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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษา 2 ประการคือ ศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันและ

ศึกษาบทบาทหน้าที่ของอารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยต่อสังคมไทย สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

   บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ กวีมีกลวิธีสร้างอารมณ์ขัน 3 ลักษณะ

คือ การสร้างอารมณ์ขันจากเนื้อเรื่อง ตัวละคร และภาษา โดยอารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่อง

สังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์มีบทบาทหน้าที่ 3 ประการคือ อารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์

ทองสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน อารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่อง สังข์ทองช่วยลด

ความเครียด  และอารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองเป็นเครื่องมือที่ ใช้เพื่ออบรมสั่งสอน

ทางอ้อม
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Techniques for Greating Humour and Role
Sang Thong the Drama Composed by

King Rama II

Phaisan Karumram 

 Abstract

 The purposes of this research has 2 objecttive : 1) are to 1) study techniques 
for creating humour and 2) investigate role of Sang Thong The Drama composed by 
King Rama II affecting Thai society. According to the research, the findings indicate 
that:
 There are 3 techniques used to create the homour in Sang Thong The Drama 
composed by King Rama II including story, characters and language. However, there 
are also 3 types of role found in this drama: 1) readers can enjoy the humour of the 
story, 2) the drama helps reduce stress of the readers and 3) the humour of Sang 
Thong The Drama can be used as  a tool to indirectly teach the readers as well.
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บทนำา
 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์บทละคร

นอกเรือ่ง   สงัข์ทองขึน้ ความน่าสนใจของบทละครนอกเรือ่งนีค้อื เป็นวรรณคดสีร้างอารมณ์ขนั เนือ้เรือ่ง

และตัวละคร เช่น เจ้าเงาะ ท้าวสามนต์  หกเขย ฯลฯ ล้วนได้รับการจดจ�าในฐานะตัวละครที่สร้างความ

ขบขันทั้งสิ้น หลังจากที่พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่อง   

สังข์ทองแล้ว บทละครนอกเรื่องนีก้็นิยมสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และน�าเสนอในรูปแบบต่างๆ บ่อยครั้ง 

เช่น ละครร�า การ์ตูน ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ฯลฯ ความนิยมนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ด้านการ

ประพันธ์ของกวีและแสดงให้เห็นว่าบทละครนอกเรื่องสังข์ทองมีเนื้อหาเหมาะกับรสนิยมของคนไทย 

สามารถสนองความต้องการของคนไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้บทละครนอกเรื่องสังข์ทองไม่เคยหาย

ไปจากสงัคมไทยยงัแสดงให้เหน็ว่า บทละครนอกเรือ่งนีม้บีทบาทหน้าทีต่่อสงัคมและสามารถท�าหน้าทีข่อง

ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์
 ผลการศึกษาพบว่า กวีมีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน 3 ลักษณะคือ การสร้างอารมณ์ขันจากเนื้อเรื่อง 

จากตัวละคร และ จากภาษา ดังนี้

 1. การสร้างอารมณ์ขันจากเนื้อเรื่อง

  กวีสร้างอารมณ์ขันจากเนื้อเรื่องหรือเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้ง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 1) ความ

ขดัแย้งหรอืความไม่ลงรอยกนัของตวัละคร ความขดัแย้งนีส้ร้างความขบขนั ได้เพราะผูอ่้านได้เหน็ตวัละคร

เอกแสดงความเหนอืกว่าตวัละครปรปักษ์ การเหน็ตวัละครปรปักษ์ล้มเหลวหรอืความขดัแย้งท�าให้ตวัละคร

ตกอยูใ่นสถานการณ์ทีไ่ม่สอดคล้องกบัสถานภาพของตน 2) ความขดัแย้งระหว่างตวัละครกบับรบิท ความ

ขัดแย้งนี้สร้างความขบขันเพราะผู้อ่านเห็นความไม่เข้ากันระหว่างตัวละครกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 ตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันจากความขัดแย้งระหว่างท้าวสามนต์กับเจ้าเงาะ

  ท้าวสามนต์กับเจ้าเงาะมีความสัมพันธ์กันในฐานะพ่อตากับลูกเขย สาเหตุของความขัดแย้งเกิดจาก

นางรจนาพระธิดาของท้าวสามนต์เลือกเจ้าเงาะซึ่งเป็นคนชั้นต�่ารูปร่างอัปลักษณ์เป็นคู่ครอง ท�าให้ท้าว

สามนต์รู้สึกอับอายและโกรธแค้น ความขัดแย้งนี้สร้างความขบขันเพราะผู้อ่านเห็นเจ้าเงาะกลั่นแกล้งท้าว
สามนต์ซึง่เป็นตวัละครปรปักษ์ได้ อกีทัง้ท�าให้ท้าวสามนต์ตกอยูใ่นสถานการณ์ทีไ่ม่สอดคล้องกบัสถานภาพ

ของตนที่เป็นกษัตริย์และเป็นพ่อตาของเจ้าเงาะ ดังตัวอย่างค�าประพันธ์ว่า
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   เห็นท้าวสามนต์อยู่บนเตียง   ก็ยืนเมียงเขม้นมองป้องหน้า

   ขู่ตะคอกหลอกล้อพ่อตา  เงื้อง่าท�าทีจะตีรัน

    เมื่อนัน้   ท้าวสามนต์ตื่นกลัวตัวสั่น

   ไม่สู้ไม่รบหลบเป็นควัน  งันงันงกงกพลัดตกเตียง

      (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2545 : 140)

 จากตัวอย่างเหตุการณ์นี้สร้างความขบขัน เพราะผู้อ่านเห็นเจ้าเงาะสามารถกลั่นแกล้งท้าวสามนต์

โดยการขู่ให้กลัว การกลั่นแกล้งผู้อื่น ผู้ที่กลั่นแกล้งย่อมรู้สึกสนกุสนานท�าให้ผู้อ่านซึ่งอยู่ฝ่ายเดียวกับ        

เจ้าเงาะรู้สึกสนุกสนานร่วมไปกับตัวละครด้วย อีกทั้งเหตุการณ์นี้ท�าให้ท้าวสามนต์ตกอยู่ในสภาพที่ไม่

