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รู้ จักละครนอกเรื่อง “สั งข์ ทอง”
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ 
นำเรื่อง
หากกล่ าวถึ งวรรณคดี เรื่ องสังข์ทอง คนไทยทัว่ ไปย่อมรู ้ จกั กันอย่างแพร่ หลาย มี อยู่หลาย
สานวนคือ เป็ นนิ ทานในปั ญญาสชาดก เป็ นบทละครครั้งกรุ งเก่า และเป็ นบทละครพระราชนิ พนธ์
ในรัชกาลที่ 2 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ฉบับที่เป็ นพระราชนิ พนธ์น้ ี แพร่ หลายมากที่สุด เพราะเป็ นบท
ละครนอกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัยทรงปรับปรุ งจากสานวนเดิ ม นาไปให้ละคร
ผูห้ ญิงของหลวงเล่นในรัชสมัยของพระองค์
เรื่ องสังข์ทอง ได้รับความนิ ยมมาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี ซึ่ งสาเหตุหนึ่ งที่ผคู ้ น
รู ้จกั กันดีก็เพราะเป็ นนิทานที่เล่าไว้ ชื่อสุ วณั ณสังขชาดก แต่มีลกั ษณะเป็ นเรื่ องพื้นบ้านด้วย คือเล่ากัน
อยู่ในท้องถิ่ นใดท้องถิ่ นหนึ่ งจนกระทัง่ คนในท้องถิ่ นนั้นเชื่ อกันว่าเป็ นเรื่ องจริ ง เรื่ องสังข์ทองนี้ มี
ชาวเมืองเหนื ออ้างว่าเมืองทุ่งยั้งเป็ นเมืองท้าวสามนต์ ทั้งยังมีลานศิลาแลงที่ เชื่ อกันว่าเป็ นสนามคลี
ของพระสังข์ ทางหัวเมืองฝ่ ายตะวันตกก็อา้ งว่า เมืองตะกัว่ ป่ าเป็ นเมืองท้าวสามนต์อีกแห่ งหนึ่ ง เรี ยก
ภูเขาลูกหนึ่งว่า เขาขมังม้า และกล่าวว่าเมื่อพระสังข์ตีคลีชนะ ก็ได้ขี่มา้ เหาะข้ามภูเขาลูกนั้นไป
เรื่ องสังข์ทองเป็ นนิ ทานและพัฒนามาเป็ นวรรณกรรมที่มีคุณค่าทั้งในด้านให้ความบันเทิ ง
และให้อรรถรสด้านคาประพันธ์ เนื้ อเรื่ องสนุ กสนาน เพลิดเพลิน เต็มไปด้วยจินตนาการที่แปลกไป
จากเรื่ องอื่น ๆ นอกจากนี้ยงั กล่าวถึงขนบธรรมเนียมประเพณี บางอย่าง สภาพสังคม ความเป็ นอยูข่ อง
ผูค้ น ค่านิ ยมและแนวความคิดบางประการ คนทัว่ ไปรู ้จกั เรื่ องสังข์ทองและนิ ยมกันอย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปั จจุบนั
นิ ทานเรื่ องสั งข์มองน่ า จะเล่ ากันแบบมุ ขปาฐะมาก่ อนแล้วจึ ง มี ก ารบันทึ กเป็ นลายลักษณ์
เผยแพร่ เข้ามายังประเทศไทยในรู ปของชาดก และกลายมาเป็ นบทละครนอก ตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา
ซึ่ ง เท่ า กับ การหยิบ ยกเอาเรื่ อ งพื้ น บ้า น คื อนิ ท านชาดกมาแต่ ง เป็ นวรรณคดี ล ายลัก ษณ์ วรรณคดี
ลายลักษณ์จึงเป็ นแหล่งช่วยอนุ รักษ์ขอ้ มูลทางคติชนวิทยาและวัฒนธรรม และเป็ นสื่ อที่ช่วยถ่ายทอด
ข้อมูลเหล่านี้ ดว้ ย นัน่ ก็คือ วรรณคดี ลายลักษณ์ เป็ นทั้งแหล่งเก็บรักษาและแหล่งแพร่ กระจาย ซึ่ งเรา
จะเห็นได้วา่ วรรณคดีคือแหล่งรวบรวมความคิดความเชื่ อต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นเรื่ องธรรมดาและเรื่ องเหนือ
วิสัยหรื อเรื่ องในจินตนาการ
บทความเรื่ องนี้ เป็ นการนาเสนอวรรณคดี เรื่ องสังข์ทองในฐานะที่เป็ นวรรณคดี สาหรับอ่าน
สาหรับประกอบการแสดงละครนอก และเป็ นวรรณคดี ที่เป็ นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมที่คนไทย
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ส่ วนใหญ่รู้จกั และให้ความสนใจ โดยผูเ้ ขียนนาบทความ 2 เรื่ องมาปรับปรุ ง ได้แก่เรื่ อง “ละครนอก”
พิมพ์ใน สั งข์ ทอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ (2537) และเรื่ อง “สังข์ทอง การวิเคราะห์
วรรณคดี เชิ งคติชนวิทยา” พิ มพ์ใน วารสารรามคาแหง ปี ที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิ ถุนายน 2547
การนาเสนอจะเน้นเรื่ องตัวละครเอกเป็ นสาคัญ
เรื่องน่ ำรู้ เกีย่ วกับสั งข์ ทอง
เรื่ องสั งข์ท องมี การบันทึ กไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรตั้ง แต่ ส มัยโบราณ แต่ ส มัย นั้นคนอ่ า น
หนัง สื อ ออกมี น้อ ย ผูค้ นจะได้รั บ การถ่ า ยทอดวรรณกรรมด้วยการฟั ง และการดู ล ะครมากกว่า
เนื้อเรื่ องที่แปลก ทาให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดจินตนาการกว้างไกล ความสาคัญของ
เรื่ องสังข์ทองจึงน่ าจะเป็ นความสาคัญในแง่ที่เป็ นบทสาหรับเล่นละครนอกจนเป็ นที่ รู้จกั กันทัว่ ไป
ดังนั้นจึงควรกล่าวถึงละครนอกเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาก่อน
ควำมรู้ เรื่องละครนอก
ละครนอกคงจะมี ก าเนิ ดขึ้ นในสมัย กรุ ง ศรี อยุ ธ ยา ประมาณรั ช กาลสมเด็ จพระนารายณ์
มหาราช เป็ นที่เข้าใจว่า ละครนอกมีกาเนิ ดมาจากการละเล่นของชาวบ้าน ที่มีการราและร้ องแก้กนั
เช่น เพลงปรบไก่ เพลงพวงมาลัย ฯลฯ ต่อมาจึงคิดปรับปรุ งให้เป็ นเรื่ องเป็ นตอนขึ้นมา เช่น ตอนชิ งชู ้
ลักหาพาหนี และตีหมากผัว ซึ่ งเป็ นศัพท์ในการว่าเพลงพื้นบ้าน ชิ งชู ้คือ การว่าเพลงตอนชาย 2 คน
เกี้ยวหญิงคนเดียว ลักหาพาหนี คือ การว่าเพลงตอนชายชักชวนหญิงให้หนี ออกจากบ้าน และตีหมาก
ผัวคื อ การว่าเพลงตอนหญิ ง 2 คนพยายามแย่งชายคนเดี ยวกัน ต่อมาจึ งผูกเรื่ องขึ้ นเล่ น โดยนาเอา
นิทานพื้นเมืองและชาดกมาแต่งเป็ นบทละคร เช่น สังข์ทอง พระรถเมรี การเกด เป็ นต้น
ในเมื่อละครนอกมี กาเนิ ดมาจากการละเล่นพื้นบ้าน และแสดงให้ชาวบ้านชมเสี ยเป็ นส่ วน
