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The objective of this research is to study the form, contents and theme different 
versions of Sangthong and to study these versions of Sangthong as popular cultural literature. 
Four versions  including Sangthong – the Youth Cartoon Tell  for Environment: Ornsri 
Ngamwittayapong, (2536),  Thai Cartoon tell of Sangthong 1st series Ton-or Grammy , Inc , 
(2540) , The animation of the Adventure of  Sangthong , Broadcast Thai Television Inc(2545),  
The script of  marvelous  adventure of  the prince Hoy , a stage play of  Chulalongkorn 
University , School of Arts (2548) were used for this study. 

All except one of these versions have maintained the main structure of the original 
version of Songthong, the Youth Cartoon Tell for Environment took certain parts of the 
original and created a new story. From the study of Santhong  creation and reproduction 
process  was  found that Sangthong  was  adapted  as the major factors  of  the production’s 
objective, media or channel of presentation, receiver target group and  the production  period 
of  literature’s reproduction. 

The result of the study of popular culture in Sangthong versions was found that the 
factors that effect to the creation are media and receivers, Theme and language using. These 
factors reflected to the popular of the period obviously. Media and language using is response 
to the production objective, make the receivers pay attention and reach the message of  
Sangthong  more easily.  For the theme, the producers took the original themes: the human 
consideration and gratitude to be the main themes which can be applied for people in existing 
society.  In the other way, they took the new theme of natural and environment attention and 
marginal people to be the sub theme. For language  using indicated  that generally  is  
conform  to present  social  and cultural period  including  slang and transliterated words . 

In summary, this study makes us known obviously about creation and reproduction 
process of Sangthong as popular cultural literature. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังขทอง เปนวรรณคดีเอกเรื่องหนึ่งของไทยที่เปนที่รูจักแพรหลายมาชานาน และยัง
ไดรับความนิยมมาจนถึงปจจุบัน เนื่องจากเนื้อหาสะทอนสภาพชีวิตทุกชนช้ัน  เร่ืองความตราตรึง
ใจในเรื่องความรัก  ความผูกพันระหวางพอ แม ลูก  สามีและภรรยา  ตลอดจนมนุษยกับยักษ  
นอกจากนี้ยังมีเร่ืองของวิเศษและความมีบุญญาธิการของตัวละครเอกมาเกี่ยวของดวย  ประกอบ
กับคนไทยเชื่อวาสังขทองเปนเรื่องจริงแตโบราณโดยมีขอสันนิษฐานวาเปนนิทานในปญญาสชาดก  
และมีการอางสถานที่สําคัญ  (ราตรี ผลาภิรมย 2520 : 287) ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัยทรงนําบทละครเรื่องสังขทองที่มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยามาดัดแปลงและแกไขฉบับ
กลอนใหกระชับ เหมาะแกการแสดง  อีกทั้งทรงเพิ่มเติมวิถีชีวิตแบบไทยๆแทรกเขาไปในเนื้อเร่ือง   

ดวยความนิยมเรื่องสังขทองนี้ กอใหเกิดการนําเรื่องสังขทองไปผลิตซ้ําในหลายรูปแบบ  
โดยมีเนื้อหาแตกตางกันไปตามแตส่ือ และรูปแบบการนําเสนอ ทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันไดอยางนาสนใจ การศึกษาการดัดแปลงในลักษณะนี้ ทําใหทราบ
ถึงกลวิธีการสรางสรรควรรณคดีที่สัมพันธกับความสนใจของกลุมผูเสพในยุคปจจุบัน อัน
สอดคลองกับลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยม ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นและเปนไปตามกระแส
กลไกของตลาด มีการผลิตซ้ําและการสรางสรรคใหมเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค และข้ึนอยูกับความนิยมชมชอบของผูบริโภค  

วัฒนธรรมประชานิยมเปนแนวคิดที่เกิดขึ้นปลายคริสตศตวรรษที่  20 จากนักคิด
วัฒนธรรมรวมสมัยศึกษา แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการตั้งคําถามตอวัฒนธรรมชุดใหมที่เปนผลผลิต
ของระบบทุนนิยม (เปรม สวนสมุทร 2547) ในปจจุบันการศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมเปนการ
รวบรวมนักวิชาการหลายสาขาเขาไวดวยกัน ไมวาจะเปนทางประวัติศาสตร หรือวรรณกรรมศึกษา 
คําหลักในการวิเคราะหปรากฏการณนี้ มักมีคําวา “อัตลักษณ” และ “ตัวตน”  นักวิชาการกลุมหนึ่ง
พิจารณาวาวัฒนธรรมประชานิยมเปนเสมือนพื้นที่ของการตอสู ตอรอง และสรางตัวตนของคน
กลุมตางๆในสังคม (พัฒนา กิติอาษา  2546 : 7) กลาวคือเปนการตอสูระหวางชนชั้นกลางกับผูใช
แรงงานรวมไปถึงกลุมคนที่ไมมีสิทธิมีเสียงในสังคมมากนัก เชน ชาวบานรานตลาดโดยทั่วไปที่
กําลังตอรองหรือสรางความหมายทางวัฒนธรรมใหแกตนเอง โดยอาจแสดงออกเปนการตอตาน
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หรือไมเห็นดวยกับผูมีอํานาจทางสังคม และแสดงความนิยมชมชอบเฉพาะตัวของสังกัดตนอยาง
ไมข้ึนตรงกับวัฒนธรรมหลัก หรือวัฒนธรรมทองถิ่นใดๆ 

ความนิยมชมชอบของคนสวนใหญนี้เองเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการผลิตซ้ําและ
การสรางสรรคในสื่อตางๆ การผลิตซ้ําหมายถึงการทําซ้ํา และแปรสภาพ ปจจัยดังกลาวครอบคลุม
ไปถึงเรื่องการผลิตและการบริโภควัฒนธรรม อันเปนคุณลักษณะหนึ่งของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิเลือกไดตามความตองการของตน ตราบใดที่ไมละเมิดสิทธิอันชอบ
ธรรมของผูอ่ืน และเปนสวนหนึ่งของระบบการคาแบบทุนนิยม ที่ผูผลิตตองการผลิตสินคาให
ไดมาก และสงเสริมการบริโภคใหไดมากเพื่อผลกําไรจากการขายสินคา เนื่องจากวัฒนธรรม
ประชานิยมคือวัฒนธรรมของการผลิตเพื่อผูบริโภค ความนิยมชมชอบของผูเสพจึงนับวามีอิทธิพล
โดยตรงตอผูผลิตหรือผูสรางในวัฒนธรรมประชานิยม  

การทําความเขาใจวัฒนธรรมประชานิยมชวยใหมองเห็นและเขาใจกระบวนการสื่อ
ความหมายตางๆในสังคม (Signification) ในระดับที่กวางมากขึ้นและเห็นเปนกระบวนการ
ปฏิสัมพันธเชิงวิภาษวิธีของเงื่อนไขปจจัยและกลุมคนในสังคมมากขึ้น วัฒนธรรมสมัยนิยมเปน
เปนปรากฏการณที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเต็มไปดวยพลวัต อันเชื่อมโยงกับบริบทของโลก
ยุคหลังทันสมัย ไดแก กระแสโลกาภิวัตน การขยายตัวของเมืองและชนชั้นกลางในเมือง อิทธิพล
ของสื่อมวลชน การผลิตแบบมวลชนอุตสาหกรรม กระแสบริโภคนิยมและกระแสทองถิ่นนิยม ซึ่ง
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของวิถีชีวิตประจําวัน * 

ปจจุบันโลกของเรามีส่ือรูปแบบตางๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย และขยายขอบเขตจากรูป
แบบเดิมๆ ออกไปอยางกวางขวาง นับจากสื่อแบบเกา ที่เราคุนเคย เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร 
โทรทัศน และภาพยนตร ส่ือบุคคล ส่ือพื้นบาน หรือส่ือเฉพาะกิจเพื่อการประชาสัมพันธ ไปจนถึง
ส่ือในรูปแบบที่เรียกกันวาวัฒนธรรมแบบประชานิยม ** การดําเนินชีวิตของคนในปจจุบันเปลี่ยนไป 
การผลิตสื่อตางๆ ยอมตองเปลี่ยนตามแนวโนมความนิยมของผูเสพซึ่งก็คือกลุมเปาหมายไปดวย 
เพราะผูผลิตผลงานในกระแสทุนนิยมตองการผลกําไรจากการขาย จึงกอใหเกิดการผลิตซ้ําในแต
ละรูปแบบที่ตางไปตามสื่อเพื่อตอบสนองความตองการของผูเสพ ซึ่งในปจจุบันสื่อที่อยูในความ
นิยมชมชอบของผูเสพก็คือส่ือบันเทิงรวมสมัย  

                                                           
* ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมไดทีw่ww.http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/social 

/soc65/11.html/ 
** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.geocities.com/midnightuniv 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 3

ดวยเหตุนี้ วิธีหนึ่งที่จะทําใหวรรณคดีโบราณของไทยอยางเรื่องสังขทองสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเสพในปจจุบันได ก็คือการนําเร่ืองสังขทองมาผลิตซ้ําและสรางสรรค
ใหเปนวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม โดยการดัดแปลงรูปแบบ หรือเนื้อหาใหเหมาะสมกับ
กลุมผูเสพ และสอดคลองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในกรอบของวัฒนธรรมประชานิยม ซึ่งในที่นี้ ผู
ศึกษาจะศึกษาวาผูสรางวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ ไดนําแนวคิดวัฒนธรรมประชานยิมมา
เปนปจจัยในการดัดแปลงใหเปนวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยมอยางไร เพราะวรรณกรรม
เร่ืองสังขทองฉบับตางๆ มีความแตกตางทางดานรูปแบบการประพันธ และเนื้อหา ดวยแตละฉบับ
มีจุดประสงคในการดัดแปลง และมีกลุมเปาหมายแตกตางกัน จึงเปนที่นาสนใจวาการดัดแปลง
เร่ืองสังขทองฉบับตางๆ มีความแตกตางกันอยางไร และดัดแปลงในฐานะวรรณกรรมแนว
วัฒนธรรมประชานิยมอยางไร 

วรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยมเรื่องสังขทองที่นํามาศึกษานี้ ผูศึกษาเลือกศึกษา
เฉพาะฉบับที่นํามาผลิตซ้ําและสรางสรรคใหม โดยมีลักษณะเขาเกณฑวรรณกรรมแนววัฒนธรรม
ประชานิยม กลาวคือเปนการผลิตวรรณกรรมเพื่อจําหน าย หรือเพื่อผลทางธุรกิจ มีการเผยแพรใน
ส่ือบันเทิงตางๆ เปนที่รูจักในสาธารณชน และใชส่ือบันเทิงรวมสมัยในการนําเสนอ จากเกณฑ
ดังกลาว ผูศึกษาจึงเลือกศึกษาวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยมเรื่องสังขทองสี่ฉบับคือ 

1. การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมสําหรับเยาวชน เรื่องสังขทองภาคพิสดาร  ของ อรศรี 
งามวิทยาพงศ  (2536) จัดทําโดยโครงการประยุกตศาสนาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา   ความยาว 49 หนา 

2. การตูนวรรณคดีไทย ชุดนิทานไทย ชุดที่ 1 เร่ืองสังขทอง ของบริษัท ตนออ แกรมมี่ 
จํากัด (2540) ความยาว 86 หนา  

3.  การตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) เร่ืองสังขทอง The Adventure of Sangthong 
ของบริษัทบรอดคาซท ไทยเทเลวิชั่นจํากัด แพรภาพทางชอง 3 ออกอากาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2543 ถึงเดือนพฤษภาคม 2545 ในชวงเวลา 19.25 – 19.28 น.   ความยาว 274.07 นาที 

4. บทละครเวทีเร่ืองมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย ของภาควิชาศิลปะการละคร คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2548)  ความยาว 41 หนา 

เมื่อนําลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมมาพิจารณาวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้ง 4 ฉบับ
ขางตนนี้ ในเบื้องตน พบวามีรายละเอียดเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน
อยางเห็นไดชัด รวมทั้งมีการดัดแปลงเหตุการณใหแตกตางกับบทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราช
นิพนธฯอยางมาก เชน การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมสําหรับเยาวชนเรื่องสังขทอง ภาคพิสดาร มี
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การดัดแปลงเหตุการณในบทละครนอกพระราชนิพนธฯตอนที่พระอินทรลงมาทาตีคลี ทาวสามนต
จึงขอความชวยเหลือจากหกเขยและเจาเงาะ แตในที่สุดแลวพระอินทรก็ออนขอใหเจาเงาะถอดรูป
เปนพระสังขก็ตีคลีชนะ พระสังขจึงชวยเหลือทาวสามนตไวได  ดังที่วา 

 
   เมื่อนั้น     พระอินทรแกลงออนหยอนมือให 
ชักมาที่นั่งรั้งรอไว     แลวแกลงวาไปดวยวาจา 
ลูกเขยทาวสามนตคนนี้   ฝมือตีคลีดีหนักหนา 
ตอสูเคี่ยวขับไมอัปรา    หาไมพอตาจะตองริบ 
ควรที่จะครองเมืองเลื่องลือยศ  ปรากฏทั่วทิศทั้งสิบ 
วาแลวเหาะคลอยลอยลิบ   กลับไปยังทิพพิมานชัย 
                                              (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ : 217) 
 
ในการตูนนิทานเรื่องสังขทองภาคพิสดารนําเหตุการณตอนนี้ มานําเสนอเนื้อหาใหม 

กลาวคือพระอินทรแปลงรางมาเปนทาวสักกะยกกองทัพมาประชิดเมือง โดยจะยอมยกทัพกลับถา
มีผูตอบปริศนาการสรางเมืองใหมีอายุยืนยาวถึงเจ็ดชั่วโคตรได บรรดาหกเขยวางแผนการวาจะ
สรางเมืองใหกวางใหญดวยการตัดไมทั้งปามาสราง และขุดเขื่อนขนาดยักษ ทาวสักกะวาไม
ถูกตอง ในที่สุดเจาเงาะก็สามารถใหคําตอบที่ถูกตองของปริศนานี้ไดวา 

 
ขาแตทาวสักกะ วิธีสรางเมืองใหอยูนาน ๗ ชั่วโคตรนั้นไมยาก เพียงแตเจาเมืองและ

ประชาชนทุกคนตองถือกฎ ๓ ขอ คือ 
1. ทํานุบํารุงแมน้ําปาไมที่มีอยูใหอุดมสมบูรณเหมือนเดิมทุกอยางตลอดไป 
2. หามการตัดไมทําลายของปา และลาสัตวหรือจับสัตวน้ําตามใจชอบ 
3. ใหทุกคนรูจักกินพอดี อยูพอดี ไมใชขาวของหรือกินอยูอยางสุรุยสุราย 

                                                             (การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม : 12) 
 
จากขอความขางตน จะเห็นวาการดัดแปลงเนื้อเร่ืองตอนนี้มีที่มาจากจุดประสงค

สําคัญ คือ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการปรับแนวคิดใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน ที่มนุษยบุกรุกธรรมชาติ นําทรัพยากรตางๆมาใชประโยชนเพื่อความ
สะดวกสบาย เมื่อทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลงทําใหฝนไมตกตองตามฤดูกาล ผลแหงการทําราย
ธรรมชาติยอนกลับมาสรางความเดือดรอนใหแกมนุษย ปจจุบันจึงเกิดแนวคิดใหมซึ่งกําลังเปนที่
นิยมคือ การหวนคืนสูธรรมชาติ ใหผูคนหันมาสนใจธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกันมากขึ้น   
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การชวยบานเมืองตามความคิดของเจาเงาะในการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมสําหรับ
เยาวชนเรื่องสังขทอง ภาคพิสดาร ถือเปนการเสนอแนวทางที่จะปกปองธรรมชาติใหอยูไดนาน
ที่สุด และเหตุที่นําเรื่องสังขทองมาผลิตซ้ําเพื่อนําเสนอความคิดนี้ รวมทั้งยังดัดแปลงใหเจาเงาะ
ชวยเหลือทาวสามนตโดยมิไดถอดรูปเปนพระสังข เพราะตัวละครเจาเงาะจากจากบทละครนอก
พระราชนิพนธฯเปนตัวละครที่มีลักษณะแปลกประหลาดนาสนใจ มีมนตวิเศษในการหาเนื้อหา
ปลา และมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยูกับปา รวมทั้งเรื่องสังขทองก็เปนที่รูจักดีในกลุมเด็ก จึงเหมาะสมที่จะ
ทําหนาที่ถายทอดแนวคิดสําคัญใหแกผูเสพกลุมเปาหมายตามจุดประสงคของผูดัดแปลง    

ฉบับการตูนวรรณคดีไทย ชุดนิทานไทย ชุดที่ 1 เร่ืองสังขทอง ของบริษัท ตนออ แกรมมี่ 
จํากัด นําเร่ืองสังขทองมานําเสนอในรูปแบบการตูนไทยแบบคอมิกสสตริป กลาวคือ เปนการตูน
แบงชองที่ไดรับอิทธิพลมาจากการตูนคอมิกสของตะวันตก ซึ่งการตูนประเภทนี้มักพบในนิตยสาร
การตูนขบขัน เชน ขายหัวเราะ มหาสนุก และไดรับความนิยมในผูอานทุกวัยในปจจุบัน การนํา
เร่ืองสังขทองมานําเสนอในรูปแบบนี้จึงทําใหอานงายและเกิดความขบขัน ดังที่ผูผลิตกลาวไวในคํา
นําหนังสือเร่ืองสังขทอง การตูนวรรณคดีชุดนิทานไทย (2540 : 4) วา 

 
 การเรียนรูวรรณคดีไทยในรูปแบบการตูน จึงเหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนในปจจุบัน

เปนอยางยิ่ง ที่จะพัฒนาสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน และเขาใจวรรณคดีไทยไดอยางลึกซึ้ง...       
สังขทอง เปนเรื่องหนึ่งที่บริษัทไดเลือกสรรแลว 
 
ดวยจุดประสงคที่ตองการใหเด็กและเยาวชนเขาใจเรื่องสังขทองไดลึกซึ้งขึ้น ในฉบับนี้

จึงดัดแปลงเหตุการณของเรื่องใหตางไปจากฉบับบทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯไม
มากนัก อยางไรก็ตาม การนําเรื่องสังขทองมานําเสนอในรูปแบบการตูนประเภทนี้สามารถ
เรียกรองความสนใจจากกลุมผูเสพกลุมดังกลาวไดเปนอยางดี เพราะมีการสอดแทรกมุขตลกอยู
ตลอดเรื่อง และใชภาษางายๆที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวันปจจุบัน ดังตัวอยางในตอนทีน่างจนัทเทว ี
และทาวยศวิมลปลอมตัวเขาไปตามหาพระสังขในเมืองสามนต ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 การสอดแทรกมุขตลกในเหตุการณที่นางจันทเทวีปลอมตัวเขาไปเปนหมูวิเสท  
ที่มา : สงัขทอง การตูนวรรณคดีชุดนทิานไทย ,พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: ตนออ, 2540), 77-78. 

 
ตอนที่ยกมาเปนตัวอยางนี้ดัดแปลงมาจากตอนทาวยศวิมลตามพระสังขในบทละคร

นอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ ความวา 
 
 เมื่อนั้น     พระสามีดีใจหัวเราะรา 
เจาชางคิดขยันกัลยา   นั่งอยูไยชามาจะไดไป 
จึงหยิบยามละวามาสะพาย  นางกระเดียดกระทายทําเหมือนไพร 
แลวเดินตามกันมาทันใด  เขาไปยังที่ทวารา 
... เมื่อนั้น     นางจันทชื่นชมสมหมาย 
อุตสาหเหนื่อยยากฝากกาย  ใหวิเสททั้งหลายเขาเมตตา 
                                                      (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ : 251-253) 
 
จะเห็นไดวา ในฉบับการตูนวรรณคดีไทยเรื่องสังขทองของบริษัทตนออนั้น ใชภาษา

อานเขาใจงาย และเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษที่คนไทยนิยมใชกันทั่วไปในปจจุบัน เชน บาย 
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บาย ซึ่งแสดงถึงลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยมที่เปนวัฒนธรรมพันธุผสม หรือ hybrid culture 
(พัฒนา กิติอาษา 2546 : 54) ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายแหลงที่มา และมีการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม
จากวัฒนธรรมหนึ่งไปสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยอาจรวมเอาลักษณะจากทั้งในและและนอก
วัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อแสวงหาการยอมรับในรูปแบบตางๆ เชน การใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษปน
ภาษาไทย ซึ่งไดรับความนิยมเพราะภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ยอมรับโดยทั่วไป และในสังคมไทย
ถือวาผูใชภาษาอังกฤษไดเปนผูมีการศึกษา อันเปนผลมาจากกระแสความนิยมชาติตะวันตกสวน
หนึ่งดวย หรือหากพิจารณาในแงของการสื่อสาร  อาจวิเคราะหไดวาผูผลิตใชภาษาในลักษณะนี้
เพื่อใหผูรับสารที่เปนเด็กและเยาวชนสามารถเขาใจเรื่องไดงายจากภาษาที่ใชกันทั่วไปปจจุบัน 
นอกจากนี้ การแทรกมุขตลกไวในบทสนทนาของตัวละคร เชน การประกาศรายการอาหารวันนี้
ของเสนาบดีที่เปนอาหารอีสาน และอาหารฝรั่ง แทนที่จะเปนอาหารตํารับชาววัง  ซึ่งทําใหผูเสพ
สนุกสนานไปกับมุขตลกที่แทรกไวโดยตลอด สงผลใหเด็กและเยาวชนในปจจุบันที่นิยมบริโภคสื่อ
การตูนหันมาอานวรรณคดีไทยโดยไมรูสึกวานาเบื่อและเขาใจยาก อีกทั้งยังแสดงถึงแนวทางการ
ผลิตที่ผูผลิตสรางสรรคผลงานขึ้นใหมใหถูกใจผูเสพเปนสําคัญ เพื่อใหสินคาสรางกําไรได  

สังขทองในสื่อการตูนนิทานแบบคอมิกสสตริปฉบับนี้ชวยใหผูเสพไดทราบเรื่องสังขทอง
ในรูปแบบที่อานงาย ตลกขบขัน และเนื้อหากระชับ สามารถดึงความสนใจจากเด็กมาอยูที่เร่ือง
สังขทองไดจนจบเรื่อง อันทําใหเด็กเกิดความรูความเขาใจในวรรณคดีไทยเรื่องสังขทองไดในระดับ
หนึ่ง การเราความสนใจดวยสื่อบันเทิงรวมสมัยอันเปนที่นิยมชมชอบของเด็ก และการสอดแทรก
อารมณขันตลอดเรื่องนับเปนวิธีที่ทําใหเด็กอยากอานวรรณคดีไทย อีกทั้งการนําเสนอเรื่องสังขทอง
ในฉบับการตูนวรรณคดีไทย ยังมีการนําเสนอเรื่องราวในวัยเด็กของพระสังขยาวถึงครึ่งเรื่อง เพราะ
ตองการกระตุนความเปนพวกพองโดยใชตัวละครเด็กดึงความสนใจจากผูเสพกลุมเปาหมายซึ่งอยู
ในวัยเด็กเชนกันนั่นเอง  

ในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวเรื่องสังขทองที่แพรภาพทางชอง 3 นั้น ทางผูผลิตไดให
เหตุผลที่เลือกเรื่องสังขทองมาสรางเปนการตูนภาพเคลื่อนไหวสําหรับเด็กวา 

 
  ที่เลือกเรื่องนี้มาก็เพราะวามีคุณคาทางวัฒนธรรมไทย และเปนเรื่องที่ใหขอคิดดีๆ คือ
มีการใหแงคิดเรื่องความกตัญู โดยเฉพาะที่สําคัญไมอยากใหเด็กๆ ชมการตูนที่มีความ
รุนแรง เหมือนอยางการตูนญี่ปุนที่มีอยูในขณะนี้ รวมทั้งมีจุดประสงคอยากจะจุดกระแส
การตูนไทย ใหเทียบเทากับตางประเทศดวย*  

                                                           
*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่http://www.eotoday.com/tv /news/news/july/12/html/. 
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ผูผลิตตองการเสนอแนวคิดเรื่องความกตัญูในเรื่องสังขทอง เพื่อใชสอนกลุมผูเสพที่
เปนเด็ก โดยนําเสนอผานสื่อการตูนภาพเคลื่อนไหวทางโทรทัศน เพราะสื่อโทรทัศน เปนสื่อที่
นําเสนอเนื้อหาสาระตางๆ ไปยังผูรับสารจํานวนมาก ซึ่งมีผลตอการเรียนรูของเด็ก (เพียงกมล   
เกิดสมศรี 2545 : 5) เห็นไดชัดจากเหตุการณที่ตัวละครพระสังขพลัดพรากจากแมออกเดินทาง
ตามหาแม แมวาในตอนทายพระสังขจะไดครองเมืองสามนตอยางมีความสุข แตก็หาไดลืมมารดา
ของตนไม ความกตัญูของพระสังขนี้ ปรากฏในการตูนภาพเคลื่อนไหวเรื่องสังขทองตอนที่พระ
สังขหนีนางพันธุรัตดวย ที่วา 

 
พระนางพันธุรัต (รองไห) โธ ลูกรักของแม แมอุตสาหเล้ียงเจามาอยางทนุถนอม ตามใจ 
     ทุกอยาง แมทําผิดอะไรเหรอ ทําไมลูกถึงไดหนีมาแบบนี้ ลงมาหาแม 
     เถอะนะจะลูกสังขของแม 
พระสังข   ลูกไมเคยโกรธเคืองอะไรเสด็จแมเลย พระคุณของแมมากลนเกินกวา 
     จะหาอะไรมาเปรียบได แตวาตอนนี้แมแทๆของลูกจะเปนตายรายดี 
     ยังไงก็ไมรู ลูกตองออกไปตามหาแมแทๆของลูกใหพบกอน 
พระนางพันธุรัต เอาเถอะ ลูกจะไปแมก็ไมวาหรอก ขอใหลงมาหาแมสักหนอย ใหแม 
     ไดกอดอําลาลูกใหชื่นใจกอนเถอะนะ ลงมาหาแมเถอะสังขทอง  
สงกา   อยานะพระสังข อยาลงไป ลงไปไมได 
พระสังข   ลูกลงไปไมไดหรอกเสด็จแม ลูกขอโทษดวยที่ขโมยรูปเงาะหนีมาแบบนี้ 
      เอาไวใหลูกไดพบแมของลูกแลว ลูกจะรีบกลับมากราบเทาเสด็จแมจะ 
                                                                       (การตูนภาพเคลื่อนไหว) 

 
ตอนที่ยกมาเปนตัวอยางนี้ ดัดแปลงมาจากตอนพระสังขหนีนางพันธุรัตในฉบับบท

ละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ ความวา 
   แมเอยแมเจา                               เล้ียงขามาแตเยาวจนใหญ 
พระคุณลํ้าลบภพไตร    จะเปรียบดวยส่ิงใดนั้นไมมี 
ใชลูกจะเคืองแคนแสนเข็ญ   ดวยความจําเปนดอกจึงตองหนี 
เหตุดวยมารดาของขานี้   ทุกขรอนไรที่พึ่งพา 
จะยากเย็นเปนตายก็ไมแจง   จะไปสืบเสาะแสวงทุกแหงหา 
ครั้นจะบอกออกอรรถตามสัจจา  ก็คิดกลัวเกลือกวามิใหไป 
ลูกจึงลักรูปเงาะเหาะหนี   โทษผิดทั้งนี้เปนขอใหญ 
อยาพิโรธโกรธขึ้งขัดใจ    ถึงไปไมชาจะมาพลัน 
                       (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ : 85-86) 
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จากตัวอยางของทั้งสองฉบับขางตน จะเห็นไดวา ฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวเรื่อง   
สังขทอง ไดนําเรื่องราวในตอนนี้มาผลิตซ้ําตามบทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ โดย
เก็บถอยคําแถลงใจความสําคัญไวทั้งหมด เพื่อถายทอดความกตัญูของพระสังขที่ปรากฏในบท
ละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ เหตุที่นําเรื่องสังขทองมาสั่งสอนเด็กตามแนวคิดนี้ เพราะ
มีพระสังขเปนตัวละครที่มีเร่ืองราวชีวิตผจญภัยโลดโผน ตอบโจทยความสนใจของเด็กไดดี  

จากการสํารวจตัวบทวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับในเบื้องตน ทําใหเห็นวาเร่ือง
สังขทองเปนวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม ไมวาจะเปน การปรับลักษณะตัวละครใหเขา
กับคนในสังคมปจจุบัน การนํามาผลิตซ้ําและการสรางสรรคดัดแปลง และการใชภาษาใน
ชีวิตประจําวันของคนในปจจุบัน เปนตน จากที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองสังขทองที่ผานมา 
พบวายังไมมีการศึกษาวรรณกรรมเรื่องสังขทองในฐานะวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม ผู
ศึกษาจึงสนใจศึกษาในประเด็นดังกลาว เพื่อใหทราบถึงรูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมแนว
วัฒนธรรมประชานิยมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ และเพื่อใหเขาใจวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ 
ทั้งสี่ฉบับในฐานะวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม 

 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ราตรี ผลาภิรมย (2520) ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหเร่ืองสังขทอง จาก
การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสังขทองที่มีตนฉบับเปนบทรอยกรอง และที่เปนนิทานพื้นบานของไทย
และนิทานตางชาติ  ผลการศึกษาพบวา เร่ืองสังขทองนี้นาจะไดเคาเรื่องมาจากนิทานพื้นบานของ
อินเดีย จากเรื่องพระวิกรมาทิตยเลือกคู นิทานเรื่องสังขทองเขามาในประเทศไทยโดยเลากัน
แพรหลายทั่วไปในทางภาคใตกอน จนกระทั่งพอขุนรามคําแหงมหาราชทรงนําพระเถระจาก
นครศรีธรรมราชขึ้นไปสุโขทัยดวย ทําใหนิทานเรื่องสังขทองนี้แพรหลายไปถึงทางภาคเหนือของ
ไทย จากนั้นพระภิกษุชาวเชียงใหมแตงเปนชาดกโดยเลียนแบบนิบาตชาดก ตอมาแพรหลายมา
จนถึงภาคกลาง โดยมีผูดัดแปลงแตงเปนฉบับตางๆ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ทรงไดนําบทละครความเกาจากสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศมาดัดแปลงแกไขใหเปนสังข
ทองฉบับพระราชนิพนธฯขึ้น  จนแพรหลายในหมูคนไทย และยังแพรหลายในหมูชาวตางชาติ 
เพราะพระองคเจาจุลจักรพงษไดแตงเรื่องสังขทองเปนภาษาอังกฤษ โดยใชชื่อเร่ืองวา The Story 
of Sangha และ Fern S. Ingersoll ก็ไดแปลบทละครนอกพระราชนิพนธฯ เปนภาษาอังกฤษ โดย
ใชชื่อเร่ืองวา Sang Thong 
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วัชราภรณ  ดิษฐปาน (2546) ศึกษา แบบเรื่องนิทานสังขทอง : การแพรกระจาย
และความหลายหลาก โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดศึกษาความแพรหลายของแบบเรื่องนิทานสังขทองของคนไทยในถิ่นตาง ๆ  และ
ในกลุมชนชาติไท เพื่อเปรียบเทียบลักษณะรวมและลักษณะแตกตางของนิทานแบบเรื่องสังขทอง
ฉบับตาง ๆ   ผลการศึกษาพบวาแบบเรื่องนิทานสังขทอง เปนแบบเรื่องที่แพรหลายมาก ในกลุมชน
ชาติไท เพราะปรากฏทั้งในนิทานของคนไทยภาคตางๆ และในกลุมชนชาติไททั้งในและนอก
ประเทศไทย ซึ่งมีความรับรูเร่ือง สังขทอง และนิทานใน แบบเรื่องนิทานสังขทอง ที่คลายคลึงกัน 
การวิเคราะหโครงสรางของนิทาน สังขทอง พบวา ความแพรหลายของนิทาน สังขทอง ทําใหเกิด
นิทานเรื่องใหมอีกหลายเรื่องจากโครงเรื่อง สังขทอง อันเปนโครงเรื่องตนแบบ นิทานเรื่องใหมที่
เกิดขึ้นในกระบวนการแตกเรื่องนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะตางๆทั้งในระดับพฤติกรรมและ
โครงเรื่อง  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการแตกเรื่องของนิทาน สามารถสรุปได 8 ลักษณะ 
คือ การเปลี่ยนแปลงลําดับของพฤติกรรมหลัก การตัดเนื้อหาบางตอนหรือตัดบางพฤติกรรมหลัก
ออกจากโครงเรื่อง การนําโครงเรื่องบางตอนไปแตงเปนนิทานเรื่องใหม การเพิ่มจํานวนครั้งในบาง
พฤติกรรมหลักเพื่อเนนพฤติกรรมหลักในบางตอน การเพิ่มพฤติกรรมใหมและเหตุการณบางตอน
แทรกในโครงเรื่องเดิม การเพิ่มโครงเรื่องยอย การผนวกเรื่อง และการคงโครงสรางเดิมแตเปลี่ยน
รายละเอียดในพฤติกรรม ลักษณะการเปลี่ยนแปลงตางๆ นี้ทําใหนิทานเรื่องใหมที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการแตกเรื่องมีความแตกตางจากนิทานตนแบบแมวาจะยังคงมีโครงสรางหลักรวมกัน                               

เปรม สวนสมุทร (2547) ศึกษาเรื่อง ผูเสพยกับการดัดแปลง เนื้อหาและตัวละคร
เรื่องพระอภัยมณีในวัฒนธรรมประชานิยม ในชวงป พ.ศ. 2545 -2546 เปนการศึกษาที่เนน
การพิจารณาเรื่องพระอภัยมณีในรูปแบบที่ตางไปจากวรรณคดีโบราณ ที่มีการนํามาผลิตซ้ําใน
วัฒนธรรมประชานิยม ขอมูลที่นํามาศึกษาอยูในชวงปพ.ศ.2545 – 2546 มีฉบับการตูนภาพ
ลายเสนเรื่อง อภัยมณีซากา  ฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวเรื่องสุดสาคร และฉบับภาพยนตร โดย
เห็นวา ผูสนใจศึกษาวรรณกรรมสามารถศึกษาเรื่องเลาในสื่อบันเทิงรวมสมัยเหลานี้ในฐานะ
วรรณกรรมชิ้นหนึ่งได ผูศึกษาใชมุมมองของนักวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งเห็นวาวัฒนธรรมมีฐานะเปน
ตัวบท สามารถศึกษาไดดวยแนวคิดทางปรัชญา มุงเนนนําเสนอในแตละมุมมองของนักทฤษฎี
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประชานิยมหลายคน   ผลการศึกษาพบวา ผูเสพมีอิทธิพลตอการสรางสรรค
ผลงานวรรณกรรมตามแนวคิดแบบทุนนิยม และในการผลิตผลงานวรรณกรรมเพื่อตองการใหขาย
ไดมากนั้น กลุมผูเสพ หรือกลุมเปาหมายมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหเกิดการดัดแปลงวรรณกรรม
ดั้งเดิม โดยเฉพาะในสวนของเนื้อหา และตัวละคร อีกทั้งผูศึกษายังศึกษาผลกระทบเชิงคุณคาของ
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วรรณกรรมดัดแปลง ที่มีตอวรรณคดีตนฉบับ ซึ่งผลการศึกษาทําใหเห็นวาวรรณกรรมดัดแปลงแต
ละฉบับมีคุณคาที่ตางไปจากวรรณคดีตนฉบับ 

เสาวลักษณ อนันตศานต (2542:11-25) ศึกษาเรื่อง สังขทอง : การวิเคราะห
วรรณคดีเชิงคติชนวิทยา  ผลการศึกษาพบวา นิทานเรื่องสังขทองนาจะมีการเลากันในรูปแบบ
มุขปาฐะมากอน แลวจึงมีการบันทึกเปนลายลักษณ เผยแพรเขามายังประเทศไทยในรูปแบบของ
ชาดก และมาเปนบทละครนอกตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา นิทานเรื่องสังขทองเปนสวนหนึ่งของ
ขอมูลทางคติชน เพราะเปนเรื่องเลาเกาแก ไมทราบที่มา  ไมทราบผูแตง ไมทราบวาฉบับใดเปน
ฉบับแรก  นิทานเรื่องนี้แพรหลายมานานจนชาวไทยสวนหนึ่งนําไปเปนตํานานสถานที่บางแหง เขา
มาผูกพันอยูกับชีวิตของคนไทยจนแทบไมไดตระหนักวาเรื่องนี้ไมใชเร่ืองของไทยแท เพราะ
ความสามารถของผูเลานิทาน  และผูดัดแปลงวรรณกรรม  

สุภัค มหาวรากร (2548,82-98) ศึกษาเรื่อง การแปรรูปวรรณกรรมเรื่องสังขทอง 
โดยศึกษาจาก 4 ฉบับ ไดแก สุวรรณสังขชาดก บทละครครั้งกรุงเกาเร่ืองสังขทอง  บทละครนอก
เร่ืองสังขทอง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  และนิทานเรื่องสังขทอง 
ผลงานของจันทนีย (อูนากูล) พงศประยูร โดยเนนดานลักษณะรวมและความแตกตางของเนื้อหา 
รูปแบบในการนําเสนอ และภาษา พบวา วรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้ง 4 ฉบับ มีลักษณะรวมและ
ความแตกตางโดยมีปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตาง  ไดแก จุดประสงคในการแตง และสภาพ
สังคมในชวงเวลาที่แตง ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป   
การแปรรูป วรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้ง 4 ฉบับ ทั้งยังแสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพของกวี และผู
แปรรูปในการรังสรรควรรณคดีและวรรณกรรม  โดยยังคงแนวคิดเรื่องการทําความดีของมนุษยอัน
จะนําไปสูความสงบสุขของสังคม 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวามีผูศึกษาวรรณกรรมเรื่องสังขทองในประเด็นของการ
แพรกระจาย การดัดแปลง การแปรรูป ตลอดจนการวิเคราะหเชิงคติชนวิทยา และยังไมมีผูใดนํา
เร่ืองสังขทองมาศึกษาในฐานะวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม ทั้งที่มีการสรางสรรคและ
ผลิตซ้ํามาตลอดจากอดีตถึงปจจุบัน ผูศึกษาจึงสนใจนําวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานยิมเรือ่ง
สังขทองมาศึกษา  เพื่อใหเขาใจถึงรูปแบบ เนื้อหา และแนวคิดจากวรรณกรรมเรื่องสังขทองใน
ฐานะวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม 
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3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบ เนื้อหา และแนวคิดของวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม

เร่ืองสังขทองฉบับตางๆ 
 2.  เพื่อศึกษาวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ ในฐานะวรรณกรรมแนววัฒนธรรม

ประชานิยม  
 

4. สมมติฐานของการวิจัย 
วรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ มีกระบวนการผลิตซ้ํา

และการสรางสรรคใหมโดยรักษาประเด็นหลักของเรื่องไว 
 
5. ขอบเขตการวิจัย 

วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆที่นํามาศึกษานี้ เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวามีการ
นํามาผลิตซ้ําและสรางสรรคใหม โดยมีลักษณะเขาเกณฑวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม 
กลาวคือเปนการผลิตวรรณกรรมเพื่อจําหน าย หรือเพื่อผลทางธุรกิจ มีการเผยแพรในสื่อบันเทิง
ตางๆ เปนที่รูจักในสาธารณชน และใชส่ือบันเทิงรวมสมัยในการนําเสนอ จากเกณฑดังกลาว ผู
ศึกษาจึงเลือกศึกษาวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยมเรื่องสังขทองสี่ฉบับคือ 

1.  การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมสําหรับเยาวชน เร่ืองสังขทองภาคพิสดารของอรศรี 
งามวิทยาพงศ (2536) จัดทําโดยโครงการประยุกตศาสนาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา ความยาว 49 หนา 

2.  การตูนวรรณคดีไทย ชุดนิทานไทย ชุดที่ 1 เร่ืองสังขทองของบริษัท ตนออ แกรมมี่ 
จํากัด (2540) ความยาว 86 หนา  

3.  การตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) เร่ืองสังขทอง The Adventure of Sangthong 
ของบริษัทบรอดคาซท ไทยเทเลวิชั่นจํากัด แพรภาพทางชอง 3 ออกอากาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2543 ถึงเดือนพฤษภาคม 2545 ในชวงเวลา 19.25 – 19.28 น.   ความยาว 274.07 นาที 

4. บทละครเวทีเร่ืองมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย ของภาควิชาศิลปะการละคร คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548) ความยาว 41 หนา 

 
6. วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  คนควารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเร่ืองสังขทองจากเอกสารสื่ออ่ืนๆ 
2.  คนควารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมประชานิยม 
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3.  กําหนดโครงรางวิทยานิพนธ 
4. ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้ง 4 ฉบับ 
5. ศึกษาขอมูลจากวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้ง 4 ฉบับเปรียบเทียบกับบทละคร พระ

ราชนิพนธฯ 
6. สรุปผลการวิจัย เรียบเรียง และนําเสนอผลการวิจัยตามแนวทางที่กําหนดไว 
 

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1.  ทําใหเขาใจวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยมเร่ืองสังขทองฉบับตางๆ ใน

ดานรูปแบบ และเนื้อหา 
 2.  ทําใหเขาใจวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆในฐานะวรรณกรรมแนววัฒนธรรม

ประชานิยม  
 3.  เปนแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยมเรื่อง

อ่ืนๆ ตอไป 
 

8. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture)  
หมายถึง การผลิต และเผยแพรส่ิงที่ส่ังสมสืบทอดกันมาในรูปของสินคาตามกระแสทุน

นิยม ซึ่งเปนความนิยมจากผูบริโภคสวนใหญในสังคม โดยอาศัยสื่อเปนตัวกลางสําคัญ มีการผลิต
ซ้ํา มีการสราง คนหาและตอรองตัวตนหรืออัตลักษณ เปนปรากฏการณที่มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงเต็มไปดวยพลวัต และมีความเชื่อมโยงกับบริบทของโลกยุคหลังทันสมัย ไดแก 
กระแสโลกาภิวัตน การขยายตัวของเมืองและชนชั้นกลางในเมือง อิทธิพลของสื่อมวลชน การผลิต
แบบมวลชนอุตสาหกรรม กระแสบริโภคนิยมและกระแสทองถิ่นนิยม ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โฉมหนาของวิถีชีวิตประจําวัน  

2. วรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม 
หมายถึง การแปลงงานวรรณกรรมประเภทหนึ่งดวยวิธีการผลิตซ้ําและสรางสรรคใหม

โดยมุงผลเพื่อการจําหนาย หรือผลทางธุรกิจ มีการเผยแพรผานสื่อในชองทางใดทางหนึ่งสู
สาธารณชน เปนที่รูจักและสามารถเขาถึงไดงาย และมักใชส่ือบันเทิงรวมสมัยในการนําเสนอ  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 14

9. ขอตกลงเบื้องตน 
ในการอางอิงขอความที่คัดลอกมาจากวรรณกรรมเรื่องสังขทองที่นํามาศึกษา ผูศึกษา

จะอางอิงโดยการวงเล็บช่ือยอของตนฉบับตามรูปแบบการนําเสนอตามดวยเลขหนา ในกรณีที่บาง
ฉบับไมไดนําเสนอในรูปแบบหนังสือจะวงเล็บเพียงชื่อยอของตนฉบับตามรูปแบบที่นําเสนอเทานั้น 
เพราะฉะนั้นจะใชการอางอิงขอความที่คัดลอกมาจากวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับใน
ลักษณะตอไปนี้ 

1.  การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมสําหรับเยาวชน เร่ืองสังขทองภาคพิสดารของอรศรี 
งามวิทยาพงศ (2536) การอางอิงคือ (การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม : เลขหนา) 

2.  การตูนวรรณคดีไทย ชุดนิทานไทย ชุดที่ 1 เร่ืองสังขทองของบริษัท ตนออ แกรมมี่ 
จํากัด (2540) การอางอิงคือ (การตูนวรรณคดีไทย : เลขหนา) 

3.  การตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) เร่ืองสังขทอง The Adventure of Sangthong 
ของบริษัทบรอดคาซท ไทยเทเลวิชั่นจํากัด การอางอิงคือ (การตูนภาพเคลื่อนไหว) 

4. บทละครเวทีเร่ืองมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย ของภาควิชาศิลปะการละคร คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548) การอางอิงคือ (บทละครเวที : เลขหนา) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 2 
ภาพรวมของวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ 

และลกัษณะของวัฒนธรรมประชานิยม 
 
ในบทนี้ ผูศึกษาจะกลาวถึงวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ และลักษณะของ

วัฒนธรรมประชานิยมซึ่งเปนแนวคิดที่จะนําไปวิเคราะหรวมกับวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ
ในบทตอไป ทั้งนี้ ผูศึกษาจะกลาวถึงภาพรวมของวัฒนธรรมประชานิยมเพื่อใหเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวคิดนี้ กอนที่จะกลาวถึงปจจัยสําคัญของลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมอัน
ประกอบดวยอัตลักษณหรือตัวตน  ส่ือและผูเสพ และการผลิตซ้ํา 

 
1. ภาพรวมของวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ 

สังขทองเปนวรรณคดีเอกเรื่องหนึ่งของไทยที่เปนที่รูจักแพรหลายมาชานาน เชื่อวามี
ที่มาจากนิทานพื้นบานของแควนเบงกอล ประเทศอินเดีย (ราตรี ผลาภิรมย 2520 : 287) เปน
นิทานพื้นบานที่นิยมกันอยางแพรหลายในหลายทองถิ่น โดยเฉพาะภาคกลางจะรูจักนิทานเรื่อง      
สังขทองจากบทละครครั้ งกรุ ง เกา  และบทละครนอกเรื่องสังขทอง  พระราชนิพนธ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  

นอกจากนี้ ในภูมิภาคอื่นๆ ก็มีนิทานสังขทองซึ่งรูจักอยางแพรหลายเชนกัน   ทาง
ภาคเหนือพบเรื่องสังขทองหลายฉบับ  เชน  เร่ืองสุวรรณสังขชาดก ประพันธเปนภาษาบาลีรวมอยู
ในปญญาสชาดก  เรื่องสุวรรณหอยสังข ประพันธเปนคาวธรรม คือเปนฉบับเทศนคลายรายยาว 
พรรณนาความเปนภาษาถิ่นภาคเหนือ  เร่ืองสุวัณณะหอยสังข ประพันธเปนคาวซอ ทางภาคใต 
พบฉบับที่ประพันธเปนกลอนสวด เรียกวา สังขทองคํากาพย  ภาคอีสาน พบเรื่องสุวรรณสังขกุมาร 
ตนฉบับจากวัดโคกกลาง ตําบลลุมพุก อําเภอเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร  นอกจากนี้ยังพบ
วรรณกรรมมุขปาฐะที่เลาสืบตอกันมาเปนตํานานพื้นบานจังหวัดชัยภูมิ และนครสวรรค และยังมี
นิทานตางชาติที่มีเคาโครงเรื่องคลายกับเร่ืองสังขทองของไทยอีก ในไทยใหญ ไทยพาเก ลาว 
อินเดีย และนิทานสวีเดน เปนตน (พจนีย เพ็งเปลี่ยน 2535 : 34) 

สังขทองฉบับที่มีการนํามาอางอิงมากที่สุด ไดแก บทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราช
นิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มักมีการนําสังขทองในฉบับนี้มาถอดความเปน
รอยแกวเพื่อใหเหมาะกับผูอานในปจจุบันที่นิยมอานวรรณกรรมในรูปแบบรอยแกว สําหรับผูที่
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ตองการทราบเพียงแตเนื้อเร่ืองเทานั้น ไมเนนอรรถรสทางดานวรรณศิลป มีหลายฉบับ ไดแก 
หนังสืออานนิทานไทยเรื่องสังขทองของหลวงศรีอมรญาณ (2503) ถอดความจากบทละครนอกได
คอนขางละเอียด เชนเดียวกับสังขทองของ”เปรมเสรี”  (2545) ซึ่งเนนการถอดความจากบทละคร
นอกใหไดเนื้อหาครบถวนทุกตอน ทั้งยังมีสังขทองฉบับของ “สุพรรณิกา” (2543) สังขทองของอุดม  
ดุจศรีวัชรและสมควร กองศิลา (2546) สังขทองของลําจวน มงคลรัตน (2539) บางฉบับเปนการ
ถอดความรอยแกวที่ตัดตอนบางสวน เพื่อยอเร่ืองใหเขาใจไดอยางรวดเร็ว 

นอกจากการถอดความจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯเปนรอยแกวแลว ยังมีการ
เลาเรื่องสังขทองในรูปแบบของสารคดีโดยเรียบเรียงเรื่อง ประกอบกับการเขียนวิเคราะหเพิ่มเติม มี
ทั้งหมด 5 ฉบับ ไดแก คุยเฟองเรื่องสังขทองของโกวิท  ตั้งตรงจิต (2548)  เลาเร่ืองวรรณคดีไทย 
บทละครเรื่องสังขทอง และสังขทอง พระเอกสองบุคลิกของมิ่งขวัญ  ทองพรมราช (2546)  แนะให
เด็กอานบทละครเรื่องสังขทองของอภัย  จันทวิมล (2531)  เลาเรื่องสังขทองของวิเชียร เกษประทุม 
(2547) และเลาเรื่องสังขทองของมาลินี ผโลประการ (2545)  ซึ่งแตละฉบับมีการวิเคราะหเกี่ยวกับ
เนื้อหาและแทรกความคิดเห็น บางฉบับมีการอธิบายและตีความถึงลักษณะเดนของตัวละครเอก
โดยเฉพาะ เชน สังขทอง พระเอกสองบุคลิก ของมิ่งขวัญ ทองพรมราช อยางไรก็ตาม ฉบับที่เขียน
ข้ึนในลักษณะนี้สวนใหญมุงเนนใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องสังขทองเปน
สําคัญ 

สังขทองอีกรูปแบบที่นาสนใจคือ การนําเรื่องสังขทองมาแปรรูปและดัดแปลงเปน
การตูนนิทาน มีหลายฉบับดวยกัน ไดแก การตูนนิทานไทยเรื่องสังขทองของชลลดา ชะบางบอน  
(2547) ซึ่งไดรับรางวัลดีเดน ประเภทการตูน ของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ พ.ศ.2549 
นิทานเรื่องสังขทองของปริทัศนา เกตุนุติ (2547) การตูนวรรณคดีชุดนิทานไทยเรื่องสังขทองของ
สํานักพิมพตนออ (2540) การตูนเรื่องสังขทองของสวัสดิ์ จุฑะรพ นิทานภาพวรรณคดีตามใจแม 
ของจันทนีย (อูนากูล) พงศประยูร (2545) สังขทองนิทานวรรณคดีไทยของสํานักพิมพเอเธนบุค 
(2548) และสังขทอง: นิทานไทย ของสํานักพิมพSCHOLAR (2545) เปนตน  

การนําสังขทองมาแปรรูป และดัดแปลงเปนการตูนนิทานนี้มีหลายฉบับ อาจเปน
เพราะวาเรื่องสังขทองบรรจุอยูในหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เปนเรื่องราวที่
นํามาใชในการสั่งสอนเด็ก เพราะมีเนื้อหาดานคุณธรรม และจริยธรรม ความขยันหมั่นเพียร ความ
สามัคคี ความริเร่ิมสรางสรรค ความกตัญู (เพียงกมล เกิดสมศรี 2545 : 114) อีกทั้งมีตัวละคร
เอกเปนเด็กและมีรูปรางประหลาด เมื่อนํามาผลิตซ้ําในรูปแบบการตูนโดยใชการตูนภาพสีสัน
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สดใสเลาเรื่องแลว ทําใหเขาถึงเด็กซึ่งเปนผูเสพกลุมเปาหมายไดดี จึงเกิดสังขทองในรูปแบบที่
เปนการตูนนิทานหลายฉบับ 

นอกจากจะมีเร่ืองสังขทองฉบับที่เปนการตูนนิทานหลายฉบับแลว ยังมีฉบับที่เปน
การตูนภาพเคลื่อนไหวอีก 2 ฉบับ คือ การตูนไทยเรื่องสังขทอง ของบริษัท ไรทพิคเจอร จํากัด และ 
การตูนสังขทอง ของบริษัทบรอดคาซท ไทยเทเลวิชั่น จํากัด ที่แพรภาพทางชอง 3 ออกอากาศเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2543 ถึงเดือนพฤษภาคม 2545 ในชวงเวลา 19.25 – 19.28 น. การตูนสังขทอง 
ฉบับนี้ไดรับความนิยมจากผูชมที่เปนเด็กอยางดี (เพียงกมล เกิดสมศรี  2545 : 12) และทางชอง 3 
ไดนํากลับมาแพรภาพซ้ําอีกครั้งในชวงเดือนธันวาคม 2549 เพราะความนิยมของผูชม 

การนําเรื่องสังขทองบางตอนมาผลิตซ้ําในรูปแบบละครเวทีเบาสมองโดยกลุมผูแสดง
ตลกจากรายการกอนบายคลายเครียดที่โรงละครกรุงเทพฯเมื่อป พ.ศ.2547 เร่ืองสังขทองประยุกต 
ตอนหกเขย โดยนําเสนอเรื่องสังขทองในแนวตลกเบาสมอง  ทั้งยังมกีารสรางสรรคและผลติซ้าํเรือ่ง
สังขทองในรูปแบบละครโทรทัศนอีกหลายครั้ง ลาสุด บริษัท ดีดา จํากัด ไดนําเรื่องสังขทองมา
ดัดแปลง นําเสนอชวงเดือนพฤศจิกายน 2551 จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2552 เวลา8.30 น. -9.30 น. 
ของวันเสารและอาทิตย นับเปนการแพรภาพละครแนวพื้นบานตอเนื่องยาวนานเรื่องหนึ่ง เพราะ
ละครเรื่องสังขทองไดรับความนิยมจากผูชมอยางมากจนผูผลิตตองเพิ่มตอนนําเสนอออกไปอีก
หลายสิบตอน มีการเพิ่มตัวละครหลายตัว และเพิ่มเหตุการณตอออกไปจากตนฉบับยาวมาก 

นอกจากนี้ ยังมีการดัดแปลง และประยุกตเร่ืองสังขทองในส่ืออินเทอรเน็ทอีกดวย เชน 
สังขทอง-รจนาภาคประชาชนในเว็บไซตพระจันทร สังขทองประยุกตภาคกลอนสด ตอนรจนาเสี่ยง
พวงมาลัย โดยคณะนักกลอนสมัครเลน ซึ่งทั้งสองฉบับเปนการแตงกลอนตอกันของสมาชิกกลุม
หนึ่งทางอินเทอรเน็ท รวมทั้งมีการนําแนวคิดสําคัญจากเรื่องสังขทองไปปรับประยุกตเปนแนวคิด
สําคัญของการสรางสรรครายการ ไดแก รายการเงาะถอดรูป ซึ่งมีแนวคิดหลักคือ “สอนใหรูจักการ
ใชชีวิต คนคิด Idea ใหมๆ เปนไปไดในชีวิตจริง ไมทิ้งความเปนตัวตน”*   ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิด
หลักของเรื่องสังขทองคือ ตัวพระสังขมีรูปหนึ่งเปนเจาเงาะ เมื่อถอดรูปออกก็จะพบรูปทองอัน
งดงามที่ซอนอยูภายใน  แมพระสังขจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยางไร แตก็ไมเคยลืมมารดาและกําเนิด
ของตน  นอกจากรายการดังกลาวแลว ยังมีการโฆษณาสินคาที่ไดแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง    
สังขทอง โดยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเงาะถอดรูป ไมวาจะเปนโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารนูไวท 
หรือโฆษณาของบริการสินเชื่อรถยนตเพื่อเงินสด  Car for cash  การนําเรื่องสังขทองมาดัดแปลง

                                                           
*  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่  www.ngoetv3.com 
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ในรูปแบบตางๆ เหลานี้ลวนแสดงใหเห็นถึงความนิยมที่มีตอเร่ืองสังขทองในยุคปจจุบันไดเปน
อยางดี 

 
2. ลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยม 

โลกปจจุบันในยุคโลกาภิวัตน ไดผสานพรมแดนเขาไวดวยกัน  สงผลให เกิด
ปรากฏการณของคานิยมมวลชนที่มีความสัมพันธกับผลประโยชนตามระบบทุนนิยม อันมีเหตุมา
จากความเปน สากลของโลกจากฝงตะวันตกที่แทรกซึมลงไปตามพื้นที่สังคมเปดตางๆ ผานกระแส
ของสื่ออันเปนเครื่องมืออยางดีของระบบทุนนิยม ในลักษณะการถายทอด ผลิตซ้ํา แพรกระจาย 
โดยเฉพาะในดานการอุตสาหกรรม การพาณิชย รวมไปถึงการบริโภคในรูปของวัฒนธรรมสมัย
นิยม/ประชานิยม หรือ "popular culture"  

วัฒนธรรมประชานิยมไมใชทฤษฎีที่มีระบบความคิดที่ตายตัว หากเปนแนวคิดหนึ่งที่มี
การพลวัตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไมรูจบตามแตแนวนิยมของผูคนที่เปลี่ยนแปลงไปแตละยุคสมัย 
และไดรับการทําความเขาใจในลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามแตมุมมองของนักวิชาการในแต
ละดาน ไมวาจะเปนทางดานรัฐศาสตร ประวัติศาสตร ส่ือสารมวลชน หรือมานุษยวิทยา ที่ตั้งชุด
คําถามขึ้นมาวิเคราะหรวมกับผลผลิตจากระบบทุนนิยมอันสงผลกระทบสืบเนื่องมาถึงเรื่องราว
เกี่ยวของกับศาสตรที่ตนศึกษา  

ดานที่มาของวัฒนธรรมประชานิยมนั้น นักคิดบางกลุมเชื่อกันวาวัฒนธรรมประชานิยม
คือวัฒนธรรมที่ไดรับอิทธิพลจากประเทศอเมริกา (เปรม สวนสมุทร 2547 : 18) ซึ่งเปนประเทศที่
รวมเอาคนจากหลากหลายวัฒนธรรมเขาไวดวยกัน และมีเสรีภาพทางความคิดสูง จนเกิดการ
ปะทะสังสรรคความคิดจากแนวนิยมของคนหลายวัฒนธรรมผนวกเขาเปนวัฒนธรรมผสม (hybrid 
culture) แตหากพิจารณาการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมประชานิยมจากแนวนิยมที่ตางกันของ
วัฒนธรรมแตละชาติแลว กลาวไดวาอันที่จริงวัฒนธรรมประชานิยมอาจเกิดขึ้นมานานแลวในมิติ
ของเวลาที่ตางกัน และถูกจํากัดอยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งดวยเหตุแหงประสิทธิภาพของการสื่อสาร  
อยางไรก็ตาม ส่ิงที่นํามาเปนบรรทัดฐานในการตัดสินการเกิดขึ้นของปรากฏการณที่เรียกไดวาเปน
วัฒนธรรมประชานิยม มักเชื่อมโยงเขากับระบบทุนนิยม และระบบอุตสาหกรรมที่สวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมถูกนําไปแปรรูปเปนสินคาที่ผูบริโภคเลือกซื้อหาได รวมทั้งมีส่ือเขามาเปนบทบาทสําคัญ
ในการแพรกระจาย ผลิตซ้ํา กอเกิดคานิยม  

ในภาษาไทยยังไมมีการบัญญัติคําวา Popular Culture ที่แนนอน จึงพบวาใน
การศึกษา หรืองานวิจัยตางๆมีการใชคําทับศัพท หรือบัญญัติศัพท Popular Culture ใชกันอยาง
หลากหลายเชน คําวา ปอป คัลเจอร (นันทขวาง สิรสุนทร 2545) วัฒนธรรมสมัยนิยม (วิริยะ   
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สวางโชติ  2542) วัฒนธรรมสมัยนิยม หรือกระแสปอป (พัฒนา กิติอาษา 2547) วัฒนธรรม
ประชานิยม (เปรม สวนสมุทร 2547) วัฒนธรรมปอป,วัฒนธรรมกระแสนิยม (ฐิรวุฒิ เสนาคํา 
2549) ซึ่งในที่นี้ผูศึกษาจะใชคําวา “วัฒนธรรมประชานิยม” แทนความหมายของ Popular 
Culture เนื่องจากสนใจศึกษา Popular Culture ในมิติของวัฒนธรรมอันเปนที่นิยมและยอมรับ
ของประชาชนจํานวนมาก ประเด็นหลักของการศึกษานี้อยูที่ การนําวรรณคดีซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมมาดัดแปลง หรือผลิตซ้ําในรูปแบบใหมใหเปนที่ยอมรับของผูเสพในบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนไป โดยมุงไปที่กระบวนการสรางสรรคที่กระทําขึ้นภายใตเงื่อนไขของการเปนที่ยอมรับของ
ประชาชน ดังนั้น คําวา “วัฒนธรรมประชานิยม” จึงเปนคําที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการศึกษานี้ 

ในเรื่องความหมายของวัฒนธรรมประชานิยม มีการนิยามความหมายโดยเนนหนักใน
ประเด็นที่ตางกันไปตามสาขาวิชาการ มโนทัศนสําคัญในกลุมนักวิชาการสาย “วัฒนธรรมศึกษา” 
(Cultural Study) มีความเห็นวา การศึกษาวัฒนธรรมจําเปนตองมีขอบเขตและความหมาย
ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เชน วรรณคดีวิจารณ ภาษาศาสตร ประวัติศาสตร รัฐศาสตร 
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ฯลฯ ทําใหแนวทางการศึกษาของนักวิชาการสายนี้ใหความสําคัญกับ
ขอมูลหลายแหลง หลายวิธีวิทยา อันเกิดจากความรวมมือของนักวิชาการหลายสาขา กอเกิดเปน
นิยามความหมายที่มีหลากหลาย ดังเชนที่จอหน สตอเรย (John Storey) ไดเสนอนิยาม
ความหมายของ “วัฒนธรรมประชานิยม” ออกเปน 6 ประการ (Storey, อางถึงใน ฐิรวุฒิ เสนาคํา  
2549  : 129 -130) ดังนี้ 

 
1. วัฒนธรรมประชานิยม คือวัฒนธรรมใดก็ตามที่เปนที่ยอมรับเละชื่นชอบของคนจํานวน

มาก ซึ่งนิยามลักษณะนี้จะครอบคลุมเนื้อหาความหมายโดยทั่วไปของวัฒนธรรม แตไมสามารถ
ระบุลักษณะเฉพาะเจาะจงและขอบเขตของวัฒนธรรมอันแตกตางหลากหลายได 

2. วัฒนธรรมประชานิยมคือวัฒนธรรมที่อยูตรงขามกับวัฒนธรรมของชนชั้นนําหรือ
วัฒนธรรมชั้นสูง หรืออาจกลาวไดวาวัฒนธรรมประชานิยม เปนวัฒนธรรมของคนสวนใหญใน
สังคม 

3. วัฒนธรรมประชานิยมเปนวัฒนธรรมมวลชน (mass culture) อันเปนวัฒนธรรมที่ถูกผลิต 
เผยแพร และโฆษณาในตลาด เชน แฟชั่นเสื้อผา การแตงตัว ดนตรี กีฬา ภาพยนตร ฯลฯ ซึ่ง
ความหมายในลักษณะนี้มักถูกเชื่อมโยงกับการครอบงําทางวัฒนธรรมจากประเทศอุตสาหกรรม 

4. วัฒนธรรมประชานิยมคือวัฒนธรรมที่มีแหลงกําเนิดมาจากประชาชน เปนวัฒนธรรม
ขนานแทดั้งเดิมของประชาชน หรืออาจกลาวไดวา เปนวัฒนธรรมประชาเพื่อประชาชน 
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5. วัฒนธรรมประชานิยมคือพื้นที่หรือบริเวณของการตอสูระหวางพลังของกลุมคนผูมี
อํานาจครอบงําในสังคม ซึ่งวัฒนธรรมประชานิยมในแงนี้ มิใชทั้งชนชั้นนํา หรือชนชั้นรอง แตเปน
วัฒนธรรมที่เกิดจากการตอสู ตอรอง และชวงชิงทางอุดมการณและผลประโยชน 

6. วัฒนธรรมประชานิยม คือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังการพัฒนาอุตสาหกรรมและการ
เกิดขึ้นของชุมชนเมือง อันเปนอิทธิพลของสื่อและการคมนาคมในโลกสมัยใหมที่ไปกอรูป ขยายตัว 
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคน จากวัฒนธรรมดั้งเดิมไปสูวัฒนธรรมสมัยใหม  

 
นิยามความหมายวัฒนธรรมประชานิยมทั้ง 6 ขอของ John Storey เปนนิยามที่

คอนขางครอบคลุมความหมายทั้งหมดของวัฒนธรรมประชานิยมเทาที่มีผูใหคําอธิบายไว ซึ่งจะ
แตกตางกันก็เพียงสวนที่เนนหนักตางกันไปตามสาขาวิชาตามที่ไดกลาวไวแลว เชน นักวิชาการ
ทางสายสื่อสารมวลชนอาจมองวาวัฒนธรรมประชานิยมเปนวัฒนธรรมมวลชนซึ่งเปนที่นิยม โดย
ไดรับอิทธิพลจากสื่อ ในขณะที่นักมานุษยวิทยาอาจใหนิยามวาวัฒนธรรมประชานิยมเปนพื้นที่
ของการตอสู ตอรองอัตลักษณของกลุมคน และใหความสําคัญในเรื่องของอํานาจ ดังเชนงานของ
พัฒนา กิติอาษา(2546) ที่กลาววาวัฒนธรรมสมัยนิยมสะทอนปญหาของวาทกรรมของคําวา 
“วัฒนธรรมไทย” อันเปน “วัฒนธรรมกระแสหลัก” ของชนชั้นผูนําและปญญาชนเพื่อสรางมายาคติ
ทางการเมืองของแนวคิดอนุรักษนิยมและอํานาจนิยม หรืองานของฐิรวุฒิ เสนาคํา (2549 ) ที่ได
จําแนกกลุมหลักของความหมายวัฒนธรรมประชานิยมไววามีความแตกตางกันตามวิธีคิดและ
ทฤษฎี ซึ่งอาจแยกความหมายสําคัญๆได 3 ประเภท คือ วัฒนธรรมของมวลชน วัฒนธรรมจาก
ความสัมพันธเชิงอํานาจ และวัฒนธรรมของภาพมายา  ซึ่งการจําแนกความหมายสําคัญใน
ลักษณะนี้สอดคลองกับนิยามทั้ง 6 ประการของ John Storey  

นอกจากนักวิชาการในสาขาตางๆแลว ยังมีส่ือมวลชนจํานวนหนึ่งที่ใหความสนใจกับ
ปรากฏการณของวัฒนธรรมประชานิยม และงานเขียนไดรับการนํามาอางอิงในทางวิชาการที่
นิยามความหมายของวัฒนธรรมประชานิยมไวเชนกัน อาทิ นันทขวาง สิรสุนทร (2545 : กอนจะ
เปลือย)  ที่แสดงความคิดเห็นวา 

 
วัฒนธรรมสมัยนิยม หรือ ปอป คัลเจอร คือ ส่ิงซึ่งปอปปูลาร และอยูในกระแสสนใจหรือ

การรับรูของผูคน โดยปอป คัลเจอร มักเปนส่ิงที่ easy และ simple รวมทั้งเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตพวกเรา ...มักถูกขับเคลื่อนในเชิงพาณิชยมากกวาที่จะเกิดขึ้นมาลอยๆ และไมมีที่มาที่ไป 
หรือไมก็คิดเพื่อเปน “สัญลักษณแหงยุคสมัย” ...มักจะมีกระแสตอเนื่องในระดับหนึ่ง ไมใชแค
ความโดงดัง และมักมีผลตอสังคมไมทางตรงก็ทางออม หรือในบางครั้งมันคือ Cultural 
Trends ของสังคมยุคใหม ... ส่ิงที่มหาชนนิยม เปนอะไรก็ได แมแตคําพูด นามธรรม หรือ
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กิจกรรมทางสังคม ซึ่งไมจําเปนตองมีคุณคาทางใจหรือมีประโยชนตอสังคม เปนอะไรที่ตรงกัน
ขามกับวัฒนธรรมชนชั้นสูง ...แตไมจําเปนวาจะตองถูกจํากัดใหเปนวัฒนธรรมของกลุมใด
กลุมหนึ่ง เปนของนิยมไดทุกชนชั้นและไดเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตไมทางใดก็ทางหนึ่ง  

 
จากการความหมายของวัฒนธรรมประชานิยมขางตน จะเห็นไดวา ประเด็นหนึ่งที่

นํามานิยามความหมายของวัฒนธรรมประชานิยม คือ วัฒนธรรมนี้ถูกตั้งไวในฝงตรงขามกับ
วัฒนธรรมชั้นสูง เพราะความยึดมั่นใน “วาทกรรม” ของวัฒนธรรมหลักที่สถาปนาขึ้น ซึ่งวาทกรรม
ในความหมายของมิเชล ฟูโก (มิเชล ฟูโก, อางถึงใน ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 2545 : 86)          
นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ไมใชแค "คํา" แตหมายถึงระบบหรือกระบวนการ ในการผลิตสราง
เอกลักษณหรือความหมาย ใหกับส่ิงตางๆ ในโลก วาทกรรมตามความหมายนี้คือ ระบบ ระเบียบ 
กฎเกณฑ กติกาที่มนุษยกําหนดขึ้น เพื่อตรึงและเผยแพรส่ิงที่สรางขึ้น รวมไปถึงเก็บกด ปดกั้น กด
ทับ ยอยสลาย ความหมายอื่นที่มีลักษณะขัดแยงหรือตรงขามกับวาทกรรม ทําใหวัฒนธรรมที่กอ
ข้ึนบนชุดของวาทกรรม ภาพลักษณ การแสดง รูปแบบและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมตางๆกอเกิด
ความหมาย อัตลักษณ และสงผลกระทบตอความสัมพันธในเชิงอํานาจ  

ดังนั้น เมื่อนําแนวคิดเรื่องวาทกรรมมาวิเคราะหรวมกับความหมายของนิยาม
วัฒนธรรมประชานิยมวาวัฒนธรรมประชานิยมเปนสิ่งที่ตรงกันขามกับวัฒนธรรมชนชั้นสูง 
ตลอดจนปรากฏการณอ่ืนๆที่แสดงถึงการดูแคลนวัฒนธรรมประชานิยม กลาวไดวา ปรากฏการณ
นี้เกิดขึ้นเพราะกลุมคนกลุมหนึ่งซึ่งอยูในวัฒนธรรมหลัก ใชกฎเกณฑของสังคมตัดสินวากลุมคนที่
อยูนอกเหนือจากวัฒนธรรมหลักถือเปนอื่น แสดงใหเห็นวาการสรางวาทกรรมสถาปนาวัฒนธรรม
หลัก และกฎเกณฑข้ึนมาเปนตัวตั้ง ทําใหวัฒนธรรมประชานิยมซึ่งเปนวัฒนธรรมยอยที่มีเนือ้หาไม
เปนไปตามวัฒนธรรมหลักถูกตัดสินวาเปนวัฒนธรรมชั้นต่ํา ดอยคา และบอนทําลาย หรือเรียกได
วาถูกกระทําผานกระบวนการทางวาทกรรมใหเปนตัวแทนความเปนอื่นทางวัฒนธรรม 
(representations of cultural otherness) (พัฒนา กิติอาษา 2546 : 16) ซึ่งความคิดนี้ถือเปน
ความคับแคบและอคติของกระบวนทัศนวัฒนธรรม  

สําหรับการรับเอาวัฒนธรรมประชานิยมเขามาในสังคมไทยนั้น มักมีผูศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้โดยตั้งขอสังเกตรวมกับบทบาทของสื่อ ในฐานะที่เปนปจจัยสําคัญในการเผยแพร และ
สรางความนิยมใหแกประชาชน โดยสื่อถูกเชื่อมโยงเขากับระบบทุนนิยม วัฒนธรรมถูกแปรสภาพ
ในรูปแบบของสินคา ผานกระบวนการผลิตที่ไตรตรองโดยผูผลิตวาตอบสนองอุปทานของผูบริโภค
กลุมเปาหมาย แลวจึงนําเสนอสินคาทางวัฒนธรรมนั้นผานสื่อ ทําใหผูบริโภคไดทําความรูจักกับ
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สินคาตางๆ กอเกิดทางเลือกและรสนิยมในการบริโภค ดังเชน การอธิบายลักษณะวัฒนธรรม
ประชานิยมในสังคมไทยที่นฤพนธ ดวงวิเศษ (2549 : 64) ไดแสดงความคิดเห็นไวความวา 
 

วัฒนธรรมปอป คือวัฒนธรรมที่ไดรับความนิยมในสังคม ถูกกลาวถึงหรือมีอิทธิพล 
ตอชีวิตประจําวันของบุคคลตางๆ วัฒนธรรมเหลานี้เขามาเกี่ยวของกับทั้งเรื่องการกิน อยู 
หลับ นอน สังสรรค เดินทาง ส่ือสาร และการทํามาหากิน ...ประจักษพยานของการมีอยู
วัฒนธรรม  ปอป เห็นไดจากโฆษณาสินคาในส่ือประเภทตางๆ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน 
ภาพยนตร ปายโฆษณา ใบปลิว นิตยสาร หนังสือพิมพ หรืออินเทอรเน็ท สินคาในที่นี้จะ
เปนไดทั้งสินคาอุปโภค บริโภค บริการ ความบันเทิง และการทองเที่ยว ปจจุบัน วัฒนธรรม    
ปอปอาศัยส่ือในการเขาถึงคนจํานวนมาก ขณะเดียวกันก็สรางความหมายใหกับชีวิตผาน
สินคาเหลานั้น  

ปรากฏการณของวัฒนธรรมปอปอาจเปนโฉมหนาหนึ่งของการเขามาของภาวะ
สมัยใหม นักคิดหลายคนเชื่อวา วัฒนธรรมปอปเปนผลลัพธของการบริโภค ทุนนิยม 
อุตสาหกรรม การเกิดขึ้นของมวลชน การกลายเปนเมืองและระบอบประชาธิปไตย ปจจัย
เหลานี้ทําใหเกิดความเขาใจอะไรบาง  
 
การอธิบายถึงลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยม หรือวัฒนธรรมปอปตามความ

คิดเห็นของนฤพนธนี้ จะเห็นไดวามีการใหความสําคัญในเรื่องของการอุปโภค บริโภคของผูเสพ
ทามกลางกระแสของระบบทุนนิยม และการใชส่ือมวลชนเพื่อใหเขาถึงผูบริโภค ซึ่งประเด็นของการ
มองวาสื่อมวลชนเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงการมีอยูของวัฒนธรรมประชานิยมในสังคมไทยนี้ 
สอดคลองกับขอสังเกตเกี่ยวกับการรับเอา popular culture เขามาในสังคมไทยที่ภัทร ดานอุตรา 
(2541:351-363) ไดตั้งสมมติฐานไววา กําเนิดของสื่อที่มีลักษณะเปนสื่อมวลชน นับเปนปจจัยที่
แบงแยกความแตกตางระหวาง popular culture กับวัฒนธรรมชาวบาน ดังนั้นจึงพอถือไดวา การ
ตั้งโรงพิมพของหมอบรัดเลยนับเปนการเกิดปรากฏการณ popular culture เปนครั้งแรกในประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ภัทรยังไดเสนออีกประเด็นที่เปนจุดเปลี่ยนแปลงที่เดนชัดวา popular culture ได
หยั่งรากลึกในสังคมไทยคือ การเกิดคําวา “เชย” อันมีที่มาจาก “ลุงเชย” ในหัสนิยายชุดสามเกลอ 
ของป.อินทรปาลิต เพราะการยอมรับความหมายของคําใหมอยางคําวา “เชย”ในชวงปทศวรรษ 
2480 ยอมแสดงถึงการแบงแยกรสนิยมทางวัฒนธรรม 

ขอสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับ popular culture เขามาในประเทศไทยก็คือ หนังสือ
สองเลมของหมอมราโชทัย อันไดแก “จดหมายเหตุเร่ืองทูตไทยไปประเทศอังกฤษ” และ “นิราศ
ลอนดอน” ซึ่งเปนที่นิยมจนเกิดการซื้อขายลิขสิทธิ์นั้น ลวนมีนัยยะของการรับวัฒนธรรม
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ตางประเทศ และยังมีส่ือภาพยนตร หรือส่ิงประดิษฐที่ยุคนั้นเรียกวา “cinematograph” ที่ฉาย
คร้ังแรกที่โรงละครหมอมเจาอลังการในปพ.ศ.2441 ก็เปนประดิษฐกรรมล้ํายุคจากตางประเทศ 
รวมทั้งภาพที่ฉายก็เปนภาพบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นในตางประเทศ เชนเดียวกับที่วรรณกรรมชุด
สามเกลอก็มีหลายองคประกอบที่แสดงใหเห็นพฤติกรรม และรสนิยมของชาวกรุงผูมีอันจะกินรุน
ใหม ซึ่งมักใชชีวิตอยางชาวตะวันตก หรือไดรับการศึกษามาจากตางประเทศเกือบทั้งสิ้น 

การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชานิยมเกิดขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 20 (เปรม   
สวนสมุทร  2547:12) และเริ่มเปนที่สนใจนํามาศึกษาวิชาการเมืองไทยอยางกวางขวางในชวง
ทศวรรษที่ผานมา แตดวยแนวคิดวัฒนธรรมประชานิยมนี้ยังเปนแนวคิดที่คอนขางใหม จึงมีการ
ถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมนี้ และไมมีขอสรุปตายตัว เปนการ
นําเสนอผานขอคิดเห็นของนักวิชาการแตละสํานักเทานั้น อยางไรก็ตาม สมเกียรติ ตั้งนโม (2549) 
ไดกลาวไวในบทความ “วิพากษวัฒนธรรมมวลชนและวัฒนธรรมประชานิยม  ถอดหนากาก
วัฒนธรรมมวลชน  เปลือยอุตสาหกรรมวัฒนธรรม” วา พัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประชานิยม(popular culture) ไดถูกนําไปผูกติดกับการตอสูแขงขันเพื่อชวงชิงความหมายและการ
ตีความซึ่งมีมากอนแลว และไดกลายเปนหลักฐานสําคัญในการโตแยงกันตางๆ เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมมวลชน(mass culture) โดยเฉพาะเรื่องราวหรือขอถกเถียงที่สัมพันธกัน 3 ประการ ซึ่ง
เปนศูนยกลางของทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมประชานิยม(popular culture) ในคริสตศตวรรษ
ที่ 20 ดังตอไปนี้* 

 
ใคร หรืออะไรที่มาเปนตัวกําหนดตัดสิน popular culture, popular culture เกิดขึ้นมา

จากตัวของประชาชนเองในฐานะที่เปนการแสดงออกโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับความสนใจ และ
คุณลักษณะของพวกเขาเองใชหรือไม หรือวามันไดถูกยัดเยียด จากขางบนลงลาง โดย
ตําแหนงตางๆ ที่มีอํานาจเหนือกวาในฐานะที่เปนแบบฉบับของการควบคุมทางสังคมและ
วัฒนธรรมใชไหม คําถามตอมาคือ popular culture เกิดขึ้นมาจากผูคนในระดับลางหรือวา
มันมาจากชนชั้นที่อยูสูงกวา 

อิทธิพลในเชิงพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่มีตอวัฒนธรรมประชานิยม (popular 
culture) การปรากฏตัวขึ้นมาของวัฒนธรรมในในรูปแบบของสินคาตางๆ นํามาซึ่งบรรทัดฐาน
เกี่ยวกับการทํากําไร และการนําออกวางตลาด ที่มากอนเรื่องคุณภาพและศิลปะ ซึ่งหมายถึง
ความสมบูรณแบบและความทาทายชวนชมใชหรือไม หรือการขยายตัวของตลาดสากล
สําหรับ popular culture ไดทําใหเกิดความมั่นใจวา จริงๆแลว มัน popular ก็เพราะมันทําให

                                                           
* ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที ่/http://www.midnightuniv.org.html/. 
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เกิดสินคาตางๆ ขึ้นมา ที่ประชาชนตองการอยางแทจริงใชหรือไม อะไรคือชัยชนะเมื่อ popular 
culture ไดรับการผลิตขึ้นมาในเชิงอุตสาหกรรม และถูกนําออกวางจําหนายตามบรรทัดฐาน
ของความเปนไปของตลาด และผลกําไร  ดวยเหตุนี้จึงเกิดคําถามขึ้นมาวา มันเปนเรื่องเชิง
พาณิชยหรือเรื่องเชิงคุณภาพกันแน  

บทบาทอันเปนอุดมคติของ popular culture วัฒนธรรมประชานิยมนั้น ตองการที่จะ
ปลูกฝงความเชื่อใหกับผูคน เพื่อใหเกิดการยอมรับมันและยึดมั่นในความคิดและคุณคาตางๆ 
โดยมีความมั่นใจวามันจะมีอิทธิพลครอบงําผูคนทั้งหลายตอไปในตําแหนงที่ไดเปรียบกวา 
และใครเลาซึ่งเปนเปนผูที่มีอํานาจเหนือมัน หรือมันเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการกบฏและความ
ขัดแยงตอระเบียบกฎเกณฑที่แพรหลายอยูในสังคม แตยังหางไกลจากความสมบูรณแบบ 
วัฒนธรรมประชานิยมเปนการตอตานผูคนทั้งหลายที่อยูในอํานาจ และพยายามที่จะโคนลม
ความเดนตระหงานทางความคิดและการกระทําเหลานั้นใชหรือไม  

ประเด็นขอถกเถียงกันตางๆ เหลานี้ ยังคงเปนเรื่องราวที่นาสนใจอยูมากในการศึกษา
เกี่ยวกับ popular culture หรือวัฒนธรรมประชานิยมในทุกวันนี้ กลาวคือ ไดรับความสนใจใน
เชิงระบบและในเชิงแกนสารเพิ่มขึ้น ในการถกเถียงกันทามกลางเรื่องของวัฒนธรรมมวลชน
(mass culture) ซึ่งเริ่มกาวมารวมตัวกนันับจากทศวรรษที่ 1920 เปนตนมา  

จากขอเขียนนี้แสดงใหเห็นวา มักมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมประชา
นิยมในเรื่องของอํานาจ อิทธิพล และการครอบงําตลอดจนการตอสูของแตละฝายเพื่อใหไดมาซึ่ง
ชัยชนะ ผานกลไกทางวัฒนธรรมที่สอดคลองกับระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมประชานิยม
ผูกพันอยูกับประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอิสระที่จะเรียกรอง ตอรอง ตอสู หรือ
กระทําการใดๆภายใตสิทธิอันชอบธรรม จึงเกิดการปะทะสังสรรคทางความคิด ตลอดจนการ
พยายามครอบงํา และพยายามปลดเปลื้องตนเองจากการถูกครอบงํา  ซึ่งใกลเคียงกับที่จอหน ฟส
เก (John Fiske) ไดสรุปแนวทางในการศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมเอาไววาประกอบไปดวย 3 
แนวทาง  ไดแก * 

พิจารณาวัฒนธรรมสมัยนิยมจากตัวแบบของการประนีประนอม (a consensual 
model) มองเห็นวัฒนธรรมสมัยนิยมวา เปนเพียงพิธีกรรมของการจัดการความแตกตางและ

                                                           

* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่ ,http://www.midnightuniv.org/ midnight2544/               
0009999869.html 
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ความตึงเครียดทางวัฒนธรรม และในที่สุดก็จะจบลงดวยความสมานฉันทเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของวัฒนธรรมรวมกันของคนในชาติ 

พิจารณาวัฒนธรรมสมัยนิยมจากตัวแบบของอํานาจ (a model of power) มองเห็น
วัฒนธรรมสมัยนิยมวาเปนการกดบีบ การบังคับครอบงํามวลชนหรือกลุมคนที่ไรอํานาจ และ
อยูในฐานะที่ไมอาจตอรองไดในอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ 

 พิจารณาวัฒนธรรมสมัยนิยมในฐานะที่เปน "สนามของการตอรองชวงชิง (a site of 
struggle) มองเห็นกระบวนการตอรอง สรางสรรคและกลยุทธตาง ๆ ที่คนในสังคมใชในการ
รับมือหรือสรางความหมายทางสังคมใหกับประสบการณในชีวิตประจําวันของตน 

 
จะเห็นไดวาจอหน ฟสเก ไดใหมุมมองการพิจารณาวัฒนธรรมประชานิยมในประเด็น

ของการประนีประนอมเอาไวดวย นอกเหนือจากประเด็นเรื่องอํานาจ การครอบงํา และสนามของ
การตอรองชวงชิง แตมุมมองนี้ก็ยังขัดแยงกับความคิดของคนในวัฒนธรรมหลัก ตัวแบบของการ
ประนีประนอมนี้จึงไมสามารถเกิดขึ้นโดยการศึกษาองครวมของคนทั้งชาติ ประเด็นหลักทีม่กันาํมา
ศึกษาจึงอยูที่การพิจารณาวัฒนธรรมประชานิยมจากตัวแบบของอํานาจ และการพิจารณาใน
ฐานะที่เปนสนามการตอรองชวงชิงมากกวา 

ในสวนการศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมในสังคมไทย เปรม สวนสมุทร (2547 : 23) ให
ขอสังเกตวางานที่อาจเรียกไดวาเปนการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชานิยมในยุคตนๆของไทย 
คือบทวิเคราะหในหนังสือปากไกและใบเรือของนิธิ เอียวศรีวงศ ซึ่งนิธิไดวิเคราะหพัฒนาการ การ
เกิดขึ้น และการดํารงอยูของชนชั้น "กระฎมพี" ในสังคมไทย ซึ่งหากจะมองในมุมมองของนัก
วัฒนธรรมประชานิยมแลว วัฒนธรรมกระฎมพีก็คือวัฒนธรรมประชานิยมอันเปนผลมาจากระบบ
ทุนนิยมนายทุนเดียว  

สําหรับการศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมในดานของวรรณกรรมแลว นับวาการศึกษา
เร่ือง ผูเสพยกับการดัดแปลง เนื้อหาและตัวละครเรื่องพระอภัยมณีในวัฒนธรรมประชานิยม 
ในชวงป พ.ศ. 2545 -2546 ของเปรม สวนสมุทร (2547) เปนการศึกษาเรื่องแรกทางวรรณกรรมที่
มุงศึกษาวรรณกรรมรวมกับวัฒนธรรมประชานิยมอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังมองวาสื่อบันเทิงรวม
สมัยเปนวรรณกรรม ในแงของการนําวรรณคดีมาเลาเรื่อง ซึ่งผูศึกษาไดวิเคราะหในประเด็นนี้ดวย
เชนกัน โดยศึกษาการตูนนิทาน การตูนภาพ การตูนภาพเคลื่อนไหว และละครเวทีสมัยใหม ที่ถือ
เปนสื่อบันเทิงรวมสมัยเหลานี้ในฐานะของวรรณกรรมเรื่องสังขทอง อันเปนอีกรูปแบบของการสืบ
ทอดวรรณคดีเร่ืองสังขทองในยุคปจจุบัน 
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จากการศึกษาภาพรวมของวัฒนธรรมประชานิยม และการนิยามความหมายของ
นักวิชาการในสาขาตางๆขางตนแลว ผูศึกษาสรุปความหมายวัฒนธรรมประชานิยมที่ใชเปนคํา
นิยามในการศึกษาไดดังนี้ 

วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) หมายถึง การผลิต และเผยแพรวัฒนธรรม
ในรูปของสินคาตามกระแสทุนนิยม ซึ่งเปนความนิยมจากผูบริโภคสวนใหญในสังคม โดยอาศัยสื่อ
เปนตัวกลางสําคัญ มีการผลิตซ้ํา มีการสราง คนหาและตอรองตัวตนหรืออัตลักษณ ทั้งยังเปน
ปรากฏการณที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเต็มไปดวยพลวัต อันเชื่อมโยงกับบริบทของโลกยุค
หลังทันสมัย ไดแก กระแสโลกาภิวัตน การขยายตัวของเมืองและชนชั้นกลางในเมือง อิทธิพลของ
ส่ือมวลชน การผลิตแบบมวลชนอุตสาหกรรม กระแสบริโภคนิยมและกระแสทองถิ่นนิยม ซึ่งทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของวิถีชีวิตประจําวัน  

ลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมที่จะกลาวถึงตอไปนี้  ผูศึกษาจะจําแนกการอธิบายตาม
หัวเรื่องที่เปนปจจัยสําคัญของวัฒนธรรมประชานิยมเพื่อใหเกิดความเขาใจลักษณะโดยทั่วไปของ
แนวคิดที่จะนํามาใชในการศึกษา ไดแก อัตลักษณและตัวตน ส่ือและผูเสพ และการผลิตซ้ํา 

2.1 อัตลักษณและตัวตน 
ประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณและตัวตน เปนปจจัยหนึ่งที่แสดงถึงการเกิดขึ้นมีอยูของ

วัฒนธรรมประชานิยม โดยกลุมคนในวัฒนธรรมประชานิยมไดพยายามศึกษา คนหา หรือสราง
ความเปนตัวตน อัตลักษณของตนเอง โดยมักจะยึดติดในตัวตนนั้นๆ (localism) ดวยเชื่อวาจะ
สรางกระแสตอตานในการพยายามจะยับยั้ง ปะทะการลุกลามของอัตลักษณจากกระแสอํานาจ
ภายนอกตางๆ อันเกิดจากความยึดติดใน "รูปแบบ" ตัวตน (ethnocentrism) และความพยายาม
รักษาคุณคาของตนเองไว ในขณะที่บางสวนมีการเคลื่อนไหวเพื่อปรับตัวตนในการดํารงอยูให
สอดคลองกับเงื่อนไขตางๆ  

ตัวตน (Self) และอัตลักษณ (Identity) เปนคําที่มีความหมายเกี่ยวของกัน และมี
ความสัมพันธกับวิชาหลากหลายแขนงทางสังคมศาสตร ทั้งสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา 
และปรัชญา  

ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล (2545 : 201 - 202) ไดเปรียบเทียบและอธิบาย
ความหมายที่ตางกันของอัตลักษณและตัวตน โดยไดใชคําวาอัตลักษณแทน Identity และคําวา 
ตัวตนหรือสํานึกเกี่ยวกับความมีตัวตนครอบคลุมหลายคํา ไดแก self, subjectivity, identification 
คําทั้งหมดนี้เกี่ยวของกับความสํานึกเกี่ยวกับตนเอง การนิยามตนเอง หรือการตอบคําถามวา เรา
คือใคร จุดเนนที่แตกตางกันระหวางอัตลักษณและตัวตนคือ อัตลักษณ หรือ identity อางอิงอยูกับ
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การจําแนกกลุมคนดวยปายทางสังคมวัฒนธรรม เชนคนไทย(อัตลักษณทางเชื้อชาติ) ชาย หญิง
(อัตลักษณทางเพศ) คนชั้นกลาง ชาวบาน (อัตลักษณทางชนชั้น) ปายเหลานี้มิไดเปนเพียง
ความคิดหรือคําที่ประดิษฐข้ึนอยางเดียว แตมีกลไกทางปฏิบัติการของการสรางความหมายที่จะ
ทําใหเกิดความสํานึกขึ้นภายในบุคคลวา เขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่มีลักษณะรวมบางอยาง เชน 
มีลักษณะทางกายภาพเหมือนกัน มีประวัติศาสตรหรือความทรงจํารวมกัน หรือมีเปาหมาย
เดียวกัน  

สวนคําวา "ตัวตน" หรือ "สํานึกเกี่ยวกับความมีตัวตน" เนนการดํารงอยูของตัวเราใน
ฐานะที่เปนบุคคล(person) ประธานหรือผูกระทํา (subject, agent) อันเปนที่ตั้งของการรับรูทาง
ปญญาและอารมณและเปนผูกอใหเกิดการกระทําตาง ๆ นอกจากนี้แลวอัตลักษณและตัวตนยังมี
ความเกี่ยวของกันมากขึ้นในกระแสความคิดรวมสมัย อัตลักษณมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานที่ 
เวลา และปรับตัวไปตามสถานการณตาง ๆ ซึ่งทําใหเห็นวาอัตลักษณและตัวตนก็คือการมี
ปฏิสัมพันธระหวางคนกับกลุม หรือระหวางกลุมกันคนนั่นเอง เพราะอัตลักษณ หรือการนิยาม
ตัวตนวาเราเปนใครนั้น จะเกิดขึ้นไดจากการที่เรามีปฏิสัมพันธหรือส่ือสารกับบุคคลอื่นๆ ไมใชส่ิงที่
ติดตัวเรามาตั้งแตกําเนิด หากแตเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นมา (Socially Constructed) โดย
สังคมภายหลัง และเนื่องจากอัตลักษณเกี่ยวพันกับเร่ืองของการสื่อสาร เพราะฉะนั้น ดานหนึ่ง
ของอัตลักษณจึงเปนปฏิสัมพันธที่เรารูสึกวาเปนพวกเดียวกับคนอื่น (self-ascription) อีกดานหนึ่ง 
คนอื่นก็ตองรูสึกเชนเดียวกับเราดวย (ascription by others) (กาญจนา แกวเทพ 2545 :ข) ดวย
เหตุดังกลาว อัตลักษณจึงเปนตัวกําหนดขอบเขตวาเราเปนใคร เราเหมือนหรือตางจากคนอื่น
อยางไร มีใครเปนสมาชิกกลุมเดียวกันกับเราบาง เราควรมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นอยางไร และคน
อ่ืนๆควรสานสายสัมพันธกับเราอยางไร 

สําหรับความสําคัญของอัตลักษณหรือตัวตนกับวัฒนธรรมประชานิยมนั้น อภิญญา 
เฟองฟูสกุล (2543 : 2-3) ไดอธิบายไววา  

 
วัฒนธรรมสมัยนิยมเปนเรื่องของการสราง คนหา ตอรอง และผลิตซ้ําตัวตนหรืออัต

ลักษณ (battles of cultural identities/selves) ผูคนในกระแสนิยมอยูเพื่อคนหา เลือก ตอรอง 
และหรือปฏิเสธสังกัดของตนเอง ไมวาจะเปนสไตลชีวิต กลุมเพื่อน ครอบครัว ที่ทํางาน ชุมชน 
ความสามารถในการอธิบายปรากฏการณทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง หรืออาจทํา
ความเขาใจการตอสูเพื่อคนหาตัวตนของคนที่แตกตางชาติพันธุ ชนชั้น รุนอายุ และภูมิหลัง
ตางๆในกระแสสมัยนิยม เพราะกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมใหพื้นที่และเครื่องมือในการตอรอง 
ผลิต และโตเถียงกันของตัวตนหรืออัตลักษณในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องและมีชีวิตชีวา 
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ความแตกตางของผูคนในวัฒนธรรมประชานิยม เปนจุดสําคัญที่ทําใหเกิดการสราง
สังกัดรวมกันของกลุมคนที่มีลักษณะรวม เพื่อประกาศอัตลักษณตน ซึ่งอัตลักษณหรือตัวตนของ
คนในวัฒนธรรมประชานิยมนี้ แตละคนมีไดหลายสถานะขึ้นอยูกับภาวการณอันจําแนกแยกยอย
ออกไปอีก การวิเคราะหตัวตนในวัฒนธรรมประชานิยมนั้น สามารถแบงการพิจารณาออกเปน 5 
ลักษณะ คือ (พัฒนา กิติอาษา 2546 : 46) 

1. ตัวตนไดจากการเสพสื่อ มีประสบการณผานสื่อแลวนํามาสรางความเปนตัวตนใหกับ  
ตนเอง 

2. ตัวตนเกิดในโลกความจริงเหนือความจริง โดยสื่อมักเปนผูสรางความจริงเหลานั้น 
เชน    ผูหญิงสวยมักตองมีสัดสวนที่ผอมบาง 

3. ตัวตนที่ถูกแยกยอย เชน กลุมเกย กลุมเด็กเซ็นเตอรพอยท 
4. ตัวตนที่อยูในโลกที่ขัดแยงกัน อันเกิดจากการสรางความหมายที่ขัดแยงกัน เชน

ผูหญิง    ตองเปนทั้งแม และเปนสาวเปรี้ยวในกลุมเพื่อน 
5. ตัวตนในโลกแหงสุนทรียะที่มีระดับแยกไปตามอํานาจที่ผูอื่นเปนผูกําหนด เชนคนมี

เงิน    ดูหนังโรงชั้นหนึ่ง ผูใชแรงงานดูหนังควบตามโรงสองชั้น 
 

การวิเคราะหตัวตนของคนในวัฒนธรรมประชานิยมทั้ง 5 ขอนี้ เปนการสราง
ความหมายใหกับตนโดยอาศัยการตีความ การเลือกเปดรับส่ือ รูปรางลักษณะภายนอกของตน 
จังหวะ โอกาส และสถานการณ ณ ชวงเวลานั้น ๆ มาประกอบการสังเคราะหเปนตัวตนของคนแต
ละคนใหเปนรูปธรรมขึ้นมา ไมวาจะเปนตัวตน เพศสภาพ สัญชาติ สถานะทางสังคม และ
ความหมายที่เกิดขึ้น ซึ่งตัวตนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดตามยุคสมัยและบริบทของสังคม  

นอกจากนี้ การสรางตัวตนในวัฒนธรรมประชานิยมยังตองอาศัยเครื่องมือตางๆกระตุน
ใหเกิดความตองการ และสรางความสนใจ ซึ่งเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของการสรางตัวตนใน
วัฒนธรรมประชานิยมนั้น วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ และคณะ(2545,อางถึงในพัฒนา กิติอาษา 
2546: 49)  ไดนําเสนอวา ประกอบดวยกลวิธี 7 ประการ ไดแก 

