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Abstract 
 

Sepa Khun Chang-Khun Phaen, the Royal Wachirayan Library Version, 
published in 1917, is recognized as one of Thailand’s most prominent 
literatures and has been popular for generations.  As a result, the adaptation of 
the story has been produced in many forms of writing.  By 1917, almost all 
Khun Chang-Khun Phaen adaptations were in the form of verse such as sepa, 
lakorn duek dam ban (a type of play influenced by the opera), lige (a Thai 
traditional dramatic performance), etc.  After 1917, Khun Chang-Khun Phaen 
verses declined while prose forms including novel, prose play, abridged edition 
of prose and documentary enjoyed more popularity.  The story has also 
appeared in the forms of film, television play and cartoon. 

 
 

บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนเปนวรรณคดีเอกสําคัญเรื่องหนึ่งของไทย ซึ่งไดรับการยกยองจาก
วรรณคดีสโมสร1 ใหเปนยอดแหงวรรณคดีประเภทกลอนสุภาพ (ปรุงศรี วัลลิโภดม, 2524, 653)   ดวย         
คําประพันธที่มีความไพเราะคมคาย และเนื้อหาชวนติดตามอยางยิ่ง  อีกทั้งวิถีชีวิตของตัวละครในเรื่องขุนชาง
ขุนแผนยังเปนเสมือนภาพสะทอนวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมตางๆ ที่สัมพันธกับคนไทยในอดีตไดอยางดี 

เรื่องขุนชางขุนแผนมีประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยแพรหลายในหมูชาวบาน
ในลักษณะของวรรณกรรมมุขปาฐะมานานกอนที่จะมีการเผยแพรในลักษณะของวรรณกรรมลายลักษณใน
สมัยรัตนโกสินทร   เนื้อเรื่องขุนชางขุนแผนมีเคาโครงจากเรื่องราวของบุคคลที่มีชีวิตอยูจริงตั้งแตสมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยมีหลักฐานจากหนังสือคําใหการชาวกรุงเกาและไดมีการนําเนื้อเรื่องมาเลาเปนนิทานสืบตอกันมา 
(สมเด็จ ฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  2510,  (3)-(14) ) 

การแตงบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนในชวงแรก   กวีคงแตงเฉพาะตอนที่จะใชขับเทานั้น   คงจะ
ยังมิไดแตงเรียงตอกันตั้งแตตนเรื่องจนจบ เนื่องจากเรื่องขุนชางขุนแผนมีความยาวมาก ไมสามารถขับทั้งเรื่อง
ใหจบภายในคืนเดียวได   กวีจึงมักแตงและบันทึกบทเสภาเทาที่จะขับจบไดภายในหนึ่งคืนเทานั้น   ตนฉบับ
บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงปรากฏแตงฉบับยอย ๆ  ไมตอเนื่องกันตลอดทั้งเรื่อง 
(สมเด็จ ฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2510, (15) )    จนสมัยรัชกาลที่ 2  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา-
นภาลัยไดรับสั่งใหกวีในราชสํานักรวมกันแตงบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนขึ้น โดยแบงเนื้อเรื่องขุนชาง
ขุนแผนเปนตอน ๆ ใหกวีแตละคนไปแตง  และเมื่อแตงเสร็จก็โปรดใหขับถวาย  บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน 
จึงเริ่มมีการแตงใหเนื้อเรื่องแตละตอนเชื่อมตอกันตั้งแตนั้น (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  2468, 34) 
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ป พ.ศ. 2415  บทเสภาสํานวนหลวงไดรับการพิมพเผยแพรเปนครั้งแรก ทําใหบทเสภาเรื่องขุน
ชางขุนแผน สํานวนหลวงเปนที่นิยมนํามาขับกันมากขึ้น    คนขับเสภาสํานวนชาวบานจึงลดนอยลงและ
หลังจากพิมพบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนแลวก็ไมปรากฏวามีผูแตงบทเสภาขึ้นใหมแตอยางใด    จนเมื่อป 
พ.ศ. 2460  หอสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครไดจัดการชําระหนังสือเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนขึ้นใหม  โดย
รวบรวมจากตนฉบับเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนสี่ฉบับหลักและแทรกฉบับยอย ๆ  ที่ครูเสภาสมัยหลังแตงขึ้น
ประชัน   ทั้งยังไดแตงซอมและแตงเชื่อมชวงตอของแตละตอนใหเหมาะกับเนื้อเรื่อง (สมเด็จ ฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ, 2510,  (33)-(40) )   บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร
นี้ เปนบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับที่ไดรับการยอมรับและเปนที่นิยมแพรหลายมาจนถึงทุกวันนี้ และมี
ผูนําบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนไปดดัแปลงเปนรูปแบบคําประพันธประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย 

คนสวนใหญมักจะรูจักเรื่องขุนชางขุนแผนที่แตงเปนบทเสภาเทานั้น แตแทจริงแลวเรื่องขุนชาง
ขุนแผนไดรับความนิยมอยางมากจนมีการดัดแปลงใหปรากฏในรูปแบบคําประพันธประเภทอื่นๆ อีกมากทั้ง  
บทละคร  นวนิยาย  ภาพยนตร  การตูน ฯลฯ    แมเรื่องขุนชางขุนแผนที่ดัดแปลงในรูปแบบคําประพันธตางๆ 
เหลานี้จะไมไดรับยกยองเทียบเทากับบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ  หากแตวรรณกรรม
ดัดแปลงเรื่องขุนชางขุนแผนหลายฉบับ ก็มีคุณคาทางวรรณศิลปควรแกการนํามาศึกษาอยางยิ่ง 

หลังจากการพิมพเผยแพรบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุด ฯ เมื่อ พ.ศ. 2460 แลว  มี
ผูนําเรื่องขุนชางขุนแผนมาดัดแปลงดวยรูปแบบคําประพันธที่แตกตางกันไป  สามารถจําแนกเปนประเภท
ตาง ๆ ไดแก  บทละคร   บทรอยกรอง    รอยแกวฉบับตัดยอ    นวนิยาย    สารคดี    ภาพยนตร   ละคร
โทรทัศน    เพลง   และการตูน 

 

บทละคร 
1. บทละครรํา 

ละครรําเปนละครดั้งเดิมของไทยที่มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพัฒนาจากละครของอินเดยี 
ละครรํานั้นแบงเปนสามประเภท ไดแก   ละครชาตรี    ละครใน  และละครนอก    ละครชาตรีมีลักษณะ
เดียวกับโนราในปจจุบัน    ละครในคือละครที่เลนกันราชสํานัก ผูเลนเปนผูหญิงลวน     สวนละครนอกคือ
ละครที่เลนกันนอกราชสํานัก ผูเลนเปนชายลวน    ละครรํานั้นบทละครจะแตงดวยกลอนบทละคร  มีการ
ระบุทํานองการรองและเพลงหนาพาทยที่บรรเลงประกอบอากัปกิริยาของตัวละครกํากับในบทดวย 

บทละครรําเรื่องขุนชางขุนแผนปรากฏครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ 3  โดยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ทรงประกาศยกเลิกละครหลวงที่เลนในราชสํานัก ทําใหรูปแบบของละครในซึ่งใชผูหญิงเลนมิไดถูกจํากัด
เฉพาะในราชสํานักอีกตอไป    ในสมัยรัชกาลที่ 3  มีเจานายหลายพระองคทรงเริ่มฝกหัดคณะละครผูหญิง
ตามแบบละครหลวงอยางในสมัยรัชกาลที่ 2 ขึ้น เชน เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี)   เจาพระยา-
นครศรีธรรมราช (นอย ณ นคร ) และกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย  เปนตน (สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ, 2507, 155) 
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สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวร มหาศักดิพลเสพยนั้น ทรงพระราชนิพนธบทละครขึ้นใหมหลาย
เรื่อง โดยเฉพาะบทละครเรื่องขุนชางขุนแผนที่ทรงพระราชนิพนธขึ้นถึงสามตอน ไดแก ตอนวันทองหึง ตอน
ขุนแผนขึ้นเรือนขุนชางและตอนวันทองหามทัพ บทพระราชนิพนธเรื่องขุนชางขุนแผนของสมเด็จ ฯ กรม
พระราชวังบวร มหาศักดิพลเสพยนี้   ถือเปนเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับแรกที่ปรากฏในลักษณะบทละคร 
(สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2467, ข-ค)  

นอกจากนี้มีบทละครรําเรื่องขุนชางขุนแผนอีกฉบับหนึ่งเปนบทพระราชนิพนธในระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว คือ “บทละครเรื่องขุนชางขุนแผนชุดแตงงานพระไวย” โดยทรงปรับปรุงจากบท
เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ และทรงตัดทอนเนื้อหาบางสวนเพื่อความสั้นกระชับเหมาะที่จะ
จัดแสดงแตเนื้อความโดยสวนใหญ ทรงยังคงไวตามบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุด ฯ เชนเดิม 
2. บทละครเสภา 