สอดคล้องกบัสถานภาพของตนทีเ่ป็นกษตัรย์ิและเป็นพ่อตาของเจ้าเงาะแต่กลบัแสดงความหวาดกลวัลกูเขย

ของตนเองที่เป็นสามัญชน

 ตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันจากความขัดแย้งระหว่างชายชาวเมืองกับพิธีเลือกคู่

 เหตุการณ์นี้เกิดจากท้าวสามนต์ให้ชายชาวเมืองเข้ารับการเลือกคู่จากนางรจนา เหล่าชายชาวเมือง

ล้วนมีฐานะต�่าต้อยขัดแย้งกับราชพิธีสร้างความขบขันแก่ผู้อ่าน ดังตัวอย่างค�าประพันธ์ว่า

   ลางคนแก่เฒ่าเกือบเข้าโลง ก็เดินหอบหิ้วโครงมาข้างหลัง

   ถือไม้เท้าโซเซเก้กัง  เข้ามาด้วยเขามั่งไม่เจียมตน

   ที่เป็นง่อยเพลียเสียแข้งขา ก็นัง่ถดถัดมาตามถนน

   เจ็บปวดไม่ว่าอุตส่าห์ทน  เสลือกสลนกล่นเกลื่อนกันมา

      (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2545 : 89)

  จากตัวอย่างเหตุการณ์ นี้ผู้เข้ารับการเลือกคู่บางคนสูงอายุ บางคนมีร่างกายพิการไม่เหมาะสมกับ
พระธิดา จึง ท�าให้ เห ตุการณ์งานพระราชพิธีเลือกคู่ของพระธิดากษัตริย์สร้างความขบขันแก่ผู้อ่าน ได้

 2. การสร้างอารมณ์ขันจากตัวละคร

 กวีมีกลวิธีสร้างอารมณ์ขันจากตัวละคร 3 ประเภท ดังนี้ 1) การสร้างอารมณ์ขันผ่านรูปลักษณ์ตัว
ละครที่มีความบกพร่องผิดไปจากลักษณะปกติของมนุษย์ทั่วไปหรือผิดไปจากความคาดหวังของผู้อ่าน 2)

การสร้างอารมณ์ขันผ่านบุคลิกของตัวละครที่ชอบกลั่นแกล้งผู้อื่น บุคลิกขลาดกลัว และบุคลิกโอ้อวดแต่

ไร้ความสามารถ และ 3) การสร้างอารมณ์ขนัผ่านพฤตกิรรมของตวัละคร โดยให้ตวัละครแสดงพฤตกิรรม

ที่ผิดไปจากปกติหรือแสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตนท�าให้ผู้อ่านรู้สึกขบขัน

 2.1 ตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันจากรูปลักษณ์ของพระโอรสกษัตริย์ที่เข้ารับการเลือกคู่
  วรรณคดีไทยโดยทั่วไปพระโอรสมักมีรูปร่างหน้าตางดงาม ท�าให้ผู้อ่านคาดหวังว่าเหล่าพระโอรสที่

มาให้พระธิดาของท้าวสามนต์เลือกคู่ก็คงมีรูปร่างหน้าตางดงามเช่นกัน แต่เมื่อพระโอรสบางพระองค์      
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ไม่งดงามสมกับฐานะ เช่น บางพระองค์อ้วนด�า “รูปร่างจ�้าม�่าด�ามิดหมี” บางพระองค์มีฝีที่หน้า “หน้างอ

กออกฝีประปราย” รปูลกัษณ์ ทีข่ดัแย้งกบัฐานะของตวัละครนีผ้ดิไปจากความคาดหวงัของผูอ่้านท�าให้เกดิ

ความขบขันขึ้น 

 2.2 ตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันผ่านบุคลิกของตัวละครเจ้าเงาะ

 ลักษณะเฉพาะของเจ้าเงาะคือ เป็นคนบ้าใบ้ มักแสดงกิริยาท่าทางที่แตกต่างจากคนปกติ ชอบ    

กลั่นแกล้งตัวละครอื่น ด้วยบุคลิกเช่นนีท้�าให้เจ้าเงาะสร้างความขบขันได้ทุกครั้งที่ปรากฏตัว ดังตัวอย่าง

ค�าประพันธ์ว่า

   แกล้งหยิบกระโถนมาโยนเล่น ท�าเป็นเหมือนกับรับลูกช่วง

   แลเขม้นเห็นหวดกันกลวง  เอามาจ้วงตักน�้าท�าจะกิน

   รจนาว่าไฮ้ช่างไม่อาย  เบื่อจะตายผมเผ้าเขาเปียกสิ้น

   เจ้าเงาะเมินขายหูไม่ได้ยิน  ท�าฉวยพัดปัดริ้นปัดยุง

   แล้วแกล้งหยิบครุตั้งบนเชิงกราน ควักข้าวสารมาใส่ก่อไฟหุง

   คลี่ผ้ากุศราชออกคาดพุง  กางมุ้งเสียให้ดีแต่วี่วัน

      (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. 2545 : 100)

 จากตัวอย่างข้างต้น พฤติกรรมที่ผิดไปจากคนปกติของเจ้าเงาะคือ การหยิบกระโถนมาโยนเล่น 

การน�าหวด ก้นกลวงไปตักน�้า การน�าครุมาหุงข้าว การกางมุ้งตั้งแต่กลางวัน เป็นภาพที่สร้างความขบขัน

ให้แก่ ผู้อ่าน

 2.3 ตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันจากพฤติกรรมหวาดกลัวของท้าวสามนต์

 พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อเมื่อพระอินทร์ยกกองทัพมาล้อมเมือง ท้าวสามนต์ไม่ทราบเรื่องราวเพียงแต่

ได้ยนิเสยีงอกึทกึกแ็สดงความหวาดกลวัไม่ เหมาะสมกบัสถานภาพความเป็นกษตัรย์ิ ดงัตวัอย่างค�าประพนัธ์

