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บทคัดย่อ 

 บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและความส าคัญของตัวละครพรานบุณในละคร                   

เร่ือง มโนห์รา ของกรมศิลปกร โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง การสมัภาษณ์ข้อมูลจากศิลปินอวุโส               

และการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม 

 ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครพรานบุณในละคร เร่ือง มโนห์รา ตอน พรานบุณจับนางมโนห์รา                   

เป็นตวัละครท่ีมีความส าคญัในการแสดงและการด าเนินเร่ือง ซึง่เป็นต้นเหตท่ีุท าให้นางมโนห์ราพบกบัพระสธุน 

ถือว่าเป็นต้นเหตุของการด าเนินเร่ืองทัง้หมด นอกจากนัน้พรานบุณยังมีบทบาทการแสดงท่ีแตกต่างจาก             

ตวัละครอ่ืน เช่น การแต่งกาย การร้อง และจะเน้นการพูดเจรจาด าเนินเร่ืองราวด้วยภาษาใต้จึงท าให้ตวัละคร

พรานบุณมีบทบาทส าคัญท่ีสื่อให้เห็นถึงต้นก าเนิดการแสดงละคร เร่ือง มโนห์รา พบในตอน พรานบุณจับ            

นางมโนห์รา มีรูปแบบการแสดงท่ีเน้นการเจรจาระหว่างตวัพรานบุณและนางมโนห์ราท่ีซบัซ้อนในเร่ืองของ

ภาษา ดังนัน้ผู้ แสดงจึงต้องใช้ความสามารถหลายด้านทัง้การร า ร้อง พูด จึงหาผู้ แสดงได้ยากและ                     

ในการแสดงมีระยะเวลานาน โอกาสและปัจจัยสนับสนุนน้อยลงส่งผลให้การแสดงละคร เร่ือง มโนห์รา                 

ตอน พรานบุณจบันางมโนห์รา ไม่คอ่ยนิยมน ามาจดัแสดง 

 จากท่ีกลา่วมาเห็นได้วา่ตวัละครพรานบุญในละคร เร่ือง มโนห์รา เป็นตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทและ

ความส าคญัท่ีท าให้นางมโนห์รากบัพระสธุนพบกนั เป็นต้นเหตุการณ์เกิดเร่ืองราวทัง้หมด และถือวา่พรานบุณ

ยงัเป็นตวัละครท่ีคงรูปแบบการแสดงละครชาตรีแบบเดิมไว้ในละคร เร่ือง มโนห์รา จนถึงปัจจุบนั 
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Role and importance of Phranboon in Manohra. 
Sirichai  Nakphut 

 
Abstract: 

The objective of this article is to study the role and importance of Phranboon, an important 
character in Manohra story by Fine Arts Department. The research  is done through document study, 
interview with respective artist, and participant observation.  

The results shown that the character ‘Phranboon’ in Manohra’s episode: Phranboon took 
Manohra is an important character of the story. It is the main cause that made Manohra to meet with 
Phrasuthon, and it is the starting of the whole story. Moreover, Phranboon character is also different 
from other character in the story. The character has its own dress, singing technique, and mostly 
speaks his dialogue with Southern dialect. These make such an important role for the starting point 
of the show. The Manohra episode: Phranboon took Manohra has complex linguistic dialogues 
between Phranboon and Manohra, so the actor has to use extended abilities including dancing, 
singing, and speaking. The length of the show is also extensive, these make the plays’ recruiting 
process difficult. Opportunities and supporting factors are also decreased. It made the Manohra’s 
episode: Phranboon took Manohra become a less interesting show to make 

We can see that Phranboon character in Manohra story is an important supporting character 
in making Manohra and Phrasuthon to meet each other and it is the starting of the whole story. 
Phranboon is also a character that preserve Lakorn-Chatree format of plays in Manohra to this day. 
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บทบาทและความส าคัญของพรานบุณในละคร เร่ือง มโนห์รา 

ศิริชยั  นาคพฒุ 

บทน า 

วรรณคดี เร่ือง พระสธุน -มโนราห์ นิยมน ามาแสดงในรูปแบบของละครชาตรี ซึ่งนิยมแสดงในแถบ

ภาคใต้ของประเทศไทย ต่อมาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ละครชาตรีก็เข้ามาแพร่หลายในเมืองหลวงแต่ยงัยึด

