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  ปรญิญานิพนธเ์รื่องอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็
พระพุทธเลิศหล้านภาลยัมจุีดมุ่งหมายในการศึกษา 2 ประการคือ ศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั    
และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของอารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยัทีม่ต่ีอสงัคมไทย  
  ผลการศกึษาพบว่าอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็
พระพุทธเลศิหล้านภาลยัแสดงถงึความสามารถของกวแีละสะทอ้นรสนิยมดา้นอารมณ์ขนัของคนไทย 
โดยมกีลวธิกีารสรา้งอารมณ์ขนั 3 ลกัษณะไดแ้ก่การสรา้งอารมณ์ขนัจากเน้ือเรื่อง ตวัละครและภาษา กวี
สร้างอารมณ์ขนัจากเน้ือเรื่องด้วยความขดัแย้งหรอืความไม่ลงรอยกนัของตวัละครทัง้ที่เป็นสมาชิก      
ในครอบครวัเดยีวกนัและไม่ได้เป็นสมาชกิในครอบครวัเดยีวกนั กบัความขดัแยง้ระหว่างตวัละครกบั
บรบิท การสร้างอารมณ์ขนัจากตัวละคร ด้วยรูปลกัษณ์ บุคลิกที่ผิดเพี้ยนไปจากภาวะที่ควรจะเป็น    
และพฤติกรรมของตวัละครที่ไม่สอดคล้องกบัสถานภาพและบทบาททางสงัคม การสร้างอารมณ์ขนั   
จากภาษา ด้วยการใช้ภาษาระดบัภาษาปากที่เข้าใจง่ายและขดัแย้งกับสถานภาพของตัวละครใน     
ความเป็นจรงิ การใชเ้สยีง การใชค้ําขยายบอกลกัษณะ บอกความรูส้กึ บอกกริยิาอาการ การใชส้าํนวน      
และโวหารภาพพจน์ประเภทอุปมา อุปลกัษณ์ เลยีนเสยีง อวพจน์ และปฏพิากย ์  

การสรา้งอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์น้ีมกีารแทรกและขยาย
อารมณ์ขนั เพิม่เติมเหตุการณ์ที่แสดงอารมณ์ขนัมากกว่าบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองสมยัอยุธยาและ 
เป็นตน้แบบของการแสดงอารมณ์ขนัทีเ่ผยแพรใ่นสมยัต่อมา 
 อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์มบีทบาทหน้าที่ต่อสงัคมไทย 3 
ประการ ประการแรกให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน จากความรู้สกึเหนือกว่าด้วยการสวมรอยเป็น     
ตวัละครและความเหนือกว่าในฐานะผูอ้่าน จากการเหน็ความไม่เขา้กนัและจากการเหน็ความบกพร่อง
หรอืความลม้เหลวของผูอ้ื่น ประการทีส่องลดความเครยีดจากความคบัขอ้งใจต่อกฎระเบยีบของสงัคม 
ต่อปญัหาในครอบครวัและต่อผูป้กครอง ประการทีส่ามเป็นเครือ่งมอืในการอบรมสัง่สอนทางออ้ม 
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 This thesis titled ‘Humour in Sang Thong The Drama Composed by King Rama II’ 
aims to study writing techniques to create humour and analyze role of humour in Sang Thong 
The Drama Composed by King Rama II affecting Thai society. 

According to the research, it indicates that the humour in Sang Thong The Drama 
Composed by King Rama II demonstrates the composer’s ability to create the humour and 
reflects the taste in humour of Thai people. Besides, there are 3 methods of creating humour 
including story, figures and language. The writer builds the humour from the conflict of story or 
discordance of the figures, both who are and are not members in the same family. Moreover, 
the conflict is stemmed from the figures and the context also. This  kind of humour is built from 
the characters’ images and personalities which are not concordant with suitable condition, 
social status and role.  On the contrary, the language of humour is shown as spoken language 
which is easy to understand.  The use of language in Sang Thong still opposes the characters’ 
real status, the use of voice, the use of adjectives to present attributes, manners , expressions, 
figure of speech, simile, metaphor, onomatopoeia, hyperbole and Paradox. 

Additional, there are more humour insertion and extension of emotion in Sang Thong 
The Drama Composed by King Rama II while several humour events are added more than 
lakorn nok ‘Sang Thong’ written in Ayuddhaya Period. It has become later pattern of humour 
presentation as well. 

The humour in Sang Thong The Drama Composed by King Rama II has three types 
of effects on Thai society. Firstly, readers can enjoy they story because they feel superior to 
subrogate as the characters and their own status as the readers, too. They can realize 
dissonance, the deficiency, imperfection or characters’ failure. Secondly, this drama helps 
reduce stress caused from frustration of social regulations, family problems and parents.  
Finally, the story can be used as a tool to indirectly teach the readers. 
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 ปรญิญานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเรจ็ลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดจีาก
อาจารย ์ดร.วชิชุกร ทองหล่อ ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.พรธาดา   
สุวธันวนิช กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาเพื่อใหค้าํแนะนําและช่วยตรวจทาน
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหถู้กตอ้ง ผูว้จิยัจงึกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 
  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ยุพร แสงทกัษิณ ที่กรุณามาเป็นประธานสอบ
ปรญิญานิพนธ ์และขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร. สุภคั มหาวรากร ทีไ่ดส้ละเวลาเป็นกรรมการคุม
สอบปรญิญานิพนธ ์ทัง้สองทา่นไดใ้หค้าํแนะนําแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทาํใหง้านวจิยัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
  ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออกรวมถึงครู
อาจารยท์ุกคนทีไ่ดป้ระสทิธปิระสาทความรูแ้ละขอขอบคุณเพือ่นๆ รว่มชัน้เรยีนทีใ่หก้ําลงัใจและใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูว้จิยัเสมอมา 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดาและครอบครวัผูเ้ป็นแรงใจใหม้มุานะศกึษาจนสาํเรจ็ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
   

อารมณ์ขนัเป็นอารมณ์ที่น่าสนใจ ในเบื้องต้นอารมณ์ขนัทําใหเ้กดิความสนุกสนานรื่นเรงิ     
ลดความตึงเครยีดช่วยให้มนุษย์สามารถดํารงตนอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข มคีํากล่าวแสดง    
ถงึความสาํคญัของอารมณ์ขนัว่า “ถา้ปราศจากการหวัเราะชวีติในจกัรวาลน้ีไมส่ามารถดาํรงอยูไ่ด”้      
(สุดารตัน์ บวัศร.ี 2547: 9) และมคีาํพดูเปรยีบอารมณ์ขนัไวน่้าสนใจว่า “คนทีไ่รอ้ารมณ์ขนักเ็หมอืน
รถทีไ่รส้ปรงิมนัยอ่มกระเดง้กระดอนเพราะกรวดทุกกอ้นบนถนน” (Henry Ward Beecher. 2552: 
3) นอกจากแสดงถึงความบนัเทงิแล้ว การแสดงอารมณ์ขนัถือเป็นการแสดงทศันะอย่างหน่ึงด้วย 
เพราะในอารมณ์ขนัของมนุษยม์ทีัง้หวัเราะเพื่อความบนัเทงิ หวัเราะเพื่อแสดงความยนิด ีหวัเราะ
เพื่อดูถูกเหยยีดหยาม หวัเราะเพื่อประชดประชนั หรอืหวัเราะด้วยความเกลียดชงั ฯลฯ ดงันัน้
อารมณ์ขนัจงึถอืเป็นการแสดงทศันะแบบแอบแฝงซึ่งเป็นวธิกีารที่มปีระสทิธภิาพมากวธิกีารหน่ึง
เพราะเรื่องบางอย่างไม่สามารถกล่าวถงึอย่างตรงไปตรงมา แต่สามารถนํามาแสดงผ่านเรื่องตลก
ขบขนัได ้ความจรงิบางประการจงึสามารถถ่ายทอดและมองเหน็ผ่านเรื่องขบขนัไดช้ดัเจนกว่าเรื่อง
ประเภทอื่นๆ นอกจากนัน้อารมณ์ขนัยงัถอืเป็นเครื่องมอืในการจูงใจไดอ้กีดว้ย เพราะอารมณ์ขนั  
ทําใหผู้ร้บัสารมองขา้มสาระทีแ่ทจ้รงิจงึเกดิการยอมรบัและมคีวามรูส้กึร่วมไดง้่าย เมื่อแสดงความ
ขบขนักบัเรื่องใดกเ็ท่ากบัยอมรบัเน้ือหาของเรื่องนัน้และการทําใหเ้รื่องราวหรอืบุคคลใดกลายเป็น
เรือ่งตลกกเ็ทา่กบัลดความน่าเชื่อถอืของเรือ่งนัน้และบุคคลนัน้ลง  

คนไทยเป็นชนชาตทิี่นิยมความสนุกสนานรื่นเรงิจนประเทศไทยได้รบัการขนานนามว่า 
“สยามเมอืงยิม้” ความนิยมในความสนุกสนานรื่นเรงิน้ีทาํใหอ้ารมณ์ขนัเป็นลกัษณะสาํคญัอยา่งหน่ึง
ของคนไทย สงัเกตได้จากกิจกรรมต่างๆ มกัมีอารมณ์ขนัแทรกอยู่ด้วยเสมอ เช่น มีการร้องรํา      
ทําเพลงหยอกเยา้กนัในระหว่างการทํางาน ในการประกอบพธิกีรรมสําคญัต่างๆ เช่น งานโกนจุก 
งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ แม้กระทัง่งานศพก็มมีหรสพหรอืการละเล่นสร้างความ
สนุกสนานแก่ผูร้่วมงาน การทีค่นไทยนิยมอารมณ์ขนัทําใหอ้ารมณ์ขนัมคีวามน่าสนใจและสามารถ
สะทอ้นธรรมชาตขิองคนไทยและสงัคมไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี  

ความนิยมในอารมณ์ขันของคนไทยสะท้อนให้เห็นผ่านวรรณคดีไทยด้วยเช่นกัน 
หมอ่มหลวงบุญเหลอื เทพยสวุรรณ (2529: 100) กล่าวถงึอารมณ์ขนัในวรรณคดไีทยว่า “อารมณ์ขนั
ปรากฏอยู่ในวรรณคดไีทยจํานวนมากและถือเป็นลกัษณะสําคญัของวรรณคดไีทย แม้เรื่องเศร้า     
กไ็มข่าดอารมณ์ขนั” สอดคลอ้งกบันงลกัษณ์ แช่มโชต ิ(2521: 2) กล่าวถงึอารมณ์ขนัในวรรณคดี
ไทยว่า “ในวรรณกรรมพืน้บา้นซึง่ใกลช้ดิกบัวถิชีวีติชาวบา้นมากทีสุ่ดนัน้ เราจะพบมุขตลกในนิทาน
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และภาษาที่เล่าสู่กนัฟงั” วรรณคดทีีส่รา้งอารมณ์ขนัของไทยเรื่องทีไ่ดร้บัความนิยมและมคีวาม
น่าสนใจเรื่องหน่ึงคอืบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ   
เลศิหลา้นภาลยั  
  ในสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้นพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัทรงพระราชนิพนธ ์      
บทละครนอกขึน้ 5 เรื่องคอื สงัขท์อง ไชยเชษฐ ์มณีพชิยั ไกรทอง คาว ีและในยุคสมยัเดยีวกนัม ี
พระราชนิพนธบ์ทละครนอกในพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัครัง้ดํารงพระยศเป็นกรมหมื่น
เจษฎาบดนิทรอ์กี 1 เรื่องคอื สงัขศ์ลิป์ชยั เป็นทีน่่าสงัเกตว่าบทละครนอกรว่มสมยักนัทัง้ 6 เรื่อง ม ี
5 เรื่องตดัตอนเพยีงบางส่วนมาพระราชนิพนธ์เท่านัน้ มเีรื่องสงัขท์องเพยีงเรื่องเดยีวที่ได้รบัการ 
พระราชนิพนธต์ัง้แต่ตน้จนจบ 
  ความน่าสนใจของบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์คือเป็นวรรณคดีที ่   
สรา้งอารมณ์ขนั โดยมอีารมณ์ขนัปรากฏอยู่มากมายทัง้ในเน้ือเรื่อง ตวัละคร ภาษา ฯลฯ หลงัจาก              
ที่พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยัทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องสงัขท์องแล้ว บท
ละครนอกเรื่องน้ีก็ได้รบัความนิยมสบืต่อกนัมาจนถึงปจัจุบนั ได้รบัการนําเสนอในรูปแบบต่างๆ 
บ่อยครัง้ เช่น ละครรํา การ์ตูน ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ เป็นต้น การนําเสนอแต่ละรูปแบบ         
มเีป้าหมายและวธิกีารนําเสนอแตกต่างกนั แต่ลกัษณะเด่นที่อยู่คู่กบัสงัขท์องเสมอคอือารมณ์ขนั 
สงัเกตได้จากเน้ือเรื่องและตวัละครในเรื่องสงัขท์อง เช่น เจ้าเงาะ ท้าวสามนต์ หกเขย ฯลฯ ล้วน
ไดร้บัการจดจาํในฐานะตวัละครทีส่รา้งความขบขนัทัง้สิน้ ความนิยมน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถ
ของกวแีละแสดงใหเ้หน็ว่าเรื่องสงัขท์องมเีน้ือหาเหมาะแก่รสนิยมของคนไทย สามารถสนองความ
ตอ้งการของคนไทยไดเ้ป็นอย่างด ี นอกจากนัน้การทีเ่รื่องสงัขท์องไม่เคยหายไปจากสงัคมไทยยงั
แสดงใหเ้หน็ว่าเรื่องสงัขท์องมบีทบาทหน้าที่ต่อสงัคมไทยและสามารถทําหน้าที่ของตนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพดว้ยเชน่กนั 
   ความน่าสนใจของอารมณ์ขนัและบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราชนิพนธ์ทําให้
ผูว้จิยัศกึษาอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิ
หลา้นภาลยั การศกึษาวจิยัน้ีมเีป้าหมายในการศกึษา 2 ประการคอื 1.ศกึษากลวธิกีารสรา้งอารมณ์
ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั โดย
ศกึษาผา่นองคป์ระกอบต่างๆ ของวรรณคดวี่าองคป์ระกอบใดมสีว่นทาํใหเ้กดิอารมณ์ขนับา้งและกวี
มกีลวธิสีรา้งหรอืนําเสนออารมณ์ขนัผ่านองค์ประกอบเหล่านัน้อย่างไร 2.ศกึษาวเิคราะห์บทบาท
หน้าทีข่องอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธ
เลศิหลา้นภาลยัทีม่ต่ีอสงัคมไทย   
   เพื่อใหเ้หน็ลกัษณะเด่นของอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์
ชดัเจนขึน้ผูว้จิยัไดศ้กึษารว่มกบับทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัต่างๆ คอืบทละครนอกเรือ่งสงัขท์อง
ที่ประพนัธ์ขึ้นก่อนฉบับพระราชนิพนธ์และบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองที่นําบทพระราชนิพนธ ์       
ไปดดัแปลงเพื่อการแสดง เพราะเรื่องสงัขท์องไดร้บัการประพนัธข์ึน้หลายครัง้สบืต่อกนัมายาวนาน 
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บทละครนอกทีป่ระพนัธข์ึน้ใหมย่อ่มมคีวามสมัพนัธก์บัเรือ่งสงัขท์องเดมิ การศกึษารว่มกนัทาํใหเ้หน็
ลกัษณะเฉพาะและลกัษณะเดน่ของบทละครฉบบัพระราชนิพนธไ์ดช้ดัเจนขึน้  
  งานวิจยัน้ีจะทําให้ทราบกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบั   
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยัอนัแสดงใหเ้หน็ถงึพระอจัฉรยิภาพและ
รสนิยมด้านอารมณ์ขนัของกวีตลอดจนเขา้ใจอารมณ์ขนัของคนไทยและรสนิยมด้านอารมณ์ขนั   
ของคนไทยและเหน็บทบาทหน้าทีข่องอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ ์
ทีม่ต่ีอสงัคมไทย 
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ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
1. ศกึษากลวธิกีารสรา้งอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องพระราชนิพนธใ์นพระบาท 

สมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั 
2. ศกึษาวเิคราะหบ์ทบาทหน้าทีข่องอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราช

นิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยัทีม่ต่ีอสงัคมไทย 
 

ความสาํคญัของการศึกษาค้นคว้า 
งานวิจยัน้ีจะทําให้ทราบกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบั   

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัอนัทําให้เขา้ใจอารมณ์ขนัของคนไทย  
และรสนิยมดา้นอารมณ์ขนัของคนไทย ตลอดจนบทบาทหน้าทีข่องอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่อง   
สงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธท์ีม่ต่ีอสงัคมไทย 

 
สมมติุฐานของการศึกษาค้นคว้า 

1. บทละครนอกเรื่องสงัขท์องพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั
สรา้งอารมณ์ขนัผา่นเน้ือเรือ่ง ตวัละครและภาษา 

2. อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ  
เลศิหลา้นภาลยัแสดงแบบฉบบัของอารมณ์ขนัในสงัคมไทย 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
  ในการศกึษาคน้ควา้น้ีผูว้จิยัศกึษาเฉพาะอารมณ์ขนัทีป่รากฏในบทละครนอกเรื่องสงัขท์อง   
พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยัเทา่นัน้ 
 
  ข้อมลูหลกัท่ีใช้ศึกษาคือ 
  บทละครนอกเรื่องสงัข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั 
ฉบบัพมิพโ์ดยสาํนกัพมิพศ์ลิปาบรรณาคาร พ.ศ. 2545 

 
  ข้อมลูท่ีใช้เปรียบเทียบคือ 
  1. บทละครนอกสงัขท์องสมยักรุงศรอียุธยา ฉบบัหอสมุดแห่งชาต ิพมิพโ์ดยสาํนักพมิพ์
คลงัวทิยา พ.ศ. 2508 
  2. บทละครนอกเรื่องสงัขท์อง ตอน มณฑาลงกระท่อม มหาวทิยาลยัพายพั พมิพโ์ดย 
ศนูยศ์ลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัพายพั จงัหวดัเชยีงใหม ่พ.ศ. 2537 
  
 



5 
 

 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
  เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงถึงตัวบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับพระราชนิพนธ ์      
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้านภาลยั ผู้วจิยัอ้างองิโดยใช้ชื่อหนังสอื “บทละครนอก” แทน   
ชื่อผู้ประพนัธ์ โดย “บทละครนอก” หมายถึง หนังสือบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองพระราชนิพนธ ์     
ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั พมิพโ์ดยสาํนกัพมิพศ์ลิปาบรรณาคาร พ.ศ. 2545 เชน่ 
 
 เมือ่นัน้    ทา่นทา้วสามนตจ์นจติ 
 กอดเขา่เขา้ตะลงึราํพงึคดิ         อกกดูผูดิประหลาดใจ 
      (บทละครนอก. 2545: 91) 
 
วิธีการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 
  1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอารมณ์ขนัและบทบาทหน้าทีข่องอารมณ์ขนั 
   2. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทละครนอกเรือ่งสงัขท์อง 
 3. วเิคราะหก์ลวธิสีรา้งอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์อง 
 4. ศกึษาเปรยีบเทยีบบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัต่างๆ 
 5. วเิคราะหบ์ทบาทหน้าทีข่องอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์อง 
 6. เสนอผลการศกึษาคน้ควา้แบบพรรณนาวเิคราะห ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
  การศึกษาอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ      

พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั ผูว้จิยัแบ่งเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งออกเป็น 2 หวัขอ้ดงัน้ี 
 

 1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอารมณ์ขนั 
2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทละครนอกเรือ่งสงัขท์อง  

 
1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์ขนั 
   อารมณ์ขนัเป็นความรูส้กึรื่นเรงิทีเ่กดิจากสิง่เรา้ต่างๆ เช่น คาํพดู กรยิาท่าทาง การแสดง 
ภาพวาดหรอืวรรณกรรม ฯลฯ เมื่อผูถู้กเรา้เกดิอารมณ์ขนักจ็ะแสดงออกเป็นพฤตกิรรมรื่นเรงิ เช่น 
การยิม้หรอืหวัเราะ เป็นตน้  
 
  1.1. ความสาํคญัของอารมณ์ขนั 

อารมณ์ขนัถอืเป็นอารมณ์ที่มคีวามสําคญัต่อมนุษยท์ัง้ในดา้นร่างกายและจติใจ เทวาพร  
ศุภรกัษ์จนิดา (2538: 35-39) กล่าวถงึบทบาทของอารมณ์ขนัต่อมนุษยว์า่ 

 
 1. ผลต่อรา่งกาย อารมณ์ขนัช่วยใหร้า่งกายมคีวามรูส้กึสดชื่นกระปรีก้ระเปรา่ขึน้และรูส้กึมี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้โดยอารมณ์ขนัมผีลกระทบต่อรา่งกายดงัน้ี 

1.1. ระบบโครงสรา้งกลา้มเน้ือ การหวัเราะชว่ยใหก้ลา้มเน้ือผอ่นคลาย 
  1.2. ระบบหายใจ อารมณ์ขนัทาํใหอ้ตัราการหายใจเขา้ออกเพิม่ขึน้มกีารแลกเปลีย่น
ก๊าซออกซเิจนมากขึน้ 

   1.3. ระบบหวัใจและการไหลเวยีน อารมณ์ขนักระตุน้ใหเ้กดิการไหลเวยีนเลอืดมาก
ขึน้และกระตุน้การทาํงานของกลา้มเน้ือหวัใจ 

  1.4. ระบบภมูคิุม้กนั อารมณ์ขนัทาํใหก้ารทาํงานของระบบภมูคิุม้กนัดขีึน้ 
  1.5. ระบบต่อมไรท้่อ อารมณ์ขนักระตุน้ใหร้า่งกายหลัง่ฮอรโ์มนทีเ่ป็นประโยชน์ช่วย
ลดความเจบ็ปวดและรูส้กึสุขสบาย ทําใหต้ื่นตวั เพิม่ความสามารถในการจํา การเรยีนรูแ้ละความคดิ
สรา้งสรรค ์

2. ผลทางดา้นจติใจ อารมณ์ขนัช่วยยบัยัง้วงจรของความวติกกงัวลมผีลใหค้วามเครยีด
ลดลง ชว่ยใหค้วามสมัพนัธใ์นสงัคมดขีึน้ 

 
อารมณ์ขนัเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ในทุกสงัคม แต่ถึงอย่างนัน้อารมณ์ขนัในแต่ละ

สงัคมกม็ลีกัษณะแตกต่างกนัไปทัง้ความแตกต่างของสาเหตุการเกดิอารมณ์ขนัและความแตกต่าง
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ของวธิกีารแสดงอารมณ์ขนั Hughes (อา้งถงึในเมธา เสรธีนาวงศ.์2539:9) กล่าวถงึอารมณ์ขนัของ
แต่ละชนชาตวิา่ 
 

เรื่องตลกแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ เพราะความรู้สึกขบขนัของแต่ละคนนัน้
ต่างกนั เช่น คนฝรัง่เศสจะเน้นความสขุความหลกัแหลม ตลกสกอ็ตจะเน้นความสนุกสนานหวานชื่น 
ตลกองักฤษจะเน้นความฉลาดสภุาพ ตลกอเมรกินัจะเน้นความอกึทกึทะลึง่ ดว้ยเหตุน้ีตลกมกัประสบ
ความสาํเรจ็เพยีงชัว่ระยะเวลาหน่ึงหรอื ณ ทีใ่ดทีห่น่ึง แต่จะไมป่ระสบความสาํเรจ็อยา่งเดยีวกนัในที่
อื่น 

 

ความแตกต่างน้ีเองทาํใหอ้ารมณ์ขนัมคีวามน่าสนใจ สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละสงัคม นําไปสู่ความรู้ความเข้าใจทัง้ในด้านรสนิยม ทศันะคติ โลกทศัน์ ฯลฯ ของ          
แต่ละสงัคมรวมถงึสงัคมไทยดว้ย  

ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่นิยมความสนุกสนานรื่นเรงิสงัเกตได้จากกจิกรรมต่างๆ ที่มกั
แทรกความขบขันหรือความสนุกสนานอยู่ด้วยเสมอ ในการประกอบอาชีพก็มีกิจกรรมสร้าง     
ความบนัเทงิ เช่น การรอ้งเพลงเกีย่วขา้ว การรอ้งเพลงสงฟาง เป็นตน้ ในพธิกีรรมสาํคญั เช่น งาน
โกนจุก งานบวช งานแต่งงาน งานขึน้บา้นใหม ่แมก้ระทัง่งานศพกม็มีหรสพหรอืการละเล่นมาสรา้ง
ความสนุกสนานแก่ผูร้ว่มงาน  

ความนิยมในความสนุกสนานรื่นเริงของคนไทยปรากฏในวรรณคดีไทยด้วยเช่นกัน 
กุหลาบ มลัลกิะมาส (2528: 83) กล่าวว่าอารมณ์ขนัเป็นคุณสมบตัปิระการหน่ึงในวรรณคดทีีท่ําให้
ผูอ้่านผ่อนคลายความเครยีดและสร้างความบนัเทงิได้ดยีิง่ อารมณ์ขนัเกิดจากการใช้ถ้อยคํา ตวั
ละคร และสถานการณ์ต่างๆ ในเน้ือเรื่อง สอดคล้องกบับุญเหลอื เทพยสุวรรณ (2529: 100) 
กล่าวถงึอารมณ์ขนัในวรรณคดไีทยว่าอารมณ์ขนัปรากฏอยู่ในวรรณคดไีทยจํานวนมากและถอืเป็น
ลกัษณะสําคญัของวรรณคดไีทย แมเ้รื่องเศรา้กไ็ม่ขาดอารมณ์ขนั วรรณคดอีารมณ์ขนัจงึสามารถ
สะทอ้นภาพคนไทยและสงัคมไทยไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะผูป้ระพนัธว์รรณคดยี่อมนําภาพสงัคมทีต่น
อาศยัอยู่มาเป็นวตัถุดิบในการประพนัธ์ ตัวอย่างเช่น การศึกษาการสร้างมุขตลกในเรื่องขําขนั    
ของล้านนาของหทยัวรรณ ไชยะกุล (2539: 198-220) พบว่าอารมณ์ขนัที่ปรากฏในเรื่องขําขนั   
ของลา้นนาเป็นเรื่องเกีย่วกบั เพศ, พ่อตา, แมย่าย, ลูกเขย, พระ, เจา้เมอืง เป็นตน้ หรอืการศกึษา     
ตวัละครในนิทานมุขตลกภาคกลางของธนวฒัน์ กูรมนาถ (2546: 110-129)  พบว่าตวัละครสาํคญั   
ในนิทานมุขตลกภาคกลางแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ นักบวช กลุ่มเครือญาติ กลุ่มชาวต่างชาต ิ      
ต่างศาสนาและกลุ่มคนพกิารยากไรซ้ึง่ทีม่าของมขุตลกเหล่าน้ีกม็าจากคนกลุ่มต่างๆ ในสงัคมนัน่เอง  

นอกจากสะทอ้นความเป็นไปของสงัคมแล้วอารมณ์ขนัยงัมบีทบาทเป็นเครื่องมอืในการ
แสดงความคดิดว้ย ศริพิร ศรวีรกานต ์(2544: 1) กล่าวถงึการแสดงความคดิเหน็ผา่นอารมณ์ขนัวา่  

 
แท้จรงิแล้วบทบาทสําคญัประการหน่ึงของนิทานมุขตลกคอืการผ่อนคลายความกดดนั 

อนัเน่ืองมาจากกฎเกณฑแ์ละระเบยีบของสงัคม ซึง่ไม่สามารถพดูไดห้รอืวจิารณ์ไดใ้นความเป็นจรงิ 
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แต่เมื่ออยู่ในรปูของนิทานซึ่งเป็นโลกสมมุตจิงึสามารถฟงัไดแ้ละหวัเราะได ้ โดยทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ในสงัคม เน่ืองมาจากผลที่ตามมาหลงัจากฟงันิทานมุขตลกคอืเสยีงหวัเราะซึ่งทําให้ผู้ฟงั
สนุกสนานและไมไ่ดต้รวจสอบคาํวจิารณ์ทีแ่ฝงไวอ้ยา่งถีถ่ว้น  

 
อารมณ์ขนัจงึอยู่ในฐานะเครื่องมอืในการแสดงทศันวจิารณ์แบบแอบแฝง เพราะในทุก

สงัคมต่างมเีกณฑท์ีเ่ขา้ใจร่วมกนัว่าสิง่ใดทีส่ามารถพูดไดแ้ละสิง่ใดทีเ่ป็นเรื่องต้องหา้ม กฎเกณฑ์
เหล่าน้ีเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป แต่เรื่องใดทีส่งัคมพยายามปกปิดกลบัทําใหเ้รื่องนัน้เป็นทีส่นใจ
ใครรู่ ้ความอดัอัน้ทีต่อ้งปกปิดกลายเป็นสิง่ทีต่อ้งระบายออกหรอืเปิดเผยในทางใดทางหน่ึง หนทาง
หน่ึงคอืทาํใหเ้ป็นเรือ่งตลก เพราะอารมณ์ขนัทาํใหผู้ฟ้งัมองขา้มสารทีแ่ทจ้รงิจงึเกดิการยอมรบัและมี
ความรูส้กึรว่มไดง้า่ย ผูพ้ดูจงึสามารถแสดงความรูส้กึนึกคดิของตนออกมาไดอ้ย่างเตม็ที ่มคีาํกล่าว
สนบัสนุนความคดิเหน็น้ีวา่ “เรือ่งบางเรือ่งพดูไมไ่ดแ้ต่รอ้งเพลงได”้ (กุสมุา รกัษมณี. 2549: 74) หรอื
ดงัทีท่ศันีย ์กระต่ายอนิทร ์(2521: 227) กล่าวถงึการใชอ้ารมณ์ขนัเป็นเครื่องชีแ้นะแนวทางต่อสงัคม
วา่ 

 
  นักเขยีนใชก้ลวธิใีนการสรา้งวรรณกรรมขบขนัอย่างมจีุดมุ่งหมายคอื เพื่อความบนัเทงิ

เป็นสําคญัและมจีุดมุ่งหมายในการชี้แนะจุดบกพร่องของสงัคมหรอืพฤติกรรมของบุคคลในสงัคม 
ตลอดจนเสนอแนะวธิแีกไ้ขสงัคมใหด้ขีึน้แฝงอยูด่ว้ย 

 
  การที่ผู้อ่านยอมรบัเรื่องขบขนัได้ง่ายจึงทําให้อารมณ์ขนัถูกใช้เป็นเครื่องมือจูงใจหรือ
ครอบงาํทางความคดิทีม่ปีระสทิธภิาพสงูดว้ย ดงัทีสุ่รพล บณัฑุเสรณี (2539: 179) กล่าวถงึการใช้
อารมณ์ขนัเป็นเครือ่งมอืจงูใจวา่ 

 
  ความตลกย่อมเป็นเครื่องมอืชนิดหน่ึงที่ใช้ในฐานะมุขตลกเขา้โจมตหีรอืควบคุมสิง่ใดๆ 
ได ้จะโดยรูต้วัหรอืไม่กต็าม ผูแ้สดงตลกไดแ้สดงท่าทจีูงใจ โน้มน้าวและครอบงาํอยู่ในตวั ผูช้มที่
หวัเราะไมเ่คยไดค้ดิถงึตวัเองในแงท่ีว่า่ เมื่อหวัเราะแลว้ยอ่มเท่ากบัเชื่อ คลอ้ยตามและเป็นพวกไปใน
ตรรกะของมขุตลกแลว้ เพราะมขุตลกทีแ่ทจ้รงิแลว้กค็อืทศันะจงูใจแอบแฝงแบบหน่ึงนัน่เอง  

 
  ความสําคญัของอารมณ์ขนัเหล่าน้ีทําให้การศึกษาอารมณ์ขนัมคีวามน่าสนใจ สามารถ
นําไปสูค่วามเขา้ใจมนุษยแ์ละสงัคมไดท้างหน่ึง 
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1.2. การสร้างอารมณ์ขนั 
ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2547: 24-26) กล่าวถงึกระบวนการเกดิอารมณ์ความรูส้กึของมนุษย์

วา่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 

1. การรบัสิง่กระตุน้ สิง่กระตุน้น้ีเป็นปจัจยัภายนอกทีร่บัรูไ้ดจ้ากประสาทสมัผสัต่างๆ 
2. การปรงุแต่ง เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในของตวัผูร้บัสาร โดยสิง่ปรุงแต่งคอืความ

เชื่อ ทศันคต ิความรูส้กึ ประสบการณ์เดมิ อุปนิสยัของตน เป็นตน้ 
3. พฤตกิรรมการแสดงออก เชน่ สหีน้า แววตา ทา่ทาง น้ําเสยีง หรอือากปักรยิาต่างๆ  
 

  ธดิา โมสกิรตัน์ (อา้งถงึในสุดารตัน์ บวัศร.ี 2547: 30-31) แสดงความเหน็ว่าผูข้บขนัตอ้งมี
องคป์ระกอบดงัน้ีจงึจะเกดิอารมณ์ขนัขึน้ 

 
1. นิสยั ผูอ้่านตอ้งมทีศันคตทิีด่ตี่อเรือ่งขาํขนั  
2. อายุและประสบการณ์ ผูท้ีม่อีายุมากจะเขา้ใจเรื่องอารมณ์ขนัไดม้ากขึน้สามารถเขา้ใจ

เรื่องไดร้วดเรว็ เพราะประสบการณ์ช่วยใหม้องเหน็จุดขาํขนัทีผู่แ้ต่งเสนอไว ้ เช่น เรื่องการเมอืงหรอื
เรือ่งเกีย่วกบัเพศซึง่ผูใ้หญ่จะเขา้ใจมากกวา่เดก็ 

3. ความรู ้ผูม้คีวามรูจ้ะสามารถตคีวามและเขา้ใจไดด้ยีิง่ ทัง้เรื่องลอ้เลยีนและยัว่ลอ้ ถา้
ผูอ้่านมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัวรรณคด ีสงัคม การเมอืง เป็นพเิศษแลว้จะสามารถรบัอารมณ์
ขนัไดช้ดัเจน 

4. อารมณ์ หากมสีภาวะอารมณ์เศรา้หมองหรอืเครง่เครยีดจะทาํใหเ้กดิอารมณ์ขนัไดย้าก  
 ดงันัน้ผูร้บัสารตอ้งมสีภาวะอารมณ์ทีเ่หมาะสมพรอ้มทีจ่ะเกดิความขบขนัดว้ย 

 
  ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย (2524: 150-156) กล่าวถงึถงึเงื่อนไขทีท่ําใหเ้กดิอารมณ์ขนัและ
หลกัเกณฑก์ารสรา้งอารมณ์ขนัวา่มดีงัน้ีคอื 
  

การเปลี่ยนทศิทางไปอย่างกะทนัหนั การใหผู้อ้่านคดิถงึสิง่ที่ปกปิดที่คนสนใจอยู่แลว้ 
เรือ่งเลา่เกนิจรงิทีเ่ป็นไปไมไ่ดแ้ต่ไมน่่าจะเกดิขึน้ได ้การตคีวามประสบการณ์ผดิ การเหน็บแนมเพราะ
ไมถู่กเสน้กนั การเล่าเรื่องเหลวไหล การลวงใหค้ดิ การใชค้าํทีม่เีสยีงคลา้ยๆ กนัแต่มคีวามหมายไป
อกีอยา่งหน่ึง ตรรกวจิารณ์ผดิๆ การลอ้สงัคมและเรือ่งสปัดน 

 
อุบลรตัน์ ศริยิุวศกัดิ ์(2436: 33 - 50) กล่าวถงึสิง่ทีก่ระตุ้นทําใหเ้กดิอารมณ์ขนัว่ามี

ลกัษณะดงัน้ี 
 

1. การเล่นตลกกบัภาษา ภาษามแีบบแผนทีไ่ดร้บัการยอมรบัของสงัคม การใชภ้าษา
นอกแบบแผนทาํใหเ้กดิอารมณ์ขนัได ้
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2. การเล่นตลกกบัสามญัสาํนึก ในแต่ละสงัคมมขีอ้กําหนดว่าเรื่องใดสามารถพดูคุย     
ไดอ้ยา่งเปิดเผย เรื่องใดเป็นเรื่องตอ้งหา้ม กฎน้ีเป็นสามญัสาํนึกของคนในสงัคม การกระทาํทีล่ะเมดิ
สามญัสาํนึกน้ีทาํใหเ้กดิอารมณ์ขนัได ้

3. การเล่นตลกกบัความรูส้กึ มนุษยม์แีบบแผนการแสดงอารมณ์ตามความรูส้กึแต่ละ
ประเภทการแสดงออกทีแ่ตกต่างจากแบบแผนทาํใหเ้กดิอารมณ์ขนัไดแ้ต่ความรูส้กึเป็นสิง่ละเอยีดอ่อน              
การแสดงอารมณ์ขนัเช่นน้ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเพราะอาจเป็นการตอกยํ้าความรูส้กึทําใหเ้กดิความ
เจบ็ปวดได ้

4. การเล่นตลกกบัเรื่องในชวีติประจําวนั เช่น ครอบครวั การทํางานสามารถนํามา
ลอ้เลยีนเสยีดสทีาํใหเ้กดิความขบขนัได ้

5. การเล่นตลกกบักลไกของชวีติ คอืการทาํใหแ้บบแผนการดาํเนินชวีติทีซ่ํ้าซากเหมอืน
เครือ่งจกัร เกดิอาการสะดุดหรอืหนัเหจากทศิทางทีก่าํหนดไว ้

 
  สุธา ศาสตร ี (2529: 55-81) เสนอความตลกดว้ยการแสดงออกทางวาจาในหนงัสอืศาสตร์
แหง่ภาษาวา่ โครงสรา้งความตลกประกอบดว้ยลกัษณะ 6 ประการ คอื 
 

1. การเลน่คาํ(pun) เชน่ การเลน่คาํเดยีวแต่ม ี2 ความหมาย  
2. การพดูเลน่คารม(quip) 
3. การพดูสองแง(่double entendre) 
4. อุปบท(anecdote) การบรรยายเหตุการณ์ซึ่งจบในตวั จบดว้ยขอ้ความสาํคญัทีส่รา้ง

ความขบขนัตอนทา้ยเรือ่ง(punch line) 
5. การเยาะเยย้(satire) 
6. การลอ้(parody) 
7. ริกมาโรล(rigmarole)เป็นการเล่าเรื่องเพื่อสร้างความขบขนัเพียงอย่างเดียวโดย      

ไมค่าํนึงถงึเหตุผลวา่มคีวามเหมาะสมกบัเรือ่งหรอืไม ่
8. เอบีกรม(epigram)เป็นการแต่งคําประพันธ์ขนาดสัน้มีการเล่นคําพลิกแง่เพื่อ      

สรา้งอารมณ์ขนั 
9. กลอนนิรอรรถ(nonsense verse) อยู่ในคําประพนัธ์ที่ไม่มกีารจํากดัหรอืบงัคบั     

เรือ่งถอ้ยคาํ 
 

  สิทธา พินิจภูวดล (2541: 503) กล่าวถึงลักษณะของภาษาที่สร้างอารมณ์ขนัว่ามี 4 
ลกัษณะ คอื 

 
1. การเล่นคํา เป็นการนําถอ้ยคาํมาดดัแปลงดว้ยวธิกีารต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กดิอารมณ์ขนั 

เช่น การดดัแปลงส่วนประกอบของคํา เช่น พยญัชนะ สระ ตวัสะกด การนัต์ วรรณยุกต์ การใช ้    
คํากํากวม การใช้ภาษาถิ่น การบรรยายอย่างผดิธรรมชาติ การพูดโพล่งๆ โดยไม่คดิให้รอบคอบ
ก่อใหเ้กดิการหกัมมุและการแสดงนยักลบัหรอืยอ้นทางกบัสิง่ทีเ่ป็นปกตวิสิยั เป็นตน้ 
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2. การใชโ้วหารยัว่ลอ้ เป็นการใชถ้อ้ยคาํสาํนวนเพื่อเสยีดส(ีsatire) ผูอ้ื่นโดยการยัว่เล่น
หรอืหยอกเยา้แต่ไมก่่อใหเ้กดิการลว่งเกนิสบประมาท 

3. การใชโ้วหารขดัแยง้ เป็นการนําถอ้ยคําทีม่คีวามหมายตรงกนัขา้มมาเทยีบเคยีงเขา้  
คู่กันทําให้เกิดการขดัแย้งระหว่างคําสองคํา ระหว่างสํานวนสองสํานวนหรือระหว่างความคิด         
สองความคดิ 

4. การใช้โวหารที่กล่าวเกินจริง เป็นการนําถ้อยคําที่เหลือเชื่อไม่น่าเป็นไปได้ใน      
ความเป็นจรงิมาใช้ในการแสดงอารมณ์ต่างๆ รวมทัง้อารมณ์ขนัเพื่อเน้นความสําคญัและชี้ให้เห็น
ชดัเจนขึน้โดยไมต่อ้งอธบิาย 

 
 สว่นธติสิรณ์ ศรธีาดา (2542: 232 - 234)  ศกึษาการใชภ้าษาในการแสดงตลก: การศกึษา
เชงิวเิคราะห ์พบการใชภ้าษาในการแสดงตลกดงัน้ี 

 
1. การเลน่คาํ พบการเลน่คาํพอ้ง  คาํคลอ้งจอง 
2. การใชค้าํยอ่และอกัษรยอ่ มกัมุง่ใหต้คีวามแตกต่างจากแบบแผนหรอืความนิยม 
3. การใชค้าํหยาบและคาํผวน เพราะการแสดงตลกมกัใชภ้าษาระดบัภาษาปากจงึพบ 

คาํหยาบและคาํผวนมาก 
4. การใชค้าํสองงา่มสามแง ่มกัมุง่ใหต้คีวามในเรือ่งเพศ 
5. การใชส้ญัลกัษณ์ มกัใชส้ญัลกัษณ์ในคาํทีม่คีวามหมายในทางทีไ่มด่ ีเชน่ ความหมาย 

 ในเรือ่งเพศ 
6. การใช้ภาพพจน์  พบการใช้อุปมา  อุปลักษณ์  อธิพจน์ เพราะการเปรียบและ      

การกลา่วเกนิจรงิสามารถสรา้งความขบขนัไดม้าก 
7. การใชภ้าษาถิน่และภาษาต่างประเทศ มุง่ลอ้เลยีน หรอืแปลความหมายต่างจากปกต ิ
8. การเลน่สาํนวน มกัเปลีย่นแปลงถอ้ยคาํจากสาํนวนเดมิเพือ่สือ่ความหมายใหม ่
9. การพดูขดัแยง้กบัความจรงิ  
10. การเยย้หยนั เป็นการกลา่วเยย้ทัง้ในดา้นรปูลกัษณ์ และพฤตกิรรม เพือ่สรา้ง 

 ภาพพจน์ทีน่่าขบขนั 
11. การประชดประชนั ทัง้ในดา้นรปูลกัษณ์ และพฤตกิรรม เพือ่สรา้งความขบขนั 
12. การถากถางแดกดนั เป็นกลา่วกลา่วเพือ่ใหผู้อ้ื่นเจบ็ใจทาํใหผู้ช้มเกดิความขบขนั 
13. การลอ้เลยีนบุคคลและสถานการณ์ ทีอ่ยูใ่นความสนใจโดยลอ้ใหเ้กนิจรงิหรอืผดิจาก 

 ความเป็นจรงิเพือ่สรา้งความขบขนั 
 

  1.3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัอารมณ์ขนั 
  อารมณ์ขนัได้รบัความสนใจศกึษามาเป็นเวลาชา้นานทําใหม้ทีฤษฎีอารมณ์ขนัมากมาย 
แต่ทฤษฎทีัง้หลายกเ็ป็นเพยีงแนวทางในการพจิารณาอารมณ์ขนัในแงมุ่มใดแงมุ่มหน่ึงเท่านัน้ ไม่มี
ทฤษฎใีดไดร้บัการยอมรบัว่าสามารถอธบิายอารมณ์ขนัไดอ้ยา่งรอบดา้นครอบคลุม Elmer Blistein 
(อา้งถงึในประภสัสร ภทัรนาวกิ. 2540-2541: 17-18) ไดร้วบรวมทฤษฎเีกีย่วกบัอารมณ์ขนัแลว้แบ่ง
ออกเป็น 3 แนวทางใหญ่ๆ คอื  
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1. ทฤษฏคีวามไม่ลงรอยกนั ความผดิหวงัจากสิง่ทีค่าดหวงั และความสมัพนัธร์ะหวา่ง
เหตุการณ์ทีไ่ปดว้ยกนัไมไ่ด(้Incongruity, Frustration of Expectation and Bisociation)  

2. ทฤษฏคีวามเหนือกวา่และความดอ้ยกวา่(Superiority and Degradation)   
3.ทฤษฏกีารผ่อนคลายจากความตงึเครยีดและการหลุดพน้จากการยบัยัง้ชัง่ใจ(Relief of 

Tension and Release from Inhibition) 
 

  1.3.1. ทฤษฎีความไม่ลงรอยกนั ความผิดไปจากส่ิงท่ีคาดหวงัและความ 
สมัพนัธร์ะหว่างเหตกุารณ์ท่ีไปด้วยกนัไม่ได้ (Incongruity, Frustration of Expectation 
and Bisociation)  . 

  ทฤษฎีน้ีเกดิขึน้เพราะมนุษยม์แีบบแผนในการดําเนินชวีติที่เป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไป 
ทําให้เกิดรูปแบบปกติ(norm)ขึ้น รูปแบบปกติน้ีเป็นความรู้สกึพื้นฐานของสงัคม ดงันัน้เมื่อมกีาร
ปฏบิตัตินแตกต่างจากทีค่วรเป็นกท็าํใหผู้พ้บเหน็เกดิอารมณ์ขนัขึน้ เพราะผูท้ีป่ฏบิตันิัน้ไมไ่ดท้าํตาม
อย่างที่ผูช้มคาดหวงัหรอือย่างที่ควรจะเป็น เช่น การพบเหน็ผูช้ายแต่งกายด้วยเสื้อผา้ผูห้ญิงหรอื  
การสรา้งสถานการณ์ที่ทําใหเ้กดิความคาดหวงัอย่างใดอย่างหน่ึงแต่ตอนจบกลบัไม่ไดเ้ป็นไปตาม   
ทีค่าดพบในเรื่องหกัมุมเป็นตน้ ดงันัน้สาเหตุของความขบขนัมาจากการมองเหน็ความไมเ่ขา้กนัหรอื
ความขดัแยง้กนัระหว่างความรูส้กึหรอืความคาดหวงักบัสิง่ที่เกดิขึน้จรงิ การเบี่ยงเบนน้ีมกัเป็นสิง่   
ทีเ่กดิขึน้อยา่งฉบัพลนัและเป็นเหตุการณ์ทีไ่มม่ผีลต่อชวีติจรงิ เพราะหากความไมเ่ขา้กนัมผีลต่อชวีติ
จรงิอาจทาํใหเ้กดิอารมณ์อื่นแทนความขบขนั  เช่น ความรุนแรงอาจทาํใหเ้กดิความกลวั ความตกใจ 
เป็นตน้  

  ผูท้ีส่นับสนุนแนวคดิน้ีไดแ้ก่ ซดินีย ์สมธิ (Sydney Smith) อมิมานูเอล คานท์
(Immanuel Kant) อาเธอร ์โซเพนเอาเออร ์(Arthur Schopenhauer) แบลส ปาสกาล (Blasé 
Pascal) พอล อ ี แมคค ี(McGhee,P.E) ครสิโตเฟอร ์ พ ี วลิสนั (Christopher P Wilson) เป็นตน้ 
   เพือ่อธบิายกระบวนการเกดิอารมณ์ขนัครสิโตเฟอร ์พ ีวลิสนั(Christopher P Wilson) 
(อา้งถงึในประภสัสร ภทัรนาวกิ. 2540-2541: 20-24) ไดส้รา้งกรอบรปูแบบ(Model) ในการวเิคราะห์
ความตลกขบขนัและใหค้าํอธบิายไวด้งัน้ี 
 

ความตลกขบขนั   คอื  X 
ของสิง่หน่ึง  คอื  M1 
ของอกีสิง่หน่ึง คอื  M2 
ความสอดคลอ้งกนั แทนดว้ยเครือ่งหมาย = 
ความไมส่อดคลอ้งกนั แทนดว้ยเครือ่งหมาย     ≠  
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ตวัอย่างกรอบรปูแบบ 
 
        M1          = / ≠                   M2 
 
 
 
             

X 
 

กรอบรปูแบบขา้งตน้แทนเหตุการณ์ดว้ย M1 และ M2 ถา้ M1 กบั M2 สอดคลอ้งกนัก ็ 
จะไมเ่กดิความขบขนัขึน้ แต่ถา้ M1 กบั M2 ไมส่อดคลอ้งกนักจ็ะทาํใหเ้กดิอารมณ์ขนัขึน้   

 
  ตวัอย่างจากบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย พระอินทร์ให้พระวิศณุกรรมนําสารมาท้าท้าวสามนต์ให้ตีคลีชิงเมืองกัน      
ทา้วสามนตแ์สดงพฤตกิรรมดงัน้ี 
 
 เมือ่นัน้   ทา้วสามนตต์วัสัน่พรัน่นกัหนา 
 ทาํหน้าเขยีวเหลยีวดนูางมณฑา หตูาบอ้งแบวเหมอืนแมวคราว 
      (บทละครนอก.2545 : 148) 
 
  เหตุการณ์ดงักล่าวสามารถเขยีนเป็นกรอบรูปแบบโดยเปรยีบเทยีบสถานภาพทา้ว
สามนต์กบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกว่ามคีวามสอดคลอ้งกนัหรอืไม่ เพราะสถานภาพของคนในสงัคม   
ทาํใหเ้กดิความคาดหวงัในการแสดงพฤตกิรรมแตกต่างกนัไป  
 
  ทา้วสามนตเ์ป็นกษตัรยิ ์  ≠ ทา้วสามนตต์วัสัน่พรัน่นกัหนา 
  ทา้วสามนตเ์ป็นหวัหน้าครอบครวั ทาํหน้าเขยีวเหลยีวดนูางมณฑา 
  ทา้วสามนตเ์ป็นผูใ้หญ่  หตูาบอ้งแบวเหมอืนแมวคราว 
 
 
 
     ทา้วสามนต ์
 
   บทประพันธ์ที่ยกมานัน้เห็นได้ว่าท้าวสามนต์ปฏิบัติตนไม่เข้ากับสถานภาพ       
ของตนเองที่เป็นกษัตริย์แต่แสดงความหวาดกลวัจนตัวสัน่ นอกจากนัน้การเป็นสามีซึ่งถือเป็น
หัวหน้าครอบครัวตามคติของสังคมไทยแต่กลับ “ทําหน้าเขียวเหลียวดูนางมณฑา” เพื่อขอ       
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ความช่วยเหลอื และสุดท้ายท้าวสามนต์ถือได้ว่าเป็นผูท้ี่มอีายุสูงกลบัแสดงอาการ “หูตาบ้องแบว
เหมอืนแมวคราว” ซึ่งไม่เหมาะกบัตนเอง ทําให้ผูอ้่านเกิดความขบขนั นอกจากนัน้เรื่องสงัข์ทอง   
ยงัเป็นนิทานทีค่นไทยคุน้เคยเล่าสบืต่อกนัมาชา้นานจงึอยูใ่นกรอบของความเป็นเรื่องเล่าเพื่อความ
สนุกสนานทาํใหผู้อ้า่นสามารถหวัเราะไดอ้ยา่งสนิทใจ   
 

   1.3.2. ทฤษฏีความเหนือกว่าและการทาํให้ตํา่ลง (Superiority and 
Degradation) 

  ทฤษฎน้ีีเชื่อว่าอารมณ์ขนัเกดิจากความรูส้กึเหนือกว่าของผูข้บขนั โดยสิง่ทีถู่กขบขนั
จะอยู่ในตําแหน่งทีต่ํ่ากว่า เพราะผูข้บขนันําลกัษณะเด่นของตนเองไปเปรยีบกบัความบกพร่องหรอื
จุดดอ้ยของผูอ้ื่น โดยผูถู้กขบขนัมกัเป็นผูท้ีม่คีวามผดิปกต ิมคีวามบกพรอ่งหรอืมลีกัษณะพกิลพกิาร
ในทางใดทางหน่ึง การถอืว่าตนเองเหนือกว่าทาํใหก้ารหวัเราะหรอืการแสดงความขบขนัในทฤษฎน้ีี
เป็นการแสดงความรูส้กึมชียั(Sense of triumph) แฝงความรูส้กึเหยยีดหยามเยย้หยนัและมี
ความรูส้กึเกลยีดชงัลงไปดว้ย เช่น เราหวัเราะเมื่อเหน็คนตกเกา้อีห้รอืหกลม้ เป็นตน้ โดยมเีงื่อนไข
ว่าความบกพร่องหรอืการประสบภยัของผู้ที่ถูกขบขนันัน้ต้องไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเกินไปและอยู่ใน
กรอบของการเล่น เพราะหากเป็นเรือ่งรา้ยแรงความขบขนัอาจเปลีย่นเป็นความสงสารแทน 

  ผูท้ี่สนับสนุนแนวคดิน้ีไดแ้ก่ พลาโต(Plato) อรสิโตเตลิ(Aristotle) ซเิซโร(Cicero) 
ฟรานซสิ เบคอน(Francis Bacon) เรเน่ เดกาสเต(Rene Descartes) โทมสั ฮอบบ(์Thomas 
Hobbes) เป็นตน้ 
 ในชวีติประจําวนัอาจพบอารมณ์ขนัที่เกิดจากความรู้สกึเหนือกว่าได้ง่าย แต่เมื่อนํา
แนวคดิน้ีมาใชพ้จิารณาวรรณกรรมตอ้งใชร้่วมกบัแนวคดิเรื่องการสวมรอยจงึจะทําใหเ้หน็แนวทาง
การศกึษาไดช้ดัเจนขึน้ การสวมรอยคอืการทีผู่อ้่านนําตนเองไปสวมทบัเป็นตวัละครในเรื่อง โดยตวั
ละครทีถู่กสวมรอยมากทีสุ่ดคอืตวัละครเอกเพราะตวัละครเอกเป็นผูด้ําเนินเรื่องตัง้แต่ตน้จนจบ การ
ทีผู่อ้่านตดิตามเรื่องกเ็ท่ากบัตดิตามตวัเอกนัน่เอง ผูอ้่านจงึสวมรอยเป็นตวัเอกโดยอตัโนมตั ิดงันัน้
ในขณะอ่านวรรณกรรมผู้อ่านจึงรบัอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครมาเป็นอารมณ์หรอืความรู้สึก   
ของตน เมือ่ตวัละครเอกมชียัหรอืไดก้ลัน่แกลง้ผูอ้ื่นกท็าํใหผู้อ้า่นรูส้กึเบกิบานใจรว่มดว้ย ในบทละคร
นอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ตัวละครเอกแสดงความ
เหนือกวา่ตวัละครอื่นโดยการกลัน่แกลง้หรอืทาํรา้ยผูอ้ื่น เชน่ 
 

เมือ่นัน้   พระสงัขส์รวลสนัตก์ลัน้หวัรอ่  
ยิม้พลางทางตรสัตดัพอ้   เอออะไรใจคอเหมอืนปลาซวิ  
แลว้เอามดีกรดีลบักบัศลิา   ทัง้หกตกประหมา่หน้าน่ิว  
มอืบบีหนีบจมกูไวส้องน้ิว   อยา่บดิพลิว้ดุกดกิพลกิแพลง  
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ทาํเงือ้มดีกระหยบัจบัจอ้ง   ทีใ่จชัว่กลวัรอ้งจนเสยีงแหง้  
เอาแลว้นะฉะเชอืดเลอืดแดง  จมกูแหวง่โหวว่ิน่สิน้ทุกคน  

(บทละครนอก.2545 : 119) 
 

   จากตวัอย่างขา้งต้นผูอ้่านที่สวมรอยเป็นพระสงัขห์รอือยู่ฝ่ายพระสงัขย์่อมมคีวาม
ยนิดีที่พระสงัข์แสดงความเหนือกว่าและสามารถแกล้งหกเขยได้ ในการสวมรอยเป็นตวัละครน้ี     
ไม่จําเป็นทีผู่อ้่านต้องสวมรอยเป็นตวัเอกหรอืตวัละครตวัใดตวัหน่ึงเท่านัน้ ผูอ้่านสามารถสวมรอย
เป็นตวัละครใดกไ็ดแ้ละสามารถสวมรอยเป็นตวัละครหลายตวัสลบัไปมาได ้ทีเ่ป็นเชน่น้ีเพราะในชวีติ
จรงิมนุษยแ์ต่ละคนมบีทบาทมากมาย เช่น คนเป็นพ่อตากเ็คยเป็นลูกเขยมาก่อน หรอืคนเป็นพีอ่าจ
มสีถานะเป็นน้องดว้ย ฯลฯ ดงันัน้ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องจงึมตีวัละครมากมายใหผู้อ้่านเลอืก
สวมบทบาท 
 
 1.3.3. ทฤษฏีการผอ่นคลายจากความตึงเครียดและการหลดุพ้นจากการยบัยัง้
ชัง่ใจ (Relief of Tension and Release from Inhibition) 
  ทฤษฎีน้ีเชื่อว่าความขบขนัเป็นการระบายออกของความก้าวรา้ว มสีาเหตุมาจาก  
ความก้าวรา้วของมนุษย์ต้องถูกสะกดไว้ด้วยความมสีติสมัปชญัญะและกฎเกณฑ์ของสงัคมทําให ้  
ไม่สามารถระบายความเครยีดอย่างที่ต้องการได้ แรงกระตุ้นน้ีทําให้ต้องใช้วิธีการทดแทนหรือ    
การเบี่ยงเบนไปสู่สิ่งอื่นรวมถึงการทําให้เป็นอารมณ์ขัน จึงอาจกล่าวได้ว่าอารมณ์ขันเป็น
กระบวนการหกัเหจากสิง่หน่ึงไปยงัอกีสิง่หน่ึง เช่น การรอ้งเพลง การผวิปาก การนําเรื่องเพศมาพดู
อย่างสนุกสนาน การล้อเลียนบุคคลหรอืสถาบนัที่มอีํานาจในสงัคมหรอืกล่าวได้ว่าอารมณ์ขนัทํา
หน้าทีฝ่า่ฝืนระเบยีบสงัคมและทาํใหรู้ส้กึผอ่นคลายจากกฎระเบยีบนัน้ 
 ผูท้ีส่นับสนุนแนวคดิน้ีไดแ้ก่ ซกิมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) ชารล์ เรอโนวเิซร ์
(Charles Renouvier) ออกุส เพนจอน (Auguste Penjon) จอน ดวิอี ้(John Dewey) เป็นตน้ 
 ในการศกึษาวรรณกรรมตามแนวคดิน้ีตอ้งใชร้ว่มกบัแนวคดิการสวมรอยเชน่กนั ในบท
ละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราชนิพนธ์มีตัวละครหลากหลายบทบาทที่สามารถรองรบัการ
ปลดปล่อยความเครยีดหรอืระบายความอดัอัน้ที่ไม่สามารถทําไดใ้นชวีติจรงิ เช่น การแกล้งพ่อตา 
การเหน็บแนมแม่ยาย การทํารา้ยพีเ่ขย หรอืแมแ้ต่การเอาชนะเมยีน้อยผูท้ําลายครอบครวั เป็นต้น 
สิง่เหล่าน้ีแม้จะเป็นการกระทําในจินตนาการแต่ก็สามารถคลายความอึดอดัใจในโลกแห่งความ   
เป็นจรงิได ้ตวัอย่างเช่นในครอบครวัพ่อถอืว่าบุคคลทีลู่กควรใหค้วามเคารพ หากลูกคนใดล่วงเกนิ
พ่อกจ็ะไดร้บัการตําหนิจากสงัคมว่าประพฤตตินไม่เหมาะสม แต่ในชวีติจรงิพ่ออาจรกัลูกไม่เท่ากนั
หรอืทําผดิต่อลูก การทีลู่กไม่สามารถตอบโตพ้่อทีไ่ม่ยุตธิรรมหรอืทํารา้ยตนไดใ้นชวีติจรงิทําใหเ้กดิ
ความคบัขอ้งใจ ดงันัน้เมื่อผู้อ่านเหน็นางรจนาประชดท้าวสามนต์ที่ไม่มคีวามยุติธรรมต่อนางดงั    
คาํประพนัธว์า่ 
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 ครัน้ถงึพระโรงรตัน์รจู ี อญัชลสีองกษตัรยิเ์ป็นใหญ่ 
เจา้เงาะยนืยิม้หวัไมก่ลวัใคร  ทิง้ปลาลงไวใ้หพ้อ่ตา 
รจนาจงึทลูบตุิรงค ์  น่ีปลาสง่สว่นตวัผวัขา้ 
อุตสา่หเ์สาะเพราะเกรงพระอาญา ไดม้าน้อยนกัสกัสองรอ้ย 
ตามประสายากเยน็เขญ็ใจ  ไมม่บีา่วมไีพรใ่ชส้อย 
ผวัเมยีสองคนจนกรองกรอย  ไมเ่ลศิลอยเหมอืนลกูสาวของทา้วไท 
หกเขยเขาดมียีศศกัดิ ์  ทา่นพอ่ตาโปรดนกัรกัใคร ่
ไปหาปลามาแลว้หรอือยา่งไร เหน็จะไดม้ากมายหลายกระบุง 

(บทละครนอก.2545 :121) 
 
  เหตุการณ์น้ีทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึสมใจและผอ่นคลายปมปญัหาในใจตนไดเ้พราะอารมณ์ขนั
ชว่ยเบีย่งเบนความรูต่้อพอ่ทีแ่ทจ้รงิมาระบายกบัพอ่ในเรือ่งเล่า  
 
  1.4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอารมณ์ขนั 
 

ทศันีย ์ กระต่ายอนิทร ์(2521) ศกึษาอารมณ์ขนัในวรรณกรรมรอ้ยแกว้ของไทยระหว่าง 
พ.ศ. 2453-2516 พบว่านกัเขยีนสรา้งวรรณกรรมโดยมจุีดมุง่หมายเพื่อความบนัเทงิเป็นสาํคญัและ 
มจุีดมุง่หมายเพื่อชีแ้นะจุดบกพรอ่งของสงัคมหรอืพฤตกิรรมของบุคคลในสงัคม ตลอดจนเสนอแนะ
วธิแีกไ้ขสงัคมใหด้ขีึน้แฝงอยู ่ การศกึษาของทศันีย ์ กระต่ายอนิทรเ์ป็นการชีใ้หเ้หน็ว่าอารมณ์ขนัมี
คุณคา่ควรแก่การศกึษาในดา้นต่างๆ 

 
นงลกัษณ์ แช่มโชติ (2521) ศึกษาเรื่องหาสยรสในวรรณกรรมร้อยกรองของไทย        

สมยัรตันโกสนิทร ์ พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2475 ศกึษาวรรณคดอีารมณ์ขนัตัง้แต่สมยัรชักาลที ่1 ถงึ
รชักาลที่ 6 เพื่อค้นคว้าในเรื่องแรงบนัดาลใจ กลวิธี จุดมุ่งหมายและความสมัพนัธ์ของหาสยรส    
กบัสงัคม พบว่าคนไทยมลีกัษณะเด่นคอืรกัสนุกและมอีารมณ์ขนัจงึสรา้งวรรณคดทีี่มคีวามขบขนั
สะทอ้นลกัษณะของคนไทย โดยใชภ้าพบุคคลและเหตุการณ์ในสงัคมเป็นแรงบนัดาลใจ จุดมุง่หมาย
ในการสรา้งอารมณ์ขนัม ี3 ประการคอื เพื่อสรา้งความบนัเทงิ เพื่อลอ้เลยีนวรรณกรรม เพื่อเสยีดสี
ลอ้เลยีนบุคคลและสงัคม  
 

สุธา  ศาสตรี (2526) นําเสนอรายงานผลการวิจยัโครงสร้างของการเสนอความตลก      
ในละครนอก ศกึษาบทละครนอกจํานวน 20 เรื่องพบว่าความตลกมโีครงสรา้งของการเสนอโดยใช้
เน้ือเรือ่งและตวัละคร โดยมวีธิกีารแสดงความตลกของตวัละครรวม 15 ชนิด คอื  

1. การตบต ีการขูเ่ขญ็ หมายถงึ การแสดงกริยิาอนับ่งเจตนาทีท่าํรา้ยรา่งกาย 
2. การแกลง้ หมายถงึ การกระทาํซึง่เป็นผลทางรา่งกายแก่ตวัละครอื่น แต่ไมร่นุแรง 
3. ทา่ทาง หมายถงึ กริยิาอาการของตวัละครโดยผูด้สูนใจเฉพาะผูก้ระทาํกริยิานัน้  
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4. การขูเ่ขญ็ หมายถงึ การแสดงทาทางบ่งเจตนาทีจ่ะทาํรา้ยตวัละครอื่น 
5. การดา่ หมายถงึ การใชว้าจารนุแรงและเปิดเผย แสดงความโกรธและความมุง่รา้ย 

ต่อตวัละครอื่น 
6. การพดูขู ่หมายถงึ การกล่าววาจาบ่งเจตนาทีจ่ะทาํรา้ยตวัละครอื่น 
7. การเสยีดส ีหมายถงึ การใชว้าจาเพือ่ใหต้วัละครอื่นเจบ็ใจหรอือายใจแต่ไมต่รงไป 

ตรงมาโดยผูพ้ดูจะมเีจตนารา้ยหรอืไมก่ต็าม 
8. การไล่เสยีง หมายถงึ การกล่าววาจาซกัฟอกตวัละครอื่นเพือ่ใหค้วามจรงิบางอยา่ง 

ประจกัษ์ 
9. การลวง หมายถงึ การพดูเพือ่ใหต้วัละครอื่นเขา้ใจผดิหรอืไมส่งสยัเจตนาของผูพ้ดู 
10. การยัว่แหย ่หมายถงึ การกล่าววาจาลอ้เลยีนตวัละครอื่นโดยไมม่เีจตนารา้ย 
11. การโอ้อวด หมายถึง การกล่าววาจาให้ตวัละครอื่นเข้าใจว่า ผู้พูดมคีวามสามารถ    

ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงเกนิกวา่ทีเ่ป็นจรงิหรอืทัง้ทีไ่มม่คีวามจรงิ 
12. การพรํ่าเพอ้ หมายถงึ การกล่าววาจาแสดงความวติก ความน้อยใจ ฯลฯ เกนิสมควร 
13. การแกต้วั หมายถงึ การกล่าววาจากลบเกลื่อนความผดิหรอืใหผู้พ้ดูพน้ผดิ 
14. การขอโทษ หมายถงึ การกล่าววาจารบัผดิอยา่งชดัเจน 
15. การวงิวอน หมายถงึ การกล่าววาจาเพือ่ขอรอ้งตวัละครอื่นอยา่งเกนิสมควร 

  
  ใกลรุ้่ง อามระดษิ (2533) ศกึษาเรื่องรอ้ยแกว้แนวขบขนัของไทย ตัง้แต่รชักาลที ่5 ถงึ
รัชกาลที่ 7 โดยศึกษาในด้านองค์ประกอบ กลวิธีการประพันธ์และความสัมพันธ์กับสังคม 
ผลการวจิยัสรปุวา่รอ้ยแกว้แนวขบขนัของไทยตัง้แต่รชักาลที ่5 ถงึรชักาลที ่7 ดา้นองคป์ระกอบและ
กลวธิกีารประพนัธส์ามารถจําแนกได ้6 กลุ่ม สว่นใหญ่จะเสนอแนวคดิทีผ่กูพนักบัยุคสมยักบัสงัคม 
ตัวละครเอกมักมีข้อบกพร่อง การใช้ภาษาเบี่ยงเบนไปจากลักษณะการใช้ภาษาโดยทัว่ไป 
นอกจากนัน้ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยอนัเป็นผลมาจากการรบัอารยธรรม
จากตะวนัตก 
 
  กนกวรรณ สุวรรณวทิย ์(2539) ศกึษาอารมณ์ขนัในวรรณกรรมของไมตร ีลมิปิชาต ิเพื่อ
ศกึษากลวธิกีารสรา้งอารมณ์ขนัในวรรณกรรมประเภทบนัเทงิคดแีละสาระคดขีองไมตร ีลมิปิชาต ิ
พบว่ามกีลวิธีการสร้างอารมณ์ขนั 3 ด้านคือ 1.เน้ือหา 2.ภาษา 3. กลวิธีการเล่าเรื่อง เน้ือเรื่อง       
ทีนํ่ามาสรา้งความขบขนัไดแ้ก่เรื่องสปัดน ลกัษณะรปูร่างของคน พฤตกิรรมของคน ในเรื่องขบขนัมี
ทัง้ขอ้ตําหนิและขอ้เสนอแนะขอ้บกพรอ่ง การศกึษาของกนกวรรณ สุวรรณวทิยแ์สดงใหเ้หน็รสนิยม
เรือ่งอารมณ์ขนัของคนไทย โดยบทบาทของเรือ่งขบขนัทีพ่บคอืเป็นภาพสะทอ้นสงัคมและใชอ้ารมณ์
ขนัเพือ่ตําหนิขอ้บกพรอ่งของสงัคมตลอดจนเป็นขอ้เสนอแนะในการแกป้ญัหาดว้ย 
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  สุรพล บณัฑุเศรณี (2539) ศกึษา อารมณ์ขนัใน พล นิกร กมิหงวน ของป.อนิทรปาลติ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศกึษากลไกการสรา้งอารมณ์ขนั และวเิคราะหต์คีวามมุขตลก พบว่ากลวธิกีารสรา้ง
อารมณ์ขนัม ี5 ประเภท คอื อารมณ์ขนัที่เกดิจากบุคลกิ อากปักริยิา พฤตกิรรม สถานการณ์ และ
คําพูด โดยอารมณ์ขนัดงักล่าวมุ่งประชด เสยีดส ีเยาะเย้ยและล้อเล่น โดยการกลบัหวักลบัหาง   
เป็นหวัใจสําคญัของนวนิยายชุดน้ี เน้ือหาสะทอ้นค่านิยมของสงัคมไทยในช่วงต้นสงครามโลกครัง้  
ที ่2 จนถงึสมยัรชักาลของจอมพล ป.พบิลูสงคราม 
 

หทยัวรรณ ไชยะกุล (2539) ศกึษาเรื่องการสรา้งมุขตลกในเรื่องขาํขนัของลา้นนา ผา่น
เรื่องขาํขนัลา้นนา 740 เรื่อง ผลการวจิยัพบว่าเรื่องขาํขนัลา้นนาหรอื “เจีย้กอ้ม” เหล่าน้ีเป็นนิทาน
ตลกขนาดสัน้ทีม่โีครงเรือ่งไมซ่บัซอ้น สว่นวธิกีารสรา้งมุขตลกนัน้สรา้งขึน้จากพฤตกิรรมแสดง 17 
พฤตกิรรม อนัไดแ้ก่ การใชก้ลลวง เรื่องเกีย่วกบัเพศ ความหลงลมื-ขาดสต ิ ความโง-่ความฉลาด 
ความละโมบ-ความตระหน่ี เรื่องโม-้โออ้วด ความเขา้ใจผดิความกลวัเสยีหน้า การเยย้หยนั      
ความเกีย่งงอน ความเขนิอาย ความกลวัเกนิเหตุ การกล่าวหาทีผ่ดิ ชวีติผกผนั ความโกรธ และ  
การใชภ้าษาสื่อสาร ซึง่มตีวัละครคอืคนจากกลุ่มต่างๆ ในสงัคม เช่น กลุ่มนกับวชและผูเ้กีย่วขอ้ง 
หรอืกลุ่มคนในครอบครวั เป็นตน้ 

 
   วลัลภา  สวา่งแจง้ (2542) ศกึษาเรื่อง “อารมณ์ขนัของพยาบาลวชิาชพีทีใ่หก้ารดแูลผูป้ว่ย
จติเวช” ผูว้จิยัศกึษาอารมณ์ขนัและวธิกีารทีช่่วยใหเ้กดิอารมณ์ขนัของพยาบาลวชิาชพีทีใ่หก้ารดแูล
ผู้ป่วยจิตเวช ของโรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต 10 แห่ง จํานวน 233 คน พบว่า       
กลุ่มตวัอย่างมคีวามชื่นชอบต่ออารมณ์ขนั และใชอ้ารมณ์ขนัในการเผชญิความเครยีด โดยวธิกีาร  
ที่ทําให้เกิดอารมณ์ขนั คือ การดูรายการโทรทศัน์ที่สนุกสนานการดูภาพยนตร์ การอ่านหนังสอื 
การศกึษาของวลัลภา สวา่งแจง้แสดงใหเ้หน็บทบาทของอารมณ์ขนัต่อจติใจไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
  ธนวฒัน์ กูมรนาถ (2546) ศกึษาเรื่องตวัละครในนิทานมุขตลกภาคกลาง: การศกึษาเชงิ
วเิคราะห ์ผลจากการศกึษาพบว่าตวัละครในนิทานมุขตลกแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มคอืกลุ่มนักบวช กลุ่ม
เครอืญาต ิกลุ่มคนต่างชาตต่ิางสงัคม และกลุ่มคนยากไรแ้ละพกิาร โดยตวัละครตลกจะเป็นตวัละคร
ทีพ่า่ยแพต่้อความปรารถนาฝา่ยตํ่า มบุีคลกิภาพทีป่ระสานกนัระหวา่งความรกัและความกา้วรา้ว อนั
เน่ืองจากสญัชาตญาณมุ่งเป็นกบัสญัชาตญาณมุ่งตายของแต่ละบุคคล โดยตวัละครทัง้หมดสะทอ้น
ภาพของสงัคมไทยภาคกลาง 

 
  สดุารตัน์ บวัศร ี(2547) ศกึษาเรื่องการศกึษาภาษาและกลวธิกีารสรา้งอารมณ์ขนัจากเรื่อง
ขบขนัในนิตยสารแพรวและชวีจติ เพื่อศกึษาภาษาทีใ่ชใ้นเรื่องขบขนัและกลวธิกีารสรา้งอารมณ์ขนั 
ทีป่รากฏในเรือ่งขบขนั ผลการศกึษาพบลกัษณะภาษาทีใ่ชใ้นเรือ่งขบขนั 3 ดา้น คอื 1.ดา้นการใชค้าํ
และกลุ่มคาํมกีารใชค้าํทีใ่ชใ้นภาษาพดู คาํภาษาต่างประเทศ คาํซอ้น คาํซํ้า และคาํขยาย 2.ดา้นการ
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ใชป้ระโยคมกีารใชป้ระโยคคําถาม ประโยคคําสัง่ และประโยคบอกเล่า 3.ดา้นการใชเ้ครื่องหมาย    
มกีารใชเ้ครือ่งหมายทีถู่กตอ้งและการใชเ้ครื่องหมายทีแ่ตกต่างไปจากหลกัเกณฑก์ารใชเ้ครื่องหมาย
วรรคตอน ส่วนผลการหากลวธิกีารสรา้งอารมณ์ขนันัน้มหีลกัการที่ใชก้ลวธิสีรา้งจากเน้ือเรื่องและ
กลวธิทีี่สรา้งจากภาษาไดก้ลวธิยี่อยรวมทัง้หมด 27 กลวธิ ีกลวธิทีี่พบมากที่สุดคอืความไม่เขา้กนั 
สดุารตัน์ตัง้ขอ้สงัเกตวา่วธิน้ีีมคีวามเป็นสากลจงึมกัใชใ้นงานเขยีน 
 
  วรรณรนิทร์  วนิิจกจิเจรญิ (2547) ศกึษาเรื่องการใช้ภาษาเพื่อสรา้งอารมณ์ขนัในเพลง
ตลกคาํเมอืง : การศกึษาตามแนวอรรถศาสตร ์และวจันปฏบิตัศิาสตร ์โดยศกึษาบทพดูจาํนวน 660 
บท ในเพลงตลกคําเมอืงที่เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2535 – 2545 ผลการศกึษาพบว่าในเพลงตลก   
คําเมอืงมกีารสรา้งอารมณ์ขนัตามแนววจันปฏบิตัิศาสตร์ มากกว่าตามแนวอรรถศาสตร ์โดยการ
สรา้งอารมณ์ขนัตามแนววจันปฏบิตัศิาสตร ์พบกลวธิดีงัน้ี 1.การใชค้วามหมายบ่งชีเ้ป็นนยั 2.การใช้
การเป็นไปตามคาดนัย 3.การใช้วจันกรรมตรง 4.การใช้วจันกรรมความหมาย 5.การใช้หลกัการ
ร่วมมอืในการสนทนาดา้นคุณภาพ 6.การใชว้จันกรรมออ้ม 7.การใชห้ลกัการร่วมมอืในการสนทนา
ด้านปริมาณ  8.การใช้วัจนกรรมตามอักษร 9.การใช้หลักการร่วมมือในการสนทนาด้าน
ความสมัพนัธ์ ส่วนการสรา้งอารมณ์ขนัตามแนวอรรถศาสตรม์กีลวธิดีงัน้ี 1.การใชค้วามหมายตาม
บรบิท 2.การใชค้าํพอ้งเสยีง 3.การใชค้ําพอ้งความหมาย 4.การใชค้วามหมายประจาํรปู 5.การใชค้ํา
เกนิคูก่นั 6.การใชค้าํรว่มกลุ่ม 7.การใชค้าํแยง้ความหมาย 8.การใชค้าํหลายหน้าที ่
 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับทละครนอกเรือ่งสงัขท์อง 
  2.1. ภมิูหลงับทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระ

พทุธเลิศหล้านภาลยั 
   ราตร ีผลาภริมยต์ัง้ขอ้สนันิษฐานว่าเรื่องสงัขท์องน่าจะเป็นนิทานทีไ่ทยรบัมาจากอนิเดยี
โดยสงัเกตจากพธิแีต่งงานในเรื่องที่ใหผู้ห้ญงิเป็นฝ่ายเลอืกผูช้ายว่าไม่ใช่ธรรมเนียมของชาวไทย  
แต่สอดคล้องกบัอนิเดยี ราตร ีผลาภริมย์(2520: 275-285) ศกึษาเปรยีบเทยีบนิทานสงัขท์อง     
ของไทยกับนิทานอินเดียเรื่องท้าววิกรมาทิตย์ตอนเลือกคู่พบว่ามีเน้ือหาคล้ายคลึงกันจึงได้
สนันิษฐานถงึการเดนิทางของเรือ่งสงัขท์องวา่ 
 

เรื่องสังข์ทองของไทยคล้ายกับนิทานเบงกอลเรื่องท้าววิกรมาทิตย์ตอนเลือกคู ่        
ของอนิเดยี อกีทัง้ประเพณีการแต่งงานในเรื่องกส็อดคลอ้งกบัธรรมเนียมของชาวอนิเดยี ดงันัน้เรื่อง   
สงัขท์องน่าจะมใีนอนิเดยีก่อน ต่อมานิทานเรื่องน้ีคงเผยแพรเ่ขา้มาสูป่ระเทศไทยพรอ้มกบัวฒันธรรม
อนิเดยีอื่นๆ ทีเ่ริม่เผยแพรเ่ขา้ประเทศไทยราว พ.ศ. 110 โดยเดนิทางทางเรอืเขา้มาทางภาคใตก้่อน 
ต่อมาชาวเหนือมกีารนิมนต์พระเถระจากจงัหวดันครศรธีรรมราชขึ้นไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา  
ลทัธลิงักาวงศ์ พระภกิษุชาวเหนือคงได้ฟงันิทานเรื่องหอยสงัขจ์ากพระเถระแล้วนํามาแต่งเป็น   
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ปญัญาสชาดกเลียนแบบนิบาตชาดก นิทานเรื่องสงัข์ทองก็แพร่หลายไปสู่อยุธยาเป็นที่ชื่นชอบ       
มกีารนําไปแต่งเป็นสงัขท์องกลอนสวดและละครนอกเรือ่งสงัขท์อง 

 
หลังจากได้ร ับการเผยแพร่ในเมืองไทย เรื่องสังข์ทองก็ได้ร ับความนิยมอย่างมาก        

และแพร่หลายไปสู่ภูมภิาคต่างๆ ของไทยจากการสํารวจของวชัราภรณ์ ดษิฐป้าน (2545: 12) 
สามารถรวบรวมนิทานเรื่องสงัข์ทองได้ถึง 72 สํานวน ความนิยมและความแพร่หลายน้ีทําให ้    
เรื่องสงัข์ทองผูกพนัเข้ากบัคนไทยและกลายเป็นส่วนหน่ึงของประวตัิศาสตร์ชุมชนต่างๆ ดงัที ่  
ราตร ีผลาภริมย ์(2520: 96 -148) กล่าววา่ 

 
ในภาคใต้มนิีทานเรื่องสงัขท์องจงัหวดัพงังาชาวบ้านมคีวามเชื่อว่าเมอืงรา้งที่ทุ่งตึกใน  

เขตอาํเภอเมอืงคะบุรเีป็นเมอืงยศวมิล จติรกรรมฝาผนงัรปูปลาและสตัวส์ีเ่ทา้ทีเ่กาะปนัหย ีเชื่อวา่เป็น
เวทมนตร์ที่นางพนัธุรตัน์เขยีนใหพ้ระสงัข ์ภาคเหนือมเีรื่องสงัขท์องจงัหวดัอุตรดติถ์ชาวบ้านเชื่อว่า 
ทุ่งยัง้เป็นเมอืงของทา้วยศวมิล มลีานศลิาแลงเชื่อว่าเป็นสนามทีพ่ระสงัขต์คีลกีบัพระอนิทร ์สว่นภาค
กลางมเีรือ่งสงัขท์องจงัหวดันครสวรรคม์ภีูเขาลูกหน่ึงชื่อวา่เขานางพนัธุรตั มรีอ่งรอยการเขยีนผนงัถํ้า
เชื่อวา่เป็นเวทยม์นตรท์ีน่างพนัธุรตัเขยีนใหพ้ระสงัข ์ 

  
 ความนิยมน้ีแสดงให้เห็นว่าเรื่องสงัข์ทองมีเน้ือหาเหมาะสมกบัรสนิยมของคนไทยได ้  
เป็นอย่างด ีเรื่องสงัขท์องทีพ่บตามแหล่งต่างๆ ของไทยส่วนมากอยู่ในรูปของนิทานมุขปาฐะเพิง่มี
การจดบนัทกึเป็นลายลกัษณ์ภายหลงั การเล่าต่อๆ กนัมาทําใหม้กีารแต่งเตมิเปลี่ยนแปลงเน้ือหา 
อยู่ตลอดจงึไม่สามารถระบุไดแ้น่นอนว่าเรื่องสงัขท์องเกดิครัง้แรกขึน้ในสมยัใดและเกดิในชุมชนใด
ก่อน โดยวรรณคดีลายลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ถึงปจัจุบัน เช่น สุวรรณสงัข์ชาดกในปญัญาสชาดก     
สงัขท์องกลอนสวดสมยัอยุธยา สงัขท์องคําฉันทส์มยัอยุธยา บทละครนอกสงัขท์องฉบบับอยุธยา 
ฯลฯ โดยสว่นใหญ่ชาํรดุเสยีหายมเีน้ือหาไมค่รบถว้นสมบรูณ์   

ในสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้นพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัทรงพระราชนิพนธ ์      
บทละครนอกขึน้ 5 เรือ่งคอื สงัขท์อง ไชยเชษฐ ์มณพีชิยั ไกรทอง คาว ีแต่มเีพยีงเรือ่งสงัขท์องเพยีง
เรื่องเดยีวที่ได้รบัการพระราชนิพนธ์ตัง้แต่ต้นจนจบและเป็นเรื่องที่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก
จนถงึปจัจุบนั อภลิกัษณ์ เกษมผลกลู (2547: 2) กล่าวถงึความนิยมน้ีวา่  

 
เรื่องราวของพระสงัขห์รอืเจา้เงาะเป็นทีรู่จ้กัของชาวบา้นทัว่ไปเป็นอย่างดสีะทอ้นใหเ้หน็

ถึงความนิยมของประชาชนที่มีต่อวรรณกรรมเรื่องสงัข์ทอง สงัข์ทองฉบบัที่เป็นที่รู้จ ักกันอย่าง
แพรห่ลายในปจัจุบนัคอืบทละครนอกเรื่องสงัขท์องพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้
นภาลยั 

 
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ได ้     

เป็นอย่างดคีอืบทละครนอกฉบบัน้ีได้รบัการนําเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น การนําไปแสดงละคร    
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การนําไปดดัแปลงเป็นนิทาน การต์ูน ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร ์ได้รบัการแปลเป็นภาษาองักฤษ 
ฯลฯ  โดยความโดดเด่นสาํหรบับทละครนอกเรื่องสงัขท์องสาํนวนน้ีคอืการสรา้งอารมณ์ขนั ตวัละคร
เจา้เงาะ ทา้วสามนต ์หกเขย ลว้นไดร้บัการจดจาํในฐานะตวัละครทีส่รา้งความขบขนัทัง้สิน้ 
 

พระราชประวติัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั(พ.ศ. 2310 - พ.ศ. 2367) 
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระพุทธ 
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมสมเดจ็พระอมรนิทรามาตย ์ทรงพระราชสมภพเมื่อวนัพุธ ขึน้ 7 คํ่า 
เดอืน 4 ปีกุน เวลาเชา้ 5 ยาม ตรงกบัวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2310 เป็นพระราชโอรสพระองค ์  
ที ่4 ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มพีระนามเดมิว่า ฉิม ในปีที่ประสูตพิระ
ราชบดิาทรงดํารงตําแหน่งหลวงยกกระบตัรเมอืงราชบุร ีพระองค์ประสูตไิดไ้ม่นานกรุงศรอียุธยา    
กเ็สยีแก่พม่า ในวนัที ่7 เมษายน พ.ศ. 2310 ต่อมาเมื่อพระเจา้ตากสนิทรงกูก้รุงไดส้าํเรจ็ พระราช
บดิากท็รงเขา้รบัราชการในรชัสมยัพระเจา้ตาก  

วนัที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรง
ปราบดาภเิษกเป็นพระมหากษตัรยิ ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัทรงไดร้บัการสถาปนา
เป็นสมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงอศิรสุนทร ขณะมพีระชนมายุได้ 15 พรรษา ต่อมา   
ใน พ.ศ. 2352 ทรงได้รบัการสถาปนาเป็นกรมพระราชวงับวรสถานมงคล เสด็จขึ้นครองราชย ์     
ในวนัที ่7 กนัยายน พ.ศ. 2352  

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัเสดจ็สวรรคตในวนัที ่21 ก.ค. พ.ศ. 2367 ขณะ  
มพีระชนมายุได้ 57 พรรษา 5 เดือน รวมสริดิํารงราชสมบตัิ 15 ปี มพีระราชโอรสพระราชธิดา    
รวมทัง้สิน้ 73 พระองค ์  
   

ยคุสมยัท่ีประพนัธ ์
บทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์น้ีประพนัธ์ขึน้เมื่อใดไม่ทราบระยะเวลาที่

แน่นอน สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (บทละครนอก. 2545: (3)) ทรง
สนันิษฐานเรือ่งระยะเวลาในการพระราชนิพนธว์า่ 
 

แต่พระราชนิพนธ์บทละครทัง้ 6 เรื่องน้ี จะทรงพระราชนิพนธ์เรื่องไหนก่อนเรื่องไหน     
ทหีลงั ขอ้น้ีหาปรากฏคําชี้แจงมาแต่ก่อนไม่ ได้แต่สงัเกตสํานวนกลอน ขา้พเจ้าสนันิษฐานว่าเห็น    
จะทรงพระราชนิพนธ์เรื่องไชยเชษฐ์ก่อนแล้วเรื่องอื่นๆ ต่อมา ทํานองเรยีงลําดบัไวใ้นสมุดน้ี เชื่อว่า
เรือ่งคาวนีัน้เหน็จะทรงทหีลงัเรือ่งอื่นๆ เพราะสงัเกตดทูัง้ทางความและทางกลอนชํ่าชองยิง่นกั 

 
ในการพระราชนิพนธ์วรรณคดเีรื่องต่างๆ นัน้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั

ไม่ไดท้รงพระราชนิพนธ์เพยีงพระองค์เดยีวทัง้หมด แต่มกีวอีื่นช่วยแต่งถวาย ดงัที่สมเดจ็พระเจา้
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บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (อา้งถงึในสมพนัธุ ์เลขะพนัธ.์ 2530: 94 - 95) กล่าวถงึ
การทรงพระราชนิพนธบ์ทละครในสมยัรชักาลที ่2 ไวว้า่ 

 
ในการทรงพระราชนิพนธ์บทละครครัง้รชักาลที่ 2 นัน้ทรงเลอืกสรรเจ้านายและ 

ขา้ราชการทีเ่ป็นกวชีาํนาญกลอนไวส้าํหรบัทรงปรกึษา กล่าววา่ม ี 7 คนดว้ยกนั ทีท่ราบแน่ คอืกรม
หมื่นเจษฎาบดนิทร ์ เจา้ฟ้ากรมหลวงพทิกัษ์มนตร ี ขนุสนุทรโวหาร(ภู่) และอาจมกีรมหมื่นสุรนิทร
รกัษ์และพระยาไชยวชิติ (เผอืก) ดว้ย ตอนใดทีไ่มท่รงพระราชนิพนธเ์องกพ็ระราชทานใหก้วเีหล่านัน้
รบัตดัตอนไปแต่งแลว้นํามาอ่านถวายในทีป่ระชุมกวหีน้าพระทีน่ัง่เพือ่ชว่ยกนัแกไ้ขอกีชัน้หน่ึง 

 
บทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์เองกม็กีวอีื่นช่วยแต่งถวายหลายคน เช่น 

กรมหมื่นเจษฎาบดนิทร ์ ขุนสุนทรโวหาร(ภู่) เป็นต้น สาเหตุที่ทราบว่ามกีวสีองท่านน้ีกม็าจาก
เหตุการณ์ความขดัแยง้หน้าพระทีน่ัง่ระหว่างกรมหมื่นเจษฎาบดนิทรก์บัขนุสุนทรโวหาร(ภู่) ในการ
ทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องสงัข์ทองตอนเลือกคู่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารง     
ราชานุภาพ (2464: 115-116) กล่าวถงึเหตุการณ์น้ีวา่ 

 
เมื่อทรงพระราชนิพนธ์เรื่องสงัขท์องพระบาทสมเด็จฯพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัทรงรบับท

ตอนตน้ไปแต่ง ทรงแต่งบททา้วสามนตป์รารภจะใหล้กูสาวเลอืกคูว่า่ 
 

 “จาํจะปลกูฝงัเสยียงัแลว้  ใหล้กูแกว้สมมาดปรารถนา” 
 

เมื่ออ่านถวายสุนทรภู่กล่าวเปนคําถามว่า “ลูกปรารถนาอะไร” พระบาทสมเดจ็ฯ พระนัง่
เกลา้เจา้อยูห่วัจงึทรงแกเ้ปน 

 
 “จาํจะปลกูฝงัเสยียงัแลว้  ใหล้กูแกว้มคีูเ่สน่หา” 
 

จดุมุ่งหมายในการประพนัธ ์
เพือ่ใหค้ณะละครหญงิของหลวงแสดงซึง่ถอืเป็นความเปลีย่นแปลงของการแสดงละครนอก 

เพราะแต่เดมิละครนอกใชต้วัละครชายลว้นในการแสดง เมื่อทรงพระราชนิพนธส์าํหรบัละครผูห้ญงิ 
กม็กีารปรบัเปลีย่นทา่ราํ การแต่งกาย ฯลฯ ซึง่ไดถ้อืเป็นแบบฉบบัสบืมาถงึปจัจุบนั 

 
 2.2. คณุค่าของเร่ืองสงัขท์อง 

การที่เรื่องสงัขท์องได้รบัความนิยมสบืต่อกนัมาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัแสดงใหเ้หน็ว่า
เรื่องสงัขท์องมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัรสนิยมของคนไทย สามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้ัง้ผูเ้ล่า
และผู้ฟงั แม้เรื่องเล่าจะเป็นเรื่องสมมุติแต่ก็มีคุณค่าแฝงอยู่มากมาย เสาวลกัษณ์ อนันตศานต ์
(2541: 277) กล่าวถงึการศกึษานิทานวา่ 
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นิทานคอืซากทีจ่ะนําไปสูช่วีติ การทีต่วัละครแมจ้ะแปลกประหลาด แต่กถ็ูกประดษิฐส์รา้ง
โดยคนธรรมดาจึงมีความรู้สกึนึกคิด อารมณ์ เช่นเดียวกบัมนุษย์ธรรมดา เราจึงสามารถอธิบาย
พฤตกิรรมเหลา่นัน้ไดเ้ชน่เดยีวกบัการอธบิายคนธรรมดา 

 
 เรื่องสงัขท์องมไิดส้ะทอ้นเพยีงความคดิในอดตีเท่านัน้  แต่ยงัสามารถสะทอ้นความรูส้กึ 
นึกคดิของคนในสงัคมในปจัจุบนัไดอ้กีดว้ย ศริาพร ณ ถลาง (2539: บทคดัยอ่) ศกึษาเรื่อง “ศกึษา
สงัขท์อง: ความแตกต่างในการตีความโดยบุคคลต่างสถานภาพในครอบครวั” โดยนํานิทานเรื่อง 
สงัข์ทองมาเป็นกรณีศึกษาในการเก็บขอ้มูลภาคสนามที่จงัหวดัสงิห์บุร ีเรื่องการตีความบทบาท  
ของตวัละครเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลสถานภาพต่างๆ ในครอบครวั โดยเฉพาะพ่อตา 
ลูกเขย เมยีหลวง เมยีน้อย ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างตคีวามหรอืวนิิจฉัยพฤติกรรมตวัละคร 
โดยใชส้ถานภาพหรอืบทบาททีต่นดํารงอยู่ในครอบครวัทําความเขา้ใจละคร จากการศกึษาของ  
ศริาพรแสดงใหเ้หน็ว่าเรื่องสงัขท์องมคีวามสมัพนัธก์บัสงัคมปจัจุบนัดว้ย โดยเฉพาะในประเดน็เรื่อง
ความขดัแย้งในละครมีความสัมพันธ์กับความขดัแย้งที่ปรากฏจริงในสังคมไทยแสดงให้เห็น
ความสมัพนัธร์ะหวา่งนิทานกบัสงัคมไดเ้ป็นอยา่งด ี

นอกจากนําเสนอเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนิทานหรอืเรื่องเล่ายงัถูกใช ้  
เป็นเครื่องมือในการควบคุมโลกทศัน์หรือถ่ายทอดโลกทศัน์จากบุคคลหน่ึงไปสู่บุคคลอื่น ดงัที ่  
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์(2541: 81) กล่าวถึงคุณค่าของเรื่องสังข์ทองว่า “เรื่องสังข์ทองเป็น
อุดมการณ์ที่ผู้แต่งต้องการปลูกฝงัให้สงัคม” สอดคล้องกบัเบญจวรรณ ฉัตระเนตร (2518: 212) 
กล่าวถงึคุณคา่ของเรือ่งสงัขท์องวา่  
 

  เรือ่งสงัขท์องมแีก่นเรื่องมุง่สรา้งสรรคส์งัคมไทย เพราะเสนอแนวทางประพฤตปิฏบิตัิ
ที่ดใีห้เป็นแบบอย่างในการดําเนินชวีติและเสนอแนวทางประพฤตปิฏบิตัิที่ไม่ดเีพื่อให้เห็นตวัอย่าง
ในทางเสือ่มจะไดเ้ป็นเครื่องเตอืนใจไม่ประพฤตปิฏบิตัติามนัน้และดว้ยเหตุทีแ่นวทางประพฤตปิฏบิตั ิ
ทีป่รากฏเป็นแก่นเรือ่งยงัคงใชไ้ดใ้นสงัคมปจัจุบนั จงึมผีลใหพ้ระราชนิพนธบ์ทละครนอกยงัคงทนัสมยั
และอยูใ่นความสนใจของคนทัว่ไปตราบเทา่ทุกวนัน้ี  

 
โดยขอ้คดิสําคญัในแก่นเรื่องที่สามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นชวีติไดค้อืการพจิารณาบุคคล 

ไม่ควรพจิารณาเพยีงรูปลกัษณ์ภายนอกเสาวลกัษณ์ อนันตศานต์ (2538: 219) กล่าวถึงแง่คดิใน
เรือ่งน้ีวา่  

การสร้างเรื่องในลกัษณะน้ีก็คงมคีวามมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้ขอ้คดิว่า การพจิารณาบุคคลนัน้  
ไม่ควรพิจารณาจากรูปร่างหน้าตา ชาติตระกูลหรือยศศักดิ  ์แต่ควรพิจารณาที่สติปญัญา ความรู ้
ความสามารถ และความดงีาม สิง่เหล่าน้ีอาจจะแฝงอยู่ในตวับุคคล เช่นเดยีวกบัรูปทองที่แฝงอยู่ในรูปเงาะ   
กไ็ด ้
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 แต่คุณค่าที่เป็นประเดน็สําคญัของบทละครนอกเรื่องสงัขท์องคอืการใหค้วามสนุกสนาน
เพลดิเพลนิซึง่ถอืเป็นเป้าหมายหลกัของการประพนัธบ์ทละครนอก โดยในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์อง
ฉบบัพระราชนิพนธม์อีารมณ์ขนัปรากฏอยูม่ากมายทัง้ในเน้ือเรือ่ง ตวัละคร ภาษา ฯลฯ 

 
2.3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับทละครนอกเร่ืองสงัขท์อง 

 
เสาวลกัษณ์  อนนัตศานต ์(2515) ศกึษาบทละครนอกสมยัอยธุยา จาํนวน 19 เรื่องในดา้น

ประวตัิความเป็นมา กลวิธีการจารกึ แก่นเรื่อง โครงเรื่อง ลกัษณะคําประพนัธ์ เพลง แบบแผน    
การแสดงละคร ผลการศกึษาของเสาวลกัษณ์แสดงใหเ้หน็วา่บทละครนอกเป็นภาพสะทอ้นสงัคมไทย
ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ สภาพจิตใจ ความเชื่อ ความยึดมัน่ และขนบธรรมเนียมประเพณ ี       
ของชาวบ้าน โดยบทละครนอกในสมัยอยุธยาหลายเรื่องเป็นต้นเค้าของละครนอกฉบับ
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั 

 
เบญจวรรณ ฉัตระเนตร (2518) ศึกษาพระราชนิพนธ์บทละครนอกในรัชกาลที่ 2: 

การศึกษาเชิงวิจารณ์  เพื่อพิจารณาคุณค่าของแก่นเรื่อง สัญลักษณ์ และโวหารภาพพจน์          
โดยละเอยีด พบวา่องคป์ระกอบทัง้ 3 ประการมสีว่นทาํใหบ้ทละครนอกของพระบาทสมเดจ็พระพุทธ
เลศิหลา้นภาลยัเป็นผลงานชิน้เอก ในเรื่องสงัขท์องแก่นเรื่องมุ่งสรา้งสรรคส์งัคมไทย เป็นแนวทาง
ประพฤตปิฏบิตัใินทางทีด่ ีสญัลกัษณ์ทีพ่บในเรื่องสงัขท์องคอื รปูหอยสงัข ์รปูเงาะ บ่อทอง รปูทอง 
รูปยกัษ์ของนางพนัธุรตั รูปมนุษย์ของนางพนัธุรตั และพระอินทร์ โวหารภาพพจน์ที่นิยมใช้คือ
อุปมาอุปไมยซึง่การใชโ้วหารภาพพจน์ชว่ยใหเ้ขา้ใจเน้ือเรือ่งไดง้า่ยและรวดเรว็ขึน้ 

 
ราตร ีผลาภริมย์ (2520) ศกึษาการศกึษาเชงิวเิคราะหเ์รื่องสงัขท์อง โดยนํานิทานเรื่อง  

สงัขท์องในภูมภิาคต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศมาศกึษาเปรยีบเทยีบว่ามคีวามเหมอืนหรอืต่างกนั
อย่างไรบ้าง ราตรสีนันิษฐานว่าเรื่องสงัขท์องไม่น่าจะเป็นนิทานพืน้เมอืงของไทย เพราะประเพณี
การใหผู้ห้ญงิเป็นฝ่ายเลอืกผูช้ายไม่ใช่ประเพณีไทย เมื่อศกึษาเปรยีบเทยีบกบันิทานต่างชาตแิล้ว
พบว่าเรื่องสงัขท์องมคีวามคล้ายคลงึกบันิทานของอนิเดยีและประเพณีการเลอืกคู่กส็อดคล้องกบั
ประเพณีอนิเดยี จงึสนันิษฐานว่าเรื่องสงัขท์องน่าจะไดร้บัอทิธพิลจากอนิเดยี โดยเรื่องสงัขท์องของ
ไทย สามารถสะท้อนภาพสงัคม สภาพความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของ   
คนในสงัคม  

 
สมพร  ร่วมสุข (2521) ศกึษาวเิคราะหบ์ทบาทตวัละครอมนุษยใ์นบทละครในและละคร

นอก เพื่อคน้ควา้เกี่ยวกบัทีม่า ลกัษณะ อุปนิสยั ประเภท บทบาท และคุณค่าของตวัละครอมนุษย ์
ผลการศึกษาพบว่าตวัละครอมนุษย์ในบทละครในและบทละครนอกส่วนใหญ่มทีี่มาจากศาสนา 
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ความเชื่อในคตพิราหมณ์ และคตพิุทธศาสนา ชวา เป็นตน้ ตวัละครอมนุษยแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท
คอืตวัละครฝา่ยดแีละตวัละครฝา่ยรา้ย โดยตวัละครอมนุษยม์คีุณค่าในการดาํเนินเรื่องทาํใหเ้น้ือหามี
ความน่าสนใจและมคีุณคา่ดา้นการสอนศลีธรรมอกีดว้ย 

 
ยุรฉัตร บุญสนิท (2522) ศกึษาพระราชนิพนธ์บทละครนอกในพระบาทสมเดจ็พระพุทธ

เลิศหล้านภาลยั: การวเิคราะห์ในด้านระบบครอบครวัและการสมรส เพื่อศึกษาแนวคดิ อทิธิพล 
รวมถึงวิธีการแก้ปญัหาความขดัแย้งในครอบครวั พบว่าภาพสะท้อนสงัคมในละครนอกมคีวาม
คลา้ยคลงึกบัลกัษณะครอบครวัและการสมรสของคนไทยในสมยัอยุธยาตอนปลายและรตันโกสนิทร์
ตอนต้นคอื ในการสมรสผูป้กครองและอํานาจเหนือธรรมชาติมบีทบาทสําคญั ลกัษณะครอบครวั 
เป็นครอบครวัผสมมคีวามสมัพนัธ์ทางเครอืญาตทิัง้ 2 ฝ่ายอย่างใกล้ชดิ โดยใหอ้ํานาจแก่ฝ่ายชาย
เป็นใหญ่ สามารถมีภรรยาได้หลายคน การมอบมรดกจะมอบให้บุตรชายหรือบุตรเขยที่มี
ความสามารถ ตัวละครในละครนอกไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือเสนา แสดงลักษณะนิสยัเหมือน       
คนธรรมดามากว่าตามสถานะในบทบาท เช่น เป็นคนขลาด เงอะงะ ตดัสนิใจผดิพลาด เน้ือเรื่อง   
ในละครนอกดําเนินไปตามคติทําดไีด้ด ีทําชัว่ได้ชัว่และการใหอ้ภยั เรื่องสงัขท์องเป็นวรรณคดทีี่
ได้รบัอิทธิพลจากต่างประเทศทําให้มลีกัษณะแต่งต่างจากสงัคมไทยบ้าง เช่นการให้ผู้หญิงเป็น   
ฝา่ยเลอืกผูช้าย  

 
พฤทธิ ์ ศุภเศรษศริ ิ(2523) ศกึษาลกัษณะความขดัแยง้ในพระราชนิพนธ์บทละครนอก  

ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั เพื่อคน้ควา้ลกัษณะขดัแยง้ ความขดัแยง้และนาฏการ  
ที่เกิดขึ้นจากความขดัแย้ง ตีความความขดัแย้งเหล่านัน้ในแง่ของการสะท้อนภาพสังคมและ       
การแสดงโลกทศัน์ของกว ีพบว่ามคีวามขดัแยง้ดงัน้ี ความขดัแยง้ภายนอก ความขดัแยง้ภายในและ
ความขดัแย้งทางสังคม ความขดัแย้งเหล่านัน้มีความสัมพันธ์กันส่งเสริมการพัฒนาเรื่องและ      
แก่นเรื่องให้ชดัเจนขึ้น โดยความขดัแย้งที่ปรากฏมคีวามสมัพนัธ์กบัสงัคมและกวแีสดงโลกทศัน์   
ต่อลกัษณะขดัแยง้ไวอ้ยา่งน่าสนใจ 

 
อญัชล ีน่ิมสะอาด (2537) ศกึษาการวเิคราะหค์วามหมายแฝงในบทละครนอก พระราช

นิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั ศกึษาบทละครนอก 5 เรื่องพบความหมายแฝง 5 
ลกัษณะคอื ความหมายแฝงในโวหาร ความหมายแฝงในจนิตภาพ ความหมายแฝงในสญัลกัษณ์ 
ความหมายแฝงในเนื้อเรื่อง ความหมายแฝงในตวัละคร โดยความหมายแฝงมคีวามเกี่ยวขอ้งกบั 
การดาํเนินชวีติในครอบครวั การพจิารณาบุคคล การปกครอง ปรชัญา ความรกั 

 
ศิราพร ณ ถลาง (2539) ศึกษาเรื่องศึกษาสงัข์ทอง: ความแตกต่างในการตีความโดย

บุคคลต่างสถานภาพในครอบครวั โดยนํานิทานเรื่องสงัขท์องมาเป็นกรณีศกึษาในการเก็บขอ้มูล
ภาคสนามที่จงัหวดัสงิห์บุร ีเรื่องการตีความบทบาทของตวัละครเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
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บุคคลสถานภาพต่าง ๆ ในครอบครวั โดยเฉพาะพ่อตา ลูกเขย เมยีหลวง เมยีน้อย ผลการวจิยั
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งตคีวามหรอืวนิิจฉยัพฤตกิรรมตวัละครโดยใชส้ถานภาพหรอืบทบาททีต่นดาํรงอยู่
ในครอบครวั  
 

สมบูรณ์ ศรีระสันต์ (2542) ศึกษาวิเคราะห์คํานิยมทางสังคมและการใช้ภาษาจาก         
คําบรภิาษในบทละครนอกพระราชนิพนธ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั ศกึษาการใช้
ถอ้ยคาํในการบรภิาษ 6 ประเดน็ คอื 1.การใชค้าํหยาบ 2.การใชค้าํประชด 3.การใชค้าํเหยยีดหยาม 
4.การใชค้าํกล่าวโทษ 5.การใชค้าํเหน็บแนม 6.การใชค้าํอาฆาต การใชภ้าษาจากคาํบรภิาษสะทอ้น
ค่านิยมทางสงัคม ดา้นกรยิามารยาท ดา้นการเลอืกคู่ครอง ดา้นความกลา้หาญ ดา้นการลงโทษและ
ดา้นความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม 
 

สุภคั มหาวรากร (2548) ศึกษาการแปรรูปวรรณกรรมเรื่องสงัข์ทอง โดยศึกษาเรื่อง    
สงัขท์อง 4 สํานวน คอื สุวรรณสงัขช์าดก บทละครนอกเรื่องสงัขท์องสํานวนอยุธยา บทละครนอก
เรื่องสงัขท์องสํานวนรตันโกสนิทรต์อนต้นและนิทานเรื่องสงัขท์องของจนัทนีย ์พงศ์ประยูร พบว่า
จุดมุ่งหมายในการแต่งและสภาพสงัคมที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมยัมีผลทําให้เรื่องสงัข์ทอง         
มรีายละเอยีดต่างกนั แต่กย็งัมลีกัษณะรว่มทีส่าํคญัคอืตวัละคร 
 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นน้ี ผู้วิจัยจะใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
วเิคราะหอ์ารมณ์ขนัในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้
นภาลยัต่อไป 



บทท่ี 3 
กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัในบทละครนอกเร่ืองสงัขท์อง 

ฉบบัพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั 
 

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัเป็นวิธีการของกวีในการทําให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกขบขนั       
กับเรื่องราวที่กวีนําเสนอ การศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง      
ฉบบัพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัน้ี ผูว้จิยัศกึษาผ่านองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของวรรณคดีว่าองค์ประกอบใดมีส่วนทําให้เกิดอารมณ์ขนับ้างและกวีมีกลวิธีสร้างหรือ
นําเสนออารมณ์ขนัผ่านองค์ประกอบเหล่านัน้อย่างไร ผลการศึกษาพบว่ากวีสร้างอารมณ์ขนั     
ผา่นองคป์ระกอบเหล่าน้ีคอื 

 
1. การสรา้งอารมณ์ขนัจากเน้ือเรือ่ง 
2. การสรา้งอารมณ์ขนัจากตวัละคร 
3. การสรา้งอารมณ์ขนัจากภาษา 

 
1. การสร้างอารมณ์ขนัจากเน้ือเรือ่ง 
  เน้ือเรื่อง หมายถึง เรื่องราวหรอืเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่องที่กวสีร้างขึ้นเพื่อนําเสนอต่อ
ผู้อ่าน โดยหวังว่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวเหล่านัน้ทําให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสนุกสนานได ้         
จากการศึกษาเน้ือเรื่องในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์พบว่าความขดัแย้ง      
หรอืความไมล่งรอยกนัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของเน้ือเรือ่งทีท่าํใหเ้กดิอารมณ์ขนั 

ความขดัแย้งถือเป็นองค์ประกอบสําคญัสําหรบัวรรณคดเีพราะมผีลต่อโครงเรื่องทําให ้ 
เรื่องดําเนินไปอย่างน่าสนใจ ความขดัแยง้ทีป่รากฏในวรรณคดไีม่ใช่สิง่ทีเ่กดิขึน้เองแต่เป็นสิง่ทีก่วี
สรา้งขึน้ ดงันัน้ความขดัแยง้จงึเป็นกลวธินํีาเสนอเรื่องอย่างหน่ึงของกวทีี่ทําใหผู้อ้่านสนใจหรอื    
เกดิความสนุกสนาน กวจีงึตอ้งสรา้งลกัษณะความขดัแยง้เหล่านัน้อย่างประณีตเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
จุดประสงค์ที่ต้องการ ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กวีสร้างเหตุการณ์       
ความขดัแยง้เพือ่ใหเ้น้ือเรือ่งสรา้งความสนุกสนานเพลดิเพลนิแก่ผูอ้า่น 

ความขดัแยง้หรอืความไม่ลงรอยกนัสรา้งความขบขนัเพราะเป็นการนําสิง่ทีไ่ม่เขา้กนั เช่น 
วตัถุ บุคคล ความรูส้กึหรอืความคดิ ฯลฯ ทีแ่ตกต่างกนัมานําเสนอร่วมกนัหรอืนําเสนอสถานการณ์  
ที่ทําให้เกิดความคาดหวงัอย่างใดอย่างหน่ึงแต่ตอนจบกลับไม่ได้เป็นไปตามที่คาด เมื่อผู้อ่าน
มองเหน็ความไม่เขา้กนัหรอืความขดัแยง้กนัระหว่างความรูส้กึหรอืความคาดหวงักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ
ทําให้เกิดอารมณ์ขนัขึ้น ในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กวีสร้างอารมณ์ขนั     
ผา่นความขดัแยง้ดงัน้ี 
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  1.1. เหตกุารณ์ความขดัแย้งจากความไม่ลงรอยกนัของตวัละคร 
   ความไม่ลงรอยกันของตัวละครสร้างความขบขันเพราะผู้อ่านได้เห็นตัวละครเอก       
แสดงความเหนือกว่าตวัละครปรปกัษ์ การเห็นตวัละครปรปกัษ์ล้มเหลวหรอืความขดัแย้งทําให ้    
ตัวละครตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับสถานภาพของตน ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มเหตุการณ์     
ความขดัแย้งเป็น 2 กลุ่มคือ ความขดัแย้งระหว่างตวัละครที่เป็นสมาชิกในครอบครวัและความ
ขดัแยง้ระหวา่งตวัละครทีไ่มใ่ชส่มาชกิในครอบครวัดงัน้ี 
 
  1.1.1. ความขดัแย้งระหว่างตวัละครท่ีเป็นสมาชิกในครอบครวั 
  ในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์พบอารมณ์ขนัที่เกิดจากความ
ขดัแยง้ของตวัละครทีเ่ป็นสมาชกิในครอบครวัดงัน้ี  
 
  1.1.1.1. ความขดัแย้งระหว่างท้าวสามนตก์บัเจ้าเงาะ 
  ท้าวสามนต์กับเจ้าเงาะมีความสัมพันธ์กันในฐานะพ่อตากับลูกเขย สาเหตุ      
ของความขดัแยง้เกดิจากนางรจนาพระธดิาของทา้วสามนต์เลอืกเจา้เงาะซึ่งเป็นคนชัน้ตํ่า รูปร่าง
อปัลกัษณ์เป็นคูค่รอง ทาํใหท้า้วสามนตร์ูส้กึอบัอายและโกรธแคน้ ทา้วสามนตพ์ยายามกาํจดัเจา้เงาะ
หลายครัง้แต่กล็ม้เหลวและถูกเจา้เงาะกลัน่แกลง้กลบัทุกครัง้ เมื่อพระอนิทรย์กกองทพัมาลอ้มเมอืง
ทา้ทา้วสามนตแ์ขง่ตคีลชีงิบา้นเมอืงปรากฏวา่หกเขยสูพ้ระอนิทรไ์มไ่ดท้า้วสามนตต์อ้งขอใหเ้จา้เงาะ
มาชว่ยตคีล ี 
 ความขดัแยง้ระหว่างท้าวสามนต์กบัเจ้าเงาะสรา้งความขบขนัเพราะผู้อ่านเหน็  
เจา้เงาะซึ่งเป็นตวัละครเอกกลัน่แกลง้ทา้วสามนต์ซึง่เป็นตวัละครปรปกัษ์ใหเ้กดิความหวาดกลวัได ้
อกีทัง้ทําใหท้า้วสามนต์ตกอยู่ในสถานการณ์ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัสถานภาพของตนทีเ่ป็นกษตัรยิแ์ละ
เป็นพอ่ตาแต่กลบัหวาดกลวัเจา้เงาะซึง่เป็นคนชัน้ตํ่าและเป็นลกูเขยของตนเอง 
 ดงัตวัอยา่งเมื่อทา้วสามนต์คดิกําจดัเจา้เงาะโดยการใหเ้หล่าลูกเขยแขง่กนัหาเน้ือ 
ถา้ใครหาไมไ่ดต้ามจาํนวนตอ้งถูกลงโทษประหารชวีติ เพราะคดิว่าเจา้เงาะคงหาไมไ่ด ้ผลปรากฏว่า
หกแพแ้ต่ทา้วสามนต์ไม่ลงโทษหกเขยตามทีก่ล่าวไว ้เจา้เงาะจงึกลัน่แกลง้ทา้วสามนต์โดยการขูใ่ห้
กลวัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เหน็ทา้วสามนตอ์ยูบ่นเตยีง  กย็นืเมยีงเขมน้มองป้องหน้า 
ขูต่ะคอกหลอกลอ้พอ่ตา  เงือ้งา่ทาํทจีะตรีนั 

 เมือ่นัน้   ทา้วสามนตต์ื่นกลวัตวัสัน่ 
ไมสู่ไ้มร่บหลบเป็นควนั  งนังนังกงกพลดัตกเตยีง 
สาํคญัวา่เงาะตถีกูศรีษะ  สิน้สตมิานะรอ้งเตม็เสยีง 
น่ีแน่ยายดทูหีรอืทีเ่พรยีง  หวัขา้แตกกีเ่สีย่งไมรู่เ้ลย 
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นางมณฑาวา่ไฮท้ีไ่หนนัน่  เมือ่ดอียูท่ ัง้นัน้น่ีพอ่เอ๋ย 
ตื่นเตน้เชน่น้ีขา้มเิคย  ลกูเขยของตวักลวัมนัไย 
ทา้วสามนตว์า่กลา้กอ็ยา่หนี  เหลอืกาํลงัแลว้พีไ่มอ่ยูไ่ด ้
วา่พลางเหวีย่งวดัสะบดัไป  เมยียดุฉุดไวพ้ลัวนั 

(บทละครนอก.2545: 140) 
  
 เหตุการณ์ความขัดแย้งน้ีสร้างความขบขันเพราะผู้อ่านเห็นเจ้าเงาะสามารถ      
กลัน่แกล้งทา้วสามนต์ผูเ้ป็นพ่อที่ไม่มคีวามยุตธิรรมกบัตนเองได ้อกีทัง้ทําใหท้า้วสามนต์ตกอยู่ใน
สภาพที่น่าขนัเพราะเป็นกษัตรยิ์และเป็นพ่อตาของเจ้าเงาะแต่กลบัแสดงความหวาดกลวัลูกเขย
ตนเองทีเ่ป็นสามญัชน 
 
 1.1.1.2. ความขดัแย้งระหว่างท้าวสามนตก์บัหกเขย 
  ท้าวสามนต์กบัหกเขยมคีวามสมัพนัธ์กนัในฐานะพ่อตากบัลูกเขย หกเขยเป็น
ลูกเขยที่ท้าวสามนต์โปรดปรานเพราะคดิว่าหกเขยมคีุณสมบตัิตามที่ตนคาดหวงัคอืเพยีบพรอ้ม    
ไปดว้ยฐานะ รูปลกัษณ์และความสามารถ แต่หกเขยกลบัเป็นคนไรค้วามสามารถ ไม่อาจทําตาม
ความต้องการของทา้วสามนต์ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการหาเน้ือหาปลากแ็พเ้จา้เงาะ เมื่อใหไ้ปตคีลกีบัพระ
อนิทรก์แ็พพ้ระอนิทรแ์บบหมดรปูทาํใหท้า้วสามนตโ์กรธหลายครัง้  
 เหตุการณ์ความขดัแย้งระหว่างท้าวสามนต์กบัหกเขยสร้างความขบขนัเพราะ
ผูอ่้านเหน็ความผดิหวงัของทา้วสามนต์และเหน็ความล้มเหลวของหกเขยทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติาม   
ที่ท้าวสามนต์ต้องการได้เลย อกีทัง้ท้าวสามนต์และหกเขยต่างก็เป็นตวัละครปรปกัษ์ที่มุ่งรา้ยต่อ  
เจ้าเงาะ การที่เห็นตัวละครปรปกัษ์ทะเลาะกันเองทําให้ผู้อ่านซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกับเจ้าเงาะ          
เกดิความรูส้กึขบขนั  
  ดงัตวัอย่างเมื่อทา้วสามนต์ใหเ้หล่าลูกเขยไปหาปลามาส่งคนละหน่ึงรอ้ยตวั ผล
ปรากฏว่าเจา้เงาะหาไดเ้ป็นจํานวนมากและกลบัมาถงึก่อน ส่วนหกเขยซึ่งมบีรวิารมากมายแต่หา
ปลาไดเ้พยีงคนละตวัสองตวัเทา่นัน้ทาํใหท้า้วสามนตห์นัมาดุดา่หกเขยดงัคาํประพนัธว์า่ 
 
         เมือ่นัน้   ทา้วสามนตเ์คอืงขุน่หุนหนั 

จงึวา่ไปแก่หกเขยนัน้  กจูะใครฆ่า่ฟนับัน่รอน 
แต่อา้ยเงาะทรพลคนอปัรยี ์  มนัยงัดกีวา่มงึมาถงึก่อน 
เออน่ีมไิปเทีย่วจอดนอน  ไมรู่เ้รว็รูร้อ้นเจา้คนด ี
บา่วไพรไ่ปดว้ยกห็นกัหนา  ไดป้ลามาไมพ่อจะเซ่นผ ี
กคูดินิดเดยีวดอกครัง้น้ี  หาไมช่วีจีะบรรลยั 

(บทละครนอก.2545 :122) 
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 จากตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างท้าวสามนต์กับหกเขยที่ยกมานั ้นสร้าง      
ความขบขนัเมื่อผูอ้่านเหน็ความผดิหวงัของทา้วสามนต์ทีไ่ม่สามารถกําจดัเจา้เงาะไดเ้พราะหกเขย
ไม่มคีวามสามารถดงัที่คาดไว้ อกีทัง้เมื่อผู้อ่านเหน็ตวัละครปรปกัษ์ซึ่งเป็นพวกเดยีวกนัทะเลาะ
กนัเองทาํใหผู้อ้า่นทีเ่ป็นฝา่ยตวัละครเอกรูส้กึขบขนั 
 
 1.1.1.3.  ความขดัแย้งระหว่างหกเขยกบัพระสงัข ์
  หกเขยกบัพระสงัข์มคีวามสมัพนัธ์กนัในฐานะต่างก็เป็นลูกเขยของท้าวสามนต ์
สาเหตุของความขดัแยง้เกดิจากทา้วสามนตค์ดิกําจดัเจา้เงาะจงึใหเ้หล่าลูกเขยแขง่กนัหาปลาหาเน้ือ
มาส่งทําให้เจ้าเงาะและหกเขยกลายเป็นตวัละครปรปกัษ์ต่อกนั ในการแข่งขนัหาปลาหาเน้ือนัน้   
เจา้เงาะถอดรปูเป็นพระสงัขใ์ชม้หาจนิดามนตเ์รยีกปลาเรยีกเน้ือมารวมกนัทาํใหห้กเขยหาไมไ่ด ้เมื่อ
หกเขยมาขอปลาขอเน้ือพระสงัขจ์งึกลัน่แกลง้หกเขยโดยการตดัปลายจมกูและใบห ู 
 เหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างหกเขยและพระสงัขส์รา้งความขบขนัเพราะผูอ้่าน
เหน็ตวัละครเอกแสดงความเหนือกว่าตวัละครปรปกัษ์โดยการกลัน่แกล้งและทํารา้ยหกเขยทําให้
ผูอ้า่นทีเ่ป็นฝา่ยพระสงัขร์ูส้กึขบขนัดว้ยความเบกิบานใจ  
  ดงัตวัอย่างเมื่อท้าวสามนต์ใหเ้หล่าลูกเขยหาเน้ือแข่งกนั พระสงัขใ์ช้มหาจนิดา
มนต์เรยีกเน้ือมารวมกนัทําใหห้กเขยหาไม่ไดต้อ้งมาขอจากพระสงัขท์ีป่ลอมเป็นเทวดา พระสงัขจ์งึ
แกลง้ทาํรา้ยหกเขยโดยการตดัใบหดูงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   พระสงัขฉุ์ดหกูระชากลากหลุน 
จะเชอืดแต่เบาเบาเอาบุญ  แลว้ชกัดาบญีปุ่่นออกเงอืดเงือ้ 
เขยใหญ่ขยัน้พรัน่พรงึ  รอ้งองึอุยหน่าน่าเจบ็เหลอื 
อยา่งน้ีทีไ่หนจะไดเ้น้ือ  ทาํทจีะเชอืดเถอืแลว้รัง้รอ 
แกลง้ขยบัจบัจอ้งลองใจ  เลอืกเอาขา้งไหนจะดหีนอ 
เหน่ียวหขูวาลงใหก้่งคอ  แขง็ขอ้เชอืดขาดเลอืดสาดไป 

(บทละครนอก.2545 : 134) 
 
 ตวัอย่างน้ีสร้างความขบขนัเพราะเหน็ท่าทางเงื้อดาบของพระสงัขป์ระกอบกบั
อาการประหวัน่พรัน่พรงึของหกเขยเป็นภาพที่ขดัแย้งกนั อกีทัง้เป็นการกลัน่แกล้งหกเขยทําให้
ผูอ้า่นรูส้กึขบขนั 
 
 1.1.1.4.  ความขดัแย้งระหว่างหกเขยกบัเจ้าเงาะ 
  หกเขยกบัเจ้าเงาะมคีวามสมัพนัธ์กนัในฐานะต่างก็เป็นลูกเขยของท้าวสามนต์
เหมอืนกนั โดยหกเขยเป็นลูกเขยที่ท้าวสามนต์โปรดปรานแต่เจ้าเงาะเป็นลูกเขยที่ท้าวสามนต์
รงัเกยีจ ความขดัแยง้ระหว่างหกเขยกบัเจ้าเงาะมสีาเหตุมาจากท้าวสามนต์ต้องการกําจดัเงาะจงึ   
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ใหเ้หล่าลูกเขยหาเน้ือหาปลาประกวดกนั ทําใหห้กเขยกบัเจา้เงาะเป็นตวัละครคู่ปรบัหรอืตวัละคร
ปรปกัษ์ต่อกนั 
 เหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างหกเขยกบัเจา้เงาะสรา้งความขบขนัเพราะผูอ้่าน
เหน็ตวัละครเอกแสดงความเหนือกว่าหรอืสามารถเอาชนะตวัละครปรปกัษ์ได ้เมื่อหกเขยเผชญิหน้า
กบัเจา้เงาะกม็กัถูกเจา้เงาะกลัน่แกลง้หรอืทาํรา้ย ทาํใหผู้อ้า่นซึง่เป็นฝา่ยเจา้เงาะรูส้กึขบขนั  
 ตวัอย่างคําประพนัธ์เหตุการณ์เจ้าเงาะกลัน่แกล้งทํารา้ยหกเขยเมื่อครัง้หาปลา
แขง่กนัวา่ 
 
         เมือ่นัน้   หกเขยขดัใจเป็นหนกัหนา 

เหน็เงาะเยาะหยอกภรรยา  โกรธาตาเขยีวเหลยีวดกูนั 
โมโหฮดึฮดัขดัเขมร  โจงกระเบนคาดกระเบนเสยีใหม้ ัน่ 
หมายเขมน้กาํหมดักดัฟนั  มทุะลุดุดนัไมพ่รัน่พรงึ 
ลางคนบน่ดา่เงาะอุบาทว ์  จะใครเ่อาเทา้คาดเขา้สกัผงึ 
บา้งวา่จะถองสกัสองตงึ  ทาํไมมงึมาหยอกหลอกเมยีกู 
ดเูถดิเกดิมาไมเ่คยพบ  บา้ใบบ้ดัซบทาํลบหลู่ 
จองหองถองเสยีใหเ้มยีด ู  ดา่พลางทางกรกูนัเขา้ไป 
เหน็เงาะเงือ้ไมไ้ลก่วดัแกวง่  ระรนัสนัหน้าแขง็ไมเ่ขา้ใกล ้
บา้งนัง่ลงลบูลอ่ยทีร่อยไม ้  น้ําตาไหลครางออดกอดมอื 
บา้งหลบัตาหน้าเมนิซอ้มหมดั เงาะวดัลม้กลิง้ลุกวิง่ตือ๋ 
ทรดุนัง่ลงนวดปวดสะดอื  ครางฮอืไปทเีดยีวไมเ่หลยีวแล 
เขยใหญ่ยา่งเทา้กา้วถลาํ  เงาะตาํต่อยจมกูถกูแผล 
ลม้ลงกลอกคอทาํทอ้แท ้  เมยีมาชว่ยแกทุ้บตน้คอ 
ลางคนถอยหลงัเขา้บงัเสา  รอ้งวา่พวกเราอยา่กลวัพอ่ 
บา้งกาํหมดัขดัเขมรไมย่อ่ทอ้ ใจคอเหีย้มฮกึบกึบนึ 
เขา้ชกเงาะเดาะเอาดว้ยเขา่ลา ลม้ผวาเจบ็จุกลุกไมข่ึน้ 
พดูไมอ่อกกลอกหวัมวัมนึ  เพือ่นกนัวิง่ครนืกระจายไป 

(บทละครนอก.2545 : 125-126) 
 
  เหตุการณ์ความขดัแยง้น้ีสร้างความขบขนัเมื่อผู้อ่านเหน็หกเขยสูเ้จ้าเงาะที่ตน    
ดูถูกว่าบ้าใบ้และโง่เซอะไม่ได ้รายละเอยีดที่แสดงอาการหวาดกลวัของหกเขยแต่ละคนทําใหเ้กดิ
ความขบขนั 
 
  1.1.1.5. ความขดัแย้งระหว่างท้าวยศวิมลกบันางจนัทา 
  ท้าวยศวิมลกับนางจันทามีความสัมพันธ์กันในฐานะสามีกับภรรยา สาเหตุ     
ของความขดัแยง้เกดิขึน้จากนางจนัทาต้องการไดต้ําแหน่งมเหสเีอกแต่ทา้วยศวมิลไม่ยอมแต่งตัง้
นาง เป็นสาเหตุใหท้ัง้สองทะเลาะโตเ้ถยีงและทาํรา้ยกนั  
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  เหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างนางจนัทากบัทา้วยศวมิลสรา้งความขบขนัเพราะ
เหตุการณ์ความขดัแยง้ทุกครัง้ลงเอยดว้ยทา้วยศวมิลทํารา้ยนางจนัทาซึ่งถอืเป็นตวัละครปรปกัษ์  
กบัตวัเอกทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึชอบใจทีเ่หน็นางจนัทาถูกทาํรา้ย  
  ดงัตวัอยา่งเมือ่ทา้วยศวมิลจะไปรบันางจนัทเ์ทวกีลบัมาครองเมอืง นางจนัทาเกรง
ความผดิของตนที่เคยใส่ความนางจนัท์เทวจีะปรากฏและทําใหไ้ดร้บัโทษจงึกล่าวถ้อยคําเยาะเยย้
เสยีดสใีหท้า้วยศวมิลอบัอายจะไดเ้ปลีย่นความตัง้ใจดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

ครัน้ถงึจงึแกลง้ทาํกระแอม  ยิม้แยม้เยาะองคพ์ระทรงศกัดิ ์
เอออะไรอกึทกึคกึคกั  ไมรู่จ้กัเหตุผลตน้ปลายเลย 
จะยกรีก้รพีลไปไหนหนอ  น่าหวัรอ่นกัหนาเจา้ขา้เอ๋ย 
ทุกขร์อ้นถงึใครไมเ่สบย  ฮดัเชยกุ๋ยกุ๋ยฮุย่หุยเจยีว 
ดเูหมอืนบา้หลงันัง่มวัมนึ  จนฝ้าขึน้จบัหน้าขอบตาเขยีว 
เซอะซมงมงายไปฝา่ยเดยีว  ชา่งไมเ่หลยีวหลงันึกตรกึตรา 

(บทละครนอก.2545 :187) 
 

 คําพูดของนางจนัทาทําใหท้า้วยศวมิลโกรธและลงเอยดว้ยการทํารา้ยนางจนัทา 
ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 
      อเีอยอจีนัทา  กลา้ดแีลว้อยา่ทาํตาเหมยีว 

ฉวยไดไ้มเ้รยีว   ไลเ่ลีย้วพลัวนั 
ดดูู๋ดา้นหน้า   กลบัมาเยย้หยนั 
โกรธเกรีย้วเคีย้วฟนั  ตรีนัรํ่าไป 

   ขนัเอยขนัจา้น  งุน่งา่นพาลโกรธโลดไล่ 
เขาวา่ถกูใจ   จบัไมไ้ลต่ ี
ตบหตัถผ์ดัพอ่   เลีย้วลอ่หลกีหนี 
เยาะเยย้ภมู ี   ทาํทแียบคาย 

   ดเูอยดเูอา  ขนืเฝ้าเยา้ยัว่ไมก่ลวัหวาย 
ตเีสยีใหต้าย   แสนรา้ยรงัแก 
หวดดว้ยไมเ้รยีว   ชํ้าเขยีวหลายแผล 
คนขยนันัน่แน่   วิง่แรไ่ปไย 

   ภเูอยภมู ี  มาทาํโพยโบยตไีมป่ราศรยั 
แต่ก่อนรอ่นชะไร   ทา้วไมม่ทุะลุ 
เดีย๋วน้ีน่ีหนอ   ใจคอรา้ยดุ 
ยิง่กวา่บา้ยุ   ดรูนุ่าชงั 
แกลง้เยย้ยิม้หวั   เยาะยัว่ใหค้ลัง่ 
เลีย้วลอ่รอรัง้   เหลยีวหลงัแลน่ไป 
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   อเีอยอชีาตชิัว่  ขึน้เสยีงเถยีงผวัหากลวัไม ่
เลีย้งมนัไวไ้ย   จญัไรใจคด 
ลอ้เลน่เชน่น้ี   เหลอืทีจ่ะอด 
ตวัดมีพียศ   ไมล่ดละมงึ 
ทัง้ตทีัง้ดา่   ปากวา่มอืถงึ 
ถกูถองสองดงึ   รอ้งองึอือ้ไป 