ว่า

    เมื่อนัน้   ท้าวสามนต์ตระหนกตกประหม่า
   ให้คิดคร้ามครั่นหวั่นวิญญาณ์ เหลียวซ้ายแลขวาละล้าละลัง
   ความกลัวตัวสั่นงันงก  เพ้อพกพูดจาเหมือนบ้าหลัง

   ค่อยกระซิบถามเมียเงี่ยหูฟัง เสียงอะไรตึงตังดังเหมือนปืน

   เอ๊ะกูอยู่แล้วนะเสนี   เห็นไพรีจะมากมายหลายหมื่น
   นี่หากว่ากล้าหาญพานยั่งยืน  จึงไม่ตื่นตระหนกตกใจ

   เสียแต่แก่ชราหูตามัว   ทั้งตัวก็เจ็บปวดป่วยไข้

   ถ้าหนุ่มแน่นแม้นเหมือนแต่ก่อนไซร้   จะเกรงกลัวอะไรกับไพรี

      (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย . 2545 : 145)
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  จากตวัอย่างข้างต้น พฤตกิรรมกลวัลนลานของท้าวสามนต์น่าขบขนัเพราะไม่สอดคล้องกบัสถานภาพ

ความเป็นกษัตริย์ที่ควรมีความกล้าหาญและเป็นที่พึ่งของผู้อื่น อีกทั้งการโอ้อวดว่าตนกล้าหาญจึงไม่ตกใจ

และการแก้ตัวว่าตนป่วยไข้ขัดแย้งกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาท�าให้เกิดความน่าขบขันยิ่งขึ้น

  3. การสร้างอารมณ์ขันจากภาษา

 กวีสร้างอารมณ์ขันผ่านกลวิธีทางภาษาพบ 5 ประเภท ดังนี้ 1) ใช้ถ้อยค�าระดับภาษาปากซึ่งเป็น

ถ้อยค�าสามัญท�าให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและเป็นระดับภาษาที่ไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตัวละครที่เป็น

กษตัรย์ิและพระบรมวงศานวุงศ์ 2) การใช้เสียงของค�าและเสยีงสัมผสั 3) การใช้ค�าขยายบอกลกัษณะ ค�า

ขยายบอกความรู้สึกและค�าขยายบอกกิริยาอาการ 4) การใช้ส�านวน 5) การใช้โวหารภาพพจน์คือ อุปมา 

อุปลักษณ์  การเลียนเสียง อวพจน์ และปฏิพากย์  

 3.1 การ ใช้ ถ้อยคำา ระดับ ภาษา ปาก

 ตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันจากระดับภาษา

 ตัวอย่างเหตุการณ์พระธิดาทั้งหกโต้เถียงกับนางรจนา แม้ตัวละครที่โต้เถียงกันเป็นพระธิดาแต่กวี

กล่าวถึงเหตุการณ์นี้โดยใช้ถ้อยค�าสามัญไม่ใช้ค�าราชาศัพท์เลย ดังค�าประพันธ์ว่า

    เมื่อนัน้   หกนางเคืองขัดอัชฌาสัย

   ต่างคนชี้หน้าแล้วว่าไป  หัวเราะเยาะใครอีรจนา

   เหตุว่าผัวมึงมาถึงก่อน  ท�าแสนงอนเจ๋อเจ๊อะสะเออะหน้า

   ผัวกูไม่รู้จักจับผักปลา  จึงได้มาไม่มากเหมือนหม่อมเงาะ

   ดูเยี่ยงผัวเจ้ามันเคล่าคล่อง ห้วยหนองเหนือใต้เข้าใจเสาะ

   นางเมียขึ้นหน้ามาหัวเราะ  เปรียบเปรยเย้ยเยาะไม่เจียมตัว

      (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.  2545 : 123-124)

 จากตัวอย่างข้างต้นแสดง ให้ เห็น ว่ากวีใช้ภาษาระดับภาษาปากหรือถ้อยค�าสามัญ เช่น เมื่อกล่าวถึง

พระธิดาทั้งหกแทนที่จะใช้ค�าราชาศัพท์ก็เรียกว่า “หกนาง” ฯลฯ แม้ถ้อยค�าสนทนากันเองของเหล่า          
พระธิดาซึ่งถือเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ก็ใช้ภาษาปากไม่ใช้ค�าราชาศัพท์ เช่น ใช้ค�าสรรพนามว่า อี มึง ผัว 
เมีย ฯลฯ การใช้ภาษาระดับภาษาปากท�าให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและเห็นภาพตัวละคร

ทะเลาะกันได้ชัดเจน อีกทั้งเหล่าพระธิดาเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง แต่กลับโต้เถียงกันโดยใช้ถ้อยค�า

ราวกับชาวบ้านซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานภาพความเป็นพระธิดาท�าให้ผู้ อ่านเกิด อารมณ์ขบขัน

 3.2 การ ใช้เสียง ของคำาและเสียงสัมผัส
 ตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันจากเสียงของคำา

 เสียงของค�ามีผลต่อความรู้สึกของผู้อ่าน รวมถึงท�าให้เกิดความรู้สึกขบขันด้วย ดังตัวอย่าง              

ค�าประพันธ์เหตุการณ์นางจันทาโต้เถียงกับท้าวยศวิมลว่า
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   จะยกรี้กรีพลไปไหนหนอ  น่าหัวร่อนกัหนาเจ้าข้าเอ๋ย

   ทุกข์ร้อนถึงใครไม่เสบย  ฮัดเชยกุ๋ยกุ๋ยฮุ่ยหุยเจียว

   ดูเหมือนบ้าหลังนัง่มัวมึน  จนฝ้าขึ้นจับหน้าขอบตาเขียว

      (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.  2545 : 187)

 จากตัวอย่างข้างต้น กวีใช้ค�าว่า “ฮัดเชยกุ๋ยกุ๋ยฮุ่ยหุยเจียว” แม้ผู้อ่านไม่เข้าใจความหมายแต่เสียง