หลกัการแสดงตามรูปแบบของการแสดงละครชาตรีแบบเดิมท่ีมีตวัละครเพียง 3 ตวั คือ ตวันายโรง (ตวัพระ) 

ตวันางเอก (ตวันาง) และตวัเบ็ดเตล็ด (ตวัประกอบ) มีเนือ้เร่ืองท่ีกระชับ สนุกสนาน โดยด าเนินเร่ืองผ่านตัว

ละครทัง้ 3 ประเภทนี ้ ดงันัน้ เร่ืองท่ีจะน ามาแสดงจึงสามารถใช้ได้แค่บางตอนเท่านัน้และเร่ืองท่ีนิยมน ามา

แสดงส่วนใหญ่ คือ เร่ือง มโนห์รา จากการสมัภาษณ์ ครูประสาท  ทองอร่าม นาฏศิลปิน ส านักการสงัคีต                 

กรมศิลปากร กลา่วว่าได้เลือกเอาตอนพรานบุณจบันางมโนห์รามาถวายพระสธุนมาแสดง เน่ืองจากมีเนือ้หา             

ท่ีเข้าใจง่ายและมีตัวละครท่ีโดดเด่นเพียงตัวนายโรงและตัวนางเอกเท่านัน้ ส่งผลให้ตัวละครพรานบุณท่ีมี

บทบาทเป็นตวัละครประกอบได้รับความสนใจจากผู้ชมน้อยลง ทัง้ท่ีเป็นตวัละครต้นเหตุท าให้พระสธุนและ    

นางมโนห์ราได้พบกนั นัน่ก็คือ “พรานบุณ” (ประสาท  ทองอร่าม, สมัภาษณ์, 27 มกราคม 2562) 

 

 

ภาพที่  1  การแสดงละครชาตรีแบบเดิม 

(ท่ีมา : เสาวณิต  วิงวอน. 2554. น. 174) 
 



 

“พรานบุณ” หรือ พรานบุณฑริก (อ่านวา่ บุญ-ดะ-ริก ซึง่แปลวา่ บวัขาว) เป็นตวัละครประกอบท่ีส าคญั

ตวัหนึ่งในละครชาตรี เร่ือง มโนห์รา ซึ่งเป็นตวัด าเนินเร่ืองราวในช่วงแรกของการแสดงถือว่าเป็นปฐมบทของ

การแสดงละครเร่ืองนี ้ โดยเค้าโครงของเร่ือง มโนห์รา น ามาจากเร่ืองเล่าอดีตชาติของพระสมณโคดม                     

ตวัละครพรานบุณ ในเร่ือง มโนห์รา เป็นพรานผู้หนึง่ท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองนครปัญจาล ครัง้หนึง่พรานบุณได้เข้าป่า

ลา่สตัว์แล้วได้ไปช่วยชีวิตพญานาค ช่ือ ชมพูจิต โดยพรานบุญได้ฆ่าผู้ประทุษร้ายต่อพญานาคตาย ท้าวชมพู

จิตซึง่เป็นพญานาคจึงพาพรานบุณลงไปเมืองบาดาลและท าความเคารพสกัการะพรานป่าเป็นเวลา 7 วนั แล้ว

ก็พากลบัมาสง่ท่ีเมืองมนุษย์พร้อมกับมอบเพชรนิลจินดาให้กับพรานบุณไว้อย่างมากมายแล้วสัง่ไว้ว่าต่อไป

ภายหน้าถ้าต้องการให้ช่วยเหลือขอให้บอกจะยินดีช่วยทุกอย่าง ครัน้วนัหนึ่งพรานบุญได้ออกไปลา่สตัว์ในป่า

จนถึงอาศรมพระฤาษี ซึ่งอยู่ใกล้กบัสระโบกขรณีจึงเข้าไปนมสัการ บงัเอิญวนันัน้ตรงกับวนัเพ็ญกลางเดือนฝงู

กินรีจะพากนัมาเลน่น า้สง่เสยีงมาจนถึงอาศรมของพระฤาษี พรานบุณได้ยินจึงไปแอบดแูล้วคิดอยากจะจบันาง