   เมือ่นัน้   นางจนัทาเศรา้สรอ้ยละหอ้ยไห ้
เจบ็ปวดยบัยอ่ยดว้ยรอยไม ้  น้ําตาไหลเป็นคราบอาบแกม้คาง 
ความกลวัตวัสัน่งนังก  พลดัตกอฒัจนัทรถ์งึชัน้ลา่ง 
ลุกขึน้เดนิดว่นครวญคราง  กลบัมาตาํหนกันางทนัใด 

(บทละครนอก.2545 :189-191) 
 

 จากตวัอยา่งความขดัแยง้น้ีลงเอยดว้ยนางจนัทาซึง่เป็นตวัละครปรปกัษ์ถูกทาํรา้ย
ทาํใหผู้อ้า่นซึง่เป็นฝา่ยตวัละครเอกรูส้กึขบขนัดว้ยความสมใจทีน่างจนัทาผดิหวงัและไดร้บับาดเจบ็  
 
 1.1.1.6. ความขดัแย้งระหว่างนางมณฑากบัท้าวสามนต ์
  นางมณฑากบัทา้วสามนต์มคีวามสมัพนัธ์กนัในฐานะสามกีบัภรรยา สาเหตุของ
ความขดัแยง้เกดิจากตวัละครมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสมกบัสถานภาพของตนทําใหเ้กดิความขดัแยง้
กนั โดยทา้วสามนตเ์ป็นหวัหน้าครอบครวัและเป็นกษตัรยิแ์ต่กลบัเป็นคนขีข้ลาดไมส่ามารถเป็นทีพ่ึง่
ของผูอ้ื่นได ้สว่นนางมณฑาเป็นภรรยาแต่มคีวามสุขุมรอบคอบ สามารถเตอืนสตสิามใีนยามคบัขนั
ได ้ในยามที่โต้เถยีงกนันางมณฑามกัเป็นฝ่ายตําหนิทา้วสามนต์ ฯลฯ ความขดัแยง้ทําใหต้วัละคร   
มพีฤตกิรรมไมส่อดคลอ้งกบัสถานภาพน้ีทาํใหผู้อ้า่นเกดิความรูส้กึขบขนั 
  ตวัอย่างเหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างท้าวสามนต์กบันางมณฑาเมื่อเจ้าเงาะ
แกล้งทําให้ท้าวสามนต์หวาดกลวั นางมณฑาเหน็ท้าวสามนต์กลวัเจ้าเงาะจงึเตือนให้ได้สติ การ
กระทาํของนางมณฑาทาํใหท้า้วสามนตด์นู่าขบขนัดงัคาํกลอนวา่ 
 

เมือ่นัน้   นางมณฑาเหน็ผวักลวัเงาะใบ ้
วิง่หนีเหน่ือยบอบหอบหายใจ จงึวา่ไฮอ้ะไรน่ีน่าชงั 
พอ่เจา้เถดิพอ่คุณอยา่วุน่วาย ไมอ่ดสดูรูา้ยเขามัง่ 
วา่แลว้ลากลูถ่กูงั   ผลกัใหน้ัง่บนเตยีงเสยีงตงึ 
เหน็ผวัตวัสัน่ขวญัแขวน  คอยจะแลน่ลุกยนืตื่นทะลึง่ 
นางฉวยฉุดยดุมอือยา่ดือ้ดงึ  หยกิทึง้ทุบหลงัใหน้ัง่ลง 
ทา้วสามนตไ์ดค้ดิผดิแลว้แม ่ คนแก่คนเฒา่เฝ้าลมืหลง 
พีไ่มข่ีข้ลาดดอกบอกตรงตรง ทน้ีีคงคอ่ยยงัชัว่ไมก่ลวัมนั 

(บทละครนอก.2545 : 141) 
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 จากตัวอย่างข้างต้นความขัดแย้งระหว่างนางมณฑากับท้าวสามนต์สร้าง      
ความขบขันเพราะผู้อ่านเห็นนางมณฑาซึ่งเป็นภรรยาเป็นฝ่ายเตือนสติมีทัง้ฉุดลากหยิกต ี        
ทา้วสามนตซ์ึง่เป็นสาม ี
  ต่อมาเจา้เงาะถอดรูปเป็นพระสงัข ์นางมณฑาเรยีกใหท้้าวสามนต์มาดูพระสงัข ์ 
ในกระทอ่มแต่ทา้วสามนตไ์มย่อมมาและนินทานางมณฑาใหเ้สนาฟงัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตห์วัเราะเยาะยิม้อยู ่
เออราวกบัใครเขาไมรู่ ้  ราํคาญหจููจ้ ีไ้ปทเีดยีว 
ขนืจะใหไ้ปดลูกูเขยเงาะ  มนัสเิหมาะหนกัหนาเหมอืนมา่เหมีย่ว 
อยา่อวดโอโ้ป้ปดลดเลีย้ว  พระอนิทรม์าเขยีวเขยีวไมเ่ชื่อเลย 
แลว้ตรสักบัเสนานินทาเมยี  ตะแกเสยีจรติผดิแลว้เหวย 
รปูทองทีไ่หนเล่าเฝ้าชมเชย  เงาะเงยน่าเกลยีดขีเ้กยีจไป 

  เมือ่นัน้   นางมณฑาวา่ดู๋ดือ้ไปได ้
เขาจะรบิฉิบหายทัง้เวยีงชยั  น่าชงัชา่งกระไรไมเ่ชื่อเลย 
กลบัมาหวัเราะเยาะเยย้ขา้  จะวา่ใครเป็นบา้นิจจาเอ๋ย 
ไมล่วงหลอกดอกนะพระเอย  ลกูเขยเราไซรม้ใิชเ่งาะ 
ฟ้าผีเ่ถดิหนาไมว่า่เลน่  ทา้วเหน็กลวัแต่จะชมเปาะ 
จรงิจรงินะขาอยา่หวัเราะ  แมน้ไมเ่หมาะตเีมยีเสยีใหต้าย 

(บทละครนอก.2545 :166) 
 

  เหตุการณ์น้ีสร้างความขบขนัเพราะบทสนทนาและพฤติกรรมของนางมณฑา   
กบัทา้วสามนตเ์หมอืนกบัชาวบา้นทัว่ไปไมส่อดคลอ้งกบัสถานภาพของตวัละครทีเ่ป็นกษตัรยิ ์อกีทัง้
ทา้วสามนตผ์ูเ้ป็นสามมีกัถอืตนวา่เป็นผูนํ้าทัง้ทีเ่วลามปีญัหากลบัแกไ้ขไมไ่ด ้
 
 1.1.1.7. ความขดัแย้งระหว่างนางรจนากบัพระธิดาทัง้หก 
  นางรจนาและพระธิดาทัง้หกมีความสมัพนัธ์กนัในฐานะพี่น้องร่วมบิดามารดา 
สาเหตุของความขดัแย้งเกิดจากนางรจนาเลือกเจ้าเงาะเป็นคู่ครอง พระธิดาทัง้หกซึ่งเป็นพี่สาว     
ได้รบัความอบัอายจึงเกิดการทะเลาะโต้เถียงกนัทําให้นางรจนาและพระธิดาทัง้หกเป็นตวัละคร
ปรปกัษ์ต่อกนัและทะเลาะโตเ้ถยีงกนัทุกครัง้ทีพ่บกนั     
  เหตุการณ์ความขดัแย้งระหว่างนางรจนากบัพระธิดาทัง้หกสร้างความขบขนั    
แก่ผูอ้่านเพราะนางรจนาและพระธดิาทัง้หกต่างกเ็ป็นบุคคลที่มฐีานะสูงแต่กลบัโต้เถยีงกนัโดยใช้
ถอ้ยคําและท่าทางราวกบัชาวบา้น อกีทัง้พระธดิาทัง้หกถอืเป็นเป็นตวัละครปรปกัษ์การทีน่างรจนา
กลา้โตเ้ถยีงพีท่ีด่ถููกเหยยีดหยามตนทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึถูกใจ 
  ดงัตวัอยา่งเหตุการณ์โตเ้ถยีงกนัเมือ่เจา้เงาะหาปลาไดม้ากกวา่และกลบัมาถงึก่อน
นางรจนาจงึไดโ้อกาสจงึเยาะเยย้พีส่าวทาํใหเ้กดิการทะเลาะโตเ้ถยีงกนัดงัคาํประพนัธว์า่ 
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เมือ่นัน้   หกนางเคอืงขดัอชัฌาสยั 
ต่างคนชีห้น้าแลว้วา่ไป  หวัเราะเยาะใครอรีจนา 
เหตุวา่ผวัมงึมาถงึก่อน  ทาํแสนงอนเจ๋อเจ๊อะสะเออะหน้า 
ผวักไูมรู่จ้กัจบัผกัปลา  จงึไดม้าไมม่ากเหมอืนหมอ่มเงาะ 
ดเูยีย่งผวัเจา้มนัเคลา่คล่อง  หว้ยหนองเหนือใตเ้ขา้ใจเสาะ 
นางเมยีขึน้หน้ามาหวัเราะ  เปรยีบเปรยเยย้เยาะไมเ่จยีมตวั 
เขาขบัไลไ่ปอยูเ่สยีปลายนา  ยงัดือ้ดา้นเขา้มาวา่แทนผวั 
ไมม่คีวามยาํเยงเกรงกลวั  ไสหวัออกไปเสยีจากวงั 

เมือ่นัน้   รจนาตอบไปดงัใจหวงั 
ชชิะหมอ่มพีท่ีข่ ึน้ซงั  ออกประดงัดา่ทอเลน่พอแรง 
เฝ้ามาขบัไลไ่สหวัห ู  โกรธหรอืวา่ดจูมกูแหวง่ 
แต่เหน็เขาหวัรอ่กร็ะแวง  ออกสกดัสแกงแกลง้พาโล 
ผวัพีไ่ปหาปลากบับา่วไพร ่  น้อยหรอืชา่งไดม้าอกัโข 
ผวัขา้หาปลาประสาโซ  แต่จมกูไมโ่หวเ่หมอืนผูด้ ี
พอรูเ้ชน่เหน็อยูว่า่เทจ็จรงิ  สูปิ้ดปากหากน่ิงเสยีดอกพี ่
จะใหว้า่หรอืจะวา่ออกเดีย๋วน้ี แลว้เหลยีวดสูามเีหน็ขงึตา 
แคน้ใจคดิจะใครอ่ยูท่ะเลาะ  แต่เจา้เงาะชีช้วนไปเคหา 
ถ่มน้ําลายรดใหแ้ลว้ไคลคลา  ตามผวัออกมาไมพ่รัน่พรงึ 

(บทละครนอก.2545 :123-124) 
 

 เหตุการณ์ความขดัแยง้น้ีสรา้งความขบขนัเพราะผูอ้่านเหน็นางรจนาไดเ้ยาะเยย้
พีส่าวทีเ่คยดูถูกตนเองผูอ้่านซึ่งเป็นฝา่ยนางรจนาจงึรูส้กึสมใจไปกบัตวัละคร อกีทัง้ความขดัแยง้น้ี
ทาํใหต้วัละครอยูใ่นสถานการณ์ทีผ่ดิไปจากสถานภาพของตนและผดิไปจากความคาดหวงัของผูอ้า่น 
เพราะเหล่าพระธดิาถือเป็นบุคคลที่มสีถานภาพทางสงัคมสูงแต่กลบัโต้เถียงกนัโดยใช้คําบรภิาษ  
ราวกบัชาวบา้นไมเ่หมาะสมกบัฐานะของตวัละคร 
 
 1.1.1.8. ความขดัแย้งระหว่างพระธิดาทัง้หกกบัหกเขย 
  พระธิดาทัง้หกกับหกเขยมีความสัมพันธ์กันในฐานะสามีภรรยา สาเหตุ         
ของความขดัแยง้เกดิขึน้จากหกเขยเป็นบุคคลไรค้วามสามารถแพเ้จา้เงาะในการหาเน้ือหาปลาและ
แพพ้ระอนิทรใ์นการตคีลทีาํใหห้กธดิาไดร้บัความอบัอายเสมอจงึเกดิความขดัแยง้กนัขึน้หลายครัง้  
  เหตุการณ์ความขดัแยง้ความขดัแยง้ระหว่างพระธดิาทัง้หกกบัหกเขยสรา้งความ
ขบขนัเพราะทัง้หกเขยและพระธิดาทัง้หกเป็นตัวละครปรปกัษ์ที่ดูถูกเหยียดหยามและมุ่งร้าย       
ต่อตวัละครเอก การที่เหน็ตวัละครปรปกัษ์ล้มเหลวและทะเลาะกนัเองทําให้ผู้อ่านเกิดความรู้สกึ
ขบขนั  
  ดงัตวัอย่างเมื่อหกเขยหาเน้ือได้น้อยกว่าเจ้าเงาะแถมยงัถูกตดัใบหูแหว่งทําให ้ 
พระธดิาทัง้หกเกดิความอบัอายดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 
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เมือ่นัน้   หกนางต่างพศิดผูวั 
สารพดัวปิรติผดิตวั  มนัชา่งชัว่จรงิจรงิทุกสิง่ไป 
จมกูโหวแ่ลว้มหินําซํ้าหแูหวง่ เหมอืนใครแกลง้เอามดีเชอืดเลอืดไหล 
ลางคนบน่วา่ไมน่่าอะไร  จมกูใบหวูิน่สิน้งาม 
บา้งวา่น่าอายกบัอา้ยเงาะ  มนัยงิฟนัหวัเราะเยาะเยย้หยาม 
ดดูู๋หน้าดาํเป็นน้ําคราม  ไมห่มดจดงดงามเหมอืนเก่าเลย 
ลางคนเคอืงคอ้นแลว้คอ่นวา่  สมเพชเวทนานิจจาเอ๋ย 
ไมน่่าสมาคมชมเชย  แต่น้ีไปไมเ่ลยแลว้พอ่คุณ 
บา้งบน่ออดกอดเขา่เกาหวั  โกรธผวัตวัสัน่หนัหนุ 
ทุกขท์นพน้กาํลงันัง่งว่งงนุ  ต่างคนเคอืงขุน่วุน่วายใจ 

(บทละครนอก.2545 :138) 
 

  และเมื่อหกเขยต่อสูก้บัเจา้เงาะผลปรากฏว่าหกเขยสูเ้จา้เงาะไมไ่ดท้ําให ้พระธดิา
ทัง้หกโกรธต่อวา่หกเขยดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เหน็ผวักลวัเงาะกข็ดัใจ  จงึวา่เอออะไรช่างไมอ่าย 
แต่เงาะปา่บา้ใบบ้ดัส ี  ชา่งชวนกนัวิง่หนีมนังา่ยงา่ย 
เสยีแรงกาํเนิดเกดิเป็นชาย  ไมอ่ดสดูรูา้ยเขามัง่เลย 

(บทละครนอก.2545 :127) 
 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ภาพความลม้เหลวและการทะเลาะกนัเองของตวัละครปรปกัษ์
ดงักล่าวทําใหผู้อ้่านขบขนั นอกจากนัน้การทีต่วัละครซึ่งมบีทบาทเป็นภรรยามาด่าทอบรภิาษสามี
ขดัแยง้กบัสถานภาพความเป็นจรงิในสงัคมทีส่ามยีอ่มอยูใ่นสถานะทีเ่หนือกว่าภรรยาทาํใหน่้าขบขนั
ยิง่ขึน้ 
   
  1.1.1.9. ความขดัแย้งระหว่างพระสงัขก์บันางรจนา 
  พระสงัข์กบันางรจนามคีวามสมัพนัธ์กนัในฐานะสามภีรรยา สาเหตุของความ
ขดัแย้งเกิดขึ้นจากนางรจนาต้องการให้พระสงัข์เลิกสวมรูปเงาะจงึลกัเอารูปเงาะไปทําลาย เมื่อ   
พระสงัขม์าเหน็จงึเกดิการโตเ้ถยีงยือ้แยง่กนั  
  เหตุการณ์ความขดัแย้งระหว่างพระสงัขก์บันางรจนาแย่งชงิรูปเงาะสร้างความ
ขบขันเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ผิดไปจากความคาดหวังของผู้อ่านที่เห็นตัวละครพระนางและ           
มสีถานภาพทางสงัคมสงูกลบัโตเ้ถยีงกนัและแยง่ชงิรปูเงาะกนัเหมอืนเดก็ๆ ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เหน็นงเยาวเ์ผาเงาะเอาไฟสมุ จงึตกัน้ําในตุ่มมาดบัเสยี 
แลว้วา่น่าชงัชา่งทาํเยยี  ชงิเงาะทะเลาะเมยีมีไ่ป 
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ดดูู๋ยงัดือ้เขา้ยือ้ครา่  ยิง่วา่แลว้ยงัหาฟงัไม ่
จะเอาเงาะของเขาไปเผาไฟ  ทาํไดไ้มเ่กรงขม่เหงกนั 
หรอืเจา้ชอบใจจะใสเ่ลน่  จะไดเ้ป็นนางเงาะเหมาะขนั 
นอกรตีน้อยหรอืมอืคนัคนั  จะใครร่นัเขา้สกัผางนางคนด ี

ทรงเอยทรงฤทธิ ์  ชอบผดิจะรบัใสเ่กศ ี
แมน้ไมเ่มตตาจะฆา่ต ี  น้องน้ีจะสูม้ว้ยมุด 
พระสวมเงาะรา้ยขายหน้าเมยี จะชงิเอาเผาเสยีใหส้ิน้สดุ 
ถงึพระเรีย่วแรงจะแยง่ยดุ  ผดิชอบแขนหลุดไมว่างมอื 

น่าเอยน่าหวัเราะ  เกอ้แลว้น่ีเงาะของเจา้หรอื 
กลบัเถยีงเสยีงแขง็เขา้แยง่ยือ้ เอออะไรใจดือ้จรงิจรงิเจยีว 
ถงึเจา้มใิหก้ไ็มฟ่งั  น่าชงัน้อยหรอืนางมอืเหนียว 
ฮดึฮดัขดัเขมรเป็นเกลยีว  แยง่ยดุฉุดเหน่ียวกนัไปมา 

ชงิรปูเงาะไดใ้สส่วมองค ์ ทาํกม้ลงหลอนหลอกกลอกหน้า 
ตบมอืเยย้หยนักลัยา  แลว้คนืเขา้เคหาหอ้งนอน 

(บทละครนอก.2545 :109) 
 
  จากคําประพนัธ์ข้างต้นพระสงัข์กับนางรจนาเป็นตัวละครเอกที่มีสถานภาพ     
ทางสงัคมสงูและเป็นคู่ครองกนัแต่กลบัทะเลาะโตเ้ถยีงกนัเองโดยใชถ้อ้ยคําและกริยิาท่าทางราวกบั
สามญัชนทาํใหผ้ดิไปจากความคาดหวงัของผูอ้่านและไม่สอดคลอ้งกบัสถานภาพของตวัละคร และ
ในตอนท้ายที่พระสงัข์แย่งรูปเงาะไปสวมได้สําเรจ็และแสดงท่าทางยัว่นางรจนาทําให้ดูน่าขบขนั   
อกีดว้ย 
 
  1.1.1.10.ความขดัแย้งระหว่างตากบัยาย 
 ตากบัยายมคีวามสมัพนัธก์นัในฐานะสามภีรรยา สาเหตุของความขดัแยง้เกดิขึน้
จากนางจนัทเ์ทวถีูกเนรเทศไปอยูใ่นปา่ นางเดนิทางมาถงึกระท่อมของตายาย ยายเหน็ผูห้ญงิมาถงึ
กระทอ่มกค็ดิวา่เป็นชูข้องตาจงึแสดงความหงึหวงต่อวา่ตา 
 เหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างตากบัยายสรา้งความขบขนัเพราะผูอ้่านรูว้่ายาย
เขา้ใจผดิทาํใหก้ารแสดงอาการหงึหวงของยายน่าขบขนัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

ตาน่ีดรีา้ยจะไมต่รง  มัน่คงกคูดิหาผดิไม ่
นดัแนะกนัมาหรอืวา่ไร  ตาเอาใจออกนอกกนั 
น้อยหรอืนัน่รปูรา่งอยา่งกนินร ยายคอ้นตาผวัจนตวัสัน่ 
ฝา่ยตาโกรธยายเอาไมร้นั  มงึเหน็สาํคญัดว้ยอนัใด 

(บทละครนอก.2545 :21-22) 
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 จากเหตุการณ์ขา้งตน้ยายเขา้ใจผดิจงึแสดงอาการหงึหวงขึน้อกีทัง้ความขดัแยง้น้ี
ไมส่อดคลอ้งกบัสถานภาพของตวัละครทีอ่ายมุากแลว้แต่กลบัยงัหงึหวงกนัอยูท่าํใหผู้อ้า่นเกดิความ
ขบขนั 
 
  1.1.1.11.ความขดัแย้งระหว่างนางรจนากบัท้าวสามนต ์
 นางรจนากบัทา้วสามนต์มคีวามสมัพนัธ์กนัในฐานะพ่อกบัลูก สาเหตุของความ
ขดัแยง้เกดิขึน้จากทา้วสามนต์ไม่พอใจทีน่างรจนาเลอืกเจา้เงาะเป็นคู่ครอง ทําใหท้า้วสามนต์โกรธ
นางรจนาและมกัเขา้ขา้งพระธดิาทัง้หกและหกเขย  
  เหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างทา้วสามนต์กบันางรจนาสรา้งความขบขนัเพราะ
ทา้วสามนต์เป็นตวัละครทีมุ่่งรา้ยกบัเจา้เงาะและนางรจนา การทีร่จนาไม่ยอมรบัคําตดัสนิและแสดง
ความไม่เคารพท้าวสามนต์ทําให้เกิดพฤติกรรมที่น่าขบขนัด้วยความสมใจของผู้อ่านดงัตวัอย่าง    
คาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   รจนาหุนหนัหมัน่ไส ้
เหน็บดิาเคอืงขุน่ฟุนไฟ  เขา้ขา้งเขยใหญ่กเ็ดอืดดาล 
จงึชวนผวัไปลาพอ่ตาเสยี  อยา่อยูช่า้พาเมยีออกไปบา้น 
นางสอนใหน้ัง่ลุกคุกคลาน  กราบกรานทา่นเสยีหน่อยหน่ึงตามจน 

(บทละครนอก.2545 :128-129) 
 
  เหตุการณ์น้ีสรา้งความขบขนัเพราะเป็นความขดัแยง้ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัสถานภาพ
ของตวัละครคอืทา้วสามนต์เป็นพ่อแต่กลบัถูกนางรจนาซึ่งเป็นลูกประชดประชนั และประกอบกบั
ท้าวสามนต์เป็นตวัละครปรปกัษ์ที่ไม่มคีวามยุติธรรม เมื่อเห็นนางรจนาแสดงท่าทางไม่ยอมรบั     
ในอาํนาจของทา้วสามนตท์ีม่สีถานภาพเป็นพอ่และเป็นกษตัรยิท์าํใหเ้กดิความขบขนัขึน้เมื่อตวัละคร
ทีม่สีถานภาพดอ้ยกวา่แสดงความเหนือกวา่ 
 
  1.1.1.12.ความขดัแย้งระหว่างเจ้าเงาะกบัพระธิดาทัง้หก 
 เจา้เงาะกบัพระธดิาทัง้หกมคีวามสมัพนัธก์นัในฐานะน้องเขยกบัพีภ่รรยา สาเหตุ
ของความขดัแยง้เกดิขึน้จากพระธดิาทัง้หกรงัเกยีจเงาะทาํใหก้ลายเป็นตวัละครปรปกัษ์ต่อกนั ความ
ขดัแย้งน้ีสร้างความขบขนัเพราะผู้อ่านเห็นเจ้าเงาะได้กลัน่แกล้งตัวละครปรปกัษ์ที่แสดงความ
รงัเกยีจและดถููกตนเองทาํใหผู้อ้า่นทีเ่ป็นฝา่ยเดยีวกบัเจา้เงาะรูส้กึสมใจ  
  ตัวอย่างเหตุการณ์หาปลาแข่งกบัหกเขย เจ้าเงาะเห็นพระธิดาทัง้หกโต้เถียง    
กบันางรจนาจงึเขา้ไปแสดงพฤตกิรรมลอ้เลยีนพระธดิาทัง้หกดงัคาํประพนัธว์า่ 
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เมือ่นัน้   เจา้เงาะเหน็วุน่วางเขา้กางกัน้ 
ทาํบอกใบใ้หรู้ส้าํคญั  แกลง้กระชัน้กระโชกโบกมอื 
กม้ลงหลอนหลอกกลอกคอ  หกนางดา่ทอกไ็มถ่อื 
ทาํเหมอืนบา้ใบไ้ดแ้ต่ออื  ตบมอืหวัรอ่ลอ้เลยีนนาง 
เหน็พีเ่มยีชาํเลอืงเคอืงคอ้น  กฉุ็ดเมยีมาสอนใหค้อ้นบา้ง 
ถอืไมเ้ทา้กา้วเดนิเป็นทา่ทาง ทเีสอืลากหางใหน้างกลวั 
แลว้เดด็ใบไมปิ้ดจมกูเลน่  ทาํเป็นปดัแมลงวนัสัน่หวั 
ชีม้อืใหเ้หน็แลว้เลน่ตวั  เยา้ยัว่พีเ่มยีไปมา 

(บทละครนอก.2545 :125). 
  
 เหตุการณ์ความขดัแย้งน้ีสร้างความขบขนัเพราะผู้อ่านเห็นเจ้าเงาะล้อเลียน
พระธิดาทัง้หกซึ่งเป็นตวัละครที่อยู่ในสถานภาพที่สูงกว่าตน การล้อเลียนแสดงให้เห็นถึงความ
เหนือกว่าของเจา้เงาะ ทําใหผู้อ้่านซึ่งเป็นฝ่ายเดยีวกบัเจา้เงาะรูส้กึขบขนัดว้ยความสาสมใจร่วมไป
กบัเจา้เงาะดว้ย 
 
   1.1.2. ความขดัแย้งระหว่างตวัละครท่ีไม่ใช่สมาชิกในครอบครวั 
  ในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราชนิพนธ์พบอารมณ์ขนัจากความขดัแย้ง
ระหวา่งตวัละครทีไ่มใ่ชส่มาชกิในครอบครวัดงัน้ี 
 
   1.1.2.1. ความขดัแย้งระหว่างบริวารยกัษ์กบัพระสงัข ์
  บริวารยักษ์เป็นบริวารของนางพนัธุรัต เกิดความขดัแย้งกับพระสงัข์เพราะ     
พระสงัขห์นีจากเมอืงยกัษ์ นางพนัธุรตัจงึใหเ้หล่าบรวิารยกัษ์ออกตดิตามทาํใหบ้รวิารยกัษ์กลายเป็น
ตวัละครปรปกัษ์กบัพระสงัข ์ 
  เหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างบรวิารยกัษ์กบัพระสงัขส์รา้งความขบขนัเพราะ
ผูอ้า่นเหน็พระสงัขเ์อาชนะบรวิารยกัษ์ซึง่เป็นตวัละครปรปกัษ์ได ้ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

บดันัน้   หมูม่ารทหารน้อยใหญ่ 
เหน็พระสงัขน์ัง่อยูบ่นตน้ไทร มไิดรู้จ้กัแต่สกัตน 
เพง่พศิดพูลางไมว่างตา  คดิวา่เทวาในไพรสณฑ ์
ผวิพรรณผุดผาดประหลาดคน ใหง้วยงงฉงนสนเทห่ใ์จ 
จงึถามวา่ดกู่อนเทวา  เหน็เจา้เงาะเหาะมามัง่หรอืไม ่
อยา่แกลง้กลา่วคาํอาํไว ้  จงบอกไปตามจรงิบดัน้ี 

เมือ่นัน้   พระสงัขฟ์งัคาํยกัษ ี
บอกพลางทางยกมอืชี ้  เหน็เหาะไปทศิน้ีนะขนุมาร 
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บดันัน้   ยกัษาไดฟ้งัวา่ขาน 
ดใีจเสอืกสนลนลาน  เหาะทะยานตดิตามไปพลนั 

(บทละครนอก.2545 : 72-73) 
 
  ความขดัแย้งน้ีสร้างความขบขนัเพราะผู้อ่านเห็นตัวละครเอกสามารถหลอก     
ตัวละครปรปกัษ์ให้หลงเชื่อทําให้รอดพ้นจากอันตรายได้จึงรู้สึกขบขันที่เหตุการณ์พลิกผัน        
อยา่งงา่ยดาย 
 
  1.1.2.2. ความขดัแย้งระหว่างโอรสกษตัริยร์้อยเอด็เมือง 
 ความขดัแยง้ระหว่างโอรสกษตัรยิร์อ้ยเอด็เมอืงดว้ยกนัเกดิจากเหล่าโอรสกษตัรยิ์
ร้อยเอ็ดเมืองเข้ามารบัการเลือกคู่จากพระธิดาทัง้เจ็ดของท้าวสามนต์ ด้วยเหล่าโอรสมีจํานวน
มากกว่าพระธิดาทําใหต่้างเป็นตวัละครปรปกัษ์ต่อกนัจงึเกิดการทะเลาะกนัมทีัง้การโต้เถียงหรอื  
กลัน่แกลง้กนั  
  เหตุการณ์ความขดัแยง้น้ีสรา้งความขบขนัเพราะเป็นเหตุการณ์ทีผ่ดิไปจากความ
คาดหวงัของผูอ้า่นทีเ่หน็เหล่าเจา้ชายซึง่เป็นผูม้สีถานภาพสงูในสงัคมทะเลาะแยง่ชงิกนัราวกบัเดก็ๆ 
ตวัละครดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 
 
   ต่างชงิขึน้หน้าวา่ไมฟ่งั  บา้งถุง้เถยีงเสยีงดงัองึไป 

(บทละครนอก.2545 :83) 
 

บา้งพดูกบัเพือ่นสนิทไมค่ดิอาย อนัน้องนุชสดุทา้ยคงตายขา้ 
เดีย๋วน้ีและมาลยัจะลอยมา  เจา้คนนัน้กัน้หน้าขา้ไวไ้ย 
............................................... ............................................... 
บา้งพลางโกรธขึง้หงึเพือ่นกนั นางคนนัน้ของขา้ใครอยา่หมาย 
ต่างทะเลาะเกาะแกะกนัวุน่วาย ถุง้เถยีงทา้ทายมากมายไป 

(บทละครนอก.2545 :86) 
 
  เหตุการณ์น้ีสร้างความขบขนัเพราะตัวละครแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม      
กบัฐานะของตน ประกอบกบัผูอ้่านทราบว่าเหล่าโอรสกษตัรยิ์ที่ทะเลาะโต้เถยีงกนัน้ีส่วนใหญ่       
จะไมไ่ดร้บัการคดัเลอืกทาํใหเ้กดิความขบขนัยิง่ขึน้ 
 
  1.1.2.3. ความขดัแย้งระหว่างชายชาวบา้น 
  ความขดัแย้งระหว่างชายชาวบ้านด้วยกันเองเกิดขึ้นจากเหล่าชายชาวบ้าน     
เขา้มารบัการเลอืกคู่จากรจนาเป็นจํานวนมากทําใหต่้างกเ็ป็นคู่แขง่ต่อกนัจงึเกดิการทะเลาะแย่งชงิ
กนัเอง  
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  เหตุการณ์ความขดัแยง้น้ีสรา้งความขบขนัเพราะเหล่าชายชาวบา้นแย่งชงิในสิง่ที่
ตนไมคู่ค่วร อกีทัง้ผูอ้า่นทราบวา่นางรจนาจะไมเ่ลอืกใครเป็นคูค่รองทาํใหก้ารทะเลาะกนัเองน้ีไมเ่กดิ
ประโยชน์และน่าขนัดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 
 

คบัคัง่ทัง้ทอ้งพระโรงชยั ผูด้ปีนเขญ็ใจกไ็มว่า่ 
อยากจะใครไ่ดอ้งคพ์ระธดิา  ต่างคดิสมบตับิา้อยูทุ่กคน 
บา้งชงิทีต่ตี่อยปะเตะปะตะ  เอะอะองึคะนึงสบัสน 
ตาํรวจวงัถอืหวายวิง่วน  ไลขู่ผู่ค้นอยูเ่ป็นควนั 

(บทละครนอก.2545 :89) 
 

  เหตุการณ์น้ีสร้างความขบขันเพราะเห็นความสับสนวุ่นวายของตัวละคร        
ชายชาวบา้นทีแ่สดงความคาดหวงัทีไ่มเ่หมาะสมกบัฐานะของตนเองคอืคาดหวงัว่าจะไดร้บัการเลอืก   
จากนางรจนา ประกอบกบัผูอ้่านทราบว่าชายชาวบ้านที่ทะเลาะโต้เถยีงกนัน้ีจะไม่ได้รบัการเลอืก   
ทาํใหรู้ส้กึขบขนัยิง่ขึน้ 
 
  1.1.2.4. ความขดัแย้งระหว่างเจ้าเงาะกบัเสนาของท้าวสามนต ์
 ความขดัแย้งระหว่างเจ้าเงาะกับเสนาท้าวสามนต์เกิดจากเสนาได้ร ับคําสัง่      
จากทา้วสามนตใ์หท้าํรา้ยเจา้เงาะทาํใหเ้สนากบัเจา้เงาะกลายเป็นตวัละครปรปกัษ์ต่อกนั  
  เหตุการณ์ความขดัแย้งระหว่างเจ้าเงาะกบัเสนาท้าวสามนต์สร้างความขบขนั
เพราะผูอ้า่นเหน็เจา้เงาะสามารถเอาชนะตวัละครปรปกัษ์ได ้ดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 
 

บดันัน้   เสนาคาํนบัรบัสัง่ 
ลุกขึน้ขดัเขมรเหน็บรัง้  พรอ้มพรัง่นายไพรไ่มย่อ่ทอ้ 
บา้งขูข่บัจบัไมเ้งือ้งา่  เงาะปา่ไมก่ลวัทาํหวัรอ่ 
ลางคนเขา้ไปจะไสคอ  เจา้เงาะงอหมดัชกกต็กใจ 
บา้งยคุนขา้งหน้าวา่อยา่กลวั  ปลิน้ปลอกออกตวัไมเ่ขา้ใกล ้
หกเขยรอ้งวา่ชา้อยูไ่ย  เขา้ผลกัไสเสนาใหค้รา่ยือ้ 
ผูค้นเขา้พรอ้มลอ้มหน้าหลงั  ลากลู่ถกูงัออกองึอือ้ 
เจา้เงาะเหวีย่งวดัสะบดัมอื  บา้งลม้กลิง้วิง่ฮอืกระจายไป 

เมือ่นัน้   เจา้เงาะทาํโกรธาควา้ไขว ่
ปะเตะต่อยทุบถองวอ่งไว  เลีย้วไลป่ระชดิตดิพนั 
มอืจบัอาํมาตยข์า้งละคน  เอาหวัชนกนัเล่นใหเ้หน็ขนั 
ทัง้สองรอ้งดิน้อยูย่นัยนั  เจา้เงาะหวัเราะงนัชอบใจ 

(บทละครนอก.2545 :139-140) 
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  เหตุการณ์ความขดัแย้งน้ีสร้างความขบขนัเพราะผู้อ่านเหน็เจ้าเงาะกลัน่แกล้ง
เหล่าเสนาอยา่งสนุกสนาน การทีเ่หน็เจา้เงาะสามารถเอาชนะตวัละครปรปกัษ์ทีเ่ขา้มาทาํรา้ยตนเอง
ไดท้าํใหผู้อ้า่นทีเ่ป็นฝา่ยเดยีวกบัเจา้เงาะรูส้กึขบขนั 
 
  1.1.2.5. ความขดัแย้งระหว่างเสนาของท้าวสามนตก์บัเดก็เลี้ยงโค 
 ความขดัแยง้ระหว่างเสนาของทา้วสามนต์กบัเดก็เลี้ยงโคเกดิขึน้จากทา้วสามนต์
ใหเ้หล่าเสนาไปจบัเจ้าเงาะมาเขา้รบัการเลอืกคู่เหล่าเดก็เลี้ยงโคถอืว่าตนเองเป็นเจา้ของเจ้าเงาะ   
จงึเขา้ไปขม่ขูเ่หล่าเสนาทาํใหเ้ดก็เลีย้งโคกบัเสนาเป็นตวัละครปรปกัษ์ต่อกนั  
  เหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างเสนาของท้าวสามนต์กบัเดก็เลี้ยงโคสรา้งความ
ขบขนัเพราะเหน็ตวัละครปฏบิตัตินไมเ่หมาะสมกบัสถานภาพของตนและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
อยา่งกะทนัหนัของเดก็เลีย้งโคดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

บดันัน้   ฝงูเดก็เลีย้งโคน้อยใหญ่ 
เหน็คนกลุม้รมุฉุดเงาะไพร  ขดัใจวิง่พลางทางรอ้ง 
จะเอาเงาะเขาไปขา้งไหนนัน่ ขม่เหงกนัไมบ่อกเราเจา้ของ 
มถิกูอฐิหวัผา่กอ็ยา่ลอง  ไวไ้ยไลถ่่องใหแ้ทบตาย 

บดันัน้   เสนาฮกึฮกัชกัหวาย 
เหมเ่จา้เหลา่น้ีหลงัจะลาย  อยา่วุน่วายอา้ยหวัเหาเต่าเลน็ 
รบัสัง่ใหเ้อาตวัอา้ยเงาะปา่  จะทอดพระเนตรหน้าตาไมเ่คยเหน็ 
มนัเป็นใบบ้า้วา่ยากเยน็  เอง็รูใ้จไดเ้ล่นกบัมนัมา 
เคยอยา่งไรจงบอกอยา่หลอกกนั ใหไ้ดม้นัเขา้ไปถวายหน้า 
กจูะใหข้นมเขง่ของทยา  กนิอรอ่ยหนกัหนาประสาจน 

บดันัน้   ฝงูเดก็ดใีจเสลอืกสลน 
ต่างชงิกนับอกออกลน  แต่เป็นคนแลว้อยา่ฉุดใหเ้หน่ือยแรง 
ถา้ขนืหยกัเหยา้เซา้ซี ้  มนัขดัใจจะหนีไปแอบแฝง 
จงใหไ้ปเกบ็ดอกไมแ้ดง  มาผกูปลายไมแ้กวง่แต่ไกลไกล 
คอ่ยวิง่รอรอลอ่เลน่  เงาะเหน็กจ็ะผลุนหมนุไล ่
จะพาไปถงึวงัไดด้งัใจ  เอาขนมมาใหข้า้เถดิรา 

(บทละครนอก.2545 :92-93) 
 
 เหตุการณ์ความขดัแยง้น้ีทําใหเ้กดิความขบขนัเพราะเหน็เดก็เลี้ยงโคแสดงวาจา
ขม่ขูเ่สนาทีม่าจบัเจา้เงาะซึง่ไม่เหมาะกบัสถานภาพของตนทีเ่ป็นเดก็แต่กลบัขม่ขูเ่สนาทีเ่ป็นผูใ้หญ่
และเป็นทหารที่มกีําลงัมากกว่า และรู้สกึขบขนัเมื่อเดก็เลี้ยงโคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าง
กะทนัหนัจากเดมิทีต่อ้งการชว่ยเหลอืเจา้เงาะเป็นชว่ยแนะนําเสนาใหจ้บัเจา้เงาะเพราะอยากไดข้นม  
     
 



43 
 

  1.1.2.6. ความขดัแย้งระหว่างพระอินทรก์บัท้าวยศวิมล 
  ความขดัแย้งน้ีเกิดจากพระอินทร์ต้องการให้ท้าวยศวิมลไปรบัพระสงัข์กบันาง
จนัทเ์ทวกีลบัมาครองเมอืงจงึเขา้ไปขูท่า้วยศวมิลใหท้า้วยศวมิลหวาดกลวั  
  เหตุการณ์ความขดัแยง้ระหว่างพระอนิทรก์บัทา้วยศวมิลสรา้งอารมณ์ขนัเพราะ
ผูอ้่านรูส้กึสมใจที่ทา้วยศวมิลซึ่งขบัไล่นางจนัท์เทวแีละพระสงัขถ์ูกพระอนิทรต์ําหนิ และเมื่อคดิว่า
ความขดัแยง้น้ีทําใหน้างจนัทเ์ทวไีดก้ลบัมาครองเมอืงกท็าํใหผู้อ้่านรูส้กึเบกิบานใจดว้ย อกีทัง้ความ
ขดัแยง้น้ีทาํใหท้า้วยศวมิลตกอยูใ่นสถานการณ์ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัสถานภาพของตนเองทีเ่ป็นกษตัรยิ์
แต่กลบัถูกขม่ขูแ่ละแสดงความหวาดกลวัลนลานดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   สหสันยัน์ไดย้นิกย็ิม้หวั 
ฟงัทา้วเธอมอบครอบครวั  เหน็เตม็กลวัตัง้กระทูขู้ส่าํทบั 
น่าชงันกัหนาพระยาเคอะ  พดูเลาะหลงใหลไมไ่ดศ้พัท ์
มนัน่าตจีรงิหนอใหค้อพบั  ยงัจะกลบังอนงอ้ขอชวีติ 
มแีต่โงเ่งา่เมามวั   ไมรู่ห้รอืทีต่วักระทาํผดิ 
เชื่อแต่เมยีน้อยไปเป็นนิจ  จะทาํไมไมพ่จิารณา 
นางจนัทน์ัน้ผดิสิง่ไร  จงึขบัหนีตไีลอ่อกอยูป่า่ 
มหินําซํ้าจบัพระสงัขม์า  ถ่วงลงคงคาไมป่รานี 
ทาํยุง่หยาบบาปกรรมไมค่ดิเหน็ เสยีแรงเป็นถงึทา้วเจา้กรงุศร ี
เชื่อคนรษิยาทัง้ตาปี  วนัน้ีชวีนัจะบรรลยั 
แมน้รกัตวักลวัตายอยา่น่ิงเสยี ไปตามลกูตามเมยีมาใหไ้ด ้
แลว้เงอืดเงือ้ตระบองจอ้งไว ้ ทาํฮดึฮดัขดัใจจะตรีนั 

  เมือ่นัน้   ทา้วยศวมิลไมม่ขีวญั 
ทาํตาปลกปลกงกงนั  ปากสัน่เสยีงสัน่ขอโทษตวั 
ซึง่งวยงงหลงเชื่อผูห้ญงิ  ไมท่นัคดิผดิจรงินะทนูหวั 
เหมอืนหน่ึงคนโฉดเฉาเมามวั ความชัว่เป็นพน้คณนา 
อนันางจนัทน์ัน้ขา้ใหข้บัหนี  กส็ญูไปหลายปีนกัหนา 

  หอยสงัขถ่์วงลงในคงคา ปา่นน้ีปลามนักนิสิน้ชวีติ 
จะไปตามทีไ่หนมาไดเ้ลา่  อนัโทษขา้เจา้ไมพ่น้ผดิ 
มเีมตตาฆา่ตคีงมว้ยมดิ  ขอพระองคท์รงฤทธิจ์งโปรดปราน 

       (บทละครนอก.2545 :184) 
    
 ความขดัแย้งน้ีสร้างความขบขนัเพราะผู้อ่านเห็นท้าวยศวิมลซึ่งหูเบาหลงเชื่อ  
นางจนัทาถูกพระอนิทรต์ําหนิอยา่งไมไ่วห้น้าซํ้ายงัขูว่่าจะทาํรา้ยอกีดว้ย และการทีท่า้วสามนตแ์สดง
ความหวาดกลวัลนลานเป็นพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมกบัสถานภาพความเป็นกษตัรยิข์องตวัละคร  
ทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึขบขนั  
 



44 
 

  1.2. ความขดัแย้งระหว่างตวัละครกบับริบท  
  ความขดัแยง้ระหว่างตวัละครกบับรบิท เกดิจากความไม่สอคลอ้งกนัระหว่างตวัละครกบั
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ดงัน้ี 
 
 1.2.1. ความขดัแย้งระหว่างชายชาวเมืองกบัพิธีเลือกคู่ 
 เหตุการณ์ความไม่สอดคล้องกันน้ีเกิดขึ้นจากท้าวสามนต์ให้ชายชาวเมืองเข้ารับ     
การเลอืกคู่จากนางรจนา เหล่าชายชาวเมอืงทีเ่ขา้รบัการเลอืกคู่ล้วนมฐีานะตํ่าต้อย บางคนสูงอาย ุ
บางคนมีร่างกายพิการ ซึ่งไม่เหมาะสมควรคู่กับพระธิดาเลยสร้างความขบขันแก่ผู้อ่าน               
ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 
  ครัน้ไก่ขนัแซ่เสยีงเทีย่งคนื ต่างคนต่างตื่นขึน้แต่ดกึ 

ตกแต่งกายาโอฬารกึ  อือ้องึอกึทกึไปทุกคน 
บา้งทาแป้งแต่งตวัฉุยฉาย  นุ่งลายนอกอยา่งหางปดัสนั 
บา้งนุ่งหม่สมตวัตามจน  สบัสนอลหมา่นไมห่ลบันอน 
พอทอ้งฟ้าขาวเชา้ตรู ่  ทีใ่ครอยูบ่า้นใกลก้ไ็ปก่อน 
เนืองแน่นถนนในนคร  คอ่ยผอ่นเขา้ไปในวงั 
ลางคนแก่เฒา่เกอืบเขา้โลง  กเ็ดนิหอบหิง้โครงมาขา้งหลงั 
ถอืไมเ้ทา้โซเซเกก้งั  เขา้มาดว้ยเขามัง่ไมเ่จยีมตน 
ทีเ่ป็นงอ่ยเพลยีเสยีแขง้ขา  กน็ัง่ถดถดัมาตามถนน 
เจบ็ปวดไมว่า่อุตสา่หท์น  เสลอืกสลนกลน่เกลื่อนกนัมา 

 คบัคัง่ทัง้ทอ้งพระโรงชยั ผูด้ปีนเขญ็ใจกไ็มว่า่ 
อยากจะใครไ่ดอ้งคพ์ระธดิา  ต่างคดิสมบตับิา้อยูทุ่กคน 
บา้งชงิทีต่ตี่อยปะเตะปะตะ  เอะอะองึคะนึงสบัสน 
ตาํรวจวงัถอืหวายวิง่วน  ไลขู่ผู่ค้นอยูเ่ป็นควนั 

       (บทละครนอก. 2545: 89) 
         
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ภาพตวัละครชายชาวเมอืงสามนตแ์ต่งองคท์รงเครื่องมาใหพ้ระธดิา
เลือกคู่จนเกิดความโกลาหลไปทัว่ ผู้เข้ารับการเลือกคู่แต่ละคนไม่เหมาะสมกับพระธิดาเลย       
สรา้งความขบขนัแก่ผูอ้า่น 
 

ผลจากการศกึษาการสรา้งอารมณ์ขนัจากเน้ือเรื่องแสดงใหเ้หน็ว่ากวสีรา้งอารมณ์ขนัจาก
เหตุการณ์ทีม่คีวามขดัแยง้ โดยพบความขดัแยง้ระหว่างตวัละครกบัตวัละครมากทีสุ่ดเป็นเพราะบท
ละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์ประพนัธข์ึน้เพื่อใชใ้นการแสดงละครนอก ความขดัแยง้
ระหว่างตวัละครกบัตวัละครเป็นสิง่ที่แสดงออกไดง้่ายและเหน็ไดช้ดัเจนทีสุ่ด ทําใหผู้อ้่านและผูช้ม
ละครเขา้ใจเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้และเกดิอารมณ์ตอบสนองไดง้า่ย 
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  เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มคนที่มีความขัดแย้งกันนัน้เป็นกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน         
ในครอบครวัเป็นส่วนใหญ่ การนําความขดัแยง้ในครอบครวัมาสรา้งเป็นอารมณ์ขนัน้ีเองเป็นสาเหตุ
สาํคญัทีท่ําใหบ้ทละครนอกเรื่องสงัขท์องไดร้บัความนิยมจากผูอ้่าน เพราะการทีว่รรณคดเีรื่องหน่ึง
ได้รบัความนิยมสบืต่อกนัมายาวนานผ่านยุคสมยัต่างๆ ได้นัน้ แสดงให้เหน็ว่าวรรณคดีเรื่องนัน้
สามารถเขา้ถงึความรูส้กึนึกคดิของคนในสงัคมนัน้ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีในบทละครนอกเรื่องสงัขท์อง
การนําเรื่องครอบครวัมาสร้างเป็นอารมณ์ขนัน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ได้รบัความนิยมยาวนาน 
เพราะความขดัแยง้ภายในครอบครวัเป็นเรื่องใกลต้วั เป็นปญัหาพืน้ฐานทีผู่ค้นทุกยุคสมยัตอ้งเผชญิ 
ความใกลช้ดิน้ีทําใหผู้อ้่านทําความเขา้ใจบทละครไดง้า่ยและบทละครเองกเ็ขา้ถงึอารมณ์ความรูส้กึ
ของผูอ้า่นไดเ้ป็นอยา่งดเีชน่กนั ในขณะเดยีวกนัเหตุการณ์ความขดัแยง้เหล่าน้ีกส็ามารถสะทอ้นภาพ
ครอบครวัไทยในอดตีไดท้างหน่ึง 
   
2. การสรา้งอารมณ์ขนัจากตวัละคร 
  ตวัละครในวรรณคดีเป็นสิง่ที่กวีสร้างขึ้นทัง้รูปลกัษณ์ภายนอก ลกัษณะนิสยัตลอดจน
พฤตกิรรมต่างๆ ทีแ่สดงออก การสรา้งตวัละครจงึเป็นวธิกีารอย่างหน่ึงของกวใีนการสรา้งอารมณ์
ความรูส้กึแก่ผูอ้่าน ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์ตวัละครถอืเป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัในการสรา้งอารมณ์ขนัดงัน้ี 
 
 2.1. การสร้างอารมณ์ขนัผา่นรปูลกัษณ์ของตวัละคร 
 รปูลกัษณ์ เป็นลกัษณะภายนอกของตวัละคร ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราช
นิพนธ์กวีสร้างอารมณ์ขันผ่านผ่านตัวละครที่มีรูปลักษณ์บกพร่องหรือผิดปกติแตกต่างไป          
จากลกัษณะปกตขิองมนุษยท์ัว่ไปหรอืผดิไปจากความคาดหวงัของผูอ้า่นดงัน้ี 
 
  2.1.1. เจ้าเงาะ 
  รูปลักษณ์ของตัวละครเจ้าเงาะสร้างความขบขนัแก่ผู้อ่านเพราะเจ้าเงาะมีรูปร่าง
อปัลกัษณ์ มลีกัษณะแตกต่างจากคนปกตทิัว่ไปมาก คอืรปูรา่งสงูใหญ่ “รปูรา่งชา่งกระไรเหมอืนยกัษ์
มาร   ลํ่าสนัขนัจา้นสกัเท่าพอ้ม” เน้ือตวัลาย “เน้ือตวัเป็นลายคลา้ยเสอืปลา” ผมหยกิยุ่งเหยงิ “ผม
หยิกยุ่งเหยิงเหมือนเซิงฟกั” ท่าทางไม่กลัวใคร รูปร่างโดยรวมแล้วมีลักษณะดังคํากล่าว           
ของนางกํานัลของเมอืงสามนต์ว่า “รูปร่างอปัรยีข์ ีท้ ึง้   เหมอืนหน่ึงภูตผทีีก่ลางนา” ดว้ยรูปลกัษณ์    
ของเจา้เงาะที่ประหลาดผดิมาตรฐานปกต(ิnorm) ของลกัษณะมนุษย์ทัว่ไปทําใหผู้อ้่านรูส้กึขบขนั
เมือ่จนิตนาการตามคาํประพนัธข์องกว ี
 ตวัอย่างอารมณ์ขนัที่เกดิจากรูปลกัษณ์ของเจา้เงาะเมื่อเจา้เงาะกล่าวรูปร่างหน้าตา
ของตวัเองดงัคาํประพนัธว์า่ 
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  โฉมเอยโฉมเฉลา  เอออะไรรูเ้ทา่ไปทุกสิง่ 
  แสนเฉลยีวฉลาดลว่งทว้งตงิ  มนักจ็รงิกระนัน้นัน่และซ ิ
  ขนืจะมาควกัคอ้นคอ่นวา่  เงาะของขา้เคยใสท่าํไมส ิ
  ผูห้ญงิมกัตอ้งจติประสทิธ ิ  อยา่เฝ้าตติะบอยไปหน่อยเลย 
  ถงึหนวดเครารงุรงัชา่งเป็นไร เอาแหนบถอนเสยีไดด้อกน้องเอ๋ย 
  หวัพรกิหยกิยุง่อยา่เยาะเยย้  ถา้หวเีสยสอยหยง่แลว้คงงาม 
  ทาํไมกบัรปูชัว่ตวัดาํ  จะอาบน้ําขดัสสีมัมะขาม 
  ละลายดนิสอพองสกัสองชาม ทาํใหง้ามตลอดเทา้ขาวทัง้ตวั 
  ถงึตาพองทอ้งพลุย้พพีลุ  อยา่ดหูมิน่กนิจุมใิชช่ ัว่ 
  จงปรานีเงาะปา่เถดิอยา่กลวั  จะแต่งตวัใหง้ามตามใจน้อง 

(บทละครนอก. 2545: 103) 
 
 จากตวัอย่างขา้งต้นเมื่อผูอ้่านจนิตนาการตามคําพูดของเจา้เงาะกจ็ะเหน็ว่าเจา้เงาะ   
มรีปูลกัษณ์ประหลาดน่าขบขนั 
 
 2.1.2. พระโอรสกษตัริยท่ี์เข้ารบัการเลือกคู่ 
  รูปลกัษณ์ของตวัละครพระโอรสกษตัรยิท์ี่เขา้รบัการเลอืกคู่สรา้งความขบขนัเพราะ 
โดยทัว่ไปเหล่าโอรสมกัมรีปูรา่งหน้าตางดงามทาํใหผู้อ้่านคาดหวงัว่าพระโอรสทีม่าเขา้รบัการเลอืกคู่
ก็คงมีรูปร่างหน้าตางดงามเช่นกัน แต่เมื่อพระโอรสกษัตริย์บางพระองค์ไม่งดงามสมกับฐานะ   
ความเป็นพระโอรส เช่น บางพระองคอ์ว้นดํา “รปูร่างจํ้ามํ่าดํามดิหม”ี บางพระองคม์ฝีีทีห่น้า “หน้า
งอกออกฝีประปราย” รปูลกัษณ์ทีข่ดัแยง้กบัฐานะของตวัละครน้ีผดิไปจากความคาดหวงัของผูอ้่าน
ทําให้เกิดความขบขันขึ้น  ดังคําประพันธ์เหตุการณ์ตอนท้าวสามนต์ชวนนางมณฑาไปด ู        
เหล่าพระโอรสวา่ 
 
  เมือ่นัน้   ทา้วสามนตย์ิม้แยม้แจม่ใส 
  จงึชวนเมยีรกัรว่มใจ  ออกไปแยม้แกลแลด ู
  เหน็หน่อกษตัรยิท์ีม่านัน้  หน้าตาคมสนัขยนัอยู ่
  คนขา้งหลงัลาดเลาเป็นเจา้ชู ้ ตาหชูอบกลเจา้มณฑา 
  คนโน้นรปูรา่งกระจอ้ยรอ่ย  หนุ่มน้อยน่ารกัหนกัหนา 

  คนน้ีทีถ่ดักนัลงมา  หน้าตาเป็นประมาณพานพอด ี
  โน่นแน่คนนัน้อยูช่ ัน้ลา่ง  รปูรา่งจํ้ามํ่าดาํมดิหม ี
  เหน็หรอืไมค่นนัน้ขนัสิน้ด ี  หน้างอกออกฝีประปราย 
  ดพูลางทางสัง่เมยีรกั  อยา่ชา้นกัเลยเจา้จะจวนสาย 
  จงเรง่รดัจดัแจงแต่งกาย  บุตรโีฉมฉายขึน้มา 

(บทละครนอก. 2545: 83) 
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 จากคาํประพนัธข์า้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่มเีจา้ชายบางพระองคม์รีปูลกัษณ์ไมง่ดงามสม
ความเป็นเจา้ชายเลย ผดิไปจากความคาดหวงัของผูอ้า่นทาํใหเ้กดิความขบขนั 
 

2.2. การสร้างอารมณ์ขนัผา่นบคุลิกของตวัละคร    
 บุคลกิเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของตวัละครเมื่อปรากฏตวัขึน้มกัแสดงใหผู้อ้่านเหน็และทาํให้
เกดิความขบขนั ในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธพ์บการสรา้งอารมณ์ขนัผา่นบุคลกิ
ของตวัละครดงัน้ี 
 
 2.2.1. เจ้าเงาะ 
 ลกัษณะเฉพาะของเจา้เงาะคอืเป็นคนบา้ใบ ้มกัแสดงกริยิาท่าทางทีแ่ตกต่างจากผูอ้ื่น 
ชอบกลัน่แกล้งตวัละครอื่น ด้วยบุคลกิเช่นน้ีทําใหเ้จ้าเงาะสรา้งความขบขนัได้ทุกครัง้ที่ปรากฏตวั 
โดยความขบขนัเกดิจากการใหเ้หน็กิรยิาท่าทางที่ผดิแปลกของเจ้าเงาะและจากการเหน็เจ้าเงาะ  
กลัน่แกลง้ผูอ้ื่น ตวัอยา่งเจา้เงาะแสดงพฤตกิรรมผดิแปลกไปจากคนปกตดิงัคาํประพนัธว์า่ 
 
  เมือ่นัน้   เจา้เงาะปรดีิเ์ปรมเกษมศานต ์
  เขา้ไปในหอ้งมทินันาน  เทีย่วดขูองประทานทัง้ปวง 
  แกลง้หยบิกระโถนมาโยนเลน่ ทาํเป็นเหมอืนกบัรบัลกูชว่ง 
  แลเขมน้เหน็หวดกนักลวง  เอามาจว้งตกัน้ําทาํจะกนิ 
  รจนาวา่ไฮช้า่งไมอ่าย  เบือ่จะตายผมเผา้เขาเปียกสิน้ 
  เจา้เงาะเมนิขายหไูมไ่ดย้นิ  ทาํฉวยพดัปดัริน้ปดัยงุ 
  แลว้แกลง้หยบิครตุัง้บนเชงิกราน ควกัขา้วสารมาใสก่่อไฟหุง 
  คลีผ่า้กุศราชออกคาดพงุ  กางมุง้เสยีใหด้แีต่วีว่นั 
  แลว้หยบิหมอนมาองิยงิฟนัขาว กระดกิเทา้ทาํเลน่ใหเ้หน็ขนั 
  พอโพลเ้พลเ้พลาสายณัห ์  จงึราํพนัพดูเกีย้วเลีย้วลด 

(บทละครนอก. 2545: 100-101) 
 

 จากตวัอย่างขา้งต้นพฤตกิรรมทีผ่ดิไปจากคนปกตขิองเจา้เงาะทําใหผู้อ้่านเกดิความ
ขบขนั หรอืตวัอยา่งเหตุการณ์เจา้เงาะกลัน่แกลง้ผูอ้ื่นดว้ยทา่ทางน่าขบขนัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 
  เมือ่นัน้   เจา้เงาะทาํเงือ้ศอกบอกใบ ้

เหลยีวหลงัเหลยีวหน้าควา้ไม ้ กวดัแกวง่แกลง้ไลก่ระชัน้ชดิ 
เหน็เขยทัง้หกตกประหมา่  กห็วดไปหวดมาใหผ้ดิผดิ 
ควงกระบองลองแรงแผลงฤทธิ ์ ไลต่ดิตามตหีนีกระจุย 
ดเูหน็เตม็กลวักห็วัเราะ  ยิม้เยาะยกมอืขึน้กุ๋ยกุ๋ย 
ตัง้ทา่ททีาํเป็นราํซุย  เบีย้วบุย้ปากหลอกกลอกหน้าตา 
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เหน็หกเขยคอยจะถอยหลงั  กห็ยดุยัง้ยนืมองป้องหน้า 
แลว้ยา่งเทา้สาวหมดัเขา้มา  ถลงึตาขูเ่ขญ็เขมน้ด ู

(บทละครนอก. 2545: 126) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้นท่าทางกลัน่แกล้งผู้อื่นด้วยความสนุกสนานและน่าขบขัน       
ของเจา้เงาะทาํใหผู้อ้า่นเกดิอารมณ์ขนัขึน้ 
 
 2.2.2. ท้าวสามนต ์
 ลักษณะเฉพาะของท้าวสามนต์ที่ทําให้เกิดความขบขันคือเป็นกษัตริย์ชราที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมกบัสถานภาพ ไม่มคีวามยุติธรรม ขีข้ลาดแต่มกัโอ้อวด ทําใหท้้าวสามนต์
สรา้งความขบขนัใหก้บัผูอ้า่นเมือ่ปรากฏตวั โดยความขบขนัเกดิจากการเหน็ทา้วสามนตผ์ดิหวงั ถูก
เจ้าเงาะกลัน่แกล้งและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพ ดังตัวอย่างคําประพันธ ์       
ทา้วสามนตแ์สดงความหวาดกลวัขา้ศกึดงัคาํวา่ 
 
  เมือ่นัน้   ทา้วสามนตต์ระหนกตกประหมา่ 

ใหค้ดิครา้มครัน่หวัน่วญิญาณ์ เหลยีวซา้ยแลขวาละลา้ละลงั 
ความกลวัตวัสัน่งนังก  เพอ้พกพดูจาเหมอืนบา้หลงั 
คอ่ยกระซบิถามเมยีเงีย่หฟูงั  เสยีงอะไรตงึตงัดงัเหมอืนปืน 
เอ๊ะกอูยูแ่ลว้นะเสนี  เหน็ไพรจีะมากมายหลายหมืน่ 
น่ีหากวา่กลา้หาญพานยัง่ยนื จงึไมต่ื่นตระหนกตกใจ 
เสยีแต่แก่ชราหตูามวั  ทัง้ตวักเ็จบ็ปวดปว่ยไข ้
ถา้หนุ่มแน่นแมน้เหมอืนแต่ก่อนไซร ้ จะเกรงกลวัอะไรกบัไพร ี

(บทละครนอก. 2545: 145) 
 
 จากตวัอย่างขา้งต้นทา้วสามนต์กลวัขา้ศกึจนลนลานแต่กย็งักล่าวว่าตนกลา้หาญจงึ 
ไม่ตกใจและโอ้อวดว่าถ้ายงัหนุ่มแน่นเหมอืนแต่ก่อนจะไม่กลวัขา้ศึกเลย หรอืเมื่อเผชิญหน้ากบั    
เจา้เงาะผูเ้ป็นลูกเขย ทา้วสามนต์มกัถูกเจา้เงาะกลัน่แกลง้เสมอ ดงัตวัอยา่งคําประพนัธเ์มื่อเจา้เงาะ
แกลง้ใหท้า้วสามนตต์กใจกลวัวา่ 
 
  เหน็ทา้วสามนตอ์ยูบ่นเตยีง  กย็นืเมยีงเขมน้มองป้องหน้า 
  ขูต่ะคอกหลอกลอ้พอ่ตา  เงือ้งา่ทาํทจีะตรีนั 
  เมือ่นัน้   ทา้วสามนตต์ื่นกลวัตวัสัน่ 
  ไมสู่ไ้มร่บหลบเป็นควนั  งนังนังกงกพลดัตกเตยีง 

(บทละครนอก. 2545: 140) 
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 2.2.3. หกเขย 
 ลกัษณะที่สร้างความขบขนัของหกเขยคือเป็นคนชอบโอ้อวดแต่ไร้ความสามารถ    
หกเขยสรา้งความขบขนัใหแ้ก่ผูอ้า่นจากการเหน็ความผดิหวงัและความลม้เหลวของหกเขย จากการ 
ถูกพระสงัขแ์ละเจา้เงาะกลัน่แกลง้และทํารา้ยและการแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมกบัสถานภาพ 
ตวัอยา่งหกเขยโออ้วดวา่ตนมคีวามสามารถเหนือกวา่เจา้เงาะดงัคาํประพนัธว์า่ 
 
 เมือ่นัน้   หกเขยเกษมสนัตห์รรษา 

ยิม้พลางทางตอบเสนา  ผกัปลาหน้าน้ีมถีมไป 
อยา่วา่แต่เทา่นัน้ทา่นจะเอา  ถงึจะลงสาํเภากร็บัได ้
อาสาพอ่ตาแลว้เตม็ใจ  จะหาใหส้ดุฤทธิไ์มบ่ดิพลิว้ 
สงสารแต่เงาะปา่ประดาเสยี  จะพาเมยีสุม่ชอ้นจนอ่อนหวิ 
เตม็ทจีะไดม้าแคป่ลาซวิ  ทา้วจะกริว้โกรธาใหฆ้า่ฟนั 

(บทละครนอก. 2545: 112) 
 
 แต่ผลกลบักลายเป็นวา่หกเขยหาปลาไดน้้อยกว่าเจา้เงาะทาํใหผู้อ้่านเกดิความขบขนั หรอื
เมื่อเผชญิหน้ากบัเจา้เงาะหกเขยมกัถูกเจา้เงาะกลัน่แกลง้ทาํรา้ยทําใหห้กเขยแสดงความขลาดกลวั
ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 
 เมือ่นัน้   หกเขยเขด็ขยาดไมอ่าจสู ้

เหลยีวซา้ยแลขวาหาประต ู  เอ๊ะอยูแ่ลว้กระมงัครัง้น้ี 
บา้งเขา้แอบหลงัภรรยา  รนุเมยีออกหน้าเจา้อยา่หนี 
ความกลวัตวัสัน่ไมส่มประด ี เตม็ทลีงนัง่ภาวนา 
บา้งกาํหมดัขดัเขมรหมายเขมน้ ทาํเป็นวา่พีน้ี่คนกลา้ 
ครัน้เหน็เงาะถอืไมใ้กลเ้ขา้มา กว็ิง่ลม้ถลาขาแขง้เพลยี 
ลางคนยนืน่ิงไมว่ิง่หนี  อุตสา่หท์าํใจดแีกเ้บีย้ 
พดูจาอวดฮกึศกึหน้าเมยี  สูเ้สยีชวีติไมค่ดิกลวั 
ทาํเหน็บรัง้ตัง้มวยอยูแ่ต่นอก เหน็เจา้เงาะเงือ้ศอกกก็ลอกหวั 
ยอ่ทอ้ถอยหลงัระวงัตวั  ต่างกลวัเงาะปา่ทุกคนไป 

(บทละครนอก. 2545: 126) 
 

