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This thesis titled ‘Humour in Sang Thong The Drama Composed by King Rama II’
aims to study writing techniques to create humour and analyze role of humour in Sang Thong
The Drama Composed by King Rama II affecting Thai society.
According to the research, it indicates that the humour in Sang Thong The Drama
Composed by King Rama II demonstrates the composer’s ability to create the humour and
reflects the taste in humour of Thai people. Besides, there are 3 methods of creating humour
including story, figures and language. The writer builds the humour from the conflict of story or
discordance of the figures, both who are and are not members in the same family. Moreover,
the conflict is stemmed from the figures and the context also. This kind of humour is built from
the characters’ images and personalities which are not concordant with suitable condition,
social status and role. On the contrary, the language of humour is shown as spoken language
which is easy to understand. The use of language in Sang Thong still opposes the characters’
real status, the use of voice, the use of adjectives to present attributes, manners , expressions,
figure of speech, simile, metaphor, onomatopoeia, hyperbole and Paradox.
Additional, there are more humour insertion and extension of emotion in Sang Thong
The Drama Composed by King Rama II while several humour events are added more than
lakorn nok ‘Sang Thong’ written in Ayuddhaya Period. It has become later pattern of humour
presentation as well.
The humour in Sang Thong The Drama Composed by King Rama II has three types
of effects on Thai society. Firstly, readers can enjoy they story because they feel superior to
subrogate as the characters and their own status as the readers, too. They can realize
dissonance, the deficiency, imperfection or characters’ failure. Secondly, this drama helps
reduce stress caused from frustration of social regulations, family problems and parents.
Finally, the story can be used as a tool to indirectly teach the readers.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
อารมณ์ขนั เป็ นอารมณ์ท่นี ่ าสนใจ ในเบื้องต้นอารมณ์ขนั ทําให้เกิดความสนุ กสนานรื่นเริง
ลดความตึงเครียดช่วยให้มนุ ษย์สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคํากล่าวแสดง
ถึงความสําคัญของอารมณ์ขนั ว่า “ถ้าปราศจากการหัวเราะชีวติ ในจักรวาลนี้ไม่สามารถดํารงอยูไ่ ด้”
(สุดารัตน์ บัวศรี. 2547: 9) และมีคาํ พูดเปรียบอารมณ์ขนั ไว้น่าสนใจว่า “คนทีไ่ ร้อารมณ์ขนั ก็เหมือน
รถทีไ่ ร้สปริงมันย่อมกระเด้งกระดอนเพราะกรวดทุกก้อนบนถนน” (Henry Ward Beecher. 2552:
3) นอกจากแสดงถึงความบันเทิงแล้ว การแสดงอารมณ์ขนั ถือเป็ นการแสดงทัศนะอย่างหนึ่งด้วย
เพราะในอารมณ์ขนั ของมนุ ษย์มที งั ้ หัวเราะเพื่อความบันเทิง หัวเราะเพื่อแสดงความยินดี หัวเราะ
เพื่อดูถูกเหยียดหยาม หัวเราะเพื่อประชดประชัน หรือหัวเราะด้วยความเกลียดชัง ฯลฯ ดังนัน้
อารมณ์ขนั จึงถือเป็ นการแสดงทัศนะแบบแอบแฝงซึ่งเป็ นวิธกี ารที่มปี ระสิทธิภาพมากวิธกี ารหนึ่ง
เพราะเรื่องบางอย่างไม่สามารถกล่าวถึงอย่างตรงไปตรงมา แต่สามารถนํ ามาแสดงผ่านเรื่องตลก
ขบขันได้ ความจริงบางประการจึงสามารถถ่ายทอดและมองเห็นผ่านเรื่องขบขันได้ชดั เจนกว่าเรื่อง
ประเภทอื่นๆ นอกจากนัน้ อารมณ์ขนั ยังถือเป็ นเครื่องมือในการจูงใจได้อกี ด้วย เพราะอารมณ์ขนั
ทําให้ผรู้ บั สารมองข้ามสาระทีแ่ ท้จริงจึงเกิดการยอมรับและมีความรูส้ กึ ร่วมได้ง่าย เมื่อแสดงความ
ขบขันกับเรื่องใดก็เท่ากับยอมรับเนื้อหาของเรื่องนัน้ และการทําให้เรื่องราวหรือบุคคลใดกลายเป็ น
เรือ่ งตลกก็เท่ากับลดความน่าเชื่อถือของเรือ่ งนัน้ และบุคคลนัน้ ลง
คนไทยเป็ นชนชาติท่นี ิยมความสนุ กสนานรื่นเริงจนประเทศไทยได้รบั การขนานนามว่า
“สยามเมืองยิม้ ” ความนิยมในความสนุ กสนานรื่นเริงนี้ทาํ ให้อารมณ์ขนั เป็ นลักษณะสําคัญอย่างหนึ่ง
ของคนไทย สัง เกตได้จากกิจกรรมต่ างๆ มักมีอารมณ์ ข นั แทรกอยู่ด้วยเสมอ เช่น มีการร้องรํา
ทําเพลงหยอกเย้ากันในระหว่างการทํางาน ในการประกอบพิธกี รรมสําคัญต่างๆ เช่น งานโกนจุก
งานบวช งานแต่ งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ แม้กระทังงานศพก็
่
มมี หรสพหรือการละเล่นสร้างความ
สนุ กสนานแก่ผรู้ ่วมงาน การทีค่ นไทยนิยมอารมณ์ขนั ทําให้อารมณ์ขนั มีความน่ าสนใจและสามารถ
สะท้อนธรรมชาติของคนไทยและสังคมไทยได้เป็ นอย่างดี
ความนิ ย มในอารมณ์ ข ัน ของคนไทยสะท้ อ นให้ เ ห็น ผ่ า นวรรณคดีไ ทยด้ ว ยเช่ น กัน
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2529: 100) กล่าวถึงอารมณ์ขนั ในวรรณคดีไทยว่า “อารมณ์ขนั
ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยจํานวนมากและถือเป็ นลักษณะสําคัญของวรรณคดีไทย แม้เรื่องเศร้า
ก็ไม่ขาดอารมณ์ขนั ” สอดคล้องกับนงลักษณ์ แช่มโชติ (2521: 2) กล่าวถึงอารมณ์ขนั ในวรรณคดี
ไทยว่า “ในวรรณกรรมพืน้ บ้านซึง่ ใกล้ชดิ กับวิถชี วี ติ ชาวบ้านมากทีส่ ุดนัน้ เราจะพบมุขตลกในนิทาน
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และภาษาที่เล่าสู่กนั ฟงั ” วรรณคดีทส่ี ร้างอารมณ์ขนั ของไทยเรื่องทีไ่ ด้รบั ความนิยมและมีความ
น่ าสนใจเรื่องหนึ่งคือบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์
บทละครนอกขึน้ 5 เรื่องคือ สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ มณีพชิ ยั ไกรทอง คาวี และในยุคสมัยเดียวกันมี
พระราชนิพนธ์บทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ครัง้ ดํารงพระยศเป็ นกรมหมื่น
เจษฎาบดินทร์อกี 1 เรื่องคือ สังข์ศลิ ป์ชยั เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าบทละครนอกร่วมสมัยกันทัง้ 6 เรื่อง มี
5 เรื่องตัดตอนเพียงบางส่วนมาพระราชนิพนธ์เท่านัน้ มีเรื่องสังข์ทองเพียงเรื่องเดียวที่ได้รบั การ
พระราชนิพนธ์ตงั ้ แต่ตน้ จนจบ
ความน่ า สนใจของบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์คือ เป็ น วรรณคดีท่ี
สร้างอารมณ์ขนั โดยมีอารมณ์ขนั ปรากฏอยู่มากมายทัง้ ในเนื้อเรื่อง ตัวละคร ภาษา ฯลฯ หลังจาก
ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องสังข์ทองแล้ว บท
ละครนอกเรื่องนี้ก็ได้รบั ความนิยมสืบต่อกันมาจนถึงปจั จุบนั ได้รบั การนํ าเสนอในรูปแบบต่างๆ
บ่ อ ยครัง้ เช่น ละครรํา การ์ตู น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศ น์ เป็ น ต้น การนํ า เสนอแต่ ล ะรูป แบบ
มีเป้าหมายและวิธกี ารนํ าเสนอแตกต่างกัน แต่ลกั ษณะเด่นที่อยู่คู่กบั สังข์ทองเสมอคืออารมณ์ขนั
สังเกตได้จากเนื้อเรื่องและตัวละครในเรื่องสังข์ทอง เช่น เจ้าเงาะ ท้าวสามนต์ หกเขย ฯลฯ ล้วน
ได้รบั การจดจําในฐานะตัวละครทีส่ ร้างความขบขันทัง้ สิน้ ความนิยมนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ของกวีและแสดงให้เห็นว่าเรื่องสังข์ทองมีเนื้อหาเหมาะแก่รสนิยมของคนไทย สามารถสนองความ
ต้องการของคนไทยได้เป็ นอย่างดี นอกจากนัน้ การทีเ่ รื่องสังข์ทองไม่เคยหายไปจากสังคมไทยยัง
แสดงให้เห็นว่าเรื่องสังข์ทองมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมไทยและสามารถทําหน้ าที่ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
ความน่ าสนใจของอารมณ์ ขนั และบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ทําให้
ผูว้ จิ ยั ศึกษาอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย การศึกษาวิจยั นี้มเี ป้าหมายในการศึกษา 2 ประการคือ 1.ศึกษากลวิธกี ารสร้างอารมณ์
ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดย
ศึกษาผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของวรรณคดีว่าองค์ประกอบใดมีสว่ นทําให้เกิดอารมณ์ขนั บ้างและกวี
มีกลวิธสี ร้างหรือนํ าเสนออารมณ์ขนั ผ่านองค์ประกอบเหล่านัน้ อย่างไร 2.ศึกษาวิเคราะห์บทบาท
หน้าทีข่ องอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยทีม่ ตี ่อสังคมไทย
เพื่อให้เห็นลักษณะเด่นของอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์
ชัดเจนขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาร่วมกับบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับต่างๆ คือบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทอง
ที่ป ระพัน ธ์ข้ึน ก่ อ นฉบับ พระราชนิ พ นธ์แ ละบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องที่นํ า บทพระราชนิ พ นธ์
ไปดัดแปลงเพื่อการแสดง เพราะเรื่องสังข์ทองได้รบั การประพันธ์ขน้ึ หลายครัง้ สืบต่อกันมายาวนาน
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บทละครนอกทีป่ ระพันธ์ขน้ึ ใหม่ยอ่ มมีความสัมพันธ์กบั เรือ่ งสังข์ทองเดิม การศึกษาร่วมกันทําให้เห็น
ลักษณะเฉพาะและลักษณะเด่นของบทละครฉบับพระราชนิพนธ์ได้ชดั เจนขึน้
งานวิจยั นี้ จะทํา ให้ทราบกลวิธีการสร้างอารมณ์ ข นั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับ
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอันแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและ
รสนิยมด้านอารมณ์ ขนั ของกวีตลอดจนเข้าใจอารมณ์ ขนั ของคนไทยและรสนิ ยมด้านอารมณ์ ขนั
ของคนไทยและเห็นบทบาทหน้าทีข่ องอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์
ทีม่ ตี ่อสังคมไทย
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ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
1. ศึกษากลวิธกี ารสร้างอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
2. ศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าทีข่ องอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทีม่ ตี ่อสังคมไทย

ความสําคัญของการศึกษาค้นคว้า
งานวิจยั นี้ จะทํา ให้ทราบกลวิธีการสร้างอารมณ์ ข นั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับ
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอันทําให้เข้าใจอารมณ์ ขนั ของคนไทย
และรสนิยมด้านอารมณ์ขนั ของคนไทย ตลอดจนบทบาทหน้าทีข่ องอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่อง
สังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ทม่ี ตี ่อสังคมไทย

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
1. บทละครนอกเรื่องสังข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สร้างอารมณ์ขนั ผ่านเนื้อเรือ่ ง ตัวละครและภาษา
2. อารมณ์ ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยแสดงแบบฉบับของอารมณ์ขนั ในสังคมไทย

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ในการศึกษาค้นคว้านี้ผวู้ จิ ยั ศึกษาเฉพาะอารมณ์ขนั ทีป่ รากฏในบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเท่านัน้
ข้อมูลหลักที่ใช้ศึกษาคือ
บทละครนอกเรื่องสังข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ฉบับพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ศลิ ปาบรรณาคาร พ.ศ. 2545
ข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบคือ
1. บทละครนอกสังข์ทองสมัยกรุงศรีอยุธยา ฉบับหอสมุดแห่งชาติ พิมพ์โดยสํานักพิมพ์
คลังวิทยา พ.ศ. 2508
2. บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน มณฑาลงกระท่อม มหาวิทยาลัยพายัพ พิมพ์โดย
ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2537
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ข้อตกลงเบือ้ งต้น
เพื่อ ความสะดวกในการอ้า งอิง ถึง ตัว บทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้วจิ ยั อ้างอิงโดยใช้ช่อื หนังสือ “บทละครนอก” แทน
ชื่อผู้ประพันธ์ โดย “บทละครนอก” หมายถึง หนังสือบทละครนอกเรื่องสังข์ทองพระราชนิ พนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พิมพ์โดยสํานักพิมพ์ศลิ ปาบรรณาคาร พ.ศ. 2545 เช่น
เมือ่ นัน้
กอดเข่าเข้าตะลึงรําพึงคิด

ท่านท้าวสามนต์จนจิต
อกกูดผู ดิ ประหลาดใจ
(บทละครนอก. 2545: 91)

วิธีการดําเนินการศึกษาค้นคว้า
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับอารมณ์ขนั และบทบาทหน้าทีข่ องอารมณ์ขนั
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทอง
3. วิเคราะห์กลวิธสี ร้างอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทอง
4. ศึกษาเปรียบเทียบบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับต่างๆ
5. วิเคราะห์บทบาทหน้าทีข่ องอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทอง
6. เสนอผลการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึก ษาอารมณ์ ข นั ในบทละครนอกเรื่อ งสังข์ท องพระราชนิ พ นธ์ใ นพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผูว้ จิ ยั แบ่งเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องออกเป็ น 2 หัวข้อดังนี้
1. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับอารมณ์ขนั
2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทอง

1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ขนั
อารมณ์ขนั เป็ นความรูส้ กึ รื่นเริงทีเ่ กิดจากสิง่ เร้าต่างๆ เช่น คําพูด กริยาท่าทาง การแสดง
ภาพวาดหรือวรรณกรรม ฯลฯ เมื่อผูถ้ ูกเร้าเกิดอารมณ์ขนั ก็จะแสดงออกเป็ นพฤติกรรมรื่นเริง เช่น
การยิม้ หรือหัวเราะ เป็ นต้น

1.1. ความสําคัญของอารมณ์ขนั
อารมณ์ขนั ถือเป็ นอารมณ์ท่มี คี วามสําคัญต่อมนุ ษย์ทงั ้ ในด้านร่างกายและจิตใจ เทวาพร
ศุภรักษ์จนิ ดา (2538: 35-39) กล่าวถึงบทบาทของอารมณ์ขนั ต่อมนุ ษย์วา่
1. ผลต่อร่างกาย อารมณ์ขนั ช่วยให้รา่ งกายมีความรูส้ กึ สดชื่นกระปรีก้ ระเปร่าขึน้ และรูส้ กึ มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ โดยอารมณ์ขนั มีผลกระทบต่อร่างกายดังนี้
1.1. ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ การหัวเราะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
1.2. ระบบหายใจ อารมณ์ขนั ทําให้อตั ราการหายใจเข้าออกเพิม่ ขึน้ มีการแลกเปลีย่ น
ก๊าซออกซิเจนมากขึน้
1.3. ระบบหัวใจและการไหลเวียน อารมณ์ขนั กระตุน้ ให้เกิดการไหลเวียนเลือดมาก
ขึน้ และกระตุน้ การทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจ
1.4. ระบบภูมคิ มุ้ กัน อารมณ์ขนั ทําให้การทํางานของระบบภูมคิ มุ้ กันดีขน้ึ
1.5. ระบบต่อมไร้ท่อ อารมณ์ขนั กระตุน้ ให้รา่ งกายหลังฮอร์
่ โมนทีเ่ ป็ นประโยชน์ช่วย
ลดความเจ็บปวดและรูส้ กึ สุขสบาย ทําให้ต่นื ตัว เพิม่ ความสามารถในการจํา การเรียนรูแ้ ละความคิด
สร้างสรรค์
2. ผลทางด้านจิตใจ อารมณ์ขนั ช่วยยับยัง้ วงจรของความวิตกกังวลมีผลให้ความเครียด
ลดลง ช่วยให้ความสัมพันธ์ในสังคมดีขน้ึ

อารมณ์ขนั เป็ นอารมณ์พ้นื ฐานของมนุ ษย์ในทุกสังคม แต่ถึงอย่างนัน้ อารมณ์ขนั ในแต่ละ
สังคมก็มลี กั ษณะแตกต่างกันไปทัง้ ความแตกต่างของสาเหตุการเกิดอารมณ์ขนั และความแตกต่าง
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ของวิธกี ารแสดงอารมณ์ขนั Hughes (อ้างถึงในเมธา เสรีธนาวงศ์.2539:9) กล่าวถึงอารมณ์ขนั ของ
แต่ละชนชาติวา่
เรื่อ งตลกแตกต่ า งกัน ไปตามแต่ ล ะประเทศ เพราะความรู้ส ึก ขบขัน ของแต่ ล ะคนนัน้
ต่างกัน เช่น คนฝรังเศสจะเน้
่
นความสุขความหลักแหลม ตลกสก็อตจะเน้นความสนุ กสนานหวานชื่น
ตลกอังกฤษจะเน้นความฉลาดสุภาพ ตลกอเมริกนั จะเน้นความอึกทึกทะลึง่ ด้วยเหตุน้ีตลกมักประสบ
ความสําเร็จเพียงชัวระยะเวลาหนึ
่
่งหรือ ณ ทีใ่ ดทีห่ นึ่ง แต่จะไม่ประสบความสําเร็จอย่างเดียวกันในที่
อื่น

ความแตกต่างนี้เองทําให้อารมณ์ขนั มีความน่าสนใจ สามารถสะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละสังคม นํ าไปสู่ความรู้ความเข้าใจทัง้ ในด้านรสนิยม ทัศนะคติ โลกทัศน์
ฯลฯ ของ
แต่ละสังคมรวมถึงสังคมไทยด้วย
ชนชาติไทยเป็ นชนชาติท่นี ิยมความสนุ กสนานรื่นเริงสังเกตได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่มกั
แทรกความขบขัน หรือ ความสนุ ก สนานอยู่ด้ว ยเสมอ ในการประกอบอาชีพ ก็มีกิจ กรรมสร้า ง
ความบันเทิง เช่น การร้องเพลงเกีย่ วข้าว การร้องเพลงสงฟาง เป็ นต้น ในพิธกี รรมสําคัญ เช่น งาน
โกนจุก งานบวช งานแต่งงาน งานขึน้ บ้านใหม่ แม้กระทังงานศพก็
่
มมี หรสพหรือการละเล่นมาสร้าง
ความสนุ กสนานแก่ผรู้ ว่ มงาน
ความนิ ย มในความสนุ ก สนานรื่น เริง ของคนไทยปรากฏในวรรณคดีไ ทยด้ว ยเช่ น กัน
กุหลาบ มัลลิกะมาส (2528: 83) กล่าวว่าอารมณ์ขนั เป็ นคุณสมบัตปิ ระการหนึ่งในวรรณคดีทท่ี ําให้
ผูอ้ ่านผ่อนคลายความเครียดและสร้างความบันเทิงได้ดยี งิ่ อารมณ์ขนั เกิดจากการใช้ถ้อยคํา ตัว
ละคร และสถานการณ์ ต่างๆ ในเนื้อเรื่อง สอดคล้องกับบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2529: 100)
กล่าวถึงอารมณ์ขนั ในวรรณคดีไทยว่าอารมณ์ขนั ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยจํานวนมากและถือเป็ น
ลักษณะสําคัญของวรรณคดีไทย แม้เรื่องเศร้าก็ไม่ขาดอารมณ์ขนั วรรณคดีอารมณ์ขนั จึงสามารถ
สะท้อนภาพคนไทยและสังคมไทยได้เป็ นอย่างดี เพราะผูป้ ระพันธ์วรรณคดีย่อมนํ าภาพสังคมทีต่ น
อาศัยอยู่มาเป็ นวัต ถุ ดิบในการประพันธ์ ตัว อย่างเช่น การศึกษาการสร้างมุขตลกในเรื่องขําขัน
ของล้านนาของหทัยวรรณ ไชยะกุล (2539: 198-220) พบว่าอารมณ์ขนั ที่ปรากฏในเรื่องขําขัน
ของล้านนาเป็ นเรื่องเกีย่ วกับ เพศ, พ่อตา, แม่ยาย, ลูกเขย, พระ, เจ้าเมือง เป็ นต้น หรือการศึกษา
ตัวละครในนิทานมุขตลกภาคกลางของธนวัฒน์ กูรมนาถ (2546: 110-129) พบว่าตัวละครสําคัญ
ในนิ ท านมุ ข ตลกภาคกลางแบ่ ง ได้เ ป็ น 4 กลุ่ ม คือ นัก บวช กลุ่ ม เครือ ญาติ กลุ่ ม ชาวต่ า งชาติ
ต่างศาสนาและกลุ่มคนพิการยากไร้ซง่ึ ทีม่ าของมุขตลกเหล่านี้กม็ าจากคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมนันเอง
่
นอกจากสะท้อนความเป็ นไปของสังคมแล้วอารมณ์ขนั ยังมีบทบาทเป็ นเครื่องมือในการ
แสดงความคิดด้วย ศิรพิ ร ศรีวรกานต์ (2544: 1) กล่าวถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านอารมณ์ขนั ว่า
แท้จริงแล้วบทบาทสําคัญประการหนึ่งของนิทานมุขตลกคือการผ่อนคลายความกดดัน
อันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์และระเบียบของสังคม ซึง่ ไม่สามารถพูดได้หรือวิจารณ์ได้ในความเป็ นจริง
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แต่เมื่ออยู่ในรูปของนิทานซึ่งเป็ นโลกสมมุตจิ งึ สามารถฟงั ได้และหัวเราะได้ โดยทีไ่ ม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคม เนื่องมาจากผลที่ตามมาหลังจากฟงั นิทานมุขตลกคือเสียงหัวเราะซึ่งทําให้ผู้ฟงั
สนุกสนานและไม่ได้ตรวจสอบคําวิจารณ์ทแ่ี ฝงไว้อย่างถีถ่ ว้ น

อารมณ์ขนั จึงอยู่ในฐานะเครื่องมือในการแสดงทัศนวิจารณ์แบบแอบแฝง เพราะในทุก
สังคมต่างมีเกณฑ์ทเ่ี ข้าใจร่วมกันว่าสิง่ ใดทีส่ ามารถพูดได้และสิง่ ใดทีเ่ ป็ นเรื่องต้องห้าม กฎเกณฑ์
เหล่านี้เป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่
แต่เรื่องใดทีส่ งั คมพยายามปกปิ ดกลับทําให้เรื่องนัน้ เป็ นทีส่ นใจ
ใคร่รู้ ความอัดอัน้ ทีต่ อ้ งปกปิ ดกลายเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งระบายออกหรือเปิ ดเผยในทางใดทางหนึ่ง หนทาง
หนึ่งคือทําให้เป็ นเรือ่ งตลก เพราะอารมณ์ขนั ทําให้ผฟู้ งั มองข้ามสารทีแ่ ท้จริงจึงเกิดการยอมรับและมี
ความรูส้ กึ ร่วมได้งา่ ย ผูพ้ ดู จึงสามารถแสดงความรูส้ กึ นึกคิดของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ มีคาํ กล่าว
สนับสนุนความคิดเห็นนี้วา่ “เรือ่ งบางเรือ่ งพูดไม่ได้แต่รอ้ งเพลงได้” (กุสมุ า รักษมณี. 2549: 74) หรือ
ดังทีท่ ศั นีย์ กระต่ายอินทร์ (2521: 227) กล่าวถึงการใช้อารมณ์ขนั เป็ นเครื่องชีแ้ นะแนวทางต่อสังคม
ว่า
นักเขียนใช้กลวิธใี นการสร้างวรรณกรรมขบขันอย่างมีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อความบันเทิง
เป็ นสําคัญและมีจุดมุ่งหมายในการชี้แนะจุดบกพร่องของสังคมหรือพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
ตลอดจนเสนอแนะวิธแี ก้ไขสังคมให้ดขี น้ึ แฝงอยูด่ ว้ ย

การที่ผู้อ่านยอมรับ เรื่อ งขบขันได้ง่ายจึงทํา ให้อารมณ์ ข นั ถูก ใช้เ ป็ น เครื่องมือจูงใจหรือ
ครอบงําทางความคิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงด้วย ดังทีส่ ุรพล บัณฑุเสรณี (2539: 179) กล่าวถึงการใช้
อารมณ์ขนั เป็ นเครือ่ งมือจูงใจว่า
ความตลกย่อมเป็ นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในฐานะมุขตลกเข้าโจมตีหรือควบคุมสิง่ ใดๆ
ได้ จะโดยรูต้ วั หรือไม่กต็ าม ผูแ้ สดงตลกได้แสดงท่าทีจูงใจ โน้มน้าวและครอบงําอยู่ในตัว ผูช้ มที่
หัวเราะไม่เคยได้คดิ ถึงตัวเองในแง่ทว่ี า่ เมื่อหัวเราะแล้วย่อมเท่ากับเชื่อ คล้อยตามและเป็ นพวกไปใน
ตรรกะของมุขตลกแล้ว เพราะมุขตลกทีแ่ ท้จริงแล้วก็คอื ทัศนะจูงใจแอบแฝงแบบหนึ่งนันเอง
่

ความสําคัญของอารมณ์ขนั เหล่านี้ทําให้การศึกษาอารมณ์ ขนั มีความน่ าสนใจ สามารถ
นําไปสูค่ วามเข้าใจมนุ ษย์และสังคมได้ทางหนึ่ง
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1.2. การสร้างอารมณ์ขนั
ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง (2547: 24-26) กล่าวถึงกระบวนการเกิดอารมณ์ความรูส้ กึ ของมนุ ษย์
ว่ามีขนั ้ ตอนดังนี้
1. การรับสิง่ กระตุน้ สิง่ กระตุน้ นี้เป็ นปจั จัยภายนอกทีร่ บั รูไ้ ด้จากประสาทสัมผัสต่างๆ
2. การปรุงแต่ง เป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ภายในของตัวผูร้ บั สาร โดยสิง่ ปรุงแต่งคือความ
เชื่อ ทัศนคติ ความรูส้ กึ ประสบการณ์เดิม อุปนิสยั ของตน เป็ นต้น
3. พฤติกรรมการแสดงออก เช่น สีหน้า แววตา ท่าทาง นํ้าเสียง หรืออากัปกริยาต่างๆ

ธิดา โมสิกรัตน์ (อ้างถึงในสุดารัตน์ บัวศรี. 2547: 30-31) แสดงความเห็นว่าผูข้ บขันต้องมี
องค์ประกอบดังนี้จงึ จะเกิดอารมณ์ขนั ขึน้
1. นิสยั ผูอ้ ่านต้องมีทศั นคติทด่ี ตี ่อเรือ่ งขําขัน
2. อายุและประสบการณ์ ผูท้ ม่ี อี ายุมากจะเข้าใจเรื่องอารมณ์ขนั ได้มากขึน้ สามารถเข้าใจ
เรื่องได้รวดเร็ว เพราะประสบการณ์ช่วยให้มองเห็นจุดขําขันทีผ่ แู้ ต่งเสนอไว้ เช่น เรื่องการเมืองหรือ
เรือ่ งเกีย่ วกับเพศซึง่ ผูใ้ หญ่จะเข้าใจมากกว่าเด็ก
3. ความรู้ ผูม้ คี วามรูจ้ ะสามารถตีความและเข้าใจได้ดยี งิ่ ทัง้ เรื่องล้อเลียนและยัวล้
่ อ ถ้า
ผูอ้ ่านมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับวรรณคดี สังคม การเมือง เป็ นพิเศษแล้วจะสามารถรับอารมณ์
ขันได้ชดั เจน
4. อารมณ์ หากมีสภาวะอารมณ์เศร้าหมองหรือเคร่งเครียดจะทําให้เกิดอารมณ์ขนั ได้ยาก
ดังนัน้ ผูร้ บั สารต้องมีสภาวะอารมณ์ทเ่ี หมาะสมพร้อมทีจ่ ะเกิดความขบขันด้วย

ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย (2524: 150-156) กล่าวถึงถึงเงื่อนไขทีท่ ําให้เกิดอารมณ์ขนั และ
หลักเกณฑ์การสร้างอารมณ์ขนั ว่ามีดงั นี้คอื
การเปลี่ยนทิศทางไปอย่างกะทันหัน การให้ผูอ้ ่านคิดถึงสิง่ ที่ปกปิ ดที่คนสนใจอยู่แล้ว
เรือ่ งเล่าเกินจริงทีเ่ ป็ นไปไม่ได้แต่ไม่น่าจะเกิดขึน้ ได้ การตีความประสบการณ์ผดิ การเหน็บแนมเพราะ
ไม่ถูกเส้นกัน การเล่าเรื่องเหลวไหล การลวงให้คดิ การใช้คาํ ทีม่ เี สียงคล้ายๆ กันแต่มคี วามหมายไป
อีกอย่างหนึ่ง ตรรกวิจารณ์ผดิ ๆ การล้อสังคมและเรือ่ งสัปดน

อุบลรัตน์ ศิรยิ ุวศักดิ ์ (2436: 33 - 50) กล่าวถึงสิง่ ทีก่ ระตุ้นทําให้เกิดอารมณ์ขนั ว่ามี
ลักษณะดังนี้
1. การเล่นตลกกับภาษา ภาษามีแบบแผนทีไ่ ด้รบั การยอมรับของสังคม การใช้ภาษา
นอกแบบแผนทําให้เกิดอารมณ์ขนั ได้
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2. การเล่นตลกกับสามัญสํานึก ในแต่ละสังคมมีขอ้ กําหนดว่าเรื่องใดสามารถพูดคุย
ได้อย่างเปิ ดเผย เรื่องใดเป็ นเรื่องต้องห้าม กฎนี้เป็ นสามัญสํานึกของคนในสังคม การกระทําทีล่ ะเมิด
สามัญสํานึกนี้ทาํ ให้เกิดอารมณ์ขนั ได้
3. การเล่นตลกกับความรูส้ กึ มนุ ษย์มแี บบแผนการแสดงอารมณ์ตามความรูส้ กึ แต่ละ
ประเภทการแสดงออกทีแ่ ตกต่างจากแบบแผนทําให้เกิดอารมณ์ขนั ได้แต่ความรูส้ กึ เป็ นสิง่ ละเอียดอ่อน
การแสดงอารมณ์ขนั เช่นนี้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเพราะอาจเป็ นการตอกยํ้าความรูส้ กึ ทําให้เกิดความ
เจ็บปวดได้
4. การเล่นตลกกับเรื่องในชีวติ ประจําวัน เช่น ครอบครัว การทํางานสามารถนํามา
ล้อเลียนเสียดสีทาํ ให้เกิดความขบขันได้
5. การเล่นตลกกับกลไกของชีวติ คือการทําให้แบบแผนการดําเนินชีวติ ทีซ่ ้าํ ซากเหมือน
เครือ่ งจักร เกิดอาการสะดุดหรือหันเหจากทิศทางทีก่ าํ หนดไว้

สุธา ศาสตรี (2529: 55-81) เสนอความตลกด้วยการแสดงออกทางวาจาในหนังสือศาสตร์
แห่งภาษาว่า โครงสร้างความตลกประกอบด้วยลักษณะ 6 ประการ คือ
1. การเล่นคํา(pun) เช่น การเล่นคําเดียวแต่ม ี 2 ความหมาย
2. การพูดเล่นคารม(quip)
3. การพูดสองแง่(double entendre)
4. อุปบท(anecdote) การบรรยายเหตุการณ์ซ่งึ จบในตัว จบด้วยข้อความสําคัญทีส่ ร้าง
ความขบขันตอนท้ายเรือ่ ง(punch line)
5. การเยาะเย้ย(satire)
6. การล้อ(parody)
7. ริก มาโรล(rigmarole)เป็ น การเล่า เรื่อ งเพื่อ สร้า งความขบขัน เพีย งอย่า งเดีย วโดย
ไม่คาํ นึงถึงเหตุผลว่ามีความเหมาะสมกับเรือ่ งหรือไม่
8. เอบีก รม(epigram)เป็ น การแต่ ง คํ า ประพัน ธ์ ข นาดสัน้ มีก ารเล่ น คํ า พลิก แง่ เ พื่อ
สร้างอารมณ์ขนั
9. กลอนนิรอรรถ(nonsense verse) อยู่ในคําประพันธ์ท่ไี ม่มกี ารจํากัดหรือบังคับ
เรือ่ งถ้อยคํา

สิท ธา พินิ จ ภู ว ดล (2541: 503) กล่ า วถึง ลัก ษณะของภาษาที่ส ร้า งอารมณ์ ข นั ว่า มี 4
ลักษณะ คือ
1. การเล่นคํา เป็ นการนําถ้อยคํามาดัดแปลงด้วยวิธกี ารต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดอารมณ์ขนั
เช่น การดัดแปลงส่วนประกอบของคํา เช่น พยัญชนะ สระ ตัวสะกด การันต์ วรรณยุก ต์ การใช้
คํากํากวม การใช้ภาษาถิ่น การบรรยายอย่างผิดธรรมชาติ การพูดโพล่งๆ โดยไม่คดิ ให้รอบคอบ
ก่อให้เกิดการหักมุมและการแสดงนัยกลับหรือย้อนทางกับสิง่ ทีเ่ ป็ นปกติวสิ ยั เป็ นต้น
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2. การใช้โวหารยัวล้
่ อ เป็ นการใช้ถอ้ ยคําสํานวนเพื่อเสียดสี(satire) ผูอ้ ่นื โดยการยัวเล่
่ น
หรือหยอกเย้าแต่ไม่ก่อให้เกิดการล่วงเกินสบประมาท
3. การใช้โวหารขัดแย้ง เป็ นการนํ าถ้อยคําทีม่ คี วามหมายตรงกันข้ามมาเทียบเคียงเข้า
คู่ก ัน ทํ า ให้เ กิด การขัด แย้ง ระหว่ า งคํ า สองคํา ระหว่า งสํา นวนสองสํา นวนหรือ ระหว่า งความคิด
สองความคิด
4. การใช้โ วหารที่ก ล่ า วเกิน จริง เป็ น การนํ า ถ้อ ยคํ า ที่เ หลือ เชื่อ ไม่ น่ า เป็ น ไปได้ใ น
ความเป็ นจริงมาใช้ในการแสดงอารมณ์ ต่างๆ รวมทัง้ อารมณ์ ขนั เพื่อเน้ นความสําคัญและชี้ให้เห็น
ชัดเจนขึน้ โดยไม่ตอ้ งอธิบาย

ส่วนธิตสิ รณ์ ศรีธาดา (2542: 232 - 234) ศึกษาการใช้ภาษาในการแสดงตลก: การศึกษา
เชิงวิเคราะห์ พบการใช้ภาษาในการแสดงตลกดังนี้
1. การเล่นคํา พบการเล่นคําพ้อง คําคล้องจอง
2. การใช้คาํ ย่อและอักษรย่อ มักมุง่ ให้ตคี วามแตกต่างจากแบบแผนหรือความนิยม
3. การใช้คาํ หยาบและคําผวน เพราะการแสดงตลกมักใช้ภาษาระดับภาษาปากจึงพบ
คําหยาบและคําผวนมาก
4. การใช้คาํ สองง่ามสามแง่ มักมุง่ ให้ตคี วามในเรือ่ งเพศ
5. การใช้สญ
ั ลักษณ์ มักใช้สญ
ั ลักษณ์ในคําทีม่ คี วามหมายในทางทีไ่ ม่ดี เช่น ความหมาย
ในเรือ่ งเพศ
6. การใช้ภ าพพจน์ พบการใช้อุ ป มา อุ ป ลัก ษณ์ อธิพ จน์ เพราะการเปรีย บและ
การกล่าวเกินจริงสามารถสร้างความขบขันได้มาก
7. การใช้ภาษาถิน่ และภาษาต่างประเทศ มุง่ ล้อเลียน หรือแปลความหมายต่างจากปกติ
8. การเล่นสํานวน มักเปลีย่ นแปลงถ้อยคําจากสํานวนเดิมเพือ่ สือ่ ความหมายใหม่
9. การพูดขัดแย้งกับความจริง
10. การเย้ยหยัน เป็ นการกล่าวเย้ยทัง้ ในด้านรูปลักษณ์ และพฤติกรรม เพือ่ สร้าง
ภาพพจน์ทน่ี ่าขบขัน
11. การประชดประชัน ทัง้ ในด้านรูปลักษณ์ และพฤติกรรม เพือ่ สร้างความขบขัน
12. การถากถางแดกดัน เป็ นกล่าวกล่าวเพือ่ ให้ผอู้ ่นื เจ็บใจทําให้ผชู้ มเกิดความขบขัน
13. การล้อเลียนบุคคลและสถานการณ์ ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจโดยล้อให้เกินจริงหรือผิดจาก
ความเป็ นจริงเพือ่ สร้างความขบขัน

1.3. แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขนั
อารมณ์ขนั ได้รบั ความสนใจศึกษามาเป็ นเวลาช้านานทําให้มที ฤษฎีอารมณ์ขนั มากมาย
แต่ทฤษฎีทงั ้ หลายก็เป็ นเพียงแนวทางในการพิจารณาอารมณ์ขนั ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเท่านัน้ ไม่มี
ทฤษฎีใดได้รบั การยอมรับว่าสามารถอธิบายอารมณ์ขนั ได้อย่างรอบด้านครอบคลุม Elmer Blistein
(อ้างถึงในประภัสสร ภัทรนาวิก. 2540-2541: 17-18) ได้รวบรวมทฤษฎีเกีย่ วกับอารมณ์ขนั แล้วแบ่ง
ออกเป็ น 3 แนวทางใหญ่ๆ คือ
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1. ทฤษฏีความไม่ลงรอยกัน ความผิดหวังจากสิง่ ทีค่ าดหวัง และความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์ทไ่ี ปด้วยกันไม่ได้(Incongruity, Frustration of Expectation and Bisociation)
2. ทฤษฏีความเหนือกว่าและความด้อยกว่า(Superiority and Degradation)
3.ทฤษฏีการผ่อนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพ้นจากการยับยัง้ ชังใจ(Relief
่
of
Tension and Release from Inhibition)

1.3.1. ทฤษฎีความไม่ลงรอยกัน ความผิดไปจากสิ่ งที่คาดหวังและความ
สัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่ไปด้วยกันไม่ได้ (Incongruity, Frustration of Expectation
and Bisociation) .
ทฤษฎีน้ีเกิดขึน้ เพราะมนุ ษย์มแี บบแผนในการดําเนินชีวติ ที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัวไป
่
ทําให้เกิดรูปแบบปกติ(norm)ขึ้น รูปแบบปกติน้ีเป็ นความรู้สกึ พื้นฐานของสังคม ดังนัน้ เมื่อมีการ
ปฏิบตั ติ นแตกต่างจากทีค่ วรเป็ นก็ทาํ ให้ผพู้ บเห็นเกิดอารมณ์ขนั ขึน้ เพราะผูท้ ป่ี ฏิบตั นิ นั ้ ไม่ได้ทาํ ตาม
อย่างที่ผูช้ มคาดหวังหรืออย่างที่ควรจะเป็ น เช่น การพบเห็นผูช้ ายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าผูห้ ญิงหรือ
การสร้างสถานการณ์ท่ที ําให้เกิดความคาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ตอนจบกลับไม่ได้เป็ นไปตาม
ทีค่ าดพบในเรื่องหักมุมเป็ นต้น ดังนัน้ สาเหตุของความขบขันมาจากการมองเห็นความไม่เข้ากันหรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างความรูส้ กึ หรือความคาดหวังกับสิง่ ที่เกิดขึน้ จริง การเบี่ยงเบนนี้มกั เป็ นสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างฉับพลันและเป็ นเหตุการณ์ทไ่ี ม่มผี ลต่อชีวติ จริง เพราะหากความไม่เข้ากันมีผลต่อชีวติ
จริงอาจทําให้เกิดอารมณ์อ่นื แทนความขบขัน เช่น ความรุนแรงอาจทําให้เกิดความกลัว ความตกใจ
เป็ นต้น
ผูท้ ส่ี นับสนุ นแนวคิดนี้ได้แก่ ซิดนีย์ สมิธ (Sydney Smith) อิมมานูเอล คานท์
(Immanuel Kant) อาเธอร์ โซเพนเอาเออร์ (Arthur Schopenhauer) แบลส ปาสกาล (Blasé
Pascal) พอล อี แมคคี (McGhee,P.E) คริสโตเฟอร์ พี วิลสัน (Christopher P Wilson) เป็ นต้น
เพือ่ อธิบายกระบวนการเกิดอารมณ์ขนั คริสโตเฟอร์ พี วิลสัน(Christopher P Wilson)
(อ้างถึงในประภัสสร ภัทรนาวิก. 2540-2541: 20-24) ได้สร้างกรอบรูปแบบ(Model) ในการวิเคราะห์
ความตลกขบขันและให้คาํ อธิบายไว้ดงั นี้
ความตลกขบขัน
ของสิง่ หนึ่ง
ของอีกสิง่ หนึ่ง
ความสอดคล้องกัน
ความไม่สอดคล้องกัน

คือ X
คือ M1
คือ M2
แทนด้วยเครือ่ งหมาย
แทนด้วยเครือ่ งหมาย

=
≠
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ตัวอย่างกรอบรูปแบบ
M1

=/≠

M2

X
กรอบรูปแบบข้างต้นแทนเหตุการณ์ดว้ ย M1 และ M2 ถ้า M1 กับ M2 สอดคล้องกันก็
จะไม่เกิดความขบขันขึน้ แต่ถา้ M1 กับ M2 ไม่สอดคล้องกันก็จะทําให้เกิดอารมณ์ขนั ขึน้

ตัวอย่างจากบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุท ธเลิศ หล้า นภาลัย พระอิน ทร์ใ ห้พ ระวิศ ณุ ก รรมนํ า สารมาท้า ท้า วสามนต์ใ ห้ตีค ลีชิง เมือ งกัน
ท้าวสามนต์แสดงพฤติกรรมดังนี้
เมือ่ นัน้
ทําหน้าเขียวเหลียวดูนางมณฑา

ท้าวสามนต์ตวั สันพรั
่ นนั
่ กหนา
หูตาบ้องแบวเหมือนแมวคราว
(บทละครนอก.2545 : 148)

เหตุการณ์ดงั กล่าวสามารถเขียนเป็ นกรอบรูปแบบโดยเปรียบเทียบสถานภาพท้าว
สามนต์กบั พฤติกรรมทีแ่ สดงออกว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพราะสถานภาพของคนในสังคม
ทําให้เกิดความคาดหวังในการแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันไป
ท้าวสามนต์เป็ นกษัตริย์
≠
ท้าวสามนต์เป็ นหัวหน้าครอบครัว
ท้าวสามนต์เป็ นผูใ้ หญ่

ท้าวสามนต์ตวั สันพรั
่ นนั
่ กหนา
ทําหน้าเขียวเหลียวดูนางมณฑา
หูตาบ้องแบวเหมือนแมวคราว

ท้าวสามนต์
บทประพัน ธ์ ท่ีย กมานั น้ เห็น ได้ว่ า ท้ า วสามนต์ ป ฏิบ ัติต นไม่ เ ข้า กับ สถานภาพ
ของตนเองที่เ ป็ นกษัต ริย์แต่แสดงความหวาดกลัว จนตัวสัน่ นอกจากนัน้ การเป็ นสามีซ่ึงถือเป็ น
หัว หน้ า ครอบครัว ตามคติข องสัง คมไทยแต่ ก ลับ “ทํ า หน้ า เขีย วเหลีย วดู น างมณฑา” เพื่อ ขอ
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ความช่วยเหลือ และสุดท้ายท้าวสามนต์ถือได้ว่าเป็ นผูท้ ่มี อี ายุสูงกลับแสดงอาการ “หูตาบ้องแบว
เหมือนแมวคราว” ซึ่งไม่เหมาะกับตนเอง ทําให้ผูอ้ ่านเกิดความขบขัน นอกจากนัน้ เรื่องสังข์ทอง
ยังเป็ นนิทานทีค่ นไทยคุน้ เคยเล่าสืบต่อกันมาช้านานจึงอยูใ่ นกรอบของความเป็ นเรื่องเล่าเพื่อความ
สนุ กสนานทําให้ผอู้ า่ นสามารถหัวเราะได้อย่างสนิทใจ
1.3.2. ทฤษฏี ความเหนื อกว่าและการทําให้ตาํ่ ลง (Superiority and
Degradation)
ทฤษฎีน้ีเชื่อว่าอารมณ์ขนั เกิดจากความรูส้ กึ เหนือกว่าของผูข้ บขัน โดยสิง่ ทีถ่ ูกขบขัน
จะอยู่ในตําแหน่ งทีต่ ่ํากว่า เพราะผูข้ บขันนําลักษณะเด่นของตนเองไปเปรียบกับความบกพร่องหรือ
จุดด้อยของผูอ้ ่นื โดยผูถ้ ูกขบขันมักเป็ นผูท้ ม่ี คี วามผิดปกติ มีความบกพร่องหรือมีลกั ษณะพิกลพิการ
ในทางใดทางหนึ่ง การถือว่าตนเองเหนือกว่าทําให้การหัวเราะหรือการแสดงความขบขันในทฤษฎีน้ี
เป็ นการแสดงความรูส้ กึ มีชยั (Sense of triumph) แฝงความรูส้ กึ เหยียดหยามเย้ยหยันและมี
ความรูส้ กึ เกลียดชังลงไปด้วย เช่น เราหัวเราะเมื่อเห็นคนตกเก้าอีห้ รือหกล้ม เป็ นต้น โดยมีเงื่อนไข
ว่าความบกพร่องหรือการประสบภัยของผู้ท่ถี ูกขบขันนัน้ ต้องไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเกินไปและอยู่ใน
กรอบของการเล่น เพราะหากเป็ นเรือ่ งร้ายแรงความขบขันอาจเปลีย่ นเป็ นความสงสารแทน
ผูท้ ่สี นับสนุ นแนวคิดนี้ได้แก่ พลาโต(Plato) อริสโตเติล(Aristotle) ซิเซโร(Cicero)
ฟรานซิส เบคอน(Francis Bacon) เรเน่ เดกาสเต(Rene Descartes) โทมัส ฮอบบ์(Thomas
Hobbes) เป็ นต้น
ในชีวติ ประจําวันอาจพบอารมณ์ขนั ที่เกิดจากความรู้สกึ เหนือกว่าได้ง่าย แต่เมื่อนํ า
แนวคิดนี้มาใช้พจิ ารณาวรรณกรรมต้องใช้ร่วมกับแนวคิดเรื่องการสวมรอยจึงจะทําให้เห็นแนวทาง
การศึกษาได้ชดั เจนขึน้ การสวมรอยคือการทีผ่ อู้ ่านนํ าตนเองไปสวมทับเป็ นตัวละครในเรื่อง โดยตัว
ละครทีถ่ ูกสวมรอยมากทีส่ ุดคือตัวละครเอกเพราะตัวละครเอกเป็ นผูด้ ําเนินเรื่องตัง้ แต่ตน้ จนจบ การ
ทีผ่ อู้ ่านติดตามเรื่องก็เท่ากับติดตามตัวเอกนัน่ เอง ผูอ้ ่านจึงสวมรอยเป็ นตัวเอกโดยอัตโนมัติ ดังนัน้
ในขณะอ่านวรรณกรรมผู้อ่านจึงรับ อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครมาเป็ นอารมณ์ หรือความรู้สึก
ของตน เมือ่ ตัวละครเอกมีชยั หรือได้กลันแกล้
่
งผูอ้ ่นื ก็ทาํ ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ เบิกบานใจร่วมด้วย ในบทละคร
นอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์มีเ หตุ ก ารณ์ ห ลายเหตุ ก ารณ์ ท่ีต ัว ละครเอกแสดงความ
เหนือกว่าตัวละครอื่นโดยการกลันแกล้
่
งหรือทําร้ายผูอ้ ่นื เช่น
เมือ่ นัน้
ยิม้ พลางทางตรัสตัดพ้อ
แล้วเอามีดกรีดลับกับศิลา
มือบีบหนีบจมูกไว้สองนิ้ว

พระสังข์สรวลสันต์กลัน้ หัวร่อ
เอออะไรใจคอเหมือนปลาซิว
ทัง้ หกตกประหม่าหน้านิ่ว
อย่าบิดพลิว้ ดุกดิกพลิกแพลง
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ทําเงือ้ มีดกระหยับจับจ้อง
เอาแล้วนะฉะเชือดเลือดแดง

ทีใ่ จชัวกลั
่ วร้องจนเสียงแห้ง
จมูกแหว่งโหว่วนิ่ สิน้ ทุกคน
(บทละครนอก.2545 : 119)

จากตัวอย่างข้างต้นผูอ้ ่านที่สวมรอยเป็ นพระสังข์หรืออยู่ฝ่ายพระสังข์ย่อมมีความ
ยินดีท่พี ระสังข์แสดงความเหนื อกว่าและสามารถแกล้งหกเขยได้ ในการสวมรอยเป็ นตัวละครนี้
ไม่จําเป็ นทีผ่ ูอ้ ่านต้องสวมรอยเป็ นตัวเอกหรือตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเท่านัน้ ผูอ้ ่านสามารถสวมรอย
เป็ นตัวละครใดก็ได้และสามารถสวมรอยเป็ นตัวละครหลายตัวสลับไปมาได้ ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะในชีวติ
จริงมนุ ษย์แต่ละคนมีบทบาทมากมาย เช่น คนเป็ นพ่อตาก็เคยเป็ นลูกเขยมาก่อน หรือคนเป็ นพีอ่ าจ
มีสถานะเป็ นน้องด้วย ฯลฯ ดังนัน้ ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองจึงมีตวั ละครมากมายให้ผอู้ ่านเลือก
สวมบทบาท
1.3.3. ทฤษฏีการผ่อนคลายจากความตึงเครียดและการหลุดพ้นจากการยับยัง้
ชังใจ
่ (Relief of Tension and Release from Inhibition)
ทฤษฎีน้ีเชื่อว่าความขบขันเป็ นการระบายออกของความก้าวร้าว มีสาเหตุมาจาก
ความก้าวร้าวของมนุ ษย์ต้องถูกสะกดไว้ด้วยความมีสติสมั ปชัญญะและกฎเกณฑ์ของสังคมทําให้
ไม่สามารถระบายความเครียดอย่างที่ต้องการได้ แรงกระตุ้นนี้ ทําให้ต้องใช้วิธีการทดแทนหรือ
การเบี่ ย งเบนไปสู่ ส ิ่ง อื่น รวมถึ ง การทํ า ให้เ ป็ น อารมณ์ ข ัน จึง อาจกล่ า วได้ ว่ า อารมณ์ ข ัน เป็ น
กระบวนการหักเหจากสิง่ หนึ่งไปยังอีกสิง่ หนึ่ง เช่น การร้องเพลง การผิวปาก การนําเรื่องเพศมาพูด
อย่างสนุ กสนาน การล้อเลียนบุคคลหรือสถาบันที่มอี ํานาจในสังคมหรือกล่าวได้ว่าอารมณ์ขนั ทํา
หน้าทีฝ่ า่ ฝื นระเบียบสังคมและทําให้รสู้ กึ ผ่อนคลายจากกฎระเบียบนัน้
ผูท้ ส่ี นับสนุ นแนวคิดนี้ได้แก่ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ชาร์ล เรอโนวิเซร์
(Charles Renouvier) ออกุส เพนจอน (Auguste Penjon) จอน ดิวอี้ (John Dewey) เป็ นต้น
ในการศึกษาวรรณกรรมตามแนวคิดนี้ตอ้ งใช้รว่ มกับแนวคิดการสวมรอยเช่นกัน ในบท
ละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับ พระราชนิ พนธ์มีต ัวละครหลากหลายบทบาทที่สามารถรองรับการ
ปลดปล่อยความเครียดหรือระบายความอัดอัน้ ที่ไม่สามารถทําได้ในชีวติ จริง เช่น การแกล้งพ่อตา
การเหน็บแนมแม่ยาย การทําร้ายพีเ่ ขย หรือแม้แต่การเอาชนะเมียน้อยผูท้ ําลายครอบครัว เป็ นต้น
สิง่ เหล่านี้ แม้จะเป็ นการกระทําในจินตนาการแต่ ก็สามารถคลายความอึดอัดใจในโลกแห่งความ
เป็ นจริงได้ ตัวอย่างเช่นในครอบครัวพ่อถือว่าบุคคลทีล่ ูกควรให้ความเคารพ หากลูกคนใดล่วงเกิน
พ่อก็จะได้รบั การตําหนิจากสังคมว่าประพฤติตนไม่เหมาะสม แต่ในชีวติ จริงพ่ออาจรักลูกไม่เท่ากัน
หรือทําผิดต่อลูก การทีล่ ูกไม่สามารถตอบโต้พ่อทีไ่ ม่ยุตธิ รรมหรือทําร้ายตนได้ในชีวติ จริงทําให้เกิด
ความคับข้องใจ ดังนัน้ เมื่อผู้อ่านเห็นนางรจนาประชดท้าวสามนต์ท่ไี ม่มคี วามยุติธรรมต่อนางดัง
คําประพันธ์วา่
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ครัน้ ถึงพระโรงรัตน์รจู ี
เจ้าเงาะยืนยิม้ หัวไม่กลัวใคร
รจนาจึงทูลบิตุรงค์
อุตส่าห์เสาะเพราะเกรงพระอาญา
ตามประสายากเย็นเข็ญใจ
ผัวเมียสองคนจนกรองกรอย
หกเขยเขาดีมยี ศศักดิ ์
ไปหาปลามาแล้วหรืออย่างไร

อัญชลีสองกษัตริยเ์ ป็ นใหญ่
ทิง้ ปลาลงไว้ให้พอ่ ตา
นี่ปลาส่งส่วนตัวผัวข้า
ได้มาน้อยนักสักสองร้อย
ไม่มบี า่ วมีไพร่ใช้สอย
ไม่เลิศลอยเหมือนลูกสาวของท้าวไท
ท่านพ่อตาโปรดนักรักใคร่
เห็นจะได้มากมายหลายกระบุง
(บทละครนอก.2545 :121)

เหตุการณ์น้ีทาํ ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ สมใจและผ่อนคลายปมปญั หาในใจตนได้เพราะอารมณ์ขนั
ช่วยเบีย่ งเบนความรูต้ ่อพ่อทีแ่ ท้จริงมาระบายกับพ่อในเรือ่ งเล่า
1.4. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ขนั
ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ (2521) ศึกษาอารมณ์ขนั ในวรรณกรรมร้อยแก้วของไทยระหว่าง
พ.ศ. 2453-2516 พบว่านักเขียนสร้างวรรณกรรมโดยมีจุดมุง่ หมายเพื่อความบันเทิงเป็ นสําคัญและ
มีจุดมุง่ หมายเพื่อชีแ้ นะจุดบกพร่องของสังคมหรือพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ตลอดจนเสนอแนะ
วิธแี ก้ไขสังคมให้ดขี น้ึ แฝงอยู่ การศึกษาของทัศนีย์ กระต่ายอินทร์เป็ นการชีใ้ ห้เห็นว่าอารมณ์ขนั มี
คุณค่าควรแก่การศึกษาในด้านต่างๆ
นงลักษณ์
แช่มโชติ (2521) ศึกษาเรื่องหาสยรสในวรรณกรรมร้อยกรองของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2475 ศึกษาวรรณคดีอารมณ์ขนั ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึง
รัชกาลที่ 6 เพื่อค้นคว้าในเรื่องแรงบันดาลใจ กลวิธี จุดมุ่งหมายและความสัมพันธ์ของหาสยรส
กับสังคม พบว่าคนไทยมีลกั ษณะเด่นคือรักสนุ กและมีอารมณ์ขนั จึงสร้างวรรณคดีท่มี คี วามขบขัน
สะท้อนลักษณะของคนไทย โดยใช้ภาพบุคคลและเหตุการณ์ในสังคมเป็ นแรงบันดาลใจ จุดมุง่ หมาย
ในการสร้างอารมณ์ขนั มี 3 ประการคือ เพื่อสร้างความบันเทิง เพื่อล้อเลียนวรรณกรรม เพื่อเสียดสี
ล้อเลียนบุคคลและสังคม
สุธ า ศาสตรี (2526) นํ า เสนอรายงานผลการวิจยั โครงสร้า งของการเสนอความตลก
ในละครนอก ศึกษาบทละครนอกจํานวน 20 เรื่องพบว่าความตลกมีโครงสร้างของการเสนอโดยใช้
เนื้อเรือ่ งและตัวละคร โดยมีวธิ กี ารแสดงความตลกของตัวละครรวม 15 ชนิด คือ
1. การตบตี การขูเ่ ข็ญ หมายถึง การแสดงกิรยิ าอันบ่งเจตนาทีท่ าํ ร้ายร่างกาย
2. การแกล้ง หมายถึง การกระทําซึง่ เป็ นผลทางร่างกายแก่ตวั ละครอื่น แต่ไม่รนุ แรง
3. ท่าทาง หมายถึง กิรยิ าอาการของตัวละครโดยผูด้ สู นใจเฉพาะผูก้ ระทํากิรยิ านัน้
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4. การขูเ่ ข็ญ หมายถึง การแสดงทาทางบ่งเจตนาทีจ่ ะทําร้ายตัวละครอื่น
5. การด่า หมายถึง การใช้วาจารุนแรงและเปิดเผย แสดงความโกรธและความมุง่ ร้าย
ต่อตัวละครอื่น
6. การพูดขู่ หมายถึง การกล่าววาจาบ่งเจตนาทีจ่ ะทําร้ายตัวละครอื่น
7. การเสียดสี หมายถึง การใช้วาจาเพือ่ ให้ตวั ละครอื่นเจ็บใจหรืออายใจแต่ไม่ตรงไป
ตรงมาโดยผูพ้ ดู จะมีเจตนาร้ายหรือไม่กต็ าม
8. การไล่เสียง หมายถึง การกล่าววาจาซักฟอกตัวละครอื่นเพือ่ ให้ความจริงบางอย่าง
ประจักษ์
9. การลวง หมายถึง การพูดเพือ่ ให้ตวั ละครอื่นเข้าใจผิดหรือไม่สงสัยเจตนาของผูพ้ ดู
10. การยัวแหย่
่
หมายถึง การกล่าววาจาล้อเลียนตัวละครอื่นโดยไม่มเี จตนาร้าย
11. การโอ้อวด หมายถึง การกล่าววาจาให้ตวั ละครอื่นเข้าใจว่า ผู้พูดมีความสามารถ
ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งเกินกว่าทีเ่ ป็ นจริงหรือทัง้ ทีไ่ ม่มคี วามจริง
12. การพรํ่าเพ้อ หมายถึง การกล่าววาจาแสดงความวิตก ความน้อยใจ ฯลฯ เกินสมควร
13. การแก้ตวั หมายถึง การกล่าววาจากลบเกลื่อนความผิดหรือให้ผพู้ ดู พ้นผิด
14. การขอโทษ หมายถึง การกล่าววาจารับผิดอย่างชัดเจน
15. การวิงวอน หมายถึง การกล่าววาจาเพือ่ ขอร้องตัวละครอื่นอย่างเกินสมควร
ใกล้รุ่ง อามระดิษ (2533) ศึกษาเรื่องร้อยแก้วแนวขบขันของไทย ตัง้ แต่รชั กาลที่ 5 ถึง
รัช กาลที่ 7 โดยศึ ก ษาในด้ า นองค์ ป ระกอบ กลวิธีก ารประพัน ธ์ แ ละความสัม พัน ธ์ ก ับ สัง คม
ผลการวิจยั สรุปว่าร้อยแก้วแนวขบขันของไทยตัง้ แต่รชั กาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 ด้านองค์ประกอบและ
กลวิธกี ารประพันธ์สามารถจําแนกได้ 6 กลุ่ม ส่วนใหญ่จะเสนอแนวคิดทีผ่ กู พันกับยุคสมัยกับสังคม
ตัว ละครเอกมัก มีข้อ บกพร่ อ ง การใช้ ภ าษาเบี่ย งเบนไปจากลัก ษณะการใช้ภ าษาโดยทัว่ ไป
นอกจากนัน้ ยังสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันเป็ นผลมาจากการรับอารยธรรม
จากตะวันตก
กนกวรรณ สุวรรณวิทย์ (2539) ศึกษาอารมณ์ขนั ในวรรณกรรมของไมตรี ลิมปิ ชาติ เพื่อ
ศึกษากลวิธกี ารสร้างอารมณ์ขนั ในวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีและสาระคดีของไมตรี ลิมปิ ชาติ
พบว่ามีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 3 ด้านคือ 1.เนื้ อหา 2.ภาษา 3. กลวิธีการเล่าเรื่อง เนื้ อเรื่อง
ทีน่ ํามาสร้างความขบขันได้แก่เรื่องสัปดน ลักษณะรูปร่างของคน พฤติกรรมของคน ในเรื่องขบขันมี
ทัง้ ข้อตําหนิและข้อเสนอแนะข้อบกพร่อง การศึกษาของกนกวรรณ สุวรรณวิทย์แสดงให้เห็นรสนิยม
เรือ่ งอารมณ์ขนั ของคนไทย โดยบทบาทของเรือ่ งขบขันทีพ่ บคือเป็ นภาพสะท้อนสังคมและใช้อารมณ์
ขันเพือ่ ตําหนิขอ้ บกพร่องของสังคมตลอดจนเป็ นข้อเสนอแนะในการแก้ปญั หาด้วย
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สุรพล บัณฑุเศรณี (2539) ศึกษา อารมณ์ขนั ใน พล นิกร กิมหงวน ของป.อินทรปาลิต มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลไกการสร้างอารมณ์ขนั และวิเคราะห์ตคี วามมุขตลก พบว่ากลวิธกี ารสร้าง
อารมณ์ขนั มี 5 ประเภท คือ อารมณ์ขนั ที่เกิดจากบุคลิก อากัปกิรยิ า พฤติกรรม สถานการณ์ และ
คําพูด โดยอารมณ์ ขนั ดังกล่าวมุ่งประชด เสียดสี เยาะเย้ยและล้อเล่น โดยการกลับหัวกลับหาง
เป็ นหัวใจสําคัญของนวนิยายชุดนี้ เนื้อหาสะท้อนค่านิยมของสังคมไทยในช่วงต้นสงครามโลกครัง้
ที่ 2 จนถึงสมัยรัชกาลของจอมพล ป.พิบลู สงคราม
หทัยวรรณ ไชยะกุล (2539) ศึกษาเรื่องการสร้างมุขตลกในเรื่องขําขันของล้านนา ผ่าน
เรื่องขําขันล้านนา 740 เรื่อง ผลการวิจยั พบว่าเรื่องขําขันล้านนาหรือ “เจีย้ ก้อม” เหล่านี้เป็ นนิทาน
ตลกขนาดสัน้ ทีม่ โี ครงเรือ่ งไม่ซบั ซ้อน ส่วนวิธกี ารสร้างมุขตลกนัน้ สร้างขึน้ จากพฤติกรรมแสดง 17
พฤติกรรม อันได้แก่ การใช้กลลวง เรื่องเกีย่ วกับเพศ ความหลงลืม-ขาดสติ ความโง่-ความฉลาด
ความละโมบ-ความตระหนี่ เรื่องโม้-โอ้อวด ความเข้าใจผิดความกลัวเสียหน้า การเย้ยหยัน
ความเกีย่ งงอน ความเขินอาย ความกลัวเกินเหตุ การกล่าวหาทีผ่ ดิ ชีวติ ผกผัน ความโกรธ และ
การใช้ภาษาสื่อสาร ซึง่ มีตวั ละครคือคนจากกลุ่มต่างๆ ในสังคม เช่น กลุ่มนักบวชและผูเ้ กีย่ วข้อง
หรือกลุ่มคนในครอบครัว เป็ นต้น
วัลลภา สว่างแจ้ง (2542) ศึกษาเรื่อง “อารมณ์ขนั ของพยาบาลวิชาชีพทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ว่ ย
จิตเวช” ผูว้ จิ ยั ศึกษาอารมณ์ขนั และวิธกี ารทีช่ ่วยให้เกิดอารมณ์ขนั ของพยาบาลวิชาชีพทีใ่ ห้การดูแล
ผู้ป่ ว ยจิต เวช ของโรงพยาบาลจิต เวชสัง กัด กรมสุ ข ภาพจิต 10 แห่ ง จํ า นวน 233 คน พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบต่ออารมณ์ขนั และใช้อารมณ์ขนั ในการเผชิญความเครียด โดยวิธกี าร
ที่ทําให้เกิดอารมณ์ ขนั คือ การดูรายการโทรทัศน์ ท่สี นุ กสนานการดูภาพยนตร์ การอ่านหนังสือ
การศึกษาของวัลลภา สว่างแจ้งแสดงให้เห็นบทบาทของอารมณ์ขนั ต่อจิตใจได้เป็ นอย่างดี
ธนวัฒน์ กูมรนาถ (2546) ศึกษาเรื่องตัวละครในนิทานมุขตลกภาคกลาง: การศึกษาเชิง
วิเคราะห์ ผลจากการศึกษาพบว่าตัวละครในนิทานมุขตลกแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มคือกลุ่มนักบวช กลุ่ม
เครือญาติ กลุ่มคนต่างชาติต่างสังคม และกลุ่มคนยากไร้และพิการ โดยตัวละครตลกจะเป็ นตัวละคร
ทีพ่ า่ ยแพ้ต่อความปรารถนาฝา่ ยตํ่า มีบุคลิกภาพทีป่ ระสานกันระหว่างความรักและความก้าวร้าว อัน
เนื่องจากสัญชาตญาณมุ่งเป็ นกับสัญชาตญาณมุ่งตายของแต่ละบุคคล โดยตัวละครทัง้ หมดสะท้อน
ภาพของสังคมไทยภาคกลาง
สุดารัตน์ บัวศรี (2547) ศึกษาเรื่องการศึกษาภาษาและกลวิธกี ารสร้างอารมณ์ขนั จากเรื่อง
ขบขันในนิตยสารแพรวและชีวจิต เพื่อศึกษาภาษาทีใ่ ช้ในเรื่องขบขันและกลวิธกี ารสร้างอารมณ์ขนั
ทีป่ รากฏในเรือ่ งขบขัน ผลการศึกษาพบลักษณะภาษาทีใ่ ช้ในเรือ่ งขบขัน 3 ด้าน คือ 1.ด้านการใช้คาํ
และกลุ่มคํามีการใช้คาํ ทีใ่ ช้ในภาษาพูด คําภาษาต่างประเทศ คําซ้อน คําซํ้า และคําขยาย 2.ด้านการ
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ใช้ประโยคมีการใช้ประโยคคําถาม ประโยคคําสัง่ และประโยคบอกเล่า 3.ด้านการใช้เครื่องหมาย
มีการใช้เครือ่ งหมายทีถ่ ูกต้องและการใช้เครื่องหมายทีแ่ ตกต่างไปจากหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน ส่วนผลการหากลวิธกี ารสร้างอารมณ์ขนั นัน้ มีหลักการที่ใช้กลวิธสี ร้างจากเนื้อเรื่องและ
กลวิธที ่สี ร้างจากภาษาได้กลวิธยี ่อยรวมทัง้ หมด 27 กลวิธี กลวิธที ่พี บมากที่สุดคือความไม่เข้ากัน
สุดารัตน์ตงั ้ ข้อสังเกตว่าวิธนี ้ีมคี วามเป็ นสากลจึงมักใช้ในงานเขียน
วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ (2547) ศึกษาเรื่องการใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขนั ในเพลง
ตลกคําเมือง : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ โดยศึกษาบทพูดจํานวน 660
บท ในเพลงตลกคําเมืองที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2535 – 2545 ผลการศึกษาพบว่าในเพลงตลก
คําเมืองมีการสร้างอารมณ์ขนั ตามแนววัจนปฏิบตั ิศาสตร์ มากกว่าตามแนวอรรถศาสตร์ โดยการ
สร้างอารมณ์ขนั ตามแนววัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ พบกลวิธดี งั นี้ 1.การใช้ความหมายบ่งชีเ้ ป็ นนัย 2.การใช้
การเป็ นไปตามคาดนัย 3.การใช้วจั นกรรมตรง 4.การใช้วจั นกรรมความหมาย 5.การใช้หลักการ
ร่วมมือในการสนทนาด้านคุณภาพ 6.การใช้วจั นกรรมอ้อม 7.การใช้หลักการร่วมมือในการสนทนา
ด้ า นปริม าณ 8.การใช้ ว ัจ นกรรมตามอัก ษร 9.การใช้ ห ลัก การร่ ว มมือ ในการสนทนาด้ า น
ความสัมพันธ์ ส่วนการสร้างอารมณ์ขนั ตามแนวอรรถศาสตร์มกี ลวิธดี งั นี้ 1.การใช้ความหมายตาม
บริบท 2.การใช้คาํ พ้องเสียง 3.การใช้คําพ้องความหมาย 4.การใช้ความหมายประจํารูป 5.การใช้คํา
เกินคูก่ นั 6.การใช้คาํ ร่วมกลุ่ม 7.การใช้คาํ แย้งความหมาย 8.การใช้คาํ หลายหน้าที่

