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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) ศึกษาความแพร่ หลายของละครนอกแบบหลวง
เรื่ องสังข์ทอง และ (2) ลักษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง ตอนเลื อกคู่-หาปลา ของกรม
ศิลปากร โดยใช้วิธีดาเนิ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสื อ สู จิบตั ร เอกสาร งานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องจากแหล่ งข้อมูลต่างๆ และสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ แล้วเรี ยบเรี ย งข้อมูล นาเสนอในรู ปแบบการ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่าความแพร่ หลายของวรรณกรรมเรื่ องสังข์ทอง เริ่ มมีมาแต่โบราณทั้งในรู ปแบบ
ของวรรณกรรมมุขปาฐะ แต่เดิมนิ ทานในปั ญญาสชาดก เรื่ องสุ วรรณสังขชาดก ซึ่ งแพร่ หลายอยูใ่ นท้องถิ่ น
ต่ า งๆ ในสมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยามี ผูน้ าเอานิ ท านมาแต่ ง เป็ นบทละคร ได้รั บ ความนิ ย มเรื่ อ ยมาจนสมัย กรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ในรัชกาลที่ 2 ได้ทรงนานิทานเรื่ องสังข์ทองมาพระราชนิ พนธ์ข้ ึนเป็ นบทละครนอก เพื่อนาไป
ให้ละครผูห้ ญิงของหลวงในพระองค์แสดง นับว่าเป็ นฉบับที่ได้รับความนิ ยมและแพร่ หลาย ภายหลังเรี ยก
การแสดงนี้ วา่ ละครนอกแบบหลวง และรู ปแบบการแสดงละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทองได้ถ่ายทอด
มาสู่ กรมศิลปากร จากนั้นได้มีการปรับปรุ งแล้วแก้ไขใหม่เพื่อให้เหมาะกับการชมในปั จจุบนั ตอนที่นิยม
นามาจัดแสดง คือตอนเลื อกคู่-หาปลา ซึ่ งเป็ นตอนที่มีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัวในด้านของบทละครที่มีเนื้ อหา
ครบรส มีรูปแบบการแสดงที่สาคัญคือทางเล่นที่กาหนดไว้ตามจารี ต มีกระบวนท่ารางามอย่างละครใน แต่
รากระชับตามบท ประกอบกับดนตรี ที่ไพเราะ เพลงร้ องมีการผสมผสานระหว่างเพลงทางนอก และเพลง
ทางใน การแต่งกายยืนเครื่ องตามรู ปแบบละครใน ประกอบกับฉากที่สมจริ ง ทาให้ได้รับความนิยมเรื่ อยมา
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Abstract
This research article has two objectives, namely to study the prevalence and the distinctive
characteristics of the Lakhon Nok in the royal court style as performed in the episode “Leuak Khu - Ha
Pla” in the story Sangthong of the Fine Arts Department. For the research, qualitative methods were used,
such as interviews with experts and analysis of data from play bills, documents and related research from
various data sources. Then, the data have been compiled and presented in a descriptive analysis.
The results of the study showed that, since ancient times, the story Sangthong began to be widely
known through oral tradition. Originally from the buddhist literature about Suwannasang Chadok,
Sangthong was a common story known in various localities. During the Ayutthaya period, the various
stories were put together to compose a play, which became popular until the Rattanakosin period. During
the reign of King Rama 2, the story of Sangthong has been transposed to the royal writing as a play of
Lakhon Nok style in order to have the royal inner court female dancers perform for His Majesty. This
version is considered as very popular and widespread, and, later on, will be known as the story Sangthong
in the Lakhon nok Royal Court Style. The form of Lakorn Nok performances in the style of the royal inner
court for the story Sangthong has been past on from one generation to another up to the Fine Arts
Department as we know today. Then, the form has been revised and adapted to suit nowadays standards
and the audience’s taste. A popular episode from this story, which is still often performed nowadays is
called Leuak Khu – Ha Pla. Its success can be explained for several reasons: the narrative script has
distinctive characteristics including various plays and emotions; the form for the performance of this
episode is important as it respects ancestral traditions of Thai play; it displays beautiful dance
choreographies from the female royal inner court dances, but in a more concise form according to the
script; it combines harmonious music with singing, which merges folk and classical styles; the costumes
are in the same style as found in the female royal inner court performances; and, finally, the use of
realistic setting. All those detailed elements contribute to this performance’s ongoing success and
popularity.
Keywords : Prevalence, characteristic, lakhon nok in the royal court style, Sangthong play, episode
Leuak khu – ha pla

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 3

บทนา
ละครนอก สันนิ ษฐานว่าเกิ ดขึ้นในสมัยกรุ งศรี อยุธยา เป็ นละครราที่ใช้ผชู ้ ายแสดงล้วน เล่นแบบ
ชาวบ้าน มีศิลปะการร่ ายราไม่งดงามเหมือนละครใน วิธีแสดงนั้นรวดเร็ ว ให้ผดู ้ ูได้รู้เรื่ องราวมากที่สุด มีการ
สอดแทรกบทตลกขบขัน เนื้อเรื่ องมาจากนิทานชาดกต่าง ๆ ตลอดจนนิ ทานพื้นบ้านทั้งหลายที่ชาวบ้านนิ ยม
บทละครนอกบางเรื่ องก็เป็ นต้นเค้าของบทละครนอกพระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้า
นภาลัย ที่ปรับปรุ งสานวนสมัยกรุ งศรี อยุธยาให้น่าฟั ง ทั้งในด้านการใช้คา การเพิ่มเติมหรื อตัดทอนข้อความ
และการแทรกเพลงหรื อกลอนที่ไพเราะลงไป (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2515, หน้า 353)
ในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ละครนอกได้นามาเพื่อให้ผหู ้ ญิงของหลวงแสดง จึงมีการ
ฝึ กหัดและร่ ายราอย่างประณี ต มีการปรับกระบวนการเล่น ท่าราของละครนอกจึงค่อยวิจิตรบรรจงขึ้น เกิ ดเป็ น
ละครนอกแบบหลวง (เสาวณิ ต วิงวอน, 2558, หน้า 92) ที่มีลกั ษณะผสมผสานระหว่างละครใน และละคร
นอก ต่อมาได้รับความนิยม และนามาเป็ นแบบอย่างให้แก่ละครผูม้ ีบรรดาศักดิ์ตลอดจนการแสดงละครนอก
ในปั จจุบนั กรมศิลปากรได้รับการถ่ายทอด และนารู ปแบบการแสดงละครนอกแบบหลวงมาใช้ในการแสดง
กล่าวคือลักษณะหรื อรู ปแบบการแสดงเป็ นการสื บทอดมาจากละครในที่แสดงเรื่ องของละครนอก มีการ
พัฒนา ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมกับโอกาสและยุคสมัย
สังข์ทอง เป็ นวรรณกรรมที่อยูค่ ู่สังคมไทยมาช้านาน เป็ นเรื่ องที่สืบทอดต่อๆ กันมาอย่างแพร่ หลาย