ของค�าท�าให้เกิดอารมณ์ขันขึ้นได้

 3.3 การ ใช้ คำาขยาย บอก ลักษณะ

 ตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันจากการใช้คำาขยาย

 เหตกุารณ์ตอนหาปลา เหล่าหกเขยเทีย่วหาปลาตามแหล่งต่างๆ แต่หาไม่ได้เลยจงึต้องไปขอจากพระ

สังข์ ที่ปลอมเป็นเทวดา ดังค�าประพันธ์ว่า

    เมื่อนัน้   พระสังข์นัง่ยิ้มอยู่ในหน้า

   เห็นหกเขยเคอะเซอะมา  สมดังจินดาก็ยินดี

      (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.  2545 : 117)
 จากตวัอย่างข้างต้น กวใีช้ค�าขยายลกัษณะของหกเขยว่า “เคอะเซอะ” แสดงให้เหน็ลกัษณะประหม่า              

ขาดความมั่นใจของหกเขยท�าให้หกเขยดูน่าขบขัน

 3.4 การ ใช้สำานวน

 ตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันจากสำานวน

 ในเหตกุารณ์ทีพ่ระสงัข์ปลอมเป็นเทวดากลัน่แกล้งหกเขยทีม่าขอปลาโดยการตดัปลายจมกู พระสงัข์

กล่าวกับหกเขยโดยใช้ส�านวนดังค�าประพันธ์ว่า

    เมื่อนัน้   พระสังข์สรวลสันต์กลั้นหัวร่อ

   ยิ้มพลางทางตรัสตัดพ้อ  เอออะไรใจคอเหมือนปลาซิว
   แล้วเอามีดกรีดลับกับศิลา ทั้งหกตกประหม่าหน้านิ่ว

   มือบีบหนีบจมูกไว้สองนิ้ว  อย่าบิดพลิ้วดุกดิกพลิกแพลง

      (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.  2545 : 119)

  จากตัวอย่างข้างต้น การใช้ส�านวน “ใจเหมือนปลาซิว”  แสดงให้เห็นความขี้ขลาดตาขาวของหกเขย 
ท�าให้หกเขยดูน่าขบขัน

 3.5 การ ใช้ โวหาร ภาพพจน์

 ตัวอย่างการสร้างอารมณ์ขันจากโวหารภาพพจน์
  เหตุการณ์เมื่อเสนาน�าเจ้าเงาะมาเข้าเฝ้าท้าวสามนต์ กวีกล่าวถึงรูปร่างของเจ้าเงาะโดยเปรียบกับ

สิ่งต่างๆ ดังค�าประพันธ์ว่า
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    เมื่อนัน้   ท้าวสามนต์เห็นเงาะชังน�้าหน้า

   เนื้อตัวเป็นลายคล้ายเสือปลา ไม่กลัวใครใจกล้าดุดัน

   ผมหยิกยุ่งเหยิงเหมือนเซิงฟัก หน้าตาตละยักษ์มักกะสัน

      (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.  2545 : 93-94) 

  จากตวัอย่าง กวใีช้อปุมาโวหารเปรยีบร่างกายเจ้าเงาะว่าเหมอืนกบัสิง่ต่างๆ ทีผ่ดิไปจากลกัษณะของ

คนปกติ คือ เนื้อตัวเป็นลายคล้ายเสือปลาและผมหยิกยุ่งเหยิงเหมือนเซิงฟัก ท�าให้เกิดภาพที่น่าขบขันขึ้น 

บทบาทหน้าที่ของอารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองต่อสังคม
 อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรือ่งสงัข์ทองฉบบัพระราชนพินธ์มบีทบาทหน้าทีต่่อสงัคมไทย 3 ประการ 

คืออารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองสร้างความสนกุสนานเพลิดเพลิน อารมณ์ขันในบทละครนอก

เรื่องสังข์ทองลดความเครียด และอารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองเป็นเครื่องมือที ่ใช้อบรม         

สั่งสอน ดังนี้

 1. อารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองสร้างความสนกุสนานเพลิดเพลิน

 บทละครนอกเรือ่งสงัข์ทองฉบบัพระราชนพินธ์เป็นวรรณคดทีีป่ระพนัธ์ขึน้เพือ่สร้างความสนกุสนาน

เป็นหลัก ดังนัน้บทบาทส�าคัญของวรรณคดีเรื่องนีจ้ึงเป็นการสร้างความเพลิดเพลินและความบันเทิงใจแก่

ผู้อ่าน ซึ่งความสนกุสนานเพลิดเพลินเกิดจากความรู้สึกดังนี้

  1.1 ความสนกุสนานเพลิดเพลินจากความรู้สึกเหนือกว่า 

  ความสนกุสนานเพลดิเพลนินีเ้กดิจากผูอ่้านรูส้กึว่า ตนเหนอืกว่าสิง่ทีท่�าให้เกดิความขบขนัและรูส้กึ

ว่าสิ่งที่น่าขบขันนัน้ต�่ากว่า ด้อยกว่าหรือโง่เขลากว่า ฯลฯ ความรู้สึกเหนือกว่าที่ท�าให้เกิดความขบขันมี 2 

ประการคือ 

   1.1.1 ความรู้สึกเหนือกว่าจากการสวมรอยเป็นตัวละครหรือการเข้าข้างตัวละคร การ
สวมรอยเป็นตวัละคร หมายถงึ การทีผู่อ่้านน�าความรูส้กึนกึคดิของตวัละครมาเป็นความรูส้กึนกึคดิของตน 

ส่วนการเข้าข้างตัวละคร หมายถึง การที่ผู้อ่านเลือกวางตนให้อยู่ฝ่ายเดียวกับตัวละครในเรื่อง ท�าให้ผู้อ่าน

รับความรู้สึกของตัวละครมาเป็นความรู้สึกของตน เกิดความรู้สึกทุกข์ สุข สนกุสนาน เสียใจ ฯลฯ ร่วมไป
กบัตวัละครราวกบัเรือ่งทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นเรือ่งของตนหรอืเป็นเรือ่งของผูท้ีอ่ยูฝ่่ายเดยีวกบัตนเอง ดงันัน้เมือ่