2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทอง
2.1. ภูมิหลังบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิ ศหล้านภาลัย
ราตรี ผลาภิรมย์ตงั ้ ข้อสันนิษฐานว่าเรื่องสังข์ทองน่ าจะเป็ นนิทานทีไ่ ทยรับมาจากอินเดีย
โดยสังเกตจากพิธแี ต่งงานในเรื่องที่ให้ผูห้ ญิงเป็ นฝ่ายเลือกผูช้ ายว่าไม่ใช่ธรรมเนียมของชาวไทย
แต่สอดคล้องกับอินเดีย ราตรี ผลาภิรมย์(2520: 275-285) ศึกษาเปรียบเทียบนิทานสังข์ทอง
ของไทยกับ นิ ท านอิน เดีย เรื่อ งท้า ววิก รมาทิต ย์ต อนเลือ กคู่ พ บว่ า มีเ นื้ อ หาคล้า ยคลึง กัน จึง ได้
สันนิษฐานถึงการเดินทางของเรือ่ งสังข์ทองว่า
เรื่อ งสัง ข์ ท องของไทยคล้ า ยกับ นิ ท านเบงกอลเรื่อ งท้ า ววิก รมาทิ ต ย์ ต อนเลือ กคู่
ของอินเดีย อีกทัง้ ประเพณีการแต่งงานในเรื่องก็สอดคล้องกับธรรมเนียมของชาวอินเดีย ดังนัน้ เรื่อง
สังข์ทองน่าจะมีในอินเดียก่อน ต่อมานิทานเรื่องนี้คงเผยแพร่เข้ามาสูป่ ระเทศไทยพร้อมกับวัฒนธรรม
อินเดียอื่นๆ ทีเ่ ริม่ เผยแพร่เข้าประเทศไทยราว พ.ศ. 110 โดยเดินทางทางเรือเข้ามาทางภาคใต้ก่อน
ต่อมาชาวเหนือมีการนิมนต์พระเถระจากจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ลัทธิลงั กาวงศ์ พระภิกษุชาวเหนือคงได้ฟงั นิทานเรื่องหอยสังข์จากพระเถระแล้วนํ ามาแต่งเป็ น
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ั ญาสชาดกเลีย นแบบนิ บ าตชาดก นิ ท านเรื่อ งสัง ข์ท องก็แ พร่ห ลายไปสู่อยุธ ยาเป็ น ที่ช่ืน ชอบ
ปญ
มีการนําไปแต่งเป็ นสังข์ทองกลอนสวดและละครนอกเรือ่ งสังข์ทอง

หลัง จากได้ ร ับ การเผยแพร่ ใ นเมือ งไทย เรื่อ งสัง ข์ท องก็ ไ ด้ ร ับ ความนิ ย มอย่ า งมาก
และแพร่หลายไปสู่ภูมภิ าคต่างๆ ของไทยจากการสํารวจของวัชราภรณ์ ดิษฐป้าน (2545: 12)
สามารถรวบรวมนิ ท านเรื่อ งสัง ข์ท องได้ถึง 72 สํา นวน ความนิ ย มและความแพร่ห ลายนี้ ทํา ให้
เรื่อ งสังข์ทองผูกพัน เข้า กับ คนไทยและกลายเป็ น ส่ว นหนึ่ งของประวัติศ าสตร์ชุ มชนต่ างๆ ดัง ที่
ราตรี ผลาภิรมย์ (2520: 96 -148) กล่าวว่า
ในภาคใต้มนี ิทานเรื่องสังข์ทองจังหวัดพังงาชาวบ้านมีความเชื่อว่าเมืองร้างที่ทุ่งตึกใน
เขตอําเภอเมืองคะบุรเี ป็ นเมืองยศวิมล จิตรกรรมฝาผนังรูปปลาและสัตว์สเ่ี ท้าทีเ่ กาะปนั หยี เชื่อว่าเป็ น
เวทมนตร์ท่นี างพันธุรตั น์เขียนให้พระสังข์ ภาคเหนือมีเรื่องสังข์ทองจังหวัดอุตรดิตถ์ชาวบ้านเชื่อว่า
ทุ่งยัง้ เป็ นเมืองของท้าวยศวิมล มีลานศิลาแลงเชื่อว่าเป็ นสนามทีพ่ ระสังข์ตคี ลีกบั พระอินทร์ ส่วนภาค
กลางมีเรือ่ งสังข์ทองจังหวัดนครสวรรค์มภี ูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าเขานางพันธุรตั มีรอ่ งรอยการเขียนผนังถํ้า
เชื่อว่าเป็ นเวทย์มนตร์ทน่ี างพันธุรตั เขียนให้พระสังข์

ความนิ ย มนี้ แสดงให้เ ห็นว่า เรื่องสังข์ทองมีเ นื้ อหาเหมาะสมกับ รสนิ ย มของคนไทยได้
เป็ นอย่างดี เรื่องสังข์ทองทีพ่ บตามแหล่งต่างๆ ของไทยส่วนมากอยู่ในรูปของนิทานมุขปาฐะเพิง่ มี
การจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์ภายหลัง การเล่าต่อๆ กันมาทําให้มกี ารแต่งเติมเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
อยู่ตลอดจึงไม่สามารถระบุได้แน่ นอนว่าเรื่องสังข์ทองเกิดครัง้ แรกขึน้ ในสมัยใดและเกิดในชุมชนใด
ั ญาสชาดก
ก่ อ น โดยวรรณคดีล ายลัก ษณ์ ท่ีป รากฏอยู่ถึง ป จั จุ บ ัน เช่น สุว รรณสัง ข์ช าดกในป ญ
สังข์ทองกลอนสวดสมัยอยุธยา สังข์ทองคําฉันท์สมัยอยุธยา บทละครนอกสังข์ทองฉบับบอยุธยา
ฯลฯ โดยส่วนใหญ่ชาํ รุดเสียหายมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์
บทละครนอกขึน้ 5 เรือ่ งคือ สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ มณีพชิ ยั ไกรทอง คาวี แต่มเี พียงเรือ่ งสังข์ทองเพียง
เรื่องเดียวที่ได้รบั การพระราชนิพนธ์ตงั ้ แต่ต้นจนจบและเป็ นเรื่องที่ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก
จนถึงปจั จุบนั อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล (2547: 2) กล่าวถึงความนิยมนี้วา่
เรื่องราวของพระสังข์หรือเจ้าเงาะเป็ นทีร่ จู้ กั ของชาวบ้านทัวไปเป็
่
นอย่างดีสะท้อนให้เห็น
ถึง ความนิ ย มของประชาชนที่ม ีต่ อ วรรณกรรมเรื่อ งสัง ข์ท อง สัง ข์ท องฉบับ ที่เ ป็ น ที่รู้จ ัก กัน อย่า ง
แพร่หลายในปจั จุบนั คือบทละครนอกเรื่องสังข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย

สิ่ง ที่แ สดงให้เ ห็น ถึง ความนิ ย มในบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์ ไ ด้
เป็ นอย่างดีคอื บทละครนอกฉบับนี้ได้รบั การนํ าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น การนํ าไปแสดงละคร
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การนํ าไปดัดแปลงเป็ นนิทาน การ์ตูน ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ได้รบั การแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
ฯลฯ โดยความโดดเด่นสําหรับบทละครนอกเรื่องสังข์ทองสํานวนนี้คอื การสร้างอารมณ์ขนั ตัวละคร
เจ้าเงาะ ท้าวสามนต์ หกเขย ล้วนได้รบั การจดจําในฐานะตัวละครทีส่ ร้างความขบขันทัง้ สิน้
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย(พ.ศ. 2310 - พ.ศ. 2367)
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันพุธ ขึน้ 7 คํ่า
เดือน 4 ปี กุน เวลาเช้า 5 ยาม ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 เป็ นพระราชโอรสพระองค์
ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระนามเดิมว่า ฉิม ในปี ท่ปี ระสูตพิ ระ
ราชบิดาทรงดํารงตําแหน่ งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี พระองค์ประสูตไิ ด้ไม่นานกรุงศรีอยุธยา
ก็เสียแก่พม่า ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 ต่อมาเมื่อพระเจ้าตากสินทรงกูก้ รุงได้สาํ เร็จ พระราช
บิดาก็ทรงเข้ารับราชการในรัชสมัยพระเจ้าตาก
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรง
ปราบดาภิเษกเป็ นพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงได้รบั การสถาปนา
เป็ นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ขณะมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา ต่อมา
ใน พ.ศ. 2352 ทรงได้ร บั การสถาปนาเป็ นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เสด็จขึ้นครองราชย์
ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2352
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคตในวันที่ 21 ก.ค. พ.ศ. 2367 ขณะ
มีพระชนมายุได้ 57 พรรษา 5 เดือน รวมสิรดิ ํารงราชสมบัติ 15 ปี มีพระราชโอรสพระราชธิดา
รวมทัง้ สิน้ 73 พระองค์
ยุคสมัยที่ประพันธ์
บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์น้ีประพันธ์ขน้ึ เมื่อใดไม่ทราบระยะเวลาที่
แน่ นอน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ (บทละครนอก. 2545: (3)) ทรง
สันนิษฐานเรือ่ งระยะเวลาในการพระราชนิพนธ์วา่
แต่พระราชนิพนธ์บทละครทัง้ 6 เรื่องนี้ จะทรงพระราชนิพนธ์เรื่องไหนก่อนเรื่องไหน
ทีหลัง ข้อนี้หาปรากฏคําชี้แจงมาแต่ก่อนไม่ ได้แต่สงั เกตสํานวนกลอน ข้าพเจ้าสันนิ ษฐานว่าเห็น
จะทรงพระราชนิพนธ์เรื่องไชยเชษฐ์ก่อนแล้วเรื่องอื่นๆ ต่อมา ทํานองเรียงลําดับไว้ในสมุดนี้ เชื่อว่า
เรือ่ งคาวีนนั ้ เห็นจะทรงทีหลังเรือ่ งอื่นๆ เพราะสังเกตดูทงั ้ ทางความและทางกลอนชํ่าชองยิง่ นัก

ในการพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องต่างๆ นัน้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ไม่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพียงพระองค์เดียวทัง้ หมด แต่มกี วีอ่นื ช่วยแต่งถวาย ดังที่สมเด็จพระเจ้า
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บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ (อ้างถึงในสมพันธุ์ เลขะพันธ์. 2530: 94 - 95) กล่าวถึง
การทรงพระราชนิพนธ์บทละครในสมัยรัชกาลที่ 2 ไว้วา่
ในการทรงพระราชนิพนธ์บทละครครัง้ รัชกาลที่ 2 นัน้ ทรงเลือกสรรเจ้านายและ
ข้าราชการทีเ่ ป็ นกวีชาํ นาญกลอนไว้สาํ หรับทรงปรึกษา กล่าวว่ามี 7 คนด้วยกัน ทีท่ ราบแน่ คือกรม
หมื่นเจษฎาบดินทร์ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทกั ษ์มนตรี ขุนสุนทรโวหาร(ภู่) และอาจมีกรมหมื่นสุรนิ ทร
รักษ์และพระยาไชยวิชติ (เผือก) ด้วย ตอนใดทีไ่ ม่ทรงพระราชนิพนธ์เองก็พระราชทานให้กวีเหล่านัน้
รับตัดตอนไปแต่งแล้วนํามาอ่านถวายในทีป่ ระชุมกวีหน้าพระทีน่ งเพื
ั ่ อ่ ช่วยกันแก้ไขอีกชัน้ หนึ่ง

บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์เองก็มกี วีอ่นื ช่วยแต่งถวายหลายคน เช่น
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ขุนสุนทรโวหาร(ภู่) เป็ นต้น สาเหตุท่ที ราบว่ามีกวีสองท่านนี้กม็ าจาก
เหตุการณ์ความขัดแย้งหน้าพระทีน่ งระหว่
ั่
างกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กบั ขุนสุนทรโวหาร(ภู่) ในการ
ทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องสังข์ทองตอนเลือกคู่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารง
ราชานุ ภาพ (2464: 115-116) กล่าวถึงเหตุการณ์น้ีวา่
เมื่อทรงพระราชนิพนธ์เรื่องสังข์ทองพระบาทสมเด็จฯพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงรับบท
ตอนต้นไปแต่ง ทรงแต่งบทท้าวสามนต์ปรารภจะให้ลกู สาวเลือกคูว่ า่
“จําจะปลูกฝงั เสียยังแล้ว

ให้ลกู แก้วสมมาดปรารถนา”

เมื่ออ่านถวายสุนทรภู่กล่าวเปนคําถามว่า “ลูกปรารถนาอะไร” พระบาทสมเด็จฯ พระนัง่
เกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงแก้เปน
“จําจะปลูกฝงั เสียยังแล้ว

ให้ลกู แก้วมีคเู่ สน่หา”

จุดมุ่งหมายในการประพันธ์
เพือ่ ให้คณะละครหญิงของหลวงแสดงซึง่ ถือเป็ นความเปลีย่ นแปลงของการแสดงละครนอก
เพราะแต่เดิมละครนอกใช้ตวั ละครชายล้วนในการแสดง เมื่อทรงพระราชนิพนธ์สาํ หรับละครผูห้ ญิง
ก็มกี ารปรับเปลีย่ นท่ารํา การแต่งกาย ฯลฯ ซึง่ ได้ถอื เป็ นแบบฉบับสืบมาถึงปจั จุบนั
2.2. คุณค่าของเรื่องสังข์ทอง
การที่เรื่องสังข์ทองได้รบั ความนิยมสืบต่อกันมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั แสดงให้เห็นว่า
เรื่องสังข์ทองมีเนื้อหาสอดคล้องกับรสนิยมของคนไทย สามารถตอบสนองความต้องการได้ทงั ้ ผูเ้ ล่า
และผู้ฟงั แม้เ รื่องเล่าจะเป็ น เรื่องสมมุติแต่ ก็มีคุณค่าแฝงอยู่มากมาย เสาวลัก ษณ์ อนัน ตศานต์
(2541: 277) กล่าวถึงการศึกษานิทานว่า

23
นิทานคือซากทีจ่ ะนําไปสูช่ วี ติ การทีต่ วั ละครแม้จะแปลกประหลาด แต่กถ็ ูกประดิษฐ์สร้าง
โดยคนธรรมดาจึงมีค วามรู้สกึ นึ กคิด อารมณ์ เช่นเดียวกับมนุ ษย์ธ รรมดา เราจึงสามารถอธิบาย
พฤติกรรมเหล่านัน้ ได้เช่นเดียวกับการอธิบายคนธรรมดา

เรื่องสังข์ทองมิได้สะท้อนเพียงความคิดในอดีตเท่านัน้ แต่ยงั สามารถสะท้อนความรูส้ กึ
นึกคิดของคนในสังคมในปจั จุบนั ได้อกี ด้วย ศิราพร ณ ถลาง (2539: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง “ศึกษา
สังข์ทอง: ความแตกต่างในการตีความโดยบุคคลต่างสถานภาพในครอบครัว” โดยนํ านิทานเรื่อง
สังข์ทองมาเป็ นกรณีศึกษาในการเก็บข้อมูลภาคสนามที่จงั หวัดสิงห์บุร ี เรื่องการตีความบทบาท
ของตัวละครเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสถานภาพต่างๆ ในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อตา
ลูกเขย เมียหลวง เมียน้อย ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างตีความหรือวินิจฉัยพฤติกรรมตัวละคร
โดยใช้สถานภาพหรือบทบาททีต่ นดํารงอยู่ในครอบครัวทําความเข้าใจละคร จากการศึกษาของ
ศิราพรแสดงให้เห็นว่าเรื่องสังข์ทองมีความสัมพันธ์กบั สังคมปจั จุบนั ด้วย โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง
ความขัด แย้ง ในละครมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความขัด แย้ง ที่ป รากฏจริง ในสัง คมไทยแสดงให้เ ห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างนิทานกับสังคมได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนํ าเสนอเพื่อสร้างความสนุ กสนานเพลิดเพลินแล้วนิทานหรือเรื่องเล่ายังถูกใช้
เป็ น เครื่อ งมือ ในการควบคุ ม โลกทัศ น์ ห รือ ถ่ า ยทอดโลกทัศ น์ จ ากบุ ค คลหนึ่ ง ไปสู่บุ ค คลอื่น ดัง ที่
เสาวลัก ษณ์ อนั น ตศานต์ ( 2541: 81) กล่ า วถึง คุ ณ ค่ า ของเรื่อ งสัง ข์ท องว่ า “เรื่อ งสัง ข์ท องเป็ น
อุดมการณ์ ท่ผี ู้แต่ งต้องการปลูกฝงั ให้สงั คม” สอดคล้องกับเบญจวรรณ ฉัตระเนตร (2518: 212)
กล่าวถึงคุณค่าของเรือ่ งสังข์ทองว่า
เรือ่ งสังข์ทองมีแก่นเรื่องมุง่ สร้างสรรค์สงั คมไทย เพราะเสนอแนวทางประพฤติปฏิบตั ิ
ที่ดใี ห้เป็ นแบบอย่างในการดําเนินชีวติ และเสนอแนวทางประพฤติปฏิบตั ิท่ไี ม่ดเี พื่อให้เห็นตัวอย่าง
ในทางเสือ่ มจะได้เป็ นเครื่องเตือนใจไม่ประพฤติปฏิบตั ติ ามนัน้ และด้วยเหตุทแ่ี นวทางประพฤติปฏิบตั ิ
ทีป่ รากฏเป็ นแก่นเรือ่ งยังคงใช้ได้ในสังคมปจั จุบนั จึงมีผลให้พระราชนิพนธ์บทละครนอกยังคงทันสมัย
และอยูใ่ นความสนใจของคนทัวไปตราบเท่
่
าทุกวันนี้

โดยข้อคิดสําคัญในแก่นเรื่องที่สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้คอื การพิจารณาบุคคล
ไม่ควรพิจารณาเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2538: 219) กล่าวถึงแง่คดิ ใน
เรือ่ งนี้วา่
การสร้างเรื่องในลักษณะนี้ก็คงมีความมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้ขอ้ คิดว่า การพิจารณาบุคคลนัน้
ั ญา ความรู้
ไม่ ค วรพิจ ารณาจากรู ป ร่ า งหน้ า ตา ชาติ ต ระกู ล หรือ ยศศัก ดิ ์ แต่ ค วรพิ จ ารณาที่ ส ติ ป ญ
ความสามารถ และความดีงาม สิง่ เหล่านี้อาจจะแฝงอยู่ในตัวบุคคล เช่นเดียวกับรูปทองที่แฝงอยู่ในรูปเงาะ
ก็ได้
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แต่คุณค่าที่เป็ นประเด็นสําคัญของบทละครนอกเรื่องสังข์ทองคือการให้ความสนุ กสนาน
เพลิดเพลินซึง่ ถือเป็ นเป้าหมายหลักของการประพันธ์บทละครนอก โดยในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทอง
ฉบับพระราชนิพนธ์มอี ารมณ์ขนั ปรากฏอยูม่ ากมายทัง้ ในเนื้อเรือ่ ง ตัวละคร ภาษา ฯลฯ
2.3. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ (2515) ศึกษาบทละครนอกสมัยอยุธยา จํานวน 19 เรื่องในด้าน
ประวัติความเป็ นมา กลวิธีการจารึก แก่นเรื่อง โครงเรื่อง ลักษณะคําประพันธ์ เพลง แบบแผน
การแสดงละคร ผลการศึกษาของเสาวลักษณ์แสดงให้เห็นว่าบทละครนอกเป็ นภาพสะท้อนสังคมไทย
ในด้า นชีวิต ความเป็ น อยู่ สภาพจิต ใจ ความเชื่อ ความยึด มัน่ และขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ของชาวบ้ า น โดยบทละครนอกในสมัย อยุ ธ ยาหลายเรื่ อ งเป็ น ต้ น เค้ า ของละครนอกฉบับ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เบญจวรรณ ฉั ต ระเนตร (2518) ศึก ษาพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครนอกในรัช กาลที่ 2:
การศึ ก ษาเชิง วิจ ารณ์ เพื่อ พิจ ารณาคุ ณ ค่ า ของแก่ น เรื่อ ง สัญ ลัก ษณ์ และโวหารภาพพจน์
โดยละเอียด พบว่าองค์ประกอบทัง้ 3 ประการมีสว่ นทําให้บทละครนอกของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยเป็ นผลงานชิน้ เอก ในเรื่องสังข์ทองแก่นเรื่องมุ่งสร้างสรรค์สงั คมไทย เป็ นแนวทาง
ประพฤติปฏิบตั ใิ นทางทีด่ ี สัญลักษณ์ทพ่ี บในเรื่องสังข์ทองคือ รูปหอยสังข์ รูปเงาะ บ่อทอง รูปทอง
รูปยักษ์ของนางพันธุ รตั รูปมนุ ษย์ของนางพันธุรตั และพระอินทร์ โวหารภาพพจน์ ท่นี ิ ยมใช้คือ
อุปมาอุปไมยซึง่ การใช้โวหารภาพพจน์ชว่ ยให้เข้าใจเนื้อเรือ่ งได้งา่ ยและรวดเร็วขึน้
ราตรี ผลาภิรมย์ (2520) ศึกษาการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสังข์ทอง โดยนํ านิทานเรื่อง
สังข์ทองในภูมภิ าคต่างๆ ทัง้ ในและนอกประเทศมาศึกษาเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไรบ้าง ราตรีสนั นิษฐานว่าเรื่องสังข์ทองไม่น่าจะเป็ นนิทานพืน้ เมืองของไทย เพราะประเพณี
การให้ผหู้ ญิงเป็ นฝ่ายเลือกผูช้ ายไม่ใช่ประเพณีไทย เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับนิทานต่างชาติแล้ว
พบว่าเรื่องสังข์ทองมีความคล้ายคลึงกับนิทานของอินเดียและประเพณีการเลือกคู่กส็ อดคล้องกับ
ประเพณีอนิ เดีย จึงสันนิษฐานว่าเรื่องสังข์ทองน่ าจะได้รบั อิทธิพลจากอินเดีย โดยเรื่องสังข์ทองของ
ไทย สามารถสะท้อนภาพสังคม สภาพความเป็ นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของ
คนในสังคม
สมพร ร่วมสุข (2521) ศึกษาวิเคราะห์บทบาทตัวละครอมนุ ษย์ในบทละครในและละคร
นอก เพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับทีม่ า ลักษณะ อุปนิสยั ประเภท บทบาท และคุณค่าของตัวละครอมนุ ษย์
ผลการศึกษาพบว่าตัวละครอมนุ ษย์ในบทละครในและบทละครนอกส่วนใหญ่มที ่ีมาจากศาสนา
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ความเชื่อในคติพราหมณ์ และคติพุทธศาสนา ชวา เป็ นต้น ตัวละครอมนุ ษย์แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
คือตัวละครฝา่ ยดีและตัวละครฝา่ ยร้าย โดยตัวละครอมนุ ษย์มคี ุณค่าในการดําเนินเรื่องทําให้เนื้อหามี
ความน่าสนใจและมีคุณค่าด้านการสอนศีลธรรมอีกด้วย
ยุรฉัตร บุญสนิท (2522) ศึกษาพระราชนิพนธ์บทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย: การวิเคราะห์ในด้านระบบครอบครัวและการสมรส เพื่อศึกษาแนวคิด อิทธิพล
รวมถึงวิธีการแก้ปญั หาความขัดแย้งในครอบครัว พบว่าภาพสะท้อนสังคมในละครนอกมีความ
คล้ายคลึงกับลักษณะครอบครัวและการสมรสของคนไทยในสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์
ตอนต้นคือ ในการสมรสผูป้ กครองและอํานาจเหนือธรรมชาติมบี ทบาทสําคัญ ลักษณะครอบครัว
เป็ นครอบครัวผสมมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติทงั ้ 2 ฝ่ายอย่างใกล้ชดิ โดยให้อํานาจแก่ฝ่ายชาย
เป็ น ใหญ่ สามารถมีภ รรยาได้ ห ลายคน การมอบมรดกจะมอบให้บุ ต รชายหรือ บุ ต รเขยที่มี
ความสามารถ ตัว ละครในละครนอกไม่ว่า จะเป็ น กษัต ริย์ห รือ เสนา แสดงลัก ษณะนิ ส ยั เหมือ น
คนธรรมดามากว่าตามสถานะในบทบาท เช่น เป็ นคนขลาด เงอะงะ ตัดสินใจผิดพลาด เนื้อเรื่อง
ในละครนอกดําเนินไปตามคติทําดีได้ดี ทําชัวได้
่ ชวและการให้
ั่
อภัย เรื่องสังข์ทองเป็ นวรรณคดีท่ี
ได้รบั อิทธิพลจากต่ างประเทศทําให้มลี กั ษณะแต่ งต่ างจากสังคมไทยบ้าง เช่นการให้ผู้หญิงเป็ น
ฝา่ ยเลือกผูช้ าย
พฤทธิ ์ ศุภเศรษศิริ (2523) ศึกษาลักษณะความขัดแย้งในพระราชนิพนธ์บทละครนอก
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อค้นคว้าลักษณะขัดแย้ง ความขัดแย้งและนาฏการ
ที่เ กิด ขึ้น จากความขัด แย้ง ตีค วามความขัด แย้ง เหล่ า นั น้ ในแง่ข องการสะท้อ นภาพสัง คมและ
การแสดงโลกทัศน์ของกวี พบว่ามีความขัดแย้งดังนี้ ความขัดแย้งภายนอก ความขัดแย้งภายในและ
ความขัด แย้ง ทางสัง คม ความขัด แย้ง เหล่ า นั น้ มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน ส่ ง เสริม การพัฒ นาเรื่อ งและ
แก่นเรื่องให้ชดั เจนขึ้น โดยความขัดแย้งที่ปรากฏมีความสัมพันธ์กบั สังคมและกวีแสดงโลกทัศน์
ต่อลักษณะขัดแย้งไว้อย่างน่าสนใจ
อัญชลี นิ่มสะอาด (2537) ศึกษาการวิเคราะห์ความหมายแฝงในบทละครนอก พระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ศึกษาบทละครนอก 5 เรื่องพบความหมายแฝง 5
ลักษณะคือ ความหมายแฝงในโวหาร ความหมายแฝงในจินตภาพ ความหมายแฝงในสัญลักษณ์
ความหมายแฝงในเนื้อเรื่อง ความหมายแฝงในตัวละคร โดยความหมายแฝงมีความเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินชีวติ ในครอบครัว การพิจารณาบุคคล การปกครอง ปรัชญา ความรัก
ศิราพร ณ ถลาง (2539) ศึกษาเรื่องศึกษาสังข์ทอง: ความแตกต่ างในการตีความโดย
บุคคลต่างสถานภาพในครอบครัว โดยนํ านิทานเรื่องสังข์ทองมาเป็ นกรณีศกึ ษาในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามที่จงั หวัดสิงห์บุรี เรื่องการตีความบทบาทของตัวละครเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคลสถานภาพต่าง ๆ ในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อตา ลูกเขย เมียหลวง เมียน้ อย ผลการวิจยั
พบว่ากลุ่มตัวอย่างตีความหรือวินิจฉัยพฤติกรรมตัวละครโดยใช้สถานภาพหรือบทบาททีต่ นดํารงอยู่
ในครอบครัว
สมบู ร ณ์ ศรีร ะสัน ต์ (2542) ศึก ษาวิเ คราะห์คํ า นิ ย มทางสัง คมและการใช้ ภ าษาจาก
คําบริภาษในบทละครนอกพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ศึกษาการใช้
ถ้อยคําในการบริภาษ 6 ประเด็น คือ 1.การใช้คาํ หยาบ 2.การใช้คาํ ประชด 3.การใช้คาํ เหยียดหยาม
4.การใช้คาํ กล่าวโทษ 5.การใช้คาํ เหน็บแนม 6.การใช้คาํ อาฆาต การใช้ภาษาจากคําบริภาษสะท้อน
ค่านิยมทางสังคม ด้านกริยามารยาท ด้านการเลือกคู่ครอง ด้านความกล้าหาญ ด้านการลงโทษและ
ด้านความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
สุภคั มหาวรากร (2548) ศึก ษาการแปรรูป วรรณกรรมเรื่อ งสังข์ทอง โดยศึก ษาเรื่อ ง
สังข์ทอง 4 สํานวน คือ สุวรรณสังข์ชาดก บทละครนอกเรื่องสังข์ทองสํานวนอยุธยา บทละครนอก
เรื่องสังข์ทองสํานวนรัตนโกสินทร์ตอนต้นและนิทานเรื่องสังข์ทองของจันทนีย์ พงศ์ประยูร พบว่า
จุ ด มุ่ ง หมายในการแต่ ง และสภาพสัง คมที่แ ตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะยุ ค สมัย มีผ ลทํา ให้เ รื่อ งสัง ข์ท อง
มีรายละเอียดต่างกัน แต่กย็ งั มีลกั ษณะร่วมทีส่ าํ คัญคือตัวละคร
จากเอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งข้า งต้น นี้ ผู้วิจ ัย จะใช้เ ป็ น แนวทางในการศึก ษา
วิเคราะห์อารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยต่อไป

บทที่ 3
กลวิธีการสร้างอารมณ์ ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
กลวิธีก ารสร้า งอารมณ์ ข นั เป็ น วิธีก ารของกวีใ นการทํ า ให้ผู้อ่ า นเกิด ความรู้สึก ขบขัน
กับ เรื่อ งราวที่ก วีนํ า เสนอ การศึก ษากลวิธีก ารสร้า งอารมณ์ ข นั ในบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท อง
ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาผ่านองค์ประกอบ
ต่ า งๆ ของวรรณคดีว่ า องค์ป ระกอบใดมีส่ว นทํา ให้เ กิด อารมณ์ ข นั บ้า งและกวีมีกลวิธีส ร้า งหรือ
นํ า เสนออารมณ์ ข นั ผ่า นองค์ป ระกอบเหล่ า นัน้ อย่า งไร ผลการศึก ษาพบว่ า กวีส ร้า งอารมณ์ ข นั
ผ่านองค์ประกอบเหล่านี้คอื
1. การสร้างอารมณ์ขนั จากเนื้อเรือ่ ง
2. การสร้างอารมณ์ขนั จากตัวละคร
3. การสร้างอารมณ์ขนั จากภาษา

1. การสร้างอารมณ์ขนั จากเนื้ อเรือ่ ง
เนื้ อเรื่อง หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุ การณ์ ต่างๆ ในเรื่องที่กวีสร้างขึ้นเพื่อนํ าเสนอต่อ
ผู้ อ่ า น โดยหวัง ว่ า เหตุ ก ารณ์ ห รือ เรื่อ งราวเหล่ า นั น้ ทํ า ให้ผู้ อ่ า นเกิ ด ความรู้ สึก สนุ ก สนานได้
จากการศึก ษาเนื้ อ เรื่อ งในบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์พ บว่ า ความขัด แย้ง
หรือความไม่ลงรอยกันเป็ นองค์ประกอบสําคัญของเนื้อเรือ่ งทีท่ าํ ให้เกิดอารมณ์ขนั
ความขัดแย้งถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญสําหรับวรรณคดีเพราะมีผลต่อโครงเรื่องทําให้
เรื่องดําเนินไปอย่างน่ าสนใจ ความขัดแย้งทีป่ รากฏในวรรณคดีไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ เองแต่เป็ นสิง่ ทีก่ วี
สร้างขึน้
ดังนัน้ ความขัดแย้งจึงเป็ นกลวิธนี ํ าเสนอเรื่องอย่างหนึ่งของกวีท่ที ําให้ผูอ้ ่านสนใจหรือ
เกิดความสนุ กสนาน กวีจงึ ต้องสร้างลักษณะความขัดแย้งเหล่านัน้ อย่างประณีตเพื่อให้สอดคล้องกับ
จุ ด ประสงค์ ท่ีต้ อ งการ ในบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์ ก วีส ร้า งเหตุ ก ารณ์
ความขัดแย้งเพือ่ ให้เนื้อเรือ่ งสร้างความสนุ กสนานเพลิดเพลินแก่ผอู้ า่ น
ความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันสร้างความขบขันเพราะเป็ นการนําสิง่ ทีไ่ ม่เข้ากัน เช่น
วัตถุ บุคคล ความรูส้ กึ หรือความคิด ฯลฯ ทีแ่ ตกต่างกันมานํ าเสนอร่วมกันหรือนํ าเสนอสถานการณ์
ที่ทํา ให้เ กิด ความคาดหวัง อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง แต่ ต อนจบกลับ ไม่ไ ด้เ ป็ น ไปตามที่ค าด เมื่อ ผู้อ่ า น
มองเห็นความไม่เข้ากันหรือความขัดแย้งกันระหว่างความรูส้ กึ หรือความคาดหวังกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง
ทํา ให้เ กิด อารมณ์ ข นั ขึ้น ในบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์ก วีส ร้า งอารมณ์ ข นั
ผ่านความขัดแย้งดังนี้
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1.1. เหตุการณ์ความขัดแย้งจากความไม่ลงรอยกันของตัวละคร
ความไม่ ล งรอยกัน ของตัว ละครสร้ า งความขบขัน เพราะผู้ อ่ า นได้ เ ห็น ตัว ละครเอก
แสดงความเหนื อกว่าตัวละครปรปกั ษ์ การเห็นตัวละครปรปกั ษ์ล้มเหลวหรือความขัดแย้งทําให้
ตัว ละครตกอยู่ใ นสถานการณ์ ท่ีไ ม่ ส อดคล้อ งกับ สถานภาพของตน ผู้วิจ ัย แบ่ ง กลุ่ ม เหตุ ก ารณ์
ความขัดแย้งเป็ น 2 กลุ่มคือ ความขัดแย้งระหว่างตัวละครที่เ ป็ นสมาชิกในครอบครัวและความ
ขัดแย้งระหว่างตัวละครทีไ่ ม่ใช่สมาชิกในครอบครัวดังนี้
1.1.1. ความขัดแย้งระหว่างตัวละครที่เป็ นสมาชิ กในครอบครัว
ในบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์พ บอารมณ์ ข นั ที่เ กิด จากความ
ขัดแย้งของตัวละครทีเ่ ป็ นสมาชิกในครอบครัวดังนี้
1.1.1.1. ความขัดแย้งระหว่างท้าวสามนต์กบั เจ้าเงาะ
ท้า วสามนต์ ก ับ เจ้า เงาะมีค วามสัม พัน ธ์ ก ัน ในฐานะพ่ อ ตากับ ลู ก เขย สาเหตุ
ของความขัดแย้งเกิดจากนางรจนาพระธิดาของท้าวสามนต์เลือกเจ้าเงาะซึ่งเป็ นคนชัน้ ตํ่า รูปร่าง
อัปลักษณ์เป็ นคูค่ รอง ทําให้ทา้ วสามนต์รสู้ กึ อับอายและโกรธแค้น ท้าวสามนต์พยายามกําจัดเจ้าเงาะ
หลายครัง้ แต่กล็ ม้ เหลวและถูกเจ้าเงาะกลันแกล้
่
งกลับทุกครัง้ เมื่อพระอินทร์ยกกองทัพมาล้อมเมือง
ท้าท้าวสามนต์แข่งตีคลีชงิ บ้านเมืองปรากฏว่าหกเขยสูพ้ ระอินทร์ไม่ได้ทา้ วสามนต์ตอ้ งขอให้เจ้าเงาะ
มาช่วยตีคลี
ความขัดแย้งระหว่างท้าวสามนต์กบั เจ้าเงาะสร้างความขบขันเพราะผู้อ่านเห็น
เจ้าเงาะซึ่งเป็ นตัวละครเอกกลันแกล้
่
งท้าวสามนต์ซง่ึ เป็ นตัวละครปรปกั ษ์ให้เกิดความหวาดกลัวได้
อีกทัง้ ทําให้ทา้ วสามนต์ตกอยู่ในสถานการณ์ทไ่ี ม่สอดคล้องกับสถานภาพของตนทีเ่ ป็ นกษัตริยแ์ ละ
เป็ นพ่อตาแต่กลับหวาดกลัวเจ้าเงาะซึง่ เป็ นคนชัน้ ตํ่าและเป็ นลูกเขยของตนเอง
ดังตัวอย่างเมื่อท้าวสามนต์คดิ กําจัดเจ้าเงาะโดยการให้เหล่าลูกเขยแข่งกันหาเนื้อ
ถ้าใครหาไม่ได้ตามจํานวนต้องถูกลงโทษประหารชีวติ เพราะคิดว่าเจ้าเงาะคงหาไม่ได้ ผลปรากฏว่า
หกแพ้แต่ทา้ วสามนต์ไม่ลงโทษหกเขยตามทีก่ ล่าวไว้ เจ้าเงาะจึงกลันแกล้
่
งท้าวสามนต์โดยการขูใ่ ห้
กลัวดังคําประพันธ์วา่
เห็นท้าวสามนต์อยูบ่ นเตียง
ขูต่ ะคอกหลอกล้อพ่อตา
เมือ่ นัน้
ไม่สไู้ ม่รบหลบเป็ นควัน
สําคัญว่าเงาะตีถกู ศีรษะ
นี่แน่ยายดูทหี รือทีเ่ พรียง

ก็ยนื เมียงเขม้นมองป้องหน้า
เงือ้ ง่าทําทีจะตีรนั
ท้าวสามนต์ต่นื กลัวตัวสัน่
งันงันงกงกพลัดตกเตียง
สิน้ สติมานะร้องเต็มเสียง
หัวข้าแตกกีเ่ สีย่ งไม่รเู้ ลย
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นางมณฑาว่าไฮ้ทไ่ี หนนัน่
ตื่นเต้นเช่นนี้ขา้ มิเคย
ท้าวสามนต์วา่ กล้าก็อย่าหนี
ว่าพลางเหวีย่ งวัดสะบัดไป

เมือ่ ดีอยูท่ งั ้ นัน้ นี่พอ่ เอ๋ย
ลูกเขยของตัวกลัวมันไย
เหลือกําลังแล้วพีไ่ ม่อยูไ่ ด้
เมียยุดฉุดไว้พลั วัน
(บทละครนอก.2545: 140)

เหตุ ก ารณ์ ค วามขัด แย้ง นี้ ส ร้า งความขบขัน เพราะผู้อ่ า นเห็น เจ้า เงาะสามารถ
กลันแกล้
่
งท้าวสามนต์ผเู้ ป็ นพ่อที่ไม่มคี วามยุตธิ รรมกับตนเองได้ อีกทัง้ ทําให้ทา้ วสามนต์ตกอยู่ใน
สภาพที่น่าขันเพราะเป็ นกษัตริย์และเป็ นพ่อตาของเจ้าเงาะแต่กลับแสดงความหวาดกลัวลูกเขย
ตนเองทีเ่ ป็ นสามัญชน
1.1.1.2. ความขัดแย้งระหว่างท้าวสามนต์กบั หกเขย
ท้าวสามนต์กบั หกเขยมีความสัมพันธ์กนั ในฐานะพ่อตากับลูกเขย หกเขยเป็ น
ลูกเขยที่ท้าวสามนต์โปรดปรานเพราะคิดว่าหกเขยมีคุณสมบัติตามที่ตนคาดหวังคือเพียบพร้อม
ไปด้วยฐานะ รูปลักษณ์และความสามารถ แต่หกเขยกลับเป็ นคนไร้ความสามารถ ไม่อาจทําตาม
ความต้องการของท้าวสามนต์ได้ไม่ว่าจะเป็ นการหาเนื้อหาปลาก็แพ้เจ้าเงาะ เมื่อให้ไปตีคลีกบั พระ
อินทร์กแ็ พ้พระอินทร์แบบหมดรูปทําให้ทา้ วสามนต์โกรธหลายครัง้
เหตุ การณ์ ความขัดแย้งระหว่างท้าวสามนต์กบั หกเขยสร้างความขบขันเพราะ
ผูอ้ ่านเห็นความผิดหวังของท้าวสามนต์และเห็นความล้มเหลวของหกเขยทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ าม
ที่ท้าวสามนต์ต้องการได้เลย อีกทัง้ ท้าวสามนต์และหกเขยต่างก็เป็ นตัวละครปรปกั ษ์ท่มี ุ่งร้ายต่อ
เจ้า เงาะ การที่เ ห็น ตัว ละครปรป กั ษ์ ท ะเลาะกัน เองทํ า ให้ผู้อ่ า นซึ่ง เป็ น ฝ่ า ยเดีย วกับ เจ้า เงาะ
เกิดความรูส้ กึ ขบขัน
ดังตัวอย่างเมื่อท้าวสามนต์ให้เหล่าลูกเขยไปหาปลามาส่งคนละหนึ่งร้อยตัว ผล
ปรากฏว่าเจ้าเงาะหาได้เป็ นจํานวนมากและกลับมาถึงก่อน ส่วนหกเขยซึ่งมีบริวารมากมายแต่หา
ปลาได้เพียงคนละตัวสองตัวเท่านัน้ ทําให้ทา้ วสามนต์หนั มาดุดา่ หกเขยดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
จึงว่าไปแก่หกเขยนัน้
แต่อา้ ยเงาะทรพลคนอัปรีย์
เออนี่มไิ ปเทีย่ วจอดนอน
บ่าวไพร่ไปด้วยก็หนักหนา
กูคดิ นิดเดียวดอกครัง้ นี้

ท้าวสามนต์เคืองขุน่ หุนหัน
กูจะใคร่ฆา่ ฟนั บันรอน
่
มันยังดีกว่ามึงมาถึงก่อน
ไม่รเู้ ร็วรูร้ อ้ นเจ้าคนดี
ได้ปลามาไม่พอจะเซ่นผี
หาไม่ชวี จี ะบรรลัย
(บทละครนอก.2545 :122)
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จากตัว อย่ า งความขัด แย้ ง ระหว่ า งท้ า วสามนต์ ก ับ หกเขยที่ย กมานั ้น สร้ า ง
ความขบขันเมื่อผูอ้ ่านเห็นความผิดหวังของท้าวสามนต์ทไ่ี ม่สามารถกําจัดเจ้าเงาะได้เพราะหกเขย
ไม่มคี วามสามารถดังที่คาดไว้ อีกทัง้ เมื่อผู้อ่านเห็นตัวละครปรปกั ษ์ซ่งึ เป็ นพวกเดียวกันทะเลาะ
กันเองทําให้ผอู้ า่ นทีเ่ ป็ นฝา่ ยตัวละครเอกรูส้ กึ ขบขัน
1.1.1.3. ความขัดแย้งระหว่างหกเขยกับพระสังข์
หกเขยกับพระสังข์มคี วามสัมพันธ์กนั ในฐานะต่างก็เป็ นลูกเขยของท้าวสามนต์
สาเหตุของความขัดแย้งเกิดจากท้าวสามนต์คดิ กําจัดเจ้าเงาะจึงให้เหล่าลูกเขยแข่งกันหาปลาหาเนื้อ
มาส่งทําให้เจ้าเงาะและหกเขยกลายเป็ นตัวละครปรปกั ษ์ต่อกัน ในการแข่งขันหาปลาหาเนื้อนัน้
เจ้าเงาะถอดรูปเป็ นพระสังข์ใช้มหาจินดามนต์เรียกปลาเรียกเนื้อมารวมกันทําให้หกเขยหาไม่ได้ เมื่อ
หกเขยมาขอปลาขอเนื้อพระสังข์จงึ กลันแกล้
่
งหกเขยโดยการตัดปลายจมูกและใบหู
เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างหกเขยและพระสังข์สร้างความขบขันเพราะผูอ้ ่าน
เห็นตัวละครเอกแสดงความเหนือกว่าตัวละครปรปกั ษ์โดยการกลันแกล้
่
งและทําร้ายหกเขยทําให้
ผูอ้ า่ นทีเ่ ป็ นฝา่ ยพระสังข์รสู้ กึ ขบขันด้วยความเบิกบานใจ
ดังตัวอย่างเมื่อท้าวสามนต์ให้เหล่าลูกเขยหาเนื้อแข่งกัน พระสังข์ใช้มหาจินดา
มนต์เรียกเนื้อมารวมกันทําให้หกเขยหาไม่ได้ตอ้ งมาขอจากพระสังข์ทป่ี ลอมเป็ นเทวดา พระสังข์จงึ
แกล้งทําร้ายหกเขยโดยการตัดใบหูดงั คําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
จะเชือดแต่เบาเบาเอาบุญ
เขยใหญ่ขยัน้ พรันพรึ
่ ง
อย่างนี้ทไ่ี หนจะได้เนื้อ
แกล้งขยับจับจ้องลองใจ
เหนี่ยวหูขวาลงให้ก่งคอ

พระสังข์ฉุดหูกระชากลากหลุน
แล้วชักดาบญีป่ ุ่นออกเงือดเงือ้
ร้องอึงอุยหน่าน่าเจ็บเหลือ
ทําทีจะเชือดเถือแล้วรัง้ รอ
เลือกเอาข้างไหนจะดีหนอ
แข็งข้อเชือดขาดเลือดสาดไป
(บทละครนอก.2545 : 134)

ตัวอย่างนี้สร้างความขบขันเพราะเห็นท่าทางเงื้อดาบของพระสังข์ประกอบกับ
อาการประหวันพรั
่ นพรึ
่ งของหกเขยเป็ นภาพที่ขดั แย้งกัน อีกทัง้ เป็ นการกลันแกล้
่
งหกเขยทําให้
ผูอ้ า่ นรูส้ กึ ขบขัน
1.1.1.4. ความขัดแย้งระหว่างหกเขยกับเจ้าเงาะ
หกเขยกับเจ้าเงาะมีความสัมพันธ์กนั ในฐานะต่างก็เป็ นลูกเขยของท้าวสามนต์
เหมือนกัน โดยหกเขยเป็ นลูกเขยที่ท้าวสามนต์โปรดปรานแต่เจ้าเงาะเป็ นลูกเขยที่ท้าวสามนต์
รังเกียจ ความขัดแย้งระหว่างหกเขยกับเจ้าเงาะมีสาเหตุมาจากท้าวสามนต์ต้องการกําจัดเงาะจึง
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ให้เหล่าลูกเขยหาเนื้อหาปลาประกวดกัน ทําให้หกเขยกับเจ้าเงาะเป็ นตัวละครคู่ปรับหรือตัวละคร
ปรปกั ษ์ต่อกัน
เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างหกเขยกับเจ้าเงาะสร้างความขบขันเพราะผูอ้ ่าน
เห็นตัวละครเอกแสดงความเหนือกว่าหรือสามารถเอาชนะตัวละครปรปกั ษ์ได้ เมื่อหกเขยเผชิญหน้า
กับเจ้าเงาะก็มกั ถูกเจ้าเงาะกลันแกล้
่
งหรือทําร้าย ทําให้ผอู้ า่ นซึง่ เป็ นฝา่ ยเจ้าเงาะรูส้ กึ ขบขัน
ตัวอย่างคําประพันธ์เหตุการณ์เจ้าเงาะกลันแกล้
่
งทําร้ายหกเขยเมื่อครัง้ หาปลา
แข่งกันว่า
เมือ่ นัน้
เห็นเงาะเยาะหยอกภรรยา
โมโหฮึดฮัดขัดเขมร
หมายเขม้นกําหมัดกัดฟนั
ลางคนบ่นด่าเงาะอุบาทว์
บ้างว่าจะถองสักสองตึง
ดูเถิดเกิดมาไม่เคยพบ
จองหองถองเสียให้เมียดู
เห็นเงาะเงือ้ ไม้ไล่กวัดแกว่ง
บ้างนังลงลู
่ บล่อยทีร่ อยไม้
บ้างหลับตาหน้าเมินซ้อมหมัด
ทรุดนังลงนวดปวดสะดื
่
อ
เขยใหญ่ยา่ งเท้าก้าวถลํา
ล้มลงกลอกคอทําท้อแท้
ลางคนถอยหลังเข้าบังเสา
บ้างกําหมัดขัดเขมรไม่ยอ่ ท้อ
เข้าชกเงาะเดาะเอาด้วยเข่าลา
พูดไม่ออกกลอกหัวมัวมึน

หกเขยขัดใจเป็ นหนักหนา
โกรธาตาเขียวเหลียวดูกนั
โจงกระเบนคาดกระเบนเสียให้มนั ่
มุทะลุดุดนั ไม่พรันพรึ
่ ง
จะใคร่เอาเท้าคาดเข้าสักผึง
ทําไมมึงมาหยอกหลอกเมียกู
บ้าใบ้บดั ซบทําลบหลู่
ด่าพลางทางกรูกนั เข้าไป
ระรันสันหน้าแข็งไม่เข้าใกล้
นํ้าตาไหลครางออดกอดมือ
เงาะวัดล้มกลิง้ ลุกวิง่ ตือ๋
ครางฮือไปทีเดียวไม่เหลียวแล
เงาะตําต่อยจมูกถูกแผล
เมียมาช่วยแก้ทุบต้นคอ
ร้องว่าพวกเราอย่ากลัวพ่อ
ใจคอเหีย้ มฮึกบึกบึน
ล้มผวาเจ็บจุกลุกไม่ขน้ึ
เพือ่ นกันวิง่ ครืนกระจายไป
(บทละครนอก.2545 : 125-126)

เหตุการณ์ ความขัดแย้งนี้สร้างความขบขันเมื่อผู้อ่านเห็นหกเขยสูเ้ จ้าเงาะที่ตน
ดูถูกว่าบ้าใบ้และโง่เซอะไม่ได้ รายละเอียดที่แสดงอาการหวาดกลัวของหกเขยแต่ละคนทําให้เกิด
ความขบขัน
1.1.1.5. ความขัดแย้งระหว่างท้าวยศวิ มลกับนางจันทา
ท้า วยศวิม ลกับ นางจัน ทามีค วามสัม พัน ธ์ก ัน ในฐานะสามีก ับ ภรรยา สาเหตุ
ของความขัดแย้งเกิดขึน้ จากนางจันทาต้องการได้ตําแหน่ งมเหสีเอกแต่ทา้ วยศวิมลไม่ยอมแต่งตัง้
นาง เป็ นสาเหตุให้ทงั ้ สองทะเลาะโต้เถียงและทําร้ายกัน
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เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างนางจันทากับท้าวยศวิมลสร้างความขบขันเพราะ
เหตุการณ์ความขัดแย้งทุกครัง้ ลงเอยด้วยท้าวยศวิมลทําร้ายนางจันทาซึ่งถือเป็ นตัวละครปรปกั ษ์
กับตัวเอกทําให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ชอบใจทีเ่ ห็นนางจันทาถูกทําร้าย
ดังตัวอย่างเมือ่ ท้าวยศวิมลจะไปรับนางจันท์เทวีกลับมาครองเมือง นางจันทาเกรง
ความผิดของตนที่เคยใส่ความนางจันท์เทวีจะปรากฏและทําให้ได้รบั โทษจึงกล่าวถ้อยคําเยาะเย้ย
เสียดสีให้ทา้ วยศวิมลอับอายจะได้เปลีย่ นความตัง้ ใจดังคําประพันธ์วา่
ครัน้ ถึงจึงแกล้งทํากระแอม
เอออะไรอึกทึกคึกคัก
จะยกรีก้ รีพลไปไหนหนอ
ทุกข์รอ้ นถึงใครไม่เสบย
ดูเหมือนบ้าหลังนังมั
่ วมึน
เซอะซมงมงายไปฝา่ ยเดียว

ยิม้ แย้มเยาะองค์พระทรงศักดิ ์
ไม่รจู้ กั เหตุผลต้นปลายเลย
น่าหัวร่อนักหนาเจ้าข้าเอ๋ย
ฮัดเชยกุ๋ยกุ๋ยฮุย่ หุยเจียว
จนฝ้าขึน้ จับหน้าขอบตาเขียว
ช่างไม่เหลียวหลังนึกตรึกตรา
(บทละครนอก.2545 :187)

คําพูดของนางจันทาทําให้ทา้ วยศวิมลโกรธและลงเอยด้วยการทําร้ายนางจันทา
ดังคําประพันธ์วา่
อีเอยอีจนั ทา
ฉวยได้ไม้เรียว
ดูด๋ดู า้ นหน้า
โกรธเกรีย้ วเคีย้ วฟนั
ขันเอยขันจ้าน
เขาว่าถูกใจ
ตบหัตถ์ผดั พ่อ
เยาะเย้ยภูม ี
ดูเอยดูเอา
ตีเสียให้ตาย
หวดด้วยไม้เรียว
คนขยันนันแน่
่
ภูเอยภูม ี
แต่ก่อนร่อนชะไร
เดีย๋ วนี้น่ีหนอ
ยิง่ กว่าบ้ายุ
แกล้งเย้ยยิม้ หัว
เลีย้ วล่อรอรัง้

กล้าดีแล้วอย่าทําตาเหมียว
ไล่เลีย้ วพัลวัน
กลับมาเย้ยหยัน
ตีรนั รํ่าไป
งุน่ ง่านพาลโกรธโลดไล่
จับไม้ไล่ตี
เลีย้ วล่อหลีกหนี
ทําทีแยบคาย
ขืนเฝ้าเย้ายัวไม่
่ กลัวหวาย
แสนร้ายรังแก
ชํ้าเขียวหลายแผล
วิง่ แร่ไปไย
มาทําโพยโบยตีไม่ปราศรัย
ท้าวไม่มทุ ะลุ
ใจคอร้ายดุ
ดูรนุ ่าชัง
เยาะยัวให้
่ คลัง่
เหลียวหลังแล่นไป
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อีเอยอีชาติชวั ่
เลีย้ งมันไว้ไย
ล้อเล่นเช่นนี้
ตัวดีมพี ยศ
ทัง้ ตีทงั ้ ด่า
ถูกถองสองดึง
เมือ่ นัน้
เจ็บปวดยับย่อยด้วยรอยไม้
ความกลัวตัวสันงั
่ นงก
ลุกขึน้ เดินด่วนครวญคราง

ขึน้ เสียงเถียงผัวหากลัวไม่
จัญไรใจคด
เหลือทีจ่ ะอด
ไม่ลดละมึง
ปากว่ามือถึง
ร้องอึงอือ้ ไป
นางจันทาเศร้าสร้อยละห้อยไห้
นํ้าตาไหลเป็ นคราบอาบแก้มคาง
พลัดตกอัฒจันทร์ถงึ ชัน้ ล่าง
กลับมาตําหนักนางทันใด
(บทละครนอก.2545 :189-191)

จากตัวอย่างความขัดแย้งนี้ลงเอยด้วยนางจันทาซึง่ เป็ นตัวละครปรปกั ษ์ถูกทําร้าย
ทําให้ผอู้ า่ นซึง่ เป็ นฝา่ ยตัวละครเอกรูส้ กึ ขบขันด้วยความสมใจทีน่ างจันทาผิดหวังและได้รบั บาดเจ็บ
1.1.1.6. ความขัดแย้งระหว่างนางมณฑากับท้าวสามนต์
นางมณฑากับท้าวสามนต์มคี วามสัมพันธ์กนั ในฐานะสามีกบั ภรรยา สาเหตุของ
ความขัดแย้งเกิดจากตัวละครมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตนทําให้เกิดความขัดแย้ง
กัน โดยท้าวสามนต์เป็ นหัวหน้าครอบครัวและเป็ นกษัตริยแ์ ต่กลับเป็ นคนขีข้ ลาดไม่สามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ
ของผูอ้ ่นื ได้ ส่วนนางมณฑาเป็ นภรรยาแต่มคี วามสุขุมรอบคอบ สามารถเตือนสติสามีในยามคับขัน
ได้ ในยามที่โต้เถียงกันนางมณฑามักเป็ นฝ่ายตําหนิทา้ วสามนต์ ฯลฯ ความขัดแย้งทําให้ตวั ละคร
มีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับสถานภาพนี้ทาํ ให้ผอู้ า่ นเกิดความรูส้ กึ ขบขัน
ตัวอย่างเหตุ การณ์ความขัดแย้งระหว่างท้าวสามนต์กบั นางมณฑาเมื่อเจ้าเงาะ
แกล้งทําให้ท้าวสามนต์หวาดกลัว นางมณฑาเห็นท้าวสามนต์กลัวเจ้าเงาะจึงเตือนให้ได้สติ การ
กระทําของนางมณฑาทําให้ทา้ วสามนต์ดนู ่าขบขันดังคํากลอนว่า
เมือ่ นัน้
วิง่ หนีเหนื่อยบอบหอบหายใจ
พ่อเจ้าเถิดพ่อคุณอย่าวุน่ วาย
ว่าแล้วลากลูถ่ กู งั
เห็นผัวตัวสันขวั
่ ญแขวน
นางฉวยฉุดยุดมืออย่าดือ้ ดึง
ท้าวสามนต์ได้คดิ ผิดแล้วแม่
พีไ่ ม่ขข้ี ลาดดอกบอกตรงตรง

นางมณฑาเห็นผัวกลัวเงาะใบ้
จึงว่าไฮ้อะไรนี่น่าชัง
ไม่อดสูดรู า้ ยเขามัง่
ผลักให้นงบนเตี
ั่
ยงเสียงตึง
คอยจะแล่นลุกยืนตื่นทะลึง่
หยิกทึง้ ทุบหลังให้นงลง
ั่
คนแก่คนเฒ่าเฝ้าลืมหลง
ทีน้ีคงค่อยยังชัวไม่
่ กลัวมัน
(บทละครนอก.2545 : 141)
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จากตัว อย่ า งข้า งต้ น ความขัด แย้ ง ระหว่ า งนางมณฑากับ ท้ า วสามนต์ ส ร้ า ง
ความขบขัน เพราะผู้อ่ า นเห็น นางมณฑาซึ่ ง เป็ น ภรรยาเป็ น ฝ่ า ยเตื อ นสติ มีท ัง้ ฉุ ด ลากหยิก ตี
ท้าวสามนต์ซง่ึ เป็ นสามี
ต่อมาเจ้าเงาะถอดรูปเป็ นพระสังข์ นางมณฑาเรียกให้ท้าวสามนต์มาดูพระสังข์
ในกระท่อมแต่ทา้ วสามนต์ไม่ยอมมาและนินทานางมณฑาให้เสนาฟงั ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เออราวกับใครเขาไม่รู้
ขืนจะให้ไปดูลกู เขยเงาะ
อย่าอวดโอ้โป้ปดลดเลีย้ ว
แล้วตรัสกับเสนานินทาเมีย
รูปทองทีไ่ หนเล่าเฝ้าชมเชย
เมือ่ นัน้
เขาจะริบฉิบหายทัง้ เวียงชัย
กลับมาหัวเราะเยาะเย้ยข้า
ไม่ลวงหลอกดอกนะพระเอย
ฟ้าผีเ่ ถิดหนาไม่วา่ เล่น
จริงจริงนะขาอย่าหัวเราะ