ปรากฏหลากหลายส านวน แต่เดิ ม เชื่ อว่า เป็ นนิ ทานในนิ บ าตชาดก ชื่ อสุ วรรณสัง ขชาดก ที่ เล่ า กันมาแต่
โบราณและสื บ ทอดต่ อๆ กันมา สามารถอ่ า นได้ทุ ก เพศทุ ก วัย เพราะเป็ นวรรณกรรมที่ ท าให้เ กิ ด ความ
สนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น สอดแทรกหลัก คติ ธ รรมจริ ย ธรรมสอนใจให้ แ ก่ ผูอ้ ่ า น นอกจากนี้ ยัง พบว่า มี
ผูป้ ระพันธ์เรื่ องสังข์ทองไว้หลายรู ปแบบ วรรณกรรมเรื่ องสังข์ทองจึงได้รับความนิ ยมแพร่ หลาย ตั้งแต่อดีต
ถึงปั จจุบนั จนเป็ นวรรณกรรมสาหรับการแสดง เสาวณิ ต วิงวอน ได้กล่าวว่า ในสมัยอยุธยาบทละครเรื่ อง
สังข์ทองเป็ นบทละครราที่ คาประพันธ์ เป็ นกลอนบทละคร ระบุจานวนคากลอน กาหนดเพลงหน้าพาทย์
เพลงร้ อง และการเจรจาไว้ แต่ไม่ได้ระบุ ว่าเป็ นบทสาหรั บแสดงละครประเภทใด ต้องพิจารณาจากการ
พรรณนาการดาเนิ นเรื่ อง และสานวนภาษาจึงจะทราบถึงแบบแผนการแสดงได้ ซึ่ งแต่เดิ มนั้นเรื่ องที่แสดง
อาจเป็ นตัวกาหนดว่าใช้แสดงละครประเภทใด (2558, หน้า 93) สันนิ ษฐานว่าจะแต่งขึ้นไว้สาหรับใช้แสดง
ละครนอกเป็ นแน่ เพราะมีการกาหนดเพลงหน้าพาทย์ไว้ทา้ ยบทบางบทด้วย และถ้าจะให้ตวั ละครพูดเองใน
ตอนใดก็จะใส่ คาว่า เจรจา กากับไว้เสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาสผูเ้ ล่นได้ใช้คาพูดเองตามใจชอบ แต่ให้เข้ากับ
เรื่ องที่แสดงตอนนั้น (ราตรี ผลาภิรมย์, 2520, หน้า 19)
เรื่ องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากรนั้น เป็ นการแสดงละครนอกแบบหลวง ที่ได้รับ
การสื บทอดการแสดงโดยตรงมาแต่ครั้งละครหลวงในรัชกาลที่ 2 ผ่านครู อาจารย์ที่เป็ นศิษย์จากสานักต่างๆ
ที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู ้ ให้กบั กรมศิลปากร ได้จดั การแสดงขึ้นครั้งแรก ณ โรงละคอนศิลปากร (โรง
ละครเดิม) ในปี พ.ศ.2497 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั ได้รับความนิยมนามาจัดแสดงหลายครั้ง ด้วยเป็ นตอนที่เนื้ อหา
มีความสนุกสนาน มีแบบแผน จารี ตและชั้นเชิงในการเล่น ที่ยดึ ถือสื บทอดต่อกันมา

4 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

จากการศึกษาเรื่ องสังข์ทองพบว่า มีผศู ้ ึกษาไว้หลายรู ปแบบ แต่ในตอน “เลือกคู่-หาปลา” นั้น ยังไม่มี
ผูศ้ ึกษา จึงเป็ นเหตุผลทาให้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะศึกษา ความแพร่ หลาย และลักษณะเด่นในฐานะละครนอกแบบหลวง
ของกรมศิลปากร ว่ามีความโดดเด่นอย่างไรจึงได้รับความนิยมและแพร่ หลายมาจนถึงปั จจุบนั
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาความแพร่ หลายของละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง
2. ลักษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากร
วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง ความแพร่ หลาย และลักษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง ตอน “เลือก
คู่-หาปลา” ของกรมศิลปากร ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร
ทางวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุ ณวุฒิที่ได้รับบทแสดง
ละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แหล่ ง ข้อมูล ทุ ติยภู มิ การวิจยั นี้ ใช้วิธี การศึ กษาจาก เอกสาร ตารา บทความ งานวิจยั
วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องประวัติความเป็ นมา และลักษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สู จิบตั ร บทละครที่ใช้แสดงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยมีวธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.1) จากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู้ และเคยได้รับบทบาทใน
การแสดงละครนอกแบบหลวงด้วยวิธีการจดบันทึก และบันทึกเสี ยงลงเครื่ องบันทึกเสี ยง จานวน 4 ท่าน
ได้แก่
1) นายประเมษฐ์ บุณยะชัย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนนาฏศิลป์ ไทย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
2) ดร.ไพโรจน์ ทองค าสุ ก ราชบัณ ฑิ ต ยสภา สาขานาฏกรรมไทย
นักวิชาการละครและดนตรี ชานาญการ สานักการสังคีต กรมศิลปากร
3) นายชวลิ ต สุ น ทรานนท์ นัก วิ ช าการละคร และดนตรี ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการละครและดนตรี (โขน ละคร และดนตรี ) สานักการสังคีต กรมศิลปากร
4) นายสุ ธี ปิ วรบุตร ข้าราชการบานาญ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นศิลปกรรม และ
ออกแบบฉากประกอบการแสดง สานักการสังคีต
2.2) จากการสังเกตสื่ อวีดีทศั น์ สื่ ออิเล็กโทรนิ กส์ ที่เกี่ ยวข้องกับการแสดงละคร
นอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง กรมศิลปากร
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ขั้นตอนที่ 2 สรุ ปวิเคราะห์ขอ้ มูล
เรี ยบเรี ยงข้อมู ลจากเอกสาร และศึกษาภาคสนามโดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วตีความ
นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์อย่างเป็ นระบบ และสรุ ปผลวิจยั อภิปราย
และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษา
ผูว้ จิ ยั จะสรุ ปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2 ประการ ดังนี้
1. ความแพร่ หลายของละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง
1.1 วรรณกรรมเรื่ องสังข์ทองฉบับต่างๆ ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาความแพร่ หลาย
ของวรรณกรรมเรื่ องสังข์ทอง ที่มีอิทธิ พลต่อละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทองของกรมศิลปากร 3 ฉบับ
ได้แก่ สั ง ข์ท องฉบับ ปั ญ ญาสชาดก บทละคอนเรื่ องสั ง ข์ท องครั้ งกรุ ง เก่ า บทละครนอกเรื่ องสั ง ข์ท อง
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะขอนาเสนอเป็ นบางเรื่ องเพื่อให้เห็นความชัดเจน ดังนี้
1.1.1 สังข์ทองฉบับปั ญญาสชาดก ถือเป็ นบ่อเกิดของเรื่ องสังข์ทอง เนื่ องจากพบว่า
เป็ นการประพันธ์ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชิ้นแรก แต่เดิมเรี ยกว่าสุ วรรณสังขชาดก เป็ นเรื่ องที่ 3 แห่ งปั จฉิ มภาค
ซึ่ งอยูใ่ นหนังสื อปั ญญาสชาดก มีเนื้อหาที่สนุกสนานชวนคิดตาม ทั้งแฝงด้วยคติธรรมสอนใจไปพร้อม ๆกัน
โดยจุดมุ่งหมายของการแต่งเพื่อจะเตือนสติผฟู ้ ั ง หรื อผูอ้ ่าน ว่าการพิจารณาคนแต่เพียงผิวเผินนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี
และการให้ร้ายป้ ายสี ผอู้ ื่น ย่อมจะนาความหายนะมาสู่ ตนเองในที่สุด (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารง
ราชานุภาพ, 2546, หน้า 1-2) ลักษณะการแต่งนั้นจะเลียนแบบนิ บาตชาดก เป็ นการเล่าเรื่ องการกลับชาติมาเกิด
ของพระพุทธเจ้า ในชาติกาเนิดของพระสุ วรรณสังข์
1.1.2 บทละคอนเรื่ องสังข์ทองครั้งกรุ งเก่า ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาวรรณกรรมเรื่ อง