 จากตวัอย่างการที่เห็นหกเขยถูกเจ้าเงาะกลัน่แกล้งและการแสดงความขลาดกลวั   
ของหกเขยสรา้งความขบขนัใหก้บัผูอ้า่น 
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2.3. การสร้างอารมณ์ขนัผา่นพฤติกรรมของตวัละคร 
 การสรา้งอารมณ์ขนัผา่นพฤตกิรรมของตวัละครมกัใหต้วัละครแสดงพฤตกิรรมทีผ่ดิไปจาก
ปกติของคนทัว่ไป หรือแสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องกบัสถานภาพของตนหรอืผิดไปจากความ
คาดหวงัของผูอ้่านทําให้เกิดความรู้สกึขบขนั ตวัละครในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองมพีฤติกรรม     
ทีน่่าขบขนัดงัน้ี 
 
 2.3.1. ตวัละครท่ีมีสถานะทางสงัคมสงู 
 หมายถึงตัวละครที่มีสถานะทางสงัคมสูงกว่าตัวละครอื่นคือ กษัตริย์ พระมเหส ี
พระโอรสและพระธิดา สถานภาพทางสงัคมเป็นปจัจยัหน่ึงที่กําหนดว่าบุคคลควรมีพฤติกรรม
อยา่งไรจงึจะเหมาะควรกบัฐานะของตน หากบุคคลใดแสดงพฤตกิรรมทีไ่มส่อดคลอ้งหรอืผดิไปจาก
ที่สงัคมกําหนดว่าควรเป็นก็จะทําให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกขบขนัขึ้นได้ ในบทละครนอกเรื่อง     
สงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธก์วสีรา้งอารมณ์ขนัผา่นพฤตกิรรมของตวัละครทีม่ฐีานะสงูดงัน้ี 
 
 2.3.1.1. พฤติกรรมหลอกลวง 
 พฤตกิรรมหลอกลวงทีส่รา้งอารมณ์ขนัม ี2 ลกัษณะคอื การหลอกลวงของตวัเอก
หรอืตวัละครฝา่ยดแีละการหลอกลวงของตวัละครปรปกัษ์ 
 การหลอกลวงของตวัเอกหรอืตวัละครฝา่ยดสีรา้งความขบขนัเพราะผูอ้่านอยูฝ่า่ย
เดยีวกบัตวัละครเอก เมื่อตดิตามพฤตกิรรมของตวัละครทีห่ลอกลวงเท่ากบัผูอ้่านร่วมหลอกลวงไป
ดว้ย ความขบขนัจงึเกดิขึน้เมือ่เหน็การหลอกลวงนัน้สาํเรจ็ 
  ตวัอยา่งเหตุการณ์พระสงัขป์ลอมเป็นเทวดาหลอกหกเขย พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อ
ท้าวสามนต์ให้เหล่าลูกเขยหาปลาแข่งกนั พระสงัข์ถอดรูปเงาะแล้วใช้มหาจินดามนต์เรยีกปลา     
มารวมกันทําให้หกเขยหาไม่ได้ เมื่อหกเขยมาขอพระสังข์จึงหลอกหกเขยว่าตนเป็นเทวดา          
ดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้                พระสงัขน์ัง่ยิม้อยูใ่นหน้า 
เหน็หกเขยเคอะเซอะมา  สมดงัจนิดากย็นิด ี
จงึเสแสรง้แกลง้ทาํไมรู่จ้กั  ถามทกัซกัไซไ้ปไหนน่ี 
เอ๊ะแลว้ออเจา้เหลา่น้ี  หน่วยกา้นพานจะดมีฝีีมอื 
เรอืแพแหอวนกเ็อามา  จะลอบลกัดกัปลาของขา้หรอื 
เราเป็นเทพเจา้เลา่ลอื  นบัถอืทุกแหง่แพรง่พราย 
แต่หกัคอคนตายเสยีหลายพนั อยา่ดุดนัดหูมิน่มกังา่ย 
มาหาเราน้ีดหีรอืรา้ย  บอกยบุลตน้ปลายใหแ้จง้ใจ 

เมือ่นัน้   ทัง้หกอกสัน่หวัน่ไหว 
สาํคญัจติคดิวา่พระไพร  กราบไหวท้ว่มหวักลวัฤทธา 
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ใจคอทกึทกึนึกพรัน่  ปากสัน่เสยีงสัน่ซงัตายวา่ 
ทา่นทา้วสามนตผ์ูพ้อ่ตา  ใหห้าปลาประกวดกบัอา้ยเงาะ 
ขา้ทอดแหแปรซอ้นแต่เชา้ตรู ่ ออกอ่อนหหูวิหอบเทีย่วรอบเกาะ 
ไมไ่ดป้ลาสกัหน่อยชะรอยเคราะห ์ ฉวยแพอ้า้ยเงาะสน่ิาอาย 
กลวัทา้วพอ่ตาจะฆา่เสยี  สงสารแต่เมยีจะเป็นมา่ย 
เทวดาเลีย้งปลาไวม้ากมาย  ขา้ขอไปถวายพอรอดตวั 

(บทละครนอก. 2545: 145-146) 
 

  จากตวัอยา่งการหลอกลวงน้ีสรา้งความขบขนัเพราะผูอ้า่นซึง่ตดิตามเรื่องมาตัง้แต่
ตน้รูด้วี่าเจา้เงาะและพระสงัขเ์ป็นคนเดยีวกนั อกีทัง้การหลอกลวงน้ียงัมจุีดมุ่งหมายเพื่อกลัน่แกลง้
หกเขยซึง่เป็นตวัละครปรปกัษ์ ผูอ้่านเป็นฝา่ยเดยีวกบัพระสงัขจ์งึรูส้กึสนุกสนานร่วมไปกบัตวัละคร
ด้วย เมื่อเหน็พระสงัข์สําทบัว่าตนเป็นเทวดาที่มชีื่อเสยีงเคยฆ่าคนมาแล้วหลายพนัเป็นการเพิม่
ระดบัการหลอกลวงใหน่้ากลวัขึน้ทําใหค้วามสนุกสนานเพิม่ขึน้เช่นกนั และเมื่อเหน็หกเขยหลงเชื่อ
แสดงความหวาดกลวัจนตวัสัน่จงึสรา้งความขบขนัใหก้บัผูอ้่านเพราะเหน็การหลอกลวงบรรลุผล
สาํเรจ็ 
 ส่วนการหลอกลวงของตวัละครปรปกัษ์สร้างความขบขนัแก่ผูอ้่านเพราะผู้อ่าน
รูท้นัว่าคาํหลอกลวงเหล่านัน้ไม่เป็นความจรงิ อารมณ์ขนัจงึเกดิขึน้จากทัง้ผูห้ลอกลวงทีก่ล่าวไมจ่รงิ
และผูท้ีถู่กหลอกฐานทีเ่ชื่อความเทจ็ 
  ตวัอย่างหกเขยหลอกทา้วสามนต์ พฤติกรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อหกเขยหาปลาแพ ้   
เจา้เงาะและถูกพระสงัขต์ดัปลายจมกู เมื่อทา้วสามนตซ์กัถามหกเขยจงึตอ้งหลอกลวงเพื่อใหพ้น้ผดิ
ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   เขยใหญ่ทัง้หกตกประหมา่ 
แกลง้ทลูเลีย้วลดปดพอ่ตา  แต่เชา้ขา้กไ็ปไมเ่ชอืนแช 
ลงตอีวนฉุดลากทีป่ากลดั  ปากเป้ากดัจมกูลกูเป็นแผล 
ในแมน้ํ่าลาํคลองทัง้สองแคว  ไมม่ปีลาเลยแต่สกัตวัเดยีว 
สูท้นแดดแผนรอ้นไปยงัคํ่า  จนตวัลอกออกดาํเหมอืนมา่เหมีย่ว 
อุตสา่หบุ์กขึน้บกรกเรีย้ว  ไปไดป้ลาหน่อยเดยีวทีใ่นบงึ 
ไมเ่คยพบเคยเหน็เลยเชน่น้ี  ชะรอยผโีขมดมนัโกรธขึง้ 
ใหป้วดหวัมวัตาหน้าตงึ  แทบจะไมม่าถงึทา้วไท 

(บทละครนอก.2545: 122-123) 
 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้พฤตกิรรมหลอกลวงของหกเขยทาํใหห้กเขยน่าขบขนัเสยีเอง
เพราะผูอ้่านรูท้นัว่าหกเขยพูดเทจ็และยงัทําใหท้า้วสามนต์ดูน่าขบขนัดว้ยเพราะเชื่อถ้อยคําเทจ็ที ่ 
ไมน่่าเป็นไปไดเ้ลย 
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 2.3.1.2. พฤติกรรมทาํร้าย 
  พฤติกรรมทํารา้ยสรา้งความขบขนัเมื่อตวัละครเอกหรอืตวัละครฝ่ายดเีป็นฝ่าย  
ทาํรา้ยตวัละครปรปกัษ์ เป็นผลมาจากผูอ้า่นอยูฝ่า่ยเดยีวกบัตวัละครทีท่าํรา้ยผูอ้ื่นจงึทาํใหผู้อ้่านรูส้กึ
ร่วมไปกบัตวัละครที่ทําร้ายด้วย ความรู้สกึที่เกิดขึ้นคือความรู้สกึเหนือกว่าหรอืเกิดความรู้สกึม ี    
ชยัชนะทาํใหเ้กดิความขบขนัดว้ยความเบกิบานใจ 
 ตวัอยา่งพระสงัขท์าํรา้ยหกเขย พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อทา้วสามนตใ์หเ้หล่าลูกเขย
หาเน้ือแข่งกนั พระสงัข์ปลอมเป็นเทวดาเรียกเน้ือมารวมกนัเมื่อเหล่าหกเขยหาไม่ได้จึงมาขอ     
จากพระสงัข ์พระสงัขจ์งึกลัน่แกลง้ทาํรา้ยหกเขยโดยการตดัปลายหดูงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   พระสงัขฉุ์ดหกูระชากลากหลุน 
จะเชอืดแต่เบาเบาเอาบุญ  แลว้ชกัดาบญีปุ่่นออกเงอืดเงือ้ 
เขยใหญ่ขยัน้พรัน่พรงึ  รอ้งองึอุยหน่าน่าเจบ็เหลอื 
อยา่งน้ีทีไ่หนจะไดเ้น้ือ  ทาํทจีะเชอืดเถอืแลว้รัง้รอ 
แกลง้ขยบัจบัจอ้งลองใจ  เลอืกเอาขา้งไหนจะดหีนอ 
เหน่ียวหขูวาลงใหก้่งคอ  แขง็ขอ้เชอืดขาดเลอืดสาดไป 

เมือ่นัน้   หกเขยน่ิวหน้าน้ําตาไหล 
จมกูแลว้หเูลา่เฝ้าเสยีใจ  น่ีเน้ือกรรมกระไรของเรา 
เจบ็ปวดหนกัหนาอุตสา่หท์น ต่างคนบน่ออดนัง่กอดเขา่ 
เรง่อารกัษ์ตกัเตอืนรบเรา้  เน้ือจะใหไ้หนเล่าอยา่น่ิงนาน 

(บทละครนอก. 2545: 134) 
 

 พฤตกิรรมของพระสงัขส์รา้งความขบขนัแก่ผูอ้่านเพราะผูอ้่านเป็นฝ่ายเดยีวกบั 
ตวัละครทีท่าํรา้ยผูอ้ื่น อกีทัง้การทาํรา้ยน้ีเป็นการกลัน่แกลง้ตวัละครปรปกัษ์ของตวัละครเอก ท่าทาง
ของพระสงัข์ที่ทําท่าจะเชือดแล้วรัง้รอหรือแกล้งเลือกว่าจะเชือดข้างไหนดี ทําให้ผู้อ่านที่เป็น      
ฝา่ยเดยีวกบัพระสงัขร์ูส้กึสนุกสนานร่วมไปกบัตวัละครดว้ย และเมื่อเหน็เหล่าหกเขยไดร้บับาดเจบ็
และมบีาดแผลทีท่าํใหเ้กดิความอบัอายกย็ิง่ทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึขบขนัดว้ยความเบกิบานใจยิง่ขึน้ 
 
 2.3.1.3. พฤติกรรมโต้เถียง 
  การเห็นตัวละครโต้เถียงกันสร้างความขบขนัเพราะตัวละครที่โต้เถียงกันนัน้       
มสีถานภาพสูงในสงัคม บุคคลที่มสีถานภาพสูงย่อมได้รบัความคาดหวงัว่าควรมกีิรยิาจรยิาวตัร     
ทีง่ดงาม การทีต่วัละครโตเ้ถยีงกนัโดยใชก้ริยิาทา่ทางและคาํพดูราวกบัชาวบา้นจงึทาํใหเ้กดิความน่า
ขบขนัขึน้  
 ตวัอย่างพระธดิาทัง้หกโตเ้ถยีงกบันางรจนา พฤตกิรรมน้ีเกดิจากเจา้เงาะหาปลา
ไดม้ากกวา่หกเขย นางรจนาไดท้จีงึเยาะเยย้พีส่าวทาํใหเ้กดิการทะเลาะโตเ้ถยีงกนัขึน้ดงัคาํประพนัธ์
วา่ 
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เมือ่นัน้   หกนางเคอืงขดัอชัฌาสยั 
ต่างคนชีห้น้าแลว้วา่ไป  หวัเราะเยาะใครอรีจนา 
เหตุวา่ผวัมงึมาถงึก่อน  ทาํแสนงอนเจ๋อเจ๊อะสะเออะหน้า 
ผวักไูมรู่จ้กัจบัผกัปลา  จงึไดม้าไมม่ากเหมอืนหมอ่มเงาะ 
ดเูยีย่งผวัเจา้มนัเคลา่คล่อง  หว้ยหนองเหนือใตเ้ขา้ใจเสาะ 
นางเมยีขึน้หน้ามาหวัเราะ  เปรยีบเปรยเยย้เยาะไมเ่จยีมตวั 
เขาขบัไลไ่ปอยูเ่สยีปลายนา  ยงัดือ้ดา้นเขา้มาวา่แทนผวั 
ไมม่คีวามยาํเยงเกรงกลวั  ไสหวัออกไปเสยีจากวงั 

เมือ่นัน้   รจนาตอบไปดงัใจหวงั 
ชชิะหมอ่มพีท่ีข่ ึน้ซงั  ออกประดงัดา่ทอเลน่พอแรง 
เฝ้ามาขบัไลไ่สหวัห ู  โกรธหรอืวา่ดจูมกูแหวง่ 
แต่เหน็เขาหวัรอ่กร็ะแวง  ออกสกดัสแกงแกลง้พาโล 
ผวัพีไ่ปหาปลากบับา่วไพร ่  น้อยหรอืชา่งไดม้าอกัโข 
ผวัขา้หาปลาประสาโซ  แต่จมกูไมโ่หวเ่หมอืนผูด้ ี
พอรูเ้ชน่เหน็อยูว่า่เทจ็จรงิ  สูปิ้ดปากหากน่ิงเสยีดอกพี ่
จะใหว้า่หรอืจะวา่ออกเดีย๋วน้ี แลว้เหลยีวดสูามเีหน็ขงึต 
แคน้ใจคดิจะใครอ่ยูท่ะเลาะ  แต่เจา้เงาะชีช้วนไปเคหา 
ถ่มน้ําลายรดใหแ้ลว้ไคลคลา  ตามผวัออกมาไมพ่รัน่พรงึ 

(บทละครนอก. 2545: 123-124) 
 

 จากตวัอย่างขา้งต้นผูท้ีโ่ตเ้ถยีงกนัลว้นเป็นผูม้สีถานภาพทางสงัคมสูง ย่อมไดร้บั
ความคาดหวงัว่าควรมกีิรยิามารยาทงดงามแตกต่างจากสามญัชนทัว่ไป แต่เหล่าพระธิดากลบั
ทะเลาะโต้เถียงกันโดยใช้ท่าทางและคําพูดไม่ต่างจากชาวบ้าน เช่น พระธิดาทัง้หกชี้หน้าว่า       
นางรจนา ส่วนนางรจนาก็ถ่มน้ําลายรดพื้น ฯลฯ หรือคําเรียกขาน เช่น กู มึง ผัว ฯลฯ ล้วน          
ไมเ่หมาะสมกบัสถานภาพของตวัละครและผดิไปจากความคาดหวงัของผูอ้่านทําใหเ้กดิความขบขนั
แก่ผูอ้า่น 
 
  2.3.1.4. พฤติกรรมโกรธ 
 ผูม้ฐีานะสูงย่อมไดร้บัความคาดหมายว่าเป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรมงดงามและสามารถ
ควบคุมตนเองไดด้กีว่าบุคคลทัว่ไป การทีผู่ม้ฐีานะสูงแสดงความโกรธอย่างขาดสตจิงึไม่สอดคลอ้ง
กบัสถานภาพและผดิไปจากความคาดหวงัของผูอ้่าน ความโกรธของผูม้สีถานภาพสงูทีส่รา้งอารมณ์
ขนัม ี2 ลกัษณะคอื ตวัละครปรปกัษ์โกรธตวัละครเอกและตวัละครปรปกัษ์โกรธกนัเอง 
 ตวัละครปรปกัษ์โกรธตวัละครเอก ตวัอย่างทา้วสามนต์แสดงความโกรธเจา้เงาะ 
พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อเจา้เงาะหาเน้ือไดม้ากกว่าหกเขย แต่ทา้วสามนต์ไม่ยอมลงโทษหกเขยตาม 
ทีล่ ัน่วาจาไว ้จงึถูกเจา้เงาะลอ้เลยีนทาํใหท้า้วสามนตโ์กรธดงัคาํประพนัธว์า่ 
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เมือ่นัน้   เจา้เงาะยา่งยอ่งมองมาใกล ้
เหน็พอ่ตาอาธรรมเ์ขา้กนัไป  ไมเ่อาโทษเขยใหญ่ดงัสญัญา 
ทาํนบัเน้ือทีก่องลองเลน่  จะใหเ้หน็วา่ใครไดม้ากกวา่ 
ชีไ้ปตรงพระแสงแกลง้กลอกตา เงือ้งา่ทา่ทเีหมอืนฟาดฟนั 
แลว้ชีเ้ขา้ทีค่อเขยใหญ่  บอกใบใ้หรู้ด้ขูนัขนั 
ตบมอืหวัรอ่อยูง่องนั  เยย้หยนัหยอกลอ้ทา่พอ่ตา   

   เมือ่นัน้   ทา้วสามนตว์า่เหมอ่า้ยเงาะปา่ 
จองหองพองขนพน้ปญัญา  ใบบ้า้ไมเ่สงีย่มเจยีมตวัเลย 
กลบัจะมาชีม้อืทาํซือ้รู ้  สอนกใูหฆ้า่อา้ยหกเขย 
มหินําซํ้าหวัเราะเยาะเยย้  เกนิเลยนกัหนาน่าขดัใจ 
รูแ้ลว้คะชะเจา้มนัดเีหลอื  หาเน้ือไดม้ากกวา่เขยใหญ่ 
ขึน้หน้ามาอวดขา้หรอืไร  กฝูากมงึไวด้ว้ยเถดิวะ 
คดิคดิขึน้มาน่าต่อยตบ  บา้ใบบ้ดัซบพึง่พบปะ 
เถดิจะงดอดโมโหถวายพระ  ถา้ทหีลงัแลว้นะไมล่ะมงึ 
ดดูู๋ยงัทะนงองอาจ  หวัจะขาดแมน่มัน่สกัวนัหน่ึง 
พระกริว้โกรธโกรธาดา่องึ  แลว้ผนิหลงันัง่บึง้อยูบ่นเตยีง 

(บทละครนอก. 2545: 139) 
 

  ความโกรธของท้าวสามนต์สร้างความขบขนัเพราะตัวละครแสดงพฤติกรรม     
ไม่เหมาะสมกบัสถานภาพทัง้ที่เป็นกษัตรยิ์แต่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อีกทัง้ความโกรธน้ี     
เกิดจากความพ่ายแพ้แก่ตวัละครเอก การที่เหน็ท้าวสามนต์โกรธเจ้าเงาะแต่ไม่สามารถทําอะไร    
เจา้เงาะไดท้าํใหผู้อ้า่นรูส้กึขบขนัดว้ยความเบกิบานใจ 
  สว่นตวัละครปรปกัษ์โกรธกนัเองดงัตวัอยา่งทา้วสามนตโ์กรธหกเขย พฤตกิรรมน้ี
เกดิขึน้เมื่อเหล่าหกเขยแพเ้จา้เงาะในการหาปลา ทําใหท้า้วสามนต์โกรธหกเขยที่มขีา้ทาสบรวิาร
มากมายแต่ไม่สามารถเอาชนะเจ้าเงาะได้และทําใหแ้ผนการที่จะทําร้ายเจ้าเงาะของท้าวสามนต ์   
ไมป่ระสบความสาํเรจ็ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

            เมือ่นัน้  ทา้วสามนตเ์คอืงขุน่หุนหนั 
    จงึวา่ไปแก่หกเขยนัน้  กจูะใครฆ่า่ฟนับัน่รอน 

    แต่อา้ยเงาะทรพลคนอปัรยี ์ มนัยงัดกีวา่มงึมาถงึก่อน 
    เออน่ีมไิปเทีย่วจอดนอน ไมรู่เ้รว็รูร้อ้นเจา้คนด ี
    บา่วไพรไ่ปดว้ยกห็นกัหนา ไดป้ลามาไมพ่อจะเซ่นผ ี
    กคูดินิดเดยีวดอกครัง้น้ี หาไมช่วีจีะบรรลยั 
    เออจมกูนัน่ถกูอะไรนัน่ เหมอืนกนักบัเขาเชอืดเลอืดไหล 
    จงบอกใหแ้จง้กูแคลงใจ อยา่ไดเ้อาเทจ็มาเจรจา 

  (บทละครนอก. 2545: 121-122) 
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 จากตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรมโกรธของท้าวสามนต์ต่อหกเขยนอกจาก         
เป็นพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมกบัสถานภาพแล้ว การเหน็ตวัละครปรปกัษ์ที่มุ่งรา้ยกบัตวัละครเอก
ทะเลาะกนัเองทาํใหผู้อ้า่นทีเ่ป็นฝา่ยเดยีวกบัตวัละครเอกรูส้กึขบขนัยิง่ขึน้  
 
  2.3.1.5. พฤติกรรมเยาะเย้ย 
 พฤตกิรรมเยาะเยย้สรา้งความขบขนัเพราะเป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ดา้นเลว
หรือความบกพร่องทางพฤติกรรมของผู้เยาะเย้ยนั ้น ตัวละครที่มีสถานภาพสูงย่อมได้ร ับ           
การคาดหมายว่าควรมพีฤตกิรรมทีด่งีามเป็นแบบอยา่งแก่ผูท้ีม่สีถานะตํ่ากว่า การแสดงพฤตกิรรม
เยาะเยย้ผูอ้ื่นจงึน่าขบขนัเพราะเป็นการกระทําทีผ่ดิไปจากความคาดหวงัของผูอ้่านและขดัแยง้กบั
สถานภาพของตน 
 ตวัอย่างหกเขยเยาะเยย้โอรสกษตัรยิท์ี่ไม่ไดร้บัเลอืกเป็นคู่ครองจากพระธดิาทัง้
เจด็ พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อทา้วสามนตจ์ดัพธิเีลอืกคู่ใหเ้หล่าพระธดิา หกเขยทีไ่ดร้บัเลอืกต่างแสดง
พฤตกิรรมเยาะเยย้เหล่าโอรสกษตัรยิท์ีผ่ดิหวงั ดงัคาํประพนัธว์า่  

 
เมือ่นัน้   หน่อกษตัรยิท์ ัง้หกเรง่หรรษา 

นัง่สบายอารมณ์ดมมาลา  หวัเราะรา่ขาแขง้กระดกิเพลา 
บา้งพดูจาเปรยีบเปรยเยย้เพื่อนกนั อยา่งไรนัน่ลงนัง่กอดเขา่ 
วาสนาหาไมแ่ลว้ชาวเรา  แต่ไดเ้ขา้มาเหน็กเ็ป็นด ี 

(บทละครนอก. 2545: 88) 
 

  จากตวัอย่างน้ีน่าขบขนัเพราะเหน็เหล่าเจา้ชายเยาะเยย้กนัเอง ดว้ยท่าทางและ
ถอ้ยคําทีไ่มเ่หมาะสมกบัสถานภาพความเป็นโอรสกษตัรยิเ์ลย เช่น นัง่ดมพวงมาลยักระดกิขา ฯลฯ 
อีกทัง้เหล่าหกเขยก่อนได้รบัเลือกก็ได้รบัการกล่าวถึงในทางที่ดีการเปลี่ยนนิสยัอย่างกะทนัหนั     
ผดิไปจากความคาดหวงัของผูอ้า่นจงึทาํใหเ้กดิความขบขนัขึน้ 
 
  2.3.1.6. พฤติกรรมดถูกู 
  พฤตกิรรมดูถูกทีส่รา้งอารมณ์ขนัแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอืตวัละครปรปกัษ์ดูถูก
ตวัละครเอกและตวัละครปรปกัษ์ถูกตวัละครอื่นดถููก 
 ตัวละครปรปกัษ์ดูถูกตัวละครเอกสร้างความขบขนัเพราะผู้อ่านความจริงว่า      
ตวัละครเอกนัน้ไมไ่ดเ้ป็นไปตามคาํดถููกนัน้เลย จงึทาํใหต้วัละครทีด่ถููกนัน้น่าขบขนัเสยีเอง 
  ตัวอย่างท้าวสามนต์ดูถูกเจ้าเงาะ พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อท้าวสามนต์ให ้      
เหล่าลูกเขยหาปลาแข่งกนั ท้าวสามนต์ดูถูกเจ้าเงาะว่าเป็นคนไร้สามารถไม่น่าจะหาปลาได้ ดงั    
คาํประพนัธว์า่ 
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      คดิพลางทางสัง่เสนาใน จงรบีไปบอกบรรดาลกูเขย 
กจูะใหแ้ต่งตัง้สงัเวย  ตามเคยบวงสรวงเทวญั 
พรุง่น้ีหาปลามาคนละรอ้ย  ใครไดน้้อยจะฆา่ใหอ้าสญั 
ทัง้อา้ยเงาะขีค้รอกจงบอกมนั มไิดป้ลามาทนัจะบรรลยั 

(บทละครนอก. 2545: 112) 
 

  จากตัวอย่างข้างต้นผู้อ่านรู้ดีว่าเจ้าเงาะนัน้คือพระสงัข์ที่มีความสามารถมาก 
พฤตกิรรมของทา้วสามนตจ์งึทาํใหท้า้วสามนตด์นู่าขนัเสยีเอง 
 ส่วนตวัละครปรปกัษ์ถูกตวัละครอื่นดูถูกสรา้งความขบขนัแก่ผูอ้่านเพราะผูอ้่าน
รูส้กึสมใจทีเ่หน็ผูท้ีค่ดิรา้ยต่อตวัละครเอกถูกผูอ้ื่นดถููก 

 ตัวอย่างท้าวสามนต์ถูกพระวิศณุกรรมดูถูก พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อ              
พระวศิณุกรรมทําหน้าที่ส่งสารจากพระอนิทร์ท้าท้าวสามนต์ตีคล ีพระวศิณุกรรมพูดจาดูถูกท้าว
สามนตว์า่ไรค้วามสามารถทาํใหท้า้วสามนตด์นู่าขบขนัดงัคาํประพนัธว์า่  

 
เมือ่นัน้   พระวศิณุกรรมกย็ิม้หวั 

น่ีแน่ทา้วสามนตค์นเมามวั  ใจคอพอตวัยงัชัว่ครนั 
พดูจาปากกลา้แต่ตาขาว  เน้ือแทท้า้วกก็ลวัจนตวัสัน่ 
จะใหห้กเขยตคีลพีนนั  วา่ใหแ้มน่มัน่เหมอืนสญัญา 
แมน้ไมอ่อกไปสนามตามกาํหนด มริบิลกูเมยีหมดกจ็งึวา่ 
แกลง้ขูส่าํทบักาํชบักาํชา  แลว้เทวารบีกลบัไปฉบัไว 

(บทละครนอก. 2545: 148) 
 

  จากตัวอย่างข้างต้นผู้อ่านรู้สึกขบขนัเพราะท้าวสามนต์เป็นตัวละครปรปกัษ์
คดิรา้ยต่อเจา้เงาะอกีทัง้ทา้วสามนตเ์ป็นกษตัรยิถ์อืว่ามสีถานภาพสงูสุดแต่กลบัถูกผูอ้ื่นดถููกต่อหน้า
ในทีส่าธารณะ การเหน็ทา้วสามนตถ์กูดถููกจงึทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึสมใจและรูส้กึขบขนัดว้ยความเบกิบาน
ใจ  
 
 2.3.1.7. พฤติกรรมอบัอายขายหน้า 
 พฤติกรรมอบัอายที่สร้างอารมณ์ขนัล้วนเป็นความอบัอายของตวัละครปรปกัษ์
ทัง้สิน้ ผูอ้่านรูส้กึขบขนัเพราะความอบัอายน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความลม้เหลวของตวัละครปรปกัษ์และ
เป็นเครือ่งแสดงใหเ้หน็ถงึชยัชนะหรอืความเหนือกวา่ของตวัละครเอก 
 ตวัอยา่งหกเขยอายเรื่องแพพ้ระสงัข ์พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อพระสงัขถ์อดรปูเงาะ 
ทําให้หกเขยรู้ว่าพระสงัข์กบัเจ้าเงาะเป็นคนเดียวกนัจึงรู้สึกอบัอายที่เคยไปขอให้พระสงัข์ช่วย      
เมือ่ครัง้หาเน้ือหาปลาดงัคาํประพนัธว์า่ 
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             ครัน้ถงึจงึบงัคมเคารพ นอบนบสองกษตัรยิเ์ป็นใหญ่ 
เหน็พระสงัขท์องยองใย  จาํไดแ้น่จติสะกดิกนั 
อา้ยรปูทองคนน้ีเจยีวสหิวา่  ทีท่าํเป็นเจา้ปา่พนาสณัฑ ์
หาปลาหาเน้ือเมือ่คราวนัน้  ตอ้งไปงอ้ขอมนัไมท่นัรู ้
มนัเป็นผวัรจนาอจิฉาเรา  จงึเลน่เอาจมกูกบัใบห ู
ต่างกม้คลาํแผลไมแ่ลด ู  อปัยศอดสเูสยีน้ําใจ 

(บทละครนอก. 2545: 170) 
 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ความอบัอายของหกเขยสรา้งความขบขนัแก่ผูอ้า่นเพราะเหน็
ความพา่ยแพข้องตวัละครปรปกัษ์ทีเ่คยดถููกเจา้เงาะ 
  
 2.3.1.8. พฤติกรรมกลวั 
 ตัวละครที่มีสถานภาพสูงควรมีพฤติกรรมหนักแน่น อีกทัง้หากเป็นผู้นําหรือ
ผูป้กครองกค็วรมคีวามสามารถและความกลา้หาญเหนือกว่าผูอ้ื่น การเหน็ตวัละครทีม่สีถานภาพสงู
แสดงพฤตกิรรมกลวัสรา้งความขบขนัเพราะเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความอ่อนแอหรอืความพ่ายแพ ้
หากเป็นความกลวัทีม่ากเกนิกวา่เหตุกจ็ะทาํใหเ้กดิความรูส้กึขบขนัยิง่ขึน้ 
  ตวัอย่างทา้วสามนต์กลวัขา้ศกึ พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อเมื่อพระอนิทรย์กกองทพั
มาล้อมเมือง ท้าวสามนต์ไม่ทราบเรื่องราวเพียงแต่ได้ยินเสียงอึกทึกก็แสดงความหวาดกลัว          
ดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   ทา้วสามนตต์ระหนกตกประหมา่ 

ใหค้ดิครา้มครัน่หวัน่วญิญาณ์ เหลยีวซา้ยแลขวาละลา้ละลงั 
ความกลวัตวัสัน่งนังก  เพอ้พกพดูจาเหมอืนบา้หลงั 
คอ่ยกระซบิถามเมยีเงีย่หฟูงั  เสยีงอะไรตงึตงัดงัเหมอืนปืน 
เอ๊ะกอูยูแ่ลว้นะเสนี  เหน็ไพรจีะมากมายหลายหมืน่ 
น่ีหากวา่กลา้หาญพานยัง่ยนื จงึไมต่ื่นตระหนกตกใจ 
เสยีแต่แก่ชราหตูามวั  ทัง้ตวักเ็จบ็ปวดปว่ยไข ้
ถา้หนุ่มแน่นแมน้เหมอืนแต่ก่อนไซร ้ จะเกรงกลวัอะไรกบัไพร ี
เหวยหมูม่าตยาขา้เฝ้า  อยา่งไรเลา่เราจะสูห้รอืจะหนี 
กเูหน็เหลอืกาํลงัแลว้ครัง้น้ี  สดุทีจ่ะตา้นต่อใหท้อ้แท ้
ไดย้นิคนขา้งหลงักระทัง่ไอ  ตกใจจรงิจรงิออกวิง่แร ่
รอ้งเรยีกเมยีตวัสัน่วา่นัน่แน่  เสยีงแซ่น่ากลวัทัง้ร ัว้วงั 

(บทละครนอก. 2545 : 145-146) 
 
  จากตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรมของท้าวสามนต์สร้างความขบขนัเพราะเป็น
พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกบัสถานภาพความเป็นกษัตริย์ซึ่งถือเป็นผู้นําและเป็นที่พึ่งของผู้อื่น 
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นอกจากนัน้ความกลวัของท้าวสามนต์ยงัถือว่าเป็นความกลวัที่มากเกินกว่าเหตุ เช่น แค่ได้ยิน   
เสยีงคนไอกว็ิง่หนีเสยีแลว้ ฯลฯ อกีทัง้ผูอ้่านทราบว่ากองทพัทีย่กมานัน้ไมไ่ดมุ้ง่รา้ยทาํใหค้วามกลวั
ของทา้วสามนตน่์าขบขนัยิง่ขึน้ 
 
  2.3.1.9. พฤติกรรมแก้ตวั 

  พฤติกรรมแก้ตัวสร้างความขบขนัเพราะผู้อ่านรู้ว่าคําแก้ตัวเหล่านัน้ไม่เป็น    
ความจรงิทาํใหผู้ท้ีพ่ยายามแกต้วัดนู่าขบขนัเสยีเอง 

 ตวัอย่างทา้วสามนต์แกต้วัทีป่ฏบิตัตินไม่ดกีบัเจา้เงาะ พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อ  
พระสงัขถ์อดรปูเงาะ ทา้วสามนตเ์คยทําไม่ดกีบัเจา้เงาะจงึพยายามแกต้วัว่าตนไมผ่ดิดงัคําประพนัธ์
วา่ 

 
         อา้ยหกเขยยพุอ่ใหข้บัเจา้ แคน้ใจยายเฒา่กไ็มห่า้ม 

บดิาโฉดเฉาเบาความ  ไมรู่เ้ลยวา่งามถงึเพยีงน้ี 
อยา่ถอืโทษโกรธพอ่เลยหนอลกู วา่ลบหลูด่ถูกูขบัหนี 
แมน้เจา้มชียัชนะคล ี  พอ่จะมอบบุรใีหค้รอบครอง 

(บทละครนอก. 2545: 167) 
 

  จากตวัอย่างขา้งต้นท้าวสามนต์แก้ตวัว่าที่เคยคดิร้ายต่อเจ้าเงาะนัน้เป็นเพราะ  
ถูกยุยงและไม่มีคนห้าม พฤติกรรมน้ีสร้างความขบขนัเพราะผู้อ่านรู้ว่าท้าวสามนต์แสดงความ
รงัเกยีจและคดิรา้ยต่อเจา้เงาะเองไม่มใีครยุยงทําใหข้อ้แกต้วัน้ีไม่สมเหตุสมผลและไม่น่าเชื่อถอื อกี
ทัง้การเหน็ตวัละครปรปกัษ์ยอมรบัและต้องพึง่ความสามรถของตวัละครเอกที่ตนเคยคดิรา้ยทําให้
ผูอ้า่นรูส้กึสมใจและเกดิความขบขนัขึน้ 

 
  2.3.1.10. พฤติกรรมเขินอาย 

 ความเขนิอายทําให้ตัวละครวางหน้าไม่สนิท รู้สกึกระดาก ไม่กล้าสู้หน้า หรือ   
ตกอยูใ่นสภาพกลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อกทาํใหผู้พ้บเหน็รูส้กึขบขนั       
  ตัวอย่างนางรจนาเขินอายเมื่อถูกเงาะเกี้ยวพาราสี พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อ     
นางรจนาและเจา้เงาะถูกเนรเทศใหไ้ปอยู่กระท่อมปลายนา เจา้เงาะเกีย้วพาราสนีางทาํใหน้างรจนา
เขนิอายดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   นวลนางรจนาโฉมฉาย 
ไดฟ้งัเจา้เงาะพดูเราะราย  แยบคายคมสนัขนัคะนอง 
น่าสาํรวลสรวลสนัตไ์มก่ลัน้ได ้ อรไทสะเทนิเมนิยิม้ยอ่ง 
แกข้วยฉวยมดีมาเจยีนตอง  กรดีเลบ็เยบ็ซองจะใสพ่ล ู
 



59 
 

เจา้เงาะรือ้เรยีกซํ้าทาํกระบวน เมยีงชมอ้ยมอ่ยมว้นหน้าอยู ่
อดิเอือ้นเชอืนแชไมแ่ลด ู  เป็นครูม่ใิครจ่ะพาท ี
คดิถงึรปูทองยงัตอ้งใจ  เสยีแรงไดต้ดิตามมาถงึน่ี 
ครัน้จะมพิดูดว้ยกไ็มด่ ี  เทวจีงึตอบวาจา 

(บทละครนอก. 2545: 101) 
 

  จากตวัอย่างกริยิาของนางรจนาสรา้งความขบขนัเพราะผูอ้่านเหน็ความเขนิอาย
ของหญงิสาวจากการถูกเกีย้วพาราสทีีม่ที ัง้ความรูส้กึเขนิอายและความรูส้กึพงึพอใจในคราวเดยีวกนั 
 

 2.3.1.11. พฤติกรรมโลภ 
  พฤตกิรรมโลภสรา้งความขบขนัเพราะเป็นความอยากไดท้ีเ่กนิพอด ีแสดงใหเ้หน็
ความบกพรอ่งทางนิสยัและพฤตกิรรมของตวัละครทีแ่สดงความโลภนัน้ 
 ตวัอยา่งพระยารอ้ยเอด็เมอืงอยากไดพ้ระธดิาทา้วสามนต์เป็นสะใภ ้ พฤตกิรรมน้ี
เกดิจากทา้วสามนต์ต้องการใหพ้ระธดิามคีู่ครอง จงึใหพ้ระยารอ้ยเอด็ส่งพระโอรสมาเขา้พธิเีลอืกคู ่
พระยารอ้ยเอด็เมอืงต่างแสดงความดใีจออกนอกหน้า ดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
       เมือ่นัน้  ฝา่ยพระยารอ้ยเอด็บุรศีร ี

 คลีส่าสน์อ่านดรููค้ด ี  เปรมปรดีิเ์ป็นพน้คณนา 
 ต่างเรยีกโอรสมาบอกเลา่  เป็นลาภเราแลว้ลกูเสน่หา 
 จงตรวจตราบา่วไพรเ่รง่ไคลคลา ไปพาราสามนตใ์หท้นัการ 
 บา้งคดิมยุลุกูใหห้ยา่เมยี  จาํจะทิง้เปรีย้วเสยีไปกนิหวาน 
 ทีบุ่ตรหามไีมใ่จทะยาน  คดิจดัแจงแต่งหลานเปลีย่นไป  

(บทละครนอก. 2545: 81) 
 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้พฤตกิรรมน้ีสรา้งความขบขนัเพราะพระยารอ้ยเอด็เมอืงแสดง
พฤติที่ไม่เหมาะสมกบัสถานภาพของตนเองที่เป็นกษัตริย์และเป็นพ่อตา อยากให้พระโอรสได้
พระธดิาทา้วสามนต์เป็นคู่ครองถงึขนาดว่าโอรสของตนมคีู่ครองอยู่แลว้กใ็หห้ย่าเสยี ใครทีไ่ม่มลีูก   
กส็ง่หลานไปแทน 

 
  2.3.1.12. พฤติกรรมผิดหวงั 

  ความผดิหวงัทีส่รา้งอารมณ์ขนัเป็นความผดิหวงัของตวัละครปรปกัษ์หรอืตวัละคร
ประกอบ อารมณ์ขันเกิดจากตัวละครเหล่านัน้แสดงพฤติกรรมที่ผิดไปจากปรกติที่ควรเป็น          
ไมเ่หมาะสมกบัสถานภาพของตนทีเ่ป็นบุคนทีม่สีถานภาพสงู  

 ตวัอย่างความผดิหวงัของท้าวสามนต์เมื่อนางรจนาไม่ยอมเลือกคู่ครอง ความ
ผดิหวงัน้ีเกดิขึน้เมือ่ทา้วสามนตจ์ดัพธิเีลอืกคูใ่หพ้ระธดิาทัง้เจด็ โดยใหเ้หล่าพระโอรสจากเมอืงต่างๆ 
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เขา้มารบัการเลอืกคู่ แต่นางรจนาไม่ยอมเลอืกใครเป็นคู่ครองทําใหท้า้วสามนต์ผดิหวงัเสยีใจ ดงั    
คาํประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   ทา่นทา้วสามนตจ์นจติ 

กอดเขา่เขา้ตะลงึราํพงึคดิ  อกกดูผูดิประหลาดใจ  
(บทละครนอก. 2545: 90) 

 
 จากตวัอย่างขา้งต้นความผดิหวงัจากการทีน่างรจนาไม่ยอมเลอืกใครเป็นคู่ครอง
ทาํใหท้า้วสามนตผ์ดิหวงัเสยีใจนัง่กอดเขา่ สรา้งความขบขนัแก่ผูอ้่านเพราะทา้วสามนต์เป็นกษตัรยิ์
จงึควรมบุีคลิกน่าเกรงขามและมอีารมณ์หนักแน่น การเสยีใจกอดเข่าใหผู้้อื่นเหน็จงึไม่เหมาะสม   
กบัสถานภาพของตนเอง 
  นอกจากเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกบัสถานภาพของตวัละครแล้ว
ความผดิหวงัของตวัละครปรปกัษ์ยงัทําให้ผู้อ่านรู้สกึขบขนัมากขึ้นอีกด้วยเช่นความผดิหวงัของ  
ทา้วสามนตเ์มือ่ไมส่ามารถหาเหตุกาํจดัเจา้เงาะไดด้งัตวัอยา่งคาํประพนัธต์อนหาเน้ือวา่วา่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตเ์หน็มนัใหค้นัหวั 
เรีย่วแรงกระไรเหมอืนควายววั เน้ือยีส่บิตวัชา่งหาบมา 
ไมส่มหวงัดงัจติทีค่ดิไว ้  หุนหนัหมัน่ไสจ้ะใครฆ่า่ 
เหน็มนัแลว้หรอืเจา้มณฑา  หยาบชา้ทะนงไมก่ลวัใคร 
แคน้ใจไอเ้ขยทัง้หกคน  มนัไปเทีย่วซุกซนอยูข่า้งไหน 
ทาํใหอ้ายขายหน้าทุกคราไป อเีมยีกไ็มก่าํชบักนั 

(บทละครนอก. 2545: 136) 
 
 ความผิดหวังของท้าวสามนต์จากตัวอย่างข้างต้นนอกจากเป็นการแสดง

พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมกบัสถานภาพแลว้ยงัทาํใหผู้อ้่านรูส้กึขบขนัเพราะความสมใจทีเ่หน็ตวัละคร
ปรปกัษ์ไมส่ามารถทาํรา้ยตวัละครเอกไดอ้กีดว้ย 

 
  2.3.1.13. พฤติกรรมโอ้อวด 

 การโออ้วดเป็นการแสดงสรรพคุณของตนทัง้ทีต่นอาจไม่มคีุณสมบตัเิช่นนัน้กไ็ด ้
การโอ้อวดจงึน่าขบขนัเพราะผูอ้่านรูว้่าเป็นการพูดไม่จรงิหรอืพูดเกนิความจรงิ อกีทัง้การโอ้อวด   
ยงัถือเป็นการแสดงความบกพร่องทางลกัษณะนิสยัของตวัละครจงึถือเป็นการแสดงพฤติกรรมที ่  
ไมเ่หมาะสมกบัตวัละครทีม่สีถานภาพสงูดว้ย 
  ตวัอย่างท้าวสามนต์โอ้อวดเรื่องรูปร่างหน้าตา พฤติกรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อพระสงัข์
ถอดรปูเงาะ ทา้วสามนต์เหน็พระสงัขม์รีปูร่างงดงามจงึโออ้วดว่าเมื่อยงัหนุ่มตนเองกร็ูปงามเช่นกนั 
ดงัคาํประพนัธว์า่ 
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ฟ้าผีเ่ถดิเอ๋ยลกูเขยเรา  งามจรงิแลว้เจา้นางมณฑา 
ถงึตวัพีเ่มือ่ครัง้ยงัหนุ่มแน่น  รปูรา่งกอ็อ้นแอน้โออ้่า 
ไมแ่กลง้อวดทรวดทรงหน้าตา ใสช่ฎาเครือ่งประดบักร็บัรอง 
แต่ไมเ่หมาะเหมอืนลกูเขยคนน้ี เป็นต่อพีอ่ยูร่าวสกัสามสอง 
แพเ้ขาทีเ่น้ือไมเ่ป็นทอง  กระนัน้น้องยงัรกัวา่รปูงาม 
ตรสัพลางแยม้ยิม้พริม้พราย  แลว้ภปิรายปราศรยัไต่ถาม 

(บทละครนอก. 2545: 166-167) 
 
 จากตวัอย่างขา้งต้นพฤตกิรรมของทา้วสามนต์น่าขบขนัเพราะทา้วสามนต์ถอืว่า
เป็นผู้ใหญ่และเป็นกษัตรยิ์แต่กลบัมพีฤติกรรมโอ้อวดไม่ยอมแพ้เหมอืนเด็กๆ ขดักบัสถานภาพ  
ของตนเอง 

 นอกจากแสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกับสถานภาพแล้ว หากผู้โอ้อวด      
ไมส่ามารถทาํดงัทีก่ล่าวไวไ้ดก้ท็าํใหผู้อ้า่นรูส้กึขบขนัเชน่กนั  

  ตวัอย่างหกเขยโออ้วดว่าสามารถเอาชนะเจา้เงาะได ้ พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อ   
ทา้วสามนต์ต้องการกําจดัเจ้าเงาะจงึใหเ้หล่าลูกเขยหาปลามาส่ง ถ้าใครหาได้ไม่ครบตามจํานวน  
ต้องถูกประหารชีวิต หกเขยโอ้อวดว่าตนเองสามารถหาปลาชนะเจ้าเงาะได้อย่างง่ายดาย ดงั        
คาํประพนัธว์า่ 

 
   เมือ่นัน้   หกเขยเกษมสนัตห์รรษา 

ยิม้พลางทางตอบเสนา  ผกัปลาหน้าน้ีมถีมไป 
อยา่วา่แต่เทา่นัน้ทา่นจะเอา  ถงึจะลงสาํเภากร็บัได ้
อาสาพอ่ตาแลว้เตม็ใจ  จะหาใหส้ดุฤทธิไ์มบ่ดิพลิว้ 
สงสารแต่เงาะปา่ประดาเสยี  จะพาเมยีสุม่ชอ้นจนอ่อนหวิ 
เตม็ทจีะไดม้าแคป่ลาซวิ  ทา้วจะกริว้โกรธาใหฆ้า่ฟนั 

(บทละครนอก. 2545: 113) 
 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้พฤตกิรรมของหกเขยน่าขบขนัเพราะผูอ้า่นรูว้า่เจา้เงาะคอื

พระสงัขท์ีม่คีวามสามารถเหนือกวา่หกเขย และผูอ้า่นรูผ้ลของการแขง่ขนัน้ีวา่หกเขยตอ้งพา่ยแพ ้
เมือ่หกเขยโออ้วดวา่ตนเหนือกวา่จงึทาํใหห้กเขยดนู่าขบขนัเสยีเอง 

 
  2.3.1.14.พฤติกรรมพรํา่เพ้อ 

 พฤติกรรมพรํ่าเพ้อสร้างความขบขนัเพราะเป็นการพูดซํ้าซากถึงเรื่องที่ไม่อาจ 
เป็นจรงิ  
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 โอรสกษัตริย์ร้อยเอ็ดเมืองพรํ่าเพ้อว่าจะได้รบัเลือกจากพระธิดา พฤติกรรมน้ี   
เกดิจากเหล่าโอรสกษตัรยิ์รอ้ยเอ็ดเมอืงที่มาเขา้รบัการเลอืกคู่จากพระธดิาของท้าวสามนต์ต่างก ็ 
พรํ่าเพอ้วา่ตนเองจะไดร้บัเลอืกไมย่อมหลบันอน ดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   พวกเหลา่ทา้วพระยาทัง้หลาย 

ต่างองคก์ระหยิม่พริม้พราย  ใหก้ระสนัมัน่หมายวุน่วายใจ 
บา้งหยบิผา้ยกทองนุ่งลองด ู ใครใครเหน็ไมสู่ร้ปูกไูด ้
พรุง่น้ีมคีนหน่ึงกค็นไร  จะจงจติพสิมยัเป็นมัน่คง 
บา้งนัง่นึกตรกึหาอุปเทห่ ์  จะทาํดว้ยเสน่หใ์หลุ้ม่หลง 
เหน็จะรมุรกัเราทัง้เจด็องค ์  คดิทะนงเปรมปริม่กระหยิม่ใจ 
ลางองคถ์อืมัน่โดยปญัญา  วาสนาหลงัสง่แลว้คงได ้
สดุแทแ้ต่กุศลสรา้งไว ้  จะเดอืดเน้ือรอ้นใจไปใยม ี
บา้งเรยีกหาหมอดมูาจบัยาม ใหท้ายตามชะตาราศ ี
จะสมคะเนหรอืไมใ่นพรุง่น้ี  แต่เซา้ซีซ้กัไซไ้มนิ่ทรา  

(บทละครนอก. 2545: 82) 
 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้พฤตกิรรมพรํ่าเพอ้ของเหล่าพระโอรสสรา้งความขบขนัเพราะ
ต่างแสดงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสถานภาพความเป็นเจ้าชายเลย อีกทัง้ผู้อ่านรู้ว่า          
ความคาดหวงัเหล่าน้ีไม่เป็นจริงเพราะจํานวนพระธิดามีน้อยกว่าจํานวนพระโอรสที่เข้ามารบั      
การเลอืกคูท่าํใหต้อ้งมผีูผ้ดิหวงัมากกวา่ผูท้ีส่มหวงั  
 

  2.3.1.15. พฤติกรรมซุ่มซ่าม 
  ความซุ่มซ่ามสรา้งความขบขนัเพราะเป็นการทาํอะไรพลาดพลัง้โดยไมท่นัระวงัตวั

ทาํใหเ้กดิความอบัอายขายหน้าและสรา้งความขบขนัแก่ผูพ้บเหน็ 
. ตวัอยา่งทา้วสามนตแ์สดงพฤตกิรรมซุ่มซ่าม พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อพระสงัขต์คีลี

กบัพระอนิทร ์ทา้วสามนตแ์สดงความซุ่มซ่ามดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตร์อ้งรบัใหด้พีอ่ 
ตบมอืออืเออชะเงอ้คอ  เหน็ลกูเขยเป็นต่อหวัรอ่คกั 
ลุกขึน้โลดเตน้เขมน้มุง่  พลดัผลุดลงมาขาแทบหกั 
มนึเมือ่ยเหน่ือยบอบหอบฮกั  พงิพนกันัง่โยกตะโพกเพลยี 
ฉวยคนโทถมยามาดื่มน้ํา  หกควํ่าสาํลกัแลว้บว้นเสยี 
หยบิบุหรีจุ่ดไฟไหมล้ามเลยี  วดัถกูจมกูเมยีไมรู่ต้วั 
สาละวนตงึตงักําลงัวุน่  แมคุ่ณขอโทษอยา่โกรธผวั 
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พีก่พ็านแก่ชราหตูามวั  ไมเ่หน็ตวัวา่ใครขา้งไหนเลย 
วา่พลางทางเรยีกเอาแวน่ตา  ใสจ่มกูแหงนหน้าดลูกูเขย 

(บทละครนอก. 2545: 175-176) 
 
 จากตัวอย่างข้างต้นพฤติกรรมของท้าวสามนต์น่าขบขนัเพราะจะทําอะไรก ็  
พลาดพลัง้ไปหมดขดักบัสถานภาพความเป็นกษตัรยิท์ีต่อ้งมคีวามสงา่ผา่เผย 
 

  2.3.1.16.พฤติกรรมเหน่ือยอ่อน 
  ความรูส้กึเหน่ือยอ่อนของตวัละครสรา้งความขบขนัแก่ผูอ้่านเพราะไม่สอดคลอ้ง
กบัสถานภาพของตวัละครฐานะสงูทีค่วรมคีวามสงา่ผา่เผย 
 ตวัอย่างท้าวยศวิมลเหน่ือยอ่อนจากการไล่ตีจนัทา พฤติกรรมน้ีเกิดจาก         
ทา้วยศวมิล ไล่ตนีางจนัทาดว้ยความโกรธ ทาํใหพ้ระองคร์ูส้กึเหน่ือยดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วยศวมิลบน่เมือ่ยไหล ่
หยดุน่ิงเหน่ือยบอบหอบหายใจ รอ้งเรยีกไปใครน่ีอกีาํนลั 
กอูยากน้ําอยากทา่นกัหนานกั เรว็เรว็ไปตกัมาสกัขนั 
กนิน้ําสาํลกักลนืไมท่นั  มอืสัน่งนังกหกเพรือ่ไป 

(บทละครนอก. 2545: 191) 
 
  จากตวัอยา่งขา้งตน้พฤตกิรรมของทา้วยศวมิลสรา้งความขบขนัเพราะทา้วยศวมิล
เป็นฝ่ายทําร้ายนางจันทาแต่กลับเหน่ือยเสียเอง อีกทัง้กิริยาที่แสดงถึงความเหน่ือยล้วนเป็น
พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมกบัความเป็นกษตัรยิท์าํใหผู้อ้า่นรูส้กึขบขนั 
 
  2.3.1.17. พฤติกรรมชลุมนุวุ่นวาย 
  ความชุลมุนสร้างความขบขนัเพราะแสดงให้เห็นถึงความสบัสนวุ่นวาย ความ    
ไม่เป็นระเบยีบ และความไรป้ระสทิธภิาพ อกีทัง้ตวัละครที่มฐีานะสูงควรมกีริยิามารยาทที่งดงาม
เรียบร้อยการแสดงพฤติกรรมชุลมุนวุ่นวายจึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพของ      
ตวัละคร 
 ตวัอย่างความชุลมุนของนางจนัทาและบริวาร พฤติกรรมน้ีเกิดจากนางจนัทา
ต้องการได้ตําแหน่งมเหสจีงึให้ลูกสาวคอืนางจนัทไีปขอตําแหน่งจากท้าวยศวมิล แต่ท้าวยศวมิล   
ไม่ยอมยกใหจ้งึเกดิการโต้เถยีงกนั ทา้วยศวมิลใชพ้ระขรรคไ์ล่ทํารา้ยทําใหน้างจนัทาและบรวิารวิง่
หนีวุน่วายสรา้งความขบขนัแก่ผูอ้า่นดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
หวัจะปลวิไปไมท่นัรู ้  มงึดถูกูเลน่เป็นหนกัหนา 
ฉวยพระแสงพลนัมทินัชา้  จนัทาลุกวิง่เป็นสงิคล ี
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พระฟาดฟนัผดิตดิทวาร  บา้งลม้ลุกคลุกคลานทะยานหนี 
มงึอยา่เขา้มาพนัอจีนัท ี  พระบุตรฉีวยฉุดยดุกร 

(บทละครนอก. 2545: 30-31) 
     
 จากตวัอย่างขา้งต้นความสบัสนวุ่นวายของนางจนัทาและพวกสรา้งความขบขนั
เพราะพฤตกรรมทีแ่สดงออกมานัน้ไมส่อดคลอ้งกบัสถานภาพของตวัละคร เช่นภาพนางจนัทาลุกวิง่
เป็นสงิคลี อกีนางจนัทาเป็นตวัละครปรปกัษ์การที่เห็นนางจนัทาล้มเหลวทําให้ผู้อ่านรู้สกึขบขนั
ยิง่ขึน้ 
 

 2.3.1.18. พฤติกรรมอิจฉาริษยา 
  ความอจิฉารษิยาเป็นความรูส้กึทนไม่ไดท้ีเ่หน็ผูอ้ื่นไดด้กีว่าตน ความอจิฉารษิยา

ที่สร้างอารมณ์เป็นพฤติกรรมของตัวละครปรปกัษ์ทัง้สิ้นจึงเป็นสิ่งแสดงให้เห็นชัยชนะหรือ       
ความเหนือกวา่ของตวัละครเอก ผูอ้า่นทีเ่ป็นฝา่ยตวัละครเอกจงึรูส้กึขบขนัดว้ยความสะใจ 
  พระธดิาทัง้หกอจิฉารษิยานางรจนา พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อพระธดิาทัง้หกเหน็
พระสงัขม์รีปูรา่งงดงามกเ็กดิอจิฉารษิยานางรจนาดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   ทัง้หกบุตรพีีผู่ใ้หญ่ 

เหน็พระสงัขน์ัง่ดตูะลงึตะไล  พศิวงหลงใหลใจปอง 
งามจรงิยิง่มนุษยใ์นใตห้ลา้  น้อยหรอืน่ารว่มภริมยส์มสอง 
สอดใสเ่ครือ่งประดบักร็บัรอง ผวิเน้ือนวลละอองดงัทองทา 
ดพูลางทางทาํสะเทนิอาย  ชกัชายผา้หม่กม้หน้า 
เมยีงชมอ้ยคอยรบันยันา  เสน่หาตอ้งจติตดิใจ 
แลว้เหลยีวดผูวัของตวัมัง่  เหน็นัง่ทุกขร์อ้นกค็อ้นให ้
รูก้ระน้ีททีิง้พวงมาลยั  จะเลอืกเจา้เงาะไวเ้ป็นของตวั 
ต่างคดิรษิยาน้องสาว  มานัง่เทา้แขนเคยีงอยูก่บัผวั 
เรงิรา่หน้าบานเป็นใบบวั  ลมืกลวับดิารอ้งวา่ไป 

(บทละครนอก. 2545: 171) 
 

  ความอจิฉาน้ีสรา้งความขบขนัเพราะเป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมกบัสถานภาพ
ของตวัละครทีเ่ป็นผูห้ญงิทีม่ฐีานะสงูและมสีามแีลว้แต่กลบัอจิฉาน้องอยากไดพ้ระสงัขม์าเป็นของตวั 
อกีทัง้ที่ผ่านมาพระธดิาทัง้หกเคยดูถูกเจา้เงาะและนางรจนาเมื่อครัง้เลอืกเจา้เงาะเป็นคู่ครอง การ
เหน็ความเสยีดายของพระธดิาทัง้หกทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึขบขนัยิง่ขึน้ 
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  2.3.1.19. พฤติกรรมหยอกล้อ 
  การเหน็คนอื่นหยอกลอ้กนัสรา้งความขบขนัเพราะการหยอกลอ้เป็นการเยา้แหย่
ผูอ้ื่นเพื่อความสนุกสนานของผูห้ยอกลอ้และถอืเป็นการกลัน่แกลง้อย่างหน่ึงผูอ้่านทีต่ดิตามตวัละคร
จงึเกดิความรูส้กึสนุกสนานรว่มไปกบัผูก้ลัน่แกลง้นัน้ดว้ย  
  ตวัอย่างพระสงัข์หยอกนางรจนา พฤติกรรมน้ีเกิดขึน้เมื่อนางรจนาแสดงความ
รงัเกียจรูปร่างของเจ้าเงาะจึงหนัหลงัให้ไม่คุยด้วย พระสงัข์ถอดรูปเงาะซ่อนไว้แล้วแกล้งหยอก   
นางรจนาใหเ้ขา้ใจวา่เงาะแกลง้ ดงัคาํประพนัธว์า่ 
   

วา่พลางทางถอดเงาะเสยี เอาซ่อนเมยีวางไวใ้นหอ้ง 
รปูทรงโสภาดงัทาทอง  คอ่ยยอ่งมานัง่ขา้งหลงันาง 
เหน็หม่ผา้สไบไพล่พลิว้  ทาํยืน่น้ิวจะจีท้ีส่ขีา้ง 
กระทัง่ไอกระแอมแยม้ยิม้พลาง สะกดินางใหรู้ด้น่ีูแน 

(บทละครนอก. 2545: 103) 
 
  จากตวัอย่างข้างต้นเมื่อผู้อ่านเห็นท่าทางของพระสงัข์ที่แกล้งหยอกนางรจนา   
ทาํใหเ้กดิความรูส้กึขบขนั 
 

 2.3.1.20. พฤติกรรมประชด 
  พฤติกรรมประชดสร้างความขบขันเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม           

กบัสถานภาพของตวัละครชัน้สงูจงึเท่ากบัเป็นการแสดงใหเ้หน็ความบกพรอ่งของผูท้ีป่ระชดนัน้เอง 
และหากผู้อ่านเป็นฝ่ายเดียวกบัตัวละครที่ประชดก็จะทําให้รู้สึกเบิกบานใจร่วมไปกับผู้ประชด      
นัน้ดว้ย 
  ตวัอย่างเช่นท้าวสามนต์ประชดนางรจนา พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อนางรจนาไม่
ยอมเลอืกโอรสกษตัรยิแ์ละชายชาวบา้นเป็นคู่ครอง ทา้วสามนต์จงึประชดดว้ยการนําเจา้เงาะซึ่งมี
รปูรา่งไมง่ดงามมาใหเ้ลอืกดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตฟ์งัแจง้แถลงไข 
ดว้ยเดชะเทพเจา้เขา้ดลใจ  เผอญิใหก้ริว้โกรธบุตร ี
จงึตรสัแก่องคอ์คัรชายา  น้อยหรอืรจนาลกูสาวศร ี
เลอืกคูด่ใูครไมไ่ยด ี  จนสิน้ชายไมม่ทีัง้พารา 
เหลอืแต่เงาะปา่เป็นบา้ใบ ้  เอามาใหม้นัเลอืกสมน้ําหน้า 
วา่พลางทางสัง่เสนา  จงไปพาอา้ยเงาะมาในวงั 

(บทละครนอก. 2545: 91) 
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  จากตวัอย่างขา้งต้นพฤติกรรมน้ีนอกจากไม่เหมาะสมกบัสถานภาพความเป็น
กษตัรยิแ์ละพ่อแลว้การทีผู่อ้่านรูว้่านางรจนาจะเลอืกเจา้เงาะเป็นคู่ครองทําใหท้า้วสามนต์น่าขบขนั
ยิง่ขึน้ 
 แต่หากผูท้ีถู่กประชดเป็นตวัละครปรปกัษ์ดงัตวัอยา่งนางรจนาประชดทา้วสามนต์
ทีเ่ขา้ขา้งหกเขยกบัหกธดิาดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

   เมือ่นัน้   รจนาหุนหนัหมัน่ไส ้
   เหน็บดิาเคอืงขุน่ฟุนไฟ  เขา้ขา้งเขยใหญ่กเ็ดอืดดาล 
   จงึชวนผวัไปลาพอ่ตาเสยี  อยา่อยูช่า้พาเมยีออกไปบา้น 
   นางสอนใหน้ัง่ลุกคุกคลาน  กราบกรานทา่นเสยีหน่อยหน่ึงตามจน 

  (บทละครนอก. 2545: 128-129) 
 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้พฤตกิรรมน้ีทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึสะใจรว่มกบันางรจนาเพราะ    
เป็นการประชดตวัละครทีไ่มย่ตุธิรรมต่อตนเองทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึชอบใจ 
 
 2.3.1.21. พฤติกรรมเข้าใจผิด 
  ความเขา้ใจผดิทําให้ตวัละครมพีฤติกรรมผดิไปจากที่ควรเป็นทําให ้ผูอ้่านรูส้กึ
ขบขนั 
 ตัวอย่างนางมณฑาเข้าใจผิดว่าพระสงัข์เป็นเทวดา พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อ     
นางมณฑาไปขอรอ้งใหเ้จา้เงาะไปตคีลกีบัพระอนิทร ์พระสงัขส์งสารนางรจนาจงึยอมถอดรูปเงาะ
ออก นางมณฑาเหน็พระสงัขม์รีูปร่างงดงามผวิกายเป็นสทีองกค็ดิว่าเป็นเทวดาจงึทําความเคารพ 
ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   นางมณฑาแลดไูมรู่จ้กั 
คดิวา่เทวาสรุารกัษ์  อกใจทกึทกัใหค้รัน่ครา้ม 
นางนบนอบหมอบกรานกราบไหว ้ ลกูสาวยดุฉุดไวแ้ลว้รอ้งหา้ม 
พระมารดาน่ิงอยูไ่มรู่ค้วาม  ลกูเขยถอดเงาะงามแลว้เป็นไร 

       (บทละครนอก. 2545: 165) 
 
 พฤตกิรรมน้ีสรา้งความขบขนัเพราะนางมณฑาแสดงพฤตกิรรมผดิไปจากที่ควร
คอืทาํความเคารพลกูเขยของตนเอง 
 แต่ถ้าความเข้าใจผิดทําให้ผู้ถูกเข้าใจผิดตกอยู่ในสถานภาพที่ผิดไปจาก
สถานภาพของตนยอ่มทาํใหผู้ถู้กเขา้ใจผดินัน้น่าขบขนัเชน่กนั 
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 ตวัอย่างทา้วยศวมิลถูกนางจนัทเีขา้ใจผดิ พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้จากนางจนัทา     
ทําเสน่หใ์หท้า้วยศวมิลลงไปหานางที่ตําหนักในตอนกลางคนื เมื่อทา้วยศวมิลไปถงึเตยีงนางจนัท ี 
หวินมตื่นขึน้มาควา้ไดบ้ดิากร็อ้งไหจ้ะกนินมดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   พระบุตรภีมูโีฉมเฉลา 
ผวาตื่นฟ้ืนองคน์งเยาว ์  ควา้เอาบดิาวา่มารดร 
คลาํหาพระเตา้เจา้จะกนิ  ผดิกลิน่ตกใจรอ้งไหอ้อ้น 
ใครน่ีแมข่าเขา้มานอน  แทรกซอ้นซ่อนแมข่า้ไวไ้ย 

(บทละครนอก. 2545: 35) 
 

  พฤตกิรรมของจนัททีําใหท้า้วยศวมิลดูน่าขบขนั เพราะทา้วยศวมิลเป็นผูช้าย   
แต่กลบัถูกเข้าใจผดิว่าเป็นผู้หญิงและถูก “คลําหาพระเต้าเจ้าจะกิน” ซึ่งผิดสถานภาพทางเพศ    
ของตน 