ผู้อ่านเห็นตัวละครฝ่ายเดียวกับตนกลั่นแกล้งหรือท�าร้ายผู้อื่นท�าให้ผู้อ่านเกิดความสนกุสนานร่วมไปกับตัว

ละครด้วย โดยตัวละครที่ผู้อ่านมักสวมรอยหรือวางตนให้อยู่ฝ่ายเดียวกันมากที่สุดคือตัวละครเอก เพราะ

ตวัละครเอกเป็นผูด้�าเนนิเรือ่งตัง้แต่ต้นจนจบ การทีผู่อ่้านตดิตามเนือ้เรือ่งกเ็ท่ากบัตดิตามตวัละครเอกด้วย 

เช่น รูส้กึสนกุสนานร่วมไปกบัพระสงัข์ทีก่ลัน่แกล้งหกเขย หรอืสมัผสัความรูส้กึแห่งชยัชนะร่วมกบันางรจนา
ที่ได้เยาะเย้ยพระธิดาทั้งหกและหกเขย เป็นต้น 
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 นอกจากตัวละครเอกแล้วผู้อ่านสามารถสวมรอยเป็นตัวละครอื่นๆ ได้เช่นกัน เป็นเพราะชีวิตจริง

มนษุย์มหีลายบทบาทในคนคนเดยีว เช่น คนทีเ่ป็นพีอ่าจมฐีานะเป็นน้องด้วย คนทีเ่ป็นพ่อตากเ็คยเป็นลกูเขย

มาก่อน ฯลฯ การที่ผู้อ่านมีหลายบทบาทเอื้อให้สามารถสวมรอยหรือเข้าข้างตัวละครได้หลายตัวอย่างไม่

จ�ากดั โดยหากตวัละคร   มสีถานภาพ บคุลกิหรอืลกัษณะนสิยัสอดคล้องกบัผูอ่้านกจ็ะท�าให้ผูอ่้านสวมรอย

ได้ง่ายขึน้ เช่น คนทีเ่ป็นภรรยาอาจ สวมรอยหรอืเข้าข้างนางมณฑา คนทีเ่ป็นน้องอาจสวมรอยหรอืเข้าข้าง

รจนาได้ง่ายขึ้น ฯลฯ

   1.1.2 ความรู้สึกเหนือกว่าในฐานะผู้อ่าน เกิดจากผู้อ่านเป็นผู้รู้เรื่องราวมากกว่าตัวละคร

ในเรื่อง ท�าให้ผู้อ่านรู้ในสิ่งที่  ตัวละครไม่รู้หรือรู้ว่าสิ่งที่ตัวละครก�าลังประพฤติปฏิบัตินัน้เป็นสิ่งที่ผิด ดัง

ตัวอย่างเมื่อพระสังข์ปลอมเป็นเทวดาหลอก ตัดจมูกตัดหูหกเขย ผู้อ่านซึ่งเฝ้ามองเหตุการณ์นี้รู้ว่า หกเขย

ก�าลังถูกหลอกท�าให้เกิดความรู้สึกขบขันในความไม่รู้ของหกเขย หรือเมื่อพระสังข์ถอดรูปแล้วมีรูปร่าง

งดงามนางมณฑาคิดว่าเป็นเทวดาจะท�าความเคารพท�าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกขบขันเพราะผู้อ่านรู้ดีว่าพระ

สังข์กับเจ้าเงาะเป็นคนเดียวกัน เป็นต้น

 1.2 อารมณ์ขันจากการเห็นความไม่เข้ากัน

 อารมณ์ขนัจากการเหน็ความไม่เข้ากนัเกดิจากมนษุย์มแีบบแผนในการด�าเนนิชวีติทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดย

ทั่วไป เมื่อมีการปฏิบัติตนแตกต่างจากที่ควรเป็นก็ท�าให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ขันขึ้น ความไม่เข้ากันที่ท�าให้

เกิดความขบขัน ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์คือความไม่เข้ากันระว่างตัวละครกับ

สถานภาพและความคาดหวังของผู้อ่าน 

 สถานภาพของบคุคลเป็นสิง่ก�าหนดว่าบคุคลนัน้ควรมบีทบาทหรอืพฤตกิรรมอย่างไร การทีต่วัละคร

มพีฤตกิรรม ไม่สอดคล้องกบัสถานภาพท�าให้เกดิความขบขนัขึน้ ตวัอย่างท้าวสามนต์มสีถานภาพเป็นกษตัรย์ิ 

เป็นผู้ชาย เป็นสามี   ของนางมณฑา เป็นพ่อตาของเจ้าเงาะ สถานภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก�าหนดบทบาทหรือ

พฤติกรรมของท้าวสามนต์ว่าควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรตามครรลองอันดีงามของสังคม เช่น ในฐานะ

กษัตริย์ท้าวสามนต์ควรประพฤติตนตามหลักทศพิธราชธรรม มีบุคลิกน่าเกรงขาม มีความสามารถและ
ความกล้าหาญ ฯลฯ แต่ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ ท้าวสามนต์บกพร่องในหลักทศ
พิธราชธรรมหลายประการ เช่น มักแสดงความโกรธ ขาดความเที่ยงธรรม ฯลฯ หรือเมื่อเผชิญข้าศึกศัตรู

ท้าวสามนต์กลับแสดงความขลาดกลวัและคดิหนเีอาตวัรอด ซึง่สถานภาพความเป็นผูช้ายและสามทีีค่วรมี

ความกล้าหาญและเป็นที่พึ่งแก่ภรรยา แต่ท้าวสามนต์กลับต้องให้นางมณฑาซึ่งเป็นผู้หญิงและเป็นภรรยา

ตักเตือนจึงได้สติ ในฐานะพ่อตาท้าวสามนต์มีสถานภาพเหนือกว่าเจ้าเงาะผู้เป็นลูกเขย แต่ท้าวสามนต์กลับ
แสดงความหวาดกลัวเจ้าเงาะ พฤติกรรมของท้าวสามนต์ไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตนเองท�าให้ผู้

พบเห็นเกิดความรู้สึกขบขันขึ้น
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  1.3 อารมณ์ขันจากเห็นความล้มเหลวหรือความบกพร่องของผู้อื่น 