สังข์ทองได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายหลากหลายรู ปแบบ ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ขนบธรรมเนี ยม
นิยม และการเล่นละคร อิทธิ พลจากวรรณกรรมที่เป็ นที่นิยมนั้น ทาให้มีผแู ้ ต่งเรื่ องสังข์ทอง ในรู ปแบบของ
กลอนบทละคร หลักฐานสาคัญที่เหลือมาจนถึงปั จจุบนั นั้น เป็ นบทละครที่หอพระสมุดวชิรญาณ ได้ตีพิมพ์ข้ ึน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (2545, หน้า 1-2) ได้ทรงสันนิ ษฐานว่า “ตัวบทละคร
นั้นจะแต่งราวในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ เพราะในสมัยนั้นเป็ นระยะที่ละครไทยกาลังรุ่ งเรื องมาก
ทั้งละครนอก และละครใน อีกทั้งยังเป็ นต้นแบบโครงเรื่ องสังข์ทองฉบับพระราชนิ พนธ์พระบาทสมเด็จ
พระพุ ทธเลิ ศหล้า นภาลัย ” ซึ่ งสอดคล้องกับ ราตรี ผลาภิ รมย์ (2520,หน้า 19) ที่ศึ กษาเรื่ องการศึ กษาเชิ ง
วิเคราะห์เรื่ องสังข์ทอง กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายในการแต่งสันนิ ษฐานว่าคงจะแต่งขึ้นไว้สาหรับใช้แสดงละคร
นอก เพราะมีการกาหนดเพลงหน้าพาทย์ไว้ทา้ ยบทด้วย เช่น เชิด เสมอ รัว โทน เมื่อจะให้ตวั ละครพูดเอง
ก็จะใส่ คาว่า เจรจา กากับไว้เสมอ โดยกระบวนกลอนจะต่างกับบทละครในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ สันนิ ษฐานว่า
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์ คงได้บทเดิมจากครั้งกรุ งเก่า เพราะมีกลอน
เดิมปรากฏในบทพระราชนิ พนธ์หลายแห่ ง” ลักษณะการแต่งเป็ นกลอนบทละครสมัยเก่า ไม่เคร่ งครัดเรื่ อง
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สัม ผัส มัก ใช้ค าขึ้ นต้นบทกลอนด้วยค าว่า ได้ฟั ง มาถึ ง และมัก ใช้ค าตายตัวซ้ า กันบ่ อยๆ เช่ น โฉมนาง
ซึ่ งผูว้ จิ ยั จะยกตัวอย่างแสดงกลอนบทละครเรื่ องสังข์ทองฉบับกรุ งเก่า ดังนี้
เมื่อนั้น
โฉมนางรจนาน้ าตาไหล
เห็นพระมารดามาร่ าไร
พลอยไห้กนั แสงโศกา
นางค่อยระงับดับใจ
ทรามวัยกราบบาทเจ้าเงาะป่ า
พ่อเจ้าประคุณของเมียอา
พระมารดาออกมาถึงทับน้อย
พ่อทองนพคุณบุญเลิศ
ถอดเงาะเสี ยเถิดพ่อยอดสร้อย
ทุกข์ร้อนโตใหญ่มิใช่นอ้ ย
พระมารดาเศร้าสร้อยมาร่ าไร
แม้นพ่อมิช่วยครั้งนี้
รจนาน่าที่จะตักษัย
ใช่เมียจะครองชีวติ ไว้
มีผวั ผัวไม่เมตตา ฯ
โฉมนางสุ มณฑาก็วา่ เล่า
เงาะไม่รักเรากระมังหนา
นิ่งเสี ยให้เมียกินน้ าตา
ทั้งแม่ยายมาไม่อาลัย ฯ
ได้ฟัง
พระสุ วรรณสังข์ก็ทูลไข
พระมารดาจะว่าประการใด
ลูกแจ้งใจแล้วพระพันปี
ถ้อยคาพระแม่เจ้าตรัสมา
ลูกยาจะรับใส่ เกศี
จะให้ลูกไปตีคลี
เงาะชัว่ อัปรี ยพ์ ระมารดา
(หอพระสมุดวชิรญาณ, 2512, หน้า 76-77)
เนื้ อเรื่ องสังข์ทองในบทละครครั้งกรุ งเก่านี้ เป็ นตอนปลายของเรื่ องสังข์ทอง คือ
ตอนพระสังข์ตีคลี จากการศึกษาเนื้ อเรื่ องสังข์ทองจากบทละครครั้งกรุ งเก่าพบว่า เนื้ อเรื่ องนั้นไม่ได้เริ่ มต้น
ตั้งแต่ตน้ เรื่ องตามสุ วรรณสังขชาดก แต่เริ่ มเรื่ องในตอนปลายคือตอนตีคลี และจบเรื่ องในตอนท้าวยศวิมล
และนางจันทร์ เทวีตามพระสังข์ม าถึ งเมื องท้า วสามนต์เพีย งเท่า นั้น ส่ วนโครงเรื่ องหลักยังคงเหมื อนกับ
สุ วรรณสังขชาดก คือ พระสังข์ถอดรู ปออกตีคลีเพื่อกูบ้ า้ นเมืองและท้าวสามลตามพระสังข์กลับบ้านเมือง
แต่รายละเอียดการดาเนินเรื่ องมีความแตกต่างออกไปตามจินตนาการของผูป้ ระพันธ์บทละคร
1.1.3 บทละครนอกเรื่ องสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย ในรัชกาลของพระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครขึ้น สาหรับใช้แสดงละครนอกแบบหลวง
โดยนาบทละครนอกสานวนเดิ มในสมัยกรุ งศรี อยุธยามาปรับปรุ งขึ้นใหม่ ลักษณะการแต่งจะประชุ มกัน
แต่งหน้าพระที่นงั่ หรื อบางครั้งแต่งแล้วมาตรวจแก้หน้าพระที่นงั่ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ, 2546, หน้า 344-345) พระองค์ได้ทรงคัดเลือกเฉพาะตอนที่ทรงเห็นว่า เหมาะสมสาหรับ
การนามาจัดแสดง ซึ่ งมีเพียงเรื่ อง สังข์ทอง เพียงเรื่ องเดียวเท่านั้นที่ทรงพระราชนิ พนธ์ต้ งั แต่ตน้ จนจบรวม
ด้วยกัน 9 ตอน ดังนี้ (1) กาเนิดพระสังข์ (2) ทวงพระสังข์ (3) นางพันธุ รัตเลี้ยงพระสังข์ (4) พระสังข์หนีนาง
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พันธุ รัต (5) ท้าวสามลให้นางทั้งเจ็ดเลือกคู่ (6) พระสังข์ได้นางรจนา (7) ท้าวสามลให้ลูกเขยหาเนื้ อ หาปลา
(8) พระสังข์ตีคลี และ (9) ท้าวยศวิมลตามพระสังข์
จากการวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่ องสังข์ทอง พบว่ามีปรากฏมากมายหลายสานวน แสดงให้
เห็นว่าเรื่ อง สังข์ทอง เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายตั้งแต่โบราณจนถึงปั จจุบนั ด้วยเป็ นวรรณกรรมที่ให้ความ
บัน เทิ ง เนื้ อ เรื่ องมี ค วามสนุ ก สนาน และให้ อ รรถรสด้ า นค าประพัน ธ์ ทั้ง ยัง สอดแทรกคติ ธ รรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพสังคมความเป็ นอยู่ ค่านิยมและแนวความคิดบางประการที่เหมาะกับรสนิ ยม
ของคนไทย จึงทาให้เรื่ องสังข์ทองแพร่ หลายออกไป และยังพบว่าเนื้ อหาของนิ ทานเรื่ องสังข์ทอง ที่ปรากฏ
ในที่ต่างๆ ยังมีความคล้ายคลึงกันมากในเรื่ องชาติกาเนิ ดของพระเอกที่ถือกาเนิ ดเป็ นหอยสังข์จากมเหสี ฝ่าย
ขวา ซึ่ งถูกมเหสี ฝ่ายซ้ายใส่ ร้ายแล้วขับไล่ออกจากเมืองถูกจับถ่วงน้ า มีพญานาคมาช่วยส่ งให้นางยักษ์เลี้ยง
แล้วชุ บตัว สวมรู ปเงาะก่อนจะหนี ไป แล้วจึงพบนางเอกผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้ตีคลีชนะพระอินทร์ และได้
พบกับพระบิดา พระมารดา ได้ครองเมืองจบแบบสุ ขนาฏกรรม และพบว่ามีขอ้ แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเพียง
บางฉบับเท่านั้น คือชื่ อของตัวละคร เช่น ตัวนางเอกในฉบับสุ วรรณสังขชาดก เรี ยกนางคันธา แต่ในบทละคร
ครั้งกรุ งเก่า และบทพระราชนิพนธ์ เรี ยกว่า นางรจนา
1.2 จากวรรณกรรมสู่ การแสดงเรื่ องสังข์ทอง
ความแพร่ หลายของเรื่ องสังข์ทอง ที่ได้รับความนิ ยมจากอดี ตสู่ ปัจจุ บนั มาอย่างยาวนาน
นอกจากความนิ ยมที่ปรากฏในรู ปแบบนิ ทานมุขปาฐะแล้ว บทละครเรื่ องสังข์ทอง ก็ยงั เป็ นที่นิยมกับผูช้ ม
เรื่ อยมา
วรรณกรรมเรื่ องสังข์ทอง เป็ นที่ทราบกันดี อยู่แล้วว่าเป็ นที่นิยมและแพร่ หลายในสมัย
กรุ งศรี อยุธยานั้นได้ถูกนามาแสดงเป็ นละครนอก สันนิ ษฐานว่าเป็ นละครที่ชาวบ้านเล่นกัน ต่อมาในสมัย
กรุ ง รั ตนโกสิ นทร์ น้ นั ในรั ช กาลที่ 2 ก็ ได้ทรงสร้ างสรรค์และพระราชนิ พนธ์ บ ทละครเรื่ องสั งข์ทองขึ้ น
เพื่อให้ละครหลวงของพระองค์แสดง และถื อเป็ นแบบแผนสื บต่อกันมา ดังที่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ (2546, หน้า 344-345) กล่ า วไว้ว่า “เมื่อพระราชนิ พ นธ์ บทละครแล้วจะ
พระราชทานไปให้เจ้าฟ้ ากรมหลวงพิทกั ษ์มนตรี คิดวิธีราทาบท บางทีบทใดราขัดข้องก็ตอ้ งแก้ตวั บทเข้าหา
วิธีราก็มี ด้วยเหตุน้ ี บทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงสามารถนามา
เล่นละครได้เป็ นอย่างดี เป็ นที่นิยมนาไปจัดแสดงกันอย่างแพร่ หลาย และถือได้วา่ เป็ นแบบแผนของละครรา
มาจนถึงปัจจุบนั ” จะเห็นได้วา่ พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ ในการละครมาก มีการกาหนดกระบวนราที่สาคัญ
เป็ นแบบแผนตายตัวเพื่อสื บทอดเป็ นสมบัติของชาติ
กรมศิลปากร มีหน้าที่หลักในการอนุ รักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ งานวิจยั ทางด้านนาฏยดุริยางคศิลป์ และการแสดงท้องถิ่น เพื่อรักษาให้คงอยูเ่ ป็ นมรดกอันงดงาม
ของชาติจึงได้นาเรื่ อง สังข์ทอง มาจัดแสดงละครนอก ได้ปรับปรุ งจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย จัดแสดงครั้งแรกในตอนเลือกคู่ และหาปลา โดยได้นาออกแสดง ณ โรงละคอน
ศิลปากร (โรงละครแห่งชาติ) เมื่อ พ.ศ. 2497
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การทาบทในยุคแรกได้นาบทพระราชนิพนธ์เป็ นหลัก ต่อมาได้มีการปรับปรุ งบทอยูเ่ สมอ
ขึ้นอยู่กบั บริ บทในการแสดง ซึ่ งมีองค์ประกอบที่ส่งผลให้การปรับปรุ งบทนั้นไปตามเงื่ อนไขในเรื่ องของ
โอกาสที่ใช้แสดง เวลา หรื อสถานที่ในการแสดง โดยยังคงนาหลักการแสดงของละครนอกที่เน้นการดาเนิน
เรื่ องที่รวดเร็ ว กระชับ มีการแบ่งเป็ นองค์ แบ่งเป็ นตอน มีการตัดทอนบทกลอน มีการแทรกบทเจรจา การ
ปรับปรุ งบทของกรมศิลปากร ก็เพื่อความสุ นทรี ยะของการแสดงละครที่สู่สายตาของผูช้ มความสนุ กสนาน
ของเนื้อเรื่ องเป็ นหลัก แต่ก็ยงั รักษาถ้อยคาบทกลอนในพระราชนิ พนธ์ไว้ โดยคานึ งถึงอรรถรสในการแสดง
ให้ภาพรวมออกมาสมบูรณ์ (ชวลิต สุ นทรานนท์, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 กันยายน 2561) ซึ่ งแต่เดิมนั้น
บทพระราชนิ พนธ์เรื่ องสังข์ทอง จะประพันธ์ในรู ปแบบกลอนบทละครตลอดทั้งเรื่ อง เมื่อกรมศิลปากรได้
นากลอนบทละครมาปรับปรุ ง โดยจัดรู ปแบบใหม่มีการแบ่งคากลอน ตัด และปรับข้อความ แทรกบทเจรจา
ระบุเพลงมากขึ้น เติมคาอธิ บาย ฉากและตัวละคร ซึ่ งเนื้ อหาในการดาเนิ นเรื่ องยังคงเป็ นไปตามตามบทพระ
ราชนิพนธ์ ซึ่ งต่อมาพบว่ามีผปู ้ ระพันธ์บทละครไว้หลายท่าน เช่น ท่านผูห้ ญิงแผ้ว สนิ ทวงศ์เสนี อาจารย์เสรี
หวังในธรรม อาจารย์วนั ทนี ย ์ ม่วงบุญ อาจารย์ปัญญา นิตยสุ วรรณ อาจารย์ชวลิต สุ นทรานนท์ อาจารย์สม
รัตน์ ทองแท้ อาจารย์อมั ไพวรรณ เดชะชาติ อาจารย์กญั จนปกรณ์ แสดงหาญ เป็ นต้น ซึ่ งในการจัดการแสดง
แต่ละครั้งนั้น มักจะมีการปรับปรุ งบทเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับโอกาสและข้อจากัดบางประการของ
การแสดง เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างกลอนบทละครในรัชกาลที่ 2 กับบทละครที่ปรับปรุ งของกรม
ศิลปากรสามารถแบ่งได้ ดังนี้
1. การแบ่ งองค์แบ่ง ตอน แนวทางในการปรั บปรุ งบทละครนอกเรื่ องสัง ข์ทองของกรม
ศิลปากร มาจากบทพระราชนิ พนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย มี ท้ งั หมด 9 ตอน ได้แก่
(1) กาเนิ ดพระสังข์ (2) ถ่วงพระสังข์ (3) นางพันธุ รัตเลี้ ยงพระสังข์ (4) พระสังข์หนี นางพันธุ รัต (5) ท้าว
สามลให้นางทั้งเจ็ดเลือกคู่ (6) พระสังข์ได้นางรจนา (7) ท้าวสามลให้ลูกเขยหาปลาหาเนื้ อ (8) พระสังข์
ตีคลี และ (9) ท้าวยศวิมลตามพระสังข์ กรมศิลปากรได้นาบทมาปรับปรุ ง โดยแบ่งเป็ นองค์ เป็ นตอนขึ้นใหม่
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั โอกาสที่ใช้แสดง หรื อองค์ประกอบในการจัดแสดงในแต่ละครั้ง อาจมีขอ้ จากัดในเรื่ องเวลา
ในการจัดการแสดง ดังจะเปรี ยบเทียบได้จากการแสดงในชุด “กิระเรื่ องพระสังข์” ซึ่ งกรมศิลปากรได้จดั ทา
และปรั บปรุ งบทใหม่ที่จะนาเสนอโดยเน้นบทบาทของพระสังข์ให้โดดเด่ น จึงถอดตอนจากบทพระราช
นิพนธ์ท้ งั หมด 9 ตอน นามาจัดทาใหม่ ดังจะเปรี ยบเทียบในตารางนี้
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบการแบ่งตอนในการแสดงละครนอกเรื่ องสังข์ทองของกรมศิลปากร
บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒
บทของกรมศิลปากร
ตอนที่ 1 กาเนิดพระสังข์
องค์ที่ 1 พบพ่อ
ตอนที่ 2 ถ่วงพระสังข์
ตอนที่ 1 เข้าวัง
ตอนที่ 2 สังข์ถ่วง
ตอนที่ 3 นางพันธุ รัตเลี้ยงพระสังข์
องค์ที่ 2 หนีพนั ธุรัต
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ตอนที่ 4 พระสังข์หนีนางพันธุรัต
บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒
ตอนที่ 6 พระสังข์ได้นางรจนา
ตอนที่ 7 พระสังข์ตีคลี

ตอนที่ 1 ชุบตัว
ตอนที่ 2 เรี ยนมนต์
บทของกรมศิลปากร
องค์ที่ 3 เข้าเมืองสามนต์
ตอนที่ 1 ได้คู่ครอง
ตอนที่ 2 ตีคลี

ที่มา : ผูว้ จิ ยั
จากตารางจะเห็นได้วา่ กรมศิลปากรได้จดั การแสดงชุ ดกิระพระสังข์ เพื่อเน้นบทบาทของ
ตัวพระสังข์ให้โดดเด่น จึงได้นาเสนอชีวประวัติของพระสังข์ต้ งั แต่ตน้ เรื่ อง โดยแบ่งองค์ ที่ 1 ตัดมาจากบท
พระราชนิพนธ์ตอนที่ 1-2 มาจัดเป็ นตอนเข้าวังและสังข์ถ่วง องค์ที่ 2 ตัดมาจากบทพระราชนิพนธ์ตอนที่ 3-4
มาจัดตอนเป็ นตอนชุบตัวและเรี ยนมนต์ องค์ที่ 3 ตัดมาจากบทพระราชนิพนธ์ตอนที่ 6 และ8 มาจัดเป็ น
ตอนได้คู่ครองและตีคลี
2. การตัดทอนบทกลอน แนวทางในการปรับปรุ งบทของกรมศิลปากรในการตัดทอน
บทกลอนพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีลกั ษณะการตัดทอนคือหากตอนใดที่มี
เนื้ อเรื่ องค่อนข้างมาก อย่างเช่นมี 8 คากลอน อาจจะตัดใช้เพียง 4 คากลอน หรื อ 2 คากลอน หรื อมีการ
ปรับเปลี่ ยนคาในบทกลอนให้สัมผัสกับบทต่อไป แต่คงให้ได้ใจความในตอนนั้น ยกตัวอย่าง ตอนเลือกคู่
สานวนบทพระราชนิ พนธ์ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย , 2545, หน้า 101) นางรจนาเขินอาย
เจ้าเงาะ ว่า
ร่ าย
๏ เมื่อนั้น
นวลนางรจนาโฉมฉาย
ได้ฟังเจ้าเงาะพูดเราะราย
แยบคายคมสันขันคะนอง
น่าสารวลสรวลสันต์ไม่กลั้นได้
อรไทสะเทินเมินยิม้ ย่อง
แก้ขวยฉวยมีดมาเจียนตอง
กรี ดเล็บเย็บซองจะใส่ พลู
เจ้าเงาะรื้ อเรี ยกซ้ าทากระบวน
เมียงชม้อยม่อยม้วนหน้าอยู่
อิดเอื้อนเชือนแชไม่แลดู
เป็ นครู่ มิใคร่ จะพาที
คิดถึงรู ปทองยังต้องใจ
เสี ยแรงได้ติดตามมาถึงนี่
ครั้นจะมิพดู ด้วยก็ไม่ดี
เทวีจึงตอบวาจา
บทละครนอกเรื่ องสั งข์ท อง ตอนเลื อกคู่ และหาปลา ที่ กรมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น (กรม
ศิลปากร, 2497, หน้า 19) ความว่า
๏ เมื่อนั้น
นวลนางรจนาโฉมฉาย
ได้ฟังเจ้าเงาะพูดเราะราย
แยบคายคมสันขันคะนอง
นางสารวลสรวลสันต์ไม่กลั้นได้
อรไทสะเทิ้นเมินยิม้ ย่อง
แก้ขวยฉวยมีดมาเจียนตอง
ทาซองใส่ พลูแล้วห่อยา

10 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

จากการวิเ คราะห์ บ ทพระราชนิ พ นธ์ น้ ัน แสดงให้ เ ห็ น ว่า มี ก ารอธิ บ ายขั้น ตอนไว้อ ย่า ง
ละเอียด เมื่อกรมศิลปากรได้นามาปรับปรุ งบทนั้นเพื่อให้การดาเนิ นเรื่ องมีความกระชับ รวดเร็ ว จึงมีการตัด
ทอนกลอนออก