 
1.  การใชคําขวัญ หรือคําส้ัน ๆ ที่จํางายซึ่งจะชวยดึงดูดใหผูคนสนใจ 
2.  การตราหนา การทําใหคนตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไมใชเหตุผลประกอบ 
3. การเหมารวม การทําใหคนเกิดความรูสึกดีหรือประทับใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดย

ปราศจากการวิเคราะห ตรวจสอบ 
4.  การถายโอนสัญลักษณ เปนการใชสัญลักษณของสิ่งที่นาเชื่อถือ เปนที่เคารพมาเพื่อ

ถายโอนลงสูอีกส่ิงหนึ่ง 
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5.    การแหตาม การกระตุนความรูสึกอยากมีพวกพอง ความเห็นดวย 
6.    ความดึงดูดทางเพศ (sex appeal) การกระตุนความรูสึกทางเพศใหคนหันมาสนใจ 
7.    เสียงดนตรี การนําเพลงประกอบ ทําใหรูสึกคลอยตาม และจดจําไดงาย 

เครื่องมือเหลานี้ถูกนําไปใชผานสื่อ เพื่อนําเสนอสินคาใหเกิดความสนใจในหมูผูบริโภค 
โดยพิจารณากลวิธีตางๆจากความตองการพื้นฐาน และธรรมชาติของมนุษย พิจารณาจากกลวิธี
เหลานี้จะเห็นไดวาประเด็นการสรางอัตลักษณของคนในวัฒนธรรมประชานิยมนั้น ดานหนึ่งผูกพัน
อยูกับการขยายตัวของระบบทุนนิยม สอดคลองกับขอสรุปจากการศึกษาเรื่อง รานกาแฟ: 
ความหมายในวัฒนธรรมไทยยุคบริโภคนิยมของศรินธร รัตนเจริญขจร (2544) ที่กลาววามนุษยกับ 
สินคาในวัฒนธรรมบริโภคนิยม ถูกสรางความหมายใหสัมพันธเชื่อมโยงกันไดผานการใช 
ส่ือสัญญะภายใตคานิยมอันเปนกติการวมชุดหนึ่ง ทําใหผูบริโภคตระหนักรับรูถึงการที่ตนเองเปน
สวนหนึ่งของสังคมไดขณะเดียวกันภายใตกรอบดังกลาว ปจเจกชนก็สามารถปรุงแตงความหมาย
หรือ “อัตลักษณ” เฉพาะของตนเอง เพื่อตอบสนองความตองการทางจิตใจ ผานชุดความหมาย
ตาง ๆ ที่ผูผลิตสินคาตระเตรียมไวใหเชนกัน ซึ่งบางครั้งอัตลักษณถูกแสดงออกมาในรูปแบบของ
การแสดงสถานภาพทางสังคม รสนิยมผานสินคาตางๆ ดังที่ฐิรวุฒ เสนาคํา (2549 : 73) กลาวไว
วา 

การขยายตัวของระบบทุนนิยม และระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาเพื่อ
มวลชนจํานวนมากๆ ทําใหเกิดการบริโภคสินคาอยางแพรหลาย สินคาไดกลายเปนเครื่องบง
บอกสถานภาพทางสังคม รสนิยม ความคิดและความเชื่อของมนุษย...มนุษยสรางคุณคาให
ตัวเองผานการใชสินคา เชน การสวมเสื้อผายี่หอดัง ใชเครื่องสําอางรุนใหม ใสเครื่องประดับ
ราคาแพง กินอาหารในรานฟาสตฟูด ผานการใชส่ือ เชน ดูรายการทีวี ชมภาพยนตรที่มีดารา
คนโปรด ฟงเพลงของนักรองยอดนิยม และติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ท พฤติกรรมเหลานี้บง
บอกรสนิยม การใชเวลาวาง ฐานะทางเศรษฐกิจ และความแตกตางทางความคิดของบุคคล 
และท่ีสําคัญส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นวา มนุษยสถาปนาความสัมพันธระหวางกันผานตัว
สินคาและบริการที่ตัวเองบริโภคอยางไร  

 ขอความนี้แสดงถึงผลกระทบของระบบทุนนิยม และระบบการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมตอการประกาศตัวตนของมนุษย และความสัมพันธระหวางกันของบุคคลในแตละ
สถานะในสังคม ที่มีส่ือเปนปจจัยสําคัญที่ทําหนาที่เชื่อมระหวางการสรางตัวตนของบุคคลกับการ
บริโภคในระบบทุนนิยม  วัตถุหรือสินคาถูกมองในฐานะที่เปนสัญญะบงบอกสถานภาพทางสังคม 
อัตลักษณ แนวทางการใชชีวิต ตลอดจนแสดงถึงศักดิ์ศรี หรืออํานาจของบุคคลหนึ่ง 
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อยางไรก็ตาม นักวิชาการกลุมที่ศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมไดใหความสําคัญกับ
เร่ืองการสรางอัตลักษณ หรือตัวตนของคนสมัยใหม ในฐานะที่วัฒนธรรมประชานิยมเปนพื้นที่ใน
การตอสู ตอรองตัวตนของคนในสังคมนั้น คือนักวิชาการในสายมานุษยวิทยาที่ไดสรุปประเด็น
สําคัญของการศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมไววา การศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมทางสาย
มานุษยวิทยานั้น เนนหนักอยูที่การศึกษาการใชและเขาใจวัฒนธรรมประชานิยม ในฐานะที่เปน
เครื่องมือในการสรางตัวตนของคนสมัยใหม ทั้งในฐานะที่เปนปจเจก หรือเพื่อแสดงความเปน
สมาชิกและการมี      สวนรวมในสังคม ดูเหมือนวาแนวของการศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมใน
ฐานะที่เปนเครื่องของการแสดงออกถึงความเปนตัวตนของคนนั้น จะเปนกระแสหลักของ
การศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมของไทยในปจจุบัน (เปรม สวนสมุทร 2547 : 26-27)  

ความที่สังคมในระบบทุนนิยมสรางความแตกตางทางชนชั้นขึ้นมาโดยใชสถานภาพ
ทางสังคม และฐานะทางการเงินเปนตัวจําแนก จึงเกิดการตอสูเพื่อใหอัตลักษณของตนเปนที่
ยอมรับในสังคมโดยใชวัฒนธรรมประชานิยมเปนเครื่องมือ โดยเฉพาะการตอสูจากคนในกลุมที่
สังคมเรียกวาคนชายขอบเพื่อเรียกรองความเทาเทียม การศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการใชวัฒนธรรม
ประชานิยมเพื่อประกาศอัตลักษณ หรือตัวตนนั้นชวยใหเขาใจไดวา คุณลักษณะหนึ่งของ
วัฒนธรรมประชานิยม คือ ชวยลดความเขมแข็งของกระบวนทัศนเกี่ยวกับความแตกตางทางชน
ชั้น เพศสภาพ เชื้อชาติ ความสัมพันธระหวางเพศ และการจัดแบงกลุมทางสังคม อันเปนผลมา
จากวาทกรรมของวัฒนธรรมที่เปนกระแสหลัก ดวยการใชความเปนสากลผสานความแตกตาง
ทามกลางสังคมที่เต็มไปดวยความหลากหลาย และเปดโอกาสใหคนที่ไมคอยสิทธิมีเสียงในสังคม
ไดเรียกรองเพื่อใหไดมาซึ่งความทัดเทียมของสังกัดตน แทนที่จะอยูเฉยปลอยใหอํานาจวาทกรรม
ยัดเยียดความเปนอื่นทางวัฒนธรรมให ซึ่งประเด็นนี้นับวาเชื่อมโยงเขากับแนวคิดตามระบอบ
ประชาธิปไตยไดอยางแนบสนิท อีกนัยหนึ่งกลาวไดวา นอกเหนือจากการขยายตัวของระบบทุน
นิยมและการผลิตทางอุตสาหกรรมแลว แนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยนี่เองที่เปนสาเหตุสําคัญ
อันกอใหเกิดวัฒนธรรมประชานิยม เพราะเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหอิสระทางความคิดและการกระทํา
เปนเรื่องถูกตองเหมาะควร  

จะเห็นไดวาประเด็นอัตลักษณหรือตัวตนถูกเชื่อมโยงเขากับวัฒนธรรมประชานิยม
อยางแยกไมออก การทําความเขาใจเร่ืองอัตลักษณหรือตัวตนจึงเปนประโยชนตอการศึกษา
วัฒนธรรมประชานิยมโดยรวม ดังนั้น ในการศึกษาวรรณกรรมเรื่องสังขทองในวัฒนธรรมประชา
นิยมนี้ ผูศึกษาสนใจนําประเด็นอัตลักษณหรือตัวตนมาศึกษาดวยวา ในเรื่องวรรณกรรมเรื่องสังข
ทองฉบับตางๆ  มีการประกาศอัตลักษณตลอดจนการแสดงตัวตนในลักษณะใดบางที่ปรากฏอยู 
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และวิเคราะหวาวัฒนธรรมประชานิยมถูกใชเปนเครื่องมือในการตอสู ตอรอง คนหา หรือ
ประกาศอัตลักษณของคนกลุมใด อยางไร และเพื่ออะไร ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจกระบวนการดัดแปลง
วรรณกรรมเรื่องสังขทองภายใตเงื่อนไขการยอมรับของคนในวัฒนธรรมประชานิยม 

2.2 สื่อ และผูเสพ 
ในวัฒนธรรมประชานิยม ส่ือ นับวามีบทบาทสําคัญมาก และทําหนาที่มากกวาการ

เปนตัวกางถายทอดสารไปยังผูเสพ ดานความสัมพันธระหวางสื่อ กับวัฒนธรรมประชานยิมนัน้ มผูี
ตั้งขอสังเกตวาวัฒนธรรมประชานิยมเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มตนจากการพัฒนาของระบบการสื่อสาร
จนสามารถแพรกระจายขอมูลขาวสารไปยังมวลชนได ทําใหคนจํานวนมากไดรับรูในสิ่งเดียวกัน 
แมการรับรูนั้นจะไมไดกอใหเกิดความเขาใจไปในทางเดียวกันเสมอ หากแตสงผลตอระบบ
ความคิด รสนิยม คานิยม ความเชื่อถือตางๆอันเปนไปตามกระแส ซึ่งมีผลตอการเลือกรับ หรือ
ปฏิเสธส่ิงตางๆ  ทั้งนี้ สาเหตุของปรากฏการณดังกลาวสวนหนึ่งเปนเพราะการเขามาของระบบทุน
นิยม ที่ใชส่ือเปนปจจัยสําคัญในการทําหนาที่เชื่อมระหวางการสรางตัวตนของบุคคลกับการ
บริโภคในระบบทุนนิยม กลาวคือ การสรางภาพลักษณของอุดมการณแหงการบริโภคก็ไดเขาครอง
จิตใจของผูคนโดยผานสื่อมวลชน รูปแบบการสื่อสาร และการแสดงความหมายเขามามีบทบาท
ตอการตัดสินใจบริโภคของประชาชน  

นฤพนธ ดวงวิเศษ (2549 : 76) ไดวิเคราะหเกี่ยวกับประเด็นการเกิดขึ้นของวัฒนธรรม
ประชานิยมโดยเชื่อมโยงความสัมพันธกับการเกิดขึ้นของสื่อ ซึ่งถูกนําไปใชเพื่อตอบสนองความ
ตองการของกลุมคนเขาไวดวยกัน ความวา 

 
วัฒนธรรมประชานิยมไมไดเกิดขึ้นดวยตัวเอง แตมาพรอมกับความแตกตางหลากหลาย

ของกลุมคน วิถีชีวิต และโลกทัศน มีหลายสิ่งเกิดขึ้นเมื่อเกิดโทรทัศน ภาพยนตร วิทยุ และสื่อ
ประเภทตางๆ รูปแบบการสื่อสารเหลานี้มีการเคลื่อนไหวตอเนื่อง กลุมคนหลายกลุมเขามา
เกี่ยวของเพื่อที่จะใชส่ือตอบสนองสิ่งที่ตนเองตองการ ดังนั้น รูปแบบและลักษณะเฉพาะของ
การเลือกรับหรือปฏิเสธ จึงไมอาจอธิบายไดดวยทฤษฎีแบบปฏิฐานนิยม  
 
ขอความนี้ทําใหเขาใจไดวา นอกจากสื่อจะเปนสวนหนึ่งของการกอเกิดวัฒนธรรม

ประชานิยมแลว ดานวัฒนธรรมประชานิยมก็อาศัยสื่อเปนเครื่องมือในการแพรกระจายสินคา หรือ
คานิยมเขาถึงคนหมูมาก และสรางความหมายบางประการผานสินคาเหลานั้น อยางไรก็ตาม 
แทจริงแลวสื่อไมไดมีเปนเพียงตัวกลางสงสารที่ทําใหผูเสพเกิดความเขาใจสารและไดรับรูสินคาใน
ฐานะผูบริโภคในรูปแบบที่แตกตางกันไปในฐานะเครื่องมือของวัฒนธรรมเทานั้น แตส่ือสราง
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ความหมายตอส่ิงตางๆในฐานะที่สําคัญยิ่งกวา เพราะมันเปรียบไดวาเปนสิ่งประดิษฐทาง
วัฒนธรรมที่สรางการยอมรับ หรือไมยอมรับ อันเปนบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการบริโภคภายใต
การแปรเปลี่ยนทางเทคโนโลยีที่รอยรัดเขาไวดวยมิติของเวลา 

C. Wright Mills* ไดกลาวถึงหนาที่ของสื่อไววา  
 

ส่ือไดทําหนาที่กอรูปกอรางความปรารถนาและพฤติกรรมของปจเจกชนเพิ่มขึ้น และที่
สําคัญที่สุดคือการสงเสริมคุณคาตางๆ เกี่ยวกับความสําเร็จของปจเจกบุคคล (individual 
success) โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือความบันเทิงเปนเครื่องมีที่มีพลังอํานาจในการควบคุมสังคม 
เพราะวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture)มิไดติดปายในฐานะการโฆษณาชวนเชื่อ แต
มันเปนความบันเทิง บอยครั้งผูคนเผยหรือแสดงตัวออกมากับมัน ในชวงที่คนสวนใหญผอน
คลายจากความเหนื่อยออนทางดานจิตใจและรางกาย และตัวละครทั้งหลายก็นําเสนอ
เปาหมายงายๆ ของตัวนักแสดง คําตอบงายๆ เกี่ยวกับปญหาสวนตัวที่มีลักษณะเหมารวม
แบบตายตัว 
 
จะเห็นไดวาสื่อมีความสามารถในการกอรูปรางความปรารถนาและพฤติกรรมของ

ปจเจกชนเพิ่มข้ึน ดวยการนําเสนอภาพตัวแทน (representation) สรางความเขาใจตอส่ิงใดสิ่ง
หนึ่งขึ้นมา  เชน การนําเสนอวาผูหญิงที่สวยตองผอม สรางความปรารถนาใหผูหญิงทั้งหลายวา
ความงดงามของเรือนรางของผูหญิงอยูที่ความผอมบาง ทําใหชายหนุมหลงใหลใหความสนใจ 
ดังเชนนางแบบบนหนาปกนิตยสารผูหญิงหัวนอกที่มักสื่อถึงคานิยมผูหญิงในอุดมคติ ที่สรางวาท
กรรมขึ้นมาโดยผูบริหารทางวัฒนธรรม รวมถึงนักสรางมายาคติ หรือการสรางภาพความนา
หลงใหลของรถยนตรุนใหมลาสุด แสดงภาพลักษณความสําเร็จของผูครอบครอง ทําใหทุกคน
อยากเปนเจาของรถยนตนั้น แมไมใชในรูปแบบของโฆษณาแตถือเปนการกอรูปคานิยมการเขา
ควบคุมจิตใจของผูเสพโดยใชความปรารถนาเชนนี้ เปนกระบวนการที่ส่ือสงอิทธิพลตอความคิด
ความรูสึกตอผูเสพ เรียกไดวาเปนการควบคุมทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ดวยการทําใหมวลชนอยูใน
คําบัญชา  โดยสื่อในรูปแบบที่มีประสิทธิผลในการยังอิทธิพลตอผูเสพก็คือ ส่ือบันเทิงที่มีพลังอยาง
ยิ่งในวัฒนธรรมประชานิยม เพราะเขาถึงผูเสพไดดีและงายดวยความที่สารที่นําเสนอผานสื่อนี้มัก
มีความสนุกสนานและเนื้อหาเบา ทําใหส่ือสามารถเขาถึงคนจํานวนมากซึ่งหมายถึงการสงผลตอ
ความคิดของคนจํานวนมาก และมีแนวโนมสงอิทธิพลตอสังคมไดตอไป ดวยเหตุนี้ วัฒนธรรม
ประชานิยมสวนใหญจึงมักสรางขึ้นผานสื่อบันเทิง  
                                                           

* ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที ่ /http://www.midnightuniv.org.html/. 
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ในสวนบทบาทของสื่อนั้นกาญจนา แกวเทพ (2544 : 56) กลาวไววา  
 

บทบาทหนาที่ของส่ือ คือการชวยยกระดับการศึกษา การรับรูของประชาชน ชวยให
ประชาชนรูเทาทันสภาพความเปนจริงในโลกที่เปล่ียนไป ผลักดันใหประชาชนมีความคิด มี
ความสามารถในการตัดสินใจและประกอบกิจกรรม ผดุงรักษา หรือยกระดับศีลธรรมของ
ประชาชน และสรางสํานึกแหงการเคารพศักดิ์ศรีคุณคาตอทั้งตัวเอง และผูอื่น  
 
จะเห็นไดบทบาทของสื่อตามความคิดเห็นของกาญจนา แกวเทพ เชื่อวาสือ่ตองมคีวาม

รับผิดชอบตอสังคม เชนเดียวกับที่สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2550 : 245) กลาวไวเกี่ยวกับสถาบัน
ส่ือสารมวลชนในอุดมคติ ดังนี้ 

 
ในทางอุดมคติ ส่ือสารมวลชน ( mass media ) เปนสถาบันสาธารณะ และเปน

เครื่องมือการสื่อสารของสมาชิกในสังคม หากแตเม่ือสังคมพัฒนาไปในทิศทางที่ระบบทุนเปน
ใหญ ส่ือสารมวลชนซึ่งแยกไมออกจากสังคม และเปนผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ การศึกษา 
และการเมืองเชนกัน ส่ือสารมวลชนก็ไดเติบโตแปรเปลี่ยนไปสูความเปน"ธุรกิจ" ที่
ประกอบดวยผลประโยชนและอิทธิพล 
 
การอธิบายถึงบทบาทของสื่อมวลชนที่ยกมาขางตนนี้ เปนบทบาทในลักษณะอดุมคตทิี่

เปนไปไดวาอาจขัดแยงกันในทางปฏิบัติจริงในสังคมปจจุบัน ดังที่สุชาดา จักรพิสุทธิ์ใหความเห็น
ไววา เมื่อสังคมแปรเปลี่ยนไปในทิศทางของทุนนิยมมากขึ้น ส่ือมวลชนที่เปนสวนหนึ่งของสังคมก็
ยอมแปรเปลี่ยนไปในทางธุรกิจที่ประกอบดวยผลประโยชนและอิทธิพลตามไปดวย ดังนั้น ในทาง
ปฏิบัติจริงสื่อจึงไมไดมีบทบาทในการรับผิดชอบสังคมเสมอไป หากแตมักถูกใชเปนเครื่องมือทาง
ธุรกิจตามแนวทางสรางผลประโยชนของระบบทุนนิยมดวย อิทธิพลของสื่อที่สงมายังผูเสพจึง
เปนไปเพื่อผลประโยชนดังกลาวซึ่งบางครั้งไมไดวางอยูบนกฎเกณฑแหงศีลธรรมจรรยาเสมอไป 

สําหรับการอธิบายถึงบทบาทของสื่อในทางการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมนั้น ระบุวา
ส่ือไดมากําหนดทัศนคติที่ตายตัวเกี่ยวกับส่ิงที่นาปรารถนาและไมพึงปรารถนาใหกับสังคม โดย
นําเสนอเชนนี้อยางตอเนื่อง และไดใหโครงสราง เคาโครง รวมทั้งแบบแผนแกผูเสพสําหรับการทํา
ความเขาใจเรื่องชาติพันธุและประเด็นทางเพศ อีกทั้งแงมุมอ่ืนๆที่สัมพันธกับเอกลักษณ ผานการ
นําเสนอโดยทั่วไปที่มีแนวโนมจะใหทัศนะบางอยางเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ไปจนถึงโลกทั้งใบ
อยางกวางๆ ในแบบเหมารวม  ส่ือ ลวนสรางบนความหมาย คุณคา อคติ และสารบางอยางที่แฝง
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อยูเกี่ยวกับ ชนชั้น เพศสภาพ เชื้อชาติ ความสัมพันธระหวางเพศ และการจัดแบงกลุมทางสังคม 
นอกจากนี้ ส่ือยังดํารงอยูทามกลางความหมายทางสังคม ผลกระทบทางการเมือง การผลิตซ้ํา 
ความสัมพันธระหวางผูครอบงําและผูอยูใตอํานาจ  เมื่อวัฒนธรรมถูกผลิตและบริโภคในวิถีชีวิต
ทางสังคม ส่ือ ซึ่งนับวาเปนสิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรมจึงตั้งอยูภายในความสัมพันธทางสังคมผาน
การผลิต แพรกระจาย และบริโภค  ทําใหผูคนเห็นและเขาใจสิ่งตางๆ แตกตางกันออกไป (สมสุข 
หินวิมาน 2548 : 52)  

นอกจากนี้ ส่ือยังไดรับการอธิบายโดยบรรดานักคิดแฟรงคเฟริทสคูล ในฐานะที่เปน
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับความสํานึก(consciouness industry ) กลาวคือ เปนปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ควบคุมทางสังคมรูปแบบหนึ่ง โดยการทําใหมวลชนอยูในคําบัญชาหรืออยูในระเบียบ แตนัก
วิจารณในแนวการศึกษาทางดานวัฒนธรรม (cultural studies) บางสวน มองส่ือในฐานะที่เปนตน
ตอหนึ่งของประชาธิปไตยที่มีศักยภาพ และเปนการใหอํานาจแกกลุมคนที่อยูในกรอบความคิด
ของประชานิยม   

ดานปจจัยสําคัญในการผลิตสื่อในแตละยุคสมัยนั้น มีการเคลื่อนไหวแตกตางกันไป
โดยอาศัยเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม (cultural technology) ซึ่งก็คือมิติเวลา/พื้นที่ของสื่อ เปนตัว
หนึ่งที่เขามากําหนดรูปแบบและเนื้อหาของสื่อ รวมทั้งยังสงผลถึงการกอรูปอัตวิสัย (subjectivity) 
ของบุคคล และทําหนาที่ผลิตซ้ําความสัมพันธทางสังคมไดเชนเดียวกับสถาบันสังคมอื่นๆ 
(กาญจนา แกวเทพ 2544 : 593) ประเด็นนี้เกี่ยวของกับวัฒนธรรมประชานิยมโดยแสดงใหเห็นวา
กลไกแหงเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมในแตละยุคสมัย ยอมเปนตัวแปรของการสรางความนิยมในแต
ละยุคสมัยผานสื่อมาถึงผูเสพนั่นเอง 

อยางไรก็ตาม แมวาการอธิบายลักษณะของสื่อมวลชนในแงที่สัมพันธกับวัฒนธรรม
ประชานิยมสวนใหญจะระบุวาส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอผูเสพ โดยเขาครอบครองจิตใจผูคนและ
ควบคุมสังคม หากแตทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อในยุคการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรได
ชี้ใหเห็นวาแทที่จริงแลวผูรับสารมิใชผูถูกกระทําเสมอไป (passive audience) แตเปนผูมีบทบาท 
(active audience) ในการเลือกสรร กลั่นกรองขาวสารดวยตนเอง หรือจากกลุมสังคม และ
ส่ือมวลชนเองก็มีหลักมาตรฐานวิชาชีพและความรับผิดชอบทางสังคมที่กํากับดวยจรรยาบรรณ
ส่ือมวลชน กลาวคือ นอกจากสื่อจะถูกใชเปนเครื่องมือของวัฒนธรรมประชานิยมแลว การอธิบาย
ตามทฤษฎีนี้แสดงใหเห็นวาความชื่นชอบของมหาชนก็ถูกนํามาเปนโจทยหลักในการสรางสื่อ
เชนกัน และในขณะเดียวกันสื่อก็มีสวนในการโนมนาวความชื่นชอบของมหาชนใหเปนไปดังที่
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ผูสรางตองการ ปรากฏการณดังกลาวบอกถึงการมีอยูของวัฒนธรรมประชานิยม จะเห็นไดวา
ทุกปจจัยในปรากฏการณนี้ลวนสงผลและอิทธิพลซึ่งกันและกัน 

จะเห็นไดวา แมส่ือจะมีผลตอความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคอยูมาก หากผูบริโภคแตละ
คนลวนมีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกตางกันไป รวมทั้งมีสิทธิ์ในการเลือก และเสรีภาพของปจเจกชน ส่ือ
อาจถูกมองผานสังคมวาเปนสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือผูบริโภค แตในความเปนจริงแลว ผูบริโภคเองมี
สิทธิ์ในการเลือกรับ หรือปฏิเสธส่ือนั้นๆตามรสนิยมของตนเอง ส่ือที่ผลิตออกมาจึงตองวิเคราะห
ความนิยมชมชอบของกลุมผูบริโภคกอนเชนกัน ทั้งสื่อและตัวผูบริโภค หรือผูเสพลวนสงอิทธิพล
ระหวางกันในรูปแบบของการเสนอ และสนองตอบ เคลื่อนไหวตอกันไปอยางไมหยุดนิ่ง ดังนั้น การ
จะศึกษาวัฒนธรรมประชานิยม จึงไมควรศึกษาโดยมีขอสมมติฐานวาฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจ
เหนือกวา เพราะวัฒนธรรมประชานิยมเปนเหมือนพื้นที่ของการแสดงอํานาจของกลุมคน
หลากหลายที่ตางก็มีเทคนิค (tactics) ในการเลนกับอํานาจของทั้งตนเองผูอ่ืน (วิริยะ สวางโชติ 
2542 : 287) 

เปรม สวนสมุทร (2547 : 187) ไดสรุปผลการศึกษาเรื่องผูเสพยกับการดัดแปลงเนื้อหา
และตัวละครเรื่องพระอภัยมณีในวัฒนธรรมประชานิยม ในชวงป พ.ศ. 2545 -2546 ในประเด็น
ความสําคัญของผูเสพกับวรรณกรรมไววา  

 
ผูเสพมีอิทธิพลสําคัญตอการสรางสรรคงานวรรณกรรมตามแนวคิดแบบทุนนิยม 

กลาวคือการผลิตวรรณกรรมคือการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่หวังผลกําไร ในการผลิตวรรณกรรม
เพื่อใหขายไดมากนั้น กลุมเปาหมายหรือผูเสพมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ทําใหเกิดการดัดแปลง
วรรณกรรมดั้งเดิม โดยเฉพาะในสวนของเนื้อหา และตัวละคร ...ปรากฏการณเหลานี้จะ
เกิดขึ้นเสมอเมื่อมีการดัดแปลงวรรณคดี วรรณกรรม นิทาน ตํานาน เรื่องเลา ทั้งที่อยูในรูป
วรรณกรรมลายลักษณหรือวรรณกรรมมุขปาฐะใหปรากฏในสื่อวัฒนธรรมแบบประชานิยม
และผลงานทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่สรางสรรคขึ้นตามความคิดแบบทุนนิยม  

 ผูเสพ เปนผูสรางและหรือกําหนดแนวโนมความนิยมของสื่อประเภทตางๆ กลาวอีกทาง
หนึ่งคือผูเสพเปนผูกําหนดตลาด จากนั้น แนวโนมเหลานั้นจะสงอิทธิพลโดยตรงตอรูปแบบ
การสรางเรื่องของผูสราง ...ทั้งนี้เพื่อใหผลงานวรรณกรรมที่สรางสรรคขึ้นมานั้นขายไดกําไร
และชนะใจ ถูกใจผูเสพ  
 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาผูเสพมีอิทธิพลอยางมากตอกระบวนการคิด และกระบวนการ

ผลิตของผูสรางงานตามแนวคิดของวัฒนธรรมประชานิยม  อันเปนผลใหเกิดการเลือกผลงานมา
ผลิตซ้ํา โดยคํานึงถึงแนวโนมความนิยมของกลุมผูเสพเปาหมาย ผานการตีความของผูสราง และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

36 
 

นําเสนอผานสื่อในลักษณะที่คาดวาจะเปนที่ชื่นชอบของผูเสพกลุมเปาหมาย   ส่ือและผูเสพจึง
ผลัดกันแสดงบทบาทเปนฝายรุกและฝายรับ กลาวคือ ทั้งสองฝายตางสงอิทธิพลและรับอิทธิพลซึ่ง
กันและกัน ในแงของผูผลิตจึงตองคํานึงถึงผูเสพกอนจะผลิตออกมา เชนเดียวกันกับในแงผูเสพที่
อาจเกิดความนิยมชมชอบอันเปนผลมาจากการบริโภคสื่อ 

วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ จึงยอมนําปจจัยของผูเสพตลอดจนลักษณะของสื่อ
มาเปนประเด็นสําคัญในการดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อความเหมาะสม เชน การดัดแปลงเรื่องสังข
ทองในฉบับการตูนนิทานเรื่องสังขทองภาคพิสดาร โดยเนนตัวละครพระสังขในภาคที่เปนเจาเงาะ 
เพื่อใชสื่อถึงจุดประสงคในการรักษาสิ่งแวดลอม เนื่องจากตัวละครเจาเงาะเปนตัวละครที่มีความ
ประหลาดสรางความสนใจใหกับเด็ก ซึ่งเปนผูเสพกลุมเปาหมายได และมีลักษณะวิถีชีวิตผูกพัน
กับปา ในขณะเดียวกัน เด็กก็ไดความรูเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมจากสื่อการตูนนิทาน และหัน
มาสนใจเรื่องการรณรงคการรักษาสิ่งแวดลอมตามกระแสหวนคืนสูธรรมชาติ  ซึ่งเปนแนวนิยมใน
ปจจุบัน รวมทั้งชื่นชอบตัวการตูนเจาเงาะมากยิ่งขึ้น ลักษณะเชนนี้เปนการสงอิทธิพลระหวางกัน
ของสื่อและผูเสพ  การศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมจึงจําเปนตองนําทั้งประเด็นของสื่อ และผูเสพ
มาวิเคราะหรวมกัน 

2.3 การผลิตซํ้า 
การผลิตซ้ําเปนกระบวนการสรางความนิยม โดยนําเร่ืองราวอันเปนที่ชื่นชอบ หรือเปน

ที่รูจักอยูกอนแลวมาสรางใหม เปนเสมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งเพื่อนําไปสูผลตามวัตถุประสงคของ
ผูผลิต โดยนําเสนอผานสื่ออยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ การผลิตซ้ํามีเนื้อหาผูกพันอยูกับเร่ืองการบรโิภค 
ในปจจุบันผูคนหันมาหาความพึงพอใจในชีวิตจากการบริโภค หันมาแสวงหาความสุขจากความ
ร่ืนรมยที่ไดเสพวัตถุ สินคา บริการประเภทตางๆ การบริโภคไมเพียงแตเขามามีฐานะที่เปนตัวนํา
ความสุขมาใหแกคนจํานวนมากเทานั้น หากในบางมิติการบริโภคยังเขามาแทนที่ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยดวยกันดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติของการบริโภคสื่อ ซึ่งการบริโภคนี้นอกจากจะ
กลายเปนรูปแบบหลักของชีวิตประจําวันของประชาชนแลว ยังไดเขามามีอิทธิพลแฝงเรนในการบง
การชีวิตของคนทั่วไปโดยไมรูตัว ไมเพียงแตจะทําใหชีวิตและจิตใจของมนุษยกลายเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการผลิตและการขายเทานั้น ยังเปนการผลิตซ้ํา (reproduce) วัฒนธรรมและความคดิ
เชิงคุณคาตางๆใหกับสังคมดวย เพื่อใหระบบใหญๆ ซึ่งก็คือระบบทุน สามารถดํารงตน และ
สถาปนาความชอบธรรมเอาไวได  

สินคา คือ วัตถุที่มองเห็นไดชัดที่สุดจับตองไดมากที่สุดของวัฒนธรรม  สินคาที่มี
บทบาทและผลกระทบตอจิตสํานึกของผูคนมากที่สุด คือสินคาทางวัฒนธรรมที่เปนผลงานของสื่อ 
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การโฆษณาและการตลาด นับวันสินคาประเภทนี้จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในระบบเศรษฐกิจยิ่ง
กวา สินคาแบบทั่วไป ที่มีมูลคาใชสอย แตขาดมูลคาทางสัญลักษณเหมือนอยางสินคาทาง
วัฒนธรรม ในที่นี้ ผูศึกษามองวา วรรณกรรมเรื่องสังขทองเปนสินคาทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่
ผูผลิตนําเสนอแกผูบริโภค ซึ่งกอนที่จะผลิตสินคานี้  ยอมมีการวิเคราะหการตลาด เพื่อใหผูผลิต
สามารถมั่นใจไดในระดับหนึ่งวาสินคาจะขายได กระบวนการในการวิเคราะหดังกลาวเปนปจจัย
หนึ่งของการเลือกผลิตซ้ํา และหากมองในดานการผลิตซ้ําเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม จะพบวาเงื่อนไข
สําคัญที่ทําใหผูผลิตเลือกเรื่องที่นํามาผลิตซ้ํา มักเปนเรื่องที่เปนที่รูจักกันดีมาอยางตอเนื่อง ผูอาน
ทั่วไปคุนเคยกับเนื้อเร่ืองเดิมอยูแลว เมื่อนํามาผลิตซ้ําจึงขายไดงายกวาการผลิตเรื่องใหมที่ยังไมมี
ใครรูจัก เพราะนั่นหมายความวาผูผลิตตองเผชิญกับคาความเสี่ยงดานยอดขายที่สูงกวา ดวยเหตุ
นี้เอง เราจึงเห็นวรรณคดีเร่ืองดังอยางสังขทอง หรือ พระอภัยมณีไดรับการนํามาผลิตซ้ําครั้งแลว
คร้ังเลาในหลากหลายรูปแบบ 

ปจจุบันนี้ความคุนเคยกับเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารทําใหการผลิตซ้ําเกิดขึ้นได
โดยสะดวกดาย  ในบางกรณีการผลิตซ้ํานอกจากจะไมทําใหสูญเสียความเปนตนฉบับแลว ยังทํา
ใหตนฉบับนั้นเปนที่นิยมเพิ่มมากขึ้นอีกดวย ซึ่งการผลิตซ้ําที่ทําไดงายขึ้นนี้ก็มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกกเสพสื่อ และยังทําใหเกิดสื่อทางเลือกมามากมาย ประกอบกับการ
ดําเนินชีวิตของคนในปจจุบันเปลี่ยนไป การผลิตสื่อตางๆ ยอมตองเปลี่ยนตามแนวโนมความนิยม
ของผูเสพในกลุมเปาหมายไปดวย  นอกจากนี้ ประเด็นที่นาสนใจอันเปนผลมาจากการผลิตซ้ํา ก็
คือ เร่ืองของคานิยมอันเกิดจากการผลิตซ้ํา ซึ่งอาศัยสื่อทําหนาที่เปนตัวกลางสรางกระแสขึ้น และ
ในบางกรณีวัฒนธรรมยังถูกแปรใหเปนกระแส ดวยการใชวัฒนธรรมสื่อผลิตซ้ําการดํารงอยูของ
สังคม และทําใหมวลชนผูรับสารเปนผูเชื่อฟงไดโดยอาศัยกระบวนการทางการตลาด และการ
ส่ือสารมวลชนประกอบกัน ซึ่งกระบวนการนี้นับวาเปนจุดสําคัญของกลไกหนึ่งในวัฒนธรรมประชา
นิยม 

ดังที่กลาวไววา สังขทองเปนเรื่องที่นํามาผลิตซ้ําในหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ในการผลิตซ้ํา
แตละครั้ง ผูสรางหรือผูผลิตก็ไดมีการดัดแปลงสวนตางๆของเรื่องตามจุดประสงคของการผลิต  
วรรณกรรมเร่ืองสังขทองฉบับตางๆจึงมีความแตกตางกัน และมีความนาสนใจเมื่อนําประเด็นของ
การผลิตซ้ําซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งของการสรางความนิยมของวัฒนธรรมประชานิยมมาพิจารณา
รวมกับตนฉบับ หรือแมแตการนําฉบับดัดแปลงมาเปรียบเทียบกันเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เทียบฉบับที่ดัดแปลงขึ้นในชวงเวลาใกลเคียงกัน ซึ่งแตละฉบับอาจมีปจจัยในการดัดแปลงตางกัน
ไปตามจุดประสงคและลักษณะของกลุมผูเสพ ตลอดจนความเหมาะสมของยุคสมัย และชวงเวลา  
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ทั้งนี้ พิจารณาจากกระบวนการผลิตซ้ําวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ ดังกลาว 
จะเห็นไดวากอนที่จะผลิตผลงานออกมา ไดมีการวิเคราะหผลจากการเลือกบริโภคของมวลชนดวย
ทางหนึ่ง ประกอบกับแนวโนมตลาดความนิยมของสื่อประเภทนั้นๆ เชน ส่ือการตูนภาพเคลื่อนไหว
ที่แพรภาพทางโทรทัศนในปจจุบันมักนําวรรณคดีโบราณมาดัดแปลงเพื่อใหเด็กรูจักวรรณคดี
โบราณ ในขณะเดียวกันก็นําแนวนิยมของการบริโภคการตูนของกลุมเด็กที่มักเปนการตูนลายเสน
แบบญี่ปุนหรือลายเสนแบบวอลดิสนียมาเปนโจทยสําคัญ ทําใหผูผลิตการตูนภาพเคลื่อนไหวเลอืก
ผลิตผลงานโดยอาศัยแนวนิยมดังกลาวประกอบกัน  

ปรากฏการณความนิยมของผูบริโภคจนกอใหเกิดการผลิตซ้ําสินคาในหลายรูปแบบบ
ปรากฏการณหนึ่ง คือความนิยมการตูนสัตวประหลาดจากญี่ปุนที่แพรหลายไปทั่วโลกอยาง     
โปเกมอน ที่สรางความนิยมในอเมริกาจนนายบิลไรท (Bill Right) จากทอย คิงดอม (Toy 
Kingdom) ออกมากลาวถึงปรากฏการณนี้วา เปนเรื่องยากที่จะตอบสนองความตองการใน
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับโปเกมอน ดังที่ นันทขวาง สิรสุนทร (2545 : 69) กลาวไววา 

ถาคุณให ลิขสิทธิ์ภาพโปเกมอนกับผักกะหล่ํา  ก็จะขายผักกะหล่ําให เด็กได…
หางสรรพสินคารายใหญในเม็กซิโกขายตุกตาโปเกมอนหมดอยางรวดเร็ว ทําใหผูปกครองที่หา
ซื้อไมได ตองหาซื้อตุกตาเลียนแบบจากพอคาขางถนน   (นันทขวาง สิรสุนทร 2545 : 69) 

ปรากฏการณนี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันระหวางความตองการของผูบริโภคอัน
เปนแนวทางใหเกิดการผลิตซ้ํา และการผลิตซ้ําที่มีพลังใหความนิยมเพิ่มข้ึนในทางกลับกัน
ผูบริโภคจึงเกิดความตองการที่มากขึ้นตามความนิยมที่สูงขึ้น ซึ่งโปเกมอนก็ไดรับการนําไปผลิตซ้ํา
เปนรูปแบบสื่อ ผลิตภัณฑและสินคามากมายตามแนวโนมความนิยมของผูบริโภค และขายดีมาก 
ทําใหมีการผลิตซ้ําตามมาอีกมากมาย และสําหรับชวงเวลานี้ โปเกมอนไมไดเปนเพียงการตูนสัตว
ประหลาดที่นิยมในประเทศญี่ปุนเทานั้น แตเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประชานิยมที่แพรหลายไป
ทั่วโลก 

จากตัวอยางปรากฏการณขางตนทําใหเห็นวา การผลิตซ้ําภายใตแนวคิดวัฒนธรรม
ประชานิยมนั้น ไมใชแคการนําส่ิงใดสิ่งหนึ่งมาทําซ้ําเทานั้น แตผูกพันอยูกับตัวแปรการบริโภค 
ความนิยม หมายรวมไปถึงการผลิตซ้ําที่แปรรูปไปในหลายรูปแบบตามแนวนิยมของผูบริโภคที่
คาดวาจะขายไดเพื่อสรางยอดขายใหกับผูผลิต อยางไรก็ตาม ยังมีจุดประสงคอีกประการหนึ่งของ
การผลิตซ้ําที่ผลิตขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการตอรองพื้นที่ทางสังคม ดังที่ H.Lefebvre  (อางถึง
ในกาญจนา แกวเทพ  2544:568 ) กลาวในประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ไววา  
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“พื้นที่” ไมไดเปนเพียงลักษณะทางภูมิศาสตรเทานั้น (passive geography)  รวมทั้ง

มิไดมีลักษณะเปนกลาง (neutral) แต “พื้นที่” เปนสมรภูมิแหงการตอสูของอํานาจตางๆใน
สังคม (site of struggle) พื้นที่จะถูกผลิต (produce) และผลิตซ้ํา (reproduce) ใหกลายเปน 
“พื้นที่ทางสังคม” แบบตางๆตามแตอํานาจของกลุมผูสราง...พื้นที่ทางสังคม จึงเปนผลผลิต
ของสังคม/วัฒนธรรม (cultural / social produce) ในแตละชวงเวลา แตละยุคสมัย แตละ
วัฒนธรรม เปาหมายของการประกอบสราง/ผลิต/ผลิตซ้ําพื้นที่ดังกลาวก็เพื่อใหเปนเครื่องมือ
ของความคิด เปนเครื่องมือของการใชอํานาจ รวมทั้งเปนเครื่องมือของการครอบงําและการ
ควบคุม โดยที่ “พื้นที่” นั้นจะเปนอะไรก็ได 
 
จากคํากลาวนี้สรุปไดวา การผลิตซ้ําถูกใชเปนเครื่องมือในการตอสูทางพื้นที่ โดยอาจ

เปนไปเพื่อเรียกรอง หรือแสดงความคิดเห็นใหสังคมไดรับรู เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ และบทบาทใน
การควบคุมพื้นที่ เชน การผลิตซ้ําเรื่องสังขทองที่นําแนวคิดหลักของเรื่องมาสั่งสอนเด็กซึ่งเปนผู
เสพกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองความกตัญู หรือความคิดเกี่ยวกับเร่ือง
คุณคาภายในจิตใจของคน โดยแฝงแนวคิดเหลานี้ผานสื่อไปยังผูรับสารเพื่อใชตอรองพื้นที่ทาง
สังคม นอกจากนี้ ลักษณะการผลิตซ้ําเพื่อเรียกรองตอรองพื้นที่ทางสังคมนี้เห็นไดอยางชัดเจนใน
ฉบับละครเวทีเร่ืองมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย ที่มีการเรียกรองสิทธิความเทาเทียมทาง
มนุษยชนของบุคคลเพศที่สาม ผูผลิตแทรกความคิดนี้ไวในผลงานผลิตซ้ําเร่ืองสังขทองอันเปนที่
รูจักของผูเสพดีอยูแลว และมีเนื้อเร่ืองหลักของตัวละครเอกที่มีกําเนิดแปลกประหลาดอันสามารถ
นํามาตีความเกี่ยวโยงกับประเด็นของการตัดสินคุณคาคนจากภายนอก โดยฉบับนี้มีการดัดแปลง
องคประกอบตางๆใหสอดคลองกับแนวคิดที่ผูผลิตตองการเพื่อใชเปนเครื่องมือแสดงความคิด
ดังกลาวนั่นเอง 

กลาวไดวา ในวัฒนธรรมประชานิยมนั้น นอกจากการผลิตซ้ําจะถูกนําไปใชแสวงหาผล
กําไรทางการตลาดตามแนวทางของระบบทุนนิยมแลว ยังเปนเครื่องมือในการเรียกรอง หรือ
ตอรองพื้นที่ทางสังคมอีกดวย ซึ่งประเด็นหลังนี้สอดคลองกับเร่ืองอัตลักษณและตัวตน และการใช
ส่ือเปนเครื่องมือในการถายทอดความคิดดังกลาวไปยังผูเสพ จะเห็นไดวา หัวเรื่องทั้งสามประการ
ที่กลาวมาขางตนมีความสัมพันธกันอยูอยางตอเนื่องเปนวัฏจักรภายใตวัฒนธรรมประชานิยม ตาง
สงผลตอกัน  รวมทั้งเอื้อประโยชนตอกันอันสามารถสรุปไดตามแผนผังตอไปนี้ 
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        วัฒนธรรมประชานิยม 
 
                           การผลิตซ้ํา                                    อัตลักษณ                                                                      
 
 
 
 
 
                               ส่ือ                 ผูเสพ 
    
 

 
 
ภาพที่ 2 แผนผังวัฏจักรวัฒนธรรมประชานิยม 
ที่มา : สมสุข หินวิมาน และคณะ,แนวการศึกษา “สื่อ” วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช,2548) , 154. 