ละครเสภามีลักษณะคลายละครนอก ทั้งวิธีแสดง เพลงรอง และทํานองดนตรี    แตขอแตกตางคือ 
ละครเสภานั้นจะตองมีการขับเสภาแทรกอยูดวย จึงจะเรียกวาละครเสภา (ปญญา นิตยสุวรรณ, 2542, 5813) 
ละครเสภาหรือเรียกอีกช่ือวา “เสภารํา”   เปนการแสดงที่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 โดยผสมผสานระหวางการ
เลนเสภาและละคร     กระบวนการเลนจะมีคนขับเสภาและเลนปพาทยเชนเดียวกับละครทั่วไป แตจะมีตัว
ละครมาทําบทตามคําขับเสภาและเจรจาอยางละคร (สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2468, 48-49)  บท
ละครเสภานั้นจะแตงดวยกลอนเสภา หากแตจะมีการระบุทํานองการรองและระบุเพลงหนาพาทยกํากับดวย 

บทละครเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนที่มีการพิมพเผยแพรครั้งแรก เปนบทพระนิพนธของพระเจา-
บรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงใชนามแฝง “ประเสริฐอักษร”  ทยอยพิมพเผยแพรเปนตอน ๆ 
ต้ังแตป พ.ศ. 2453-2456   โดยดัดแปลงจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนครั้งกรุงศรีอยุธยา 

ตัวอยางบทละครเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนที่จะยกมานั้น เปนบทละครเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน
ของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ (2456  ก, 16-17) ตอนเปรตนางวันทองแปลงกายดังนี้ 

  
แมศรี   (ใน)    วันทองเอย   วันทองแปลงโฉม 
นารักนาบรรโลม   นาตระโบมชื่นใจ... 
...โอยนั่งรากไทร,ไกวชิงชา  ดูแนดวงหนา,เจายิ้มแฉง 
จะตกลงเนอ,อยางเพอแกวง  สงสารเจาแนง,นอยเอย ฯ เพลงชาเพลงเร็วลา 
ขับ   (ใน)  รอยเรือ่ย,เฉื่อยวนา,ราตรีดึก เหลือพิลึก,ไพเราะ,เสนาะสมร 
สักระวา,ดอกสรอย,ลหอยกลอน  ชาโหย,โรยรอน,วิเวกดง 
ถอยคํา,ลํานาง,ชางรําพรรณ  จับกรรณ,เซิบซึง้,ตลึงหลง 
เสียงหวาน,ประสารสทอน,ฉออนลง  นาปลื้มจิตร,พิศวง,งวยงงฟง ฯ ๔ คํา 
 

จากตัวอยางนี้เห็นไดวา  บทละครเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ-
นราธิปประพันธพงศ มีลักษณะเปนบทละครเสภาอยางชัดเจน โดยมีการใชเพลงหนาพาทย  มีการกําหนด



 
 
 

เร่ืองขุนชางขุนแผนในรูปแบบตางๆ 74

ทวงทํานองในการรอง อยางในชวงตนของตัวอยางที่ผูแตงไดกําหนดเพลงรองไววาใหใชทํานอง “แมศร”ี    
ขณะเดียวกับก็ยังมีการขับเสภาประกอบการเลนละครเสภา ดังเนื้อความในสองบททายที่ระบุวา “ขับ” ซึ่ง
หมายถึงการขับเสภานั่นเอง     นอกจากนี้ในเนื้อความตอนอื่นก็มีกําหนดทํานองการขับอื่น ๆ ดวย  เชน    
นาคเกี้ยว  สระบุหรง   บังใบ   ชาโหย   เปนตน 

 สมัยรัชกาลที่ 5 เสภารํามีการพัฒนารูปแบบตอมาอีกลักษณะหนึ่งเรียกวา  “เสภาตลก” โดย
ดําเนินเรื่องตามเรื่องขุนชางขุนแผนแบบเดิมแตมีการแทรกบทตลกขบขันอยูโดยตลอด   ผูที่แตงเสภาตลกคน
แรกคือขุนรามเดชะ (หวง)  แตบางก็วาแตงโดย ขุนราม (โพ)  หรือขุนพลสงคราม (โพ)  เสภารําแบบตลกนั้น
ไดนําเรื่องขุนชางขุนแผนตอนเขาหองแกวกิริยามาดัดแปลง   ความสนุกของเสภาตลกอยูที่คนขับเสภาที่ตอง
ใชปฏิภาณในบทขับและบทเจรจาเพื่อสรางความขบขัน  โดยการลําเอียงเขาขางนายโรง (ขุนแผน)  การเกี้ยว
พาราสีตัวนาง (แกวกิริยา) และแกลงตัวตลก (มา)  นอกจากนี้ยังมีเสภาตลกอีกบทหนึ่งคือตอนเขาหองนางวัน
ทอง แตเมื่อดูสํานวนเห็นวาแตงโดยผูแตงคนละคนกับตอนเขาหองแกวกิริยา (มนตรี ตราโมท, 2540, 45-46) 
3. บทละครดึกดําบรรพ 

ละครดึกดําบรรพเปนละครรําชนิดหนึ่งที่เพิ่งมีปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 5    โดยลักษณะของละคร 
ดึกดําบรรพนี้แตกตางกับละครรําแบบเดิมหลายประการ เชน บทละครมีทั้งบทรองที่เปนกลอนบทละครและ    
บทเจรจาที่เปนรอยแกว โดยผูแสดงตองรองและเจรจาเอง  การดําเนินเรื่องเปนไปอยางรวดเร็ว ปพาทยที่ใช
บรรเลงเปนวงปพาทยที่คิดประดิษฐขึ้นใหมโดยเฉพาะเรียกวา “ปพาทยดึกดําบรรพ” เปนตน บทละครดึกดํา
บรรพนี้สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศและเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน (ม.ร.ว. หลาน  กุญชร) 
ไดปรับปรุงจากละครรําของเดิม  โดยเริ่มจัดแสดงขึ้นบริเวณโรงละครชื่อ “ดึกดําบรรพ”  ต้ังแตป พ.ศ. 2442 
ถึงป พ.ศ. 2452  (นิยะดา  เหลาสุนทร,  2543,120-128) 

สมเด็จฯ เจาฟา กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงนิพนธบทละครดึกดําบรรพไวหลายเรื่อง  ทั้งนี้
ยังไดทรงนิพนธบทละครดึกดําบรรพเรื่องขุนชางขุนแผนตอนวันทองหงึษไวดวย  แตบทละครดังกลาวทรง
นิพนธไมจบและไมเคยนําออกแสดง  จึงเพิ่งนํามาพิมพเผยแพรในภายหลัง (หมอมเจาดวงจิตร  จิตรพงศ  
2496, (21) ) 

ตัวอยาง  บทละครดึกดําบรรพเรื่องขุนชางขุนแผนตอนวันทองหึงษ  ของสมเด็จ ฯ เจาฟากรม-
พระยานริศรานุวัดติวงศ (2496 , 86-87) เปนตอนนางวันทองทราบขาวการตายของพลายแกว  มีดังนี้ 

 

รูปบนชานเรือน  วันทองกับสายทองอยูดวยกัน 
วันทองรอง-     โอพอพลายสายใจนองนี่นา ชรอยกรรมทํามาเปนแมนมั่น 
  แตไดอยูครอบครองกันสองวัน ตองพลัดพรากจากกันไปจําไกล 
  ปานฉนี้เจาจะกลับคืนหลัง  ฤๅกําลังรบสูกันอยูไฉน 
  จะคิดถึงนองมั่งฤๅยังไร  ไมเห็นใจนองจะตรอมใจตาย ฯ 
วันทอง- นองตาย   พอพลายไมไดเห็นใจแนละคะพี่   พ่ีชวยบอกพอพลาย 
  ดวยเถิดวานองจะขอลา (สอื้นไห) 
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สายทอง- ไมควรจะตีตัวไปกอนไข   อตสาหระงับอกระงับใจอยาทอแท   ถาแม 
  จะขืนทําตัวอยูยังงี้ก็ทาตาย   ก็เหมือนยังไมรักพอพลายเหมือนกัน 
  จงหักความวิโยคโศกศัลยสูแข็งขืนกลืนเขาปลา    ต้ังใจคอยทา 
  พอพลาย   พ่ีหมายวาไมชาหรอก  พอพลายคงจะกลับมาถึง 
 

จากตัวอยางนี้แสดงใหเห็นลักษณะของบทละครดึกดําบรรพอยางชัดเจน    โดยเฉพาะบทรอง
และบทเจรจาที่ตัวละครตองรองและเจรจาเอง  ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของบทละครดึกดําบรรพที่พัฒนาจาก
ละครรําแตเดิม 
4. บทลิเก 