3. การแทรกบทเจรจา แนวทางการแทรกบทเจรจาของกรมศิลปากรที่ปรับปรุ งจากบทพระ
ราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัยนั้น บทในตอนใดที่ ทาให้การดาเนิ นเรื่ องช้า ก็จะ
เปลี่ยนมาเป็ นบทเจรจา การจัดทาบทเจรจามี ๒ ลักษณะ ได้แก่ เจรจาร้อยแก้ว และเจรจาร้อยกรอง มีการ
คัดบทจากร้ อยกรองมาเรี ยบเรี ยงใหม่ให้เป็ นบทเจรจาร้อยแก้วโดยแต่งขึ้นเอง แต่แนวทางนั้นมาจากบท
พระราชนิ พนธ์เพื่อมิให้เนื้ อเรื่ องผิดแปลกไป ดังตัวอย่างเจราร้อยแก้วบทพระราชนิ พนธ์ (พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2545, หน้า 96) ตอนท้าวสามนต์ขบั ไล่นางรจนาไปอยูก่ ระท่อมปลายนา
๏ เมื่อนั้น
ท้าวสามนต์ฟังชังน้ าหน้า
ทั้งรักทั้งแค้นแน่นอุรา
นิ่งนึกตรึ กตราอยูใ่ นใจ
จาจะต้องเงือดงดอดกลั้น
คอยหยิบผิดมันให้จงได้
คิดพลางทางสั่งเสนาใน
อีรจนากูไม่ขอเห็นมัน
จะใคร่ ฆ่าเสี ยให้ตายก็อายเขา
จะว่าเรากลับคาทาหุ นหัน
จะขับไล่ไปเสี ยด้วยกัน
ปลูกกะท่อมให้มนั อยูป่ ลายนา
แต่แรกกูต้ งั จิตคิดหวัง
จะแต่งตั้งทั้งเจ็ดคนให้หนักหนา
อีเจ้ากรรมทาให้ขายหน้าตา
จะแต่งการวิวาห์ก็ข้ ีคร้าน
ให้อยูเ่ สี ยด้วยกันเถิดตามที
ในข้างขึ้นเดือนสี่ ปีขาล
ตรัสพลางทางคิดเดือดดาล
ปิ ดบานพระแกลไม่แลไป
บทละครนอกเรื่ องสั งข์ท อง ตอนเลื อกคู่ และหาปลา ที่ กรมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น (กรม
ศิลปากร, 2497, หน้า 17) ความว่า
- ร้องเพลงจีนขายอ้อย –
เมื่อนั้น
ท้าวสามนต์ฟังชังน้ าหน้า
ทั้งรักทั้งแค้นแน่นอุรา
นิ่งนึกตรึ กตราอยูใ่ นใจ
จาจะต้องเงือดงดอดกลั้น
คอยหยิบผิดมันให้จงได้
คิดพลางทางสั่งเสนาใน
อีรจนากูไม่ขอเห็นมัน
-เจรจาท้าวสามนต์ - เฮ้ยเสนา กูไม่อยากเห็นหน้าอีรจนามันอีกต่อไป จงขับไล่ไปเสี ยกับอ้ายเงาะป่ า ไปปลูก
กระท่อมที่ปลายนาให้มนั อยู่ เดิมกูคิดว่าจะแต่งการวิวาห์ให้ครองคู่ท้ งั เจ็ดคน อีเจ้ากรรมทาตนให้ขายหน้า
เลิกกันที กูไม่แต่งไม่ต้ งั มันละ เร็ วๆ เข้า รี บพาตัวมันไปเสี ยทั้งสองคน กูไม่อยากเห็น
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จะเห็นได้ว่า เมื่อกรมศิลปากรได้นาเอาบทพระราชนิพนธ์มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
แล้วแก้ไขใหม่ เป็ นบทเจรจาร้ อยแก้ว ยังคงเนื้ อเรื่ องในการแสดงไม่ให้ผิดแปลกไป และเพื่อให้เกิ ดความ
หลากหลายในการแสดงจึงมีการดาเนินเรื่ องที่กระชับ รวดเร็ ว และมีความสนุกสนาน ตลกขบขันยิง่ ขึ้น
ตัวอย่างเจรจาร้อยกรองบทพระราชนิพนธ์ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2545,
หน้า 115) ตอนนางรจนาตัดพ้อเสี ยใจที่ทา้ วสามนต์รับสั่งให้หาปลามาถวาย
โอ้ปี่
๏ อกเอ๋ ยโอ้วา่ ครานี้
น่าที่จะม้วยสังขาร์
สมเด็จบิตุเรศไม่เวทนา
จะคิดอ่านพาลฆ่าชีวาลัย
ให้หาปลามาเป็ นร้อยน้อยหรื อนัน่
ประกวดกันกับเขาเหล่าเขยใหญ่
เขามัง่ มีศรี สุขทุกข์อะไร
ประเดี๋ยวเดียวก็จะได้ง่ายดาย
วิตกแต่ส่วนตัวผัวรัก
ยากนักจักซุกซนขวนขวาย
ผัวเมียสองคนจนจะตาย
จะหาปลาไปถวายที่ไหนทัน
ถ้าพระรู ปทองน้องบรรลัย
เมียจะตามเข้าไปมิได้พรั่น
จะให้เขาพิฆาตฟาดฟัน
สู ้ตายตามกันไม่คิดกลัว
ไม่ขออยูด่ ูหน้าคนทั้งหลาย
มิให้ชายอื่นต้องเป็ นสองผัว
ว่าพลางนางทุ่มทอดตัว
ตีอกชกหัวเข้าร่ าไร
บทละครนอกเรื่ องสั งข์ท อง ตอนเลื อกคู่ และหาปลา ที่ กรมศิ ล ปากรปรั บ ปรุ ง ขึ้ น (กรม
ศิลปากร, 2497, หน้า 23) ความว่า
- ร้องเพลงทะยอยเขมร –
อกเอ๋ ยโอ้วา่ ครานี้
น่าที่จะม้วยสังขาร์
สมเด็จบิตุเรศไม่เวทนา
จะคิดอ่านพาลฆ่าชีวาลัย
- พูด –
ให้หาปลามาเป็ นร้อยน้อยหรื อนัน่ ประกวดกันกับเขาเหล่าเขยใหญ่
เขามัง่ มีศรี สุขทุกข์อะไร
ประเดี๋ยวเดียวก็จะได้ง่ายดาย
วิตกแต่ส่วนตัวผัวรัก
ยากนักจักซุกซนขวนขวาย
ผัวเมียสองคนจนจะตาย
จะหาปลาไปถวายที่ไหนทัน
ถ้าพระรู ปทองน้องบรรลัย
เมียจะตามเข้าไปมิได้พรั่น
จะให้เขาพิฆาตฟาดฟัน
สู ้ตายตามกันไม่คิดกลัว
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จะเห็ นได้ว่าบทพระราชนิ พนธ์ในรัชกาลที่ 2 กรมศิลปากรได้นาแนวทางบทมาปรับปรุ ง
แล้วแก้ไขใหม่เป็ นบทเจรจาร้อยแก้ว เพื่อให้มีการดาเนิ นเรื่ องที่กระชับ รวดเร็ ว ทันใจผูช้ มในสมัยปั จจุบนั
และเหมาะแก่การจัดแสดงเข้ากับฉากบนเวที โดยที่เนื้อเรื่ องไม่ผดิ แปลกไปจากบทพระราชนิพนธ์
ในการจัดการแสดงละครนอกแบบหลวงเรื่ องสังข์ทอง ครั้งแรกนั้นได้จดั แสดงตอนเลือกคู่
และหาเนื้ อ หาปลา โดยได้น าออกแสดง ณ โรงละคอนศิ ล ปากร (โรงละครแห่ ง ชาติ ) เมื่ อ วัน ที่ 12
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็ นอย่างดี ดังปรากฏรายการแสดงละคร
นอกเรื่ องสังข์ทอง โดยเปิ ดการแสดงในปี นั้นถึง 129 ครั้ง ต่อจากนั้นกรมศิลปากรได้จดั ทาบทละครนอก
เรื่ องสังข์ทองออกแสดงอีกหลายตอน ดังนี้
ตารางที่ 2 การจัดแสดงละครนอกเรื่ องสังข์ทอง ของกรมศิลปากร
ลาดับที่
วัน/เดือน/ปี
ชื่อตอน
1
12/ก.พ./2497
เลือกคู่ และหาปลา (จัดแสดง 129 รอบ)
2
- /มี.ค./2503
ตีคลี
3
12/ม.ค./2505
สลักชิ้นฟัก
4
03/พ.ค./2507
มณฑาลงกระท่อม
5
04/ธ.ค./2514
หาปลา
6
24/ก.พ./2524
กิระเรื่ องพระสังข์
7
24/ก.พ./2531
ตีคลี
8
04/เม.ย./2533
มณฑาลงกระท่อม
9
03/เม.ย./2541
มณฑาลงกระท่อม
10
25/เม.ย./2541
พระสังข์ได้นางรจนา
11
23/ม.ค./2543
เลือกคู่ – ได้นาง
12
04/เม.ย./2543
หาปลา (ผูช้ ายแสดงล้วน)
13
16/เม.ย./2543
เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ ายแสดงล้วน)
14
09/ก.ค./2543
เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ ายแสดงล้วน)
15
30/ก.ค./2543
หนีนางพันธุรัต - เลือกคู่
16
09/พ.ย./2543
รับรู ปเงาะเหาะไปในนภา – นวลนางรจนาเสี่ ยงพวงมาลัย
17
11/พ.ย./2543
เป็ นพระไทรเรี ยกมัจฉาในวาลี – นางมณฑาเทวีลงกระท่อม
18
13/พ.ย./2543
ถอดรู ปเงาะเป็ นทองผ่องอาไพ – ท้าพนันชิงชัยด้วยตีคลี
19
15/พ.ย./2543
เลียบธานีพบพานมารดา – สลักชิ้นฟักพบโอรสาแสนผาสุ ก
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ตารางที่ 2 การจัดแสดงละครนอกเรื่ องสังข์ทอง ของกรมศิลปากร (ต่อ)
ลาดับที่
วัน/เดือน/ปี
ชื่อตอน
20
30 /ม.ค./2544
หาปลา (ผูช้ ายแสดงล้วน)
21
6,26,28/ส.ค./2544 หัวอกแม่พนั ธุ รัต
22
29/พ.ย./2544
มณฑาลงกระท่อม
23
21/ก.พ./2545
เลือกคู่ และหาปลา
24
25/เม.ย./2547
พันธุรัตตามพระสังข์
25
03/ส.ค./2547
นางจันเทวีสลักชิ้นฟัก
26
24/เม.ย./2548
ท้าวยศวิมลตามนางจันเทวี
27
25/ส.ค./2549
หัวอกแม่พนั ธุ รัต
28
21/ก.พ./2550
เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ ายแสดงล้วน)
29
15/มิ.ย./2550
พันธุรัตตามพระสังข์
30
04/มิ.ย./2552
ความรักของแม่พนั ธุ รัต
31
22/ส.ค./2552
รักแท้ของแม่พนั ธุ รัต
32
26/ก.พ./2553
มณฑาลงกระท่อม - ตีคลี
33
พระสังข์เลียบเมือง และนางจันเทวีสลักชิ้นฟัก
34
2,9/ธ.ค./2553
เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ ายแสดงล้วน)
35
24/มิ.ย./2554
เลือกคู่
36
30/ม.ค./2554
หาปลา