 
  2.3.1.22. พฤติกรรมง้องอน 

 การง้อสร้างความขบขันเพราะเห็นตัวละครที่มีฐานะสูงแสดงพฤติกรรมที ่        
ไมส่อดคลอ้งกบัสถานภาพของตน  
 นางรจนางอ้พระสงัข ์ พฤตกิรรมน้ีเกดิจากนางรจนาไม่ต้องการใหพ้ระสงัขส์วม   
รปูเงาะอกีต่อไปจงึลกัรปูเงาะไปทาํลายทาํใหพ้ระสงัขโ์กรธ นางรจนาจงึงอ้พระสงัขด์งัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   นวลนางรจนาดวงสมร 
จงึตามมางอนงอ้ขอโทษกรณ์ วงิวอนสามพีริีพ้ไิร 
น้องไดผ้ดิพลัง้แต่ครัง้หน่ึง  จะพโิรธโกรธขึง้ไปถงึไหน 
ผวัเมยีสองคนจนไร ้  ชัว่ดไีดเ้หน็หน้ากนั 
ถา้ทหีลงัยงัขนืทาํเชน่น้ี  จงทาํโพยโบยตใีหอ้าสญั 
วา่พลางนางเขา้ไปนวดฟ ัน้  หลงัไหลไ่หนคนัจะชว่ยเกา 
ยืน่มอืมาจีท้ีส่ขีา้ง  จะหยา่รา้งกนัจรงิเจยีวหรอืเจา้ 
เอนองิพงิทบัลงกบัเพลา  ถอนหนวดถอนเคราใหเ้จา้เงาะ 
แลว้หยบิหมากมาป้อนวอนขอชาน เคีย้วประทานสกัคาํทาํปะเหลาะ 
ยยีวนชวนผวัใหห้วัเราะ  แสรง้ออเซาะสรวลสนัตจ์าํนรรจา 

(บทละครนอก. 2545: 110) 
 

  จากตวัอย่างขา้งต้นผูอ้่านรูส้กึขบขนักบัพฤติกรรมงอ้งอนโดยการเกาหลงัและจี ้ 
ทีส่ขีา้งของนางรจนาเพราะผดิไปจากจากการงอ้ทัว่ไป 
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 2.3.1.23. พฤติกรรมขีเ้ซา 
  อาการขี้เซาสร้างความขบขนัเพราะเป็นพฤติกรรมที่ถือเป็นความบกพร่อง     
ทางนิสัยอย่างหน่ึง โดยเฉพาะตัวละครที่อยู่ในฐานะสูงมีภาระรบัผิดชอบมากมาย การแสดง
พฤตกิรรมขีเ้ซาจงึถอืวา่ไมส่อดคลอ้งกบัสถานภาพของตน 
 ท้าวสามนต์นอนขี้เซาเมื่อพระอินทร์มาล้อมเมือง พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อ       
พระอนิทรป์ลอมเป็นขา้ศกึมาลอ้มเมอืงเสยีงดงัอกึทกึไปทัว่แต่ทา้วสามนต์กลบันอนขีเ้ซาไม่ยอมตื่น 
ดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   ทา้วสามนตร์าชนเรนทรส์รู 

หลบัอยูไ่มรู่เ้คา้มลู  แวว่เสยีงสนมทลูกต็กใจ 
ผวาตื่นฟ้ืนตวัยงัมวัเมยี  งวัเงยีโงกหงบัหลบัไปใหม ่
นางมณฑาตื่นก่อนนอนไว  หลงใหลทะลึง่ลุกปลุกสาม ี
ทา้วสามนตล์ะเมอเพอ้พาํ  คดิวา่ผอีาํทาํอูอ้ี ้
ลุกขึน้แกฝ้นัขนัสิน้ท ี  เหน็จะดหีรอืรา้ยชว่ยทายด ู
นางมณฑาวา่ไฮอ้ะไรนัน่  ยงัจะมาแกฝ้นักนัอยู ่

(บทละครนอก. 2545: 144-145) 
 
  พฤติกรรมของท้าวสามนต์สร้างความขบขนัเพราะท้าวสามนต์เป็นกษัตริย์
ปกครองแผ่นดนิเป็นที่พึง่ของประชาชน ดงันัน้ตามสถานภาพแล้วต้องเป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบสูง 
แต่ในเหตุการณ์น้ีท้าวสามนต์ได้ยนินางสนมมาทูลเรื่องขา้ศกึแทนที่จะรบีลุกกลบันอนหลบัไปอกี 
แม้ว่านางมณฑาจะช่วยปลุกแต่ก็ยังไม่มีสติพูดจาอู้อี้คิดว่าฝนัไป พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม          
กบัสถานภาพน้ีทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึขบขนั 
 
  2.3.1.24. พฤติกรรมวิพากษ์วิจารณ์ 
 พฤติกรรมวพิากษ์วจิารณ์สร้างความขบขนัเพราะเป็นการกล่างถึงข้อบกพร่อง
หรอืความผดิปกตขิองตวัละครใหผู้อ้า่นเหน็ภาพทีน่่าขบขนั 
  โอรสกษัตรยิ์รอ้ยเอ็ดเมอืงถูกท้าวสามนต์กล่าวถึง พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อ     
เหล่าโอรสกษตัรยิ์เขา้มารบัการเลอืกคู่ ท้าวสามนต์ชวนนางมณฑามาดูแล้วกล่าวถึงลกัษณะของ
โอรสกษตัรยิร์อ้ยเหล่านัน้ ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตย์ิม้แยม้แจม่ใส 
จงึชวนเมยีรกัรว่มใจ  ออกไปแยม้แกลแลด ู
เหน็หน่อกษตัรยิท์ีม่านัน้  หน้าตาคมสนัขยนัอยู ่
คนขา้งหลงัลาดเลาเป็นเจา้ชู ้ ตาหชูอบกลเจา้มณฑา 
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คนโน้นรปูรา่งกระจอ้ยรอ่ย  หนุ่มน้อยน่ารกัหนกัหนา 
คนน้ีทีถ่ดักนัลงมา  หน้าตาเป็นประมาณพานพอด ี
โน่นแน่คนนัน้อยูช่ ัน้ลา่ง  รปูรา่งจํ้ามํ่าดาํมดิหม ี
เหน็หรอืไมค่นนัน้ขนัสิน้ด ี  หน้างอกออกฝีประปราย 
ดพูลางทางสัง่เมยีรกั  อยา่ชา้นกัเลยเจา้จะจวนสาย 
จงเรง่รดัจดัแจงแต่งกาย  บุตรโีฉมฉายขึน้มา 

(บทละครนอก. 2545: 83) 
 
  พฤตกิรรมของทา้วสามนต์ทําใหโ้อรสกษตัรยิน่์าขบขนัเพราะทําใหเ้หน็รปูลกัษณ์
ของเหล่าโอรสกษตัรยิท์ีบ่างพระองคท์ีไ่มง่ดงามเหมาะสมกบัฐานะเจา้ชาย 
 
   2.3.2. ตวัละครสามญัชน 
   ตวัละครสามญัหมายถงึตวัละครทัว่ไป ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องกวสีรา้งอารมณ์
ขนัจากพฤตกิรรมของตวัละครสามญัชน 
 
 2.3.2.1. พฤติกรรมผิดหวงั 
 ความผดิหวงัที่สร้างอารมณ์ขนัล้วนเป็นความผดิหวงัของตวัละครปรปกัษ์หรอื  
ตวัละครทีม่พีฤตกิรรมในทางไม่ดทีัง้สิน้ ดงันัน้อารมณ์ขนัจงึเกดิจากการเหน็ตวัละครปรปกัษ์หรอื  
ตวัละครไมด่ลีม้เหลวในพฤตกิรรมทีไ่มด่นีัน้ 
  ตวัอย่างโหรผดิหวงัในการล่อลวงหญงิแม่ครวั พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อนางจนัทา
ให้หญิงแม่ครวัไปติดสินบนโหรที่บ้าน โหรต้องการร่วมประเวณีกบัหญิงแม่ครวัจึงหลอกให้เข้า      
ไปหยบิของในหอ้งนอนแต่หญงิแมค่รวัรูท้นัจงึปฏเิสธดงัคาํประพนัธว์า่ 
   

แลเหลยีวเปลีย่วคนทีบ่นเรอืน     อดิเอือ้นจะใครป่ระสมศร ี
สาวใชเ้จา้เขา้ไปในที ่            วานหยบิบุหรีท่ีร่มิเตยีง   

สาวใชอ้ดสกูร็ูเ้ทา่  ไฮคุ้ณตาเจา้ชา่งกลา่วเกลีย้ง 
ใครจะเขา้ไปถงึเตยีง  ขา้วของรายเรยีงจะหายไป 
สะบดัมอืไดแ้ลว้ไหวล้า  อยา่นะฉนัหาอะไรไม ่
จงึวิง่ผลุนหนีพลนัทนัใด  มายงัวงัในไปแจง้ความ 

(บทละครนอก. 2545: 11-12) 
 

  ความผดิหวงัของโหรสรา้งความขบขนัเพราะโหรถอืเป็นผูส้งูอายุและเป็นผูท้ีไ่ดร้บั
ความเคารพเชื่อถอือย่างสูงจากพระมหากษตัรยิแ์ละประชาชน การทีโ่หรคดิล่อลวงนางแม่ครวัจงึ   
ถอืเป็นการประพฤตตินไม่เหมาะสมกบัสถานภาพและความคาดหวงัของสงัคม ดงันัน้เมื่อเหน็โหร
ผดิหวงัจงึทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึขบขนั 
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 2.3.2.2. พฤติกรรมเสียใจ 
 ความเสยีใจทีส่รา้งความขบขนัเป็นความเสยีใจของตวัละครปรปกัษ์หรอืตวัละคร

ประกอบ อารมณ์ขนัเกดิผูอ้า่นเหน็ตวัละครปรปกัษ์เสยีใจหรอืเหน็ทา่ทางทีน่่าขบขนัของตวัละคร   
 ตวัอย่างชาวเมอืงสามนต์เสยีใจทีห่กเขยทีแ่พพ้ระอนิทร ์ พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อ
หกเขยตคีลแีพพ้ระอนิทรช์าวเมอืงสามนตแ์สดงเสยีใจออกมาต่างๆ นานาดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
   บดันัน้   ชาวเมอืงทีด่อูยูอ่งึมี ่

   เหน็หกเขยยอมแพแ้ก่ไพร ี  ไพรผู่ด้เีสยีใจสิน้ทุกคน 
   ต่างพดูงบุงบิกระซบิดา่  ลกูเขยพระยาไมเ่ป็นผล 
   มนัพอสมน้ําหน้าทา้วสามนต ์  พลอยใหค้นฉิบหายทัง้พารา 
   บา้งวา่จะรอ้นใจไปไยเลา่  ใครเขามบุีญกเ็ป็นขา้ 
   เหน็จะตอ้งรบิแน่แต่พระยา  เราเป็นไพรฟ้่าขา้แผน่ดนิ 
   บา้งตะโกนโพนทะนาทา้วสามนต ์  ชา่งเชื่อคนหแูหวง่จมกูวิน่ 
   หน่วยกา้นเชน่น้ีดแีต่กนิ  ตอ้งเป็นขา้เขาสิน้สาแก่ใจ 
   บา้งพดูจาฮกึฮกัพยกัพเยดิ  ฟ้าผีเ่ถดิหาวา่เลน่ไม ่
   แมน้เราไดล้กูสาวของทา้วไท  จะตคีลมีใิหพ้า่ยแพ ้
        (บทละครนอก. 2545: 153-154) 
 
  พฤตกิรรมน้ีสรา้งความขบขนัเพราะกริยิาท่าทางและคาํพดูของชาวเมอืงน่าขบขนั 

บางคนกโ็ออ้วดว่าถา้เป็นตนกค็งไมแ่พ ้อกีทัง้ทัง้ถอ้ยคาํตําหนิตเิตยีนทา้วสามนตแ์ละหกเขยซึง่เป็น
ตวัละครปรปกัษ์ทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึขบขนั 

 
 2.3.2.3. พฤติกรรมกลวั 

 ความกลวัสรา้งความขบขนัเพราะตวัละครแสดงความกลวัในสิง่ที่ไม่สมควรกลวั
หรอืแสดงความกลวัมากเกนิไปทาํใหผู้พ้บเหน็เกดิความขบขนั 

 ตวัอย่างเสนากลวัสุนัข พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อท้าวสามนต์ต้องการให้เสนาไป 
แจง้เจา้เงาะใหห้าปลาแข่งกบัเหล่าหกเขย เหล่าเสนาไปถงึกระท่อมของเจา้เงาะแต่ไม่กลา้เขา้ใกล้
เพราะความกลวัสนุขัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

บดันัน้   เสนาลาหกเขยใหญ่ 
ชวนกนัรบีออกนอกเวยีงชยั  ตรงไปยงับา้นปลายนา 

ครัน้ถงึจงึยนือยูน่อกรัว้ ระวงัตวักลวัสนุขัหนกัหนา 
รอ้งเรยีกเขา้ไปมไิดช้า้  หมอ่มแมร่จนาอยูแ่หง่ใด 

(บทละครนอก. 2545: 113) 
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  พฤตกิรรมน้ีสรา้งความขบขนัเพราะเหน็เหล่าเสนาเป็นทหารและมจีาํนวนมาก
กลบัแสดงความเกรงกลวัสนุขัถอืเป็นพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมกบัสถานภาพของตนเอง 
 ตัวอย่างตายายกลัวท้าวยศวิมล พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อท้าวยศวิมลมารับ       
นางจนัทเ์ทว ีตายายเหน็คนมามากมายทําใหเ้กดิความกลวัหนีไปซ่อนอย่างรวดเรว็ไม่เหลยีวหลงั   
ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

ฝา่ยสองเฒา่ชราตายาย เหน็คนมามากมายไมอ่ยูไ่ด ้
ตวัสัน่งนังกตกใจ   วิง่ขึน้กระไดไมเ่หลยีวแล 
เขา้ถงึหอ้งในยงัไมห่ยดุ  ยายพาตามดุเขา้ใตแ้คร ่
กลวัจะดงัเกรยีบกรอบหมอบกระแต ไมไ่หวตงิน่ิงแน่ภาวนา 

(บทละครนอก. 2545: 193-194) 
 

  พฤตกิรรมน้ีสรา้งความขบขนัเพราะตายายแสดงความกลวัลนลานแค่เพยีงเหน็ 
คนมากมายกว็ิง่หนีดว้ยความตกใจแมเ้ขา้ไปในหอ้งแลว้กไ็ม่ยอมหยุด อกีผูอ้่านทราบดวี่าผูท้ีม่านัน้
ไมไ่ดมุ้ง่รา้ยจงึทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึขบขนักบัพฤตกิรรมของตายายมากยิง่ขึน้ 
 
 2.3.2.4. พฤติกรรมเย่อหย่ิง 
 ความเยื่อหยิง่สรา้งความขบขนัเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงนิสยัอย่างกะทนัหนั
ของตวัละคร 
 ตายายเย่อหยิง่หลงัจากได้รบัรางวลั พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อท้าวยศวมิลมารบั  
นางจนัทเ์ทวแีลว้ปนูบาํเหน็จตายายทีช่ว่ยดแูลนางจนัทเ์ทวแีละพระสงัขโ์ดยใหท้รพัยส์นิและใหด้าํรง
ตําแหน่งนายบา้น ตายายเมือ่ไดร้บัรางวลักถ็อืตวัไมท่กัทายใครดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

บดันัน้   สองเฒา่รบัรางวลัหรรษา 
ชื่นชมสมจติจนิดา  ถวายบงัคมลาทัง้ตายาย 
เรยีกบรรดาขา้คนใหข้นของ  เงนิทองผา้เสือ้เหลอืหลาย 
ผวัเมยีกระหยิม่พริม้พราย  ใครทกัทายทาํเมนิเดนิยิม้ไป 

(บทละครนอก. 2545: 197) 
 

  พฤติกรรมของตายายทําให้เกิดความขบขันแก่ผู้อ่านเพราะตายายเปลี่ยน
พฤติกรรมไปจากเดิมอย่างกะทนัหนัจากที่เคยเป็นผู้โอบอ้อมอารีสงัเกตได้จากการช่วยเหลือ      
นางจนัทเ์ทวแีละพระสงัขก์ลายเป็นคนเยอ่หยิง่ไมท่กัทายใคร สรา้งความขบขนัแก่ผูอ้า่น 
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  2.3.2.5. พฤติกรรมหยอกล้อ 
 การหยอกล้อสร้างความขบขนัเพราะเป็นการการล้อเล่นไม่จรงิจงัหรอืเย้าแหย ่    

มีจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้ผู้หยอกล้อเกิดความรู้สึกเบิกบานใจ ทําให้ผู้อ่านที่ติดตามพฤติกรรม       
ของตวัละครรูส้กึขบขนัและสนุกสนานรว่มไปกบัตวัละครดว้ย  
 ตวัอย่างเจา้เงาะหยอกนางรจนา พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อนางรจนาและเจา้เงาะ  
ถูกเนรเทศใหไ้ปอยูก่ระท่อมปลายนา เจา้เงาะเหน็นางรจนาโศกเศรา้จงึหยอกลอ้นางดงัคาํประพนัธ์
วา่ 

 
แกลง้หยบิกระโถนมาโยนเลน่ ทาํเป็นเหมอืนกบัรบัลกูชว่ง 
แลเขมน้เหน็หวดกน้กลวง  เอามาจว้งตกัน้ําทาํจะกนิ 
รจนาวา่ไฮช้า่งไมอ่าย  เบื่อจะตายผมเผา้เขาเปียกสิน้ 
เจา้เงาะเมนิขายหไูมไ่ดย้นิ  ทาํฉวยพดัปดัริน้ปดัยงุ 
แลว้แกลง้หยบิครตุัง้บนเชงิกราน ควกัขา้วสารมาใสก่่อไฟหุง 
คลีผ่า้กุศราชออกคาดพงุ  กางมุง้เสยีใหด้แีต่วีว่นั 
แลว้หยบิหมอนมาองิยงิฟนัขาว กระดกิเทา้ทาํเล่นใหเ้หน็ขนั 
พอโพลเ้พลเ้พลาสายณัห ์  จงึราํพนัพดูเกีย้วเลีย้วลด 

(บทละครนอก. 2545: 100-101) 
 
  พฤตกิรรมน้ีสรา้งความขบขนัเพราะกริยิาท่าทางของเงาะทีแ่สดงออกมา เช่น การ
เอาหวดก้นกลวงมาตกัน้ํา หรือการกางมุ้งตัง้แต่กลางวนั ฯลฯ เป็นพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกต ิ   
การหยอกเยา้น้ีมจุีดมุ่งหมายเพื่อใหน้างรจนาขบขนัคลายความเศรา้ทําใหผู้อ้่านรูส้กึขบขนัไปกบั  
ตวัละครดว้ย 
 
 2.3.2.6. พฤติกรรมขู่ 

 การขู่สร้างความขบขนัเพราะผู้ขู่เป็นตวัละครเอก การขู่จงึเป็นการแสดงความ
เหนือกวา่ตวัละครปรปกัษ์ ทาํใหผู้อ้า่นซึง่เป็นฝา่ยตวัละครเอกรูส้กึขบขนั 
  ตวัอย่างเจา้เงาะขูท่า้วสามนต์ พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อทา้วสามนต์ใหเ้หล่าลูกเขย
หาเน้ือแขง่กนัใครหาไดไ้ม่ครบตามจํานวนจะถูกลงโทษประหารชวีติ ผลปรากฏว่าเจา้เงาะเอาชนะ
หกเขยได้ แต่ท้าวสามนต์กลบัไม่ลงโทษหกเขยตามที่กล่าวไว้ เงาะจงึกลัน่แกล้งท้าวสามนต์โดย  
การทาํทวีา่จะทาํรา้ยดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
เหน็ทา้วสามนตอ์ยูบ่นเตยีง  กย็นืเมยีงเขมน้มองป้องหน้า 
ขูต่ะคอกหลอกลอ้พอ่ตา  เงือ้งา่ทาํทจีะตรีนั 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตต์ื่นกลวัตวัสัน่ 
ไมสู่ไ้มร่บหลบเป็นควนั  งนังนังกงกพลดัตกเตยีง 
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สาํคญัวา่เงาะตถีกูศรีษะ  สิน้สตมิานะรอ้งเตม็เสยีง 
น่ีแน่ยายดทูหีรอืทีเ่พรยีง  หวัขา้แตกกีเ่สีย่งไมรู่เ้ลย 

(บทละครนอก. 2545: 140) 
 

  พฤติกรรมน้ีสร้างความขบขันเพราะท่าทางของเจ้าเงาะน่าขบขัน อีกทัง้         
ทา้วสามนตถ์อืเป็นตวัละครปรปกัษ์ดงันัน้เมือ่เหน็ทา้วสามนตแ์สดงความหวาดกลวัจนตวัสัน่พลดัตก
จากเตยีง ผูอ้า่นจงึรูส้กึยนิดแีละขบขนัทีเ่หน็เจา้เงาะแสดงความเหนือกวา่ตวัละครปรปกัษ์ 

 นอกจากแสดงถงึความเหนือกวา่แลว้การขูท่ีไ่มเ่หมาะสมกส็รา้งความขบขนัขึน้ได้
เช่นเดก็เลี้ยงโคขู่เสนา เหตุการณ์น้ีเกดิขึน้เมื่อเหล่าเสนามาจบัเจา้เงาะไปเขา้เฝ้า เหล่าเดก็เลีย้งโค
ถอืวา่เงาะเป็นของตนจงึเขา้ไปขูเ่หล่าเสนาดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
บดันัน้   ฝงูเดก็เลีย้งโคน้อยใหญ่ 

เหน็คนกลุม้รมุฉุดเงาะไพร  ขดัใจวิง่พลางทางรอ้ง 
จะเอาเงาะเขาไปขา้งไหนนัน่ ขม่เหงกนัไมบ่อกเราเจา้ของ 
มถิกูอฐิหวัผา่กอ็ยา่ลอง  ไวใ้ยไลถ่องใหแ้ถบตาย 

(บทละครนอก. 2545: 92) 
 

  การขู่ น้ีสร้างความขบขันเพราะเด็กเลี้ยงโคแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม        
กบัสถานภาพของตนเองทีเ่ป็นเดก็แต่กลบัขูเ่หล่าเสนาซึง่เป็นผูใ้หญ่ 

 

  2.3.2.7. พฤติกรรมโลภ 
 ความโลภสรา้งความขบขนัเพราะเป็นความอยากไดท้ีม่ากเกนิพอดทีําใหต้วัละคร
มพีฤตกิรรมแตกต่างจากปกตทิีค่วรเป็น 
 ตวัอย่างเดก็เลี้ยงโคอยากไดส้นิบนของเสนา พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อเหล่าเสนา 
ไปจบัเจา้เงาะมาเขา้เฝ้า เดก็เลี้ยงโคเขา้ไปช่วยเจา้เงาะโดยการขู่จะทํารา้ยเหล่าเสนา แต่เมื่อเหล่า
เสนาสญัญาจะใหข้นมเป็นสนิบนหากใครบอกวธิลี่อลวงเงาะเขา้วงัได ้เหล่าเดก็เลีย้งโคอยากไดข้นม
แยง่ชงิกนัตอบดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

บดันัน้   เสนาฮกึฮกัชกัหวาย 
เหมเ่จา้เหลา่น้ีหลงัจะลาย  อยา่วุน่วายอา้ยหวัเหาเต่าเลน็ 
รบัสัง่ใหเ้อาตวัอา้ยเงาะปา่  จะทอดพระเนตรหน้าตาไมเ่คยเหน็ 
มนัเป็นใบบ้า้วา่ยากเยน็  เอง็รูใ้จไดเ้ล่นกบัมนัมา 
เคยอยา่งไรจงบอกอยา่หลอกกนั ใหไ้ดม้นัเขา้ไปถวายหน้า 
กจูะใหข้นมเขง่ของทยา  กนิอรอ่ยหนกัหนาประสาจน 

  บดันัน้   ฝงูเดก็ดใีจเสลอืกสลน 
ต่างชงิกนับอกออกลน  แต่เป็นคนแลว้อยา่ฉุดใหเ้หน่ือยแรง 
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ถา้ขนืยกัเยา้เซา้ซี ้  มนัขดัใจจะหนีไปแอบแฝง 
จงใหไ้ปเกบ็ดอกไมแ้ดง  มาผกูปลายไมแ้กวง่แต่ไกลไกล 
คอ่ยวิง่รอรอลอ่เลน่  เงาะเหน็กจ็ะผลุนหมนุไล ่
จะพาไปถงึวงัไดด้งัใจ  เอาขนมมาใหข้า้เถดิรา  

(บทละครนอก. 2545: 92) 
 
  ความโลภน้ีสร้างความขบขันแก่ผู้อ่านเพราะเด็กเลี้ยงโคเปลี่ยนพฤติกรรม    
อยา่งกะทนัหนัไมส่อดคลอ้งกบัทา่ทใีนตอนตน้ 
 
 2.3.2.8. พฤติกรรมพรํา่เพ้อ 
 พรํ่าเพ้อเป็นอาการพูดซํ้าซากถึงเรื่องที่ไม่อาจเป็นจริงจึงสร้างความขบขัน       
แก่ผูอ้า่น 
 ตัวอย่างชายชาวเมืองสามนต์พรํ่าเพ้อถึงการได้รบัการเลือกคู่จากนางรจนา
พฤติกรรมน้ีเกิดจากชายชาวเมืองยินดีที่ได้โอกาสเข้ารบัการเลือกคู่ทําให้แสดงกิริยาพรํ่าเพ้อ       
ไปต่างๆ นานาดงัประพนัธว์า่ 

 
  บดันัน้   ประชาชายรูท้ ัว่ทุกบา้นชอ่ง 
 บางเตน้บางราํทาํคะนอง  กระหยิม่ยิม้ยอ่งอยูทุ่กคน 
 พวกนกัเลงเลน่เบีย้เสยีถัว่  ครอบครวัอตัคดัขดัสน 
 ไมม่ผีา้เสือ้แสงจะแต่งตน  เทีย่วซุกซนยมืหยบิเพื่อนกนั 
 เหลา่พวกอุตรริริา่ง  ตดัผมยกัอยา่งใหซ้อยสัน้ 
 หวกีระจายรายเสน้เป็นแปรงชนั เชด็น้ํามนักนัหน้าดว้ยมดีน้อย 
 บา้งตดิตาํหรบัใหญ่เอาไฟองั กระจกตัง้นัง่หยง่ก่งคอสอย 
 แคน้ใจไมใ่ครจ่ะเรยีบรอ้ย  เฝ้าตะบอยหวหีวัมวัเมา 
 พวกเหลา่เจา้ชูห้วัอกกรม  เผา้ผมตกแสกทาํหน้าเศรา้ 
 เชงิจะพดูจะจาคิว้ตาเพรา  นัง่ไหนกอดเขา่เฝ้าทาํทุกข ์
 พวกขนุนางต่างแต่งตวัลอง  นุ่งยกทองเกีย้วสา่นสหีมากสกุ 
 บา้งนุ่งลายพืน้ตองลองนัง่ลุก ดกูระปุกกระปุยกรยุกราย 

 ทีป่ว่ยไขไ้ดข้า่วเขาปา่วรอ้ง  ลุกขึน้เดนิไดค้ล่องเหมอืนหน่ึงหาย 
 พาลโกรธภรรยาดา่แมย่าย  เคอืงขุน่วุน่วายเพราะรายนึก 

ครัน้ไก่ขนัแซ่เสยีงเทีย่งคนื ต่างคนต่างตื่นขึน้แต่ดกึ 
 ตกแต่งกายาโอฬารกึ  อือ้องึอกึทกึไปทุกคน 
 บา้งทาแป้งแต่งตวัฉุยฉาย  นุ่งลายนอกอยา่งหางปดัสนั 
 บา้งนุ่งหม่สมตวัตามจน  สบัสนอลหมา่นไมห่ลบันอน 
 พอทอ้งฟ้าขาวเชา้ตรู ่  ทีใ่ครอยูบ่า้นใกลก้ไ็ปก่อน 
 เนืองแน่นถนนในนคร  คอ่ยผอ่นเขา้ไปในวงั 
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 ลางคนแก่เฒา่เกอืบเขา้โลง  กเ็ดนิหอบหิง้โครงมาขา้งหลงั 
 ถอืไมเ้ทา้โซเซเกก้งั  เขา้มาดว้ยเขามัง่ไมเ่จยีมตน 

ทีเ่ป็นงอ่ยเพลยีเสยีแขง้ขา กน็ัง่ถดถดัมาตามถนน 
 เจบ็ปวดไมว่า่อุตสา่หท์น  เสลอืกสลนกลน่เกลื่อนกนัมา 

(บทละครนอก. 2545: 88-89) 
 
  กิริยาพรํ่าเพ้อไปต่างๆ นานาปรารถนาที่จะได้นางรจนามาเป็นคู่ครองทําให ้    
เกดิภาพทีน่่าขบขนั อกีทัง้ผูอ้า่นรูด้วีา่ทัง้หมดจะไมไ่ดร้บัเลอืกทาํใหผู้อ้า่นขบขนัยิง่ขึน้ 
 
 2.3.2.9. พฤติกรรมชลุมนุวุ่นวาย 
 ความชุลมุนทาํใหเ้กดิความขบขนัเพราะแสดงใหเ้หน็ถงึความสบัสนวุ่นวาย ความ
ไมเ่ป็นระเบยีบและความไรป้ระสทิธภิาพ 
  ตัวอย่างชายชาวเมืองเข้ารบัการเลือกคู่ พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อท้าวสามนต ์     
ใหเ้หล่าชายชาวเมอืงเขา้รบัการเลอืกคูจ่ากนางรจนาดงัคาํประพนัธว์า่ 

  
คบัคัง่ทัง้ทอ้งพระโรงชยั ผูด้ปีนเขญ็ใจกไ็มว่า่ 

อยากจะใครไ่ดอ้งคพ์ระธดิา  ต่างคดิสมบตับิา้อยูทุ่กคน 
บา้งชงิทีด่ตี่อยปะเตะปะตะ  เอะอะองึคะนึงสบัสน 
ตาํรวจวงัถอืหวายวิง่วน  ไลขู่ผู่ค้นอยูเ่ป็นควนั  

(บทละครนอก. 2545: 89) 
 

  เหตุการณ์น้ีสร้างความน่าขบขนัเพราะชาวเมอืงเข้ามารบัการเลือกคู่มากมาย   
ทาํใหเ้กดิความสบัสนวุ่นวายความไม่เป็นระเบยีบมทีัง้โตเ้ถยีง ทํารา้ยกนั อกีทัง้ผูอ้่านรูด้วี่าทัง้หมด 
จะไมไ่ดร้บัเลอืกทาํใหผู้อ้า่นขบขนัยิง่ขึน้ 
 
  2.3.2.10. พฤติกรรมหึงหวง 
 ความหงึหวงสรา้งความขบขนัเพราะเป็นความหงึหวงที่เกดิจากความเขา้ใจผดิ
และเป็นพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมกบัสถานภาพของตวัละคร 
 ยายหงึตา ความหงึหวงน้ีเกดิขึน้เมื่อนางจนัทเ์ทวถีูกเนรเทศออกจากเมอืงไปอยู่
ในป่านางเดนิทางมาถงึกระท่อมของตายาย ยายเหน็ผูห้ญงิสาวมาถงึกระท่อมกค็ดิว่าเป็นชูข้องตา 

จงึแสดงความหงึหวงดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

ฝา่ยวา่สองราดหูน้ากนั  ยายถามตานัน้ทนัใด 
ตาน่ีดรีา้ยจะไมต่รง  มัน่คงกคูดิหาผดิไม ่
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นดัแนะกนัมาหรอืวา่ไร  ตาเอาใจออกนอกกนั 
น้อยหรอืนัน่รปูรา่งอยา่งกนินร ยายคอ้นตาผวัจนตวัสัน่ 
ฝา่ยตาโกรธยายเอาไมร้นั  มงึเหน็สาํคญัดว้ยอนัใด 
คราวลกูคราวหลานกไ็มว่า่  มนับา้อยา่ถอืแมข่า้ไหว ้
มาแต่ตาํบลหนใด  บอกใหแ้จง้ใจยายตา 

(บทละครนอก. 2545: 21-22) 
 
  พฤติกรรมของยายสรา้งความขบขนัเพราะผูอ้่านทราบว่าความหงึหวงของยาย
เป็นการเข้าใจผิด และการแสดงอาการหึงหวงของยายที่ค้อนตาผัวจนตัวสัน่ก็ไม่เหมาะสม          
กบัสถานภาพของคนชราทาํใหผู้อ้า่นรูส้กึขบขนั 
 
 2.3.2.11. พฤติกรรมหลอกล่อ 

 การหลอกล่อสรา้งความขบขนัเพราะผูห้ลอกล่อแสดงอาการหวาดกลวัไปพรอ้ม
กบัการหลอกล่อทาํใหม้ทีา่ทางน่าขบขนั 

  เสนาหลอกล่อเงาะ พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อเสนาได้ฟงัคําแนะนําวิธีในการพา   
เจ้าเงาะเข้าวังจากเด็กเลี้ยงโค จึงเด็ดดอกชบามามัดปลายไม้หลอกล่อเจ้าเงาะให้ตามไปดัง         
คาํประพนัธว์า่ 

 
บดันัน้   อาํมาตยต์บมอืหวัเราะรา่ 

ต่างวิง่ชงิเกบ็ดอกชบา  ผกูปลายไมม้าลอ่เงาะ 
 พวกหลงัไสสง่ใหต้รงไป ถอืดอกไมนํ้าหน้าพาวิง่เหยาะ 

ลางคนบา้งกลวับา้งหวัเราะ  ลอ่เงาะเขา้ไปถงึวงัใน  
       (บทละครนอก. 2545 :92) 
 

  พฤติกรรมน้ีสร้างความขบขนัเพราะท่าทางของเหล่าเสนาที่หลอกล่อเจ้าเงาะ  
ดว้ยความหวาดกลวัสรา้งความขบขนัแก่ผูอ้า่น 

 
  2.3.2.12. พฤติกรรมสงสยั 

 ความสงสยัสรา้งความขบขนัเพราะผูอ้่านเหน็ความไม่รูข้องตวัละครในสิง่ทีผู่อ้่าน  
รูเ้ป็นอยา่งด ี       
  เด็กเลี้ยงโคแสดงความสงสยัในตัวเงาะ เหตุการณ์น้ีเกิดเมื่อเจ้าเงาะเหาะมา     
ถงึเมอืงสามนตเ์หล่าเดก็เลีย้งโคไมรู่จ้กัเงาะต่างสนันิษฐานไปต่างๆ นานาดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

ครัน้ออกมาถงึทีท่าํไร ่ จงึปลอ่ยโคไวใ้หก้นิหญา้ 
เหน็เงาะยนือยูบ่นคนันา  อา้ยน่ีบา้หรอืมใิชไ่ยอยา่งน้ี 
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รปูรา่งหวัหกูด็แูปลก  ลางคนวา่แขกกะลาส ี
อยา่ไวใ้จมนัมกัควกัเอาด ี  นึกกลวัเตม็ทีว่ ิง่หนีพลาง 
บา้งวา่อา้ยน่ีลงิทะโมนใหญ่  บา้งเถยีงวา่ทาํไมไมม่หีาง 
หน้าตามนัขนัยงิฟนัฟาง  หรอืจะเป็นผสีางทีก่ลางนา 

(บทละครนอก.2545 :78) 
 

  พฤติกรรมของเด็กเลี้ยงโคน้ีสร้างความขบขนัเพราะกิริยาท่าทางและคําพูด      
ของเดก็เลีย้งโคทีค่าดเดาไปต่างๆ นานา ทาํใหผู้อ้า่นทีรู่จ้กัเจา้เงาะดเีกดิความรูส้กึขบขนั 
 
 2.3.2.13. พฤติกรรมทาํร้าย 
  พฤติกรรมทําร้ายสร้างความขบขนัเมื่อตวัละครเอกหรือตัวละครฝ่ายดีทําร้าย    
ตวัละครปรปกัษ์ การที่เหน็ตวัละครเอกทํารา้ยตวัละครปรปกัษ์ได้ทําใหผู้อ้่านที่เป็นฝ่ายเดยีวกบั    
ตวัละครเอกเกดิความรูส้กึขบขนัเบกิบานใจ 
  ตวัอย่างเจ้าเงาะทําร้ายเหล่าเสนา พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อท้าวสามนต์ให ้     
เหล่าเสนารมุทาํรา้ยเจา้เงาะ แต่เหล่าเสนาสูเ้จา้เงาะไมไ่ดก้ลบัถูกทาํรา้ยเสยีเองดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   เจา้เงาะทาํโกรธาควา้ไขว ่

ปะเตะต่อยทุบถองวอ่งไว  เลีย้วไลป่ระชดิตดิพนั 
มอืจบัอาํมาตยข์า้งละคน  เอาหวัชนกนัเล่นใหเ้หน็ขนั 
ทัง้สองรอ้งดิน้อยูย่นัยนั  เจา้เงาะหวัเราะงนัชอบใจ 
เหน็เขยทัง้หกทาํงกเงิน่  แกวง่ไมเ้ทา้กา้วเดนิเขา้มาใกล ้
ยิง่ถอยยิง่ประชดิตดิไป  ยิง่วิง่ยิง่ไลก่ระโชกมา 
เหน็ทา้วสามนตอ์ยูบ่นเตยีง  กย็นืเมยีงเขมน้มองป้องหน้า 
ขูต่ะคอกหลอกลอ้พอ่ตา  เงือ้งา่ทาํทจีะตรีนั 

(บทละครนอก. 2545: 139-140) 
 
 การทําร้ายน้ีสร้างความขบขนัเพราะเหล่าเสนาเป็นผู้ที่มุ่งร้ายต่อเจ้าเงาะเมื่อ    
เหน็เจา้เงาะทาํรา้ยเสนาไดท้าํใหผู้อ้า่นทีเ่ป็นฝา่ยเงาะรูส้กึขบขนั 
 
 2.3.2.14. พฤติกรรมประชด 

  การประชดสรา้งความขบขนัเพราะเป็นการประชดของตวัละครเอก ทําใหผู้อ้่าน  
ทีเ่ป็นฝา่ยตวัละครเอกรูส้กึเบกิบานใจ 
 ตวัอย่างเจา้เงาะประชดนางมณฑา พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อนางมณฑาขอรอ้ง     
ใหเ้จ้าเงาะไปตีคลกีบัพระอนิทร์ การที่นางมณฑาต้องมาขอรอ้งใหเ้จ้าเงาะช่วย ทําใหถู้กเจ้าเงาะ
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ประชดเพราะทีผ่่านมาเจา้เงาะมกัถูกดูถูกและไดร้บัความไม่เป็นธรรมจากครอบครวัของนางรจนา
โดยเฉพาะจากทา้วสามนตด์งัคาํกลอนวา่ 
 

เมือ่นัน้   เจา้เงาะสาํรวลสรวลสนัต ์
จงึตอบวาจามารดาพลนั  จะรบัอาสานัน้สดุปญัญา 
เงาะน้ีพวกปีศาจอุบาทวร์า้ย  มากลบักลายสรรเสรญิเหน็เกนิหน้า 
จะลอ่ลวงใหห้ลงอยา่สงกา  ลกูกลวัพระบดิาจะฆา่แกง 
ทา่นคดิแยบยลเป็นกลใน  แต่หลงัอยา่งไรพระยอ่มแจง้ 
ใชล่กูจะรงัเกยีจเสยีดแทง  พระมารดาอยา่ระแวงฤทยันึก 
อนัทา่นทัง้หกเขยยอ่มเคยคล ี ต่อตยีงัแพแ้ก่ขา้ศกึ 
นบัประสาหน้าเงาะน้ีเหน็ลกึ  จะพึง่พาอยา่นึกใหป้ว่ยการ 
แต่ธุระของขา้หาใสป่าก  แสนยากกไ็มม่ใีครสงสาร 
พึง่เหน็วา่ชนนีน้ีโปรดปราน  อุตสา่หม์าถงึบา้นขา้ขอบใจ 

(บทละครนอก. 2545 :159) 
 
  พฤติกรรมน้ีสรา้งความขบขนัเพราะเหน็ตวัละครที่เคยดูถูกเจ้าเงาะกลบัต้องให ้ 
เจ้าเงาะช่วยเหลือ การเห็นเจ้าเงาะพูดประชดกบัผู้อื่นเคยปฏิบตัิไม่ดีกบัตน ทําให้ผู้อ่านซึ่งเป็น   
ฝา่ยเงาะรูส้กึสมใจทีเ่หน็เงาะแสดงความเหนือกวา่ตวัละครทีเ่คยดถููกตนเองไดก้บัตนได ้
 
  2.3.2.15. พฤติกรรมล้อเลียน 
 การล้อเลียนเป็นการกลัน่แกล้งเพื่อให้ได้รบัความอบัอาย การล้อเลียนสร้าง   
ความขบขนัเพราะตวัละครเอกเป็นฝา่ยลอ้เลยีนตวัละครปรปกัษ์  

 ตวัอย่างเจ้าเงาะล้อเลียนท้าวสามนต์ พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อเงาะหาปลา         
ไดม้ากกวา่หกเขย เจา้เงาะจงึกลัน่แกลง้ทา้วสามนตโ์ดยการลอ้เลยีนดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   เจา้เงาะกม้กราบยบิสกัสบิหน 
แกลง้เลยีนลอ้ต่อหน้าทา้วสามนต ์ เฝ้าก่นหวัเราะรกิกระดกิเทา้ 
เหน็พอ่ตาทาํไรกท็าํมัง่  เหมอืนบา้หลงัจรงิจรงิยงิฟนัขาว 
ทาํโจงกระเบนใหมไ่วห้างยาว แกลว้ปดัหวัผวัพีส่าวของเมยีไป 
แลว้ยนืมองป้องหน้าดจูมกู  เหน็รอยถกูมดีเชอืดเลอืดยงัไหล 
ตบมอืหวัเราะเยาะไยไพ  บอกใบบุ้ย้ปากใหเ้มยีด ู
เหน็ทัง้หกตกประหมา่กม้หน้าน่ิง ไมไ่หวตงิเตม็กลวัตวัเป็นหนู 
จงึชวนรจนาโฉมตร ู  ออกประตรูบีกลบัไปฉบัพลนั 

(บทละครนอก. 2545: 129) 
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  พฤติกรรมน้ีสร้างความขบขนัเพราะเป็นการกลัน่แกล้งเย้าแหย่พ่อตาที่ไม่ม ี  
ความยุตธิรรม เมื่อผูอ้่านเหน็เจา้เงาะสามารถกลัน่แกล้งทา้วสามนต์ซึ่งถอืเป็นตวัละครปรปกัษ์ได ้  
ทาํใหรู้ส้กึยนิด ี
 
 2.3.2.16. พฤติกรรมโอ้อวด 
 การโอ้อวดสร้างความขบขนัเพราะผูอ้่านรูว้่าเป็นการแสดงสรรพคุณที่มไิด้มอียู่
หรอืพดูเกนิความจรงิ  

 ตวัอยา่งเจา้เงาะโออ้วดเรื่องทรพัย ์พฤตกิรรมน้ีเกดิขึน้เมื่อนางรจนาเลอืกเจา้เงาะ
เป็นคู่ครองจึงถูกท้าวสามนต์เนรเทศโดยให้เหล่าเสนาไปปลูกกระท่อมให้อยู่อาศัยที่ปลายนา       
เจา้เงาะโออ้วดวา่รํ่ารวยทีไ่ดร้บัพระราชทานขา้วของเครือ่งเรอืนมากมายดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
พระโปรดปรานประทานทบักระทอ่ม ทัง้เครือ่งใชไ้ดพ้รอ้มเพราะบุญพี ่
น่าชมสมบตัเิรามัง่ม ี  มารศรอียา่เศรา้เสยีใจ  

(บทละครนอก. 2545: 101) 
 
 การโออ้วดน้ีน่าขาํเพราะของทีไ่ดร้บัพระราชทานมาลว้นเป็นสิง่ของธรรมดาสามญั 
อกีทัง้การโออ้วดน้ีเป็นการเยา้แหยใ่หน้างคลายเศรา้โดยการกล่าวตรงกนัขา้มกบัสิง่ทีเ่ป็นจรงิเพือ่ให้
นางรจนาขบขนัซึง่ทาํใหผู้อ้า่นขบขนัไปดว้ย 

 
  2.3.2.17. พฤติกรรมเมามาย 

 พฤติกรรมของคนเมาสรา้งความขบขนัเพราะคนเมาไม่สามารถควบคุมสติและ
พฤตกิรรมของตนได ้ทาํใหแ้สดงพฤตกิรรมทีผ่ดิปกตน่ิาขบขนั 
  ทหารท้าวยศวมิลเมา พฤติกรรมน้ีเกิดขึ้นเมื่อเหล่าทหารที่ติดตามท้าวยศวมิล  
ไปเมอืงสามนต์เพื่อรบัพระสงัขก์ลบัไปครองเมอืง เหล่าทหารของทา้วยศวมิลไดร้บัการเลีย้งตอ้นรบั
จากฝ่ายเมืองสามนต์เป็นอย่างดี เมื่อกินเหล้าเมาแล้วต่างก็แสดงกิริยาอาการน่าขบขัน               
ดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
         บดันัน้               พวกเสนีรีพ้ลทัง้หลาย 

ต่างคนกนิเหลา้เมามาย  ไมม่อีายพดูโป้งโผงองึ 
บา้งลุกขึน้เตน้ราํทนัท ี  กจูะซดัชาตรสีกัหน่อยหน่ึง 
เพือ่นกนัหา้มวา่อยา่นะมงึ  มนัจะองึอือ้ไปอา้ยเกลอ 
ลางคนประกวดอวดรู ้  การกแูลว้ใครไมเ่สมอ 
พดูกนัเอะอะคะเออ  บา้งอา้ปากรากเรอวุน่ไป 

(บทละครนอก. 2545: 216) 
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  อารมณ์ขนัน้ีเกดิจากการเหน็อาการของคนเมาทีแ่สดงพฤตกิรรมเหลวไหลไรส้าระ 
บ้างก็พูดจาเสยีงดงัเอะอะ บ้างก็โอ้อวดความสามารถของตนเอง บางคนลุกขึ้นเต้นรําแม้เพื่อน
พยายามหา้มปรามกไ็มฟ่งั บางคนเมาอาเจยีนออกมา 
 
  2.3.2.18. พฤติกรรมวิพากษ์วิจารณ์ 
 พฤติกรรมวพิากษ์วจิารณ์สร้างความขบขนัเพราะเป็นการกล่างถึงขอ้บกพร่อง
หรอืความผดิปกตขิองตวัละครใหผู้อ้า่นเหน็ภาพทีน่่าขบขนั 
  ตวัอยา่งเจา้เงาะถูกเหล่านางกํานลักล่าวถงึ พฤตกิรรมของนางกํานลัน้ีเกดิขึน้เมื่อ
เสนานําตวัเจา้เงาะมาเขา้เฝ้าเพื่อเขา้รบัการเลอืกคู่จากนางรจนา เหล่านางกํานลัแอบดเูจา้เงาะแลว้
กล่าวถงึรปูรา่งของเจา้เงาะวา่อปัลกัษณ์ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

บดันัน้   ฝงูสนมกาํนลัน้อยใหญ่ 
แอบดอูยูท่ีบ่ญัชรชยั  แลไปเหน็เงาะหวัเราะองึ 
บา้งวา่น่าชงัเป็นหนกัหนา  แลดหูตูาตื่นทะลึง่ 
รปูรา่งอปัรยีข์ ีท้ึง้   เหมอืนหน่ึงภตูผทีีก่ลางนา 
ลางคนบน่วา่ถา้เชน่น้ี  ฟ้าผีเ่ถดิไมนึ่กปรารถนา 
น่ากลวัตวัดาํเหมอืนคุลา  ต่างตเิงาะปา่วา่วุน่ไป 

(บทละครนอก. 2545: 93) 
 

  พฤตกิรรมและถอ้ยคําทีเ่หล่านางกํานลัทําใหเ้จา้เงาะน่าขบขนัเพราะแสดงใหเ้หน็
ว่ารูปร่างหน้าตาของเงาะนัน้อปัลักษณ์และแตกต่างไปจากผู้คนทัว่ไปมาก ความแตกต่างหรือ
ความผดิไปจากความเป็นปกตทิาํใหผู้อ้า่นขบขนัรปูลกัษณ์ของเจา้เงาะได ้
 
  ผลจากการศกึษาอารมณ์ขนัจากตวัละครพบวา่กวสีรา้งอารมณ์ขนัผา่นตวัละครทีม่ฐีานะสงู
มากกว่าตัวละครสามญัชน  โดยกวีมีวิธีการสร้างอารมณ์ขนัจากตัวละครคือใช้พฤติกรรมของ       
ตวัละครที่น่าขบขนัเช่นพฤตกิรรมทางกาย ทางวาจา ทางความคดิ อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืทัง้สาม
อยา่งรวมกนั เพือ่ใหผู้อ้า่นเกดิความขบขนัซึง่เป็นวธิกีารทีพ่บมากทีส่ดุ การทีผู่ป้ระพนัธส์รา้งอารมณ์
ขนัจากพฤตกิรรมของตวัละครมากกว่าวธิกีารอื่นเป็นเพราะบทละครนอกเรื่องสงัขท์องเป็นวรรณคดี
ทีส่รา้งขึน้เพื่อใชใ้นการแสดงละคร การสื่อสารโดยใชพ้ฤตกิรรมของตวัละครจงึเป็นวธิกีารที่ทําให้
ผูช้มเขา้ใจและเกดิความรูส้กึรว่มไดง้า่ย 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่าการสรา้งอารมณ์ขนัผา่นพฤตกิรรมของตวัละครทีม่ฐีานะสงูและตวัละคร
ที่เป็นสามญัชนนัน้ไม่มคีวามแตกต่างกนั เช่น ตวัละครทา้วสามนต์กบัตวัละครตายายแสดงความ
กลวัลนลานไม่ต่างกนั แสดงใหเ้หน็ว่าในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์ฐานะของ   
ตวัละครเป็นเพยีงสิง่ทีก่าํหนดขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือเรือ่งเทา่นัน้ไมม่ผีลต่อการแสดงแต่อยา่งใด 
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ตวัละครฐานะสูงจึงสามารถแสดงบทตลกได้เช่นเดียวกบัตวัละครอื่นหรอืแสดงบทขําขนัในฉาก
เดยีวกนักบัตวัละครสามญัชนได ้
 
3. การสรา้งอารมณ์ขนัจากภาษา 
  ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายความรู้สึกนึกคิดของกวีและเป็นสื่อกระตุ้นให้เกิด
อารมณ์ความรูส้กึแก่ผูอ้่าน ภาษาจงึเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ทําใหเ้กดิอารมณ์ขนั ในบทละครนอก
เรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธพ์บการสรา้งอารมณ์ขนัจากภาษาดงัน้ี 
 
 3.1. การสร้างอารมณ์ขนัจากระดบัภาษา 

ภาษาไทยแบ่งภาษาออกเป็นหลายระดบัตามสถานภาพของบุคคลและโอกาสในการใช้
ภาษาดงัน้ี ภาษาระดบัพธิกีาร ภาษาระดบัทางการ ภาษาระดบักึง่ทางการ ภาษาระดบัสนทนา และ
ภาษาระดบักนัเองหรอืภาษาปาก นอกจากนัน้ยงัมคีาํราชาศพัทซ์ึง่เป็นภาษาสาํหรบัพระมหากษตัรยิ์
และพระบรมวงศานุวงศด์ว้ย 

ในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราชนิพนธ์กวีเลือกใช้ภาษาระดบัภาษาปากหรือ
ภาษาพูดของสามัญชนทัว่ไป แม้ตัวละครที่มีสถานภาพสูง เช่น พระมหากษัตริย์ พระมเหส ี
พระโอรสและพระธดิา ฯลฯ กไ็มใ่ชค้าํราชาศพัท ์การใชภ้าษาปากทาํใหเ้กดิความขบขนัไดด้งัน้ี 
 

   3.1.1. ภาษาปากเป็นถ้อยคาํท่ีเข้าใจง่าย   
  ภาษาปากทําใหผู้อ้่านเขา้ใจเน้ือเรื่องหรอืเหตุการณ์ต่างๆ ได้ง่ายและชดัเจนไม่เกิด
ความสงสยัหรอืต้องใชร้ะยะเวลาพจิารณาเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นานเกนิไป เหมาะสมกบัการเล่าเรื่อง  
ที่มุ่งทําให้เกิดความสนุกสนานขบขนั เพราะอารมณ์ขนัเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันผู้อ่านจึง       

ตอ้งเขา้ใจเรือ่งราวไดช้ดัเจนอยา่งรวดเรว็  
  ดงัตวัอยา่งเหตุการณ์พระธดิาทัง้หกโตเ้ถยีงกบันางรจนา แมต้วัละครทีโ่ตเ้ถยีงกนัเป็น
พระธดิาแต่กวกีล่าวถงึเหตุการณ์น้ีโดยใชถ้อ้ยคาํสามญัไมใ่ชค้าํราชาศพัทห์รอืคาํทีย่ากแก่การเขา้ใจ
เลยดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   หกนางเคอืงขดัอชัฌาสยั 
ต่างคนชีห้น้าแลว้วา่ไป  หวัเราะเยาะใครอรีจนา 
เหตุวา่ผวัมงึมาถงึก่อน  ทาํแสนงอนเจ๋อเจ๊อะสะเออะหน้า 
ผวักไูมรู่จ้กัจบัผกัปลา  จงึไดม้าไมม่ากเหมอืนหมอ่มเงาะ 
ดเูยีย่งผวัเจา้มนัเคลา่คล่อง  หว้ยหนองเหนือใตเ้ขา้ใจเสาะ 
นางเมยีขึน้หน้ามาหวัเราะ  เปรยีบเปรยเยย้เยาะไมเ่จยีมตวั 
เขาขบัไลไ่ปอยูเ่สยีปลายนา  ยงัดือ้ดา้นเขา้มาวา่แทนผวั 
ไมม่คีวามยาํเยงเกรงกลวั  ไสหวัออกไปเสยีจากวงั 
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เมือ่นัน้   รจนาตอบไปดงัใจหวงั 
ชชิะหมอ่มพีท่ีข่ ึน้ซงั  ออกประดงัดา่ทอเลน่พอแรง 
เฝ้ามาขบัไลไ่สหวัห ู  โกรธหรอืวา่ดจูมกูแหวง่ 
แต่เหน็เขาหวัรอ่กร็ะแวง  ออกสกดัสแกงแกลง้พาโล 
ผวัพีไ่ปหาปลากบับา่วไพร ่  น้อยหรอืชา่งไดม้าอกัโข 
ผวัขา้หาปลาประสาโซ  แต่จมกูไมโ่หวเ่หมอืนผูด้ ี
พอรูเ้ชน่เหน็อยูว่า่เทจ็จรงิ  สูปิ้ดปากหากน่ิงเสยีดอกพี ่
จะใหว้า่หรอืจะวา่ออกเดีย๋วน้ี แลว้เหลยีวดสูามเีหน็ขงึตา 
แคน้ใจคดิจะใครอ่ยูท่ะเลาะ  แต่เจา้เงาะชีช้วนไปเคหา 
ถ่มน้ําลายรดใหแ้ลว้ไคลคลา  ตามผวัออกมาไมพ่รัน่พรงึ 

(บทละครนอก. 2545: 123-124) 
 

 จากตวัอย่างขา้งตน้กวใีชภ้าษาระดบัภาษาปากหรอืถอ้ยคําสามญั เช่น เมื่อกล่าวถงึ
พระธิดาทัง้หกแทนที่จะใช้คําราชาศัพท์ก็เรียกว่า “หกนาง” เมื่อกล่าวถึงความรู้สึกโกรธของ       
เหล่าพระธดิากใ็ชค้าํวา่ “เคอืง” แมใ้นถอ้ยคาํสนทนาดว้ยกนัเองของเหล่าพระธดิาซึง่ถอืเป็นพระบรม
วงศานุวงศช์ัน้สงูกใ็ชภ้าษาปากไมใ่ชค้าํราชาศพัทเ์ลย เชน่ ใชค้าํสรรพนามวา่ อ ีมงึ ผวั เมยี ฯลฯ  
  การใช้ภาษาระดบัภาษาปากซึ่งเป็นถ้อยคําสามญัจึงทําให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์      
ที่เกิดขึ้นได้ง่ายเห็นภาพตัวละครทะเลาะกันได้ชัดเจนเหมาะสมกับบทละครนอกที่เน้นความ
สนุกสนาน 
 เมื่อเปรียบเทียบกบับทละครในเรื่องอิเหนา ในเหตุการณ์ที่นางษุษบาแสดงความ    
ขัดเคืองใจต่อนางจินตะหราพบว่ากวีใช้คําราชาศัพท์และถ้อยคําที่มีระดับภาษาเหมาะสม            
กบัสถานภาพของตวัละครพระธดิาดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้    ระเดน่ษุษบาศรใีส 
ดทูชีนนีกแ็จง้ใจ   ขุน่เคอืงพระทยัไปมา 
จงึหยบิพานสลามาวาง  เชญิเสวยพีน่างจนิตะหรา 
มไิดเ้คยีมคลัวนัทา  แต่ชาํเลอืงนยันาดทู ี

เมือ่นัน้   ระเดน่จนิตะหรามารศร ี
เหน็นางบุษบานาร ี  ทาํทกีริยิาคมใน 
ยิง่แคน้เคอืงระคายนยันา  กลัยามใิครจ่ะทนได ้
จงึเอาพระหตัถซ์า้ยทรามวยั  รบัพานเสอืกไสไวต้รงพกัตร ์

      (บทละครเรือ่งอเิหนา. 2512: 1063-1064)  
 
   จากตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่าถ้อยคําในบทละครเรื่องอิเหนานัน้ผู้อ่านต้องแปล
ความหมายคําศพัทแ์ละคําราชาศพัทห์ลายคําจงึจะเหน็ภาพความขดัแยง้ระหว่างนางษุษบากบันาง 
จนิตะหราไดช้ดัเจนซึง่เหมาะสมกบับทละครในทีเ่น้นความไพเราะของถอ้ยคาํ 
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 3.1.2. ภาษาปากขดัแย้งกบัสถานภาพตวัละคร 
 บทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ตัวละครสําคัญในเรื่องล้วน           
เป็นพระมหากษตัรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศซ์ึง่มสีถานภาพทางสงัคมสงู ตามฐานะของตวัละครแลว้
สมควรใช้คําราชาศพัท์ แต่ในบทละครเรื่องน้ีกวีกลบัใช้ถ้อยคําภาษาปากทําให้ไม่สอดคล้องกบั
สถานภาพของตวัละคร ตวัอยา่งการโตเ้ถยีงกนัของเหล่าพระธดิาดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   รจนาเถยีงทะเลาะเยาะหยนั 
ชา่งแคะไดค้อ่นวา่สารพนั  ฝากไวก้ีว่นัจะเอาไป 
อยา่อือ้องึมงึมนักระนัน้นะ  ไมล่ดละกนัดอกจะบอกให ้
ผวัพีร่อดตวัเพราะผวัใคร  เหน็เขาไมว่า่ไรแลว้ไดท้ ี

เมือ่นัน้   หกนางรอ้นใจดงัไฟจี ้
จงึวา่เหน็ผวักชูัว่ด ี  อยา่งไรน่ีวา่ไปใหจ้รงิจงั 
อยา่สบประมาทกนักระนัน้เจา้ น่ีเปลา่เปลา่เตอืนคอ้นใสส่นัหลงั 
เรง่วา่ออกไปจะไดฟ้งั  ใครอาํปลงัยัง้ไวม้ใิชค่น 

(บทละครนอก. 2545: 171) 
 
 จากตวัอย่างขา้งต้นเหล่าพระธดิาเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชัน้สูงแต่กลบัโต้เถียงกนั
โดยใชถ้อ้ยคาํไมต่่างจากชาวบา้น เรยีกขานกนัดว้ยคาํวา่ มงึ มนั ก ูผวั เมยี ฯลฯ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั
สถานภาพความเป็นพระธดิาเลยทาํใหผู้พ้บเหน็เกดิความขบขนั 
 ตวัอย่างทา้วยศวมิลด่าว่านางจนัทาทีม่าพดูจาเหน็บแนมตนเพื่อไม่ใหไ้ปรบันางจนัท์
เทว ีถอ้ยคาํทีท่า้วยศวมิลกล่าวลว้นเป็นภาษาปากทีห่ยาบคาบดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 
 
  อเีอยอชีาตชิัว่  ขึน้เสยีงเถยีงผวัหากลวัไม ่

เลีย้งมนัไวไ้ย   จญัไรใจคด 
ลอ้เลน่เชน่น้ี   เหลอืทีจ่ะอด 
ตวัดมีพียศ   ไมล่ดละมงึ 
ทัง้ตทีัง้ดา่   ปากวา่มอืถงึ 
ถกูถองสองดงึ   รอ้งองึอือ้ไป 

(บทละครนอก. 2545: 190) 
  
 จากตวัอย่างขา้งต้นคําที่ท้าวยศวมิลยกมาด่าว่านางจนัทา เช่น “อชีาติชัว่” “จญัไร” 
หรอืคําเรยีกขานว่า “ผวั” “มงึ” ไม่เหมาะสมกบัทัง้ผูพ้ดูคอืทา้วสามนต์ทีเ่ป็นกษตัรยิแ์ละผูฟ้งัคอืนาง
จนัทาเพราะเป็นมเหส ี
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3.2. การสร้างอารมณ์ขนัจากเสียง 
  การใช้เสยีงหมายถึงการใช้คําที่มเีสยีงสระ เสยีงพยญัชนะ เสยีงสมัผสั ทําให้เกิดความ
คลอ้งจองและมคีวามหมายทาํใหเ้ขา้ใจยิง่ขึน้ ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธม์กีาร
สรา้งอารมณ์ขนัจากเสยีงดงัน้ี 
  
 3.2.1. การสรา้งอารมณ์ขนัจากเสียงของคาํ 
 เสยีงของคํามผีลต่อความรูส้กึของผูอ้่าน รวมถึงทําให้เกิดความรู้สกึขบขนัด้วย ใน   
บทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์กวีสร้างอารมณ์ขนัจากเสียงของคําดงัตัวอย่าง           
คาํประพนัธเ์หตุการณ์เจา้เงาะเกีย้วพาราสนีางรจนาวา่ 

 
แสนเอยแสนแขนง  น้อยหรอืแกลง้ตดัพอ้เลน่ต่อหน้า 

ตเิลก็ตน้ิอยคอยนินทา  คอ่นวา่พไิรไคแ้คะ 
 พีก่ไ็มห่ลกีเลีย่งเถยีงสกัสิง่  มนักจ็รงิกระนัน้นัน่แหละ 
  เจา้เยย้เยาะวา่เงาะไมง่ามแงะ แฮะแฮะวา่เลน่หรอืวา่จรงิ 
  อยา่ประมาทรปูพีเ่หน็ขีเ้หร ่  ไมว่า่เลน่เป็นเสน่หช์อบใจหญงิ 
  ชาวรัว้ชาวงงัไมช่งัชงิ  อุตสา่หท์ิง้มาลยัมาใหเ้งาะ 
  ใชว่า่จะแสรง้แกลง้อวดตวั  นานไปพีก่ลวัจะชมเปาะ 
  วา่พลางเยา้ยวนชวนหวัเราะ  แกลง้ปะเหลาะปะแหละและเลยีม 
      (บทละครนอก. 2545: 102) 
 
 จากตวัอย่างเสยีงของคําว่า แคะ แงะ แฮะแฮะ เปาะ ปะเหลาะปะแหละ กระตุ้น        
ใหผู้อ้า่นหรอืผูฟ้งัเสยีงเกดิความรูส้กึขบขนัได ้
 
 3.2.2. การสร้างอารมณ์ขนัเสียงสมัผสั 
 เสยีงสมัผสัเกิดจากการนําคําที่มเีสยีงคล้ายกนัมาเขยีนเรยีงกนัทําให้เกิดเสยีงและ  
ช่วยใหเ้หน็ภาพที่น่าขบขนั ดงัตวัอย่างเหตุการณ์นางจนัทาโต้เถยีงกบัทา้วยศวมิล กวใีชค้ําว่า    
“ฮดัเชยกุ๋ยกุ๋ยฮุ่ยหุยเจยีว” และ “กุ๋ยกุ๋ย” แม้ผู้อ่านไม่เข้าใจความหมายแต่เสยีงของคําทําให้เกิด    
อารมณ์ขนัขึน้ไดด้งัคาํประพนัธว์า่ 

 
จะยกรีก้รพีลไปไหนหนอ  น่าหวัรอ่นกัหนาเจา้ขา้เอ๋ย 
ทุกขร์อ้นถงึใครไมเ่สบย  ฮดัเชยกุ๋ยกุ๋ยฮุย่หุยเจยีว 
ดเูหมอืนบา้หลงันัง่มวัมนึ  จนฝ้าขึน้จบัหน้าขอบตาเขยีว 

(บทละครนอก. 2545: 187) 
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ควงกระบองลองแรงแผลงฤทธิ ์ ไลต่ดิตามตหีนีกระจุย 
ดเูหน็เตม็กลวักห็วัเราะ  ยิม้เยาะยกมอืขึน้กุ๋ยกุ๋ย 
ตัง้ทา่ททีาํเป็นราํซุย  เบีย้วบุย้ปากหลอกกลอกหน้าตา 

(บทละครนอก. 2545: 126) 
 

  ตวัอย่างเหตุการณ์ชายชาวบ้านเข้ารบัการเลือกคู่จากนางรจนากวใีช้เสยีงของคํา    
ทาํใหเ้หน็ภาพความชุลมนุวุน่วายชดัเจนขึน้ทาํใหเ้กดิอารมณ์ขนัขึน้ไดด้งัคาํประพนัธว์า่ 

 
คบัคัง่ทัง้ทอ้งพระโรงชยั ผูด้ปีนเขญ็ใจกไ็มว่า่ 

อยากจะใครไ่ดอ้งคพ์ระธดิา  ต่างคดิสมบตับิา้อยูทุ่กคน 
บา้งชงิทีต่ตี่อยปะเตะปะตะ  เอะอะองึคะนึงสบัสน 
ตาํรวจวงัถอืหวายวิง่วน  ไลขู่ผู่ค้นอยูเ่ป็นควนั 

(บทละครนอก. 2545: 89) 
 