ลิเกเปนละครพื้นบานประเภทหนึ่งที่แพรหลายมาจากภาคใต โดยชาวไทยมุสลิมนิยมการแสดง
ชนิดนี้มานานกอน พ.ศ. 2423    ตอมามีพัฒนาลักษณะการเลนเปนหลายประเภททั้ง ลิเกบันตน  ลิเกลูกบท  
และลิเกทรงเครื่อง  เปนตน(สุรพล วิรุฬหรักษ,  2522, 19)  บทลิเกจะแตงดวยกลอนลิเก เรื่องที่นํามาเลนนั้นมี
ทั้งเรื่องจากละครในและละครนอก  ทั้งนี้พบวามีการนําเรื่องขุนชางขุนแผนมาเลนลิเกดวยเชนกัน  

บทลิเกที่พิมพเผยแพรเปนลายลักษณครั้งแรกนั้น ปรากฏอยูในหนังสือช่ือ ลิเกสิบสองภาษา 2 ซึง่
พิมพครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2456  โดยเนื้อความที่ดัดแปลงเปนบทลิเกนั้นมาจากเรื่องขุนชางขุนแผนตอนตาง ๆ 
เชน ตอนวันทองหึง   ขุนชางแปลงสาร  เปนตน 

บทลิเกเรื่องขุนชางขุนแผนที่นําตัวอยางมานั้นอยูในตอนขุนแผนโกรธนางพิม จึงเดินทางไปเมือง
กาญจนบุรีกับนางลาวทอง ขุนชางคิดอุบายใหบาวนําสารปลอมมาใหนางพิมโดยอางวาเปนสารจากขุนแผน 

 

      ฝายนางพิมนิ่มนองลอองตา  ครั้นไดรับสาราดังใจหมาย 
  รีบคลี่สารออกอานดู   ดวยนางไมรูซึ่งแยบคาย 
  ในสาราวาพลายแกว   ผูผองแผวงามเฉิดฉาย 
  มาถึงพิมนิ่มนอง    ตามที่ตองหมองระกําใจ 
  ครั้งนี้ปนยับถึงอับอาย   ความทุกขไมวายสักเวลา  (รับ) 
      (ผะอบ  โปษะกฤษณะ,  2523 ,  85) 
 

รูปแบบคําประพันธของบทลิเกเรื่องขุนชางขุนแผนที่ยกมาเปนกลอนลิเก ซึ่งแตกตางกับกลอน
เสภา   เนื้อความที่ยกมาเปนเนื้อเรื่องในตอนขุนชางแปลงสาร ซึ่งไมปรากฏอยูในบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน
ฉบับหอพระสมุดฯ   หากแตกลับปรากฏอยูในบทลิเก จึงสันนิษฐานวาเนื้อความตอนขุนชางแปลงสารนั้น 
เปนการแตงเพิ่มเติมโดยกวีชาวบานเพื่อใหเนื้อเรื่องสนุกสนานยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ยังปรากฏการพิมพเผยแพรบทลิเกเรื่องขุนชางขุนแผนอีกฉบับหนึ่ง แตงโดยสังข พันธุ
ภักดี  ช่ือเรื่อง ขุนชางขุนแผนกลอนลิเก มีสองเลม   พิมพเผยแพรเมื่อป พ.ศ. 2521  โดยโรงพิมพเจริญกิจ 
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5. บทละครรอยแกว 
บทละครที่แตงเปนรอยแกวโดยตลอดทั้งเรื่องนั้นพึ่งมีปรากฏเผยแพรในไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5   

โดยเริ่มแรกนั้นเรียกวาบทละครพูด   นิยะดา เหลาสุนทร(2543, 143) ไดอธิบายวา  ละครพูดเปนละครที่
ดําเนินเรื่องดวยการพูดและมีการแสดงทาทาง อากัปกิริยาประกอบอยางคนสามัญ ไมมีการรํา การรองเพลง
หรือดนตรี แตมีฉากและเปลี่ยนฉากตามทองเรื่อง ละครพูดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวุธ 
สยามมงกุฎราชกุมาร ไดทรงจัดแสดงขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5   และละครประเภทนี้ก็ยังคงไดรับความ
นิยมแสดงมาจนถึงปจจุบัน  บทละครรอยแกวซึ่งมีเคาโครงเรื่องจากเรื่องขุนชางขุนแผนมีหลายเรื่อง ดังนี้ 
5.1  บทละครพูดเร่ืองขุนชางขุนแผนตอนพระไวยไปตีเชียงใหม 

บทละครรอยแกวเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับแรกเปนบทพระนิพนธของกรมหลวงพิชิตปรีชากร  
โดยทรงนิพนธในสมัยรัชกาลที่ 5  เนื้อความในบทละครดังกลาวเปนตอนพระไวยไปตีเชียงใหม    ตลอดทั้ง
เรื่องนั้นดําเนินเรื่องดวยบทสนทนา  แตไมมีบทรองหรือดนตรีประกอบ   ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

ทอนที่ 1 มานที่ 2 ฉากที่ 2  สนามหลวงเมืองเชียงใหม   เชียงอิน   เจาเมืองเชียงใหม    
อุปราช ราชวงศ พระยาลาว ทาวแสน   นั่งสนามพรอมกันวาราชการบานเมืองชําระ
ความตามธรรมเนียม ไมกําหนดคําพูด  คนใชเขามาหาเสนาผูใหญ  สงหนังสือและ
พูดกันเบาๆ 
เชียง. เฮย ๆ ปุนไพมาเยียหยังกา  เฮยสูหมูทาวพระยาใภลุกไหนมาวาเจื้อใดจา 
เทพ. สวาตุองคเปนเจาเขาหมูนี้เปนผูใชเจาพระยาใจไจถือหนังสือขดเขามาไหวษา 
 องคเปนเจา ๆ ขาเจา 
เชียง. เอว     วาอันเจาพระยาไจไจใหนก็ไดตังใจแมคําขาวอันใด   ลองนึกลองทาย 
 วาจะเปนขาวดีฤๅขาวฮาย 
อุป. สาธุหันคําฮายจะบมี   จะมิแต    ก็แตที่ดีเลาเจา 
                  (กรมหลวงพิชิตปรีชากร, 2472, 194) 
 

จากตัวอยางดังกลาวเห็นไดวาบทละครพูดเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับนี้ มีลักษณะแตกตางกับบท
ละครพูดทั่วไป เนื่องจากเปนบทละครที่ใชภาษาทองถิ่นภาคเหนือเปนหลัก สอดคลองกับเนื้อเรื่องขุนชาง
ขุนแผนในตอนที่นํามาแสดง ซึ่งใชฉากเมืองเชียงใหมตลอดทั้งตอน 
5.2  บทละครเวทีเร่ืองเสนหพอแผน 

เรื่องขุนชางขุนแผนที่ดัดแปลงในลักษณะละครรอยแกวปรากฏอีกครั้งในละครเวทีเรื่องเสนหพอ
แผน เปนบทละครของ ม.ร.ว. คกึฤทธิ์ ปราโมช  โดยแตงขึ้นและรวมแสดงเปนตัวละครขุนแผนดวย    บท
ละครนี้มีการดัดแปลงเนื้อเรื่องใหตางกับบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ เปนอยางมาก  โดย
ปรับเปลี่ยนเวลาและฉากในละครใหรวมสมัยขึ้น  เชน  นายชางเปนทนายความอยูที่สุพรรณบุรี  นายแผนรับ
ราชการอยูตางประเทศ  เปนตน 
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โครงเรื่องของบทละครเรื่องนี้แตกตางกับบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุด ฯ     โดย
บทละครเริ่มตนเมื่อนายแผนเดินทางมารวมงานแตงงานของงามผูเปนลูกชายซึ่งจัดที่บานของนายชาง  และ
ดวยความเจาชูของนายแผนก็สรางความลําบากใจใหกับตัวละครอื่น ๆ   ทั้งพิมผูเปนอดีตภรรยาของนายแผน 
และชางผูเปนสามีใหมของพิม      นายแผนพยายามรื้อฟนความสัมพันธกับพิม ทําใหนายชางไมพอใจ    และ
ปญหาก็หนักขอขึ้นเมื่อเสนหของนายแผนเกิดไปเปนที่ตองใจของศรีมาลาผูเปนคูหมั้นของงาม   แตที่สุดนาย
แผนก็สํานึกไดวาตนเปนตนเหตุของปญหาตาง ๆ  จึงพยายามแกไขจนเรื่องทุกอยางจบลงดวยดี 

บทละครเรื่องเสนหพอแผน เปนบทละครขนาดสั้นที่หยิบยืมลักษณะตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง
ขุนชางขุนแผนมาดัดแปลงเปนบทละครขําขัน หากแตผูแตงก็ไดสอดแทรกแนวคิดในบทละครดวยเชนกัน 
ทั้งความเจาชูที่ไมรูกาลเทศะของแผน โดยเฉพาะการเกี้ยวพาศรีมาลาซึ่งเปนลูกสะใภของตนเอง แตในที่สุด
แผนก็ยอมรับในเรื่องสังขารของตนเองและวางตัวเปนพอสามีที่ดีในตอนสุดทาย  บทละครเรื่องเสนหพอแผน 
เปนวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ที่ควรแกการศึกษาอยางยิ่ง 
5.3  บทละครเวทีเร่ืองพิมพิลาไลย 

