�า-ผู้ติดตาม	เป็นต้น

	 	 การแสดงละครในเรื่องอิเหนาพบว่ามีการแสดงที่มีตัวละครอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ฉะน้ัน

การก�าหนดต�าแหน่งของตัวละครจึงเป็นการแสดงความส�าคัญของบทบาทฐานะของตัวละคร	 เช่น	

อิเหนาอยู่ด้านซ้ายมือของประสันตา

	 	 นอกจากต�าแหน่งทีส่�าคัญจะอยูท่านซ้ายเสมอแล้วนัน้	ยงัพบว่าเมือ่มกีารแสดงตอนเข้าเฝ้า

กรณี	 สองฝั่งทั้งซ้ายขวา	 มีการก�าหนดให้ทางฝั่งซ้ายยึดต�าแหน่งด้านขวาเป็นตัวหลัก	 ซ่ึงในภาพรวม

จะกลายเป็นตัวละครที่นั่งใกล้ชิดพระมหากษัตริย์จะเป็นตัวละครส�าคัญ	 และจึงน่ังลดหลั่นออกมา

ทางด้านนอก

	 	 ความส�าคัญจะอยู่ทางด้านขวาของตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า	 การใช้ทางขวาของเวที

จะยึดเป็นสิ่งส�าคัญ	 แม้กระทั้งการเข้าเฝ้านอกจากแสดงธรรมเนียมแบบราชส�านัก	 ต�าแหน่งที่น่ังเฝ้า

ทางด้านขวาก็ถือว่าเป็นฝั่งที่แสดงความส�าคัญกว่าด้านซ้าย	 เช่น	 การนั่งเข้าเฝ้าทางด้านขวาจะเป็นฝั่ง

วงศ์เทวัญ	คือ	อิเหนา	ส่วนการนั่งเฝ้าทางด้านซ้ายจะฝั่งวงศ์ระตู	คือ	จรกา

  4.4	อุปกรณ์ประกอบการแสดง

	 	 การแสดงละครในอิเหนานี้พบว่ามีการใช้อุปกรณ์การแสดงเลียนแบบราชส�านักแต่ไม่

ปรากฏจากการอ่านในบทละคร	 คือ	 อุปกรณ์ประกอบการแสดงนับว่าเป็นส่วนส�าคัญประการหนึ่งที่

สามารถแสดง	 สถานภาพและความส�าคัญของตัวละคร	 นอกจากน้ียังพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง

ละครในนี้	ยังเป็นส่วนช่วยสร้างภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแสดงได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

   4.4.1	 เตียงและเครื่องประกอบ

	 	 	 ท้าวดาหาประทับบนเตียงละคร	 แต่ส่วนอิเหนาประทับบนพื้นราบ	 แสดงให้เห็นว่า

ท้าวดาหา	 มีศักดิ์สูงกว่า	 อิเหนาจะนั่งสูงเสมอท้าวดาหาไม่ได้	 แต่ประไหมสุหรีเมืองดาหานั่งในระดับ

เดียวกนักบัท้าวดาหาแต่ก็นัง่ทางขวาของท้าวดาหา	เป็นการแสดงต�าแหน่งการน่ังมคีวามส�าคัญลดหลัน่

กันไป

   4.4.2	 โต๊ะหมู่บูชา

	 	 	 นางมะเดหวี	 และนางบุษบาไปไหว้พระปฏิมา	 หรือ	 แม้กระทั้งตอนที่ท้าวดาหาท�า

พธิกีรรมใช้บน	จะสงัเกตเหน็ได้ว่า	ในการแสดงตอนดังกล่าว	มอุีปกรณ์ประกอบการแสดง	คือ	โต๊ะหมู่

บูชา	เพื่อเป็นโต๊ะส�าหรับวางเครื่องบูชา	สักการะต่าง	ๆ	ซึ่งโต๊ะหมู่บูชาไม่มีปรากฏตามบทละคร	แต่ใน

ภาพการแสดงเมื่อมีโต๊ะบูชาประกอบในการแสดงแล้ว	 จะให้ผู้แสดงสามารถสื่อภาพการแสดงให้แก่

ผู้ชมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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บทสรุป

 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย	ได้ดังนี้

 1.	วฒันธรรมราชส�านกั	พบว่าจากบทละครในเรือ่งอิเหนา	มกีารสอดแทรกวฒันธรรมราชส�านกั	

คือ	ธรรมเนียมการเข้าเฝ้าเจ้านาย	เป็นการเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพของ

ผู้มา	เข้าเฝ้า	และธรรมเนียมการประจ�าต�าแหน่ง	เป็นการแสดงล�าดับฐานานุศักดิ์ของตัวละครประจ�า

ต�าแหน่งลดหลั่นกันตามฐานานุศักดิ์	 ตั้งแต่	พระมหากษัตริย์	 มเหสี	พระโอรส-พระธิดา	 เสนา	และ

นางก�านัล

 2.	ขนบการแสดง	พบว่าการแสดงละครในเรื่องอิเหนา	มีขั้นตอนการแสดงที่ยึดถือเป็นจารีต

ทางการแสดง	คือ	การใช้ประตูการเข้า-ออกเวที	เป็นการใช้พื้นการแสดงบนเวที	ผู้แสดงจะต้องร�าเข้า

เวทจีากประตูทางด้านขวาของเวทแีละผู้แสดงจะต้องร�าออกเวททีางประตูด้านซ้ายเสมอ	และตัวละคร

หลกัอยูด้่านซ้าย	เป็นการแสดงความส�าคัญ	และตัวละครรองลงมาจะอยูท่างด้านขวาของตัวละครหลกั

ลงหลั่นกันตามศักดิ์ของตัวละคร

ภำพที่ 7	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพระปีหลวงประทับนั่ง

บนพระแท่น	ซึ่งเป็นการน�ารูปแบบมาใช้เป็นเตียงใช้ในการแสดงละครใน

ภาพจาก https://fineartamerica.com/featured/queen-sirikit-at-the-grand-palace-henry-clarke.html?fbclid

=IwAR0gi9AbH3ivxr88MJoWBVb2PjbctCsv2REkpia6s3_5W4mAzudHYJ3Xwvo
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	 การแสดงละครในเรือ่งอิเหนา	จงึเป็นการแสดงละครทีเ่ผยแพร่วฒันธรรมราชส�านักด้วยขนบ	

การแสดง	โดยมีวัฒนธรรมการแสดงเป็นหลักวิธีการปฏิบัติตามรูปแบบละครใน
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