ใหญ่ ดังนั้น ลี ลาการแสดงละครนอกก็ตอ้ งเป็ นไปตามแบบชาวบ้าน ซึ่ งก็จะนิ ยมเรื่ องตลกเป็ นพื้น
ศิลปะการร่ ายรานั้นต้องว่องไวกระฉับกระเฉงเหมือนกับกิริยาอาการของชาวบ้าน ทั้งผูแ้ สดงเป็ นชาย
ล้วนอยู่แล้ว จึงไม่คานึ งถึงความประณี ตอ่อนช้อยในการราเท่าใดนัก ส่ วนในด้านวิธีการแสดงนั้นก็
พยายามที่ จะให้เรื่ องดาเนิ นไปอย่างรวดเร็ ว ให้ผูด้ ู ได้รู้เรื่ องราวมากที่ สุดเท่าที่ จะท าได้ และมี การ
สอดแทรกบทตลกขบขันตลอดจนการเล่นอย่างโลดโผน บางครั้งก็ติดจะหยาบโลนเอาไว้ดว้ ย ถ้าหาก
ว่าตอนไหนมีช่องทางพอที่จะเล่นตลกได้ก็มกั จะเล่นบทตลกตอนนั้นอยูน่ าน โดยไม่คานึ งถึงเวลาที่
ผ่านไป หรื อคานึ งว่าบทตลกนั้นจะเหมาะกับเนื้ อเรื่ องหรื อไม่ ตัวละครที่ เป็ นท้าวพญามหากษัตริ ย ์
หรื อนางพญา อาจจะลดตัวลงมาเล่นคลุ กคลี กบั พวกเสนาข้าราชบริ พารก็ได้ และบางตอนก็ละเลย
ขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณี เสี ย
ละครนอกสมัยกรุ งศรี อยุธยาคงจะมาจากการละเล่นพื้นเมืองของชาวบ้าน แล้วมาผูกเรื่ องราว
ขึ้นโดยอาศัยเค้าเรื่ องจากนิทานชาดกหลาย ๆ เรื่ องในนิบาตชาดกและปั ญญาสชาดก ตลอดจนนิทาน
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พื้ น บ้า นทั้ง หลาย เพราะเป็ นเรื่ อ งที่ ช าวบ้า นนิ ย มกัน เป็ นส่ ว นใหญ่ แต่ ด้ว ยเหตุ ที่ ใ นสมัย ก่ อ นนี้
การเขียนหนังสื อเป็ นเรื่ องยุง่ ยากและสิ้ นเปลือง การจารึ กบทละครนอกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจึงมีอยู่
น้อย ทั้งอาจจะกระจัดกระจายสู ญหายไปเมื่อครั้งกรุ งแตก จึงปรากฏว่า บทละครสมัยเก่ามีหลักฐาน
เป็ นต้นฉบับตัวเขียนอยู่ 19 เรื่ อง แต่ไม่มีเรื่ องใดสมบูรณ์
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 2 นั้น แต่เดิมละครผูห้ ญิงของหลวงเล่น
แต่เรื่ องรามเกียรติ์ อุณรุ ท และอิเหนา ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาหรับเล่นละครใน เรื่ องอื่น ๆ นอกเหนื อไปจากนี้
ที่นามาเล่นละคร จึงจะเป็ นละครนอก เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงฝึ กหัดละคร
ผูห้ ญิงของหลวงได้ดีข้ ึน จึงโปรดให้ละครผูห้ ญิงของหลวงเล่นเรื่ องอื่น ๆ ที่นอกเหนื อไปจาก 3 เรื่ อง
นี้ ทรงคัดเลือกบทละครนอกสมัยกรุ งศรี อยุธยาที่เหมาะสมกับการเล่นละครมาปรับปรุ งดัดแปลงใหม่
เฉพาะตอนที่ทรงเห็ นว่าจะเล่นละครนอกได้สนุ ก เพื่อใช้เป็ นบทให้ละครผูห้ ญิงของหลวงเล่น และ
เมื่อนามาเล่นแล้วก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเข้าถึงจิตใจและรสนิ ยมของผูด้ ูได้ดีกว่า
ละครใน ซึ่ งเป็ นศิลปะชั้นสู ง
นิ ทานเรื่ องสังข์ทองเป็ นเรื่ องเล่าเก่าแก่ ไม่ทราบที่มา ไม่ทราบผูแ้ ต่ง ไม่ทราบว่าสานวนใด
เป็ นสานวนแรก นิทานเรื่ องนี้แพร่ หลายมานานจนชาวไทยส่ วนหนึ่ งนาไปเล่าเป็ นตานานสถานที่บาง
แห่ ง ดังที่ได้กล่าวไว้ นิ ทานเรื่ องนี้ ผูกพันอยูก่ บั วิถีชีวิตของคนไทย จนเราแทบจะไม่ได้ตระหนักเลย
ว่าแท้ที่จริ งแล้วเรื่ องนี้ ไม่ใช่เรื่ องของไทยแท้ เพราะความสามารถของผูเ้ ล่านิ ทาน ผูน้ านิ ทานมาแต่ง
เป็ นบทละคร และผูน้ าบทละครมาขัดเกลาให้ไพเราะงดงาม มีคุณค่าควรแก่ การอนุ รักษ์ไว้ให้เป็ น
วรรณคดีแบบฉบับ เป็ นสมบัติล้ าค่าของคนไทยทุกยุคสมัย
วิเครำะห์ เรื่องสั งข์ ทอง
การศึกษาเรื่ องสังข์ท องนี้ จะใช้บทละครนอก พระราชนิ พนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยเป็ นหลัก และใช้สาหรับการอ้างอิง
เนือ้ เรื่อง
ท้าวยศวิมลปรารถนาจะได้โอรส จึงให้มเหสี บวงสรวงเทวดา นางจันท์เทวีต้ งั ครรภ์ นางจันทา
พระสนมริ ษยา อยากจะเป็ นมเหสี เอกแทน และอยากให้นางจันทีธิดาของนางเป็ นใหญ่ จึงติดสิ นบนโหร
เมื่อนางจันท์เทวีประสู ติโอรสเป็ นหอยสังข์ โหรก็ทานายว่าเป็ นกาลกิ ณี ท้าวยศวิมลจึงขับนางจันท์เทวี
กับโอรสไปจากเมือง
นางจันท์เทวีไปอาศัยอยู่กบั ตายายที่ไร่ พระสังข์ออกมาจากหอยสังข์มาช่ วยทางานจนนาง
ทราบความจริ งเข้าจึงต่อยหอยสังข์ทิ้งเสี ย ฝ่ ายนางจันทา ให้นางจันทีไปทูลท้าวยศวิมลให้ยกย่องตน
ขึ้นเป็ นมเหสี เอก ท้าวยศวิมลกริ้ ว นางจันทาจึงให้ยายเฒ่าสุ เมธาทาเสน่ ห์แล้วทูลยุยงว่า ให้เอาโอรส
ของนางจันท์เทวีที่เกิดเป็ นหอยสังข์ไปฆ่าเสี ย ท้าวยศวิมลก็ให้เสนาไปจับพระสังข์มาแต่จะฆ่าอย่างไร ๆ
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ก็ไม่ตาย จึงเอาไปถ่วงน้ า พระสังข์ถูกถ่วงน้ าจมลงไปยังเมืองบาดาล พญานาคพบเข้าก็นาไปเลี้ยง แต่
เห็นว่าพระสังข์ไม่ควรอยูใ่ นเมืองบาดาลก็ส่งไปอยูก่ บั นางพันธุ รัตซึ่ งเป็ นยักษ์
พระสังข์อยู่กบั นางพันธุ รัตมาจนอายุได้สิบห้าปี นางพันธุ รัตจะไปเที่ยวป่ ากลัวพระสังข์จะ
หนีไปก็สั่งความลวงพระสังข์ไว้วา่ จะไปป่ าเจ็ดวัน ไม่ให้ไปที่บ่อน้ าและหอข้างหัวนอน พระสังข์เกิด
ความสงสัยจึงไปเที่ยวดู พบโครงกระดูก บ่อเงินบ่อทอง รู ปเงาะ เกือกแก้วและไม้เท้าทอง พระสังข์
เอานิ้วจุ่มลงไปในบ่อเงินบ่อทอง ทองติดนิ้วมาก็ตกใจกลัวนางยักษ์จะเห็นจึงเอาผ้าพันไว้ แล้วสวมรู ป
เงาะใส่ เกื อกแก้วกับ ถื อไม้เท้า ทองเหาะเล่ น พลางคิ ดที่ จะหนี ไปหานางจันท์เทวี พอนางพันธุ รัต
กลับมาพระสังข์ก็ทามารยาว่ามีดบาดมือไม่ยอมให้ดู