37
ตีคลี
38
4/เม.ย./2555
หาปลา
39
รจนาเสี่ ยงพวงมาลัย
40
12/ก.พ./2555
เลือกคู่
41
5,12/ต.ค./2557
เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ ายแสดงล้วน)
42
2,9/พ.ย./2557
เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ ายแสดงล้วน)
43
7,14/ธ.ค./2557
เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ ายแสดงล้วน)
44
17/ม.ค./2559
หาปลา (ผูช้ ายแสดงล้วน)
45
12/มิ.ย./2559
พระสังข์ได้นางรจนา (กระท่อมปลายนา ผูช้ ายแสดงล้วน)
46
20/ม.ค./2561
มณฑาลงกระท่อม (ผูช้ ายแสดงล้วน)
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ตารางที่ 2 การจัดแสดงละครนอกเรื่ องสังข์ทอง ของกรมศิลปากร (ต่อ)
ลาดับที่
วัน/เดือน/ปี
ชื่อตอน
47
24/ส.ค./2561
มณฑาลงกระท่อม (ผูช้ ายแสดงล้วน)
48
28/พ.ย./2561
เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ ายแสดงล้วน)
49
14/ธ.ค./2561
เลือกคู่ และหาปลา (ผูช้ ายแสดงล้วน)
ที่มา : ผูว้ จิ ยั
หมายเหตุ อาจมีการจัดแสดงในรู ปแบบการแสดงเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จากตารางแสดงให้เห็ นว่า กรมศิ ลปากรนาเรื่ องสังข์ทองมาจัดแสดงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 จนถึ ง
ปั จจุบนั ปรากฏการแสดงทั้งหมด 49 ครั้ง ซึ่ งตอนที่นิยมนามาจัดการแสดงบ่อยที่สุดคือตอนเลือกคู่ และ
หาปลา เนื่ องจากเป็ นตอนที่มีความสนุ กสนาน ครบรส มีแบบแผนจารี ตในการแสดง และผูช้ มสามารถ
เข้าใจเนื้อเรื่ องได้ง่าย
2. ลักษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากร
ในหัวข้อนี้ผวู ้ จิ ยั จะกล่าวถึง (1) ความเป็ นมาของละครนอกแบบหลวง (2) ลักษณะของละครนอก
แบบหลวง และ (3) ลักษณะเด่ นของละครนอกแบบหลวงเรื่ องสังข์ทอง ตอนเลื อกคู่-หาปลา ของกรม
ศิลปากร ซึ่ งสามารถแยกเป็ นหัวข้อได้ ดังนี้
2.1 ความเป็ นมาของละครนอกแบบหลวง
ละครนอก เป็ นละครแบบชาวบ้าน มีศิลปะการร่ ายราไม่งดงามเหมือนละครในซึ่ ง
นิ ยมตลกเป็ นพื้น ดาเนิ นเรื่ องรวดเร็ ว ให้ผดู ้ ูรู้เรื่ องราวมากที่สุด (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2520, หน้า 33)
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) พระองค์ได้ทรงนาเรื่ องที่เล่นละคร
นอก มาพระราชนิ พนธ์ข้ ึนใหม่ให้มีความประณี ตงดงาม ซึ่ งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ ทรงเรี ยกว่าละครนอกรู ปแบบนี้วา่ “ละครนอกแบบหลวง”
ละครนอกแบบหลวง คื อ ละครที่เกิ ดขึ้นจากการนาเอารู ปแบบการแสดงละคร
นอกและละครในมาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยปรับปรุ งแก้ไขกระบวนเล่น แก้ไขทานองเพลงร้ อง สร้ าง
กระบวนการร่ ายรา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การแสดงตามอย่างละครในให้งดงามกว่าละครนอกที่เล่นตาม
แบบอย่างชาวบ้าน แต่ยงั คงยึดแนวทางการแสดงบทตลกเพื่อความสนุ กสนานตามแบบละครนอกเอาไว้
เพื่อให้ละครผูห้ ญิงของหลวงเล่น สาเหตุที่ทาให้เกิดละครนอกแบบหลวงมี 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก การพระราชพิ ธีส าคัญนอกพระราชนิ เวศน์ น้ นั จาเป็ นต้องมี ละคร
ผูห้ ญิงของหลวงจัดแสดงสมโภชตามธรรมเนี ยม ครั้นจะเลือกเรื่ องเดิมก็ไม่ประณี ต เนื้ อเรื่ องดูแล้วไม่เข้าใจ
และไม่เร้าใจ จึงไม่เหมาะกับรสนิยมของชาวบ้าน จึงสอดคล้องกับที่กล่าวว่าทรงเลือกเรื่ องที่แสดงจากละคร
นอกเดิม แต่เลือกเฉพาะตอนเล่นละครสนุกมาทรงพระราชนิพนธ์ข้ ึนใหม่
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ประการที่สอง เมื่อทรงสร้างสรรค์งานด้านละครในจบสมบูรณ์แบบแล้วก็ยอ่ มที่
คิ ดสร้ างสรรค์ผ ลงานใหม่ ๆ ประกอบกับ เหตุ ผ ลประการแรกท าให้เกิ ดละครชนิ ดใหม่ข้ ึ น ที่ มีล ัก ษณะ
ผสมผสานระหว่างละครในและละครนอก (เดิม) ที่มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นละครอีกชนิ ดที่เรี ยกว่า ละครนอก
แบบหลวง (สุ รพล วิรุฬห์รักษ์, 2543, หน้า 97-98)
ในการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขกระบวนเล่ น และสร้ า งกระบวนการร่ ายร าตาม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี การแสดงอย่างละครในนั้น เนื่ องจากได้ครู ล ะครผูห้ ญิงของหลวงเป็ นผูฝ้ ึ กหัด
จึงได้แบบแผนการร่ ายราอย่างละครผูห้ ญิงของหลวง เมื่อแต่งแล้วจะพระราชทานไปให้เจ้าฟ้ ากรมหลวง
พิทกั ษ์มนตรี ไปลองซ้อมกระบวนท่าราร่ วมกับนายทองอยู่ นายรุ่ ง บางทีบทใดราขัดข้อง ต้องแก้บทเข้าหา
วิธีราก็มี เมื่ อเจ้าฟ้ ากรมหลวงพิทกั ษ์มนตรี ทรงคิ ดกระบวนราเป็ นยุติอย่างใด ก็ทรงซ้อมให้นายทองอยู่
นายรุ่ ง ไปหัดละครหลวงที่ โรงละครริ ม ต้นสนเพื่ อซ้อมถวายพระบาทสมเด็ จพระพุท ธเลิ ศ หล้านภาลัย
ทอดพระเนตร ทรงติเตียนแก้ไขกระบวนราอีกขั้นหนึ่ ง (กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ, 2546, หน้า 361)
จะเห็ นได้ว่าวิธีการแสดงละครนอกในรั ชกาลที่ 2 นั้นจะมี ระเบี ย บแบบแผนขึ้ น มุ่งเน้นกระบวนท่าราที่
ประณี ต และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบนั
นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (2546, หน้า 341)
ได้กล่าวถึ งบทละครที่รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชนิ พนธ์ น้ นั ได้เค้าโครงเรื่ องมาจากบทละครครั้งกรุ งเก่า ว่า
“อันพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 ไม่วา่ จะทรงบทเสภาหรื อบทละคร มีขอ้ สังเกตได้อย่างหนึ่ งว่าจะทรงเรื่ อง
ใดถ้า มี บ ทเดิ ม อยู่ คงจะเอาบทเดิ ม มาทรงตรวจตราก่ อน ถ้าดู ค วามในบทเดิ ม ดี อยู่แล้ว เป็ นไม่ ท รงทิ้ ง
เสี ยเลย” มีดว้ ยกันจานวน 5 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ อง คาวี ไชยเชษฐ์ มณี พิชยั ไกรทอง และสังข์ทอง ซึ่ งมีเรื่ อง
สังข์ทองเพียงเรื่ องเดียวที่ทรงพระราชนิ พนธ์ต้ งั แต่ตน้ จนจบ ส่ วนเรื่ องอื่นๆ นั้นทรงคัดเลือกเฉพาะตอนที่
น่าสนใจเท่านั้น เช่น ตอนที่มีการทะเลาะวิวาท บริ ภาษหึ งหวง ตัดพ้อ ต่อว่า ปะทะคารม อันเป็ นตอนที่
ทรงเห็นว่าเหมาะกับการเล่นละครและมีความสนุ กสนาน ทรงตัดทอนจากคากลอนเดิมแต่ยงั คงความหมาย
ครบถ้วน นอกจากนี้ยงั ทรงปรับสานวนกลอนเพื่อให้กระชับและเหมาะสมแก่การแสดงละครอีกด้วย
เมื่อเข้าสู่ ยุคของกรมศิลปากร ได้รับรู ปแบบการแสดงละครนอกแบบหลวงโดยตรง
มาจากครู หลายสานักไม่วา่ จะเป็ นวังสวนกุหลาบ ละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ คณะละครต่างๆ ที่เป็ นละครแบบ
หลวง ได้เข้ามาถ่ายทอดความรู ้ให้กบั โรงนาฏดุริยางค์ศาสตร์ หรื อวิทยาลัยนาฏศิลปในปั จจุบนั ในยุคแรกนั้นผู ้
แสดงจะเป็ นผูห้ ญิงทั้งหมด ทั้งตัวพระ และตัวนาง ต่อมาเมื่อมีนกั เรี ยนชายเข้ามาเรี ยนนาฏศิลป์ (โขน) จึงเริ่ มใช้
ผูแ้ สดงเป็ นชายจริ งหญิงแท้เพื่อความสมจริ ง ต่อมาในยุคของอาจารย์เสรี หวังในธรรม ได้ริเริ่ มนาแบบแผนการ
