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วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาการดัดแปลงนิทานคํากลอนเรื่องสิงหไกรภพเปนบท
ละครเวทีสมัยใหม ซึ่งมีคณะละครเวทีนํามาสรางสองคณะคือ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรและภัทราวดีเธียเตอร โดยแบงเนื้อหาออกเปน 6 บท วาดวยเรื่องละครเวทีสมัยใหมใน
ประเทศไทย ที่มาและการแพรกระจายของเรื่องสิงหไกรภพ และการศึกษาเปรียบเทียบนิทานคํา
กลอนเรื่องสิงหไกรภพกับบทละครเวทีเรื่องสิงหไกรภพของคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และบทละครเวทีเรื่องสิงหไกรภพของภัทราวดีเธียเตอร
ละครเวทีสมัยใหมของไทยเริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 หรือสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวั โดยผูท ี่ไปศึกษายังตางประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปและอเมริกานํามา
ดัดแปลงและประยุกตกับการละครของไทย ทําใหเกิดละครในรูปแบบใหมๆ ไดแก ละครพันทาง
ละครดึกดําบรรพ ละครรอง และละครพูด มีการปลูกโรงสรางเวทีการแสดง จากโรงละครเวที
ชั่วคราว กลายเปนถาวร มีการเก็บเงินจากผูชม และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และไดมีการนํา
วรรณคดีไทยมาทําเปนบทละครเวทีอยางเรื่องสิงหไกรภพที่มีผูนํามาสรางถึงสองคณะดวยกันคือ
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และภัทราวดีเธียเตอร
จากการศึกษาพบวานิทานคํากลอนเรื่องสิงหไกรภพมีการดัดแปลงเปนบทละครเวทีตาม
ความเหมาะสมเนื่องจากขอจํากัดของเวลา ไมวาจะเปนการตัดทอนและเพิ่มเติม ทั้งดานเนื้อหา
การสรางตัวละคร ฉาก แกนเรื่องและการตีความ การใชสัญลักษณ ภาษา และการสื่อ
ความหมายในสังคม อีกทั้งพบวาบทละครเวทีของคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
บทละครเวทีของภัทราวดีเธียเตอรมีความตางกันในดานเนื้อหา ถึงแมภัทราวดีเธียเตอรจะนําบท
ละครเรื่องสิงหไกรภพมาจากคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร แตมีการดัดแปลงตอนจบ
ของเรื่องคือจบตอนที่สิงหไกรภพเปนผูกบู านเมือง และใชการแสดงลีลาการเตนประกอบในละคร
เวทีอีกดวย
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This thesis is a study of the adaptation of Singhakraiphop to modern play which had
two theatres that to play this poetical tale. There are the faculty of Arts, Silapakorn University
and Patravaditheatre. It is divided into six chapters about Modern Play in Thailand, Native of
Singhakraiphop and spread and a study of conmpare between the Poetical Tale and Modern
Play of Singhakraiphop.
Modern Plays in Thailand started in Rama V in Rattanagosin or King Chulalongkorn
by who studied in Europe and America. They adapted Europe and America plays into Thai
plays which became the Modern Plays such as Phantang Plays, Deukdumbhan Plays, Singing
Plays and Speak Plays. There are build theatre. People must to pay to watch the Plays. Modern
Plays was developed until now. There are took Thai Literature to make a play that is
Singhakraiphop. Singhakraiphop play had two theatres that were the faculty of Arts, Silapakorn
University and Patravaditheatre.
The study has found that Singhakraiphop was adapted to Modern Play suitable because
the limit of time to play. Reduce and increase of story, character of the plays, scene, theme and
explanation, symbol, language and communication in the story to society. Besides, the study has
found that Singhakraiphop play of the faculty of Arts, Silapakorn University and
Patravaditheatre are difference in the end of the story. Though, Patravaditheatre took the play
from the faculty of Arts, Silapakorn University but in the end, Singhakraiphop save the country
and used Modern dance in the play.
/
Student’s signature

Thesis Advisor’s signature

/