กินรีไปถวายพระสธุนจึงกลบัไปปรึกษาพระฤาษีเพื่อหาวิธีจบันางกินรี จึงทราบวา่ต้องใช้บว่งบาศ ท่ีได้จากท้าว

ชมพูจิตในการจับเทา่นัน้ พรานบุญจึงเดินทางไปขอบ่วงบาศจากท้าวชมพูจิตแล้วน ามาจบันางกินรีในวนัเพ็ญ

ตอ่มาเพื่อจะได้น าไปถวายพระสธุน (กรมศิลปากร, 2498, น. 8-9) 

 

 

ภาพที่  2  สจิูบตัร ละคร เร่ือง มโนห์รา 

(ท่ีมา : กรมศิลปากร, 2498) 



 ละครเร่ือง มโนห์รา ท่ีน าออกแสดง ณ โรงละครศิลปกร นัน้ได้มีการปรับปรุงขึน้ใหม่ โดยน าเอา

นาฏยกรรมหลายอย่างมาผสมผสานกนั แต่ก็คงแนวทางละครชาตรีของเดิมไว้ แม้จะไม่คุ้นชิน แต่ผู้ ท่ี ได้รับชม

ยอ่มจะได้ยินส าเนียงเลยีนแบบของชาวไทยในจงัหวดัภาคใต้ ซึง่เป็นส าเนียงขบัร้องของละครชาตรีท่ีน ามาเป็น

แบบอย่างแต่เดิม (กรมศิลปากร, 2498, น. 6-7) รวมถึงองค์ประกอบหลาย ๆ  อย่างในการแสดงก็ยงัให้เห็นถึง

รูปแบบของละครชาตรี ในการแสดงนัน้ ยงัก าหนดให้ตวัพรานบุณพดูเจรจาโดยเลยีนส าเนียงของชาวใต้อีกด้วย 

 จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้วา่ตวัละครพรานบุณมีความส าคญัอยา่งยิ่งในละคร เร่ือง มโนห์รา ในทางด้าน

วรรณกรรมพรานบุญเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าให้นางเอกกบัพระเอกมาพบกนัจนท าให้เกิดเร่ืองราวตา่ง ๆ ตามมา 

ดงันัน้ในบทความนีจ้ึงมุ่งน าเสนอตวัละครพรานบุณในละคร เร่ือง มโนห์รา ของกรมศิลปากร ทัง้บทบาทและ

ความส าคญัของตวัละครพรานบุณโดยศึกษาข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง สมัภาษณ์ข้อมูล จากศิลปินอวุโส 

และการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาค้นคว้าเชิงลกึตอ่ไป  

 

 

ภาพที่ 3  พรานบณุจบันางมโนห์รา 

(ท่ีมา : https://www.gqthailand.com โดย ภทัรชนน ศกัด์ิศิริสมัพนัธ์.  วนัท่ี 24 ตลุาคม พ.ศ. 2560) 

 

รูปแบบการแสดง 

 การแสดงละคร เ ร่ือง มโนห์รา ของกรมศิลปากร เ ร่ิมจัดการแสดงขึน้ครัง้แรก  เ ม่ือวันท่ี 26                     

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 ณ โรงละครศิลปากร ซึ่ง มีรูปแบบการแสดงท่ีปรับปรุงและสร้างบทขึ น้ใหม่                            

โดยแบง่ได้ 5 ฉาก ดงันี ้

 ฉากท่ี 1  สระโบกขรณี   กลางป่า 



 ฉากท่ี 2  ต าหนกันางมโนห์รา นครปัญจาล 

 ฉากท่ี 3  หน้าพระลาน  นครปัญจาล 

 ฉากท่ี 4  ป่า ( ตอน 1 อาศรม  ใกล้สระโบกขรณี และตอน 2 ป่าลกึ) 

 ฉากท่ี 5  ท้องพระโรง  นครไกรลาศ 

(กรมศิลปากร, 2498, น. 3) 

 

 

ภาพที่  4  การแสดงละคร เร่ือง มโนห์รา ตอน พรานบุณจบันางมโนห์รา 

(ท่ีมา : เสาวณิต  วิงวอน. 2554. น. 175) 

 

 ตวัละครพรานบุณจะปรากฏในฉากท่ี 1 สระโบกขรณี กลางป่าหิมพานต์ ซึ่งเป็นการเปิดเร่ืองของการ