แสดงละครนอกแบบเดิมมาใช้ คือ ใช้ผแู ้ สดงเป็ นผูช้ ายล้วนทั้งตัวพระ และตัวนาง ซึ่ งละครนอกแบบหลวงนั้น
ไม่ได้จากัดที่ผแู ้ สดงว่าเป็ นหญิง หรื อชาย หากแต่คาว่าแบบหลวงนั้นคือรู ปแบบการแสดง บทละคร เพลงร้อง
กระบวนท่ารา และจารี ตประเพณี ที่กาหนดไว้ชัดเจน (ไพโรจน์ ทองคาสุ ก , การสัมภาษณ์ ส่วนบุคคล, 27
มกราคม 2562)
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2.2 ลักษณะของละครนอกแบบหลวง
จากการศึกษาละครนอกแบบหลวงสามารถสรุ ปลักษณะเด่นเฉพาะตัว ซึ่ งสามารถ
นามาวิเคราะห์ได้ดงั นี้
1. การด าเนิ น เรื่ อง มี ค วามรวดเร็ ว กระชั บ แต่ ช้ า กว่ า ละครใน มี รู ปแบบ
กระบวนการราเดี่ยวแต่ไม่มากนัก เน้นการดาเนินเรื่ องด้วยเหตุการณ์ต่างๆของเรื่ อง
2. ผูแ้ สดง ต้องมี ความสามารถทางกระบวนการราเช่ นเดี ยวกับ ละครใน และมี
ปฏิภาณไหวพริ บในบทเจรจา อาจมีการแทรกมุขตลกให้เข้ากับเหตุการณ์ แต่ไม่ร้องเอง สามารถจัดผูแ้ สดง
ได้ 3 ลักษณะ คือ (1) ผูห้ ญิงแสดงล้วน (2) ชายจริ งหญิงแท้ และ (3) ผูช้ ายแสดงล้วน ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ความ
พร้อมของบุคลากร และโอกาสในการแสดง
3. กระบวนท่ารา มีการแสดงกระบวนท่าราประกอบอารมณ์ ในเพลงหน้าพาทย์
ประเภทธรรมดา แต่ตวั เอกนั้นยังคงใช้แบบแผนอย่างละครใน เช่นการเปิ ดตัวละครเอก การราในบทไป-มา
มีการกระทบจังหวะที่ชดั เจน ซึ่ งกระบวนรานั้นจะกระชับ และรวดเร็ วกว่าละครใน
4. เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง มี เพลงร่ ายนอก เพื่อดาเนิ นเรื่ องให้กระชับ และ
ยังคงเพลงของละครในเข้ามาผสมให้เกิดความไพเราะ แต่ปรับให้มีความกระชับยิง่ ขึ้น
5. การแต่งกาย จะแต่งยืนเครื่ องทั้งพระ และนางตามอย่างละครใน
6. การรักษาจารี ตประเพณี มีระเบียบที่ ยึดถือปฏิบตั ิมา คือ ตัวละครที่มีฐานะเป็ น
พระมหากษัตริ ยส์ ามารถเจรจาตลกได้ แต่ไม่มากอย่างเช่นละครนอกชาวบ้าน สามารถแสดงกิริยาอารมณ์ได้
อย่างเปิ ดเผยกว่าละครใน ซึ่ งจะมีทางเล่น (ทางเล่น คือ การกาหนดขั้นตอน บทบาท วิธีเล่น และคาพูดของ
การเล่นตลก) ที่สืบต่อกันมา
2.3 ลักษณะเด่ นขององค์ประกอบในละครนอกแบบหลวงเรื่ องสังข์ทอง ตอนเลื อกคู่-หา
ปลา ของกรมศิลปากร
ละครนอกแบบหลวงเรื่ องสังข์ทองตอน เลื อกคู่-หาปลา พบว่าเคยมีแสดงกันมาตั้งแต่ใน
สมัยรัชกาลที่ 2 ดังปรากฏชื่ อตัวละครหลายท่าน ได้แก่ คุ ณบัว เป็ นท้าวสามนต์ คุ ณขา เป็ นตัวเงาะ คุ ณจัน
เป็ นตัวพระสังข์ คุณองุ่น เป็ นตัวนางรจนา (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2546,
หน้า 346) ซึ่ งต่อมาได้เป็ นครู ละครหลวง และได้ถ่ายทอดรู ปแบบการแสดงละครนอกแบบหลวงมาสู่ กรม
ศิลปากร ได้รับความนิ ยมจนถึงปั จจุบนั เนื่ องจากเป็ นตอนที่มีความสนุ กสนาน มีแบบแผน และชั้นเชิ งใน
การแสดงที่ดี กรมศิลปากรได้ปรับปรุ ง และพัฒนาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงในปั จจุบนั สามารถ
สรุ ปลักษณะเด่นตามองค์ประกอบต่างๆได้ ดังนี้
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ภาพที่ 1 การแสดงละครนอกแบบหลวงเรื่ องสังข์ทองของกรมศิลปากร
(ที่มา : จินตนา พลานันทกุลธร, 2559)
2.2.1 บทละคร ในตอนเลื อกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากร ได้รับการสื บทอดการแสดงมา
จากครู ละครหลวงในรัชกาลที่ 2 ผ่านครู อาจารย์หลายท่านจากสานักต่างๆ เมื่อกรมศิลปากรจัดแสดงเรื่ อง
สังข์ทองครั้ งแรกในปี พ.ศ.2497 ท่านผูห้ ญิ งแผ้ว สนิ ทวงศ์เสนี ได้นาบทพระราชนิ พนธ์ในรัชกาลที่ 2 มา
ปรับปรุ งแก้ไขและแทรกบทเจรจา ร่ วมกับคุณครู ลมุล ยมะคุปต์ และคุณครู เฉลย ศุขะวณิ ช และครู ละครจาก
วังเจ้านายต่างๆ ร่ วมฝึ กหัดการแสดงให้แก่กรมศิ ลปากร เนื้ อเรื่ องเริ่ มตั้งแต่ทา้ วสามนต์กบั นางมณฑา ให้
พระธิ ดาทั้งเจ็ดคน เลือกคู่ครองได้เองตามใจชอบ หกธิ ดาผูพ้ ี่เลือกคู่ได้กษัตริ ยท์ ้ งั หกองค์ ส่ วนนางรจนาธิ ดา
องค์เล็กไม่ชอบใจผูใ้ ด ท้าวสามนต์เคืองพระทัย จึงรับสั่งให้ไปนาเจ้าเงาะ (พระสังข์) มาให้นางรจนาเลือก
นางรจนามองเห็ นรู ปทองข้างในของเงาะ ก็นึกรักจึ งทิ้งพวงมาลัยให้ หลังจากที่รจนาได้เลื อกคู่โดยเสี่ ยง
พวงมาลัยให้เจ้าเงาะไป ทาให้ทา้ วสามนต์ทรงกริ้ วและได้ขบั ไล่นางไปอยูก่ ระท่อมปลายนา เมื่ออยูด่ ว้ ยกัน
แต่เพียงสองคน เจ้าเงาะก็ถอดรู ปให้นางรจนาเห็นตัวตนที่แท้จริ งว่าที่แท้คือพระสังข์ทอง และอยูป่ ลูกผัก
ทาไร่ ร่วมทุกข์ร่วมสุ ขกันสองผัวเมีย ท้าวสามนต์คิดกาจัดเจ้าเงาะจึงหาอุบายรับสั่งให้ลูกเขยทุกคนไปหาปลา
มาคนละร้ อยตัว ถ้าหาได้ไม่ครบจะต้องถู กลงอาญาถึ งชี วิต พระสังข์มีมนต์ชื่อมหาจิ นดาก็เรี ยกปลามาไว้
มากมาย หกเขยจึงหาปลาไม่ได้ ต้องยอมให้พระสังข์เชื อดปลายจมูกเพื่อแลกกับปลาเพียงคนละสองตัว
ครั้นรจนา และเจ้าเงาะนาปลาไปถวาย เป็ นที่ไม่พอใจกับพี่นางทั้งหก จึงได้มีการผรุ สวาทกันขึ้น นางมณฑา
เห็นจึงเข้าห้ามและให้นางรจนากลับไปกระท่อมตามเดิม นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีการแต่งบทร้ องเพลงฟองน้ า
ขึ้นใหม่ ใช้สาหรับประกอบระบาปลา ความว่า
ร้องเพลงฟองน้ า
ตะเพียนทองล่องลอยมาคลาคล่า
กะโห้ดาว่ายแหวกชลาไหล
ปลาเทโพปลาสวายเรี ยงรายไป
เนื้ออ่อนไหวโลดเล่นวารี
ปลาสร้อยลอยล่องมาเป็ นเหล่า
พอปลาเค้าฮุบกัดก็ลดั หนี
ปลาหมอเทศเคียงคู่อยูม่ ากมี
นวลจันทร์สีเป็ นนวนชวนดู
(กรมศิลปากร, 2497, หน้า 25)
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ภาพที่ 2 ระบาปลาในละครนอกแบบหลวงเรื่ องสังข์ทอง
(ที่มา :วีรกร สุ ขศาสตร์ , 2559)
2.2.2 รู ปแบบการแสดง ในการแสดงละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่-หา
ปลา ที่สาคัญคือ ทางเล่น ที่กาหนดไว้ ไม่เล่นอิสระ จะไม่หยาบจนเกินไป และคงมีกระบวนท่าราอย่างละคร
ใน แต่มี ท่าราที่ ก ระชับตามบท และมี การแสดงออกทางอารมณ์ ข องตัวละคร ในการเจรจามี การราตี บ ท
ประกอบ ตัวอย่า งเช่ น กระบวนราออกเพลงภาษา กระบวนรารจนาเสี่ ย งพวงมาลัยในตอนเลื อกคู่ และ
กระบวนราเพลงกลม ท่าราการตัดจมูกหกเขย ในตอนหาปลา ซึ่ งเป็ นกระบวนที่ได้ถ่ายทอดมาจากบรมครู
ละครหลวงในรัชกาลที่ 2 (ประเมษฐ์ บุณยะชัย, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562)

ภาพที่ 3 การตัดจมูกหกเขยในละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง ของกรมศิลปากร
(ที่มา : Dhanit Yupho, 1963, หน้า 128)
2.2.3 เพลงร้อง ในการแสดงละครนอกแบบหลวงนั้นจะมีเพลงร้องที่เป็ นลักษณะเด่น และ
มีความไพเราะ กล่าวคือ เพลงร้ องนั้นจะผสมกันระหว่างเพลงทางนอก และเพลงทางใน ไม่ใช่เพลงที่เป็ น
ทางนอกแบบชาวบ้านทั้งหมด เช่น เพลงขึ้นพลับพลานอก เพลงโอ้โลมนอก โอ้ปี่นอก เป็ นต้น
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2.2.4 เครื่ องแต่งกายของผูแ้ สดงละครนอกแบบหลวง จะแต่งกายยืนเครื่ องทั้งพระ และนาง