 
เมื่อพิจารณาจากลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมตามหัวเรื่องที่เปนปจจัยสําคัญคือ       

อัตลักษณและตัวตน ส่ือและผูเสพ รวมทั้งการผลิตซ้ําแลว ทําใหเขาใจไดวาวัฒนธรรมประชานิยม
ประกอบดวยเงื่อนไขและกลไกตามปจจัยที่ดําเนินไปอยางเปนระบบ โดยแทรกตัวอยูในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผูคนอยางไมรูตัว และกลไกของวัฒนธรรมประชานิยมนี้ยังมีผลมาถึงวรรณคดี 
ทําใหมีการนําวรรณคดีมาดัดแปลงใหดํารงอยูไดทามกลางกระแสบริโภคนิยมในวัฒนธรรมประชา
นิยม  

จากที่กลาวมาขางตนนี้ จะเห็นไดวาวรรณกรรมเรื่องสังขทองมีกระบวนการสรางสรรค
อยางตอเนื่อง ตั้งแตอดีตมาถึงปจจุบันและมีการพัฒนาดานรูปแบบและเนื้อหา ตลอดจนการ
ตีความใหมในลักษณะหลากหลาย และเมื่อนํามาพิจารณารวมกับวัฒนธรรมประชานิยมแลว 
พบวามีประเด็นที่เชื่อมโยงกันอยางนาสนใจ ไมวาจะเปนการใชส่ือและผูเสพมาเปนแนวทางในการ
นําเสนอรูปแบบ เนื้อหา และแนวคิด และการที่วรรณกรรมเร่ืองสังขทองฉบับตางๆมีลักษณะเปน
วรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม ซึ่งจะวิเคราะหใหเห็นในบทตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 3 
วิเคราะหกระบวนการสรางสรรคและการดัดแปลง 

วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ 
 
ในบทนี้ผูศึกษาจะวิเคราะหกระบวนการสรางสรรคและการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่อง

สังขทองฉบับตางๆ ที่ไดเลือกไวทั้งสี่ฉบับแลวนํามาเปรียบเทียบกัน ตามที่ไดกลาวไววาวรรณกรรม
เร่ืองสังขทองที่คัดเลือกมาศึกษาเปนฉบับที่นํามาผลิตซ้ํา โดยมีลักษณะเขาเกณฑวรรณกรรมแนว
วัฒนธรรมประชานิยม กลาวคือเปนการผลิตวรรณกรรมเพื่อจําหนาย หรือเพื่อผลทางธุรกิจ มีการ
เผยแพรในสื่อบันเทิงตางๆ เปนที่รูจักในสาธารณชน และใชส่ือบันเทิงรวมสมัยในการนําเสนอ  

ผูศึกษาไดพิจารณาตามเกณฑดังกลาวแลว ไดวรรณกรรมเรื่องสังขทองที่ใชศึกษา ดังนี้ 
1. การตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดลอมสําหรับเยาวชน เร่ืองสังขทองภาคพิสดาร  ของ     

อรศรี งามวิทยาพงศ  (2536) จัดทําโดยโครงการประยุกตศาสนาเพื่อพัฒนาสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอม คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา   ความยาว 49 หนา 

2. การตูนวรรณคดีไทย ชุดนิทานไทย ชุดที่ 1 เร่ืองสังขทอง ของบริษัท ตนออ 
แกรมมี่ จํากัด (2540) ความยาว 86 หนา  

3.  การตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) เร่ืองสังขทอง The Adventure of 
Sangthong ของบริษัท บรอดคาซท ไทยเทเลวิชั่น จํากัด แพรภาพทางชอง 3 ออกอากาศเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2543 ถึงเดือนพฤษภาคม 2545 ชวงเวลา 19.25 – 19.28 น.ความยาว 274.07 นาที 

4. บทละครเวทีเร่ืองมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย ของภาควิชาศิลปะการละคร 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2548)  ความยาว 41 หนา 

เมื่อพิจารณาวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับนี้ ในเบื้องตน พบวามีรายละเอียด
เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันอยางเห็นไดชัด รวมทั้งมีการดัดแปลงให
แตกตางกับบทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ อยางมาก ไมวาจะเปนการดัดแปลง
รูปแบบ  การดัดแปลงเนื้อเร่ือง  และการดัดแปลงตัวละคร  ซึ่งจะวิเคราะหอยางละเอียดในลําดับ
ตอไป 
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1. รูปแบบ 
วรรณกรรมเรื่องสังขทองที่คัดเลือกมาลวนสรางสรรคดวยรูปแบบรวมสมัย ไดแก 

รูปแบบการตูนภาพนิทาน รูปแบบการตูนแบบแบงชอง รูปแบบการตูนภาพเคลื่อนไหว และรูปแบบ
บทละครเวที จะเห็นไดวามีการเลือกรูปแบบสื่อในการนําเสนอตางกันไป ซึ่งผูศึกษาวิเคราะหวา
บริบททางยุคสมัยที่แตกตางกัน สงผลใหส่ือของแตละยุคสมัยมีความแตกตางกันดวย ประกอบกับ
ประเภทของสื่อเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการดัดแปลงรูปแบบและเนื้อหาของเรื่องสังขทองใหมี
ลักษณะเฉพาะหลากหลายและนาสนใจ ดังที่อิราวดี ไตลังคะ (2546 : 92) กลาวไววา  

 
แตละส่ือนั้นมีวิธีการในการนําเสนอตางกัน เรื่องเลาเรื่องเดียวกัน หากนําเสนอในสื่อที่

ตางกันก็จะใหอารมณที่ตางกันไปดวย เชน ผูที่ดูภาพยนตรเรื่องมนุษยคางคาว ยอมตื่นเตน
กับเทคนิคการถายทํา หรือพึงพอใจกับการแสดงของดารา สวนผูที่อานการตูนเรื่องเดียวกัน
อาจพอใจในลักษณะของการตูนหรืลายเสนของภาพ...เปนกระบวนการที่นาสนใจอยางยิ่งวา
ทําอยางไรผูที่เสพผลผลิตนั้นจะพอใจ ทําอยางไรจึงจะสรางความระทึกใจหรือต่ืนเตน หรือทํา
อยางไรจึงจะใหความประสบการณและความตระหนักรูไดอยางนาสนใจ 
 
ทั้งนี้ ผูสรางมีเหตุผลในการเลือกใชคุณลักษณะเฉพาะของสื่อตางๆ เพื่อนําเสนอสาร

ผานเรื่องสังขทองตามมุมมอง และจุดประสงคของการผลิตของตน ดังเชนบทละครนอกเรื่องสังข
ทอง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  ซึ่งเปนวรรณคดีการละครที่ทรง
พระราชนิพนธข้ึนเพื่อใชเลนละครนอก มีจุดประสงคเพื่อความเพลิดเพลิน แตนาน ๆ เขาก็มิคอยได
มีการเลนละครนอก สังขทองจึงเปลี่ยนประเภทตามหนาที่จากวรรณคดีการละคร  มาก้ํากึ่งกับ
วรรณคดีนิทานทรงเครื่องซึ่งเนนหนักไปทางเรื่องลอ แตก็แฝงคติธรรมตางๆ ไวในรูปของสัญลักษณ
ซึ่งจําจะตองอาศัยการตีความ (ประจักษ  สายแสง 2524 : 3)  

เร่ืองสังขทองเปนเรื่องที่นิยมกันอยางแพรหลาย  มีการนําไปผลิตใหมเปนสื่อหลาย
รูปแบบ ซึ่งแตละฉบับ ผูสรางก็ไดวิเคราะหสังขทองโดยตีความแตกตางกันไป   ทําใหเนื้อหาของ
สังขทองในการผลิตแตละครั้งก็แตกตางกันไปดวย ดังที่ศิราพร ณ ถลาง (2548 : 7) กลาวไววา 

 
ฉบับตางๆของนิทานเรื่องหนึ่งๆเกิดขึ้นไดเสมอในกาละและเทศะตางๆ และในปจจุบันก็

มีความนิยมเอานิทานเกา หรือวรรณคดีเกามาเลาใหมในรูปแบบของละครจักรๆ วงศๆ ใน
โทรทัศน การตูนนิทานในวรรณคดี หรือในรูปแบบของการตูนสมัยใหมในโทรทัศน ดังนั้น จึง
นาจะติดตามดูนิทานสังขทองในรูปแบบใหม ที่ยอมตองมีการตีความโดยคนรุนใหมใน
สังคมไทยสมัยใหม … 
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 นิทานสังขทองในรูปแบบใหมขอความขางตนที่ผูศึกษาเลือกมาใชศึกษาประกอบดวย
รูปแบบการตูนภาพนิทาน การตูนภาพประกอบเรื่อง การตูนภาพเคลื่อนไหว และบทละครเวที มี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 การตูนภาพนิทาน 
ลักษณะของการตูน เปนการวาดภาพโดยอาศัยหลักใหญ 2 ประการคือ (ประเสริฐ 

ผลิตผลการพิมพ 2545 : 36) 
 

1. หลักในการทําใหงาย (simplification) คือ การใชโครงเสนตางๆ อยางงายๆไมซับซอน 
ไมเนนรายละเอียด เนนเฉพาะโครงสรางตอนนอกของตัวละครหรือส่ิงของเทานั้น 

2. หลักในการทําใหเกินจริง (exaggeration) คือ การทําใหรูปรางและใบหนาของตัว
ละครใหญเกินขนาดปกติเพื่อวัตถุประสงคดังนี้ 

2.1  เพื่อใหรูปรางของตัวละครมีความนารักนาเอ็นดู คลายกับเด็ก ดังจะเห็นไดวา
เด็กแรกเกิดมีขนาดของศีรษะใหญและมีสัดสวนมากเมื่อเทียบกับตัว 

2.2  เพื่อทําใหสามารถเปดโอกาสใหมีการแสดงออกทางอารมณบนใบหนาได
มากๆ เพื่อเปนทางในการสื่อสารถึงลักษณะบุคลิกภาพและความรูสึกของตัวละคร 

 
จึงอาจกลาวไดวาการตูน คือรูปแบบของการทําใหบิดเบือน (deform) ซึ่งเปนวิธีการใน

การใหขอมูลหรือสงสารของการตูน (inform) การทําใหผิดรูปรางหรือบิดเบือนของการตูนนั้นก็จะ
เห็นไดจากการที่ตัวละครมีศีรษะขนาดใหญ ในขณะที่ลําตัวหดสั้น จมูกยื่น คิ้วหาย ตาใหญขนาด
เกือบครึ่งของใบหนา ซึ่งลักษณะในการสงสารหรือใหขอมูลของการตูนแสดงออกมาทางสีหนาของ
ตัวละคร และมีการใชเสื้อผาเครื่องแตงกายเปนตัวประกอบถึงลักษณะบุคลิกภาพของตัวละคร  

การตูนจึงเปนการสงสาร โดยอาศัยวิธีการที่ทําใหผิดรูปผิดรางนั่นเอง สารจากการตูนก็
คือ วิธีการใชรหัส (code) เนื้อหา ในการถายทอดความคิดและการรับรูใหอยูในรูปของรูปภาพ และ
สัญลักษณทางภาษา การตูนจึงเปนรูปแบบของการเสนอสัญลักษณ ทางรูปสัญลักษณ (iconic 
sign) ที่มีรูปแบบเฉพาะของระบบสัญญะ ที่ใหความคลายคลึงกับส่ิงที่ตองการแสดงความเปน
ตัวแทนและใหมีขนาดคลายคลึงกันในระดับหนึ่ง (เพียงกมล เกิดสมศรี 2545:35) 

การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมสําหรับเยาวชน เร่ืองสังขทองภาคพิสดาร ของ อรศรี งาม
วิทยาพงศ  (2536) มีรูปแบบเปนการตูนนิทานประกอบเรื่อง (Illustrated Cartoon)  กลาวคือ เปน
ภาพการตูนที่วาดแบบสรุปเนื้อหาหนึ่งชวงหรือหนึ่งตอนไวเปนภาพเพียงภาพเดียวในหนึ่งหนา 
สวนใหญจะเปนหนังสือสําหรับเด็กเล็ก การตูนจะสื่อความหมายเพียงใหรูจักตัวละครและ
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เหตุการณ ในขณะนั้น สวนเนื้อเร่ืองจะเปนความเรียง 4-5 บรรทัด ข้ึนอยูกับขนาดของตัวอักษร 
และมีจุดประสงคในการผลิตเพื่อส่ังสอนเด็กเปนสําคัญ  ดังนั้นการใชการตูนในการสั่งสอนเดก็ตาม
จุดประสงคยอมจําเปนตองคํานึงถึงความตองการและความพึงพอใจของเด็กเปนสําคัญเพื่อให
สามารถสื่อสารอยางเขาถึงจิตใจของผูเสพกลุมดังกลาวได ดังที่นิรันดรศักดิ์ บุญจันทร (2543 : 2) 
ใหความเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับเด็กที่ดีไววา  

 
ส่ิงที่มองเห็นไดอยางชัดเจนที่สุดในงานวรรณกรรมสําหรับเด็กก็คือจินตนาการที่

กวางไกลและความสนุกสนานที่เปนธรรมชาติของเด็ก งานศิลปะที่สามารถเขาไปถึงใจเด็กได
ก็หมายความวาไดเขาถึงอยางถองแทกับวัย อารมณ และความคิดจินตนาการของเด็กไดเปน
อยางดี  

 
จากขอความดังกลาว เมื่อนํามาพิจารณารวมกับการตูนนิทานเพื่อสงเสริมส่ิงแวดลอม

สําหรับเยาวชนแลว ผูศึกษาสังเกตเห็นวา นอกจากผูผลิตจะดัดแปลงสังขทอง ภาคพิสดารใหตาง
ไปจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯ โดยเนนการสอดแทรกเรื่องราวจากจินตนาการอันเกี่ยวพัน
กับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม นํามาผูกเรื่องขึ้นใหมอยางไมซับซอน คอยเปนคอยไปแลว ยังอาศัย
ความสวยงามจากรูปภาพการตูนประกอบหนึ่งภาพในหนึ่งหนาที่มีรายละเอียดไมมาก ลายเสน
สบายตา  แสดงถึงการใชศิลปะในการเขาถึงจิตใจเด็กตามลักษณะการสรางสรรคการตูนนิทาน ซึ่ง
การใชส่ือที่ตรงกับความสนใจของเด็กและเขาถึงเด็กไดดีเชนนี้ ยอมเปนผลใหเด็กไดคุณคาจากสิ่ง
ที่ผูผลิตตองการนําเสนอได ทั้งยังใหคุณคาตามคุณสมบัติของสื่อหนังสือการตูน ดังที่ลาวรรณ   
โฉมเฉลา กลาวไวดังนี้  (2515 : 49) 

 
1.  เปนเครื่องมือปลูกฝงความสนใจในการอานที่ดีแกเด็กเปนเบื้องตน ทั้งนี้เพราะเด็ก

มักจะเริ่มสนใจรูปภาพกอนส่ิงอื่น 
2.  ชวยใหเด็กเกิดทักษะ หรือความชํานาญในการอานแกเด็ก เพราะวัยนี้กําลังอยากรู

อยากเห็น 
3.  ชวยใหเด็กรูจักเก็บความจากเรื่องที่ไดอาน เด็กสวนมากจําเรื่องที่อานไดอยาง

แมนยําและเลาใหคนอื่นฟงได 
4.  สามารถเราใจใหเด็กสนใจในการวาดภาพ สังเกตไดจากผลการทดสอบซึ่งเด็ก

สวนมากจะวาดรูปตัวการตูนที่เด็กชอบ 
5.  กอใหเกิดความริเร่ิมสรางสรรค 
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6.  ส่ิงสําคัญที่สุดคือกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน รูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

7.  เด็กจะไดรับความรู วรรณคดี เหตุการณปจจุบัน และความรอบรูอยางกวางขวาง
จากการอานการตูน 

 
จะเห็นไดวาสื่อการตูนภาพนิทานนี้ เปนรูปแบบหนึ่งที่เหมาะอยางยิ่งที่จะใชส่ือสารกับ

เด็ก เพราะเขาถึงจิตใจของเด็กได ตรงกับความสนใจของเด็ก ใหความเพลิดเพลินและคุณคาตางๆ 
ไดดี แตทั้งนี้ ส่ือจะทําหนาที่ไดอยางสมบูรณไดภายใตความเหมาะสมของสารเชนกัน ดังนั้น 
ผูผลิตจึงจําเปนตองสรางสรรค หรือดัดแปลงเนื้อหาของสารใหเหมาะสมกับรูปแบบการนําเสนอ
ดวย ดังที่สุพัตรา เพชรสุต (2520:24) กลาวถึงหนังสือสําหรับเด็กที่เหมาะสมไววา 

 
หนังสือสําหรับเด็ก  เรื่องจะตองสนุก ตื่นเตนและจบลงดวยตามแบบฉบับ ทําดีไดดี ทํา

ไมดีตองไดรับการลงโทษ ถาคนทําไมดีแลวไมไดรับการลงโทษเด็กจะผิดหวัง เนื้อเร่ืองตอง
เปล่ียนไปตามวัยของเด็ก ถาเด็กเล็กเรื่องจะเกินจริงไปบางก็ได แตส่ิงที่ควรยึดไวเหมือนกัน
คือ ตองเขียนผูกเรื่องใหสุข มีชีวิตชีวา แลวแทรกสิ่งที่ตองการสอนลงไป เพราะเด็กไมชอบให
สอนตรงๆ เร่ืองไมตองยาวมาก ตัวละครไมมาก และชื่อตัวละครจํางาย 

 
ดวยเหตุนี้ การคัดเลือกเรื่องสังขทองมาผลิตซ้ําในรูปแบบการตูนภาพนิทาน ซึ่งตอง

อาศัยกลวิธีการดัดแปลงรูปแบบใหเหมาะสมกับส่ือ อันจะสงผลใหจุดประสงคในการสื่อสารไปยังผู
เสพที่เปนเด็กสัมฤทธิ์ผล และจากลักษณะเฉพาะของรูปแบบการตูนภาพนิทานที่จําเปนตองใชการ
บรรยายขนาดสั้น เนื้อเร่ืองไมซับซอนมากนัก  จึงทําใหในฉบับนี้คัดเลือกตัดตอนเหตุการณจากบท
ละครนอก พระราชนิพนธฯ มานําเสนอเพียงตอนสั้นๆเทานั้น   

นอกจากการตัดแลว ยังมีการเปลี่ยนแปลง-เพิ่มเติมเนื้อหาใหเหมาะสมกับส่ือการตูน
ภาพนิทาน   ที่มุงจุดประสงคเพื่อส่ังสอนใหเด็กสนใจรักษาสิ่งแวดลอม เนื่องจากตอนที่เลือกมา
ดัดแปลงนั้นมีประเด็นเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม และตัวละครเจาเงาะมีบทบาทอยางมาก  ตอนที่
เลือกมาเปนตอนที่รูจักกันดี  นั่นคือตอนพอตาทดสอบเจาเงาะ  ผูผลิตนําตอนหลักนี้มาเปนเคา
โครง  และดัดแปลงเนื้อหายอยใหเอ้ือตอการสั่งสอนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม รวมทั้งผูกเรื่องใหม เรียบ
เรียงเหตุการณนําเสนอโดยใชกลวิธีตางๆ  ซึ่งจะไดวิเคราะหใหเห็นดังตอไปนี้ 
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1.1.1 การแบงตอนนําเสนอ 
การตูนนิทานสงเสริมส่ิงแวดลอมมีการแบงตอนนําเสนอออกเปนตอนหลัก 3 ตอน 

ไดแก  
ตอน 1  สรางเมือง 7 ชั่วโคตร 
ตอน 2  ตะลุยเมืองทองบุรี 
ตอน 3  ความลับของเจาเงาะ 
การแบงตอนดังกลาวนําเสนอเรื่องอยางเปนสัดสวนตามโครงสรางเหตุการณในแต

ละชวง ในตอนแรก คือ สรางเมือง 7 ชั่วโคตร เปนตอนที่นําเนื้อหาหลักจากเรื่องสังขทองตอนที่พระ
อินทรแปลงกายลงมาทาทาวสามนตตีคลีมาดัดแปลง ปรับเปลี่ยนใหเปนเหตุการณใหม แตอีกสอง
ตอนเปนการสรางเรื่องราวขึ้นใหมเพื่อวัตถุประสงคในการสั่งสอนเด็กใหอนุรักษส่ิงแวดลอมโดยนํา
ตัวละครในชุดเดียวกันกับตอนแรกมาดําเนินเรื่องตอ ตอนที่ดัดแปลงเพิ่มเติมนั้นเปนการพิสูจน
คําตอบของเจาเงาะและบรรดาหกเขยในคําถามของทาวสักกะที่วา ทําอยางไรใหเมืองอยูไดถึงเจ็ด
ชั่วโคตร และอธิบายวาคําตอบของเจาเงาะถูกตองตามที่ทาวสักกะตัดสินอยางไรใหทั้งพอตาและ
หกเขยเขาใจ  

ผูผลิตใชวิธีการแบงตอนนําเสนอตามลักษณะเนื้อหาแตละชวง ใจความสําคัญ
แตกตางกันออกไป การแบงตอนเชนนี้ ทําใหการนําเสนอสารแกผูเสพมีความชัดเจนและมีเอกภาพ 
นอกจากนี้  การแบงแยกสาระของเรื่องจากกัน ก็จะชวยใหส่ือทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เหมาะกับผูเสพที่เปนกลุมเด็ก เพราะเด็กจะสามารถทําความเขาใจเร่ืองในแตละตอนได
อยางไมสับสน  

กลวิธีการนําเสนอของตอน 1 และตอน 2 นั้นมีลักษณะเดียวกันคือการบรรยายเรื่อง
สลับกับการแทรกบทสนทนาของตัวละคร แตในตอน 3 ตอนความลับของเจาเงาะ คือตอนที่เจา
เงาะอธิบายวารูความลับของการสรางเมือง 7 ชั่วโคตรไดอยางไรใหแกพอตาและหกเขยฟง พบวา
มีการใชกลวิธีการนําเสนอที่ตางออกไป ดวยการใหเจาเงาะซึ่งเปนตัวละครหลักของเรื่องทําหนาที่
เปนผูเลาเร่ืองและพูดคุยกับผูอานแทนการบรรยาย มีการเลาเรื่องราวที่ตนเองพบเจอรวมทั้ง
อธิบายแนวคิดคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตรงไปตรงมา โดยเรียกตนเองวา “พี่
เงาะ” เพื่อสรางความรูสึกใกลชิดกับผูเสพ และเปนการถายทอดคําพูดของตัวละครไปยังผูเสพ
โดยตรง โดยอาศัยการผูกเรื่องจากตอนกอนหนามาเปนเงื่อนไขใหตัวละครถายทอดแนวคิด
ดังกลาวแกผูอาน  
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จะเห็นไดวาดวยเนื้อหาของตอนนี้ไมมีการพัฒนาเรื่องเทาใดนัก เพราะเนนการ
นําเสนอแนวความคิดเปนสําคัญ สวนที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อเร่ืองมีเพียงการสรุปในหนาสุดทายวาตัว
ละครอื่นๆตระหนักในความสามารถของเจาเงาะ และยอมรับใหเจาเงาะครองเมือง 

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มตอนเสริมอีกหนึ่งตอนคือ ตอน “เจาเงาะทาพิสูจน” ซึ่งเปน
ตอนที่เพิ่มข้ึนมาเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมสําหรับเยาวชนโดยเฉพาะ ซึ่ง
ตอนนี้ใชเพียงตัวละครเจาเงาะจากเรื่องสังขทองมาเปนผูนําเสนอเทานั้น ไมไดมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่อง
กับเร่ืองสังขทองแตอยางใด  

อยางไรก็ตาม การเรียบเรียงตอนเสริมนี้ตอเนื่องกับตอน 3 ซึ่งเปนตอนที่ตัวละครเจา
เงาะถายทอดแนวคิดใหแกผูเสพอยางตรงไปตรงมา โดยแทนตัววากําลังพูดคุยอยูกับผูอาน เปน
การสรางความคุนเคยกับตัวละครนี้กับผูอานอยางใกลชิดในระดับหนึ่งในตอนดังกลาว กอนที่จะใช
ตัวละครเดียวกันนี้ในการสั่งสอนเนื้อหาตามจุดประสงคในบทเสริม ซึ่งเปนกลวิธีที่ชวยใหผูเสพให
ความสนใจในเรื่องที่ตัวละครนี้สอนมากขึ้น 

1.1.2 การตูนภาพประกอบเรื่อง 
ภาพประกอบ นับวาเปนสิ่งสําคัญของวรรณกรรมเด็ก เพราะเด็กจะใหความสนใจ

กับภาพประกอบไมนอยไปกวาเนื้อเร่ือง อีกทั้งการใชภาพประกอบเรื่องราวก็สามารถชวยสราง  
จินตภาพใหแกผูเสพไดดี สุพัตรา เพชรสุทธิ์ (2543 : 88) ไดกลาวถึงความสําคัญของภาพประกอบ
ในวรรณกรรมสําหรับเด็กไวดังนี้ 

 
ภาพประกอบ เปนหัวใจสําคัญของหนังสือสําหรับเด็ก เพราะเด็กชอบความเพลิดเพลิน 

หนังสือสําหรับเด็กเล็กเทาไหร ภาพประกอบก็ยิ่งสําคัญมากขึ้นเทานั้น หนังสือสําหรับเด็กโต 
ภาพประกอบก็สําคัญรองลงมา เด็กจะติดหนังสือหรือชอบหนังสือก็อยูที่ภาพประกอบดวย 

 
จากขอความขางตน แสดงใหเห็นวาภาพประกอบมีความสําคัญอยางมากตอ

วรรณกรรมสําหรับเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งวัยเด็กตอนตน มักมีความสนใจในหนังสือนิทานที่มี
ภาพวาดประกอบ (สุพัตรา เพชรสุทธิ์ 2543 : 8) และใหความสนใจอยางมากหากภาพประกอบนั้น
เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดลอมของตัวเด็กเอง เพราะเด็กยอมอยากรูอยากอานในสิ่งที่เขาใจได และ
ภาพที่งดงาม มีชีวิตจะเชิญชวนใหเด็กหยิบหนังสือมาดูและอาน ฉะนั้น วรรณกรรมที่ดีสําหรับเด็ก
ไมควรขาดภาพประกอบเลยเปนอันขาด (รัญจวน อินทรกําแหง 2525 : 114) ลักษณะของ
ภาพประกอบที่ดีควรเขากันกับเนื้อเร่ือง คุณสมบัติที่สําคัญของภาพนั้นตองเปนภาพที่มีความรูสึก 
มีชีวิต มีความเคลื่อนไหว สอดคลองกับเนื้อเร่ือง และอธิบายเรื่องได 
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ฉัตรชัย ศุกระกาญจน (2523 : 194 - 195) กลาววาภาพประกอบมีความสําคัญตอ
หนังสือสําหรับเด็กเชนกัน และยังใหคุณคาแกผูอานได ดังนี้ 

 
1. สรางความเขาใจเรื่องราว และถอยคําบรรยายเรื่องไดรวดเร็ว 
2. สรางมโนภาพหรือจินตนาการใหแกผูอานไดรวดเร็ว 
3. ชวยขยายประสบการณของผูอานใหกวางขวางขึ้น กลาวคือภาพประกอบไดชวย

เสนอประสบการณที่เด็กไมเคยพบเห็นมากอน บรรจุไวในหนังสือ 
4. ชวยกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจอยากอานและคนหาเรื่องราวที่เกี่ยวของเพิ่มเติม

โอกาสตอไป 
5. ชวยสนองความตองการดานอารมณของเด็กมากกวาตัวอักษร 

 
จากคุณคาของภาพประกอบในวรรณกรรมสําหรับเด็กทําใหเขาใจไดวานอกจาก

ภาพประกอบจะมีความสําคัญในการชวยสรางความสนใจใหเด็กและเชิญชวนใหเด็กหยิบหนังสือ
ข้ึนมาอานแลว ภาพประกอบยังชวยสรางความรูความเขาใจในส่ิงที่เด็กไมเคยพบหรือไมเคยรูจัก
มากอนไดเปนอยางดีอีกดวย เปนผลดีใหเด็กเกิดความตองการเรียนรูในเรื่องที่ไดอาน  ทําใหมี
ประสบการณกวางขวางขึ้น ทั้งยังเปนผลดีตอการพัฒนาทักษะของเด็กในดานตางๆไปพรอมๆกัน 

ดวยความสําคัญของภาพประกอบดังกลาวขางตน ทําใหวรรณกรรมเรื่องสังขทอง
ฉบับนี้มีการวางสัดสวนของภาพประกอบขอความ เทียบไดเปนอัตราสวนเฉลี่ย 60 : 40 กลาวคือ 
จะใชพื้นที่รอยละ 60 ของหนากระดาษเปนการนําเสนอภาพ ประกอบกับการนําเสนอเนื้อหาของ
เร่ืองอีกรอยละ 40  จะเห็นวาใหความสําคัญกับภาพมาก เพราะการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม
สําหรับเยาวชนนี้ เปนสื่อสําหรับเสริมทักษะการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมสําหรับเยาวชนที่อยูในระดับ
ประถมศึกษา จึงจําเปนตองสรางความสนใจดวยรูปภาพเปนหลักตามลักษณะของสื่อการตูน
ประกอบเรื่อง (Illustrated Cartoon)  

อยางไรก็ตาม ในสวนของการบรรยายเรื่องก็ยังคงใหความสําคัญเชนกัน โดยมีการ
ใชภาษาเขาใจงาย ใตกรอบภาพในจํานวน 5-10 บรรทัด นําเสนอโดยไมใชตัวอักษรแนนเกินไปนัก
ในหนึ่งหนาทําใหดูนาอานขึ้น เพราะเด็กชอบเรื่องที่มีตัวหนังสือไมมาก (วิริยะ สิริสิงห 2537 : 29) 
การใชขอความบรรยายในลักษณะนี้จึงเหมาะสําหรับผูอานที่เปนเยาวชนในระดับประถมศึกษา  
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ภาพที่ 3 สัดสวนของภาพประกอบและขอความในการตูนนิทานเพื่อสงเสริมส่ิงแวดลอม 
ที่มา :  อรศรี งามวิทยาพงศ . สังขทองภาคพิสดาร สือ่การตูนเพื่อพัฒนาสิง่แวดลอมสําหรบั 
เยาวชน ( กรุงเทพฯ: ดอกหญา, 2536),18. 

 
ลักษณะของภาพในฉบับนี้เปนการตูนลายเสน มีรายละเอียดของภาพไมมากนัก 

และใชเพื่อประกอบเนื้อเร่ือง บทบาทของภาพประกอบในฉบับนี้จะใชเพื่อสรางความสนใจใหแก
ผูอาน และชวยอธิบายเรื่องเปนสําคัญ เนื้อหาของภาพสอดคลองกับขอความ มีการจัดรูปแบบโดย
จัดภาพไวเหนือขอความและใตขอความ โดยแบงสวนระหวางภาพและขอความเปนสองสวนอยาง
ชัดเจน ในสวนที่เปนขอความจะจัดวางไวตรงสวนที่เปนพื้นขาว ไมวางซอนทับกับสวนของภาพ 
เพื่อใหอานงาย องคประกอบของการจัดภาพในฉบับนี้เนนความเรียบงาย ไมซับซอน  
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1.1.3 เพิ่มเติมบทเสริมเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
ดังที่กลาวไวขางตนวา การที่ฉบับนี้มีจุดประสงคเพื่อสงเสริมส่ิงแวดลอมใหกับผูเสพ

กลุมที่เปนเยาวชน และมีการตัดเนื้อหาของเรื่องสังขทองไปมาก หรือเรียกไดวานํามาเพียงเคาโครง
เร่ืองบางตอน  และตัวละครที่มีบทบาทในตอนนั้นมานําเสนอความคิดเกี่ยวกับการรักษา
ส่ิงแวดลอมเทานั้น จึงมีการสอดแทรก เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมเขาไวตลอด
เร่ือง  

นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมบทเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับเด็กๆ
โดยเฉพาะในตอน “ของแถม เจาเงาะทาพิสูจน!” กลาวไดวาผูผลิตเนนการนําเสนอสื่อเพื่อใชส่ัง
สอนตามจุดประสงคเปนหลัก โดยใชเร่ืองสังขทองเปนเครื่องมือในการนําเสนอแนวความคิดตาม
ความตองการของผูผลิต ทั้งยังอาศัยความเปนที่รูจักอยางแพรหลายของเรื่องนี้ในกลุมผูเสพอยู
แลว 

ตอนเสริมนี้จะนําคําถามเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาตั้งเปนโจทยหลัก 
แลวใหเจาเงาะซึ่งเปนตัวละครหลักทําหนาที่พิสูจนวาเปนจริงดังคําถามนั้นหรือไม ซึ่งอาจใช
เครื่องมือเปนสมุดเล็กสักเลมหนึ่งแลวบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นลงไป เปนตน คําถามที่ระบุไวในแตละ
ตอนยอย ไดแก  

1) “จริงหรือ ที่วาตนไมก็มีหัวใจ?!?”  
2) “จริงหรือที่วาอากาศมีฝุนละอองที่มองไมเห็นดวย?!” 
3) “จริงหรือที่วาขยะจะลนโลก?!” 
4) “ใครสมองใสหัวไวกวากัน?!” 

แมวาในตอนเสริมนี้จะไมไดมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับเร่ืองสังขทองแตอยางใด หาก
บทบาทของเจาเงาะในตอนเสริม สามารถแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของตัวละครนี้ในทัศนะของ
ผูผลิตได และยังแสดงถึงจุดประสงคของการเลือกตัวละครเจาเงาะจากเรื่องสังขทอง มาเปนผู
ถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและธรรมชาติไดอยางชัดเจน            

ดังที่ไดกลาวไปแลววา  วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับนี้ นําเสนอดวยสื่อการตูน
นิทานสําหรับเด็ก จึงตองมีการดัดแปลงรูปแบบตางๆใหเหมาะสมกับลักษณะสื่อ เพื่อใหการ
ส่ือสารเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการดัดแปลงในสวนของการนําเสนอโดยแบงเปนตอน 
ทําใหเห็นไดวาเนื้อหาภายในเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดวย ทั้งนี้ เปนเพราะผูผลิตคํานึงถึงการใช
เร่ืองสังขทองในรูปแบบการตูนนิทานเปนเครื่องมือเขาถึงผูเสพวัยเด็กใหไดเปนสําคัญ  เพื่อใหเด็ก
เกิดความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมอันเปนจุดประสงคหลักของผูผลิต จึงกลาวได
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วาในฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมนี้ มุงเนนการใช รูปแบบ และสื่อเปนเครื่องมือในการสั่ง
สอนเยาวชนอยางชัดเจน 

1.2  การตูนภาพแบงชอง 
 การตูนวรรณคดีไทย ชุดนิทานไทย ชุดที่ 1 เร่ืองสังขทอง ของบริษัท ตนออ แกรมมี่ 

จํากัด (2540) เปนการตูนไทยแบงชอง ซึ่งมีลักษณะเปนการตูนที่จัดลําดับเร่ืองใหสัมพันธ
ตอเนื่องกันไปเปนเรื่องราวอยางสมบูรณ อาจเรียกประเภทของการตูนลักษณะนี้ไดวาเปนการตูน
ขําขันหลายชองจบในฉบับเดียวซึ่งการตูนประเภทนี้ไดรับอิทธิพลมาจากการตูนแบงชองของ
ตะวันตก มักพบในนิตยสารการตูนขบขัน เชน ขายหัวเราะ มหาสนุก และไดรับความนิยมจาก
ผูอานทุกวัยในปจจุบัน  

1.2.1 การแบงกรอบนําเสนอ การใชกรอบบรรยายภาพ และกรอบสนทนา  
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ (2546 : 14) ผูเชี่ยวชาญทางดานการตูนไดใหคําจํากัด

ความของการตูนแบงชองไววา 
 

คอมิกสใชเรียกภาพนิ่งลายเสนที่แสดงเรื่องราวใดๆ อาจจะมีหรือไมมีตัวอักษรบรรยาย
ขางบนหรือขางลางที่เรียกวาแค็ปชั่น (caption) อาจจะมีหรือไมมีพื้นที่ปดลอมบทสนทนาที่
เรียกวาบัลลูน (balloon) ดวยนิยามนี้จึงหมายรวมตั้งแตการตูนหนึ่งถึงส่ีชองจบหรือมากกวา
ที่เรียกวาคอมิกสตริป (comic strip) ไปจนถึงหนังสือการตูนที่เรียกวาคอมิกบุค (comic 
book) 

 
ดวยการนิยามในลักษณะนี้คอนขางกินความหมายกวาง อาจหมายรวมถึงหนังสือ

การตูนทุกประเภท อยางไรก็ตาม ลักษณะของการตูนแบงชองซึ่งเปนที่รูกันดีมักหมายถึงการตูนที่
นําเสนอเปนชอง มีการดําเนินเรื่องผานชองปดลอมบทสนทนาที่เรียกวา “บัลลูน” (Balloon) เปน
หลัก  

ลักษณะของการตูนเรื่องของวรรณคดีไทย ชุดนิทานไทย ชุดที่ 1 เร่ืองสังขทองจะ
เปนการตูนแบงชองที่นําเสนอเปนชองผูกกันเปนเรื่อง นําเสนออยางตอเนื่องจนจบในเลมเดียว 
แบงตอนนําเสนอเปนชุดเรื่อง และกําหนดใหเร่ืองสังขทองเปนการตูนวรรณคดีไทย ชุดนิทานไทย 
ชุดที่ 1 ดําเนินเรื่องตามโครงเรื่องหลักจากบทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ  

ผูผลิตใชแนวการวาดการตูนแบงชองลายเสนแบบเฉพาะตัวของการตูนไทย ที่มี
ลักษณะเปน “ภาพลอ” (วรัชญ วาณิชวัฒนากุล 2549 :  6) กลาวคือ มีลายเสนแบบภาพลอเชิง
การเมืองในหนังสือพิมพ หรือภาพการตูนขําขันในนิตยสารการตูนไทย ซึ่งตางไปจาก “การตูนไทย
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พันธุใหม” การตูนแบงชองเรื่องยาวสวนใหญที่ใชลายเสนแบบมังงะ ตามอยางการตูนเรื่องยาวของ
ญี่ปุน ความแตกตางของการตูนทั้งสองประเภทนี้ เปรียบเทียบไดตามตารางเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางการวาดการตูนแบบมังงะกับการตูนไทยที่ไดรับอิทธิพลจากแนวการวาดการตูน
แบบตะวันตก ของเปรม สวนสมุทร (2547:46)  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการตูนญี่ปุนแบบมังงะ และการตูนไทย (ที่ไดรับอิทธิพลตะวันตก) 
 

ลักษณะ การตูนญี่ปุนแบบมังงะ การตูนไทย 
(ที่ไดรับอิทธิพลตะวันตก) 

ตนกําเนิด  ภาพเคลื่อนไหวแบบเอนิเมชั่น และ
ภาพยนตร (Motion picture)  

การเขียนภาพนิ่ง ภาพราง  

มุมมอง  มีการใชมุมมองแบบภาพยนตร ใน
การนําเสนอ อาทิการใชมุมมอง
ภาพถายระยะใกล(close-up) หรือการ
ถายภาพช็อตวาด(pan shot)  

เปนเทคนิคการวาดภาพธรรมดา
อาทิมุมมองระดับตํ่า(worm view) 
มุมมองสายตา(eye view) และมุมมอง
ระดับสูง (bird view)  

ลายเสน  เหมือนจริง มีการเนนแสงเงาโดยใช 
screen tone 

เลนแสงเงาโดยใชการระบายเสน
ในแนวตั้ง แนวนอน หรือเฉียงใหเกิดมิติ  

แบงกรอบ  มีรูปแบบการแบงกรอบที่ไมแนนอน
ตายตัว มีการวาดลายเสนทะลุออกจาก
กรอบ หรือวาดบางภาพโดยไมมีกรอบ
บังคับ หรืออาจใหตัวละครตางกรอบกัน
มากกวาหนึ่งกรอบสามารถสื่อสารกัน
ได 

มีการแบงกรอบที่คอนขางจะ
แนนอนเพราะพัฒนามาจากคอมิกส
สตริป จึงเหมือนการนําเอาสตริปหลาย 
ๆ สตริปมาเรียงตอกอน  

คําอธิบาย/
ภาพ  

คําอธิบาย /ตัวเรื่อง  เปน
สวนประกอบของเรื่องเทานั้น สวนใหญ
เร่ืองดําเนินโดยการอาศัยภาพเปนหลัก 
เพราะเปนการนําเอาเอนิเมชั่นมาทํา
เปนภาพนิ่ง(Stop Motion) อาจกลาวได
วาใชภาพเลาเรื่อง  

เน นที่ ก า รนํ า เ สนอ เ รื่ อ งผ าน
บอลลูนหรือคําพูดของตัวละคร ภาพจึง
เปน สวนเติมเต็มจินตนาการ คือให
เร่ืองราวเดนชัดมากยิ่งขึ้น อาจกลาวได
วาใชเร่ืองเลาภาพ  
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ลักษณะ การตูนญี่ปุนแบบมังงะ การตูนไทย 
(ที่ไดรับอิทธพิลตะวนัตก) 

คํ า แ ส ด ง
อารมณ 

ถือวาเปนสวนหนึ่งของภาพที่แสดง
ใหเห็นมิติของภาพ  

เปนสวนหนึ่งของคําบรรยาย  

 

ที่มา  : เปรม สวนสมทุร  “ผูเสพยกบัการดดัแปลง เนื้อหาและตัวละครเรื่องพระอภัยมณีใน  
วัฒนธรรมประชานิยม ในชวงป พศ. 2545 -2546” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ   
สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย , 2547),46. 
 

เมื่อพิจารณาลักษณะของการตูนวรรณคดีไทยเรื่องสังขทองตามตารางขางตน 
ปรากฏวามีการใชลายเสนตามเอกลักษณของการตูนไทยที่พัฒนามาจากการตูนแบบแบงชองของ
ตะวันตก  ดังภาพตัวอยาง 

 

 
 

ภาพที่ 4 การใชลายเสนตามเอกลักษณของการตูนไทยที่พัฒนามาจากการตูนแบบแบง 
 ชองของตะวันตก 

ที่มา : สังขทอง การตูนวรรณคดีชุดนทิานไทย ,พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: ตนออ, 2540), 40. 
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จากตัวอยาง จะเห็นไดวามีการดําเนินเรื่องโดยใชบทสนทนาผานชองกรอบสนทนา
เปนหลัก ซึ่งจะมีรายละเอียดคอนขางมาก ผูอานสามารถเขาใจเนื้อเร่ืองไดผานบทสนทนาเหลานี้ 
ประกอบกับคําอธิบายภาพในกรอบสี่เหลี่ยม หรือแค็ปช่ัน ที่ชวยเชื่อมโยงในแตละเหตุการณ และ
อธิบายเสริมเร่ืองเพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น  

นอกจากนี้ จะเห็นไดวา การแบงชองคอนขางแนนอนเปนลําดับเรียงกัน โดย
สวนมากใชรูปแบบคลายการตูนคอมิกสตริปประมาณ 3 ชองในหนึ่งหนา แนวการลําดับภาพ และ
ลายเสนคลายภาพจากนิตยสารการตูน หรือภาพลอ ใชมุมมองของภาพระดับสายตา สรางมิติ
ใหแกภาพโดยใชเทคนิคการไลโทนสีเพื่อใหเกิดแสงและเงา ไมมีการใชเครื่องมือ หรืออุปกรณ
พิเศษชวยสรางลวดลายหรือแสงและเงาแตอยางใด 

จากลักษณะโดยทั่วไปของการตูนวรรณคดีไทยเรื่องสังขทอง สามารถจัดเขาแบบ
การจําแนกการตูนไทยพันธุเดิมรูปแบบที่ 1 ตามการอธิบายของวรัชญ วาณิชวัฒนากุล (2549: 11 
- 12) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

 
1. วาดโดยนักเขียนการตูนชาวไทย 
2. มีเนื้อหาหลากหลายตามแตจินตนาการของผูเขียน 
3. ลายเสนมีลักษณะเปนภาพลอ 
4. แนวเรื่องสวนใหญเปนการตูนตลก 
5. มุงเนนกลุมผูอานที่เปนเด็กและเยาวชนจนถึงผูใหญ 

 
 

การตูนไทยพันธุเดิมในความหมายขางตน เปนการจําแนกความแตกตางออกจาก
การตูนไทยพันธุใหมที่รับอิทธิพลมาจากการตูนญี่ปุนซึ่งใชลายเสนมังงะ เชนเดียวกับการจําแนก
ของเปรม สวนสมุทร (2547)  จะเห็นไดวาการตูนทั้งสองรูปแบบนี้มีสวนที่คลายคลึงกันดาน
รูปแบบที่มีการแบงชอง ใชบทสนทนาผานชองกรอบสนทนา และอธิบายผานคําอธืบายภาพใน
กรอบสี่เหลี่ยม การจําแนกดังกลาวทําใหทราบลักษณะเฉพาะของการตูนทั้งสองประเภทนี้ ซึ่งมี
แนวทางการนําเสนอเนื้อหาตางกัน  

การนําเรื่องสังขทองมานําเสนอในรูปแบบการตูนในลักษณะนี้ทําใหอานงายและ
สนุกสนาน ผูผลิตมีแนวทางการดัดแปลงรูปแบบตามสื่อโดยเนนการนําเสนอเรื่องราวอยางกระชับ 
คืนําเสนอเรื่องราวตอเนื่องจนจบเรื่อง แตมีบางสวนไดดัดแปลงใหเร่ืองราวกระชับข้ึนโดยการตัด
เนื้อหาบางสวนไป คงไวเพียงสวนหลักที่มีความสําคัญตอเรื่อง หรือกลาวถึงเหตุการณแตละ
เหตุการณอยางสรุปคราวๆ ละรายเอียดปลีกยอยไว  
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นอกจากนี้ ยังมีการใชลักษณะเฉพาะของการตูนแบบคอมิกสเขาชวยในการ
กระชับเนื้อหาของเรื่องดวย เชน เลาเรื่องผานบทสนทนาในชองกรอบสนทนา (balloon) เปนหลัก  
ใชบทบรรยายในกรอบสี่เหลี่ยม (caption) ชวยในการดําเนินเรื่องตอนที่มีรายละเอียดมาก และ
เชื่อมเนื้อเร่ืองในแตละสวนเขาดวยกัน และยังใชภาพชวยในการเลาเรื่อง ดังตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะเฉพาะของการตูนแบบคอมิกส 
ที่มา : สังขทอง การตูนวรรณคดีชุดนทิานไทย ,พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: ตนออ, 2540), 71-72. 