แสดงละครเร่ืองนี ้โดยในบทละครมีเนือ้ร้องท่ีแนะน าตวัพรานบุณไว้วา่  
 

 “ กล่าวถึงพรานป่า ช่ือว่าพรานบุณ  เคยได้ท าคุณ  แก่ท้าวนาคา 

มีบ่วงนาคราช   อ านาจแรงกล้า  พรานไพรได้มา จากแดนบาดาล 

หมายจับกินรี  สาวศรีโสภา  เคยโบกบินมา  โสรจสรงสนาน 

ณ โบกขรณี   เป็นที่ส าราญ  ทุกทุกเพ็ญวาร  ตามประเพณี 

พรานไพรหมายปอง ค่อยย่องค่อยย่าง ตามแถวแนวทาง ระหว่างไพรศรี 

มือก ากระชับ   จับบ่วงวาสุกรี  หมายคล้องกินรี สาวสวยส าอาง 

ชะแง้แลจ้อง  มือป้องพักตรา  ดูบนเวหา  ทางมาของนาง  

เห็นแต่วิหก   โผนผกบินพลาง ยังไม่เห็นทาง  ว่าเธอจะมา ”  

(กรมศิลปากร, 2498, น.1 ) 



 จากเนือ้ร้องในบทละครข้างต้นจะกลา่วถึงตวัพรานบุณท่ีมีอาวธุคูก่าย คือ บว่งนาคราช ท่ีมีจุดประสงค์

ในการไปจบัตวันางกินรี ซึ่งเป็นเหตการณ์ส าคญัในเร่ือง อีกทัง้รูปแบบการแสดงในฉากนีเ้ป็นการร าเด่ียวของ

ตวัละครพรานบุณ หลงัจากการร าตามบทร้องก็จะมีการเจรจาเป็นภาษาใต้ในการอธิบายขยายความต่อจาก

บทร้อง นอกจากนัน้ยงัมีการร้องประกอบการร าของตนเองอีกด้วย ซึ่งเป็นการแสดงถึงไหวพริบ ความสามารถ 

และฝีมือของนกัแสดงท่ีได้รับบทบาทการแสดงตวัพรานบุณ     

 

 

ภาพที่  5  การแสดงละคร เร่ือง มโนห์รา ตอนพรานบุณจบันางมโนห์รา มลูนิธินาฏศิลป์สมัพนัธ์ 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com โดย pandakas วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561)  
 

บทบาทและความส าคัญตัวพรานบุณ ในละคร เร่ือง มโนห์รา ของกรมศลิปกร 

 ตวัพรานบุณได้มีบทบาทและความส าคญัในการแสดงละคร เร่ือง มโนห์รา ของกรมศิลปกร ท่ีมีบท

น้อยท่ีสดุเพราะออกมาเพียงฉากเดียวเทา่นัน้ แตมี่บทบาทส าคญัท่ีสดุเน่ืองจากเป็นสาเหตุท่ีท าให้นางมโนห์รา

และพระสธุนได้พบกนั ซึง่ก่อนจะน านางมโนห์ราไปถวายแก่พระสธุนตวัพรานบุณก็ได้มีการยือ้ยุดฉุดรัง้กับนาง

มโนห์รา เป็นอีกฉากหนึง่ทีแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของตวัพรานบุณ ดงัเนือ้ร้องท่ีวา่ 
 

 “ พรานรุดฉุดรัง้  ดึงด้วยก าลัง  ให้นางจรจรัล  

 เคี่ยวเข็ญข่มขู่  ลากลู่พัลวัน  พาลัดดัดดัน สู่ดงพงพี  

แม้นางมโนห์รา  จะขอกรุณา  วอนว่าพาที 

แต่ว่าพรานไพร  มิได้ปราณี  ตะคอกเฆี่ยนตี ตลอดทางไป ” 

(กรมศิลปากร, 2498, น. 4) 



 จากบทร้องข้างต้นจะเห็นได้ว่าพรานบุณมีการแสดงออกถึงบทบาทในการพานางมโนห์ราเดินทางไป

เมืองนครปัญจาล ซึ่งในการแสดงนัน้ตวัพรานบุณก็ได้มีทัง้การร้องและการร าเอง แตกต่างจากตวัละครอ่ืนใน