  อารมณ์ขันนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้อ่านเห็นตัวละครท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือมีความ

บกพร่องบางประการ เป็นที่น่าสังเกตว่า ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ผู้อ่านสามารถ

หวัเราะตวัละครได้ทกุตวัตัง้แต่ตวัละครเอก ตวัละครปรปักษ์ ตวัละครชาวบ้านจนถงึตวัละครทีเ่ป็นกษตัรย์ิ

แสดงให้เห็นว่าคนทุกคนย่อมมีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนัน้ 

  2. อารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองช่วยลดความเครียด

  การใช้ชีวิตประจ�าวันในสังคมของมนุษย์ต้องเผชิญปัญหามากมาย บางปัญหาสามารถแก้ไขได้ง่าย 

บางปัญหาแก้ไขได้ยากหรือไม่สามารถแก้ไขได้เลย ปัญหาเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความวิตกกังวลหรือความ

ตึงเครียดขึ้นในจิตใจท�าให้เกิดความทุกข์ ซึ่งอารมณ์ขันเป็นหนทางหนึง่ที่ ช่วยขจัดความเครียดเหล่านัน้ได้ 

เทวาพร ศุภรักษ์จินดา(2538: 40) กล่าวว่า ในทางจิตวิทยาบุคคลที่มีความสามารถจะหัวเราะได้เป็นบุคคล

ทีม่กีารปรบัตวัได้ด ีโดยสิง่ทีป่ลดปล่อยไปกบัอารมณ์ขนัม ี4 ประการคอื 1) ความวติกกงัวลและความเครยีด 

2) ความโกรธและความดุร้าย 3) การไม่ยอมรับความจริง 4) ความไม่มีความสามารถและกลัวตาย

 บทละครนอกเรือ่งสงัข์ทองฉบบัพระราชนพินธ์ถอืเป็นวรรณคดทีีช่่วยกระตุน้ให้เกดิอารมณ์ขนัได้เป็น

อย่างดี และเมื่อมนุษย์สามารถหัวเราะได้ความทุกข์แม้มากมายเพียงใดก็สลายกับเสียงหัวเราะนัน้ ถึงแม้

ความทุกข์จะหายไป  จากจิตใจเพียงชั่วคราวก็ตามแต่ก็ท�าให้จิตใจผ่อนคลายลดความตึงเครียดลงพร้อมที่

จะต่อสูก้บัอปุสรรคต่อไปได้ การที่บทละครนอกน�าความขดัแย้งภายในครอบครวัของตวัละครทีม่สีถานภาพ

สงูมาสร้างความขบขนัท�าให้มบีทบาทลดความเครยีดและขจดัปมปัญหาเฉพาะด้านคอื ความคบัข้องใจจาก

กฎระเบียบสังคม ความคับข้องใจเรื่องปัญหาในครอบครัว และความคับข้องใจจากผู้ปกครอง เพราะเนื้อ

เรือ่งช่วยให้ผูอ่้านเบีย่งเบนปัญหาในชวีติจรงิมาระบายโดยการหวัเราะกบัปัญหาในเรือ่งเล่าแทน ดงั ผลการ 

ศึกษา ต่อ ไป นี้

  2.1 อารมณ์ขันช่วยลดความคับข้องใจจากกฎระเบียบสังคม 

   ทุกสังคมย่อมมีกฎเกณฑ์ที่รับรู้ร่วมกันว่า สิ่งใดสามารถท�าได้ สิ่งใดไม่สามารถท�าได้ ในบทละคร
นอกเรื่อง สังข์ทองสิ่งที่เป็นเป้าในการหัวเราะคือ สมาชิกในครอบครัวและบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคม
สูงซึ่งมีฐานะและอ�านาจเหนือกว่าตัวละครเอก คือ พ่อ พ่อตา พี่ พี่ภรรยา พี่เขย กษัตริย์ ฯลฯ ในชีวิตจริง

บคุคลเหล่านีถ้อืเป็นผูท้ีไ่ม่สามารถล่วงเกนิได้ เช่น ลกูไม่สามารถล่วงเกนิพ่อได้ น้องไม่ควรล่วงเกนิพี ่ลกูเขย

ไม่ควรล่วงเกินพ่อตา ประชาชนไม่สามารถล่วงเกินกษัตริย์ได้ ฯลฯ เป็นเพราะสังคมคาดหวังว่า ผู้ที่มีทั้ง

คุณวุฒิและวัยวุฒิเหนือกว่าสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยปกป้องดูแลผู้ที่มีสถานะต�่ากว่า แต่ในความ
เป็นจริงมนุษย์ไม่ได้เป็นดังที่สังคมคาดหวังทุกคน เช่น พ่ออาจไม่ได้มีความรักและความยุติธรรมต่อลูกเท่า

กัน         พี่อาจไม่ได้รักและปกป้องน้อง พ่อตาอาจไม่ได้รักลูกเขย หรือผู้ปกครองอาจไม่ได้เป็นที่พึ่งของ

ประชาชนได้ ฯลฯ แม้ผู้ที่มีสถานภาพเหนือกว่าไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม แต่สมาชิกที่มี
สถานภาพต�่ากว่าก็ไม่อาจละเมิดกฎกติกาของสังคมได้ เพราะหากลูกล่วงเกินพ่อ ภรรยาล่วงเกินสามี หรือ

ประชาชนต�าหนกิษัตริย์ ในชีวิตจริงย่อมได้รับการลงโทษจากสังคม เพื่อให้สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้ 
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จติใจจงึสร้างกระบวนการเบีย่งเบนความรูส้กึจากเรือ่งหนึง่ไประบายกบัเรือ่งอืน่ ในบทละครนอกเรือ่งสงัข์

ทองฉบับพระราชนิพนธ์เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ระบายความเครียดและล่วงละเมิดกฎระเบียบสังคมได้ด้วย

เสยีงหวัเราะตวัละครในเรือ่ง เช่น ลกูสามารถหวัเราะพ่อ น้องสามารถหวัเราะพี ่ลกูเขยสามารถกลัน่แกล้ง