 
จากตัวอยาง จะเห็นไดวามีการใชขอความในกรอบสี่เหลี่ยมชวยบรรยายเรื่องเปน

หลัก ประกอบดวยกรอบสนทนาในสวนที่เปนบทสนทนา ผูเสพสามารถทราบเนื้อเร่ืองไดจากสอง
สวนนี้ ในขณะที่ภาพทําหนาที่ชวยประกอบเรื่องใหนาสนใจขึ้น 

1.2.2 การสอดแทรกมุขตลก 
การนําเสนอเรื่องของฉบับการตูนแบงชองมีความนาสนใจตรงที่สามารถดึงเอา

ความโดดเดนของเรื่องสังขทองในดานความตลกขบขันมานําเสนอไดอยางเหมาะสมกับรูปแบบ
ส่ือ เนื่องจากบทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ นอกจากจะไดรับการยอมรับวาเปน
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เร่ืองราวที่ใหแงคิดที่ดีในเรื่องการพิจารณาคนแลว ยังเปนที่นิยมเพราะเนื้อเร่ืองมีความสนุกสนาน 
และตลกขบขันอยูมาก ดังที่ศักดิ์ศรี แยมนัดดา (2540 : 120) กลาวไววา 

 
รัชกาลที่ 2 ไดทรงพระราชนิพนธเปนกลอนบทละครนอกจบบริบูรณ ทั้งเรื่อง มิไดทรง

ไวเปนบางตอนเหมือนบทละครนอกเรื่องอื่นๆ อีก 5 เรื่อง จากจํานวนทั้งหมด 6 เรื่อง
ดวยกัน ถาจะพิจารณาตามความนิยมของคนโดยทั่วไป ตองนับวาบทละครนอกเรื่องสังข
ทองไดรับความนิยมสูงสุด รสทางวรรณคดีที่เดนที่สุดในเรื่องนี้ คือ หาสยรส (รสขบขัน)  

 
เนื่องดวยเรื่องสังขทอง เปนเรื่องที่มีหาสยรส หรือรสขบขันเดนอยูแลว การนํามา

ดัดแปลงโดยแทรกอารมณข้ึนเพิ่มเติมลงไปจึงทําไดไมยากนัก เพราะมีบางชวงบางตอนที่เปดให
สอดแทรกมุขตลกได โดยเฉพาะอยางยิ่งในตอนที่เกี่ยวกับหกเขย ซึ่งการสอดแทรกอารมณขัน
เพิ่มเติมในฉบับนี้ กลาวไดวาผูผลิตนําเอาลักษณะเฉพาะของการตูนแบบคอมิกสตริป ที่มัก
นําเสนอเปนการตูนสอดแทรกมุขตลกมาใชในการดัดแปลงดวย ตอนที่มีการสอดแทรกมุขตลก
เพื่อใหเกิดความขบขันเห็นไดจากตัวอยางตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 6 การสอดแทรกมุขตลกในการตูนวรรณคดีไทย 
ที่มา : สังขทอง การตูนวรรณคดีชุดนทิานไทย ,พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: ตนออ, 2540),53 - 54. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

57

จะเห็นไดวามีการสอดแทรกมุขตลกเพื่อความตลกขบขัน ซึ่งเปนสวนที่ไมปรากฏใน
บทละครนอก พระราชนิพนธฯ อยางไรก็ตาม การเพิ่มเติมมุขตลกนี้มักเปนลักษณะทีไ่มมผีลตอเนือ้
เร่ือง หรือเหตุการณหลัก เพราะผูผลิตมีความมุงหมายประการหนึ่งวาจะใหผูเสพที่เปนเด็กไดเกิด
ความรูความเขาใจในวรรณคดีไทยเรื่องสังขทอง  ดังนั้น  การนําเสนอเรื่องราวในฉบับนี้ จะให
ความสําคัญกับความถูกตองตามตนฉบับดวย แตความที่รูปแบบเปนการตูนแบงชองจึงทําใหเอื้อ
ตอการนําเสนออยางตลกขบขันตามแนวนิยมของการตูนประเภทนี้ จึงมีการสอดแทรกลักษณะ
ดังกลาวอยูเปนระยะตลอดเรื่อง ทําใหวรรณกรรมเรื่องสังขทองในฉบับการตูนวรรณคดีไทยมีความ
สนุกสนาน 

1.3 การตูนภาพเคลื่อนไหว  
การตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) เร่ืองสังขทอง The Adventure of Sangthong 

ของบริษัท บรอดคาซท ไทยเทเลวิชั่น จํากัด นําเสนอเปนการตูนภาพเคลื่อนไหว ลักษณะสื่อ
ประเภทนี้สรางขึ้นโดยใชวิธีวาดภาพจํานวนมากๆตอเนื่องกันในการเคลื่อนที่แตละจุด  ซึ่งใช
หลักการเดียวการสรางภาพยนตรปกติ คือ 1 วินาที จะมี ภาพเคลื่อนไป 24 ภาพ ดังนั้น การตูน
กาวเดิน 1 กาวตองวาดใหคอยๆขยับขาไป 24 ภาพ ปจจุบันมีคอมพิวเตอรชวยคัดลอกภาพ ทําให
สะดวกขึ้น และการลงสีก็ใชโปรแกรม Photoshop ตกแตง ทั้งยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
สรางภาพแอนิเมชั่นมาสนับสนุน การตูนภาพเคลื่อนไหวยุคใหมโดยมากแลวมักจะทําในลักษณะ
ภาพ 3 มิติคลายภาพจริง  

คําวาแอนิเมชั่น (Animation) มีความหมายวา ความมีชีวิตชีวา มาจากรากศัพทคําวา 
anima ซึ่งแปลวาจิตวิญญาณ หรือมีชีวิต แตตอมาแอนิเมชั่นมีความหมายคือ การสราง
ภาพเคลื่อนไหวได หรือการตูนภาพที่เคลื่อนไหวไดนั่นเอง สวนแอนิเมชั่นในความหมายเชิง
ภาพยนตรก็คือ กระบวนการการฉายรูปเฟรมภาพออกมาทีละเฟรม สรางดวยคอมพิวเตอรกราฟก 
หรือทําดวยการวาดมือ และทําซ้ําการเคลื่อนไหวทีละนอยๆซึ่งจะแสดงทีละภาพในอัตราความเร็ว 
มากกวาหรือเทากับ16 ภาพ ตอ 1 วินาที(ปจจุบัน 24 เฟรม ตอ 1 วินาที --NTSC) สวนคําวาอนเิมะ
ที่ใชกันทั่วไปนั้น เปนคําเรียกแอนิเมชั่นในสําเนียงญี่ปุน  ซึ่งมีความแตกตางกับแอนิเมชั่นของ
ตะวันตกตรงที่เนนการเลาเรื่องมากกวาการใชภาพเคลื่อนไหว 

ประวัติของการตูนภาพเคลื่อนไหว หรือแอนิเมชั่นในเมืองไทยนั้น เร่ิมตนเมื่อ 60 ป
มาแลวตัวการตูนแอนิเมชั่นจะพบไดในโฆษณาทีวี เชน หนูหลอในโฆษณายาหมองบริบูรณปาลม 
ของอ.สรรพสิริ วิริยสิริ ซึ่งเปนผูสรางแอนิเมชั่นคนแรกของไทย และยังมีหมีนอย จากนมตราหมี แม
มดกับสโนวไวทของโฆษณาแปงน้ําควินนาอีกดวย ตอมาอาจารยเสนห คลายเคลื่อน มีความคิดที่
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จะสรางแอนิเมชั่นเรื่องแรกในไทย แตก็ตองเลิกลมไปเพราะกฎหมายควบคุมส่ือในสมัยนั้น 10 ป
ตอมา ใน พ.ศ. 2498 อาจารยปยุต เงากระจางทําแอนิเมชั่นเรื่องแรกของไทยสําเร็จจากเรื่อง เหตุ
มหัศจรรยที่ใชประกอบภาพยนตรทุรบุรุษ ของส.อาสนจินดา  หลังจากนั้นก็มีโครงการแอนิเมชั่น
เร่ืองหนุมาน การตูนตอตานคอมมิวนิสตที่ไดรับการสนับสนุนจากอเมริกาแตก็ลมเหลว ในที่สุด ป 
พ.ศ. 2520  ภาพยนตรการตูนเรื่องยาวเรื่องแรกของเมืองไทยก็ไดถือกําเนิดขึ้น จากเรื่องสุดสาคร 
ของอาจารยปยุต เงากระจาง จากการอํานวยการสรางของจีรวรรณ กัมปนาทแสนยากร แม
ภาพยนตรการตูนภาพเคลื่อนไหวเรื่องสุดสาครของปยุตจะไมใชภาพยนตรที่ทําเงินหรือเรียกไดวา
ขาดทุน แตก็ถือวาประสบความสําเร็จในแงของการเปนที่กลาวขวัญมากพอสมควรในยุคนั้น และ
มาถึงปพ.ศ.2526 ก็มีแอนิเมชั่นทางทีวีเร่ืองแรกที่เปนฝมือคนไทยนั่นก็คือเรื่อง ผีเส้ือแสนรัก 
ตอจากนั้นก็มีอีกหลายเรื่อง เชน เด็กชายคําแพง หนูนอยเนรมิต เทพธิดาตะวัน จากับโจ∗  

เนื่องจากการทําแอนิเมชั่นนั้นตองใชตนทุนคอนขางสูง และตัวอยางจากความลมเหลว
ดานรายไดของภาพยนตรการตูนภาพเคลื่อนไหวเรื่องแรกของไทย ทําใหวงการการตูน
ภาพเคลื่อนไหวในเมืองไทยนั้นคอนขางซบเซาจนเรียกไดวาตองปดตัวลงระยะหนึ่ง อยางไรก็ตาม 
แอนิเมชั่นของคนไทยไดกลับมาแพรหลายอีกครั้งในชวงปพ.ศ. 2542 จากความพยายามของ     
บริษัท บรอดคาซต ไทยเทเลวิชั่น จํากัด ที่นําการตูนภาพเคลื่อนไหววาดมือมีเนื้อหาดัดแปลงมา
จากวรรณคดีไทยมาแพรภาพ โดยเริ่มตนจากเรื่องปลาบูทอง (2542-2543) ตอดวยเรื่องสังขทอง 
(2543-2545) เงาะปา (2545-2546) ซึ่งลวนแลวแตไดรับการตอบรับเปนอยางดี  

ชวงปที่เรียกไดวาเปนปทองของการตูนภาพเคลื่อนไหว 3 มิติของไทย คือ  ปพ.ศ. 2545  
จากความนิยมอยางมากในการตูนภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเร่ือง ปงปอนด ดิ แอนิเมชั่น (Pangpond 
The animation) โดยบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จํากัด 2545 โดยนําตัวละครปงปอนดมาจากตัว
การตูนเด็กยอดนิยมในนิตยสารการตูนของบริษัทเครือเดียวกันมาเปนตัวละครหลัก  ซึ่งเมื่อแพร
ภาพแลวก็ปรากฏวายอดผูชมสูงสุดเปนประวัติการณ∗∗ (เปรม สวนสมุทร 2547 : 60) และการตูน
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติอันเปนที่นิยมในชวงเวลานั้นคือ สุดสาคร ผลิตโดยบริษัท แฟนตาซีทาวน 
จํากัด 2545∗∗∗  ทั้งสองเรื่องสรางปรากฏการณในแงของการขายลักษณะตัวละคร (character) 
ใชประกอบสินคา และเพลงประกอบ “จามะจะทิงจา” ก็เปนที่นิยมอยางมาก รวมไปถึงการที่มี

                                                           
∗

  อานรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที่  www.Kartoon-Discovery.com 
∗∗

  สําหรับผูเสพวยั 4-9 ป 
∗∗∗

  ภายหลงัเปลี่ยนชื่อมาเปน บริษัท จะทงิจา จํากัด 
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บริษัทไทยรับจางทําแอนิเมชั่นของญี่ปุนและอเมริกาหลายๆเรื่องก็ยิ่งเนนย้ําความเปนชวงยุคทอง
ของการตูนภาพเคลื่อนไหว 3 มิติของไทย 

ป พ.ศ.2549 บริษัท กันตนา ไดสรางปรากฏการณข้ึนในวงการการตูนภาพเคลื่อนไหว
ในเมืองไทยอีกครั้ง จากภาพยนตรการตูนภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเร่ือง กานกลวย ที่ไดออกฉายไปทั่ว
โลก และประสบความสําเร็จอยางมากในเมืองไทย ลาสุดผลงานการตูนภาพเคลื่อนไหวทาง
โทรทัศนก็ไดรับความนิยมอีกครั้ง เมื่อบริษัท โฮมรัน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด นําลักษณะเฉพาะ
ของสี่ผูดําเนินรายการผูหญิงถึงผูหญิง มาสรางเปนการตูนภาพเคลื่อนไหว  3 มิติเร่ือง  โฟรแองจีส 
(4 ANGIES)  ส่ีสาวแสนซน (2549 - 2550) แพรภาพทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 การตูน
เร่ืองนี้ไดรับการติดตอซื้อลิขสิทธิ์จากสถานีโทรทัศน  CANAL J ชองรายการสําหรับเด็กอันดับหนึ่ง
ของประเทศฝรั่งเศสใหนําออกฉายที่ประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป เชน  เบล
เยี่ยม สวิตเซอรแลนด  ทั้งยังไดรับการคัดเลือกจากสถานีโทรทัศน TBS (Tokyo Broadcasting 
System) ประเทศญี่ปุน เปนตัวแทนประเทศไทยไปรวมชิงรางวัลแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมที่ประเทศ
ญี่ปุนในงาน “Digicon6+3”  

นอกจากนี้ ทางโมเดิรนไนนทีวีไดเร่ิมผลิตการตูนภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ชุดแทคกาตูน 
โดยบริษัท จีซัสเซเวน จํากัด 2550 เพื่อส่ังสอนจริยธรรมเด็กออกมาแพรภาพในปเดียวกัน สวน
ทางดานโทรทัศนสีกองทัพบกชองเจ็ดมีการตูนภาพเคลื่อนไหว 3 มิติแพรภาพอยางตอเนื่องหลาย
เร่ืองในเวลาเดียวกัน ไมวาจะเปนเรื่องรามเกียรติ์ มินิ แอนิเมชั่น  ผลิตโดย Ramakian mini 
animation 2550 , สามกก ผลิตโดยบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จํากัด 2550  และ เทพจะทิงจา,นาจา, 
มิลินทปญหา ผลิตโดย บริษัท จะทิงจา จํากัด 2550  เปนตน  

จะเห็นไดวาตั้งแตชวงปพ.ศ.2542 จนถึงปจจุบัน ประเทศไทยเรามีความกาวหนาของ
การตูนภาพเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วตอเนื่อง นับวาเปนชวงเวลาแหงความรุงเรืองของการตูน
ภาพเคลื่อนไหวในเมืองไทยอยางแทจริง ซึ่งการตูนภาพเคลื่อนไหวเรื่องสังขทอง (The adventure 
of Sangthong) เปนตัวแทนความนิยมหนึ่งของการตูนภาพเคลื่อนไหวในชวงแรกๆ ของยุคนี้ และ
ยังคงไดรับความนิยมเปนอยางมาก จนทําใหทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 นําการตูนเรื่องนี้
มาแพรภาพซ้ําอีกครั้งในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2549 ถึงมีนาคม พ.ศ.2550  

การตูนภาพเคลื่อนไหวเรื่องสังขทองกลาวไดวาเปนการตูนภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ     
(2D Animation) ของไทยเรื่องเดียวที่นําออกแพรภาพในชวงนั้น ทามกลางกระแสการตอสูของ
การตูนภาพเคลื่อนไหว 3 มิติจากหลายบริษัท นับเปนการหวนคืนสูจอโทรทัศนที่สรางความสําเร็จ
ไดอีกครั้ง จนทําใหเกิดการตูนเคลื่อนไหวแนวเดียวกันที่สรางสรรคจากวรรณคดีไทยอยางเรื่องหล
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วิชัย-คาวี อุทัยเทวี และเรื่องอื่นๆ ตามมา ซึ่งขณะนั้นบริษัท บรอดคาซท ไทยเทเลวิชั่น จํากัด เปน
เพียงบริษัทเดียวที่ยืนหยัดสรางผลงานการตูนภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โดยใชเนื้อหาที่ดัดแปลงมา
จากจากวรรณคดีไทย ในขณะที่บริษัทอื่นหันไปเลือกใชส่ือการตูนภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ และมี
แนวโนมจะสรางการตูนที่แตงเนื้อเร่ืองใหมมากขึ้น                                                                                             

การดัดแปลงรูปแบบการนําเสนอผานสื่อการตูนภาพเคลื่อนไหวของวรรณกรรมเรื่อง
สังขทองฉบับนี้ประกอบไปดวย การใชผูบรรยายเลาเร่ือง การตัดสลับภาพเหตุการณ การใชดนตรี
ประกอบ และการแทรกอารมณขัน   

1.3.1 ใชเสียงผูบรรยายชวยเลาเรื่อง   
การใชเสียงผูบรรยายจะใช ดังนี้ 

1.3.1.1  ใชเสียงบทบรรยายเชื่อมโยงฉากและอธิบายเรื่อง 
การใชเสียงบรรยายเชื่อมโยงฉากและอธิบายเรื่องจะใชเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสู

เหตุการณสําคัญ เพื่อใหผูเสพสามารถเขาใจเรื่องไดในเบื้องตนกอนจะเขาสูเหตุการณตอไป และ
ยังเปนการเชื่อมโยงฉากสําคัญของเรื่องอีกดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
ผูบรรยาย   ทาวภุชงคไดเสกสําเภาทองใหนําพระสังขจากเมืองบาดาล  

       มุงหนาสูเมืองยักษา อันเปนที่อยูของนางยักษพันธุรัต ...   
                                                             (การตูนภาพเคลื่อนไหว ) 

 
บทบรรยายขางตนใชบรรยายในชวงที่ทาวภุชงคสงพระสังขไปอยูกับนางพันธุ

รัต ทําใหผูเสพไดทราบความเปนไปของเหตุการณอยางกระชับ ชัดเจน ทั้งยังเปนการแนะนําตัว
ละครสําคัญที่กําลังจะมีบทบาทในเหตุการณลําดับตอไป และเชื่อมโยงฉากสําคัญระหวางเมือง
บาดาลกับเมืองยักษาอีกดวย แสดงใหเห็นถึงหนาที่สําคัญของเสียงบรรยายในฉบับนี้ที่นํามาใช
เชื่อมโยงฉากและอธิบายเรื่องใหผูเสพเขาใจไดงายขึ้น 

1.3.1.2  ใชเสียงบทบรรยายจากตนฉบับอานเปนทํานองเสนาะ 
การใชเสียงบรรยายจากตนฉบับอานเปนทํานองเสนาะ จะใชในเหตุการณที่มี

การเปลี่ยนแปลงอันมีผลสําคัญกับตัวละครเอก และสะเทือนอารมณการใชเสียงบทบรรยายจาก
ตนฉบับชวยบรรยาย หรือพรรณนาความรูสึกนี้ สวนมากจะใชเพื่อพรรณนาความรูสึกเศราโศก 
เสียใจ หรือความรูสึกสงสาร เพราะเสียงเอื้อน และจังหวะเนิบของทํานองเสนาะชวยใหเราอารมณ
ใหผูเสพมีความรูสึกรวมกับเหตุการณที่ตัวละครประสบได โดยเสียงผูรองทํานองเสนาะจะเปน
เสียงของผูหญิงเพื่อใหสามารถถายทอดอารมณไดอยางนุมนวล ในขณะที่เสียงผูบรรยายเชื่อมโยง
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ฉากและอธิบายเรื่องเปนเสียงของผูชาย อยางไรก็ตาม มีบางสวนของการใชเสียงบรรยายจาก
ตนฉบับอานเปนทํานองเสนาะที่ใชบรรยายลักษณะทั่วไปของบานเมือง หรือสภาพเหตุการณ
โดยทั่วไปทําใหผูเสพเขาถึงความไพเราะของคําประพันธดั้งเดิมของบทละครนอก พระราชนิพนธได 

1.3.2 การตัดสลับภาพเหตุการณ 
เนื่องจากสังขทองฉบับนี้นําเสนอรายละเอียดของเนื้อหามากกวาฉบับอ่ืนๆ และมี

ความยาวมาก ดังนั้นในสวนที่ตัวละครนึกถึงเหตุการณในอดีต หรือตอนที่มีเหตุมาจากเรื่องราวใน
อดีตจึงมีการใชเทคนิคตัดสลับภาพเหตุการณในอดีตชวย ใชการนําเสนอเปนภาพในความคิดของ
ตัวละคร เพื่อใหผูชมสามารถเขาใจเรื่องไดดียิ่งขึ้น และไมเกิดความสับสนกับรายละเอียดในสวน
ตางๆของเรื่อง  

กลวิธีตัดสลับภาพเหตุการณในอดีตมีการใหสีที่แตกตางกับเหตุการณที่เปนปจจุบัน
ของเรื่องโดยใสโทนสีซีเปย (Sepia) ใชวิธีตัดภาพแบบมุมมองของภาพยนตร กลาวคือ มีการใชวิธี
เลือนภาพปจจุบันเขาสูอดีต และเลือนภาพอดีตเขาสูปจจุบันซึ่งเปนแบบที่ภาพยนตรนิยมใชอัน
เปนลักษณะหนึ่งของเทคนิคการตัดตอภาพ ซึ่งเมื่อนํามาใชกับการตูนภาพเคลื่อนไหว ทําใหผูชม
รูสึกวาเรื่องราวมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น 

1.3.3 การใชดนตรีประกอบ 
ดนตรีประกอบนับเปนสิ่งสําคัญของสื่อการตูนภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากมีสวนชวย

ในการเสริมอารมณของเรื่องใหชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังชวยเพิ่มความนาสนใจใหกับเร่ืองอีก
ดวย โดยมีเพลงบรรเลงเพลงหลักที่ใชเปนเพลงธีมของเรื่องอยูจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีการนําไปใช
สับเปลี่ยนกันตามความเหมาะสมของสถานการณ  

1.3.4 การสอดแทรกอารมณขัน 
 ในฉบับนี้มีการแทรกอารมณขันไวตลอดเรื่อง โดยมักเปนการสอดแทรกอารมณขัน

จากผูพากยตามสถานการณของเรื่องเปนสวนใหญ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานใหแกเหตุการณ
ในชวงนั้น ลักษณะของมุขที่สอดแทรกบางตอนอาจเปนเรื่องในประสบการณของผูเสพซึ่งมี
ลักษณะรวมสมัย ความขบขันจึงเกิดขึ้นจากความขัดกันกับเวลาในทองเรื่อง 

1.4 บทละครเวที 
บทละคร คือ สวนที่สําคัญที่สุดในการทําละครทุกชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งละครเวที 

เพราะเพราะบทละครคือตัวกําหนดองคประกอบอื่นๆ ทุกอยางในละคร ไมวาจะเปน โครงของเรื่อง  
สีสัน แสง ฉาก เส้ือผา รวมไปถึงการแสดง (acting) ของนักแสดงดวย เพราะแนนอนวาในการ
แสดงยอมมีลีลาการแสดงที่ตางไปตามแตละประเภทของละคร ส่ิงเหลานี้ถูกกําหนดไวในบทละคร
ทั้งสิ้น นอกจากนี้ การใชหลักของ เหตุ (cause) และ ผล (effect) ของการกระทําและสถานการณ
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ตางๆในเรื่องเปนสิ่งที่สําคัญอยางมากของละครเวที กลาวไดวาเปนสวนประกอบหลักของการ
เขียนบทละคร  โดยเหตุนั้นอาจมาจากความตองการภายในใจของตัวละคร หรือมาจาก
สถานการณภายนอก หรือแมแตลักษณะนิสัยของตัวละครบางตัวก็ได แตทุกๆเหตุจะเปนตัวหลัก
ใหเกิดผล ตามมาเสมอ   

อยางไรก็ตาม  บทละครบางเรื่องอาจจะไมใชสถานการณของเหตุและผลมาเปนตัว
ดําเนินเร่ือง แตอาจจะใชตัวละคร (character) มาเปนหัวใจศูนยกลางของเรื่อง ไมวาจะเปน
เหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง หรือตัวละครตัวอื่นๆ ลวนเปนแคองคประกอบของตัวละครหลักเทานั้น∗ 
บทละครเรื่องมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอยนี้ที่มีตัวละครอันเปนหัวใจหลักศูนยกลางของเรื่องคือ 
สังข ที่มีความขัดแยงภายในจิตใจ และตองการเปนที่ยอมรับของสังคม สวนตัวละครอื่นๆเปนตัว
ละครเสริมที่เนนความขัดแยงในใจตัวละครหลักใหชัดเจนขึ้น  ทั้งนี้ แมจะเปนละครที่เนนตัวละคร
หลักเปนศูนยกลางของเรื่อง หากในสวนของเหตุการณตางๆของเรื่องก็มีการใหความสําคัญและคง
มีน้ําหนักอยางชัดเจนเชนเดียวกัน อันจะวิเคราะหใหเห็นในลําดับตอไป 

นอกจากนั้น นักเขียนบางคนอาจจะเริ่มตนงานเขียนจากทัศนคติของตนกับเหตุการณ
บางอยางพบเห็นและนํามารอยเปนเรื่องโดยใชทัศนคติที่วานี้เปนแกนกลางของเรื่อง  นักเขียนบท
บางคนอาจนําหลักทั้งสามประการ คือ เหตุและผล ตัวละคร และทัศนคติ มาใชทั้งหมดในละคร
เร่ืองเดียวกันก็ได แตแนนอนทั้งหมดมักจะนําไปสู ความขัดแยง ที่จะทําใหละครนาสนใจและนา
ติดตาม ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลตอสถาบัน หรือบุคคลตอ
อุดมการณ ก็ตาม แมวาจะมีความขัดแยงหรือไมก็ตาม แตบทละครจะตองมี การดําเนินเรื่องที่
นําไปสูจุดสูงสุด เนื้อเร่ืองจะคอยๆทวีความเขมขนขึ้น เราใจขึ้นจนไปถึงจุดสูงสุด ที่จะนําไปสูการ
แตกหัก หรือการคลี่คลายของเรื่องเสมอ∗∗ 

บทละครเวทีเร่ืองมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย ของภาควิชาศิลปะการละคร คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2548) ประพันธบทโดยดังกมล ณ ปอมเพชร มี
จุดประสงคในการประพันธเพื่อใชจัดแสดงละครเวทีเปนสําคัญ ซึ่งผูประพันธบทละครทําหนาที่
กํากับการแสดงเองดวย กํากับศิลปโดยฤทธิณรงค จิวากานนท   ในบทละครระบุไววาใชเวลาใน
การแสดงทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที ตัวบทละครมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงไว

                                                           
∗

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน  http://www.dass.com/html/. 
∗∗

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน http://www.dass.com/html/. 
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อยางชัดเจน ทั้งลักษณะของฉาก พฤติกรรม และกริยาทาทางตางๆของนักแสดง กลาวคือประกอบ
ไปดวยบทกํากับเวที และบทสนทนา  

เกี่ยวกับการนําบทละครนอกเรื่องสังขทองมาดัดแปลงในรูปแบบของละครเวทีสมยัใหม
นี้ ดังกมล ณ ปอมเพชร (2547 :  8) ผูผลิตไดแสดงทัศนะไววา 

 
บางทานอาจไมชอบใจก็ไดที่นําวรรณคดีไทยมาแตงเปนละครฝรั่ง แตบางทานอาจจะรูสึก

วาละครยังดําเนินตามขนบไทยๆ อยู คือมีเพลง มีดนตรี มีลีลา บางคนอาจรูสึกวาละครเรื่องนี้ 
"แรง" เกินไปก็ได แตที่แนๆ คือหวังวาอยางนอยเราก็ไดหวนกลับไปดูวรรณคดีไทยหรือนิทาน
เกาๆ ของเราวาแทจริงแลวเขาพูดวาอยางไรกับเรา เขาสะทอนความจริงอะไรในสังคมปจจุบัน
บาง ไมใชเพียงแคมองผานๆ แลวก็เก็บขึ้นหิ้ง หรือทองเปนอาขยานปาวๆ ในหองเรียนแลวก็
ลืมไป 

จากทัศนะดังกลาวสะทอนเจตนาการเลือกสื่อนําเสนอของผูผลิต ที่ตองการใชส่ือ
บันเทิงรวมสมัยเพื่อแสดงความคิดที่ไดจากการตีความวรรณคดีโบราณผานมุมมองของผูผลิต 
นํามาสะทอนความจริงในสังคมปจจุบันใหเปนประโยชนแกคนยุคใหมได ดวยการนําเสนออยาง
สนุกสนานและเขากับยุคสมัยเพื่อลอใจผูเสพ อันจะชวยใหสามารถสื่อสารแกนเรื่องทีเ่ปนประโยชน
ใหกับคนในปจจุบันไดอยางเหมาะสม ดังบทวิจารณกลวิธีการนําเสนอเรื่องมหัศจรรยผจญภัย
เจาชายหอยตอไปนี้ 

กลวิธีการนําเสนอเรื่อง “มหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย” นั้นเปรียบไดกับ การหลอกลอให
เด็กกินผักขมๆสักชิ้น แตนํามันมาตกแตงและปรุงรสเสียใหม จนรสขมๆนั้นเจือจางไปดวยรส
หวานหอมชวนรับประทาน เพราะละครเรื่องนี้ไดเอาเรื่องราวดานมืดของชีวิตมนุษยมา
นําเสนอ โดยอาศัยโลกแหงจินตนาการ เพื่อใหคนดูเขาใจและเขาถึงไดงายขึ้น ซึ่งก็นับวาเปน
วิธีที่เหมาะสมทีเดียวที่จะนําเสนอตอผูชมที่รักการเสพสิ่งสวยๆ งามๆ เชนผูชมชาวไทยอยาง
เราๆ ∗   

 
จากขอความ จะเห็นไดวาผูผลิตตั้งใจดัดแปลงรูปแบบการนําเสนอของวรรณกรรมเรื่อง

สังขทองในฉบับนี้ใหสอดคลองกับยุคสมัยและเขาถึงผูเสพไดงายขึ้น ซึ่งรูปแบบเฉพาะของ
วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับบทละครเวทีนี้ พบวาประกอบดวยการตั้งชื่อเร่ืองใหม การนําเสนอ

                                                           
∗

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน  http://www.tttonline.net/webboard.php/. 
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ดวยรูปแบบจินตนิมิต การกําหนดฉากจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯ การดัดแปลงฉากเพื่อ
การแสดง และการใชเพลงประกอบการแสดง 

1.4.1 การต้ังชื่อเรื่องใหม 
บทละครเวทีไดใชชื่อเร่ืองวา “มหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย” ซึ่งดัดแปลงชื่อมา

จากเรื่อง “สังขทอง” เปนการดัดแปลงชื่อเร่ืองจากการใชชื่อตัวละครเอกฝายชาย การดัดแปลงชื่อ
เร่ืองในลักษณะนี้แสดงถงึความมุงหมายของผูผลิตที่ตองการใหชื่อเร่ืองสื่อไดถึงความโดดเดนของ
ตัวละครเอกในเรื่องนี้คือสังข ที่เกิดมาจากหอย และส่ือถึงลักษณะเนือ้เร่ืองที่ตองการนําเสนอ 
กลาวคือ เปนเรื่องของการผจญภัย   

การตั้งชื่อในวิธีนี้นอกจากจะสื่อถึงลักษณะเดนของเรื่องไดแลว ยังเห็นไดวาเปนการ
รับเอาแนวการตั้งชื่อเร่ืองอยางนิทานตะวันตก และแสดงถึงแนวเรื่องที่เปนแฟนตาซีที่มีเจาชาย 
การผจญภัย  และเรื่องมหัศจรรยนั่นเอง ทั้งนี้ วัตถุประสงคหนึ่งของการตั้งชื่อเร่ืองเชนนี้ นาจะมา
จากผูผลิตตองการสรางความสนใจดวยการนําสังขทองมาผลิตซ้ําโดยสวมรูปใหมเขาไป ซึ่งการ
เปลี่ยนชื่อเร่ืองก็เปรียบไดกับการสวมรูปของเจาเงาะในเรื่อง หากภายในยังคงเปนแกนของเรื่อง
สังขทองอยูเชนเดิม นับเปนการสรางสรรคใหมโดยปรับรูปแบบอยางสอดคลองกับแกนเรื่อง 

1.4.2 การนําเสนอดวยรูปแบบจินตนิมิต∗ (Fantasy) 
แมวาละครเวที เ ร่ืองนี้จะเนนการนําเสนอเรื่องราวบนรากฐานของความ

สมเหตุสมผล เห็นไดจากการปรับเนื้อหาของเรื่องในสวนที่เปนอิทธิปาฏิหาริย หรือเหตุการณที่เกิด
จากการดลใจของเทพเทวาตามฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ใหเปนเหตุเปนผลที่สามารถ
เปนไปไดจริงในชีวิตคนยุค 2548∗∗   อยางไรก็ตาม โดยรูปแบบแลวละครเวทีเร่ืองนี้สรางสรรคข้ึน
โดยใชรูปแบบจินตนิมิต (Fantasy) หรือแนวเหนือจริง ซึ่งพิจารณาไดจากแนวเรื่องที่เนนความ
มหัศจรรย และการนําไปแสดงจริงในลักษณะของ Stylization (Drama PR 2548) ∗∗∗ ทั้งดานการ
ออกแบบฉาก เสื้อผา แสงสีใหฉูดฉาด และการแสดงที่ขยายใหญจนเหมือนตัวการตูนรวมไปถึง
เร่ืองราวที่เกินจริงและเต็มไปดวยจินตนาการ ดังตัวอยางจากภาพตอไปนี้  

 

                                                           
∗

 ศัพทบัญญัตทิางวรรณกรรมตามโปรแกรมพจนานุกรมศัพทบัญญัติ อังกฤษ-ไทย 
ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถานรุน 1.1 (2550) 

∗∗
 ปพ.ศ.2548 เปนปที่จัดแสดงละครเวทเีร่ืองมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย 

∗∗∗
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน http://www.tttonline.net/webboard.php/. 
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ภาพที่ 7 การนําเสนอดวยรูปแบบจินตนิมิตในละครเวที 
ที่มา : Drama PR, จุฬาฯชวนดูละครเวที “สังขทอง” ยุค Pop Culture [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ  
16 มกราคม 2548. เขาถงึไดจาก http://www.tttonline.net/webboard.php/. 
 

จากการนําเสนอดวยรูปแบบนี้ ทําใหผูเสพรูสึกสนุกสนานไปกับเร่ืองราวอัน
มหัศจรรย ในขณะที่ยังรูสึกไดวาตัวละครทุกตัวยืนอยูบนความขมขื่นของชีวิตที่ไมไดโรยดวยกลีบ
กุหลาบ    

1.4.3 การกําหนดฉากตามบทละครนอก พระราชนิพนธฯ 
ลักษณะการประพันธในเรื่องนี้ไดมีการกําหนดฉากไวทั้งหมด 18 ฉาก ซึ่งสามารถ

เทียบไดกับฉาก หรือชวงเหตุการณในบทละครนอกได ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบตอนจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯ และฉากที่กําหนดในบทละครเวที 
 

บทละครนอก พระราชนพินธฯ บทละครเวท ี
1. กําเนิดพระสังข 1. บทนํา 
2.กระทอมตายายชายปา 2. กระตอบสังกะสีใตทางดวน 
3.ถวงพระสังข 3. ปาคอนกรีตในเมือง 
4.ในเรือกลางทะเล 4. ฝนรายกลางแมน้ํา 
5.เรือสําเภาทอง  
(ทาวภุชงคและเทวดาชวยใหพระ

สังขไปอยูกับนางพันธุรัต) 

5. ริมหาดเมืองพันธุรัต 
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ตารางที่ 2 ตอ 
 

บทละครนอก พระราชนพินธฯ บทละครเวท ี
6.นางพันธุรัตเลี้ยงพระสังข 6. พันธุรัตสภา 
7.นางพันธุรัตออกหาอาหารในปา  
พระสังขละเมิดคําสั่งหามของนาง

พันธุรัต 

7. พันธุรัตสภา 4 ปตอมา 

8.หอขางหัวนอนนางพันธุรัต บอเงิน 
บอทอง 

8. หองเก็บเสื้อผาใตดิน 

9.ครัวไฟ (พระสังขพบกระดูกมนุษย 
รูวานางพันธุรัตเปนยักษ) 

9. แพนซีส แพนตีสคลับ 

10.พระสังขหนีนางพันธุรัต 10. ชายหาดเขตปกครองพิเศษพันธุรัต 
11.นางจันทเทวีปลอมตัวตามหาลูก 11. ฉากเชื่อมที่เมืองสามนต 
12.เมืองบาดาล 12. อุโมงคสงน้ําใตดิน 
13.ทาวสามนตใหนางทั้งเจ็ดเลือกคู 13. งานพระธิดาเอื้ออาทร 
14.กระทอมรจนากลางปา   
นางรจนาเผารูปเงาะ 

14. ปาละเมาะระหวางทางไปคายกักกัน 

15.ทาวสามนตใหลูกเขยหาปลา 15. โกดังหองเย็น องคกรการคาอาหาร
ทะเล 

16.ทาวสามนตใหลูกเขยหาเนื้อ 16. บัลลังกสามนต 
17.ทาวยศวิมลตามพระสังข 
สนามแขงตีคลี 

17. งานเตนรําสวมหนากาก 

 18. บทสงทาย 
 
 
จะเห็นไดวาแตละฉากในเรื่องมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอยนั้น  สามารถเทียบกับบทละครนอก
ไดเหตุการณตอเหตุการณ  อยางไรก็ตาม  บางสวนมีการเรียงลําดับที่แตกตางไป  กลาวคือ ตอนที่
ทาวภุชงคพบพระสังขและคอยชวยเหลือ ซึ่งเทียบไดกับการชวยเหลือสังขของแกงคนาคาคิดส การ
เรียงลําดับเหตุการณในบทละครนอกนั้นเมื่อทาวภุชงคชวยเหลือแลว  เหตุการณตอไปคือการสง
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พระสังขไปใหนางพันธุรัตเลี้ยงดู  สวนในบทละครเวที  สังขไดออกมาจากเมืองพันธุรัตแลวจึงไดมา
พบกับแกงคนาคาคิดส   

ทั้ง 18 ฉากขางตน สามารถแบงโครงสรางของเหตุการณไดเปน 3 ชวง ดังนี้  
1. เหตุการณในชวงที่อยูในเมืองยศวิมล ทาวเวอร   ดําเนินเรื่องตั้งแตฉากที่ 1 จนถึง

ฉากที่ 4 เปนเรื่องราวในขณะที่สังขยังเปนเด็ก  คือตั้งแตเกิดจนกระทั่งมีอายุได 12 ป เปนสวนที่ทํา
ใหผูชมทราบถึงพื้น และภูมิหลังของตัวละเอก 

2. เหตุการณที่อยูในเมืองพันธุรัต ดําเนินเรื่องตั้งแตฉากที่ 5 จนถึงฉากที่ 10 ดําเนิน
เร่ืองตั้งแตสังขยังเด็กจนโต โดยใชเวลาตามทองเรื่องทั้งสิ้นประมาณ 4 ป   

3. ชวงสุดทายเปนเหตุการณในเมืองสามนต  ดําเนินเรื่องตั้งแตฉากที่ 11 จนถึงฉาก
ที่ 17  เปนสวนที่ตัวเอกฝายชายไดพบกับตัวเอกฝายหญิง  เนื้อหาที่เพิ่มมาจากชวงกอนหนานี้  คือ 
เร่ืองราวเกี่ยวกับความความรักระหวางชายหญิง  สวนฉากที่ 18 ที่เปนฉากสุดทายนั้น   เปนฉากที่
เพิ่มเติมข้ึนมาเพื่อเปนการปดเรื่องอยางสมบูรณเทานั้น ไมไดมีความสําคัญกับเนื้อเร่ือง 

1.4.4 การดัดแปลงฉาก 
ในบทละครเวทีมีการดัดแปลงฉากแตละฉากจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ให

เหมาะสมกับการนํามาแสดงในปพ.ศ.2548 และสะทอนถึงปญหาของสภาพสังคมในชวงเวลา
ดังกลาวดวย ดังนี้ 

1) การปรับเปล่ียนใหกระทอมตายายชายปา เปนกระตอบสังกะสีใตทางดวน  
ทั้งสองฉากมีความคลายคลึงกันคือเปนสถานที่อาศัยของคนยากจน การใหจันทเทวีและสังขอยูใน
กระตอบใตทางดวนในบทละครเวทีสะทอนถึงลักษณะของผูยากไรในสังคมเมืองในปจจุบันไดเปน
อยางดี และจะเห็นไดวาในบทละครเวทีไมมีตายายคอยชวยเหลือตัวละครเอกดังเชนในบทละคร
นอก แสดงใหเห็นวาในปจจุบันนี้ผูที่จะอยูรอดไดตองพึ่งตนเอง  ไมมีผูใดที่จะสามารถใหความ
ชวยเหลือได เพราะทุกคนตางตองเอาตัวรอด 

2) ฉากที่พระสังขลอยไปในเรือกลางทะเลหลังจากหลังจากถูกถวงน้ํา  ในบท
ละครเวทีไดใหฉากนี้เปนฉากฝนรายกลางแมน้ํา สังขตองอยูทามกลางเด็กที่ถูกพอแมทิ้งลงน้ําไม
ตางจากขยะชิ้นหนึ่ง  ตอนนี้สะทอนถึงปญหาสังคมเกี่ยวกับเร่ืองลูกซึ่งเกิดมาโดยที่พอแมไมได
ตองการ  ซึ่งเปนประเด็นสําคัญอีกประประเด็นหนึ่งที่ผูประพันธตองการนําเสนอแกผูชมดวย  

3) ในตอนที่นางพันธุรัตปรึกษาโหรเกี่ยวกับการเลี้ยงพระสังข  ตามบทละคร
นอก พระราชนิพนธฯ แมโหรจะทํานายวาเด็กคนนี้จะทําใหนางพันธุรัตตองตาย แตนางพันธุรัตก็
ดึงดันที่จะเลี้ยงพระสังขไว และยังโกรธโหรที่ทํานายเชนนั้น  ตอนนี้ในบทละครเวทีคือในฉากพันธุ
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รัตสภาที่พันธุรัตปรึกษาเหลาพวกพองวาตนเองอยากเลี้ยงสังขไว  แมคนอื่นไมเห็นดวยเพราะเชื่อ
วาสังขจะตองทิ้งพันธุรัตไป และทําใหพันธุรัตเสียใจเหมือนที่ผูชายคนอื่นเคยทํา แตพันธุรัตก็ยัง
ยืนยันที่จะเก็บสังขไปเล้ียง ฉากนี้ก็คือพันธุรัตสภานั่นเอง 

ส่ิงที่เห็นไดอยางชัดเจนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบในฉากนี้คือ ในบทละครนอก    
ตัวละครมักรูเร่ืองราวภายหนาไดจากการทํานายของโหร  แตในบทละครเวทีที่ปรับใหมีความเปน
ปจจุบันไดดัดแปลงจากการใหโหรทํานายทักทวงไมใหพันธุรัตเลี้ยงสังข  เปนการปรึกษา แสดง
ความคิดเห็นกันเรื่องนี้ในพันธุรัตสภา ซึ่งแสดงถึงสังคมประชาธิปไตย อันเปนลักษณะที่เปนที่
ยอมรับโดยสากลในปจจุบัน 

4) ในฉากที่เปนหอขางหัวนอนนางพันธุรัต และบอเงินบอทองในบทละคร
นอกนั้น  ในบทละครเวทีไดเปลี่ยนใหเปนหองเก็บเสื้อผาใตดิน  เนื่องจากพวกพันธุรัตเปนกะเทยจึง
มีหองเก็บเสื้อผาแปลกๆไวมากมายเพื่อใชในเวลาปารตี้ ซึ่งสังขก็ไดไปพบเขาและไดหนากากเงาะ
มา  ในบทละครนอก ฉากนี้เปนหอขางหัวนอนนางพันธุรัตที่เก็บของวิเศษไว และในบทละครเวที
ไมไดกลาววาหนากากเงาะเปนของวิเศษ แตเปนเพียงเครื่องแตงกายชิ้นหนึ่งที่อยูในหองเก็บเสื้อผา
ใตดินเทานั้น  ทั้งนี้ ยังรวมเอาบอทองมาอยูในหองดังกลาวดวย เพราะเปนเสมือนเครื่องตกแตง
รางกายใหมีสีทอง  ตางจากในบทละครนอกที่บอทองเปนบอที่ชุบตัวใหเปนสีทองอยางถาวรและ
ถือเปนของวิเศษ  จะเห็นไดวาในบทละครเวทีทําใหฉากนี้เปนฉากที่มีความสมเหตุสมผลมากขึ้น  
โดยไดอธิบายวาสิ่งของที่สังขไปพบนั้นไมไดเปนของวิเศษ  แตเปนเพียงเครื่องแตงกายที่สังขใชใน
การพรางตัวอันเปนที่มาของประเด็นที่ผูประพันธในฉบับนี้ตีความ คือ การปกปดตัวตนที่แทจริง
ของตนเองนั่นเอง 

5) จากฉากครัวไฟที่พระสังขไปพบกับกองกระดูกสัตวและมนุษยในบทละคร
นอก ไดปรับเปล่ียนเปนฉากในแพนซีส แพนตีสคลับในบทละครเวที  แตส่ิงที่เหมือนกันระหวาง
สองฉบับ คือการพบหลักฐานที่ทําใหสังขทราบวาแมบุญธรรมของตนไมใชมนุษยธรรมดา  แตเปน
พวกประหลาด ซึ่งหมายถึงพวกเพศที่สามนั่นเอง  ในบทละครนอกหลักฐานที่ทําใหพระสังขรูความ
จริงวามารดาเปนยักษคือกองกระดูกสัตวและมนุษยในครัวไฟ  ครัวไฟคือที่ประกอบอาหารของ
ยักษพันธุรัตที่หามไมใหสังขเขาไปเพราะหลักฐานที่ทําใหรูความจริงอยูในสถานที่นั้น   แตในบท
ละครเวที หลักฐานก็คือพฤติกรรมของทุกคนในแพนซีส แพนตีสคลับ  อันเปนสถานที่ลับซ่ึง
ชาวเมือง  พันธุรัตสามารถแสดงตัวตนออกมาไดโดยที่พนจากสายตาสังข เพื่อไมใหสังขรังเกียจ 
เปนสถานที่ตองหามเพื่อปกปดความจริงที่นารังเกียจเชนเดียวกัน 
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6) จากฉากเมืองบาดาลอันเปนที่อยูของพญานาคภุชงคในบทละครนอก พระ
ราชนิพนธฯ  ไดเปลี่ยนเปนอุโมงคสงน้ําใตดินอันเปนที่อยูของแกงคนาคาคิดสที่มีหัวหนาชื่อภุชงค 
เปนการดัดแปลงเพื่อใหฉากนี้สามารถสะทอนปญหาสังคมเกี่ยวกับเด็กรอนเรที่เปนผลมาจาก
ปญหาครอบครัวอีกทางหนึ่ง  ซึ่งจะกอปญหาใหกับสังคมในลําดับตอไป เชน ปญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพยติด  โดยผูประพันธบทละครเวทีคงสวนที่เปนการชวยเหลือตัวเอกโดยบุคคลที่มีความ
เกี่ยวพันกับที่อยูอาศัยในน้ําไว 

7) ฉากที่ทาวสามนตใหนางทั้งเจ็ดเลือกคูในบทละครนอก เปลี่ยนเปนงาน
พระธิดาเอื้ออาทรในบทละครเวที ฉากนี้แสดงใหเห็นการเสียดสีสังคมในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี  
เนื่องจากปจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอยางมักเกี่ยวกับคําวาเอื้ออาทร  และยังแสดงถึงการที่สังคมไทย
ในปจจุบันแปรเปลี่ยนไปเปนสังคมวัตถุนิยมที่ผูคนยึดติดกับวัตถุ การจัดงานพระธิดาเอื้ออาทรนี้
เปนการสรางภาพของพวกมีอันจะกินวาตนใจบุญสุนทาน ทําประโยชนเพื่อสังคม แทที่จริงแลวตาง
ก็ลงทุนเพื่อผลประโยชนของตนเองในภายภาคหนานั่นเอง จะเห็นไดวาผูที่บริจาคนอยก็ไมมีสิทธิ์
เขาไปใหพระธิดาเลือกเปนคู  

8) ฉากปาละเมาะระหวางการเดินทางไปคายกักกัน  เปนฉากที่ทําใหรจนาได
เห็นพระสังขถอดรูป  แตส่ิงที่ตางไปจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯ คือปฏิกิริยาของรจนาเมื่อ
เห็นพระสังขถอดรูป  ซึ่งในบทละครนอกนั้น เมื่อนางรจนาเห็นรูปทองของพระสังขก็นํารูปเงาะของ
พระสังขมาเผา  เพื่อใหครอบครัวตนเห็นรูปทองของพระสังขจะไดยอมรับ เมื่อพระสังขรูก็โกรธและ
ไมยอมถอดรูปเงาะอีก  แตในฉากปาละเมาะระหวางการเดินทางไปคายกักกันในบทละครเวที รูป
ที่รจนาไดเห็นไมใชรูปทอง แตเปนรูปที่เปนตัวตนที่แทจริงของสังข  และรจนาก็รักรูปที่แทจริงนั้น
ของสังข หาใชรักเพราะรูปทองไม 

9) การใหโกดังหองเย็นองคกรการคาอาหารทะเลเปนสถานที่ที่เขยทุกคนไป
หาปลาแทนที่จะเปนริมแมน้ํา  เปนการดัดแปลงฉากใหเหมาะสมกับยุคสมัยในสังคมบริโภคนิยม 
ที่ผูคนหาปลาหรือส่ิงของอื่นๆไดโดยการซื้อหา และแสดงถึงสังคมทุนนิยมที่มีการแลกเปลี่ยน
ส่ิงของมาไดดวยเงินตราเทานั้น  ซึ่งสิ่งที่ทําใหสังขเอาชนะหกเขยไดก็คือเงินทองที่ไดมาจากบัตร
เครดิตที่พันธุรัตใหไว บัตรเครดิตก็เปรียบเสมือนมนตราที่ใชเรียกเนื้อเรียกปลาไดดังที่ปรากฏในบท
ละครนอก พระราชนิพนธฯ นั่นเอง 

10) ฉากที่ทาวยศวิมลตามพระสังข หรือฉากที่เปนสนามแขงตีคลีในบทละคร
นอก ในบทละครเวทีไดปรับใหเปนฉากงานเตนรําสวมหนากากที่ทําใหสังขไดเผยรูปทองใหคนอื่น
เห็นและชื่นชมดังเชนฉากตีคลีในบทละครนอก  สาเหตุที่งานเลี้ยงในบทละครเวทีตองเปนงาน
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เตนรําสวมหนากากนั้นก็เพราะเขยทั้งหกถูกตัดปลายจมูกซิลิโคนออกไปเพื่อแลกกับปลาที่องคกร
การคาอาหารทะเล  อีกทั้งการที่ใหงานเตนรําครั้งนี้ตองสวมหนากากยังเปนการดัดแปลงเพื่อให
สอดคลองกับการนําเสนอแนวคิดของเรื่องที่นําเสนอเกี่ยวกับการปดบังตัวตนที่แทจริงของตน
นั่นเอง 

จะเห็นไดวาในแตละฉากของบทละครเวทีที่สามารถเทียบไดกับฉากและเหตุการณ
ในบทละครนอก  มีการปรับเปล่ียนองคประกอบยอยของแตละฉากใหเหมาะสมกับรูปแบบการ
นําเสนอ   เร่ืองราวที่มีการดัดแปลงในแตละฉากสามารถสะทอนถึงวิถีชีวิตคนในสังคมสมัยใหม 
และใหแนวคิดแฝงไวเกี่ยวกับคุณคาของชีวิตที่แทจริง พรอมกับแสดงใหเห็นความจอมปลอมจาก
ภาพเปลือกนอกที่ผูคนสวนใหญยึดถือกัน  ผูผลิตตองการนําเสนอแนวคิดดังกลาวโดยให
ความสําคัญกับน้ําหนักของเรื่อง และความสมเหตุสมผล ในขณะเดียวกันพยายามรักษากรอบของ
วรรณคดีแบบฉบับอยางสมดุล 

1.4.5 การใชเพลงประกอบการแสดง 
เพลงที่ใชประกอบการแสดงในเรื่องนี้ทั้งหมดเปนเพลงสากล ซึ่งนอกจากจะใชชวย

ในการเลาเรื่องแลว ยังใชชวยแสดงความรูสึกของตัวละคร และนําเสนอความคิดอันเปนแกนของ
เร่ืองอีกดวย หนาที่ของเพลงประกอบในเรื่องนี้ คลายคลึงกับการใชคอรัส กลาวคือ ชวยในการเลา
เร่ือง เสริมใหเร่ืองราวเขาใจงายขึ้น และชวยเชื่อมระหวางฉากตอฉาก แตแนวการใชเพลงประกอบ
ของเรื่องนี้เปนไปเพื่อเนนอารมณความรูสึกของตัวละครเปนสําคัญ 

การระบุเพลงที่ใชประกอบการแสดงนับวามีความสําคัญกับอารมณของเรื่อง  โดย
ผูประพันธไดคัดเลือกเพลงที่มีความหมายเหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่อง และใชส่ือแนวคิดบาง
ประการไปพรอมๆกัน  ดังตัวอยางตอไปนี ้

 
พันธุรัต ไมใช ฉันหมายถึงเด็กคนนี้ไมเหมือนคนอื่น 
(เพลง For Once in My Life คลอคําพูดชวงนี้ของตัวละคร แลวคอยๆ เรงดังขึ้นตาม

ความรูสึกเพอฝนอันทวมทนของตัวละคร) 
เขาดูโดดเดี่ยวอางวาง                             For once in my life 
โจแอน  เหมือนเรา                       I’ve got someone who needs me, 
พันธุรัต  ถูกผลักไลไสสง                      Someone I’ve needed so long 
โจอี   เหมือนเรา       For once unafraid I can go where life lead me 
พันธุรัต  เปนลูกที่พอแมไมภูมิใจ       And somehow I know I’ll be strong 
บ็อบบี  เหมือนเรา          For once I can touch what my heart used to  

             dream of 
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พันธุรัต          ตองทําตลกกลบเกลื่อนคราบน้ําตาLong before I knew someone  
warm like  