บทละครเวทีอีกเรื่องหนึ่งที่นําเรื่องขุนชางขุนแผนมาดัดแปลง คือบทละครเรื่องพิมพิลาไลย แตง
โดยปาริชาติ  จึงวิวัฒนาภรณ  และจัดแสดงเมื่อป พ.ศ. 2538     บทละครเรื่องพิมพิลาไลยนี้ แตกตางกับบท
ละครเรื่องขุนชางขุนแผนทั่วไป  เพราะการแตงบทละครเรื่องขุนชางขุนแผนนิยมเลือกเนื้อเรื่องเพียงบางตอน
มาแสดงเทานั้น เพราะเรื่องขุนชางขุนแผนมีความยาวเกินกวาจะแสดงจบไดในคราวเดียว  แตบทละครเวที
เรื่องพิมพิลาไลยเปนบทละครที่นําโครงเรื่องใหญของวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนมาดัดแปลง เพื่อให
สามารถจัดแสดงไดจบเรื่องในเวลาจํากัด  บทละครเวทีดังกลาวเลาเรื่องราวขุนชางขุนแผนผานมุมมองของตัว
ละครนางวันทอง  มีการตัดทอนเหตุการณบางสวนออกไปเนื่องจากขอจํากัดดานเวลา     บทละครเวทีเรื่อง
พิมพิลาไลย ดําเนินเรื่องมาจบลงถึงตอนประหารนางวันทองเทานั้น 

 

บทรอยกรองสําหรับการขับและสําหรับการอาน 
วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนนั้นมีการดัดแปลงเปนคําประพันธรอยกรองหลายประเภท  

นอกจากแตงเปนบทเสภาและบทละครบางฉบับที่แตงเปนรอยกรองแลว     ยังมีการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่อง
ขุนชางขุนแผนดวยคําประพันธรอยกรองอื่น ๆ     โดยเฉพาะบทรอยกรองสําหรับการขับ หรือรองเลนกันเปน
เพลงพื้นบาน เชน เพลงฉอย หรือ แหล  เปนตน    อีกทั้งยังมีการนําวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนไป
ดัดแปลงเปนบทรอยกรองเพื่อตีพิมพสําหรับอานโดยเฉพาะดวย 

วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนที่ดัดแปลงเปนบทรอยกรองสําหรับการขับและสําหรับการอานมี
หลายฉบับ  ไดแก 
1. เพลงฉอยเร่ืองขุนชางขุนแผน 

เพลงฉอยนั้นปรับปรุงมาจากเพลงปรบไกและเพลงโคราช  เพลงฉอยนั้นใชกลอนอยางเพลง
โคราชเปนบทไหวครูและเกริ่นเพราะถือวาเพลงโคราชเปนครู      เมื่อถึงตอนที่รองแกกันที่เรียกวา ตอนประ 
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จะใชกลอนหัวเดียวอยางเพลงเรือ  แตไมตองมีสัมผัสตอนลงเพลงอยางเพลงเรือ และในสวนการกํากับจังหวะ
นั้นจะใชการปรบมืออยางเพลงปรบไกเปนเครื่องกํากับจังหวะ (เอนก  นาวิกมูล,  2523,  325) 

เนื้อหาของเพลงฉอยนั้นโดยทั่วไปจะมีเนื้อหาเหมือนเพลงพื้นบานทั่วไป   คือมีเนื้อหาในลักษณะ
เกี้ยวพาราสีระหวางหญิงชาย แตก็มีปรากฏวามีการเลนเพลงฉอยเลาเรื่องวรรณคดี ไทยดวยเชนกัน โดยเฉพาะ
เรื่องขุนชางขุนแผน  เพลงฉอยเรื่องขุนชางขุนแผนที่พบนั้น รวมอยูในหนังสือเครื่องเลนมหาพน รวมบทแหล
ตาง ๆ  ไมปรากฏผูแตง  เนื้อหาเริ่มตั้งแตตอนนางสรอยฟาและนางศรีมาลาหึงกันจนถึงตอนสรอยฟาทําเสนห  
ตัวอยางเพลงฉอยดังนี้ 

 

      (พระไวยวา) นองวาพี่รวมเรียงเคียงหนา    จะไมคิดระอาหรืออยางไร     
    โออนิจจานารีศรีมาลา  นองมาพูดจาเชนนั้นได 
   ตัวพ่ีรักเจาเทาชีวาต   เพียงใจเรียมจะขาดออกไป 
   พ่ีจะไขแสดงออกใหแจงเรื่อง  หนูนองแมอยาเคืองหัวใจ 
   หญิงใดใครจะลองลอยฟา  พ่ีรักสูศรีมาลาไมได ฯ 
      (เครื่องเลนมหาพน,  2432,   8,  5-6) 
 

ตัวอยางดังกลาวเปนวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนที่แตงเปนเพลงฉอย ซึ่งเปนวรรณกรรม     
มุขปาฐะประเภทหนึ่งที่ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรมากนัก    นอกจากบทเพลงฉอยที่ปรากฏใน
หนังสือเรื่องเครื่องเลนมหาพนแลว   เอนก นาวิกมูล ( 2523,  28-30) กลาววายังมีปรากฏเพลงฉอยเรื่องขุนชาง
ขุนแผนที่ พิมพเผยแพรโดยโรงพิมพหางสมุด อีกฉบับดวย 
2. บทแหลเร่ืองขุนชางขุนแผน 

แหลคือการเทศนหรือการขับรองเปนทํานองในการเทศนมหาชาติ  แหลนั้นมีสองประเภทคือ 
แหลใน หมายถึงการแหลทํานองตามเนื้อเรื่องมหาเวสสันดรชาดกแตละกัณฑ และแหลนอกหรือแหลเครื่อง
เลน หมายถึงการแหลเรื่องนอกคัมภีรเทศนมหาชาติ  แตงขึ้นเปนบทกลอนตาง ๆ  เพื่อใชประกอบเนื้อเรื่องใน
มหาชาติ  ทําใหเนื้อหาสาระตอนนั้น ๆ เดนขึ้นเปนที่ประทับใจผูฟง   แหลนอกมักนิยมแตงประกอบเนื้อหา
ในกัณฑมหาพน  กัณฑมหาราช และกัณฑชูชก เรียกวา เครื่องเลนมหาพนและเครื่องเลนมหาราช (นิคม  
เนียมศรีจันทร, 2533, 159) 

เนื้อหาของบทแหลเครื่องเลนนั้น สวนหนึ่งนําเนื้อหามาจากวรรณคดีเรื่องตาง ๆ  โดยมีการนํา
เรื่องขุนชางขุนแผนไปแตงเปนบทแหลเครื่องเลนดวยเชนกันบทแหลเครื่องเลนที่มีเนื้อหาจากเรื่องขุนชาง
ขุนแผนเทาที่สามารถรวบรวมไดนั้นมีทั้งหมดแปดบทแหล3  ไดแก      แหลพระไวย     แหลบายศรีเณรพลาย     
แหลเถรขวาด (มีสองสํานวน)    แหลขุนแผนฟนมาน   แหลหนูพิมพิลาลัย  แหลขุนแผนกลับจากทัพ  และ
แหลเณรแกว 

ตัวอยางบทแหลเครื่องเลนขุนชางขุนแผนที่ยกมาเปนบทแหลบายศรีเถรขวาด ในตอนเถรขวาด
ทูลลานางสรอยฟาเพื่อไปแกแคนพลายชุมพล  ดังนี้ 
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       แกะเปนสีกาเจาสรอยฟา  กัลยาณนาสงสาร 
 นางกมเกศนมัสการ  แลวถามอาจารยไปทันใด 
 ผาปูเอย ผาปูจา   อาราธนาจะไปขางไหน 
 ผาปูประสงคสิ่งอันใด  บอกสรอยฟาหาใหตามเจตนา 
          (เครื่องเลนมหาพน,  2432 ,  138) 
 

จากตัวอยางดังกลาวเปนบทแหลเถรขวาด ที่มีการพิมพเผยแพรในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทําใหเห็นวา
กอนการพิมพบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ นั้น เรื่องขุนชางขุนแผนก็มีการเผยแพรใน
ลักษณะบทแหลดวยเชนกัน 
3. เร่ืองขุนชางขุนแผนฉบับคํากลอนสรุปความ 

วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนอีกฉบับหนึ่งที่แตงเปนรอยกรองคือเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับคํา
กลอนสรุปความ แตงโดย โอสถ โกสิน  พิมพเผยแพรเมื่อ พ.ศ. 2507   วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับนี้
แตงดวยคําประพันธประเภทกลอนสุภาพ โดยรักษาโครงเรื่องตามบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระ-
สมุดฯ  ทุกประการ  โดยดําเนินเรื่องตั้งแตตอนกําเนิดตัวละครขุนชาง พลายแกว และนางพิม จนถึงตอนปราบ
จระเขเถรขวาด  ทั้งนี้ผูแตงเห็นวาบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ นั้นมีความยาวมาก  ไม
สะดวกในการอาน จึงมีเจตนาในการแตงหนังสือขุนชางขุนแผนฉบับคํากลอนสรุปความขึ้นเพื่อสรุปเนื้อเรื่อง
ขุนชางขุนแผนใหสั้นลง หากแตยังคงอรรถรสของความเปนบทรอยกรองเอาไวเชนเดิม 
4. นิราศขุนชางขุนแผน 

วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนที่แตงเปนบทรอยกรองอีกเรื่องหน่ึงคือเรื่องนิราศขุนชางขุนแผน 
แตงโดย ฉันท  ขําวิไล    พิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2513   วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับนี้ใชคําประพันธ
ประเภทกลอนนิราศ    โครงเรื่องนั้นเหมือนกับบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ  แตเลาเรื่อง
ในมุมมองของตัวละครนางวันทอง  โดยเปดเรื่องเมื่อนางวันทองถูกตัดสินประหาร แลวจากนั้นนางวันทองก็
เลายอนถึงชีวิตของตนใหชาวบานที่ลานประหารไดฟง  นิราศขุนชางขุนแผนนี้จบลงเพียงตอนประหารนาง
วันทองเทานั้น 

 

รอยแกวฉบับตัดยอ (abridged edition) 
หลังจากป พ.ศ. 2460 เปนตนมาถึงปจจุบัน การแตงและการเผยแพรเรื่องขุนชางขุนแผนใน

รูปแบบรอยกรองมีปรากฏนอยลง เนื่องจากรูปแบบวรรณกรรมตะวันตกที่เขามามีอิทธิพลตอวรรณกรรมไทย
นั้นนิยมงานเขียนรอยแกวเปนสวนใหญ แมแตงานรอยกรองก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยกวีนิยมแตงบทรอยกรอง
ขนาดสั้นมากกวาจะใชบทรอยกรองเลาเรื่องนิทานขนาดยาวดังในอดีต  เมื่อวรรณกรรมรอยกรองขนาดยาว
เริ่มเสื่อมความนิยมลง ทําใหรูปแบบคําประพันธวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนภายหลังป พ.ศ. 2460 จะ
ปรากฏเปนงานเขียนรอยแกวมากขึ้น เนื่องจากผูอานบางสวนตองการศึกษาบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับ
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หอพระสมุด ฯ แตไมสันทัดคําประพันธประเภทรอยกรอง  จึงทําใหเกิดวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับ
ถอดความรอยแกวและรอยแกวฉบับตัดยอหลายฉบับ 

วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนที่แตงเปนรอยแกวที่สําคัญเรื่องหนึ่ง คือขุนชางขุนแผนฉบับรอย
แกวของเปรมเสรี  พิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2507   โดยถอดความจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอ
พระสมุดฯ ใหเปนความเรียงรอยแกว   วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับนี้พยายามอยางยิ่งที่จะรักษา
เนื้อความโดยละเอียดจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุด ฯ และมีการนําบทเสภาบางบทแทรก
ไวดวย    เรื่องขุนชางขุนแผนฉบับรอยแกวของเปรมเสรี ตอบสนองความตองการของผูอานที่เริ่มศึกษาเรื่อง
ขุนชางขุนแผนขั้นเบื้องตน จึงเปนที่นิยมและมีการตีพิมพซ้ําอีกหลายครั้ง จนถึงปจจุบันก็ยังมีนักเรียน
นักศึกษานิยมอานกันอยางกวางขวาง 

นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนที่แตงเปนรอยแกวฉบับตัดยออีกหกฉบับ โดยสรุป
ความจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุ ฯ และมีการตัดรายละเอียดและยอเรื่องใหสั้นลง  ไดแก 

1. หนังสือเลาเรื่องเสภาขุนชางขุนแผนฉบับบันเทิง ของเจือ  สตะเวทิน  พิมพเมื่อป พ.ศ. 2516 
2. เรื่อง นิทานจากเสภาขุนชางขุนแผน ของพระตีรณสารวิศวกรรม พิมพเมื่อป พ.ศ.2516 
3. หนังสือสงเสริมการอานเรื่องขุนชางขุนแผน โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ

เผยแพรเมื่อป พ.ศ. 2517 
4. เรื่องขุนชางขุนแผนของลําจวน ตีพิมพครั้งแรกประมาณป พ.ศ. 2522 
5. เรื่องขุนชางขุนแผนของมาน เมืองพรหม ตีพิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2532 
6. หนังสือเลาเรื่องขุนชางขุนแผน ของรื่นฤทัย  สัจจพันธุ   ตีพิมพเมื่อป พ.ศ. 2544 
วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับสรุปความรอยแกวทั้งหกฉบับนี้ เปนเพียงการเลาเรื่องขุน

ชางขุนแผนอยางยนยอเทานั้น โดยยังคงรักษาเนื้อเรื่องตามบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ ไว
ตามเดิม  มิไดมีการดัดแปลงหรือเพิ่มเติมเนื้อเรื่อง 

 

นวนิยาย  
นวนิยายที่ดัดแปลงจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ มีหลายฉบับ  ดังตอไปนี้ 

1. นวนิยายเร่ืองชายชาตรี 
วรรณกรรมสําคัญที่เกี่ยวพันกับเรื่องขุนชางขุนแผนนับตั้งแตมีการพิมพเผยแพรบทเสภาเรื่องขุน

ชางขุนแผนฉบับหอพระสมุด ฯ เปนตนมาคือ    นวนิยายเรื่องชายชาตรี ของ มาลัย ชูพินิจ ที่พิมพครั้งแรกใน
หนังสือพิมพประชาชาติเมื่อป พ.ศ. 2475 ในชวงนิยายอิงพงศาวดารจีน มอญ และพมากําลังไดรับความนิยม
อยางมาก   แมนวนิยายเรื่องชายชาตรีจะนําเคาเรื่องมาจาก บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุด ฯ 
บางตอนคือ   ตอนตีดาบ ซื้อมา หากุมาร แตมีการดัดแปลงใหแตกตางกับบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอ
พระสมุดฯ พอสมควรทั้งการขยายเรื่อง ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและการเพิ่มตัวละคร   เรื่องดําเนินตั้งแตตอน
ขุนแผนปลอมตัวเขาไปอยูกับหมื่นหาญจนกระทั่งจบลงในตอนขุนแผนพาตัวนางวันทองมาจากขุนชาง  โดย
เนื้อเรื่องถูกดัดแปลงใหมีความสมจริงมากขึ้น ไมมีการเนนในเรื่องไสยศาสตรแตอยางใดแตจะเนนราย 
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ละเอียดในเรื่องเก่ียวที่กับปาอยูมาก  และเมื่อรวมถึงการใชภาษาที่ดีของผูแตงดวยแลว  ยิ่งทําใหนวนิยายเรื่อง
นี้มีลักษณะของนวนิยายแนวผจญภัยที่สมจริงเปนอยางยิ่ง 
2. อินไซดขุนชางขุนแผน 

นักเขียนอีกผูหนึ่งที่นําวรรณคดีบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนมาดัดแปลงเปนนวนิยายคือ อ.ร.ด.  
(เอื้อม รุจิดิษ) ซึ่งเปนนักเขียนคนสําคัญที่นิยมนําวรรณคดีไทยเรื่องตาง ๆ มาดัดแปลงในรูปแบบนวนิยายแนว
ขบขัน  โดยใชช่ือนําหนานวนิยายแนวขบขันชุดนี้วา  “อินไซด”  อันไดแก   อินไซดสามนที่ดัดแปลงจากเรื่อง
สังขทอง   อินไซดลงกาที่ดัดแปลงจากเรื่องรามเกียรต์ิ  อินไซดสามกกที่ดัดแปลงจากเรื่องสามกก  อินไซด
พระอภัยซึ่งดัดแปลงจากเรื่องพระอภัยมณี  และโดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสืออินไซดขุนชางขุนแผนซึ่งเปนนว
นิยายแนวขบขันที่ดัดแปลงจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุด ฯ (ประกาศ วัชราภรณ  2532: 
351-352)   นวนิยายอินไซดขุนชางขุนแผนนี้ พิมพเมื่อป พ.ศ.2497 
3. นวนิยายเร่ืองขุนชางขุนแผนของพิชัย  โอตตรดิตถ 

นวนิยายที่นําเคาโครงเรื่องมาจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ อีกเรื่องคือ 
หนังสือ ขุนชางขุนแผน  ของ พิชัย  โอตตรดิตถ  โดยแรกเริ่มผูเขียนไดเขียนลงในหนังสือพิมพ เสถียรภาพ    
ภายหลังจึงมีการพิมพรวมเลมเมื่อป พ.ศ. 2506    นวนิยายเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับนี้นําเคาโครงเรื่องจากบท
เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ ตลอดทั้งเรื่อง คือต้ังแตตอนกําเนิดขุนชางขุนแผนจนถึงตอน
ปราบจระเขเถรขวาด   แตกลวิธีการดําเนินเรื่องในนวนิยายเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับนี้แตกตางกับบทเสภา
เรื่องขุนชางขนุแผนฉบับหอพระสมุดฯ เปนอยางยิ่ง  เพราะผูแตงไดใชกลวิธีแบบตัดสลับเหตุการณ   โดยการ
ดําเนินเรื่องในนวนิยายเรื่องนี้แบงเปนสองสวนที่ตัดสลับกัน สวนหนึ่งเปนเหตุการณวงเสภาในงานวันเกิด
ของทานอธิบดีที่มีการเลาเรื่องขุนชางขุนแผน  และเหตุการณอีกสวนหนึ่งคือเหตุการณในเรื่องขุนชางขุนแผน
นั่นเอง 
4. ขุนชางขุนแผนฉบับนวนิยาย ของ ป. อินทรปาลิต    