เมื่อนางพันธุ รัตไปป่ าอีกพระสังข์ก็ลอบลงไปชุ บตัวในบ่อทอง แล้วสวมใส่ รูปเงาะเหาะหนี
นางพันธุรัตตามไปทันที่ภูเขา แต่ดว้ ยแรงอธิ ษฐานของพระสังข์นางจึงขึ้นไปไม่ได้ ในที่สุดนางก็เขียน
มหาจินดามนตร์ ไว้ให้แล้วอกแตกตายด้วยความเสี ยใจ พระสังข์ให้พวกยักษ์นาศพนางกลับ ตัวเอง
เรี ยนมนตร์ แล้วก็ออกท่องเที่ยวไป
กล่าวถึงท้าวสามนต์มีมเหสี ชื่อนางมณฑา มีราชธิ ดา 7 องค์ องค์สุดท้องชื่อนางรจนา ได้ป่าวร้อง
ให้ชายมาชุมนุมกันเพื่อให้พระราชธิ ดาเลือกคู่ นางรจนาไม่พอพระทัยในชายใดทั้งสิ้ น จนท้าวสามนต์
ได้ทราบว่า มีเงาะอยู่กลางนาก็ให้เสนาไปเอาตัวมาให้นางเลื อก พระสังข์เห็ นนางมีรูปโฉมงดงามก็
อธิ ษฐานว่า ถ้าเป็ นคู่ครองกันแล้วก็ขอให้เห็นรู ปทองที่อยูช่ ้ นั ใน นางรจนาเสี่ ยงพวงมาลัยให้เจ้าเงาะ
ท้าวสามนต์ท้ งั เสี ยพระทัยทั้งกริ้ ว จึงขับนางกับเจ้าเงาะไปอยูก่ ระท่อมปลายนา
ท้าวสามนต์คิดหาวิธีที่จะฆ่าเจ้าเงาะ จึงให้เขยทั้ง 7 ไปหาปลามาทาพิธีบวงสรวงเทวดา ใคร
ได้มาน้อยจะฆ่า พระสังข์ไปยังริ มฝั่งน้ า ถอดเงาะซ่อนไว้แล้วอ่านมหาจินดามนตร์ ฝูงปลาก็มารวมกัน
อยูท่ ี่นนั่ หกเขยหาปลาไม่ได้เลย มาถึงที่น้ นั สาคัญว่าพระสังข์เป็ นเทวดา ก็เข้าไปขอปลา พระสังข์ยอม
ให้ปลาไปคนละสองตัวโดยขอเชือดเอาปลายจมูกหกเขยไว้
ท้าวสามนต์ให้ไปหาเนื้ ออีก พระสังข์ก็ใช้วิธีเดี ยวกันแต่ขอเชื อดเอาใบหู หกเขยไว้คนละข้าง
ท้าวสามนต์จนพระทัยมิรู้จะทาอย่างไร
พระอิ น ทร์ อ ยู่บ นสวรรค์ ทิ พ อาสน์ แ ข็ ง กระด้า งไปก็ ส่ อ งทิ พ ยเนตรดู คิ ด จะลงไปช่ ว ย
นางรจนา เพราะพระสังข์ไม่ยอมถอดเงาะ ก็ยกทัพลงมาท้าพนันตีคลี กบั ท้าวสามนต์ ไม่มีใครสู ้ได้
ท้า วสามนต์ ต้องไปงอนง้อพระสั งข์ ใ ห้ ช่ วย พระสั งข์ ถ อดรู ปตี คลี ไ ด้ชัย ชนะพระอิ นทร์ ก ลับไป
ท้าวสามนต์ให้พระสังข์ครองเมืองแทน
กล่าวถึ งท้าวยศวิมลบรรทมอยู่ในที่ พระอินทร์ มาปรากฏตัวให้เห็ น และขู่เข็ญว่าจะเอาชี วิต
ถ้าไม่ไปตามพระสังข์กบั นางจันท์เทวีกลับมา นางจันทาทราบเข้าก็ทาเป็ นเยาะเย้ย ท้าวยศวิมลไล่ทุบตี
นางจันทา แล้วให้เสนาช่ วยกันไปตามหานางจันท์เทวี ไปพบอยู่กบั ตายาย พระองค์ก็เข้าไปงอนง้อ
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ขอโทษแล้วชวนนางไปตามพระสังข์ที่เมืองท้าวสามนต์ โดยปลอมเป็ นคนธรรมดา ได้เห็นพระสังข์
เลียบเมือง ก็ชะเง้อลุกขึ้นดู ฝ่ ายพระสังข์เห็นคล้ายกับมารดาก็สงสัยจึงกลับเข้าวังไปด้วยความเศร้าโศก
นางจันท์เทวีกบั ท้าวยศวิมลเข้าไปขออาศัยอยูก่ บั นายประตู นางได้ขอเข้าไปทางานกับพวก
วิเสท ฝี มือของนางเป็ นที่พอพระทัยของพระสังข์มาก วันหนึ่ งนางจึงแกล้งแกงฟั ก แกะสลักชิ้ นฟั ก
เป็ นรู ปเล่าเรื่ องราวของนาง พระสังข์เห็นแกงฟั กก็สงสัย คิดว่านางจันท์เทวีคงจะมาตาม ก็ให้ไปตาม
ตัวคนแกงฟั กมา พระสังข์ได้พบบิดามารดาแล้ว ต่อมาก็พานางรจนาอาลาท้าวสามนต์กบั นางมณฑา
เดินทางกลับบ้านเมือง พร้อมท้าวยศวิมลกับนางจันท์เทวี
แนวคิดสำคัญของเรื่อง พิจำรณำผ่ำนโครงเรื่องและตัวละครเอก
บทละครนอกไม่ใช่ บทที่ใช้สาหรับแสดงละครเพียงอย่างเดี ยว แต่ใช้เป็ นวรรณคดี สาหรั บ
อ่านด้วย ในการอ่านบทละคร ผูอ้ ่านสามารถอ่านเรื่ องได้ตลอดตั้งแต่ตน้ จนจบ แต่ในการแสดงละคร
นิ ยมนามาแสดงเป็ นตอน ๆ ไม่ได้แสดงที เดี ยวทั้งเรื่ อง เพราะความจากัดของเวลา แต่ผูช้ มก็ได้รับ
ความบันเทิงได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่ งก็เป็ นความจริ งของชีวติ ที่แฝงอยูใ่ นบทละครนั้น
บทละครนอกเป็ นวรรณคดีที่แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิง และมีความมุ่งหมายที่จะแสดงเนื้ อ
เรื่ องมากกว่าแสดงศิลปะอย่างอื่น โครงเรื่ อง และเนื้ อเรื่ อง จึงเป็ นทานองเดี ยวกับเรื่ องจักร ๆ วงศ์ ๆ
คือตัวละครเอกเป็ นโอรสกษัตริ ยท์ ี่มีเหตุตอ้ งพลัดพรากจากบ้านเมือง เหตุน้ นั คือกาเนิ ดซึ่ งผิดปรกติ
และได้รับการทานายว่าเป็ นกาลกิณี ดังคากลอนว่า
บัดนั้น
ฝูงนางผู้รักษากล้ าแข็ง
ฝื นท้ องต้ องนางยังคลางแคลง
เห็นแข็งไปสิ ้นไม่ ดิน้ รน
กลมกลมกลิง้ กลิง้ ยิ่งสงสัย
หลากใจไม่ เห็นตัวทั่วค้ น
บ้ างไปทูลองค์ ทรงสกล
ให้ ทราบยุบลกิจจา
(สังข์ทอง, หน้า 8)
ตอนนางจันท์เทวีจะคลอดพระโอรส มีการบรรยายถึ งความไม่ชอบมาพากล คือลักษณะไม่
เหมื อนคนทัว่ ไปตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เป็ นลักษณะ แข็ง กลม ไม่ดิ้น ในที่ สุดก็ปรากฏแก่ คนทัว่ ไปว่า
พระโอรสไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา
เป็ นกรรมตามทันพระมเหสี
จะจากที่สมบัติวตั ถา
ยามปลอดก็คลอดพระลูกยา
กุมารากาบังเป็ นสังข์ ทอง
(สังข์ทอง, หน้า 9)
จะเห็นได้วา่ กวีจงใจบรรยายลักษณะผิดปรกติของพระสังข์ต้ งั แต่ยงั ไม่ประสู ติเลยทีเดียว ซึ่ ง
เราอาจพิ จารณาอี ก แง่ ห นึ่ ง ได้ว่า การสร้ า งเรื่ องให้ตวั เอกมี ก าเนิ ดผิ ดปรกติ น้ ี อาจเป็ นการแสดง
บุญญาธิการของผูท้ ี่จะมาปกครอง หรื อเป็ นที่พ่ ึงของประชาชน ผูม้ ี บุญย่อมสามารถแสดงอภินิหารใน
รู ปแบบใดก็ได้
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ในวรรณคดีไทยมักกาหนดให้ความผิดปรกติของตัวเอกเป็ นสาเหตุของการถูกขับไล่ ไม่วา่ จะ