เร่ืองท่ีมีหน้าท่ีเพียงเจรจาและร าประกอบเพลง เท่านัน้ ดังนัน้บทบาทและความส าคัญตัวพรานบุณ                   

ในละคร เร่ือง มโนห์รา ของกรมศิลปกร จึงสามารถแบง่ได้ 4 ประเด็น ดงันี ้

 1.  การร า ในการร าของตวัพรานบุณ จะปรากฏในการแสดงช่วงท่ี 1 ในละคร เร่ือง มโนห์รา เป็นการร า

ท่ีแตกต่างจากตัวละครอ่ืนท่ีไม่ต้องจ าเป็นต้องอ่อนช้อยสวยงาม แต่เน้นการร าประกอบตีท่าตามบทร้องใน

ลกัษณะของบทบาทพรานป่าท่ีมีทา่ทางคลอ่งแคว่วอ่งไว กระชบักระเฉง  

 2.  การเจรา ของตวัละครพรานบุณจะใช้ภาษาและส าเนียงใต้ในการพูดเน่ืองจากเป็นตวัละครท่ีน ามา

จากละครชาตรีแบบเดิมจึงยงัต้องคงเอกลกัษณ์ไว้ ซึง่ในละคร เร่ือง มโนห์รา มีเพียงตวัพรานบุณเทา่นัน้ท่ีเจรา

เป็นภาษาใต้ 

 3.  การร้อง นอกจากการร าและเจราของตัวพรานบุณท่ีมีบทบาทส าคัญแล้วยังมีการร้องท่ีส าคัญ 

เน่ืองจากเป็นตัวละครท่ีต้องร้องประกอบการแสดงเอง เน่ืองจากตัวละครอ่ืนจะมีบทบาทเพียงร าและ              

เจรจาเทา่นัน้ แตต่วัละครพรานบุณนัน้มีบทบาทส าคญัทัง้ร า เจรจา และร้องด้วยตนเอง 

 4.  อารมณ์ในการแสดง เน่ืองจากตวัพรานบุณต้องใช้ทกัษะหลายด้านในการแสดงทัง้ ร้อง ร า เจรจา 

ดงันัน้ผู้ ท่ีได้รับบทบาทจะต้องมีอารมณ์ร่วมไปกบัตวัละคร 

ในการรับบทบาทตวัพรานบุณนัน้ไม่เพียงจะต้องมีการร าท่ีดีเทา่นัน้ แตจ่ะต้องมีไหวพริบในการร้องและ

ร าด้วยตนเอง และเป็นเพียงตวัละครเดียวในเร่ืองท่ีเจรจาเป็นภาษาใต้ และแต่งกายของตวัละครในเร่ืองแต่ง

กายแบบยืนเคร่ือง แต่ตัวพรานบุณจะแตกต่างจากตัวละครอ่ืนเพื่อคงเอกลกัษณ์ของความเป็นละครชาตรี

แบบเดิมไว้อยู่ โดยพรานบุณจะแต่งกายตามแบบลกัษณะพรานป่าคือ นุ่งผ้าโจงหยกัรัง้สีแดง ใสเ่สือ้ลงยันต์  

ผกูผ้าประเจียด สะพายยา่ม (บว่งนาคบาศ) ถือหอกซดั ท่ีสิง่ท่ีโดดเด่นของตวัละครพรานบุณในเร่ืองนี ้ คือ สวม

หน้ากากสีแดง หรือ หน้ากากพรานบุณ  ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ท่ีเด่นชัดของตัวพรานบุณตามแบบละครชาตรี                

ในเร่ือง มโนห์รา  

 

การถ่ายทอดการแสดง 

ในยุคของกรมศิลปากรได้น าละครชาตรีมาประยุกต์และแต่งบทขึน้ใหม่ ทัง้การปรับปรุงท่าร า                 

ดนตรี และมีการผสมผสานเคร่ืองดนตรีระหว่างของละครชาตรีทางภาคใต้กับวงป่ีพาทย์ของภาคกลาง 



กลายเป็นละครชาตรีเคร่ืองใหญ่ ซึ่ง เป็นการปรับปรุงท่ีงดงามและนิยมอย่างยิ่ ง  เ ม่ือปี  พ.ศ.2498                              