พ่อตา ประชาชนสามารถหัวเราะเยาะกษัตริย์ที่มีความบกพร่อง เป็นต้น

  2.2 อารมณ์ขันช่วยลดความคับข้องใจจากปัญหาในครอบครัว 

  ครอบครัวในอดีตของไทยเป็นครอบครัวขยายที่มีสมาชิกในครอบครัวมาก และในขณะเดียวกันก็

เป็นครอบครัวผสมประกอบด้วยสามีหนึง่คนและภรรยาหลายคน โครงสร้างเช่นนี้เอื้อต่อการเกิดความขัด

แย้งภายในครอบครัวได้ง่าย โดยเฉพาะสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาทีหลัง เช่น ภรรยาน้อยและลูกเขย ฯลฯ ที่มัก

ถูกต่อต้านจากสมาชิกเดิม เช่น ภรรยาน้อยถูกต่อต้านจากภรรยาหลวงและลูกๆ ของภรรยาหลวง ลูกเขย

ถูกต่อต้านจากพ่อตาและลูกเขยคนอื่นๆ เป็นต้น

 ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายแต่แก้ไขได้ยาก บางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้เพราะ      

ต้นเหตุของปัญหาคือสมาชิกในครอบครัวนัน่เอง การแก้ปัญหาจึงอาจเป็นการท�าลายครอบครัวไปด้วย 

ปัญหาที่ไร้ทางออกเหล่านี้ล้วนสร้างความคับข้องใจขึ้นในจิตใจของสมาชิกครอบครัว การที่บทละครนอก

เรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์มีบทบาทคลี่คลายปัญหาครอบครัวได้นัน้ เป็นเพราะเนื้อหาของบทละคร

กล่าวถงึความขดัแย้งของสมาชกิในครอบครวัไม่ว่าจะเป็นพ่อตากบัลกูเขย สามกีบัภรรยา พีก่บัน้อง พ่อแม่

กับลูก ลูกเขยกับลูกเขย ฯลฯ ท�าให้บทละครสามารถเชื่อมโยงไปถึงความรู้สึกของผู้อ่านได้ เมื่อผู้อ่านเห็น

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในเรือ่งกอ็าจช่วยผ่อนคลายความทกุข์ในใจได้ เพราะบางครัง้เพยีงแค่เหน็ผูอ้ืน่ประสบปัญหา

เช่นเดยีวกนักท็�าให้ความทกุข์ของตนเบาบางลงได้ และการทีผู่อ่้านสวมรอยหรอืเข้าข้างตวัละครกท็�าให้เกดิ

อารมณ์ความรู้สึกร่วมกับตัวละคร ดังตัวอย่างเหตุการณ์นางรจนาประชดท้าวสามนต์เพื่อแสดงความไม่

พอใจทีพ่่อไม่มคีวามยตุธิรรมต่อตนเอง เหตกุารณ์นีผู้อ่้านทีส่วมรอยหรอืเข้าข้างนางรจนาไม่เพยีงเกดิความ

รู้สึกขบขันเท่านัน้ แต่ยังได้ปลดปล่อยความเครียดของตนในโลกแห่งความเป็นจริงร่วมไปกับตัวละครด้วย

  2.3 อารมณ์ขันช่วยลดความคับข้องใจจากผู้ปกครอง
  ในอดตีประเทศไทยปกครองด้วยระบบกษตัรย์ิโดยมขีนุนางเป็นผูป้กครองประชาชนในเขตของตน 
บางครัง้ผูป้กครองอาจท�าให้ผูถ้กูปกครองรูส้กึอดึอดัใจหรอืได้รบัความเดอืดร้อน เช่น ถกูเกณฑ์ไปใช้แรงงาน 

ถูกเอาเปรียบจากเจ้าขุนมูลนาย เป็นต้น ระบบการปกครองเช่นนี้แม้ประชาชนจะรู้สึกอึดอัดแต่ก็ไม่อาจท�า

อย่างไรได้ เพราะผู้ปกครองเป็นฝ่ายที่มีอ�านาจเหนือกว่ามาก ความสัมพันธ์ในลักษณะนีท้�าให้การยอมรับ

อ�านาจของฝ่ายปกครองนัน้ ส่วนหนึง่เกดิจากความเกรงกลวัและมคีวามรูส้กึต่อต้านแฝงอยูด้่วย แต่เป็นการ
ต่อต้านที่ไม่อาจแสดงออกได้อย่างเปิดเผย ดังนัน้การแสดงออกโดยการล้อเลียนผ่านตัวละครในเรื่องเล่า

จึงเป็นทางออกที่ปลอดภัยที่สุด ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงผู้ปกครองที่ไร้ความ

สามารถท�าให้ผูช้มละครได้หวัเราะตวัละครทีเ่ป็นชนชัน้สงูเหล่านัน้ ซึง่เป็นการระบายความเครยีดหรอืความ
คับข้องใจจากผู้ปกครองได้ 
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 3. อารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองเป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอน

 สังคมในแต่ละสังคมย่อมมีระเบียบแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตนของคนในสังคม ระเบียบ

แบบแผน เป็นสิ่งที่สังคมต้องอบรมสั่งสอนถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นถัดไปเพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนได้

อย่างถกูต้อง วรรณคดนีบัเป็นช่องทางหนึง่ทีไ่ด้รบัความนยิมเพราะเรือ่งราวในวรรณคดเีป็นการจ�าลองชวีติ

ให้เห็นได้ในระยะเวลาอันสั้นท�าให้  เห็นแนวทางการด�าเนนิชีวิตแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว การที่บทละคร

นอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์สร้างอารมณ์ขันผ่านเหตุการณ์ความขัดแย้งท�าให้เห็นบทบาทนี้ได้

อย่างชัดเจน เพราะการน�าสิ่งที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวัตถุ บุคคล ความรู้สึกหรือความคิดมาน�าเสนอร่วม

กนัท�าให้ผูอ่้านเหน็ลกัษณะของแต่ละสิง่ได้ชดัเจนขึน้กว่าการน�าเสนอสิง่นัน้เพยีงล�าพงั และถอืเป็นการเปรยีบ