ท้าวสามนต์หวั เราะเยาะยิม้ อยู่
รําคาญหูจจู้ ไ้ี ปทีเดียว
มันสิเหมาะหนักหนาเหมือนม่าเหมีย่ ว
พระอินทร์มาเขียวเขียวไม่เชื่อเลย
ตะแกเสียจริตผิดแล้วเหวย
เงาะเงยน่าเกลียดขีเ้ กียจไป
นางมณฑาว่าดู๋ดอ้ื ไปได้
น่าชังช่างกระไรไม่เชื่อเลย
จะว่าใครเป็ นบ้านิจจาเอ๋ย
ลูกเขยเราไซร้มใิ ช่เงาะ
ท้าวเห็นกลัวแต่จะชมเปาะ
แม้นไม่เหมาะตีเมียเสียให้ตาย
(บทละครนอก.2545 :166)

เหตุ การณ์ น้ี สร้างความขบขันเพราะบทสนทนาและพฤติกรรมของนางมณฑา
กับท้าวสามนต์เหมือนกับชาวบ้านทัวไปไม่
่
สอดคล้องกับสถานภาพของตัวละครทีเ่ ป็ นกษัตริย์ อีกทัง้
ท้าวสามนต์ผเู้ ป็ นสามีมกั ถือตนว่าเป็ นผูน้ ําทัง้ ทีเ่ วลามีปญั หากลับแก้ไขไม่ได้
1.1.1.7. ความขัดแย้งระหว่างนางรจนากับพระธิ ดาทัง้ หก
นางรจนาและพระธิดาทัง้ หกมีความสัมพันธ์กนั ในฐานะพี่น้องร่ว มบิดามารดา
สาเหตุ ของความขัดแย้งเกิดจากนางรจนาเลือกเจ้าเงาะเป็ นคู่ครอง พระธิดาทัง้ หกซึ่งเป็ นพี่สาว
ได้รบั ความอับอายจึงเกิดการทะเลาะโต้เถียงกันทําให้นางรจนาและพระธิดาทัง้ หกเป็ นตัวละคร
ปรปกั ษ์ต่อกันและทะเลาะโต้เถียงกันทุกครัง้ ทีพ่ บกัน
เหตุ ก ารณ์ ค วามขัด แย้ง ระหว่า งนางรจนากับ พระธิด าทัง้ หกสร้า งความขบขัน
แก่ผูอ้ ่านเพราะนางรจนาและพระธิดาทัง้ หกต่างก็เป็ นบุคคลที่มฐี านะสูงแต่กลับโต้เถียงกันโดยใช้
ถ้อยคําและท่าทางราวกับชาวบ้าน อีกทัง้ พระธิดาทัง้ หกถือเป็ นเป็ นตัวละครปรปกั ษ์การทีน่ างรจนา
กล้าโต้เถียงพีท่ ด่ี ถู ูกเหยียดหยามตนทําให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ถูกใจ
ดังตัวอย่างเหตุการณ์โต้เถียงกันเมือ่ เจ้าเงาะหาปลาได้มากกว่าและกลับมาถึงก่อน
นางรจนาจึงได้โอกาสจึงเยาะเย้ยพีส่ าวทําให้เกิดการทะเลาะโต้เถียงกันดังคําประพันธ์วา่
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เมือ่ นัน้
ต่างคนชีห้ น้าแล้วว่าไป
เหตุวา่ ผัวมึงมาถึงก่อน
ผัวกูไม่รจู้ กั จับผักปลา
ดูเยีย่ งผัวเจ้ามันเคล่าคล่อง
นางเมียขึน้ หน้ามาหัวเราะ
เขาขับไล่ไปอยูเ่ สียปลายนา
ไม่มคี วามยําเยงเกรงกลัว
เมือ่ นัน้
ชิชะหม่อมพีท่ ข่ี น้ึ ซัง
เฝ้ามาขับไล่ไสหัวหู
แต่เห็นเขาหัวร่อก็ระแวง
ผัวพีไ่ ปหาปลากับบ่าวไพร่
ผัวข้าหาปลาประสาโซ
พอรูเ้ ช่นเห็นอยูว่ า่ เท็จจริง
จะให้วา่ หรือจะว่าออกเดีย๋ วนี้
แค้นใจคิดจะใคร่อยูท่ ะเลาะ
ถ่มนํ้าลายรดให้แล้วไคลคลา

หกนางเคืองขัดอัชฌาสัย
หัวเราะเยาะใครอีรจนา
ทําแสนงอนเจ๋อเจ๊อะสะเออะหน้า
จึงได้มาไม่มากเหมือนหม่อมเงาะ
ห้วยหนองเหนือใต้เข้าใจเสาะ
เปรียบเปรยเย้ยเยาะไม่เจียมตัว
ยังดือ้ ด้านเข้ามาว่าแทนผัว
ไสหัวออกไปเสียจากวัง
รจนาตอบไปดังใจหวัง
ออกประดังด่าทอเล่นพอแรง
โกรธหรือว่าดูจมูกแหว่ง
ออกสกัดสแกงแกล้งพาโล
น้อยหรือช่างได้มาอักโข
แต่จมูกไม่โหว่เหมือนผูด้ ี
สูป้ ิดปากหากนิ่งเสียดอกพี่
แล้วเหลียวดูสามีเห็นขึงตา
แต่เจ้าเงาะชีช้ วนไปเคหา
ตามผัวออกมาไม่พรันพรึ
่ ง
(บทละครนอก.2545 :123-124)

เหตุการณ์ความขัดแย้งนี้สร้างความขบขันเพราะผูอ้ ่านเห็นนางรจนาได้เยาะเย้ย
พีส่ าวทีเ่ คยดูถูกตนเองผูอ้ ่านซึ่งเป็ นฝา่ ยนางรจนาจึงรูส้ กึ สมใจไปกับตัวละคร อีกทัง้ ความขัดแย้งนี้
ทําให้ตวั ละครอยูใ่ นสถานการณ์ทผ่ี ดิ ไปจากสถานภาพของตนและผิดไปจากความคาดหวังของผูอ้ า่ น
เพราะเหล่าพระธิดาถือเป็ นบุคคลที่มสี ถานภาพทางสังคมสูงแต่กลับโต้เถียงกันโดยใช้คําบริภาษ
ราวกับชาวบ้านไม่เหมาะสมกับฐานะของตัวละคร
1.1.1.8. ความขัดแย้งระหว่างพระธิ ดาทัง้ หกกับหกเขย
พระธิ ด าทัง้ หกกับ หกเขยมี ค วามสัม พัน ธ์ ก ั น ในฐานะสามี ภ รรยา สาเหตุ
ของความขัดแย้งเกิดขึน้ จากหกเขยเป็ นบุคคลไร้ความสามารถแพ้เจ้าเงาะในการหาเนื้อหาปลาและ
แพ้พระอินทร์ในการตีคลีทาํ ให้หกธิดาได้รบั ความอับอายเสมอจึงเกิดความขัดแย้งกันขึน้ หลายครัง้
เหตุการณ์ความขัดแย้งความขัดแย้งระหว่างพระธิดาทัง้ หกกับหกเขยสร้างความ
ขบขัน เพราะทัง้ หกเขยและพระธิด าทัง้ หกเป็ น ตัว ละครปรป กั ษ์ ท่ีดู ถู ก เหยีย ดหยามและมุ่ง ร้า ย
ต่อตัวละครเอก การที่เห็นตัวละครปรปกั ษ์ล้มเหลวและทะเลาะกันเองทําให้ผู้อ่านเกิดความรู้สกึ
ขบขัน
ดังตัวอย่างเมื่อหกเขยหาเนื้อได้น้อยกว่าเจ้าเงาะแถมยังถูกตัดใบหูแหว่งทําให้
พระธิดาทัง้ หกเกิดความอับอายดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
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เมือ่ นัน้
สารพัดวิปริตผิดตัว
จมูกโหว่แล้วมิหนําซํ้าหูแหว่ง
ลางคนบ่นว่าไม่น่าอะไร
บ้างว่าน่าอายกับอ้ายเงาะ
ดูด๋หู น้าดําเป็ นนํ้าคราม
ลางคนเคืองค้อนแล้วค่อนว่า
ไม่น่าสมาคมชมเชย
บ้างบ่นออดกอดเข่าเกาหัว
ทุกข์ทนพ้นกําลังนังง่
่ วงงุน

หกนางต่างพิศดูผวั
มันช่างชัวจริ
่ งจริงทุกสิง่ ไป
เหมือนใครแกล้งเอามีดเชือดเลือดไหล
จมูกใบหูวนิ่ สิน้ งาม
มันยิงฟนั หัวเราะเยาะเย้ยหยาม
ไม่หมดจดงดงามเหมือนเก่าเลย
สมเพชเวทนานิจจาเอ๋ย
แต่น้ีไปไม่เลยแล้วพ่อคุณ
โกรธผัวตัวสันหั
่ นหุน
ต่างคนเคืองขุน่ วุน่ วายใจ
(บทละครนอก.2545 :138)

และเมื่อหกเขยต่อสูก้ บั เจ้าเงาะผลปรากฏว่าหกเขยสูเ้ จ้าเงาะไม่ได้ทําให้ พระธิดา
ทัง้ หกโกรธต่อว่าหกเขยดังคําประพันธ์วา่
เห็นผัวกลัวเงาะก็ขดั ใจ
แต่เงาะปา่ บ้าใบ้บดั สี
เสียแรงกําเนิดเกิดเป็ นชาย

จึงว่าเอออะไรช่างไม่อาย
ช่างชวนกันวิง่ หนีมนั ง่ายง่าย
ไม่อดสูดรู า้ ยเขามังเลย
่
(บทละครนอก.2545 :127)

จากตัวอย่างข้างต้นภาพความล้มเหลวและการทะเลาะกันเองของตัวละครปรปกั ษ์
ดังกล่าวทําให้ผอู้ ่านขบขัน นอกจากนัน้ การทีต่ วั ละครซึ่งมีบทบาทเป็ นภรรยามาด่าทอบริภาษสามี
ขัดแย้งกับสถานภาพความเป็ นจริงในสังคมทีส่ ามียอ่ มอยูใ่ นสถานะทีเ่ หนือกว่าภรรยาทําให้น่าขบขัน
ยิง่ ขึน้
1.1.1.9. ความขัดแย้งระหว่างพระสังข์กบั นางรจนา
พระสังข์กบั นางรจนามีความสัมพันธ์กนั ในฐานะสามีภรรยา สาเหตุ ของความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นจากนางรจนาต้องการให้พระสังข์เลิกสวมรูปเงาะจึงลักเอารูปเงาะไปทําลาย เมื่อ
พระสังข์มาเห็นจึงเกิดการโต้เถียงยือ้ แย่งกัน
เหตุการณ์ ความขัดแย้งระหว่างพระสังข์กบั นางรจนาแย่งชิงรูปเงาะสร้างความ
ขบขัน เพราะเป็ น เหตุ ก ารณ์ ท่ีผิด ไปจากความคาดหวัง ของผู้อ่ า นที่เ ห็น ตัว ละครพระนางและ
มีสถานภาพทางสังคมสูงกลับโต้เถียงกันและแย่งชิงรูปเงาะกันเหมือนเด็กๆ ดังคําประพันธ์วา่
เห็นนงเยาว์เผาเงาะเอาไฟสุม
แล้วว่าน่าชังช่างทําเยีย

จึงตักนํ้าในตุ่มมาดับเสีย
ชิงเงาะทะเลาะเมียมีไ่ ป
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ดูด๋ยู งั ดือ้ เข้ายือ้ คร่า
จะเอาเงาะของเขาไปเผาไฟ
หรือเจ้าชอบใจจะใส่เล่น
นอกรีตน้อยหรือมือคันคัน
ทรงเอยทรงฤทธิ ์
แม้นไม่เมตตาจะฆ่าตี
พระสวมเงาะร้ายขายหน้าเมีย
ถึงพระเรีย่ วแรงจะแย่งยุด
น่าเอยน่าหัวเราะ
กลับเถียงเสียงแข็งเข้าแย่งยือ้
ถึงเจ้ามิให้กไ็ ม่ฟงั
ฮึดฮัดขัดเขมรเป็ นเกลียว
ชิงรูปเงาะได้ใส่สวมองค์
ตบมือเย้ยหยันกัลยา

ยิง่ ว่าแล้วยังหาฟงั ไม่
ทําได้ไม่เกรงข่มเหงกัน
จะได้เป็ นนางเงาะเหมาะขัน
จะใคร่รนั เข้าสักผางนางคนดี
ชอบผิดจะรับใส่เกศี
น้องนี้จะสูม้ ว้ ยมุด
จะชิงเอาเผาเสียให้สน้ิ สุด
ผิดชอบแขนหลุดไม่วางมือ
เก้อแล้วนี่เงาะของเจ้าหรือ
เอออะไรใจดือ้ จริงจริงเจียว
น่าชังน้อยหรือนางมือเหนียว
แย่งยุดฉุดเหนี่ยวกันไปมา
ทําก้มลงหลอนหลอกกลอกหน้า
แล้วคืนเข้าเคหาห้องนอน
(บทละครนอก.2545 :109)

จากคํ า ประพัน ธ์ข้า งต้น พระสัง ข์ก ับ นางรจนาเป็ น ตัว ละครเอกที่มีส ถานภาพ
ทางสังคมสูงและเป็ นคู่ครองกันแต่กลับทะเลาะโต้เถียงกันเองโดยใช้ถอ้ ยคําและกิรยิ าท่าทางราวกับ
สามัญชนทําให้ผดิ ไปจากความคาดหวังของผูอ้ ่านและไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตัวละคร และ
ในตอนท้ายที่พระสังข์แย่งรูปเงาะไปสวมได้สําเร็จและแสดงท่าทางยัวนางรจนาทํ
่
าให้ดูน่าขบขัน
อีกด้วย
1.1.1.10.ความขัดแย้งระหว่างตากับยาย
ตากับยายมีความสัมพันธ์กนั ในฐานะสามีภรรยา สาเหตุของความขัดแย้งเกิดขึน้
จากนางจันท์เทวีถูกเนรเทศไปอยูใ่ นปา่ นางเดินทางมาถึงกระท่อมของตายาย ยายเห็นผูห้ ญิงมาถึง
กระท่อมก็คดิ ว่าเป็ นชูข้ องตาจึงแสดงความหึงหวงต่อว่าตา
เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างตากับยายสร้างความขบขันเพราะผูอ้ ่านรูว้ ่ายาย
เข้าใจผิดทําให้การแสดงอาการหึงหวงของยายน่าขบขันดังคําประพันธ์วา่
ตานี่ดรี า้ ยจะไม่ตรง
นัดแนะกันมาหรือว่าไร
น้อยหรือนันรู
่ ปร่างอย่างกินนร
่ฝายตาโกรธยายเอาไม้รนั

มันคงกู
่ คดิ หาผิดไม่
ตาเอาใจออกนอกกัน
ยายค้อนตาผัวจนตัวสัน่
มึงเห็นสําคัญด้วยอันใด
(บทละครนอก.2545 :21-22)
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จากเหตุการณ์ขา้ งต้นยายเข้าใจผิดจึงแสดงอาการหึงหวงขึน้ อีกทัง้ ความขัดแย้งนี้
ไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตัวละครทีอ่ ายุมากแล้วแต่กลับยังหึงหวงกันอยูท่ าํ ให้ผอู้ า่ นเกิดความ
ขบขัน
1.1.1.11.ความขัดแย้งระหว่างนางรจนากับท้าวสามนต์
นางรจนากับท้าวสามนต์มคี วามสัมพันธ์กนั ในฐานะพ่อกับลูก สาเหตุของความ
ขัดแย้งเกิดขึน้ จากท้าวสามนต์ไม่พอใจทีน่ างรจนาเลือกเจ้าเงาะเป็ นคู่ครอง ทําให้ทา้ วสามนต์โกรธ
นางรจนาและมักเข้าข้างพระธิดาทัง้ หกและหกเขย
เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างท้าวสามนต์กบั นางรจนาสร้างความขบขันเพราะ
ท้าวสามนต์เป็ นตัวละครทีม่ ุ่งร้ายกับเจ้าเงาะและนางรจนา การทีร่ จนาไม่ยอมรับคําตัดสินและแสดง
ความไม่เคารพท้าวสามนต์ทําให้เกิดพฤติกรรมที่น่าขบขันด้วยความสมใจของผู้อ่านดังตัวอย่าง
คําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เห็นบิดาเคืองขุน่ ฟุนไฟ
จึงชวนผัวไปลาพ่อตาเสีย
นางสอนให้นงลุ
ั ่ กคุกคลาน

รจนาหุนหันหมันไส้
่
เข้าข้างเขยใหญ่กเ็ ดือดดาล
อย่าอยูช่ า้ พาเมียออกไปบ้าน
กราบกรานท่านเสียหน่อยหนึ่งตามจน
(บทละครนอก.2545 :128-129)

เหตุการณ์น้ีสร้างความขบขันเพราะเป็ นความขัดแย้งทีไ่ ม่สอดคล้องกับสถานภาพ
ของตัวละครคือท้าวสามนต์เป็ นพ่อแต่กลับถูกนางรจนาซึ่งเป็ นลูกประชดประชัน และประกอบกับ
ท้าวสามนต์เป็ นตัวละครปรปกั ษ์ท่ไี ม่มคี วามยุติธรรม เมื่อเห็นนางรจนาแสดงท่าทางไม่ยอมรับ
ในอํานาจของท้าวสามนต์ทม่ี สี ถานภาพเป็ นพ่อและเป็ นกษัตริยท์ าํ ให้เกิดความขบขันขึน้ เมื่อตัวละคร
ทีม่ สี ถานภาพด้อยกว่าแสดงความเหนือกว่า
1.1.1.12.ความขัดแย้งระหว่างเจ้าเงาะกับพระธิ ดาทัง้ หก
เจ้าเงาะกับพระธิดาทัง้ หกมีความสัมพันธ์กนั ในฐานะน้องเขยกับพีภ่ รรยา สาเหตุ
ของความขัดแย้งเกิดขึน้ จากพระธิดาทัง้ หกรังเกียจเงาะทําให้กลายเป็ นตัวละครปรปกั ษ์ต่อกัน ความ
ขัดแย้งนี้ ส ร้างความขบขัน เพราะผู้อ่า นเห็น เจ้า เงาะได้กลันแกล้
่
ง ตัว ละครปรปกั ษ์ ท่ีแ สดงความ
รังเกียจและดูถูกตนเองทําให้ผอู้ า่ นทีเ่ ป็ นฝา่ ยเดียวกับเจ้าเงาะรูส้ กึ สมใจ
ตัว อย่า งเหตุ การณ์ ห าปลาแข่ง กับ หกเขย เจ้า เงาะเห็น พระธิดาทัง้ หกโต้เ ถีย ง
กับนางรจนาจึงเข้าไปแสดงพฤติกรรมล้อเลียนพระธิดาทัง้ หกดังคําประพันธ์วา่

39
เมือ่ นัน้
ทําบอกใบ้ให้รสู้ าํ คัญ
ก้มลงหลอนหลอกกลอกคอ
ทําเหมือนบ้าใบ้ได้แต่ออื
เห็นพีเ่ มียชําเลืองเคืองค้อน
ถือไม้เท้าก้าวเดินเป็ นท่าทาง
แล้วเด็ดใบไม้ปิดจมูกเล่น
ชีม้ อื ให้เห็นแล้วเล่นตัว

เจ้าเงาะเห็นวุน่ วางเข้ากางกัน้
แกล้งกระชัน้ กระโชกโบกมือ
หกนางด่าทอก็ไม่ถอื
ตบมือหัวร่อล้อเลียนนาง
ก็ฉุดเมียมาสอนให้คอ้ นบ้าง
ทีเสือลากหางให้นางกลัว
ทําเป็ นปดั แมลงวันสันหั
่ ว
เย้ายัวพี
่ เ่ มียไปมา
(บทละครนอก.2545 :125).

เหตุ ก ารณ์ ค วามขัด แย้ง นี้ ส ร้า งความขบขัน เพราะผู้อ่า นเห็น เจ้า เงาะล้อ เลีย น
พระธิดาทัง้ หกซึ่งเป็ นตัวละครที่อยู่ในสถานภาพที่สูงกว่าตน การล้อเลียนแสดงให้เห็นถึงความ
เหนือกว่าของเจ้าเงาะ ทําให้ผอู้ ่านซึ่งเป็ นฝ่ายเดียวกับเจ้าเงาะรูส้ กึ ขบขันด้วยความสาสมใจร่วมไป
กับเจ้าเงาะด้วย
1.1.2. ความขัดแย้งระหว่างตัวละครที่ไม่ใช่สมาชิ กในครอบครัว
ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์พบอารมณ์ ขนั จากความขัดแย้ง
ระหว่างตัวละครทีไ่ ม่ใช่สมาชิกในครอบครัวดังนี้
1.1.2.1. ความขัดแย้งระหว่างบริ วารยักษ์กบั พระสังข์
บริว ารยัก ษ์ เ ป็ น บริว ารของนางพัน ธุ ร ัต เกิด ความขัด แย้ง กับ พระสัง ข์เ พราะ
พระสังข์หนีจากเมืองยักษ์ นางพันธุรตั จึงให้เหล่าบริวารยักษ์ออกติดตามทําให้บริวารยักษ์กลายเป็ น
ตัวละครปรปกั ษ์กบั พระสังข์
เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างบริวารยักษ์กบั พระสังข์สร้างความขบขันเพราะ
ผูอ้ า่ นเห็นพระสังข์เอาชนะบริวารยักษ์ซง่ึ เป็ นตัวละครปรปกั ษ์ได้ ดังคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
เห็นพระสังข์นงอยู
ั ่ บ่ นต้นไทร
เพ่งพิศดูพลางไม่วางตา
ผิวพรรณผุดผาดประหลาดคน
จึงถามว่าดูก่อนเทวา
อย่าแกล้งกล่าวคําอําไว้
เมือ่ นัน้
บอกพลางทางยกมือชี้

หมูม่ ารทหารน้อยใหญ่
มิได้รจู้ กั แต่สกั ตน
คิดว่าเทวาในไพรสณฑ์
ให้งวยงงฉงนสนเท่หใ์ จ
เห็นเจ้าเงาะเหาะมามังหรื
่ อไม่
จงบอกไปตามจริงบัดนี้
พระสังข์ฟงั คํายักษี
เห็นเหาะไปทิศนี้นะขุนมาร
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บัดนัน้
ดีใจเสือกสนลนลาน

ยักษาได้ฟงั ว่าขาน
เหาะทะยานติดตามไปพลัน
(บทละครนอก.2545 : 72-73)

ความขัด แย้ง นี้ ส ร้า งความขบขัน เพราะผู้อ่า นเห็น ตัว ละครเอกสามารถหลอก
ตัว ละครปรป กั ษ์ ใ ห้ห ลงเชื่อ ทํ า ให้ร อดพ้น จากอัน ตรายได้ จึง รู้สึก ขบขัน ที่เ หตุ ก ารณ์ พ ลิก ผัน
อย่างง่ายดาย
1.1.2.2. ความขัดแย้งระหว่างโอรสกษัตริ ยร์ ้อยเอ็ดเมือง
ความขัดแย้งระหว่างโอรสกษัตริยร์ อ้ ยเอ็ดเมืองด้วยกันเกิดจากเหล่าโอรสกษัตริย์
ร้อยเอ็ดเมืองเข้ามารับการเลือกคู่จากพระธิดาทัง้ เจ็ดของท้าวสามนต์ ด้ว ยเหล่าโอรสมีจํา นวน
มากกว่าพระธิดาทําให้ต่างเป็ นตัวละครปรปกั ษ์ต่อกันจึงเกิดการทะเลาะกันมีทงั ้ การโต้เถียงหรือ
กลันแกล้
่
งกัน
เหตุการณ์ความขัดแย้งนี้สร้างความขบขันเพราะเป็ นเหตุการณ์ทผ่ี ดิ ไปจากความ
คาดหวังของผูอ้ า่ นทีเ่ ห็นเหล่าเจ้าชายซึง่ เป็ นผูม้ สี ถานภาพสูงในสังคมทะเลาะแย่งชิงกันราวกับเด็กๆ
ตัวละครดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
ต่างชิงขึน้ หน้าว่าไม่ฟงั

บ้างถุง้ เถียงเสียงดังอึงไป
(บทละครนอก.2545 :83)

บ้างพูดกับเพือ่ นสนิทไม่คดิ อาย
เดีย๋ วนี้และมาลัยจะลอยมา
...............................................
บ้างพลางโกรธขึง้ หึงเพือ่ นกัน
ต่างทะเลาะเกาะแกะกันวุน่ วาย

อันน้องนุชสุดท้ายคงตายข้า
เจ้าคนนัน้ กัน้ หน้าข้าไว้ไย
...............................................
นางคนนัน้ ของข้าใครอย่าหมาย
ถุง้ เถียงท้าทายมากมายไป
(บทละครนอก.2545 :86)

เหตุ ก ารณ์ น้ี ส ร้า งความขบขัน เพราะตัว ละครแสดงพฤติก รรมที่ไ ม่ เ หมาะสม
กับฐานะของตน ประกอบกับผูอ้ ่านทราบว่าเหล่าโอรสกษัตริย์ท่ที ะเลาะโต้เถียงกันนี้ส่วนใหญ่
จะไม่ได้รบั การคัดเลือกทําให้เกิดความขบขันยิง่ ขึน้
1.1.2.3. ความขัดแย้งระหว่างชายชาวบ้าน
ความขัด แย้ง ระหว่ า งชายชาวบ้า นด้ว ยกัน เองเกิด ขึ้น จากเหล่ า ชายชาวบ้า น
เข้ามารับการเลือกคู่จากรจนาเป็ นจํานวนมากทําให้ต่างก็เป็ นคู่แข่งต่อกันจึงเกิดการทะเลาะแย่งชิง
กันเอง
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เหตุการณ์ความขัดแย้งนี้สร้างความขบขันเพราะเหล่าชายชาวบ้านแย่งชิงในสิง่ ที่
ตนไม่คคู่ วร อีกทัง้ ผูอ้ า่ นทราบว่านางรจนาจะไม่เลือกใครเป็ นคูค่ รองทําให้การทะเลาะกันเองนี้ไม่เกิด
ประโยชน์และน่าขันดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
คับคังทั
่ ง้ ท้องพระโรงชัย
อยากจะใคร่ได้องค์พระธิดา
บ้างชิงทีต่ ตี ่อยปะเตะปะตะ
ตํารวจวังถือหวายวิง่ วน

ผูด้ ปี นเข็ญใจก็ไม่วา่
ต่างคิดสมบัตบิ า้ อยูท่ ุกคน
เอะอะอึงคะนึงสับสน
ไล่ขผู่ คู้ นอยูเ่ ป็ นควัน
(บทละครนอก.2545 :89)

เหตุ ก ารณ์ น้ี ส ร้ า งความขบขัน เพราะเห็ น ความสับ สนวุ่ น วายของตัว ละคร
ชายชาวบ้านทีแ่ สดงความคาดหวังทีไ่ ม่เหมาะสมกับฐานะของตนเองคือคาดหวังว่าจะได้รบั การเลือก
จากนางรจนา ประกอบกับผูอ้ ่านทราบว่าชายชาวบ้านที่ทะเลาะโต้เถียงกันนี้จะไม่ได้รบั การเลือก
ทําให้รสู้ กึ ขบขันยิง่ ขึน้
1.1.2.4. ความขัดแย้งระหว่างเจ้าเงาะกับเสนาของท้าวสามนต์
ความขัด แย้ง ระหว่ า งเจ้า เงาะกับ เสนาท้า วสามนต์ เ กิด จากเสนาได้ร ับ คํ า สัง่
จากท้าวสามนต์ให้ทาํ ร้ายเจ้าเงาะทําให้เสนากับเจ้าเงาะกลายเป็ นตัวละครปรปกั ษ์ต่อกัน
เหตุ การณ์ ความขัดแย้งระหว่างเจ้าเงาะกับเสนาท้าวสามนต์สร้างความขบขัน
เพราะผูอ้ า่ นเห็นเจ้าเงาะสามารถเอาชนะตัวละครปรปกั ษ์ได้ ดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
ลุกขึน้ ขัดเขมรเหน็บรัง้
บ้างขูข่ บั จับไม้เงือ้ ง่า
ลางคนเข้าไปจะไสคอ
บ้างยุคนข้างหน้าว่าอย่ากลัว
หกเขยร้องว่าช้าอยูไ่ ย
ผูค้ นเข้าพร้อมล้อมหน้าหลัง
เจ้าเงาะเหวีย่ งวัดสะบัดมือ
เมือ่ นัน้
ปะเตะต่อยทุบถองว่องไว
มือจับอํามาตย์ขา้ งละคน
ทัง้ สองร้องดิน้ อยูย่ นั ยัน

เสนาคํานับรับสัง่
พร้อมพรังนายไพร่
่
ไม่ยอ่ ท้อ
เงาะปา่ ไม่กลัวทําหัวร่อ
เจ้าเงาะงอหมัดชกก็ตกใจ
ปลิน้ ปลอกออกตัวไม่เข้าใกล้
เข้าผลักไสเสนาให้คร่ายือ้
ลากลู่ถกู งั ออกอึงอือ้
บ้างล้มกลิง้ วิง่ ฮือกระจายไป
เจ้าเงาะทําโกรธาคว้าไขว่
เลีย้ วไล่ประชิดติดพัน
เอาหัวชนกันเล่นให้เห็นขัน
เจ้าเงาะหัวเราะงันชอบใจ
(บทละครนอก.2545 :139-140)
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เหตุ การณ์ ความขัดแย้งนี้สร้างความขบขันเพราะผู้อ่านเห็นเจ้าเงาะกลันแกล้
่
ง
เหล่าเสนาอย่างสนุ กสนาน การทีเ่ ห็นเจ้าเงาะสามารถเอาชนะตัวละครปรปกั ษ์ทเ่ี ข้ามาทําร้ายตนเอง
ได้ทาํ ให้ผอู้ า่ นทีเ่ ป็ นฝา่ ยเดียวกับเจ้าเงาะรูส้ กึ ขบขัน
1.1.2.5. ความขัดแย้งระหว่างเสนาของท้าวสามนต์กบั เด็กเลี้ยงโค
ความขัดแย้งระหว่างเสนาของท้าวสามนต์กบั เด็กเลี้ยงโคเกิดขึน้ จากท้าวสามนต์
ให้เหล่าเสนาไปจับเจ้าเงาะมาเข้ารับการเลือกคู่เหล่าเด็กเลี้ยงโคถือว่าตนเองเป็ นเจ้าของเจ้าเงาะ
จึงเข้าไปข่มขูเ่ หล่าเสนาทําให้เด็กเลีย้ งโคกับเสนาเป็ นตัวละครปรปกั ษ์ต่อกัน
เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างเสนาของท้าวสามนต์กบั เด็กเลี้ยงโคสร้างความ
ขบขันเพราะเห็นตัวละครปฏิบตั ติ นไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตนและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
อย่างกะทันหันของเด็กเลีย้ งโคดังคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
เห็นคนกลุม้ รุมฉุดเงาะไพร
จะเอาเงาะเขาไปข้างไหนนัน่
มิถกู อิฐหัวผ่าก็อย่าลอง
บัดนัน้
เหม่เจ้าเหล่านี้หลังจะลาย
รับสังให้
่ เอาตัวอ้ายเงาะปา่
มันเป็ นใบ้บา้ ว่ายากเย็น
เคยอย่างไรจงบอกอย่าหลอกกัน
กูจะให้ขนมเข่งของทยา
บัดนัน้
ต่างชิงกันบอกออกลน
ถ้าขืนหยักเหย้าเซ้าซี้
จงให้ไปเก็บดอกไม้แดง
ค่อยวิง่ รอรอล่อเล่น
จะพาไปถึงวังได้ดงั ใจ

ฝูงเด็กเลีย้ งโคน้อยใหญ่
ขัดใจวิง่ พลางทางร้อง
ข่มเหงกันไม่บอกเราเจ้าของ
ไว้ไยไล่ถ่องให้แทบตาย
เสนาฮึกฮักชักหวาย
อย่าวุน่ วายอ้ายหัวเหาเต่าเล็น
จะทอดพระเนตรหน้าตาไม่เคยเห็น
เอ็งรูใ้ จได้เล่นกับมันมา
ให้ได้มนั เข้าไปถวายหน้า
กินอร่อยหนักหนาประสาจน
ฝูงเด็กดีใจเสลือกสลน
แต่เป็ นคนแล้วอย่าฉุดให้เหนื่อยแรง
มันขัดใจจะหนีไปแอบแฝง
มาผูกปลายไม้แกว่งแต่ไกลไกล
เงาะเห็นก็จะผลุนหมุนไล่
เอาขนมมาให้ขา้ เถิดรา
(บทละครนอก.2545 :92-93)

เหตุการณ์ความขัดแย้งนี้ทําให้เกิดความขบขันเพราะเห็นเด็กเลี้ยงโคแสดงวาจา
ข่มขูเ่ สนาทีม่ าจับเจ้าเงาะซึง่ ไม่เหมาะกับสถานภาพของตนทีเ่ ป็ นเด็กแต่กลับข่มขูเ่ สนาทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่
และเป็ นทหารที่มกี ําลังมากกว่า และรู้สกึ ขบขันเมื่อเด็กเลี้ยงโคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าง
กะทันหันจากเดิมทีต่ อ้ งการช่วยเหลือเจ้าเงาะเป็ นช่วยแนะนําเสนาให้จบั เจ้าเงาะเพราะอยากได้ขนม
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1.1.2.6. ความขัดแย้งระหว่างพระอิ นทร์กบั ท้าวยศวิ มล
ความขัดแย้งนี้ เกิดจากพระอินทร์ต้องการให้ท้าวยศวิมลไปรับพระสังข์กบั นาง
จันท์เทวีกลับมาครองเมืองจึงเข้าไปขูท่ า้ วยศวิมลให้ทา้ วยศวิมลหวาดกลัว
เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างพระอินทร์กบั ท้าวยศวิมลสร้างอารมณ์ขนั เพราะ
ผูอ้ ่านรูส้ กึ สมใจที่ทา้ วยศวิมลซึ่งขับไล่นางจันท์เทวีและพระสังข์ถูกพระอินทร์ตําหนิ และเมื่อคิดว่า
ความขัดแย้งนี้ทําให้นางจันท์เทวีได้กลับมาครองเมืองก็ทาํ ให้ผอู้ ่านรูส้ กึ เบิกบานใจด้วย อีกทัง้ ความ
ขัดแย้งนี้ทาํ ให้ทา้ วยศวิมลตกอยูใ่ นสถานการณ์ทไ่ี ม่สอดคล้องกับสถานภาพของตนเองทีเ่ ป็ นกษัตริย์
แต่กลับถูกข่มขูแ่ ละแสดงความหวาดกลัวลนลานดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ฟงั ท้าวเธอมอบครอบครัว
น่าชังนักหนาพระยาเคอะ
มันน่าตีจริงหนอให้คอพับ
มีแต่โง่เง่าเมามัว
เชื่อแต่เมียน้อยไปเป็ นนิจ
นางจันท์นนั ้ ผิดสิง่ ไร
มิหนําซํ้าจับพระสังข์มา
ทํายุง่ หยาบบาปกรรมไม่คดิ เห็น
เชื่อคนริษยาทัง้ ตาปี
แม้นรักตัวกลัวตายอย่านิ่งเสีย
แล้วเงือดเงือ้ ตระบองจ้องไว้
เมือ่ นัน้
ทําตาปลกปลกงกงัน
ซึง่ งวยงงหลงเชื่อผูห้ ญิง
เหมือนหนึ่งคนโฉดเฉาเมามัว
อันนางจันท์นนั ้ ข้าให้ขบั หนี
หอยสังข์ถ่วงลงในคงคา
จะไปตามทีไ่ หนมาได้เล่า
มีเมตตาฆ่าตีคงม้วยมิด

สหัสนัยน์ได้ยนิ ก็ยม้ิ หัว
เห็นเต็มกลัวตัง้ กระทูข้ สู่ าํ ทับ
พูดเลาะหลงใหลไม่ได้ศพั ท์
ยังจะกลับงอนง้อขอชีวติ
ไม่รหู้ รือทีต่ วั กระทําผิด
จะทําไมไม่พจิ ารณา
จึงขับหนีตไี ล่ออกอยูป่ า่
ถ่วงลงคงคาไม่ปรานี
เสียแรงเป็ นถึงท้าวเจ้ากรุงศรี
วันนี้ชวี นั จะบรรลัย
ไปตามลูกตามเมียมาให้ได้
ทําฮึดฮัดขัดใจจะตีรนั
ท้าวยศวิมลไม่มขี วัญ
ปากสันเสี
่ ยงสันขอโทษตั
่
ว
ไม่ทนั คิดผิดจริงนะทูนหัว
ความชัวเป็
่ นพ้นคณนา
ก็สญ
ู ไปหลายปีนกั หนา
ปา่ นนี้ปลามันกินสิน้ ชีวติ
อันโทษข้าเจ้าไม่พน้ ผิด
ขอพระองค์ทรงฤทธิ ์จงโปรดปราน
(บทละครนอก.2545 :184)

ความขัดแย้งนี้ สร้างความขบขันเพราะผู้อ่านเห็นท้าวยศวิมลซึ่งหูเบาหลงเชื่อ
นางจันทาถูกพระอินทร์ตําหนิอย่างไม่ไว้หน้าซํ้ายังขูว่ ่าจะทําร้ายอีกด้วย และการทีท่ า้ วสามนต์แสดง
ความหวาดกลัวลนลานเป็ นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพความเป็ นกษัตริยข์ องตัวละคร
ทําให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ขบขัน
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1.2. ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับบริ บท
ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับบริบท เกิดจากความไม่สอคล้องกันระหว่างตัวละครกับ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ดังนี้
1.2.1. ความขัดแย้งระหว่างชายชาวเมืองกับพิ ธีเลือกคู่
เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ส อดคล้อ งกัน นี้ เ กิด ขึ้น จากท้า วสามนต์ ใ ห้ช ายชาวเมือ งเข้า รับ
การเลือกคู่จากนางรจนา เหล่าชายชาวเมืองทีเ่ ข้ารับการเลือกคู่ล้วนมีฐานะตํ่าต้อย บางคนสูงอายุ
บางคนมี ร่ า งกายพิ ก าร ซึ่ ง ไม่ เ หมาะสมควรคู่ ก ับ พระธิ ด าเลยสร้ า งความขบขัน แก่ ผู้ อ่ า น
ดังคําประพันธ์วา่
ครัน้ ไก่ขนั แซ่เสียงเทีย่ งคืน
ตกแต่งกายาโอฬารึก
บ้างทาแป้งแต่งตัวฉุยฉาย
บ้างนุ่งห่มสมตัวตามจน
พอท้องฟ้าขาวเช้าตรู่
เนืองแน่นถนนในนคร
ลางคนแก่เฒ่าเกือบเข้าโลง
ถือไม้เท้าโซเซเก้กงั
ทีเ่ ป็ นง่อยเพลียเสียแข้งขา
เจ็บปวดไม่วา่ อุตส่าห์ทน
คับคังทั
่ ง้ ท้องพระโรงชัย
อยากจะใคร่ได้องค์พระธิดา
บ้างชิงทีต่ ตี ่อยปะเตะปะตะ
ตํารวจวังถือหวายวิง่ วน

ต่างคนต่างตื่นขึน้ แต่ดกึ
อือ้ อึงอึกทึกไปทุกคน
นุ่งลายนอกอย่างหางปดั สัน
สับสนอลหม่านไม่หลับนอน
ทีใ่ ครอยูบ่ า้ นใกล้กไ็ ปก่อน
ค่อยผ่อนเข้าไปในวัง
ก็เดินหอบหิง้ โครงมาข้างหลัง
เข้ามาด้วยเขามังไม่
่ เจียมตน
ก็นงถดถั
ั ่ ดมาตามถนน
เสลือกสลนกล่นเกลื่อนกันมา
ผูด้ ปี นเข็ญใจก็ไม่วา่
ต่างคิดสมบัตบิ า้ อยูท่ ุกคน
เอะอะอึงคะนึงสับสน
ไล่ขผู่ คู้ นอยูเ่ ป็ นควัน
(บทละครนอก. 2545: 89)

จากตัวอย่างข้างต้นภาพตัวละครชายชาวเมืองสามนต์แต่งองค์ทรงเครื่องมาให้พระธิดา
เลือ กคู่ จ นเกิด ความโกลาหลไปทัว่ ผู้เ ข้า รับ การเลือ กคู่ แ ต่ ล ะคนไม่ เ หมาะสมกับ พระธิด าเลย
สร้างความขบขันแก่ผอู้ า่ น
ผลจากการศึกษาการสร้างอารมณ์ขนั จากเนื้อเรื่องแสดงให้เห็นว่ากวีสร้างอารมณ์ขนั จาก
เหตุการณ์ทม่ี คี วามขัดแย้ง โดยพบความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับตัวละครมากทีส่ ุดเป็ นเพราะบท
ละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ประพันธ์ขน้ึ เพื่อใช้ในการแสดงละครนอก ความขัดแย้ง
ระหว่างตัวละครกับตัวละครเป็ นสิง่ ที่แสดงออกได้ง่ายและเห็นได้ชดั เจนทีส่ ุด ทําให้ผอู้ ่านและผูช้ ม
ละครเข้าใจเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ และเกิดอารมณ์ตอบสนองได้งา่ ย
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เป็ น ที่น่ า สัง เกตว่ า กลุ่ ม คนที่มีค วามขัด แย้ง กัน นั น้ เป็ น กลุ่ ม คนที่มีค วามสัม พัน ธ์ ก ัน
ในครอบครัวเป็ นส่วนใหญ่ การนํ าความขัดแย้งในครอบครัวมาสร้างเป็ นอารมณ์ขนั นี้เองเป็ นสาเหตุ
สําคัญทีท่ ําให้บทละครนอกเรื่องสังข์ทองได้รบั ความนิยมจากผูอ้ ่าน เพราะการทีว่ รรณคดีเรื่องหนึ่ง
ได้รบั ความนิยมสืบต่อกันมายาวนานผ่านยุคสมัยต่างๆ ได้นัน้ แสดงให้เห็นว่าวรรณคดีเรื่องนัน้
สามารถเข้าถึงความรูส้ กึ นึกคิดของคนในสังคมนัน้ ๆ ได้เป็ นอย่างดี ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
การนํ าเรื่องครอบครัวมาสร้างเป็ นอารมณ์ ขนั นี้ เป็ นสาเหตุ หนึ่ งที่ทําให้ได้รบั ความนิยมยาวนาน
เพราะความขัดแย้งภายในครอบครัวเป็ นเรื่องใกล้ตวั เป็ นปญั หาพืน้ ฐานทีผ่ คู้ นทุกยุคสมัยต้องเผชิญ
ความใกล้ชดิ นี้ทําให้ผอู้ ่านทําความเข้าใจบทละครได้งา่ ยและบทละครเองก็เข้าถึงอารมณ์ความรูส้ กึ
ของผูอ้ า่ นได้เป็ นอย่างดีเช่นกัน ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ความขัดแย้งเหล่านี้กส็ ามารถสะท้อนภาพ
ครอบครัวไทยในอดีตได้ทางหนึ่ง

2. การสร้างอารมณ์ขนั จากตัวละคร
ตัวละครในวรรณคดีเ ป็ นสิง่ ที่กวีสร้างขึ้นทัง้ รูปลักษณ์ ภายนอก ลักษณะนิสยั ตลอดจน
พฤติกรรมต่างๆ ทีแ่ สดงออก การสร้างตัวละครจึงเป็ นวิธกี ารอย่างหนึ่งของกวีในการสร้างอารมณ์
ความรูส้ กึ แก่ผอู้ ่าน ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ตวั ละครถือเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญในการสร้างอารมณ์ขนั ดังนี้
2.1. การสร้างอารมณ์ขนั ผ่านรูปลักษณ์ของตัวละคร
รูปลักษณ์ เป็ นลักษณะภายนอกของตัวละคร ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราช
นิ พ นธ์ ก วีส ร้ า งอารมณ์ ข ัน ผ่ า นผ่ า นตัว ละครที่มีรู ป ลัก ษณ์ บ กพร่ อ งหรือ ผิด ปกติ แ ตกต่ า งไป
จากลักษณะปกติของมนุษย์ทวไปหรื
ั่
อผิดไปจากความคาดหวังของผูอ้ า่ นดังนี้
2.1.1. เจ้าเงาะ
รูป ลัก ษณ์ ข องตัว ละครเจ้า เงาะสร้า งความขบขัน แก่ผู้อ่า นเพราะเจ้า เงาะมีรูป ร่า ง
อัปลักษณ์ มีลกั ษณะแตกต่างจากคนปกติทวไปมาก
ั่
คือรูปร่างสูงใหญ่ “รูปร่างช่างกระไรเหมือนยักษ์
มาร ลํ่าสันขันจ้านสักเท่าพ้อม” เนื้อตัวลาย “เนื้อตัวเป็ นลายคล้ายเสือปลา” ผมหยิกยุ่งเหยิง “ผม
หยิก ยุ่ ง เหยิง เหมือ นเซิ ง ฟ กั ” ท่ า ทางไม่ ก ลัว ใคร รู ป ร่ า งโดยรวมแล้ ว มีล ัก ษณะดัง คํ า กล่ า ว
ของนางกํานัลของเมืองสามนต์ว่า “รูปร่างอัปรียข์ ท้ี ง้ึ เหมือนหนึ่งภูตผีทก่ี ลางนา” ด้วยรูปลักษณ์
ของเจ้าเงาะที่ประหลาดผิดมาตรฐานปกติ(norm) ของลักษณะมนุ ษย์ทวไปทํ
ั่
าให้ผูอ้ ่านรูส้ กึ ขบขัน
เมือ่ จินตนาการตามคําประพันธ์ของกวี
ตัวอย่างอารมณ์ขนั ที่เกิดจากรูปลักษณ์ของเจ้าเงาะเมื่อเจ้าเงาะกล่าวรูปร่างหน้าตา
ของตัวเองดังคําประพันธ์วา่
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โฉมเอยโฉมเฉลา
แสนเฉลียวฉลาดล่วงท้วงติง
ขืนจะมาควักค้อนค่อนว่า
ผูห้ ญิงมักต้องจิตประสิทธิ
ถึงหนวดเครารุงรังช่างเป็ นไร
หัวพริกหยิกยุง่ อย่าเยาะเย้ย
ทําไมกับรูปชัวตั
่ วดํา
ละลายดินสอพองสักสองชาม
ถึงตาพองท้องพลุย้ พีพลุ
จงปรานีเงาะปา่ เถิดอย่ากลัว

เอออะไรรูเ้ ท่าไปทุกสิง่
มันก็จริงกระนัน้ นันและซิ
่
เงาะของข้าเคยใส่ทาํ ไมสิ
อย่าเฝ้าติตะบอยไปหน่อยเลย
เอาแหนบถอนเสียได้ดอกน้องเอ๋ย
ถ้าหวีเสยสอยหย่งแล้วคงงาม
จะอาบนํ้าขัดสีสมั มะขาม
ทําให้งามตลอดเท้าขาวทัง้ ตัว
อย่าดูหมิน่ กินจุมใิ ช่ชวั ่
จะแต่งตัวให้งามตามใจน้อง
(บทละครนอก. 2545: 103)

จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อผูอ้ ่านจินตนาการตามคําพูดของเจ้าเงาะก็จะเห็นว่าเจ้าเงาะ
มีรปู ลักษณ์ประหลาดน่าขบขัน
2.1.2. พระโอรสกษัตริ ยท์ ี่เข้ารับการเลือกคู่
รูปลักษณ์ของตัวละครพระโอรสกษัตริยท์ ่เี ข้ารับการเลือกคู่สร้างความขบขันเพราะ
่
าโอรสมักมีรปู ร่างหน้าตางดงามทําให้ผอู้ ่านคาดหวังว่าพระโอรสทีม่ าเข้ารับการเลือกคู่
โดยทัวไปเหล่
ก็ค งมีรูป ร่า งหน้ า ตางดงามเช่ นกัน แต่ เ มื่อ พระโอรสกษัต ริย์บ างพระองค์ไ ม่ง ดงามสมกับ ฐานะ
ความเป็ นพระโอรส เช่น บางพระองค์อว้ นดํา “รูปร่างจํ้ามํ่าดํามิดหมี” บางพระองค์มฝี ี ทห่ี น้า “หน้า
งอกออกฝี ประปราย” รูปลักษณ์ทข่ี ดั แย้งกับฐานะของตัวละครนี้ผดิ ไปจากความคาดหวังของผูอ้ ่าน
ทํ า ให้ เ กิ ด ความขบขัน ขึ้น ดัง คํ า ประพัน ธ์ เ หตุ ก ารณ์ ต อนท้ า วสามนต์ ช วนนางมณฑาไปดู
เหล่าพระโอรสว่า
เมือ่ นัน้
จึงชวนเมียรักร่วมใจ
เห็นหน่อกษัตริยท์ ม่ี านัน้
คนข้างหลังลาดเลาเป็ นเจ้าชู้
คนโน้นรูปร่างกระจ้อยร่อย
คนนี้ทถ่ี ดั กันลงมา
โน่นแน่คนนัน้ อยูช่ นั ้ ล่าง
เห็นหรือไม่คนนัน้ ขันสิน้ ดี
ดูพลางทางสังเมี
่ ยรัก
จงเร่งรัดจัดแจงแต่งกาย

ท้าวสามนต์ยม้ิ แย้มแจ่มใส
ออกไปแย้มแกลแลดู
หน้าตาคมสันขยันอยู่
ตาหูชอบกลเจ้ามณฑา
หนุ่มน้อยน่ารักหนักหนา
หน้าตาเป็ นประมาณพานพอดี
รูปร่างจํ้ามํ่าดํามิดหมี
หน้างอกออกฝีประปราย
อย่าช้านักเลยเจ้าจะจวนสาย
บุตรีโฉมฉายขึน้ มา
(บทละครนอก. 2545: 83)
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จากคําประพันธ์ขา้ งต้นแสดงให้เห็นว่ามีเจ้าชายบางพระองค์มรี ปู ลักษณ์ไม่งดงามสม
ความเป็ นเจ้าชายเลย ผิดไปจากความคาดหวังของผูอ้ า่ นทําให้เกิดความขบขัน
2.2. การสร้างอารมณ์ขนั ผ่านบุคลิ กของตัวละคร
บุคลิกเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของตัวละครเมื่อปรากฏตัวขึน้ มักแสดงให้ผอู้ ่านเห็นและทําให้
เกิดความขบขัน ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์พบการสร้างอารมณ์ขนั ผ่านบุคลิก
ของตัวละครดังนี้
2.2.1. เจ้าเงาะ
ลักษณะเฉพาะของเจ้าเงาะคือเป็ นคนบ้าใบ้ มักแสดงกิรยิ าท่าทางทีแ่ ตกต่างจากผูอ้ ่นื
ชอบกลันแกล้
่
งตัวละครอื่น ด้วยบุคลิกเช่นนี้ทําให้เจ้าเงาะสร้างความขบขันได้ทุกครัง้ ที่ปรากฏตัว
โดยความขบขันเกิดจากการให้เห็นกิรยิ าท่าทางที่ผดิ แปลกของเจ้าเงาะและจากการเห็นเจ้าเงาะ
กลันแกล้
่
งผูอ้ ่นื ตัวอย่างเจ้าเงาะแสดงพฤติกรรมผิดแปลกไปจากคนปกติดงั คําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เข้าไปในห้องมิทนั นาน
แกล้งหยิบกระโถนมาโยนเล่น
แลเขม้นเห็นหวดกันกลวง
รจนาว่าไฮ้ชา่ งไม่อาย
เจ้าเงาะเมินขายหูไม่ได้ยนิ
แล้วแกล้งหยิบครุตงั ้ บนเชิงกราน
คลีผ่ า้ กุศราชออกคาดพุง
แล้วหยิบหมอนมาอิงยิงฟนั ขาว
พอโพล้เพล้เพลาสายัณห์

เจ้าเงาะปรีดิ ์เปรมเกษมศานต์
เทีย่ วดูของประทานทัง้ ปวง
ทําเป็ นเหมือนกับรับลูกช่วง
เอามาจ้วงตักนํ้าทําจะกิน
เบือ่ จะตายผมเผ้าเขาเปียกสิน้
ทําฉวยพัดปดั ริน้ ปดั ยุง
ควักข้าวสารมาใส่ก่อไฟหุง
กางมุง้ เสียให้ดแี ต่วว่ี นั
กระดิกเท้าทําเล่นให้เห็นขัน
จึงรําพันพูดเกีย้ วเลีย้ วลด
(บทละครนอก. 2545: 100-101)

จากตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรมทีผ่ ดิ ไปจากคนปกติของเจ้าเงาะทําให้ผอู้ ่านเกิดความ
ขบขัน หรือตัวอย่างเหตุการณ์เจ้าเงาะกลันแกล้
่
งผูอ้ ่นื ด้วยท่าทางน่าขบขันดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เหลียวหลังเหลียวหน้าคว้าไม้
เห็นเขยทัง้ หกตกประหม่า
ควงกระบองลองแรงแผลงฤทธิ ์
ดูเห็นเต็มกลัวก็หวั เราะ
ตัง้ ท่าทีทาํ เป็ นรําซุย

เจ้าเงาะทําเงือ้ ศอกบอกใบ้
กวัดแกว่งแกล้งไล่กระชัน้ ชิด
ก็หวดไปหวดมาให้ผดิ ผิด
ไล่ตดิ ตามตีหนีกระจุย
ยิม้ เยาะยกมือขึน้ กุ๋ยกุ๋ย
เบีย้ วบุย้ ปากหลอกกลอกหน้าตา
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เห็นหกเขยคอยจะถอยหลัง
แล้วย่างเท้าสาวหมัดเข้ามา

ก็หยุดยัง้ ยืนมองป้องหน้า
ถลึงตาขูเ่ ข็ญเขม้นดู
(บทละครนอก. 2545: 126)

จากตัว อย่ า งข้า งต้ น ท่ า ทางกลัน่ แกล้ ง ผู้ อ่ืน ด้ ว ยความสนุ ก สนานและน่ า ขบขัน
ของเจ้าเงาะทําให้ผอู้ า่ นเกิดอารมณ์ขนั ขึน้
2.2.2. ท้าวสามนต์
ลัก ษณะเฉพาะของท้ า วสามนต์ ท่ีทํ า ให้เ กิด ความขบขัน คือ เป็ น กษัต ริย์ช ราที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสถานภาพ ไม่มคี วามยุติธรรม ขีข้ ลาดแต่มกั โอ้อวด ทําให้ท้าวสามนต์
สร้างความขบขันให้กบั ผูอ้ า่ นเมือ่ ปรากฏตัว โดยความขบขันเกิดจากการเห็นท้าวสามนต์ผดิ หวัง ถูก
เจ้า เงาะกลัน่ แกล้ง และแสดงพฤติก รรมที่ไ ม่ เ หมาะสมกับ สถานภาพ ดัง ตัว อย่ า งคํ า ประพัน ธ์
ท้าวสามนต์แสดงความหวาดกลัวข้าศึกดังคําว่า
เมือ่ นัน้
ให้คดิ คร้ามครันหวั
่ นวิ
่ ญญาณ์
ความกลัวตัวสันงั
่ นงก
ค่อยกระซิบถามเมียเงีย่ หูฟงั
เอ๊ะกูอยูแ่ ล้วนะเสนี
นี่หากว่ากล้าหาญพานยังยื
่ น
เสียแต่แก่ชราหูตามัว
ถ้าหนุ่มแน่นแม้นเหมือนแต่ก่อนไซร้

ท้าวสามนต์ตระหนกตกประหม่า
เหลียวซ้ายแลขวาละล้าละลัง
เพ้อพกพูดจาเหมือนบ้าหลัง
เสียงอะไรตึงตังดังเหมือนปืน
เห็นไพรีจะมากมายหลายหมืน่
จึงไม่ต่นื ตระหนกตกใจ
ทัง้ ตัวก็เจ็บปวดปว่ ยไข้
จะเกรงกลัวอะไรกับไพรี
(บทละครนอก. 2545: 145)

จากตัวอย่างข้างต้นท้าวสามนต์กลัวข้าศึกจนลนลานแต่กย็ งั กล่าวว่าตนกล้าหาญจึง
ไม่ตกใจและโอ้อวดว่าถ้ายังหนุ่ มแน่ นเหมือนแต่ก่อนจะไม่กลัวข้าศึกเลย หรือเมื่อเผชิญหน้ ากับ
เจ้าเงาะผูเ้ ป็ นลูกเขย ท้าวสามนต์มกั ถูกเจ้าเงาะกลันแกล้
่
งเสมอ ดังตัวอย่างคําประพันธ์เมื่อเจ้าเงาะ
แกล้งให้ทา้ วสามนต์ตกใจกลัวว่า
เห็นท้าวสามนต์อยูบ่ นเตียง
ขูต่ ะคอกหลอกล้อพ่อตา
เมือ่ นัน้
ไม่สไู้ ม่รบหลบเป็ นควัน

ก็ยนื เมียงเขม้นมองป้องหน้า
เงือ้ ง่าทําทีจะตีรนั
ท้าวสามนต์ต่นื กลัวตัวสัน่
งันงันงกงกพลัดตกเตียง
(บทละครนอก. 2545: 140)
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2.2.3. หกเขย
ลักษณะที่ส ร้างความขบขันของหกเขยคือเป็ นคนชอบโอ้อวดแต่ ไร้ความสามารถ
หกเขยสร้างความขบขันให้แก่ผอู้ า่ นจากการเห็นความผิดหวังและความล้มเหลวของหกเขย จากการ
ถูกพระสังข์และเจ้าเงาะกลันแกล้
่
งและทําร้ายและการแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมกับสถานภาพ
ตัวอย่างหกเขยโอ้อวดว่าตนมีความสามารถเหนือกว่าเจ้าเงาะดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ยิม้ พลางทางตอบเสนา
อย่าว่าแต่เท่านัน้ ท่านจะเอา
อาสาพ่อตาแล้วเต็มใจ
สงสารแต่เงาะปา่ ประดาเสีย
เต็มทีจะได้มาแค่ปลาซิว

หกเขยเกษมสันต์หรรษา
ผักปลาหน้านี้มถี มไป
ถึงจะลงสําเภาก็รบั ได้
จะหาให้สดุ ฤทธิ ์ไม่บดิ พลิว้
จะพาเมียสุม่ ช้อนจนอ่อนหิว
ท้าวจะกริว้ โกรธาให้ฆา่ ฟนั
(บทละครนอก. 2545: 112)

แต่ผลกลับกลายเป็ นว่าหกเขยหาปลาได้น้อยกว่าเจ้าเงาะทําให้ผอู้ ่านเกิดความขบขัน หรือ
เมื่อเผชิญหน้ากับเจ้าเงาะหกเขยมักถูกเจ้าเงาะกลันแกล้
่
งทําร้ายทําให้หกเขยแสดงความขลาดกลัว
ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เหลียวซ้ายแลขวาหาประตู
บ้างเข้าแอบหลังภรรยา
ความกลัวตัวสันไม่
่ สมประดี
บ้างกําหมัดขัดเขมรหมายเขม้น
ครัน้ เห็นเงาะถือไม้ใกล้เข้ามา
ลางคนยืนนิ่งไม่วงิ่ หนี
พูดจาอวดฮึกศึกหน้าเมีย
ทําเหน็บรัง้ ตัง้ มวยอยูแ่ ต่นอก
ย่อท้อถอยหลังระวังตัว

หกเขยเข็ดขยาดไม่อาจสู้
เอ๊ะอยูแ่ ล้วกระมังครัง้ นี้
รุนเมียออกหน้าเจ้าอย่าหนี
เต็มทีลงนังภาวนา
่
ทําเป็ นว่าพีน่ ้ีคนกล้า
ก็วงิ่ ล้มถลาขาแข้งเพลีย
อุตส่าห์ทาํ ใจดีแก้เบีย้
สูเ้ สียชีวติ ไม่คดิ กลัว
เห็นเจ้าเงาะเงือ้ ศอกก็กลอกหัว
ต่างกลัวเงาะปา่ ทุกคนไป
(บทละครนอก. 2545: 126)

จากตัวอย่างการที่เห็นหกเขยถูกเจ้าเงาะกลันแกล้
่
งและการแสดงความขลาดกลัว
ของหกเขยสร้างความขบขันให้กบั ผูอ้ า่ น
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2.3. การสร้างอารมณ์ขนั ผ่านพฤติ กรรมของตัวละคร
การสร้างอารมณ์ขนั ผ่านพฤติกรรมของตัวละครมักให้ตวั ละครแสดงพฤติกรรมทีผ่ ดิ ไปจาก
ปกติของคนทัวไป
่ หรือแสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตนหรือผิดไปจากความ
คาดหวังของผูอ้ ่านทําให้เกิดความรู้สกึ ขบขัน ตัวละครในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองมีพฤติกรรม
ทีน่ ่าขบขันดังนี้
2.3.1. ตัวละครที่มีสถานะทางสังคมสูง
หมายถึง ตัว ละครที่มีส ถานะทางสัง คมสูง กว่ า ตัว ละครอื่น คือ กษัต ริย์ พระมเหสี
พระโอรสและพระธิด า สถานภาพทางสัง คมเป็ น ป จั จัย หนึ่ ง ที่กํา หนดว่า บุ ค คลควรมีพ ฤติก รรม
อย่างไรจึงจะเหมาะควรกับฐานะของตน หากบุคคลใดแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่สอดคล้องหรือผิดไปจาก
ที่ส งั คมกํา หนดว่า ควรเป็ นก็จะทํา ให้ผู้พบเห็น เกิด ความรู้สึก ขบขันขึ้นได้ ในบทละครนอกเรื่อ ง
สังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กวีสร้างอารมณ์ขนั ผ่านพฤติกรรมของตัวละครทีม่ ฐี านะสูงดังนี้
2.3.1.1. พฤติ กรรมหลอกลวง
พฤติกรรมหลอกลวงทีส่ ร้างอารมณ์ขนั มี 2 ลักษณะคือ การหลอกลวงของตัวเอก
หรือตัวละครฝา่ ยดีและการหลอกลวงของตัวละครปรปกั ษ์
การหลอกลวงของตัวเอกหรือตัวละครฝา่ ยดีสร้างความขบขันเพราะผูอ้ ่านอยูฝ่ า่ ย
เดียวกับตัวละครเอก เมื่อติดตามพฤติกรรมของตัวละครทีห่ ลอกลวงเท่ากับผูอ้ ่านร่วมหลอกลวงไป
ด้วย ความขบขันจึงเกิดขึน้ เมือ่ เห็นการหลอกลวงนัน้ สําเร็จ
ตัวอย่างเหตุการณ์พระสังข์ปลอมเป็ นเทวดาหลอกหกเขย พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อ
ท้าวสามนต์ให้เหล่าลูกเขยหาปลาแข่งกัน พระสังข์ถอดรูปเงาะแล้วใช้มหาจินดามนต์เรียกปลา
มารวมกัน ทํ า ให้ห กเขยหาไม่ ไ ด้ เมื่อ หกเขยมาขอพระสัง ข์จึง หลอกหกเขยว่ า ตนเป็ น เทวดา
ดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เห็นหกเขยเคอะเซอะมา
จึงเสแสร้งแกล้งทําไม่รจู้ กั
เอ๊ะแล้วออเจ้าเหล่านี้
เรือแพแหอวนก็เอามา
เราเป็ นเทพเจ้าเล่าลือ
แต่หกั คอคนตายเสียหลายพัน
มาหาเรานี้ดหี รือร้าย
เมือ่ นัน้
สําคัญจิตคิดว่าพระไพร