บ็อบบี บิลลี โจอี โจแอนเหมือนเรา!      you could make my dreams come true 
โจแอน   พี่คิง เล้ียงเด็กคนนี้เถอะ                       For once in my life 
บ็อบบี  สงเขากลับไป ก็ไมมีบานใหอยูหรอก   I won’t let sorrow hurt me, 
โจอี  พวกเราขอลงมติเปนเอกฉันท          -not like it’s hurt me before 
บิลลี  สนับสนุนใหแมเจาพันธุรัตเลี้ยง      For once I’ve got someone 

I know 
               หนูนอยนารักคนนี้Won’t desert me,and I’m not alone anymore 
พันธุรัต  นะ คิงนะ                                 For once I can say:  
กลุม  พี่คิงใจดี๊ใจด ี                  “This is mine you can’t take it” 
โจแอน รูปหลอ  อกสามศอก        As long as I’ve got love I know I can make it 
โจอี  จิตใจกวางขวาง                                  For once in my life 
ทุกคน  นะๆๆๆๆ              I’ve got someone – who needs me 
คิง  พอแลวๆๆ ฉันไมใจออนหรอก! 
(เพลงหยุดกึก ทั้งหมดผิดหวัง) แตถาพวกเธอเห็นดีเห็นงามกันก็ตามใจ 
(ทั้งหมดดีใจกอดกันใหญ  แลววิ่งมากอดคิงอยางขอบใจ) 

                                                                                (บทละครเวที : 9) 
 

 
 
ภาพที่ 8 เหตุการณในฉากริมหาดพันธุรัตในละครเวที 
ที่มา : Drama PR,  จุฬาฯชวนดูละครเวที “สังขทอง” ยุค Pop Culture [ออนไลน],เขาถึงเมื่อ  
16 มกราคม 2548. เขาถงึไดจาก http://www.tttonline.net/webboard.php/. 
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เพลงที่ใชประกอบการแสดงในบทที่ยกมาเปนตัวอยางนี้คือเพลง For Once in My 
Life ขับรองโดย Frank Sinatra ประพันธโดย Ron Miller และ Orlando Murden ผลิตโดย  A 
Warner Communications Company เนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับผูที่ตองการใครสักคนมารักและ
ปรารถนาซึ่งกันและกันอยางจริงใจ สอดคลองกับเร่ืองในตอนนี้ที่ชาวเมืองพันธุรัตตางคิดวาพวก
เพศที่สามอยางตนไมเปนที่ตองการของพอแม ทําใหพอแมไมภูมิใจ เชนเดียวกับสังข ที่ตองรอนเร
จากบานจากเมืองมาเพราะคิดวาพอแมไมตองการ ชาวพันธุรัตและสังข แมจะตางสถานะ แตทั้ง
สองฝายตางรูสึกโดดเดี่ยวและตองการความรักจากใครสักคนเชนเดียวกัน เห็นไดวามีการระบุวา
ใชกลวิธีการบรรเลงเพลงใหเหมาะสมกับอารมณของตัวละคร เพื่อใหสามารถสื่ออารมณดังกลาว
มายังผูเสพไดอยางลึกซึ้ง 

จากตัวอยางจะเห็นไดวาการใชเพลงประกอบการแสดงสามารถชวยใหเร่ืองมีความ
นาสนใจขึ้นได และยังชวยเสริมอารมณใหกับการแสดง ทําใหผูชมเกิดความรูสึกรวมกับการแสดง
ละครเวที ซึ่งเปนสวนที่สามารถชวยใหสารที่ผูผลิตตองการนําเสนอเขาถึงผูชมไดดียิ่งขึ้นเชนกัน 
นับเปนกลวิธีการนําเสนอที่เหมาะสมกับชองทางการนําเสนอคือส่ือละครเวที 

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบเฉพาะของวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆแลว พบวา
มีการใชลักษณะเฉพาะของรูปแบบการนําเสนอแตละฉบับเพื่อชวยใหเร่ืองสังขทองมีความ
นาสนใจอยางเหมาะสมกับชองทางการนําเสนอโดยคํานึงถึงผูเสพกลุมเปาหมายและจุดประสงค
การผลิตเปนสําคัญ นอกจากนี้จะเห็นไดจากการวิเคราะหวารูปแบบเฉพาะมีสวนสําคัญอยางยิ่ง
ตอการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องสังขทองแตละฉบับ เนื่องจากผูผลิตตองพิจารณาการใชประโยชน
จากคุณสมบัติของรูปแบบเฉพาะใหเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา ทั้งนี้  ขอจํากัดของแตละ
รูปแบบและชองทางของสื่อที่ใชนําเสนอซึ่งตางกันไปในแตละฉบับ ลวนมีผลตอรายละเอียดของ
เนื้อหาดวย 

 
2. การดัดแปลงเนื้อเรื่อง 

การดําเนินเรื่องของบทละครนอก พระราชนิพนธฯ เปดเรื่องจากความตองการบุตรมา
สืบราชบัลลังกของทาวยศวิมลซึ่งเปนบิดาของตัวเอก กอนที่จะเขาสูปญหาการเกิดของตัวเอก
ภายใตเครื่องกําบังกายคือหอยสังข  อันทําใหเกิดการขัดแยงระหวางบิดา และมารดา รวมทั้งการยุ
ยงและทําเสนหของมเหสีฝายซาย ซึ่งเปนปมขัดแยงสําคัญปมหนึ่งที่กอใหเกิดการทํารายตัวเอกใน
เวลาตอมา  ทําใหตัวละครเอกพลัดพรากจากบิดามารดาตองออกผจญภัย  จนกระทั่งพบกับ
มารดา  บุญธรรมที่ทําใหตัวเอกมีของวิเศษและมนตรา และมีผลใหตัวละครเอกมีเครื่องกําบังกาย
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อีกครั้ง และความพิเศษ เกงกลาสามารถกวาผูอ่ืน  จากนั้นตัวละครเอกฝายชายจึงไดพบรักกับตัว
ละครเอกฝายหญิง โดยที่ยังมีขอขัดแยงจากครอบครัวของฝายหญิงที่ไมยอมรับตัวละครเอก
ภายใตเครื่องกําบังกาย  เพราะตัดสินจากสิ่งที่เห็นภายนอก  ทําใหมีการทดสอบจากพอตาที่แสดง
ใหเห็นความสามารถของตัวเอก และในตอนทายการคลี่คลายของเรื่องจากความชวยเหลือของ
พระอินทรใหตัวละครเอกถอดรูป  สละจากเครื่องกําบังกาย  และมีการคลี่คลายปมที่ผูกมาแตตน
เร่ืองในทายที่สุดดวยการที่บิดาและมารดาเขาใจกัน  ออกตามหาลูกที่หายไปจนไดพบกันและปด
เร่ืองดวยการกลับเมือง 

จากลักษณะโครงเรื่องของบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ซึ่งเปนวรรณคดีแบบฉบับจะ
เห็นไดวามีการคงเหตุการณ 4 ตอนหลักตามแบบเรื่องนิทานสังขทอง (วราภรณ ดิษฐปาน 
2546:67) ไวอยางชัดเจน คือ 

ตอนที่ 1 กําเนิดผิดปกติ    
ตอนที่ 2 ตัวเอกออกผจญภัย   
ตอนที่ 3 ตัวเอกซอนรูปพบคูครองและถูกพอตาทดสอบ    
ตอนที่ 4 การเผยรางและการยอมรับ 
   

ตารางที่ 3 เปรียบเทยีบเหตกุารณหลักจากบทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ   และ
วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบบัตางๆ 

 

  

เหตุการณ/
ฉบับ 

สังขทอง การตูน
นิทาน 
เพื่อ

สิ่งแวดลอม 

การตูน
วรรณคดี
ไทย 

การตูนภาพ 
เคลื่อนไหว 

บทละครเวท ี

1. การเกิด ดวยอํานาจ
เทวดา 

ไมกลาวถึง ไมกลาวถึง ดวยอํานาจ
เทวดา 

ไมกลาวถึง 

2. สาเหตุ
ที่ตัวเอกถูก
มเหสีฝาย
ซายฆา 

 

มารดาทุบ
หอยสังขแตก 
มารดาเผา
หอยสังข 

ไมกลาวถึง มารดาทุบ
หอยสังขแตก 
 

มารดาทุบ
หอยสังขแตก 

มารดาบนวา
สังขทําให
ลําบาก 
ไปตามหาพอ 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

 

เหตุการณ/
ฉบับ 

สังขทอง การตูน
นิทาน 
เพื่อ

สิ่งแวดลอม 

การตูน
วรรณคดี
ไทย 

การตูนภาพ 
เคลื่อนไหว 

บทละครเวท ี

3. วธิีฆา
ตัวเอก 

ใหชางแทง 
ฟนดวยดาบ 
เผาไฟ 
ทุบดวยทอน
จันทน 
ถวงน้าํหรืออ
ลอยแพ 

ไมกลาวถึง ฟนดวยดาบ 
ใชกระบองทุบ 
ใหชางแทง 
ถวงน้าํ 

ฟนดวยดาบ   
ทุบดวยทอน
ซุง 
มัดติดกับตน
ไทรใหมาดงึ 
ถวงน้าํ 

ผลักตกน้าํ 

4. ผูชวย
เหลือตัวเอก
หลังจากถูก
ลอยแพ 

พญานาค
ภุชงค 
นางยักษ 

ไมกลาวถึง ทาวพญานาค
ภุชงค 
นางยักษ 
พันธุรัตน 

พญานาค
ภุชงค 
นางยักษ 
พันธุรัต 

พันธุรัต 
แกงคนาคา
คิดส 

5. ของ
วิเศษ 

บอเงินบอ
ทอง 
รูปเงาะ 
เกือกแกว 
ไมเทาทอง 
มนตเรียก
เนื้อ/ปลา 

ไมกลาวถึง บอเงินบอทอง 
รูปเงาะ 
เกือกแกว 
ไมเทาทอง 
มนตเรียกเนื้อ
เรียกปลา 

บอเงินบอทอง 
รูปเงาะ 
เกือกแกว 
ไมเทาทอง 
มนตเรียกเนื้อ
เรียกปลา 

บอทอง 
ชุดเงาะ 
บัตรมินิ 

6. การได
คูครอง 

นางรจนาธิดา
ทาวสามนต
เสี่ยง
พวงมาลยั 

ไมกลาวถึง นางรจนาธิดา
ทาวสามนต
เสี่ยง
พวงมาลยั 

นางรจนาธิดา
ทาวสามนต
เสี่ยง
พวงมาลยั 

รจนาสวม
ปลอกคอหนงั
ใหสังข 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

 
 
 

เหตุการณ/
ฉบับ 

สังขทอง การตูน
นิทาน 
เพื่อ

สิ่งแวดลอม 

การตูน
วรรณคดี
ไทย 

การตูนภาพ 
เคลื่อนไหว 

บทละครเวท ี

7. วธิีที่
พอตา
ทดสอบ 

ใหหาเนื้อ 
ใหหาปลา 

ใหหาปลา 
 

ใหหาปลา 
ใหหาเนื้อ 

ใหหาปลา 
ใหหาเนื้อ 

ใหหาปลา 
ใหหาเนื้อ 

8. ของ
แลกเปลี่ยน
ระหวางตัว
เอกกับเขย
ทั้งหก 

เนื้อแลกกับ
ปลายจมกู 
ปลาแลกกับ
ใบห ู

ไมกลาวถึง ปลาแลกกับ
ปลายจมกู 
เนื้อทรายและ
กับใบห ู

ปลาแลกกับ
ปลายจมกู 
เนื้อแลกกับใบ
ห ู

ปลาแลกของ
ปลอมในตัว 
(เครื่อง 
ประดับปลอม 
ซิลิโคนปลาย
จมูก) 

9. ผูที่ชวย
ใหถอดรูป 

พระอินทร ไมกลาวถึง พระอินทร พระอินทร รจนา  
จันทเทว ี

10. วิธี
ชวยเหลือ 

ตีคลีพนัน ใหหาคําตอบ
วิธีสรางเมือง 
7 ชั่วโคตร 

ตีคลีพนัน ตีคลีพนัน พูดใหสํานึก 

11. เหตุที่
สังขไมถอด
รูปเงาะ 

รจนาเผารูป
เงาะ 

ไมกลาวถึง ไมกลาวถึง ไมกลาวถึง ไมกลาวถึง 

12. ผูชวย
เหลือใหตัว
เอกไดพบ
พระมารดา 

พระอินทร ไมกลาวถึง พระอินทร พระอินทร ไมกลาวถึง 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

 
 
จากตารางจะเห็นไดวาเหตุการณหลักจากบทละครนอกเรื่องสังขทองทั้ง 14เหตุการณ

ปรากฏอยูในวรรณกรรมเรื่องสังขทองแตละฉบับแตกตางกันไป โดยเหตุการณใดจะไดรับการ
กลาวถึงหรือไมนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของการดัดแปลงที่มีปจจัยสําคัญเกี่ยวเนื่องกับยุคสมัย และ
จุดประสงคของการผลิต เชน ฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมที่มีการดัดแปลงโดยตัดตอนมา
นําเสนอเพียงตอนที่พระอินทรทาแขงตีคลี เนื่องจากตองการใชเนื้อหาของตอนดังกลาวมา
ดัดแปลงเพื่อนําเสนอสาระสําคัญเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนจุดประสงคการผลิตนั่นเอง 
จึงปรากฏวาไมไดกลาวถึงเหตุการณในชวงตอนอื่นๆตามทองเร่ืองของบทละครนอก พระราช
นิพนธฯ แตอยางใด สวนในฉบับอ่ืนๆมีการเพิ่ม ตัด เปลี่ยนแปลงลักษณะทั่วไปอยูพอสมควรตาม
ความเหมาะสมของยุคสมัยและจุดประสงคของการดัดแปลง สวนบทละครเวทีเร่ือง มหัศจรรย
ผจญภัยเจาชายหอย พบวามีการรักษาโครงสรางตามเหตุการณสําคัญในเร่ืองสังขทองอันเปน
เอกลักษณไวเปนอยางดี  แมวาในบทละครเวที ไดเปลี่ยนเหตุการณมากมายใหสอดคลองกับ
ลักษณะการตีความ และการประยุกตเร่ืองราวใหเขากับยุคสมัย  อยางไรก็ตาม ยังคงรักษา
เหตุการณสําคัญทั้ง 4 เหตุการณดังที่ไดกลาวมาขางตนไวอยางครบถวน 

จากการเปรียบเทียบเหตุการณของบทละครนอกเรื่องสังขทอง และวรรณกรรมเรื่อง
สังขทองฉบับตางๆพบวา สวนใหญแลวมีการรักษาเหตุการณหลักของเรื่องสังขทองทั้งสี่ตอน

13.วิธีที่ตัว
เอกไดพบ
มารดา 

จํารสอาหาร
ได 
ทราบเรื่อง
จากชิน้ฟก 

ไมกลาวถึง จํารสอาหาร
ได 
ทราบเรื่อง
จากชิน้ฟก 

จํารสอาหาร
ได 
ทราบเรื่อง
จากชิน้ฟก 

ทราบเรื่อง
จากกอนเคก 

14. การ
กลับเมือง 

กลับเมือง
บิดา 

กลับเมือง
สามล 

กลับเมือง
บิดา 

กลับเมือง
บิดา 

กลับเมือง
พันธุรัต 

เหตุการณ/
ฉบับ 

สังขทอง การตูน
นิทาน 
เพื่อ

สิ่งแวดลอม 

การตูน
วรรณคดี
ไทย 

การตูนภาพ 
เคลื่อนไหว 

บทละครเวท ี
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ขางตนไว และใชวิธีการดัดแปลงเนื้อเร่ือง 3 ลักษณะดวยกัน ไดแก การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของเหตุการณ การตัดทอนเหตุการณ และการเพิ่มเติมเหตุการณ 

2.1 การเพิ่มเหตุการณ 
การเพิ่มเหตุการณชวยใหเนื้อหาที่ผูผลิตตองการนําเสนอสามารถถายทอดไปยังผูเสพ

ไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถสอดแทรกประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับจุดประสงคของผูผลิตได ซึ่งการเพิ่ม
เหตุการณที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ ไดแก การเพิ่มเหตุการณใหมีความ
สมจริง การเพิ่มเหตุการณใหมีลักษณะรวมสมัย การเพิ่มเหตุการณตลกขบขัน และการเพิ่ม
เหตุการณใหเร่ืองมีความซับซอนมากขึ้น  

2.1.1 การเพิ่มเหตุการณใหมีความสมจริง 
ก. บทละครเวทีเรื่องมหัศจรรยผจญภัย เจาชายหอย 
1) รูปทองของพระสังขหลุดลอก 
ในบทละครเวทีไดเพิ่มเหตุการณรูปทองของพระสังขหลุดลอกขึ้นมาในตอนที่

สังขถูกหนากากเงาะใหรจนาเห็นรูปที่แทจริงของตนเอง และตอนทายที่สังขปรากฏกายในรูปทอง
แตทองนั้นหลุดลอกได ทําใหทุกคนรูวาที่แทสังขก็เปนเพียงคนธรรมดา เพราะในฉบับนี้ให
ความสําคัญกับการดัดแปลงเรื่องใหมีความสมจริงและเกิดขึ้นไดในยุคปจจุบัน บอทองที่สังขชุบตัว
จึงไมไดเปนบอทองวิเศษที่ชุบตัวแลวเช็ดไมออก แตเปนบอทองในหองเก็บชุดโชวที่เปนสีทองใชชุบ
ตัวเทานั้น รูปทองของสังขจึงหลุดลอกได ซึ่งการเพิ่มเหตุการณนี้ก็ทําใหสอดคลองกับการนําเสนอ
แนวคิดที่ผูผลิตตีความใหมอีกดวย 

ข. การตูนภาพเคลื่อนไหว 
1) เจาเงาะและนางรจนาพบกันโดยบังเอิญกอนการเลือกคู 
ฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวไดเพิ่มเหตุการณกอนที่เจาเงาะจะไดรวมพิธีเลือกคู

ข้ึนมาวา เจาเงาะเขาไปในวังและแอบอยูที่พุมไม ระหวางนั้นบังเอิญพบกับธิดาทั้งหกและนาง
รจนาที่กําลังจะเดินทางไปรวมพิธี เมื่อเจาเงาะเห็นนางรจนาเขาก็ตะลึงในความงามของนางรจนา 
ยอมถูกจับไปใหนางรจนาเลือกคูและเผยรูปทองใหนางเห็นเพียงคนเดียวในระหวางพิธีนั้น เปนผล
ใหนางรจนาเสี่ยงพวงมาลัยใหเจาเงาะ การเพิ่มเหตุการณที่เจาเงาะพบนางรจนาโดยบังเอิญกอน
การเลือกคูนั้น ทําใหเร่ืองมีน้ําหนักขึ้น เพราะเจาเงาะมีฤทธิ์มาก แมทหารจะลอดวยดอกไมแดงทํา
ใหเจาเงาะตองแกลงทําเปนยอมใหทหารจับไดก็จริง แตเจาเงาะก็สามารถรอดพนจากการคุมตัว
ของทหารเมื่อใดก็ไดถาเขาตองการ ดังนั้นการเพิ่มแรงจูงใจอื่นที่ทําใหเจาเงาะยอมถูกจับมาเขาพิธี
เลือกคูได จึงทําใหเร่ืองสมจริงมากขึ้น  
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2.1.2 การเพิ่มเหตุการณที่มีลักษณะรวมสมัย  
ก. การตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) เรื่องสังขทอง The Adventure of 

Sang thong  
1) หมอทองแสดงอิทธิฤทธิ์ 
เหตุการณหมอทองแสดงอิทธิฤทธิ์นี้เปนตอนที่เพิ่มมาจากฉบับบทละครนอก 

พระราชนิพนธฯ โดยแทรกตอจากเหตุการณที่พระสังข นางรจนากับทาวยศวิมลเสด็จกลับเมืองอ
นางจันทาจึงใหหมอทองทําเสนหเพิ่มเพื่อใหทาวยศวิมลหลงตนอีกครั้ง หมอทองจึงแสดงอิทธิฤทธิ์
ที่ไดไปรํ่าเรียนมาจากโรงเรียนฮอกวอรด∗ ดวยการใชไมกายสิทธิ์เสกส่ิงตางๆใหเปลี่ยนรูปรางได 
ซึ่งเปนการเพิ่มเหตุการณใหมีลักษณะรวมสมัยโดยใชประสบการณรวมของผูเสพจากวรรณกรรม
และภาพยนตรเร่ืองแฮรี่ พ็อตเตอรที่เปนที่นิยมในกลุมผูเสพเยาวชนอันเปนกลุมผูเสพเปาหมาย
ของฉบับนี้ 

2) เพิ่มบทสรุปของตัวละครตอนทายเรื่อง 
ในฉบบัการตูนภาพเคลื่อนไหวจะมีเหตุการณการเพิ่มบทสรุปของตัวละครเกือบ

ทุกตัวในตอนทายเรื่องตอเนื่องจากการนําเสนอเหตุการณพระสังขและนางรจนาครองเมืองยศวิมล 
โดยกลาววาสงกากลับไปเมืองบาดาลและมีหนาที่ใหมคอยทําบั้งไฟพญานาค สวนทาวสามนตให
ทั้งหกเขยครองบัลลังกรวมกัน ดานตายายไดเรือพระราชทานลําใหญจากทาวยศวิมลช่ือวาเรือไท
ทานิค แตก็ยังใชชีวิตอยางสมถะ สําหรับเสนาจันยังคงรับราชการในเมืองยศวิมลแตเปลี่ยนหนาที่
เปนสุนัขรับใชเพราะถูกไมกายสิทธิ์ของหมอทองเสก∗∗  นางจันทาในรางกบ∗∗∗ ไดพบกับเจาชาย
ตางเมือง และจูบเจาชายทําใหกลายเปนกบดวยกันทั้งคู สวนหมอทองเตรียมไปหาศิลอาถรรพกับ
เกลอเกาอยางแฮรร่ี พ็อตเตอร และยังสรุปตอนจบอีกวา เร่ืองราวของพระสังขและนางรจนาไดรับ
การกลาวขานสืบตอไปในช่ือสังขทอง  

เหตุการณเหลานี้แตงเพิ่มข้ึนมาจากตอนทายของฉบับบทละครนอก พระราช
นิพนธฯที่จบเพียงแคพระสังขพานางรจนากลับเมืองยศวิมลพรอมกับบิดา และมารดา ซึ่งเปนการ

                                                           
∗

     โรงเรียนสอนพอมดในเรื่องแฮรี่ พ็อตเตอร ของเจเค โรวลิงก 
∗∗

 ดู 3) สงกาทํารายหมอทอง หนา 81 สืบเนื่องจากเหตุการณที่สงกาเขาทํารายปดตา
หมอทองจนเกดิเรื่องโกลาหลไปทั่ว ทําใหหมอทองเสกผดิ 

∗∗∗
 ดู 3) สงกาทาํรายหมอทอง หนา 81 นางจันทาแยงไมกายสทิธมาแลวหันดานไม

กายสทิธิ์ผิด ทาํใหเสกตวัเองเปนกบ 
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เพิ่มเหตุการณสรุปตอนจบของเรื่องตามแนวนิยมของการเลาเร่ือง ทั้งยังเสริมบทสรุปของตัวละคร
แตละตัวใหมีความรวมสมัยและทําใหเร่ืองสนุกสนานขึ้นอีกดวย  

2.1.3 การเพิ่มเหตุการณตลกขบขัน 
ก. การตูนภาพเคลื่อนไหว 
1) จันทาใหหมอผีเสกกุมาร และหมอทองปราบผี 
ในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวมีการเพิ่มเหตุการณนางจันทาใหหมอผีเสกกุมาร

เพื่อใหตนมีลูก เพราะในฉบับนี้นางจันทาไมมีลูก แตหมอผีก็ทําไมสําเร็จ สวนหมอทองปราบผีเปน
เหตุการณที่เพิ่มข้ึน ตอนที่นางจันทาไปพบหมอทองเพื่อใหทําเสนห หมอทองจึงตองไปปาชาเพื่อ
ลนนํามันพรายจากผีมาทํายาเสนหใหนางจันทา ซึ่งเหตุการณนี้เปนเหตุการณที่เพิ่มข้ึนมาเพื่อ
ความสนุกสนานและตลกขบขัน นอกจากนี้ ยังทําใหผูเสพไดทราบลักษณะเฉพาะของตัวละคร
หมอทองในดานที่ตลกขบขันมากกวาจะเปนตัวละครฝายตรงขามกับตัวละครเอกที่รายกาจ  

2) หกเขยรุมทํารายเจาเงาะ 
เหตุการณนี้เพิ่มข้ึนจากตอนที่ทาวสามลใหหกเขยและเจาเงาะไปหาเนื้อหาปลา

มาถวาย แตหกเขยกลับไดเนื้อไดปลามาไมมาก ทั้งยังเสียปลายจมูกและใบหูไปอีก ในขณะที่เจา
เงาะไดมามากมาย เมื่อสบโอกาสหกเขยจึงเขารุมทํารายเจาเงาะ แตเจาเงาะหนีออกมาไดทัน และ
ดวยสถานการณที่ชุลมุนจนหกเขยไมทันไดดูวาคนที่ถูกรุมทํารายกลับเปนทาวสามลซึ่งเปนพอตา
แทน เมื่อความโกลาหลสงบลงจึงรูวาเปนพอตาก็ถอยออกมาขอโทษแทบไมทัน เพราะกลัวถูก
ประหาร เหตุการณนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อสรางความตลกขบขันผานภาพและสถานการณโดยใชรูปแบบ
ของการตูนเขาชวย  

3) สงกาเขาทํารายหมอทอง 
เหตุการณนี้เพิ่มมาจากตอนที่พระสังขพานางรจนาพรอมกับบิดา มารดา และ

สงกากลับมาเมืองยศวิมล ไดพบหมอทองและนางจันทาที่กําลังวางแผนทําเสนหทาวยศวิมลเปน
คร้ังที่สอง ขณะที่หมอทองกําลังรายมนตรทํารายฝายของพระสังขดวยไมกายสิทธิ์อยูนั้น สงกาก็
เขาขัดขวางดวยการปดตาหมอทองเอาไว ทําใหหมอทองเสกผิดและไมกายสิทธิ์บังเอิญไปเสกถูก
เสนาจันกลายเปนสุนัข เหตุการณนี้ชุลมุนอยางมาก นอกจากนี้ เมื่อนางจันทาแยงไมกายสิทธิ์จาก
หมอทองที่ถูกสงกาปดตาอยูมาได ก็ตั้งใจจะเสกคนอื่นใหกลายเปนกบ แตกลับหันไมกายสิทธิ์ผิด
ดาน จนเสกตัวเองกลายเปนกบเสียเอง การเพิ่มเหตุการณนี้ข้ึนมานอกจากจะทําใหเร่ืองตอนทาย
สนุกสนานขึ้นแลว ยังเปนการสรางบทลงโทษใหแกตัวละครรายโดยมีนัยสําคัญของแนวคิดเรื่อง
กรรมอีกดวย 
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ข. การตูนวรรณคดีไทย 
1) นางจันทเทวีปลอมตัวเขาไปเปนหมูวิเสท  
ในตอนที่นางจันทีเขาไปอาศัยอยูกับหมูวิเสทนั้น ในฉบับการตูนวรรณคดีไทยได

เพิ่มรายละเอียดเหตุการณยอยใหมีลักษณะรวมสมัยดวยการเพิ่มฉากการทํางานในครัวของนาง
จันทีและหมูวิเสทในเครื่องแตงกายอยางแมครัวในยุคปจจุบันที่มีการสวมหมวกพอครัวทรงสูง
อยางตะวันตกและใสผากันเปอนซึ่งเปนลักษณะที่ขัดกันกับเวลาในทองเรื่อง นอกจากนี้ ยังมีทหาร
ขานรายการอาหารเปนรายชื่อรายการอาหารที่เปนอาหารตางชาติและอาหารทองถิ่นเพื่อความ
ตลกขบขัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 เหตุการณนางจันทเทวีปลอมตัวเขาไปเปนหมูวิเสทในการตูนวรรณคดีไทย 
ที่มา : สังขทอง การตูนวรรณคดีชุดนทิานไทย ,พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: ตนออ, 2540), 78. 

 
จะเห็นไดวาในฉบับการตูนนิทานวรรณคดีไทยจะเปนฉบับที่เนนความกระชับ 

ดําเนินเรื่องรวดเร็ว แตมีการสอดแทรกมุขตลกอยูตลอดเรื่อง กลาวไดวาเปนการนําลักษณะเฉพาะ
ของการตูนแบงชองแบบไทยที่มักใชวิธีการนําเสนอแบบเบาสมอง มาผสานกับการเลาเรื่องเพื่อให
สนุกสนานอานงายขึ้น 
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2.1.4 การเพิ่มเหตุการณใหเรื่องมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น 
ก. การตูนภาพเคลื่อนไหว 
1) พระสังขถูกพระยาครุฑทําราย 
เหตุการณที่พระสังขถูกพระยาครุฑทํารายนี้ เพิ่มข้ึนมาจากตอนที่ทาวภุชงครับ

พระสังขไวในอุปการะใหอาศัยอยูในเมืองบาดาล ซึ่งเปนเขตปกครองของทาวภุชงค โดยใหสงกา
พญานาคตัวนอยคอยดูแล แตเมื่อสงกาหาอาหารใหกินพระสังขกลับกินไมไดเพราะคนกินไม
เหมือนพญานาค อีกทั้งในเมืองบาดาลนั้นมีปลองบาดาลที่เปนทางเชื่อมไปสูโลกมนุษย ทาวภุชงค
กําชับพระสังขวาไมใหข้ึนไปเลนที่ปลองนั้นเพราะจะเกิดอันตราย แตพระสังขละเมิดกฎขึ้นไปเลน
ในปลองบาดาลเพราะตองการตามหาแม แมสงกาจะหามอยางไรก็ไมฟง เมื่อข้ึนไปก็ไดพบกับพระ
ยาครุฑที่บินผานมาพอดี และถูกพระยาครุฑทําราย ทาวภุชงคตามมาชวยไวไดทันในรางของ
พญานาค แตก็ถูกทํารายจนไดรับบาดเจ็บ เปนเหตุใหพระสังขไดรูความจริงวาทาวภุชงคและมเหสี
ไมใชมนุษย  

การเพิ่มเหตุการณนี้ทําใหสถานการณของเรื่องซับซอนและมีน้ําหนักขึ้น ทั้ง
ยังใหแกนเร่ืองความกตัญูเดนชัดขึ้นจากการที่พระสังขฝาฝนกฎเพราะตองการตามหาแม และ
แสดงใหเห็นลักษณะของพระสังขที่อยากรูอยากเห็น ใครหามในสิ่งใดก็จะไมเชื่อฟง ตองพิสูจนใหรู
ใหได เปนเหตุใหพระสังขขัดขืนนางพันธุรัตภายหลัง นอกจากนี้  เหตุการณดังกลาวยังสงผลกับ
เร่ืองในตอนตอไปที่ทาวภุชงคเห็นวาตนเลี้ยงลูกมนุษยไมเปนและจะทําใหพระสังขไมปลอดภัย จึง
สงไปอยูกับนางพันธุรัต 

2) สงกาแปลงกายเปนกําไรพันแขนพระสังขไว 
เหตุการณนี้สืบเนื่องจากเหตุการณที่ทาวภุชงคสงพระสังขไปใหนางพันธุรัต

เลี้ยงดู ดวยความเปนหวงจึงสงสงกาไปคอยดูแลดวย โดยใหแปลงกายเปนกําไรพันแขนพระสังขไว 
และแมวาสงกาจะรูดีวานางพันธุรัตและชาวเมืองเปนยักษก็เก็บเร่ืองนี้ไวเปนความลับ ไมบอกให
พระสังขรู เหตุการณนี้ทําใหเร่ืองซับซอนขึ้นตรงที่ทําใหสงกามีบทบาทในเหตุการณตอๆมาจนจบ
เร่ือง สงกาคอยชวยเหลือพระสังขตลอด และยังเปนตัวสรางสถานการณตางๆ เพิ่มเหตุการณ
หลายเหตุการณใหกับเร่ืองโดยมีผลดานความสนุกสนานและน้ําหนักของเรื่อง  

3) ศรชัยและลักษมีพบกําไรพญานาค (สงกา) ของพระสังขตกอยู และ
พระสังขติดอยูในปราสาทเก็บกระดูก 

เหตุการณนี้เพิ่มความซับซอนและความเขมขนใหกับเร่ือง โดยดัดแปลงเพิ่มเติม
จากตอนที่พระสังขขัดขืนคําสั่งนางพันธุรัตที่หามไมใหไปที่ปราสาททายวัง พระสังขเขาไปแอบดูใน
ปราสาทซึ่งนางพันธุรัตใชเก็บซากกระดูก เมื่อศรชัยและลักษมีเปดประตูทิ้งไว ศรชัยกับลักษมีกลับ
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ออกมาพบกําไรพญานาคของพระสังขที่ความจริงเปนสงกาแปลงรางมาจึงนําเรื่องไปฟองพันธุรัตน
วาพระสังขหนีเที่ยวไปที่ทายวัง แตนางพันธุรัตนไมเชื่อ  ดานพระสังขเมื่อเขาไปในปราสาทแลว
กลับออกมาไมไดเพราะศรชัยและลักษมีปดประตูไวและประตูมีขนาดใหญและหนักมาก สักพัก
สงกาก็แอบเลื้อยกลับมาชวยพระสังข เมื่อทําลายกองกระดูกใหถลมลงมาแลวพระสังขกับสงกาจึง
ออกมาจากปราสาทได ในขณะที่ฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯเหตุการณจบเพียงวาพระสังข
แอบเขาไปดูในครัวไฟขางหัวนอนจึงไดพบกองกระดูก รูวามารดาเลี้ยงเปนยักษ แลวจึงลอบ
ออกมา  

4) พระสังขโกรธสงกาที่ไมบอกวานางพันธุรัตเปนยักษ และพระสังข
หนีนางพันธุรัต 

เหตุการณตอนนี้พระสังขรูแลววานางพันธุรัตเปนยักษ จึงคิดจะหลบหนี สงกา
เห็นดังนั้นก็หามไว ทําใหพระสังขยิ่งโกรธสงกาที่รูแตแรกแตกลับไมยอมบอกความจริงวามารดา
เลี้ยงเปนยักษจึงหนีไปคนเดียว  ฝายสงกาก็ชวยขัดขวางศรชัยและลักษมีไมใหตามพระสังขไป แต
ถูกทั้งสองตามลาตัวจึงไปแอบอยูในรูหนู  เมื่อนางพันธุรัตนออกปา ศรชัยกับลักษมีติดตามดูแล
พระสังขตลอดเวลา พระสังขจึงหลอกชวนเลนซอนแอบ  เมื่อศรชัยและลักษมีรูตัววาถูกหลอกจึง
แปลงรางเปนยักษจับพระสังขกิน แตสงกาชวยถวงเวลาไวโดยเขาไปในหูใหนางลักษมีจั๊กจี้ 
ระหวางนั้น พระสังขรีบหนีไปชุบตัวในบอเงินบอทอง  สวมรูปเงาะ  เกือกแกว และไมเทาวิเศษเหาะ
หนีนางพันธุรัตนไปพรอมสงกา ในขณะที่ฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ กลาวแคเพียงวาเมื่อ
นางพันธุรัตออกปา พระสังขชุบตัวในบอเงินบอทอง  สวมรูปเงาะ  เหาะหนีนางพันธุรัตไปเพียง
เทานั้น ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนวาฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวมีการเพิ่มเหตุการณในชวงตอนที่พระ
สังขหนีนางพันธุรัตใหมีรายละเอียดที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น ทําใหผูเสพไดลุนวาพระสังขและสงกาจะ
สามารถหนีออกมาจากเมืองพันธุรัตไดหรือไม และเปนการเพิ่มเหตุการณใหมีความเหมาะสมกับ
บทบาทของตัวละครสงกา รวมทั้งลักษมีและศรชัยที่เพิ่มข้ึนมา  

5) กาสีเห็นรูปทองของเจาเงาะ 
เหตุการณนี้เพิ่มข้ึนในตอนที่ทาวสามลใหหกเขยและเจาเงาะออกไปหาเนื้อหา

ปลา ในขณะที่เจาเงาะกําลังถอดรูปเปนพระสังขอยูนั้น บังเอิญกาสีซึ่งเปนนกกาของอาบูบินมา
เห็นเขา จึงรีบบินนําความไปบอกกับเหลาหกเขย แตระหวางทางกลับถูกฝายของตัวเอกกลั่นแกลง
จึงติดกับดัก ไมสามารถนําความไปบอกเหลาหกเขยไดตามที่ตั้งใจไว ซึ่งการเพิ่มเหตุการณนี้ข้ึนมา
ทําใหสถานการณเขมขนขึ้น และผูเสพไดลุนวากาสีจะนําความไปบอกหกเขยไดหรือไม ซึ่งปรากฏ
วา กาสีไมสามารถนําความไปบอกหกเขยได ทําใหหกเขยคิดวาพระสังขทองเปนรุกขเทวาจึงเขาไป
ขอเนื้อและปลาแลกกับปลายจมูกและใบหู ในขณะที่ฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯนั้น มี
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เพียงเหตุการณที่หกเขยไปขอเนื้อและปลาจากพระสังขเทานั้น ไมมีตัวละครกาสีและเหตุการณนี้
แตอยางใด 

6) หกเขยยกทัพไปจัดการเจาเงาะ 
ในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหว เมื่อหกเขยแพเจาเงาะในการทดสอบของพอตา 

บรรดาหกเขยก็เกิดความคับแคนใจเปนอันมาก จึงวางแผนการกําจัดเจาเงาะอยางจริงจัง และ
กําลังจะยกทัพไปจัดการกับเจาเงาะ เหตุการณนี้เพิ่มข้ึนมาจากฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ
ที่ระบุไวเพียงวา หกเขยแพเจาเงาะ แตเจาเงาะกับนางรจนาก็ยังตองทนทุกขอยูในกระทอมปลาย
นาตอไป ทําใหพระอินทรตองแปลงกายลงมาชวยเหลือเพื่อใหเจาเงาะยอมถอดรูปและทําให
สถานการณคลี่คลาย สวนฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวดัดแปลงใหเหตุการณที่หกเขยยกทัพไป
จัดการเจาเงาะนี้ เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหพระอินทรตองแปลงกายลงมาชวยเหลือเพื่อให
สถานการณคลี่คลาย ดวยการยกทัพมาประชิดเมืองสามล หกเขยจึงตองยกทัพกลับไปเตรียมตอสู
กับกองทัพของพระอินทรแทนที่จะไดจัดการกับเจาเงาะดังที่ตั้งใจไว ซึ่งนับวาเปนการดัดแปลงให
เร่ืองมีความซับซอนขึ้น และยังทําใหเร่ืองที่พระอินทรเขาชวยเหลือดวยการใชวิธียกทัพเขาประชิด
เมืองสามลเปนเรื่องที่สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นอีกดวย  

7) การทําเสนหซํ้าสอง 
ในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ นางจันทาไดทําเสนหแกทาวยศวิมล

เพื่อใหทรงหลงใหลนาง และเชื่อฟงที่นางพูดจนยอมใหทหารไปฆาพระสังขและปลอยพระสังข
ลอยแพ ซึ่งครั้งนั้นเปนครั้งเดียวที่นางทําเสนหโดยใหยายเฒาสุเมธาเปนผูทําพิธี แตในฉบับการตูน
ภาพเคลื่อนไหว นางจันทาไดทําเสนหอีกครั้งเมื่อนางเห็นวาทาวยศวิมลกําลังจะพานางจันทเทวี
และพระสังขกลับมายังเมืองยศวิมล โดยใหหมอทองซึ่งเพิ่งไปเรียนวิชาเพิ่มมาจากโรงเรียนพอมดฮ็
อกวอรดเปนผูทําพิธีเชนเคย ทําใหทาวยศวิมลหลงใหลนางอีกครั้ง แตทาวยศวิมลก็หายจากอาการ
ตองมนตภายในเวลาไมนานนัก เพราะสงกาและพระสังขเขาชวย เหตุการณที่เพิ่มมานี้ทําใหเร่ือง
ตอนทายมีความซับซอนและเขมขนขึ้นกอนที่จะคลี่คลายเขาสูตอนจบ 

ข. การตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดลอม 
1) ตะลุยเมืองทองบุรี 
ในฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม เมื่อเจาเงาะสามารถไขปญหาของทาว

สักกะได เหลาหกเขยและพอตาตางก็ยังมีขอกังขาหาวาคําตอบกฎ 3 ขอของเจาเงาะจะไมสามารถ
สรางเมืองใหอยูไดนานเจ็ดชั่วโคตรไดจริง จึงมีการพิสูจนดวยการเดินทางไปยังเมืองทองบุรีซึ่งเปน
เมืองที่สรางขึ้นเพื่อใหอยูไดนานเจ็ดชั่วโคตรดวยวิธีตามคําตอบของเหลาหกเขย แตปรากฏวาเมือง
นี้กลับเปนเมืองเสื่อมโทรม ไมมีน้ําและอาหารเนื่องจากขาดทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหผูคนตาง
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อพยพไปอยูเมืองอื่น เหลือเพียงทาวกาญจนะที่เปนเจาเมืองยังจําตองทนอยู หกเขยและทาวสามล
จึงเขาใจวาเพราะเหตุใดทาวสักกะจึงยอมรับคําตอบของเจาเงาะที่เปนกฎ 3 ขอในการดูแลรักษา
ธรรมชาติ เพราะทรัพยากรเหลานั้นเองที่จะทําใหเมืองอยูไดนานเจ็ดชั่วโคตร หาใชบานเมืองที่
ใหญโตไม การเพิ่มเหตุการณในตอนตะลุยเมืองทองบุรีทําใหเร่ืองมีความซับซอนขึ้นเพื่อเนนแกน
เร่ืองที่ฉบับนี้ตองการนําเสนอ   

2) ความลับของเจาเงาะ 
เหตุการณในตอนความลับของเจาเงาะนี้เพิ่มข้ึนมาตอจากตอนตะลุยเมืองทอง

บุรีเพื่อการอธิบายเหตุผล และกระบวนการของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ ซึ่ง
เปนสวนที่เพิ่มข้ึนมาโดยไมเกี่ยวเนื่องกับทองเรื่องตามฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯแตอยาง
ใด หากเปนการสั่งสอนผูเสพอยางตรงไปตรงมาดวยการใชตัวละครหลักของเรื่องเปนผูถายทอด 
ทําใหผูเสพเกิดความรูและความเขาใจประเด็นหลักที่ผูผลิตตองการนําเสนอโดยมีตัวละครเจาเงาะ
เปนผูสรางความสนใจ 

ค. บทละครเวที 
1) สังขและแกงคนาคาคิดสถูกเทศกิจจับ 
เหตุการณนี้เกิดขึ้นในตอนที่พระสังขหนีออกมาจากเขตปกครองพิเศษพันธุรัต 

เร่ือยมาจนพบเขากับแกงคนาคาคิดสที่อาศัยอยูบริเวณอุโมงคสงน้ําใตดินในลักษณะของคนเรรอน 
แลวเมื่อทางการจะจัดงานพระธิดาเอื้ออาทรขึ้นเพื่อหาคูใหกับลูกสาวทั้งเจ็ดของสามนต จึงตองทํา
ความสะอาดทอระบายน้ําและอุโมงคสงน้ําเพื่อความสวยงาม สังขและแกงคนาคาคิดสเลยถูก
เทศกิจจับ เมื่อสังขถูกทางการกักตัวก็เปนเหตุใหมีโอกาสไดเขาไปในงานพระธิดาเอื้ออาทรและได
พบกับรจนา ในขณะที่ในบทละครนอก พระราชนิพนธฯนั้น เจาเงาะถูกจับเขาวังเพียงคนเดียวเพื่อ
นําตัวไปใหนางรจนาเลือก ซึ่งทาวสามลทําไปเพราะประชด  

เหตุการณดังกลาวในบทละครเวทีดัดแปลงขึ้นใหมโดยนําเหตุการณในบท
ละครนอก พระราชนิพนธฯในสวนที่พระสังขไดรับความชวยเหลือจากทาวภุชงค อันเปนการ
ชวยเหลือใหรอดพนจากอันตรายทางน้ํามาดัดแปลงเปนสังขไดรับการชวยเหลือจากแกงคนาคาคิส 
รวมทั้งเปลี่ยนลําดับเร่ืองใหมจากการไดรับการชวยเหลือทางน้ําแลวจึงไดรับการอุปการะจากนาง
พันธุรัต เปนการหนีจากนางพันธุรัตมาแลวไดรับการชวยเหลือจากอันตรายทางน้ํา แลวประกอบ
เขากับตอนที่ไดเขาไปในพิธี เลือกคู และเพิ่มเหตุการณดังกลาวเพื่อเชื่อมใหเรื่องมีความ
สมเหตุสมผลข้ึน ที่สําคัญยังเปนการสรางปมใหเร่ืองซับซอนขึ้น โดยภายหลังสังขใชบัตรมินิไถตัว
พวกนาคาคิดสออกมาจากคายกักกัน พวกเขาไดทําหนาที่ชวยเหลือสังขในการกลั่นแกลงบรรดา
หกเขย โดยที่หกเขยไมรูวานาคาคิดสเปนพวกเดียวกับสังข 
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2.2 การตัดเหตุการณ 
การตัดเหตุการณที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ ไดแก การตัด

เหตุการณเชิงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย การตัดเหตุการณที่มีความรุนแรงกาวราว และการตัดเหตุการณ
ใหเร่ืองกระชับ  

2.2.1 การตัดเหตุการณเหนือจริง 
ก. บทละครเวทีเรื่องมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย  
1) การเกิดของตัวเอก 
ในบทละครนอกตัวเอกเกิดดวยอํานาจเทวดา  เพราะทาวยศวิมลบวงสรวงขอ

ลูก ดังนี้ 
 
     มาจะกลาวบทไป  ถึงทาวยศวิมลไอศวรรย 
ไรบุตรสุดวงศพงศพันธ  วันหนึ่งนั้นไปเลียบพระนคร 

...พระเจาทาวยศวิมล  เสสรวงบวงบนแกเทวัญ 
เทวาจะมานิมนตเรา  ใหพรากจากดาวดึงสสวรรค 
อยาเลยจะจุติพลัน  อยาใหเทวัญพลันนิมนต 

                                                   (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ  : 1, 3) 
 
สวนในบทละครเวที  การเกิดของตัวเอกนั้นไมไดกลาวถึง เร่ิมฉากแรกตอนที่

จันทเทวีคลอดลูกออกมาเปนทารกในถุงน้ําคร่ําหรือในหอยสังข ใหเหตุผลวาการเกิดของตัวเอกใน
บทละครเวทีวาเปนเพียงโรคหนึ่งเทานั้น  เหมือนกับผีเสื้อในดักแด ดังตอนที่สังขสนทนากับจันทา
ในตอนที่ไปหาพอ  ดังนี้  

  
จันทา  มีธุระอะไรจะ 
สังข   ผมจะมาบอกพอวาผมเปนคนแลวครับ 
  (จันทาเลิกคิ้ว) 
  คือ เมื่อตอนคลอดผมไมสบายนิดหนอย  ผมก็เลย  เออ ... 
  เหมือนผีเส้ือในดักแดนะครับ แตตอนนี้ผมหายแลว  

                                     (บทละครเวที 2547 : 5) 
 
ทั้งนี้ การใหเหตุผลในลักษณะดังกลาวนาจะเปนเพราะในฉบับบทละครเวทีจะ

ไมเนนในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย จึงไมใหความสําคัญกับบางสวนของเรื่องที่เกี่ยวกับเทวดา หรือ
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พระอินทรดวย และเห็นไดจากมีการตัดสวนที่เปนรายละเอียดที่จันทาทําเสนหทาวยศวิมลออกไป
ดวย   

2) การถอดรูป 
ดังที่ไดกลาวไปแลววาในบทละครเวทีจะไมเนนในเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย  

ดังนั้นผูชวยใหเจาเงาะถอดรูปที่เปนเทพเทวาอยางพระอินทรตามที่ปรากฏในบทละครนอกจึงจะ
ไมพบในบทละครเวที  ความเปนไปของตัวละครที่มีผลตอการดําเนินเรื่อง จะเปนผลมาจาก
พฤติกรรมของตัวละครเองทั้งสิ้น  ในบทละครนอกนั้นผูทําใหเจาเงาะถอดรูปก็คือพระอินทรที่แปลง
กายมาทาทาวสามนตตีคลีพนันเอาบานเมือง  เมื่อทาวสามนตสูไมไดจึงใหเจาเงาะแขงแทน ดวย
ขอแมในเรื่องเครื่องทรงทําใหเจาเงาะตองถอดรูปเปนรูปทอง  แตในบทละครเวทีนั้นไมมีใครดลใจ
หรือชวยเหลือใหเจาเงาะถอดรูป เปนสํานึกของสังขเองหลังจากไดฟงความคิดเห็นของรจนา ทําให
ตระหนักวาควรยอมรับตัวตนที่แทจริงของตนเอง และที่สําคัญในบทละครเวทีนี้  การถอดรูปไมใช
การถอดรูปเงาะเปนรูปสุวรรณที่อยูชั้นใน  แตเปนการถอดรูปทองที่สังขสวมมาในงานเลี้ยงเพื่อให
ทุกคนยอมรับในตน แตเมื่อสํานึกวาไมถูกตองจึงถอดรูปเปนเพียงสังข คนธรรมดาที่เปนรูปสุวรรณ
ที่แทภายในตัวเอง  