นวนิยายเรื่องขุนชางขุนแผน ของป. อินทรปาลิต  พิมพเผยแพรเมื่อปพ.ศ. 2515  เปนนวนิยายอีก
เรื่องหนึ่งที่ดัดแปลงจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน เนื้อเรื่องสวนใหญนํามาจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน
ฉบับหอพระสมุด ฯ  โดยดําเนินเรื่องตั้งแตตอนขุนศรีวิชัยพาขุนชางไปถวายตัวเปนมหาดเล็ก จนจบในตอน
ปราบจระเขเถรขวาด แตรายละเอียดนั้นแตกตางกับบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ อยู
พอสมควร 
5. นวนิยายเร่ืองนางพิม 

นวนิยายเรื่อง นางพิม เปนผลงานเขียนของจันทร  ศรีจรูญ แอนเดอรสัน โดยพิมพเปนตอน ๆ ลง
ในนิตยสารขวัญเรือน กอนพิมพรวมเลมในป พ.ศ. 2544 นวนิยายเรื่องนางพิมนั้นเปนนวนิยายที่ไดรับอิทธิพล
จากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ โดยนําโครงเรื่องแบบรักสามเสาระหวางตัวละครหลัก
สามตัวมาแตงใหม  ทั้งยังกําหนดฉากตามทองเรื่องใหเกิดขึ้นในสมัยปจจุบัน 
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เนื้อเรื่องของนวนิยายนางพิมกลาวถึงตัวละครที่ช่ือพิมพพิไลซึ่งเปนเจาหนาที่แปลประจําองคการ
แหงหนึ่ง  พิมพพิไลนั้นชอบพออยูกับทนายความหนุมที่ช่ืออาพัทธ แตดวยความเขาใจผิดพิมพพิไลกับ
อาพัทธเกิดเรื่องผิดใจกันอยางรุนแรง  พิมพพิไลตัดสินใจแตงงานกับเพื่อนรวมงานชาวตางประเทศที่ช่ือเกร็ก 
แลวทั้งคูก็เดินทางไปอยูที่ออสเตรีย   หลายปตอมาพิมพพิไลเดินทางกลับมาประเทศไทย    อาพัทธนั้นยังรัก
พิมพพิไลอยูจึงพยายามทุกวิถีทางใหพิมพพิไลกลับมาอยูกับตนเอง   ซึ่งเปนเหตุนําความหายนะมาสูชีวิตของ
พิมพพิไลในที่สุด 

เมื่อพิจารณาเนื้อหานวนิยายเรื่องนางพิมแลวจะเห็นไดวา โครงเรื่องของนวนิยายเรื่องนางพิมนั้น
ไดรับอิทธิพลจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ เพียงบางสวน แตรายละเอียดของเนื้อเรื่อง
นั้นแตกตางกับบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ อยางชัดเจน 
6. นวนิยายเร่ืองปลายเทียน 

นวนิยายเรื่องปลายเทียนของแกวเกา เปนนวนิยายอีกเรื่องหน่ึงที่ไดนําเนื้อเรื่องและตัวละคร
บางตัวในบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ มาแตงใหม โดยมีการพิมพรวมเลมเมื่อป พ.ศ. 2544   
เนื้อเรื่องในนวนิยายกลาวถึงตัวละครเจาสรอยสุมาลี ธิดาของเจาเชียงใหมไดหลบหนีการตามลาของขุนแผน
มายังมิติในโลกปจจุบัน โดยมีเพชรกลาซึ่งเปนองครักษและมีพ่ีเลี้ยงอีกสองคนติดตามมาดวย   เจาสรอยสุมาลี
และบริวารไดรับความชวยเหลือจากเรวิทยและเกาลัดซึ่งเปนคนในโลกปจจุบัน ขณะเดียวกัน ขุนแผนซึ่งเปน
แมทัพกรุงศรีอยุธยาก็ไดติดตามมาและหาหนทางตาง ๆ ที่จะนําตัวเจาสรอยสุมาลีไปถวายพระพันวษาใหได 

นวนิยายเรื่องปลายเทียนเปนนวนิยายแนวจินตนิมิต (fantacy)  โดยใชตัวละครในบทเสภาเรื่อง
ขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ มาแตงเปนเรื่องใหมและอาศัยฉากในสมัยปจจุบัน   นวนิยายเรื่องปลาย
เทียนจึงถือเปนงานประพันธอีกลักษณะหนึ่งซึ่งไดรับอิทธิพลจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระ
สมุด ฯ โดยตรง 

 

สารคดี 
นอกจากวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนที่เปนบันเทิงคดีแลว  ยังปรากฏงานเขียนเรื่องขุนชาง

ขุนแผนในรูปแบบสารคดีอีกดวย   เหตุหนึ่งเนื่องมาจากผูคนในสมัยหลังนั้นขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของคนสมัยกอน ซึ่งจะเปนอุปสรรคสําคัญในการศึกษาและ
ทําความเขาใจกับวรรณคดีเอกเรื่องนี้อยางยิ่ง  วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนในรูปแบบสารคดี มีจุดประสงค
เพื่อใหสาระความรูดานตาง ๆ  อนัจะเปนประโยชนในการอานวรรณคดีบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอ
พระสมุด ฯ ตอไป 

สารคดีเรื่องขุนชางขุนแผนเรื่องแรกคือเรื่อง เลาเรื่องขุนชางขุนแผน ของกาญจนาคพันธุและนาย
ตํารา ณ เมืองใต   โดยไดลงพิมพเปนตอน ๆ ในหนังสือวิทยาสาร  กอนที่จะมีการรวมพิมพเมื่อป พ.ศ. 2504     
หนังสือเลาเรื่องขุนชางขุนแผน นี้ดําเนินเรื่องตามบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมดุฯ   โดยได
แทรกความรูดานตาง ๆ โดยตลอดทั้งเรื่อง ทั้งในดาน วรรณคดี ประวัติศาสตร  ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
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ไสยศาสตร  นาฏศิลป เปนตน   ถือไดวาหนังสือ เลาเรื่องขุนชางขุนแผน เปนงานเขียนที่ใหความรู ซึ่งเปน
ประโยชนตอผูศึกษาวรรณคดีบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุด ฯ เปนอยางยิ่ง 

วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนในเชิงสารคดีอีกเลมหนึ่งคือ สมบัติกวี “ขุนชางขุนแผน”  ของ   
ศุภร  บุนนาค ซึ่งเดิมเปนบทวิทยุ แลวไดนํามารวมพิมพเผยแพรครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2503   โดยหนังสือเรื่อง   
สมบัติกวี “ขุนชางขุนแผน” ของศุภร บุนนาคนี้จะใหความรูดานประวัติศาสตร  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  
และวิถีชีวิตของคนในอดีต  และโดยเฉพาะอยางยิ่งการชี้คุณคาทางวรรณศิลปของวรรณคดีเรื่องเรื่องขุนชาง
ขุนแผน ซึ่งอาจจะเปนเหตุผลที่ผูแตงใชช่ือหนังสือนี้วา “สมบัติกวี”  

นอกจากนี้ยังมีสารคดีเรื่องขุนชางขุนแผนที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับอาน
ใหม   ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช    โดยไดลงพิมพเปนตอน ๆ ในหนังสือพิมพสยามรัฐรายวันกอนที่จะรวม
พิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2532     เรื่องขุนชางขุนแผนฉบับอานใหมถือเปนงานสารคดีใหความรูที่เกี่ยวของกับ
วรรณคดีบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ ในดานตาง ๆ ทั้งดานขนบประเพณี และวัฒนธรรม  
เรื่องขุนชางขุนแผนฉบับอานใหมเปนงานเขียนในชวงบั้นปลายชีวิตของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งปรารถนา
ใหคนในปจจุบันมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีเอกเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น 

 

ภาพยนตร 
เรื่องขุนชางขุนแผนไดรับการดัดแปลงเปนภาพยนตรอยูหลายครั้ง โดยภาพยนตรเรื่องขุนชาง

ขุนแผนที่ปรากฏทั้งหมดนั้นดัดแปลงจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ ทั้งสิ้น  มีดังตอไปนี้ 
1. ภาพยนตรเงียบเร่ืองขุนชางขุนแผน 