พระสังข์นงยิ
ั ่ ม้ อยูใ่ นหน้า
สมดังจินดาก็ยนิ ดี
ถามทักซักไซ้ไปไหนนี่
หน่วยก้านพานจะดีมฝี ีมอื
จะลอบลักดักปลาของข้าหรือ
นับถือทุกแห่งแพร่งพราย
อย่าดุดนั ดูหมิน่ มักง่าย
บอกยุบลต้นปลายให้แจ้งใจ
ทัง้ หกอกสันหวั
่ นไหว
่
กราบไหว้ทว่ มหัวกลัวฤทธา

51
ใจคอทึกทึกนึกพรัน่
ท่านท้าวสามนต์ผพู้ อ่ ตา
ข้าทอดแหแปรซ้อนแต่เช้าตรู่
ไม่ได้ปลาสักหน่อยชะรอยเคราะห์
กลัวท้าวพ่อตาจะฆ่าเสีย
เทวดาเลีย้ งปลาไว้มากมาย

ปากสันเสี
่ ยงสันซั
่ งตายว่า
ให้หาปลาประกวดกับอ้ายเงาะ
ออกอ่อนหูหวิ หอบเทีย่ วรอบเกาะ
ฉวยแพ้อา้ ยเงาะสิน่าอาย
สงสารแต่เมียจะเป็ นม่าย
ข้าขอไปถวายพอรอดตัว
(บทละครนอก. 2545: 145-146)

จากตัวอย่างการหลอกลวงนี้สร้างความขบขันเพราะผูอ้ า่ นซึง่ ติดตามเรื่องมาตัง้ แต่
ต้นรูด้ วี ่าเจ้าเงาะและพระสังข์เป็ นคนเดียวกัน อีกทัง้ การหลอกลวงนี้ยงั มีจุดมุ่งหมายเพื่อกลันแกล้
่
ง
หกเขยซึง่ เป็ นตัวละครปรปกั ษ์ ผูอ้ ่านเป็ นฝา่ ยเดียวกับพระสังข์จงึ รูส้ กึ สนุ กสนานร่วมไปกับตัวละคร
ด้วย เมื่อเห็นพระสังข์สําทับว่าตนเป็ นเทวดาที่มชี ่อื เสียงเคยฆ่าคนมาแล้วหลายพันเป็ นการเพิม่
ระดับการหลอกลวงให้น่ากลัวขึน้ ทําให้ความสนุ กสนานเพิม่ ขึน้ เช่นกัน และเมื่อเห็นหกเขยหลงเชื่อ
แสดงความหวาดกลัวจนตัวสันจึ
่ งสร้างความขบขันให้กบั ผูอ้ ่านเพราะเห็นการหลอกลวงบรรลุผล
สําเร็จ
ส่วนการหลอกลวงของตัวละครปรปกั ษ์สร้างความขบขันแก่ผูอ้ ่านเพราะผู้อ่าน
รูท้ นั ว่าคําหลอกลวงเหล่านัน้ ไม่เป็ นความจริง อารมณ์ขนั จึงเกิดขึน้ จากทัง้ ผูห้ ลอกลวงทีก่ ล่าวไม่จริง
และผูท้ ถ่ี ูกหลอกฐานทีเ่ ชื่อความเท็จ
ตัวอย่างหกเขยหลอกท้าวสามนต์ พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อหกเขยหาปลาแพ้
เจ้าเงาะและถูกพระสังข์ตดั ปลายจมูก เมื่อท้าวสามนต์ซกั ถามหกเขยจึงต้องหลอกลวงเพื่อให้พน้ ผิด
ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
แกล้งทูลเลีย้ วลดปดพ่อตา
ลงตีอวนฉุดลากทีป่ ากลัด
ในแม่น้ําลําคลองทัง้ สองแคว
สูท้ นแดดแผนร้อนไปยังคํ่า
อุตส่าห์บุกขึน้ บกรกเรีย้ ว
ไม่เคยพบเคยเห็นเลยเช่นนี้
ให้ปวดหัวมัวตาหน้าตึง

เขยใหญ่ทงั ้ หกตกประหม่า
แต่เช้าข้าก็ไปไม่เชือนแช
ปากเป้ากัดจมูกลูกเป็ นแผล
ไม่มปี ลาเลยแต่สกั ตัวเดียว
จนตัวลอกออกดําเหมือนม่าเหมีย่ ว
ไปได้ปลาหน่อยเดียวทีใ่ นบึง
ชะรอยผีโขมดมันโกรธขึง้
แทบจะไม่มาถึงท้าวไท
(บทละครนอก.2545: 122-123)

จากตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรมหลอกลวงของหกเขยทําให้หกเขยน่าขบขันเสียเอง
เพราะผูอ้ ่านรูท้ นั ว่าหกเขยพูดเท็จและยังทําให้ทา้ วสามนต์ดูน่าขบขันด้วยเพราะเชื่อถ้อยคําเท็จที่
ไม่น่าเป็ นไปได้เลย
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2.3.1.2. พฤติ กรรมทําร้าย
พฤติกรรมทําร้ายสร้างความขบขันเมื่อตัวละครเอกหรือตัวละครฝ่ายดีเป็ นฝ่าย
ทําร้ายตัวละครปรปกั ษ์ เป็ นผลมาจากผูอ้ า่ นอยูฝ่ า่ ยเดียวกับตัวละครทีท่ าํ ร้ายผูอ้ ่นื จึงทําให้ผอู้ ่านรูส้ กึ
ร่วมไปกับตัวละครที่ทําร้ายด้วย ความรู้สกึ ที่เกิดขึ้นคือความรู้สกึ เหนือกว่าหรือเกิดความรู้สกึ มี
ชัยชนะทําให้เกิดความขบขันด้วยความเบิกบานใจ
ตัวอย่างพระสังข์ทาํ ร้ายหกเขย พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อท้าวสามนต์ให้เหล่าลูกเขย
หาเนื้ อแข่ง กัน พระสัง ข์ป ลอมเป็ น เทวดาเรีย กเนื้ อมารวมกัน เมื่อเหล่ า หกเขยหาไม่ได้จึง มาขอ
จากพระสังข์ พระสังข์จงึ กลันแกล้
่
งทําร้ายหกเขยโดยการตัดปลายหูดงั คําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
จะเชือดแต่เบาเบาเอาบุญ
เขยใหญ่ขยัน้ พรันพรึ
่ ง
อย่างนี้ทไ่ี หนจะได้เนื้อ
แกล้งขยับจับจ้องลองใจ
เหนี่ยวหูขวาลงให้ก่งคอ
เมือ่ นัน้
จมูกแล้วหูเล่าเฝ้าเสียใจ
เจ็บปวดหนักหนาอุตส่าห์ทน
เร่งอารักษ์ตกั เตือนรบเร้า

พระสังข์ฉุดหูกระชากลากหลุน
แล้วชักดาบญีป่ ุ่นออกเงือดเงือ้
ร้องอึงอุยหน่าน่าเจ็บเหลือ
ทําทีจะเชือดเถือแล้วรัง้ รอ
เลือกเอาข้างไหนจะดีหนอ
แข็งข้อเชือดขาดเลือดสาดไป
หกเขยนิ่วหน้านํ้าตาไหล
นี่เนื้อกรรมกระไรของเรา
ต่างคนบ่นออดนังกอดเข่
่
า
เนื้อจะให้ไหนเล่าอย่านิ่งนาน
(บทละครนอก. 2545: 134)

พฤติกรรมของพระสังข์สร้างความขบขันแก่ผูอ้ ่านเพราะผูอ้ ่านเป็ นฝ่ายเดียวกับ
ตัวละครทีท่ าํ ร้ายผูอ้ ่นื อีกทัง้ การทําร้ายนี้เป็ นการกลันแกล้
่
งตัวละครปรปกั ษ์ของตัวละครเอก ท่าทาง
ของพระสัง ข์ท่ีทํ า ท่ า จะเชือ ดแล้ว รัง้ รอหรือ แกล้ง เลือ กว่ า จะเชือ ดข้า งไหนดี ทํา ให้ผู้อ่ า นที่เ ป็ น
ฝา่ ยเดียวกับพระสังข์รสู้ กึ สนุ กสนานร่วมไปกับตัวละครด้วย และเมื่อเห็นเหล่าหกเขยได้รบั บาดเจ็บ
และมีบาดแผลทีท่ าํ ให้เกิดความอับอายก็ยงิ่ ทําให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ขบขันด้วยความเบิกบานใจยิง่ ขึน้
2.3.1.3. พฤติ กรรมโต้เถียง
การเห็น ตัว ละครโต้เ ถีย งกัน สร้า งความขบขัน เพราะตัว ละครที่โต้เ ถีย งกัน นัน้
มีสถานภาพสูงในสังคม บุคคลที่มสี ถานภาพสูงย่อมได้รบั ความคาดหวังว่าควรมีกิรยิ าจริยาวัตร
ทีง่ ดงาม การทีต่ วั ละครโต้เถียงกันโดยใช้กริ ยิ าท่าทางและคําพูดราวกับชาวบ้านจึงทําให้เกิดความน่า
ขบขันขึน้
ตัวอย่างพระธิดาทัง้ หกโต้เถียงกับนางรจนา พฤติกรรมนี้เกิดจากเจ้าเงาะหาปลา
ได้มากกว่าหกเขย นางรจนาได้ทจี งึ เยาะเย้ยพีส่ าวทําให้เกิดการทะเลาะโต้เถียงกันขึน้ ดังคําประพันธ์
ว่า
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เมือ่ นัน้
ต่างคนชีห้ น้าแล้วว่าไป
เหตุวา่ ผัวมึงมาถึงก่อน
ผัวกูไม่รจู้ กั จับผักปลา
ดูเยีย่ งผัวเจ้ามันเคล่าคล่อง
นางเมียขึน้ หน้ามาหัวเราะ
เขาขับไล่ไปอยูเ่ สียปลายนา
ไม่มคี วามยําเยงเกรงกลัว
เมือ่ นัน้
ชิชะหม่อมพีท่ ข่ี น้ึ ซัง
เฝ้ามาขับไล่ไสหัวหู
แต่เห็นเขาหัวร่อก็ระแวง
ผัวพีไ่ ปหาปลากับบ่าวไพร่
ผัวข้าหาปลาประสาโซ
พอรูเ้ ช่นเห็นอยูว่ า่ เท็จจริง
จะให้วา่ หรือจะว่าออกเดีย๋ วนี้
แค้นใจคิดจะใคร่อยูท่ ะเลาะ
ถ่มนํ้าลายรดให้แล้วไคลคลา

หกนางเคืองขัดอัชฌาสัย
หัวเราะเยาะใครอีรจนา
ทําแสนงอนเจ๋อเจ๊อะสะเออะหน้า
จึงได้มาไม่มากเหมือนหม่อมเงาะ
ห้วยหนองเหนือใต้เข้าใจเสาะ
เปรียบเปรยเย้ยเยาะไม่เจียมตัว
ยังดือ้ ด้านเข้ามาว่าแทนผัว
ไสหัวออกไปเสียจากวัง
รจนาตอบไปดังใจหวัง
ออกประดังด่าทอเล่นพอแรง
โกรธหรือว่าดูจมูกแหว่ง
ออกสกัดสแกงแกล้งพาโล
น้อยหรือช่างได้มาอักโข
แต่จมูกไม่โหว่เหมือนผูด้ ี
สูป้ ิดปากหากนิ่งเสียดอกพี่
แล้วเหลียวดูสามีเห็นขึงต
แต่เจ้าเงาะชีช้ วนไปเคหา
ตามผัวออกมาไม่พรันพรึ
่ ง
(บทละครนอก. 2545: 123-124)

จากตัวอย่างข้างต้นผูท้ โ่ี ต้เถียงกันล้วนเป็ นผูม้ สี ถานภาพทางสังคมสูง ย่อมได้รบั
ความคาดหวังว่าควรมีกิรยิ ามารยาทงดงามแตกต่างจากสามัญชนทัวไป
่ แต่เหล่าพระธิดากลับ
ทะเลาะโต้เ ถีย งกัน โดยใช้ท่ า ทางและคํา พูด ไม่ต่ า งจากชาวบ้า น เช่ น พระธิด าทัง้ หกชี้ห น้ า ว่ า
นางรจนา ส่ ว นนางรจนาก็ถ่ ม นํ้ า ลายรดพื้น ฯลฯ หรือ คํ า เรีย กขาน เช่ น กู มึง ผัว ฯลฯ ล้ว น
ไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตัวละครและผิดไปจากความคาดหวังของผูอ้ ่านทําให้เกิดความขบขัน
แก่ผอู้ า่ น
2.3.1.4. พฤติ กรรมโกรธ
ผูม้ ฐี านะสูงย่อมได้รบั ความคาดหมายว่าเป็ นผูท้ ่มี พี ฤติกรรมงดงามและสามารถ
ควบคุมตนเองได้ดกี ว่าบุคคลทัวไป
่ การทีผ่ มู้ ฐี านะสูงแสดงความโกรธอย่างขาดสติจงึ ไม่สอดคล้อง
กับสถานภาพและผิดไปจากความคาดหวังของผูอ้ ่าน ความโกรธของผูม้ สี ถานภาพสูงทีส่ ร้างอารมณ์
ขันมี 2 ลักษณะคือ ตัวละครปรปกั ษ์โกรธตัวละครเอกและตัวละครปรปกั ษ์โกรธกันเอง
ตัวละครปรปกั ษ์โกรธตัวละครเอก ตัวอย่างท้าวสามนต์แสดงความโกรธเจ้าเงาะ
พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อเจ้าเงาะหาเนื้อได้มากกว่าหกเขย แต่ทา้ วสามนต์ไม่ยอมลงโทษหกเขยตาม
ทีล่ นวาจาไว้
ั่
จึงถูกเจ้าเงาะล้อเลียนทําให้ทา้ วสามนต์โกรธดังคําประพันธ์วา่
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เมือ่ นัน้
เห็นพ่อตาอาธรรม์เข้ากันไป
ทํานับเนื้อทีก่ องลองเล่น
ชีไ้ ปตรงพระแสงแกล้งกลอกตา
แล้วชีเ้ ข้าทีค่ อเขยใหญ่
ตบมือหัวร่ออยูง่ องัน
เมือ่ นัน้
จองหองพองขนพ้นปญั ญา
กลับจะมาชีม้ อื ทําซือ้ รู้
มิหนําซํ้าหัวเราะเยาะเย้ย
รูแ้ ล้วคะชะเจ้ามันดีเหลือ
ขึน้ หน้ามาอวดข้าหรือไร
คิดคิดขึน้ มาน่าต่อยตบ
เถิดจะงดอดโมโหถวายพระ
ดูด๋ยู งั ทะนงองอาจ
พระกริว้ โกรธโกรธาด่าอึง

เจ้าเงาะย่างย่องมองมาใกล้
ไม่เอาโทษเขยใหญ่ดงั สัญญา
จะให้เห็นว่าใครได้มากกว่า
เงือ้ ง่าท่าทีเหมือนฟาดฟนั
บอกใบ้ให้รดู้ ขู นั ขัน
เย้ยหยันหยอกล้อท่าพ่อตา
ท้าวสามนต์วา่ เหม่อา้ ยเงาะปา่
ใบ้บา้ ไม่เสงีย่ มเจียมตัวเลย
สอนกูให้ฆา่ อ้ายหกเขย
เกินเลยนักหนาน่าขัดใจ
หาเนื้อได้มากกว่าเขยใหญ่
กูฝากมึงไว้ดว้ ยเถิดวะ
บ้าใบ้บดั ซบพึง่ พบปะ
ถ้าทีหลังแล้วนะไม่ละมึง
หัวจะขาดแม่นมันสั
่ กวันหนึ่ง
แล้วผินหลังนังบึ
่ ง้ อยูบ่ นเตียง
(บทละครนอก. 2545: 139)

ความโกรธของท้า วสามนต์ส ร้า งความขบขัน เพราะตัว ละครแสดงพฤติก รรม
ไม่เหมาะสมกับสถานภาพทัง้ ที่เ ป็ นกษัต ริย์แต่ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อีกทัง้ ความโกรธนี้
เกิดจากความพ่ายแพ้แก่ตวั ละครเอก การที่เห็นท้าวสามนต์โกรธเจ้าเงาะแต่ไม่สามารถทําอะไร
เจ้าเงาะได้ทาํ ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ขบขันด้วยความเบิกบานใจ
ส่วนตัวละครปรปกั ษ์โกรธกันเองดังตัวอย่างท้าวสามนต์โกรธหกเขย พฤติกรรมนี้
เกิดขึน้ เมื่อเหล่าหกเขยแพ้เจ้าเงาะในการหาปลา ทําให้ทา้ วสามนต์โกรธหกเขยที่มขี า้ ทาสบริวาร
มากมายแต่ไม่สามารถเอาชนะเจ้าเงาะได้และทําให้แผนการที่จะทําร้ายเจ้าเงาะของท้าวสามนต์
ไม่ประสบความสําเร็จดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
จึงว่าไปแก่หกเขยนัน้
แต่อา้ ยเงาะทรพลคนอัปรีย์
เออนี่มไิ ปเทีย่ วจอดนอน
บ่าวไพร่ไปด้วยก็หนักหนา
กูคดิ นิดเดียวดอกครัง้ นี้
เออจมูกนันถู
่ กอะไรนัน่
จงบอกให้แจ้งกูแคลงใจ

ท้าวสามนต์เคืองขุน่ หุนหัน
กูจะใคร่ฆา่ ฟนั บันรอน
่
มันยังดีกว่ามึงมาถึงก่อน
ไม่รเู้ ร็วรูร้ อ้ นเจ้าคนดี
ได้ปลามาไม่พอจะเซ่นผี
หาไม่ชวี จี ะบรรลัย
เหมือนกันกับเขาเชือดเลือดไหล
อย่าได้เอาเท็จมาเจรจา
(บทละครนอก. 2545: 121-122)
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จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น พฤติ ก รรมโกรธของท้ า วสามนต์ ต่ อ หกเขยนอกจาก
เป็ นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพแล้ว การเห็นตัวละครปรปกั ษ์ท่มี ุ่งร้ายกับตัวละครเอก
ทะเลาะกันเองทําให้ผอู้ า่ นทีเ่ ป็ นฝา่ ยเดียวกับตัวละครเอกรูส้ กึ ขบขันยิง่ ขึน้
2.3.1.5. พฤติ กรรมเยาะเย้ย
พฤติกรรมเยาะเย้ยสร้างความขบขันเพราะเป็ นพฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นด้านเลว
หรือ ความบกพร่ อ งทางพฤติ ก รรมของผู้ เ ยาะเย้ ย นั ้น ตัว ละครที่ มีส ถานภาพสู ง ย่ อ มได้ ร ับ
การคาดหมายว่าควรมีพฤติกรรมทีด่ งี ามเป็ นแบบอย่างแก่ผทู้ ม่ี สี ถานะตํ่ากว่า การแสดงพฤติกรรม
เยาะเย้ยผูอ้ ่นื จึงน่ าขบขันเพราะเป็ นการกระทําทีผ่ ดิ ไปจากความคาดหวังของผูอ้ ่านและขัดแย้งกับ
สถานภาพของตน
ตัวอย่างหกเขยเยาะเย้ยโอรสกษัตริยท์ ่ไี ม่ได้รบั เลือกเป็ นคู่ครองจากพระธิดาทัง้
เจ็ด พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อท้าวสามนต์จดั พิธเี ลือกคู่ให้เหล่าพระธิดา หกเขยทีไ่ ด้รบั เลือกต่างแสดง
พฤติกรรมเยาะเย้ยเหล่าโอรสกษัตริยท์ ผ่ี ดิ หวัง ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
นังสบายอารมณ์
่
ดมมาลา
บ้างพูดจาเปรียบเปรยเย้ยเพื่อนกัน
วาสนาหาไม่แล้วชาวเรา

หน่อกษัตริยท์ งั ้ หกเร่งหรรษา
หัวเราะร่าขาแข้งกระดิกเพลา
อย่างไรนันลงนั
่
งกอดเข่
่
า
แต่ได้เข้ามาเห็นก็เป็ นดี
(บทละครนอก. 2545: 88)

จากตัวอย่างนี้น่าขบขันเพราะเห็นเหล่าเจ้าชายเยาะเย้ยกันเอง ด้วยท่าทางและ
ถ้อยคําทีไ่ ม่เหมาะสมกับสถานภาพความเป็ นโอรสกษัตริยเ์ ลย เช่น นัง่ ดมพวงมาลัยกระดิกขา ฯลฯ
อีกทัง้ เหล่าหกเขยก่อนได้รบั เลือกก็ได้รบั การกล่าวถึงในทางที่ดีการเปลี่ยนนิสยั อย่างกะทันหัน
ผิดไปจากความคาดหวังของผูอ้ า่ นจึงทําให้เกิดความขบขันขึน้
2.3.1.6. พฤติ กรรมดูถกู
พฤติกรรมดูถูกทีส่ ร้างอารมณ์ขนั แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะคือตัวละครปรปกั ษ์ดูถูก
ตัวละครเอกและตัวละครปรปกั ษ์ถูกตัวละครอื่นดูถูก
ตัว ละครปรป กั ษ์ ดู ถู ก ตัว ละครเอกสร้า งความขบขัน เพราะผู้อ่ า นความจริง ว่ า
ตัวละครเอกนัน้ ไม่ได้เป็ นไปตามคําดูถูกนัน้ เลย จึงทําให้ตวั ละครทีด่ ถู ูกนัน้ น่าขบขันเสียเอง
ตัว อย่ า งท้ า วสามนต์ ดู ถู ก เจ้ า เงาะ พฤติ ก รรมนี้ เ กิ ด ขึ้น เมื่อ ท้ า วสามนต์ ใ ห้
เหล่าลูกเขยหาปลาแข่งกัน ท้าวสามนต์ดูถูกเจ้าเงาะว่าเป็ นคนไร้สามารถไม่น่าจะหาปลาได้ ดัง
คําประพันธ์วา่
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คิดพลางทางสังเสนาใน
่
กูจะให้แต่งตัง้ สังเวย
พรุง่ นี้หาปลามาคนละร้อย
ทัง้ อ้ายเงาะขีค้ รอกจงบอกมัน

จงรีบไปบอกบรรดาลูกเขย
ตามเคยบวงสรวงเทวัญ
ใครได้น้อยจะฆ่าให้อาสัญ
มิได้ปลามาทันจะบรรลัย
(บทละครนอก. 2545: 112)

จากตัว อย่า งข้า งต้นผู้อ่า นรู้ดีว่า เจ้า เงาะนัน้ คือ พระสัง ข์ท่ีมีค วามสามารถมาก
พฤติกรรมของท้าวสามนต์จงึ ทําให้ทา้ วสามนต์ดนู ่าขันเสียเอง
ส่วนตัวละครปรปกั ษ์ถูกตัวละครอื่นดูถูกสร้างความขบขันแก่ผูอ้ ่านเพราะผูอ้ ่าน
รูส้ กึ สมใจทีเ่ ห็นผูท้ ค่ี ดิ ร้ายต่อตัวละครเอกถูกผูอ้ ่นื ดูถูก
ตัว อย่ า งท้า วสามนต์ถู ก พระวิศ ณุ ก รรมดู ถู ก
พฤติก รรมนี้ เ กิด ขึ้น เมื่อ
พระวิศณุ กรรมทําหน้ าที่ส่งสารจากพระอินทร์ท้าท้าวสามนต์ตีคลี พระวิศณุ กรรมพูดจาดูถูกท้าว
สามนต์วา่ ไร้ความสามารถทําให้ทา้ วสามนต์ดนู ่าขบขันดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
นี่แน่ทา้ วสามนต์คนเมามัว
พูดจาปากกล้าแต่ตาขาว
จะให้หกเขยตีคลีพนัน
แม้นไม่ออกไปสนามตามกําหนด
แกล้งขูส่ าํ ทับกําชับกําชา

พระวิศณุกรรมก็ยม้ิ หัว
ใจคอพอตัวยังชัวครั
่ น
เนื้อแท้ทา้ วก็กลัวจนตัวสัน่
ว่าให้แม่นมันเหมื
่ อนสัญญา
มิรบิ ลูกเมียหมดก็จงึ ว่า
แล้วเทวารีบกลับไปฉับไว
(บทละครนอก. 2545: 148)

จากตัว อย่า งข้า งต้น ผู้อ่า นรู้ส ึก ขบขัน เพราะท้า วสามนต์เ ป็ น ตัว ละครปรป กั ษ์
คิดร้ายต่อเจ้าเงาะอีกทัง้ ท้าวสามนต์เป็ นกษัตริยถ์ อื ว่ามีสถานภาพสูงสุดแต่กลับถูกผูอ้ ่นื ดูถูกต่อหน้า
ในทีส่ าธารณะ การเห็นท้าวสามนต์ถกู ดูถูกจึงทําให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ สมใจและรูส้ กึ ขบขันด้วยความเบิกบาน
ใจ
2.3.1.7. พฤติ กรรมอับอายขายหน้ า
พฤติกรรมอับอายที่สร้างอารมณ์ขนั ล้วนเป็ นความอับอายของตัวละครปรปกั ษ์
ทัง้ สิน้ ผูอ้ ่านรูส้ กึ ขบขันเพราะความอับอายนี้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของตัวละครปรปกั ษ์และ
เป็ นเครือ่ งแสดงให้เห็นถึงชัยชนะหรือความเหนือกว่าของตัวละครเอก
ตัวอย่างหกเขยอายเรื่องแพ้พระสังข์ พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อพระสังข์ถอดรูปเงาะ
ทํา ให้ห กเขยรู้ว่าพระสังข์กบั เจ้าเงาะเป็ นคนเดีย วกันจึงรู้สึกอับอายที่เคยไปขอให้พ ระสังข์ช่ว ย
เมือ่ ครัง้ หาเนื้อหาปลาดังคําประพันธ์วา่
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ครัน้ ถึงจึงบังคมเคารพ
เห็นพระสังข์ทองยองใย
อ้ายรูปทองคนนี้เจียวสิหว่า
หาปลาหาเนื้อเมือ่ คราวนัน้
มันเป็ นผัวรจนาอิจฉาเรา
ต่างก้มคลําแผลไม่แลดู

นอบนบสองกษัตริยเ์ ป็ นใหญ่
จําได้แน่จติ สะกิดกัน
ทีท่ าํ เป็ นเจ้าปา่ พนาสัณฑ์
ต้องไปง้อขอมันไม่ทนั รู้
จึงเล่นเอาจมูกกับใบหู
อัปยศอดสูเสียนํ้าใจ
(บทละครนอก. 2545: 170)

จากตัวอย่างข้างต้นความอับอายของหกเขยสร้างความขบขันแก่ผอู้ า่ นเพราะเห็น
ความพ่ายแพ้ของตัวละครปรปกั ษ์ทเ่ี คยดูถูกเจ้าเงาะ
2.3.1.8. พฤติ กรรมกลัว
ตัว ละครที่มีส ถานภาพสูง ควรมีพ ฤติก รรมหนัก แน่ น อีก ทัง้ หากเป็ น ผู้นํ า หรือ
ผูป้ กครองก็ควรมีความสามารถและความกล้าหาญเหนือกว่าผูอ้ ่นื การเห็นตัวละครทีม่ สี ถานภาพสูง
แสดงพฤติกรรมกลัวสร้างความขบขันเพราะเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอหรือความพ่ายแพ้
หากเป็ นความกลัวทีม่ ากเกินกว่าเหตุกจ็ ะทําให้เกิดความรูส้ กึ ขบขันยิง่ ขึน้
ตัวอย่างท้าวสามนต์กลัวข้าศึก พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อเมื่อพระอินทร์ยกกองทัพ
มาล้อ มเมือ ง ท้า วสามนต์ ไ ม่ท ราบเรื่อ งราวเพีย งแต่ ไ ด้ยิน เสีย งอึก ทึก ก็แ สดงความหวาดกลัว
ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ให้คดิ คร้ามครันหวั
่ นวิ
่ ญญาณ์
ความกลัวตัวสันงั
่ นงก
ค่อยกระซิบถามเมียเงีย่ หูฟงั
เอ๊ะกูอยูแ่ ล้วนะเสนี
นี่หากว่ากล้าหาญพานยังยื
่ น
เสียแต่แก่ชราหูตามัว
ถ้าหนุ่มแน่นแม้นเหมือนแต่ก่อนไซร้
เหวยหมูม่ าตยาข้าเฝ้า
กูเห็นเหลือกําลังแล้วครัง้ นี้
ได้ยนิ คนข้างหลังกระทังไอ
่
ร้องเรียกเมียตัวสันว่
่ านันแน่
่

ท้าวสามนต์ตระหนกตกประหม่า
เหลียวซ้ายแลขวาละล้าละลัง
เพ้อพกพูดจาเหมือนบ้าหลัง
เสียงอะไรตึงตังดังเหมือนปืน
เห็นไพรีจะมากมายหลายหมืน่
จึงไม่ต่นื ตระหนกตกใจ
ทัง้ ตัวก็เจ็บปวดปว่ ยไข้
จะเกรงกลัวอะไรกับไพรี
อย่างไรเล่าเราจะสูห้ รือจะหนี
สุดทีจ่ ะต้านต่อให้ทอ้ แท้
ตกใจจริงจริงออกวิง่ แร่
เสียงแซ่น่ากลัวทัง้ รัว้ วัง
(บทละครนอก. 2545 : 145-146)

จากตัว อย่ า งข้า งต้น พฤติก รรมของท้า วสามนต์ ส ร้า งความขบขัน เพราะเป็ น
พฤติก รรมที่ไ ม่ส อดคล้อ งกับ สถานภาพความเป็ น กษัต ริย์ซ่ึง ถือเป็ นผู้นํา และเป็ น ที่พ่งึ ของผู้อ่ืน
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นอกจากนัน้ ความกลัวของท้าวสามนต์ยงั ถือว่าเป็ นความกลัวที่มากเกินกว่าเหตุ เช่น แค่ได้ยิน
เสียงคนไอก็วงิ่ หนีเสียแล้ว ฯลฯ อีกทัง้ ผูอ้ ่านทราบว่ากองทัพทีย่ กมานัน้ ไม่ได้มงุ่ ร้ายทําให้ความกลัว
ของท้าวสามนต์น่าขบขันยิง่ ขึน้
2.3.1.9. พฤติ กรรมแก้ตวั
พฤติก รรมแก้ต ัว สร้า งความขบขัน เพราะผู้อ่ า นรู้ว่ า คํ า แก้ต ัว เหล่ า นั น้ ไม่ เ ป็ น
ความจริงทําให้ผทู้ พ่ี ยายามแก้ตวั ดูน่าขบขันเสียเอง
ตัวอย่างท้าวสามนต์แก้ตวั ทีป่ ฏิบตั ติ นไม่ดกี บั เจ้าเงาะ พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อ
พระสังข์ถอดรูปเงาะ ท้าวสามนต์เคยทําไม่ดกี บั เจ้าเงาะจึงพยายามแก้ตวั ว่าตนไม่ผดิ ดังคําประพันธ์
ว่า
อ้ายหกเขยยุพอ่ ให้ขบั เจ้า
บิดาโฉดเฉาเบาความ
อย่าถือโทษโกรธพ่อเลยหนอลูก
แม้นเจ้ามีชยั ชนะคลี

แค้นใจยายเฒ่าก็ไม่หา้ ม
ไม่รเู้ ลยว่างามถึงเพียงนี้
ว่าลบหลูด่ ถู กู ขับหนี
พ่อจะมอบบุรใี ห้ครอบครอง
(บทละครนอก. 2545: 167)

จากตัวอย่างข้างต้นท้าวสามนต์แก้ตวั ว่าที่เคยคิดร้ายต่อเจ้าเงาะนัน้ เป็ นเพราะ
ถูกยุย งและไม่มีค นห้าม พฤติก รรมนี้ สร้า งความขบขันเพราะผู้อ่านรู้ว่าท้า วสามนต์แ สดงความ
รังเกียจและคิดร้ายต่อเจ้าเงาะเองไม่มใี ครยุยงทําให้ขอ้ แก้ตวั นี้ไม่สมเหตุสมผลและไม่น่าเชื่อถือ อีก
ทัง้ การเห็นตัวละครปรปกั ษ์ยอมรับและต้องพึง่ ความสามรถของตัวละครเอกที่ตนเคยคิดร้ายทําให้
ผูอ้ า่ นรูส้ กึ สมใจและเกิดความขบขันขึน้
2.3.1.10. พฤติ กรรมเขิ นอาย
ความเขินอายทําให้ต ัวละครวางหน้ าไม่สนิ ท รู้สกึ กระดาก ไม่กล้าสู้หน้ า หรือ
ตกอยูใ่ นสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทําให้ผพู้ บเห็นรูส้ กึ ขบขัน
ตัว อย่า งนางรจนาเขิน อายเมื่อ ถู ก เงาะเกี้ย วพาราสี พฤติก รรมนี้ เ กิด ขึ้น เมื่อ
นางรจนาและเจ้าเงาะถูกเนรเทศให้ไปอยู่กระท่อมปลายนา เจ้าเงาะเกีย้ วพาราสีนางทําให้นางรจนา
เขินอายดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ได้ฟงั เจ้าเงาะพูดเราะราย
น่าสํารวลสรวลสันต์ไม่กลัน้ ได้
แก้ขวยฉวยมีดมาเจียนตอง

นวลนางรจนาโฉมฉาย
แยบคายคมสันขันคะนอง
อรไทสะเทินเมินยิม้ ย่อง
กรีดเล็บเย็บซองจะใส่พลู
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เจ้าเงาะรือ้ เรียกซํ้าทํากระบวน
อิดเอือ้ นเชือนแชไม่แลดู
คิดถึงรูปทองยังต้องใจ
ครัน้ จะมิพดู ด้วยก็ไม่ดี

เมียงชม้อยม่อยม้วนหน้าอยู่
เป็ นครูม่ ใิ คร่จะพาที
เสียแรงได้ตดิ ตามมาถึงนี่
เทวีจงึ ตอบวาจา
(บทละครนอก. 2545: 101)

จากตัวอย่างกิรยิ าของนางรจนาสร้างความขบขันเพราะผูอ้ ่านเห็นความเขินอาย
ของหญิงสาวจากการถูกเกีย้ วพาราสีทม่ี ที งั ้ ความรูส้ กึ เขินอายและความรูส้ กึ พึงพอใจในคราวเดียวกัน
2.3.1.11. พฤติ กรรมโลภ
พฤติกรรมโลภสร้างความขบขันเพราะเป็ นความอยากได้ทเ่ี กินพอดี แสดงให้เห็น
ความบกพร่องทางนิสยั และพฤติกรรมของตัวละครทีแ่ สดงความโลภนัน้
ตัวอย่างพระยาร้อยเอ็ดเมืองอยากได้พระธิดาท้าวสามนต์เป็ นสะใภ้ พฤติกรรมนี้
เกิดจากท้าวสามนต์ต้องการให้พระธิดามีคู่ครอง จึงให้พระยาร้อยเอ็ดส่งพระโอรสมาเข้าพิธเี ลือกคู่
พระยาร้อยเอ็ดเมืองต่างแสดงความดีใจออกนอกหน้า ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
คลีส่ าส์นอ่านดูรคู้ ดี
ต่างเรียกโอรสมาบอกเล่า
จงตรวจตราบ่าวไพร่เร่งไคลคลา
บ้างคิดมุยลุ กู ให้หย่าเมีย
ทีบ่ ุตรหามีไม่ใจทะยาน

ฝา่ ยพระยาร้อยเอ็ดบุรศี รี
เปรมปรีดิ ์เป็ นพ้นคณนา
เป็ นลาภเราแล้วลูกเสน่หา
ไปพาราสามนต์ให้ทนั การ
จําจะทิง้ เปรีย้ วเสียไปกินหวาน
คิดจัดแจงแต่งหลานเปลีย่ นไป
(บทละครนอก. 2545: 81)

จากตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรมนี้สร้างความขบขันเพราะพระยาร้อยเอ็ดเมืองแสดง
พฤติท่ีไ ม่เหมาะสมกับสถานภาพของตนเองที่เ ป็ นกษัต ริย์และเป็ นพ่อตา อยากให้พระโอรสได้
พระธิดาท้าวสามนต์เป็ นคู่ครองถึงขนาดว่าโอรสของตนมีคู่ครองอยู่แล้วก็ให้หย่าเสีย ใครทีไ่ ม่มลี ูก
ก็สง่ หลานไปแทน
2.3.1.12. พฤติ กรรมผิดหวัง
ความผิดหวังทีส่ ร้างอารมณ์ขนั เป็ นความผิดหวังของตัวละครปรปกั ษ์หรือตัวละคร
ประกอบ อารมณ์ ข ัน เกิด จากตัว ละครเหล่ า นั น้ แสดงพฤติก รรมที่ผ ิด ไปจากปรกติท่ีค วรเป็ น
ไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตนทีเ่ ป็ นบุคนทีม่ สี ถานภาพสูง
ตัวอย่างความผิดหวังของท้าวสามนต์เมื่อนางรจนาไม่ยอมเลือกคู่ครอง ความ
ผิดหวังนี้เกิดขึน้ เมือ่ ท้าวสามนต์จดั พิธเี ลือกคูใ่ ห้พระธิดาทัง้ เจ็ด โดยให้เหล่าพระโอรสจากเมืองต่างๆ
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เข้ามารับการเลือกคู่ แต่นางรจนาไม่ยอมเลือกใครเป็ นคู่ครองทําให้ทา้ วสามนต์ผดิ หวังเสียใจ ดัง
คําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
กอดเข่าเข้าตะลึงรําพึงคิด

ท่านท้าวสามนต์จนจิต
อกกูดผู ดิ ประหลาดใจ
(บทละครนอก. 2545: 90)

จากตัวอย่างข้างต้นความผิดหวังจากการทีน่ างรจนาไม่ยอมเลือกใครเป็ นคู่ครอง
ทําให้ทา้ วสามนต์ผดิ หวังเสียใจนังกอดเข่
่
า สร้างความขบขันแก่ผอู้ ่านเพราะท้าวสามนต์เป็ นกษัตริย์
จึงควรมีบุคลิกน่ าเกรงขามและมีอารมณ์หนักแน่ น การเสียใจกอดเข่าให้ผู้อ่นื เห็นจึงไม่เหมาะสม
กับสถานภาพของตนเอง
นอกจากเป็ นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตัวละครแล้ว
ความผิดหวังของตัวละครปรปกั ษ์ยงั ทําให้ผู้อ่านรู้สกึ ขบขันมากขึ้นอีกด้วยเช่นความผิดหวังของ
ท้าวสามนต์เมือ่ ไม่สามารถหาเหตุกาํ จัดเจ้าเงาะได้ดงั ตัวอย่างคําประพันธ์ตอนหาเนื้อว่าว่า
เมือ่ นัน้
เรีย่ วแรงกระไรเหมือนควายวัว
ไม่สมหวังดังจิตทีค่ ดิ ไว้
เห็นมันแล้วหรือเจ้ามณฑา
แค้นใจไอ้เขยทัง้ หกคน
ทําให้อายขายหน้าทุกคราไป

ท้าวสามนต์เห็นมันให้คนั หัว
เนื้อยีส่ บิ ตัวช่างหาบมา
หุนหันหมันไส้
่ จะใคร่ฆา่
หยาบช้าทะนงไม่กลัวใคร
มันไปเทีย่ วซุกซนอยูข่ า้ งไหน
อีเมียก็ไม่กาํ ชับกัน
(บทละครนอก. 2545: 136)

ความผิด หวัง ของท้ า วสามนต์ จ ากตัว อย่ า งข้ า งต้ น นอกจากเป็ น การแสดง
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมกับสถานภาพแล้วยังทําให้ผอู้ ่านรูส้ กึ ขบขันเพราะความสมใจทีเ่ ห็นตัวละคร
ปรปกั ษ์ไม่สามารถทําร้ายตัวละครเอกได้อกี ด้วย
2.3.1.13. พฤติ กรรมโอ้อวด
การโอ้อวดเป็ นการแสดงสรรพคุณของตนทัง้ ทีต่ นอาจไม่มคี ุณสมบัตเิ ช่นนัน้ ก็ได้
การโอ้อวดจึงน่ าขบขันเพราะผูอ้ ่านรูว้ ่าเป็ นการพูดไม่จริงหรือพูดเกินความจริง อีกทัง้ การโอ้อวด
ยังถือเป็ นการแสดงความบกพร่องทางลักษณะนิสยั ของตัวละครจึงถือเป็ นการแสดงพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมกับตัวละครทีม่ สี ถานภาพสูงด้วย
ตัวอย่างท้าวสามนต์โอ้อวดเรื่องรูปร่างหน้าตา พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อพระสังข์
ถอดรูปเงาะ ท้าวสามนต์เห็นพระสังข์มรี ปู ร่างงดงามจึงโอ้อวดว่าเมื่อยังหนุ่ มตนเองก็รูปงามเช่นกัน
ดังคําประพันธ์วา่
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ฟ้าผีเ่ ถิดเอ๋ยลูกเขยเรา
ถึงตัวพีเ่ มือ่ ครัง้ ยังหนุ่มแน่น
ไม่แกล้งอวดทรวดทรงหน้าตา
แต่ไม่เหมาะเหมือนลูกเขยคนนี้
แพ้เขาทีเ่ นื้อไม่เป็ นทอง
ตรัสพลางแย้มยิม้ พริม้ พราย

งามจริงแล้วเจ้านางมณฑา
รูปร่างก็ออ้ นแอ้นโอ้อ่า
ใส่ชฎาเครือ่ งประดับก็รบั รอง
เป็ นต่อพีอ่ ยูร่ าวสักสามสอง
กระนัน้ น้องยังรักว่ารูปงาม
แล้วภิปรายปราศรัยไต่ถาม
(บทละครนอก. 2545: 166-167)

จากตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรมของท้าวสามนต์น่าขบขันเพราะท้าวสามนต์ถอื ว่า
เป็ นผู้ใหญ่ และเป็ นกษัตริย์แต่ กลับมีพฤติกรรมโอ้อวดไม่ยอมแพ้เหมือนเด็กๆ ขัดกับสถานภาพ
ของตนเอง
นอกจากแสดงให้เ ห็น ถึง ความไม่ส อดคล้อ งกับ สถานภาพแล้ว หากผู้โ อ้อ วด
ไม่สามารถทําดังทีก่ ล่าวไว้ได้กท็ าํ ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ขบขันเช่นกัน
ตัวอย่างหกเขยโอ้อวดว่าสามารถเอาชนะเจ้าเงาะได้ พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อ
ท้าวสามนต์ต้องการกําจัดเจ้าเงาะจึงให้เหล่าลูกเขยหาปลามาส่ง ถ้าใครหาได้ไม่ครบตามจํานวน
ต้อ งถู ก ประหารชีวิต หกเขยโอ้อ วดว่า ตนเองสามารถหาปลาชนะเจ้า เงาะได้อ ย่า งง่า ยดาย ดัง
คําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ยิม้ พลางทางตอบเสนา
อย่าว่าแต่เท่านัน้ ท่านจะเอา
อาสาพ่อตาแล้วเต็มใจ
สงสารแต่เงาะปา่ ประดาเสีย
เต็มทีจะได้มาแค่ปลาซิว

หกเขยเกษมสันต์หรรษา
ผักปลาหน้านี้มถี มไป
ถึงจะลงสําเภาก็รบั ได้
จะหาให้สดุ ฤทธิ ์ไม่บดิ พลิว้
จะพาเมียสุม่ ช้อนจนอ่อนหิว
ท้าวจะกริว้ โกรธาให้ฆา่ ฟนั
(บทละครนอก. 2545: 113)

จากตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรมของหกเขยน่าขบขันเพราะผูอ้ า่ นรูว้ า่ เจ้าเงาะคือ
พระสังข์ทม่ี คี วามสามารถเหนือกว่าหกเขย และผูอ้ า่ นรูผ้ ลของการแข่งขันนี้วา่ หกเขยต้องพ่ายแพ้
เมือ่ หกเขยโอ้อวดว่าตนเหนือกว่าจึงทําให้หกเขยดูน่าขบขันเสียเอง
2.3.1.14.พฤติ กรรมพรํา่ เพ้อ
พฤติกรรมพรํ่าเพ้อสร้างความขบขันเพราะเป็ นการพูดซํ้าซากถึงเรื่องที่ไม่อาจ
เป็ นจริง
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โอรสกษัตริย์ร้อยเอ็ดเมืองพรํ่าเพ้อว่าจะได้รบั เลือกจากพระธิดา พฤติกรรมนี้
เกิดจากเหล่าโอรสกษัตริย์รอ้ ยเอ็ดเมืองที่มาเข้ารับการเลือกคู่จากพระธิดาของท้าวสามนต์ต่างก็
พรํ่าเพ้อว่าตนเองจะได้รบั เลือกไม่ยอมหลับนอน ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ต่างองค์กระหยิม่ พริม้ พราย
บ้างหยิบผ้ายกทองนุ่งลองดู
พรุง่ นี้มคี นหนึ่งก็คนไร
บ้างนังนึ
่ กตรึกหาอุปเท่ห์
เห็นจะรุมรักเราทัง้ เจ็ดองค์
ลางองค์ถอื มันโดยป
่
ญั ญา
สุดแท้แต่กุศลสร้างไว้
บ้างเรียกหาหมอดูมาจับยาม
จะสมคะเนหรือไม่ในพรุง่ นี้

พวกเหล่าท้าวพระยาทัง้ หลาย
ให้กระสันมันหมายวุ
่
น่ วายใจ
ใครใครเห็นไม่สรู้ ปู กูได้
จะจงจิตพิสมัยเป็ นมันคง
่
จะทําด้วยเสน่หใ์ ห้ลมุ่ หลง
คิดทะนงเปรมปริม่ กระหยิม่ ใจ
วาสนาหลังส่งแล้วคงได้
จะเดือดเนื้อร้อนใจไปใยมี
ให้ทายตามชะตาราศี
แต่เซ้าซีซ้ กั ไซ้ไม่นิทรา
(บทละครนอก. 2545: 82)

จากตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรมพรํ่าเพ้อของเหล่าพระโอรสสร้างความขบขันเพราะ
ต่ า งแสดงพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ สถานภาพความเป็ น เจ้ า ชายเลย อี ก ทัง้ ผู้ อ่ า นรู้ ว่ า
ความคาดหวัง เหล่ า นี้ ไ ม่เ ป็ น จริง เพราะจํา นวนพระธิด ามีน้ อ ยกว่ า จํา นวนพระโอรสที่เ ข้า มารับ
การเลือกคูท่ าํ ให้ตอ้ งมีผผู้ ดิ หวังมากกว่าผูท้ ส่ี มหวัง
2.3.1.15. พฤติ กรรมซุ่มซ่าม
ความซุ่มซ่ามสร้างความขบขันเพราะเป็ นการทําอะไรพลาดพลัง้ โดยไม่ทนั ระวังตัว
ทําให้เกิดความอับอายขายหน้าและสร้างความขบขันแก่ผพู้ บเห็น
.
ตัวอย่างท้าวสามนต์แสดงพฤติกรรมซุ่มซ่าม พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อพระสังข์ตคี ลี
กับพระอินทร์ ท้าวสามนต์แสดงความซุ่มซ่ามดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ตบมืออือเออชะเง้อคอ
ลุกขึน้ โลดเต้นเขม้นมุง่
มึนเมือ่ ยเหนื่อยบอบหอบฮัก
ฉวยคนโทถมยามาดื่มนํ้า
หยิบบุหรีจ่ ุดไฟไหม้ลามเลีย
สาละวนตึงตังกําลังวุน่

ท้าวสามนต์รอ้ งรับให้ดพี อ่
เห็นลูกเขยเป็ นต่อหัวร่อคัก
พลัดผลุดลงมาขาแทบหัก
พิงพนักนังโยกตะโพกเพลี
่
ย
หกควํ่าสําลักแล้วบ้วนเสีย
วัดถูกจมูกเมียไม่รตู้ วั
แม่คุณขอโทษอย่าโกรธผัว
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พีก่ พ็ านแก่ชราหูตามัว
ว่าพลางทางเรียกเอาแว่นตา

ไม่เห็นตัวว่าใครข้างไหนเลย
ใส่จมูกแหงนหน้าดูลกู เขย
(บทละครนอก. 2545: 175-176)

จากตัว อย่ า งข้า งต้ น พฤติก รรมของท้า วสามนต์ น่ า ขบขัน เพราะจะทํ า อะไรก็
พลาดพลัง้ ไปหมดขัดกับสถานภาพความเป็ นกษัตริยท์ ต่ี อ้ งมีความสง่าผ่าเผย
2.3.1.16.พฤติ กรรมเหนื่ อยอ่อน
ความรูส้ กึ เหนื่อยอ่อนของตัวละครสร้างความขบขันแก่ผอู้ ่านเพราะไม่สอดคล้อง
กับสถานภาพของตัวละครฐานะสูงทีค่ วรมีความสง่าผ่าเผย
ตัวอย่างท้าวยศวิมลเหนื่อยอ่อนจากการไล่ตีจนั ทา
พฤติกรรมนี้ เกิดจาก
ท้าวยศวิมล ไล่ตนี างจันทาด้วยความโกรธ ทําให้พระองค์รสู้ กึ เหนื่อยดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
หยุดนิ่งเหนื่อยบอบหอบหายใจ
กูอยากนํ้าอยากท่านักหนานัก
กินนํ้าสําลักกลืนไม่ทนั

ท้าวยศวิมลบ่นเมือ่ ยไหล่
ร้องเรียกไปใครนี่อกี าํ นัล
เร็วเร็วไปตักมาสักขัน
มือสันงั
่ นงกหกเพรือ่ ไป
(บทละครนอก. 2545: 191)

จากตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรมของท้าวยศวิมลสร้างความขบขันเพราะท้าวยศวิมล
เป็ น ฝ่า ยทํา ร้า ยนางจัน ทาแต่ ก ลับ เหนื่ อ ยเสีย เอง อีก ทัง้ กิร ิย าที่แ สดงถึง ความเหนื่ อ ยล้ว นเป็ น
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมกับความเป็ นกษัตริยท์ าํ ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ขบขัน
2.3.1.17. พฤติ กรรมชุลมุนวุ่นวาย
ความชุลมุนสร้างความขบขันเพราะแสดงให้เห็นถึงความสับสนวุ่นวาย ความ
ไม่เป็ นระเบียบ และความไร้ประสิทธิภาพ อีกทัง้ ตัวละครที่มฐี านะสูงควรมีกริ ยิ ามารยาทที่งดงาม
เรีย บร้อ ยการแสดงพฤติก รรมชุล มุ น วุ่น วายจึง เป็ น พฤติก รรมที่ไ ม่เ หมาะสมกับ สถานภาพของ
ตัวละคร
ตัวอย่างความชุลมุนของนางจันทาและบริวาร พฤติกรรมนี้ เกิดจากนางจันทา
ต้องการได้ตําแหน่ งมเหสีจงึ ให้ลูกสาวคือนางจันทีไปขอตําแหน่ งจากท้าวยศวิมล แต่ท้าวยศวิมล
ไม่ยอมยกให้จงึ เกิดการโต้เถียงกัน ท้าวยศวิมลใช้พระขรรค์ไล่ทําร้ายทําให้นางจันทาและบริวารวิง่
หนีวนุ่ วายสร้างความขบขันแก่ผอู้ า่ นดังคําประพันธ์วา่
หัวจะปลิวไปไม่ทนั รู้
ฉวยพระแสงพลันมิทนั ช้า

มึงดูถกู เล่นเป็ นหนักหนา
จันทาลุกวิง่ เป็ นสิงคลี
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พระฟาดฟนั ผิดติดทวาร
มึงอย่าเข้ามาพันอีจนั ที

บ้างล้มลุกคลุกคลานทะยานหนี
พระบุตรีฉวยฉุดยุดกร
(บทละครนอก. 2545: 30-31)

จากตัวอย่างข้างต้นความสับสนวุ่นวายของนางจันทาและพวกสร้างความขบขัน
เพราะพฤตกรรมทีแ่ สดงออกมานัน้ ไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตัวละคร เช่นภาพนางจันทาลุกวิง่
เป็ นสิงคลี อีกนางจันทาเป็ นตัวละครปรปกั ษ์การที่เห็นนางจันทาล้มเหลวทําให้ผู้อ่านรู้สกึ ขบขัน
ยิง่ ขึน้
2.3.1.18. พฤติ กรรมอิ จฉาริ ษยา
ความอิจฉาริษยาเป็ นความรูส้ กึ ทนไม่ได้ทเ่ี ห็นผูอ้ ่นื ได้ดกี ว่าตน ความอิจฉาริษยา
ที่ส ร้า งอารมณ์ เ ป็ น พฤติก รรมของตัว ละครปรป กั ษ์ ท ัง้ สิ้น จึง เป็ น สิ่ง แสดงให้เ ห็น ชัย ชนะหรือ
ความเหนือกว่าของตัวละครเอก ผูอ้ า่ นทีเ่ ป็ นฝา่ ยตัวละครเอกจึงรูส้ กึ ขบขันด้วยความสะใจ
พระธิดาทัง้ หกอิจฉาริษยานางรจนา พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อพระธิดาทัง้ หกเห็น
พระสังข์มรี ปู ร่างงดงามก็เกิดอิจฉาริษยานางรจนาดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เห็นพระสังข์นงดู
ั ่ ตะลึงตะไล
งามจริงยิง่ มนุษย์ในใต้หล้า
สอดใส่เครือ่ งประดับก็รบั รอง
ดูพลางทางทําสะเทินอาย
เมียงชม้อยคอยรับนัยนา
แล้วเหลียวดูผวั ของตัวมัง่
รูก้ ระนี้ทที ง้ิ พวงมาลัย
ต่างคิดริษยาน้องสาว
เริงร่าหน้าบานเป็ นใบบัว

ทัง้ หกบุตรีพผ่ี ใู้ หญ่
พิศวงหลงใหลใจปอง
น้อยหรือน่าร่วมภิรมย์สมสอง
ผิวเนื้อนวลละอองดังทองทา
ชักชายผ้าห่มก้มหน้า
เสน่หาต้องจิตติดใจ
เห็นนังทุ
่ กข์รอ้ นก็คอ้ นให้
จะเลือกเจ้าเงาะไว้เป็ นของตัว
มานังเท้
่ าแขนเคียงอยูก่ บั ผัว
ลืมกลัวบิดาร้องว่าไป
(บทละครนอก. 2545: 171)

ความอิจฉานี้สร้างความขบขันเพราะเป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมกับสถานภาพ
ของตัวละครทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงทีม่ ฐี านะสูงและมีสามีแล้วแต่กลับอิจฉาน้องอยากได้พระสังข์มาเป็ นของตัว
อีกทัง้ ที่ผ่านมาพระธิดาทัง้ หกเคยดูถูกเจ้าเงาะและนางรจนาเมื่อครัง้ เลือกเจ้าเงาะเป็ นคู่ครอง การ
เห็นความเสียดายของพระธิดาทัง้ หกทําให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ขบขันยิง่ ขึน้
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2.3.1.19. พฤติ กรรมหยอกล้อ
การเห็นคนอื่นหยอกล้อกันสร้างความขบขันเพราะการหยอกล้อเป็ นการเย้าแหย่
ผูอ้ ่นื เพื่อความสนุ กสนานของผูห้ ยอกล้อและถือเป็ นการกลันแกล้
่
งอย่างหนึ่งผูอ้ ่านทีต่ ดิ ตามตัวละคร
จึงเกิดความรูส้ กึ สนุกสนานร่วมไปกับผูก้ ลันแกล้
่
งนัน้ ด้วย
ตัวอย่างพระสังข์หยอกนางรจนา พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อนางรจนาแสดงความ
รังเกียจรูปร่างของเจ้าเงาะจึงหันหลังให้ไม่คุยด้วย พระสังข์ถอดรูปเงาะซ่อนไว้แล้วแกล้งหยอก
นางรจนาให้เข้าใจว่าเงาะแกล้ง ดังคําประพันธ์วา่
ว่าพลางทางถอดเงาะเสีย
รูปทรงโสภาดังทาทอง
เห็นห่มผ้าสไบไพล่พลิว้
กระทังไอกระแอมแย้
่
มยิม้ พลาง

เอาซ่อนเมียวางไว้ในห้อง
ค่อยย่องมานังข้
่ างหลังนาง
ทํายืน่ นิ้วจะจีท้ ส่ี ขี า้ ง
สะกิดนางให้รดู้ นู ่ีแน
(บทละครนอก. 2545: 103)

จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อผู้อ่านเห็นท่าทางของพระสังข์ท่แี กล้งหยอกนางรจนา
ทําให้เกิดความรูส้ กึ ขบขัน
2.3.1.20. พฤติ กรรมประชด
พฤติ ก รรมประชดสร้ า งความขบขัน เพราะเป็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสม
กับสถานภาพของตัวละครชัน้ สูงจึงเท่ากับเป็ นการแสดงให้เห็นความบกพร่องของผูท้ ป่ี ระชดนัน้ เอง
และหากผู้อ่ า นเป็ นฝ่า ยเดีย วกับ ตัว ละครที่ป ระชดก็จ ะทําให้รู้สึก เบิก บานใจร่ว มไปกับ ผู้ป ระชด
นัน้ ด้วย
ตัวอย่างเช่นท้าวสามนต์ประชดนางรจนา พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อนางรจนาไม่
ยอมเลือกโอรสกษัตริยแ์ ละชายชาวบ้านเป็ นคู่ครอง ท้าวสามนต์จงึ ประชดด้วยการนํ าเจ้าเงาะซึ่งมี
รูปร่างไม่งดงามมาให้เลือกดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ด้วยเดชะเทพเจ้าเข้าดลใจ
จึงตรัสแก่องค์อคั รชายา
เลือกคูด่ ใู ครไม่ไยดี
เหลือแต่เงาะปา่ เป็ นบ้าใบ้
ว่าพลางทางสังเสนา
่

ท้าวสามนต์ฟงั แจ้งแถลงไข
เผอิญให้กริว้ โกรธบุตรี
น้อยหรือรจนาลูกสาวศรี
จนสิน้ ชายไม่มที งั ้ พารา
เอามาให้มนั เลือกสมนํ้าหน้า
จงไปพาอ้ายเงาะมาในวัง
(บทละครนอก. 2545: 91)
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จากตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรมนี้นอกจากไม่เหมาะสมกับสถานภาพความเป็ น
กษัตริยแ์ ละพ่อแล้วการทีผ่ อู้ ่านรูว้ ่านางรจนาจะเลือกเจ้าเงาะเป็ นคู่ครองทําให้ทา้ วสามนต์น่าขบขัน
ยิง่ ขึน้
แต่หากผูท้ ถ่ี ูกประชดเป็ นตัวละครปรปกั ษ์ดงั ตัวอย่างนางรจนาประชดท้าวสามนต์
ทีเ่ ข้าข้างหกเขยกับหกธิดาดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เห็นบิดาเคืองขุน่ ฟุนไฟ
จึงชวนผัวไปลาพ่อตาเสีย
นางสอนให้นงลุ
ั ่ กคุกคลาน

รจนาหุนหันหมันไส้
่
เข้าข้างเขยใหญ่กเ็ ดือดดาล
อย่าอยูช่ า้ พาเมียออกไปบ้าน
กราบกรานท่านเสียหน่อยหนึ่งตามจน
(บทละครนอก. 2545: 128-129)

จากตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรมนี้ทาํ ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ สะใจร่วมกับนางรจนาเพราะ
เป็ นการประชดตัวละครทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรมต่อตนเองทําให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ชอบใจ
2.3.1.21. พฤติ กรรมเข้าใจผิด
ความเข้าใจผิดทําให้ตวั ละครมีพฤติกรรมผิดไปจากที่ควรเป็ นทําให้ ผูอ้ ่านรูส้ กึ
ขบขัน
ตัว อย่ า งนางมณฑาเข้า ใจผิด ว่ า พระสัง ข์เ ป็ น เทวดา พฤติก รรมนี้ เ กิด ขึ้น เมื่อ
นางมณฑาไปขอร้องให้เจ้าเงาะไปตีคลีกบั พระอินทร์ พระสังข์สงสารนางรจนาจึงยอมถอดรูปเงาะ
ออก นางมณฑาเห็นพระสังข์มรี ูปร่างงดงามผิวกายเป็ นสีทองก็คดิ ว่าเป็ นเทวดาจึงทําความเคารพ
ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
คิดว่าเทวาสุรารักษ์
นางนบนอบหมอบกรานกราบไหว้
พระมารดานิ่งอยูไ่ ม่รคู้ วาม

นางมณฑาแลดูไม่รจู้ กั
อกใจทึกทักให้ครันคร้
่ าม
ลูกสาวยุดฉุดไว้แล้วร้องห้าม
ลูกเขยถอดเงาะงามแล้วเป็ นไร
(บทละครนอก. 2545: 165)

พฤติกรรมนี้สร้างความขบขันเพราะนางมณฑาแสดงพฤติกรรมผิดไปจากที่ควร
คือทําความเคารพลูกเขยของตนเอง
แต่ ถ้ า ความเข้ า ใจผิ ด ทํ า ให้ ผู้ ถู ก เข้า ใจผิด ตกอยู่ ใ นสถานภาพที่ผ ิด ไปจาก
สถานภาพของตนย่อมทําให้ผถู้ ูกเข้าใจผิดนัน้ น่าขบขันเช่นกัน
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ตัวอย่างท้าวยศวิมลถูกนางจันทีเข้าใจผิด พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ จากนางจันทา
ทําเสน่ หใ์ ห้ทา้ วยศวิมลลงไปหานางที่ตําหนักในตอนกลางคืน เมื่อท้าวยศวิมลไปถึงเตียงนางจันที
หิวนมตื่นขึน้ มาคว้าได้บดิ าก็รอ้ งไห้จะกินนมดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ผวาตื่นฟื้นองค์นงเยาว์
คลําหาพระเต้าเจ้าจะกิน
ใครนี่แม่ขาเข้ามานอน

พระบุตรีภมู โี ฉมเฉลา
คว้าเอาบิดาว่ามารดร
ผิดกลิน่ ตกใจร้องไห้ออ้ น
แทรกซ้อนซ่อนแม่ขา้ ไว้ไย
(บทละครนอก. 2545: 35)

พฤติกรรมของจันทีทําให้ทา้ วยศวิมลดูน่าขบขัน เพราะท้าวยศวิมลเป็ นผูช้ าย
แต่ กลับ ถู กเข้าใจผิดว่าเป็ นผู้หญิงและถูก “คลําหาพระเต้าเจ้าจะกิน” ซึ่งผิดสถานภาพทางเพศ
ของตน
2.3.1.22. พฤติ กรรมง้องอน
การง้อ สร้ า งความขบขัน เพราะเห็น ตัว ละครที่มีฐ านะสู ง แสดงพฤติ ก รรมที่
ไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตน
นางรจนาง้อพระสังข์ พฤติกรรมนี้เกิดจากนางรจนาไม่ต้องการให้พระสังข์สวม
รูปเงาะอีกต่อไปจึงลักรูปเงาะไปทําลายทําให้พระสังข์โกรธ นางรจนาจึงง้อพระสังข์ดงั คําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
จึงตามมางอนง้อขอโทษกรณ์
น้องได้ผดิ พลัง้ แต่ครัง้ หนึ่ง
ผัวเมียสองคนจนไร้
ถ้าทีหลังยังขืนทําเช่นนี้
ว่าพลางนางเข้าไปนวดฟนั ้
ยืน่ มือมาจีท้ ส่ี ขี า้ ง
เอนอิงพิงทับลงกับเพลา
แล้วหยิบหมากมาป้อนวอนขอชาน
ยียวนชวนผัวให้หวั เราะ

นวลนางรจนาดวงสมร
วิงวอนสามีพริ พ้ี ไิ ร
จะพิโรธโกรธขึง้ ไปถึงไหน
ชัวดี
่ ได้เห็นหน้ากัน
จงทําโพยโบยตีให้อาสัญ
หลังไหล่ไหนคันจะช่วยเกา
จะหย่าร้างกันจริงเจียวหรือเจ้า
ถอนหนวดถอนเคราให้เจ้าเงาะ
เคีย้ วประทานสักคําทําปะเหลาะ
แสร้งออเซาะสรวลสันต์จาํ นรรจา
(บทละครนอก. 2545: 110)