3) มเหสีฝายซายทําเสนห 
เหตุการณนี้เกิดขึ้นในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ตอนที่นางจันทามเหสีฝาย

ซายวางแผนใหพระราชธิดาจันทีไปทูลขอทาวยศวิมลใหนางจันทาเปนมเหสีแทนนางจันทเทวี  
ขณะนั้นทาวยศวิมลก็ทรงเศราพระทัย เพราะคิดถึงนางจันทเทวีและหอยสังขที่เพิ่งเนรเทศออกจาก
เมืองไป  เมื่อไดยินพระนางจันทีทูลขอเกินเด็กก็ทรงกริ้วนางจันทาที่บังอาจเสี้ยมสอนลูก  ทาวยศ
วิมลจึงควาพระแสงไลฟนนางจันทา  นางจันทาทั้งเจ็บใจและอับอายจึงวางแผนใหนางเฒาสุเมธา
มาทําเสนหใหแกตน  ทําใหทาวยศวิมลนั้นหลงใหลนางมาก และเชื่อคําพูดของนางทุกประการ  
แมนางจันทายุใหจับพระสังขมาฆาพระองคก็ยังใหเสนาไปทําตามดวยความหลงใหล  

เหตุการณนี้มีลักษณะเกินจริงเกี่ยวกับเร่ืองไสยศาสตร ซึ่งไมปรากฏในบทละคร
เวที เนื่องจากในบทละครเวทีไมเนนเหตุการณเหนือจริง แมวาแนวการแสดงของเรื่องนี้จะเปนกึ่ง
แฟนตาซี แตจะเห็นไดวาในสวนของการวางโครงเรื่องผูเขียนใหความสําคัญกับความสมเหตุสมผล 
และดัดแปลงใหเปนเร่ืองที่เกิดขึ้นไดในยุคสมัยปจจุบัน ดังนั้นผูเขียนจึงตัดเหตุการณนี้ออกไป
เพื่อใหเร่ืองมีเอกภาพ 

4) ของวิเศษ 
ของวิเศษในบทละครนอกซึ่งไดแกบอเงินบอทอง  รูปเงาะ  เกือกแกว  ไมเทา

ทอง และมนตเรียกเนื้อปลานั้น  ในบทละครเวทีไดนํามาเพียงของวิเศษที่เปนสิ่งที่เดนในเรื่องนี้
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ออกมานําเสนอ คือ บอทองอันเปนที่มาของรูปทองของพระสังข  รูปเงาะอันเปนสวนสําคัญในการ
ดําเนินเรื่องตอไป ทําใหทาวสามนตและทุกคนรังเกียจพระสังข ในขณะที่นางรจนาเลือกเจาเงาะ
เปนคู  และมนตเรียกเนื้อ ปลา  อันทําใหพระสังขสามารถเอาชนะทั้งหกเขยไดในเวลาตอมา  

ในบทละครเวทีไดมีการดัดแปลงของวิเศษใหเปนเพียงสิ่งของธรรมดา แตเปน
อุปกรณสําคัญอันมีคุณสมบัติเชนเดียวกับของวิเศษในบทละครนอก   คือบอทองที่สังขใชชุบตัวให
หรูหราปกปดตัวตนที่แทจริง  รูปเงาะเปนเพียงเครื่องแตงกายชุดหนึ่งที่สังขใสเลนและพรางตัว  
มนตเรียกเนื้อ ปลา ในที่นี้คือบัตรมินิ ซึ่งสามารถบันดาลทุกอยางไดยิ่งกวาเนื้อ หรือปลาเสียอีก  
แตตามเนื้อเร่ืองแลวสิ่งสําคัญที่บัตรมินิสามารถหามาไดและทําใหสังขรอดพนจากการทดสอบของ
พอตาคือใชซื้อองคกรการคาอาหารทะเลและกรมปศุสัตว  สวนเกือกแกว และไมเทาทองที่เปนของ
วิเศษที่มีบทในละครนอกคือชวยการเหาะและตีคลี ซึ่งเปนเหตุการณที่ไมมีในบทละครเวทีจึงถูกตัด
ออกไป 

5) การชวยเหลือของพระอินทร 
พระอินทรเปนตัวละครที่มีหนาที่ชวยเหลือตัวเอกเมื่อตัวเอกถูกกลั่นแกลง และ

เปนเสมือนผูคลี่คลายปมขัดแยงตางๆของเรื่องในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ แตเหตุการณที่
เกี่ยวกับการชวยเหลือของพระอินทรกลับไมปรากฏอยูในบทละครเวที ทั้งนี้เพราะในบทละครเวที
ไมเนนเรื่องอิทธิฤทธิ์ของผูวิเศษ นอกจากนี้ การตัดเหตุการณการชวยเหลือของพระอินทรออกยัง
เปนสวนหนึ่งที่สะทอนถึงการดํารงชีวิตของผูคนในสังคมปจจุบันที่ตองอยูรอดไดดวยการชวยเหลือ
ตัวเองเปนหลัก ไมอาจหวังพึ่งพาอํานาจวิเศษใดชวยตนใหพนภัยสังคมที่มีอยูมากมายรอบตัวได 
ซึ่งเปนลักษณะตามจุดประสงคของผูดัดแปลงที่ตองการนําเรื่องสังขทองมาดัดแปลงเพื่อใหสะทอน
สังคมรวมสมัย  

ข. การตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดลอมสําหรับเยาวชน เรื่องสังขทองภาค
พิสดาร   

1) พระอินทรพระราชทานเครื่องทรง 
เหตุการณพระอินทรพระราชทานเครื่องทรงใหพระสังขอยูในตอนที่พระสังขจะ

แขงขันตีคลีกับพระอินทร พระอินทรจึงทรงใหพระวิษณุกรรมนําเครื่องทรงมาพระราชทานใหพระ
สังขเพื่อความสมเกียรติ ซึ่งเปนเหตุการณเหนือจริงที่ไมปรากฏในฉบับการตูนนิทานเพื่อ
ส่ิงแวดลอม เพราะในฉบับนี้ไดดัดแปลงใหเขากับยุคสมัยปจจุบันดวยการนําประเด็นเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมมาดัดแปลงใหเหตุการณการแขงขันตีคลีกับพระอินทร เปนการตอบคําถามของพระ
อินทรเร่ืองการรักษาเมืองไดอยูไดเจ็ดชั่วโคตร และเจาเงาะก็แกปญหานี้โดยไมไดถอดรูปแตอยาง
ใด จึงไมจําเปนที่พระอินทรจะตองพระราชทานเครื่องทรงให อีกทั้งฉบับนี้ยังเนนการนําเสนอ
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แนวคิดของการรักษาสิ่งแวดลอมซึ่งเปนประเด็นที่เปนหลักการเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร และใช
เหตุผลอธิบายเรื่องโดยอยูบนพื้นฐานของความจริงเปนสวนมาก เหตุการณเกินจริงจึงถูกตัด
ออกไปรวมทั้งเหตุการณพระราชทานเครื่องทรงนี้เชนกัน 

2.2.2 การตัดเหตุการณที่มีความรุนแรง กาวราว 
ก. การตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดลอมสําหรับเยาวชน 
1) พระสังขขอสิ่งแลกเปลี่ยนจากหกเขย  
เหตุการณพระสังขขอสิ่งแลกเปลี่ยนจากหกเขยอยูในตอนที่ทาวสามลใหเจา

เงาะออกไปหาเนื้อหาปลามาใหได มิฉะนั้นจะประหารชีวิต ดวยคิดจะทําลายเจาเงาะ แตเจาเงาะ
กลับเปนผูหาเนื้อหาปลาไดมากที่สุด เพราะมีมหาจินดามนตที่นางพันธุรัตใหไวในการเรียกเนื้อ
เรียกปลามาชุมนุมกัน ทําใหทั้งหกเขยหาเนื้อหาปลาไมได เมื่อมาพบวาเนื้ออยูกับพระสังขทองก็
คิดวาพระสังขเปนเทวดา จึงขอประทานเนื้อจากพระสังข พระสังขขอสิ่งแลกเปลี่ยนจากหกเขยเพื่อ
แลกกับเนื้อและปลาจํานวนเล็กนอย ซึ่งทั้งหกเขยก็ยินยอมเพราะกลัวจะถูกประหารหากไมมีเนื้อ
และปลาไปถวายทาวสามล โดยพระสังขขอปลายจมูกแลกกับเนื้อ และใบหูแลกกับปลา  

สวนในฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม ถึงแมวาจะตัดตอนมานําเสนอเพียง
ตอนที่พระอินทรแปลงกายลงมาชวยเหลือเจาเงาะ ถึงตอนที่ทาวสามลยกเมืองใหครองเทานั้น แต
ก็มีการกลาวถึงเหตุการณที่เจาเงาะหาเนื้อหาปลาชนะหกเขยในตอนที่นางมณฑาเกลี้ยกลอมให
ทาวสามลขอรองใหเจาเงาะชวยตอบปญหาของพระอินทร หลังจากหกเขยทําไมสําเร็จ แสดงวา
ฉบับนี้อางอิงตอนกอนหนาตามทองเรื่องสังขทองในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ แตสภาพของ
หกเขยในตอนที่นําเสนอนี้ กลับไมปรากฏวาไดถูกตัดปลายจมูกหรือใบหูไปแตอยางใด แสดงให
เห็นวาผูผลิตตั้งใจตัดประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณพระสังขขอสิ่งแลกเปลี่ยนจากหกเขยออกไป 
เหตุผลหนึ่งก็คือเหตุการณดังกลาวมีเนื้อหากาวราวไมเหมาะกับเยาวชนนั่นเอง  

ข. การตูนวรรณคดีไทย  
1) ทาวยศวิมลไลฟนนางจันทา 
เหตุการณทาวยศวิมลไลฟนนางจันทานี้เกิดขึ้นในตอนที่นางจันทาใหนางจันที

ลูกสาวไปขอทาวยศวิมลใหแตงตั้งตนเองเปนพระมเหสีคูบรรลังกแทนนางจันทเทวีที่ถูกเนรเทศ
ออกไปแลว ทาวยศวิมลไดยินดังนั้นก็กร้ิวที่นางจันทาบังอาจเสี้ยมสอนลูกและมักใหญใฝสูงจึงควา
ดาบมาไลฟนนางใหเก็บของออกจากเมือง เปนเหตุใหนางจันทาคิดแกสถานการณดวยการไปหา
ยายเฒาสุเมธาใหชวยทําเสนห เหตุการณที่กลาวมานี้ไมพบในฉบับการตูนวรรณคดีไทยแตอยาง
ใด แมวาฉบับนี้จะนําเสนอเหตุการณสําคัญของเรื่องสังขทองเกือบทั้งหมด และเหตุการณนี้จะมี
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ผลสําคัญตอการดําเนินเรื่อง คือเปนเหตุใหนางจันทาทําเสนหทาวยศวิมล เนื่องจากเปนเหตุการณ
ที่แสดงถึงความกาวราวไมเหมาะกับผูเสพกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน  

2) นางจันทาใหเสนานําตัวนางจันทเทวีไปฆา  
ในตอนที่นางจันทเทวีถูกขับไลออกจากเมืองนั้น นางจันทาไดคิดอุบายชั่วเพื่อ

จะไดกําจัดนางจันทเทวีใหพนทางตลอดไป ดวยการสั่งใหเสนาที่พานางจันทเทวีออกไปจากเมือง
ลอบสังหารนางระหวางทาง แตในฉบับการตูนนิทานวรรณคดีไทยกลับไมพบเหตุการณนี้ พบเพียง
เหตุการณที่นางจันทาสั่งใหเสนาจับตัวกุมารมาฆา แตนําเสนอออกมาเปนภาพในลักษณะตลก
ขบขัน มากกวาจะแสดงถึงภาพการทํารายที่รุนแรงดังที่บรรยายไวในบทละครนอก พระราชนิพนธ 
แสดงใหเห็นวาฉบับนี้ไมตองการนําภาพความรุนแรงมานําเสนอ รวมทั้งความที่เปนการตูนแบบ
แบงชองที่มีลายเสนไมจริงจังอยางการตูนมังงะ จึงทําใหการนําเสนอเนื้อหาออกมาเปนภาพที่ไม
นากลัวเทาใดนัก 

3) รจนาเผารูปเงาะ 
เหตุการณที่นางรจนาเผารูปเงาะนี้เกิดขึ้นในตอนที่พระสังขถอดรูปไวแลวนอน

หลับอยูในกระทอมปลายนา นางรจนาซึ่งอยากใหพระสังขถอดรูปตลอดไปเพื่อใหครอบครัวของ
นางยอมรับจึงลอบนํารูปเงาะมาทําลายดวยการสับและเผา แตรูปเงาะก็หาไดพังทลายดงัใจนางไม 
และเมื่อพระสังขตื่นมาพบเขาก็โกรธและไมยอมถอดรูปเงาะอีกเลย ในบทละครนอก พระราช
นิพนธไดบรรยายเหตุการณนางรจนาเผารูปเงาะไวดังนี้ 

 
      ครั้นเห็นหิ้วหัวมาครัวไฟ ฉวยพราโตใหญเขาเสี่ยงสับ 

ฟนซ้ําร่ําไปมิไดนับ  รูปเงาะไมยับยิ่งขัดใจ 
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยแขนสิ้นแรงเรี่ยว ทุดชางหนังเหนียวนาหมั่นไส 
นางโกรธาหาฟนมากอไฟ  เอารูปเงาะเขาใสในอัคคี 
    (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:131) 
 
จากความขางตนจะเห็นวาในบทละครนอก พระราชนิพนธฯบรรยายภาพนาง

รจนาทําเผารูปเงาะไวอยางคอนขางรุนแรง การนําเสนอเหตุการณนี้ในฉบับวรรณกรรมดัดแปลง 
อาจทําใหผูเสพมองภาพลักษณของนางรจนาวามีลักษณะกาวราว ซึ่งไมเหมาะกับลักษณะเฉพาะ
ของตัวละครเอกในวรรณกรรมสําหรับเยาวชน   
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ข. การตูนภาพเคลื่อนไหว  
1)  รจนาเผารูปเงาะ 
แมวาในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวจะนําเสนอผานสื่อที่มีขอจํากัดทางเวลา

นอยกวาสื่อของวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับอ่ืนๆ ทําใหไมคอยมีการตัดตอนใดจากบทละครนอก 
พระราชนิพนธฯออกไปเทาใดนัก หากเหตุการณรจนาเผารูปเงาะก็กลับไมมีปรากฏอยูในฉบับนี้ 
เหตุผลนาจะเปนเพราะมีภาพความรุนแรงซึ่งสงผลตอภาพลักษณของนางรจนาในมุมมองของผูชม
ซึ่งเปนเยาวชนนั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งฉบับนี้มีการแพรภาพทางโทรทัศน อันเปนสื่อที่กวาง และ
เขาถึงผูชมไดจํานวนมาก การผลิตจึงจําเปนตองคํานึงถึงความเหมาะสมอยางมาก เพราะนาง
รจนาเปนตัวเอกฝายหญิงของเรื่อง เพราะฉะนั้นการนําเสนอภาพของนางรจนากระทาํเหตกุารณใน
ลักษณะที่กาวราว จึงอาจไมเปนผลดีตอผูชมกลุมเปาหมายที่เปนเยาวชนซึ่งอาจนําไปเปน
แบบอยางได 

ง. บทละครเวทีเรื่องมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย  
1) วิธีฆาตัวเอก 
ในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ นางจันทาพยายามฆาพระสังขโดยใหเสนาไป

จัดการ  เสนาก็ทําทั้งฟนดวยดาบ   เผาไฟ   ทุบดวยทอนจันทน  แตไมวาจะฆาดวยวิธีใดกไ็มสําเรจ็
เพราะรุกขเทวาเขาชวยเหลือ จนกระทั่งเสนาจะใหชางตกมันมาทําราย  แตชางนั้นก็กลับไมกลาทํา
รายพระสังขอีกเพราะบุญบารมีของพระสังข  ในที่สุดนางจึงใชวิธีเปามนตเสนหใหทาวยศวิมลหลง  
และจับพระสังขถวงน้ําหรือลอยแพ ดังขอความตอไปนี้ 

 
อาเพศดวยเดชกุมารา เทวารักษาพระไทรศรี 

ออกชวยปองกันทันที  เมื่อเสนีมันทุบดวยทอนจันทน 
                                                     (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:131) 
 
 ในบทละครเวทีนั้นไดนําเพียงสวนที่สําคัญที่สุดคือ การฆาสังขดวยการถวงน้ํา 

หรือลอยแพมานําเสนอในเรื่อง  โดยใชการลอลวงดวยอาหารกอนฆา  เชนเดียวกับที่เหลาเสนาทํา
ในบทละครนอก แตการถวงน้ําเปลี่ยนเปนการผลักตกน้ําในบทละครเวทีเพราะนอกจากจะเปนวิธี
ที่สื่อถึงลักษณะการฆาในตนฉบับไดอยางสอดคลองแลว  ยังเปนวิธีทีงายเหมาะสมกับยุคสมัย
ปจจุบัน และที่สําคัญคือเปนเหตุการณที่ดูไมกาวราวรุนแรงเกินไป เหมาะแกการนํามาแสดงละคร
เวทีที่ผูชมจะรับรูอารมณจากการแสดงเหตุการณไดมากกวาสื่ออ่ืน เพราะเปนการแสดงที่อยู
ตรงหนา  
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2)  รจนาเผารูปเงาะ 
เหตุการณที่นางรจนาเผารูปเงาะในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ มีสวนสําคัญ

ทําใหพระสังขไมยอมถอดรูปเงาะอีกเลย เหตุการณนางรจนาเผารูปเงาะบรรยายไวดังความ
ตอไปนี้ 

 
ครั้นเห็นหิ้วหัวมาครัวไฟ ฉวยพราโตใหญเขาเสี่ยงสับ 

ฟนซ้ําร่ําไปมิไดนับ  รูปเงาะไมยับยิ่งขัดใจ 
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยแขนสิ้นแรงเรี่ยว  ทุดชางหนังเหนียวนาหมั่นไส 
นางโกรธาหาฟนมากอไฟ  เอารูปเงาะเขาใสในอัคคี 
แลวฉวยเอาพรามาสับซ้ํา  นางทํารอยอยางรอยสี 
อายเงาะสัปดนทนสิ้นที  เผาจีเทาไรไมไหมมัน 
                                                   (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:181) 
 

 
จะเห็นจากการบรรยายขางตนวามีนางรจนากระทําการในลักษณะที่คอนขาง

รุนแรงกาวราว เหตุการณนี้จึงไมปรากฏในบทละครเวที นอกจากนี้ การที่บทละครเวทีตีความวารูป
สุวรรณที่อยูชั้นในที่แทจริงของสังขคือตัวตนจริงๆของเขาไมใชรูปทอง  ดังนั้นจึงไมมีเหตุผลที่รจนา
ตองเผารูปเงาะ  เนื่องจากเธอรักสังขที่ภายใน เธอไมไดสนใจวาสังขจะเปนเงาะ เห็นไดจากการที่
เธอเลือกสวมปลอกคอหนังใหสังขก็ไมใชเพราะเธอเห็นรูปทองของสังขอยางที่นางรจนาในบท
ละครนอกเห็น  แสดงวาเธอยอมรับในความเปนเจาเงาะของสังขตั้งแตตน  แตเธอก็ยังเลือกเจา
เงาะ  เธอจึงไมตองเผารูปเงาะเพื่อใหคนอื่นเห็นรูปทองของสังขอยางที่เธอไดเห็นดังเรื่องในบท
ละครนอก  

2.2.3 การตัดเหตุการณใหเรื่องกระชับ  
ก. การตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดลอมสําหรับเยาวชน เรื่องสังขทองภาคพิสดาร   
1) พระอินทรพระราชทานเครื่องทรงให 
ในฉบับบทละครนอกพระราชนิพนธฯ กอนที่เจาเงาะจะถอดรูปและแขงขันตีคลี

กับพระอินทร พระอินทรไดโปรดใหพระวิศณุกรรมนําเครื่องทรงไปพระราชทานใหพระสังข เพื่อใช
ทรงในการแขงขัน ดังความวา 
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                เมื่อนั้น    จึงองคเจาไตรตรึงศา 
 แจงใจในทิพวิญญาณ  จะนิ่งดูอยูถาเห็นชาที 
 จึงตรัสส่ังพระวิศณุกรรม  จงคัดสรรเครื่องทรงเรืองศรี 
 เอาไปใหพระสังขครั้งนี้  จะไดใสตีคลีอวดพอตา 
    (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:199) 
 
ในฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมสําหรับเยาชนไดตัดเนื้อหาสวนนี้ออกไป 

เนื่องจากไมมีผลตอการดําเนินเรื่องตามที่ไดดัดแปลงมาใหม เพราะเจาเงาะในฉบับนี้ไมไดถอดรูป
ตีคลีกับพระอินทร  

ข. การตูนวรรณคดีไทย   
1) พระสังขโกหกนางพันธุรัตวามีดบาด 
เหตุการณนี้อยูในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ในตอนที่พระสังขแอบหนีไป

เที่ยวในสถานที่ตองหามที่นางพันธุรัตกําชับไมใหไป แลวไปพบของวิเศษเปนรูปเงาะ และบอเงนิบอ
ทองเขา พระสังขจุมนิ้วลงในบอเงินบอทองแลวเช็ดออกไมไดจึงหาผามาพันไวเพื่อไมใหนางพันธุรัตรู 
เมื่อนางพันธุรัตกลับมาจากหาอาหาร เห็นนิ้วพระสังขพันผาไวก็ถามถึง พระสังขโกหกนางพันธุรัตไป
วาตนเองมีดบาดจึงตองพันผาไว ทําใหนางพันธุรัตโมโหพี่เล้ียงที่ไมดูแลพระสังขใหดี 

ในฉบับการตูนนิทานวรรณคดีไทยไดตัดเหตุการณนี้ออกไป เหลือเพียง
เหตุการณที่พระสังขแอบเขาไปในสถานที่ตองหามและพบเขากับของวิเศษ รวมทั้งกองกระดูกทํา
ใหทราบวาแมเลี้ยงเปนยักษเทานั้น เนื่องจากฉบับนี้ผลิตเปนการตูนแบงชองขนาดสั้นที่เนนการ
นําเสนอที่กระชับโดยเลือกมาเฉพาะเหตุการณหลักของเรื่อง ดังนั้น รายละเอียดของเหตุการณยอย
นี้จึงไมมีปรากฏ 

ค. บทละครเวทีเรื่องมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย  
1) พระสังขกลับมาจากสถานที่ตองหาม, พระสังขโกหกนางพันธุรัตวา

มีดบาดและนางพันธุรัตลงโทษบรรดาพี่เลี้ยง 
เหตุการณนี้เกิดขึ้นในตอนที่นางพันธุรัตเห็นวาพระสังขพันผาไวทีน่ิว้ จงึเอยปาก

ถามพระสังขวาเปนอะไรจึงตองพันผาไว พระสังขที่แอบไปเลนในสถานที่ตองหามและบังเอิญจุม
นิ้วลงบอเงินบอทองแลวเช็ดไมออกกลัววานางพันธุรัตจะรู จึงโกหกไปวามีดบาดนิ้วเปนแผล เมื่อ
นางพันธุรัตขอใหแกะออกดู พระสังขก็อางวาเลือดยังแหงกรังติดผาอยู หากแกะออกจะเจ็บปวด
มาก นางพันธุรัตเห็นดังนั้นก็สงสารลูกจนน้ําตาคลอ เรียกนางพี่เลี้ยงมามัดเฆี่ยนตีเรียงตัวเพราะไม
ยอมดูแลพระสังขใหดี ดังความวา 
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              ไดเอยไดฟง  นางมารดาโกรธพี่เล้ียงสาวศรี 
 น้ําตาคลอดวยปรานี  ใหมัดตีพี่เล้ียงนางใน 
 นางนมพี่เล้ียงเรียงหนา  มึงไมนําพาเอาใจใส 
 ใหเลนมีดเลนพราผาไม  ตีใหบรรลัยประเดี๋ยวนี้ 
   (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:76) 
 
พระสังขเห็นดังนั้นจึงฉวยไมหามมารดาไวไมใหลงโทษบรรดาพี่เลี้ยง  ซึ่งเปน

เหตุการณในชวงทายของตอนที่ 3 นางพันธุรัตเลี้ยงพระสังข 
ในฉบับบทละครเวทีไดตัดสวนนี้ออกไป คงไวเพียงตอนที่พระสังขแอบเขาไปใน

สถานที่ตองหาม และบังเอิญเจอหองลับใตดินคิดวาเปนทางไปคายนอกเมืองที่นางพันธุรัตหามไว 
เมื่อเขาไปดูจึงรูวาที่แทเปนหองเก็บเครื่องแตงกายชุดโชว สังขไดพบชุดเงาะและบอเงินบอทองใน
หองนี้เอง สังขไมเพียงแตสวมชุดเงาะ แตยังชุบตัวทั้งตัวในบอทอง ทั้งยังเดินตอไปจนเจอแพนซีส
แพนตีสคลับ จึงรูความจริงวาพันธุรัตและพวกเปนกะเทย กอนจะหนีไปที่ริมหาดพันธุรัต จะเห็นได
วาฉบับบทละครเวทีไดรักษาเหตุการณเดิมเร่ืองการขัดขืนคําสั่งของนางพันธุรัต การพบของวิเศษ 
และการไดรูความจริงไว ซึ่งเปนเหตุการณที่มีความสําคัญตอเร่ือง สวนเหตุการณที่พระสังขรูความ
จริงแลวยังกลับไปที่หองตนทําไมรูเร่ืองนั้นไดถูกตัดออกไป ทําใหเหตุการณรายละเอียดในสวนนั้น
คือพระสังขโกหกวามีดบาด และพันธุรัตลงโทษบรรดาพี่เลี้ยงถูกตัดออกไปดวย ทั้งนี้เพื่อใหเร่ือง
กระชับและเหมาะกับเวลาของการแสดงละครเวทีที่มีจํากัด 

2) พระอินทรแปลงกายมาชวยพระสังข,ทาวสามลใหนางมณฑาไปขอรองเจาเงาะ 
เหตุการณนี้อยูในตอนที่พระอินทรแปลงกายลงมาประชิดเมืองสามล ทาว

สามลขอตอรองพระอินทรจึงเสนอใหแขงขันตีคลีแทนการรบกัน เมื่อทาวสามลใหหกเขยแขงตีคลี
กับพระอินทร ปรากฏวาทั้งหกเขยพายแพ จึงโปรดใหนางมณฑาไปขอรองใหเจาเงาะมาชวย แตใน
บทละครเวทีไดตัดเหตุการณดังกลาวออกทั้งหมด คงไวเพียงการกลาวถึงพระอินทรในชื่อของเมือง
หนึ่งวา สหรัฐอินทรา ผูที่เขาซื้อการไฟฟาของสามนตทาวเวอรไป ทําใหไฟในงานเตนรําสวม
หนากากดับ ตัวละครสามนตเขาสูภาวะวิกฤตในตอนนี้ เปนเหตุใหสามนตและหกเขยเปดเผย
ตัวตนที่แทจริงวาไมไดรํ่ารวยจริง แตสังขก็เปนผูที่เขามาแลวไฟฟาก็สวางขึ้นอีกครั้ง เพราะเขาเปน
ผูซื้อการไฟฟา องคกรอาหารทะเล และกรมปศุสัตวมาคืนใหสามนตได ทําใหสามนตผานพนชวงวิกฤตนั้น  

การตัดเหตุการณในชวงดังกลาวออกไป เปนผลมาจากการตัดตัวละครพระ
อินทร และนางมณฑาออกไปเพื่อใหเหมาะกับลักษณะของเรื่องที่ดัดแปลงใหม ซึ่งชวยใหเร่ือง
กระชับข้ึน  
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3) พระอินทรชวยเหลือใหนางจันทเทวีไดพบสังขทองจนถึงพระสงัขออก
เลียบพระนคร สองกษัตริยไดพบพระโอรส 

ในฉบับบทละครเวทีไดตัดตัวละครพระอินทรออกไปรวมทั้งตัดตอนที่เกี่ยวกับ
การชวยเหลือของพระอินทรออกไปทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงไมปรากฏวามีเหตุการณที่พระอินทร
ชวยเหลือใหนางจันทเทวีและทาวยศวิมลไดพบพระสังข นอกจากนี้ ตัวละครทาวยศวิมลยังเปนตัว
ละครที่กลาวถึงเทานั้น แตไมไดปรากฏบทบาทในเรื่อง สวนเหตุการณที่พระสังขไดพบกบัมารดาใน
ฉบับนี้เกิดจากการที่จันทเทวีพยายามตามหาสังขที่หนีมาเพราะคิดวามารดาเห็นวาตนเปนตัวถวง 
แตเมื่อสังขไดเห็นเรื่องราวจากกอนเคกที่มารดาทําขึ้นก็จําไดวาเปนแม เหตุการณนี้เปนเหตุการณ
ตอนทายเรื่องที่ตอเนื่องกับตอนที่สังขปรากฏกายในรูปทองกลางงานเตนรําหนากาก ซึ่งเทียบได
กับตอนพระสังขถอดรูปตีคลีในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ  

จะเห็นไดวาในฉบับบทละครเวทีมีการเชื่อมตอนพระสังขถอดรูปและตอนพระ
สังขพบมารดาเขาไวดวยกันเปนฉากเดียว โดยเมื่อสังขเผยตนในรูปทองกลางงานเตนรําทุกคนตาง
ยอมรับสังข แตภายหลังเมื่อสังขเห็นเรื่องบนกอนเคกและไดพบแม ทําใหทุกคนรูวาสังขเปนเพียง
ลูกของคนครัวก็แสดงทาทางรังเกียจ ในขณะที่รจนามองวานั่นคือตัวตนที่แทของสังข และเธอ
ยอมรับในตัวตนนั้นมิใชเพียงสิ่งจอมปลอมภายนอก จะเห็นไดวาการนําเสนอเหตุการณทั้งตอนนี้
ในฉากเดียวสามารถแสดงถึงแนวความคิดในประเด็นการยอมรับตัวตนที่แทจริงซึ่งเปนแกนเรื่อง
ของฉบับนี้ได ทั้งยังทําใหเร่ืองกระชับข้ึนอีกดวย 

2.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณเปนลักษณะที่พบไดมากในวรรณกรรมเรื่อง

สังขทองทั้งสี่ฉบับ แมวาสวนใหญจะใชโครงเรื่องหลักจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯ แตเมื่อ
พิจารณารายละเอียดของแตละเหตุการณแลว พบวามีการดัดแปลงใหแตกตางออกไปจากบท
ละครนอก พระราชนิพนธฯหลายตอนดวยกัน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณใน
วรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับมี 4 ลักษณะดวยกัน คือการเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหมีความ
สมเหตุสมผล การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหมีลักษณะรวมสมัย การเปลี่ยนแปลงเหตุการณให
สะทอนสภาพสังคมรวมสมัย และการเปลี่ยนแปลงเหตุการณเพื่อความตลกขบขัน  

2.3.1 การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหมีความสมเหตุสมผล 
ก. บทละครเวที  
วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับบทละครเวที พบวามีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ

ใหมีความสมเหตุสมผล ประกอบดวย 2 ลักษณะดวยกัน ไดแกการลําดับเหตุการณการชวยเหลือ
ตัวเอก และวิธีชวยเหลือเพื่อใหตัวเอกถอดรูป ดังจะวิเคราะหใหเห็นตอไปนี้ 
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1) การลําดับเหตุการณการชวยเหลือตัวเอกใหม 
ในบทละครนอกนั้น  เร่ิมที่พญานาคชวยสังขจากน้ํา แตไมสามารถเลี้ยงมนุษย

ได จึงสงใหนางยักษพันธุรัตเปนผูชวยเหลือตอไป  แตในบทละครเวทีมีการปรับเปล่ียนลําดับการ
ชวยเหลือของผูชวยเหลือทั้งสองนี้  โดยใหพันธุรัตเปนผูชวยเหลือกอน เพราะสังขลอยมาติดที่ริม
หาดเมืองพันธุรัต หลังจากที่สังขรูความจริงวาเมืองพันธุรัตเปนเมืองคนประหลาดแลวหนีไป จึงได
ไปพบกับแกงคนาคาคิดสภายหลัง ซึ่งแกงคนาคาคิดสก็เทียบไดกับพญานาคภุชงคในบทละคร
นอก  ทั้งนี้ นาจะเปนการปรับลําดับของเรื่องใหมีความสมเหตุสมผล  เพื่อเชื่อมใหเหลานาคาคิดส
เปนผูชวยเหลือตอไปในตอนที่เขาไปในเมืองสามนต  เพราะหากพิจารณาบทบาทของทาวภุชงคใน
บทละครนอกแลวจะเห็นวาเปนเพียงผูชวยเหลือที่มีบทบาทสั้นๆในการเชื่อมโยงจากการชวยเหลือ
พระสังขจากน้ําไปสูนางพันธุรัต  เพียงเทานั้นก็หมดบทบาท  ในขณะที่บทบาทของแกงคนาคาคดิส
นั้นดําเนินตอเนื่องไปตั้งแตเร่ิมปรากฏจนจบเรื่อง 

2)  วิธีชวยเหลือเพื่อใหตัวเอกถอดรูป 
ในบทละครนอก  พระอินทรใชวิธีทาตีคลีเพื่อใหพระสังขถอดรูปดังที่ไดกลาวไป

แลวในหัวขอผูที่ทําใหถอดรูป  แตในบทละครเวทีมีการดัดแปลงสวนสําคัญที่เชื่อมโยงกับแนวคิด
หลักและการตีความในเรื่อง  คือการใหยอมรับตนเอง ดังนั้นวิธีชวยเหลือในที่นี้จึงเปนการพูดให
สํานึกจากทั้งรจนา และจันทเทวี  รจนาพูดใหสังขเขาใจวาเปลือกนอกจอมปลอมไมใชส่ิงที่เธอ
ปรารถนา และคําพูดของแมก็ทําใหสังขสํานึกเชนกัน ดังบทสนทนานี้ 

 
จันท ดิฉันทําผิดตอเขา  เพียงเพราะเขาไมเหมือนที่ดิฉันอยากใหเขาเปน   ดิฉันทํา 
 ใหเขาเสียใจ  ทําใหเขาหนีไป  ดิฉันวิ่งตามหาเขา  ...ทุกที่...จนฟนเฟอน  
 (กับรจนา)  ขอโทษคะที่ทําใหคุณหนูถูกตําหนิ 
สังข  (หลังจากนิ่งเงียบอยูนาน  ในที่สุดก็เอยมาอยางแผวเบา)  ...แม 
จันท (กมหนาแตพูดอยางชัดเจนทุกคํา) ไมวาเขาจะอยูที่ไหน หรือเปนอยางไร  เขา 
 ก็ยังเปนลูกสังขของดิฉันเหมือนเดิม (กับสังข ยิ้มให) ขอโทษคะ คุณ   
 (กมหนา แลวเดินออกไป) 

                                                                       (บทละครเวที  2547:38) 
 
คําพูดของแมทําใหสังขสะเทือนใจและไดสํานึกวาแมยินดีจะรักที่ตัวตนที่แทจริง

ของเขา จึงทําใหสังขถอดรูปทองออกมาเปนรูปแทของตนในที่สุด 
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ข. การตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดลอม 
1) การครองเมือง 
สําหรับเหตุการณการครองเมืองในบทละครนอกพระราชนิพนธฯ นั้น ทาวสามล

ยกบานเมืองใหพระสังขครอง พระสังขจึงตองกลับไปครองเมืองยศวิมลกับบิดามารดา แตในฉบับ
การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม พระสังขครองเมืองสามล และไดใชกฎ 3 ขอในการสรางเมืองใหอยู
ไปนานถึงเจ็ดชั่วโคตร ซึ่งเหตุการณนี้ก็ยังคงเปนการเชื่อมเขากับการดัดแปลงในเหตุการณกอน
หนา ซึ่งมีการดัดแปลงใหพระอินทรตั้งคําถามเกี่ยวกับการสรางเมืองใหอยูไดนานถึงเจ็ดชั่วโคตร 
และเจาเงาะก็ตอบถูกตองดวยกฎ 3 ขอของการรักษาสิ่งแวดลอม ฉบับนี้จึงมีการดัดแปลง
รายละเอียดเหตุการณของการครองเมืองใหสมเหตุสมผลข้ึน ดวยการใหพระสังขครองเมืองสามล 
เพื่อจะไดใชกฎสามขอนั้นในการสรางเมืองใหไดเจ็ดชั่วโคตรดังที่เจาเงาะอธิบายไว ทั้งยังไมมีการ
ถอดรูปเปนพระสังขทองแตอยางใด นอกจากนี้ การจบเรื่องดวยเหตุการณที่เจาเงาะครองเมือง
สามลนี้ยังเหมาะสมกับชวงตอนที่ตัดมานําเสนอ คือตอนที่ 8 พระสังขตีคลี ซึ่งเริ่มตอนจาก
เหตุการณที่พระอินทรลงมาชวยเหลือพระสังขจนถึงตอนที่พระสังขไดครองเมืองสามล 

ค. การตูนวรรณคดีไทย 
1) เจาเงาะถอดรูประหวางที่อยูกับนางรจนา 
ในบทละครนอก เร่ืองสังขทอง พระราชนิพนธฯ ระหวางที่เจาเงาะอยูกับนาง

รจนาไดถอดรูปเปนพระสังข จนกระทั่งวันหนึ่งนางรจนาลอบนํารูปเงาะของพระสังขไปเผาขณะที่
พระสังขหลับ แตพระสังขตื่นมาพบเสียกอน และนางรจนาไมสามารถทําลายรูปเงาะได ตั้งแตนั้น
มาเจาเงาะก็ไมยอมถอดรูปอีกเลย แตในฉบับการตูนนิทานไทย เมื่อเจาเงาะและนางรจนาถกูขับไล
ใหไปอยูกระทอมปลายนา เจาเงาะไมเคยถอดรูปใหนางรจนาเห็นรูปที่แทจริงแมแตคร้ังเดียว และ
นางรจนาก็ไมเคยขอรองใหเจาเงาะถอดรูปแตอยางใด นางยินดีอยูกับเจาเงาะ และจะเสียใจก็
เพียงเรื่องที่ไมมีโอกาสไดดูแลพอแม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดเรื่องความกตัญู และเรื่องการ
พิจารณาคนวานางรจนาไมพิจารณาเจาเงาะเพียงรูปรางภายนอก ทําใหเร่ืองมีความสมเหตุสมผล
สอดคลองกับแนวคิดดังกลาว 

2.3.2 การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหมีลักษณะรวมสมัย  
ก. บทละครเวทีเรื่องมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย 
1) จันทเทวีถูกขับไลออกจากเมือง 
ในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ระบุวานางจันทเทวีถูกทาวยศวิมลไลออกจาก

เมือง นางจึงไปอาศัยอยูกับตายายที่กระทอมชายปา ดังความตอไปนี้ 
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  เมื่อนั้น   โฉมจันทกัลยามารศรี 
 อยูดวยยายตาไดหาป  ยากแคนแสนทวีทุกเวลา 
 ครั้นค่ําตักน้ําตําขาว  ครั้นรุงเชาเจาเขาปา 
 เก็บผักเที่ยวหักฟนมา  กัลยาคาขายไดเล้ียงตัว 
      (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ  : 20) 
 
จากขอความขางตน จะเห็นไดวาขณะที่นางจันทเทวีไดไปพักอาศัยอยูกับตา

ยาย นางใชชีวิตอยูอยางลําบากยากเข็ญ ฉบับบทละครเวทีไดถายทอดความลําบากยากเข็ญของ
จันทเทวีออกมาในตอนนี้เชนกัน แตมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆของเหตุการณนี้ไป ดัง
ความตอไปนี้ 

 
2. ภายในกระตอบสังกะสีใตทางดวน... 
จันทเทวีในสภาพที่ดูทรุดโทรมซอมซอ เขามาพรอมกับรถเข็นเก็บของเกา เธอ

เหนื่อยและหงุดหงิด 
จันท (พึมพําดา พลางลําเลียงของในรถเข็นมาวางเก็บ) เงียบไปเลย ไอพวกปาก

อยางใจอยาง! หน็อยมาทําเปนสงสาร “นี่เมียเจาเมืองที่ออกลูกเปนถุงน้ําคร่ําใชม้ัยเนี่ย... 
โถผัวทิ้งเลยตองมาเก็บของเกา...ทําไมไมเอาลูกไปออกงานเก็บเงินละ” แมแกสิเอาแกไป
ขอทาน! 

(บทละครเวที 2547:3) 
 
ขอความนี้แสดงใหเห็นวาฉบับบทละครเวทีไดดัดแปลงสถานที่จากกระทอมตา

ยายชายปา มาเปนกระตอบสังกะสีใตทางดวน ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของคนจนรอนเรในปจจุบัน ทั้ง
ยังดัดแปลงใหจันทาตองมาอยูอาศัยเพียงผูเดียวหาไดรับการชวยเหลือจากตายายดังเชนในบท
ละครนอก พระราชนิพนธฯ ไม ซึ่งเปนลักษณะการดัดแปลงใหมีความรวมสมัย นําเสนอสภาพ
สังคมเมืองในปจจุบันที่ผูคนตองอยูรอดไดดวยตนเอง ยากจะพึ่งพาขอความชวยเหลือจากใครได 

2) สถานที่ที่พันธุรัตหามไมใหพระสังขไป 
ในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ กลาวไววา กอนที่นางพันธุรัตจะออกไปหา

อาหารในปา ไดกําชับกับพระสังขเร่ืองสถานที่ที่นางพันธุรัตหามไมใหพระสังขไป คือบริเวณบอน้ํา 
และหอขางหัวนอน ดังความวา 
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แมจะไปปาเจ็ดราตรี  พันปจงฟงแมส่ังสอน 
บอน้ําซายขวาเจาอยาจร  หอขางหัวนอนเจาอยาไป        
                        (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:72) 
 
สวนสถานที่ที่พันธุรัตในฉบับบทละครเวทีหามไมใหสังขไปคือคายนอกเมือง

โดยใหเหตุผลวาสังขยังมีฝมือไมถึงพอที่จะไปฝกที่คายนั้น ซึ่งเปนการเปลี่ยนสถานที่ใหเหมาะสม
กับการดัดแปลงแนวเรื่องใหเปนเหตุการณในปจจุบัน 

3) พระสังขพบของวิเศษ 
ของวิเศษที่พระสังขพบในบทละครนอกประกอบดวย บอเงินบอทอง รูปเงาะ 

เกือกแกว และไมเทาทอง ซึ่งเปนของวิเศษที่เปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินเรื่องในตอนตอไปที่พระ
สังขเดินทางเขาไปในเมืองสามล นอกจากของวิเศษเหลานี้จะมีผลสําคัญตอการดําเนินเรื่องแลว 
ยังสําคัญตอแกนเรื่องของเรื่องสังขทอง เนื่องจากพระสังขไดชุบตัวในบอทองทําใหมีลักษณะ
งดงามขึ้น ใชรูปเงาะอําพรางรูปรางที่แทจริงของตนเอง และมีไมเทากับเกือกแกวที่ทําใหเหาะเหิน
เดินอากาศได ยามที่พระสังขอยูในรูปเงาะนั้นผูคนตางดูถูกวาเปนเพียงเงาะปาบาใบ แตเมื่อพระ
สังขเผยรูปทองในตอนทายก็เปนที่ยอมรับ แสดงถึงแนวความคิดของการพิจารณาคน วาไมควร
พิจารณาเพียงรูปรางภายนอก  

สําหรับแนวความคิดนี้ ฉบับบทละครเวทีไดนํามาตีความเปนแกนความคิดของ
เร่ืองที่วา “รูปสุวรรณอยูชั้นใน” โดยนําประเด็นของสิ่งอําพรางกายมาดัดแปลงใหของวิเศษที่พระ
สังขพบเปนเครื่องแตงกายชุดโชวที่มีลักษณะชุดเงาะ และบอทองเปนเพียงสีทองที่เช็ดออกได ซึ่ง
เปนการดัดแปลงรายละเอียดของเหตุการณใหมีลักษณะรวมสมัยเหมาะสมกับการดัดแปลงใหเปน
เร่ืองที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน  และยังเปนการดัดแปลงเพื่อใหสอดคลองกับแกนเรื่อง เพราะของวเิศษ
ในฉบับนี้เปนเพียงสิ่งอําพรางรูปกายเทานั้น แตส่ิงที่สําคัญที่สุดคือตัวตนที่แทของตัวละครเอกเอง
หาใชรูปทองของวิเศษที่ทาทับไวไม เห็นไดจากตอนที่สังขเผยรูปเปนทองในตอนทาย ก็ไมไดรับการ
ยอมรับจากรจนา หากเธอยอมรับเขาเพียงตัวตนที่แทจริงและความดีงามซึ่งปราศจากของปลอม
ใดๆเสริมแตงเทานั้น  

4) นางพันธุรัตมอบของวิเศษใหกอนตาย และออกเดินทางตอไปถึง
เมืองสามล 

ของวิเศษที่นางพันธุรัตมอบใหพระสังขกอนที่จะอกแตกตายในบทละครนอก 
พระราชนิพนธฯ คือมหาจินดามนตที่ชวยใหสามารถเรียกเนื้อเรียกปลาได ซึ่งพระสังขไดนําไปใช
เมื่อคร้ังที่พอตากลั่นแกลงใหเจาเงาะและหกเขยออกหาเนื้อหาปลา หากใครหาไมไดจะถูกลงโทษ
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โดยเนรเทศออกจากเมือง ความที่พระสังขมีมหาจินดามนตที่นางพันธุรัตใหไวนี้จึงทําใหหาเนื้อหา
ปลาไดมากกวาใคร ฉบับบทละครเวทีไดนําเอาลักษณะเดนของมหาจินดามนตนี้มาตีความเปนสิ่ง
ที่สามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอยางไดในยุคปจจุบัน นั่นก็คือเงินทอง ซึ่งผูผลิตนําเสนอออกมาใน
รูปแบบอันเกี่ยวเนื่องกับระบบทุนนิยมของสังคมรวมสมัย ดวยการดัดแปลงมหาจินดามนตใหเปน
บัตรเครดิตมินิที่สังขนําไปซื้อองคกรอาหารทะเลและกรมปศุสัตว เพื่อแกปญหาเมื่อถูกพอตากลั่น
แกลง สงผลใหพอตาเกิดปญหาในทายที่สุด เพราะไมมีเนื้อสัตว และเนื้อปลาสงใหการไฟฟา ทําให
เกิดไฟดับในงานเตนรําสวมหนากาก ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเร่ืองราวคลี่คลายในที่สุด 

5) เจาเงาะและรจนาถูกขับไลออกจากวัง เจาเงาะถอดรูประหวางทาง 
ในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ เมื่อทาวสามลเห็นวานางรจนาเลือกเอาเจา

เงาะปาบาใบเปนพระสวามีก็บันดาลโทสะ ไลเจาเงาะและนางรจนาไปอยูที่กระทอมปลายนา เมื่อ
เจาเงาะและนางรจนาไปถึงกระทอมปลายนา เจาเงาะก็ถอดรูปเงาะใหนางเห็นรูปทองภายใน แต
ฉบับบทละครเวทีไดดัดแปลงใหสามนตไลเจาเงาะและรจนาออกจากสามนต     ทาวเวอรไปคาย
กักกัน ซึ่งเปนที่คุมขังบุคคลที่ทําผิดแทนที่จะเปนกระทอมปลายนา  ระหวางทางที่ทั้งสองเดินทาง
ไปยังคายกักกัน เจาเงาะก็ไดถอดชุดเงาะออกเพื่อใหรจนาเห็นรูปที่แทจริงของตน ซึ่งหาใชรูปทอง
ดังเชนในบทละครนอก พระราชนิพนธฯไม ดังขอความตอไปนี้ 

 
สังขแตะที่ปลายของหนากากเห็นวาลอกออกได เขาพยายามแกะหนากากหนัง

ออกมาจนสําเร็จ 
รจนาพิจารณาใบหนาที่แทจริงของสังข ซึ่งสีทองหลุดลอกออกหมดแลว เธอแตะหนา

เขาอยางแผวเบา 
รจนา เธอเปนใคร 
สังข  ฉันชื่อสังข ...หนาฉันเปนสีทองหรือเปลา 
รจนา  (สายหนา) เธอเปนอะไร ทําไมถึงปลอมตัว 
สังข นี่แหละตัวจริง ฉันถูกจับมากับแกงคนาคา.. (นึกได) ฉันตองชวย 
            พวกเขา! 
                                                      (บทละครเวที 2547 : 27) 
 