เป็ นวรรณคดี แบบฉบับหรื อวรรณคดีที่มีที่มาจากพื้นบ้าน ดังที่ ศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก อธิ บาย
ไว้ในหนังสื อ วรรณกรรมท้ องถิ่ น ว่า ตัวละครเอกฝ่ ายชาย มี บทบาทเด่ นที่ สุด และโดยทัว่ ไปจะมี
บุคลิกภาพเดียวกัน คือเป็ นผูม้ ีบุญญาธิ การมาเกิด หรื อเป็ นชาติหนึ่ งของพระโพธิ สัตว์มาเกิดเพื่อปราบ
ยุคเข็ญ และชดใช้หนี้เวรอันเป็ นผลกรรมของชาติที่แล้ว ดังนั้นตัวเอกจึงต้องรับผลวิบากกรรมในชาติ
นี้ คือถูกตัวละครฝ่ ายอธรรมรังแก แต่ตวั เอกก็จะรอดพ้นภัยพิบตั ิทุกครั้ง (ธวัช ปุณโณทก, 2533, หน้า
222)
พระสังข์ตอ้ งรับผลวิบากกรรมคือถูกขับไล่ ถูกประหารชี วิตด้วยการถ่วงน้ า จนกระทัง่ ได้ไป
ใช้ชีวติ อยูก่ บั นางพันธุ รัต พอออกมาจากเมืองของนางพันธุ รัต ก็ออกมาในลักษณะปลอมแปลงตัว คือ
ซ่อนอยูใ่ นรู ปเงาะ
ดังนั้นพระสังข์ในวัยเด็กกับพระสังข์ในวัยหนุ่ ม จึงมี สองรู ปเหมือนกัน รู ปหอยสังข์กบั รู ป
เงาะเป็ นรู ปที่แข็งกระด้าง ไม่มีชีวติ จิตใจ ไม่มีผใู ้ ดนิยมยกย่อง ซึ่ งจะเห็นได้จากการที่นางจันท์เทวีทุบ
หอยสังข์แตกป่ นไป และนางรจนาก็พยายามทาลายรู ปเงาะด้วยการเอามีดสับนาไปเผาไฟ แต่ก็ไม่
สามารถทาลายได้ เป็ นเพราะว่าทั้งนางจันท์เทวีแบะนางรจนาต้องการได้รูป “มนุ ษย์” ของพระสังข์
นางจันท์เทวีมีความคิดว่า นางต้องถูกเนรเทศออกจากวังมา ก็เพราะนางคลอดลูกเป็ นหอยสังข์ ส่ วน
นางรจนาก็ถูกขับไล่ไปอยูท่ ี่กระท่อมปลายนา ซึ่ งนับเป็ นความอับอายขายหน้าอย่างหนึ่ง นางต้องถูก
พี่สาวทั้งหกเยาะเย้ยด่าว่าต่าง ๆ เพราะนางเลื อกเจ้าเงาะ ผูซ้ ่ ึ งเทวดาช่ วยบันดาลให้นางเห็ นรู ปทอง
ตอนเลือกคู่
เมื่อนั้น
เจ้ าเงาะแสนกลคนขยัน
พิศโฉมพระธิ ดาวิลาวัณย์
ผุดผาดผิวพรรณดังดวงเดือน
งามละม่ อมพร้ อมสิ ้นทั้งอินทรี ย์ นางในธรณี ไม่ มีเหมือน
แสร้ งทาแลเลี่ยงเบี่ยงเบือน
ให้ ฟั่นเฟื อนเตือนจิตคิดปอง
พระจึงตั้งสัตย์ อธิ ษฐาน
แม้ บุญญาธิ การเคยสมสอง
ขอให้ ทรามสงวนนวลน้ อง
เห็นรู ปพี่เป็ นทองต้ องใจรั ก
(สังข์ทอง, หน้า 113)
ข้อความนี้ ระบุชดั เจนว่านางรจนาได้รู้จกั ตัวตนที่แท้จริ งของพระสังข์จากการช่วยเหลื อของ
เทวดา และตอนที่นางเสี่ ยงพวงมาลัย ก็เป็ นไปตามที่เทวดาดลบันดาลเช่นเดียวกัน
เมื่อนั้น
รจนานารี มีศักดิ์
เทพไทอุปถัมภ์ นาชัก
นงลักษณ์ ดูเงาะเจาะจง
นางเห็นรู ปสุวรรณอยู่ชั้นใน
รู ปเงาะสวมไว้ ให้ คนหลง
ใครใครไม่ เห็นรู ปทรง
พระเป็ นทองทั้งองค์ อร่ ามตา
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ชะรอยบุญเราไซร้ จึงได้ เห็น
คิดพลางนางเสี่ ยงมาลา
ขอให้ พวงมาลัยนีไ้ ปต้ อง
เสี่ ยงแล้ วโฉมยงนงลักษณ์

ต่ อจะเป็ นคู่ครองกระมังหนา
แม้ ว่าเคยสมภิรมย์ รัก
เจ้ าเงาะรู ปทองจงประจักษ์
ผินพักตร์ ทิง้ พวงมาลัยไป
(สังข์ทอง, หน้า 114)
ผลของการเลื อกคู่ก็คือ ตัวเอกในคราบปลอมแปลงถูกท้าวสามนต์จงเกลี ยดจงชัง ถึ งกับทา
อุ บ ายวางแผนกลั่นแกล้ง สัง หารถึ ง สองครั้ ง นอกจากจะถู ก กลั่นแกล้ง แล้ว คนทัว่ ไปก็ ย งั รั ง เกี ย จ
เหยียดหยามเจ้าเงาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหกเขยกับพี่สาวทั้งหกของนางรจนา แม้เจ้าเงาะจะได้แสดง
ความสามารถในการหาปลาหาเนื้ อให้ประจักษ์ ท้าวสามนต์ก็ไม่ยอมรับเพราะความเขลา และชอบที่
จะมองคนแต่รูปกายภายนอกเท่านั้น ท้าวสามนต์เพิ่งจะดู ออกและยกย่องสรรเสริ ญเจ้าเงาะตอนที่
เจ้าเงาะถอดรู ปออกให้เห็นรู ปงาม ขณะเดียวกันกับได้แสดงความสามารถในการตีคลีชนะพระอินทร์
นี่เอง
เรื่ องสังข์ทองนี้ผแู ้ ต่งต้องการแสดงให้เห็นว่า คนที่รูปร่ างหน้าตาอัปลักษณ์ น่าเกลียดน่ากลัว
อาจจะเป็ นผูม้ ีความสามารถสู ง เช่น ตอนเจ้าเงาะหาเนื้ อหาปลา แม้จะเป็ นเรื่ องของการใช้เวทมนตร์
คาถา แต่ก็เปรี ยบเทียบชัดเจนว่า หกเขยไม่มีความสามารถในการใช้เวทมนตร์ จึงแพ้เจ้าเงาะ การสร้าง
เรื่ องในลักษณะนี้ คงจะมีความมุ่งหมายให้ผอู ้ ่านได้ขอ้ คิดว่า การพิจารณาบุคคลนั้นไม่ควรพิจารณา
จากรู ปร่ างหน้าตา ชาติตระกูล หรื อยศศักดิ์ แต่ควรพิจารณาที่สติปัญญา ความรู ้ ความสามารถ และ
ความดีงาม ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้อาจจะแฝงอยูใ่ นตัวบุคคล เช่นเดียวกับรู ปทองที่แฝงอยูใ่ นรู ปเงาะก็ได้
นอกจากนี้ เรื่ องสังข์ทองยังแสดงความเป็ นธรรมดาธรรมชาติของมนุ ษย์ คือความนิ ยมใน
วัตถุ ความลุ่มหลงในลาภยศ ความโลภในทรัพย์สิน ฯลฯ จนทาให้ตวั ละครต้องแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม พฤติกรรมแบบนี้เป็ นไปได้ในชี วิตจริ ง ดังนั้นเรื่ องสังข์ทองที่มีเนื้ อเรื่ องเป็ นเชิ งจินตนาการ
จึงแฝงไว้ดว้ ยความสมจริ ง และสมเหตุสมผลอย่างแนบเนียน
ผูอ้ ่านเรื่ องสังข์ทองอาจจะสงสัยว่าเหตุใดพระสังข์จึงต้องลงโทษหกเขยอย่างโหดร้ายรุ นแรง
คื อเชื อดปลายจมู ก แลกกับ ปลา และเชื อดใบหู แ ลกกับ เนื้ อ หกเขยจาต้องยอมเพราะท้า วสามนต์
ต้องการกาจัดเจ้าเงาะให้พน้ ทางไป จึงบัญชาว่าหากใครหาไม่ได้ก็จะถูกประหารชีวติ
พรุ่ งนีห้ าปลามาคนละร้ อย
ใครได้ น้อยจะฆ่ าให้ อาสัญ
ทั้งอ้ ายเงาะขีค้ รอกจงบอกมัน
มิได้ ปลามาทันจะบรรลัย
(สังข์ทอง, หน้า 135)