         ตัวอย่างเหตุการณ์หกเขยตอนหาปลากวีกล่าวถึงหกเขยโดยใช้กลุ่มคําสัมผัส     
คล้องจองกนัว่า “เซอะกระเจอะกระเจงิ” และ “เซอะเซิง” ทําให้มเีสยีงและเกินมโนภาพหกเขยที ่    
น่าขบขนัดงัคาํประพนัวา่ 

 
 อา้ยหกเขยเซอะกระเจอะกระเจงิ เทีย่วเซอะเซงิหาปลากข็ดัสน 
 ไปประสบพบพีท่ีฝ่ ัง่ชล  ทัง้หกคนกราบกรานขอทานปลา 

(บทละครนอก. 2545: 121) 
 
 3.3. การสร้างอารมณ์ขนัจากการใช้คาํขยาย 
   คําขยายช่วยใหเ้หน็ภาพของสิง่ทีข่ยายนัน้ชดัเจนขึน้ จงึทําใหผู้อ้่านมปีฏกิริยิาตอบสนอง
ได้รวดเรว็ขึ้นเช่นกนั ในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราชนิพนธ์พบการใช้คําขยายทําให ้  
เกดิความขบขนัดงัน้ี 
 
 3.3.1. คาํขยายบอกลกัษณะ 
  คําขยายบอกลกัษณะทําใหผู้อ้่านเหน็ลกัษณะของสิง่ทีข่ยายชดัเจนขึน้ คําขยาย
บอกลกัษณะทําใหเ้กดิอารมณ์ขนัเพราะทาํใหเ้หน็ลกัษณะทีผ่ดิไปจากปกตหิรอืผดิไปจากทีค่วรเป็น 
ดงัตวัอย่างเช่น เมื่อทา้วสามนตใ์หเ้สนาไปบอกเจา้เงาะใหห้าปลามาส่งนัน้ทา้วสามนต์เรยีกเจา้เงาะ
ดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 

 
   คดิพลางทางสัง่เสนาใน จงรบีไปบอกบรรดาลกูเขย 
 กจูะใหแ้ต่งตัง้สงัเวย  ตามเคยบวงสรวงเทวญั 
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 พรุง่น้ีหาปลามาคนละรอ้ย  ใครไดน้้อยจะฆา่ใหอ้าสญั 
 ทัง้อา้ยเงาะขีค้รอกจงบอกมนั มไิดป้ลามาทนัจะบรรลยั 
         (บทละครนอก. 2545: 113) 
 
 คําว่าขี้ครอกเป็นคําดูถูกหมายถึงลูกของทาส ทําให้เห็นภาพผู้ที่ถูกล่าวถึงว่า    

ตํ่าตอ้ย ไรค้า่ หรอืไรค้วามสามารถน่าขบขนั 
 ตวัอยา่งเมื่อพระธดิาทัง้หกมาต่อว่าทีน่างรจนาเลอืกเจา้เงาะซึง่มรีปูรา่งอปัลกัษณ์

เป็นคูค่รอง นางรจนาจงึตอบโตโ้ดยกล่าวถงึรปูรา่งของหกเขยดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

 อนัผวัพีด่เีหลอืเป็นเน้ือหน่อ เหน็ต่อจะบุญหนกัศกัดิใ์หญ่ 
 รปูรา่งน้อยจอ้ยอรอ่ยใจ  จงกอดไวเ้ถดิคะอยา่ละวาง 
 ถงึพีจ่ะรุง่เรอืงไปเบือ้งหน้า  กไ็มพ่ึง่วาสนาอยา่อวดอา้ง 
 ดแีต่จะมาพานรานทาง  ไมอ่ดสผูสีางบา้งเลย 

(บทละครนอก. 2545: 98) 
 

 นางรจนากล่าวถึงหกเขยว่าเป็นโอรสกษัตรยิ์มบุีญหนักศกัดิใ์หญ่แต่เมื่อกล่าว    
ถงึรปูรา่งวา่น้อยจอ้ยอรอ่ยใจทาํใหเ้กดิภาพทีน่่าขบขนั 

 ตวัอยา่งเหตุการณ์ตอนหาปลา หกเขยหาปลาไมไ่ดต้อ้งไปขอจากพระสงัข ์กวใีช้
คาํขยายลกัษณะของหกเขยวา่ “เหน็หกเขยเคอะเซอะมา” คาํวา่เคอะแสดงใหเ้หน็ลกัษณะประหมา่
ขาดความมัน่ใจของหกเขยทาํใหด้ลูะครดนู่าขบขนัดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
  เมือ่นัน้   พระสงัขน์ัง่ยิม้อยูใ่นหน้า 

 เหน็หกเขยเคอะเซอะมา  สมดงัจนิดากย็นิด ี
(บทละครนอก. 2545: 117) 
 

 3.3.2. คาํขยายบอกความรู้สึก 
 คาํขยายบอกความรูส้กึทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจความรูส้กึนึกคดิของตวัละครไดช้ดัเจน

ขึน้ ตวัอยา่งเหตุการณ์หกเขยแสดงความหวาดกลวัพระสงัขท์ีป่ลอมเป็นเทวดากวขียายกริยิากราบ
เทวดาของหกเขยวา่ “ไหวท้ว่มหวักลวัฤทธา” และแสดงความรูส้กึของหกเขยวา่ “ใจคอทกึทกึนึก
พรัน่” ทาํใหเ้หน็ความรูส้กึกลวัของหกเขยไดช้ดัเจนทาํใหผู้อ้า่นเกดิความขบขนัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 
 เมือ่นัน้   ทัง้หกอกสัน่หวัน่ไหว 
 สาํคญัจติคดิวา่พระไพร  กราบไหวท้ว่มหวักลวัฤทธา 
 ใจคอทกึทกึนึกพรัน่  ปากสัน่เสยีงสัน่ซงัตายวา่ 
 ทา่นทา้วสามนตผ์ูพ้อ่ตา  ใหห้าปลาประกวดกบัอา้ยเงาะ 
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 ขา้ทอดแหแปรซอ้นแต่เชา้ตรู ่ ออกอ่อนหหูวิหอบเทีย่วรอบเกาะ 
 ไมไ่ดป้ลาสกัหน่อยชะรอยเคราะห ์ ฉวยแพอ้า้ยเงาะสน่ิาอาย 
 กลวัทา้วพอ่ตาจะฆา่เสยี  สงสารแต่เมยีจะเป็นมา่ย 
 เทวดาเลีย้งปลาไวม้ากมาย  ขา้ขอไปถวายพอรอดตวั 

(บทละครนอก. 2545: 118) 
 
 ตัวอย่างเมื่อกล่าวถึงความกลัวของท้าวสามนต์กวีใช้คําขยายว่า “ตระหนก      
ตกประหมา่” ทาํใหเ้หน็ภาพความกลวัของทา้วสามนตไ์ดอ้ยา่งชดัเจน และเมื่อนึกถงึฐานะความเป็น
กษตัรยิข์องทา้วสามนตแ์ต่กลบัแสดงความขลาดกลวัลนลานทาํใหเ้กดิความขบขนัขึน้ดงัคาํประพนัธ์
วา่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตต์ระหนกตกประหมา่ 
ใหค้ดิครา้มครัน่หวัน่วญิญาณ์ เหลยีวซา้ยแลขวาละลา้ละลงั 

(บทละครนอก.2545 : 145) 
 
 3.3.3. คาํขยายบอกกิริยาอาการ 
 คําขยายบอกอาการทําให้ผู้อ่านเห็นกิริยาอาการของตัวละครได้ชัดเจนและ      
น่าขบขนัมากขึน้ ดงัตวัอยา่งเมื่อกล่าวถงึกริยิาถอยหนีดว้ยความกลวัของตายายกวขียายกริยิาถอย
ดว้ยคาํวา่ “หดหวั” ทาํใหเ้หน็ความกลวัไดช้ดัเจนขึน้ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 
 บดันัน้   ตายายถอยถดหดหวั 

ต่างคนต่างไมไ่วใ้จตวั  เมยีผวัขยัน้พรัน่เตม็ท ี
ทาํลบัลบัลอ่ลอ่รอรัง้  เหลยีวหลงัลนลานคลานหนี 
แลว้แขง็ขนือารมณ์สมประด ี ออกมาเฝ้าภมูมีทินันาน 

(บทละครนอก.2545 :196) 
 
  ตวัอยา่งคาํขยายอาการพดูของเหล่าเสนาดว้ยคาํวา่ “ละลํ่าละลกั  หายใจหอบฮกั
ขยกัขยอ่น” ทาํใหเ้หน็การพดูดว้ยความตื่นตระหนกไดช้ดัเจนขึน้ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

บดันัน้   เสนาขา้เฝ้าน้อยใหญ่ 
ไดย้นิสรุเสยีงทา้วไท  ต่างคลานเขา้ไปตรงบญัชร 
พดิทลูถอ้ยคาํละลํา่ละลกั  หายใจหอบฮกัขยกัขยอ่น 
ไมรู่ว้า่ใครมาลอ้มนคร  พระภธูรจงทราบพระบาทา 

(บทละครนอก.2545 :145) 
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  ตวัอย่างเหตุการณ์พระสงัขย์ือ้แย่งรูปเงาะกบันางรจนากวใีชค้ําแสดงกริยิาของ
นางรจนาวา่ “นางมอืเหนียว” ทาํใหเ้หน็ภาพนางรจนายือ้แยง่ไมย่อมปล่อยไดช้ดัเจนและทาํใหผู้อ้่าน
เกดิความขบขนัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

น่าเอยน่าหวัเราะ เกอ้แลว้น่ีเงาะของเจา้หรอื 
กลบัเถยีงเสยีงแขง็เขา้แยง่ยือ้ เอออะไรใจดือ้จรงิจรงิเจยีว 
ถงึเจา้มใิหก้ไ็มฟ่งั  น่าชงัน้อยหรอืนางมอืเหนียว 
ฮดึฮดัขดัเขมรเป็นเกลยีว แยง่ยดุฉุดเหน่ียวกนัไปมา 

(บทละครนอก.2545 :109) 
 

3.4. การสร้างอารมณ์ขนัจากสาํนวน 
สํานวนคอืการใช้ถ้อยคําในลกัษณะที่ไม่กล่าวถึงโดยตรงหรอืกล่าวอย่างหน่ึงแต่หมายถึง  

อกีอยา่งอยา่งหน่ึงผูอ้า่นตอ้งอาศยัการตคีวามจงึจะเขา้ใจ ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องกวใีชส้าํนวน
เพือ่สรา้งภาพใหเ้กดิความขบขนัดงัตวัอยา่งเชน่ 

กวใีช้สํานวน “ใจเหมอืนปลาซวิ” เพื่อแสดงใหเ้หน็ความขี้ขลาดตาขาวของหกเขย ทําให ้  
หกเขยดนู่าขบขนัดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   พระสงัขส์รวลสนัตก์ลัน้หวัรอ่ 

ยิม้พลางทางตรสัตดัพอ้  เอออะไรใจคอเหมอืนปลาซวิ 
แลว้เอามดีกรดีลบักบัศลิา  ทัง้หกตกประหมา่หน้าน่ิว 
มอืบบีหนีบจมกูไวส้องน้ิว  อยา่บดิพลิว้ดุกดกิพลกิแพลง 
ทาํเงือ้มดีกระหยบัจบัจอ้ง  ทีใ่จชัว่กลวัรอ้งจนเสยีงแหง้ 
เอาแลว้นะฉะเชอืดเลอืดแดง  จมกูแหวง่โหวว่ิน่สิน้ทุกคน 

(บทละครนอก.2545 : 119) 
 

ตวัอยา่งต่อมากวใีชส้าํนวน “เสอืลากหาง” หมายถงึ การทําท่าทเีป็นเซื่องซมึหรอืไมส่นใจ
ซึ่งเป็นกลอุบายให้ผู้อื่นตายใจแล้วเข้าทําการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยไม่ทนัให้รู้ตัว ทําให้ผู้อ่าน      
เหน็ภาพการกลัน่แกลง้ทีน่่าขบขนัของเจา้เงาะดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   เจา้เงาะเหน็วุน่วางเขา้กางกัน้ 
ทาํบอกใบใ้หรู้ส้าํคญั  แกลง้กระชัน้กระโชกโบกมอื 
กม้ลงหลอนหลอกกลอกคอ  หกนางดา่ทอกไ็มถ่อื 
ทาํเหมอืนบา้ใบไ้ดแ้ต่ออื  ตบมอืหวัรอ่ลอ้เลยีนาง 
เหน็พีเ่มยีชาํเลอืงเคอืงคอ้น  กฉุ็ดเมยีมาสอนใหค้อ้นบา้ง 
ถอืไมเ้ทา้กา้วเดนิเป็นทา่ทาง ทเีสอืลากหางใหน้างกลวั 
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แลว้เดด็ใบไมปิ้ดจมกูเลน่  ทาํเป็นปดัแมลงวนัสัน่หวั 
ชีม้อืใหเ้หน็แลว้เลน่ตวั  เยา้ยัว่พีเ่มยีไปมา 

(บทละครนอก.2545 :125). 
 

3.5. การสร้างอารมณ์ขนัจากโวหารภาพพจน์ 
        โวหารภาพพจน์  คอื กลวธิกีารใชภ้าษาเพือ่ใหผู้อ้า่นเกดิภาพในใจ การใชโ้วหารภาพพจน์
ช่วยทําใหผู้อ้่านเหน็ภาพทีน่่าขบขนัชดัเจนขึน้ ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องพบว่ากวใีชโ้วหาร
ภาพพจน์สรา้งอารมณ์ขนัดงัน้ี 

 
 3.5.1. อปุมา 
  อุปมา คอื การเปรยีบเทยีบว่าสิง่หน่ึงเหมอืนกบัสิง่หน่ึง อุปมาช่วยทําใหผู้อ้่าน      
เหน็ภาพทีน่่าขบขนัชดัขึน้ ดงัตวัอย่างเมื่อกล่าวถงึรปูลกัษณ์ของเจา้เงาะกวเีปรยีบร่างกายเจา้เงาะ
วา่เหมอืนกบัสิง่ต่างๆ ทีผ่ดิไปจากลกัษณะของคนปกตทิาํใหเ้กดิภาพทีน่่าขบขนัดงัคาํประพนัธว์า่ 
  

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตเ์หน็เงาะชงัน้ําหน้า 
เน้ือตวัเป็นลายคลา้ยเสอืปลา ไมก่ลวัใครใจกลา้ดุดนั 
ผมหยกิยุง่เหยงิเหมอืนเซงิฟกั หน้าตาตละยกัษ์มกักะสนั 

(บทละครนอก.2545 :93-94) 
 

ชะนางคนดไีมม่ชี ัว่  ชา่งเลอืกผวังามนกัน่ารกัใคร ่
รปูรา่งน่าหวัรอ่เหมอืนตอไม ้ เอออะไรพงุโรสนัหลงัยาว 
มนัน่าเชยน่าชมสมประกอบ  พอชอบทาํนองหมอ่มน้องสาว 
หตูาบัง้แบวเหมอืนแมวคราว เขาเลา่ลอือือ้ฉาวชา่งไมอ่าย 

(บทละครนอก. 2545: 97) 
   
 เมื่อเจา้เงาะแสดงความดใีจที่ไดร้บัพระราชทานกระท่อมและของใช้กวใีหน้างรจนา
เปรยีบกระทอ่มทีอ่ยูน่ัน้ว่าเหมอืนรงัอกีาทาํใหเ้หน็ว่าคาํกล่าวของเจา้เงาะไมจ่รงิและความดใีจนัน้น่า
ขบขนัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

น่าเอยน่าชงั  ชา่งอวดมัง่อวดมไีมอ่ายหน้า 
เหยา้เรอืนเหมอืนกนักบัรงักา แคน่คดิสมบตับิา้น่าหวัเราะ 

(บทละครนอก.2545 :101-102) 
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 เมือ่กล่าวถงึความอาการตวัสัน่เพราะความกลวัของตายายกวเีปรยีบเหมอืนปลาทีถู่ก
ทุบหวั “ระรวัตวัสัน่ดงัตปีลา” ทําใหผู้อ้่านเหน็ความหวาดกลวัของตายายไดช้ดัเจนและทําใหเ้กดิ
ความขบขนัขึน้ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

ตารอ้งดา่พลนัมทินัรู ้  ใครทาํหลานกไูอฉ้ิบหาย 
วิง่พนักนัมาทัง้ตายาย  เหน็เขาวุน่วายกต็กใจ 
ระรวัตวัสัน่ดงัตปีลา  กลบัวิง่หนีมาหาชา้ไม ่
ปากตวักชูัว่เป็นพน้ไป   ดา่ใหห้ากเขามไิดย้นิ 

(บทละครนอก.2545 :39) 
 

  3.5.2. อปุลกัษณ์ 
  อุปลกัษณ์ คอืการเปรยีบเทยีบว่าสิง่หน่ึงเป็นอกีสิง่หน่ึง อุปลกัษณ์ช่วยทําใหผู้อ้่าน
เหน็ภาพที่น่าขบขนัชดัตวัอย่าง เช่น เหตุการณ์ที่เหล่าเสนาไปจบัพระสงัข ์ตายายวิง่ออกมา
ช่วยเหลอืพระสงัข ์กวใีชค้ําว่า “วิง่พนักนัมาทัง้ตายาย” ทําใหเ้หน็ภาพของตวัยายทีว่ิง่มาพรอ้มกนั
และวิง่กลบัไปพรอ้มกนัดว้ยความกลวัสรา้งความขบขนัแก่ผูอ้า่น 
 

ตารอ้งดา่พลนัมทินัรู ้  ใครทาํหลานกไูอฉิ้บหาย 
วิง่พนักนัมาทัง้ตายาย  เหน็เขาวุน่วายกต็กใจ 
ระรวัตวัสัน่ดงัตปีลา  กลบัวิง่หนีมาหาชา้ไม ่
ปากตวักชูัง่เป็นพน้ไป  ดา่ใหห้ากเขามไิดย้นิ 

(บทละครนอก.2545 :39) 
 
 ตวัอย่างนางรจนากล่าวถงึรปูร่างของเจา้เงาะโดยการเปรยีบว่าตาของเจา้เงาะเท่าไข่
ห่าน ส่วนรูปร่างเท่าพอ้ม ซึ่งเป็นภาชนะสานขนาดใหญ่สําหรบับรรจุขา้วเปลอืก ทําใหผู้อ้่านเหน็
ภาพรปูรา่งหน้าตาของเจา้เงาะมคีวามแปลกประหลาดน่าขบขนัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

น้อยหรอืนัน่น่ารกัอยูอ่กัโข  หหูนาตาโตเทา่ไขห่า่น 
รปูรา่งชา่งกระไรเหมอืนยกัษ์มาร ลํา่สนัขนัจา้นสกัเทา่พอ้ม 
บตุิรงคท์รงศกัดิร์กัใคร ่  จงึโปรดใหส้งิสูอ่ยูก่ระทอ่ม 
จอบเสยีมสารพดัจดัใหพ้รอ้ม พอสมทีท่าํปลอมแปลงมา 

(บทละครนอก.2545 :101-102) 
 
  3.5.3. เลียนเสียง 
  การเลยีนเสยีง หมายถงึ การใชค้ําเพื่อเลยีนเสยีงธรรมชาต ิการใชภ้าพพจน์ประเภท
น้ีทําใหเ้หมอืนไดย้นิเสยีงนัน้จรงิๆ ดงัตวัอย่างเมื่อกล่าวถงึการโต้เถยีงกนัระหว่างพระสงัขก์บั     
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นางรจนา พระสงัขข์ู่ว่าจะทํารา้ยนางรจนาโดยเลยีนเสยีงการตีว่า “สกัผาง” เมื่อพจิารณาผู้กล่าว   
เป็นตวัละครเอกทาํใหเ้กดิภาพทีน่่าขบขนัขึน้ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

แลว้วา่น่าชงัชา่งทาํเยยี  ชงิเงาะทะเลาะเมยีมีไ่ป 
ดดูู๋ยงัดือ้เขา้ยือ้ครา่  ยิง่วา่แลว้ยงัหาฟงัไม ่
จะเอาเงาะของเขาไปเผาไฟ  ทาํไดไ้มเ่กรงขม่เหงกนั 
หรอืเจา้ชอบใจจะใสเ่ลน่  จะไดเ้ป็นนางเงาะเหมาะขนั 
นอกรตีน้อยหรอืมอืคนัคนั  จะใครร่นัเขา้สกัผางนางคนด ี

(บทละครนอก.2545 :109) 
 

 ตัวอย่างเหตุการณ์ตายายกลัวท้าวยศวิมลหนีขึ้นไปซ่อนบนเรือน ตายายไม่กล้า     
ทําเสยีงดงัเพราะกลวัท้าวยศวมิลรูว้่าตนว่อนอยู่ที่ไหน กวใีช้คําเลียนเสยีงว่า  “กลวัจะดงัเกรยีบ
กรอบหมอบกระแต” ซึง่แสดงใหเ้หน็ความกลวัของตายายชดัเจนและทาํใหผู้อ้่านเกดิความขบขนัดงั
คาํประพนัธว์า่ 
 

เขา้ถงึหอ้งในยงัไมห่ยดุ  ยายพาตามดุเขา้ใตแ้คร ่
กลวัจะดงัเกรยีบกรอบหมอบกระแต ไมไ่หวตงิน่ิงแน่ภาวนา 

(บทละครนอก.2545 :194) 
 

 3.5.4. อวพจน์  
                  อวพจน์ คอืโวหารทีก่ล่าวน้อยเกนิความจรงิ เพื่อเน้นความรูส้กึทําใหเ้หน็ภาพไดง้า่ย
และแสดงความรู้สกึได้อย่างชดัเจน ตวัอย่างเหตุการณ์เมื่อหกเขยหาปลามาได้คนละตวัสองตัว   
ทา้วสามนตจ์งึตําหนิดงัคาํประพนัธว์า่ 

  
 บา่วไพรไ่ปดว้ยกห็นกัหนา  ไดป้ลามาไมพ่อจะเซ่นผ ี
 กคูดินิดเดยีวดอกครัง้น้ี  หาไมช่วีจีะบรรลยั 
     (บทละครนอก.2545 :122) 

  
 การเซ่นไหวผ้ปีกตใิชอ้าหารเพยีงนิดเดยีวเท่านัน้ การทีท่า้วสามนตก์ล่าวว่าปลาทีห่ก
เขยไดม้านัน้ไมพ่อจะเซ่นผเีป็นการกล่าวน้อยกวา่ความเป็นจรงิเพื่อเน้นความรูส้กึว่าหกเขยหาไดนิ้ด
เดยีวทาํใหเ้กดิความขบขนัขึน้ 
 ตวัอยา่งเมื่อเสนาไปจบัเจา้เงาะมาเขา้รบัการเลอืกคู่ เหล่าเดก็เลีย้งโคเขา้มาขม่ขูห่า้ม
ไมใ่หจ้บัเจา้เงาะ เหล่าเสนาจงึขูก่ลบัวา่จะตเีหล่าเดก็เลีย้งโคและเรยีกเหล่าเดก็เลีย้งโควา่ “หวัเหาเต่า
เลน็” ดงัคาํประพนัธว์า่ 
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 บดันัน้   เสนาฮกึฮกัชกัหวาย 
 เหมเ่จา้เหลา่น้ีหลงัจะลาย  อยา่วุน่วายอา้ยหวัเหาเต่าเลน็ 
 รบัสัง่ใหเ้อาตวัอา้ยเงาะปา่  จะทอดพระเนตรหน้าตาไมเ่คยเหน็ 
 มนัเป็นใบบ้า้วา่ยากเยน็  เอง็รูใ้จไดเ้ลน่กบัมนัมา 
     (บทละครนอก.2545 :92) 

 
 การเรยีกเดก็เลี้ยงโคว่าหวัเหาเต่าเล็นเป็นการกล่าวน้อยกว่าความเป็นจรงิ เพราะ
อย่างไรหวัคนกใ็หญ่กว่าหวัเหาแน่นอน การกล่าวเช่นน้ีเน้นใหเ้หน็ว่าเหล่าเดก็เลี้ยงโคเป็นเดก็เลก็  
ไมม่พีษิสงอะไรแต่กลบักลา้มาขม่ขูเ่หล่าเสนาทาํใหผู้อ้า่นเหน็ภาพทีน่่าขบขนั 
 
 3.5.5. ปฏิพากย ์
                  ปฏพิากย ์คอืการใชถ้อ้ยคําทีม่คีวามหมายตรงกนัขา้มหรอืขดัแยง้กนัมากล่าวร่วมกนั 
ตวัอยา่งเมือ่นางรจนาและเจา้เงาะถูกขบัไล่ใหไ้ปอยูก่ระทอ่มปลายนา เจา้เงาะแสดงความดใีจทีไ่ดร้บั
พระราชทานกระท่อมและขา้วของว่า “พระโปรดปรานประทานทบักระหมอ่ม   ทัง้เครื่องใชไ้ดพ้รอ้ม
เพราะบุญพี ่   น่าชมสมบตัเิรามัง่ม ี  มารศรอีย่าเศรา้เสยีใจ”  นางรจนาจงึต่อว่าเจา้เงาะดงัคํา
ประพนัธว์า่ 
 

น่าเอยน่าชงั  ชา่งอวดมัง่อวดมไีมอ่ายหน้า 
 เหยา้เรอืนเหมอืนกนักบัรงักา แคน่คดิสมบตับิา้น่าหวัเราะ 

(บทละครนอก.2545 :101-102) 
 
 จากตวัอย่างขา้งต้นนางรจนากล่าวถึงสิง่ที่ได้รบัว่าเป็น “สมบตัิบ้า” ถือเป็นคํา
ปฏพิากยเ์พราะ  “สมบตั”ิ หมายถงึทรพัยท์ีม่คี่าเป็นสิง่ทีน่่าปรารถนา สว่น “บา้” หมายถงึอาการเสยี
จรติเป็นสิง่ทีไ่มด่ไีมน่่าปรารถนา การนํามากล่าวรว่มกนัทาํใหเ้กดิความขบขนั 
 

ผลจากการศกึษาการสรา้งอารมณ์ขนัผ่านกลวธิทีางภาษาในบทละครนอกเรื่องสงัขท์อง
ฉบับพระราชนิพนธ์มีดงัน้ี การใช้ถ้อยคําสามญัทําให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและเป็นระดบัภาษาที่ไม่
สอดคลอ้งกบัสถานภาพของตวัละคร การใชเ้สยีงของคาํและเสยีงสมัผสั การใชค้าํขยายบอกลกัษณะ 
คําขยายบอกความรูส้กึและคําขยายบอกกริยิาอาการ การสรา้งอารมณ์ขนัจากสํานวนและโวหาร
ภาพพจน์ 

 
 กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั กวมีกีลวธิใีนการสรา้งอารมณ์ขนั 3 ลกัษณะคอื การสรา้ง
อารมณ์ขนัจากเน้ือเรือ่ง การสรา้อารมณ์ขนัจากตวัละครและการสรา้งอารมณ์ขนัจากภาษา ดงัน้ี 
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 การสรา้งอารมณ์ขนัจากเน้ือเรื่อง กวสีรา้งอารมณ์จากเน้ือเรื่องทีม่เีหตุการณ์ความขดัแยง้ 
2 ประเภทคือ ความขดัแย้งระหว่างตัวละครที่ไม่ลงรอยกันและความขดัแย้งระหว่างตัวละคร        
กบับรบิท ความขดัแยง้ระหว่างตวัละครทีไ่ม่ลงรอยกนัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคอื ความขดัแยง้
ระหว่างตัวละครที่เป็นสมาชิกในครอบครวัและความขดัแย้งระหว่างตัวละครที่ไม่เป็นสมาชิก         
ในครอบครวั โดบพบความไม่ลงรอยกนัของตวัละครทีเ่ป็นสมาชกิในครอบครวัมากทีสุ่ด ภาพความ
ขดัแยง้ในครอบครวัเหล่าน้ีเป็นภาพสะทอ้นครอบครวัไทยในอดตีไดเ้ป็นอย่างด ีส่วนความขดัแยง้
ระหวา่งตวัละครกบับรบิทเป็นความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งตวัละครกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 การสรา้งอารมณ์ขนัจากตวัละคร กวมีกีลวธิดีงัน้ีคอื การสรา้งอารมณ์ขนัผ่านรูปลกัษณ์  
ของตวัละคร กวสีรา้งอารมณ์ขนัจากตวัละครทีม่รีปูลกัษณ์บกพร่องหรอืผดิไปจากลกัษณะปกตขิอง
มนุษยท์ัว่ไปหรอืผดิไปจากความคาดหวงัของผูอ้่าน การสรา้งอารมณ์ขนัผา่นบุคลกิของตวัละคร กวี
สรา้งอารมณ์ขนัจากตวัละครที่มบุีคลกิชอบกลัน่แกล้งผูอ้ื่น บุคลกิขลาดกลวั และบุคลกิโอ้อวดแต่   
ไรค้วามสามารถ สว่นการสรา้งอารมณ์ขนัผา่นพฤตกิรรมของตวัละคร กวใีหต้วัละครแสดงพฤตกิรรม
ทีผ่ดิไปจากปกตหิรอืแสดงพฤตกิรรมไม่สอดคลอ้งกบัสถานภาพของตนทําใหผู้อ้่านรูส้กึขบขนัดงัน้ี 
พฤติกรรมหลอกลวง พฤติกรรมทําร้าย พฤติกรรมโต้เถียง พฤติกรรมโกรธ พฤติกรรมเยาะเย้ย 
พฤตกิรรมดูถูก พฤตกิรรมอบัอายขายหน้า พฤติกรรมกลวั พฤติกรรมแก้ตวั พฤตกิรรมหยอกล้อ 
พฤติกรรมเขนิอาย พฤติกรรมผดิหวงั พฤติกรรมโอ้อวด พฤติกรรมพรํ่าเพ้อ พฤติกรรมซุ่มซ่าม 
พฤตกิรรมเหน่ือยออ่น พฤตกิรรมชุลมนุวุน่วาย พฤตกิรรมอจิฉารษิยา พฤตกิรรมประชด พฤตกิรรม
เขา้ใจผดิ พฤติกรรมขี้เซา พฤติกรรมวพิากษ์วจิารณ์ พฤติกรรมเสยีใจ  พฤติกรรมเย่อหยิง่ 
พฤตกิรรมข่มขู่ พฤติกรรมงอ้งอน พฤตกิรรมหงึหวง พฤตกิรรมโลภ พฤติกรรมสงสยั พฤติกรรม
หลอกล่อ และพฤตกิรรมเมามาย 

การศกึษาการสรา้งอารมณ์ขนัผ่านกลวธิทีางภาษา กวสีรา้งอารมณ์ขนัโดยการใชถ้้อยคํา
สามญัทําให้ผู้อ่านเขา้ใจง่ายและเป็นระดบัภาษาที่ไม่สอดคล้องกบัสถานภาพของตวัละครที่เป็น
กษตัรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์การใชเ้สยีงของคําและเสยีงสมัผสั การใชค้ําขยายบอกลกัษณะ คํา
ขยายบอกความรู้สึกและคําขยายบอกกิริยาอาการ การสร้างอารมณ์ขนัจากสํานวนและโวหาร
ภาพพจน์คอื อุปมา อุปลกัษณ์ เลยีนเสยีง อวพจน์ และปฏพิากย ์  
  



บทท่ี 4  
การศึกษาเปรียบเทียบบทละครนอกเร่ืองสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ ์

กบับทละครเร่ืองสงัขท์องฉบบัต่างๆ 
 

  การศึกษาเปรยีบเทยีบบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์กบับทละครเรื่อง  
สงัขท์องฉบบัต่างๆ น้ีเป็นการศกึษาบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธร์่วมกบับทละคร
นอกเรื่องสงัขท์องฉบบัอื่น คอืบทละครนอกเรื่องสงัขท์องทีป่ระพนัธข์ึน้ก่อนฉบบัพระราชนิพนธแ์ละ
บทละครนอกเรื่องสงัขท์องที่นําบทพระราชนิพนธ์ไปดดัแปลงเพื่อใชใ้นการแสดงละคร เพราะเรื่อง
สงัขท์องเป็นวรรณคดทีีม่กีารเล่าสบืต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นาน ดงันัน้เรื่องสงัขท์องทีป่ระพนัธข์ึน้ใหม่
ย่อมมคีวามสมัพนัธก์บัเรื่องสงัขท์องทีป่ระพนัธข์ึน้ก่อน การศกึษาร่วมกนัแสดงใหเ้หน็ลกัษณะร่วม
ตลอดจนลกัษณะเฉพาะหรอืลกัษณะเดน่ของบทละครฉบบัพระราชนิพนธไ์ดช้ดัเจนขึน้ 
  การศึกษาเปรยีบเทยีบบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์กบับทละครเรื่อง  
สงัขท์องฉบบัต่างๆ น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษารว่มกบับทละครเรือ่งสงัขท์องดงัน้ี 
 
  1. บทละครนอกสงัขท์องสมยักรุงศรอียุธยา ฉบบัหอสมุดแห่งชาต ิพมิพโ์ดยสาํนักพมิพ์
คลงัวทิยาพ.ศ. 2508 
 2. บทละครนอกเรือ่งสงัขท์อง ตอน มณฑาลงกระท่อม มหาวทิยาลยัพายพั พมิพโ์ดยศูนย์
ศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัพายพั จงัหวดัเชยีงใหม ่พ.ศ. 2537 
 
1. การศึกษาบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์กบับทละครนอกเรื่อง
สงัขท์องสมยักรงุศรีอยธุยา 

การศกึษาบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธก์บับทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบั
อยุธยาซึ่งเป็นบทละครที่ไดร้บัการประพนัธ์ขึน้ก่อนเป็นการศกึษาเพื่อทําใหไ้ดท้ราบว่าผูป้ระพนัธ ์
บทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์ไดส้บืทอดสิง่ใดมาจากฉบบัก่อนหน้าและสิง่ใดเป็น 
สิง่ที่ผูป้ระพนัธ์ฉบบัพระราชนิพนธ์เพิม่เติมเขา้ไป มกีารแก้ไขปรบัเปลี่ยนอย่างไรบ้างอนัจะทําให้
เหน็ลกัษณะเฉพาะและลกัษณะรว่มของบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธไ์ดช้ดัเจน 

บทละครนอกสงัขท์องฉบบับอยุธยาที่ตกทอดมาถึงปจัจุบนัมเีพยีงตอนเดยีวคอืตอนตีคล ี
เริม่ตน้เน้ือหาหลงัจากหกเขยแพก้ารตคีลแีลว้วา่ 

 
ไดฟ้งั   ถอ้ยทคีาํเจา้ฉายา   ทา่นทา้วสามนตราชา   กลบัคนืเขา้ไปปราสาทชยั 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา. 2508:74) 
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 ถงึพระสงัขเ์ลยีบนครความวา่ 
 

ขึน้มหารถทองผ่องใส   โยธาแห่แหนแน่นไป   สัง่ใหส้ารถขีบัรถ   ออกนอกทวารวงัใน   
เทีย่วรอบขอบฯ 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา.2508:130) 
 
เมื่อเปรียบเทียบกบัเน้ือหาของบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์พบว่า    

ตรงกบัตอนที ่8 พระสงัขต์คีลโีดยเริม่ตัง้แต่ 
 

ครัน้ถงึไพชนมนเทยีรทอง เสดจ็ตรงขึน้ทอ้งพระโรงหลงั 
ลดองคล์งนัง่บนบลัลงัก ์  น่ิงนัง่ครางออดกอดมอื 
จงึดาํรสัตรสัเรยีกนางมณฑา  แมเ่อ๋ยมาใกลพ้ีถ่งึน่ีหรอื 
ความทุกขจ์ะปรกึษาหารอื  จะทาํถอืเชงิชัน้ฉนันัน้ไย 
เจา้เตอืนสตพิีเ่มือ่กีน้ัน้  จรงิอยูห่าทนัคดิไม ่
อนัเจา้เงาะลกูเขยของเราไซร ้ เหน็จะกูเ้วยีงชยัไดด้งัคดิ 
เจา้อุตสา่หแ์ขง็ใจออกไปหา  บอกวา่พีเ่ฒา่น้ีรบัผดิ 
ใหเ้จา้เงาะปรานีชว่ยชวีติ  มาต่อฤทธิต์คีลแีทนบดิา 

(บทละครนอก.2545 :155-156) 
 

  ถงึตอนที ่9 ทา้วยศวมิลตามพระสงัขค์วามวา่ 
 

เมือ่นัน้   พระสงัขท์รงศกัดากลา้หาญ 
เสดจ็ยงัเกยลาหน้าพระลาน  ขึน้ทรงคชสารชาญชยั 
ชา้งทรงตรงออกทวารวงั  โยธาหน้าหลงัไมน่บัได ้
เสยีงฆอ้งกลองชนะสนัน่ไป  คลาไคลไปตามมรคา 

(บทละครนอก.2545: 202) 
 

  แมเ้น้ือหาของบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัอยุธยาทีต่กทอดมาถงึปจัจุบนัมไีมค่รบถว้น
สมบูรณ์ แต่กถ็อืว่ามเีน้ือหาเพยีงพอที่จะแสดงใหเ้หน็ความสมัพนัธ์กบับทละครนอกเรื่องสงัขท์อง
ฉบบัพระราชนิพนธไ์ดว้่าพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัทรงคุน้เคยกบับทละครนอกเรื่อง
สงัข์ทองฉบับอยุธยาเป็นอย่างดี สงัเกตได้จากทัง้สองฉบับมีเน้ือหาและถ้อยคําคล้ายกันหลาย
ประการ เช่น ตอนทา้วสามนต์นําเครื่องทรงมาใหเ้จา้เงาะแลว้เงาะไม่ชอบใจทําใหท้า้วสามนต์โกรธ 
บทละครนอกฉบบัอยธุยากล่าวถงึเหตุการณ์ตอนน้ีวา่ 

 
เมื่อนัน้   ทา้วสามนต์ไดฟ้งัชงัน้ําหน้า   มนัจะเอาอยา่งไรทีไ่หนมา   ชอิา้ยเงาะป่าน่ี 

เหลอืใจ   เครือ่งทรงของกมูใิชช่ ัว่   เกนิตวัมนัเสยีเป็นไหนไหน   จองหองพองขนเป็นพน้ใจ   มนั
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เหน็ไมม่ทีีพ่ ึง่แลว้   ไดค้วามเจบ็ชํ้าระกําใจ   เพราะอจีนัไรลกูแกว้   เสยีดายของกูไม่รูแ้ลว้   
เครื่องแกว้แต่ครัง้พระอยักา   จะใหอ้า้ยเงาะสวมกาย   ความกูเสยีดายเป็นหนกัหนา   มใิหจ้าํให้
อา้ยเงาะปา่   สัง่ใหเ้อามาทนัใด 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา.2508:79-80) 
 

  ในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธก์ล่าวถงึเหตุการณ์เดยีวกนัน้ีวา่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตฟ์งัชงัน้ําหน้า 
อา้ยเงาะถ่อยรอ้ยยา่งชา่งมารยา กวูา่ไมผ่ดิปากจะยากเยน็ 
น่ีแมย่ายแลว้สริใิห ้  เมือ่มนัไมเ่คยพบเคยเหน็ 
น้ําหน้าจะสอดใสท่ีไ่หนเป็น  ทาํเลน่เครือ่งตน้เลอืกคนรู ้
แลว้จดัเครือ่งทรงอยา่งเอก  แต่ครัง้อภเิษกพระเจา้ปู ่
คดิเสยีดายนกัของรกักู  จนอยูจ่าํใจตอ้งใหม้นั 
วา่พลางทางรอ้งเรยีกไป  เหวยเสนาในใครอยูน่ัน่ 
จงเตรยีมพลผกูชา้งฉบัพลนั  กจูะจรจรลัไปปลายนา 

(บทละครนอก.2545 :163) 
 

  หรอืเหตุการณ์เมื่อพระสงัขถ์อดรูปเงาะบทละครนอกสมยัอยุธยากล่าวถงึท่าทางของทา้ว
สามนตว์า่ 

 
เขา้ไปในทบัเหน็ลกูเขย   พอ่เจา้กเูอยงามเหลอืใจ   วิง่เขา้สวมกอดลกูเขยไว ้  ทาํใหพ้อ่

โกรธโกรธา   พอ่ไมรู่เ้ลยเทา่กิง่กอ้ย   ลกูน้อยมางามเป็นหนกัหนา   พระอนิทรม์าลอ้มพระพารา     
จงึวอนลกูยาใหถ้อดเงาะ 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา.2508:82) 
 

  ในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธก์ล่าวถงึเหตุการณ์เดยีวกนัน้ีวา่ 
 

เขา้ไปในทบัเหน็ลกูเขย  พอ่เจา้ลกูเอ๋ยงามนกัหนา 
น้อยหรอืรปูรา่งเหมอืนเทวดา หน้าตาจิม้ลิม้พริม้เพรา 
ผวิเน้ือเรือ่เรอืงเหลอืงประหลาด ดงัทองคาํธรรมชาตหิลอ่เหลา 
ฟ้าผีเ่ถดิเอ๋ยลกูเขยเรา  งามจรงิแลว้เจา้นางมณฑา 

(บทละครนอก.2545 :163) 
 
จากตวัอยา่งทีย่กมานัน้แสดงใหเ้หน็ว่าผูป้ระพนัธบ์ทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราช

นิพนธท์รงคุน้เคยกบับทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัอยุธยาเป็นอย่างดแีละนําบทละครฉบบัอยุธยา
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มาเป็นตน้เคา้ในการพระพนัธฉ์บบัพระราชนิพนธ ์การศกึษาเปรยีบเทยีบบทละครนอกทัง้สองฉบบั
ไดผ้ลดงัน้ี 

 
  1.1. การศึกษาเปรียบเทียบเน้ือเรื่อง 
   ผลจากการศึกษาพบว่าเน้ือเรื่องของทัง้สองฉบับมีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่        
มเีหตุการณ์สําคญัที่แตกต่างกนัอยู่เพยีงเหตุการณ์เดียวคือ ในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบั
อยุธยามเีหตุการณ์ประหารชวีตินางจนัทาทีท่ําเสน่หใ์หท้า้วยศวมิลหลงใหล ในขณะทีฉ่บบัพระราช
นิพนธ์ไม่มเีหตุการณ์น้ี ฉบบัพระราชนิพนธ์มเีพยีงถ้อยคําทีท่า้วยศวมิลพูดกบันางจนัทเ์ทวถีงึการ
ลงโทษนางจนัทาวา่  
 

แมน้ไดล้กูเรามาถงึธานี  จะฆา่อคีนรา้ยใหต้ายหมด  
อยา่เศรา้สรอ้ยโศกศลัยร์นัทด  พีไ่มป่ดไมล่วงเจา้ดวงใจ 

(บทละครนอก.2545:195)  
 

  หลงัจากนัน้ในฉบบัพระราชนิพนธ์กไ็ม่ไดม้กีารกล่าวถงึหรอืลงโทษนางจนัทาเลย ส่วน
เหตุการณ์อื่นๆ นัน้ต่างกนัเพยีงรายละเอยีดปลกีย่อย เช่น บทละครนอกฉบบัอยุธยาท้าวยศวมิล   
ใหเ้สนาไปรบันางจนัทเ์ทวกี่อน เมือ่นางไมย่อมมาจงึเสดจ็ดว้ยพระองคเ์อง แต่ในฉบบัพระราชนิพนธ์
พระองค์เสดจ็เองตัง้แต่ต้น เป็นต้น เพื่อใหเ้หน็ความแตกต่างชดัเจนขึน้ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นตาราง
เปรยีบเทยีบเน้ือเรือ่งดงัน้ี 
 

ตาราง 1 เปรียบเทียบเน้ือหาระหว่างบทละครนอกสมยัอยธุยากบับทละครนอก 
เร่ืองสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ ์

 
บทละครนอกเรือ่งสงัขท์องสมยัอยธุยา บทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ ์

-นางมณฑาไปขอรอ้งใหเ้งาะชว่ยตคีล ี 
 
-พระสังข์สามารถเอาชนะพระอินทร์ได้ครอง
เมอืงสามนต ์
 
-พระอนิทรไ์ปขูท่า้วยศวมิลใหไ้ปรบันางจนัทเ์ทวี
กบัพระสงัขก์ลบัมาครองเมอืง 
 
-ท้าวยศวมิลส่งเสนาไปตามหานางจนัท์เทวแีต่
นางไมย่อมกลบั 

-นางมณฑาไปขอรอ้งใหเ้งาะชว่ยตคีล ี
 
-พระสังข์สามารถเอาชนะพระอินทร์ได้ครอง
เมอืงสามนต์ 
 
-พระอนิทรไ์ปขูท่า้วยศวมิลใหไ้ปรบันางจนัทเ์ทวี
กบัพระสงัขก์ลบัมาครองเมอืง 
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ตาราง 1(ต่อ) เปรียบเทียบเน้ือหาระหว่างบทละครนอกสมยัอยธุยากบับทละครนอก 
เร่ืองสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ ์

 
บทละครนอกเรือ่งสงัขท์องสมยัอยธุยา บทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ ์

-นางจนัทาทราบข่าวว่าทา้วยศวมิลจะไปรบันาง
จนัท์เทวีด้วยพระองค์เองจึงเข้าไปเยาะเย้ยให้
เปลีย่นใจแต่ถูกทา้ยศวมิลไล่ต ี
 
-นางจนัทาใหแ้ม่หมอเฒ่าสุเมธาเขา้มาทําเสน่ห์
อกีครัง้แต่ทา้วยศวมิลมาพบเสยีก่อน 
 
-ทา้วยศวมิลสัง่ประหารชวีติจนัทาและพวกขอ้หา
ทาํเสน่ห ์
 
-ทา้วสามนตไ์ปรบันางจนัทเ์ทว ี
 
-ทา้วสามนต์และนางจนัทเ์ทวปีลอมตวัเขา้เมอืง
สามนต ์
 
-เทวดาดลใจใหพ้ระสงัขก์ระวนกระวายใจเสด็จ
เลยีบพระนคร 

-นางจนัทาทราบข่าวว่าทา้วยศวมิลจะไปรบันาง
จนัท์เทวีด้วยพระองค์เองจึงเข้าไปเยาะเย้ยให้
เปลีย่นใจแต่ถูกทา้ยศวมิลไล่ต ี
 
 
 
 
 
 
 
-ทา้วสามนตไ์ปรบันางจนัทเ์ทว ี
 
-ทา้วสามนต์และนางจนัทเ์ทวปีลอมตวัเขา้เมอืง
สามนต ์
 
-เทวดาดลใจใหพ้ระสงัขก์ระวนกระวายใจเสด็จ
เลยีบพระนคร 

 
 จากตารางขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่าพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยัทรงปรบัปรุง 
เน้ือเรื่องบทละครจากสมยัอยุธยาโดยการตดัเหตุการณ์ทีไ่ม่สรา้งความขบขนัและเหตุการณ์ทีท่ําให้
เกดิอารมณ์โศกเศรา้ทาํใหฉ้บบัพระราชนิพนธส์รา้งความสนุกสนานมากขึน้ เพราะการใหเ้สนาไปรบั
นางจนัทเ์ทวกี่อนดงัในฉบบัอยุธยานัน้ไม่ทําใหเ้กดิความขบขนัไดเ้ท่ากบัใหท้า้วยศวมิลเสดจ็ไปเอง 
สว่นเหตุการณ์ประหารชวีตินางจนัทานัน้ทาํใหผู้อ้่านเกดิความโศกเศรา้จงึไม่ไดก้ล่าวถงึดงัตวัอย่าง
เหตุการณ์ประหารชวีตินางจนัทาในบทละครนอเรือ่งสงัขท์องฉบบัอยธุยา 
 

เมือ่นัน้   นวลนางจนัทากใ็จหาย   สมประดไีมม่อียูก่บัตาย   แลเหน็ชา้งพลายเขาเอามา   
นวลนางกนัแสงแลว้โศก ี  เทวตีัง้แต่จะแลหา   จนัทลีกูรกัของแมอ่า   แต่จะตามแมม่ากไ็มม่ ี  แล
ไปพอเหน็เขาพามา   เสนาขบัคนใหห้ลบหนี   ฝา่ยวา่นวลนางจนัท ี  กอดบาทชนนีเขา้รํ่าไร  

แมเ่จา้ประคุณของลกูแกว้   สดุความคดิแลว้จะทาํไฉน   ไมรู่ท้ีค่ดิอ่านประการใด   สดูใจ
ลกูแลว้ในครัง้น้ี   ลกูทลูขอโทษไมโ่ปรดให ้  ภูวไนจะฆา่ใหเ้ป็นผ ี  โอก้รรมอะไรพระชนนี   เมื่อ



99 
 

อยูด่ดีจีะหนีไป   แมเ่อาชวีติลกูไปดว้ย   ลกูจะขอสูม้ว้ยไปเกดิใหม ่   อยูห่ลงัลกูวงัเวงใจ   ลกูจะ
เหน็หน้าใครเหมอืนมารดา   แมเ่จา้ประคณูของลกูเอ๋ย   ไมค่วรเลยจะมว้ยสงัขาร   พากนัตายทิง้
ยายสเุมธา   ทัง้ขนุโหรากพ็ลอยมว้ย   รํ่าพลางนางแสนโศกศลัย ์  ดงัหน่ึงนางนัน้จะตายดว้ย   ใจ
สลดระทดระทวย   ระหวยเหยีนเวยีนวงิน่ิงแน่ไป 

     (บทละครนอกฉบบัอยธุยา: 115-116) 
 

1.2.การศึกษาเปรียบเทียบอารมณ์ขนั 
 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราชนิพนธ์มี
อารมณ์ขนัมากกว่าบทละครนอกเรื่องสงัขท์องสมยัอยุธยา ซึ่งแสดงเหน็พระอจัฉรยิภาพของกวทีี่
ประพนัธบ์ทละครใหม้คีวามขบขนัและความสนุกสนานมากกว่าตน้ฉบบั โดยมกีารปรบัปรุงเพิม่เตมิ
ความขบขนัดงัน้ี 
 

 1.2.1.การแทรกอารมณ์ขนั 

  ในเหตุการณ์เดยีวกนั ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัอยุธยาไม่สรา้งความขบขนั
แต่ในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธก์ลบัมอีารมณ์ขนัเพิม่ขึน้มาดงัน้ี  
  ในเหตุการณ์ที่ท้าวสามนต์ให้นางมณฑาไปขอร้องเงาะให้มาตีคลี ในฉบบักรุงเก่า
กล่าวถงึกริยิาของนางมณฑาวา่ 
 

เมื่อนัน้   จงึโฉมนวลนางสมุณฑา   ไดฟ้งัถว้ยคาํพระราชา   หวัปีเมยีว่ามฟิงัเลย   พระ
มาชงิชงัแต่เจา้เงาะ   จาํเพราะมารกัแต่หกเขย   ครัน้จนเขา้เลา่เจา้เมยีเอย   หกเขยไมช่่วยชวีาลยั   
เมื่อกระน้ีจะใหอ้อกไปหา   อายแก่เงาะป่าหรอืหาไม่   เมยีทูลขอโทษสกัเท่าไร   ตัง้ใจแต่ลว้นจะ
ฆ่าด ี  ครนัว่าเท่านัน้ก็เยือ้งย่าง   ออกมาจากปรางค์ปราสาทศร ี  เถ้าแก่แลชาวแม่ขนัท ี  ตาม
เสดจ็เทวเีจา้ออกไป 

      (บทละครนอกฉบบัอยธุยา. 2508: 74) 
 

  แต่ในฉบบัพระราชนิพนธ์กวไีดแ้ทรกเหตุการณ์ทีท่ําใหผู้อ้่านเกดิความขบขนัขึน้โดย
ใหน้างมณฑาแสดงกริยิานินทาเยาะเยย้ทา้วสามนตก่์อนออกเดนิทางดงัน้ี 

 
เมือ่นัน้   โฉมนางมณฑาเสน่หา 

น่ิงเสยีไมค่าํนบัรบัวาจา  นางนัง่นินทาวา่เปรยีบเปรย 
จนจรงิจะวิง่ไปหาเงาะ  น่าหวัเราะหนกัหนาเจา้ขา้เอ๋ย 
สิน้มานะสะทะแลว้พระเอย  เงาะเงยกจ็ะใหไ้ปงอ้งอน 

วา่พลางทางยิม้แยม้หยนั แลว้ลุกจากแท่นสวุรรณบรรจถรณ์ 
พรัง่พรอ้มสาวสรุางคนิกร  บทจรไปยงับา้นปลายนา 

(บทละครนอก. 2545: 156) 
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  เมื่อนางมณฑาไปถึงกระท่อม ในบทละครนอกฉบบัอยุธยาเงาะไม่ไดแ้สดงกริยิาใด
เพยีงแต่เฉยอยู ่แต่ในฉบบัพระราชานิพนธก์วใีหเ้จา้เงาะแสดงกริยิาหยอกลอ้นางมณฑาดงัน้ี 

 
เมือ่นัน้   เจา้เงาะทาํเหมอืนถวายตวัใหม ่

เฝ้าแต่แลมาแลไป  ไมเ่ขา้ใจนบนอบหมอบกราน 
นัง่ยองยองมองดแูลว้ปผูา้  พนมมอืเมนิหน้าทา่แบกขวาน 
ราวกบัจะรบัศลีสมภาร  พงัพาบกราบกรานทา่นแมย่าย 
แลว้ลุกมาหาครกตาํหมาก  ไมพ่บสากเจา้กรรมใครทาํหาย 
ลว้งมอืคน้ไดใ้นกน้กระทาย  เอาปนูป้ายพลใูสล่งในครก 
ฉวยมดีผา่หมากดบิหยบิใส ่  อุตสา่หต์าํตัง้ใจมใิหห้ก 
ทาํเหมอืนอยูว่ดัวาดงัทารก  ประเคนครกเขา้ไปใหแ้มย่าย 
แลว้มาเกบ็แฟงฟกัผกัหญา้  ใสก่ระบุงแบกมาใหเ้มยีถวาย 
รจนาวา่ไฮเ้บื่อจะตาย  ชา่งไมอ่ายสาวสรรคก์าํนลัใน 

(บทละครนอก. 2545: 156) 
 

  นางมณฑาและรจนาขอร้องให้เจ้าเงาะไปตีคลี ในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบั
อยธุยาพระสงัขไ์มต่อ้งการถอดเงาะเพราะเกรงวา่จะทาํใหไ้มไ่ดพ้บพระมารดาดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   พระสงัขด์งัอกจะแลง่ไหล    จะถอดเงาะออกเสียก็ไม่ได้   ที่ไหนจะพบพระ

มารดา   ครัน้จะมเิขา้ไปตคีล ี  รจนาน่าทีจ่ะสงัขาร ์  จะคดิไฉนดนีะอกอา   จาํจะอาสาพระภมู ี
(บทละครนอกฉบบัอยธุยา. 2508: 77-78) 
 

 ส่วนในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธน์ัน้ เจา้เงาะไม่ไดนึ้กถงึมารดา
เลยกลบัมุง่ทีจ่ะกลัน่แกลง้พอ่ตาแมย่ายเพยีงอยา่งเดยีวดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   เจา้เงาะฟงัเมยีเสยีไมไ่ด ้

สงสารรจนายาใจ  รอ้งไหว้อนวา่น่าเอน็ด ู
แต่คดิแคน้แมย่ายกบัพอ่ตา  จะทรมาเสยีก่อนใหอ้่อนห ู
ถา้แมน้ไมง่อนงอ้ต่อกู  จะทาํเชงิเฉยอยูใ่หช้า้นาน 
แลว้ผนิผนัหนัหลงัใหแ้มย่าย  หยบิกระบายมาตัง้นัง่สาน 
กระดกิเทา้ททีาํเป็นสาํราญ  ใครวา่ขานอยา่งไรไมนํ่าพา 

(บทละครนอก. 2545: 158) 
 

  เหตุการณ์ตอนเงาะขอเครื่องทรงเพื่อไปตีคล ีในบทละครนอกสมยัอยุธยากล่าวถึง
ความรูส้กึของทา้วสามนตเ์พยีงนึกเสยีดายเทา่นัน้แต่กจ็ดัหาใหท้นัทวีา่ 
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เมือ่นัน้   ทา้วสามนตร์าชา   ไดฟ้งัสาวศรทีลูมา   จดัหาเครื่องทรงทนัท ี  ลว้นแกว้มณีมี
คา่   ใหอ้า้ยเงาะปา่น่าบดัส ี  เสยีดายของกลูว้นดดี ี  สาวศรจีงเรง่เอาไป 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา. 2508: 78) 
 

  ส่วนในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์ ท้าวสามนต์กลบักล่าววาจา
เยาะเยย้เงาะทาํใหเ้กดิความขบขนัดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   ทา้วสามนตห์วัเราะเงาะทรงเครือ่ง 

ชอบแต่นุ่งผา้คา่บาทเฟ้ือง  แหวนทองเหลอืงลกูปดัจดัใหม้นั 
หน้าตาหวัหยููย่ ี ่   ถา้ใสเ่ครือ่งชาตรทีจีะขนั 
ไมส่มกบัเครือ่งทองของทัง้นัน้ แต่จะตอ้งใหม้นัดว้ยจาํจน 
วา่พลางทางมบีญัชาการ  สัง่เจา้พนกังานเครือ่งตน้ 
จงไปจดัมงกุฎกุณฑล  สรอ้ยสนสงัวาลบานพบั 
ของกดูดีมีนีกัหนา  เก่าแก่แต่บรรดาเครือ่งประดบั 
จะเลอืกใหไ้อเ้งาะสกัสาํรบั  เรว็เรว็รบีกลบัมาฉบัไว 

  (บทละครนอก. 2545: 161) 
 

  เมื่อพระสงัขถ์อดรปูในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัอยุธยา นางมณฑาเพยีงแสดง
อาการดใีจมากเทา่นัน้ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

ฝา่ยนางสมุณฑาผูแ้มย่าย   เหน็ดงัจะวายชวีติมว้ย   ลกูเขยขา้งามเป็นหนกัหนา   จะไป 
บอกพอ่มาใหด้ดูว้ย 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา. 2508: 82) 
 
 แต่ในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราชนิพนธ์ได้เพิม่ใหน้างมณฑาทําความ
เคารพพระสงัขเ์พราะคดิวา่เป็นเทวดาดว้ยทาํใหเ้กดิอารมณ์ขนัขึน้ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   นางมณฑาแลดไูมรู่จ้กั 
คดิวา่เทวาสรุารกัษ์  อกใจทกึทกัใหค้รัน่ครา้ม 
นางนบนอบหมอบกรานกราบไหว ้ ลกูสาวยดุฉุดไวแ้ลว้รอ้งหา้ม 
พระมารดาน่ิงอยูไ่มรู่ค้วาม  ลกูเขยถอดเงาะงามแลว้เป็นไร 
นางมณฑาวา่อ่อกระนัน้หรอื  แมค่นซื่อสาํคญัวา่มใิช ่
ลกูเขยขา้ถอดเงาะเหมาะเหลอืใจ นางลบูไหลล่บูหลงันัง่มอง 
น้อยหรอืน่ารกัเป็นนกัหนา  หน้าตาจิม้ลิม้ยิม้ยอ่ง 
สอดใสเ่ครือ่งประดบักร็บัรอง ผวิพรรณผุดผอ่งดงัทองทา 
คดิคดิขึน้มาน่าหวัเราะ  เอารปูเงาะสวมใสท่าํใบบ้า้ 
อปัยศอดอายขายหน้าตา  เจา้แกลง้แปลงมาแมไ่มรู่ ้
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รจนายาจติชา่งคดิถกู  หมายมัน่พนัผกูกค็วรอยู ่
ทน้ีีแหละลอยแกว้แลว้ลกูกู  โฉมตรแูยม้ยิม้กระหยิม่ใจ 

(บทละครนอก. 2545: 165) 
 

  ฝา่ยทา้วสามนต์ในบทละครนอกฉบบัอยุธยานัน้ เมื่อนางมณฑาเรยีกใหเ้ขา้ไปดูพระ
สงัขก์ไ็มไ่ดอ้ดิออดอะไรเพยีงแต่เดนิเขา้ไปดว้ยความไมเ่ตม็ใจเทา่นัน้ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 
    ทา่นทา้วสามนตผ์ูพ้อ่ตา   ไมเ่ชื่อเมยีวา่ซงัตายไป 
      (บทละครนอกฉบบัอยธุยา. 2508: 82) 

 
 แต่ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์ ทา้วสามนต์ไม่ยอมไปทนัที
ทาํใหเ้กดิการโตต้อบทางวาจากบันางมณฑายดืยาวสรา้งอารมณ์ขนัแก่ผูอ้า่นดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตห์วัเราะเยาะยิม้อยู ่
เออราวกบัใครเขาไมรู่ ้  ราํคาญหจููจ้ ีไ้ปทเีดยีว 
ขนืจะใหไ้ปดลูกูเขยเงาะ  มนัสเิหมาะหนกัหนาเหมอืนมา่เหมีย่ว 
อยา่อวดโอโ้ป้ปดลดเลีย้ว  พระอนิทรม์าเขยีวเขยีวไมเ่ชื่อเลย 
แลว้ตรสักบัเสนานินทาเมยี  ตะแกเสยีจรติผดิแลว้เหวย 
รปูทองทีไ่หนเล่าเฝ้าชมเชย  เงาะเงยน่าเกลยีดขีเ้กยีจไป 

เมือ่นัน้   นางมณฑาวา่ดู๋ดือ้ไปได ้
เขาจะรบิฉิบหายทัง้เวยีงชยั  น่าชงัชา่งกระไรไมเ่ชื่อเลย 
กลบัมาหวัเราะเยาะเยย้ขา้  จะวา่ใครเป็นบา้นิจจาเอ๋ย 
ไมล่วงหลอกดอกนะพระเอย  ลกูเขยเราไซรม้ใิชเ่งาะ 
ฟ้าผีเ่ถดิหนาไมว่า่เลน่  ทา้วเหน็กลวัแต่จะชมเปาะ 
จรงิจรงินะขาอยา่หวัเราะ  แมน้ไมเ่หมาะตเีมยีเสยีใหต้าย 

(บทละครนอก. 2545 : 166) 
 

  เมื่อพบพระสงัขแ์ลว้ทา้วสามนต์ในฉบบัพระราชนิพนธ์แสดงความดใีจและโออ้วดว่า
ในสมยัยงัหนุ่มตนเองกม็รีปูรา่งงดงามเช่นกนัซึง่พฤตกิรรมน้ีไมป่รากฏในฉบบัอยุธยาดงัคาํประพนัธ์
วา่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตส์รวลสนัตไ์มผ่นัผาย 
เหน็นางมณฑาวา่วุน่วาย  จงึชงัตายดาํเนินเดนิมา 
เขา้ไปในทบัเหน็ลกูเขย  พอ่เจา้ลกูเอ๋ยงามนกัหนา 
น้อยหรอืรปูรา่งเหมอืนเทวดา หน้าตาจิม้ลิม้พริม้เพรา 
ผวิเน้ือเรือ่เรอืงเหลอืงประหลาด ดงัทองคาํธรรมชาตหิลอ่เหลา 
ฟ้าผีเ่ถดิเอ๋ยลกูเขยเรา  งามจรงิแลว้เจา้นางมณฑา 
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ถงึตวัพีเ่มือ่ครัง้ยงัหนุ่มแน่น  รปูรา่งกอ็อ้นแอน้โออ้่า 
ไมแ่กลง้อวดทรวดทรงหน้าตา ใสช่ฎาเครือ่งประดบักร็บัรอง 
แต่ไมเ่หมาะเหมอืนลกูเขยคนน้ี เป็นต่อพีอ่ยูร่าวสกัสามสอง 
แพเ้ขาทีเ่น้ือไมเ่ป็นทอง  กระนัน้น้องยงัรกัวา่รปูงาม 

(บทละครนอก.2545: 166-167) 
 

 พร้อมทัง้แก้ตัวว่าที่ขบัไล่เงาะออกจากเมอืงนัน้เป็นเพราะการยุยงของผู้อื่นไม่ใช่
ความผดิของตน พฤตกิรรมเหล่าน้ีของทา้วสามนตส์รา้งความขบขนัแก่ผูอ้า่นดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตต์บพระหตัถฉ์ดัฉาน 
ลกูเขยกผููด้สีนัดาน  เป็นเผา่พงศว์งศว์านกษตัรา 
สมยศสมศกัดิน่์ารกัใคร ่  ทน้ีีไมอ่บัอายขายหน้า 
พระลบูหลงัลบูไหลไ่ปมา  จบูซา้ยจบูขวาลกูขา้งาม 
อา้ยหกเขยยพุอ่ใหข้บัเจา้  แคน้ใจยายเฒา่กไ็มห่า้ม 
บดิาโฉดเฉาเบาความ  ไมรู่เ้ลยวา่งามถงึเพยีงน้ี 
อยา่ถอืโทษโกรธพอ่เลยหนอลกู วา่ลบหลูด่ถูกูขบัหนี 
แมน้เจา้มชียัชนะคล ี  พอ่จะมอบบุรใีหค้รอบครอง 

(บทละครนอก. 2545: 167) 
 
 ในตอนที่พระสงัขต์้องการมา้สําหรบัใชใ้นการตคีล ีบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบั
อยธุยาเหล่าเสนาสามารถจบัมา้ไดโ้ดยงา่ยดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

ไดฟ้งั   เสนารบัสัง่ใสเ่กศ ี  ชวนกนัเรง่ออกมา   ไล่จบัอาชาทนัท ี  บดัใจกไ็ดพ้าช ี  ขาว 
ดงัสาํลศีรใีส   อาบน้ําชาํระมโนมยั   แลว้ใสเ่บาะอานตระการตา 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา.2508 :84) 
 
 สว่นในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธน์ัน้เกดิความชุลมุนวุ่นวายสรา้ง
ความขบขนัแก่ผูอ้า่นกวา่ทีเ่สนาจะไดม้า้มากต็อ้งใหเ้ทวดามาชว่ยดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

บดันัน้   เสนีสีเ่หลา่ทีเ่ฝ้าอยู ่
รบัสัง่แลว้ชงิกนัวิง่พร ู  มาดเูหน็มา้กย็นิด ี
จงึแยกยา้ยรายกนัเขา้ลอ้ม  วิง่ออ้มเอาเชอืกขงึองึมี ่
ไลส่กดัทางโน้นทางน้ี  พาชหีนีหลบวอ่งไว 
ลางคนเขา้มาเอาหญา้ลอ่  ฉวยผมหน้าควา้คอไวไ้ด ้
มา้ชกหกลม้คะมาํไป  เลีย้วไลด่ดีกดักระจดักระจาย 
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เทวญับนัดาลใหเ้สนา จบัมา้มาไดด้งัใจหมาย 
จงึผกูเครือ่งสวุรรณพรรณราย แลว้จงูมาถวายทนัท ี