ตามรู ปแบบของละครใน คือตัวพระจะใส่ แขนยาวทั้งหมด ซึ่ งจะต่างจากละครนอกทัว่ ไป (ประเมษฐ์ บุณยะชัย , การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562)

ภาพที่ 4 การแต่งกายในละครนอก
(ที่มา : บงกช บางยีข่ นั , 2562)

ภาพที่ 5 การแต่งกายในละครนอกแบบหลวง
(ที่มา : บงกช บางยีข่ นั , 2561)

2.2.5 ฉาก ในเรื่ องสังข์ทองนั้นผูแ้ ต่งได้แสดงให้เห็นถึ งสภาพบ้านเมือง ความเป็ นอยู่
ของประชาชน อาชีพ วิถีชีวติ ต่างๆไว้ในบทละคร เมื่อกรมศิลปากรจัดการแสดงเรื่ องสังข์ทอง ตอนเลือก
คู่-หาปลานั้น ลวดลายต่างๆ จะเป็ นลายไทย ถ้าเป็ นฉากท้องพระโรง ก็จะเป็ นลวดลายไทยๆ ที่สวยงาม
หากเป็ นฉากป่ าก็จะเป็ นธรรมชาติ มีตน้ ไทรตามบทที่กล่าวถึง มีโขดหิ น มีลาธาร หากเป็ นฉากกระท่อม
ปลายนาก็จะเป็ นกระท่อมไม้ไผ่ หลังคามุงแฝกมีแคร่ ไม้ไผ่ มีเครื่ องประกอบหุ งหาอาหาร บรรยากาศ
เป็ นท้องนา ให้นึกถึงเพิงที่พกั ระหว่างทานา แต่ในการแสดงจาเป็ นต้องทาให้สวยงาม มีห้องหับ” (สุ ธี
ปิ วรบุตร, 2561, สัมภาษณ์)

ภาพที่ 6 ฉากท้องพระโรงหน้า
ภาพที่ 7 ฉากกระท่อมปลายนา
(ที่มา : จินตนา พลานันทกุลธร, 2559)
ละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง ตอน เลื อกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากร ได้รับการสื บทอด
มาแต่ครู ละครหลวงในรัชกาลที่ 2 จัดแสดงครั้งแรกในปี พ.ศ.2497 และนิยมแสดงเรื่ อยมาจนถึงปั จจุ บนั
เนื่องจากเป็ นตอนที่มีเนื้ อหาสนุ กสนานครบรส มีรูปแบบการแสดงที่สาคัญคือ ทางเล่นที่กาหนดไว้ ไม่
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เล่นอิสระ ไม่หยาบจนเกินไป มีกระบวนท่ารางามอย่างละครใน แต่กระชับตามบท และมีการแสดงออก
ทางอารมณ์ของตัวละคร ในการเจรจามีการราตีบทประกอบ ประกอบกับดนตรี ที่ไพเราะมีลกั ษณะเด่น
เฉพาะตัว คือเพลงร้องนั้นจะผสมกันระหว่างเพลงทางนอก และเพลงทางใน การแต่งกายยืนเครื่ องตาม
รู ปแบบละครใน มีฉากที่แสดงให้เห็นความสมจริ งของเรื่ อง เพื่อเพิ่มอรรถรสให้ผชู ้ มยิง่ ขึ้น
อภิปรายผล
งานวิจยั เรื่ อง “ความแพร่ หลาย และลักษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง ตอน
เลือกคู-่ หาปลา ของกรมศิลปากร” นาไปสู่ การอภิปรายในประเด็นสาคัญ คือ
1. ความแพร่ หลายของวรรณกรรมเรื่ องสังข์ทอง กล่าวได้วา่ เป็ นเรื่ องที่เล่าสื บต่อกันมาตั้งแต่ใน
สมัยกรุ งศรี อยุธยา เป็ นเรื่ องที่สามารถอ่านได้ทุกเพศทุกวัย เพราะเป็ นวรรณกรรมที่ให้ความสนุกสนาน
อีกทั้งยังสอดแทรกจริ ยธรรม คติธรรม ขนบธรรมเนี ยม และประเพณี ของไทย ได้รับความนิ ยมอย่าง
แพร่ หลายตั้ง แต่ อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ นั ทั้ง ในรู ป แบบของนิ ท านชาดก และในการแสดงละครนอก ซึ่ ง
ค่านิยมและแนวความคิดจากเรื่ องมีความผูกพันอยูก่ บั วิถีชีวิตของคนไทย เพราะความสามารถของผูเ้ ล่า
นิ ทาน ผูน้ านิ ทานมาแต่งเป็ นบทละคร และผูน้ าบทละครมาจัดแสดง ช่ วยขัดเกลาให้นาฏกรรม และ
สังคมไทยอยูด่ ว้ ยกันอย่างกลมกลืนซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ภคั มหาวรากร (2547, หน้า 89-90) กล่าวไว้ว่า
สุ วรรณสังขชาดกเป็ นวรรณกรรมต้นแบบของเรื่ องสังข์ทอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนหลักธรรม จึงเน้น
บทบาทของพระโพธิ สัตว์และนาเสนอหลักธรรมอย่างเด่นชัด ในบทละครครั้งกรุ งเก่าและบทพระราช
นิ พนธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้แสดงละครนอกให้ประชาชนทัว่ ไปชม จึงเน้นแสดงลักษณะนิ สัยตัวละคร
ตลอดจนพฤติ ก รรมต่ า งๆอย่ า งเด่ น ชั ด เพื่ อ ให้ ผู้ช มสนุ ก สนานจึ ง เน้ น ความบัน เทิ ง เป็ นหลัก จึ ง
ปรั บเปลี่ ยนบางส่ วนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในขณะนั้น รวมถึ งการสร้ างอารมณ์ ขนั ให้โดดเด่ น
เหนืออารมณ์อื่น
2. ลักษณะของละครนอกแบบหลวง เป็ นละครที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย
ปรับปรุ งขึ้นโดยนาละครนอกมาผสมผสานกับจารี ตของละครใน มีการปรับกระบวนการเล่น ทานอง
ร้ อง และวิธี การราให้ต่า งจากละครนอกเดิ ม เพื่อให้ล ะครผูห้ ญิ งของหลวงของพระองค์แสดง ดังที่
เสาวณิ ต วิงวอน (2558, หน้า 97-98) กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “ละครนอกแบบหลวงเป็ นการผสมผสาน
ข้อดีของบทละครนอกและบทละครในไว้ดว้ ยกัน กล่าวคือ บทพรรณนาจะตัดทอนสั้นลงกว่าบทละคร
ใน ทาให้การดาเนิ นเรื่ องรวดเร็ วทันใจ เมื่อแสดงกระบวนจะช้าและละเอียดกว่าละครนอกนอกเดิ มที่
จานวนค ากลอนน้อย กระชับ แต่ ข ณะเดี ย วกันก็ มี บ ทที่ ท าให้เกิ ดกระบวนรางามแบบละครในด้วย
นอกจากนี้ยงั ทรงปรับบทให้มีความสุ ภาพกว่าบทละครนอกแบบเก่า บทวิวาทด่าทอเสี ยดสี อาจแฝงเป็ น
นัยแต่ไม่หยาบคาย เพราะในส่ วนนี้ถือเป็ นหัวใจของละครนอก นัน่ คือ ความตลก ดังนั้นละครนอกแบบ
หลวงจึงเป็ นที่นิยมตลอดมา อีกทั้งยังมีการปรับปรุ งสร้างสรรค์บทเข้ากับยุคสมัย”
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3. ลักษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่-หาปลา ของกรมศิลปากร
การแสดงละครนอกแบบหลวง เรื่ องสังข์ทอง ตอนเลื อกคู่-หาปลา ของกรมศิ ลปากร นั้นได้รับ การ
ถ่ายทอดมาแต่ครั้งครู ละครหลวงในรัชกาลที่ 2 ผ่านครู อาจารย์จากสานักต่างๆ ที่ได้เข้ามาวางรากฐานใน
สมัยนั้น ได้สืบทอดต่อมาถึงปั จจุบนั โดยการแสดงในแต่ละครั้งจะขึ้นอยูก่ บั บริ บทในการแสดง ซึ่ งมีผล
ต่อการปรับปรุ งบทให้เป็ นไปตามโอกาสที่ใช้แสดง สถานที่ หรื อระยะเวลา ดังที่ ธนิต อยูโ่ พธิ์ ได้กล่าว
ไว้วา่ “บทละครนอกเรื่ องสังข์ทอง มีมาแต่โบราณในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ต่อมาในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์
รัชกาลที่ 2 ได้ทรงปรับปรุ งแก้ไขและทรงพระราชนิ พนธ์บทละครเรื่ องสังข์ทองขึ้นใหม่เฉพาะบางตอน
บทที่นิยมกันว่าดียิ่ง คือตอนเลือกคู่และหาปลาหาเนื้ อ กับ ตอนตีคลี ซึ่ งเหมาะแก่การแสดงละครนอก
เป็ นอย่างยิ่ง เพราะทรงนาเอาคาสานวนอย่างชาวบ้านร้านตลาดมาทรงพระราชนิ พนธ์ขน้ เป็ นบทละคร
อันไพเราะ จนยึดถือกันเป็ นแบบครู ท้ งั บทกลอนและวิธีการแสดง เพราะมีแบบแผนชั้นเชิ งในการเล่นที่
น่าดูน่าชม” (กรมศิลปากร, 2497, หน้าคานา)
ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาวรรณกรรมเรื่ องสังข์ทองผูว้ ิจยั เพียงศึกษาถึงแหล่งที่มาของบทละครเรื่ องสังข์
ทอง ตอนเลื อกคู่ -หาปลา ของกรมศิ ล ปากรเท่ า นั้น หากแต่ ย งั พบว่า ยัง มี อีก หลายส านวน ที่ มี ความ
แตกต่างกันให้ศึกษาเพิ่มเติม
2. ควรมีการศึกษาเรื่ องสังข์ทองในตอนอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ตอนตีคลี เป็ นต้น
3. ควรมีการศึกษาในเรื่ องการพัฒนาจากวรรณกรรมไปสู่ นาฏกรรม ที่เชื่อมโยงการนาคติธรรม
ที่ปรากฏในเนื้อเรื่ อง ไปเป็ นแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพมนุษย์
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