พระสังข์เป็ นคนฉลาด ดังนั้นจึงใช้ความฉลาดนี้มาทดสอบและลองใจคนอื่นด้วย การสวมรู ป
เงาะป่ า แกล้ง ทาเป็ นบ้าใบ้ ทาให้พระองค์ ไ ด้รู้ซ้ ึ งถึ งจิ ตใจคนรอบข้างว่ารู ้ สึก กับพระองค์อย่า งไร
พระสังข์ย่อมทราบดี ว่า ท้าวสามนต์เกลี ยดและรั ง เกี ยจเจ้าเงาะจึ งกลัน่ แกล้งให้เจ้าเงาะไปหาปลา
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หาเนื้อ แม้หามาได้แล้วก็ไม่ยอมรับ กลับพยายามหาทางแกล้งอีกเพื่อเอาผิดและประหารเจ้าเงาะให้ได้
ขณะเดี ยวกันก็ลาเอียงเข้าข้างหกเขยเพราะมี รูปงาม ทั้งยังมี พวกมาก มีบ่าวไพร่ บริ วารพร้ อมสรรพ
ในการที่จะออกหาปลาหาเนื้ อตามคาบัญชา พระองค์จึงสั่งสอนหกเขยด้วยการเฉื อนจมูกและตัดใบหู
หกเขยเพื่อประจาน เพราะหกเขยชอบโอ้อวดตัวและชอบเยาะเย้ยคนอื่น ผลก็คือหกเขยเปลี่ยนนิ สัยไป
เป็ นตรงกันข้าม คือไม่หาเรื่ องดูถูกดูหมิ่ นคนที่ด้อยกว่าอี กต่อไป ซึ่ งผลนี้ มีผลกระทบไปถึ งหกนาง
ผูม้ กั เยาะเย้ยเหยียบย่านางรจนาด้วย การสั่งสอนนี้ อาจจะก้าวร้ าวรุ นแรงไปบ้างในสายตาคนทัว่ ไป
แต่ถา้ พิจารณาให้ดีแล้ว การทาลายรู ปงามของหกเขย ก็คือการทาให้ความทะนงหลงตัวเองของหกเขย
ลดลงนัน่ เอง
บทวิเครำะห์
เรื่ องสังข์ทองมีที่มาจากนิทานชาดก ซึ่ งก็คือวรรณกรรมของคนพื้นบ้านนัน่ เอง นิ ทานชาดกนี้
มี ที่มาจากอิ นเดี ย แต่หากศึ ก ษานิ ทานในสั งคมต่าง ๆ ทัว่ โลกจะเห็ นว่า การสร้ างนิ ทานมี ลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน ทั้งโครงเรื่ องและเนื้อเรื่ อง ในที่น้ ีจะกล่าวถึงการสร้างตัวละครเอกในนิทานทัว่ ไป
ตัวเอกในนิ ทานมีท้ งั คนที่อยู่ในสถานภาพสู ง เช่น เป็ นโอรสกษัตริ ย ์ และในสถานภาพที่ต่ า
ต้อย แต่นิทานบางเรื่ องกาหนดให้สถานภาพอันต่าต้อยนี้ คือ ลักษณะการปลอมแปลงหรื อการซ่ อนตัว
เรื่ องสังข์ทองนี้ พระสังข์มีสถานภาพสู งคือเป็ นโอรสกษัตริ ย ์ แต่ซ่อนตัวอยูใ่ นรู ปเงาะอันน่าเกลียดน่า
ชัง แต่พอถึงเวลาที่จะต้องเปิ ดเผยตัวเอง ก็สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตนได้อย่างรวดเร็ วน่ า
อัศจรรย์ คือ เจ้าเงาะถอดรู ปเป็ นพระสังข์ผูม้ ีรูปทอง อันเป็ นการนาเสนอความตรงกันข้ามระหว่าง
ความอัปลักษณ์กบั ความงดงามอย่างชัดเจนยิง่
กำรวิเครำะห์ ตัวละครเอก
เรื่ องสังข์ทองเดิมเป็ นนิทานชาดก ซึ่งเป็ นเรื่ องราวของพระโพธิ สัตว์ในขณะที่เสวยชาติต่าง ๆ
ตัวเอกฝ่ ายชายเป็ นผูม้ ีบุญมาเกิ ด เพื่อทาคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบา้ นเมือง แต่เกิ ดมาในรู ปผิดจากคน
ธรรมดาสามัญ
ตัวเอกในนิทานไทยและวรรณคดีไทยมักเป็ นกษัตริ ยห์ รื อชนชั้นสู ง เหตุผลประการหนึ่ งก็คือ
เรื่ องเล่าของไทยจานวนมากได้รับอิทธิ พลมาจากเรื่ องของอิ นเดี ย ซึ่ งนิ ยมแต่งเรื่ องให้พระเอกเป็ น
กษัตริ ย ์ บทบาทเด่นที่ปรากฏในนิ ทานทัว่ ไปคือ ตัวเอกจะต้องเดิ นทางออกจากที่อยู่อาศัยไป สาเหตุ
ของการเดินทางมีหลายประการ เช่น ออกไปเผชิ ญโชค ออกไปหาคู่ครอง ออกไปศึกษาหาความรู้ กบั
อาจารย์ที่เก่งเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง แต่เรื่ องสังข์ทองพระเอกต้องออกจากบ้านเมืองไป
เพราะถูกขับไล่ ตั้งแต่ถือกาเนิดมาเลยทีเดียว
คนในบางสังคมเชื่ อว่าผูม้ ีบุญจะมาเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ แต่มีลกั ษณะไม่เหมือนกับมนุ ษย์ธรรมดา
ลักษณะที่ผดิ ปรกติน้ ีทาให้ผคู ้ นรอบข้างเข้าใจผิดหรื อเข้าใจไม่ผิด แต่เกิดความอิจฉาริ ษยา จึงปองร้าย
และพยายามกาจัดผูม้ ีบุญเสี ย แต่ก็ไม่อาจทาได้สาเร็ จ เพราะตอนที่มีการค้นพบตัวพระสังข์ในวัยเด็ก
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หลังจากนางจันท์เทวีทุบหอยสังข์แตกไปแล้ว ท้าวยศวิมลให้นาตัวพระสังข์ไปฆ่า เสนาจะฆ่าพระสังข์
แต่ไม่อาจฆ่าได้
ว่ าพลางทางถอดหอกดาบเมียง เดินเคียงข้ างมาหาช้ าไม่
พระสังข์ ตระหนกตกใจ
ร้ องไห้ เกลือกกลิง้ วิงวอน
เสนาขืนทาด้ วยจาเป็ น
หอกหักกระเด็นเป็ นสองท่ อน
ดาบบิ่นสิ ้นคมระทมบอน
มิได้ ม้วยมรณ์ เร่ งสงกา
(สังข์ทอง, หน้า 44-45)
เสนาเห็นว่าอาวุธทาอันตรายพระสังข์ไม่ได้ก็แปลกใจนัก คิดว่าพระสังข์คงมีของดีอยู่ในตัว
จึงฆ่าไม่ตาย จึงให้ชา้ งตกมันมาฆ่าพระสังข์แทน
ช้ างร้ องระรั วตัวสั่น
งาดันปั กดินดิน้ แหยง
ควาญไสเท่ าไรก็ไม่ แทง
ยิ่งคิดยิ่งแหนงแคลงใจ
(สังข์ทอง, หน้า 45)
ในที่ สุดพระสังข์ก็ถูกนาตัวไปถ่ วงน้ า ซึ่ งเป็ นการพลัดพรากจากบ้านเมืองไปอย่างแท้จริ ง
ช่วงเวลาที่พระสังข์ไปอยูก่ บั นางพันธุ รัต เป็ นช่วงที่เจริ ญเติบโตจากวัยเด็กย่างเข้าสู่ วยั หนุ่ม ช่วงนี้ เอง
ที่พระสังข์น่าจะได้รับการศึกษาเพื่อหาทางพิสูจน์ตวั เองว่ามีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการที่จะเป็ นผูน้ า
ของชุ มชน แต่นิทานไม่ได้บรรยายรายละเอี ยดของกระบวนการศึ กษานี้ เพียงแต่กล่ าวว่าพระสังข์
ค้นพบรู ปเงาะ เกือกแก้ว ไม้เท้าทอง ซึ่ งเป็ นของวิเศษ ข้อสาคัญคือ พระสังข์คน้ พบความจริ งว่าแม่บุญ
ธรรมของตนเป็ นยักษ์ ความจริ งข้อนี้ทาให้พระสังข์ตอ้ งออกจากบ้านเมืองที่เคยเป็ นที่พ่ ึง ให้ความสุ ข
ความสบายความปลอดภัย เพื่อไปตามหาแม่ที่แท้จริ ง และเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตนเองด้วย