(บทละครนอก.2545 :169) 
 
  ในระหว่างทีพ่ระสงัขต์คีลกีบัพระอนิทรน์ัน้ ฉบบัอยุธยาไม่ไดก้ล่าวถงึพฤตกิรรมของ
ทา้วสามนต์เลยแต่ฉบบัพระราชนิพนธ์กล่าวถงึพฤตกิรรมของทา้วสามนต์และประชาชนทีม่าดูการ  
ตคีลสีรา้งความขบขนัใหก้บัผูอ้า่นวา่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตร์อ้งรบัใหด้พีอ่ 
ตบมอืออืเออชะเงอ้คอ  เหน็ลกูเขยเป็นต่อหวัรอ่คกั 
ลุกขึน้โลดเตน้เขมน้มุง่  พลดัผลุดลงมาขาแทบหกั 
มนึเมือ่ยเหน่ือยบอบหอบฮกั  พงิพนกันัง่โยกตะโพกเพลยี 
ฉวยคนโทถมยามาดื่มน้ํา  หกควํ่าสาํลกัแลว้บว้นเสยี 
หยบิบุหรีจุ่ดไฟไหมล้ามเลยี  วดัถกูจมกูเมยีไมรู่ต้วั 
สาละวนตงึตงักําลงัวุน่  แมคุ่ณขอโทษอยา่โกรธผวั 
พีก่พ็านแก่ชราหตูามวั  ไมเ่หน็ตวัวา่ใครขา้งไหนเลย 

(บทละครนอก.2545 :177) 
 
 บดันัน้   ประชาชนคนดอูกักนิษฐ ์

เหน็เหาะทัง้สองขา้งต่างมฤีทธิ ์ ใหค้ดิพศิวงงงงวย 
บา้งแหงนหน้าอา้ปากตะลงึตะไล แลดภููวไนยเอาใจชว่ย 
เบยีดเสยีดเยยีดยดัดงัดมูวย  แซ่ซอ้งรอ้งอาํนวยอวยชยั 
พวกชาววงันัง่เลกิมลูีด่ ู  องึคะนึงหนวกหูหา้มไมไ่หว 
บา้งโกรธเพือ่นพอ้ตดัดว้ยขดัใจ ทีท่างอะไรของตวั 
ทา้วสามนตม์องรอ้งตวาด  ออุีบาทวเ์หลา่น้ีมใิชช่ ัว่ 
ไดจ้ะดอูะไรแลว้ไมก่ลวั  เคยตวัตเีสยีใหแ้ทบตาย 
ทา้วนางตกใจเขา้ไปหา้ม  อะไรรปูงามงามไมก่ลวัหวาย 
แมเ่จา้เถดิแมคุ่ณอยา่วุน่วาย หลงัจะลายเปล่าเปลา่ไมเ่ขา้การ 
พวกผูห้ญงิชัน้ล่างขา้งพลบัพลา เบยีดกนัรนัเขา้มาถงึหน้าฉาน 
จา่โขลนไลต่หีนีลนลาน  สบัสนอลหมา่นมีไ่ป 

(บทละครนอก.2545 :178) 
 

  หลงัจากพระสงัขต์คีลชีนะพระอนิทรใ์นบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัอยุธยาท้าว
สามนตด์ใีจไปรบัพระสงัขท์นัทดีงัคาํประพนัธว์า่ 
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   ท่านท้าวสามนต์ทรงเดช   กบัองค์อคัเรศมเหส ี  ดีใจไปรบัพระภูมี   เข้าโรงพิธี
ฉบัพลนั 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา. 2508 : 87) 
 

  แต่ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธท์า้วสามนต์แสดงความดใีจมาก
กวีใช้คําว่า “ท้าวสามนต์ลนลานลงไปหา” และโอ้อวดว่าเมื่อสมยัยงัหนุ่มตนก็มฝีีมอืในการตีคลี
เชน่กนัพฤตกิรรมเหล่าน้ีทาํใหท้า้วสามนตด์นู่าขบขนัขึน้ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตล์นลานลงไปหา 
จงูกรตอ้นรบัขึน้พลบัพลา  แมย่ายพอ่ตาเขา้เชยชม 
ปราศรยัสวมสอดกอดจบู  โลมลบูหลงัไหล่ลกูเขย 
ชา่งเคลา่คลอ่งวอ่งไวกระไรเลย ทรงสงา่งา่เงยกง็ามครนั 
พอ่น้ีแต่ครัง้ยงัไมช่รา  อนัตคีลขีีม่า้น้ีขยนั 
เมือ่ครัง้บา้นเมอืงดตีพีนนั  กอ็อกชื่อลอืกนัวา่ตวัด ี
ทหีนีทไีลก่ไ็ววอ่ง  จะเป็นรองเจา้ราวหา้เอาสี ่
แต่ลมืเลอะทเีดยีวแลว้เดีย๋วน้ี ไพรลีว่งรูจ้งึดเูบา 

(บทละครนอก.2545 :178-179) 
 
 เมื่อทําพิธีอภิเษกพระสงัข์ขึ้นเป็นกษัตริย์นัน้ในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับ
อยธุยาทา้วสามนตส์ัง่การใหผู้อ้ื่นไปเตรยีมการดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

วนัน้ี   ฤกษ์ดพีีจ่ะใหท้าํขวญั   กบัโฉมรจนาแจม่จนัทร ์   พ่อจะมอบไอศวรรยใ์หว้นัน้ี   
วา่แลว้สัง่ใหแ้ต่งการ   พนกังานเตรยีมไวใ้หถ้ว้นถี ่ ใหย้กบายศรมีาทนัท ี เถา้แก่สาวศรมีาพรอ้ม
กนั 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา.2508 :86) 
 
 แต่ในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราชนิพนธ์ท้าวสามนต์กลบัลงมอืกระทํา
ด้วยตนเอง ทําให้เห็นภาพความวุ่นวายของการเตรยีมงานและทําให้ท้าวสามนต์ดูน่าขบขนัขึ้น     
ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตไ์มอ่ยูส่ขุลุกวิง่ไขว ่
เทีย่วตรวจงานการขา้งหน้าขา้งใน มไิดห้ยดุยัง้นัง่ลงเลย 
บดัเดีย๋วไปใหเ้มยีแต่งธดิา  บดัเดีย๋วมาจดัแจงแต่งลกูเขย 
ครัน้เสรจ็นําหน้าพาไปเกย  รอ้งหา้มเฮย้อยา่ขวางทางลกูกู 

(บทละครนอก.2545 :180) 
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 1.2.2. ขยายอารมณ์ขนัให้มากขึน้ 
  การขยายความขบขนัใหม้ากขึน้เป็นการเพิม่อารมณ์ขนัที่มอียู่เดมิในบทละครนอก
เรือ่งสงัขท์องฉบบัอยธุยาใหม้ากขึน้ในฉบบัพระราชนิพนธด์งัน้ี เมือ่พระอนิทรต์อ้งการใหท้า้วยศวมิล
ไปรบันางจนัท์เทวแีละพระสงัขก์ลบัมาครองเมอืง ในตอนน้ีบทละครนอกฉบบัอยุธยามอีารมณ์ขนั
จากความกลวัของทา้วยศวมิลอยูแ่ลว้ดงัตวัอยา่งเชน่ 
 

เหาะรอ่นอยูต่รงบญัชรชยั   รอ้งเรยีกเขา้ไปเป็นหลายหน   เหวยเหวยทา้วยศวมิล   จะ
ปน่วนัน้ีบีแ้บน   จะเชอืดเน้ือเถอืหนงัสกัพนัชิน้   กากนิมใิหจ้ะเหลอืแคน่   นอนซมอยูไ่ยทีใ่นแทน่   
ศรีษะจะแบนบีแ้ลว้   เมือ่นัน้   ทา้วยศวมิลไดย้นิแวว่   ตกใจเอ๊ะใครหลากแลว้   ลุกจากแทน่แกว้
วิง่มา   พระคอ่ยเยีย่มมองตามชอ่งแกล   แลเหน็ตกใจเป็นหนกัหนา   ระรวัตวัสัน่ดงัตปีลา   หนี
กลบัเขา้มาแท่นทอง   เจรจาพาทกีไ็มไ่ด ้  จะหายเหน่ือยหายใจกข็ดัขอ้ง   ทาํนอนน่ิงหลบักบั
แทน่ทองไมรู่ท้ีจ่ะรอ้งไปหาใคร 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา.2508 :88-89) 
 
 ในฉบับพระราชนิพนธ์กวีก็ยงัรักษาอารมณ์ขนัที่เกิดจากความกลัวลนลานของ     
ทา้วยศวมิลไวเ้ช่นเดมิ แต่ทําใหท้า้วยศวมิลดูน่าขบขนัขึน้โดยการใหท้า้วยศวมิลรอ้งขอชวีติและจะ
สละบลัลงักใ์หพ้ระอนิทรโ์ดยตนจะไปบวชแต่ยงัขอเมยีไปปรนนิบตัหิน่ึงคน พฤตกิรรมทีเ่พิม่ขึน้น้ีทาํ
ใหท้า้วยศวมิลในฉบบัพระราชนิพนธด์นู่าขบขนัมากขึน้ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วยศวมิลยิง่หมน่หมอง 
เหน็พระอนิทรต์ัง้ทา่งา่ตระบอง เอามอืป้องรอ้งวา่ชา้พอ่คุณ 
เมือ่ขา้อยูด่ดีไีมม่โีทษ  ทา่นมาโกรธโกรธาวา้วุน่ 
จงโปรดบอกขา้เจา้เอาบุญ  ซึง่เคอืงขุน่คัง่แคน้ดว้ยขอ้ใด 
หรอืจะเอาสมบตัพิสัถาน  ยศศกัดิศ์ฤงคารเป็นไฉน 
เชญิชว่ยชีแ้จงใหแ้จง้ใจ  จะมอบใหทุ้กสิง่สารพดั 
ตวัขา้กจ็ะลาออกบวชเสยี  ขอแต่เมยีสกัคนปรนนิบตั ิ
จะจาํศลีภาวนาอยูห่าวดั  รัว้วงัจงัหวดัไมว่ีแ่วว 
ขา้เป็นคนแก่เฒา่เฉาโฉด  ขอโทษเถดิทลูกระหมอ่มแกว้ 
ยกมอืไหวท้ว่มหวัลกูกลวัแลว้ แมน้มโิปรดกแ็ววไมเ่ป็นตวั 

(บทละครนอก.2545 :183) 
 
  ในเหตุการณ์ทีน่างจนัทาเขา้มาเยาะเยย้ทา้วยศวมิลเพื่อใหเ้กดิความอบัอายไม่ไปรบั
นางจนัทเ์ทวกีลบัเขา้วงั ในบทละครนอกฉบบัอยธุยามคีวามน่าขบขนัจากการโตเ้ถยีงและการทาํรา้ย
นางจนัทาดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 
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ครัน้ถงึจงึเขา้ปราสาทศร ี  เหน็พระภูมนีัง่รอ้งให ้  บงัคมทูลถามไปทนัใด   รอ้งไหว้่าไร
พระราชา   นางจนัทร์นัน้ว่ามาอย่างไร   ไม่เหมอืนพระทยัปรารถนา   ได้ยนิว่านางไม่เขา้มา   
หรอืจงึโศกาเป็นบา้ใจ 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา.2508 :101) 
 

พระจงึจบัตวัได ้  กูจะตมีงึใหห้นักหนา   โบยซา้ยป่ายขวา   ปากกลา้เหลอืใจ   วา่ไรไม่
ฟงัแต่งตัง้เป็นใหญ่   กลวักหูรอืไม ่  รอยไมท้ัง้ตวั   เหวยเหวยอจีนัทา   ขึน้หน้าเถยีงผวั   อุบาทว์
ชาตชิัว่   ไสหวัมงึไป   นางจนัทาเถยีงเล่า   พระองค์เจ้าหลงใหล   ไล่ตเีมยีใย   พระไม่ปราณี   
เมยีผดิสิง่ไร   พระไลโ่บยต ี  หรอืเป็นกาล ี  เหมอืนทีข่บัไป 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา.2508 :104-105) 
 
 ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธก์ล่าวถงึเหตุการณ์น้ีเช่นกนั แต่เพิม่

ความน่าขบขนัใหม้ากขึน้ โดยในเหตุการณ์ทีท่า้วยศวมิลไล่ตนีางจนัทา กวไีดเ้พิม่ท่าทางยัว่ลอ้ของ
นางจนัทาและอาการปวดเมื่อยของทา้วสามนต์ที่เกดิจากการไล่ตนีางจนัทาทําใหส้รา้งอารมณ์ขนั
เพิม่มากขึน้ดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 

 
อเีอยอจีนัทา  กลา้ดแีลว้อยา่ทาํตาเหมยีว 

ฉวยไดไ้มเ้รยีว   ไลเ่ลีย้วพลัวนั 
ดดูู๋ดา้นหน้า   กลบัมาเยย้หยนั 
โกรธเกรีย้วเคีย้วฟนั  ตรีนัรํ่าไป 

ขนัเอยขนัจา้น  งุน่งา่นพาลโกรธโลดไล่ 
เขาวา่ถกูใจ   จบัไมไ้ลต่ ี
ตบหตัถผ์ดัพอ่   เลีย้วลอ่หลกีหนี 
เยาะเยย้ภมู ี   ทาํทแียบคาย 

ดเูอยดเูอา  ขนืเฝ้าเยา้ยัว่ไมก่ลวัหวาย 
ตเีสยีใหต้าย   แสนรา้ยรงัแก 
หวดดว้ยไมเ้รยีว   ชํ้าเขยีวหลายแผล 
คนขยนันัน่แน่   วิง่แรไ่ปไย 

ภเูอยภมู ี  มาทาํโพยโบยตไีมป่ราศรยั 
แต่ก่อนรอ่นชะไร   ทา้วไมม่ทุะลุ 
เดีย๋วน้ีน่ีหนอ   ใจคอรา้ยดุ 
ยิง่กวา่บา้ยุ   ดรูนุ่าชงั 
แกลง้เยย้ยิม้หวั   เยาะยัว่ใหค้ลัง่ 
เลีย้วลอ่รอรัง้   เหลยีวหลงัแลน่ไป 

อเีอยอชีาตชิัว่  ขึน้เสยีงเถยีงผวัหากลวัไม ่
เลีย้งมนัไวไ้ย   จญัไรใจคด 
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ลอ้เลน่เชน่น้ี   เหลอืทีจ่ะอด 
ตวัดมีพียศ   ไมล่ดละมงึ 
ทัง้ตทีัง้ดา่   ปากวา่มอืถงึ 
ถกูถองสองดงึ   รอ้งองึอือ้ไป 

เมือ่นัน้   นางจนัทาเศรา้สรอ้ยละหอ้ยไห ้
เจบ็ปวดยบัยอ่ยดว้ยรอยไม ้  น้ําตาไหลเป็นคราบอาบแกม้คาง 
ความกลวัตวัสัน่งนังก  พลดัตกอฒัจนัทรถ์งึชัน้ลา่ง 
ลุกขึน้เดนิดว่นครวญคราง  กลบัมาตาํหนกันางทนัใด 

เมือ่นัน้   ทา้วยศวมิลบน่เมือ่ยไหล ่
หยดุน่ิงเหน่ือยบอบหอบหายใจ รอ้งเรยีกไปใครน่ีอกีาํนลั 
กอูยากน้ําอยากทา่นกัหนานกั เรว็เรว็ไปตกัมาสกัขนั 
กนิน้ําสาํลกักลนืไมท่นั  มอืสัน่งนังกหกเพรือ่ไป 

(บทละครนอก.2545 :189-191) 
 

  ในเหตุการณ์ที่สองตายายแสดงความหวาดกลวัทหาร ในบทละครนอกฉบบัอยุธยา
นัน้ตายายแสดงพฤติกรรมที่น่าขบขนัคือกอดคอกนัร้องไห้หนีไปไต้ถุนแล้วเอาพ้อมครอบเพื่อ    
ซ่อนตวัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมื่อนัน้   ตาเฒา่เพชคงกต็กใจ   จงึบอกยายพลนัทนัใด   เอ๊ะใครแน่นบา้นเรา   ดรีา้ย
จะมาจบันางจนัทร ์  เอาไปฆา่ฟนัเสยีอกีเล่า   ความผดิจะตดิมาถงึเรา   จะปรบัเอาผูท้ีม่าคบไว ้  
ตวัเราผวัเมยีจะพลอยตาย   ตายยายกอดคอกนัรอ้งไห ้  หนีเขา้ไปไตถุ้นวุน่วาย   เอาพอ้มครอบ
ตวัไวท้ัง้ยายตา 

(บทละครนอกฉบบัอยธุยา.2508 :96) 
 
 ในฉบบัพระราชนิพนธ์ใหต้วัละครสองตายายแสดงพฤตกิรรมทีน่่าขบขนัมากขึน้โดย

สองตายายแสดงความกลวัมากขึน้จนตวัสัน่หนีขึน้บา้นเขา้ไปถงึหอ้งแลว้กไ็มย่อมหยุดก่อนจะเขา้ไป
ซ่อนไตแ้ครด่ว้ยความกลวัวา่จะทาํใหเ้กดิเสยีงดงัจงึไดแ้ต่สวดมนตไ์มก่ลา้ขยบัตวัดงัคาํกลอนวา่ 

 
ฝา่ยสองเฒา่ชราตายาย เหน็คนมามากมายไมอ่ยูไ่ด ้

ตวัสัน่งนังกตกใจ   วิง่ขึน้กระไดไมเ่หลยีวแล 
เขา้ถงึหอ้งในยงัไมห่ยดุ  ยายพาตามดุเขา้ใตแ้คร ่
กลวัจะดงัเกรยีบกรอบหมอบกระแต ไมไ่หวตงิน่ิงแน่ภาวนา 

(บทละครนอก.2545 :193-194) 
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 1.2.3. การเพ่ิมเหตกุารณ์เพ่ือสร้างอารมณ์ขนั 
  การเพิม่เหตุการณ์เพื่อสรา้งอารมณ์ขนัเป็นการเพิม่เหตุการณ์ทีไ่ม่มใีนบทละครนอก
เรื่องสงัข์ทองฉบบัอยุธยา แต่ปรากฏเหตุการณ์น้ีขึ้นในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราช
นิพนธด์งัน้ี 
   การเพิ่มเหตุการณ์โต้เถียงระหว่างรจนากบัพระธิดาทัง้หก ในบทละครนอกเรื่อง   
สงัขท์องฉบบัอยธุยานัน้เมือ่พระสงัขถ์อดรปูเงาะแลว้กไ็ปตคีลทีนัท ีแต่ในฉบบัพระราชนิพนธผ์ูก้วใีห้
พระสงัข์เข้าไปในพระราชวงัก่อน ทําให้พระธิดาทัง้หกแสดงความริษยานางรจนาและเกิดการ
โตเ้ถยีงกนัขึน้สรา้งความขบขนัแก่ผูอ้า่นดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทัง้หกบุตรพีีผู่ใ้หญ่ 
เหน็พระสงัขน์ัง่ดตูะลงึตะไล  พศิวงหลงใหลใจปอง 
งามจรงิยิง่มนุษยใ์นใตห้ลา้  น้อยหรอืน่ารว่มภริมยส์มสอง 
สอดใสเ่ครือ่งประดบักร็บัรอง ผวิเน้ือนวลละอองดงัทองทา 
ดพูลางทางทาํสะเทนิอาย  ชกัชายผา้หม่กม้หน้า 
เมยีงชมอ้ยคอยรบันยันา  เสน่หาตอ้งจติตดิใจ 
แลว้เหลยีวดผูวัของตวัมัง่  เหน็นัง่ทุกขร์อ้นกค็อ้นให ้
รูก้ระน้ีททีิง้พวงมาลยั  จะเลอืกเจา้เงาะไวเ้ป็นของตวั 
ต่างคดิรษิยาน้องสาว  มานัง่เทา้แขนเคยีงอยูก่บัผวั 
เรงิรา่หน้าบานเป็นใบบวั  ลมืกลวับดิารอ้งวา่ไป 
เมยีเจา้รปูทองสบิสองหนกั  ยศศกัดิป่ึ์งชาหาน้อยไม ่
พีน้่องพรอ้มพรัง่ชัง่กระไร  แต่จะยกมอืไหวก้ไ็มม่ ี

เมือ่นัน้   รจนาไดฟ้งัทัง้หกพี ่
หวัเราะเยาะหยนัขึน้ทนัท ี  เออน่ีอะไรชา่งไมอ่าย 
ออกมานัง่ตัง้กระทูขู้ข่ม่  เจา้คารีส้คีารมใจหาย 
เมือ่แรกไดผ้วัเงาะเยาะวุน่วาย ทัง้ตดัเป็นตดัตายจะตบต ี
ประเดีย๋วน้ีจะกลบัมานบัถอื  น่ีลมืไปแลว้หรอืนะหมอ่มพี ่
เป็นผูใ้หญ่อะไรอยา่งน้ี  ขา้มอิยากไหวใ้หเ้สยีมอื 

(บทละครนอก.2545 :170-171) 
 
ผลจากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าผู้ประพนัธ์บทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราช

นิพนธค์ุย้เคยกบับทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัอยุธยาเป็นอยา่งด ีโดยกวนํีาบทละครนอกเรื่องสงัข์
ทองฉบบัอยุธยามาปรบัปรุงใหส้รา้งอารมณ์ขนัมาก จากการใหต้วัละครมพีฤตกิรรมทีน่่าขบขนัมาก
ขึน้ เพิม่เหตุการณ์ทีส่รา้งความขบขนั ลดหรอืตดัเหตุการณ์ทีไ่มส่รา้งความขบขนัและเหตุการณ์ทีท่าํ
ใหเ้กดิอารมณ์โศกเศรา้ออก การทีก่วนํีาบทละครนอกเรื่องสงัขท์องซึง่เป็นวรรณคดขีองชาวบา้นมา
ปรบัปรุงให้มคีวามสนุกสนานขบขนัมากขึ้นกว่าต้นฉบบัน้ีแสดงให้เหน็พระอจัฉรยิภาพด้านการ
ประพนัธแ์ละการเขา้ถงึความรูส้กึของผูอ้า่นไดเ้ป็นอยา่งด ี
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2. การศึกษาบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์กบับทละครนอกเรื่อง
สงัขท์อง ตอน มณฑาลงกระท่อม ของมหาวิทยาลยัพายพั พ.ศ. 2537 
  การศกึษาบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราชนิพนธ์เปรยีบเทยีบกบับทละครนอก
เรื่องสงัขท์อง ตอนมณฑาลงกระท่อมของมหาวทิยาลบัพายพัน้ีเป็นการศกึษาร่วมกบับทละครนอก 
ที่ดดัแปลงจากบทพระราชนิพนธ์เพื่อเพื่อตรวจสอบว่าในการดดัแปลงบทละครนอกเรื่องสงัขท์อง
ฉบบัพระราชนิพนธ์ไปใชใ้นการแสดงนัน้มกีารนําเสนออารมณ์ขนัอย่างไร อารมณ์ขนัใดที่สบืทอด
จากฉบบัพระราชนิพนธท์ีไ่ดร้บัการนําไปใชใ้นการแสดง อารมณ์ขนัใดเป็นการสรา้งขึน้มาภายหลงั 
อนัแสดงใหเ้หน็ความโดดเดน่ของอารมณ์ขนัในบทพระราชนิพนธเ์รือ่งสงัขท์อง ไดผ้ลการศกึษาดงัน้ี 
   
   2.1. การศึกษาเปรียบเทียบเน้ือเรื่อง 
  บทละครนอกเรื่องสงัขท์อง ตอน มณฑาลงกระท่อมน้ี แต่งขึน้เพื่อใช้แสดงละครนอก ณ 
มหาวทิยาลยัพายพั ในปี พ.ศ. 2537 แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 องค ์คอื 
  องคท์ี ่1  ม ี2 ตอนคอื 
    ตอนที ่1   รจนาเสีย่งพวงมาลยั 
    ตอนที ่2   พระสงัขไ์ดน้างจรนา 
   องคท์ี ่2  ม ี2 ตอน คอื 
     ตอนที ่1   พระอนิทรร์อ้นอาสน์ 
    ตอนที ่2   มณฑาลงกระทอ่ม 
 
 โดยเริ่มจับความตัง้แต่นางรจนาเสี่ยงมาลัยเลือกเจ้าเงาะเป็นคู่ครองจนถึงพระสังข ์     
ยอมถอดรปูเงาะรบัอาสาตคีล ีโดยเรยีงลาํดบัเหตุการณ์ดงัน้ี 

1. นางรจนาเสีย่งพวงมาลยัเลอืกเงาะ 

2. พระอนิทรย์กทพัมาลอ้มกรงุ 

3. นางมณฑาไปออ้นวอนเงาะใหม้าชว่ยตคีล ี

4. พระสงัขเ์ปิดเผยตวั 

 

  เมื่อเปรยีบเทยีบเน้ือหากบับทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์พบว่าตรงกบั 
เน้ือเรื่องในตอนที่ 6 พระสงัข์ได้นางรจนา ถึงตอนที่ 8 พระสงัขต์ีคล ีจากการเปรยีบเทยีบแสดง    
ใหเ้หน็ว่าบทละครนอกเรื่องสงัขท์อง ตอน นางมณฑาลงกระท่อม ครอบคลุมเน้ือหาฉบบัพระราช
นิพนธ์ถึง 3 ตอน  แต่บทละครนอกเรื่องสงัข์ทอง ตอน นางมณฑาลงกระท่อมของมหาวทิยาลยั
พายพัไดป้รบัเน้ือหาใหส้ัน้กระชบัเหมาะสําหรบัใชใ้นการแสดงหน่ึงครัง้ เพื่อใหเ้หน็ความแตกต่าง
ของเน้ือหาอย่างชดัเจนผูว้จิยัไดจ้ดัทําตารางเปรยีบเทยีบเน้ือหาระหว่างบทละครนอกเรื่องสงัขท์อง
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ฉบบัพระราชนิพนธก์บับทละครนอกเรือ่งสงัขท์องตอนมณฑาลงกระทอ่มดงัน้ี 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบเน้ือหาระหว่างบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ ์

กบับทละครนอกเรื่องสงัขท์อง ตอนมณฑาลงกระท่อม 
บทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ ์ บทละครนอกเรือ่งสงัขท์อง ตอน มณฑาลง

กระทอ่ม 
-นางรจนาเลอืกเจ้าเงาะเป็นคู่ครองทําใหถู้กขบั
ไล่ใหไ้ปอยูก่ระทอ่มปลายนา 
 
-ทา้วสามนตค์ดิกาํจดัเจา้เงาะจงึใหล้กูเขยหาปลา
หาเน้ือมาสง่ 
 
-พระอนิทรป์ลอมเป็นขา้ศกึมาทา้ตคีล ี
 
-หกเขยตคีลแีพพ้ระอนิทร ์
 
-นางมณฑาไปขอใหเ้จา้เงาะมาชว่ยตคีล ี
 
-พระสงัขเ์ปิดเผยตวั 

-นางรจนาเลอืกเจ้าเงาะเป็นคู่ครองทําใหถู้กขบั
ไล่ใหไ้ปอยูก่ระทอ่มปลายนา 
 
 
 
 
-พระอนิทรป์ลอมเป็นขา้ศกึมาทา้ตคีล ี
 
 
 
-นางมณฑาไปขอใหเ้จา้เงาะมาชว่ยตคีล ี
 
-พระสงัขเ์ปิดเผยตวั 

 
  จากการพจิารณาเน้ือเรื่องพบว่าบทละครนอกเรื่องสงัขท์องตอนมณฑาลงกระท่อมน้ีใช้
เน้ือหาจากบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธเ์ป็นเน้ือหาหลกั โดยดดัแปลงเน้ือเรื่องคอื
การเล่าขา้มเหตุการณ์หาปลาหาเน้ือและเหตุการณ์ทีห่กเขยตคีลแีพพ้ระอนิทร ์นอกจากนัน้ใชเ้น้ือหา
ตามบทพระราชนิพนธเ์พยีงแต่ใชว้ธิกีารเล่าโดยย่อเพื่อใหเ้น้ือเรื่องสัน้ลง ซึง่เป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ําให้
ความสนุกสนานลดลง เพราะทําใหเ้น้ือหาขาดรายละเอยีดและเหตุการณ์ที่ตดัออกไปนัน้ล้วนเป็น
เหตุการณ์สาํคญัทีท่าํใหส้รา้งความสนุกสนานทัง้สิน้ 
  ในการดดัแปลงบทพระราชนิพนธน์ัน้บางตอนยกเน้ือหาจากบทพระราชนิพนธม์าทัง้หมด
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ เชน่ ตอนรจนาเสยีงพวงมาลยั ผูป้ระพนัธนํ์าเน้ือหาจากบทพระราชนิพนธ์
มาทุกถอ้ยคาํดงัน้ี 
 
       เมือ่นัน้   เจา้เงาะแสนกลคนขยนั 
 พศิโฉมพระธดิาวลิาวณัย ์  ผุดผาดผวิพรรณดงัดวงเดอืน 
 งามละมอ่มพรอ้มสิน้ทงัอนิทรยี ์ นางในธรณีไมม่เีหมอืน 
 แสรง้ทาํแลเลีย่งเบีย่งเบอืน  ใหฟ้ ัน่เฟือนเตอืนจติคดิปอง 
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 พระจงึตัง้สตัยอ์ธษิฐาน  แมบุ้ญญาธกิารเคยสมสอง 
 ขอใหท้รามสงวนนวลน้อง  เหน็รปูพีเ่ป็นทองตอ้งใจรกั 

เมือ่นัน้   รจนานารมีศีกัดิ ์
 เทพโทอุปถมัภนํ์าชกั  นงลกัษณ์ดเูงาะเจาะจง 
 นางเหน็รปูสวุรรณอยูช่ ัน้ใน  รปูเงาะสวมไวใ้หค้นหลง 
 ใครใครไมเ่หน็รปูทรง  พระเป็นทองทัง้องคอ์รา่มตา 
 ชะรอยบุญเราไซรจ้งึไดเ้หน็  ต่อจะเป็นคูค่รองกระมงัหนา 
 คดิพลางนางเสีย่งมาลา  แมว้า่เคยสมภริมยร์กั 
 ขอใหพ้วงมาลยัน้ีไปตอ้ง  เจา้เงาะรปูทองจงประจกัษ์ 
 เสีย่งแลว้โฉมยงนงลกัษณ์  ผนิพกัตรท์ิง้พวงมาลยัไป 
     (ศนูยศ์ลิปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัพายพั. 2537: 73) 
 
  บางตอนผูป้ระพนัธ์ตดัทอนเน้ือหาในบทพระราชนิพนธ์ใหส้ ัน้ลงและแกไ้ขถ้อยคําจากบท
พระราชนิพนธเ์ลก็น้อย เชน่ 
 
 เมือ่นัน้   รจนาไมอ่ยากจะแยแส 
 คดิวา่เงาะลบูหลงัทาํรงัแก  ไมเ่หลยีวแหลรอ้ยองึคะนึงไป 
 โมโหหนัหน้ามาหยกิทิง้  เหน็รปูทองกต็ะลงึหลงใหล 
 น้อยหรอืถอดเงาะเหมาะเหลอืใจ เน้ือหนงัชา่งกระไรราวกบัทอง 
 หน้าตาจิม้ลิม้พริม้เพรา  นงเยาวก์ระหยิม่ยิม้ยอ่ง 
 คดิไวก้ส็มอารมณ์ปอง  ผวิพรรณผุดผอ่งโสภา 
 เมือ่นัน้   พระสงัขเ์กษมสนัตห์รรษา 
 เหน็นางอายเอยีงเพยีงพกัตรา จงึแสรง้วา่สพัยอกหยอกเอนิ 

   (ศนูยศ์ลิปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัพายพั. 2537: 76) 
 

 เน้ือความตอนน้ีในบทพระราชนิพนธ์มเีน้ือหา 10 คํากลอน แต่ผูป้ระพนัธ์บทละครนอก
เรื่องสงัขท์องตอนนางมณฑาลงกระท่อมตดัใหเ้หลอืเพยีง 8 คํากลอนเท่านัน้โดยปรบัเปลีย่นถอ้ยคํา
ท้ายบาทที่ 6 จากบทพระราชนิพนธ์ว่า “บรสิุทธิผ์ุดผ่องผวิพรรณ” เป็น “ผวิพรรณผุดผ่องโสภา” 
เพือ่ใหส้ง่สมัผสัไปยงัวรรคถดัไป 
 บางตอนผูป้ระพนัธแ์ต่งเน้ือหาเพิม่จากบทละครนอกฉบบัพระราชนิพนธ ์เช่น การกล่าวถงึ
ดาวดงึสซ์ึง่ไมม่ใีนบทพระราชนิพนธด์งัคาํกลอนวา่ 
 
 ดาวดงึสเ์ทวโลกมโหฬาร เป็นทีอ่ยูส่าํราญฤทยัหรรษ์ 
 สารพดังามจรงิงามจรงิทกึสิง่อนั สารพนัอุดมสมใจปอง 
 เทพบุตรผุดพรรณโฉมยง  งามทรงอาภรณ์ไมม่หีมอง 
 นางอปัสรงอนสงวนนวลละออง งามทรงเครือ่งทองและเพชรนิล 

   (ศนูยศ์ลิปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัพายพั. 2537: 77) 
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 บางตอนผูป้ระพนัธแ์ปลงจากการเจรจารอ้ยกรองเป็นรอ้ยแกว้ เชน่ 
 

มณฑา วุย๊ ดรูพึดูออกฉอดๆ มทีัง้ออ้นทัง้อดตดัพอ้ต่อวา่สารพนั โธ ่
พอ่เงาะลกูรกัของแม ่เจา้ประชดประชนัไปถงึไหน เอาเถอะ
นะลกูเมยี อนัความผดิต่างๆ ทีพ่อ่และแมเ่คยทาํไปน่ะ แม่
ขอโทษหมดทุกอยา่ง เวลาน้ีพระบดิากส็ิน้เคอืงระคางไมถ่อื
สา นึกวา่ เอน็ดพูาราไวส้กัครัง้เถอะนะลกู อยา่ไดพ้นัผกูคดิ
พยาบาทมาดรา้ยไปเลย โธ ่ลกูเอ๋ย แมเ่หน็ โธ ่ดซู ิลกูรจนา 
แมน่ะจนปญัญาเสยีแลว้ ลกูชว่ยวอนพอ่เงาะแทนมทีเีถอะ 
ถา้พอ่เงาะไมช่่วยละก ็เขารบิเราหมดเน้ือหมดตวักนัคราวน้ี
ละ 

(ศนูยศ์ลิปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัพายพั. 2537: 83 ) 
 

  แมแ้ปลงบทรอ้ยกรองเป็นรอ้ยแกว้แลว้ ผูป้ระพนัธก์ไ็มไ่ดต้ดับทรอ้ยกรองของบทละคร
นอกฉบบัพระราชนิพนธท์ิง้ยงัคงนําบทพระราชนิพนธม์ากล่าวซํ้าความอยูน่ัน่เอง เชน่ 
 
 เมือ่นัน้   นางมณฑาแลดไูมรู่จ้กั 
 คดิวา่เทวาสรุารกัษ์  อกใจทกึทกัใหค้รัน่ครา้ม 

  นางนบนอบหมอบกรานกราบไหว ้ลกูสาวยดุฉุดไวแ้ลว้รอ้งหา้ม 
    เจรจา 

มณฑา (ลงนัง่คุกเขา่) โอ สาธุ 
รจนา  (เขา้จบัมอื) อยา่เพคะ พระมารดา 
มณฑา            อยา่อะไรลกู เทวดาเสรจ็มาแลว้ เอา้ กราบท่านเสยี   สาธุ 
รจนา              อยา่เพคะ พระมารดา ไมใ่ชเ่ทวดาหรอกเพคะ น่ีเงาะไงละ่เพ

คะ 
มณฑา หาวา่ไงนะลกูรจนา 

    รอ้งรา่ย  (ต่อ) 
 
 นางนบนอบหมอบกรานกราบไหว ้ ลกูสาวยดุฉุดไวแ้ลว้รอ้งหา้ม 
 พระมารดาน่ิงอยูไ่มรู่ค้วาม  ลกูเขยถอดเงาะงามแลว้เป็นไร 

 (ศนูยศ์ลิปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัพายพั. 2537: 86) 
     
  จากการศกึษาบทละครนอกเรื่องสงัขท์อง ตอน นางมณฑาลงกระท่อม ของมหาวทิยาลยั
พายพั พบวา่ผูป้ระพนัธด์าํเนินเรือ่งตามบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธท์ุกประการ มี
เพยีงการปรบัเน้ือหาใหส้ัน้ลงโดยการเล่าขา้มและเล่ายอ่เพือ่ใหเ้รือ่งสัน้กระชบัลงเทา่นัน้  
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  2.2. การศึกษาเปรียบเทียบอารมณ์ขนั 
 เน่ืองจากผูป้ระพนัธ์บทละครนอกเรื่องสงัขท์อง ตอน นางมณฑาลงกระท่อม ดําเนินเรื่อง
เหมอืนบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์ จงึทําใหอ้ารมณ์ขนัที่พบมลีกัษณะเดยีวกบั
บทพระราชนิพนธ์เป็นส่วนใหญ่คือ อารมณ์ขนัจากการเกี้ยวพาราสขีองเจ้าเงาะ อารมณ์ขนัจาก
เหตุการณ์นางมณฑาเข้าใจผดิว่าพระสงัข์เป็นเทวดา และอารมณ์ขนัจากเหตุการณ์นางมณฑา
โตเ้ถยีงกบัทา้วสามนต ์สว่นอารมณ์ขนัทีเ่พิม่ขึน้นอกเหนือจากในบทพระราชนิพนธค์อื  
 
  2.2.1. การเพิม่อารมณ์ขนัโดยการเพิม่พฤติกรรมของตวัละครให้น่าขบขนัมากขึ้น 
ดงันี้ 
  เพิม่บทเจรจาใหน้างมณฑาเป็นคนชา่งพดู 

 
มณฑา โธ่ พ่อเงาะลูกรกัของแม่ ลูกไม่สงสารแม่บ้างหรือ แม่นะ

อุตสาหบ์ากหน้ามางอนงอ้จนถงึน่ี ดรูทึาํทเีหมอืนไมเ่อาใจใส ่
ทุกขร์าวน้ีน่ะเป็นทุกขใ์หญ่นะลูกรกั แม่กบัพ่อน่ะไมเ่หน็ใคร
พดทีจ่ะพึง่พกัไดเ้ท่าลูกเงาะ เอ๊ย อา้ พ่อเงาะ โธ่ คนด ีคนดี
ของแม่ ช่วยกู้หน้าไวส้กัครัง้เถอะน่ะ พ่อน่ะ ไม่เหน็แก่พ่อก็
เหน็แก่แมเ่ถอะน่ะ 

เจา้เงาะ    เงาะน้ีคอืปีศาจอุบาทวร์า้ย 
มณฑา วาย ตาเถรหน้าเจาะเงาะพดูได ้อุ๊ยจรงิๆ น่ะแหละ ลูกรจนา 

น่ีใครเป็นคนสัง่คนสอน ใหเ้จา้เงาะพดูน่ะ ลกูหรอื 
รจนา    เปลา่หรอกเพคะ เงาะของลกูพดูไดม้านานแลว้เพคะ 
มณฑา อ้อ ยงัง ัน้หรอื อุ๊ยต๊าย แม่ไม่ยกัรู้ ฮิๆ ๆ เงาะพูดได้ เสยีงก็

ไพเราะ เอาลูก พูดไป แม่จะตัง้ใจฟงั ต๊ายตาย แหม น่ารกั
จงัเลย จรงิไหมวะ อีนางเล็กๆ (จรงิเพคะ) เอ้าพูดไปซิลูก 
พูดไป พูดไปเถอะ แม่จะฟงั อ้อ น่ีอยู่กบัลูกมพิูดจ้อทุกวนั
หรอืรจนา (เพคะ) เอา้พดูซลีกู ทาํไมไมพ่ดูละ่ แมจ่ะฟงั 

เจา้เงาะ   กห็มอ่มแมห่ยดุเสยีทซีพีะ่ยะ่ค่ะ ขา้จะไดพ้ดู 
มณฑา อุ๊ย ต๊ายตาย ดุกเ็ป็นดว้ย เอา้ เอาเถอะ แมห่ยุดละ โอ คนดี

ของแม ่น่ารกัจรงิ 
(ศนูยศ์ลิปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัพายพั. 2537: 82) 

 
 เพิม่พฤตกิรรมใหน้างมณฑากบัทา้วสามนตเ์ดนิเกาะหลงักนัเขา้กระทอ่มดงัน้ี  

         
         มณฑา เอา้ทา่นตา เกาะฉนัใหแ้น่น (พาเดนิขา้มสะพาน) 

สามนต ์ ทา่นยายปลอ่ยน่ะ ขนืปลอ่ยละฉนัแยเ่ชยีว 
      -เลน่ตะโพนเดนิขา้มสะพาน- 
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     -ทา้วสามนตต์กสะพาน- 
 สามนต ์ (ตกีรรเชยีง กนักระแทก) โอย ทา่นยาย ไมไ่หวแลว้ โอย 

ตะโพกเคลด็ไปหมดแลว้ ฉนัไปละน่ะ 
มณฑา อุ๊ย มาเถอะน่า ทา่นตา จะบน่เอาอะไร กท็า่นตาหรอืมใิชล่ะ 

ทีส่ ัง่ใหเ้ขามาปลกู 
   (ศนูยศ์ลิปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัพายพั. 2537: 90) 

 

  เตมิบทตลกของตวัละครเสนาเมื่อนางมณฑาแสดงท่าทางดใีจทีเ่หน็พระสงัขม์รีปูร่าง

งดงาม เสนาจงึรอ้งเพลงประกอบทา่ทางของนางมณฑาดงัเน้ือหาวา่ 

 
   ผวิเน้ือเรอืเหลอืงเรอืงรอง เปลง่ปลัง่ดงัทองนพคุณ 

   (ทอด) งามเลศิเหลอืมนุษยส์ดุแลว้พอ่ ปากคอคิว้ตาเหมอืหน้าหุน่ 
    -นางมณฑาออกทา่หุน่กระบอก- 

เสนา (รอ้งหุน่กระบอก) อู่ อ ูอู๊ อ ู เทงิปง ๆ ๆ ๆ 
   จะกลา่วถงึพระอภยัวไิลเหลอื ไปหลงเชื่องนางฝรัง่ชาวกงัฉิน 
   ออกมานัง่ส ัง่พญาพานรนิทร ์ ใหอ้ยูก่นิขีไ้ก่ทีใ่นเมอืง 
      เจรจา 

สามนต ์  (ตนีางมณฑา) ทา่นยาย 
มณฑา  วา้ย ตาเถรตกตกึ 
สามนต ์  เฮย้ อา้ยเสนาหยดุ อะไรของมงึวะ 
เสนา ไมท่ราบเกลา้พะ่ยะ่คะ่ เหน็หมอ่มแมอ่อกหุน่ ขา้

พทุธเจา้ก ็เลยช่วยรอ้งใหซ้พีะ่ยะ่คะ่ 
มณฑา  เสอืกนกัเชยีวเจา้น่ี 

(ศนูยศ์ลิปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัพายพั. 2537: 88) 
 
  2.2.2. การเพิม่อารมณ์ขนัทีเ่ป็นเหตุการณ์ปจัจุบนั โดยการแทรกเรื่องลอตเตอรีซ่ึง่ไม่
มใีนสมยัรชัการที ่2 ดงัน้ี 
 
  มณฑา  ทา่นตาขา เรว็ ๆ คะ่ 

สามนต ์  เรว็อะไรทา่นยาย 
มณฑา  อุ๊ย ทีน้ี่ละ รวย ๆๆ ละ 
สามนต ์ รวยอะไรทา่นยาย รวยเงนิรวยทอง รวยหวยหรอื

รวยลอตเตอรี ่
มณฑา อุ๊ย ยิง่กวา่นัน้เจา้คะ ทา่นตา รวยลอตเตอรีน่่ะ มนั

ไมไ่ดช้ีไ้ซรร้วยอยา่งน้ีหรอก 
(ศนูยศ์ลิปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัพายพั. 2537: 87) 



116 
 

  ผลจากการศกึษาทําใหส้รุปไดว้่าบทละครนอกเรื่องสงัขท์องตอนมณฑาลงกระท่อมน้ียดึ
อารมณ์ขนัตามบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ ์มกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิอารมณ์ขนั
เพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้ 
 
 ผลจากการศกึษาเปรยีบเทยีบบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธก์บับทละคร
เรื่องสงัขท์องฉบบัต่างๆ แสดงใหเ้หน็ว่าลกัษณะเด่นของบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราช
นิพนธ์คอืการนําตวัละครที่มฐีานะสูงโดยเฉพาะกษัตรยิ์มาล้อเลยีนซึ่งกวสีามารถทําใหเ้กดิความ
ขบขนัได้อย่างโดดเด่นเหนือกว่าบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัอยุธยา เป็นผลมาจากผูแ้ต่งบท
ละครนอกฉบบัอยุธยาเป็นสามญัชนจงึไม่มคีวามรู้ความเขา้ใจชีวติความเป็นอยู่ของกษัตรยิ์และ   
เชือ้พระวงศอ์ย่างแทจ้รงิจงึลอ้เลยีนไดไ้ม่ดเีท่าฉบบัพระราชนิพนธ ์อกีทัง้การทีช่าวบา้นจะลอ้เลยีน
บุคคลทีม่ฐีานะสงูมอีาํนาจใหคุ้ณใหโ้ทษแก่ตนไดก้เ็ป็นสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั ในขณะ
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยัทรงเคยเป็นทัง้สามญัชนและเป็นกษตัรยิ ์จงึกล่าวไดว้่า
ทรงมคีวามรูค้วามเขา้ใจละครนอกแบบชาวบา้นและเขา้ใจชนชัน้สงูเป็นอย่างด ีอกีทัง้การทีพ่ระองค์
เป็นพระมหากษัตรยิ์เองจงึทําให้สามารถล้อเลียนหรอืกล่าวถึงกษัตรยิ์ในลกัษณะต่างๆ ได้อย่าง
เต็มที่ ประกอบกบัพระอจัฉรยิภาพในการประพนัธ์ทําใหบ้ทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราช
นิพนธส์รา้งความขบขนัและความสนุกสนานไดม้ากกวา่ฉบบัอื่นๆ 
 ในส่วนบทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอน มณฑาลงกระท่อม แม้นําบทละครนอก         
เรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธม์าดดัแปลง แต่กไ็ม่สามารถนําเสนออารมณ์ขนัไดเ้หมอืนตน้ฉบบั 
โดยลกัษณะเด่นของบทละครนอกเรื่องสงัขท์องเกดิจากคนทีม่ฐีานะตํ่าคอืเจา้เงาะไดก้ลัน่แกลง้คนที่
มฐีานะสงูกวา่คอืกษตัรยิ ์พอ่ตา พีเ่ขย พีภ่รรยา ฯลฯ ทาํใหผู้อ้่านเกดิความรูส้กึสนุกสนานรว่มไปกบั
เจ้าเงาะ การที่บทละครนอกเรื่องสงัขท์อง ตอน นางมณฑาลงกระท่อม ตดัตอนใหม้ขีนาดสัน้โดย
นําเสนอเฉพาะเหตุการณ์ทีส่รา้งอารมณ์ขนั แต่กท็ําใหข้าดความต่อเน่ืองของเน้ือหา เช่น เหตุการณ์
ประชดประชนันางมณฑาของเจา้เงาะ ไม่ทําใหเ้กดิอารมณ์สะใจเหมอืนฉบบัพระราชนิพนธ์เพราะ 
ไม่มเีหตุการณ์ที่ทา้วสามนต์ดูถูกและคดิกําจดัเจา้เงาะ เมื่อทา้วสามนต์ใหน้างมณฑามาขอรอ้งให ้
เจ้าเงาะไปตีคลีและถูกเจ้าเงาะดูถูกจงึไม่เกิดความรู้สกึขบขนัด้วยความรู้สกึเหนือกว่าหรอืได้รบั   
ชยัชนะของตวัละครเอกเหมอืนฉบบัพระราชนิพนธ์ และแมบ้ทละครนอกเรื่องสงัขท์อง ตอน นาง
มณฑาลงกระทอ่ม นําเสนออารมณ์ขนัผา่นตวัละครชัน้สงูเชน่เดยีวกบับทพระราชนิพนธ ์เช่น การให้
นางมณฑาเป็นคนช่างพูด การใหท้า้วสามนต์และนางมณฑาเกาะเอวกนัเตน้ กเ็ป็นการใหต้วัละคร
แสดงกริยิาน่าขบขนัขึน้มาเอง ไม่ไดเ้กดิจากการกลัน่แกลง้ของเจา้เงาะ อารมณ์ขนัทีเ่กดิขึน้จงึเกดิ
จากการเหน็พฤตกิรรมน่าขบขนัของตวัละครเท่านัน้แต่ขาดความรูส้กึร่วมสนุกสนานหรอืขบขนัไป
กบัตวัละครของผูอ้า่นจงึเป็นอารมณ์ขนัทีใ่หค้วามรูส้กึแตกต่างจากบทพระราชนิพนธ ์
   



บทท่ี 5  
บทบาทหน้าท่ีของอารมณ์ขนัในบทละครนอกเร่ืองสงัขท์องต่อสงัคม 

 
 สิง่ทีถู่กสรา้งขึน้มาในสงัคมนัน้ไม่ไดเ้กดิขึน้มาลอยๆ แต่เกดิขึน้มาอย่างมจุีดมุ่งหมายของ
ผูส้รา้ง ดงันัน้ทุกสิง่จงึมบีทบาทหน้าทีข่องตนเองและหากสิง่ใดคงอยู่ในสงัคมไดย้าวนานย่อมแสดง
ใหเ้หน็ว่าสิง่นัน้สามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมได้เป็นอย่างด ีในขณะเดยีวกนัก็แสดง  
ใหเ้หน็วา่สิง่นัน้สามารถทาํหน้าทีข่องตนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย  
 บทละครนอกเรื่องสงัข์ทองก็เช่นกนัเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัทรง   
พระราชนิพนธ์ขึน้ใหม่ในสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น ปรากฏว่าบทละครนอกเรื่องน้ีไดร้บัความนิยม
เป็นอย่างมากสงัเกตได้จากมีการนําบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ไปเล่าต่อ        
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงละครนอก การแสดงละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ การ์ตูน นิทาน    
รอ้ยแกว้ ฯลฯ จนถงึปจัจุบนั กล่าวไดว้่าเรื่องสงัขท์องไม่เคยห่างหายไปจากสงัคมไทยเลยแสดงให้
เหน็ว่าบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์สามารถตอบสนองความต้องการของคนใน
สงัคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดแีละมบีทบาทหน้าทีส่าํคญัต่อสงัคมไทย 

 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของอารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองต่อสังคมน้ี          
เป็นการศึกษาเฉพาะบทบาทหน้าที่ของอารมณ์ขนัที่ปรากฏในบทละครนอกฉบบัพระราชนิพนธ์
เทา่นัน้ โดยไดผ้ลการศกึษาดงัน้ี 
  
 1. อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องสรา้งความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
 2. อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องชว่ยลดความเครยีด 
 3. อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องเป็นเครือ่งมอืในการอบรมสัง่สอน 
 
1. อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องสรา้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 บทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธเ์ป็นวรรณคดทีีป่ระพนัธข์ึน้เพื่อสรา้งความ
สนุกสนานเป็นหลกั ดงันัน้บทบาทแรกของวรรณคดเีรื่องน้ีจงึเป็นการสรา้งความเพลิดเพลนิและ
ความบนัเทงิใจแก่ผูอ้า่นและสงัคม 
  ความบนัเทงิแมไ้ม่ใช่หน่ึงในปจัจยัสีแ่ต่กม็คีวามสาํคญัต่อการดํารงชวีติของมนุษย ์เพราะ
มนุษยไ์ม่ไดต้อ้งการเพยีงอาหาร ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่มและทีอ่ยู่อาศยัซึง่เป็นความตอ้งการทาง
รา่งกายเท่านัน้ มนุษยย์งัมคีวามตอ้งการทางดา้นจติใจดว้ย ความตอ้งการทางจติใจประการหน่ึงคอื
ความตอ้งการความสนุกสนานเพลดิเพลนิ เพราะความสนุกสนานเพลดิเพลนิทําใหม้นุษยด์าํรงชวีติ
อยูไ่ดอ้ยา่งมคีวามสขุ ซึง่อารมณ์ขนัตอบสนองความตอ้งการน้ีไดเ้ป็นอยา่งด ี    
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  บทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั
สรา้งความอารมณ์ขนัก่อใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิจากความรูส้กึดงัน้ี 
 

1.1. ความเพลิดเพลินจากความรู้สึกเหนือกว่า 
อารมณ์ขนัที่เกดิจากความรูส้กึเหนือกว่าเกดิขึน้เพราะผู้อ่านรูส้กึว่าตนเองเหนือกว่าสิง่ที ่  

ทาํใหเ้กดิความขบขนั การถอืวา่ตนเองเหนือกวา่ทาํใหก้ารหวัเราะหรอืการแสดงความขบขนัเป็นการ
แสดงความรูส้กึมชียั บางครัง้อาจแฝงความรูส้กึเหยยีดหยามเยย้หยนัและมคีวามรูส้กึเกลยีดชงัลงไป
ด้วยเพราะรูส้กึว่าสิง่ที่น่าหวัเราะนัน้ตํ่ากว่า ด้อยกว่าหรอืโง่เขลากว่า ฯลฯ ความรูส้กึเหนือกว่าที ่  
ทาํใหเ้กดิความขบขนัในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธม์ ี2 ประการ คอื 
 
 1.1.1. ความเหนือกว่าจากการสวมรอยเป็นตวัละครหรือการเข้าข้างตวัละคร 
 การสวมรอยเป็นตัวละคร หมายถึง การที่ผู้อ่านนําความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร     
มาเป็นความรูส้กึนึกคดิของตน ส่วนการเขา้ขา้งตวัละคร หมายถึง การที่ผูอ้่านเลอืกวางตนใหอ้ยู ่ 
ฝา่ยเดยีวกบัตวัละครในเรือ่ง โดยตวัละครทีผู่อ้า่นมกัสวมรอยหรอืวางตนใหอ้ยูฝ่า่ยเดยีวกนัมากทีสุ่ด
คอืตวัละครเอก เพราะตวัละครเอกเป็นผูด้ําเนินเรื่องตัง้แต่ต้นจนจบ การที่ผูอ้่านติดตามเน้ือเรื่อง     
กเ็ท่ากบัตดิตามตวัละครเอกดว้ย นอกจากตวัละครเอกแลว้ผูอ้่านสามารถสวมรอยเป็นตวัละครอื่นๆ 
ไดเ้ชน่กนั เป็นเพราะในชวีติจรงิมนุษยม์หีลายบทบาทในคนคนเดยีว เชน่ คนทีเ่ป็นพีอ่าจมฐีานะเป็น
น้องดว้ย คนที่เป็นพ่อตากเ็คยเป็นลูกเขยมาก่อน ฯลฯ การที่ผูอ้่านมหีลายบทบาทเอื้อใหส้ามารถ
สวมรอยหรอืเขา้ขา้งตวัละครได้หลายตวัอย่างไม่จํากดั โดยหากตวัละครมสีถานภาพ บุคลกิหรอื
ลกัษณะนิสยัสอดคลอ้งกบัผูอ้่านกจ็ะทาํใหผู้อ้่านสวมรอยเขา้ขา้งไดง้า่ยขึน้ เช่น คนทีเ่ป็นภรรยาอาจ
สวมรอยหรอืเขา้ขา้งนางมณฑา คนทีเ่ป็นน้องอาจสวมรอยหรอืเขา้ขา้งรจนาไดง้า่ยขึน้ ฯลฯ 
 การสวมรอยหรอืการเขา้ขา้งตวัละครทาํใหใ้นขณะอ่านวรรณคดนีอกจากจะไดต้ดิตาม
เน้ือเรื่องและพฤตกิรรมของตวัละครแลว้ ยงัทําใหผู้อ้่านรบัความรูส้กึของตวัละครมาเป็นความรูส้กึ
ของตนมคีวามรู้สกึทุกข์ สุข สนุกสนาน เสยีใจ ฯลฯ ร่วมไปกบัตวัละครราวกบัเรื่องที่เกิดขึ้นนัน้   
เป็นเรือ่งของตนเองหรอืเป็นเรือ่งของฝา่ยเดยีวกบัตนเอง ทาํใหก้ารอา่นวรรณคดนีัน้มรีสชาตมิากขึน้ 
 ตวัอย่างหากผู้อ่านสวมรอยหรืออยู่ฝ่ายเดียวกบัพระสงัข์ย่อมรู้สึกสนุกสนานร่วม    
ไปกบัพระสงัขท์ีก่ลัน่แกลง้หกเขยดว้ยความสนุกสนานดงัคาํประพนัธว์า่ 
 
     เมือ่นัน้  พระสงัขส์รวลสนัตก์ลัน้หวัรอ่ 
    ยิม้พลางทางตรสัตดัพอ้ เอออะไรใจคอเหมอืนปลาซวิ 

แลว้เอามดีกรดีลบักบัศลิา ทัง้หกตกประหมา่หน้าน่ิว 
มอืบบีหนีบจมกูไวส้องน้ิว อยา่บดิพลิว้ดุกดกิพลกิแพลง 
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ทาํเงือ้มดีกระหยบัจบัจอ้ง ทีใ่จชัว่กลวัรอ้งจนเสยีงแหง้ 
เอาแลว้นะฉะเชอืดเลอืดแดง จมกูแหวง่โหวว่ิน่สิน้ทุกคน 

(บทละครนอก.2545:119) 
 
   หรอืรบัรูอ้ารมณ์ที่ไดจ้ากการเยาะเยย้ผูอ้ื่น ซึ่งเป็นการสมัผสัความรูส้กึแห่งชยัชนะ
รว่มกบันางรจนาทีไ่ดเ้ยาะเยย้พระธดิาทัง้หกและหกเขยดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

    เมือ่นัน้   รจนาเถยีงทะเลาะเยาะหยนั 
ชา่งแคะไดค้อ่นวา่สารพนั  ฝากไวก้ีว่นัจะเอาไป 
อยา่อือ้องึมงึมนักระนัน้นะ  ไมล่ดละกนัดอกจะบอกให ้
ผวัพีร่อดตวัเพราะผวัใคร  เหน็เขาไมว่า่ไรแลว้ไดท้ ี

      (บทละครนอก.2545:171) 
 
 การสวมรอยน้ีไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นตวัละครเอกเสมอไป ผูอ้่านทีเ่ป็นภรรยาสามารถสวม
รอยเป็นนางมณฑาหรอืพระธดิาทัง้หกทีต่ําหนิสามทีีไ่รค้วามสามารถของตน ดงัตวัอยา่งคาํประพนัธ์
ในเหตุการณ์ทีท่า้วสามนตใ์หน้างมณฑาไปขอรอ้งเจา้เงาะใหม้าตคีลกีบัพระอนิทร ์นางมณฑาตําหนิ
ทา้วสามนตท์ีเ่คยรงัเกยีจเจา้เงาะวา่ 
 

เมือ่นัน้   โฉมนางมณฑาเสน่หา 
น่ิงเสยีไมค่าํนบัรบัวาจา  นางนัง่นินทาวา่เปรยีบเปรย 
จนจรงิจะวิง่ไปหาเงาะ  น่าหวัเราะหนกัหนาเจา้ขา้เอ๋ย 
สิน้มานะสะทะแลว้พระเอย  เงาะเงยกจ็ะใหไ้ปงอ้งอน 

วา่พลางทางยิม้แยม้หยนั แลว้ลุกจากแท่นสวุรรณบรรจถรณ์ 
พรัง่พรอ้มสาวสรุางคนิกร  บทจรไปยงับา้นปลายนา 

(บทละครนอก.2545: 156) 
 
 ภาพที่สะท้อนผู้อ่านที่น่าสนใจคือการร่วมกลัน่แกล้งหรอืการเข้าข้างตวัละครเอก   
ของผูอ้่านน้ีบางครัง้กไ็รข้อ้จํากดั เพราะแมต้วัละครกลัน่แกล้งผูอ้ื่นจนเกนิพอดหีรอืมพีฤตกิรรมที ่ 
ไม่สมควรแต่ผูอ้่านกย็งัร่วมขบขนัไปดว้ยจนลมืนึกถงึความเหมาะสมหรอืความถูกต้อง เช่น ผูอ้่าน 
ไม่รู้สึกสงสารเห็นใจหกเขยเลยเมื่อเห็นพระสงัข์กลัน่แกล้งโดยการตัดจมูกตัดหูจนลืมนึกไปว่า    
เป็นการกระทําทีเ่กนิกว่าเหตุหรอืไม ่หรอืผูอ้่านรูส้กึสะใจไปกบัรจนาทีโ่ตเ้ถยีงหกธดิาและบดิาอยา่ง    
ไม่ลดละจนลืมนึกไปว่าสาเหตุเกิดจากตัวรจนาเองที่เลือกคู่ครองไม่เหมาะสมกับสถานภาพ        
ของครอบครวัโดยไมย่อมอธบิายเหตุผล  เป็นผลมาจากจากความยุตธิรรมตามความรูส้กึของผูอ้่าน
ว่าตวัละครเหล่านัน้สมควรถูกกลัน่แกลง้แลว้เป็นความรูส้กึสมใจทีไ่ดร้บัชยัชนะหรอืผูร้า้ยถูกกําจดั 
สุธา ศาสตร ี (2526: 27-28) กล่าวว่าความยุตธิรรมตามความรูส้กึน้ีเป็นความรูส้กึสมใจบุคคล       
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ในสงัคมและเป็นไปตาม อุดมคตขิองสงัคม จงึทาํใหอ้ารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องสามารถ
สะทอ้นธรรมชาตขิองคนไทยไดท้างหน่ึง 
 
 1.1.2. ความเหนือกว่าในฐานะผูอ่้าน 
 ผูอ้่านเป็นผูเ้ฝ้ามองเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในเรื่องทําใหเ้ป็นผูรู้เ้รื่องราวมากกว่าตวัละคร 
อกีทัง้เรื่องสงัข์ทองแพร่หลายอยู่ในสงัคมไทยมาเป็นเวลานานแล้วผู้อ่านส่วนมากจงึรู้เหตุการณ์
ต่างๆ ในเรื่องเป็นอย่างดแีลว้ ความรูน้ี้ทําใหผู้อ้่านเกดิความรูส้กึเหนือกว่าตวัละคร และเกดิความ
ขบขนัเพราะผูอ้า่นรูใ้นสิง่ทีต่วัละครไมรู่ห้รอืรูว้า่สิง่ทีต่วัละครกาํลงัประพฤตปิฏบิตันิัน้เป็นสิง่ทีผ่ดิ  
 ดงัตวัอย่างเมื่อพระสงัข์หลอกบรวิารยกัษ์ ผูอ้่านซึ่งเฝ้ามองเหตุการณ์น้ีรูว้่าบรวิาร
ยกัษ์กาํลงัถูกหลอกทาํใหเ้กดิความรูส้กึขบขนัในความไมรู่ข้องบรวิารยกัษ์ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

บดันัน้   หมูม่ารทหารน้อยใหญ่ 
เหน็พระสงัขน์ัง่อยูบ่นตน้ไทร มไิดรู้จ้กัแต่สกัตน 
เพง่พศิดพูลางไมว่างตา  คดิวา่เทวาในไพรสณฑ ์
ผวิพรรณผุดผาดประหลาดคน ใหง้วยงงฉงนสนเทห่ใ์จ 
จงึถามวา่ดกู่อนเทวา  เหน็เจา้เงาะเหาะมามัง่หรอืไม ่
อยา่แกลง้กลา่วคาํอาํไว ้  จงบอกไปตามจรงิบดัน้ี 

เมือ่นัน้   พระสงัขฟ์งัคาํยกัษ ี
บอกพลางทางยกมอืชี ้  เหน็เหาะไปทศิน้ีนะขนุมาร 

บดันัน้   ยกัษาไดฟ้งัวา่ขาน 
ดใีจเสอืกสนลนลาน  เหาะทะยานตดิตามไปพลนั 

(บทละครนอก. 2545: 72-73) 
  
 เหตุการณ์เมือ่เจา้เงาะเดนิทางไปถงึเมอืงสามนตเ์หล่าเดก็เลีย้งโคเหน็เจา้เงาะมรีปูรา่ง
แปลกประหลาดกเ็กดิความสงสยัไปต่างๆ นานาทําใหผู้อ้่านรูส้กึขบขนัในความไม่รูข้องเดก็เลีย้งโค
ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

ครัน้ออกมาถงึทีท่าํไร ่ จงึปลอ่ยโคไวใ้หก้นิหญา้ 
เหน็เงาะยนือยูบ่นคนันา  อา้ยน่ีบา้หรอืมใิชไ่ยอยา่งน้ี 
รปูรา่งหวัหกูด็แูปลก  ลางคนวา่แขกกะลาส ี
อยา่ไวใ้จมนัมกัควกัเอาด ี  นึกกลวัเตม็ทีว่ ิง่หนีพลาง 
บา้งวา่อา้ยน่ีลงิทโมนใหญ่  บา้งเถยีงวา่ทาํไมไมม่หีาง 
หน้าตามนัขนัยงิฟนัฟาง  หรอืจะเป็นผสีางทีก่ลางนา 

(บทละครนอก. 2545: 78) 
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 เมื่อพระสงัขถ์อดรปูแลว้มรีปูรา่งงดงามนางมณฑาคดิว่าเป็นเทวดาจะทาํความเคารพ
ก็ทําให้ผู้อ่านรู้สึกขบขันในความไม่รู้ของตัวละครเพราะผู้อ่านรู้ดีว่าพระสังข์กับเจ้าเงาะเป็น         
คนเดยีวกนัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   นางมณฑาแลดไูมรู่จ้กั 
คดิวา่เทวาสรุารกัษ์  อกใจทกึทกัใหค้รัน่ครา้ม 
นางนบนอบหมอบกรานกราบไหว ้ ลกูสาวยดุฉุดไวแ้ลว้รอ้งหา้ม 
พระมารดาน่ิงอยูไ่มรู่ค้วาม  ลกูเขยถอดเงาะงามแลว้เป็นไร 

       (บทละครนอก. 2545: 165) 
 