จากตัวอย่างข้างต้นผูอ้ ่านรูส้ กึ ขบขันกับพฤติกรรมง้องอนโดยการเกาหลังและจี้
ทีส่ ขี า้ งของนางรจนาเพราะผิดไปจากจากการง้อทัวไป
่
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2.3.1.23. พฤติ กรรมขีเ้ ซา
อาการขี้เ ซาสร้า งความขบขัน เพราะเป็ น พฤติก รรมที่ถือ เป็ น ความบกพร่ อ ง
ทางนิ ส ัย อย่ า งหนึ่ ง โดยเฉพาะตัว ละครที่อ ยู่ใ นฐานะสูง มีภ าระรับ ผิด ชอบมากมาย การแสดง
พฤติกรรมขีเ้ ซาจึงถือว่าไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตน
ท้า วสามนต์ น อนขี้เ ซาเมื่อ พระอิน ทร์ม าล้ อ มเมือ ง พฤติ ก รรมนี้ เ กิด ขึ้น เมื่อ
พระอินทร์ปลอมเป็ นข้าศึกมาล้อมเมืองเสียงดังอึกทึกไปทัวแต่
่ ทา้ วสามนต์กลับนอนขีเ้ ซาไม่ยอมตื่น
ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
หลับอยูไ่ ม่รเู้ ค้ามูล
ผวาตื่นฟื้นตัวยังมัวเมีย
นางมณฑาตื่นก่อนนอนไว
ท้าวสามนต์ละเมอเพ้อพํา
ลุกขึน้ แก้ฝนั ขันสิน้ ที
นางมณฑาว่าไฮ้อะไรนัน่

ท้าวสามนต์ราชนเรนทร์สรู
แว่วเสียงสนมทูลก็ตกใจ
งัวเงียโงกหงับหลับไปใหม่
หลงใหลทะลึง่ ลุกปลุกสามี
คิดว่าผีอาํ ทําอูอ้ ้ี
เห็นจะดีหรือร้ายช่วยทายดู
ยังจะมาแก้ฝนั กันอยู่
(บทละครนอก. 2545: 144-145)

พฤติก รรมของท้า วสามนต์ ส ร้า งความขบขัน เพราะท้า วสามนต์ เ ป็ น กษัต ริย์
ปกครองแผ่นดินเป็ นที่พง่ึ ของประชาชน ดังนัน้ ตามสถานภาพแล้วต้องเป็ นผูม้ คี วามรับผิดชอบสูง
แต่ในเหตุการณ์น้ีท้าวสามนต์ได้ยนิ นางสนมมาทูลเรื่องข้าศึกแทนที่จะรีบลุกกลับนอนหลับไปอีก
แม้ว่ า นางมณฑาจะช่ ว ยปลุ ก แต่ ก็ย ัง ไม่ มีส ติพู ด จาอู้ อ้ีคิด ว่ า ฝ นั ไป พฤติ ก รรมที่ไ ม่ เ หมาะสม
กับสถานภาพนี้ทาํ ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ขบขัน
2.3.1.24. พฤติ กรรมวิ พากษ์วิจารณ์
พฤติกรรมวิพากษ์วจิ ารณ์สร้างความขบขันเพราะเป็ นการกล่างถึงข้อบกพร่อง
หรือความผิดปกติของตัวละครให้ผอู้ า่ นเห็นภาพทีน่ ่าขบขัน
โอรสกษัตริย์รอ้ ยเอ็ดเมืองถูกท้าวสามนต์กล่าวถึง พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อ
เหล่าโอรสกษัตริย์เข้ามารับการเลือกคู่ ท้าวสามนต์ชวนนางมณฑามาดูแล้วกล่าวถึงลักษณะของ
โอรสกษัตริยร์ อ้ ยเหล่านัน้ ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
จึงชวนเมียรักร่วมใจ
เห็นหน่อกษัตริยท์ ม่ี านัน้
คนข้างหลังลาดเลาเป็ นเจ้าชู้

ท้าวสามนต์ยม้ิ แย้มแจ่มใส
ออกไปแย้มแกลแลดู
หน้าตาคมสันขยันอยู่
ตาหูชอบกลเจ้ามณฑา
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คนโน้นรูปร่างกระจ้อยร่อย
คนนี้ทถ่ี ดั กันลงมา
โน่นแน่คนนัน้ อยูช่ นั ้ ล่าง
เห็นหรือไม่คนนัน้ ขันสิน้ ดี
ดูพลางทางสังเมี
่ ยรัก
จงเร่งรัดจัดแจงแต่งกาย

หนุ่มน้อยน่ารักหนักหนา
หน้าตาเป็ นประมาณพานพอดี
รูปร่างจํ้ามํ่าดํามิดหมี
หน้างอกออกฝีประปราย
อย่าช้านักเลยเจ้าจะจวนสาย
บุตรีโฉมฉายขึน้ มา
(บทละครนอก. 2545: 83)

พฤติกรรมของท้าวสามนต์ทําให้โอรสกษัตริยน์ ่ าขบขันเพราะทําให้เห็นรูปลักษณ์
ของเหล่าโอรสกษัตริยท์ บ่ี างพระองค์ทไ่ี ม่งดงามเหมาะสมกับฐานะเจ้าชาย
2.3.2. ตัวละครสามัญชน
ตัวละครสามัญหมายถึงตัวละครทัวไป
่ ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองกวีสร้างอารมณ์
ขันจากพฤติกรรมของตัวละครสามัญชน
2.3.2.1. พฤติ กรรมผิดหวัง
ความผิดหวังที่สร้างอารมณ์ขนั ล้วนเป็ นความผิดหวังของตัวละครปรปกั ษ์หรือ
ตัวละครทีม่ พี ฤติกรรมในทางไม่ดที งั ้ สิน้ ดังนัน้ อารมณ์ขนั จึงเกิดจากการเห็นตัวละครปรปกั ษ์หรือ
ตัวละครไม่ดลี ม้ เหลวในพฤติกรรมทีไ่ ม่ดนี นั ้
ตัวอย่างโหรผิดหวังในการล่อลวงหญิงแม่ครัว พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อนางจันทา
ให้หญิงแม่ค รัว ไปติดสินบนโหรที่บ้าน โหรต้องการร่วมประเวณีกบั หญิงแม่ค รัว จึงหลอกให้เ ข้า
ไปหยิบของในห้องนอนแต่หญิงแม่ครัวรูท้ นั จึงปฏิเสธดังคําประพันธ์วา่
แลเหลียวเปลีย่ วคนทีบ่ นเรือน
สาวใช้เจ้าเข้าไปในที่
สาวใช้อดสูกร็ เู้ ท่า
ใครจะเข้าไปถึงเตียง
สะบัดมือได้แล้วไหว้ลา
จึงวิง่ ผลุนหนีพลันทันใด

อิดเอือ้ นจะใคร่ประสมศรี
วานหยิบบุหรีท่ ร่ี มิ เตียง
ไฮ้คุณตาเจ้าช่างกล่าวเกลีย้ ง
ข้าวของรายเรียงจะหายไป
อย่านะฉันหาอะไรไม่
มายังวังในไปแจ้งความ
(บทละครนอก. 2545: 11-12)

ความผิดหวังของโหรสร้างความขบขันเพราะโหรถือเป็ นผูส้ งู อายุและเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั
ความเคารพเชื่อถืออย่างสูงจากพระมหากษัตริยแ์ ละประชาชน การทีโ่ หรคิดล่อลวงนางแม่ครัวจึง
ถือเป็ นการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสถานภาพและความคาดหวังของสังคม ดังนัน้ เมื่อเห็นโหร
ผิดหวังจึงทําให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ขบขัน
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2.3.2.2. พฤติ กรรมเสียใจ
ความเสียใจทีส่ ร้างความขบขันเป็ นความเสียใจของตัวละครปรปกั ษ์หรือตัวละคร
ประกอบ อารมณ์ขนั เกิดผูอ้ า่ นเห็นตัวละครปรปกั ษ์เสียใจหรือเห็นท่าทางทีน่ ่าขบขันของตัวละคร
ตัวอย่างชาวเมืองสามนต์เสียใจทีห่ กเขยทีแ่ พ้พระอินทร์ พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อ
หกเขยตีคลีแพ้พระอินทร์ชาวเมืองสามนต์แสดงเสียใจออกมาต่างๆ นานาดังคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
เห็นหกเขยยอมแพ้แก่ไพรี
ต่างพูดงุบงิบกระซิบด่า
มันพอสมนํ้าหน้าท้าวสามนต์
บ้างว่าจะร้อนใจไปไยเล่า
เห็นจะต้องริบแน่แต่พระยา
บ้างตะโกนโพนทะนาท้าวสามนต์
หน่วยก้านเช่นนี้ดแี ต่กนิ
บ้างพูดจาฮึกฮักพยักพเยิด
แม้นเราได้ลกู สาวของท้าวไท

ชาวเมืองทีด่ อู ยูอ่ งึ มี่
ไพร่ผดู้ เี สียใจสิน้ ทุกคน
ลูกเขยพระยาไม่เป็ นผล
พลอยให้คนฉิบหายทัง้ พารา
ใครเขามีบุญก็เป็ นข้า
เราเป็ นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน
ช่างเชื่อคนหูแหว่งจมูกวิน่
ต้องเป็ นข้าเขาสิน้ สาแก่ใจ
ฟ้าผีเ่ ถิดหาว่าเล่นไม่
จะตีคลีมใิ ห้พา่ ยแพ้
(บทละครนอก. 2545: 153-154)

พฤติกรรมนี้สร้างความขบขันเพราะกิรยิ าท่าทางและคําพูดของชาวเมืองน่ าขบขัน
บางคนก็โอ้อวดว่าถ้าเป็ นตนก็คงไม่แพ้ อีกทัง้ ทัง้ ถ้อยคําตําหนิตเิ ตียนท้าวสามนต์และหกเขยซึง่ เป็ น
ตัวละครปรปกั ษ์ทาํ ให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ขบขัน
2.3.2.3. พฤติ กรรมกลัว
ความกลัวสร้างความขบขันเพราะตัวละครแสดงความกลัวในสิง่ ที่ไม่สมควรกลัว
หรือแสดงความกลัวมากเกินไปทําให้ผพู้ บเห็นเกิดความขบขัน
ตัวอย่างเสนากลัวสุนัข พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อท้าวสามนต์ต้องการให้เสนาไป
แจ้งเจ้าเงาะให้หาปลาแข่งกับเหล่าหกเขย เหล่าเสนาไปถึงกระท่อมของเจ้าเงาะแต่ไม่กล้าเข้าใกล้
เพราะความกลัวสุนขั ดังคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
ชวนกันรีบออกนอกเวียงชัย
ครัน้ ถึงจึงยืนอยูน่ อกรัว้
ร้องเรียกเข้าไปมิได้ชา้

เสนาลาหกเขยใหญ่
ตรงไปยังบ้านปลายนา
ระวังตัวกลัวสุนขั หนักหนา
หม่อมแม่รจนาอยูแ่ ห่งใด
(บทละครนอก. 2545: 113)
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พฤติกรรมนี้สร้างความขบขันเพราะเห็นเหล่าเสนาเป็ นทหารและมีจาํ นวนมาก
กลับแสดงความเกรงกลัวสุนขั ถือเป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมกับสถานภาพของตนเอง
ตัว อย่ า งตายายกลัว ท้า วยศวิม ล พฤติ ก รรมนี้ เ กิด ขึ้น เมื่อ ท้ า วยศวิม ลมารับ
นางจันท์เทวี ตายายเห็นคนมามากมายทําให้เกิดความกลัวหนีไปซ่อนอย่างรวดเร็วไม่เหลียวหลัง
ดังคําประพันธ์วา่
ฝา่ ยสองเฒ่าชราตายาย
ตัวสันงั
่ นงกตกใจ
เข้าถึงห้องในยังไม่หยุด
กลัวจะดังเกรียบกรอบหมอบกระแต

เห็นคนมามากมายไม่อยูไ่ ด้
วิง่ ขึน้ กระไดไม่เหลียวแล
ยายพาตามุดเข้าใต้แคร่
ไม่ไหวติงนิ่งแน่ภาวนา
(บทละครนอก. 2545: 193-194)

พฤติกรรมนี้สร้างความขบขันเพราะตายายแสดงความกลัวลนลานแค่เพียงเห็น
คนมากมายก็วงิ่ หนีดว้ ยความตกใจแม้เข้าไปในห้องแล้วก็ไม่ยอมหยุด อีกผูอ้ ่านทราบดีว่าผูท้ ม่ี านัน้
ไม่ได้มงุ่ ร้ายจึงทําให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ขบขันกับพฤติกรรมของตายายมากยิง่ ขึน้
2.3.2.4. พฤติ กรรมเย่อหยิ่ ง
ความเยื่อหยิง่ สร้างความขบขันเพราะเป็ นการเปลี่ยนแปลงนิสยั อย่างกะทันหัน
ของตัวละคร
ตายายเย่อหยิง่ หลังจากได้รบั รางวัล พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อท้าวยศวิมลมารับ
นางจันท์เทวีแล้วปูนบําเหน็จตายายทีช่ ว่ ยดูแลนางจันท์เทวีและพระสังข์โดยให้ทรัพย์สนิ และให้ดาํ รง
ตําแหน่งนายบ้าน ตายายเมือ่ ได้รบั รางวัลก็ถอื ตัวไม่ทกั ทายใครดังคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
ชื่นชมสมจิตจินดา
เรียกบรรดาข้าคนให้ขนของ
ผัวเมียกระหยิม่ พริม้ พราย

สองเฒ่ารับรางวัลหรรษา
ถวายบังคมลาทัง้ ตายาย
เงินทองผ้าเสือ้ เหลือหลาย
ใครทักทายทําเมินเดินยิม้ ไป
(บทละครนอก. 2545: 197)

พฤติ ก รรมของตายายทํ า ให้เ กิด ความขบขัน แก่ ผู้อ่ า นเพราะตายายเปลี่ย น
พฤติก รรมไปจากเดิม อย่ า งกะทัน หัน จากที่เ คยเป็ น ผู้โ อบอ้อ มอารีส งั เกตได้จ ากการช่ว ยเหลือ
นางจันท์เทวีและพระสังข์กลายเป็ นคนเย่อหยิง่ ไม่ทกั ทายใคร สร้างความขบขันแก่ผอู้ า่ น
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2.3.2.5. พฤติ กรรมหยอกล้อ
การหยอกล้อสร้างความขบขันเพราะเป็ นการการล้อเล่นไม่จริงจังหรือเย้าแหย่
มีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ ทํ า ให้ผู้ห ยอกล้อ เกิด ความรู้ส ึก เบิก บานใจ ทํ า ให้ผู้อ่ า นที่ติด ตามพฤติก รรม
ของตัวละครรูส้ กึ ขบขันและสนุ กสนานร่วมไปกับตัวละครด้วย
ตัวอย่างเจ้าเงาะหยอกนางรจนา พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อนางรจนาและเจ้าเงาะ
ถูกเนรเทศให้ไปอยูก่ ระท่อมปลายนา เจ้าเงาะเห็นนางรจนาโศกเศร้าจึงหยอกล้อนางดังคําประพันธ์
ว่า
แกล้งหยิบกระโถนมาโยนเล่น
แลเขม้นเห็นหวดก้นกลวง
รจนาว่าไฮ้ชา่ งไม่อาย
เจ้าเงาะเมินขายหูไม่ได้ยนิ
แล้วแกล้งหยิบครุตงั ้ บนเชิงกราน
คลีผ่ า้ กุศราชออกคาดพุง
แล้วหยิบหมอนมาอิงยิงฟนั ขาว
พอโพล้เพล้เพลาสายัณห์

ทําเป็ นเหมือนกับรับลูกช่วง
เอามาจ้วงตักนํ้าทําจะกิน
เบื่อจะตายผมเผ้าเขาเปียกสิน้
ทําฉวยพัดปดั ริน้ ปดั ยุง
ควักข้าวสารมาใส่ก่อไฟหุง
กางมุง้ เสียให้ดแี ต่วว่ี นั
กระดิกเท้าทําเล่นให้เห็นขัน
จึงรําพันพูดเกีย้ วเลีย้ วลด
(บทละครนอก. 2545: 100-101)

พฤติกรรมนี้สร้างความขบขันเพราะกิรยิ าท่าทางของเงาะทีแ่ สดงออกมา เช่น การ
เอาหวดก้นกลวงมาตักนํ้ า หรือการกางมุ้งตัง้ แต่ กลางวัน ฯลฯ เป็ น พฤติกรรมที่ผ ิดไปจากปกติ
การหยอกเย้านี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อให้นางรจนาขบขันคลายความเศร้าทําให้ผูอ้ ่านรูส้ กึ ขบขันไปกับ
ตัวละครด้วย
2.3.2.6. พฤติ กรรมขู่
การขู่สร้างความขบขันเพราะผู้ขู่เป็ นตัวละครเอก การขู่จงึ เป็ นการแสดงความ
เหนือกว่าตัวละครปรปกั ษ์ ทําให้ผอู้ า่ นซึง่ เป็ นฝา่ ยตัวละครเอกรูส้ กึ ขบขัน
ตัวอย่างเจ้าเงาะขูท่ า้ วสามนต์ พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อท้าวสามนต์ให้เหล่าลูกเขย
หาเนื้อแข่งกันใครหาได้ไม่ครบตามจํานวนจะถูกลงโทษประหารชีวติ ผลปรากฏว่าเจ้าเงาะเอาชนะ
หกเขยได้ แต่ท้าวสามนต์กลับไม่ลงโทษหกเขยตามที่กล่าวไว้ เงาะจึงกลันแกล้
่
งท้าวสามนต์โดย
การทําทีวา่ จะทําร้ายดังคําประพันธ์วา่
เห็นท้าวสามนต์อยูบ่ นเตียง
ขูต่ ะคอกหลอกล้อพ่อตา
เมือ่ นัน้
ไม่สไู้ ม่รบหลบเป็ นควัน

ก็ยนื เมียงเขม้นมองป้องหน้า
เงือ้ ง่าทําทีจะตีรนั
ท้าวสามนต์ต่นื กลัวตัวสัน่
งันงันงกงกพลัดตกเตียง
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สําคัญว่าเงาะตีถกู ศีรษะ
นี่แน่ยายดูทหี รือทีเ่ พรียง

สิน้ สติมานะร้องเต็มเสียง
หัวข้าแตกกีเ่ สีย่ งไม่รเู้ ลย
(บทละครนอก. 2545: 140)

พฤติ ก รรมนี้ ส ร้ า งความขบขัน เพราะท่ า ทางของเจ้ า เงาะน่ า ขบขัน อี ก ทัง้
ท้าวสามนต์ถอื เป็ นตัวละครปรปกั ษ์ดงั นัน้ เมือ่ เห็นท้าวสามนต์แสดงความหวาดกลัวจนตัวสันพลั
่ ดตก
จากเตียง ผูอ้ า่ นจึงรูส้ กึ ยินดีและขบขันทีเ่ ห็นเจ้าเงาะแสดงความเหนือกว่าตัวละครปรปกั ษ์
นอกจากแสดงถึงความเหนือกว่าแล้วการขูท่ ไ่ี ม่เหมาะสมก็สร้างความขบขันขึน้ ได้
เช่นเด็กเลี้ยงโคขู่เสนา เหตุการณ์น้ีเกิดขึน้ เมื่อเหล่าเสนามาจับเจ้าเงาะไปเข้าเฝ้า เหล่าเด็กเลีย้ งโค
ถือว่าเงาะเป็ นของตนจึงเข้าไปขูเ่ หล่าเสนาดังคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
เห็นคนกลุม้ รุมฉุดเงาะไพร
จะเอาเงาะเขาไปข้างไหนนัน่
มิถกู อิฐหัวผ่าก็อย่าลอง

ฝูงเด็กเลีย้ งโคน้อยใหญ่
ขัดใจวิง่ พลางทางร้อง
ข่มเหงกันไม่บอกเราเจ้าของ
ไว้ใยไล่ถองให้แถบตาย
(บทละครนอก. 2545: 92)

การขู่ น้ี ส ร้า งความขบขัน เพราะเด็ก เลี้ย งโคแสดงพฤติ ก รรมที่ไ ม่ เ หมาะสม
กับสถานภาพของตนเองทีเ่ ป็ นเด็กแต่กลับขูเ่ หล่าเสนาซึง่ เป็ นผูใ้ หญ่
2.3.2.7. พฤติ กรรมโลภ
ความโลภสร้างความขบขันเพราะเป็ นความอยากได้ทม่ี ากเกินพอดีทําให้ตวั ละคร
มีพฤติกรรมแตกต่างจากปกติทค่ี วรเป็ น
ตัวอย่างเด็กเลี้ยงโคอยากได้สนิ บนของเสนา พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อเหล่าเสนา
ไปจับเจ้าเงาะมาเข้าเฝ้า เด็กเลี้ยงโคเข้าไปช่วยเจ้าเงาะโดยการขู่จะทําร้ายเหล่าเสนา แต่เมื่อเหล่า
เสนาสัญญาจะให้ขนมเป็ นสินบนหากใครบอกวิธลี ่อลวงเงาะเข้าวังได้ เหล่าเด็กเลีย้ งโคอยากได้ขนม
แย่งชิงกันตอบดังคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
เหม่เจ้าเหล่านี้หลังจะลาย
รับสังให้
่ เอาตัวอ้ายเงาะปา่
มันเป็ นใบ้บา้ ว่ายากเย็น
เคยอย่างไรจงบอกอย่าหลอกกัน
กูจะให้ขนมเข่งของทยา
บัดนัน้
ต่างชิงกันบอกออกลน

เสนาฮึกฮักชักหวาย
อย่าวุน่ วายอ้ายหัวเหาเต่าเล็น
จะทอดพระเนตรหน้าตาไม่เคยเห็น
เอ็งรูใ้ จได้เล่นกับมันมา
ให้ได้มนั เข้าไปถวายหน้า
กินอร่อยหนักหนาประสาจน
ฝูงเด็กดีใจเสลือกสลน
แต่เป็ นคนแล้วอย่าฉุดให้เหนื่อยแรง
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ถ้าขืนยักเย้าเซ้าซี้
จงให้ไปเก็บดอกไม้แดง
ค่อยวิง่ รอรอล่อเล่น
จะพาไปถึงวังได้ดงั ใจ

มันขัดใจจะหนีไปแอบแฝง
มาผูกปลายไม้แกว่งแต่ไกลไกล
เงาะเห็นก็จะผลุนหมุนไล่
เอาขนมมาให้ขา้ เถิดรา
(บทละครนอก. 2545: 92)

ความโลภนี้ ส ร้า งความขบขัน แก่ ผู้อ่ า นเพราะเด็ก เลี้ย งโคเปลี่ย นพฤติก รรม
อย่างกะทันหันไม่สอดคล้องกับท่าทีในตอนต้น
2.3.2.8. พฤติ กรรมพรํา่ เพ้อ
พรํ่ า เพ้อ เป็ น อาการพูด ซํ้ า ซากถึง เรื่อ งที่ไ ม่ อ าจเป็ น จริง จึง สร้า งความขบขัน
แก่ผอู้ า่ น
ตัว อย่ า งชายชาวเมือ งสามนต์ พ รํ่า เพ้อ ถึง การได้ร บั การเลือ กคู่จ ากนางรจนา
พฤติก รรมนี้ เ กิด จากชายชาวเมือ งยิน ดีท่ีไ ด้โ อกาสเข้า รับ การเลือ กคู่ทํา ให้แ สดงกิร ิย าพรํ่า เพ้อ
ไปต่างๆ นานาดังประพันธ์วา่
บัดนัน้
บางเต้นบางรําทําคะนอง
พวกนักเลงเล่นเบีย้ เสียถัว่
ไม่มผี า้ เสือ้ แสงจะแต่งตน
เหล่าพวกอุตริรริ า่ ง
หวีกระจายรายเส้นเป็ นแปรงชัน
บ้างติดตําหรับใหญ่เอาไฟอัง
แค้นใจไม่ใคร่จะเรียบร้อย
พวกเหล่าเจ้าชูห้ วั อกกรม
เชิงจะพูดจะจาคิว้ ตาเพรา
พวกขุนนางต่างแต่งตัวลอง
บ้างนุ่งลายพืน้ ตองลองนังลุ
่ ก
ทีป่ ว่ ยไข้ได้ขา่ วเขาปา่ วร้อง
พาลโกรธภรรยาด่าแม่ยาย
ครัน้ ไก่ขนั แซ่เสียงเทีย่ งคืน
ตกแต่งกายาโอฬารึก
บ้างทาแป้งแต่งตัวฉุยฉาย
บ้างนุ่งห่มสมตัวตามจน
พอท้องฟ้าขาวเช้าตรู่
เนืองแน่นถนนในนคร

ประชาชายรูท้ วทุ
ั ่ กบ้านช่อง
กระหยิม่ ยิม้ ย่องอยูท่ ุกคน
ครอบครัวอัตคัดขัดสน
เทีย่ วซุกซนยืมหยิบเพื่อนกัน
ตัดผมยักอย่างให้ซอยสัน้
เช็ดนํ้ามันกันหน้าด้วยมีดน้อย
กระจกตัง้ นังหย่
่ งก่งคอสอย
เฝ้าตะบอยหวีหวั มัวเมา
เผ้าผมตกแสกทําหน้าเศร้า
นังไหนกอดเข่
่
าเฝ้าทําทุกข์
นุ่งยกทองเกีย้ วส่านสีหมากสุก
ดูกระปุกกระปุยกรุยกราย
ลุกขึน้ เดินได้คล่องเหมือนหนึ่งหาย
เคืองขุน่ วุน่ วายเพราะรายนึก
ต่างคนต่างตื่นขึน้ แต่ดกึ
อือ้ อึงอึกทึกไปทุกคน
นุ่งลายนอกอย่างหางปดั สัน
สับสนอลหม่านไม่หลับนอน
ทีใ่ ครอยูบ่ า้ นใกล้กไ็ ปก่อน
ค่อยผ่อนเข้าไปในวัง
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ลางคนแก่เฒ่าเกือบเข้าโลง
ถือไม้เท้าโซเซเก้กงั
ทีเ่ ป็ นง่อยเพลียเสียแข้งขา
เจ็บปวดไม่วา่ อุตส่าห์ทน

ก็เดินหอบหิง้ โครงมาข้างหลัง
เข้ามาด้วยเขามังไม่
่ เจียมตน
ก็นงถดถั
ั ่ ดมาตามถนน
เสลือกสลนกล่นเกลื่อนกันมา
(บทละครนอก. 2545: 88-89)

กิริย าพรํ่า เพ้อ ไปต่ า งๆ นานาปรารถนาที่จ ะได้น างรจนามาเป็ น คู่ค รองทํา ให้
เกิดภาพทีน่ ่าขบขัน อีกทัง้ ผูอ้ า่ นรูด้ วี า่ ทัง้ หมดจะไม่ได้รบั เลือกทําให้ผอู้ า่ นขบขันยิง่ ขึน้
2.3.2.9. พฤติ กรรมชุลมุนวุ่นวาย
ความชุลมุนทําให้เกิดความขบขันเพราะแสดงให้เห็นถึงความสับสนวุ่นวาย ความ
ไม่เป็ นระเบียบและความไร้ประสิทธิภาพ
ตัว อย่า งชายชาวเมือ งเข้า รับ การเลือ กคู่ พฤติก รรมนี้ เ กิด ขึ้น เมื่อ ท้า วสามนต์
ให้เหล่าชายชาวเมืองเข้ารับการเลือกคูจ่ ากนางรจนาดังคําประพันธ์วา่
คับคังทั
่ ง้ ท้องพระโรงชัย
อยากจะใคร่ได้องค์พระธิดา
บ้างชิงทีด่ ตี ่อยปะเตะปะตะ
ตํารวจวังถือหวายวิง่ วน

ผูด้ ปี นเข็ญใจก็ไม่วา่
ต่างคิดสมบัตบิ า้ อยูท่ ุกคน
เอะอะอึงคะนึงสับสน
ไล่ขผู่ คู้ นอยูเ่ ป็ นควัน
(บทละครนอก. 2545: 89)

เหตุ การณ์ น้ี สร้างความน่ าขบขันเพราะชาวเมืองเข้ามารับการเลือกคู่มากมาย
ทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายความไม่เป็ นระเบียบมีทงั ้ โต้เถียง ทําร้ายกัน อีกทัง้ ผูอ้ ่านรูด้ วี ่าทัง้ หมด
จะไม่ได้รบั เลือกทําให้ผอู้ า่ นขบขันยิง่ ขึน้
2.3.2.10. พฤติ กรรมหึงหวง
ความหึงหวงสร้างความขบขันเพราะเป็ นความหึงหวงที่เกิดจากความเข้าใจผิด
และเป็ นพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมกับสถานภาพของตัวละคร
ยายหึงตา ความหึงหวงนี้เกิดขึน้ เมื่อนางจันท์เทวีถูกเนรเทศออกจากเมืองไปอยู่
ในป่านางเดินทางมาถึงกระท่อมของตายาย ยายเห็นผูห้ ญิงสาวมาถึงกระท่อมก็คดิ ว่าเป็ นชูข้ องตา
จึงแสดงความหึงหวงดังคําประพันธ์วา่
ฝา่ ยว่าสองราดูหน้ากัน
ตานี่ดรี า้ ยจะไม่ตรง

ยายถามตานัน้ ทันใด
มันคงกู
่ คดิ หาผิดไม่
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นัดแนะกันมาหรือว่าไร
น้อยหรือนันรู
่ ปร่างอย่างกินนร
ฝา่ ยตาโกรธยายเอาไม้รนั
คราวลูกคราวหลานก็ไม่วา่
มาแต่ตาํ บลหนใด

ตาเอาใจออกนอกกัน
ยายค้อนตาผัวจนตัวสัน่
มึงเห็นสําคัญด้วยอันใด
มันบ้าอย่าถือแม่ขา้ ไหว้
บอกให้แจ้งใจยายตา
(บทละครนอก. 2545: 21-22)

พฤติกรรมของยายสร้างความขบขันเพราะผูอ้ ่านทราบว่าความหึงหวงของยาย
เป็ น การเข้า ใจผิด และการแสดงอาการหึง หวงของยายที่ค้อ นตาผัว จนตัว สัน่ ก็ไ ม่ เ หมาะสม
กับสถานภาพของคนชราทําให้ผอู้ า่ นรูส้ กึ ขบขัน
2.3.2.11. พฤติ กรรมหลอกล่อ
การหลอกล่อสร้างความขบขันเพราะผูห้ ลอกล่อแสดงอาการหวาดกลัวไปพร้อม
กับการหลอกล่อทําให้มที า่ ทางน่าขบขัน
เสนาหลอกล่อเงาะ พฤติกรรมนี้ เกิดขึ้นเมื่อเสนาได้ฟงั คําแนะนํ าวิธีในการพา
เจ้า เงาะเข้า วัง จากเด็ก เลี้ย งโค จึง เด็ด ดอกชบามามัด ปลายไม้ห ลอกล่ อ เจ้า เงาะให้ต ามไปดัง
คําประพันธ์วา่
บัดนัน้
ต่างวิง่ ชิงเก็บดอกชบา
พวกหลังไสส่งให้ตรงไป
ลางคนบ้างกลัวบ้างหัวเราะ

อํามาตย์ตบมือหัวเราะร่า
ผูกปลายไม้มาล่อเงาะ
ถือดอกไม้นําหน้าพาวิง่ เหยาะ
ล่อเงาะเข้าไปถึงวังใน
(บทละครนอก. 2545 :92)

พฤติกรรมนี้ ส ร้างความขบขันเพราะท่าทางของเหล่ าเสนาที่หลอกล่อเจ้าเงาะ
ด้วยความหวาดกลัวสร้างความขบขันแก่ผอู้ า่ น
2.3.2.12. พฤติ กรรมสงสัย
ความสงสัยสร้างความขบขันเพราะผูอ้ ่านเห็นความไม่รขู้ องตัวละครในสิง่ ทีผ่ อู้ ่าน
รูเ้ ป็ นอย่างดี
เด็ก เลี้ย งโคแสดงความสงสัย ในตัว เงาะ เหตุ ก ารณ์ น้ี เ กิด เมื่อ เจ้า เงาะเหาะมา
ถึงเมืองสามนต์เหล่าเด็กเลีย้ งโคไม่รจู้ กั เงาะต่างสันนิษฐานไปต่างๆ นานาดังคําประพันธ์วา่
ครัน้ ออกมาถึงทีท่ าํ ไร่
เห็นเงาะยืนอยูบ่ นคันนา

จึงปล่อยโคไว้ให้กนิ หญ้า
อ้ายนี่บา้ หรือมิใช่ไยอย่างนี้

77
รูปร่างหัวหูกด็ แู ปลก
อย่าไว้ใจมันมักควักเอาดี
บ้างว่าอ้ายนี่ลงิ ทะโมนใหญ่
หน้าตามันขันยิงฟนั ฟาง

ลางคนว่าแขกกะลาสี
นึกกลัวเต็มทีว่ งิ่ หนีพลาง
บ้างเถียงว่าทําไมไม่มหี าง
หรือจะเป็ นผีสางทีก่ ลางนา
(บทละครนอก.2545 :78)

พฤติก รรมของเด็ก เลี้ย งโคนี้ ส ร้า งความขบขัน เพราะกิริย าท่ า ทางและคํ า พูด
ของเด็กเลีย้ งโคทีค่ าดเดาไปต่างๆ นานา ทําให้ผอู้ า่ นทีร่ จู้ กั เจ้าเงาะดีเกิดความรูส้ กึ ขบขัน
2.3.2.13. พฤติ กรรมทําร้าย
พฤติกรรมทําร้ายสร้างความขบขันเมื่อตัว ละครเอกหรือตัวละครฝ่ายดีทําร้าย
ตัวละครปรปกั ษ์ การที่เห็นตัวละครเอกทําร้ายตัวละครปรปกั ษ์ได้ทําให้ผูอ้ ่านที่เป็ นฝ่ายเดียวกับ
ตัวละครเอกเกิดความรูส้ กึ ขบขันเบิกบานใจ
ตัวอย่างเจ้าเงาะทําร้ายเหล่าเสนา พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อท้าวสามนต์ใ ห้
เหล่าเสนารุมทําร้ายเจ้าเงาะ แต่เหล่าเสนาสูเ้ จ้าเงาะไม่ได้กลับถูกทําร้ายเสียเองดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ปะเตะต่อยทุบถองว่องไว
มือจับอํามาตย์ขา้ งละคน
ทัง้ สองร้องดิน้ อยูย่ นั ยัน
เห็นเขยทัง้ หกทํางกเงิน่
ยิง่ ถอยยิง่ ประชิดติดไป
เห็นท้าวสามนต์อยูบ่ นเตียง
ขูต่ ะคอกหลอกล้อพ่อตา

เจ้าเงาะทําโกรธาคว้าไขว่
เลีย้ วไล่ประชิดติดพัน
เอาหัวชนกันเล่นให้เห็นขัน
เจ้าเงาะหัวเราะงันชอบใจ
แกว่งไม้เท้าก้าวเดินเข้ามาใกล้
ยิง่ วิง่ ยิง่ ไล่กระโชกมา
ก็ยนื เมียงเขม้นมองป้องหน้า
เงือ้ ง่าทําทีจะตีรนั
(บทละครนอก. 2545: 139-140)

การทําร้า ยนี้ ส ร้า งความขบขัน เพราะเหล่ า เสนาเป็ น ผู้ท่ีมุ่งร้า ยต่ อเจ้า เงาะเมื่อ
เห็นเจ้าเงาะทําร้ายเสนาได้ทาํ ให้ผอู้ า่ นทีเ่ ป็ นฝา่ ยเงาะรูส้ กึ ขบขัน
2.3.2.14. พฤติ กรรมประชด
การประชดสร้างความขบขันเพราะเป็ นการประชดของตัวละครเอก ทําให้ผูอ้ ่าน
ทีเ่ ป็ นฝา่ ยตัวละครเอกรูส้ กึ เบิกบานใจ
ตัวอย่างเจ้าเงาะประชดนางมณฑา พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อนางมณฑาขอร้อง
ให้เจ้าเงาะไปตีคลีกบั พระอินทร์ การที่นางมณฑาต้องมาขอร้องให้เจ้าเงาะช่วย ทําให้ถูกเจ้าเงาะ
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ประชดเพราะทีผ่ ่านมาเจ้าเงาะมักถูกดูถูกและได้รบั ความไม่เป็ นธรรมจากครอบครัวของนางรจนา
โดยเฉพาะจากท้าวสามนต์ดงั คํากลอนว่า
เมือ่ นัน้
จึงตอบวาจามารดาพลัน
เงาะนี้พวกปี ศาจอุบาทว์รา้ ย
จะล่อลวงให้หลงอย่าสงกา
ท่านคิดแยบยลเป็ นกลใน
ใช่ลกู จะรังเกียจเสียดแทง
อันท่านทัง้ หกเขยย่อมเคยคลี
นับประสาหน้าเงาะนี้เห็นลึก
แต่ธุระของข้าหาใส่ปาก
พึง่ เห็นว่าชนนีน้ีโปรดปราน

เจ้าเงาะสํารวลสรวลสันต์
จะรับอาสานัน้ สุดปญั ญา
มากลับกลายสรรเสริญเห็นเกินหน้า
ลูกกลัวพระบิดาจะฆ่าแกง
แต่หลังอย่างไรพระย่อมแจ้ง
พระมารดาอย่าระแวงฤทัยนึก
ต่อตียงั แพ้แก่ขา้ ศึก
จะพึง่ พาอย่านึกให้ปว่ ยการ
แสนยากก็ไม่มใี ครสงสาร
อุตส่าห์มาถึงบ้านข้าขอบใจ
(บทละครนอก. 2545 :159)

พฤติกรรมนี้สร้างความขบขันเพราะเห็นตัวละครที่เคยดูถูกเจ้าเงาะกลับต้องให้
เจ้าเงาะช่วยเหลือ การเห็นเจ้าเงาะพูดประชดกับผู้อ่นื เคยปฏิบตั ิไม่ดีกบั ตน ทําให้ผู้อ่านซึ่งเป็ น
ฝา่ ยเงาะรูส้ กึ สมใจทีเ่ ห็นเงาะแสดงความเหนือกว่าตัวละครทีเ่ คยดูถูกตนเองได้กบั ตนได้
2.3.2.15. พฤติ กรรมล้อเลียน
การล้อ เลีย นเป็ น การกลัน่ แกล้ง เพื่อ ให้ไ ด้ร บั ความอับ อาย การล้อ เลีย นสร้า ง
ความขบขันเพราะตัวละครเอกเป็ นฝา่ ยล้อเลียนตัวละครปรปกั ษ์
ตัวอย่างเจ้าเงาะล้อเลียนท้าวสามนต์
พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อเงาะหาปลา
ได้มากกว่าหกเขย เจ้าเงาะจึงกลันแกล้
่
งท้าวสามนต์โดยการล้อเลียนดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
แกล้งเลียนล้อต่อหน้าท้าวสามนต์
เห็นพ่อตาทําไรก็ทาํ มัง่
ทําโจงกระเบนใหม่ไว้หางยาว
แล้วยืนมองป้องหน้าดูจมูก
ตบมือหัวเราะเยาะไยไพ
เห็นทัง้ หกตกประหม่าก้มหน้านิ่ง
จึงชวนรจนาโฉมตรู

เจ้าเงาะก้มกราบยิบสักสิบหน
เฝ้าก่นหัวเราะริกกระดิกเท้า
เหมือนบ้าหลังจริงจริงยิงฟนั ขาว
แกล้วปดั หัวผัวพีส่ าวของเมียไป
เห็นรอยถูกมีดเชือดเลือดยังไหล
บอกใบ้บยุ้ ปากให้เมียดู
ไม่ไหวติงเต็มกลัวตัวเป็ นหนู
ออกประตูรบี กลับไปฉับพลัน
(บทละครนอก. 2545: 129)
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พฤติก รรมนี้ ส ร้า งความขบขัน เพราะเป็ น การกลัน่ แกล้ง เย้า แหย่ พ่อ ตาที่ไ ม่ มี
ความยุตธิ รรม เมื่อผูอ้ ่านเห็นเจ้าเงาะสามารถกลันแกล้
่
งท้าวสามนต์ซ่งึ ถือเป็ นตัวละครปรปกั ษ์ได้
ทําให้รสู้ กึ ยินดี
2.3.2.16. พฤติ กรรมโอ้อวด
การโอ้อวดสร้างความขบขันเพราะผูอ้ ่านรูว้ ่าเป็ นการแสดงสรรพคุณที่มไิ ด้มอี ยู่
หรือพูดเกินความจริง
ตัวอย่างเจ้าเงาะโอ้อวดเรื่องทรัพย์ พฤติกรรมนี้เกิดขึน้ เมื่อนางรจนาเลือกเจ้าเงาะ
เป็ น คู่ค รองจึง ถู ก ท้า วสามนต์ เ นรเทศโดยให้เ หล่ า เสนาไปปลู ก กระท่ อ มให้อ ยู่อ าศัย ที่ป ลายนา
เจ้าเงาะโอ้อวดว่ารํ่ารวยทีไ่ ด้รบั พระราชทานข้าวของเครือ่ งเรือนมากมายดังคําประพันธ์วา่
พระโปรดปรานประทานทับกระท่อม
น่าชมสมบัตเิ รามังมี
่

ทัง้ เครือ่ งใช้ได้พร้อมเพราะบุญพี่
มารศรีอย่าเศร้าเสียใจ
(บทละครนอก. 2545: 101)

การโอ้อวดนี้น่าขําเพราะของทีไ่ ด้รบั พระราชทานมาล้วนเป็ นสิง่ ของธรรมดาสามัญ
อีกทัง้ การโอ้อวดนี้เป็ นการเย้าแหย่ให้นางคลายเศร้าโดยการกล่าวตรงกันข้ามกับสิง่ ทีเ่ ป็ นจริงเพือ่ ให้
นางรจนาขบขันซึง่ ทําให้ผอู้ า่ นขบขันไปด้วย
2.3.2.17. พฤติ กรรมเมามาย
พฤติกรรมของคนเมาสร้างความขบขันเพราะคนเมาไม่สามารถควบคุมสติและ
พฤติกรรมของตนได้ ทําให้แสดงพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติน่าขบขัน
ทหารท้าวยศวิมลเมา พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อเหล่าทหารที่ติดตามท้าวยศวิมล
ไปเมืองสามนต์เพื่อรับพระสังข์กลับไปครองเมือง เหล่าทหารของท้าวยศวิมลได้รบั การเลีย้ งต้อนรับ
จากฝ่ า ยเมื อ งสามนต์ เ ป็ น อย่ า งดี เมื่ อ กิ น เหล้ า เมาแล้ ว ต่ า งก็ แ สดงกิ ร ิ ย าอาการน่ า ขบขัน
ดังคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
ต่างคนกินเหล้าเมามาย
บ้างลุกขึน้ เต้นรําทันที
เพือ่ นกันห้ามว่าอย่านะมึง
ลางคนประกวดอวดรู้
พูดกันเอะอะคะเออ

พวกเสนีรพ้ี ลทัง้ หลาย
ไม่มอี ายพูดโป้งโผงอึง
กูจะซัดชาตรีสกั หน่อยหนึ่ง
มันจะอึงอือ้ ไปอ้ายเกลอ
การกูแล้วใครไม่เสมอ
บ้างอ้าปากรากเรอวุน่ ไป
(บทละครนอก. 2545: 216)
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อารมณ์ขนั นี้เกิดจากการเห็นอาการของคนเมาทีแ่ สดงพฤติกรรมเหลวไหลไร้สาระ
บ้างก็พูดจาเสียงดังเอะอะ บ้างก็โอ้อวดความสามารถของตนเอง บางคนลุ กขึ้นเต้นรําแม้เพื่อน
พยายามห้ามปรามก็ไม่ฟงั บางคนเมาอาเจียนออกมา
2.3.2.18. พฤติ กรรมวิ พากษ์วิจารณ์
พฤติกรรมวิพากษ์วจิ ารณ์สร้างความขบขันเพราะเป็ นการกล่างถึงข้อบกพร่อง
หรือความผิดปกติของตัวละครให้ผอู้ า่ นเห็นภาพทีน่ ่าขบขัน
ตัวอย่างเจ้าเงาะถูกเหล่านางกํานัลกล่าวถึง พฤติกรรมของนางกํานัลนี้เกิดขึน้ เมื่อ
เสนานําตัวเจ้าเงาะมาเข้าเฝ้าเพื่อเข้ารับการเลือกคู่จากนางรจนา เหล่านางกํานัลแอบดูเจ้าเงาะแล้ว
กล่าวถึงรูปร่างของเจ้าเงาะว่าอัปลักษณ์ดงั คําประพันธ์วา่
บัดนัน้
แอบดูอยูท่ บ่ี ญ
ั ชรชัย
บ้างว่าน่าชังเป็ นหนักหนา
รูปร่างอัปรียข์ ท้ี ง้ึ
ลางคนบ่นว่าถ้าเช่นนี้
น่ากลัวตัวดําเหมือนคุลา

ฝูงสนมกํานัลน้อยใหญ่
แลไปเห็นเงาะหัวเราะอึง
แลดูหตู าตื่นทะลึง่
เหมือนหนึ่งภูตผีทก่ี ลางนา
ฟ้าผีเ่ ถิดไม่นึกปรารถนา
ต่างติเงาะปา่ ว่าวุน่ ไป
(บทละครนอก. 2545: 93)

พฤติกรรมและถ้อยคําทีเ่ หล่านางกํานัลทําให้เจ้าเงาะน่ าขบขันเพราะแสดงให้เห็น
ว่ารูป ร่างหน้ า ตาของเงาะนัน้ อัป ลัก ษณ์ แ ละแตกต่ า งไปจากผู้ค นทัวไปมาก
่
ความแตกต่ างหรือ
ความผิดไปจากความเป็ นปกติทาํ ให้ผอู้ า่ นขบขันรูปลักษณ์ของเจ้าเงาะได้
ผลจากการศึกษาอารมณ์ขนั จากตัวละครพบว่ากวีสร้างอารมณ์ขนั ผ่านตัวละครทีม่ ฐี านะสูง
มากกว่า ตัว ละครสามัญ ชน โดยกวีมีวิธีก ารสร้า งอารมณ์ ข นั จากตัว ละครคือ ใช้พ ฤติก รรมของ
ตัวละครที่น่าขบขันเช่นพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา ทางความคิด อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้ สาม
อย่างรวมกัน เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเกิดความขบขันซึง่ เป็ นวิธกี ารทีพ่ บมากทีส่ ดุ การทีผ่ ปู้ ระพันธ์สร้างอารมณ์
ขันจากพฤติกรรมของตัวละครมากกว่าวิธกี ารอื่นเป็ นเพราะบทละครนอกเรื่องสังข์ทองเป็ นวรรณคดี
ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อใช้ในการแสดงละคร การสื่อสารโดยใช้พฤติกรรมของตัวละครจึงเป็ นวิธกี ารที่ทําให้
ผูช้ มเข้าใจและเกิดความรูส้ กึ ร่วมได้งา่ ย
เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าการสร้างอารมณ์ขนั ผ่านพฤติกรรมของตัวละครทีม่ ฐี านะสูงและตัวละคร
ที่เป็ นสามัญชนนัน้ ไม่มคี วามแตกต่างกัน เช่น ตัวละครท้าวสามนต์กบั ตัวละครตายายแสดงความ
กลัวลนลานไม่ต่างกัน แสดงให้เห็นว่าในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ฐานะของ
ตัวละครเป็ นเพียงสิง่ ทีก่ าํ หนดขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับเนื้อเรือ่ งเท่านัน้ ไม่มผี ลต่อการแสดงแต่อย่างใด
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ตัวละครฐานะสูงจึงสามารถแสดงบทตลกได้เช่นเดียวกับตัวละครอื่นหรือแสดงบทขําขันในฉาก
เดียวกันกับตัวละครสามัญชนได้

3. การสร้างอารมณ์ขนั จากภาษา
ภาษาเป็ น เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการถ่ า ยความรู้ส ึก นึ ก คิด ของกวีแ ละเป็ น สื่อ กระตุ้น ให้เ กิด
อารมณ์ความรูส้ กึ แก่ผูอ้ ่าน ภาษาจึงเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เกิดอารมณ์ขนั ในบทละครนอก
เรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์พบการสร้างอารมณ์ขนั จากภาษาดังนี้
3.1. การสร้างอารมณ์ขนั จากระดับภาษา
ภาษาไทยแบ่งภาษาออกเป็ นหลายระดับตามสถานภาพของบุคคลและโอกาสในการใช้
ภาษาดังนี้ ภาษาระดับพิธกี าร ภาษาระดับทางการ ภาษาระดับกึง่ ทางการ ภาษาระดับสนทนา และ
ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก นอกจากนัน้ ยังมีคาํ ราชาศัพท์ซง่ึ เป็ นภาษาสําหรับพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ดว้ ย
ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับ พระราชนิพนธ์กวีเลือกใช้ภาษาระดับภาษาปากหรือ
ภาษาพู ด ของสามัญ ชนทัว่ ไป แม้ต ัว ละครที่มีส ถานภาพสู ง เช่ น พระมหากษัต ริย์ พระมเหสี
พระโอรสและพระธิดา ฯลฯ ก็ไม่ใช้คาํ ราชาศัพท์ การใช้ภาษาปากทําให้เกิดความขบขันได้ดงั นี้
3.1.1. ภาษาปากเป็ นถ้อยคําที่เข้าใจง่าย
ภาษาปากทําให้ผูอ้ ่านเข้าใจเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์ ต่างๆ ได้ง่ายและชัดเจนไม่เกิด
ความสงสัยหรือต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นานเกินไป เหมาะสมกับการเล่าเรื่อง
ที่มุ่ ง ทํา ให้เ กิด ความสนุ ก สนานขบขัน เพราะอารมณ์ ข นั เป็ น อารมณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น ฉับ พลัน ผู้อ่า นจึง
ต้องเข้าใจเรือ่ งราวได้ชดั เจนอย่างรวดเร็ว
ดังตัวอย่างเหตุการณ์พระธิดาทัง้ หกโต้เถียงกับนางรจนา แม้ตวั ละครทีโ่ ต้เถียงกันเป็ น
พระธิดาแต่กวีกล่าวถึงเหตุการณ์น้ีโดยใช้ถอ้ ยคําสามัญไม่ใช้คาํ ราชาศัพท์หรือคําทีย่ ากแก่การเข้าใจ
เลยดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ต่างคนชีห้ น้าแล้วว่าไป
เหตุวา่ ผัวมึงมาถึงก่อน
ผัวกูไม่รจู้ กั จับผักปลา
ดูเยีย่ งผัวเจ้ามันเคล่าคล่อง
นางเมียขึน้ หน้ามาหัวเราะ
เขาขับไล่ไปอยูเ่ สียปลายนา
ไม่มคี วามยําเยงเกรงกลัว

หกนางเคืองขัดอัชฌาสัย
หัวเราะเยาะใครอีรจนา
ทําแสนงอนเจ๋อเจ๊อะสะเออะหน้า
จึงได้มาไม่มากเหมือนหม่อมเงาะ
ห้วยหนองเหนือใต้เข้าใจเสาะ
เปรียบเปรยเย้ยเยาะไม่เจียมตัว
ยังดือ้ ด้านเข้ามาว่าแทนผัว
ไสหัวออกไปเสียจากวัง

82
เมือ่ นัน้
ชิชะหม่อมพีท่ ข่ี น้ึ ซัง
เฝ้ามาขับไล่ไสหัวหู
แต่เห็นเขาหัวร่อก็ระแวง
ผัวพีไ่ ปหาปลากับบ่าวไพร่
ผัวข้าหาปลาประสาโซ
พอรูเ้ ช่นเห็นอยูว่ า่ เท็จจริง
จะให้วา่ หรือจะว่าออกเดีย๋ วนี้
แค้นใจคิดจะใคร่อยูท่ ะเลาะ
ถ่มนํ้าลายรดให้แล้วไคลคลา

รจนาตอบไปดังใจหวัง
ออกประดังด่าทอเล่นพอแรง
โกรธหรือว่าดูจมูกแหว่ง
ออกสกัดสแกงแกล้งพาโล
น้อยหรือช่างได้มาอักโข
แต่จมูกไม่โหว่เหมือนผูด้ ี
สูป้ ิดปากหากนิ่งเสียดอกพี่
แล้วเหลียวดูสามีเห็นขึงตา
แต่เจ้าเงาะชีช้ วนไปเคหา
ตามผัวออกมาไม่พรันพรึ
่ ง
(บทละครนอก. 2545: 123-124)

จากตัวอย่างข้างต้นกวีใช้ภาษาระดับภาษาปากหรือถ้อยคําสามัญ เช่น เมื่อกล่าวถึง
พระธิด าทัง้ หกแทนที่จ ะใช้คํ า ราชาศัพ ท์ก็เ รีย กว่ า “หกนาง” เมื่อ กล่ า วถึง ความรู้ส ึก โกรธของ
เหล่าพระธิดาก็ใช้คาํ ว่า “เคือง” แม้ในถ้อยคําสนทนาด้วยกันเองของเหล่าพระธิดาซึง่ ถือเป็ นพระบรม
วงศานุวงศ์ชนั ้ สูงก็ใช้ภาษาปากไม่ใช้คาํ ราชาศัพท์เลย เช่น ใช้คาํ สรรพนามว่า อี มึง ผัว เมีย ฯลฯ
การใช้ภ าษาระดับ ภาษาปากซึ่งเป็ นถ้อ ยคํา สามัญจึงทํา ให้ผู้อ่า นเข้า ใจเหตุ ก ารณ์
ที่เ กิด ขึ้น ได้ง่ า ยเห็น ภาพตัว ละครทะเลาะกัน ได้ช ัด เจนเหมาะสมกับ บทละครนอกที่เ น้ น ความ
สนุกสนาน
เมื่อเปรียบเทียบกับบทละครในเรื่องอิเหนา ในเหตุ การณ์ ท่นี างษุ ษ บาแสดงความ
ขัด เคือ งใจต่ อ นางจิน ตะหราพบว่ า กวีใ ช้ คํ า ราชาศัพ ท์ แ ละถ้ อ ยคํ า ที่มีร ะดับ ภาษาเหมาะสม
กับสถานภาพของตัวละครพระธิดาดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ดูทชี นนีกแ็ จ้งใจ
จึงหยิบพานสลามาวาง
มิได้เคียมคัลวันทา
เมือ่ นัน้
เห็นนางบุษบานารี
ยิง่ แค้นเคืองระคายนัยนา
จึงเอาพระหัตถ์ซา้ ยทรามวัย

ระเด่นษุษบาศรีใส
ขุน่ เคืองพระทัยไปมา
เชิญเสวยพีน่ างจินตะหรา
แต่ชาํ เลืองนัยนาดูที
ระเด่นจินตะหรามารศรี
ทําทีกริ ยิ าคมใน
กัลยามิใคร่จะทนได้
รับพานเสือกไสไว้ตรงพักตร์
(บทละครเรือ่ งอิเหนา. 2512: 1063-1064)

จากตัว อย่ า งข้า งต้น เห็น ได้ว่ า ถ้อ ยคํ า ในบทละครเรื่อ งอิเ หนานั น้ ผู้อ่ า นต้อ งแปล
ความหมายคําศัพท์และคําราชาศัพท์หลายคําจึงจะเห็นภาพความขัดแย้งระหว่างนางษุษบากับนาง
จินตะหราได้ชดั เจนซึง่ เหมาะสมกับบทละครในทีเ่ น้นความไพเราะของถ้อยคํา
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3.1.2. ภาษาปากขัดแย้งกับสถานภาพตัวละคร
บทละครนอกเรื่ อ งสัง ข์ ท องฉบั บ พระราชนิ พ นธ์ ต ั ว ละครสํ า คั ญ ในเรื่ อ งล้ ว น
เป็ นพระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุ วงศ์ซง่ึ มีสถานภาพทางสังคมสูง ตามฐานะของตัวละครแล้ว
สมควรใช้คําราชาศัพท์ แต่ในบทละครเรื่องนี้ กวีกลับใช้ถ้อยคําภาษาปากทําให้ไม่สอดคล้องกับ
สถานภาพของตัวละคร ตัวอย่างการโต้เถียงกันของเหล่าพระธิดาดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ช่างแคะได้คอ่ นว่าสารพัน
อย่าอือ้ อึงมึงมันกระนัน้ นะ
ผัวพีร่ อดตัวเพราะผัวใคร
เมือ่ นัน้
จึงว่าเห็นผัวกูชวดี
ั่
อย่าสบประมาทกันกระนัน้ เจ้า
เร่งว่าออกไปจะได้ฟงั

รจนาเถียงทะเลาะเยาะหยัน
ฝากไว้กว่ี นั จะเอาไป
ไม่ลดละกันดอกจะบอกให้
เห็นเขาไม่วา่ ไรแล้วได้ที
หกนางร้อนใจดังไฟจี้
อย่างไรนี่วา่ ไปให้จริงจัง
นี่เปล่าเปล่าเตือนค้อนใส่สนั หลัง
ใครอําปลังยัง้ ไว้มใิ ช่คน
(บทละครนอก. 2545: 171)

จากตัวอย่างข้างต้นเหล่าพระธิดาเป็ นพระบรมวงศานุ วงศ์ชนั ้ สูงแต่กลับโต้เถียงกัน
โดยใช้ถอ้ ยคําไม่ต่างจากชาวบ้าน เรียกขานกันด้วยคําว่า มึง มัน กู ผัว เมีย ฯลฯ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
สถานภาพความเป็ นพระธิดาเลยทําให้ผพู้ บเห็นเกิดความขบขัน
ตัวอย่างท้าวยศวิมลด่าว่านางจันทาทีม่ าพูดจาเหน็บแนมตนเพื่อไม่ให้ไปรับนางจันท์
เทวี ถ้อยคําทีท่ า้ วยศวิมลกล่าวล้วนเป็ นภาษาปากทีห่ ยาบคาบดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
อีเอยอีชาติชวั ่
เลีย้ งมันไว้ไย
ล้อเล่นเช่นนี้
ตัวดีมพี ยศ
ทัง้ ตีทงั ้ ด่า
ถูกถองสองดึง

ขึน้ เสียงเถียงผัวหากลัวไม่
จัญไรใจคด
เหลือทีจ่ ะอด
ไม่ลดละมึง
ปากว่ามือถึง
ร้องอึงอือ้ ไป
(บทละครนอก. 2545: 190)

จากตัวอย่างข้างต้นคําที่ท้าวยศวิมลยกมาด่าว่านางจันทา เช่น “อีชาติชว”
ั ่ “จัญไร”
หรือคําเรียกขานว่า “ผัว” “มึง” ไม่เหมาะสมกับทัง้ ผูพ้ ดู คือท้าวสามนต์ทเ่ี ป็ นกษัตริยแ์ ละผูฟ้ งั คือนาง
จันทาเพราะเป็ นมเหสี
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3.2. การสร้างอารมณ์ขนั จากเสียง
การใช้เสียงหมายถึงการใช้คําที่มเี สียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงสัมผัส ทําให้เกิดความ
คล้องจองและมีความหมายทําให้เข้าใจยิง่ ขึน้ ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์มกี าร
สร้างอารมณ์ขนั จากเสียงดังนี้
3.2.1. การสร้างอารมณ์ขนั จากเสียงของคํา
เสียงของคํามีผลต่อความรูส้ กึ ของผูอ้ ่าน รวมถึงทําให้เกิดความรู้สกึ ขบขันด้วย ใน
บทละครนอกเรื่อ งสังข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์ก วีส ร้า งอารมณ์ ข นั จากเสีย งของคําดัง ตัว อย่า ง
คําประพันธ์เหตุการณ์เจ้าเงาะเกีย้ วพาราสีนางรจนาว่า
แสนเอยแสนแขนง
ติเล็กติน้อยคอยนินทา
พีก่ ไ็ ม่หลีกเลีย่ งเถียงสักสิง่
เจ้าเย้ยเยาะว่าเงาะไม่งามแงะ
อย่าประมาทรูปพีเ่ ห็นขีเ้ หร่
ชาวรัว้ ชาวงังไม่ชงั ชิง
ใช่วา่ จะแสร้งแกล้งอวดตัว
ว่าพลางเย้ายวนชวนหัวเราะ

น้อยหรือแกล้งตัดพ้อเล่นต่อหน้า
ค่อนว่าพิไรไค้แคะ
มันก็จริงกระนัน้ นันแหละ
่
แฮะแฮะว่าเล่นหรือว่าจริง
ไม่วา่ เล่นเป็ นเสน่หช์ อบใจหญิง
อุตส่าห์ทง้ิ มาลัยมาให้เงาะ
นานไปพีก่ ลัวจะชมเปาะ
แกล้งปะเหลาะปะแหละและเลียม
(บทละครนอก. 2545: 102)

จากตัวอย่างเสียงของคําว่า แคะ แงะ แฮะแฮะ เปาะ ปะเหลาะปะแหละ กระตุ้น
ให้ผอู้ า่ นหรือผูฟ้ งั เสียงเกิดความรูส้ กึ ขบขันได้
3.2.2. การสร้างอารมณ์ขนั เสียงสัมผัส
เสียงสัมผัสเกิดจากการนํ าคําที่มเี สียงคล้ายกันมาเขียนเรียงกันทําให้เกิดเสียงและ
ช่วยให้เห็นภาพที่น่าขบขัน ดังตัวอย่างเหตุการณ์นางจันทาโต้เถียงกับท้าวยศวิมล กวีใช้คําว่า
“ฮัดเชยกุ๋ยกุ๋ยฮุ่ยหุยเจียว” และ “กุ๋ยกุ๋ย” แม้ผู้อ่านไม่เข้าใจความหมายแต่เสียงของคําทําให้เกิด
อารมณ์ขนั ขึน้ ได้ดงั คําประพันธ์วา่
จะยกรีก้ รีพลไปไหนหนอ
ทุกข์รอ้ นถึงใครไม่เสบย
ดูเหมือนบ้าหลังนังมั
่ วมึน

น่าหัวร่อนักหนาเจ้าข้าเอ๋ย
ฮัดเชยกุ๋ยกุ๋ยฮุย่ หุยเจียว
จนฝ้าขึน้ จับหน้าขอบตาเขียว
(บทละครนอก. 2545: 187)
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ควงกระบองลองแรงแผลงฤทธิ ์
ดูเห็นเต็มกลัวก็หวั เราะ
ตัง้ ท่าทีทาํ เป็ นรําซุย

ไล่ตดิ ตามตีหนีกระจุย
ยิม้ เยาะยกมือขึน้ กุ๋ยกุ๋ย
เบีย้ วบุย้ ปากหลอกกลอกหน้าตา
(บทละครนอก. 2545: 126)

ตัวอย่างเหตุ การณ์ ชายชาวบ้านเข้ารับการเลือกคู่จากนางรจนากวีใช้เสียงของคํา
ทําให้เห็นภาพความชุลมุนวุน่ วายชัดเจนขึน้ ทําให้เกิดอารมณ์ขนั ขึน้ ได้ดงั คําประพันธ์วา่
คับคังทั
่ ง้ ท้องพระโรงชัย
อยากจะใคร่ได้องค์พระธิดา
บ้างชิงทีต่ ตี ่อยปะเตะปะตะ
ตํารวจวังถือหวายวิง่ วน

ผูด้ ปี นเข็ญใจก็ไม่วา่
ต่างคิดสมบัตบิ า้ อยูท่ ุกคน
เอะอะอึงคะนึงสับสน
ไล่ขผู่ คู้ นอยูเ่ ป็ นควัน
(บทละครนอก. 2545: 89)