การจากบ้านเมืองครั้งที่สองของพระสังข์ เป็ นการจากด้วยความประสงค์ของพระสังข์เอง
แต่พระสังข์น้ นั ได้ลอบชุบตัวในบ่อทองจนผิวกายเป็ นทองงดงามผิดมนุ ษย์ธรรมดาแล้ว จึงสวมใส่ รูป
เงาะกาบังไว้ไม่ให้ใครเห็น การซ่ อนตัวในรู ปอื่นนี้ มีปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่ อง ดังที่เตือนใจ
สิ นทะเกิ ด กล่าวไว้ในปริ ญญานิ พนธ์เรื่ อง วรรณคดี ชาวบ้ านจาก “วัดเกาะ” ว่า ลักษณะของสิ่ งที่ใช้
ซ่ อนนั้นมีท้ งั สิ่ งที่ดีงาม เช่ น ลูกแก้ว หอยสังข์ ดอกบัว ดอกจาปา และสิ่ งที่น่าเกลี ยด เช่ น คางคก งู
เงาะ กา ซึ่ งลักษณะของสิ่ งที่น่าเกลียดนี้ ผูแ้ ต่งมักนาไปใช้ในการดาเนินเรื่ องในตอนเลือกคู่ของตัวเอก
และเมื่อตัวละครได้คู่ครอง ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ไปแล้ว ก็จะมี การ “ถอดรู ป” และไม่ใช้สิ่งที่ใช้
ซ่ อนนี้ อีก สาเหตุของการซ่ อนตัวนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูแ้ ต่งสร้ างเกราะขึ้นมาให้เป็ นเครื่ องคุ ม้ ครองเด็ก
เมื่ อเด็กอยู่ในที่ ค บั ขัน ผูใ้ ห้กาเนิ ดไม่ส ามารถคุ ม้ ครองได้ และเมื่ อตัวละครได้ผูอ้ ุ ปการะที่ มี ฐานะ
มัน่ คงเพี ย งพอที่ จะให้ค วามคุ ้ม ครองได้ก็ จ ะไม่ ใ ช้เกราะอี ก และต้องการแสดงให้เ ห็ นว่า รู ป กาย
ภายนอกไม่สาคัญเท่ากับความดี งามของจิตใจ ในการตัดสิ นคนไม่ควรตัดสิ นเพียงรู ปกายภายนอก
เท่านั้น คนรู ปชัว่ อาจมีน้ าใจประเสริ ฐก็ได้ ผูแ้ ต่งจึงสร้างเกราะให้ตวั ละครเอกใช้ในการหาคู่ เกราะจึง

10 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

เป็ นสัญลักษณ์ของรู ปกายภายนอก ซึ่ งอาจจะงดงามหรื อน่าเกลียดน่ากลัว ส่ วนรู ปทองหรื อรู ปงามที่
ปรากฏเมื่อตัวละครถอดเกราะออกแล้ว หมายถึงจิตใจที่ดีงามของตัวละคร (เตือนใจ สิ นทะเกิด, 2520,
หน้า 143-144)
ในนิ ทานจะมีเหตุการณ์สาคัญอยูต่ อนหนึ่ งคือ การทดสอบ เป็ นกลวิธีการเล่าเรื่ องให้ตวั เอก
ได้แสดงความสามารถประจักษ์แก่คนทัว่ ไป เพื่อให้สังคมยอมรับในการที่ตวั เอกจะต้องรับภาระอัน
หนักในอนาคต คือการกาหนดให้ตวั เอกปฏิ บตั ิภารกิ จ ซึ่ งอาจจะเป็ นงานหนักยากเย็นแสนเข็ญเกิ น
กว่ามนุ ษย์ธรรมดาจะทาได้ หรื อให้เผชิ ญหน้ากับฝ่ ายปฏิ ปักษ์ซ่ ึ งมี พลังอานาจสู ง เรื่ องสังข์ทองนี้
พระสังข์ได้ปฏิ บตั ิ ภารกิ จดังกล่ าว 2 ครั้ง ครั้ งแรกคือการหาปลาหาเนื้ อ ครั้ งที่ สองคื อ การตี คลี กบั
พระอินทร์ จากนั้นก็ได้ “ถอดรู ป” อย่างถาวร และได้ใช้ชีวิตอยู่กบั คู่ครองที่สูงศักดิ์ อย่างสมศักดิ์ ศรี
สอดคล้องกับลักษณะของการเล่านิ ทาน ซึ่ งจะบ่งบอกลักษณะเด่นของประวัติชีวิตของปั จเจกบุคคล
เป็ นการเคลื่อนไหวจากระดับต่าขึ้นไปยังระดับสู งกว่า ดังนี้
จากคนที่ไม่มีใครรู ้ จกั ไปเป็ นคนที่มีผรู ้ ู ้ จกั และยอมรับ (จากบทบาทเจ้าเงาะไปเป็ นบทบาท
พระสังข์)
จากความยากจนไปสู่ ความมัง่ คัง่ (จากความเป็ นเงาะป่ าบ้าใบ้ ถูกรังเกียจเหยียดหยาม ไปสู่
สถานภาพกษัตริ ย)์
จากความอัปลักษณ์ไปสู่ ความงดงาม (จากรู ปเงาะไปสู่ รูปทอง)
จากความเป็ นโสดไปสู่ การมีคู่ครอง (จากการไม่มีคู่ไปสู่ การอภิเษกสมรสกับราชธิ ดากษัตริ ย)์
จากความไม่มีอะไรเลย ไปสู่ ความมี อานาจ (จากการไม่มี อาณาจัก ร ไปสู่ การมี อาณาจัก ร
บ้านเมือง เป็ นกษัตริ ยป์ กครองบ้านเมืองนั้น)
การทดสอบครั้งสุ ดท้าย คือการตีคลีกบั พระอินทร์ เป็ นการทดสอบเพื่อเลื่ อนสถานภาพของ
ตัวเอก เนื่ องจากท้าวสามนต์เองก็จนปั ญญาในการที่จะกลัน่ แกล้งเจ้าเงาะแล้ว เพราะการกลัน่ แกล้ง
นั้นเป็ นโทษต่อหกเขยผูพ้ ลอยได้รับผลกระทบไปด้วย แต่การที่พระสังข์ไม่ยอมถอดรู ปเงาะก็ทาให้
นางรจนาเดือดร้อนทุกข์ใจ จนร้อนไปถึงพระอินทร์ ซ่ ึ งอยูบ่ นสวรรค์ แต่ “ทิ พอาสน์ เคยอ่ อนแต่ ก่อนมา
กระด้ างดังศิลาประหลาดใจ” (สังข์ทอง, หน้า 173) พระอินทร์ จึงต้องมาช่วยด้วยการท้าพนันตีคลีกบั
เมื องสามนต์เพื่อให้พระสั งข์ถ อดรู ป เงาะ การทดสอบครั้ งนี้ คื อ เปลี่ ยนสถานภาพของตัวเอกจาก
“เจ้าเงาะ” มาเป็ น “สังข์ทอง” นัน่ เอง
เหตุการณ์ในเรื่ องที่สร้างให้ตวั ละครฝ่ ายหนึ่งฉลาด หรื อมีความสามารถเหนือกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ ง
เป็ นเรื่ องที่ก่อให้เกิ ดความขบขัน เรื่ องสังข์ทองนี้ พระสังข์มีลกั ษณะเป็ นต่อหกเขย มีคุณสมบัติดีกว่า
เหนื อกว่าหกเขยทั้ง ๆ ที่ยงั อยู่ในรู ปเงาะและบางครั้งก็อยู่ในรู ปทอง ความขบขันเกิดจากการที่พระสังข์
ขอเชือดจมูกกับใบหูหกเขยไว้เพื่อแลกกับปลาและเนื้อ แม้จะเป็ นอารมณ์ขนั ที่ค่อนข้างจะโหดร้าย แต่
ก็เป็ นลักษณะอย่างหนึ่งของนิทานที่มกั จะเสนอภาพของความรุ นแรง ถึงเลือดถึงเนื้ ออยูเ่ สมอ ลักษณะ
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รุ นแรงนี้ ปรากฏอยูใ่ นนิ ทานหลายเรื่ องทั้งในสังคมตะวันออก และตะวันตก ซึ่ งเราจะเห็นว่ามีการฆ่า
การทาร้าย การนาเด็กไปปล่อย การลงโทษที่รุนแรง ฯลฯ อยูเ่ สมอ กรณี ของพระสังข์ที่ครั้งแรกหกเขย
ไปหาปลา พระสังข์บอกว่า “จะขอปลายจมูกหม่ อมลูกเขย ตามเคยคนละน้ อยหามากไม่ แม้ นให้ เรา
เราจะให้ ปลาไป จะให้ หรื อมิให้ ให้ ว่ามา” (สังข์ทอง, หน้า 143) และครั้งที่สองไปหาเนื้ อ “เนือ้ จะแลก