เรื่องขุนชางขุนแผนมีการนํามาสรางเปนภาพยนตรครั้งแรกสมัยที่ยังเปนภาพยนตรเงียบที่อาศัย
นักพากยนั้น บริษัท น.น. ภาพยนตรของนายบํารุง  แนวพานิช สรางหนังเรื่องขุนชางขุนแผน ภาคหนึ่งและ
ภาคสองขึ้น โดยฉายเมื่อป พ.ศ. 2479 (โดม สุขวงศ, 2533, 35)  ภาพยนตรเงียบเรื่องขุนชางขุนแผนทั้งสอง
ภาคที่นํามาสรางนั้น    เปนการนําเรื่องขุนชางขุนแผนเพียงบางตอนมาสรางเปนภาพยนตรเทานั้น 
2. ภาพยนตรเร่ืองพิมพิลาไลย (2498) 

ภาพยนตรเรื่องพิมพิลาไลยนั้น เปนผลงานของวิจิตรเกษมภาพยนตร ออกฉายเมื่อปพ.ศ. 2498     
อํานวยการสรางโดย บัณฑูร องควิศิษฐ   ดารานําแสดงไดแก สมควร กระจางศาสตร    วิไลวรรณ วัฒนพานิช  
เล็ก  อ่ําเที่ยงตรง  และสมจิต ทรัพยสํารวย เปนตน   ภาพยนตรเรื่องนี้กํากับโดยพรอมสิน สีบุญเรือง หรือที่
รูจักกันดีในชื่อของ “พันคํา” (มนัส  ก่ิงจันทร,  2545,  62-63) 

ภาพยนตรเรื่องพิมพิลาไลยดําเนินเรื่องตามบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ  โดย
เริ่มเรื่องตั้งแตพระพันวษาสั่งประหารขุนไกร   และดําเนินเรื่องมาสิ้นสุดลงในตอนประหารชีวิตนางวันทอง 
3. ภาพยนตรเร่ืองพิมพิลาไล (2509) 

นพรัตนภาพยนตรของนพรัตน ศศิวิมลรักษ ไดนําเรื่องภาพยนตรเรื่องพิมพิลาไลยกลับมา
สรางใหม   โดยใหช่ือเรื่องวา พิมพิลาไล  ผูเขียนบทภาพยนตรคือ รพีพร  และกํากับการแสดงโดยดอกดิน 
กัญญามาลย   ออกฉายเมื่อป พ.ศ.  2509    ภาพยนตรพิมพิลาไลฉบับนี้ยังมีเนื้อหาการดําเนินเรื่องเหมือนกับ
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ฉบับป พ.ศ. 2498  ดารานําแสดงโดยพิสมัย วิไลศักดิ์  รับบทนางพิม    มิตร ชัยบัญชา รับบทขุนแผน     มีศักดิ์ 
นาครัตน รับบทขุนชาง   และธานินทร  อินทรเทพ รับบทพลายงาม (มนัส  ก่ิงจันทร,   2545,  65) 
4. ภาพยนตรเร่ืองจระเขเถนขวาด 

ภาพยนตรอีกเรื่องหนึ่งที่นําเนื้อเรื่องบางตอนจากบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุด ฯ 
มาดัดแปลงคือภาพยนตรเรื่องจระเขเถนขวาด ผลิตโดยไชโยภาพยนตร  ผลงานกํากับของ เนรมิต     ฉายเมือ่ 
ป พ.ศ. 2525   นําแสดงโดย สมบัติ เมทะนี   ทูล หิรัญทรัพย   เนาวรัตน ยุกตะนันท  และสีเทา   (ศิวาภรณ  
พงษสุวรรณ และหลานหนังไทย,  2544, 7)  เนื้อเรื่องเริ่มตั้งแตตอนสรอยฟาทําเสนห จนมาถึงตอนปราบ
จระเขเถรขวาด 
5.ภาพยนตรเร่ืองขุนแผน 

เรื่องขุนชางขุนแผน ไดรับการดัดแปลงเปนภาพยนตรครั้งลาสุด โดยบริษัทไฟวสตารโปรดักช่ัน 
ใชช่ือเรื่องวาขุนแผน   กํากับการแสดงโดยธนิตย จิตนุกูล    ออกฉายเมื่อป พ.ศ. 2545    นําแสดงโดยวัชระ  
ตังคะประเสริฐ รับบทเปนขุนแผน   บงกช  คงมาลัย รับบทเปนนางพิมพิลาไลย    เนื้อเรื่องนั้นดําเนินตั้งแต
ขุนไกรถูกสั่งประหารจนกระทั่งถึงตอนประหารนางวันทอง 

 

ละครโทรทัศน 
ละครเรื่องขุนชางขุนแผนที่ปรากฏทางโทรทัศนครั้งแรกนั้น  มิไดมีรูปแบบเปนละครโทรทัศนดัง

ในปจจุบัน  หากแตแรกเริ่มจะเปนการนําละครหรือการแสดงที่มีการจัดแสดงอยูแลวมาฉาย  โดยเรื่องขุนชาง
ขุนแผนที่ปรากฏทางโทรทัศนครั้งแรกนั้นเปนละครเสภาตลก ตอนขุนแผนเขาหองนางแกวกิริยา  ออกอากาศ
ที่ชองสี่บางขุนพรหม  เมื่อป พ.ศ. 2498 (กอบกุล อิงคุทานนท, ม.ป.ป., 114) สวนละครเรื่องขุนชางขุนแผน
ตามแบบละครโทรทัศนทั่วไป มีดังนี้ 
1. ละครโทรทัศนเร่ืองขุนแผนผจญภัย 

ละครโทรทัศนเรื่องแรกที่ดัดแปลงจากเรื่องขุนชางขุนแผนนั้น สันนิษฐานวาคือละครโทรทัศน
เรื่อง ขุนแผนผจญภัย ฉายทางชอง 7  นําแสดงโดยสมชาย  ศรีภูมิ รับบทเปนขุนแผน และวาสนา  ชลากร รับ
บทโหงพราย     ละครเรื่องขุนแผนผจญภัยฉายเปนเวลานานจนมายุติการฉายประมาณป พ.ศ. 2513  (มนัส  
ก่ิงจันทร, 2545, 65) ละครโทรทัศนเรื่องขุนแผนผจญภัยกํากับโดยไพรัช สังวริบุตร  โดยพระองคเจาอนุสรณ-
มงคลการ(พระองคชายเล็ก) ทรงนิพนธบทละครโทรทัศนแปดตอนแรก หลังจากนั้นก็มีการนํามาแตงตอ
หลายตอน   ละครโทรทัศนเรื่องขุนแผนผจญภัยที่ออกอากาศนั้นมีถึง 500 ตอน (ไพรัช สังวริบุตร,   2545) 

เนื้อเรื่องของละครขุนแผนผจญภัยนั้นเปนเนื้อเรื่องที่แตงขึ้นใหมจบในตอน โดยกลาวถึงขุนแผน
ที่ตองโทษใหตะเวนดานแถบเมืองกาญจนบุรี  เนื้อเรื่องแตละตอนเปนการผจญภัยของขุนแผนในสถานการณ
ตาง ๆ  และขุนแผนจะใชความสามารถแกไขเหตุการณในแตละตอนใหลุลวงไปไดดวยดี 
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2. ละครโทรทัศนเร่ือง พิมพพิลาไลย 
ละครโทรทัศนเรื่องพิมพพิลาไลย เปนผลงานการกํากับโดยสุพรรณ บูรณะพิมพ   เมื่อ พ.ศ. 2528  

(นิดดา  หงษวิวัฒน,  บรรณาธิการ,  2528, 47)    ออกอากาศทางชอง 5  นําแสดงโดย นิรุตติ์  ศิริจรรยา    และ
สุพรรษา  เนื่องภิรมย 
3.ละครโทรทัศนเร่ืองขุนชางขุนแผน 

เรื่องขุนชางขุนแผนที่ไดรับการดัดแปลงเปนละครโทรทัศนที่ออกอากาศครั้งลาสุดช่ือวาขุนชาง
ขุนแผน  ออกอากาศทางชอง 3 ในป พ.ศ. 2541   กํากับการแสดงโดยเศรษฐา ศิระฉายา (ฝายประชาสัมพันธ  
สถานีวิทยุโทรทัศนทีวีสีชอง 3,  2541, 43)  นําแสดงโดยอติเทพ ชดชอยรับบทเปนขุนแผน และธิญาดา 
พรรณบัว รับบทเปนนางพิม  ละครโทรทัศนเรื่องขุนชางขุนแผนนี้ดําเนินเรื่องตามบทเสภาเรื่องขุนชาง
ขุนแผนฉบับหอพระสมุด ฯ      ต้ังแตกําเนิดตัวละครพลายแกว ขุนชาง และนางพิม  และจบลงในตอนปราบ
จระเขเถรขวาด 

 

เพลง 
นอกจากวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนที่ดัดแปลงดวยรูปแบบคําประพันธประเภทตางๆ แลว 

วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนก็ยังมีการดัดแปลงในลักษณะเพลงดวยเชนกัน  เพลงที่ไดรับอิทธิพลจากบท
เสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ ที่ชัดเจนมากที่สุดเพลงหนึ่งคือ เพลงที่ช่ือวันทอง  ซึ่งเปนผลงาน
เพลงของวงดนตรีช่ือคนดานเกวียน   แตงคํารองและทํานองโดย  อิสรา อนันตทัศน   

เนื้อหาของเพลงวันทองเปนการวิจารณสังคมผานวรรณคดี    ผูแตงเพลงไดวิเคราะหพฤติกรรม
ของวันทองอยางเห็นใจและมองวาคําประณามวานางวันทองเปนหญิงสองใจนั้นเปนความผิดพลาดของระบบ
สังคมที่เอื้ออํานาจใหชายมีอํานาจตัดสินทุกอยาง(สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา, 2529, 19)    เพลงวันทองนั้นมิได
เปนเพียงแตการดัดแปลงบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ ใหเปนเพลงเทานั้น หากแตบทเพลง
ดังกลาวยังสะทอนทัศนะเชิงวิจารณของผูแตงเพลงที่มีตอวรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนดวย 

 

การตูน 
หลักฐานบันทึกเกี่ยวกับการตูนเรื่องขุนชางขุนแผนมีหลงเหลืออยูเพียงเล็กนอย   การตูนเรื่องขุน

ชางขุนแผนที่รวบรวมไดเปนผลงานในยุคปจจุบันเปนสวนใหญ   ผูศึกษารวบรวมการตูนที่ดัดแปลงจาก
วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนไดดังนี้ 
1. การตูนเร่ืองขุนชางขุนแผนของสวัสดิ์  จุฑะรพ 

การตูนเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับเกาแกสุดที่ปรากฏ สันนิษฐานวาเปนผลงานของสวัสดิ์  จุฑะรพ 
นักเขียนการตูนไทย ที่ผลงานในชวงป พ.ศ.2475- 2493  และเปนผูริเริ่มเขียนภาพการตูนเรื่องยาวขึ้นเปนคน
แรกในประเทศไทย 

สวัสดิ์ จุฑะรพเริ่มเขียนเรื่องสังขทองเปนเรื่องแรก โดยลงในหนังสือพิมพรายวันสยามราษฎร      
ผลงานซึ่งเปนที่นิยมของสวัสดิ์  จุฑะรพ คือการตูนที่นําเนื้อเรื่องมาจากวรรณคดีเรื่องตางๆ  เชน ไกรทอง 
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สังขทอง  พระอภัยมณี  คาวี   โคบุตร   ฯลฯ  รวมทั้งยังไดเขียนการตูนเรื่องขุนชางขุนแผนดวย     โดย
ลักษณะเดนในการตูนของสวัสดิ์ จุฑะรพ คือการใหตัวละครสนทนาเปนกลอน   มีสัมผัสคลองจอง (ถาวร  
ชนะภัย,   2528, ก-ข) 

 
2. หนังสือวรรณคดีทองขุนชางขุนแผนของสรยุทธ ประทีปสิต 

หนังสือการตูนเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับนี้พิมพเผยแพรเมื่อป พ.ศ.2539 เรียบเรียงเรื่องโดย       
สรยุทธ ประทีปสิต   วาดภาพโดยสละ นาคบํารุง    เนื้อเรื่องของการตูนเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับนี้ดําเนินเรื่อง
ตามบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุด ฯ   ต้ังแตตอนกําเนิดพลายแกว จนถึงตอนจระเขเถรขวาด   
หนังสือดังกลาวเปนการตูนสําหรับเด็ก   โดยนอกจากจะมุงเลาเรื่องขุนชางขุนแผนแลวยังมุงใหความรูตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับวรรณคดีบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับหอพระสมุด ฯ ทั้งในดานภาษา  สังคม  และวัฒนธรรม 
3. หนังสือนิยายพ้ืนบานเมืองสุพรรณบุรีเร่ืองขุนชางขุนแผนตอนศึกชิงนาง 

วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนฉบับนี้เปนหนังสือการตูนระบายสีสําหรับเด็ก   ไมปรากฏผูเขียน
และผูวาดภาพ พิมพเผยแพรเมื่อปพ.ศ. 2543 จัดพิมพโดยสํานักพิมพคลังศึกษา  การตูนเรื่องนี้ดาํเนินเรื่อง
แตกตางกับฉบับอื่น ๆ     โดยเริ่มตั้งแตตอน กําเนิดพลายแกว ขุนชาง และนางพิม   จนมาจบเพียงตอน
ขุนแผนมาลักตัวนางวันทองกลับไป   การที่ผูแตงเลือกใหจบเรื่องในตอนขุนแผนมาพาตัวนางวันทองกลับไป
อยูดวยนั้นอาจเพื่อใหการตูนฉบับนี้จบลงดวยความสุขสมหวังของตัวละครเอก 
4. หนังสือนิทานวรรณคดีไทยขุนชางขุนแผน 

หนังสือการตูนสําหรับเด็กฉบับนี้ ไมปรากฏปพิมพ  จัดพิมพโดยบริษัทตนออ แกรมมี่ จํากัด   
บรรยายเรื่องโดย ราชาวดี   วาดภาพโดยบานเด็ก     เนื้อหาดําเนินเรื่องตั้งแตตอนกําเนิดขุนชาง  พลายแกว 
และนางพิม จนถึงตอนประหารนางวันทอง 

 
สรุป 

เรื่องขุนชางขุนแผนเปนวรรณคดีเอกของไทยเรื่องหนึ่ง  มีกําเนิดและเปนที่นิยมแพรหลายมา
ต้ังแตสมัยอยุธยา    โดยเฉพาะบทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร ซึ่ง
พิมพเผยแพรเมื่อพ.ศ. 2460   นั้นไดรับการยกยองและเปนที่นิยมแพรหลายมากที่สุด  หากแตวรรณกรรมเรื่อง
ขุนชางขุนแผนยังมีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย 

การเผยแพรเรื่องขุนชางขุนแผนในชวงกอนปพ.ศ. 2460 นั้น  สวนใหญเรื่องขุนชางขุนแผนจะ
แตงในรูปแบบคําประพันธประเภทรอยกรองแทบทั้งสิ้น เชน ละครเสภา ละครดึกดําบรรพ   ลิเก แหล เพลง
ฉอย  เปนตน    หลังจากป พ.ศ. 2460  วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนที่ดัดแปลงในรูปแบบรอยกรองมี
ปรากฏไมมากนัก     เชน ขุนชางขุนแผนฉบับคํากลอนสรุปความของโอสถ  โกสิน  และนิราศขุนชางขุนแผน
ของฉันท ขําวิไล  เปนตน 
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วรรณกรรมเรื่องขุนชางขุนแผนที่แตงในชวงหลังป พ.ศ. 2460  จะดัดแปลงในรูปแบบคํา
ประพันธประเภทรอยแกวเปนสวนใหญ  ทั้งที่แตงเปน นวนิยาย  บทละครรอยแกว รอยแกวฉบับตัดยอ และ
สารคดี  นอกจากนี้เรื่องขุนชางขุนแผนยังปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ  ทั้งภาพยนตร  ละครโทรทัศน และการตูน 

เรื่องพิจารณาการเผยแพรจะพบวา วรรณกรรมขุนชางขุนแผนนั้นเปนที่แพรหลายในทุกยุคทุก
สมัย เพราะเนื้อเรื่องจับใจทั้งยังสะทอนภาพวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตไดเปนอยางดี แตการเผยแพรเรื่องขุน
ชางขุนแผนนั้น อาจมีอุปสรรคในดานภาษาและรูปแบบคําประพันธ เพราะผูอานมีความรูและความสนใจใน
การอานคําประพันธประเภทบทเสภา    จึงมีผูนําวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผนไปดัดแปลงในรูปแบบตาง ๆ 
ตามความนิยมของแตละสมัย   เชน   ในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เปนชวงรุงเรืองของการละคร   ก็
ปรากฏบทละครเรื่องขุนชางขุนแผนเปนจํานวนมาก    หรือสมัยปจจุบันที่สื่อโทรทัศนและภาพยนตรไดรับ
ความนิยม ก็ทําใหมีการนําเรื่องขุนชางขุนแผนมาดัดแปลงเปนละครโทรทัศนและภาพยนตรอยูบอยครั้ง 

เรื่องขุนชางขุนแผนฉบับดัดแปลงเหลานี้ อาจจะไมไดรับการยกยองเทียบเทาบทเสภาเรื่องขุนชาง
ขุนแผนฉบับหอพระสมุดฯ  แตวรรณกรรมดัดแปลงเหลานี้ไดชวยสรางแรงกระตุนใหผูอานในแตละยุคสมัย 
ไดตระหนักถึงคุณคาของวรรณคดีไทยซึ่งเปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ตกทอดมาถึงอนุชนรุนหลัง    
การศึกษาวรรณกรรมที่ดัดแปลงจากวรรณคดีโบราณจึงถือเปนอีกแนวทางหนึ่ง ที่ทําใหเราเห็นพัฒนาการ
วรรณกรรมไทยไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 
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