 จากตวัอย่างแสดงใหเ้หน็ว่าความรูส้กึเหนือกว่าในฐานะผูอ้่านน้ีทําใหเ้กดิอารมณ์ขนั
ไดเ้พราะผูอ้่านรูส้กึว่าตวัละครดอ้ยกว่าหรอืโง่เขลากว่าตน และแสดงใหเ้หน็ว่าความนิยมวรรณคดี
ของสังคมไทยในอดีตไม่ได้เกิดจากความแปลกใหม่ของเน้ือเรื่อง เพราะผู้อ่านสามารถรู้สึก
สนุกสนานกบัเรื่องราวทีต่นรูจ้กัดอียูแ่ลว้ แต่ความสนุกสนานเกดิจากความรูส้กึพงึพอใจทีไ่ดร้บัจาก
เหตุการณ์หรอืเรื่องราวในเรื่อง ดงันัน้จงึสามารถอ่านเรื่องเดมิซํ้าๆ เพื่อรบัความรูส้กึสุขใจไดห้ลายๆ 
ครัง้ 
 
 1.2. อารมณ์ขนัจากเหน็ความไม่เข้ากนั 

 อารมณ์ขนัน้ีเกดิจากมนุษยม์แีบบแผนในการดําเนินชวีติทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ทําให้
เกดิรูปแบบปกต ิรูปแบบปกตน้ีิเป็นความรูส้กึพืน้ฐานของสงัคม ดงันัน้เมื่อมกีารปฏบิตัตินแตกต่าง
จากทีค่วรเป็นกท็าํใหผู้พ้บเหน็เกดิอารมณ์ขนัขึน้ เพราะผูท้ีป่ฏบิตันิัน้ไมไ่ดท้าํตามอยา่งทีอ่ยา่งทีค่วร
จะเป็นหรอืตามทีค่นทัว่ไปคาดหวงั ความไม่เขา้กนัทีท่ําใหเ้กดิความขบขนัในบทละครนอกเรื่อง  
สงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธม์ ี2 ประการ คอื 

 
 1.2.1. ความไม่เข้ากนัระว่างตวัละครกบัสถานภาพ 
  สถานภาพของคนเป็นสิง่กําหนดว่าคนนัน้ควรมบีทบาทหรอืพฤตกิรรมอย่างไร การที่

ตวัละครมพีฤตกิรรมไมส่อดคลอ้งกบัสถานภาพทาํใหเ้กดิความขบขนัขึน้  
  ดงัตวัอย่างเช่นท้าวสามนต์ซึ่งมสีถานภาพเป็นกษตัรยิ์ เป็นผูช้าย เป็นสามขีอง     

นางมณฑา เป็นบดิาของนางรจนา เป็นพ่อตาของหกเขยและเจ้าเงาะ สถานภาพเหล่าน้ีเป็นสิง่ที่
กําหนดบทบาทหรอืพฤตกิรรมของทา้วสามนต์ว่าควรประพฤตปิฏบิตัตินอย่างไรตามครรลองอนัดี
งามของสงัคม เชน่ ในฐานะกษตัรยิท์า้วสามนตต์อ้งประพฤตติามหลกัทศพธิราชธรรมซึง่เป็นจรยิวตัร
หรอืเป็นคุณธรรมประจําตนของผู้ปกครองบ้านเมอืง อีกทัง้กษัตรยิ์เป็นจอมทพัของเหล่าข้าราช
บรพิารทา้วสามนต์ควรมคีวามสามารถและความกลา้หาญ ฯลฯ แต่ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์อง
ฉบบัพระราชนิพนธ์ทา้วสามนต์บกพร่องในหลกัทศพธิราชธรรมหลายประการ เช่น มกัแสดงความ
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โกรธ ขาดความเทีย่งธรรม ฯลฯ หรอืเมื่อมขีา้ศกึศตัรูทา้วสามนต์กลบัแสดงความหวาดกลวัและคดิ
หนีเอาตวัรอด ดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   ทา้วสามนตต์ระหนกตกประหมา่ 

ใหค้ดิครา้มครัน่หวัน่วญิญาณ์ เหลยีวซา้ยแลขวาละลา้ละลงั 
ความกลวัตวัสัน่งนังก  เพอ้พกพดูจาเหมอืนบา้หลงั 
คอ่ยกระซบิถามเมยีเงีย่หฟูงั  เสยีงอะไรตงึตงัดงัเหมอืนปืน 
เอ๊ะกอูยูแ่ลว้นะเสนี  เหน็ไพรจีะมากมายหลายหมืน่ 
น่ีหากวา่กลา้หาญพานยัง่ยนื จงึไมต่ื่นตระหนกตกใจ 
เสยีแต่แก่ชราหตูามวั  ทัง้ตวักเ็จบ็ปวดปว่ยไข ้
ถา้หนุ่มแน่นแมน้เหมอืนแต่ก่อนไซร ้ จะเกรงกลวัอะไรกบัไพร ี
เหวยหมูม่าตยาขา้เฝ้า  อยา่งไรเลา่เราจะสูห้รอืจะหนี 
กเูหน็เหลอืกาํลงัแลว้ครัง้น้ี  สดุทีจ่ะตา้นต่อใหท้อ้แท ้
ไดย้นิคนขา้งหลงักระทัง่ไอ  ตกใจจรงิจรงิออกวิง่แร ่
รอ้งเรยีกเมยีตวัสัน่วา่นัน่แน่  เสยีงแซ่น่ากลวัทัง้ร ัว้วงั 

(บทละครนอก. 2545: 145-146) 
 
  ทา้วสามนต์มพีฤตกิรรมทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัสถานภาพความเป็นผูช้ายและสามทีีค่วรมี

ความกล้าหาญและเป็นที่พึ่งแก่ภรรยา แต่ในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ ์       
ท้าวสามนต์กลบัต้องให้นางมณฑาซึ่งเป็นผู้หญิงและเป็นภรรยาตักเตือนจึงได้สติดงัตัวอย่างคํา
ประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   ทา้วสามนตล์นลานจะวิง่หนี 

นางมณฑาครา่มอืไวท้นัท ี  ทา้วไดส้มประดกีแ็ลด ู
(บทละครนอก. 2545: 147) 

 
 ในฐานะพ่อตาทา้วสามนต์มสีถานภาพเหนือกว่าเจา้เงาะผูเ้ป็นลูกเขย แต่ในบทละคร

นอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธท์า้วสามนตก์ลบัแสดงความหวาดกลวัเจา้เงาะดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตต์ื่นกลวัตวัสัน่ 
ไมสู่ไ้มร่บหลบเป็นควนั  งนังนังกงกพลดัตกเตยีง 
สาํคญัวา่เงาะตถีกูศรีษะ  สิน้สตมิานะรอ้งเตม็เสยีง 
น่ีแน่ยายดทูหีรอืทีเ่พรยีง  หวัขา้แตกกีเ่สีย่งไมรู่เ้ลย 
นางมณฑาวา่ไฮท้ีไ่หนนัน่  เมือ่ดอียูท่ ัง้นัน้น่ีพอ่เอ๋ย 
ตื่นเตน้เชน่น้ีขา้มเิคย  ลกูเขยของตวักลวัมนัไย 
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ทา้วสามนตว์า่กลา้กอ็ยา่หนี  เหลอืกาํลงัแลว้พีไ่มอ่ยูไ่ด ้
วา่พลางเหวีย่งวดัสะบดัไป  เมยียดุฉุดไวพ้ลัวนั 

(บทละครนอก. 2545: 140) 
 
 จากตวัอย่างพฤติกรรมของทา้วสามนต์ไม่สอดคล้องกบัสถานภาพของตนเองทําให ้  

ผูพ้บเหน็เกดิความรูส้กึขบขนั 
 
 1.2.2. ความไม่เข้ากนัระว่างตวัละครกบัความคาดหวงัของผูอ่้าน 
  สถานภาพและบทบาทของตวัละครนอกจากกําหนดบทบาทและพฤติกรรมของตวั
ละครแลว้ยงัทาํใหผู้อ้่านเกดิความคาดหวงักบัตวัละครดว้ย เมื่อตวัละครมคีุณลกัษณะหรอืพฤตกิรรม
ทีแ่ตกต่างจากความคาดหวงัของผูอ้า่นอยา่งสิน้เชงิทาํใหเ้กดิความขบขนัขึน้  
  ดงัตวัอย่างตวัละครพระสงัขแ์ละนางรจนาเป็นละครที่มฐีานะสูงและตวัเอกของเรื่อง 
ผู้อ่านย่อมคาดหวงัว่าตัวละครเอกควรปฏิบตัิต่อกนัด้วยความรกัความห่วงใย เมื่อเห็นภาพการ
ทะเลาะโตเ้ถยีงกนัราวกบัชาวบา้นของตวัละครเอกยอ่มทาํใหเ้กดิความรูส้กึผดิไปจากทีค่าดทาํใหเ้กดิ
ความขบขนัขึน้ดงัคาํประพนัธว์า่ 
     

 แลว้วา่น่าชงัชา่งทาํเยยี ชงิเงาะทะเลาะเมยีมีไ่ป 
ดดูู๋ยงัดือ้เขา้ยือ้ครา่  ยิง่วา่แลว้ยงัหาฟงัไม ่
จะเอาเงาะของเขาไปเผาไฟ  ทาํไดไ้มเ่กรงขม่เหงกนั 
หรอืเจา้ชอบใจจะใสเ่ลน่  จะไดเ้ป็นนางเงาะเหมาะขนั 
นอกรตีน้อยหรอืมอืคนัคนั  จะใครร่นัเขา้สกัผางนางคนด ี

ทรงเอยทรงฤทธิ ์  ชอบผดิจะรบัใสเ่กศ ี
แมน้ไมเ่มตตาจะฆา่ต ี  น้องน้ีจะสูม้ว้ยมุด 
พระสวมเงาะรา้ยขายหน้าเมยี จะชงิเอาเผาเสยีใหส้ิน้สดุ 
ถงึพระเรีย่วแรงจะแยง่ยดุ  ผดิชอบแขนหลุดไมว่างมอื 

น่าเอยน่าหวัเราะ  เกอ้แลว้น่ีเงาะของเจา้หรอื 
กลบัเถยีงเสยีงแขง็เขา้แยง่ยือ้ เอออะไรใจดือ้จรงิจรงิเจยีว 
ถงึเจา้มใิหก้ไ็มฟ่งั  น่าชงัน้อยหรอืนางมอืเหนียว 
ฮดึฮดัขดัเขมรเป็นเกลยีว  แยง่ยดุฉุดเหน่ียวกนัไปมา 

(บทละครนอก. 2545: 109) 
 
 หรือตัวอย่างพฤติกรรมของเด็กเลี้ยงโคที่เข้ามาช่วยเงาะจากการฉุดคร่าของ      
เหล่าเสนา แต่เมื่อเหล่าเสนอว่าหากใครบอกวธิลี่อลวงเจา้เงาะเขา้วงัไดจ้ะใหข้นมเป็นการตอบแทน 
เหล่าเด็กเลี้ยงโคกลบัแย่งชิงกนัตอบเพราะอยากได้ขนม พฤติกรรมน้ีผิดไปจากความคาดหวงั    
ของผูอ้่านเพราะเดก็เลีย้งโคเปลีย่นพฤตกิรรมอย่างฉบัพลนัจากผูช้่วยเหลอืเจา้เงาะเป็นผูช้่วยเหลอื
เหล่าเสนาดงัคาํประพนัธว์า่ 
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บดันัน้   เสนาฮกึฮกัชกัหวาย 
เหมเ่จา้เหลา่น้ีหลงัจะลาย  อยา่วุน่วายอา้ยหวัเหาเต่าเลน็ 
รบัสัง่ใหเ้อาตวัอา้ยเงาะปา่  จะทอดพระเนตรหน้าตาไมเ่คยเหน็ 
มนัเป็นใบบ้า้วา่ยากเยน็  เอง็รูใ้จไดเ้ล่นกบัมนัมา 
เคยอยา่งไรจงบอกอยา่หลอกกนั ใหไ้ดม้นัเขา้ไปถวายหน้า 
กจูะใหข้นมเขง่ของทยา  กนิอรอ่ยหนกัหนาประสาจน 

  บดันัน้   ฝงูเดก็ดใีจเสลอืกสลน 
ต่างชงิกนับอกออกลน  แต่เป็นคนแลว้อยา่ฉุดใหเ้หน่ือยแรง 
ถา้ขนืยกัเยา้เซา้ซี ้  มนัขดัใจจะหนีไปแอบแฝง 
จงใหไ้ปเกบ็ดอกไมแ้ดง  มาผกูปลายไมแ้กวง่แต่ไกลไกล 
คอ่ยวิง่รอรอลอ่เลน่  เงาะเหน็กจ็ะผลุนหมนุไล ่
จะพาไปถงึวงัไดด้งัใจ  เอาขนมมาใหข้า้เถดิรา  

(บทละครนอก. 2545: 92) 
 
 หรอืพฤตกิรรมถอืตวัของตายายเมื่อทา้วยศวมิลปูนบําเหน็จที่ช่วยดูแลนางจนัทเ์ทวี
และพระสงัขโ์ดยใหท้รพัยส์นิและใหด้าํรงตําแหน่งนายบา้น ตายายไดร้บัรางวลักถ็อืตวัไมท่กัทายใคร
ผดิไปจากความรูส้กึของผูอ้า่นทีไ่มค่าดวา่ตายายจะเปลีย่นพฤตกิรรมฉบัพลนัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

บดันัน้   สองเฒา่รบัรางวลัหรรษา 
ชื่นชมสมจติจนิดา  ถวายบงัคมลาทัง้ตายาย 
เรยีกบรรดาขา้คนใหข้นของ  เงนิทองผา้เสือ้เหลอืหลาย 
ผวัเมยีกระหยิม่พริม้พราย  ใครทกัทายทาํเมนิเดนิยิม้ไป 

(บทละครนอก. 2545: 197) 
   

1.3. อารมณ์ขนัจากเหน็ความล้มเหลวหรือความบกพร่องของผูอ่ื้น 
 อารมณ์ขนัน้ีเกิดขึ้นเมื่อผู้อ่านเห็นตวัละครทําสิง่หน่ึงสิง่ใดไม่บรรลุวตัถุประสงค์หรอืม ี 
ความบกพร่องบางประการ เป็นที่น่าสงัเกตว่าในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราชนิพนธ์
ผูอ้่านสามารถหวัเราะตวัละครไดทุ้กตวัตัง้แต่ตวัละครเอก ตวัละครปรปกัษ์  ตวัละครชาวบา้นจนถงึ      
ตวัละครทีเ่ป็นกษตัรยิแ์สดงใหเ้หน็วา่คนทุกคนยอ่มมขีอ้บกพรอ่งดว้ยกนัทัง้นัน้  
  เมื่อพจิารณาอารมณ์ขนัที่เกิดจากความบกพร่องหรอืความล้มเหลวของตวัละครพบว่า     
มคีวามแตกต่างกนัคอืหากตวัละครที่แสดงความบกพร่องนัน้เป็นตวัละครปรปกัษ์ผูอ้่านจะหวัเราะ
โดยแฝงความรูส้กึสมใจลงไปดว้ย เชน่ ความบกพรอ่งของทา้วมนต ์หกเขย และนางจนัทา เป็นตน้  

ตวัอย่างเมื่อทา้วสามนต์และหกเขยล้มเหลวในการทํารา้ยเจา้เงาะทําใหผู้อ้่านรูส้กึขบขนั
ดว้ยความสมใจดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 
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เมือ่นัน้   ทา้วสามนตเ์คอืงขดัฟดัหมอนผลุง 
คนัมอืคนัไมห้มัน่ไสพ้งุ  ไมส่มทีห่มายมุง่จะฆา่ฟนั 
อรีจนาพาผวัมาเยย้ได ้  แคน้ใจเหลอืทีจ่ะอดกลัน้ 
เพราะอา้ยเขยขีเ้คา้เหลา่นัน้  พากนัเซอะซะไปกระไร 
จงึชีห้น้าดา่ลกูทัง้หกนาง  มงึชา่งหากาํชบัผวัไม ่
ปานน้ีมมิาน่าแคน้ใจ  กจูะใครฆ่า่เสยีใหม้ว้ยมดุ 

(บทละครนอก. 2545: 121-122) 
 

  หรือความขบขนัที่เกิดจากเห็นโหรล้มเหลวในการล่อลวงหญิงแม่ครวั เพราะโหรเป็น
ผูส้งูอายแุละมสีถานภาพทางสงัคมสงูกว่าชาวบา้นทัว่ไปไดร้บัความเคารพเชื่อถอืจากผูอ้ื่นเป็นอยา่ง
มาก การที่โหรคิดล่อลวงนางแม่ครวัจึงถือเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสถานภาพและ   
ความคาดหวังของสังคม ดังนัน้เมื่อเห็นโหรผิดหวังจึงทําให้ผู้อ่านรู้สึกขบขนัด้วยความสมใจ         
ดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

แลเหลยีวเปลีย่วคนทีบ่นเรอืน     อดิเอือ้นจะใครป่ระสมศร ี
สาวใชเ้จา้เขา้ไปในที ่            วานหยบิบุหรีท่ีร่มิเตยีง   

สาวใชอ้ดสกูร็ูเ้ทา่  ไฮคุ้ณตาเจา้ชา่งกลา่วเกลีย้ง 
ใครจะเขา้ไปถงึเตยีง  ขา้วของรายเรยีงจะหายไป 
สะบดัมอืไดแ้ลว้ไหวล้า  อยา่นะฉนัหาอะไรไม ่
จงึวิง่ผลุนหนีพลนัทนัใด  มายงัวงัในไปแจง้ความ 

(บทละครนอก. 2545: 11-12) 
 

 แต่ความรูส้กึเกลียดชงัน้ีจะไม่เกดิขึน้หากเป็นความบกพร่องของตวัละครฝ่ายดหีรอืตวั
ละครทัว่ไป  

  ตวัอย่างเมื่อเหน็นางรจนาสะดุดขา้วของผูอ้่านเพยีงขบขนัในความซุ่มซ่ามของนางรจนา
เท่านัน้แต่ไม่เกดิความรู้สกึสมใจหรอืเกลียดชงัตวัละคร เมื่อเหน็ว่าเหตุการณ์น้ีไม่ใช่เหตุการณ์ที ่    
มผีลรา้ยแรงต่อตวัละครทาํใหผู้อ้า่นขาํไดอ้ยา่งสบายใจดงัคาํประพนัธว์า่ 

 
พอไดย้นิเสนามารอ้งเรยีก ตื่นตะเกยีกตะกายวายวุน่ 

โดนสะดุดสะดงึผา้ตาชุน  กระทายหกตกใตถุ้นลงไป 
รจนาเดนิออกมานอกชาน  อาํมาตยเ์หน็หมอบกรานกราบไหว ้
นางจงึถามทกัซกัไซ ้  ธุระอะไรนะเสนา 

(บทละครนอก. 2545: 130) 
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 แมแ้ต่ตวัละครทา้วสามนต์ซึ่งเคยเป็นตวัละครปรปกัษ์ แต่เมื่อเลกิคดิรา้ยต่อเจา้เงาะแล้ว 
เมื่อตัวละครแสดงความบกพร่องผู้อ่านเพียงแสดงความรู้สึกขบขันในความไม่สอดคล้อง             
กบัสถานภาพของตวัละครเทา่นัน้ไมไ่ดรู้ส้กึสมใจหรอืเกลยีดชงัดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตร์อ้งรบัใหด้พีอ่ 
ตบมอืออืเออชะเงอ้คอ  เหน็ลกูเขยเป็นต่อหวัรอ่คกั 
ลุกขึน้โลดเตน้เขมน้มุง่  พลดัผลุดลงมาขาแทบหกั 
มนึเมือ่ยเหน่ือยบอบหอบฮกั  พงิพนกันัง่โยกตะโพกเพลยี 
ฉวยคนโทถมยามาดื่มน้ํา  หกควํ่าสาํลกัแลว้บว้นเสยี 

(บทละครนอก. 2545: 177) 
  
 ดังที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองทําให้ผู้อ่าน         
เกดิความรูส้กึอารมณ์ขนัสรา้งความสนุกสนานเพลดิเพลนิใหแ้ก่ผูอ้่านไดจ้ากสาเหตุหลายประการ 
ซึง่ความสนุกสนานเพลดิเพลนิน้ีเป็นสิง่ทีม่คีวามจําเป็นสาํหรบัมนุษยเ์พราะทําใหส้ามารถมชีวีติอยู่
ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 
2. อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องช่วยลดความเครียด 
  การใช้ชวีติประจําวนัในสงัคมของมนุษย์ต้องเผชญิปญัหามากมาย บางปญัหาสามารถ
แกไ้ขไดง้า่ย บางปญัหาแกไ้ขไดย้ากหรอืไม่สามารถแกไ้ขไดเ้ลย ปญัหาเหล่าน้ีลว้นทําใหเ้กดิความ
วติกกงัวลหรอืความตงึเครยีดขึน้ในจติใจ ความวติกกงัวลหรอืความเครยีดมผีลทําใหเ้กดิความทุกข์
ซึง่อารมณ์ขนัเป็นหนทางหน่ึงในการขจดัความเครยีดเหล่านัน้ได ้ดงัทีว่ลัลภา สว่างแจง้ (2542: 17) 
กล่าวว่าอารมณ์ขนัเป็นกลไกการเผชญิความเครยีดของบุคคลชนิดหน่ึงซึ่งจดัว่าเป็นกลไกทางจติ    
ทีบ่รรลุภาวะ(the mature defense) ซึ่งเป็นการแสดงออกของอารมณ์ทีผ่่อนคลาย ตลกขบขนั 
ก่อใหเ้กดิความพอใจต่อตนเองและต่อผูอ้ื่น ช่วยใหค้นเกดิความผอ่นคลายและสามารถทนต่อสภาพ
ต่างๆ ได้ดขีึน้ สอดคล้องกบัความเหน็ของเทวาพร ศุภรกัษ์จนิดา(2538: 40) กล่าวว่าในทาง
จติวทิยาบุคคลทีม่คีวามสามารถจะหวัเราะไดเ้ป็นบุคคลทีม่กีารปรบัตวัไดด้ ีโดยเทวาพรสรุปว่าสิง่  
ทีป่ลดปล่อยไปพรอ้มกบัอารมณ์ขนัม ี4 ประการคอื ความวติกกงัวลและความเครยีด ความโกรธและ
ดุรา้ย การไมย่อมรบัความจรงิ ความไมม่คีวามสามารถและกลวัตาย 
 บทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธถ์อืเป็นวรรณคดทีีช่ว่ยกระตุน้ใหเ้กดิอารมณ์
ขนัได้เป็นอย่างดีและเมื่อมนุษย์สามารถหัวเราะได้ความทุกข์แม้มากมายเพียงใดก็สลายกับ      
เสยีงหวัเราะนัน้ ถงึแมค้วามทุกขจ์ะหายไปจากจติใจเพยีงชัว่คราวกต็ามแต่กท็ําใหจ้ติใจผ่อนคลาย
ลดความตงึเครยีดลงพรอ้มทีจ่ะต่อสูก้บัอุปสรรคต่อไปได ้ เพราะสิง่ทีส่ลายไปกบัเสยีงหวัเราะคอืปม
ปญัหาทีส่ะสมอยูใ่นจติใจ   
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 นอกจากสร้างความขบขนัเพื่อผ่อนคลายความเครียดทัว่ไปแล้ว การที่บทละครนอก      
นําความขดัแยง้ภายในครอบครวัของตวัละครทีม่สีถานภาพสงูมาสรา้งความขบขนัทาํใหม้บีทบาทใน
การลดความเครยีดและขจดัปมปญัหาเฉพาะดา้นคอื ความคบัขอ้งใจจากกฎระเบยีบสงัคม  ความ
คบัขอ้งใจเรื่องปญัหาในครอบครวัและความคบัขอ้งใจจากผูป้กครอง เป็นผลมาจากเน้ือเรื่องเหล่าน้ี
มาสรา้งความขบขนัช่วยใหผู้้อ่านเบี่ยงเบนปญัหาในชวีติจรงิมาระบายโดยการหวัเราะกบัปญัหา    
ในเรือ่งเล่าแทน 
 
 2.1. ความคบัข้องใจจากกฎระเบียบสงัคม 
 ในสงัคมทุกสงัคมย่อมมีกฎเกณฑ์ของสงัคมทัง้กฎเกณฑ์ที่บัญญัติเป็นกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เป็นกฎจารตีประเพณีที่รบัรู้ร่วมกนัว่าสิง่ใดสามารถทําได้ สิง่ใดไม่สามารถทําได้ ใน    
บทละครนอกเรื่องสงัขท์องสิง่ที่เป็นเป้าในการหวัเราะขบขนัคอืสมาชกิในครอบครวัและบุคคลที่มี
สถานภาพทางสงัคมสูงซึ่งมฐีานะและอํานาจเหนือกว่าตวัละครเอกคอื เป็นพ่อ เป็นพ่อตา เป็นพี ่
เป็นพีภ่รรยา เป็นพีเ่ขย เป็นกษตัรยิ ์ในในชวีติจรงิบุคคลเหล่าน้ีถอืเป็นผูท้ีม่สีถานภาพสงูในสงัคมไม่
สามารถล่วงเกนิได ้เช่น ลูกไม่สามารถล่วงเกนิพ่อได ้น้องไม่ควรล่วงเกนิพี ่ลูกเขยไม่ควรล่วงเกนิ
พอ่ตา ฯลฯ เป็นเพราะสงัคมคาดหวงัวา่ผูท้ีม่ที ัง้คุณวุฒแิละวยัวุฒเิหนือกว่า สามารถเป็นแบบอยา่งที่
ดีและช่วยปกป้องดูแลผู้ที่มีสถานะตํ่ากว่าด้วย แต่ในความเป็นจริงมนุษย์ไม่ได้เป็นดงัที่สงัคม
คาดหวงัทุกคน เช่น พ่อบางคนอาจไม่ได้มคีวามรกัและความยุติธรรมต่อลูกเท่ากนัทุกคน พี่อาจ
ไม่ไดร้กัและปกป้องน้อง พ่อตาอาจไม่ไดร้กัลูกเขย หรอืผูป้กครองอาจไม่ไดเ้ป็นทีพ่ึง่ของประชาชน
ได ้ฯลฯ 
 แมส้มาชกิทีม่สีถานภาพเหนือกวา่ไมไ่ดเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคม แต่สมาชกิทีม่ี
สถานภาพตํ่ากวา่ทีไ่มไ่ดร้บัความเป็นธรรมในสงัคมกไ็มอ่าจละเมดิกฎกตกิาของสงัคมได ้เพราะหาก
ลูกล่วงเกนิพ่อ ภรรยาล่วงเกนิสาม ีหรอืประชาชนตําหนิกษตัรยิ์ในชวีติจรงิย่อมได้รบัการลงโทษ 
จากสงัคมฐานะเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม  
  การทีส่มาชกิในสงัคมไม่สามารถตอบโต้ผูท้ีล่่วงเกนิตนไดท้ําใหเ้กดิความตงึเครยีดสะสม 
ในจติใจ หากไม่สามารถระบายความคบัขอ้งใจน้ีออกได้สมาชกิก็ไม่อาจอยู่ในสงัคมนัน้ได้เช่นกนั
เพราะเท่ากบัต้องอยู่กบัปญัหาที่รุมเรา้ตนตลอดเวลา เพื่อใหส้ามารถดํารงตนอยู่ในสงัคมไดจ้ติใจ   
จงึสรา้งกระบวนการเบีย่งเบนความรูส้กึจากเรือ่งหน่ึงไประบายกบัเรือ่งอื่น 
 ในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธเ์ปิดโอกาสใหผู้อ้า่นไดร้ะบายความเครยีด
และล่วงละเมิดกฎระเบียบสงัคมได้ด้วยเสียงหวัเราะ เช่น ประชาชนสามารถหวัเราะเยาะฝ่าย
ปกครองที่มีความบกพร่องไปพร้อมกับการหัวเราะพฤติกรรมบกพร่องของท้าวสามนต์และ        
ทา้วยศวมิล หรอือาจรว่มวพิากษ์วจิารณ์ผูป้กครองรว่มไปกบัตวัละครชาวบา้นในเรือ่งเมือ่เหน็หกเขย
ตคีลแีพพ้ระอนิทรด์งัคาํประพนัธว์า่ 
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บดันัน้   ชาวเมอืงทีด่อูยูอ่งึมี ่

เหน็หกเขยยอมแพแ้ก่ไพร ี  ไพรผู่ด้เีสยีใจสิน้ทุกคน 
ต่างพดูงบุงบิกระซบิดา่  ลกูเขยพระยาไมเ่ป็นผล 
มนัพอสมน้ําหน้าทา้วสามนต ์ พลอยใหค้นฉิบหายทัง้พารา 
บา้งวา่จะรอ้นใจไปไยเลา่  ใครเขามบุีญกเ็ป็นขา้ 
เหน็จะตอ้งรบิแน่แต่พระยา  เราเป็นไพรฟ้่าขา้แผน่ดนิ 
บา้งตะโกนโพนทะนาทา้วสามนต ์ ชา่งเชื่อคนหแูหวง่จมกูวิน่ 
หน่วยกา้นเชน่น้ีดแีต่กนิ  ตอ้งเป็นขา้เขาสิน้สาแก่ใจ 
บา้งพดูจาฮกึฮกัพยกัพเยดิ  ฟ้าผีเ่ถดิหาวา่เลน่ไม ่
แมน้เราไดล้กูสาวของทา้วไท จะตคีลมีใิหพ้า่ยแพ ้

(บทละครนอก. 2545: 153) 
  
 จากตวัอย่างขา้งต้นการหวัเราะเหล่ากษตัรยิ์ช่วยใหผู้อ้่านไดล้ะเมดิกฎเกณฑ์ของสงัคม   
ที่ไม่อาจปฏิบัติได้อย่างเปิดเผยในชีวิตจริงและช่วยให้ความตึงเครียดจากกฎเกณฑ์เหล่านัน้      
ผอ่นคลายลง 
 
 2.2.ความคบัข้องใจเร่ืองปัญหาในครอบครวั 
  ครอบครวัในอดตีของไทยเป็นครอบครวัขยาย(Extended family) ทีม่สีมาชกิในครอบครวั
มากและในขณะเดยีวกนักเ็ป็นครอบครวัผสม(Polygamous family) ซึง่เป็นครอบครวัทีป่ระกอบดว้ย
สามหีน่ึงคนและภรรยาหลายคน การมโีครงสรา้งครอบครวัเช่นน้ีทําให้ครอบครวัไทยในอดตี      
เป็นครอบครวัทีม่ขีนาดใหญ่และมสีมาชกิอาศยัอยูภ่ายในครอบครวัเดยีวกนัเป็นจาํนวนมาก การทีม่ี
สมาชกิมากกท็ําใหเ้กดิความขดัแยง้ภายในครอบครวัไดง้่าย โดยเฉพาะสมาชกิทีเ่พิม่เขา้มาทหีลงั 
เช่น ภรรยาน้อยและลูกเขย ฯลฯ ที่มกัถูกต่อต้านจากสมาชกิเดมิ เช่น ภรรยาน้อยถูกต่อต้านจาก
ภรรยาหลวงและลกูๆ ของภรรยาหลวง ลกูเขยถูกต่อตา้นจากพอ่ตาและลกูเขยคนอื่นๆ เป็นตน้ 

ปญัหาครอบครวัเป็นปญัหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ยากในการแก้ไข บางปญัหาไม่สามารถ
แกไ้ขไดเ้ลยเพราะต้นเหตุของปญัหาครอบครวัคอืสมาชกิในครอบครวันัน่เอง การแกป้ญัหาจงึอาจ
เป็นการทําลายครอบครวัไปดว้ย ปญัหาทีไ่รท้างออกเหล่าน้ีลว้นสรา้งความคบัขอ้งใจขึน้ในจติใจ  
ของสมาชกิครอบครวั 
 การที่บทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบบัพระราชนิพนธ์มีบทบาทในการคลี่คลายปญัหา
ครอบครัวได้ เพราะเน้ือหาของบทละครนอกเรื่องสังข์ทองกล่าวถึงความขดัแย้งของสมาชิก         
ในครอบครวัไม่ว่าจะเป็นพ่อตากบัลูกเขย สามกีบัภรรยา พีก่บัน้อง พ่อแม่กบัลูก ลูกเขยกบัลูกเขย 
ฯลฯ ซึง่เป็นภาพสะทอ้นครอบครวัในสงัคมไทยทีผู่อ้า่นอาจเคยประสบมาดว้ยตนเอง หรอืเคยเกดิขึน้
ในชุมชนของผู้อ่าน ทําให้บทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์สามารถเชื่อมโยงไปถึง
ความรูส้กึของผูอ้่านได ้เมื่อผูอ้่านพบเหน็เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในเรื่องกอ็าจช่วยผ่อนคลายความทุกข์



129 
 

ในใจได ้เพราะบางครัง้การเพยีงแค่เหน็ผูอ้ื่นประสบปญัหาเช่นเดยีวกบัตนกท็าํใหค้วามทุกขข์องตน
เบาบางลงได ้แมจ้ะเป็นกระบวนการในจนิตนาการแต่กส็ามารถคลายความอดึอดัใจในโลกแหง่ความ
เป็นจรงิได ้ หรอืการทีผู่อ้่านสวมรอยหรอืเขา้ขา้งตวัละครกท็ําใหเ้กดิอารมณ์ความรูส้กึร่วมกบัตวั
ละคร ดงัตวัอย่างเหตุการณ์นางรจนาประชดท้าวสามนต์ผูเ้ป็นพ่อเพื่อแสดงความไม่พอใจที่ไม่มี
ความยุตธิรรมต่อตนเอง เหตุการณ์น้ีผูอ้่านที่สวมรอยหรอืเขา้ขา้งนางรจนาไม่เพยีงเกดิความรูส้กึ
ขบขนัเทา่นัน้ แต่ยงัไดป้ลดปล่อยความเครยีดของตนรว่มไปกบัตวัละครดว้ยดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

ครัน้ถงึพระโรงรตัน์รจู ี อญัชลสีองกษตัรยิเ์ป็นใหญ่ 
เจา้เงาะยนืยิม้หวัไมก่ลวัใคร  ทิง้ปลาลงไวใ้หพ้อ่ตา 
รจนาจงึทลูบตุิรงค ์  น่ีปลาสง่สว่นตวัผวัขา้ 
อุตสา่หเ์สาะเพราะเกรงพระอาญา ไดม้าน้อยนกัสกัสองรอ้ย 
ตามประสายากเยน็เขญ็ใจ  ไมม่บีา่วมไีพรใ่ชส้อย 
ผวัเมยีสองคนจนกรองกรอย  ไมเ่ลศิลอยเหมอืนลกูสาวของทา้ว 
หกเขยเขาดมียีศศกัดิ ์  ทา่นพอ่ตาโปรดนกัรกัใคร ่
ไปหาปลามาแลว้หรอือยา่งไร เหน็จะไดม้ากมายหลายกระบุง 

(บทละครนอก .2545: 121) 
 
 จากตวัอย่างขา้งต้นการเหน็นางรจนาประชดประชนัท้าวสามนต์ซึ่งเป็นพ่อที่ไม่มคีวาม
ยุติธรรมทําให้ผู้อ่านที่เข้าข้างนางรจนาได้ร ับความรู้สึกสะใจร่วมไปด้วยซึ่งสามารถระบาย
ความเครยีดทีไ่ดร้บัจากพอ่ในชวีติจรงิได ้ 
  แม้ในปจัจุบันครอบครัวของไทยจะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น แต่ความสัมพันธ ์          
ในครอบครวัก็ยงัมลีกัษณะเดมิเดมิ ยงัคงมพี่อตาลูกเขย มสีามภีรรยา มพีี่น้อง ฯลฯ ซึ่งเชื่อมโยง   
คนไทยกบับทละครนอกเรือ่งสงัขท์องไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
 2.3. ความคบัข้องใจจากผูป้กครอง 
 ในอดีตประเทศไทยปกครองด้วยระบบกษัตรยิ์ โดยมขีุนนางเป็นผู้ปกครองประชาชน    
ในเขตของตน ในบางครัง้ผู้ปกครองอาจทําให้ผู้ถูกปกครองรู้สึกอึดอดัใจ หรืออาจได้รบัความ
เดอืดรอ้น เช่น ถูกเกณฑไ์ปใชแ้รงงาน ถูกเอาเปรยีบจากเจา้ขุนมูลนาย เป็นต้น ดงัที ่ม.ร.ว.อคนิ 
รพพีฒัน์ ( 2538: 75) กล่าวถงึการปกครองในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้วา่ 
 

   เมื่อสองสามรชักาลแรกๆ ในมยักรุงรตันโกสนิทร์ตอนต้น พระมหากษัตรยิ์ทรงปกป้อง 
คุม้ครองราษฎรดว้ยการใหร้าษฎรอยูใ่ตอ้ารกัขาของขนุนาง ถงึแมว้า่จะมพีระราชกําหนดและกฎหมาย
ต่างๆวางไว ้เกีย่วกบัการลงโทษอยา่งหนกัแก่ขนุนางผูซ้ึง่กดขีข่ม่เหงสามญัชนกต็าม พระมหากษตัรยิ์
กม็ไิดร้บัฟงัหรอืสอบถามกบัสาเหตุสามญัชนเหล่านัน้ไดร้บัการกดขีข่ม่เหงอย่างไรบา้ง แต่จะลงโทษ



130 
 

ขุนนางในกรณีที่มิอาจปิดบังองค์พระมหากษัตริย์ได้ ฉะนั ้นจึงไม่มีการรายงานขึ้นมาจนถึง                             
พระมหา กษตัรยิ ์เวน้แต่ผา่นทางขนุนางเอง 

        
 ระบบการปกครองเช่นน้ีแมป้ระชาชนจะรูส้กึอดึอดัจากผูป้กครองแต่กไ็มอ่าจทําอยา่งไรได ้
เพราะผู้ปกครองเป็นฝ่ายที่มีอํานาจเหนือกว่ามาก ความสมัพนัธ์ในลกัษณะน้ีทําให้การยอมรบั
อํานาจของฝา่ยปกครองนัน้ส่วนหน่ึงเกดิจากความเกรงกลวัและมคีวามรูส้กึต่อต้านแฝงอยู่ดว้ย แต่
เป็นการต่อต้านที่ไม่อาจแสดงออกได้อย่างเปิดเผย ดงันัน้การแสดงออกโดยการล้อเลยีนผ่านตวั
ละครในเรือ่งเล่าจงึเป็นทางออกทีป่ลอดภยัทีส่ดุ  
  บทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับอยุธยาที่ตกทอดมาถึงปจัจุบันแสดงให้เห็นเน้ือเรื่อง       
ที่กล่าวถึงผูป้กครองที่ไรค้วามสามารถทําใหผู้ช้มละครได้หวัเราะตวัละครที่เป็นชนชัน้สูงเหล่านัน้   
ซึง่เป็นการระบายความเครยีดหรอืความคบัขอ้งใจจากผูป้กครองได ้ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระพุทธ
เลิศหล้านภาลัยพระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องสงัข์ทองขึ้นใหม่ก็ยงัคงสืบทอดการล้อเลียน
ผูป้กครองผ่านตวัละครกษตัรยิ์คอื ท้าวสามนต์ ท้าวยศวมิล หกเขย พระธดิาทัง้หก รวมถึงเหล่า
เสนาทีไ่รค้วามสามารถสรา้งความขบขนัแก่ผูอ้่านทัง้หลายดว้ย ทําใหผู้อ้่านหรอืคนทีช่มละครนัน้ได้
หวัเราะบุคคลทีม่ฐีานะสงูในสงัคม เป็นการผอ่นคลายความตงึเครยีดในจติใจทีเ่กดิจากฝา่ยปกครอง
ลง แมก้ารหวัเราะเหล่าน้ีเป็นแต่เพยีงลดความตงึเครยีดที่ไม่มผีลคุกคามอํานาจที่แทจ้รงิของฝ่าย
ปกครองเลย แต่กเ็พยีงพอใหรู้ส้กึคบัขอ้งใจไดร้ะบายออกและรบัการถูกปกครองต่อไปได ้
 ตวัอย่างเช่นผูอ้่านไดห้วัเราะทา้วสามนต์ในฐานะคนแก่ทีท่ําอะไรกผ็ดิพลาดในเหตุการณ์
พระสงัขต์คีลกีบัพระอนิทรท์า้วสามนตด์งัคาํประพนัธว์า่ 

 
เมือ่นัน้   ทา้วสามนตร์อ้งรบัใหด้พีอ่ 

ตบมอืออืเออชะเงอ้คอ  เหน็ลกูเขยเป็นต่อหวัรอ่คกั 
ลุกขึน้โลดเตน้เขมน้มุง่  พลดัผลุดลงมาขาแทบหกั 
มนึเมือ่ยเหน่ือยบอบหอบฮกั  พงิพนกันัง่โยกตะโพกเพลยี 
ฉวยคนโทถมยามาดื่มน้ํา  หกควํ่าสาํลกัแลว้บว้นเสยี 
หยบิบุหรีจุ่ดไฟไหมล้ามเลยี  วดัถกูจมกูเมยีไมรู่ต้วั 
สาละวนตงึตงักําลงัวุน่  แมคุ่ณขอโทษอยา่โกรธผวั 
พีก่พ็านแก่ชราหตูามวั  ไมเ่หน็ตวัวา่ใครขา้งไหนเลย 
วา่พลางทางเรยีกเอาแวน่ตา  ใสจ่มกูแหงนหน้าดลูกูเขย 

(บทละครนอก. 2545: 175-176) 
 

  หรอืหวัเราะในความไรค้วามสามารถของเหล่าเสนาทีม่จีํานวนมากแต่ไมส่ามารถจบัมา้ได้
ทาํดงัคาํประพนัธว์า่วา่ 
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บดันัน้                เสนีสีเ่หลา่ทีเ่ฝ้าอยู ่
รบัสัง่แลว้ชงิกนัวิง่พร ู  มาดเูหน็มา้กย็นิด ี
จงึแยกยา้ยรายกนัเขา้ลอ้ม  วิง่ออ้มเอาเชอืกขงึองึมี ่
ไลส่กดัทางโน้นทางน้ี  พาชหีนีหลบวอ่งไว 
ลางคนเขา้มาเอาหญา้ลอ่  ฉวยผมหน้าควา้คอไวไ้ด ้
มา้ชกหกลม้คะมาํไป  เลีย้วไลด่ดีกดักระจดักระจาย 

(บทละครนอก. 2545: 169) 
 
 และเมือ่เหน็เจา้เงาะซึง่เป็นตวัละครทีม่สีถานภาพตํ่าตอ้ยในสงัคมกลัน่แกลง้ทาํรา้ยหกเขย
และทา้วสามนต์ ทําใหผู้อ้่านรูส้กึสนุกสนานและปลดปล่อยความเครยีดของตนร่วมไปกบัตวัละคร
ดว้ยดงัคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   ทา้วสามนตต์ื่นกลวัตวัสัน่ 
ไมสู่ไ้มร่บหลบเป็นควนั  งนังนังกงกพลดัตกเตยีง 
สาํคญัวา่เงาะตถีกูศรีษะ  สิน้สตมิานะรอ้งเตม็เสยีง 
น่ีแน่ยายดทูหีรอืทีเ่พรยีง  หวัขา้แตกกีเ่สีย่งไมรู่เ้ลย 
นางมณฑาวา่ไฮท้ีไ่หนนัน่  เมือ่ดอียูท่ ัง้นัน้น่ีพอ่เอ๋ย 
ตื่นเตน้เชน่น้ีขา้มเิคย  ลกูเขยของตวักลวัมนัไย 
ทา้วสามนตว์า่กลา้กอ็ยา่หนี  เหลอืกาํลงัแลว้พีไ่มอ่ยูไ่ด ้
วา่พลางเหวีย่งวดัสะบดัไป  เมยียดุฉุดไวพ้ลัวนั 

(บทละครนอก. 2545: 140) 
 
 ในปจัจุบนัแมป้ระเทศไทยจะเปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตยแลว้กต็าม 
แต่ความอึดอดัที่ได้รบัจากฝ่ายปกครอง เช่น ข้าราชการ นักการเมือง ฯลฯ ก็คงยงัอยู่ อีกทัง้     
ธรรมเนียมการนับถอืเคารพผูใ้หญ่หรอืผูอ้าวุโส กม็ลีกัษณะเดยีวกบัผูป้กครองในระบบเดมิคอืฝ่าย  
ผู้อาวุโสมีอํานาจกว่าอีกฝ่ายอย่างไม่อาจแก้ไขได้ จึงทําให้สามารถถ่ายโอนหรือปรับเปลี่ยน
เป้าหมายในการหวัเราะไดไ้มย่าก 
 
3. อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรือ่งสงัขท์องเป็นเครือ่งมือในการอบรมสัง่สอน 
 สงัคมในแต่ละสงัคมย่อมมรีะเบียบแบบแผนในการประพฤติปฏิบตัิตนของคนในสงัคม 
ระเบยีบแบบแผนเป็นสิง่ทีส่งัคมตอ้งอบรมสัง่สอนถ่ายทอดไปสูค่นรุน่ถดัไปเพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
ปฏบิตัตินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง วรรณคดนีบัเป็นชอ่งทางหน่ึงทีไ่ดร้บัความนิยมเพราะเรื่องราวในวรรณคดี
เป็นการจาํลองชวีติใหเ้หน็ไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ ทาํใหเ้หน็วถิชีวีติแบต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 การที่บทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์สร้างอารมณ์ขนัผ่านเหตุการณ์   
ความขดัแยง้ทําใหเ้หน็การชีแ้นะจากกวไีดช้ดัเจนขึน้ เพราะการนําสิง่ทีแ่ตกต่างกนัหรอืตรงขา้มกนั
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ไม่ว่าจะเป็นวตัถุ บุคคล ความรู้สกึหรอืความคิดมานําเสนอร่วมกนัทําให้ผู้อ่านเหน็ลกัษณะของ    
แต่ละสิง่ไดช้ดัเจนขึน้กว่าการนําเสนอสิง่นัน้เพยีงลําพงั อกีทัง้การนําเสนอความขดัแยง้ถอืเป็นการ
เปรียบเทียบอย่างหน่ึงที่สามารถแสดงให้เห็นความคิดของผู้ประพนัธ์เพราะในการเปรียบย่อม       
มสีิง่หน่ึงดสีิง่หน่ึงเลว สิง่หน่ึงถูกสิง่หน่ึงผดิ เป็นต้น เมื่อพจิารณาว่าอารมณ์ขนัที่เกิดขึ้นในเรื่อง    
มาจากพฤตกิรรมในทางลบของตวัละคร ระเบยีบแบบแผนทีนํ่าเสนอผา่นบทละครนอกเรื่องสงัขท์อง
คอืแนวทางการประพฤติปฏิบตัิตนของคนในสงัคมว่าพฤติกรรมใดไม่เหมาะสมบ้าง ทําให้ผู้อ่าน
สามารถแยกแยะพฤตกิรรมทีด่แีละทีเ่ลวได ้ความขดัแยง้ในวรรณคดจีงึเป็นการจาํลองคาํถามทีอ่าจ
เกดิขึน้ในใจคนสงัคม โดยวรรณคดเีป็นผูต้อบคาํถามนัน้เองดว้ย ดงันัน้วรรณคดจีงึสามารถขจดัหรอื
บรรเทาปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้
 ตวัอย่างความขดัแยง้ระหว่างหกเขยกบัเจา้เงาะและพระสงัข ์ถอืเป็นการเปรยีบเทยีบตวั
ละคร 2 ตวัคอื หกเขยกบัเจา้เงาะและพระสงัข ์โดยตวัละครทีนํ่ามาเปรยีบนัน้มสีถานภาพใกลเ้คยีง
กนัคอื เป็นผูช้าย เป็นสามแีละเป็นลูกเขย ผลจากความขดัแยง้ไดท้ําใหเ้หน็ว่าเจา้เงาะและพระสงัข์
เป็นชายที่มคีวามกล้าหาญและความสามารถ เป็นสามีที่สามารถปกป้องครอบครวัได้ และเป็น
ลูกเขยที่ได้รบัการยอมรบัจากพ่อตาในท้ายที่สุด สารที่นําเสนอผ่านความขนัแย้งน้ีคือลกัษณะ     
ของผู้ชาย สามี และลูกเขยที่ดีว่าควรเป็นอย่างไร เพราะแม้ผู้อ่านจะหัวเราะกับพฤติกรรม            
ไรค้วามสามารถของหกเขยแต่คงไม่มใีครอยากถูกหวัเราะเช่นนัน้บ้าง ดงัตวัอย่างหกเขยที่แสดง
ความขลาดกลวัเจา้เงาะวา่ 
 

เมือ่นัน้   หกเขยเขด็ขยาดไมอ่าจสู ้
เหลยีวซา้ยแลขวาหาประต ู  เอ๊ะอยูแ่ลว้กระมงัครัง้น้ี 
บา้งเขา้แอบหลงัภรรยา  รนุเมยีออกหน้าเจา้อยา่หนี 
ความกลวัตวัสัน่ไมส่มประด ี เตม็ทลีงนัง่ภาวนา 
บา้งกาํหมดัขดัเขมรหมายเขมน้ ทาํเป็นวา่พีน้ี่คนกลา้ 
ครัน้เหน็เงาะถอืไมใ้กลเ้ขา้มา กว็ิง่ลม้ถลาขาแขง้เพลยี 
ลางคนยนืน่ิงไมว่ิง่หนี  อุตสา่หท์าํใจดแีกเ้บีย้ 
พดูจาอวดฮกึศกึหน้าเมยี  สูเ้สยีชวีติไมค่ดิกลวั 
ทาํเหน็บรัง้ตัง้มวยอยูแ่ต่นอก เหน็เจา้เงาะเงือ้ศอกกก็ลอกหวั 
ยอ่ทอ้ถอยหลงัระวงัตวั  ต่างกลวัเงาะปา่ทุกคนไป  

(บทละครนอก. 2545: 126) 
 
 จากตวัอย่างขา้งต้นเพราะคงไม่มผีูช้ายคนใดที่ไดอ้่านบทละครเรื่องน้ีต้องการเป็นอย่าง 
หกเขย ผูห้ญงิกค็งไม่ตอ้งการสามทีีไ่มส่ามารถปกป้องครอบครวัได ้หรอืพ่อตาคงไมต่อ้งการลูกเขย
ทีไ่รค้วามสามารถแบบน้ีเชน่กนั 
  สารประการต่อมาความล้มเหลวของผูค้ดิรา้ย ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์อง ผูท้ี่คดิรา้ย  
ไม่ว่าจะเป็นนางจนัทา หกเขย พระธิดาทัง้หก ในที่สุดแล้วก็ต้องพ่ายแพ้แก่ตัวละครฝ่ายดีหรือ      
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ตัวละครเอกทัง้สิ้นเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่านเห็นชัดเจนถือเป็นการปรามผู้ที่มุ่งร้ายไปในตัว เช่น        
นางจนัทาที่มกัใหญ่ใฝ่สูงใส่ร้ายนางจนัท์เทว ีแต่สุดท้ายนางก็ไม่สมประสงค์แถมยงัได้รบัผลร้าย  
จากการกระทาํของตนเองคอืการถูกทา้วยศวมิลทาํรา้ยดงัตวัอยา่งคาํประพนัธว์า่ 
 

เมือ่นัน้   นางจนัทาเศรา้สรอ้ยละหอ้ยไห ้
เจบ็ปวดยบัยอ่ยดว้ยรอยไม ้  น้ําตาไหลเป็นคราบอาบแกม้คาง 
ความกลวัตวัสัน่งนังก  พลดัตกอฒัจนัทรถ์งึชัน้ลา่ง 
ลุกขึน้เดนิดว่นครวญคราง  กลบัมาตาํหนกันางทนัใด 

(บทละครนอก. 2545: 190) 

 
  การนําเสนอแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิผ่านอารมณ์ขนัน้ีเป็นในลกัษณะแอบแฝง  
เพราะไม่ได้เป็นการสัง่สอนโดยตรงแต่เป็นการแสดงให้เหน็และเขา้ใจได้เอง ถือเป็นวธิีการสอน      
ทีแ่นบเนียนและไดผ้ลดกีวา่การสอนโดยตรงเสยีอกี เพราะการสอนโดยตรงอาจทาํใหเ้กดิการต่อตา้น
คําสอนนัน้ แต่ในทางจติวทิยาการใหผู้อ้่านรูส้กึว่าเป็นการคน้พบดว้ยตวัเองทําใหเ้กดิการยอมรบั  
ไดง้า่ยกวา่ 
  ผลจากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องพบว่าม ี3 
ประการคอื อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องสรา้งความสนุกสนานเพลดิเพลนิจากความรูส้กึ
เหนือกวา่ การเหน็ความไมเ่ขา้กนัและการเหน็ความบกพรอ่งหรอืความลม้เหลวของผูอ้ื่น อารมณ์ขนั
ในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องช่วยลดความเครยีดจากกฎระเบยีบของสงัคม จากปญัหาในครอบครวั
และจากผู้ปกครอง อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองเป็นเครื่องมือในการอบรมสัง่สอน
ทางออ้มโดยการแฝงขอ้คดิเตอืนใจผูอ้า่นตามอุดมคตขิองสงัคม  



บทท่ี  6 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการศึกษาค้นคว้า  
 การศกึษาอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็  
พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัมจุีดมุ่งหมายในการศกึษา 2 ประการคอื ศกึษากลวธิกีารสรา้งอารมณ์ขนั
และศึกษาบทบาทหน้าที่ของอารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ ์           
ต่อสงัคมไทย สรปุผลการศกึษาไดด้งัน้ี 
  กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในบทละครนอกเรื่ องสังข์ทองฉบับพระราชนิพนธ ์               
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กวีมีกลวิธีในการสร้างอารมณ์ขนั 3 ลักษณะคือ       
การสร้างอารมณ์ขนัจากเน้ือเรื่อง การสร้างอารมณ์ขนัจากตวัละครและการสร้างอารมณ์ขนัจาก
ภาษา ดงัน้ี 
 การสรา้งอารมณ์ขนัจากเน้ือเรื่อง กวสีรา้งอารมณ์ขนัจากเน้ือเรื่องหรอืเหตุการณ์ทีม่คีวาม
ขดัแยง้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคอื ความขดัแย้งระหว่างตวัละครที่ไม่ลงรอยกนัและความขดัแย้ง
ระหวา่งตวัละครกบับรบิท ความขดัแยง้ระหวา่งตวัละครทีไ่มล่งรอยกนัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคอื 
ความขดัแยง้ระหว่างตวัละครทีเ่ป็นสมาชกิในครอบครวัและความขดัแยง้ระหว่างตวัละครทีไ่ม่เป็น
สมาชกิในครอบครวั โดบพบความไมล่งรอยกนัของตวัละครทีเ่ป็นสมาชกิในครอบครวัมากทีสุ่ด สว่น
ความขดัแย้งระหว่างตวัละครกบับรบิทเป็นความไม่สอดคล้องกนัระหว่างตวัละครกบัเหตุการณ์       
ทีเ่กดิขึน้ 

 การสรา้งอารมณ์ขนัจากตวัละคร กวมีกีลวธิดีงัน้ีคอื การสรา้งอารมณ์ขนัผ่านรูปลกัษณ์ 
ของตวัละคร การสรา้งอารมณ์ขนัผ่านบุคลกิของตวัละครและการสรา้งอารมณ์ขนัผ่านพฤติกรรม  
ของตวัละคร การสร้างอารมณ์ขนัผ่านรูปลกัษณ์ของตวัละครกวสีร้างอารมณ์ขนัจากตวัละครที่มี
รูปลักษณ์บกพร่อง มีรูปลักษณ์ผิดแผกแตกต่างไปจากลักษณะปกติของมนุษย์ทัว่ไปหรือผิด        
ไปจากความคาดหวงัของผู้อ่าน การสรา้งอารมณ์ขนัผ่านบุคลิกของตวัละคร กวสีร้างอารมณ์ขนั  
จากตวัละครที่มบุีคลกิชอบกลัน่แกล้งผูอ้ ื่น บุคลกิขลาดกลวั และบุคลกิโออ้วดแต่ไรค้วามสามารถ 
ส่วนการสรา้งอารมณ์ขนัผ่านพฤตกิรรมของตวัละคร โดยใหต้วัละครแสดงพฤตกิรรมที่ผดิไปจาก
ปกตหิรอืแสดงพฤตกิรรมไม่สอดคลอ้งกบัสถานภาพของตนทําใหผู้อ้่านรูส้กึขบขนัดงัน้ี พฤตกิรรม
หลอกลวง พฤตกิรรมทาํรา้ย พฤตกิรรมโตเ้ถยีง พฤตกิรรมโกรธ พฤตกิรรมเยาะเยย้ พฤตกิรรมดถููก 
พฤตกิรรมอบัอายขายหน้า พฤตกิรรมกลวั พฤตกิรรมแกต้วั พฤตกิรรมหยอกลอ้ พฤตกิรรมเขนิอาย 
พฤตกิรรมผดิหวงั พฤตกิรรมโออ้วด พฤตกิรรมพรํ่าเพอ้ พฤตกิรรมซุ่มซ่าม พฤตกิรรมเหน่ือยอ่อน 
พฤตกิรรมชุลมุนวุ่นวาย พฤตกิรรมอจิฉารษิยา พฤตกิรรมประชด พฤตกิรรมเขา้ใจผดิ พฤตกิรรม   
ขีเ้ซา พฤตกิรรมวพิากษ์วจิารณ์ พฤตกิรรมเสยีใจ  พฤตกิรรมเย่อหยิง่ พฤตกิรรมขม่ขู ่พฤตกิรรม  
งอ้งอน พฤตกิรรมหงึหวง พฤตกิรรมโลภ พฤตกิรรมสงสยั พฤตกิรรมหลอกล่อ พฤตกิรรมเมามาย 
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โดยตวัละครทีม่สีถานภาพทางสงัคมสงูและตวัละครทีเ่ป็นสามญัชนนัน้แสดงพฤตกิรรมทีน่่าขบขนัไม่
แตกต่างกนั  

การศกึษาการสรา้งอารมณ์ขนัผ่านกลวธิทีางภาษา กวสีรา้งอารมรข์นัโดยการใชถ้อ้ยระดบั
ภาษาปากซึ่งเป็นถ้อยคําสามัญทําให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและเป็นระดับภาษาที่ไม่สอดคล้อง             
กบัสถานภาพของตวัละครทีเ่ป็นกษตัรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์การใชเ้สยีงของคําและเสยีงสมัผสั 
การใชค้าํขยายบอกลกัษณะ คาํขยายบอกความรูส้กึและคําขยายบอกกริยิาอาการ การสรา้งอารมณ์
ขนัจากสาํนวนและโวหารภาพพจน์คอื อุปมา อุปลกัษณ์ เลยีนเสยีง อวพจน์ และปฏพิากย ์  
  บทบาทหน้าทีข่องอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องต่อสงัคมไทยม ี3 ประการคอื 
อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องสรา้งความสนุกสนานเพลดิเพลนิ อารมณ์ขนัในบทละคร
นอกเรื่องสงัขท์องช่วยลดความเครยีดและอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัข์ทองเป็นเครื่องมอื   
ในการอบรมสัง่สอน โดยอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องให้ความสนุกสนานเพลดิเพลิน  
จากความรูส้กึเหนือกว่า การเหน็ความไม่เขา้กนัและการเหน็ความบกพร่องหรอืความลม้เหลวของ
ผูอ้ื่น อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องช่วยลดความเครยีดจากกฎระเบยีบของสงัคม จาก
ปญัหาในครอบครวัและจากผูป้กครอง อารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องเป็นเครื่องมอืในการ
อบรมสัง่สอนทางออ้ม 
 
อภิปรายผล 
 ผู้ประพนัธ์บทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์นําเรื่องสงัข์ทองที่มีอยู่เดิม       
มาเป็นต้นเค้าในการประพันธ์ โดยกวีสามารถปรับปรุงให้บทละครนอกฉบับพระราชนิพนธ ์          
มีความสนุกสนานเพลิดเพลินมากขึ้นและได้ร ับความนิยมสืบมาถึงปจัจุบัน แสดงให้เห็นถึง           
พระอจัฉรยิภาพในการประพนัธแ์ละความเขา้ใจความรูส้กึนึกคดิของคนไทยของกว ี 
 สาเหตุที่บทละครนอกเรื่องสงัข์ทองฉบับพระราชนิพนธ์ได้รบัความนิยมเกิดจากการ      
นําปญัหาภายในครอบครวัมาสรา้งความขบขนัและการล้อเลยีนบุคคลที่มสีถานภาพสูงโดยคนที่มี
สถานภาพตํ่ากว่า เพราะปญัหาครอบครวัเป็นปญัหาพืน้ฐานที่มนุษยท์ุกยุคสมยัต้องประสบ ทําให้
ผูอ้า่นทาํความเขา้ใจบทละครไดง้า่ยและบทละครเองกเ็ขา้ถงึอารมณ์ความรูส้กึของผูอ้า่นไดเ้ป็นอยา่ง
ดเีช่นกนั แมใ้นปจัจุบนัครอบครวัไทยเปลี่ยนเป็นครอบครวัเดี่ยวมากขึน้โดยหลงัจากแต่งงานแล้ว     
กม็กัแยกตวัไปสรา้งครอบครวัใหม่ แต่ครอบครวัเดี่ยวแบบไทยกย็งัมลีกัษณะของครอบครวัขยาย
แบบเดมิอยู่ คอืมคีวามสมัพนัธ์กนัในระหว่างเครอืญาติอย่างแน่นแฟ้น พ่อตาแม่ยายยงัมอีํานาจ
สามารถเขา้ไปจดัการเรื่องต่างๆ ในครอบครวัลูกเขยได ้สว่นการลอ้เลยีนบุคคลทีม่สีถานภาพสงูนัน้
เป็นเพราะผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นสามญัชนการได้เหน็ตวัละครชัน้ตํ่าเช่นเจ้าเงาะสามารถกลัน่แกล้ง   
ตวัละครทีม่สีถานภาพสงูกวา่ตนยอ่มเป็นทีถู่กใจ 
 ผลจากการศึกษากลวธิีการสร้างอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราช
นิพนธ์แสดงใหเ้หน็ว่าอารมณ์ขนัในบทละครนอกเรื่องน้ีเป็นการแสดงความตลกผ่านความขดัแยง้
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ของตวัละครและการแสดงพฤตกิรรมทางกาย เช่น การกลัน่แกลง้ การทํารา้ย การโตเ้ถยีง ฯลฯ ซึง่
เป็นพฤตกิรรมทีเ่หน็ไดช้ดัเจนผ่านภาษาทีเ่ขา้ใจง่าย ไม่ใช่อารมณ์ขนัที่ต้องขบคดิหรอืแสดงความ
เฉลยีวฉลาดทางสตปิญัญา ลกัษณะเช่นน้ีสามารถสะทอ้นใหเ้หน็รสนิยมดา้นอารมณ์ขนัของคนไทย
ไดป้ระการหน่ึง และยงัมปีรากฏใหเ้หน็อยูใ่นปจัจุบนั เช่น ในการแสดงตลกของคณะตลกต่างๆ หรอื
การแสดงบทตลกในละครทีอ่อกอากาศทางโทรทศัน์ เป็นตน้ 
 การนําบทละครนอกเรื่องสงัขท์องฉบบัพระราชนิพนธ์ไปดดัแปลงเพื่อใชใ้นการแสดงนัน้
พบว่าผูผ้ลติละครยงัคงรกัษาโครงเรื่องและตวัละครหลกัของเรื่องไว ้สว่นการนําเสนออารมณ์ขนันัน้
มีทัง้การนําเสนออารมณ์ขนัจากบทละครนอกฉบับพระราชนิพนธ์และการเพิ่มเติมอารมณ์ขนั        
ทีไ่มป่รากฏในบทพระราชนิพนธ ์โดยเฉพาะการเพิม่เตมิอารมณ์ขนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์สงัคม 
ในช่วงเวลาที่มีการผลิตละครเรื่องนัน้ๆ เป็นที่น่าสงัเกตว่าอารมณ์ขนัในละครฉบับดัดแปลง         
กบัต้นฉบับพระราชนิพนธ์นัน้มีความแตกต่างกันบางประการคือ บทละครฉบับพระราชนิพนธ์
นําเสนออารมณ์ขนัผ่านตวัละครสาํคญัทีม่สีถานภาพสงูเป็นหลกั แต่ในบทละครฉบบัดดัแปลงมกีาร
เพิม่เตมิอารมณ์ขนัจากตวัละครประกอบ  
 ความเปลี่ยนแปลงน้ีทําใหอ้ารมณ์ขนัทีเ่กดิขึน้กบัผูอ้่านและผูช้มมคีวามแตกต่างกนั โดย
อารมณ์ขันในบทละครนอกฉบับพระราชนิพนธ์นัน้พุ่งเป้าการหัวเราะไปที่บุคคลสําคัญที่มี
ความสมัพนัธใ์นครอบครวั เช่น กษตัรยิ ์พ่อตา แม่ยาย ลูกเขย พีน้่อง เป็นตน้ ทําใหผู้อ้่านสามารถ
เชื่อมโยงความรูส้กึขบขนัไปถงึครอบครวัและผูป้กครองในชวีติจรงิได ้ส่วนในละครฉบบัดดัแปลง
ผูช้มมกัหวัเราะตวัละครประกอบ เช่น สนมกํานัล เสนา อมาตย ์ชาวบา้น ฯลฯ ถอืเป็นบุคคลทัว่ไป
การไดห้วัเราะคนเหล่าน้ีจงึทาํใหผู้อ้า่นเชื่อมโยงถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอคนทัว่ไปในสงัคมแทน 
  
ข้อเสนอแนะ 
  1. ศึกษาอารมณ์ขนัจากวรรณคดีเรื่องอื่นๆ ของพระบาทสมเด็จพระพระพุทธเลิศหล้า
นภาลยัทาํใหเ้ขา้ใจวธิกีารสรา้งอารมณ์ขนัและรสนิยมดา้นอารมณ์ขนัของผูป้ระพนัธย์ิง่ขึน้ 
 2. ศกึษาเปรยีบเทยีบอารมณ์ขนัในบทละครชนิดต่างๆ ของไทย เช่น ละครนอก ละครใน 
ฯลฯ วา่มคีวามเหมอืนหรอืต่างกนัอยา่งไร 
  3. ศกึษาพฒันาการของวรรณคดอีารมณ์ขนัของไทยตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัทําใหเ้ขา้ใจ
ววิฒันาการของวรรณคดอีารมณ์ขนัตลอดจนทศันะของคนไทยทีแ่ฝงอยูใ่นอารมณ์ขนัดว้ย 
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