ใบหู หกเขย แม้ มิยอมให้ ไม่ ได้ เลย ผิดวิสัยสั งเวยเทวา” (สังข์ทอง, หน้า 161) เป็ นเรื่ องที่ดูเหมือนว่า
พระสังข์เป็ นคนโหดร้ าย ถื อว่าตนมีฤทธิ์ มากกว่า มีเวทมนตร์ คาถา แต่อนุ ภาคเรื่ องความฉลาดนี้ จะ
เน้นที่เชาวน์ปัญญาของตัวละครที่ทาให้เกิดอารมณ์ขนั ดังนั้นการกระทาของพระสังข์จึงเป็ นการแก้
แค้นตามแบบที่เรี ยกว่า poetic justice คือ การยกย่องสนับสนุนความดีและลงโทษการกระทาความชัว่
แต่ค งมิ ไ ด้ทาไปด้วยอารมณ์ โกรธแค้นอย่า งแท้จริ ง คงเป็ นการ “ประจาน” ให้หกเขยอับอายและ
“หลาบจา” ในการที่ชอบเยาะเย้ยเหยียบย่าคนที่ดอ้ ยกว่ามากกว่า ซึ่ งการประจานแบบใดก็คงจะไม่สา
แก่ใจเท่ากับการตัดหู ตัดจมูก อันเป็ นการประทับรอยไว้ตลอดชัว่ ชีวติ
นิทานและวรรณคดีหลายเรื่ องจะเล่าถึงลักษณะอย่างหนึ่ง คือ ความโง่และเซ่ อ หรื อคนโง่ คน
เซ่อในนิทาน เป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดความขบขันได้เช่นเดียวกัน อันที่จริ งนิ ทานมักจะเน้นความโง่ของผูท้ ี่
มีบทบาทเป็ นตัวเอกมากกว่า เพราะในที่สุดเขาจะมีชะตากลับ คือความโง่ เซ่อนั้นเองช่วยให้เขากลับมี
ชีวติ ที่ดี ร่ ารวย เป็ นสุ ข และอาจได้คู่ครองดีถึงขั้นเป็ นเจ้าหญิง ซึ่ งก็หมายความว่าอนาคตของเขาก็คือ
พระราชานัน่ เอง
เรื่ องสังข์ทองนี้ มีอารมณ์ขนั อันเกิดจากพฤติกรรมแปลกประหลาดของเจ้าเงาะซึ่ งเป็ นตัวเอก
และเกิ ดจากความโง่ความเซ่ อของหกเขยด้วย สาหรั บการกระทาของเจ้าเงาะนั้นเป็ นการแกล้งทา
เพื่อให้ผอู้ ื่นเข้าใจผิด แต่สาหรับหกเขยผูม้ ีบทบาทเป็ น “ตัวละครฝ่ ายปฏิปักษ์” หรื อ “ตัวโกง” นั้นจะ
แสดงความโง่เง่าออกมาอยู่เสมอ ทั้ง ๆ ที่หกเขยเป็ นผูท้ ี่หากนางเลื อกแล้ว ย่อมเป็ นผูม้ ีบุคลิ กภาพดี
สู งส่ ง และไม่น่าจะมีท่าทางชวนให้ขบขัน แต่ในเรื่ องสังข์ทองกลับบรรยายว่าหกเขยนั้น “เคอะเซอะ”
อยูเ่ สมอ ส่ วนเจ้าเงาะก็จะมีบุคลิกฉลาดแกมโกง แต่แกล้งโง่แกล้งเซ่ อ การที่ตวั เอกมี 2 รู ปนี้ อาจเป็ น
กลวิธีอย่างหนึ่งในการที่จะใส่ ความตลกขบขันเข้าไปในเนื้ อเรื่ องได้อย่างกลมกลืนและสมเหตุสมผล
ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า เมื่อเจ้าเงาะมีบทบาทครั้งใด ก็มกั จะกระทาเรื่ องที่น่าขบขัน ซึ่ งบางครั้งก็เป็ นความ
ขบขันที่เกิดจากความรุ นแรงและความโหดร้าย
ลักษณะเด่ นของตัวละครเอก
ลัก ษณะเด่ นของพระสั งข์คื อเป็ นตัวละครที่มี 2 รู ป ได้แก่ รู ป หอยสัง ข์กบั รู ปเด็ก น้อยใน
วัยเด็ก และรู ปเงาะกับรู ปทองในวัยหนุ่ ม รู ปทองแฝงอยู่ในรู ปเงาะ ซึ่ งไม่มีใครเห็ น ทั้งรู ปหอยสังข์
และรู ปเงาะเปรี ยบเสมือน “เกราะ” คุม้ ครองพระสังข์ นอกจากนี้ รูปเงาะยังใช้เป็ นเครื่ องมือในการหา
คู่ ค รอง ดัง ที่ พ ระสัง ข์ก ราบทู ล ท้า วสามนต์ ว่า “ซึ่ งแปลงมาจะหาคู่ ค รอง” (สังข์ทอง, หน้า 203)
รู ปเงาะยังเป็ นของวิเศษคือ ทาลายไม่ได้อีกด้วย
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ข้อสังเกตประการหนึ่ งคือ บทละครเรื่ องสังข์ทอง พระราชนิ พนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ปูพ้ืนเรื่ องไว้วา่ เทวดาจากสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์ มาจุติเป็ นพระสังข์ ความเป็ นไปในชี วิต
ของพระสังข์ระบุไว้ต้ งั แต่ตน้ เรื่ องแล้วโดยกาหนดให้รุกขเทพเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ อง
มาจะกล่ าวไป
เทพไทสิ งสู่อยู่พฤกษา
สงสารนางจันท์ กัลยา
เจ้ ามาเหนื่อยยากลาบากกาย
เทพบุตรจุติมาบังเกิด
กาเนิดผิดพ้ นคนทั้งหลาย
บุญญาธิ การนั้นมากมาย
จะลา้ เลิศเพริ ศพรายเมื่อปลายมือ
(สังข์ทอง, หน้า 20)
จากนั้นก็เป็ นการทานายอนาคตของพระสังข์
ถึงจะตกนา้ ก็ไม่ ไหล ตกในกองกูณฑ์ ไม่ สูญชื่ อ
จะได้ ผ่านบ้ านเมืองเลื่องลือ
อึงอือ้ ดินฟ้ าบาดาล
คู่สร้ างกับนางรจนา
มารดาจะสุขเกษมศานต์
นิ่งไว้ จะยากลาบากนาน
กุมารซ่ อนตนจะดลใจ
(สังข์ทอง, หน้า 21)
รุ กขเทพดลใจให้รูปเด็กน้อยของพระสังข์ออกมาช่ วยแม่หุงข้าวหาปลา ไล่ตีไก่ที่มากินข้าว
เรื่ องราวดาเนิ นไปจนกระทัง่ พระสั ง ข์ตอ้ งไปอยู่ก ับ นางพันธุ รัตและหนี นางพันธุ รัตมาพร้ อมทั้ง
อุปกรณ์ที่จะช่วยให้พระองค์ได้เผชิ ญโชค ฝ่ าฟั นอุปสรรค ทั้งยังได้เรี ยนรู ้ “มหาจินดามนตร์ ” ซึ่ งเป็ น
สิ่ งที่ได้ช่วยให้พระสังข์ผา่ นการทดสอบครั้งสาคัญ ตามความประสงค์ของนางพันธุ รัต ซึ่ งได้บอกไว้
ว่า “เจ้ าเรี ยนไว้ สาหรั บเมื่ออั บจน จะได้ แก้ กับตนที่ คับขัน” (สังข์ทอง, หน้า 86) ส่ วนการทดสอบอีก
ครั้งหนึ่ ง คือการตีคลีน้ นั เป็ นการทดสอบของเทวดาเพื่อช่ วยให้พระสังข์ถอดรู ปเปิ ดเผยตัวเอง เพื่อที่
เรื่ องจะได้คลี่คลายได้ในที่สุด
การสร้ างตัวละครในวรรณกรรมแต่ละเรื่ อง เป็ นจินตนาการของผูแ้ ต่งวรรณกรรมนั้น ๆ แต่
โดยทัว่ ไปแล้วผูแ้ ต่งก็คงจะอาศัยตัวบุคคลในชี วิตจริ ง และพฤติกรรมของคนที่แสดงออกในชี วิตจริ ง
มาเป็ นพื้นฐาน ไม่วา่ ตัวละครนั้นจะเป็ นตัวละครที่สมจริ งหรื อเหนื อจริ งก็ตาม บทบาทของตัวละคร
ในวรรณกรรมแต่ละเรื่ องคือ การแสดงความเป็ นไปในชี วิตของมนุ ษย์ท้ งั สุ ขและทุกข์ การเผชิ ญกับ