ทางกรมศิลปากรได้คัดเลือกผู้ แสดงออกเป็น 2 ชุด โดยผู้ ท่ีได้รับบทบาทตัวพรานบุณเป็นตัวแรกของ                    

กรมศิลปากร คือ ชุด ก. ครู ยอแสง ภคัดีเทวา และ ชุด ข. ครูจ านง พรภิสทุธ์ิ (กรมศิลปากร, 2498. น.17) 
 

 

ภาพที่ 6  ครูยอแสง  ภคัดีเทวา 

ท่ีมา : วิทยาลยันาฏศิลป 
 

ต่อมา ครูยอแสง ภคัรดีเทวา ได้ถ่ายทอดให้รุ่นต่อไป คือ ครูประสาท ทองอร่าม ต่อมาถ้าพูดถึงการ

แสดงละคร เร่ือง มโนห์รา นอกจากจะรู้จกัตวัพระสธุนและตวัมโนห์ราแล้ว ผู้ชมสว่นใหญ่ก็จะรู้จกัตวัพรานบุณ  

เพราะถ้าพดูถึงบทบาทของตวัพรานบุณในละคร เร่ือง มโนห์รา ก็จะเป็นตวัละครหนึง่ท่ีมีบทบาทส าคญัทัง้ด้าน

วรรณกรรม ด้านภาษา ด้านบทบาทในการแสดง  ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตวัพรานบุณ 

จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดท าให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของตัวพรานบุณ ในละครโนราชาตรี              

เร่ือง พระสธุนธ์ - มโนราห์ ท่ีนิยมแสดงในแถบภาคใต้ของไทย สมัยก่อนละครชาตรีจะนิยมเลน่แค่เพียง 3 ตวั 

คือ ตวันางโรง ตวันางเอก และตวัเบ็ดเตลด็ (ตวัประกอบ) โดยตวัพรานบุณจะจดัอยูใ่นประเภทตวัเบ็ดเตล็ดท่ีมี

ความส าคญัในการด าเนินเร่ืองท่ีท าให้พระเอกและนางเอกมาพบกนั 

กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงและแต่งบทละคร เร่ือง มโนห์รา ขึน้ใหม่ผสมผสานระหว่างดนตรีทาง

ภาคใต้กับภาคกลางเข้าด้วยกันและได้น าออกแสดง ณ โรงละครศิลปกร ทัง้ทางนาฏยกรรมหลายอย่างมา



ผสมผสานกันอยา่งลงตวัแต่ยงัคงแนวทางละครชาตรีของเดิมไว้ ในการแสดงนัน้ยงัก าหนดให้ตวัพรานบุณพดู

และเจรจาโดยเลยีนส าเนียงของชาวใต้อีกด้วย 

 การแสดงละคร เร่ือง มโนห์รา ของกรมศิลปากร ท่ีปรับปรุงขึน้ใหม่นัน้มีทัง้หมด 5 ฉาก แต่ตวัละคร

พรานบุญจะปรากฏเพียงในฉากท่ี 1 สระโบกขรณี กลางป่าหิมพานต์ ซึ่งเป็นการเปิดเร่ืองของการแสดงละคร

เร่ืองนี ้ด้านรูปแบบการแสดงในบทละครมีเนือ้ร้องท่ีแนะน าตวัพรานบุณท่ีมีจุดประสงค์ในการไปจบัตวันางกินรี 

ซึ่งเป็นเหตการณ์ส าคญัในเร่ือง อีกทัง้ในรูปแบบการแสดงในฉากนีเ้ป็นการร าเด่ียวของตวัละครพรานบุณ การ

เจรจาเป็นภาษาใต้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัละครพรานบุณ ถือวา่เป็นการแสดงถึงไหวพริบ ความสามารถ และ

ฝีมือของนกัแสดงท่ีได้รับบทบาทการแสดงตวัพรานบุณ 

 นอกจากการร าและการเจรจาแล้วตวัละครพรานบุณยงัมีลกัษณะเฉพาะในด้านรูปแบบการแสดง คือ 

มีการร้องประกอบกับการร าไปพร้อมกัน ดังนัน้นักแสดงท่ีได้รับบทบาทนีต้้องมีทักษะหลายด้าน มีไหวพริบ                 

มีฝีมือ และหมัน่ฝึกซ้อมตนเองอยูเ่สมอ จึงจะได้รับเลอืกจากครูให้แสดงในบทบาทพรานบุณ  

 