ตัว อย่ า งเหตุ ก ารณ์ ห กเขยตอนหาปลากวีก ล่ า วถึง หกเขยโดยใช้ ก ลุ่ ม คํ า สัม ผัส
คล้องจองกันว่า “เซอะกระเจอะกระเจิง” และ “เซอะเซิง” ทําให้มเี สียงและเกินมโนภาพหกเขยที่
น่าขบขันดังคําประพันว่า
อ้ายหกเขยเซอะกระเจอะกระเจิง
ั่
ไปประสบพบพีท่ ฝ่ี งชล

เทีย่ วเซอะเซิงหาปลาก็ขดั สน
ทัง้ หกคนกราบกรานขอทานปลา
(บทละครนอก. 2545: 121)

3.3. การสร้างอารมณ์ขนั จากการใช้คาํ ขยาย
คําขยายช่วยให้เห็นภาพของสิง่ ทีข่ ยายนัน้ ชัดเจนขึน้ จึงทําให้ผอู้ ่านมีปฏิกริ ยิ าตอบสนอง
ได้รวดเร็วขึ้นเช่นกัน ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์พบการใช้คําขยายทําให้
เกิดความขบขันดังนี้
3.3.1. คําขยายบอกลักษณะ
คําขยายบอกลักษณะทําให้ผอู้ ่านเห็นลักษณะของสิง่ ทีข่ ยายชัดเจนขึน้ คําขยาย
บอกลักษณะทําให้เกิดอารมณ์ขนั เพราะทําให้เห็นลักษณะทีผ่ ดิ ไปจากปกติหรือผิดไปจากทีค่ วรเป็ น
ดังตัวอย่างเช่น เมื่อท้าวสามนต์ให้เสนาไปบอกเจ้าเงาะให้หาปลามาส่งนัน้ ท้าวสามนต์เรียกเจ้าเงาะ
ดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
คิดพลางทางสังเสนาใน
่
กูจะให้แต่งตัง้ สังเวย

จงรีบไปบอกบรรดาลูกเขย
ตามเคยบวงสรวงเทวัญ
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พรุง่ นี้หาปลามาคนละร้อย
ทัง้ อ้ายเงาะขีค้ รอกจงบอกมัน

ใครได้น้อยจะฆ่าให้อาสัญ
มิได้ปลามาทันจะบรรลัย
(บทละครนอก. 2545: 113)

คําว่าขี้ครอกเป็ นคําดูถูกหมายถึงลูกของทาส ทํา ให้เ ห็นภาพผู้ท่ีถู กล่ า วถึงว่ า
ตํ่าต้อย ไร้คา่ หรือไร้ความสามารถน่าขบขัน
ตัวอย่างเมื่อพระธิดาทัง้ หกมาต่อว่าทีน่ างรจนาเลือกเจ้าเงาะซึง่ มีรปู ร่างอัปลักษณ์
เป็ นคูค่ รอง นางรจนาจึงตอบโต้โดยกล่าวถึงรูปร่างของหกเขยดังคําประพันธ์วา่
อันผัวพีด่ เี หลือเป็ นเนื้อหน่อ
รูปร่างน้อยจ้อยอร่อยใจ
ถึงพีจ่ ะรุง่ เรืองไปเบือ้ งหน้า
ดีแต่จะมาพานรานทาง

เห็นต่อจะบุญหนักศักดิ ์ใหญ่
จงกอดไว้เถิดคะอย่าละวาง
ก็ไม่พง่ึ วาสนาอย่าอวดอ้าง
ไม่อดสูผสี างบ้างเลย
(บทละครนอก. 2545: 98)

นางรจนากล่าวถึงหกเขยว่าเป็ นโอรสกษัตริย์มบี ุญหนักศักดิ ์ใหญ่ แต่ เมื่อกล่าว
ถึงรูปร่างว่าน้อยจ้อยอร่อยใจทําให้เกิดภาพทีน่ ่าขบขัน
ตัวอย่างเหตุการณ์ตอนหาปลา หกเขยหาปลาไม่ได้ตอ้ งไปขอจากพระสังข์ กวีใช้
คําขยายลักษณะของหกเขยว่า “เห็นหกเขยเคอะเซอะมา” คําว่าเคอะแสดงให้เห็นลักษณะประหม่า
ขาดความมันใจของหกเขยทํ
่
าให้ดลู ะครดูน่าขบขันดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เห็นหกเขยเคอะเซอะมา

พระสังข์นงยิ
ั ่ ม้ อยูใ่ นหน้า
สมดังจินดาก็ยนิ ดี
(บทละครนอก. 2545: 117)

3.3.2. คําขยายบอกความรู้สึก
คําขยายบอกความรูส้ กึ ทําให้ผอู้ า่ นเข้าใจความรูส้ กึ นึกคิดของตัวละครได้ชดั เจน
ขึน้ ตัวอย่างเหตุการณ์หกเขยแสดงความหวาดกลัวพระสังข์ทป่ี ลอมเป็ นเทวดากวีขยายกิรยิ ากราบ
เทวดาของหกเขยว่า “ไหว้ทว่ มหัวกลัวฤทธา” และแสดงความรูส้ กึ ของหกเขยว่า “ใจคอทึกทึกนึก
พรัน”
่ ทําให้เห็นความรูส้ กึ กลัวของหกเขยได้ชดั เจนทําให้ผอู้ า่ นเกิดความขบขันดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
สําคัญจิตคิดว่าพระไพร
ใจคอทึกทึกนึกพรัน่
ท่านท้าวสามนต์ผพู้ อ่ ตา

ทัง้ หกอกสันหวั
่ นไหว
่
กราบไหว้ทว่ มหัวกลัวฤทธา
ปากสันเสี
่ ยงสันซั
่ งตายว่า
ให้หาปลาประกวดกับอ้ายเงาะ
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ข้าทอดแหแปรซ้อนแต่เช้าตรู่
ไม่ได้ปลาสักหน่อยชะรอยเคราะห์
กลัวท้าวพ่อตาจะฆ่าเสีย
เทวดาเลีย้ งปลาไว้มากมาย

ออกอ่อนหูหวิ หอบเทีย่ วรอบเกาะ
ฉวยแพ้อา้ ยเงาะสิน่าอาย
สงสารแต่เมียจะเป็ นม่าย
ข้าขอไปถวายพอรอดตัว
(บทละครนอก. 2545: 118)

ตัว อย่ า งเมื่อ กล่ า วถึง ความกลัว ของท้า วสามนต์ ก วีใ ช้คํ า ขยายว่ า “ตระหนก
ตกประหม่า” ทําให้เห็นภาพความกลัวของท้าวสามนต์ได้อย่างชัดเจน และเมื่อนึกถึงฐานะความเป็ น
กษัตริยข์ องท้าวสามนต์แต่กลับแสดงความขลาดกลัวลนลานทําให้เกิดความขบขันขึน้ ดังคําประพันธ์
ว่า
เมือ่ นัน้
ให้คดิ คร้ามครันหวั
่ นวิ
่ ญญาณ์

ท้าวสามนต์ตระหนกตกประหม่า
เหลียวซ้ายแลขวาละล้าละลัง
(บทละครนอก.2545 : 145)

3.3.3. คําขยายบอกกิ ริยาอาการ
คํา ขยายบอกอาการทํ า ให้ผู้อ่ า นเห็น กิร ิย าอาการของตัว ละครได้ช ัด เจนและ
น่ าขบขันมากขึน้ ดังตัวอย่างเมื่อกล่าวถึงกิรยิ าถอยหนีดว้ ยความกลัวของตายายกวีขยายกิรยิ าถอย
ด้วยคําว่า “หดหัว” ทําให้เห็นความกลัวได้ชดั เจนขึน้ ดังคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
ต่างคนต่างไม่ไว้ใจตัว
ทําลับลับล่อล่อรอรัง้
แล้วแข็งขืนอารมณ์สมประดี

ตายายถอยถดหดหัว
เมียผัวขยัน้ พรันเต็
่ มที
เหลียวหลังลนลานคลานหนี
ออกมาเฝ้าภูมมี ทิ นั นาน
(บทละครนอก.2545 :196)

ตัวอย่างคําขยายอาการพูดของเหล่าเสนาด้วยคําว่า “ละลํ่าละลัก หายใจหอบฮัก
ขยักขย่อน” ทําให้เห็นการพูดด้วยความตื่นตระหนกได้ชดั เจนขึน้ ดังคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
ได้ยนิ สุรเสียงท้าวไท
พิดทูลถ้อยคําละลํา่ ละลัก
ไม่รวู้ า่ ใครมาล้อมนคร

เสนาข้าเฝ้าน้อยใหญ่
ต่างคลานเข้าไปตรงบัญชร
หายใจหอบฮักขยักขย่อน
พระภูธรจงทราบพระบาทา
(บทละครนอก.2545 :145)
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ตัวอย่างเหตุการณ์พระสังข์ยอ้ื แย่งรูปเงาะกับนางรจนากวีใช้คําแสดงกิรยิ าของ
นางรจนาว่า “นางมือเหนียว” ทําให้เห็นภาพนางรจนายือ้ แย่งไม่ยอมปล่อยได้ชดั เจนและทําให้ผอู้ ่าน
เกิดความขบขันดังคําประพันธ์วา่
น่าเอยน่าหัวเราะ
กลับเถียงเสียงแข็งเข้าแย่งยือ้
ถึงเจ้ามิให้กไ็ ม่ฟงั
ฮึดฮัดขัดเขมรเป็ นเกลียว

เก้อแล้วนี่เงาะของเจ้าหรือ
เอออะไรใจดือ้ จริงจริงเจียว
น่าชังน้อยหรือนางมือเหนียว
แย่งยุดฉุดเหนี่ยวกันไปมา
(บทละครนอก.2545 :109)

3.4. การสร้างอารมณ์ขนั จากสํานวน
สํานวนคือการใช้ถ้อยคําในลักษณะที่ไม่กล่าวถึงโดยตรงหรือกล่าวอย่างหนึ่งแต่หมายถึง
อีกอย่างอย่างหนึ่งผูอ้ า่ นต้องอาศัยการตีความจึงจะเข้าใจ ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองกวีใช้สาํ นวน
เพือ่ สร้างภาพให้เกิดความขบขันดังตัวอย่างเช่น
กวีใช้สํานวน “ใจเหมือนปลาซิว” เพื่อแสดงให้เห็นความขี้ขลาดตาขาวของหกเขย ทําให้
หกเขยดูน่าขบขันดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ยิม้ พลางทางตรัสตัดพ้อ
แล้วเอามีดกรีดลับกับศิลา
มือบีบหนีบจมูกไว้สองนิ้ว
ทําเงือ้ มีดกระหยับจับจ้อง
เอาแล้วนะฉะเชือดเลือดแดง

พระสังข์สรวลสันต์กลัน้ หัวร่อ
เอออะไรใจคอเหมือนปลาซิว
ทัง้ หกตกประหม่าหน้านิ่ว
อย่าบิดพลิว้ ดุกดิกพลิกแพลง
ทีใ่ จชัวกลั
่ วร้องจนเสียงแห้ง
จมูกแหว่งโหว่วนิ่ สิน้ ทุกคน
(บทละครนอก.2545 : 119)

ตัวอย่างต่อมากวีใช้สาํ นวน “เสือลากหาง” หมายถึง การทําท่าทีเป็ นเซื่องซึมหรือไม่สนใจ
ซึ่ง เป็ น กลอุ บ ายให้ผู้อ่ืน ตายใจแล้ว เข้า ทํา การอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง โดยไม่ท นั ให้รู้ต ัว ทํา ให้ผู้อ่ า น
เห็นภาพการกลันแกล้
่
งทีน่ ่าขบขันของเจ้าเงาะดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ทําบอกใบ้ให้รสู้ าํ คัญ
ก้มลงหลอนหลอกกลอกคอ
ทําเหมือนบ้าใบ้ได้แต่ออื
เห็นพีเ่ มียชําเลืองเคืองค้อน
ถือไม้เท้าก้าวเดินเป็ นท่าทาง

เจ้าเงาะเห็นวุน่ วางเข้ากางกัน้
แกล้งกระชัน้ กระโชกโบกมือ
หกนางด่าทอก็ไม่ถอื
ตบมือหัวร่อล้อเลียนาง
ก็ฉุดเมียมาสอนให้คอ้ นบ้าง
ทีเสือลากหางให้นางกลัว
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แล้วเด็ดใบไม้ปิดจมูกเล่น
ชีม้ อื ให้เห็นแล้วเล่นตัว

ทําเป็ นปดั แมลงวันสันหั
่ ว
เย้ายัวพี
่ เ่ มียไปมา
(บทละครนอก.2545 :125).

3.5. การสร้างอารมณ์ขนั จากโวหารภาพพจน์
โวหารภาพพจน์ คือ กลวิธกี ารใช้ภาษาเพือ่ ให้ผอู้ า่ นเกิดภาพในใจ การใช้โวหารภาพพจน์
ช่วยทําให้ผูอ้ ่านเห็นภาพทีน่ ่ าขบขันชัดเจนขึน้ ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองพบว่ากวีใช้โวหาร
ภาพพจน์สร้างอารมณ์ขนั ดังนี้
3.5.1. อุปมา
อุปมา คือ การเปรียบเทียบว่าสิง่ หนึ่งเหมือนกับสิง่ หนึ่ง อุปมาช่วยทําให้ผูอ้ ่าน
เห็นภาพทีน่ ่ าขบขันชัดขึน้ ดังตัวอย่างเมื่อกล่าวถึงรูปลักษณ์ของเจ้าเงาะกวีเปรียบร่างกายเจ้าเงาะ
ว่าเหมือนกับสิง่ ต่างๆ ทีผ่ ดิ ไปจากลักษณะของคนปกติทาํ ให้เกิดภาพทีน่ ่าขบขันดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เนื้อตัวเป็นลายคล้ายเสือปลา
ผมหยิกยุง่ เหยิงเหมือนเซิงฟกั

ท้าวสามนต์เห็นเงาะชังนํ้าหน้า
ไม่กลัวใครใจกล้าดุดนั
หน้าตาตละยักษ์มกั กะสัน
(บทละครนอก.2545 :93-94)

ชะนางคนดีไม่มชี วั ่
รูปร่างน่าหัวร่อเหมือนตอไม้
มันน่าเชยน่าชมสมประกอบ
หูตาบัง้ แบวเหมือนแมวคราว

ช่างเลือกผัวงามนักน่ารักใคร่
เอออะไรพุงโรสันหลังยาว
พอชอบทํานองหม่อมน้องสาว
เขาเล่าลืออือ้ ฉาวช่างไม่อาย
(บทละครนอก. 2545: 97)

เมื่อเจ้าเงาะแสดงความดีใจที่ได้รบั พระราชทานกระท่อมและของใช้กวีให้นางรจนา
เปรียบกระท่อมทีอ่ ยูน่ นั ้ ว่าเหมือนรังอีกาทําให้เห็นว่าคํากล่าวของเจ้าเงาะไม่จริงและความดีใจนัน้ น่า
ขบขันดังคําประพันธ์วา่
น่าเอยน่าชัง
เหย้าเรือนเหมือนกันกับรังกา

ช่างอวดมังอวดมี
่
ไม่อายหน้า
แค่นคิดสมบัตบิ า้ น่าหัวเราะ
(บทละครนอก.2545 :101-102)
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เมือ่ กล่าวถึงความอาการตัวสันเพราะความกลั
่
วของตายายกวีเปรียบเหมือนปลาทีถ่ ูก
ทุบหัว “ระรัวตัวสันดั
่ งตีปลา” ทําให้ผอู้ ่านเห็นความหวาดกลัวของตายายได้ชดั เจนและทําให้เกิด
ความขบขันขึน้ ดังคําประพันธ์วา่
ตาร้องด่าพลันมิทนั รู้
วิง่ พันกันมาทัง้ ตายาย
ระรัวตัวสันดั
่ งตีปลา
ปากตัวกูชวเป็
ั ่ นพ้นไป

ใครทําหลานกูไอ้ฉิบหาย
เห็นเขาวุน่ วายก็ตกใจ
กลับวิง่ หนีมาหาช้าไม่
ด่าให้หากเขามิได้ยนิ
(บทละครนอก.2545 :39)

3.5.2. อุปลักษณ์
อุปลักษณ์ คือการเปรียบเทียบว่าสิง่ หนึ่งเป็ นอีกสิง่ หนึ่ง อุปลักษณ์ช่วยทําให้ผูอ้ ่าน
เห็นภาพที่น่าขบขันชัดตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ท่เี หล่าเสนาไปจับพระสังข์ ตายายวิง่ ออกมา
ช่วยเหลือพระสังข์ กวีใช้คําว่า “วิง่ พันกันมาทัง้ ตายาย” ทําให้เห็นภาพของตัวยายทีว่ งิ่ มาพร้อมกัน
และวิง่ กลับไปพร้อมกันด้วยความกลัวสร้างความขบขันแก่ผอู้ า่ น
ตาร้องด่าพลันมิทนั รู้
วิง่ พันกันมาทัง้ ตายาย
ระรัวตัวสันดั
่ งตีปลา
ปากตัวกูชงเป็
ั ่ นพ้นไป

ใครทําหลานกูไอ้ฉิบหาย
เห็นเขาวุน่ วายก็ตกใจ
กลับวิง่ หนีมาหาช้าไม่
ด่าให้หากเขามิได้ยนิ
(บทละครนอก.2545 :39)

ตัวอย่างนางรจนากล่าวถึงรูปร่างของเจ้าเงาะโดยการเปรียบว่าตาของเจ้าเงาะเท่าไข่
ห่าน ส่วนรูปร่างเท่าพ้อม ซึ่งเป็ นภาชนะสานขนาดใหญ่สําหรับบรรจุขา้ วเปลือก ทําให้ผูอ้ ่านเห็น
ภาพรูปร่างหน้าตาของเจ้าเงาะมีความแปลกประหลาดน่าขบขันดังคําประพันธ์วา่
น้อยหรือนันน่
่ ารักอยูอ่ กั โข
รูปร่างช่างกระไรเหมือนยักษ์มาร
บิตุรงค์ทรงศักดิ ์รักใคร่
จอบเสียมสารพัดจัดให้พร้อม

หูหนาตาโตเท่าไข่หา่ น
ลํา่ สันขันจ้านสักเท่าพ้อม
จึงโปรดให้สงิ สูอ่ ยูก่ ระท่อม
พอสมทีท่ าํ ปลอมแปลงมา
(บทละครนอก.2545 :101-102)

3.5.3. เลียนเสียง
การเลียนเสียง หมายถึง การใช้คําเพื่อเลียนเสียงธรรมชาติ การใช้ภาพพจน์ประเภท
นี้ทําให้เหมือนได้ยนิ เสียงนัน้ จริงๆ ดังตัวอย่างเมื่อกล่าวถึงการโต้เถียงกันระหว่างพระสังข์กบั
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นางรจนา พระสังข์ขู่ว่าจะทําร้ายนางรจนาโดยเลียนเสียงการตีว่า “สักผาง” เมื่อพิจารณาผู้กล่าว
เป็ นตัวละครเอกทําให้เกิดภาพทีน่ ่าขบขันขึน้ ดังคําประพันธ์วา่
แล้วว่าน่าชังช่างทําเยีย
ดูด๋ยู งั ดือ้ เข้ายือ้ คร่า
จะเอาเงาะของเขาไปเผาไฟ
หรือเจ้าชอบใจจะใส่เล่น
นอกรีตน้อยหรือมือคันคัน

ชิงเงาะทะเลาะเมียมีไ่ ป
ยิง่ ว่าแล้วยังหาฟงั ไม่
ทําได้ไม่เกรงข่มเหงกัน
จะได้เป็ นนางเงาะเหมาะขัน
จะใคร่รนั เข้าสักผางนางคนดี
(บทละครนอก.2545 :109)

ตัว อย่า งเหตุ ก ารณ์ ต ายายกลัว ท้า วยศวิม ลหนี ข้นึ ไปซ่อ นบนเรือน ตายายไม่กล้า
ทําเสียงดังเพราะกลัวท้าวยศวิมลรูว้ ่าตนว่อนอยู่ท่ไี หน กวีใช้คําเลียนเสียงว่า “กลัวจะดังเกรียบ
กรอบหมอบกระแต” ซึง่ แสดงให้เห็นความกลัวของตายายชัดเจนและทําให้ผอู้ ่านเกิดความขบขันดัง
คําประพันธ์วา่
เข้าถึงห้องในยังไม่หยุด
กลัวจะดังเกรียบกรอบหมอบกระแต

ยายพาตามุดเข้าใต้แคร่
ไม่ไหวติงนิ่งแน่ภาวนา
(บทละครนอก.2545 :194)

3.5.4. อวพจน์
อวพจน์ คือโวหารทีก่ ล่าวน้อยเกินความจริง เพื่อเน้นความรูส้ กึ ทําให้เห็นภาพได้งา่ ย
และแสดงความรู้สกึ ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเหตุ การณ์ เมื่อหกเขยหาปลามาได้คนละตัวสองตัว
ท้าวสามนต์จงึ ตําหนิดงั คําประพันธ์วา่
บ่าวไพร่ไปด้วยก็หนักหนา
กูคดิ นิดเดียวดอกครัง้ นี้

ได้ปลามาไม่พอจะเซ่นผี
หาไม่ชวี จี ะบรรลัย
(บทละครนอก.2545 :122)

การเซ่นไหว้ผปี กติใช้อาหารเพียงนิดเดียวเท่านัน้ การทีท่ า้ วสามนต์กล่าวว่าปลาทีห่ ก
เขยได้มานัน้ ไม่พอจะเซ่นผีเป็ นการกล่าวน้อยกว่าความเป็ นจริงเพื่อเน้นความรูส้ กึ ว่าหกเขยหาได้นิด
เดียวทําให้เกิดความขบขันขึน้
ตัวอย่างเมื่อเสนาไปจับเจ้าเงาะมาเข้ารับการเลือกคู่ เหล่าเด็กเลีย้ งโคเข้ามาข่มขูห่ า้ ม
ไม่ให้จบั เจ้าเงาะ เหล่าเสนาจึงขูก่ ลับว่าจะตีเหล่าเด็กเลีย้ งโคและเรียกเหล่าเด็กเลีย้ งโคว่า “หัวเหาเต่า
เล็น” ดังคําประพันธ์วา่
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บัดนัน้
เหม่เจ้าเหล่านี้หลังจะลาย
รับสังให้
่ เอาตัวอ้ายเงาะปา่
มันเป็ นใบ้บา้ ว่ายากเย็น

เสนาฮึกฮักชักหวาย
อย่าวุน่ วายอ้ายหัวเหาเต่าเล็น
จะทอดพระเนตรหน้าตาไม่เคยเห็น
เอ็งรูใ้ จได้เล่นกับมันมา
(บทละครนอก.2545 :92)

การเรียกเด็กเลี้ยงโคว่าหัวเหาเต่าเล็นเป็ นการกล่าวน้ อยกว่าความเป็ นจริง เพราะ
อย่างไรหัวคนก็ใหญ่กว่าหัวเหาแน่ นอน การกล่าวเช่นนี้เน้นให้เห็นว่าเหล่าเด็กเลี้ยงโคเป็ นเด็กเล็ก
ไม่มพี ษิ สงอะไรแต่กลับกล้ามาข่มขูเ่ หล่าเสนาทําให้ผอู้ า่ นเห็นภาพทีน่ ่าขบขัน
3.5.5. ปฏิ พากย์
ปฏิพากย์ คือการใช้ถอ้ ยคําทีม่ คี วามหมายตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกันมากล่าวร่วมกัน
ตัวอย่างเมือ่ นางรจนาและเจ้าเงาะถูกขับไล่ให้ไปอยูก่ ระท่อมปลายนา เจ้าเงาะแสดงความดีใจทีไ่ ด้รบั
พระราชทานกระท่อมและข้าวของว่า “พระโปรดปรานประทานทับกระหม่อม ทัง้ เครื่องใช้ได้พร้อม
เพราะบุญพี่
น่ าชมสมบัตเิ รามังมี
่ มารศรีอย่าเศร้าเสียใจ” นางรจนาจึงต่อว่าเจ้าเงาะดังคํา
ประพันธ์วา่
น่าเอยน่าชัง
เหย้าเรือนเหมือนกันกับรังกา

ช่างอวดมังอวดมี
่
ไม่อายหน้า
แค่นคิดสมบัตบิ า้ น่าหัวเราะ
(บทละครนอก.2545 :101-102)

จากตัวอย่างข้างต้นนางรจนากล่าวถึงสิง่ ที่ได้รบั ว่าเป็ น “สมบัติบ้า” ถือเป็ นคํา
ปฏิพากย์เพราะ “สมบัต”ิ หมายถึงทรัพย์ทม่ี คี ่าเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าปรารถนา ส่วน “บ้า” หมายถึงอาการเสีย
จริตเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่น่าปรารถนา การนํามากล่าวร่วมกันทําให้เกิดความขบขัน
ผลจากการศึกษาการสร้างอารมณ์ขนั ผ่านกลวิธที างภาษาในบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
ฉบับ พระราชนิ พ นธ์มีด งั นี้ การใช้ถ้อยคํา สามัญ ทําให้ผู้อ่า นเข้า ใจง่า ยและเป็ น ระดับ ภาษาที่ไ ม่
สอดคล้องกับสถานภาพของตัวละคร การใช้เสียงของคําและเสียงสัมผัส การใช้คาํ ขยายบอกลักษณะ
คําขยายบอกความรูส้ กึ และคําขยายบอกกิรยิ าอาการ การสร้างอารมณ์ขนั จากสํานวนและโวหาร
ภาพพจน์
กลวิ ธี ก ารสร้ า งอารมณ์ ข ัน ในบทละครนอกเรื่ อ งสัง ข์ ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์ ใ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กวีมกี ลวิธใี นการสร้างอารมณ์ขนั 3 ลักษณะคือ การสร้าง
อารมณ์ขนั จากเนื้อเรือ่ ง การสร้าอารมณ์ขนั จากตัวละครและการสร้างอารมณ์ขนั จากภาษา ดังนี้
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การสร้างอารมณ์ขนั จากเนื้อเรื่อง กวีสร้างอารมณ์จากเนื้อเรื่องทีม่ เี หตุการณ์ความขัดแย้ง
2 ประเภทคือ ความขัด แย้ง ระหว่ า งตัว ละครที่ไ ม่ล งรอยกัน และความขัด แย้ง ระหว่ า งตัว ละคร
กับบริบท ความขัดแย้งระหว่างตัวละครทีไ่ ม่ลงรอยกันสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มคือ ความขัดแย้ง
ระหว่ า งตัว ละครที่เ ป็ น สมาชิก ในครอบครัว และความขัด แย้ง ระหว่ า งตัว ละครที่ไ ม่เ ป็ น สมาชิก
ในครอบครัว โดบพบความไม่ลงรอยกันของตัวละครทีเ่ ป็ นสมาชิกในครอบครัวมากทีส่ ุด ภาพความ
ขัดแย้งในครอบครัวเหล่านี้เป็ นภาพสะท้อนครอบครัวไทยในอดีตได้เป็ นอย่างดี ส่วนความขัดแย้ง
ระหว่างตัวละครกับบริบทเป็ นความไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวละครกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
การสร้างอารมณ์ขนั จากตัวละคร กวีมกี ลวิธดี งั นี้คอื การสร้างอารมณ์ขนั ผ่านรูปลักษณ์
ของตัวละคร กวีสร้างอารมณ์ขนั จากตัวละครทีม่ รี ปู ลักษณ์บกพร่องหรือผิดไปจากลักษณะปกติของ
มนุ ษย์ทวไปหรื
ั่
อผิดไปจากความคาดหวังของผูอ้ ่าน การสร้างอารมณ์ขนั ผ่านบุคลิกของตัวละคร กวี
สร้างอารมณ์ขนั จากตัวละครที่มบี ุคลิกชอบกลันแกล้
่
งผูอ้ ่นื บุคลิกขลาดกลัว และบุคลิกโอ้อวดแต่
ไร้ความสามารถ ส่วนการสร้างอารมณ์ขนั ผ่านพฤติกรรมของตัวละคร กวีให้ตวั ละครแสดงพฤติกรรม
ทีผ่ ดิ ไปจากปกติหรือแสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตนทําให้ผอู้ ่านรูส้ กึ ขบขันดังนี้
พฤติกรรมหลอกลวง พฤติกรรมทําร้าย พฤติกรรมโต้เถียง พฤติกรรมโกรธ พฤติกรรมเยาะเย้ย
พฤติกรรมดูถูก พฤติกรรมอับอายขายหน้า พฤติกรรมกลัว พฤติกรรมแก้ตวั พฤติกรรมหยอกล้อ
พฤติกรรมเขินอาย พฤติกรรมผิดหวัง พฤติกรรมโอ้อวด พฤติกรรมพรํ่าเพ้อ พฤติกรรมซุ่มซ่าม
พฤติกรรมเหนื่อยอ่อน พฤติกรรมชุลมุนวุน่ วาย พฤติกรรมอิจฉาริษยา พฤติกรรมประชด พฤติกรรม
เข้าใจผิด พฤติกรรมขี้เซา
พฤติกรรมวิพากษ์วจิ ารณ์ พฤติกรรมเสียใจ พฤติกรรมเย่อหยิง่
พฤติกรรมข่มขู่ พฤติกรรมง้องอน พฤติกรรมหึงหวง พฤติกรรมโลภ พฤติกรรมสงสัย พฤติกรรม
หลอกล่อ และพฤติกรรมเมามาย
การศึกษาการสร้างอารมณ์ขนั ผ่านกลวิธที างภาษา กวีสร้างอารมณ์ขนั โดยการใช้ถ้อยคํา
สามัญทําให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและเป็ นระดับภาษาที่ไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตัวละครที่เป็ น
กษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุ วงศ์ การใช้เสียงของคําและเสียงสัมผัส การใช้คําขยายบอกลักษณะ คํา
ขยายบอกความรู้สึก และคํา ขยายบอกกิร ิยาอาการ การสร้างอารมณ์ ข นั จากสํา นวนและโวหาร
ภาพพจน์คอื อุปมา อุปลักษณ์ เลียนเสียง อวพจน์ และปฏิพากย์

บทที่ 4
การศึกษาเปรียบเทียบบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์
กับบทละครเรื่องสังข์ทองฉบับต่างๆ
การศึกษาเปรียบเทียบบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กบั บทละครเรื่อง
สังข์ทองฉบับต่างๆ นี้เป็ นการศึกษาบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ร่วมกับบทละคร
นอกเรื่องสังข์ทองฉบับอื่น คือบทละครนอกเรื่องสังข์ทองทีป่ ระพันธ์ขน้ึ ก่อนฉบับพระราชนิพนธ์และ
บทละครนอกเรื่องสังข์ทองที่นําบทพระราชนิพนธ์ไปดัดแปลงเพื่อใช้ในการแสดงละคร เพราะเรื่อง
สังข์ทองเป็ นวรรณคดีทม่ี กี ารเล่าสืบต่อกันมาเป็ นเวลาช้านาน ดังนัน้ เรื่องสังข์ทองทีป่ ระพันธ์ขน้ึ ใหม่
ย่อมมีความสัมพันธ์กบั เรื่องสังข์ทองทีป่ ระพันธ์ขน้ึ ก่อน การศึกษาร่วมกันแสดงให้เห็นลักษณะร่วม
ตลอดจนลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นของบทละครฉบับพระราชนิพนธ์ได้ชดั เจนขึน้
การศึกษาเปรียบเทียบบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กบั บทละครเรื่อง
สังข์ทองฉบับต่างๆ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาร่วมกับบทละครเรือ่ งสังข์ทองดังนี้
1. บทละครนอกสังข์ทองสมัยกรุงศรีอยุธยา ฉบับหอสมุดแห่งชาติ พิมพ์โดยสํานักพิมพ์
คลังวิทยาพ.ศ. 2508
2. บทละครนอกเรือ่ งสังข์ทอง ตอน มณฑาลงกระท่อม มหาวิทยาลัยพายัพ พิมพ์โดยศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2537

1. การศึกษาบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กบั บทละครนอกเรื่อง
สังข์ทองสมัยกรุงศรีอยุธยา
การศึกษาบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กบั บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับ
อยุธยาซึ่งเป็ นบทละครที่ได้รบั การประพันธ์ขน้ึ ก่อนเป็ นการศึกษาเพื่อทําให้ได้ทราบว่าผูป้ ระพันธ์
บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ได้สบื ทอดสิง่ ใดมาจากฉบับก่อนหน้าและสิง่ ใดเป็ น
สิง่ ที่ผูป้ ระพันธ์ฉบับพระราชนิพนธ์เพิม่ เติมเข้าไป มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างอันจะทําให้
เห็นลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ได้ชดั เจน
บทละครนอกสังข์ทองฉบับบอยุธยาที่ตกทอดมาถึงปจั จุบนั มีเพียงตอนเดียวคือตอนตีคลี
เริม่ ต้นเนื้อหาหลังจากหกเขยแพ้การตีคลีแล้วว่า
ได้ฟงั ถ้อยทีคาํ เจ้าฉายา ท่านท้าวสามนตราชา กลับคืนเข้าไปปราสาทชัย
(บทละครนอกฉบับอยุธยา. 2508:74)
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ถึงพระสังข์เลียบนครความว่า
ขึน้ มหารถทองผ่องใส โยธาแห่แหนแน่นไป สังให้
่ สารถีขบั รถ ออกนอกทวารวังใน
เทีย่ วรอบขอบฯ
(บทละครนอกฉบับอยุธยา.2508:130)

เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ เนื้ อ หาของบทละครนอกเรื่อ งสังข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์พ บว่า
ตรงกับตอนที่ 8 พระสังข์ตคี ลีโดยเริม่ ตัง้ แต่
ครัน้ ถึงไพชนมนเทียรทอง
ลดองค์ลงนังบนบั
่
ลลังก์
จึงดํารัสตรัสเรียกนางมณฑา
ความทุกข์จะปรึกษาหารือ
เจ้าเตือนสติพเ่ี มือ่ กีน้ นั ้
อันเจ้าเงาะลูกเขยของเราไซร้
เจ้าอุตส่าห์แข็งใจออกไปหา
ให้เจ้าเงาะปรานีชว่ ยชีวติ

เสด็จตรงขึน้ ท้องพระโรงหลัง
นิ่งนังครางออดกอดมื
่
อ
แม่เอ๋ยมาใกล้พถ่ี งึ นี่หรือ
จะทําถือเชิงชัน้ ฉันนัน้ ไย
จริงอยูห่ าทันคิดไม่
เห็นจะกูเ้ วียงชัยได้ดงั คิด
บอกว่าพีเ่ ฒ่านี้รบั ผิด
มาต่อฤทธิ ์ตีคลีแทนบิดา
(บทละครนอก.2545 :155-156)

ถึงตอนที่ 9 ท้าวยศวิมลตามพระสังข์ความว่า
เมือ่ นัน้
เสด็จยังเกยลาหน้าพระลาน
ช้างทรงตรงออกทวารวัง
เสียงฆ้องกลองชนะสนันไป
่

พระสังข์ทรงศักดากล้าหาญ
ขึน้ ทรงคชสารชาญชัย
โยธาหน้าหลังไม่นบั ได้
คลาไคลไปตามมรคา
(บทละครนอก.2545: 202)

แม้เนื้อหาของบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับอยุธยาทีต่ กทอดมาถึงปจั จุบนั มีไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ แต่กถ็ อื ว่ามีเนื้อหาเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กบั บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
ฉบับพระราชนิพนธ์ได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงคุน้ เคยกับบทละครนอกเรื่อง
สังข์ท องฉบับ อยุธ ยาเป็ น อย่า งดี สัง เกตได้จ ากทัง้ สองฉบับ มีเ นื้ อ หาและถ้อ ยคํา คล้ายกัน หลาย
ประการ เช่น ตอนท้าวสามนต์นําเครื่องทรงมาให้เจ้าเงาะแล้วเงาะไม่ชอบใจทําให้ทา้ วสามนต์โกรธ
บทละครนอกฉบับอยุธยากล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้วา่
เมื่อนัน้ ท้าวสามนต์ได้ฟงั ชังนํ้าหน้า
มันจะเอาอย่างไรทีไ่ หนมา ชิอา้ ยเงาะป่านี่
เหลือใจ เครือ่ งทรงของกูมใิ ช่ชวั ่ เกินตัวมันเสียเป็ นไหนไหน จองหองพองขนเป็ นพ้นใจ มัน
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เห็นไม่มที พ่ี ง่ึ แล้ว
ได้ความเจ็บชํ้าระกําใจ เพราะอีจนั ไรลูกแก้ว
เสียดายของกูไม่รแู้ ล้ว
เครื่องแก้วแต่ครัง้ พระอัยกา จะให้อา้ ยเงาะสวมกาย ความกูเสียดายเป็ นหนักหนา มิให้จาํ ให้
อ้ายเงาะปา่ สังให้
่ เอามาทันใด
(บทละครนอกฉบับอยุธยา.2508:79-80)

ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกันนี้วา่
เมือ่ นัน้
อ้ายเงาะถ่อยร้อยย่างช่างมารยา
นี่แม่ยายแล้วสิรใิ ห้
นํ้าหน้าจะสอดใส่ทไ่ี หนเป็ น
แล้วจัดเครือ่ งทรงอย่างเอก
คิดเสียดายนักของรักกู
ว่าพลางทางร้องเรียกไป
จงเตรียมพลผูกช้างฉับพลัน

ท้าวสามนต์ฟงั ชังนํ้าหน้า
กูวา่ ไม่ผดิ ปากจะยากเย็น
เมือ่ มันไม่เคยพบเคยเห็น
ทําเล่นเครือ่ งต้นเลือกคนรู้
แต่ครัง้ อภิเษกพระเจ้าปู่
จนอยูจ่ าํ ใจต้องให้มนั
เหวยเสนาในใครอยูน่ นั ่
กูจะจรจรัลไปปลายนา
(บทละครนอก.2545 :163)

หรือเหตุการณ์เมื่อพระสังข์ถอดรูปเงาะบทละครนอกสมัยอยุธยากล่าวถึงท่าทางของท้าว
สามนต์วา่
เข้าไปในทับเห็นลูกเขย พ่อเจ้ากูเอยงามเหลือใจ วิง่ เข้าสวมกอดลูกเขยไว้ ทําให้พอ่
โกรธโกรธา พ่อไม่รเู้ ลยเท่ากิง่ ก้อย ลูกน้อยมางามเป็ นหนักหนา พระอินทร์มาล้อมพระพารา
จึงวอนลูกยาให้ถอดเงาะ
(บทละครนอกฉบับอยุธยา.2508:82)

ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกันนี้วา่
เข้าไปในทับเห็นลูกเขย
น้อยหรือรูปร่างเหมือนเทวดา
ผิวเนื้อเรือ่ เรืองเหลืองประหลาด
ฟ้าผีเ่ ถิดเอ๋ยลูกเขยเรา

พ่อเจ้าลูกเอ๋ยงามนักหนา
หน้าตาจิม้ ลิม้ พริม้ เพรา
ดังทองคําธรรมชาติหล่อเหลา
งามจริงแล้วเจ้านางมณฑา
(บทละครนอก.2545 :163)

จากตัวอย่างทีย่ กมานัน้ แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระพันธ์บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราช
นิพนธ์ทรงคุน้ เคยกับบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับอยุธยาเป็ นอย่างดีและนํ าบทละครฉบับอยุธยา
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มาเป็ นต้นเค้าในการพระพันธ์ฉบับพระราชนิพนธ์ การศึกษาเปรียบเทียบบทละครนอกทัง้ สองฉบับ
ได้ผลดังนี้
1.1. การศึกษาเปรียบเทียบเนื้ อเรื่อง
ผลจากการศึก ษาพบว่ า เนื้ อ เรื่อ งของทัง้ สองฉบับ มีค วามคล้า ยคลึง กัน เป็ น ส่ว นใหญ่
มีเหตุ การณ์ สําคัญที่แตกต่ างกันอยู่เ พียงเหตุ การณ์ เดียวคือ ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับ
อยุธยามีเหตุการณ์ประหารชีวติ นางจันทาทีท่ ําเสน่ หใ์ ห้ทา้ วยศวิมลหลงใหล ในขณะทีฉ่ บับพระราช
นิพนธ์ไม่มเี หตุการณ์น้ี ฉบับพระราชนิพนธ์มเี พียงถ้อยคําทีท่ า้ วยศวิมลพูดกับนางจันท์เทวีถงึ การ
ลงโทษนางจันทาว่า
แม้นได้ลกู เรามาถึงธานี
อย่าเศร้าสร้อยโศกศัลย์รนั ทด

จะฆ่าอีคนร้ายให้ตายหมด
พีไ่ ม่ปดไม่ลวงเจ้าดวงใจ
(บทละครนอก.2545:195)

หลังจากนัน้ ในฉบับพระราชนิพนธ์กไ็ ม่ได้มกี ารกล่าวถึงหรือลงโทษนางจันทาเลย ส่วน
เหตุการณ์อ่นื ๆ นัน้ ต่างกันเพียงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น บทละครนอกฉบับอยุธยาท้าวยศวิมล
ให้เสนาไปรับนางจันท์เทวีก่อน เมือ่ นางไม่ยอมมาจึงเสด็จด้วยพระองค์เอง แต่ในฉบับพระราชนิพนธ์
พระองค์เสด็จเองตัง้ แต่ต้น เป็ นต้น เพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปเป็ นตาราง
เปรียบเทียบเนื้อเรือ่ งดังนี้
ตาราง 1 เปรียบเทียบเนื้ อหาระหว่างบทละครนอกสมัยอยุธยากับบทละครนอก
เรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิ พนธ์
บทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองสมัยอยุธยา
-นางมณฑาไปขอร้องให้เงาะช่วยตีคลี

บทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์
-นางมณฑาไปขอร้องให้เงาะช่วยตีคลี

-พระสัง ข์ส ามารถเอาชนะพระอิน ทร์ไ ด้ค รอง -พระสัง ข์ส ามารถเอาชนะพระอิน ทร์ไ ด้ค รอง
เมืองสามนต์
เมืองสามนต์
-พระอินทร์ไปขูท่ า้ วยศวิมลให้ไปรับนางจันท์เทวี -พระอินทร์ไปขูท่ า้ วยศวิมลให้ไปรับนางจันท์เทวี
กับพระสังข์กลับมาครองเมือง
กับพระสังข์กลับมาครองเมือง
-ท้าวยศวิมลส่งเสนาไปตามหานางจันท์เทวีแต่
นางไม่ยอมกลับ
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ตาราง 1(ต่อ) เปรียบเทียบเนื้ อหาระหว่างบทละครนอกสมัยอยุธยากับบทละครนอก
เรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิ พนธ์
บทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองสมัยอยุธยา
-นางจันทาทราบข่าวว่าท้าวยศวิมลจะไปรับนาง
จันท์เ ทวีด้วยพระองค์เองจึงเข้าไปเยาะเย้ย ให้
เปลีย่ นใจแต่ถูกท้ายศวิมลไล่ตี

บทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์
-นางจันทาทราบข่าวว่าท้าวยศวิมลจะไปรับนาง
จันท์เ ทวีด้วยพระองค์เองจึงเข้าไปเยาะเย้ย ให้
เปลีย่ นใจแต่ถูกท้ายศวิมลไล่ตี

-นางจันทาให้แม่หมอเฒ่าสุเมธาเข้ามาทําเสน่ ห์
อีกครัง้ แต่ทา้ วยศวิมลมาพบเสียก่อน
-ท้าวยศวิมลสังประหารชี
่
วติ จันทาและพวกข้อหา
ทําเสน่ห์
-ท้าวสามนต์ไปรับนางจันท์เทวี

-ท้าวสามนต์ไปรับนางจันท์เทวี

-ท้าวสามนต์และนางจันท์เทวีปลอมตัวเข้าเมือง -ท้าวสามนต์และนางจันท์เทวีปลอมตัวเข้าเมือง
สามนต์
สามนต์
-เทวดาดลใจให้พระสังข์กระวนกระวายใจเสด็จ -เทวดาดลใจให้พระสังข์กระวนกระวายใจเสด็จ
เลียบพระนคร
เลียบพระนคร
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงปรับปรุง
เนื้อเรื่องบทละครจากสมัยอยุธยาโดยการตัดเหตุการณ์ทไ่ี ม่สร้างความขบขันและเหตุการณ์ทท่ี ําให้
เกิดอารมณ์โศกเศร้าทําให้ฉบับพระราชนิพนธ์สร้างความสนุ กสนานมากขึน้ เพราะการให้เสนาไปรับ
นางจันท์เทวีก่อนดังในฉบับอยุธยานัน้ ไม่ทําให้เกิดความขบขันได้เท่ากับให้ทา้ วยศวิมลเสด็จไปเอง
ส่วนเหตุการณ์ประหารชีวติ นางจันทานัน้ ทําให้ผอู้ ่านเกิดความโศกเศร้าจึงไม่ได้กล่าวถึงดังตัวอย่าง
เหตุการณ์ประหารชีวติ นางจันทาในบทละครนอเรือ่ งสังข์ทองฉบับอยุธยา
เมือ่ นัน้ นวลนางจันทาก็ใจหาย สมประดีไม่มอี ยูก่ บั ตาย แลเห็นช้างพลายเขาเอามา
นวลนางกันแสงแล้วโศกี เทวีตงั ้ แต่จะแลหา จันทีลกู รักของแม่อา แต่จะตามแม่มาก็ไม่ม ี แล
ไปพอเห็นเขาพามา เสนาขับคนให้หลบหนี ฝา่ ยว่านวลนางจันที กอดบาทชนนีเข้ารํ่าไร
แม่เจ้าประคุณของลูกแก้ว สุดความคิดแล้วจะทําไฉน ไม่รทู้ ค่ี ดิ อ่านประการใด สูดใจ
ลูกแล้วในครัง้ นี้ ลูกทูลขอโทษไม่โปรดให้ ภูวไนจะฆ่าให้เป็ นผี โอ้กรรมอะไรพระชนนี เมื่อ
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อยูด่ ดี จี ะหนีไป แม่เอาชีวติ ลูกไปด้วย ลูกจะขอสูม้ ว้ ยไปเกิดใหม่ อยูห่ ลังลูกวังเวงใจ ลูกจะ
เห็นหน้าใครเหมือนมารดา แม่เจ้าประคูณของลูกเอ๋ย ไม่ควรเลยจะม้วยสังขาร พากันตายทิง้
ยายสุเมธา ทัง้ ขุนโหราก็พลอยม้วย รํ่าพลางนางแสนโศกศัลย์ ดังหนึ่งนางนัน้ จะตายด้วย ใจ
สลดระทดระทวย ระหวยเหียนเวียนวิงนิ่งแน่ไป
(บทละครนอกฉบับอยุธยา: 115-116)

1.2.การศึกษาเปรียบเทียบอารมณ์ขนั
ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิ พนธ์มี
อารมณ์ขนั มากกว่าบทละครนอกเรื่องสังข์ทองสมัยอยุธยา ซึ่งแสดงเห็นพระอัจฉริยภาพของกวีท่ี
ประพันธ์บทละครให้มคี วามขบขันและความสนุ กสนานมากกว่าต้นฉบับ โดยมีการปรับปรุงเพิม่ เติม
ความขบขันดังนี้
1.2.1.การแทรกอารมณ์ขนั
ในเหตุการณ์เดียวกัน ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับอยุธยาไม่สร้างความขบขัน
แต่ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กลับมีอารมณ์ขนั เพิม่ ขึน้ มาดังนี้
ในเหตุ การณ์ ท่ที ้าวสามนต์ให้นางมณฑาไปขอร้องเงาะให้มาตีคลี ในฉบับกรุงเก่า
กล่าวถึงกิรยิ าของนางมณฑาว่า
เมื่อนัน้ จึงโฉมนวลนางสุมณฑา ได้ฟงั ถ้วยคําพระราชา หัวปี เมียว่ามิฟงั เลย พระ
มาชิงชังแต่เจ้าเงาะ จําเพราะมารักแต่หกเขย ครัน้ จนเข้าเล่าเจ้าเมียเอย หกเขยไม่ช่วยชีวาลัย
เมื่อกระนี้จะให้ออกไปหา อายแก่เงาะป่าหรือหาไม่ เมียทูลขอโทษสักเท่าไร ตัง้ ใจแต่ลว้ นจะ
ฆ่าดี ครันว่าเท่านัน้ ก็เยือ้ งย่าง ออกมาจากปรางค์ปราสาทศรี เถ้าแก่แลชาวแม่ขนั ที ตาม
เสด็จเทวีเจ้าออกไป
(บทละครนอกฉบับอยุธยา. 2508: 74)

แต่ในฉบับพระราชนิพนธ์กวีได้แทรกเหตุการณ์ทท่ี ําให้ผอู้ ่านเกิดความขบขันขึน้ โดย
ให้นางมณฑาแสดงกิรยิ านินทาเยาะเย้ยท้าวสามนต์ก่อนออกเดินทางดังนี้
เมือ่ นัน้
นิ่งเสียไม่คาํ นับรับวาจา
จนจริงจะวิง่ ไปหาเงาะ
สิน้ มานะสะทะแล้วพระเอย
ว่าพลางทางยิม้ แย้มหยัน
พรังพร้
่ อมสาวสุรางคนิกร

โฉมนางมณฑาเสน่หา
นางนังนิ
่ นทาว่าเปรียบเปรย
น่าหัวเราะหนักหนาเจ้าข้าเอ๋ย
เงาะเงยก็จะให้ไปง้องอน
แล้วลุกจากแท่นสุวรรณบรรจถรณ์
บทจรไปยังบ้านปลายนา
(บทละครนอก. 2545: 156)
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เมื่อนางมณฑาไปถึงกระท่อม ในบทละครนอกฉบับอยุธยาเงาะไม่ได้แสดงกิรยิ าใด
เพียงแต่เฉยอยู่ แต่ในฉบับพระราชานิพนธ์กวีให้เจ้าเงาะแสดงกิรยิ าหยอกล้อนางมณฑาดังนี้
เมือ่ นัน้
เฝ้าแต่แลมาแลไป
นังยองยองมองดู
่
แล้วปูผา้
ราวกับจะรับศีลสมภาร
แล้วลุกมาหาครกตําหมาก
ล้วงมือค้นได้ในก้นกระทาย
ฉวยมีดผ่าหมากดิบหยิบใส่
ทําเหมือนอยูว่ ดั วาดังทารก
แล้วมาเก็บแฟงฟกั ผักหญ้า
รจนาว่าไฮ้เบื่อจะตาย

เจ้าเงาะทําเหมือนถวายตัวใหม่
ไม่เข้าใจนบนอบหมอบกราน
พนมมือเมินหน้าท่าแบกขวาน
พังพาบกราบกรานท่านแม่ยาย
ไม่พบสากเจ้ากรรมใครทําหาย
เอาปูนป้ายพลูใส่ลงในครก
อุตส่าห์ตาํ ตัง้ ใจมิให้หก
ประเคนครกเข้าไปให้แม่ยาย
ใส่กระบุงแบกมาให้เมียถวาย
ช่างไม่อายสาวสรรค์กาํ นัลใน
(บทละครนอก. 2545: 156)

นางมณฑาและรจนาขอร้องให้เจ้าเงาะไปตีคลี ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับ
อยุธยาพระสังข์ไม่ตอ้ งการถอดเงาะเพราะเกรงว่าจะทําให้ไม่ได้พบพระมารดาดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้ พระสังข์ดงั อกจะแล่งไหล จะถอดเงาะออกเสีย ก็ไ ม่ไ ด้ ที่ไ หนจะพบพระ
มารดา ครัน้ จะมิเข้าไปตีคลี รจนาน่าทีจ่ ะสังขาร์ จะคิดไฉนดีนะอกอา จําจะอาสาพระภูม ี
(บทละครนอกฉบับอยุธยา. 2508: 77-78)

ส่วนในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์นนั ้ เจ้าเงาะไม่ได้นึกถึงมารดา
เลยกลับมุง่ ทีจ่ ะกลันแกล้
่
งพ่อตาแม่ยายเพียงอย่างเดียวดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
สงสารรจนายาใจ
แต่คดิ แค้นแม่ยายกับพ่อตา
ถ้าแม้นไม่งอนง้อต่อกู
แล้วผินผันหันหลังให้แม่ยาย
กระดิกเท้าทีทาํ เป็ นสําราญ

เจ้าเงาะฟงั เมียเสียไม่ได้
ร้องไห้วอนว่าน่าเอ็นดู
จะทรมาเสียก่อนให้อ่อนหู
จะทําเชิงเฉยอยูใ่ ห้ชา้ นาน
หยิบกระบายมาตัง้ นังสาน
่
ใครว่าขานอย่างไรไม่นําพา
(บทละครนอก. 2545: 158)

เหตุการณ์ตอนเงาะขอเครื่องทรงเพื่อไปตีคลี ในบทละครนอกสมัยอยุธยากล่าวถึง
ความรูส้ กึ ของท้าวสามนต์เพียงนึกเสียดายเท่านัน้ แต่กจ็ ดั หาให้ทนั ทีวา่
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เมือ่ นัน้ ท้าวสามนต์ราชา ได้ฟงั สาวศรีทลู มา จัดหาเครื่องทรงทันที ล้วนแก้วมณีม ี
ค่า ให้อา้ ยเงาะปา่ น่าบัดสี เสียดายของกูลว้ นดีดี สาวศรีจงเร่งเอาไป
(บทละครนอกฉบับอยุธยา. 2508: 78)

ส่วนในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ ท้าวสามนต์กลับกล่าววาจา
เยาะเย้ยเงาะทําให้เกิดความขบขันดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ชอบแต่นุ่งผ้าค่าบาทเฟื้อง
หน้าตาหัวหูยยู่ ่ี
ไม่สมกับเครือ่ งทองของทัง้ นัน้
ว่าพลางทางมีบญ
ั ชาการ
จงไปจัดมงกุฎกุณฑล
ของกูดดี มี นี กั หนา
จะเลือกให้ไอ้เงาะสักสํารับ

ท้าวสามนต์หวั เราะเงาะทรงเครือ่ ง
แหวนทองเหลืองลูกปดั จัดให้มนั
ถ้าใส่เครือ่ งชาตรีทจี ะขัน
แต่จะต้องให้มนั ด้วยจําจน
สังเจ้
่ าพนักงานเครือ่ งต้น
สร้อยสนสังวาลบานพับ
เก่าแก่แต่บรรดาเครือ่ งประดับ
เร็วเร็วรีบกลับมาฉับไว
(บทละครนอก. 2545: 161)

เมื่อพระสังข์ถอดรูปในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับอยุธยา นางมณฑาเพียงแสดง
อาการดีใจมากเท่านัน้ ดังคําประพันธ์วา่
ฝา่ ยนางสุมณฑาผูแ้ ม่ยาย เห็นดังจะวายชีวติ ม้วย ลูกเขยข้างามเป็ นหนักหนา จะไป
บอกพ่อมาให้ดดู ว้ ย
(บทละครนอกฉบับอยุธยา. 2508: 82)

แต่ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ได้เพิม่ ให้นางมณฑาทําความ
เคารพพระสังข์เพราะคิดว่าเป็ นเทวดาด้วยทําให้เกิดอารมณ์ขนั ขึน้ ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
คิดว่าเทวาสุรารักษ์
นางนบนอบหมอบกรานกราบไหว้
พระมารดานิ่งอยูไ่ ม่รคู้ วาม
นางมณฑาว่าอ่อกระนัน้ หรือ
ลูกเขยข้าถอดเงาะเหมาะเหลือใจ
น้อยหรือน่ารักเป็ นนักหนา
สอดใส่เครือ่ งประดับก็รบั รอง
คิดคิดขึน้ มาน่าหัวเราะ
อัปยศอดอายขายหน้าตา

นางมณฑาแลดูไม่รจู้ กั
อกใจทึกทักให้ครันคร้
่ าม
ลูกสาวยุดฉุดไว้แล้วร้องห้าม
ลูกเขยถอดเงาะงามแล้วเป็ นไร
แม่คนซื่อสําคัญว่ามิใช่
นางลูบไหล่ลบู หลังนังมอง
่
หน้าตาจิม้ ลิม้ ยิม้ ย่อง
ผิวพรรณผุดผ่องดังทองทา
เอารูปเงาะสวมใส่ทาํ ใบ้บา้
เจ้าแกล้งแปลงมาแม่ไม่รู้
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รจนายาจิตช่างคิดถูก
ทีน้ีแหละลอยแก้วแล้วลูกกู

หมายมันพั
่ นผูกก็ควรอยู่
โฉมตรูแย้มยิม้ กระหยิม่ ใจ
(บทละครนอก. 2545: 165)

ฝา่ ยท้าวสามนต์ในบทละครนอกฉบับอยุธยานัน้ เมื่อนางมณฑาเรียกให้เข้าไปดูพระ
สังข์กไ็ ม่ได้อดิ ออดอะไรเพียงแต่เดินเข้าไปด้วยความไม่เต็มใจเท่านัน้ ดังคําประพันธ์วา่
ท่านท้าวสามนต์ผพู้ อ่ ตา ไม่เชื่อเมียว่าซังตายไป
(บทละครนอกฉบับอยุธยา. 2508: 82)

แต่ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ ท้าวสามนต์ไม่ยอมไปทันที
ทําให้เกิดการโต้ตอบทางวาจากับนางมณฑายืดยาวสร้างอารมณ์ขนั แก่ผอู้ า่ นดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เออราวกับใครเขาไม่รู้
ขืนจะให้ไปดูลกู เขยเงาะ
อย่าอวดโอ้โป้ปดลดเลีย้ ว
แล้วตรัสกับเสนานินทาเมีย
รูปทองทีไ่ หนเล่าเฝ้าชมเชย
เมือ่ นัน้
เขาจะริบฉิบหายทัง้ เวียงชัย
กลับมาหัวเราะเยาะเย้ยข้า
ไม่ลวงหลอกดอกนะพระเอย
ฟ้าผีเ่ ถิดหนาไม่วา่ เล่น
จริงจริงนะขาอย่าหัวเราะ

ท้าวสามนต์หวั เราะเยาะยิม้ อยู่
รําคาญหูจจู้ ไ้ี ปทีเดียว
มันสิเหมาะหนักหนาเหมือนม่าเหมีย่ ว
พระอินทร์มาเขียวเขียวไม่เชื่อเลย
ตะแกเสียจริตผิดแล้วเหวย
เงาะเงยน่าเกลียดขีเ้ กียจไป
นางมณฑาว่าดู๋ดอ้ื ไปได้
น่าชังช่างกระไรไม่เชื่อเลย
จะว่าใครเป็ นบ้านิจจาเอ๋ย
ลูกเขยเราไซร้มใิ ช่เงาะ
ท้าวเห็นกลัวแต่จะชมเปาะ
แม้นไม่เหมาะตีเมียเสียให้ตาย
(บทละครนอก. 2545 : 166)

เมื่อพบพระสังข์แล้วท้าวสามนต์ในฉบับพระราชนิพนธ์แสดงความดีใจและโอ้อวดว่า
ในสมัยยังหนุ่มตนเองก็มรี ปู ร่างงดงามเช่นกันซึง่ พฤติกรรมนี้ไม่ปรากฏในฉบับอยุธยาดังคําประพันธ์
ว่า
เมือ่ นัน้
เห็นนางมณฑาว่าวุน่ วาย
เข้าไปในทับเห็นลูกเขย
น้อยหรือรูปร่างเหมือนเทวดา
ผิวเนื้อเรือ่ เรืองเหลืองประหลาด
ฟ้าผีเ่ ถิดเอ๋ยลูกเขยเรา

ท้าวสามนต์สรวลสันต์ไม่ผนั ผาย
จึงชังตายดําเนินเดินมา
พ่อเจ้าลูกเอ๋ยงามนักหนา
หน้าตาจิม้ ลิม้ พริม้ เพรา
ดังทองคําธรรมชาติหล่อเหลา
งามจริงแล้วเจ้านางมณฑา
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ถึงตัวพีเ่ มือ่ ครัง้ ยังหนุ่มแน่น
ไม่แกล้งอวดทรวดทรงหน้าตา
แต่ไม่เหมาะเหมือนลูกเขยคนนี้
แพ้เขาทีเ่ นื้อไม่เป็ นทอง

รูปร่างก็ออ้ นแอ้นโอ้อ่า
ใส่ชฎาเครือ่ งประดับก็รบั รอง
เป็ นต่อพีอ่ ยูร่ าวสักสามสอง
กระนัน้ น้องยังรักว่ารูปงาม
(บทละครนอก.2545: 166-167)

พร้อมทัง้ แก้ต ัวว่าที่ข บั ไล่เงาะออกจากเมืองนัน้ เป็ นเพราะการยุยงของผู้อ่ืนไม่ใ ช่
ความผิดของตน พฤติกรรมเหล่านี้ของท้าวสามนต์สร้างความขบขันแก่ผอู้ า่ นดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ลูกเขยกูผดู้ สี นั ดาน
สมยศสมศักดิ ์น่ารักใคร่
พระลูบหลังลูบไหล่ไปมา
อ้ายหกเขยยุพอ่ ให้ขบั เจ้า
บิดาโฉดเฉาเบาความ
อย่าถือโทษโกรธพ่อเลยหนอลูก
แม้นเจ้ามีชยั ชนะคลี

ท้าวสามนต์ตบพระหัตถ์ฉดั ฉาน
เป็ นเผ่าพงศ์วงศ์วานกษัตรา
ทีน้ีไม่อบั อายขายหน้า
จูบซ้ายจูบขวาลูกข้างาม
แค้นใจยายเฒ่าก็ไม่หา้ ม
ไม่รเู้ ลยว่างามถึงเพียงนี้
ว่าลบหลูด่ ถู กู ขับหนี
พ่อจะมอบบุรใี ห้ครอบครอง
(บทละครนอก. 2545: 167)

ในตอนที่พระสังข์ต้องการม้าสําหรับใช้ในการตีคลี บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับ
อยุธยาเหล่าเสนาสามารถจับม้าได้โดยง่ายดังคําประพันธ์วา่
ได้ฟงั เสนารับสังใส่
่ เกศี ชวนกันเร่งออกมา ไล่จบั อาชาทันที บัดใจก็ได้พาชี ขาว
ดังสําลีศรีใส อาบนํ้าชําระมโนมัย แล้วใส่เบาะอานตระการตา
(บทละครนอกฉบับอยุธยา.2508 :84)

ส่วนในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์นนั ้ เกิดความชุลมุนวุ่นวายสร้าง
ความขบขันแก่ผอู้ า่ นกว่าทีเ่ สนาจะได้มา้ มาก็ตอ้ งให้เทวดามาช่วยดังคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
รับสังแล้
่ วชิงกันวิง่ พรู
จึงแยกย้ายรายกันเข้าล้อม
ไล่สกัดทางโน้นทางนี้
ลางคนเข้ามาเอาหญ้าล่อ
ม้าชกหกล้มคะมําไป

เสนีสเ่ี หล่าทีเ่ ฝ้าอยู่
มาดูเห็นม้าก็ยนิ ดี
วิง่ อ้อมเอาเชือกขึงอึงมี่
พาชีหนีหลบว่องไว
ฉวยผมหน้าคว้าคอไว้ได้
เลีย้ วไล่ดดี กัดกระจัดกระจาย
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เทวัญบันดาลให้เสนา
จึงผูกเครือ่ งสุวรรณพรรณราย

จับม้ามาได้ดงั ใจหมาย
แล้วจูงมาถวายทันที
(บทละครนอก.2545 :169)

ในระหว่างทีพ่ ระสังข์ตคี ลีกบั พระอินทร์นนั ้ ฉบับอยุธยาไม่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของ
ท้าวสามนต์เลยแต่ฉบับพระราชนิพนธ์กล่าวถึงพฤติกรรมของท้าวสามนต์และประชาชนทีม่ าดูการ
ตีคลีสร้างความขบขันให้กบั ผูอ้ า่ นว่า
เมือ่ นัน้
ตบมืออือเออชะเง้อคอ
ลุกขึน้ โลดเต้นเขม้นมุง่
มึนเมือ่ ยเหนื่อยบอบหอบฮัก
ฉวยคนโทถมยามาดื่มนํ้า
หยิบบุหรีจ่ ุดไฟไหม้ลามเลีย
สาละวนตึงตังกําลังวุน่
พีก่ พ็ านแก่ชราหูตามัว