ที่มีสิ่งหนึง่ดีสิ่งหนึง่เลว สิ่งหนึง่ถูกสิ่งหนึง่ผิด ฯลฯ 

 เมื่อพิจารณาว่าอารมณ์ขันที่เกิดขึ้นในเรื่องมาจากพฤติกรรมในทางลบของตัวละคร สารที่น�าเสนอ

ผ่านบทละครนอกเรื่องสังข์ทองจึงเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของคนในสังคมว่า พฤติกรรมใดไม่

เหมาะสมบ้าง ท�าให้ผู้อ่านสามารถแยกแยะพฤติกรรมที่ดีและที่เลวได้ ความขัดแย้งในวรรณคดีจึงเป็นการ

จ�าลองค�าถามที่อาจเกิดขึ้นในใจคนสังคม โดยวรรณคดีเป็นผู้ตอบค�าถามนัน้เองด้วย ดังนัน้วรรณคดีจึง

สามารถขจัดหรือบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 ตวัอย่างความขดัแย้งระหว่างหกเขยกบัเจ้าเงาะและพระสงัข์ถอืเป็นการเปรยีบเทยีบตวัละคร 2 ตวั

คือ หกเขยกับเจ้าเงาะและพระสังข์ โดยตัวละครที่น�ามาเปรียบนัน้มีสถานภาพใกล้เคียงกันคือ เป็นผู้ชาย 

เป็นสามแีละเป็นลกูเขย ผลจากความขดัแย้งได้ท�าให้เหน็ว่า เจ้าเงาะและพระสงัข์เป็นชายทีม่คีวามกล้าหาญ 

มีความสามารถ เป็นสามีที่ปกป้องครอบครัวได้ เป็นลูกเขยที่ยอมรับจากพ่อตาในท้ายที่สุด สารที่น�าเสนอ

ผ่านความขดัแย้งนีค้อืลกัษณะของผูช้าย สาม ีและลกูเขยทีด่ว่ีาควรเป็นอย่างไร เพราะแม้ผูอ่้านจะหวัเราะ

กับพฤติกรรมไร้ความสามารถของหกเขยแต่คงไม่มีใครอยากถูกหัวเราะเช่นนัน้บ้าง ผู้หญิงก็คงไม่ต้องการ

สามีที่ไม่สามารถปกป้องครอบครัวได้ หรือพ่อตาคงไม่ต้องการลูกเขยที่ไร้ความสามารถแบบนี้เช่นกัน

  สารประการต่อมาคอื ความล้มเหลวของผูค้ดิร้าย ในบทละครนอกเรือ่งสงัข์ทองฉบบัพระราชนพินธ์
ผูท้ีค่ดิร้ายไม่ว่าจะเป็นนางจนัทา หกเขย พระธดิาทัง้หก ในทีส่ดุแล้วกต้็องพ่ายแพ้แก่ตวัละครฝ่ายดหีรอืตวั
ละครเอกทั้งสิ้น เป็นตัวอย่างให้ผู้อ่านเห็นชัดเจน ถือเป็นการปรามผู้ที่มุ่งร้ายไปในตัว 

  การน�าเสนอแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัผ่ิานอารมณ์ขนันีเ้ป็นในลกัษณะแอบแฝงไม่ได้เป็นการสัง่

สอนโดยตรง แต่เป็นการแสดงให้เห็นและเข้าใจได้เอง ถือเป็นวิธีการสอนที่แนบเนียนและได้ผลดี เพราะ
การสอนโดยตรงอาจท�าให้เกดิการต่อต้านค�าสอนนัน้ แต่การให้ผูอ่้านรูส้กึว่าเป็นการค้นพบด้วยตวัเองท�าให้

เกิดการยอมรับได้ง่ายกว่า
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อภิปรายผล
 ผลการศึกษาพบว่า อารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระพทุธเลศิหล้านภาลยัแสดงให้เหน็ถงึพระอจัฉรยิภาพดา้นการประพนัธ์และความเข้าใจความรูส้กึนกึคดิ

ของคนไทยของกวทีีป่ระพนัธ์ บทละครนอกเรือ่งนีใ้ห้มคีวามสนกุสนานเพลดิเพลนิและนยิมสบืมาถงึปัจจบุนั 

อีก ทั้ง ยังแสดงให้เห็นว่า ความนิยมวรรณคดีของสังคมไทยในอดีตไม่ได้เกิดจากความแปลกใหม่ของเนื้อ

เรื่อง เพราะผู้อ่านสามารถรู้สึกสนกุสนานกับเรื่องราวที่ตนรู้จักดีอยู่แล้ว แต่ความสนกุสนานเกิดจากความ

รู้สึกพึงพอใจที่ได้รับจากเหตุการณ์หรือเรื่องราวในเรื่อง ดังนัน้จึงสามารถอ่านเรื่องเดิมซ�้าๆ เพื่อรับความ

รู้สึกสุขใจได้หลายๆ ครั้ง

 สาเหตุที่บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ได้รับความนิยมเกิดจากบทละครนอกเรื่อง

นี้ให้ความสนกุสนานเพลิดเพลิน ลดความเครียด และให้คติเตือนใจ สามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตได้ โดย

เฉพาะการน�าปัญหาภายในครอบครวัมาสร้างความขบขนัและการล้อเลยีนบคุคลทีม่สีถานภาพสงูโดยคนที่

มีสถานภาพต�า่กว่า เพราะปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาพื้นฐานที่มนุษย์ทุกยุคสมัยต้องประสบ ท�าให้ผู้อ่าน

เข้าใจบทละครได้ง่ายและบทละครเองก็เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านได้เป็นอย่างดีเช่นกัน ส่วนการ

ล้อเลียนบุคคลที่มีสถานภาพสูงนัน้เป็นเพราะ ผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นสามัญชน การได้เห็นตัวละครชั้นต�่าเช่น

เจ้าเงาะสามารถกลั่นแกล้งตัวละครที่มีสถานภาพสูงกว่าตนย่อมเป็นที่ถูกใจ 
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