สรุป  

 บทบาทและความส าคัญของพรานบุณในละคร เร่ือง มโนห์รา  คนท่ีได้รับบทบาทในการแสดง                  

ตวัพรานบุณนีต้้องมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการท่ีจะได้รับคดัเลือกออกแสดง เม่ือ พ.ศ.2498 ซึ่งเป็นครัง้แรก              

ท่ีกรมศิลปากรได้น าการแสดงละคร เร่ือง มโนห์รา จัดออกแสดงเป็นครัง้แรก มีนักแสดงท่ีรับบทบาทเป็น                 

ตัวพรานบุณ แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุด ก. ครูยอแสง  ภักดีเทวา และ ชุด ข. ครูจ านงค์  พรภิสุทธ์                       

ซึ่งต่อมาครูยอแสง ภักดีเทวา ได้ถ่ายทอดกระบวนท่าร าและกลวิ ธีในการแสดงตัวพรานบุญให้กับ                          

ครูประสาท  ทองอร่าม ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีฝีมือในการแสดงทุกแขนง ซึ่งบทบาท                    

และความส าคญัตวัพรานบุณ ในละคร เร่ือง มโนห์รา ของกรมศิลปกรนัน้ สามารถแบง่ได้ 4 ประเด็น ดงันี ้

 1.  การร า ในการร าของตวัพรานบุณ จะปรากฏในการแสดงช่วงท่ี 1 ในละคร เร่ือง มโนห์รา เป็นการร า

ท่ีแตกต่างจากตัวละครอ่ืนท่ีไม่ต้องจ าเป็นต้องอ่อนช้อยสวยงาม แต่เน้นการร าประกอบตีท่าตามบทร้องใน

ลกัษณะของบทบาทพรานป่าท่ีมีทา่ทางคลอ่งแคว่วอ่งไว กระชบักระเฉง  



 2.  การเจรา ของตวัละครพรานบุณจะใช้ภาษาและส าเนียงใต้ในการพูดเน่ืองจากเป็นตวัละครท่ีน ามา

จากละครชาตรีแบบเดิมจึงยงัต้องคงเอกลกัษณ์ไว้ ซึง่ในละคร เร่ือง มโนห์รา มีเพียงตวัพรานบุณเทา่นัน้ท่ีเจรา

เป็นภาษาใต้ 

 3.  การร้อง นอกจากการร าและเจราของตัวพรานบุณท่ีมีบทบาทส าคัญแล้วยังมีการร้องท่ีส าคัญ 

เน่ืองจากเป็นตัวละครท่ีต้องร้องประกอบการแสดงเอง เน่ืองจากตัวละครอ่ืนจะมีบทบาทเพียงร าและ              

เจรจาเทา่นัน้ แตต่วัละครพรานบุณนัน้มีบทบาทส าคญัทัง้ร า เจรจา และร้องด้วยตนเอง 

 4.  อารมณ์ในการแสดง เน่ืองจากตวัพรานบุณต้องใช้ทกัษะหลายด้านในการแสดงทัง้ ร้อง ร า เจรจา 

ดงันัน้ผู้ ท่ีได้รับบทบาทจะต้องมีอารมณ์ร่วมไปกบัตวัละคร 

 จะเห็นได้ว่าผู้ ท่ีได้รับบทแสดงเป็นตวัพรานบุญนัน้มีจ านวนผู้แสดงน้อย และบางคนก็ไม่มีคุณสมบติั

ตรงตามท่ีครูก าหนดไว้จึงท าให้ไม่มีคนรับการถ่ายทอดตอ่จากรุ่นปัจจุบนั คือ ครูประสาท  ทองอร่าม บทความ

เร่ืองนีจ้ึงต้องการน าเสนอมุมมองด้านบทบาทและความส าคัญของตัวพรานบุณให้คนทั่วไปได้รู้จักและให้

ความส าคญัมากยิ่งขึน้ ทัง้ทางด้านรูปแบบการแสดง และด้านความสามารถของนกัแสดงท่ีรับบทบาทพราน

บุณ รวมถึงการถ่ายทอดทา่ร าจากครูตัง้แตใ่นอดีตจนถึงครูในยคุปัจจุบนั 
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