ท้าวสามนต์รอ้ งรับให้ดพี อ่
เห็นลูกเขยเป็ นต่อหัวร่อคัก
พลัดผลุดลงมาขาแทบหัก
พิงพนักนังโยกตะโพกเพลี
่
ย
หกควํ่าสําลักแล้วบ้วนเสีย
วัดถูกจมูกเมียไม่รตู้ วั
แม่คุณขอโทษอย่าโกรธผัว
ไม่เห็นตัวว่าใครข้างไหนเลย
(บทละครนอก.2545 :177)

บัดนัน้
เห็นเหาะทัง้ สองข้างต่างมีฤทธิ ์
บ้างแหงนหน้าอ้าปากตะลึงตะไล
เบียดเสียดเยียดยัดดังดูมวย
พวกชาววังนังเลิ
่ กมูลด่ี ู
บ้างโกรธเพือ่ นพ้อตัดด้วยขัดใจ
ท้าวสามนต์มองร้องตวาด
ได้จะดูอะไรแล้วไม่กลัว
ท้าวนางตกใจเข้าไปห้าม
แม่เจ้าเถิดแม่คุณอย่าวุน่ วาย
พวกผูห้ ญิงชัน้ ล่างข้างพลับพลา
จ่าโขลนไล่ตหี นีลนลาน

ประชาชนคนดูอกั กนิษฐ์
ให้คดิ พิศวงงงงวย
แลดูภูวไนยเอาใจช่วย
แซ่ซอ้ งร้องอํานวยอวยชัย
อึงคะนึงหนวกหูหา้ มไม่ไหว
ทีท่ างอะไรของตัว
อีอุบาทว์เหล่านี้มใิ ช่ชวั ่
เคยตัวตีเสียให้แทบตาย
อะไรรูปงามงามไม่กลัวหวาย
หลังจะลายเปล่าเปล่าไม่เข้าการ
เบียดกันรันเข้ามาถึงหน้าฉาน
สับสนอลหม่านมีไ่ ป
(บทละครนอก.2545 :178)

หลังจากพระสังข์ตคี ลีชนะพระอินทร์ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับอยุธยาท้าว
สามนต์ดใี จไปรับพระสังข์ทนั ทีดงั คําประพันธ์วา่
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ท่า นท้าวสามนต์ทรงเดช กับองค์อคั เรศมเหสี ดีใ จไปรับพระภูม ี เข้าโรงพิธี
ฉับพลัน
(บทละครนอกฉบับอยุธยา. 2508 : 87)

แต่ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ทา้ วสามนต์แสดงความดีใจมาก
กวีใช้คําว่า “ท้าวสามนต์ลนลานลงไปหา” และโอ้อวดว่าเมื่อสมัยยังหนุ่ มตนก็มฝี ี มอื ในการตีค ลี
เช่นกันพฤติกรรมเหล่านี้ทาํ ให้ทา้ วสามนต์ดนู ่าขบขันขึน้ ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
จูงกรต้อนรับขึน้ พลับพลา
ปราศรัยสวมสอดกอดจูบ
ช่างเคล่าคล่องว่องไวกระไรเลย
พ่อนี้แต่ครัง้ ยังไม่ชรา
เมือ่ ครัง้ บ้านเมืองดีตพี นัน
ทีหนีทไี ล่กไ็ วว่อง
แต่ลมื เลอะทีเดียวแล้วเดีย๋ วนี้

ท้าวสามนต์ลนลานลงไปหา
แม่ยายพ่อตาเข้าเชยชม
โลมลูบหลังไหล่ลกู เขย
ทรงสง่าง่าเงยก็งามครัน
อันตีคลีขม่ี า้ นี้ขยัน
ก็ออกชื่อลือกันว่าตัวดี
จะเป็ นรองเจ้าราวห้าเอาสี่
ไพรีลว่ งรูจ้ งึ ดูเบา
(บทละครนอก.2545 :178-179)

เมื่อ ทํ า พิธีอ ภิเ ษกพระสัง ข์ข้นึ เป็ น กษัต ริย์นัน้ ในบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ
อยุธยาท้าวสามนต์สงการให้
ั่
ผอู้ ่นื ไปเตรียมการดังคําประพันธ์วา่
วันนี้ ฤกษ์ดพี จ่ี ะให้ทาํ ขวัญ กับโฉมรจนาแจ่มจันทร์ พ่อจะมอบไอศวรรย์ให้วนั นี้
ว่าแล้วสังให้
่ แต่งการ พนักงานเตรียมไว้ให้ถว้ นถี่ ให้ยกบายศรีมาทันที เถ้าแก่สาวศรีมาพร้อม
กัน
(บทละครนอกฉบับอยุธยา.2508 :86)

แต่ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ท้าวสามนต์กลับลงมือกระทํา
ด้วยตนเอง ทําให้เห็นภาพความวุ่นวายของการเตรียมงานและทําให้ท้าวสามนต์ดูน่าขบขันขึ้น
ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เทีย่ วตรวจงานการข้างหน้าข้างใน
บัดเดีย๋ วไปให้เมียแต่งธิดา
ครัน้ เสร็จนําหน้าพาไปเกย

ท้าวสามนต์ไม่อยูส่ ขุ ลุกวิง่ ไขว่
มิได้หยุดยัง้ นังลงเลย
่
บัดเดีย๋ วมาจัดแจงแต่งลูกเขย
ร้องห้ามเฮ้ยอย่าขวางทางลูกกู
(บทละครนอก.2545 :180)
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1.2.2. ขยายอารมณ์ขนั ให้มากขึน้
การขยายความขบขันให้มากขึน้ เป็ นการเพิม่ อารมณ์ขนั ที่มอี ยู่เดิมในบทละครนอก
เรือ่ งสังข์ทองฉบับอยุธยาให้มากขึน้ ในฉบับพระราชนิพนธ์ดงั นี้ เมือ่ พระอินทร์ตอ้ งการให้ทา้ วยศวิมล
ไปรับนางจันท์เทวีและพระสังข์กลับมาครองเมือง ในตอนนี้บทละครนอกฉบับอยุธยามีอารมณ์ขนั
จากความกลัวของท้าวยศวิมลอยูแ่ ล้วดังตัวอย่างเช่น
เหาะร่อนอยูต่ รงบัญชรชัย ร้องเรียกเข้าไปเป็ นหลายหน เหวยเหวยท้าวยศวิมล จะ
ปน่ วันนี้บแ้ี บน จะเชือดเนื้อเถือหนังสักพันชิน้ กากินมิให้จะเหลือแค่น นอนซมอยูไ่ ยทีใ่ นแท่น
ศีรษะจะแบนบีแ้ ล้ว เมือ่ นัน้ ท้าวยศวิมลได้ยนิ แว่ว ตกใจเอ๊ะใครหลากแล้ว ลุกจากแท่นแก้ว
วิง่ มา พระค่อยเยีย่ มมองตามช่องแกล แลเห็นตกใจเป็ นหนักหนา ระรัวตัวสันดั
่ งตีปลา หนี
กลับเข้ามาแท่นทอง เจรจาพาทีกไ็ ม่ได้ จะหายเหนื่อยหายใจก็ขดั ข้อง ทํานอนนิ่งหลับกับ
แท่นทองไม่รทู้ จ่ี ะร้องไปหาใคร
(บทละครนอกฉบับอยุธยา.2508 :88-89)

ในฉบับ พระราชนิ พ นธ์ก วีก็ย งั รัก ษาอารมณ์ ข นั ที่เ กิด จากความกลัว ลนลานของ
ท้าวยศวิมลไว้เช่นเดิม แต่ทําให้ทา้ วยศวิมลดูน่าขบขันขึน้ โดยการให้ทา้ วยศวิมลร้องขอชีวติ และจะ
สละบัลลังก์ให้พระอินทร์โดยตนจะไปบวชแต่ยงั ขอเมียไปปรนนิบตั หิ นึ่งคน พฤติกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ นี้ทาํ
ให้ทา้ วยศวิมลในฉบับพระราชนิพนธ์ดนู ่าขบขันมากขึน้ ดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เห็นพระอินทร์ตงั ้ ท่าง่าตระบอง
เมือ่ ข้าอยูด่ ดี ไี ม่มโี ทษ
จงโปรดบอกข้าเจ้าเอาบุญ
หรือจะเอาสมบัตพิ สั ถาน
เชิญช่วยชีแ้ จงให้แจ้งใจ
ตัวข้าก็จะลาออกบวชเสีย
จะจําศีลภาวนาอยูห่ าวัด
ข้าเป็ นคนแก่เฒ่าเฉาโฉด
ยกมือไหว้ทว่ มหัวลูกกลัวแล้ว

ท้าวยศวิมลยิง่ หม่นหมอง
เอามือป้องร้องว่าช้าพ่อคุณ
ท่านมาโกรธโกรธาว้าวุน่
ซึง่ เคืองขุน่ คังแค้
่ นด้วยข้อใด
ยศศักดิ ์ศฤงคารเป็ นไฉน
จะมอบให้ทุกสิง่ สารพัด
ขอแต่เมียสักคนปรนนิบตั ิ
รัว้ วังจังหวัดไม่วแ่ี วว
ขอโทษเถิดทูลกระหม่อมแก้ว
แม้นมิโปรดก็แววไม่เป็ นตัว
(บทละครนอก.2545 :183)

ในเหตุการณ์ทน่ี างจันทาเข้ามาเยาะเย้ยท้าวยศวิมลเพื่อให้เกิดความอับอายไม่ไปรับ
นางจันท์เทวีกลับเข้าวัง ในบทละครนอกฉบับอยุธยามีความน่าขบขันจากการโต้เถียงและการทําร้าย
นางจันทาดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
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ครัน้ ถึงจึงเข้าปราสาทศรี เห็นพระภูมนี งั ่ ร้องให้ บังคมทูลถามไปทันใด ร้องไห้ว่าไร
พระราชา นางจันทร์นัน้ ว่ามาอย่างไร ไม่เหมือนพระทัยปรารถนา ได้ยนิ ว่านางไม่เข้ามา
หรือจึงโศกาเป็ นบ้าใจ
(บทละครนอกฉบับอยุธยา.2508 :101)
พระจึงจับตัวได้ กูจะตีมงึ ให้หนักหนา โบยซ้ายป่ายขวา ปากกล้าเหลือใจ ว่าไรไม่
ฟงั แต่งตัง้ เป็ นใหญ่ กลัวกูหรือไม่ รอยไม้ทงั ้ ตัว เหวยเหวยอีจนั ทา ขึน้ หน้าเถียงผัว อุบาทว์
ชาติชวั ่ ไสหัวมึงไป นางจันทาเถียงเล่า พระองค์เจ้าหลงใหล ไล่ตเี มียใย พระไม่ปราณี
เมียผิดสิง่ ไร พระไล่โบยตี หรือเป็ นกาลี เหมือนทีข่ บั ไป
(บทละครนอกฉบับอยุธยา.2508 :104-105)

ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กล่าวถึงเหตุการณ์น้ีเช่นกัน แต่เพิม่
ความน่ าขบขันให้มากขึน้ โดยในเหตุการณ์ทท่ี า้ วยศวิมลไล่ตนี างจันทา กวีได้เพิม่ ท่าทางยัวล้
่ อของ
นางจันทาและอาการปวดเมื่อยของท้าวสามนต์ท่เี กิดจากการไล่ตนี างจันทาทําให้สร้างอารมณ์ขนั
เพิม่ มากขึน้ ดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
อีเอยอีจนั ทา
ฉวยได้ไม้เรียว
ดูด๋ดู า้ นหน้า
โกรธเกรีย้ วเคีย้ วฟนั
ขันเอยขันจ้าน
เขาว่าถูกใจ
ตบหัตถ์ผดั พ่อ
เยาะเย้ยภูม ี
ดูเอยดูเอา
ตีเสียให้ตาย
หวดด้วยไม้เรียว
คนขยันนันแน่
่
ภูเอยภูม ี
แต่ก่อนร่อนชะไร
เดีย๋ วนี้น่ีหนอ
ยิง่ กว่าบ้ายุ
แกล้งเย้ยยิม้ หัว
เลีย้ วล่อรอรัง้
อีเอยอีชาติชวั ่
เลีย้ งมันไว้ไย

กล้าดีแล้วอย่าทําตาเหมียว
ไล่เลีย้ วพัลวัน
กลับมาเย้ยหยัน
ตีรนั รํ่าไป
งุน่ ง่านพาลโกรธโลดไล่
จับไม้ไล่ตี
เลีย้ วล่อหลีกหนี
ทําทีแยบคาย
ขืนเฝ้าเย้ายัวไม่
่ กลัวหวาย
แสนร้ายรังแก
ชํ้าเขียวหลายแผล
วิง่ แร่ไปไย
มาทําโพยโบยตีไม่ปราศรัย
ท้าวไม่มทุ ะลุ
ใจคอร้ายดุ
ดูรนุ ่าชัง
เยาะยัวให้
่ คลัง่
เหลียวหลังแล่นไป
ขึน้ เสียงเถียงผัวหากลัวไม่
จัญไรใจคด
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ล้อเล่นเช่นนี้
ตัวดีมพี ยศ
ทัง้ ตีทงั ้ ด่า
ถูกถองสองดึง
เมือ่ นัน้
เจ็บปวดยับย่อยด้วยรอยไม้
ความกลัวตัวสันงั
่ นงก
ลุกขึน้ เดินด่วนครวญคราง
เมือ่ นัน้
หยุดนิ่งเหนื่อยบอบหอบหายใจ
กูอยากนํ้าอยากท่านักหนานัก
กินนํ้าสําลักกลืนไม่ทนั

เหลือทีจ่ ะอด
ไม่ลดละมึง
ปากว่ามือถึง
ร้องอึงอือ้ ไป
นางจันทาเศร้าสร้อยละห้อยไห้
นํ้าตาไหลเป็ นคราบอาบแก้มคาง
พลัดตกอัฒจันทร์ถงึ ชัน้ ล่าง
กลับมาตําหนักนางทันใด
ท้าวยศวิมลบ่นเมือ่ ยไหล่
ร้องเรียกไปใครนี่อกี าํ นัล
เร็วเร็วไปตักมาสักขัน
มือสันงั
่ นงกหกเพรือ่ ไป
(บทละครนอก.2545 :189-191)

ในเหตุการณ์ท่สี องตายายแสดงความหวาดกลัวทหาร ในบทละครนอกฉบับอยุธยา
นัน้ ตายายแสดงพฤติก รรมที่น่า ขบขันคือ กอดคอกัน ร้อ งไห้หนี ไ ปไต้ถุ น แล้ว เอาพ้อ มครอบเพื่อ
ซ่อนตัวดังคําประพันธ์วา่
เมื่อนัน้ ตาเฒ่าเพชคงก็ตกใจ จึงบอกยายพลันทันใด เอ๊ะใครแน่นบ้านเรา ดีรา้ ย
จะมาจับนางจันทร์ เอาไปฆ่าฟนั เสียอีกเล่า ความผิดจะติดมาถึงเรา จะปรับเอาผูท้ ม่ี าคบไว้
ตัวเราผัวเมียจะพลอยตาย ตายยายกอดคอกันร้องไห้ หนีเข้าไปไต้ถุนวุน่ วาย เอาพ้อมครอบ
ตัวไว้ทงั ้ ยายตา
(บทละครนอกฉบับอยุธยา.2508 :96)

ในฉบับพระราชนิพนธ์ให้ตวั ละครสองตายายแสดงพฤติกรรมทีน่ ่ าขบขันมากขึน้ โดย
สองตายายแสดงความกลัวมากขึน้ จนตัวสันหนี
่ ขน้ึ บ้านเข้าไปถึงห้องแล้วก็ไม่ยอมหยุดก่อนจะเข้าไป
ซ่อนไต้แคร่ดว้ ยความกลัวว่าจะทําให้เกิดเสียงดังจึงได้แต่สวดมนต์ไม่กล้าขยับตัวดังคํากลอนว่า
ฝา่ ยสองเฒ่าชราตายาย
ตัวสันงั
่ นงกตกใจ
เข้าถึงห้องในยังไม่หยุด
กลัวจะดังเกรียบกรอบหมอบกระแต

เห็นคนมามากมายไม่อยูไ่ ด้
วิง่ ขึน้ กระไดไม่เหลียวแล
ยายพาตามุดเข้าใต้แคร่
ไม่ไหวติงนิ่งแน่ภาวนา
(บทละครนอก.2545 :193-194)
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1.2.3. การเพิ่ มเหตุการณ์เพื่อสร้างอารมณ์ขนั
การเพิม่ เหตุการณ์เพื่อสร้างอารมณ์ขนั เป็ นการเพิม่ เหตุการณ์ทไ่ี ม่มใี นบทละครนอก
เรื่องสังข์ทองฉบับอยุธยา แต่ ปรากฏเหตุ การณ์ น้ีข้นึ ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราช
นิพนธ์ดงั นี้
การเพิ่ม เหตุ ก ารณ์ โต้เ ถีย งระหว่างรจนากับ พระธิด าทัง้ หก ในบทละครนอกเรื่อ ง
สังข์ทองฉบับอยุธยานัน้ เมือ่ พระสังข์ถอดรูปเงาะแล้วก็ไปตีคลีทนั ที แต่ในฉบับพระราชนิพนธ์ผกู้ วีให้
พระสังข์เ ข้า ไปในพระราชวัง ก่ อน ทําให้พระธิด าทัง้ หกแสดงความริษ ยานางรจนาและเกิด การ
โต้เถียงกันขึน้ สร้างความขบขันแก่ผอู้ า่ นดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เห็นพระสังข์นงดู
ั ่ ตะลึงตะไล
งามจริงยิง่ มนุษย์ในใต้หล้า
สอดใส่เครือ่ งประดับก็รบั รอง
ดูพลางทางทําสะเทินอาย
เมียงชม้อยคอยรับนัยนา
แล้วเหลียวดูผวั ของตัวมัง่
รูก้ ระนี้ทที ง้ิ พวงมาลัย
ต่างคิดริษยาน้องสาว
เริงร่าหน้าบานเป็ นใบบัว
เมียเจ้ารูปทองสิบสองหนัก
พีน่ ้องพร้อมพรังชั
่ งกระไร
่
เมือ่ นัน้
หัวเราะเยาะหยันขึน้ ทันที
ออกมานังตั
่ ง้ กระทูข้ ขู่ ม่
เมือ่ แรกได้ผวั เงาะเยาะวุน่ วาย
ประเดีย๋ วนี้จะกลับมานับถือ
เป็ นผูใ้ หญ่อะไรอย่างนี้

ทัง้ หกบุตรีพผ่ี ใู้ หญ่
พิศวงหลงใหลใจปอง
น้อยหรือน่าร่วมภิรมย์สมสอง
ผิวเนื้อนวลละอองดังทองทา
ชักชายผ้าห่มก้มหน้า
เสน่หาต้องจิตติดใจ
เห็นนังทุ
่ กข์รอ้ นก็คอ้ นให้
จะเลือกเจ้าเงาะไว้เป็ นของตัว
มานังเท้
่ าแขนเคียงอยูก่ บั ผัว
ลืมกลัวบิดาร้องว่าไป
ยศศักดิ ์ปึ่ งชาหาน้อยไม่
แต่จะยกมือไหว้กไ็ ม่ม ี
รจนาได้ฟงั ทัง้ หกพี่
เออนี่อะไรช่างไม่อาย
เจ้าคารีส้ คี ารมใจหาย
ทัง้ ตัดเป็ นตัดตายจะตบตี
นี่ลมื ไปแล้วหรือนะหม่อมพี่
ข้ามิอยากไหว้ให้เสียมือ
(บทละครนอก.2545 :170-171)

ผลจากการศึกษานี้ แสดงให้เ ห็นว่าผู้ประพันธ์บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราช
นิพนธ์คยุ้ เคยกับบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับอยุธยาเป็ นอย่างดี โดยกวีนําบทละครนอกเรื่องสังข์
ทองฉบับอยุธยามาปรับปรุงให้สร้างอารมณ์ขนั มาก จากการให้ตวั ละครมีพฤติกรรมทีน่ ่ าขบขันมาก
ขึน้ เพิม่ เหตุการณ์ทส่ี ร้างความขบขัน ลดหรือตัดเหตุการณ์ทไ่ี ม่สร้างความขบขันและเหตุการณ์ทท่ี าํ
ให้เกิดอารมณ์โศกเศร้าออก การทีก่ วีนําบทละครนอกเรื่องสังข์ทองซึง่ เป็ นวรรณคดีของชาวบ้านมา
ปรับปรุงให้มคี วามสนุ กสนานขบขันมากขึ้นกว่าต้นฉบับนี้ แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านการ
ประพันธ์และการเข้าถึงความรูส้ กึ ของผูอ้ า่ นได้เป็ นอย่างดี
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2. การศึกษาบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กบั บทละครนอกเรื่อง
สังข์ทอง ตอน มณฑาลงกระท่อม ของมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2537
การศึกษาบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์เปรียบเทียบกับบทละครนอก
เรื่องสังข์ทอง ตอนมณฑาลงกระท่อมของมหาวิทยาลับพายัพนี้เป็ นการศึกษาร่วมกับบทละครนอก
ที่ดดั แปลงจากบทพระราชนิพนธ์เพื่อเพื่อตรวจสอบว่าในการดัดแปลงบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
ฉบับพระราชนิพนธ์ไปใช้ในการแสดงนัน้ มีการนํ าเสนออารมณ์ขนั อย่างไร อารมณ์ขนั ใดที่สบื ทอด
จากฉบับพระราชนิพนธ์ทไ่ี ด้รบั การนําไปใช้ในการแสดง อารมณ์ขนั ใดเป็ นการสร้างขึน้ มาภายหลัง
อันแสดงให้เห็นความโดดเด่นของอารมณ์ขนั ในบทพระราชนิพนธ์เรือ่ งสังข์ทอง ได้ผลการศึกษาดังนี้
2.1. การศึกษาเปรียบเทียบเนื้ อเรื่อง
บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน มณฑาลงกระท่อมนี้ แต่งขึน้ เพื่อใช้แสดงละครนอก ณ
มหาวิทยาลัยพายัพ ในปี พ.ศ. 2537 แบ่งเนื้อหาออกเป็ น 2 องค์ คือ
องค์ท่ี 1 มี 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 รจนาเสีย่ งพวงมาลัย
ตอนที่ 2 พระสังข์ได้นางจรนา
องค์ท่ี 2 มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 พระอินทร์รอ้ นอาสน์
ตอนที่ 2 มณฑาลงกระท่อม
โดยเริ่ม จับ ความตัง้ แต่ น างรจนาเสี่ย งมาลัย เลือ กเจ้า เงาะเป็ น คู่ ค รองจนถึง พระสัง ข์
ยอมถอดรูปเงาะรับอาสาตีคลี โดยเรียงลําดับเหตุการณ์ดงั นี้
1. นางรจนาเสีย่ งพวงมาลัยเลือกเงาะ
2. พระอินทร์ยกทัพมาล้อมกรุง
3. นางมณฑาไปอ้อนวอนเงาะให้มาช่วยตีคลี
4. พระสังข์เปิดเผยตัว
เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหากับบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์พบว่าตรงกับ
เนื้อเรื่องในตอนที่ 6 พระสังข์ได้นางรจนา ถึงตอนที่ 8 พระสังข์ตีคลี จากการเปรียบเทียบแสดง
ให้เห็นว่าบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน นางมณฑาลงกระท่อม ครอบคลุมเนื้อหาฉบับพระราช
นิพนธ์ถึง 3 ตอน แต่บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน นางมณฑาลงกระท่อมของมหาวิทยาลัย
พายัพได้ปรับเนื้อหาให้สนั ้ กระชับเหมาะสําหรับใช้ในการแสดงหนึ่งครัง้ เพื่อให้เห็นความแตกต่าง
ของเนื้อหาอย่างชัดเจนผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําตารางเปรียบเทียบเนื้อหาระหว่างบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
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ฉบับพระราชนิพนธ์กบั บทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองตอนมณฑาลงกระท่อมดังนี้
ตาราง 2 เปรียบเทียบเนื้ อหาระหว่างบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิ พนธ์
กับบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนมณฑาลงกระท่อม
บทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์
บทละครนอกเรือ่ งสังข์ทอง ตอน มณฑาลง
กระท่อม
-นางรจนาเลือกเจ้าเงาะเป็ นคู่ครองทําให้ถูกขับ -นางรจนาเลือกเจ้าเงาะเป็ นคู่ครองทําให้ถูกขับ
ไล่ให้ไปอยูก่ ระท่อมปลายนา
ไล่ให้ไปอยูก่ ระท่อมปลายนา
-ท้าวสามนต์คดิ กําจัดเจ้าเงาะจึงให้ลกู เขยหาปลา
หาเนื้อมาส่ง
-พระอินทร์ปลอมเป็ นข้าศึกมาท้าตีคลี

-พระอินทร์ปลอมเป็ นข้าศึกมาท้าตีคลี

-หกเขยตีคลีแพ้พระอินทร์
-นางมณฑาไปขอให้เจ้าเงาะมาช่วยตีคลี

-นางมณฑาไปขอให้เจ้าเงาะมาช่วยตีคลี

-พระสังข์เปิดเผยตัว

-พระสังข์เปิดเผยตัว

จากการพิจารณาเนื้อเรื่องพบว่าบทละครนอกเรื่องสังข์ทองตอนมณฑาลงกระท่อมนี้ใช้
เนื้อหาจากบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์เป็ นเนื้อหาหลัก โดยดัดแปลงเนื้อเรื่องคือ
การเล่าข้ามเหตุการณ์หาปลาหาเนื้อและเหตุการณ์ทห่ี กเขยตีคลีแพ้พระอินทร์ นอกจากนัน้ ใช้เนื้อหา
ตามบทพระราชนิพนธ์เพียงแต่ใช้วธิ กี ารเล่าโดยย่อเพื่อให้เนื้อเรื่องสัน้ ลง ซึง่ เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ ําให้
ความสนุ กสนานลดลง เพราะทําให้เนื้อหาขาดรายละเอียดและเหตุการณ์ท่ตี ดั ออกไปนัน้ ล้วนเป็ น
เหตุการณ์สาํ คัญทีท่ าํ ให้สร้างความสนุกสนานทัง้ สิน้
ในการดัดแปลงบทพระราชนิพนธ์นนั ้ บางตอนยกเนื้อหาจากบทพระราชนิพนธ์มาทัง้ หมด
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงใดๆ เช่น ตอนรจนาเสียงพวงมาลัย ผูป้ ระพันธ์นําเนื้อหาจากบทพระราชนิพนธ์
มาทุกถ้อยคําดังนี้
เมือ่ นัน้
พิศโฉมพระธิดาวิลาวัณย์
งามละม่อมพร้อมสิน้ ทังอินทรีย์
แสร้งทําแลเลีย่ งเบีย่ งเบือน

เจ้าเงาะแสนกลคนขยัน
ผุดผาดผิวพรรณดังดวงเดือน
นางในธรณีไม่มเี หมือน
ั ่ อนเตือนจิตคิดปอง
ให้ฟนเฟื

112
พระจึงตัง้ สัตย์อธิษฐาน
ขอให้ทรามสงวนนวลน้อง
เมือ่ นัน้
เทพโทอุปถัมภ์นําชัก
นางเห็นรูปสุวรรณอยูช่ นั ้ ใน
ใครใครไม่เห็นรูปทรง
ชะรอยบุญเราไซร้จงึ ได้เห็น
คิดพลางนางเสีย่ งมาลา
ขอให้พวงมาลัยนี้ไปต้อง
เสีย่ งแล้วโฉมยงนงลักษณ์

แม้บุญญาธิการเคยสมสอง
เห็นรูปพีเ่ ป็ นทองต้องใจรัก
รจนานารีมศี กั ดิ ์
นงลักษณ์ดเู งาะเจาะจง
รูปเงาะสวมไว้ให้คนหลง
พระเป็ นทองทัง้ องค์อร่ามตา
ต่อจะเป็ นคูค่ รองกระมังหนา
แม้วา่ เคยสมภิรมย์รกั
เจ้าเงาะรูปทองจงประจักษ์
ผินพักตร์ทง้ิ พวงมาลัยไป
(ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพายัพ. 2537: 73)

บางตอนผูป้ ระพันธ์ตดั ทอนเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ให้สนั ้ ลงและแก้ไขถ้อยคําจากบท
พระราชนิพนธ์เล็กน้อย เช่น
เมือ่ นัน้
คิดว่าเงาะลูบหลังทํารังแก
โมโหหันหน้ามาหยิกทิง้
น้อยหรือถอดเงาะเหมาะเหลือใจ
หน้าตาจิม้ ลิม้ พริม้ เพรา
คิดไว้กส็ มอารมณ์ปอง
เมือ่ นัน้
เห็นนางอายเอียงเพียงพักตรา

รจนาไม่อยากจะแยแส
ไม่เหลียวแหลร้อยอึงคะนึงไป
เห็นรูปทองก็ตะลึงหลงใหล
เนื้อหนังช่างกระไรราวกับทอง
นงเยาว์กระหยิม่ ยิม้ ย่อง
ผิวพรรณผุดผ่องโสภา
พระสังข์เกษมสันต์หรรษา
จึงแสร้งว่าสัพยอกหยอกเอิน
(ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพายัพ. 2537: 76)

เนื้อความตอนนี้ในบทพระราชนิพนธ์มเี นื้อหา 10 คํากลอน แต่ผูป้ ระพันธ์บทละครนอก
เรื่องสังข์ทองตอนนางมณฑาลงกระท่อมตัดให้เหลือเพียง 8 คํากลอนเท่านัน้ โดยปรับเปลีย่ นถ้อยคํา
ท้ายบาทที่ 6 จากบทพระราชนิพนธ์ว่า “บริสุทธิ ์ผุดผ่องผิวพรรณ” เป็ น “ผิวพรรณผุดผ่องโสภา”
เพือ่ ให้สง่ สัมผัสไปยังวรรคถัดไป
บางตอนผูป้ ระพันธ์แต่งเนื้อหาเพิม่ จากบทละครนอกฉบับพระราชนิพนธ์ เช่น การกล่าวถึง
ดาวดึงส์ซง่ึ ไม่มใี นบทพระราชนิพนธ์ดงั คํากลอนว่า
ดาวดึงส์เทวโลกมโหฬาร
เป็ นทีอ่ ยูส่ าํ ราญฤทัยหรรษ์
สารพัดงามจริงงามจริงทึกสิง่ อัน
สารพันอุดมสมใจปอง
เทพบุตรผุดพรรณโฉมยง
งามทรงอาภรณ์ไม่มหี มอง
นางอัปสรงอนสงวนนวลละออง
งามทรงเครือ่ งทองและเพชรนิล
(ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพายัพ. 2537: 77)
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บางตอนผูป้ ระพันธ์แปลงจากการเจรจาร้อยกรองเป็ นร้อยแก้ว เช่น
มณฑา

วุย๊ ดูรพึ ดู ออกฉอดๆ มีทงั ้ อ้อนทัง้ อดตัดพ้อต่อว่าสารพัน โธ่
พ่อเงาะลูกรักของแม่ เจ้าประชดประชันไปถึงไหน เอาเถอะ
นะลูกเมีย อันความผิดต่างๆ ทีพ่ อ่ และแม่เคยทําไปน่ะ แม่
ขอโทษหมดทุกอย่าง เวลานี้พระบิดาก็สน้ิ เคืองระคางไม่ถอื
สา นึกว่า เอ็นดูพาราไว้สกั ครัง้ เถอะนะลูก อย่าได้พนั ผูกคิด
พยาบาทมาดร้ายไปเลย โธ่ ลูกเอ๋ย แม่เห็น โธ่ ดูซิ ลูกรจนา
แม่นะจนปญั ญาเสียแล้ว ลูกช่วยวอนพ่อเงาะแทนมีทเี ถอะ
ถ้าพ่อเงาะไม่ช่วยละก็ เขาริบเราหมดเนื้อหมดตัวกันคราวนี้
ละ
(ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพายัพ. 2537: 83 )

แม้แปลงบทร้อยกรองเป็ นร้อยแก้วแล้ว ผูป้ ระพันธ์กไ็ ม่ได้ตดั บทร้อยกรองของบทละคร
นอกฉบับพระราชนิพนธ์ทง้ิ ยังคงนําบทพระราชนิพนธ์มากล่าวซํ้าความอยูน่ นเอง
ั่
เช่น
เมือ่ นัน้
นางมณฑาแลดูไม่รจู้ กั
คิดว่าเทวาสุรารักษ์
อกใจทึกทักให้ครันคร้
่ าม
นางนบนอบหมอบกรานกราบไหว้ลูกสาวยุดฉุดไว้แล้วร้องห้าม
เจรจา
มณฑา
(ลงนังคุ
่ กเข่า) โอ สาธุ
รจนา
(เข้าจับมือ) อย่าเพคะ พระมารดา
มณฑา
อย่าอะไรลูก เทวดาเสร็จมาแล้ว เอ้า กราบท่านเสีย สาธุ
รจนา
อย่าเพคะ พระมารดา ไม่ใช่เทวดาหรอกเพคะ นี่เงาะไงล่ะเพ
คะ
มณฑา
หาว่าไงนะลูกรจนา
ร้องร่าย (ต่อ)
นางนบนอบหมอบกรานกราบไหว้ ลูกสาวยุดฉุดไว้แล้วร้องห้าม
พระมารดานิ่งอยูไ่ ม่รคู้ วาม
ลูกเขยถอดเงาะงามแล้วเป็ นไร
(ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพายัพ. 2537: 86)

จากการศึกษาบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน นางมณฑาลงกระท่อม ของมหาวิทยาลัย
พายัพ พบว่าผูป้ ระพันธ์ดาํ เนินเรือ่ งตามบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ทุกประการ มี
เพียงการปรับเนื้อหาให้สนั ้ ลงโดยการเล่าข้ามและเล่าย่อเพือ่ ให้เรือ่ งสัน้ กระชับลงเท่านัน้
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2.2. การศึกษาเปรียบเทียบอารมณ์ขนั
เนื่องจากผูป้ ระพันธ์บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน นางมณฑาลงกระท่อม ดําเนินเรื่อง
เหมือนบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ จึงทําให้อารมณ์ขนั ที่พบมีลกั ษณะเดียวกับ
บทพระราชนิ พนธ์เป็ นส่วนใหญ่คือ อารมณ์ขนั จากการเกี้ยวพาราสีของเจ้าเงาะ อารมณ์ ขนั จาก
เหตุ การณ์ นางมณฑาเข้าใจผิดว่าพระสังข์เป็ นเทวดา และอารมณ์ ขนั จากเหตุ การณ์ นางมณฑา
โต้เถียงกับท้าวสามนต์ ส่วนอารมณ์ขนั ทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกเหนือจากในบทพระราชนิพนธ์คอื
2.2.1. การเพิม่ อารมณ์ขนั โดยการเพิม่ พฤติกรรมของตัวละครให้น่าขบขันมากขึ้น
ดังนี้
เพิม่ บทเจรจาให้นางมณฑาเป็ นคนช่างพูด
มณฑา

เจ้าเงาะ
มณฑา
รจนา
มณฑา

เจ้าเงาะ
มณฑา

โธ่ พ่อ เงาะลูก รัก ของแม่ ลูก ไม่ส งสารแม่บ้า งหรือ แม่น ะ
อุตสาห์บากหน้ามางอนง้อจนถึงนี่ ดูรทึ าํ ทีเหมือนไม่เอาใจใส่
ทุกข์ราวนี้น่ะเป็ นทุกข์ใหญ่นะลูกรัก แม่กบั พ่อน่ ะไม่เห็นใคร
พดทีจ่ ะพึง่ พักได้เท่าลูกเงาะ เอ๊ย อ้า พ่อเงาะ โธ่ คนดี คนดี
ของแม่ ช่วยกู้หน้าไว้สกั ครัง้ เถอะน่ ะ พ่อน่ ะ ไม่เห็นแก่พ่อก็
เห็นแก่แม่เถอะน่ะ
เงาะนี้คอื ปีศาจอุบาทว์รา้ ย
วาย ตาเถรหน้าเจาะเงาะพูดได้ อุ๊ยจริงๆ น่ ะแหละ ลูกรจนา
นี่ใครเป็ นคนสังคนสอน
่
ให้เจ้าเงาะพูดน่ะ ลูกหรือ
เปล่าหรอกเพคะ เงาะของลูกพูดได้มานานแล้วเพคะ
อ้อ ยังงัน้ หรือ อุ๊ยต๊าย แม่ไม่ยกั รู้ ฮิๆๆ เงาะพูดได้ เสียงก็
ไพเราะ เอาลูก พูดไป แม่จะตัง้ ใจฟงั ต๊ายตาย แหม น่ ารัก
จังเลย จริงไหมวะ อีนางเล็กๆ (จริงเพคะ) เอ้าพูดไปซิลูก
พูดไป พูดไปเถอะ แม่จะฟงั อ้อ นี่อยู่กบั ลูกมิพูดจ้อทุกวัน
หรือรจนา (เพคะ) เอ้าพูดซีลกู ทําไมไม่พดู ล่ะ แม่จะฟงั
ก็หม่อมแม่หยุดเสียทีซพี ะ่ ย่ะค่ะ ข้าจะได้พดู
อุ๊ย ต๊ายตาย ดุกเ็ ป็ นด้วย เอ้า เอาเถอะ แม่หยุดละ โอ คนดี
ของแม่ น่ารักจริง
(ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพายัพ. 2537: 82)

เพิม่ พฤติกรรมให้นางมณฑากับท้าวสามนต์เดินเกาะหลังกันเข้ากระท่อมดังนี้
มณฑา
สามนต์

เอ้าท่านตา เกาะฉันให้แน่น (พาเดินข้ามสะพาน)
ท่านยายปล่อยน่ะ ขืนปล่อยละฉันแย่เชียว
-เล่นตะโพนเดินข้ามสะพาน-
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สามนต์
มณฑา

-ท้าวสามนต์ตกสะพาน(ตีกรรเชียง กันกระแทก) โอย ท่านยาย ไม่ไหวแล้ว โอย
ตะโพกเคล็ดไปหมดแล้ว ฉันไปละน่ะ
อุ๊ย มาเถอะน่า ท่านตา จะบ่นเอาอะไร ก็ทา่ นตาหรือมิใช่ละ
ทีส่ งให้
ั ่ เขามาปลูก
(ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพายัพ. 2537: 90)

เติมบทตลกของตัวละครเสนาเมื่อนางมณฑาแสดงท่าทางดีใจทีเ่ ห็นพระสังข์มรี ปู ร่าง
งดงาม เสนาจึงร้องเพลงประกอบท่าทางของนางมณฑาดังเนื้อหาว่า
ผิวเนื้อเรือเหลืองเรืองรอง
เปล่งปลังดั
่ งทองนพคุณ
(ทอด) งามเลิศเหลือมนุษย์สดุ แล้วพ่อ ปากคอคิว้ ตาเหมือหน้าหุน่
-นางมณฑาออกท่าหุน่ กระบอกเสนา (ร้องหุน่ กระบอก) อู่ อู อู๊ อู
เทิงปง ๆ ๆ ๆ
จะกล่าวถึงพระอภัยวิไลเหลือ ไปหลงเชื่องนางฝรังชาวกั
่
งฉิน
ออกมานังสั
่ งพญาพานริ
่
นทร์
ให้อยูก่ นิ ขีไ้ ก่ทใ่ี นเมือง
เจรจา
สามนต์
(ตีนางมณฑา) ท่านยาย
มณฑา
ว้าย ตาเถรตกตึก
สามนต์
เฮ้ย อ้ายเสนาหยุด อะไรของมึงวะ
เสนา
ไม่ทราบเกล้าพ่ะย่ะค่ะ เห็นหม่อมแม่ออกหุน่ ข้า
พุทธเจ้าก็ เลยช่วยร้องให้ซพี ะ่ ย่ะค่ะ
มณฑา
เสือกนักเชียวเจ้านี่
(ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพายัพ. 2537: 88)

2.2.2. การเพิม่ อารมณ์ขนั ทีเ่ ป็ นเหตุการณ์ปจั จุบนั โดยการแทรกเรื่องลอตเตอรีซ่ ง่ึ ไม่
มีในสมัยรัชการที่ 2 ดังนี้
มณฑา
สามนต์
มณฑา
สามนต์
มณฑา

ท่านตาขา เร็ว ๆ ค่ะ
เร็วอะไรท่านยาย
อุ๊ย ทีน่ ้ีละ รวย ๆๆ ละ
รวยอะไรท่านยาย รวยเงินรวยทอง รวยหวยหรือ
รวยลอตเตอรี่
อุ๊ย ยิง่ กว่านัน้ เจ้าคะ ท่านตา รวยลอตเตอรีน่ ่ะ มัน
ไม่ได้ชไ้ี ซร้รวยอย่างนี้หรอก
(ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพายัพ. 2537: 87)
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ผลจากการศึกษาทําให้สรุปได้ว่าบทละครนอกเรื่องสังข์ทองตอนมณฑาลงกระท่อมนี้ยดึ
อารมณ์ขนั ตามบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมอารมณ์ขนั
เพียงเล็กน้อยเท่านัน้
ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กบั บทละคร
เรื่องสังข์ทองฉบับต่างๆ แสดงให้เห็นว่าลักษณะเด่นของบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราช
นิพนธ์คอื การนํ าตัวละครที่มฐี านะสูงโดยเฉพาะกษัตริย์มาล้อเลียนซึ่งกวีสามารถทําให้เกิดความ
ขบขันได้อย่างโดดเด่นเหนือกว่าบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับอยุธยา เป็ นผลมาจากผูแ้ ต่งบท
ละครนอกฉบับอยุธยาเป็ นสามัญชนจึงไม่มคี วามรู้ความเข้าใจชีวติ ความเป็ นอยู่ของกษัตริย์และ
เชือ้ พระวงศ์อย่างแท้จริงจึงล้อเลียนได้ไม่ดเี ท่าฉบับพระราชนิพนธ์ อีกทัง้ การทีช่ าวบ้านจะล้อเลียน
บุคคลทีม่ ฐี านะสูงมีอาํ นาจให้คุณให้โทษแก่ตนได้กเ็ ป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวัง ในขณะ
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเคยเป็ นทัง้ สามัญชนและเป็ นกษัตริย์ จึงกล่าวได้ว่า
ทรงมีความรูค้ วามเข้าใจละครนอกแบบชาวบ้านและเข้าใจชนชัน้ สูงเป็ นอย่างดี อีกทัง้ การทีพ่ ระองค์
เป็ นพระมหากษัตริย์เองจึงทําให้สามารถล้อเลียนหรือกล่าวถึงกษัตริย์ในลักษณะต่างๆ ได้อย่าง
เต็มที่ ประกอบกับพระอัจฉริยภาพในการประพันธ์ทําให้บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราช
นิพนธ์สร้างความขบขันและความสนุกสนานได้มากกว่าฉบับอื่นๆ
ในส่ ว นบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ ท อง ตอน มณฑาลงกระท่ อ ม แม้ นํ า บทละครนอก
เรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์มาดัดแปลง แต่กไ็ ม่สามารถนํ าเสนออารมณ์ขนั ได้เหมือนต้นฉบับ
โดยลักษณะเด่นของบทละครนอกเรื่องสังข์ทองเกิดจากคนทีม่ ฐี านะตํ่าคือเจ้าเงาะได้กลันแกล้
่
งคนที่
มีฐานะสูงกว่าคือกษัตริย์ พ่อตา พีเ่ ขย พีภ่ รรยา ฯลฯ ทําให้ผอู้ ่านเกิดความรูส้ กึ สนุ กสนานร่วมไปกับ
เจ้าเงาะ การที่บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน นางมณฑาลงกระท่อม ตัดตอนให้มขี นาดสัน้ โดย
นําเสนอเฉพาะเหตุการณ์ทส่ี ร้างอารมณ์ขนั แต่กท็ ําให้ขาดความต่อเนื่องของเนื้อหา เช่น เหตุการณ์
ประชดประชันนางมณฑาของเจ้าเงาะ ไม่ทําให้เกิดอารมณ์สะใจเหมือนฉบับพระราชนิพนธ์เพราะ
ไม่มเี หตุการณ์ท่ที า้ วสามนต์ดูถูกและคิดกําจัดเจ้าเงาะ เมื่อท้าวสามนต์ให้นางมณฑามาขอร้องให้
เจ้าเงาะไปตีคลีและถูกเจ้าเงาะดูถูกจึงไม่เกิดความรู้สกึ ขบขันด้วยความรู้สกึ เหนือกว่าหรือได้รบั
ชัยชนะของตัวละครเอกเหมือนฉบับพระราชนิพนธ์ และแม้บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน นาง
มณฑาลงกระท่อม นําเสนออารมณ์ขนั ผ่านตัวละครชัน้ สูงเช่นเดียวกับบทพระราชนิพนธ์ เช่น การให้
นางมณฑาเป็ นคนช่างพูด การให้ทา้ วสามนต์และนางมณฑาเกาะเอวกันเต้น ก็เป็ นการให้ตวั ละคร
แสดงกิรยิ าน่ าขบขันขึน้ มาเอง ไม่ได้เกิดจากการกลันแกล้
่
งของเจ้าเงาะ อารมณ์ขนั ทีเ่ กิดขึน้ จึงเกิด
จากการเห็นพฤติกรรมน่ าขบขันของตัวละครเท่านัน้ แต่ขาดความรูส้ กึ ร่วมสนุ กสนานหรือขบขันไป
กับตัวละครของผูอ้ า่ นจึงเป็ นอารมณ์ขนั ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ แตกต่างจากบทพระราชนิพนธ์

บทที่ 5
บทบาทหน้ าที่ของอารมณ์ ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองต่อสังคม
สิง่ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ มาในสังคมนัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ มาลอยๆ แต่เกิดขึน้ มาอย่างมีจุดมุ่งหมายของ
ผูส้ ร้าง ดังนัน้ ทุกสิง่ จึงมีบทบาทหน้าทีข่ องตนเองและหากสิง่ ใดคงอยู่ในสังคมได้ยาวนานย่อมแสดง
ให้เห็นว่าสิง่ นัน้ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้เป็ นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็แสดง
ให้เห็นว่าสิง่ นัน้ สามารถทําหน้าทีข่ องตนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
บทละครนอกเรื่องสังข์ทองก็เช่นกันเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรง
พระราชนิพนธ์ขน้ึ ใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปรากฏว่าบทละครนอกเรื่องนี้ได้รบั ความนิยม
เป็ น อย่ า งมากสัง เกตได้จ ากมีก ารนํ า บทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์ไ ปเล่ า ต่ อ
ในรูป แบบต่ างๆ เช่น การแสดงละครนอก การแสดงละครโทรทัศ น์ ภาพยนตร์ การ์ตูน นิ ท าน
ร้อยแก้ว ฯลฯ จนถึงปจั จุบนั กล่าวได้ว่าเรื่องสังข์ทองไม่เคยห่างหายไปจากสังคมไทยเลยแสดงให้
เห็นว่าบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์สามารถตอบสนองความต้องการของคนใน
สังคมไทยได้เป็ นอย่างดีและมีบทบาทหน้าทีส่ าํ คัญต่อสังคมไทย
การศึ ก ษาบทบาทหน้ า ที่ ข องอารมณ์ ข ัน ในบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ ท องต่ อ สัง คมนี้
เป็ นการศึกษาเฉพาะบทบาทหน้ าที่ของอารมณ์ขนั ที่ปรากฏในบทละครนอกฉบับพระราชนิพนธ์
เท่านัน้ โดยได้ผลการศึกษาดังนี้
1. อารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
2. อารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองช่วยลดความเครียด
3. อารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองเป็ นเครือ่ งมือในการอบรมสังสอน
่

1. อารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์เป็ นวรรณคดีทป่ี ระพันธ์ขน้ึ เพื่อสร้างความ
สนุ กสนานเป็ นหลัก ดังนัน้ บทบาทแรกของวรรณคดีเรื่องนี้จงึ เป็ นการสร้างความเพลิดเพลินและ
ความบันเทิงใจแก่ผอู้ า่ นและสังคม
ความบันเทิงแม้ไม่ใช่หนึ่งในปจั จัยสีแ่ ต่กม็ คี วามสําคัญต่อการดํารงชีวติ ของมนุ ษย์ เพราะ
มนุ ษย์ไม่ได้ตอ้ งการเพียงอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่ งห่มและทีอ่ ยู่อาศัยซึง่ เป็ นความต้องการทาง
ร่างกายเท่านัน้ มนุ ษย์ยงั มีความต้องการทางด้านจิตใจด้วย ความต้องการทางจิตใจประการหนึ่งคือ
ความต้องการความสนุ กสนานเพลิดเพลิน เพราะความสนุ กสนานเพลิดเพลินทําให้มนุ ษย์ดาํ รงชีวติ
อยูไ่ ด้อย่างมีความสุข ซึง่ อารมณ์ขนั ตอบสนองความต้องการนี้ได้เป็ นอย่างดี
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บทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
สร้างความอารมณ์ขนั ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากความรูส้ กึ ดังนี้
1.1. ความเพลิ ดเพลิ นจากความรู้สึกเหนื อกว่า
อารมณ์ขนั ที่เกิดจากความรูส้ กึ เหนือกว่าเกิดขึน้ เพราะผู้อ่านรูส้ กึ ว่าตนเองเหนือกว่าสิง่ ที่
ทําให้เกิดความขบขัน การถือว่าตนเองเหนือกว่าทําให้การหัวเราะหรือการแสดงความขบขันเป็ นการ
แสดงความรูส้ กึ มีชยั บางครัง้ อาจแฝงความรูส้ กึ เหยียดหยามเย้ยหยันและมีความรูส้ กึ เกลียดชังลงไป
ด้วยเพราะรูส้ กึ ว่าสิง่ ที่น่าหัวเราะนัน้ ตํ่ากว่า ด้อยกว่าหรือโง่เขลากว่า ฯลฯ ความรูส้ กึ เหนือกว่าที่
ทําให้เกิดความขบขันในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์มี 2 ประการ คือ
1.1.1. ความเหนื อกว่าจากการสวมรอยเป็ นตัวละครหรือการเข้าข้างตัวละคร
การสวมรอยเป็ นตัว ละคร หมายถึง การที่ผู้อ่า นนํ า ความรู้สึก นึ กคิด ของตัว ละคร
มาเป็ นความรูส้ กึ นึกคิดของตน ส่วนการเข้าข้างตัวละคร หมายถึง การที่ผูอ้ ่านเลือกวางตนให้อยู่
ฝา่ ยเดียวกับตัวละครในเรือ่ ง โดยตัวละครทีผ่ อู้ า่ นมักสวมรอยหรือวางตนให้อยูฝ่ า่ ยเดียวกันมากทีส่ ุด
คือตัวละครเอก เพราะตัวละครเอกเป็ นผูด้ ําเนินเรื่องตัง้ แต่ต้นจนจบ การที่ผูอ้ ่านติดตามเนื้อเรื่อง
ก็เท่ากับติดตามตัวละครเอกด้วย นอกจากตัวละครเอกแล้วผูอ้ ่านสามารถสวมรอยเป็ นตัวละครอื่นๆ
ได้เช่นกัน เป็ นเพราะในชีวติ จริงมนุ ษย์มหี ลายบทบาทในคนคนเดียว เช่น คนทีเ่ ป็ นพีอ่ าจมีฐานะเป็ น
น้องด้วย คนที่เป็ นพ่อตาก็เคยเป็ นลูกเขยมาก่อน ฯลฯ การที่ผูอ้ ่านมีหลายบทบาทเอื้อให้สามารถ
สวมรอยหรือเข้าข้างตัวละครได้หลายตัวอย่างไม่จํากัด โดยหากตัวละครมีสถานภาพ บุคลิกหรือ
ลักษณะนิสยั สอดคล้องกับผูอ้ ่านก็จะทําให้ผอู้ ่านสวมรอยเข้าข้างได้งา่ ยขึน้ เช่น คนทีเ่ ป็ นภรรยาอาจ
สวมรอยหรือเข้าข้างนางมณฑา คนทีเ่ ป็ นน้องอาจสวมรอยหรือเข้าข้างรจนาได้งา่ ยขึน้ ฯลฯ
การสวมรอยหรือการเข้าข้างตัวละครทําให้ในขณะอ่านวรรณคดีนอกจากจะได้ตดิ ตาม
เนื้อเรื่องและพฤติกรรมของตัวละครแล้ว ยังทําให้ผอู้ ่านรับความรูส้ กึ ของตัวละครมาเป็ นความรูส้ กึ
ของตนมีความรู้สกึ ทุกข์ สุข สนุ กสนาน เสียใจ ฯลฯ ร่วมไปกับตัวละครราวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนัน้
เป็ นเรือ่ งของตนเองหรือเป็ นเรือ่ งของฝา่ ยเดียวกับตนเอง ทําให้การอ่านวรรณคดีนนั ้ มีรสชาติมากขึน้
ตัว อย่างหากผู้อ่านสวมรอยหรืออยู่ฝ่า ยเดียวกับ พระสังข์ย่อมรู้ส ึกสนุ กสนานร่ว ม
ไปกับพระสังข์ทก่ี ลันแกล้
่
งหกเขยด้วยความสนุ กสนานดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ยิม้ พลางทางตรัสตัดพ้อ
แล้วเอามีดกรีดลับกับศิลา
มือบีบหนีบจมูกไว้สองนิ้ว

พระสังข์สรวลสันต์กลัน้ หัวร่อ
เอออะไรใจคอเหมือนปลาซิว
ทัง้ หกตกประหม่าหน้านิ่ว
อย่าบิดพลิว้ ดุกดิกพลิกแพลง
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ทําเงือ้ มีดกระหยับจับจ้อง
เอาแล้วนะฉะเชือดเลือดแดง

ทีใ่ จชัวกลั
่ วร้องจนเสียงแห้ง
จมูกแหว่งโหว่วนิ่ สิน้ ทุกคน
(บทละครนอก.2545:119)

หรือรับรูอ้ ารมณ์ท่ไี ด้จากการเยาะเย้ยผูอ้ ่นื ซึ่งเป็ นการสัมผัสความรูส้ กึ แห่งชัยชนะ
ร่วมกับนางรจนาทีไ่ ด้เยาะเย้ยพระธิดาทัง้ หกและหกเขยดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ช่างแคะได้คอ่ นว่าสารพัน
อย่าอือ้ อึงมึงมันกระนัน้ นะ
ผัวพีร่ อดตัวเพราะผัวใคร

รจนาเถียงทะเลาะเยาะหยัน
ฝากไว้กว่ี นั จะเอาไป
ไม่ลดละกันดอกจะบอกให้
เห็นเขาไม่วา่ ไรแล้วได้ที
(บทละครนอก.2545:171)

การสวมรอยนี้ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นตัวละครเอกเสมอไป ผูอ้ ่านทีเ่ ป็ นภรรยาสามารถสวม
รอยเป็ นนางมณฑาหรือพระธิดาทัง้ หกทีต่ ําหนิสามีทไ่ี ร้ความสามารถของตน ดังตัวอย่างคําประพันธ์
ในเหตุการณ์ทท่ี า้ วสามนต์ให้นางมณฑาไปขอร้องเจ้าเงาะให้มาตีคลีกบั พระอินทร์ นางมณฑาตําหนิ
ท้าวสามนต์ทเ่ี คยรังเกียจเจ้าเงาะว่า
เมือ่ นัน้
นิ่งเสียไม่คาํ นับรับวาจา
จนจริงจะวิง่ ไปหาเงาะ
สิน้ มานะสะทะแล้วพระเอย
ว่าพลางทางยิม้ แย้มหยัน
พรังพร้
่ อมสาวสุรางคนิกร

โฉมนางมณฑาเสน่หา
นางนังนิ
่ นทาว่าเปรียบเปรย
น่าหัวเราะหนักหนาเจ้าข้าเอ๋ย
เงาะเงยก็จะให้ไปง้องอน
แล้วลุกจากแท่นสุวรรณบรรจถรณ์
บทจรไปยังบ้านปลายนา
(บทละครนอก.2545: 156)

ภาพที่ส ะท้อนผู้อ่านที่น่าสนใจคือการร่วมกลันแกล้
่
งหรือการเข้าข้างตัว ละครเอก
ของผูอ้ ่านนี้บางครัง้ ก็ไร้ขอ้ จํากัด เพราะแม้ตวั ละครกลันแกล้
่
งผูอ้ ่นื จนเกินพอดีหรือมีพฤติกรรมที่
ไม่สมควรแต่ผอู้ ่านก็ยงั ร่วมขบขันไปด้วยจนลืมนึกถึงความเหมาะสมหรือความถูกต้อง เช่น ผูอ้ ่าน
ไม่รู้สึกสงสารเห็น ใจหกเขยเลยเมื่อเห็นพระสังข์กลันแกล้
่
งโดยการตัดจมูกตัดหูจนลืมนึ กไปว่า
เป็ นการกระทําทีเ่ กินกว่าเหตุหรือไม่ หรือผูอ้ ่านรูส้ กึ สะใจไปกับรจนาทีโ่ ต้เถียงหกธิดาและบิดาอย่าง
ไม่ ล ดละจนลืม นึ ก ไปว่ า สาเหตุ เ กิด จากตัว รจนาเองที่เ ลือ กคู่ ค รองไม่ เ หมาะสมกับ สถานภาพ
ของครอบครัวโดยไม่ยอมอธิบายเหตุผล เป็ นผลมาจากจากความยุตธิ รรมตามความรูส้ กึ ของผูอ้ ่าน
ว่าตัวละครเหล่านัน้ สมควรถูกกลันแกล้
่
งแล้วเป็ นความรูส้ กึ สมใจทีไ่ ด้รบั ชัยชนะหรือผูร้ า้ ยถูกกําจัด
สุธา ศาสตรี (2526: 27-28) กล่าวว่าความยุตธิ รรมตามความรูส้ กึ นี้เป็ นความรูส้ กึ สมใจบุคคล
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ในสังคมและเป็ นไปตาม อุดมคติของสังคม จึงทําให้อารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองสามารถ
สะท้อนธรรมชาติของคนไทยได้ทางหนึ่ง
1.1.2. ความเหนื อกว่าในฐานะผูอ้ ่าน
ผูอ้ ่านเป็ นผูเ้ ฝ้ามองเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในเรื่องทําให้เป็ นผูร้ เู้ รื่องราวมากกว่าตัวละคร
อีกทัง้ เรื่องสังข์ทองแพร่หลายอยู่ในสังคมไทยมาเป็ นเวลานานแล้วผู้อ่านส่วนมากจึงรู้เหตุ การณ์
ต่างๆ ในเรื่องเป็ นอย่างดีแล้ว ความรูน้ ้ีทําให้ผอู้ ่านเกิดความรูส้ กึ เหนือกว่าตัวละคร และเกิดความ
ขบขันเพราะผูอ้ า่ นรูใ้ นสิง่ ทีต่ วั ละครไม่รหู้ รือรูว้ า่ สิง่ ทีต่ วั ละครกําลังประพฤติปฏิบตั นิ นั ้ เป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ
ดังตัวอย่างเมื่อพระสังข์หลอกบริวารยักษ์ ผูอ้ ่านซึ่งเฝ้ามองเหตุการณ์น้ีรูว้ ่าบริวาร
ยักษ์กาํ ลังถูกหลอกทําให้เกิดความรูส้ กึ ขบขันในความไม่รขู้ องบริวารยักษ์ดงั คําประพันธ์วา่
บัดนัน้
เห็นพระสังข์นงอยู
ั ่ บ่ นต้นไทร
เพ่งพิศดูพลางไม่วางตา
ผิวพรรณผุดผาดประหลาดคน
จึงถามว่าดูก่อนเทวา
อย่าแกล้งกล่าวคําอําไว้
เมือ่ นัน้
บอกพลางทางยกมือชี้
บัดนัน้
ดีใจเสือกสนลนลาน

หมูม่ ารทหารน้อยใหญ่
มิได้รจู้ กั แต่สกั ตน
คิดว่าเทวาในไพรสณฑ์
ให้งวยงงฉงนสนเท่หใ์ จ
เห็นเจ้าเงาะเหาะมามังหรื
่ อไม่
จงบอกไปตามจริงบัดนี้
พระสังข์ฟงั คํายักษี
เห็นเหาะไปทิศนี้นะขุนมาร
ยักษาได้ฟงั ว่าขาน
เหาะทะยานติดตามไปพลัน
(บทละครนอก. 2545: 72-73)

เหตุการณ์เมือ่ เจ้าเงาะเดินทางไปถึงเมืองสามนต์เหล่าเด็กเลีย้ งโคเห็นเจ้าเงาะมีรปู ร่าง
แปลกประหลาดก็เกิดความสงสัยไปต่างๆ นานาทําให้ผอู้ ่านรูส้ กึ ขบขันในความไม่รขู้ องเด็กเลีย้ งโค
ดังคําประพันธ์วา่
ครัน้ ออกมาถึงทีท่ าํ ไร่
เห็นเงาะยืนอยูบ่ นคันนา
รูปร่างหัวหูกด็ แู ปลก
อย่าไว้ใจมันมักควักเอาดี
บ้างว่าอ้ายนี่ลงิ ทโมนใหญ่
หน้าตามันขันยิงฟนั ฟาง

จึงปล่อยโคไว้ให้กนิ หญ้า
อ้ายนี่บา้ หรือมิใช่ไยอย่างนี้
ลางคนว่าแขกกะลาสี
นึกกลัวเต็มทีว่ งิ่ หนีพลาง
บ้างเถียงว่าทําไมไม่มหี าง
หรือจะเป็ นผีสางทีก่ ลางนา
(บทละครนอก. 2545: 78)
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เมื่อพระสังข์ถอดรูปแล้วมีรปู ร่างงดงามนางมณฑาคิดว่าเป็ นเทวดาจะทําความเคารพ
ก็ทํ า ให้ผู้อ่ า นรู้สึก ขบขัน ในความไม่ รู้ข องตัว ละครเพราะผู้อ่ า นรู้ดีว่ า พระสัง ข์ก ับ เจ้า เงาะเป็ น
คนเดียวกันดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
คิดว่าเทวาสุรารักษ์
นางนบนอบหมอบกรานกราบไหว้
พระมารดานิ่งอยูไ่ ม่รคู้ วาม

นางมณฑาแลดูไม่รจู้ กั
อกใจทึกทักให้ครันคร้
่ าม
ลูกสาวยุดฉุดไว้แล้วร้องห้าม
ลูกเขยถอดเงาะงามแล้วเป็ นไร
(บทละครนอก. 2545: 165)

จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าความรูส้ กึ เหนือกว่าในฐานะผูอ้ ่านนี้ทําให้เกิดอารมณ์ขนั
ได้เพราะผูอ้ ่านรูส้ กึ ว่าตัวละครด้อยกว่าหรือโง่เขลากว่าตน และแสดงให้เห็นว่าความนิยมวรรณคดี
ของสัง คมไทยในอดีต ไม่ ไ ด้เ กิด จากความแปลกใหม่ ข องเนื้ อ เรื่อ ง เพราะผู้อ่ า นสามารถรู้สึก
สนุ กสนานกับเรื่องราวทีต่ นรูจ้ กั ดีอยูแ่ ล้ว แต่ความสนุ กสนานเกิดจากความรูส้ กึ พึงพอใจทีไ่ ด้รบั จาก
เหตุการณ์หรือเรื่องราวในเรื่อง ดังนัน้ จึงสามารถอ่านเรื่องเดิมซํ้าๆ เพื่อรับความรูส้ กึ สุขใจได้หลายๆ
ครัง้
1.2. อารมณ์ขนั จากเห็นความไม่เข้ากัน
อารมณ์ขนั นี้เกิดจากมนุ ษย์มแี บบแผนในการดําเนินชีวติ ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ ทําให้
เกิดรูปแบบปกติ รูปแบบปกติน้ีเป็ นความรูส้ กึ พืน้ ฐานของสังคม ดังนัน้ เมื่อมีการปฏิบตั ติ นแตกต่าง
จากทีค่ วรเป็ นก็ทาํ ให้ผพู้ บเห็นเกิดอารมณ์ขนั ขึน้ เพราะผูท้ ป่ี ฏิบตั นิ นั ้ ไม่ได้ทาํ ตามอย่างทีอ่ ย่างทีค่ วร
จะเป็ นหรือตามทีค่ นทัวไปคาดหวั
่
ง ความไม่เข้ากันทีท่ ําให้เกิดความขบขันในบทละครนอกเรื่อง
สังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์มี 2 ประการ คือ
1.2.1. ความไม่เข้ากันระว่างตัวละครกับสถานภาพ
สถานภาพของคนเป็ นสิง่ กําหนดว่าคนนัน้ ควรมีบทบาทหรือพฤติกรรมอย่างไร การที่
ตัวละครมีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับสถานภาพทําให้เกิดความขบขันขึน้
ดังตัวอย่างเช่นท้าวสามนต์ซ่งึ มีสถานภาพเป็ นกษัตริย์ เป็ นผูช้ าย เป็ นสามีของ
นางมณฑา เป็ นบิดาของนางรจนา เป็ นพ่อตาของหกเขยและเจ้าเงาะ สถานภาพเหล่านี้เป็ นสิง่ ที่
กําหนดบทบาทหรือพฤติกรรมของท้าวสามนต์ว่าควรประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างไรตามครรลองอันดี
งามของสังคม เช่น ในฐานะกษัตริยท์ า้ วสามนต์ตอ้ งประพฤติตามหลักทศพิธราชธรรมซึง่ เป็ นจริยวัตร
หรือเป็ นคุณธรรมประจําตนของผู้ปกครองบ้านเมือง อีกทัง้ กษัตริย์เป็ นจอมทัพของเหล่ าข้าราช
บริพารท้าวสามนต์ควรมีความสามารถและความกล้าหาญ ฯลฯ แต่ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
ฉบับพระราชนิพนธ์ทา้ วสามนต์บกพร่องในหลักทศพิธราชธรรมหลายประการ เช่น มักแสดงความ
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โกรธ ขาดความเทีย่ งธรรม ฯลฯ หรือเมื่อมีขา้ ศึกศัตรูทา้ วสามนต์กลับแสดงความหวาดกลัวและคิด
หนีเอาตัวรอด ดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ให้คดิ คร้ามครันหวั
่ นวิ
่ ญญาณ์
ความกลัวตัวสันงั
่ นงก
ค่อยกระซิบถามเมียเงีย่ หูฟงั
เอ๊ะกูอยูแ่ ล้วนะเสนี
นี่หากว่ากล้าหาญพานยังยื
่ น
เสียแต่แก่ชราหูตามัว
ถ้าหนุ่มแน่นแม้นเหมือนแต่ก่อนไซร้
เหวยหมูม่ าตยาข้าเฝ้า
กูเห็นเหลือกําลังแล้วครัง้ นี้
ได้ยนิ คนข้างหลังกระทังไอ
่
ร้องเรียกเมียตัวสันว่
่ านันแน่
่

ท้าวสามนต์ตระหนกตกประหม่า
เหลียวซ้ายแลขวาละล้าละลัง
เพ้อพกพูดจาเหมือนบ้าหลัง
เสียงอะไรตึงตังดังเหมือนปืน
เห็นไพรีจะมากมายหลายหมืน่
จึงไม่ต่นื ตระหนกตกใจ
ทัง้ ตัวก็เจ็บปวดปว่ ยไข้
จะเกรงกลัวอะไรกับไพรี
อย่างไรเล่าเราจะสูห้ รือจะหนี
สุดทีจ่ ะต้านต่อให้ทอ้ แท้
ตกใจจริงจริงออกวิง่ แร่
เสียงแซ่น่ากลัวทัง้ รัว้ วัง
(บทละครนอก. 2545: 145-146)

ท้าวสามนต์มพี ฤติกรรมทีไ่ ม่สอดคล้องกับสถานภาพความเป็ นผูช้ ายและสามีทค่ี วรมี
ความกล้ า หาญและเป็ น ที่พ่ึง แก่ ภ รรยา แต่ ใ นบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์
ท้าวสามนต์กลับต้องให้นางมณฑาซึ่งเป็ นผู้หญิงและเป็ นภรรยาตักเตือนจึงได้สติดงั ตัวอย่างคํา
ประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
นางมณฑาคร่ามือไว้ทนั ที

ท้าวสามนต์ลนลานจะวิง่ หนี
ท้าวได้สมประดีกแ็ ลดู
(บทละครนอก. 2545: 147)

ในฐานะพ่อตาท้าวสามนต์มสี ถานภาพเหนือกว่าเจ้าเงาะผูเ้ ป็ นลูกเขย แต่ในบทละคร
นอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ทา้ วสามนต์กลับแสดงความหวาดกลัวเจ้าเงาะดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ไม่สไู้ ม่รบหลบเป็ นควัน
สําคัญว่าเงาะตีถกู ศีรษะ
นี่แน่ยายดูทหี รือทีเ่ พรียง
นางมณฑาว่าไฮ้ทไ่ี หนนัน่
ตื่นเต้นเช่นนี้ขา้ มิเคย

ท้าวสามนต์ต่นื กลัวตัวสัน่
งันงันงกงกพลัดตกเตียง
สิน้ สติมานะร้องเต็มเสียง
หัวข้าแตกกีเ่ สีย่ งไม่รเู้ ลย
เมือ่ ดีอยูท่ งั ้ นัน้ นี่พอ่ เอ๋ย
ลูกเขยของตัวกลัวมันไย
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ท้าวสามนต์วา่ กล้าก็อย่าหนี
ว่าพลางเหวีย่ งวัดสะบัดไป

เหลือกําลังแล้วพีไ่ ม่อยูไ่ ด้
เมียยุดฉุดไว้พลั วัน
(บทละครนอก. 2545: 140)

จากตัวอย่างพฤติกรรมของท้าวสามนต์ไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตนเองทําให้
ผูพ้ บเห็นเกิดความรูส้ กึ ขบขัน
1.2.2. ความไม่เข้ากันระว่างตัวละครกับความคาดหวังของผูอ้ ่าน
สถานภาพและบทบาทของตัวละครนอกจากกําหนดบทบาทและพฤติกรรมของตัว
ละครแล้วยังทําให้ผอู้ ่านเกิดความคาดหวังกับตัวละครด้วย เมื่อตัวละครมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรม
ทีแ่ ตกต่างจากความคาดหวังของผูอ้ า่ นอย่างสิน้ เชิงทําให้เกิดความขบขันขึน้
ดังตัวอย่างตัวละครพระสังข์และนางรจนาเป็ นละครที่มฐี านะสูงและตัวเอกของเรื่อง
ผู้อ่านย่อมคาดหวังว่าตัวละครเอกควรปฏิบ ตั ิต่ อกันด้วยความรักความห่ว งใย เมื่อเห็นภาพการ
ทะเลาะโต้เถียงกันราวกับชาวบ้านของตัวละครเอกย่อมทําให้เกิดความรูส้ กึ ผิดไปจากทีค่ าดทําให้เกิด
ความขบขันขึน้ ดังคําประพันธ์วา่
แล้วว่าน่าชังช่างทําเยีย
ดูด๋ยู งั ดือ้ เข้ายือ้ คร่า
จะเอาเงาะของเขาไปเผาไฟ
หรือเจ้าชอบใจจะใส่เล่น
นอกรีตน้อยหรือมือคันคัน
ทรงเอยทรงฤทธิ ์
แม้นไม่เมตตาจะฆ่าตี
พระสวมเงาะร้ายขายหน้าเมีย
ถึงพระเรีย่ วแรงจะแย่งยุด
น่าเอยน่าหัวเราะ
กลับเถียงเสียงแข็งเข้าแย่งยือ้
ถึงเจ้ามิให้กไ็ ม่ฟงั
ฮึดฮัดขัดเขมรเป็ นเกลียว

ชิงเงาะทะเลาะเมียมีไ่ ป
ยิง่ ว่าแล้วยังหาฟงั ไม่
ทําได้ไม่เกรงข่มเหงกัน
จะได้เป็ นนางเงาะเหมาะขัน
จะใคร่รนั เข้าสักผางนางคนดี
ชอบผิดจะรับใส่เกศี
น้องนี้จะสูม้ ว้ ยมุด
จะชิงเอาเผาเสียให้สน้ิ สุด
ผิดชอบแขนหลุดไม่วางมือ
เก้อแล้วนี่เงาะของเจ้าหรือ
เอออะไรใจดือ้ จริงจริงเจียว
น่าชังน้อยหรือนางมือเหนียว
แย่งยุดฉุดเหนี่ยวกันไปมา
(บทละครนอก. 2545: 109)

หรือ ตัว อย่ า งพฤติ ก รรมของเด็ก เลี้ย งโคที่เ ข้า มาช่ ว ยเงาะจากการฉุ ด คร่ า ของ
เหล่าเสนา แต่เมื่อเหล่าเสนอว่าหากใครบอกวิธลี ่อลวงเจ้าเงาะเข้าวังได้จะให้ขนมเป็ นการตอบแทน
เหล่ าเด็ก เลี้ยงโคกลับ แย่งชิงกันตอบเพราะอยากได้ขนม พฤติกรรมนี้ ผ ิดไปจากความคาดหวัง
ของผูอ้ ่านเพราะเด็กเลีย้ งโคเปลีย่ นพฤติกรรมอย่างฉับพลันจากผูช้ ่วยเหลือเจ้าเงาะเป็ นผูช้ ่วยเหลือ
เหล่าเสนาดังคําประพันธ์วา่
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บัดนัน้
เหม่เจ้าเหล่านี้หลังจะลาย
รับสังให้
่ เอาตัวอ้ายเงาะปา่
มันเป็ นใบ้บา้ ว่ายากเย็น
เคยอย่างไรจงบอกอย่าหลอกกัน
กูจะให้ขนมเข่งของทยา
บัดนัน้
ต่างชิงกันบอกออกลน
ถ้าขืนยักเย้าเซ้าซี้
จงให้ไปเก็บดอกไม้แดง
ค่อยวิง่ รอรอล่อเล่น
จะพาไปถึงวังได้ดงั ใจ

เสนาฮึกฮักชักหวาย
อย่าวุน่ วายอ้ายหัวเหาเต่าเล็น
จะทอดพระเนตรหน้าตาไม่เคยเห็น
เอ็งรูใ้ จได้เล่นกับมันมา
ให้ได้มนั เข้าไปถวายหน้า
กินอร่อยหนักหนาประสาจน
ฝูงเด็กดีใจเสลือกสลน
แต่เป็ นคนแล้วอย่าฉุดให้เหนื่อยแรง
มันขัดใจจะหนีไปแอบแฝง
มาผูกปลายไม้แกว่งแต่ไกลไกล
เงาะเห็นก็จะผลุนหมุนไล่
เอาขนมมาให้ขา้ เถิดรา
(บทละครนอก. 2545: 92)

หรือพฤติกรรมถือตัวของตายายเมื่อท้าวยศวิมลปูนบําเหน็จที่ช่วยดูแลนางจันท์เทวี
และพระสังข์โดยให้ทรัพย์สนิ และให้ดาํ รงตําแหน่งนายบ้าน ตายายได้รบั รางวัลก็ถอื ตัวไม่ทกั ทายใคร
ผิดไปจากความรูส้ กึ ของผูอ้ า่ นทีไ่ ม่คาดว่าตายายจะเปลีย่ นพฤติกรรมฉับพลันดังคําประพันธ์วา่
บัดนัน้
ชื่นชมสมจิตจินดา
เรียกบรรดาข้าคนให้ขนของ
ผัวเมียกระหยิม่ พริม้ พราย

สองเฒ่ารับรางวัลหรรษา
ถวายบังคมลาทัง้ ตายาย
เงินทองผ้าเสือ้ เหลือหลาย
ใครทักทายทําเมินเดินยิม้ ไป
(บทละครนอก. 2545: 197)

1.3. อารมณ์ขนั จากเห็นความล้มเหลวหรือความบกพร่องของผูอ้ ื่น
อารมณ์ ขนั นี้เกิดขึ้นเมื่อผู้อ่านเห็นตัวละครทําสิง่ หนึ่งสิง่ ใดไม่บรรลุ วตั ถุ ประสงค์หรือมี
ความบกพร่องบางประการ เป็ นที่น่าสังเกตว่าในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์
ผูอ้ ่านสามารถหัวเราะตัวละครได้ทุกตัวตัง้ แต่ตวั ละครเอก ตัวละครปรปกั ษ์ ตัวละครชาวบ้านจนถึง
ตัวละครทีเ่ ป็ นกษัตริยแ์ สดงให้เห็นว่าคนทุกคนย่อมมีขอ้ บกพร่องด้วยกันทัง้ นัน้
เมื่อพิจารณาอารมณ์ขนั ที่เกิดจากความบกพร่องหรือความล้มเหลวของตัวละครพบว่า
มีความแตกต่างกันคือหากตัวละครที่แสดงความบกพร่องนัน้ เป็ นตัวละครปรปกั ษ์ผอู้ ่านจะหัวเราะ
โดยแฝงความรูส้ กึ สมใจลงไปด้วย เช่น ความบกพร่องของท้าวมนต์ หกเขย และนางจันทา เป็ นต้น
ตัวอย่างเมื่อท้าวสามนต์และหกเขยล้มเหลวในการทําร้ายเจ้าเงาะทําให้ผูอ้ ่านรูส้ กึ ขบขัน
ด้วยความสมใจดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
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เมือ่ นัน้
คันมือคันไม้หมันไส้
่ พงุ
อีรจนาพาผัวมาเย้ยได้
เพราะอ้ายเขยขีเ้ ค้าเหล่านัน้
จึงชีห้ น้าด่าลูกทัง้ หกนาง
ปานนี้มมิ าน่าแค้นใจ

ท้าวสามนต์เคืองขัดฟดั หมอนผลุง
ไม่สมทีห่ มายมุง่ จะฆ่าฟนั
แค้นใจเหลือทีจ่ ะอดกลัน้
พากันเซอะซะไปกระไร
มึงช่างหากําชับผัวไม่
กูจะใคร่ฆา่ เสียให้มว้ ยมุด
(บทละครนอก. 2545: 121-122)

หรือ ความขบขันที่เ กิดจากเห็น โหรล้มเหลวในการล่ อลวงหญิงแม่ค รัว เพราะโหรเป็ น
ผูส้ งู อายุและมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าชาวบ้านทัวไปได้
่
รบั ความเคารพเชื่อถือจากผูอ้ ่นื เป็ นอย่าง
มาก การที่โ หรคิด ล่ อ ลวงนางแม่ค รัว จึง ถือ เป็ น การประพฤติต นไม่เ หมาะสมกับ สถานภาพและ
ความคาดหวัง ของสัง คม ดัง นัน้ เมื่อ เห็น โหรผิด หวัง จึง ทํ า ให้ผู้อ่ า นรู้สึก ขบขัน ด้ว ยความสมใจ
ดังคําประพันธ์วา่
แลเหลียวเปลีย่ วคนทีบ่ นเรือน
สาวใช้เจ้าเข้าไปในที่
สาวใช้อดสูกร็ เู้ ท่า
ใครจะเข้าไปถึงเตียง
สะบัดมือได้แล้วไหว้ลา
จึงวิง่ ผลุนหนีพลันทันใด

อิดเอือ้ นจะใคร่ประสมศรี
วานหยิบบุหรีท่ ร่ี มิ เตียง
ไฮ้คุณตาเจ้าช่างกล่าวเกลีย้ ง
ข้าวของรายเรียงจะหายไป
อย่านะฉันหาอะไรไม่
มายังวังในไปแจ้งความ
(บทละครนอก. 2545: 11-12)

แต่ความรูส้ กึ เกลียดชังนี้จะไม่เกิดขึน้ หากเป็ นความบกพร่องของตัวละครฝ่ายดีหรือตัว
ละครทัวไป
่
ตัวอย่างเมื่อเห็นนางรจนาสะดุดข้าวของผูอ้ ่านเพียงขบขันในความซุ่มซ่ามของนางรจนา
เท่านัน้ แต่ไม่เกิดความรู้สกึ สมใจหรือเกลียดชังตัวละคร เมื่อเห็นว่าเหตุ การณ์น้ีไม่ใช่เหตุ การณ์ท่ี
มีผลร้ายแรงต่อตัวละครทําให้ผอู้ า่ นขําได้อย่างสบายใจดังคําประพันธ์วา่
พอได้ยนิ เสนามาร้องเรียก
โดนสะดุดสะดึงผ้าตาชุน
รจนาเดินออกมานอกชาน
นางจึงถามทักซักไซ้

ตื่นตะเกียกตะกายวายวุน่
กระทายหกตกใต้ถุนลงไป
อํามาตย์เห็นหมอบกรานกราบไหว้
ธุระอะไรนะเสนา
(บทละครนอก. 2545: 130)
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แม้แต่ตวั ละครท้าวสามนต์ซ่งึ เคยเป็ นตัวละครปรปกั ษ์ แต่เมื่อเลิกคิดร้ายต่อเจ้าเงาะแล้ว
เมื่อ ตัว ละครแสดงความบกพร่ อ งผู้ อ่ า นเพี ย งแสดงความรู้ ส ึก ขบขัน ในความไม่ ส อดคล้ อ ง
กับสถานภาพของตัวละครเท่านัน้ ไม่ได้รสู้ กึ สมใจหรือเกลียดชังดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ตบมืออือเออชะเง้อคอ
ลุกขึน้ โลดเต้นเขม้นมุง่
มึนเมือ่ ยเหนื่อยบอบหอบฮัก
ฉวยคนโทถมยามาดื่มนํ้า

ท้าวสามนต์รอ้ งรับให้ดพี อ่
เห็นลูกเขยเป็ นต่อหัวร่อคัก
พลัดผลุดลงมาขาแทบหัก
พิงพนักนังโยกตะโพกเพลี
่
ย
หกควํ่าสําลักแล้วบ้วนเสีย
(บทละครนอก. 2545: 177)

ดัง ที่ก ล่ า วมาแสดงให้ เ ห็น ว่ า อารมณ์ ข ัน ในบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องทํ า ให้ผู้ อ่ า น
เกิดความรูส้ กึ อารมณ์ขนั สร้างความสนุ กสนานเพลิดเพลินให้แก่ผอู้ ่านได้จากสาเหตุหลายประการ
ซึง่ ความสนุ กสนานเพลิดเพลินนี้เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ นสําหรับมนุ ษย์เพราะทําให้สามารถมีชวี ติ อยู่
ได้อย่างมีความสุข

2. อารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองช่วยลดความเครียด
การใช้ชวี ติ ประจําวันในสังคมของมนุ ษย์ต้องเผชิญปญั หามากมาย บางปญั หาสามารถ
แก้ไขได้งา่ ย บางปญั หาแก้ไขได้ยากหรือไม่สามารถแก้ไขได้เลย ปญั หาเหล่านี้ลว้ นทําให้เกิดความ
วิตกกังวลหรือความตึงเครียดขึน้ ในจิตใจ ความวิตกกังวลหรือความเครียดมีผลทําให้เกิดความทุกข์
ซึง่ อารมณ์ขนั เป็ นหนทางหนึ่งในการขจัดความเครียดเหล่านัน้ ได้ ดังทีว่ ลั ลภา สว่างแจ้ง (2542: 17)
กล่าวว่าอารมณ์ขนั เป็ นกลไกการเผชิญความเครียดของบุคคลชนิดหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็ นกลไกทางจิต
ทีบ่ รรลุภาวะ(the mature defense) ซึ่งเป็ นการแสดงออกของอารมณ์ทผ่ี ่อนคลาย ตลกขบขัน
ก่อให้เกิดความพอใจต่อตนเองและต่อผูอ้ ่นื ช่วยให้คนเกิดความผ่อนคลายและสามารถทนต่อสภาพ
ต่างๆ ได้ดขี น้ึ สอดคล้องกับความเห็นของเทวาพร ศุภรักษ์จนิ ดา(2538: 40) กล่าวว่าในทาง
จิตวิทยาบุคคลทีม่ คี วามสามารถจะหัวเราะได้เป็ นบุคคลทีม่ กี ารปรับตัวได้ดี โดยเทวาพรสรุปว่าสิง่
ทีป่ ลดปล่อยไปพร้อมกับอารมณ์ขนั มี 4 ประการคือ ความวิตกกังวลและความเครียด ความโกรธและ
ดุรา้ ย การไม่ยอมรับความจริง ความไม่มคี วามสามารถและกลัวตาย
บทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ถอื เป็ นวรรณคดีทช่ี ว่ ยกระตุน้ ให้เกิดอารมณ์
ขัน ได้เ ป็ น อย่ า งดีแ ละเมื่อ มนุ ษ ย์ส ามารถหัว เราะได้ค วามทุ ก ข์แ ม้ม ากมายเพีย งใดก็ส ลายกับ
เสียงหัวเราะนัน้ ถึงแม้ความทุกข์จะหายไปจากจิตใจเพียงชัวคราวก็
่
ตามแต่กท็ ําให้จติ ใจผ่อนคลาย
ลดความตึงเครียดลงพร้อมทีจ่ ะต่อสูก้ บั อุปสรรคต่อไปได้ เพราะสิง่ ทีส่ ลายไปกับเสียงหัวเราะคือปม
ปญั หาทีส่ ะสมอยูใ่ นจิตใจ
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นอกจากสร้า งความขบขัน เพื่อ ผ่อ นคลายความเครีย ดทัวไปแล้
่
ว การที่บ ทละครนอก
นําความขัดแย้งภายในครอบครัวของตัวละครทีม่ สี ถานภาพสูงมาสร้างความขบขันทําให้มบี ทบาทใน
การลดความเครียดและขจัดปมปญั หาเฉพาะด้านคือ ความคับข้องใจจากกฎระเบียบสังคม ความ
คับข้องใจเรื่องปญั หาในครอบครัวและความคับข้องใจจากผูป้ กครอง เป็ นผลมาจากเนื้อเรื่องเหล่านี้
มาสร้างความขบขันช่วยให้ผู้อ่านเบี่ยงเบนปญั หาในชีวติ จริงมาระบายโดยการหัวเราะกับปญั หา
ในเรือ่ งเล่าแทน
2.1. ความคับข้องใจจากกฎระเบียบสังคม
ในสัง คมทุ ก สัง คมย่ อ มมีก ฎเกณฑ์ข องสัง คมทัง้ กฎเกณฑ์ท่ีบ ัญ ญัติเ ป็ น กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ท่เี ป็ นกฎจารีตประเพณีท่รี บั รู้ร่วมกันว่าสิง่ ใดสามารถทําได้ สิง่ ใดไม่สามารถทําได้ ใน
บทละครนอกเรื่องสังข์ทองสิง่ ที่เป็ นเป้าในการหัวเราะขบขันคือสมาชิกในครอบครัวและบุคคลที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงซึ่งมีฐานะและอํานาจเหนือกว่าตัวละครเอกคือ เป็ นพ่อ เป็ นพ่อตา เป็ นพี่
เป็ นพีภ่ รรยา เป็ นพีเ่ ขย เป็ นกษัตริย์ ในในชีวติ จริงบุคคลเหล่านี้ถอื เป็ นผูท้ ม่ี สี ถานภาพสูงในสังคมไม่
สามารถล่วงเกินได้ เช่น ลูกไม่สามารถล่วงเกินพ่อได้ น้องไม่ควรล่วงเกินพี่ ลูกเขยไม่ควรล่วงเกิน
พ่อตา ฯลฯ เป็ นเพราะสังคมคาดหวังว่าผูท้ ม่ี ที งั ้ คุณวุฒแิ ละวัยวุฒเิ หนือกว่า สามารถเป็ นแบบอย่างที่
ดีแ ละช่ว ยปกป้ อ งดูแ ลผู้ท่ีมีส ถานะตํ่ า กว่ า ด้ว ย แต่ ใ นความเป็ น จริง มนุ ษ ย์ไ ม่ไ ด้เ ป็ น ดัง ที่ส งั คม
คาดหวังทุกคน เช่น พ่อบางคนอาจไม่ได้มคี วามรักและความยุติธรรมต่อลูกเท่ากันทุกคน พี่อาจ
ไม่ได้รกั และปกป้องน้อง พ่อตาอาจไม่ได้รกั ลูกเขย หรือผูป้ กครองอาจไม่ได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของประชาชน
ได้ ฯลฯ
แม้สมาชิกทีม่ สี ถานภาพเหนือกว่าไม่ได้เป็ นไปตามความคาดหวังของสังคม แต่สมาชิกทีม่ ี
สถานภาพตํ่ากว่าทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในสังคมก็ไม่อาจละเมิดกฎกติกาของสังคมได้ เพราะหาก
ลูกล่วงเกินพ่อ ภรรยาล่วงเกินสามี หรือประชาชนตําหนิกษัตริย์ในชีวติ จริงย่อมได้รบั การลงโทษ
จากสังคมฐานะเป็ นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมไม่เหมาะสม
การทีส่ มาชิกในสังคมไม่สามารถตอบโต้ผูท้ ล่ี ่วงเกินตนได้ทําให้เกิดความตึงเครียดสะสม
ในจิตใจ หากไม่สามารถระบายความคับข้องใจนี้ออกได้สมาชิกก็ไม่อาจอยู่ในสังคมนัน้ ได้เช่นกัน
เพราะเท่ากับต้องอยู่กบั ปญั หาที่รุมเร้าตนตลอดเวลา เพื่อให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้จติ ใจ
จึงสร้างกระบวนการเบีย่ งเบนความรูส้ กึ จากเรือ่ งหนึ่งไประบายกับเรือ่ งอื่น
ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์เปิดโอกาสให้ผอู้ า่ นได้ระบายความเครียด
และล่ ว งละเมิด กฎระเบีย บสังคมได้ด้ว ยเสีย งหัว เราะ เช่น ประชาชนสามารถหัว เราะเยาะฝ่า ย
ปกครองที่มีค วามบกพร่ อ งไปพร้อ มกับ การหัว เราะพฤติก รรมบกพร่ อ งของท้า วสามนต์ แ ละ
ท้าวยศวิมล หรืออาจร่วมวิพากษ์วจิ ารณ์ผปู้ กครองร่วมไปกับตัวละครชาวบ้านในเรือ่ งเมือ่ เห็นหกเขย
ตีคลีแพ้พระอินทร์ดงั คําประพันธ์วา่
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บัดนัน้
เห็นหกเขยยอมแพ้แก่ไพรี
ต่างพูดงุบงิบกระซิบด่า
มันพอสมนํ้าหน้าท้าวสามนต์
บ้างว่าจะร้อนใจไปไยเล่า
เห็นจะต้องริบแน่แต่พระยา
บ้างตะโกนโพนทะนาท้าวสามนต์
หน่วยก้านเช่นนี้ดแี ต่กนิ
บ้างพูดจาฮึกฮักพยักพเยิด
แม้นเราได้ลกู สาวของท้าวไท

ชาวเมืองทีด่ อู ยูอ่ งึ มี่
ไพร่ผดู้ เี สียใจสิน้ ทุกคน
ลูกเขยพระยาไม่เป็ นผล
พลอยให้คนฉิบหายทัง้ พารา
ใครเขามีบุญก็เป็ นข้า
เราเป็ นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน
ช่างเชื่อคนหูแหว่งจมูกวิน่
ต้องเป็ นข้าเขาสิน้ สาแก่ใจ
ฟ้าผีเ่ ถิดหาว่าเล่นไม่
จะตีคลีมใิ ห้พา่ ยแพ้
(บทละครนอก. 2545: 153)

จากตัวอย่างข้างต้นการหัวเราะเหล่ากษัตริย์ช่วยให้ผูอ้ ่านได้ละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม
ที่ไ ม่อ าจปฏิบ ัติไ ด้อ ย่ า งเปิ ด เผยในชีวิต จริง และช่ ว ยให้ค วามตึง เครีย ดจากกฎเกณฑ์เ หล่ า นั น้
ผ่อนคลายลง
2.2.ความคับข้องใจเรื่องปัญหาในครอบครัว
ครอบครัวในอดีตของไทยเป็ นครอบครัวขยาย(Extended family) ทีม่ สี มาชิกในครอบครัว
มากและในขณะเดียวกันก็เป็ นครอบครัวผสม(Polygamous family) ซึง่ เป็ นครอบครัวทีป่ ระกอบด้วย
สามีหนึ่งคนและภรรยาหลายคน การมีโครงสร้างครอบครัวเช่นนี้ทําให้ครอบครัวไทยในอดีต
เป็ นครอบครัวทีม่ ขี นาดใหญ่และมีสมาชิกอาศัยอยูภ่ ายในครอบครัวเดียวกันเป็ นจํานวนมาก การทีม่ ี
สมาชิกมากก็ทําให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวได้ง่าย โดยเฉพาะสมาชิกทีเ่ พิม่ เข้ามาทีหลัง
เช่น ภรรยาน้อยและลูกเขย ฯลฯ ที่มกั ถูกต่อต้านจากสมาชิกเดิม เช่น ภรรยาน้อยถูกต่อต้านจาก
ภรรยาหลวงและลูกๆ ของภรรยาหลวง ลูกเขยถูกต่อต้านจากพ่อตาและลูกเขยคนอื่นๆ เป็ นต้น
ปญั หาครอบครัวเป็ นปญั หาที่เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ยากในการแก้ไข บางปญั หาไม่สามารถ
แก้ไขได้เลยเพราะต้นเหตุของปญั หาครอบครัวคือสมาชิกในครอบครัวนัน่ เอง การแก้ปญั หาจึงอาจ
เป็ นการทําลายครอบครัวไปด้วย ปญั หาทีไ่ ร้ทางออกเหล่านี้ลว้ นสร้างความคับข้องใจขึน้ ในจิตใจ
ของสมาชิกครอบครัว
ั หา
การที่บ ทละครนอกเรื่อ งสังข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์มีบ ทบาทในการคลี่ค ลายป ญ
ครอบครัว ได้ เพราะเนื้ อ หาของบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องกล่ า วถึง ความขัด แย้ง ของสมาชิก
ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นพ่อตากับลูกเขย สามีกบั ภรรยา พีก่ บั น้อง พ่อแม่กบั ลูก ลูกเขยกับลูกเขย
ฯลฯ ซึง่ เป็ นภาพสะท้อนครอบครัวในสังคมไทยทีผ่ อู้ า่ นอาจเคยประสบมาด้วยตนเอง หรือเคยเกิดขึน้
ในชุมชนของผู้อ่าน ทําให้บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์สามารถเชื่อมโยงไปถึง
ความรูส้ กึ ของผูอ้ ่านได้ เมื่อผูอ้ ่านพบเห็นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในเรื่องก็อาจช่วยผ่อนคลายความทุกข์

129
ในใจได้ เพราะบางครัง้ การเพียงแค่เห็นผูอ้ ่นื ประสบปญั หาเช่นเดียวกับตนก็ทาํ ให้ความทุกข์ของตน
เบาบางลงได้ แม้จะเป็ นกระบวนการในจินตนาการแต่กส็ ามารถคลายความอึดอัดใจในโลกแห่งความ
เป็ นจริงได้ หรือการทีผ่ อู้ ่านสวมรอยหรือเข้าข้างตัวละครก็ทําให้เกิดอารมณ์ความรูส้ กึ ร่วมกับตัว
ละคร ดังตัวอย่างเหตุการณ์นางรจนาประชดท้าวสามนต์ผูเ้ ป็ นพ่อเพื่อแสดงความไม่พอใจที่ไม่มี
ความยุตธิ รรมต่อตนเอง เหตุการณ์น้ีผูอ้ ่านที่สวมรอยหรือเข้าข้างนางรจนาไม่เพียงเกิดความรูส้ กึ
ขบขันเท่านัน้ แต่ยงั ได้ปลดปล่อยความเครียดของตนร่วมไปกับตัวละครด้วยดังคําประพันธ์วา่
ครัน้ ถึงพระโรงรัตน์รจู ี
เจ้าเงาะยืนยิม้ หัวไม่กลัวใคร
รจนาจึงทูลบิตุรงค์
อุตส่าห์เสาะเพราะเกรงพระอาญา
ตามประสายากเย็นเข็ญใจ
ผัวเมียสองคนจนกรองกรอย
หกเขยเขาดีมยี ศศักดิ ์
ไปหาปลามาแล้วหรืออย่างไร

อัญชลีสองกษัตริยเ์ ป็ นใหญ่
ทิง้ ปลาลงไว้ให้พอ่ ตา
นี่ปลาส่งส่วนตัวผัวข้า
ได้มาน้อยนักสักสองร้อย
ไม่มบี า่ วมีไพร่ใช้สอย
ไม่เลิศลอยเหมือนลูกสาวของท้าว
ท่านพ่อตาโปรดนักรักใคร่
เห็นจะได้มากมายหลายกระบุง
(บทละครนอก .2545: 121)

จากตัวอย่างข้างต้นการเห็นนางรจนาประชดประชันท้าวสามนต์ซ่งึ เป็ นพ่อที่ไม่มคี วาม
ยุ ติ ธ รรมทํ า ให้ผู้อ่ า นที่เ ข้า ข้า งนางรจนาได้ร ับ ความรู้ส ึก สะใจร่ ว มไปด้ ว ยซึ่ง สามารถระบาย
ความเครียดทีไ่ ด้รบั จากพ่อในชีวติ จริงได้
แม้ ใ นป จั จุ บ ัน ครอบครัว ของไทยจะเป็ น ครอบครัว เดี่ย วมากขึ้น แต่ ค วามสัม พัน ธ์
ในครอบครัวก็ยงั มีลกั ษณะเดิมเดิม ยังคงมีพ่อตาลูกเขย มีสามีภรรยา มีพ่นี ้อง ฯลฯ ซึ่งเชื่อมโยง
คนไทยกับบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองได้เป็ นอย่างดี
2.3. ความคับข้องใจจากผูป้ กครอง
ในอดีตประเทศไทยปกครองด้วยระบบกษัตริย์ โดยมีขุนนางเป็ นผู้ปกครองประชาชน
ในเขตของตน ในบางครัง้ ผู้ป กครองอาจทํา ให้ผู้ถู ก ปกครองรู้สึก อึด อัด ใจ หรือ อาจได้ร บั ความ
เดือดร้อน เช่น ถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงาน ถูกเอาเปรียบจากเจ้าขุนมูลนาย เป็ นต้น ดังที่ ม.ร.ว.อคิน
รพีพฒ
ั น์ ( 2538: 75) กล่าวถึงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นว่า
เมื่อสองสามรัชกาลแรกๆ ในมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระมหากษัตริย์ทรงปกป้อง
คุม้ ครองราษฎรด้วยการให้ราษฎรอยูใ่ ต้อารักขาของขุนนาง ถึงแม้วา่ จะมีพระราชกําหนดและกฎหมาย
ต่างๆวางไว้ เกีย่ วกับการลงโทษอย่างหนักแก่ขนุ นางผูซ้ ง่ึ กดขีข่ ม่ เหงสามัญชนก็ตาม พระมหากษัตริย์
ก็มไิ ด้รบั ฟงั หรือสอบถามกับสาเหตุสามัญชนเหล่านัน้ ได้รบั การกดขีข่ ม่ เหงอย่างไรบ้าง แต่จะลงโทษ
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ขุ น นางในกรณี ท่ีม ิอ าจปิ ด บัง องค์ พ ระมหากษัต ริย์ ไ ด้ ฉะนั ้น จึ ง ไม่ ม ีก ารรายงานขึ้น มาจนถึ ง
พระมหา กษัตริย์ เว้นแต่ผา่ นทางขุนนางเอง

ระบบการปกครองเช่นนี้แม้ประชาชนจะรูส้ กึ อึดอัดจากผูป้ กครองแต่กไ็ ม่อาจทําอย่างไรได้
เพราะผู้ปกครองเป็ นฝ่ายที่มีอํานาจเหนื อกว่ามาก ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ทําให้การยอมรับ
อํานาจของฝา่ ยปกครองนัน้ ส่วนหนึ่งเกิดจากความเกรงกลัวและมีความรูส้ กึ ต่อต้านแฝงอยู่ดว้ ย แต่
เป็ นการต่อต้านที่ไม่อาจแสดงออกได้อย่างเปิ ดเผย ดังนัน้ การแสดงออกโดยการล้อเลียนผ่านตัว
ละครในเรือ่ งเล่าจึงเป็ นทางออกทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ
บทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ อยุธ ยาที่ต กทอดมาถึง ป จั จุ บ ัน แสดงให้เ ห็น เนื้ อ เรื่อ ง
ที่กล่าวถึงผูป้ กครองที่ไร้ความสามารถทําให้ผูช้ มละครได้หวั เราะตัวละครที่เป็ นชนชัน้ สูงเหล่านัน้
ซึง่ เป็ นการระบายความเครียดหรือความคับข้องใจจากผูป้ กครองได้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศ หล้า นภาลัย พระราชนิ พ นธ์บ ทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องขึ้น ใหม่ก็ย งั คงสืบ ทอดการล้อ เลีย น
ผูป้ กครองผ่านตัวละครกษัตริย์คอื ท้าวสามนต์ ท้าวยศวิมล หกเขย พระธิดาทัง้ หก รวมถึงเหล่า
เสนาทีไ่ ร้ความสามารถสร้างความขบขันแก่ผอู้ ่านทัง้ หลายด้วย ทําให้ผอู้ ่านหรือคนทีช่ มละครนัน้ ได้
หัวเราะบุคคลทีม่ ฐี านะสูงในสังคม เป็ นการผ่อนคลายความตึงเครียดในจิตใจทีเ่ กิดจากฝา่ ยปกครอง
ลง แม้การหัวเราะเหล่านี้เป็ นแต่เพียงลดความตึงเครียดที่ไม่มผี ลคุกคามอํานาจที่แท้จริงของฝ่าย
ปกครองเลย แต่กเ็ พียงพอให้รสู้ กึ คับข้องใจได้ระบายออกและรับการถูกปกครองต่อไปได้
ตัวอย่างเช่นผูอ้ ่านได้หวั เราะท้าวสามนต์ในฐานะคนแก่ทท่ี ําอะไรก็ผดิ พลาดในเหตุการณ์
พระสังข์ตคี ลีกบั พระอินทร์ทา้ วสามนต์ดงั คําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ตบมืออือเออชะเง้อคอ
ลุกขึน้ โลดเต้นเขม้นมุง่
มึนเมือ่ ยเหนื่อยบอบหอบฮัก
ฉวยคนโทถมยามาดื่มนํ้า
หยิบบุหรีจ่ ุดไฟไหม้ลามเลีย
สาละวนตึงตังกําลังวุน่
พีก่ พ็ านแก่ชราหูตามัว
ว่าพลางทางเรียกเอาแว่นตา

ท้าวสามนต์รอ้ งรับให้ดพี อ่
เห็นลูกเขยเป็ นต่อหัวร่อคัก
พลัดผลุดลงมาขาแทบหัก
พิงพนักนังโยกตะโพกเพลี
่
ย
หกควํ่าสําลักแล้วบ้วนเสีย
วัดถูกจมูกเมียไม่รตู้ วั
แม่คุณขอโทษอย่าโกรธผัว
ไม่เห็นตัวว่าใครข้างไหนเลย
ใส่จมูกแหงนหน้าดูลกู เขย
(บทละครนอก. 2545: 175-176)

หรือหัวเราะในความไร้ความสามารถของเหล่าเสนาทีม่ จี ํานวนมากแต่ไม่สามารถจับม้าได้
ทําดังคําประพันธ์วา่ ว่า
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บัดนัน้
รับสังแล้
่ วชิงกันวิง่ พรู
จึงแยกย้ายรายกันเข้าล้อม
ไล่สกัดทางโน้นทางนี้
ลางคนเข้ามาเอาหญ้าล่อ
ม้าชกหกล้มคะมําไป

เสนีสเ่ี หล่าทีเ่ ฝ้าอยู่
มาดูเห็นม้าก็ยนิ ดี
วิง่ อ้อมเอาเชือกขึงอึงมี่
พาชีหนีหลบว่องไว
ฉวยผมหน้าคว้าคอไว้ได้
เลีย้ วไล่ดดี กัดกระจัดกระจาย
(บทละครนอก. 2545: 169)

และเมือ่ เห็นเจ้าเงาะซึง่ เป็ นตัวละครทีม่ สี ถานภาพตํ่าต้อยในสังคมกลันแกล้
่
งทําร้ายหกเขย
และท้าวสามนต์ ทําให้ผูอ้ ่านรูส้ กึ สนุ กสนานและปลดปล่อยความเครียดของตนร่วมไปกับตัวละคร
ด้วยดังคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
ไม่สไู้ ม่รบหลบเป็ นควัน
สําคัญว่าเงาะตีถกู ศีรษะ
นี่แน่ยายดูทหี รือทีเ่ พรียง
นางมณฑาว่าไฮ้ทไ่ี หนนัน่
ตื่นเต้นเช่นนี้ขา้ มิเคย
ท้าวสามนต์วา่ กล้าก็อย่าหนี
ว่าพลางเหวีย่ งวัดสะบัดไป

ท้าวสามนต์ต่นื กลัวตัวสัน่
งันงันงกงกพลัดตกเตียง
สิน้ สติมานะร้องเต็มเสียง
หัวข้าแตกกีเ่ สีย่ งไม่รเู้ ลย
เมือ่ ดีอยูท่ งั ้ นัน้ นี่พอ่ เอ๋ย
ลูกเขยของตัวกลัวมันไย
เหลือกําลังแล้วพีไ่ ม่อยูไ่ ด้
เมียยุดฉุดไว้พลั วัน
(บทละครนอก. 2545: 140)

ในปจั จุบนั แม้ประเทศไทยจะเปลีย่ นแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ตาม
แต่ ค วามอึด อัด ที่ไ ด้ร บั จากฝ่า ยปกครอง เช่ น ข้า ราชการ นัก การเมือ ง ฯลฯ ก็ค งยัง อยู่ อีก ทัง้
ธรรมเนียมการนับถือเคารพผูใ้ หญ่หรือผูอ้ าวุโส ก็มลี กั ษณะเดียวกับผูป้ กครองในระบบเดิมคือฝ่าย
ผู้อ าวุ โ สมีอํ า นาจกว่ า อีก ฝ่ า ยอย่า งไม่ อ าจแก้ไ ขได้ จึง ทํ า ให้ส ามารถถ่ า ยโอนหรือ ปรับ เปลี่ย น
เป้าหมายในการหัวเราะได้ไม่ยาก

3. อารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรือ่ งสังข์ทองเป็ นเครือ่ งมือในการอบรมสังสอน
่
สังคมในแต่ ละสังคมย่อมมีระเบียบแบบแผนในการประพฤติปฏิบตั ิตนของคนในสังคม
ระเบียบแบบแผนเป็ นสิง่ ทีส่ งั คมต้องอบรมสังสอนถ่
่
ายทอดไปสูค่ นรุน่ ถัดไปเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง วรรณคดีนบั เป็ นช่องทางหนึ่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมเพราะเรื่องราวในวรรณคดี
เป็ นการจําลองชีวติ ให้เห็นได้ในระยะเวลาอันสัน้ ทําให้เห็นวิถชี วี ติ แบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
การที่บ ทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์ส ร้า งอารมณ์ ข นั ผ่า นเหตุ ก ารณ์
ความขัดแย้งทําให้เห็นการชีแ้ นะจากกวีได้ชดั เจนขึน้ เพราะการนําสิง่ ทีแ่ ตกต่างกันหรือตรงข้ามกัน
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ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุ บุ คคล ความรู้สกึ หรือความคิดมานํ าเสนอร่วมกันทําให้ผู้อ่านเห็นลักษณะของ
แต่ละสิง่ ได้ชดั เจนขึน้ กว่าการนํ าเสนอสิง่ นัน้ เพียงลําพัง อีกทัง้ การนํ าเสนอความขัดแย้งถือเป็ นการ
เปรีย บเทียบอย่างหนึ่ งที่สามารถแสดงให้เ ห็นความคิดของผู้ประพันธ์เพราะในการเปรีย บย่อม
มีสงิ่ หนึ่งดีสงิ่ หนึ่งเลว สิง่ หนึ่ งถูกสิง่ หนึ่งผิด เป็ นต้น เมื่อพิจารณาว่าอารมณ์ ขนั ที่เกิดขึ้นในเรื่อง
มาจากพฤติกรรมในทางลบของตัวละคร ระเบียบแบบแผนทีน่ ําเสนอผ่านบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง
คือแนวทางการประพฤติปฏิบตั ิตนของคนในสังคมว่าพฤติกรรมใดไม่เหมาะสมบ้าง ทําให้ผู้อ่าน
สามารถแยกแยะพฤติกรรมทีด่ แี ละทีเ่ ลวได้ ความขัดแย้งในวรรณคดีจงึ เป็ นการจําลองคําถามทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในใจคนสังคม โดยวรรณคดีเป็ นผูต้ อบคําถามนัน้ เองด้วย ดังนัน้ วรรณคดีจงึ สามารถขจัดหรือ
บรรเทาปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้
ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างหกเขยกับเจ้าเงาะและพระสังข์ ถือเป็ นการเปรียบเทียบตัว
ละคร 2 ตัวคือ หกเขยกับเจ้าเงาะและพระสังข์ โดยตัวละครทีน่ ํามาเปรียบนัน้ มีสถานภาพใกล้เคียง
กันคือ เป็ นผูช้ าย เป็ นสามีและเป็ นลูกเขย ผลจากความขัดแย้งได้ทําให้เห็นว่าเจ้าเงาะและพระสังข์
เป็ นชายที่มคี วามกล้าหาญและความสามารถ เป็ นสามีท่สี ามารถปกป้องครอบครัว ได้ และเป็ น
ลูก เขยที่ไ ด้ร บั การยอมรับ จากพ่อ ตาในท้า ยที่สุด สารที่นํ า เสนอผ่า นความขัน แย้งนี้ คือ ลัก ษณะ
ของผู้ช าย สามี และลู ก เขยที่ดีว่ า ควรเป็ น อย่ า งไร เพราะแม้ผู้อ่ า นจะหัว เราะกับ พฤติก รรม
ไร้ความสามารถของหกเขยแต่คงไม่มใี ครอยากถูกหัวเราะเช่นนัน้ บ้าง ดังตัวอย่างหกเขยที่แสดง
ความขลาดกลัวเจ้าเงาะว่า
เมือ่ นัน้
เหลียวซ้ายแลขวาหาประตู
บ้างเข้าแอบหลังภรรยา
ความกลัวตัวสันไม่
่ สมประดี
บ้างกําหมัดขัดเขมรหมายเขม้น
ครัน้ เห็นเงาะถือไม้ใกล้เข้ามา
ลางคนยืนนิ่งไม่วงิ่ หนี
พูดจาอวดฮึกศึกหน้าเมีย
ทําเหน็บรัง้ ตัง้ มวยอยูแ่ ต่นอก
ย่อท้อถอยหลังระวังตัว

หกเขยเข็ดขยาดไม่อาจสู้
เอ๊ะอยูแ่ ล้วกระมังครัง้ นี้
รุนเมียออกหน้าเจ้าอย่าหนี
เต็มทีลงนังภาวนา
่
ทําเป็ นว่าพีน่ ้ีคนกล้า
ก็วงิ่ ล้มถลาขาแข้งเพลีย
อุตส่าห์ทาํ ใจดีแก้เบีย้
สูเ้ สียชีวติ ไม่คดิ กลัว
เห็นเจ้าเงาะเงือ้ ศอกก็กลอกหัว
ต่างกลัวเงาะปา่ ทุกคนไป
(บทละครนอก. 2545: 126)

จากตัวอย่างข้างต้นเพราะคงไม่มผี ูช้ ายคนใดที่ได้อ่านบทละครเรื่องนี้ต้องการเป็ นอย่าง
หกเขย ผูห้ ญิงก็คงไม่ตอ้ งการสามีทไ่ี ม่สามารถปกป้องครอบครัวได้ หรือพ่อตาคงไม่ตอ้ งการลูกเขย
ทีไ่ ร้ความสามารถแบบนี้เช่นกัน
สารประการต่อมาความล้มเหลวของผูค้ ดิ ร้าย ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ผูท้ ่คี ดิ ร้าย
ไม่ว่า จะเป็ นนางจัน ทา หกเขย พระธิดาทัง้ หก ในที่สุดแล้ว ก็ต้องพ่ายแพ้แก่ต ัวละครฝ่ายดีหรือ
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ตัว ละครเอกทัง้ สิ้น เป็ น ตัว อย่ า งให้ผู้อ่ า นเห็น ชัด เจนถือ เป็ น การปรามผู้ท่ีมุ่ ง ร้า ยไปในตัว เช่ น
นางจันทาที่มกั ใหญ่ใฝ่สูงใส่ร้ายนางจันท์เทวี แต่สุดท้ายนางก็ไม่สมประสงค์แถมยังได้รบั ผลร้าย
จากการกระทําของตนเองคือการถูกท้าวยศวิมลทําร้ายดังตัวอย่างคําประพันธ์วา่
เมือ่ นัน้
เจ็บปวดยับย่อยด้วยรอยไม้
ความกลัวตัวสันงั
่ นงก
ลุกขึน้ เดินด่วนครวญคราง

นางจันทาเศร้าสร้อยละห้อยไห้
นํ้าตาไหลเป็ นคราบอาบแก้มคาง
พลัดตกอัฒจันทร์ถงึ ชัน้ ล่าง
กลับมาตําหนักนางทันใด
(บทละครนอก. 2545: 190)

การนํ า เสนอแนวทางในการประพฤติปฏิบ ตั ิผ่านอารมณ์ ข นั นี้ เ ป็ นในลัก ษณะแอบแฝง
เพราะไม่ได้เป็ นการสังสอนโดยตรงแต่
่
เป็ นการแสดงให้เห็นและเข้าใจได้เอง ถือเป็ นวิธีการสอน
ทีแ่ นบเนียนและได้ผลดีกว่าการสอนโดยตรงเสียอีก เพราะการสอนโดยตรงอาจทําให้เกิดการต่อต้าน
คําสอนนัน้ แต่ในทางจิตวิทยาการให้ผูอ้ ่านรูส้ กึ ว่าเป็ นการค้นพบด้วยตัวเองทําให้เกิดการยอมรับ
ได้งา่ ยกว่า
ผลจากการศึกษาบทบาทหน้ าที่ของอารมณ์ ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองพบว่ามี 3
ประการคือ อารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองสร้างความสนุ กสนานเพลิดเพลินจากความรูส้ กึ
เหนือกว่า การเห็นความไม่เข้ากันและการเห็นความบกพร่องหรือความล้มเหลวของผูอ้ ่นื อารมณ์ขนั
ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองช่วยลดความเครียดจากกฎระเบียบของสังคม จากปญั หาในครอบครัว
และจากผู้ป กครอง อารมณ์ ข นั ในบทละครนอกเรื่อ งสังข์ท องเป็ น เครื่อ งมือ ในการอบรมสังสอน
่
ทางอ้อมโดยการแฝงข้อคิดเตือนใจผูอ้ า่ นตามอุดมคติของสังคม

บทที่ 6
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา 2 ประการคือ ศึกษากลวิธกี ารสร้างอารมณ์ขนั
และศึก ษาบทบาทหน้ า ที่ข องอารมณ์ ข ัน ในบทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์
ต่อสังคมไทย สรุปผลการศึกษาได้ดงั นี้
กลวิ ธี ก ารสร้ า งอารมณ์ ข ั น ในบทละครนอกเรื่ อ งสั ง ข์ ท องฉบั บ พระราชนิ พ นธ์
ในพระบาทสมเด็จ พระพุ ท ธเลิศ หล้า นภาลัย กวีมีก ลวิธีใ นการสร้า งอารมณ์ ข นั 3 ลัก ษณะคือ
การสร้างอารมณ์ ขนั จากเนื้อเรื่อง การสร้างอารมณ์ขนั จากตัวละครและการสร้างอารมณ์ ขนั จาก
ภาษา ดังนี้
การสร้างอารมณ์ขนั จากเนื้อเรื่อง กวีสร้างอารมณ์ขนั จากเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์ทม่ี คี วาม
ขัดแย้ง แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ ความขัดแย้งระหว่างตัวละครที่ไม่ลงรอยกันและความขัดแย้ง
ระหว่างตัวละครกับบริบท ความขัดแย้งระหว่างตัวละครทีไ่ ม่ลงรอยกันสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มคือ
ความขัดแย้งระหว่างตัวละครทีเ่ ป็ นสมาชิกในครอบครัวและความขัดแย้งระหว่างตัวละครทีไ่ ม่เป็ น
สมาชิกในครอบครัว โดบพบความไม่ลงรอยกันของตัวละครทีเ่ ป็ นสมาชิกในครอบครัวมากทีส่ ุด ส่วน
ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับบริบทเป็ นความไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวละครกับเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้
การสร้างอารมณ์ขนั จากตัวละคร กวีมกี ลวิธดี งั นี้คอื การสร้างอารมณ์ขนั ผ่านรูปลักษณ์
ของตัวละคร การสร้างอารมณ์ขนั ผ่านบุคลิกของตัวละครและการสร้างอารมณ์ขนั ผ่านพฤติกรรม
ของตัวละคร การสร้างอารมณ์ขนั ผ่านรูปลักษณ์ของตัวละครกวีสร้างอารมณ์ขนั จากตัวละครที่มี
รูป ลัก ษณ์ บ กพร่ อ ง มีรูป ลัก ษณ์ ผ ิด แผกแตกต่ า งไปจากลัก ษณะปกติข องมนุ ษ ย์ท ัว่ ไปหรือ ผิด
ไปจากความคาดหวังของผู้อ่าน การสร้างอารมณ์ขนั ผ่านบุคลิกของตัวละคร กวีสร้างอารมณ์ขนั
จากตัวละครที่มบี ุคลิกชอบกลันแกล้
่
งผูอ้ ่นื บุคลิกขลาดกลัว และบุคลิกโอ้อวดแต่ไร้ความสามารถ
ส่วนการสร้างอารมณ์ขนั ผ่านพฤติกรรมของตัวละคร โดยให้ตวั ละครแสดงพฤติกรรมที่ผดิ ไปจาก
ปกติหรือแสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตนทําให้ผอู้ ่านรูส้ กึ ขบขันดังนี้ พฤติกรรม
หลอกลวง พฤติกรรมทําร้าย พฤติกรรมโต้เถียง พฤติกรรมโกรธ พฤติกรรมเยาะเย้ย พฤติกรรมดูถูก
พฤติกรรมอับอายขายหน้า พฤติกรรมกลัว พฤติกรรมแก้ตวั พฤติกรรมหยอกล้อ พฤติกรรมเขินอาย
พฤติกรรมผิดหวัง พฤติกรรมโอ้อวด พฤติกรรมพรํ่าเพ้อ พฤติกรรมซุ่มซ่าม พฤติกรรมเหนื่อยอ่อน
พฤติกรรมชุลมุนวุ่นวาย พฤติกรรมอิจฉาริษยา พฤติกรรมประชด พฤติกรรมเข้าใจผิด พฤติกรรม
ขีเ้ ซา พฤติกรรมวิพากษ์วจิ ารณ์ พฤติกรรมเสียใจ พฤติกรรมเย่อหยิง่ พฤติกรรมข่มขู่ พฤติกรรม
ง้องอน พฤติกรรมหึงหวง พฤติกรรมโลภ พฤติกรรมสงสัย พฤติกรรมหลอกล่อ พฤติกรรมเมามาย
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โดยตัวละครทีม่ สี ถานภาพทางสังคมสูงและตัวละครทีเ่ ป็ นสามัญชนนัน้ แสดงพฤติกรรมทีน่ ่าขบขันไม่
แตกต่างกัน
การศึกษาการสร้างอารมณ์ขนั ผ่านกลวิธที างภาษา กวีสร้างอารมร์ขนั โดยการใช้ถอ้ ยระดับ
ภาษาปากซึ่ ง เป็ น ถ้ อ ยคํ า สามัญ ทํ า ให้ ผู้ อ่ า นเข้า ใจง่ า ยและเป็ น ระดับ ภาษาที่ไ ม่ ส อดคล้ อ ง
กับสถานภาพของตัวละครทีเ่ ป็ นกษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุ วงศ์ การใช้เสียงของคําและเสียงสัมผัส
การใช้คาํ ขยายบอกลักษณะ คําขยายบอกความรูส้ กึ และคําขยายบอกกิรยิ าอาการ การสร้างอารมณ์
ขันจากสํานวนและโวหารภาพพจน์คอื อุปมา อุปลักษณ์ เลียนเสียง อวพจน์ และปฏิพากย์
บทบาทหน้าทีข่ องอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองต่อสังคมไทยมี 3 ประการคือ
อารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองสร้างความสนุ กสนานเพลิดเพลิน อารมณ์ขนั ในบทละคร
นอกเรื่องสังข์ทองช่วยลดความเครียดและอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองเป็ นเครื่องมือ
ในการอบรมสังสอน
่
โดยอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองให้ความสนุ กสนานเพลิดเพลิน
จากความรูส้ กึ เหนือกว่า การเห็นความไม่เข้ากันและการเห็นความบกพร่องหรือความล้มเหลวของ
ผูอ้ ่นื อารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองช่วยลดความเครียดจากกฎระเบียบของสังคม จาก
ปญั หาในครอบครัวและจากผูป้ กครอง อารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองเป็ นเครื่องมือในการ
อบรมสังสอนทางอ้
่
อม

อภิปรายผล
ผู้ป ระพัน ธ์บ ทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์นํ า เรื่อ งสัง ข์ท องที่มีอยู่เ ดิม
มาเป็ น ต้ น เค้า ในการประพัน ธ์ โดยกวีส ามารถปรับ ปรุ ง ให้บ ทละครนอกฉบับ พระราชนิ พ นธ์
มีค วามสนุ ก สนานเพลิด เพลิน มากขึ้น และได้ร ับ ความนิ ย มสืบ มาถึง ป จั จุ บ ัน แสดงให้เ ห็น ถึง
พระอัจฉริยภาพในการประพันธ์และความเข้าใจความรูส้ กึ นึกคิดของคนไทยของกวี
สาเหตุ ท่ีบ ทละครนอกเรื่อ งสัง ข์ท องฉบับ พระราชนิ พ นธ์ไ ด้ร บั ความนิ ย มเกิด จากการ
นํ าปญั หาภายในครอบครัวมาสร้างความขบขันและการล้อเลียนบุคคลที่มสี ถานภาพสูงโดยคนที่มี
สถานภาพตํ่ากว่า เพราะปญั หาครอบครัวเป็ นปญั หาพืน้ ฐานที่มนุ ษย์ทุกยุคสมัยต้องประสบ ทําให้
ผูอ้ า่ นทําความเข้าใจบทละครได้งา่ ยและบทละครเองก็เข้าถึงอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูอ้ า่ นได้เป็ นอย่าง
ดีเช่นกัน แม้ในปจั จุบนั ครอบครัวไทยเปลี่ยนเป็ นครอบครัวเดี่ยวมากขึน้ โดยหลังจากแต่งงานแล้ว
ก็มกั แยกตัวไปสร้างครอบครัวใหม่ แต่ครอบครัวเดี่ยวแบบไทยก็ยงั มีลกั ษณะของครอบครัวขยาย
แบบเดิมอยู่ คือมีความสัมพันธ์กนั ในระหว่างเครือญาติอย่างแน่ นแฟ้น พ่อตาแม่ยายยังมีอํานาจ
สามารถเข้าไปจัดการเรื่องต่างๆ ในครอบครัวลูกเขยได้ ส่วนการล้อเลียนบุคคลทีม่ สี ถานภาพสูงนัน้
เป็ นเพราะผู้อ่านส่วนใหญ่เป็ นสามัญชนการได้เห็นตัวละครชัน้ ตํ่าเช่นเจ้าเงาะสามารถกลันแกล้
่
ง
ตัวละครทีม่ สี ถานภาพสูงกว่าตนย่อมเป็ นทีถ่ ูกใจ
ผลจากการศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราช
นิพนธ์แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ขนั ในบทละครนอกเรื่องนี้เป็ นการแสดงความตลกผ่านความขัดแย้ง
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ของตัวละครและการแสดงพฤติกรรมทางกาย เช่น การกลันแกล้
่
ง การทําร้าย การโต้เถียง ฯลฯ ซึง่
เป็ นพฤติกรรมทีเ่ ห็นได้ชดั เจนผ่านภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ไม่ใช่อารมณ์ขนั ที่ต้องขบคิดหรือแสดงความ
เฉลียวฉลาดทางสติปญั ญา ลักษณะเช่นนี้สามารถสะท้อนให้เห็นรสนิยมด้านอารมณ์ขนั ของคนไทย
ได้ประการหนึ่ง และยังมีปรากฏให้เห็นอยูใ่ นปจั จุบนั เช่น ในการแสดงตลกของคณะตลกต่างๆ หรือ
การแสดงบทตลกในละครทีอ่ อกอากาศทางโทรทัศน์ เป็ นต้น
การนํ าบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ไปดัดแปลงเพื่อใช้ในการแสดงนัน้
พบว่าผูผ้ ลิตละครยังคงรักษาโครงเรื่องและตัวละครหลักของเรื่องไว้ ส่วนการนําเสนออารมณ์ขนั นัน้
มีท งั ้ การนํ า เสนออารมณ์ ข นั จากบทละครนอกฉบับ พระราชนิ พ นธ์แ ละการเพิ่ม เติม อารมณ์ ข นั
ทีไ่ ม่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์ โดยเฉพาะการเพิม่ เติมอารมณ์ขนั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์สงั คม
ในช่ ว งเวลาที่มีก ารผลิต ละครเรื่อ งนั น้ ๆ เป็ น ที่น่ า สัง เกตว่ า อารมณ์ ข นั ในละครฉบับ ดัด แปลง
กับ ต้นฉบับ พระราชนิ พ นธ์นัน้ มีค วามแตกต่ างกัน บางประการคือ บทละครฉบับ พระราชนิ พ นธ์
นําเสนออารมณ์ขนั ผ่านตัวละครสําคัญทีม่ สี ถานภาพสูงเป็ นหลัก แต่ในบทละครฉบับดัดแปลงมีการ
เพิม่ เติมอารมณ์ขนั จากตัวละครประกอบ
ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้อารมณ์ขนั ทีเ่ กิดขึน้ กับผูอ้ ่านและผูช้ มมีความแตกต่างกัน โดย
อารมณ์ ข ัน ในบทละครนอกฉบับ พระราชนิ พ นธ์ นั น้ พุ่ ง เป้ าการหัว เราะไปที่บุ ค คลสํ า คัญ ที่มี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น กษัตริย์ พ่อตา แม่ยาย ลูกเขย พีน่ ้อง เป็ นต้น ทําให้ผอู้ ่านสามารถ
เชื่อมโยงความรูส้ กึ ขบขันไปถึงครอบครัวและผูป้ กครองในชีวติ จริงได้ ส่วนในละครฉบับดัดแปลง
ผูช้ มมักหัวเราะตัวละครประกอบ เช่น สนมกํานัล เสนา อมาตย์ ชาวบ้าน ฯลฯ ถือเป็ นบุคคลทัวไป
่
การได้หวั เราะคนเหล่านี้จงึ ทําให้ผอู้ า่ นเชื่อมโยงถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อคนทัวไปในสั
่
งคมแทน

ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาอารมณ์ ขนั จากวรรณคดีเรื่องอื่นๆ ของพระบาทสมเด็จพระพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยทําให้เข้าใจวิธกี ารสร้างอารมณ์ขนั และรสนิยมด้านอารมณ์ขนั ของผูป้ ระพันธ์ยงิ่ ขึน้
2. ศึกษาเปรียบเทียบอารมณ์ขนั ในบทละครชนิดต่างๆ ของไทย เช่น ละครนอก ละครใน
ฯลฯ ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
3. ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีอารมณ์ขนั ของไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั ทําให้เข้าใจ
วิวฒ
ั นาการของวรรณคดีอารมณ์ขนั ตลอดจนทัศนะของคนไทยทีแ่ ฝงอยูใ่ นอารมณ์ขนั ด้วย
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