โชคชะตาที่ไม่ได้อยูไ่ ด้อานาจของมนุ ษย์ และมนุ ษย์ไม่สามารถกาหนดหรื อบังคับได้ ดังนั้นในการ
สร้ า งตัว ละครให้ ส มเหตุ ส มผลนั้น ผูแ้ ต่ ง จะต้อ งอาศัย พื้ น ฐานทางธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ม าเป็ น
คุ ณลัก ษณะส าคัญ แล้ว สอดแทรกคุ ณลัก ษณะบางอย่า งที่ จะท าให้ ตวั ละครนั้น เด่ น มี เ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัว มีความแปลก น่าประทับใจ เป็ นที่ติดใจ และอยูใ่ นความทรงจาของผูอ้ ่านผูฟ้ ังไปนาน
ในวรรณกรรมทัว่ ไป ทั้งที่เป็ นวรรณกรรมพื้นบ้านและวรรณกรรมแบบฉบับนั้น ดูเหมือนว่า
ความนิ ยมในการสร้างตัวเอกจะไม่แตกต่างกันนัก เพราะวรรณกรรมแบบฉบับหลายเรื่ องมีตน้ เค้ามา
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จากวรรณกรรมพื้นบ้านนั่นเอง ตัวอย่างที่เห็ นได้ชัดเจนคื อ การสร้างตัวเอกในวรรณกรรมไทย ดังที่
ศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก อธิ บายไว้ในหนังสื อวรรณกรรมท้ องถิ่น ว่า “ตัวละครที่ มีบทบาทเด่ น
มากก็คือ ตัวเอกฝ่ ายชาย และโดยทั่วไปจะมีบุคลิกภาพเดียวกัน คือเป็ นผู้มีบุญญาธิ การมาเกิด หรื อเป็ น
ชาติของพระโพธิ สัตว์ (ชาติ ก่อนของพระพุทธเจ้ า) มาเกิดเพื่ อปราบยุคเข็ญและชดใช้ หนีเ้ วรอันเป็ น
ผลกรรมของชาติที่แล้ ว ฉะนั้นตัวเอกจึ งต้ องรั บผลวิบากกรรมในชาติ นี้ นั่นคื อถูกรั งแกจากตัวละคร
ฝ่ ายอธรรม แต่ ก็รอดพ้ นภัยพิ บัติ ทุกครั้ ง และยังช่ วยปราบฝ่ ายอธรรมอี กด้ วย...” (ธวัช ปุณโณทก,
2533, หน้า 222)
ศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก ยังได้สรุ ปบุคลิกลักษณะโดยทัว่ ไปของตัวเอกฝ่ ายชายดังนี้ คือ
- เป็ นผูม้ ีบุญญาธิ การกว่ามนุษย์ทวั่ ไป
- มีศิลปศาสตร์ มีของวิเศษที่ได้มาด้วยบุญญาบารมี
- มีคุณธรรม
- มี รูปงามตามแบบฉบับของพระเอกในวรรณคดี ไทย แต่มกั จะซ่ อนรู ปอยู่ในภาพอื่ น ๆ
(ธวัช ปุณโณทก, 2533, หน้า 222)
ศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก ยังอธิ บายถึ งตัวละครเอกไว้ว่า ตัวละครในนิ ทานจะมี บุคลิ ก
คล้ายกัน โดยเฉพาะตัวละครเอกของเรื่ อง มักจะเป็ นผูม้ ีบุญญาธิ การหรื อเป็ นพระโพธิ สัตว์เสวยชาติ
มาเพื่อบาเพ็ญบารมี ฉะนั้นตัวเอกจึงเกิดมาในลักษณะแปลกกว่าบุคคลทัว่ ไป เช่น ซ่อนรู ปในหอยสังข์
บ้าง เกิ ดมาพร้ อมกับมีของวิเศษติดตัวมาบ้าง หรื อถูกรั งแกต้องพลัดพรากจากเมืองในตอนต้นของ
ชี วิตแล้วได้พ บผูว้ ิเศษ ได้รับ ของวิเศษบ้าง ได้เรี ย นรู้ ศิ ลปศาสตร์ ฯลฯ ภายหลัง มี ชัย ชนะต่อศัตรู
ทั้งหลายและได้รับสันติสุข (ธวัช ปุณโณทก, 2533, หน้า 10)
บทละครเรื่ องสังข์ทอง มักเน้นความมีบุญญาธิ การของพระสังข์ ซึ่ งเป็ นธรรมดาที่เรื่ องชาดก
มักจะเน้นความมีบุญของพระโพธิ สัตว์ แต่ขณะเดียวกันผูค้ นก็มีความเชื่ อในเรื่ องไสยศาสตร์ ดว้ ย การ
กาจัดพระโอรสที่มีกาเนิ ดผิดปรกติ เพื่อความปลอดภัยของบ้านเมืองเกี่ ยวข้องกับความเชื่ อทางไสย
ศาสตร์ มาก แต่พระโอรสสังข์ทองเป็ นผูม้ ีบุญ จะฆ่าอย่างไร ๆ ก็ไม่ตาย นอกจากนี้ ยงั มีของวิเศษที่ไม่
มีใครทาลายล้างได้คือ รู ปเงาะ เกื อกแก้ว และไม้เท้า ซึ่ งช่ วยให้พระสังข์กระทาการสาเร็ จทุกอย่าง
รวมทั้งมหาจินดามนตร์ ซึ่ งนางพันธุ รัต “เตรี ยม” ไว้ให้พระสังข์ในตอนถูกทดสอบ โดยมีชีวิตเป็ น
เดิมพัน การที่ผนู ้ ิ พนธ์บทละครสร้ างเรื่ องไว้วา่ เทวดาจากสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์ มาจุติเป็ นพระสังข์ เป็ น
การปูพ้นื ฐานให้ผอู ้ ่านรู ้สึกว่า ความมีบุญญาธิ การของพระสังข์เป็ นเรื่ องที่สมเหตุสมผล ไม่มหัศจรรย์
พ้นวิสัยจนเกินไปนัก

14 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

บทสรุ ป
เรื่ องสังข์ทองเป็ นนิทานและวรรณคดีที่มีคุณค่าทั้งในด้านให้ความบันเทิงและให้อรรถรสใน
ด้า นภาษา เนื้ อ เรื่ อ งสนุ ก สนาน เพลิ ด เพลิ น เต็ ม ไปด้ว ยจิ น ตนาการที่ แ ปลกไปจากเรื่ อ งอื่ น ๆ
นอกจากนี้ ยงั กล่าวถึงขนบธรรมเนี ยมประเพณี บางอย่าง สภาพสังคม ความเป็ นอยูข่ องผูค้ น ค่านิ ยม
และแนวความคิดบางประการ คนทัว่ ไปรู ้ จกั เรื่ องสังข์ทองและนิ ยมกันอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่สมัย
โบราณมาจนถึงปัจจุบนั
นิ ทานเรื่ องสัง ข์ทองน่ าจะเล่ ากันแบบมุ ขปาฐะมาก่ อนแล้วจึ งมี การบันทึ ก เป็ นลายลักษณ์
เผยแพร่ เข้ามายังประเทศไทยในรู ปของชาดก และกลายมาเป็ นบทละครนอกตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา
ซึ่ ง เท่ า กับ การหยิบ ยกเอาเรื่ อ งพื้ น บ้า น คื อนิ ท านชาดกมาแต่ ง เป็ นวรรณคดี ล ายลัก ษณ์ วรรณคดี
ลายลักษณ์จึงเป็ นแหล่งที่ช่วยอนุรักษ์ขอ้ มูลคติชน และเป็ นสื่ อช่วยถ่ายทอดข้อมูลคติชนด้วย นัน่ ก็คือ
วรรณคดีลายลักษณ์ เป็ นทั้งแหล่งเก็บรักษาและแหล่งแพร่ กระจาย ข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่ องล้วนแสดงถึง
วัฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ค่ า ควรแก่ ก ารศึ ก ษา เพิ่ ม ความรอบรู ้ ใ นเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ผสมผสานกับ ความ
เพลิดเพลินในการอ่านได้อย่างดียงิ่
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