ดังที่ไดกลาวไววา ฉบับบทละครเวทีตีความเรื่องรูปสุวรรณอยูชั้นในวารูป

สุวรรณคือการยอมรับตัวตนที่แทจริงของตนเอง และความดีงามภายในที่มีคากวาความงาม
จอมปลอม ดังนั้น การถอดรูปของเจาเงาะในเหตุการณนี้ จึงเปนการถอดรูปใหนางรจนาเห็น
ตัวตนที่แทจริงของสังข และนางรจนาก็ยอมรับในตัวตนที่แทจริงของสังข หาใชยอมรับในรูปทองที่
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งามแตเพียงเปลือกไม นอกจากนี้ ยังเห็นไดวาการดัดแปลงในลักษณะนี้แสดงถึงลักษณะรวมสมัย  
ทั้งในเรื่องของสถานที่ที่ตัวละครเอกจะเดินทางไปหลังจากถูกขับไลออกจากเมือง และเหตุการณ
การถอดรูปที่เปนเพียงการถอดหนากากที่ใชปลอมตัว หาใชการถอดรูปเงาะซึ่งเปนของวิเศษไม 

6) วิธีที่ตัวเอกไดพบมารดา 
ในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ วิธีที่ตัวเอกไดพบกับมารดานั้นก็เพราะการจํา

รสมือในการทําอาหารได และทราบไดจากชิ้นฟกที่นางจันทเทวีแกะสลักเปนเรื่องราวของตนกับ
พระสังข  แตในบทละครเวทีไดมีการดัดแปลงใหมีลักษณะรวมสมัยดวยการใหตัวเอกทราบเรื่อง
จากกอนเคกรูปหอยสังขที่มารดาตกแตงดวยน้ําตาลเปนเรื่องของสังข  เปนการดัดแปลงอาหารไป
เปนอีกชนิดหนึ่งที่เขากับปจจุบัน และยังคงความสําคัญของเรื่องที่ตัวเอกไดพบมารดาเพราะทราบ
เร่ืองจากอาหารไว 

ข. การตูนภาพเคลื่อนไหว 
1) พระสังขแขงตีคลีกับพระอินทร 
เหตุการณที่พระอินทรแปลงกายลงมาทาตีคลีเอาบานเอาเมืองกับทาวสามล 

ทาวสามลจึงใหทั้งหกเขยชวยลงแขงแทน แตปรากฏวาทั้งหกเขยแพราบคาบ นางมณฑาจึงออก
ความเห็นขอใหเจาเงาะมาชวย สุดทายเจาเงาะก็ถอดรูปลงแขงขันตีคลีกับพระอินทร ซึ่งจากการ
บรรยายการตีคลีในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ จะเห็นไดวาเปนการแขงขันอยางสงางามดวย
ทั้งสองฝายตางมีฤทธิ์มาก และการแขงขันจบลงดวยเวลาไมนานนักเมื่อพระอินทรยอมออนขอให 
ดังความวา 

 เมื่อนั้น   อัมรินทรปนฟาฟุงเฟอง 
ควบมามุงหมายชายชําเลือง ยักเยื้องยางทาสงางาม 
ทรงเลี้ยงลูกคลีตีเดาะ  พระอินทรเหาะขึ้นจากทองสนาม 
พระสังขไมพรั่นครั่นคราม  เหาะตามติดพันกระชั้นชิด... 
 เมื่อนั้น   พระอินทรแกลงออนหยอนมือให 
ชักมาที่นั่งรั้งรอไว  แลวแกลงวาไปดวยวาจา… 
                               (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:216-217) 
 
ในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหว  ไดมีการดัดแปลงเหตุการณนี้ ใหตางมี

ลักษณะรวมสมัยมากขึ้น ผูผลิตจําลองสนามตีคลีระหวางพระอินทร และพระสังขใหเปนเหมือน
การแขงขันสนามฟุตบอลในปจจุบัน มีการถายทอดสด รวมทั้งมีผูพากยคอยบรรยายเหตุการณที่
เกิดขึ้นในสนาม และไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนแขนงตางๆมากมาย นอกจากนี้ ยังเปนการ
แขงขันที่ใชเวลาคอนขางมาก และเนนความสนุกสนานตลกขบขัน จากกลวิธีที่พระอินทรนํามาใช
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แขงขัน ไมวาจะเปนการสรางภาพลวงตาแยกรางเปนหลายคน รวมทั้งกลอุบายตางๆ และวิธีการ
เลนในบางตอนนาจะไดแรงบันดาลใจมาจากการเลนควิดดิก กีฬาชนิดหนึ่งจากเรื่องแฮรร่ี พ็อต
เตอร (เจ เค โรวลิง) เชน การเหาะขึ้นไปบนฟาตามหาลูกคลีขนาดเล็กที่ดูราวกับวาจะมีชีวิต (คลาย
กับลูกสนิซ) เปนการตั้งใจดัดแปลงใหเหตุการณดังกลาวมีความรวมสมัยอยางชัดเจน อีกทั้งยังเปน
การเสริมเร่ืองในตอนนี้ใหสนุกสนานเหมาะกับผูเสพที่เปนเยาวชนซึ่งมีความสนใจเกมกีฬา และ
การดัดแปลงโดยนําเหตุการณมาเชื่อมโยงเขากับเร่ืองที่เปนที่นิยมของเยาวชนในปจจุบันอยางเรือ่ง
แฮรร่ี พ็อตเตอร ก็ยิ่งทําใหเขาถึงผูเสพไดดีข้ึน 

ค. การตูนวรรณคดีไทย 
1) เหตุที่ทาวภุชงคสงพระสังขไปใหพันธุรัตเลี้ยง 
ในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ เหตุที่ทาวภุชงคสงพระสังขไปใหนาง

พันธุรัตเลี้ยงก็เพราะคิดถึงนางพันธุรัตที่เปนยักษหมาย จึงสงพระกุมารไปอยูดวย แตในฉบับ
การตูนวรรณคดีไทยใหเหตุผลวาเหตุที่ทาวภุชงคสงพระสังขไปอยูกับนางพันธุรัต ก็เพราะภารกิจ
ของพญานาคมีเยอะไมมีเวลาเลี้ยงดู ซึ่งเปนการดัดแปลงรายละเอียดของเหตุการณใหเหตุผลงาย
ข้ึน ทําใหผูเสพซึ่งเปนเด็กเขาใจได  และเปนเหตุผลที่มีลักษณะรวมสมัย เพราะผูคนในปจจุบันตาง
ทํางานนอกบานจนไมมีเวลาดูแลบุตรหลาน ประเด็นนี้นาจะเปนสวนที่ผูผลิตสอดแทรกไวในฉบับ
การตูนวรรณคดีไทยเพื่อส่ือสารกับผูเสพดวยลักษณะของสังคมปจจุบัน 

2) สถานที่ที่พันธุรัตหามไมใหพระสังขไป 
ในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ สถานที่ที่นางพันธุรัตหามไมใหพระสังข

ไปคือบริเวณครัวไฟและบอน้ํา แตในฉบับการตูนวรรณคดีไทย สถานที่ที่นางพันธุรัตหามไมใหพระ
สังขไปคือปราสาทตองหาม ซึ่งเปนลักษณะของการรับเอาแนวนิยมของนิทานในปจจุบันที่รับมา
จากตะวันตกเขามาดัดแปลง ใหสถานที่ตองหามดูลึกลับและมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ จาก
ภาพประกอบจะเห็นไดวา พระสังขเดินขึ้นบันไดวนเพื่อไปดูวาบนปราสาทมีอะไรแอบซอนไว ซึ่ง
ลักษณะของฉากก็มีความรวมสมัยอยางตะวันตก  ดังภาพ 
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ภาพที่ 10 พระสังขข้ึนบันไดวนแอบเขาไปดูในปราสาท 
ที่มา : สังขทอง การตูนวรรณคดีชุดนทิานไทย,พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: ตนออ, 2540), 28. 
 

จากตัวอยางแสดงใหเห็นวา ผูผลิตตั้งใจดัดแปลงเหตุการณนี้ใหมีลักษณะรวม
สมัยเพื่อสรางความสนใจโดยใชประสบการณรวมของผูเสพ เพื่อใหเขาถึงผูเสพไดดียิ่งขึ้น 

ง. การตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดลอม 
1) พระอินทรทราบเรื่องเจาเงาะ  
ในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ พระอินทรทราบเรื่องเจาเงาะและนาง

รจนาโดยทิพอาสนของพระองคที่เคยออนกลับกระดาง จึงสองทิพยเนตรดู และพบวานางรจนา
ตองทนทุกขเพราะเจาเงาะไมยอมถอดรูป เปนเหตุใหพระอินทรเขาชวยเหลือดวยการลงมาทาทาว
สามนตตีคลีเอาบานเมือง แตในฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
เหตุการณนี้ใหเขาใจงายขึ้นและมีลักษณะรวมสมัย พระอินทรเดินทางมาทํางานตามปกติ แตโตะ
ประจําตําแหนงกลับแข็งกระดาง เมื่อสองแวนขยายวิเศษ ซึ่งเปนเครื่องมือที่พระอินทรใชสองตรวจ
ตราโลกมนุษยลงมายังโลกจึงไดรูเร่ืองราว จากเหตุการณดังกลาวจะเห็นไดวามีการดัดแปลง
องคประกอบยอยของเหตุการณใหมีลักษณะรวมสมัย จากทิพอาสนเปนโตะประจําตําแหนง และ
เปลี่ยนใหทิพยเนตรเปนแวนขยายวิเศษ ซึ่งนับเปนการดัดแปลงใหผูเสพเขาใจงายขึ้น 

2)  วิธีที่พระอินทรชวยพระสังข 
วิธีที่พระอินทรแปลงกายลงมาชวยพระสังขตามเหตุการณที่ปรากฏในบทละคร

นอก พระราชนิพนธฯคือ พระอินทรแปลงกายลงมาทาตีคลีกับทาวสามนตเพื่อเอาบานเอาเมอืง แต
ในฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมระบุไววา พระอินทรไดแปลงรางลงมาเปนทาวสักกะ และยก
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ทัพมาประชิดเมืองสามนตหวังตีเอาเวียงชัย แตทาวสามนตทําใจดีสูเสือกลาวตอรองใหใชวิธีอ่ืนสู
เพื่อมิใหมีใครตองเสียเลือดเนื้อ ฝายทาวสักกะจึงเสนอใหตอบคําถามที่วา ทําอยางไรใหเมืองอยูได
ยาวนานถึงเจ็ดชั่วโคตร อันเปนคําถามที่เจาเงาะตอบไดถูกตองและชวยใหพอตายอมรับเจาเงาะนั่นเอง 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณใหเปนการตั้งคําถามแทนการแขงขันตี
คลี ก็เพื่อนําเสนอแนวความคิดอันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นอันกําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน คือเร่ืองการ
ดูแลใสใจธรรมชาติ หรือแนวนิยม “Back to The Nature” แมฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมจะ
สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ.2536 แตแนวนิยมนี้ก็ไดรับการรณรงคเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน อันมีที่มาจาก
ภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่งเปนประเด็นที่ทุกประเทศใหความสนใจกันอยูในขณะนี้ จึง
กลาวไดวาผูผลิตใชกลวิธีการดัดแปลงรายละเอียดเหตุการณดังกลาวเพื่อนําเสนอแนวคิดอันมี
ลักษณะรวมสมัยเปนสําคัญ  

3) วิธีที่พระสังข หรือเจาเงาะชวยเหลือพอตา 
ดังที่ไดกลาวไปแลววาในฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม วิธีที่พระอินทรใช

ชวยเหลือเจาเงาะคือการแปลงรางลงมาแลวตั้งคําถามเพื่อเดิมพันเอาบานเอาเมืองกับทาวสามนต 
ซึ่งวิธีที่เจาเงาะใชในการชวยเหลือพอตามก็คือการตอบคําถามดังกลาว พรอมทั้งยังอธิบายแนว
ทางการปฏิบัติในการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอีกดวย รายละเอียดของเหตุการณนี้เชื่อมโยง
กับวิธีชวยเหลือของพระอินทร คําตอบของเจาเงาะในคําถามคือกฎ 3 ขอที่เจาเมืองและประชาชน
ทุกคนตองปฏิบัติตาม ไดแก ทํานุบํารุงแมน้ําปาไมที่มีอยูใหอุดมสมบูรณเหมือนเดิมทุกอยาง
ตลอดไป การหามการตัดไมทําลายของปา หรือลาสัตวตามใจชอบ และใหทุกคนรูจักกินพอดี อยู
พอดี ไมใชขาวของหรือกินอยูอยางสุรุยสุราย (การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม 2536: 12) เปน
แนวทางที่ดัดแปลงใหมีลักษณะรวมสมัยเขากับการใชชีวิตอยางพอเพียง เพื่อใหอยูไดในสังคม
ปจจุบัน ไมหลงใหลไปตามกระแสของทุนนิยมพาใหฟุงเฟอ ผูผลิตนําเสนอแนวทางชวยกันแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ปลุกจิตสํานึกใหเยาวชนหันมาดูแลใสใจธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อใหคงอยูไปนานชั่วลูกชั่วหลาน   

2.3.3 การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหสะทอนสภาพสังคมรวมสมัย 
ก. บทละครเวที 
1) สาเหตุที่ตัวเอกถูกมเหสีฝายซายฆา   
ในบทละครนอกนั้นเปนเพราะนางจันทเทวีทําลายหอยสังขดวยการทุบและเผา

ทําลาย  ทําใหพระสังขไมมีที่กําบังตัว คนจึงเอาขาวไปบอกรูถึงหูนางจันทา นางจึงใหเสนามาทํา
รายพระสังข  สวนในบทละครเวทีมารดาไมไดทําลายหอยสังข แตจันทเทวีทํารายจิตใจของสังข
ดวยคําบนวาเนื่องมาจากความเหน็ดเหนื่อย และความยากลําบากเพราะการที่ลูกเกิดมาเปนหอย
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นั่นเอง  ทําใหสังขนึกนอยใจ และไปตามหาพอ แตกลับถูกจันทาทํารายเพราะไมตองการใหสังข
พบกับพอ  แมวาแมไมไดทํารายสังขโดยตรง แตก็เปนเหตุใหสังขตองหนีไปหาพอจนถูกทําราย 
แสดงใหเห็นวาในละครเวทีนี้ตองการนําเสนอเกี่ยวกับปญหาครอบครัว โดยใหสังขเปนตัวแทนของ
เด็กที่ครอบครัวมีปญหา และตองการความรักความอบอุนจากพอแม  การนําเสนอปญหานี้พบได
อีกในตอนของแกงคนาคาคิดส ดังตัวอยาง 

 
ตัวเล็ก ...มึงอยากตายจริงเหรอ หรือวาหนีอะไรมา 
  (สังขยังนิ่งเงียบ)  ...พวกเราก็หนีเขามาเหมือนกัน 
บอย ตอนแรกก็หนีออกจากบาน 
บ๊ิค  ตอนนี้ก็หนีไอพวกสก็อต 
สังข  ...สก็อต? 
บอย ก็ตํารวจนอกเครื่องแบบไง ... 
สังข  แตฉันเปนตัวซวย 
ฝตัวเล็ก เราก็ถูกเรียกวาตัวซวยทุกคนแหละ ถึงตองมาอยูดวยกันไง 
  (สังขมองไปที่ทุกคน เห็นวันดียังคงจองมองอยางไมไวใจ) 
ตัวเล็ก กู-ตัวเล็ก กูออกจากบานเพราะถูก...พอเลี้ยงรังแก 
บ๊ิค (กับสังข) กู-บิ๊ค พอกูมีเมียใหม แมจริงก็ไมเล้ียง ไมมีใครก็ตองออกมา 
บอย บอยวะ-พอหรือแมก็ไมรูวะโยนกูทิ้งน้ําตั้งแตเกิด แมง...ยังเสือกรอดมาได 

จนปานเนี้ย 
ตัวเล็ก (พูดถึงวันดีซึ่งนั่งหนาบึ้งดวยความไมพอใจ) นั่นวันดี พี่กู 
บอย พี่ภุหัวหนาแกงคคนเกา - 
บ๊ิค  แฟนพี่วันดีเคา - 
บอย ตายไปเมื่อปที่แลว - 
บ๊ิค  ติดเชื้อนะ - 
ตัวเล็ก พี่กูเลยตองคุมแกงคแทน... 
วันดี (กระโดดลงมาจาก “บัลลังก” ตวาดลั่น) ไมตองเสือกเรื่องกู 
สังข  ...ไมมีพอแมแลวอยูกันเองไดเหรอ 
วันดี (สวนกลับทันที) ไมมีสิวะดี ... 

                                                       (บทละครเวที 2547 : 20-21) 
 

จากตัวอยางแสดงใหเห็นวาเด็กพวกนี้ลวนแลวแตเปนเด็กเรรอนไรบาน  อัน
เนื่องมาจากปญหาครอบครัวเชนกัน  เหตุที่ทําใหสังขถูกทํารายจากแมเลี้ยงในเรื่องนี้เปนเหตุมา
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จากปญหาครอบครัว  ในขณะที่สาเหตุของการฆาพระสังขในบทละครนอกเปนเพราะสังขขาด
เกราะกําบังรางกายตนจากอันตรายมากกวา 

2) การไดคูครองดวยการเสี่ยงพวงมาลัย 
ในฉบับบทละครเวทีไดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณการเลือกคูของธิดา

ทั้งหก โดยเปลี่ยนจากพิธีเลือกคูที่ทาวสามลแจงไปยังหัวเมืองตางๆ เพื่อใหโอรสมาเลือกคู เปนงาน
พระธิดาเอื้ออาทรที่สามนตกําหนดใหผูบริจาคเงินมากที่สุดจึงจะมีสิทธิเลือกคู ดังเหตุการณ
ตอไปนี้ 

 
(ไฟฟอลโลวจับที่เจาชายผูเขารอบสุดทายเจ็ดคนซึ่งปรากฏตามมุมตางๆของโรง

ละคร ทุกคนแตงกายหรูหรา บางใสชุดนักธุรกิจ บางใสชุดเจาชาย บางใสชุดเต็มยศ 
เจาชายหมายเลขเจ็ดแตงกายแบบดารานักรองเพลงปอป สามนตกลาวแนะนําเจาชายที
ละคน) 

พรินซชารมมิง... เจาชายวิลเลียม...เจาชายแฮรี...เจาชายเดวิด... เจาชายฮาวคัม... 
เจาชายบอยแบนด...เจาชายเจปอป... เจาชาย...เอ! 

(นับ) หนึ่ง สอง สาม ส่ี หา หก เจ็ด (หันไปหาผูกํากับเวทีที่อยูดานใน กระซิบ) อีก
สามคนละ  หา...ถอนตัว... วะ! ถาจะเงินไมถึง... 

(กลบเกลื่อนผูชม) เยี่ยมเลย เจ็ดหนุม เจ็ดสาว พอดีเปะ คราวนี้ก็เหลือแคใครจะ
เลือกใครเทานั้นเอง ลูกๆ เลือกเลยจะ หลอๆรวยๆทั้งนั้น (หัวเราะ) 

                                                        (บทละครเวที 2547:23) 
 
จะเห็นไดวาเหตุการณนี้ดัดแปลงขึ้นใหสะทอนคานิยมของสังคมรวมสมัยใน

การพิจารณาคนจากทรัพยสินเงินทอง ซึ่งในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ เหตุการณนี้ถือเปน
เหตุการณเดนของเรื่องสังขทอง คือนางรจนาเสี่ยงพวงมาลัยเลือกเจาเงาะ ทําใหทั้งสองไดครองคู
กัน ในบทละครเวทีไดดัดแปลงใหเปนปลอกคอหนังที่มีนัยแสดงถึงความไมยินยอมของรจนา 
เพราะเธอถูกพอบังคับใหเลือกคูเหมือนกับการประมูลลูกสาวเพื่อหาเงินเขากระเปาตนเอง  ปลอก
คอหนังมีความหมายเหมือนการถูกบังคับใหอยูในความควบคุมของพอ เหมือนกับตนเองไมใช
มนุษย การเสี่ยงพวงมาลัยของรจนาในบทละครเวทีจึงดัดแปลงใหเปนการสวมปลอกคอหนังใหกับ
สังขแทน  
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3) วิธีที่พอตาทดสอบ  
วิธีที่พอตาทอสอบในบทละครนอกนั้นเริ่มดวยการใหหาเนื้อกอน แลวจึงใหหา

ปลา แตในบทละครเวทีมีการดัดแปลงโดยหาปลากอนแลวจึงใหหาเนื้อ และดูเหมือนไมไดให
ความสําคัญกับวิธีที่พอตาทดสอบในการหาเนื้อ  อาจเปนเพราะตองการเลือกเฉพาะสวนหลักที่
เดนในพฤติกรรมนี้มานําเสนอ  เพื่อเปนการคงเหตุการณหลักในสวนนี้ไวเพียงเรื่องเดียวเพื่อไมให
เร่ืองเยินเยอเกินไป เนื่องจากเปนบทละครที่เนนในการใชแสดง โดยสวนที่พอตาทดสอบนี้มีแฝง
ขอคิดบางประการที่นาสนใจไวดวย   ดังบทสนทนาตอไปนี้ 

 
สามนต ไอหนาโง! ปลอยใหใครมาซื้อองคกรการคาอาหารทะเลตอนนี้ไดไง 

หา?  ใหราคาซื้อดีเหรอ  งั้นก็ซื้อไปเถอะองคกรมันจะเจงอยูแลว  ที่
หนาโงมันไอเจ็ดคนนั่นตะหาก  ดีแตอวดหลออวดรวย ไมเห็นไดเร่ือง 
(เสียงโทรศัพทที่มือดังขึ้น รับโทรศัพท) อะไร...หา? เจ็ดคนนั้นโดน
เฉือนจมูกออกงานคนืนี้ไมได  ไปทําบาอะไรมา! 
(รับอีกสาย พูดกับหูฟง) เออฟงอยู! หา? ไอขอทานเอาอาหารทะเล
มาสงสิบกระสอบ! ใหมันไดอยางนี้สิ  (คิด)  เอาไปเททิ้งใหหมด!  ไม  
เอาไปบริจาคเด็กสลัม  ทําขาวหนาหนึ่งดวย-ลงรูปฉันใหญๆ!  เออ-
ฉันเปล่ียนใจแลว  บอกทุกคนวันนี้เล้ียงเนื้อตางๆแทน  ใช! ไมเอา
อาหารทะเล .. ใหพวกมันไปหาเนื้อแพงๆ มาใหมากที่สุด  ใครนอย
ที่สุด  โดนยึดทรัพย  ตบหนา  เยาะเยย  แลวเนรเทศ 
(โทรศัพท) กรมปศุสัตวเหรอ  อยาขายเนื้อใหไอเงาะดําเปนอัน
ขาด!  หา? ขายหุนใหใครไปนะ  อีกแลวเหรอ  แลวลูกเขยฉันเจ็ดคน
จะทํายังไง  เหรอ- ราคาดีมากเลยเหรอ  ..  งั้นก็ขายไปเถอะ  กรมนี้ก็
ขาดทุนอยูแลวนี่  ยังไงไอเงาะก็ไมมีปญญาซื้อเนื้อแพงๆหรอก 
(โทรศัพท)  กรมวัง!  งานเลี้ยงเย็นนี้เปนงานเตนรําสวมหนากากนะ   
ไมตองถาม!  ออกหมายใหมเดี๋ยวนี้เลย  เตรียมหนากากใหญๆให
ลูกเขยฉันเจ็ดคนดวย  ไมใชไอเงาะบา- ใหเจปอปโวย 

                                                            (บทละครเวที 2547:28) 
 
จากขอความนี้เปนการนําเสนอเหตุการณเชื่อมโยงกับประเด็นเกี่ยวกับสังคม

วัตถุนิยมในปจจุบัน และแนวคิดเรื่องความจอมปลอมที่เปนแนวคิดสําคัญ ดวยการลอเลียนและเสียดสี
ผูที่มีอํานาจปกครองบานเมืองที่ใชอํานาจในทางมิชอบ ในตอนที่สามนตจัดการเกี่ยวกับธุรกิจของตน 
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4) ของแลกเปลี่ยนระหวางตัวเอกกับเขยทั้งหก 
ของแลกเปลี่ยนในบทละครนอกนั้นคือการแลกเนื้อกับหู และแลกปลากับจมูก สวน

ในบทละครนอกไดมีการแลกปลากับปลายจมูกเชนกัน แตเปนการเชื่อมโยงกับเร่ืองที่ตีความเกี่ยวกับ
ตัวตนที่แทจริง คือการขอแลกปลากับของปลอมทั้งหมดที่มีอยูในตัวของหกเขย  ปลายจมูกที่ขอแลกใน
บทละครเวทีคือซิลิโคนที่เปนหนึ่งในบรรดาของปลอมในรางกายของบรรดาหกเขย  การดัดแปลงนี้เปน
สวนที่นําเสนอความคิดไดอยางคมคาย และมีการเสียดสีสังคมโดยนําเรื่องการศัลยกรรมพลาสติกที่เปน
ที่นิยมในปจจุบัน มาผูกรอยเขากับแนวความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณจอมปลอม ที่ใชปดบังตัวตนที่
แทจริงอันเปนแนวคิดสําคัญของเรื่องมานําเสนอ  รวมทั้งขาวของติดตัวทั้งหกเขยที่ลวนแตเปนของ
ปลอมมาและกับปลา ยังแสดงใหเห็นถึงเปลือกนอก คนเราสรรหาสินคาแบรนดเนมราคาแพงมาประดับ
ตนเองเพื่อใหคนอื่นมองวาตนดูดีมีรสนิยม แตที่แทจริงก็ลวนเปนเพียงของปลอมทั้งสิ้น 

5) พระสังขเผยรูปทอง 
เหตุการณนี้อยูในตอนที่พระอินทรแปลงกายลงมาประชิดเมืองสามล ทาว

สามลขอตอรองพระอินทรจึงเสนอใหแขงขันตีคลีแทนการรบกัน เมื่อทาวสามลใหหกเขยมาแขงตี
คลีกับพระอินทร ปรากฏวาทั้งหกเขยพายแพ จึงโปรดใหนางมณฑาไปขอรองใหเจาเงาะมาชวย แต
ในบทละครเวทีไดตัดเหตุการณดังกลาวออกทั้งหมด คงไวเพียงการกลาวถึงพระอินทรในชื่อของ
เมืองหนึ่งวา สหรัฐอินทรา ผูที่เขาซื้อการไฟฟาของสามนตทาวเวอรไป ทําใหไฟในงานเตนรําสวม
หนากากดับ ตัวละครสามนตเขาสูภาวะวิกฤตในตอนนี้ เปนเหตุใหสามนตและหกเขยเปดเผย
ตัวตนที่แทจริงวามีไมไดรํ่ารวยจริง และแลวสังขก็เปนผูที่เขามาแลวไฟฟาก็สวางขึ้นอีกครัง้ โดยเผย
ตัวในรูปทอง และประกาศวาตนเปนผูซื้อการไฟฟา องคกรอาหารทะเล และกรมปศุสัตวมาคืนให
สามนตได ทําใหสามนตผานพนชวงวิกฤตนั้น 

6) การกลับเมือง 
การกลับเมืองของพระสังขในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ เปนการกลับไป

ครองเมืองของทาวยศวิมลผูเปนบิดา  แตในบทละครเวทีตางไปคือเปนการกลับไปยังเมืองพันธุรัต   
เพราะในบทละครเวทีนี้ไมไดใหความสําคัญกับบทบาทของทาวยศวิมลเจาเมืองยศวิมล  จะเห็นได
วาไมปรากฏบทบาทของยศวิมลตั้งแตตนเรื่องแลว  เปนเพียงการกลาวถึงในตอนที่สังขไปตามหา
พอเทานั้น นอกจากนี้ เปนเพราะในเรื่องนี้ตองการใหเห็นคุณคาของคนที่สังคมเห็นวาเปนตัว
ประหลาด และยอมรับ  บทบาทของชาวพันธุรัตจึงคอนขางสําคัญกวาทางดานเมือง    ยศวิมลทาว
เวอร  ในตอนทายเรื่องผูที่มาชวยสังขคือนาคาคิดสและชาวพันธุรัต  เรียกไดวาทําหนาที่เปนผู
ชวยเหลือมาตั้งแตปรากฏตัวจนจบ  ดังนั้น การกลับเมืองของสังขในเรื่องนี้จึงเปนเมืองพันธุรัต
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แทนที่จะเปนเมืองยศวิมล  ซึ่งนับวามีความสมเหตุสมผล  และจงใจเปลี่ยนแปลงเหตุการณให
สะทอนสภาพสังคมรวมสมัย 

ข. การตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดลอม 
1) ทาวสามลใหหกเขยชวย 
ในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ทาวสามลใหหกเขยชวยตีคลีกับพระ

อินทรตามคําทาเพื่อรักษาบานเมืองไว แตในฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมไดมีการดัดแปลงวา
ทาวสามลขอใหหกเขยชวยตอบคําถามของพระอินทรในการสรางเมืองใหอยูไดนานถึงเจ็ดชั่วโคตร 
ซึ่งคําตอบของหกเขยคือ 

 

 
 
ภาพที่ 11 แผนการสรางเมืองใหอยูไดนาน 7 ชั่วโคตรของหกเขย 
ที่มา : อรศรี งามวทิยาพงศ , สังขทองภาคพิสดาร สื่อการตูนเพื่อพฒันาสิ่งแวดลอมสําหรับ 
เยาวชน ( กรุงเทพฯ: ดอกหญา, 2536) , 7. 
 

แผนการสรางเมืองใหอยูนาน 7 ชั่วโคตรของหกเขย ก็คือ สรางเมืองใหกวางใหญ
สุดลูกหูลูกตา โดยการตัดไมทั้งปามาสราง เอาไมตนใหญๆทําเสาเรือน ตนเล็กทําฝา 
หลังคา เครื่องเรือน แลวก็ขุดเขื่อนขนาดยักษเดินหนึ่งวันก็ไมทั่ว ไวเก็บน้ําใหคนทั้งเมืองใช
สอยอยางสะดวกสบาย 

                                                       (การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม 2536:7) 
 
คําตอบของหกเขยดังกลาวสะทอนถึงลักษณะสังคมรวมสมัยที่มนุษยทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมาก เพียงเพื่อนํามาอํานวยความสะดวกใหแกตนเองโดยไมคํานึงถึงผลที่
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ตามมา กอใหเกิดปญหาธรรมชาติอันเปนเหตุใหเดือดรอนภายหลัง นอกจากนี้ ยังแสดงใหเห็นถึงสังคม
ปจจุบันที่มนุษยพยายามพัฒนาบานเมืองใหเจริญกาวหนา แตละเลยที่จะดูแลใสใจพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ   

2.1.4 การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหตลกขบขัน 
รสทางวรรณคดีที่เดนที่สุดในเรื่องสังขทอง คือ หาสยรส  (ศักดิ์ศรี แยมนัดดา  

2545:119-120) จะเห็นไดวาการนําเรื่องสังขทองมาผลิตซ้ําโดยมากแลวจะนําเสนอในลักษณะท
สนุกสนานเปนสําคัญ เพราะดวยเหตุการณตามทองเรื่องชวนใหแทรกอารมณขันไดมาก ดังนั้น ใน
วรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับจึงพบวามีการดัดแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
เหตุการณใหมีความตลกขบขันอยูมาก ดังนี้  

ก. การตูนภาพเคลื่อนไหว 
1) เหตุที่เดินทางเขาเมืองสามนต 
ในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ

ยอยในตอนนี้ใหตลกขบขัน เจาเงาะซึ่งกําลังเหาะตามหาเมืองยศวิมลเพื่อกลับไปพบแมไดมองลง
มาเบื้องลาง แลวคิดวาเมืองที่ตนเองเห็นอาจเปนเมืองยศวิมลก็ได แตในขณะที่เจาเงาะกําลังเหาะ
กมลงมองดูเมืองนั้น บังเอิญนกแรงแกกําลังบินหาเหยื่ออยูใกลๆไมทันมอง จึงชนกันเขาอยางจัง 
ทําใหเจาเงาะตกลงมายังเบื้องลาง ซึ่งคือเมืองสามลนั่นเอง และหลังจากนั้นก็ไดไปอาศัยอยูกับ
กลุมเด็กเลี้ยงวัว กอนที่จะไดมีโอกาสเขาไปในพิธีเลือกคูของนางรจนา ในฉบับบทละครนอก พระ
ราชนิพนธฯกลาวเพียงวาเจาเงาะเดินทางตามหาแมผานมาทางเมืองสามลจึงเปนเหตุใหไดเขามา
ในเมืองนี้ แตไมมีเหตุการณเหาะมาชนแรงแกแตอยางใด และแรงแกตัวเดียวกันนี้เองที่เปนตวัสราง
ความตลกขบขันในตอนที่พระสังขแขงขันตีคลีกับพระอินทร เปนเหตุสําคัญที่ทําใหพระอินทรแพ
พระสังขในการแขงขันนั้นดวย 

2) พระสังขไมยอมถอดรูปเงาะ 
เหตุที่พระสังขไมยอมถอดรูปในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ เพราะโกรธ

นางรจนาที่นํารูปเงาะไปสับ และเผาไฟเมื่อพระสังขหลับ พระสังขจึงสวมรูปเงาะไวตลอด ไมวานาง
รจนาจะขอรองอยางไรก็ไมยอมถอดรูป เปนเหตุใหพระอินทรตองลงมาชวยเหลือใหเจาเงาะถอด
รูปเพื่อใหสถานการณตางๆคลี่คลายลง แตในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวนั้น เหตุการณที่นาง
รจนาเผารูปเงาะไดถูกตัดออกไป ทําใหตองเปลี่ยนแปลงเหตุผลที่เจาเงาะไมยอมถอดรูปใหตางไป
ดวย โดยเจาเงาะเห็นวาพอตาและบรรดาหกเขยมักกลั่นแกลงตน จึงคิดจะสวมรูปเงาะเชนนี้เพราะ
คิดจะแกลงกลับพอตาและหกเขยตอไปเร่ือยๆ ไมวานางรจนาและสงกาจะขอใหถอดรูปเทาไรก็ไม
ยอม จนกระทั่งทาวสามลเห็นวาไมสามารถกําจัดเจาเงาะดวยกลอุบายไดแลว จึงใหหกเขยยกทัพ
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ไปจัดการเจาเงาะ รอนถึงพระอินทรตองลงมาชวย จะเห็นไดวาเหตุผลที่เจาเงาะไมยอมถอดรูปใน
ฉบับนี้ไดมีการดัดแปลงใหตลกขบขัน โดยสรางสถานการณใหฝายพอตาและหกเขยกับเจาเงาะ
แกลงกันไปมา 

3) ทาวสามนตประทานเครื่องทรงใหพระสังขใชทรงตีคลี 
ในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธไดระบุไววาทาวสามลประทานเครื่องทรง

ใหพระสังขใชทรงในการแขงขันตีคลี แตเครื่องทรงนั้นเกาเกินไป พระสังขไมสนใจ พระอินทรจึง
ประทานเครื่องทรงที่สมเกียรติให สวนมาที่พระสังขใชในการแขงขันนั้น เปนมาพยศที่ทาวสามนต
ใหเหลาเสนาจับมา ซึ่งที่ เสนาจับมาไดเพราะพระอินทรทรงบันดาลให แตในฉบับการตูน
ภาพเคลื่อนไหวนั้น นอกจากทาวสามลจะประทานเครื่องทรงเกาใหพระสังขแลว มาที่ประทานมา
ใชแขงขันยังเปนเพียงมาแกข้ีเซาตัวหนึ่ง ภายหลังพระอินทรทรงใหพระวิศณุกรรมนํารอยคลองคอ
มามาประทานใหพระสังขพรอมกับเครื่องทรง เพื่อใหมาแกที่ทาวสามลประทานมานั้นกลายเปนมา
ที่มีความเกงกาจสามารถไมแพมาของพระอินทร   

4) พระสังขชนะพระอินทร 
ฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวไดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณพระสังข

ตีคลีชนะพระอินทรใหตางไปจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯ จากที่พระอินทรยอมออนขอให 
พระสังขจึงชนะได มาเปนเหตุการณที่พระสังขถอดรูปออกตีคลีกับพระอินทรโดยมีสงกาคอยชวย  
แตพระอินทรก็ไมไดยอมออนขอใหพระสังขดังที่ตั้งใจไว เพราะรูสึกสนุกกับการแขงขันจนไมอยาก
แพ ระหวางแขงมีแรงบินมาชนพระอินทรจนตกลงมา พระสังขจึงถือโอกาสยิงประตูไดชัยชนะไป 
ซึ่งแรงแกที่บินมาชนพระอินทรในเหตุการณนี้ เปนแรงแกหิวโซที่บินรอนหาอาหารมานาน และเปน
ตัวเดียวกับที่บินชนเจาเงาะที่กําลังเหาะชมเมืองอยูจนตกลงมายังเมืองสามลนั่นเอง  

ข. บทละครเวทีเรื่องมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย 
1) การเลือกคูของธิดาทั้งเจ็ด 
ในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯนั้น เมื่อบรรดาชายหนุมผูมาเขาพิธีเลือก

คูเห็นธิดาทั้งเจ็ดของทาวสามลก็ตางพอใจ บางหยั่งเชิงใหหวังจะไดพวงมาลัย บางก็ทะเลาะแยง
ธิดากัน แตทาทีของธิดาทั้งเจ็ดตางเกอเขินตามลักษณะของกุลสตรีไทย ดังความตอไปนี้  
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เมื่อนั้น   ทั้งเจ็ดพระบุตรีศรีใส 
แตเกอเกออายอายวุนวายใจ  เลือกกษัตริยนอยใหญทุกหนามา 
อันทั้งหกเทวีพี่นาง   เลือกไดรูปรางงามหนักหนา 
เมียงมายหมายทิ้งพวงมาลา  สวมหัตถกษัตราทั้งหกองค 

                                          (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:102) 
 
สวนฉบับบทละครเวทีไดเปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณที่แสดงถึงความเขินอาย

ของธิดาทั้งเจ็ดในพิธีเลือกคูนี้ใหตางออกไป ดังจะเห็นไดจากขอความในบทกํากับเวทีตอไปนี้ 
 
(ธิดาหกคนเดินไปคลองหัวใจที่ขอมือชายหนุมที่ตนเลือก มีใจตรงกัน แยงกันเล็กนอย 

บางเหยียบชายกระโปรงนองใหเดินไปไมถึง บางแซงหนากันเฉยๆ แตตางก็กลบเกลื่อนกัน
อยางแนบเนียนสวยงาม เจาบาวเจาสาวหกคูคลองแขนกันเดินสวยงามออกมา เจาชาย 

        เจปอปยืนเดอดาอยูคนเดียว) 
                                                                       (บทละครเวที 2547:23) 
 

จากตัวอยางจะเห็นไดวารายละเอียดของทาทีเกอเขินของธิดาทั้งเจ็ดถูก
ดัดแปลงมานําเสนอในบทละครเวทีอยางตรงกันขาม มีเพียงทาทีของรจนาที่นิ่งเฉย เหตุการณที่
บรรดาชายหนุมแยงกันหมายปองธิดาในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ เปลี่ยนมาเปนธิดาทั้งหก
ตางแยงเจาชายกันเอง แมกระนั้น ตางก็ยังพยายามกลบเกลื่อนทาทีของตนอยางแนบเนียน ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเหตุการณนี้เปนการเสียดสีพฤติกรรมของสตรีไทยปจจุบันและยังทําใหฉากการ
เลือกคูตลกขบขันอีกดวย 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเหตุการณระหวางฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธและฉบับการตูนนิทาน 
    เพื่อส่ิงแวดลอมสําหรับเยาวชนที่มีการเปลี่ยนรายละเอียด 
 

ลําดับ เหตุการณ บทละครนอก 
พระราชนิพนธ 

การตูนนทิานเพื่อ
สิ่งแวดลอม 

1. พระอินทร
ทราบเรื่องเจา
เงาะ 

พระอินทรรูสึกวาอาสนที่เคย
ออนกลับพระดางจึงสองทิพ
เนตรดูเห็นรจนาทนทุกขเพราะ
เจาเงาะไมยอมถอดรูป จึงลงมา
ชวยเหลือเจาเงาะ 

พ ร ะ อิ น ท ร ม า ทํ า ง า น
ตามปกติ  พบวาเกา อ้ีประจํา
ตําแหนงเกิดแข็งกระดางจึงใช
แวนขยายวิเศษสองลงมาบน 
เห็นรจนารองไหเพราะเจาเงาะ 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

ลําดับ เหตุการณ บทละครนอก 
พระราชนิพนธ 

การตูนนทิานเพื่อ
สิ่งแวดลอม 

2. พระอินทร
แปลงกายชวย
พระสังข 

พระอินทรแปลงกายมาทา
ทาวสามลตีคลีเอาบานเอาเมือง 

พระอินทรแปลงกายเปน
ทาวสักกะยกกองทัพมาประชิด
เมืองสามล ทาวสามลตอรองให
ใชวิธีอ่ืนสู ทาวสักกะจึงใหตอบ
คําถามวิธีสรางเมืองใหอยูไดถึง 
7 ชั่วโคตร ใหเวลาคิด 7 วัน 

3. ทาวสามลให
หกเขยชวย 

ทาวสามลสงหกเขยออกมาตี
คลี  หกเขยแพพระอินทร 

ท า วสามลให หก เ ขยหา
คําตอบ หกเขยตอบวาตองสราง
เมืองใหกวางใหญโดยตัดไมทั้ง
ปามาสราง ขุดเขื่อนยักษไวเก็บ
น้ํา  แตทาวสักกะไมพอใจใน
คําตอบนั้น 

4. พระสังข 
หรือเจาเงาะ
ชวยเหลือ
พอตา 

เจาเงาะถอดรูปเปนพระสังข
ทองออกตีคลี กั บพระอินทร  
ไดรับชัยชนะ 

 

เจาเงาะยอมชวยเหลือทาว
สามล โดยใหคําตอบเปนกฎ 3 
ขอ คือการทํานุบํารุงปาไม หาม
ทําลายปา หรือลาสัตว และให
ทุกคนกินอยูอยางพอดี  ทาว
สักกะพอใจในคําตอบ 

5. การครอง
เมือง 

ทาวสามนตยกบานเมืองให
ครอบครอง แตสุดทายพระสังข
ตองกลับไปดูแลเมืองยศวิมลกับ
บิดามารดา 

เจ า เงาะได เปน เจา เมือง
สามล และใชกฎ 3 ขอในการ
สรางเมือง 7 ชั่วโคตร 

 
จากตารางขางตน จะเห็นไดวาวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับการตูนนิทานเพื่อ

ส่ิงแวดลอมมีการดัดแปลงใหเหมาะสมกับผูเสพซึ่งเปนเด็ก โดยเปลี่ยนรายละเอียดของเหตุการณ
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ใหเขาใจงายและเขากับปจจุบันมากขึ้น เชน การดัดแปลงอาสนของพระอินทรใหเปนเกาอี้ประจํา
ตําแหนงของพระอินทร หรือดัดแปลงทิพยเนตรเปนแวนขยาย เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยน
รายละเอียดของเหตุการณโดยคํานึงถึงจุดประสงคการผลิตเปนสําคัญ  เห็นไดจากการ
เปลี่ยนแปลงเหตุการณใหเอื้อตอการสั่งสอนในดานการรักษาสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนการเปลี่ยน
รายละเอียดของเหตุการณการตีคลีใหเปนการตอบคําถามเกี่ยวกับวิธีสรางเมืองใหอยูได 7 ชัว่โคตร 
หรือการใชกฎ 3 ขอในการครองเมืองของเจาเงาะที่มีการเปลี่ยนรายละเอียดใหมีเนื้อหาสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการผลิตคือการรักษาสิ่งแวดลอมนั่นเอง 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทยีบเหตกุารณระหวางฉบับบทละครนอก พระราชนพินธและฉบับการตูน 

วรรณคดีไทยที่มีการเปลี่ยนรายละเอียด 
 

ลําดับ เหตุการณ บทละครนอก 
พระราชนิพนธ 

การตูนวรรณคดีไทย 

1. ความฝนของ
ทาวยศวิมล หรือ
นางจันทเทวี 

ห ลั ง จ า ก ที่ ท า ว ย ศ วิ ม ล
บวงสรวงเทวดาขอบุตร  ทรง
สุ บิ น ว า พ ร ะ อ า ทิ ต ย แ ล ะ
ดวงดาวตกลงตรงพระพักตร  
พระองคทรงหยิบพระอาทิตย
ดวยพระหัตถขวา   ทรงหยิบ
ดวงดาวด วยพระหัตถ ซ าย  
ตอมาพระอาทิตยหายไปทรง
กรรแสงดวยความเสียใจ  พระ
อาทิตยจึงกลับคืน 

ห ลั ง จ า ก ที่ ท า ว ย ศ วิ ม ล
บวงสรวงเทวดาขอบุตร  จันท
เทวีทรงสุบินจันทเทวีฝนวาพระ
อาทิตยลอยบนเขาพระสุ เมรุ
สามรอบ 

 

2. วิธีที่นางจันทา
ทํารายพระสังข 

นางใหเสนาจับตัวกุมารมา
ฆา  ทุบดวยทอนจันทน  แตเท
วาประจําตนไทรชวยไว  พระ
สังขจึงไมตาย ฟนดวยหอกดาบ 
ดาบก็หัก ใหชางแทง  ชางไม
กลาแทง ในที่สุดนําไปถวงน้ํา  

นางใหเสนาจับตัวกุมารมาฆา  
คร้ังแรก  ฟนดวยดาบดาบหัก  
ทุบดวยกระบองไมตาย   ใหชาง
แทงยังไมตาย   ในที่สุดนําไป
ถวงน้ํา 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 
ลําดับ เหตุการณ บทละครนอก 

พระราชนิพนธ 
การตูนวรรณคดีไทย 

3. เหตุที่ทาวภุชงค
สงพระสังคไปให
พันธุรัตเลี้ยง 

ทาวภุชงคคิดถึงนางพันธุรัตน
ที่เปนนางยักษหมาย  จงึสงพระ
กุมารไปอยูกับนางยักษ 

พญานาคภารกิจเยอะ  ไมมี
เวลาเลี้ยงดู 

4. สถานที่ที่พันธุ
รัตหามไมใหพระ
สังขไป 

ครัวไฟ และบอน้ํา ปราสาทตองหาม 

5. การกลับเมือง
ของพระสังขและ
บิดามารดา 

กลับเมืองยศวิมล 
 

กลับเมืองพรหมนคร 

 
จากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณของฉบับการตูนวรรณคดีไทย 

จะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงชื่อของสถานที่ รวมไปถึงรายละเอียดปลีกยอยที่เปนลําดับ
เหตุการณใหแตกตางจากบทละครนอกเรื่องสังขทองไปเล็กนอย ซึ่งไมมีผลตอเนื้อเร่ืองหลักมากนัก 
อยางไรก็ตาม เมื่อศึกษารายละเอียดของเหตุการณที่มีการเปลี่ยนแปลงในวรรณกรรมเรื่องสงัขทอง
ฉบับการตูนวรรณคดีไทยแลว พบวา บางเหตุการณ และชื่อสถานที่คลายคลึงกับสังขทองใน
สุวรรณสังขชาดก  กลาวไดวาวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับนี้ดัดแปลงโดยอิงจากตนฉบับสุวรรณ
สังขชาดกเปนสําคัญ ทําใหเนื่องเร่ืองบางสวนแตกตางไปจากฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ 
อยางไรก็ตาม สําหรับเนื้อเ ร่ืองในบางสวนที่มีการดัดแปลงใหแตกตางไปก็เพื่อใหผู เสพ
กลุมเปาหมายซึ่งเปนเด็กเขาใจไดงาย เชน การลดความซับซอนของรายละเอียดเหตุการณ หรือ
ดัดแปลงเหตุผลของตัวละครที่อาจสงผลตอเนื้อเร่ืองในสวนตอไปใหเขาใจงาย และสนุกสนาน 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบเหตุการณระหวางฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ และฉบับการตูน 
    ภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ 

 
ตอน เหตุการณ บทละครนอก 

พระราชนิพนธ 
การตูน

ภาพเคลื่อนไหว 
1. ความฝนของทาว

ยศวิ มล  ห รือนาง
จันทเทวี 

หลังจากที่ทาวยศวิมลบวงสรวง
เทวดาขอบุตร  ทรงสุบินวา  พระ
อาทิตยและดวงดาวตกลงตรง
พระพักตร  พระองคทรงหยิบพระ
อาทิตยดวยพระหัตถขวา  ทรง
หยิบดวงดาวดวยพระหัตถซาย  
ตอมาพระอาทิตยหายไปทรง
กรรแสงดวยความเสียใจ  พระ
อาทิตยจึงกลับคืน 

หลังจากที่ทาวยศวิมล
บวงสรวงเทวดาขอบุตร  
จันทเทวีทรงสุบินวาพระ
อาทิตยลอยบนเขาพระ
สุเมรุสามรอบแลวเขามาที่
ตัวนาง 

 

2. คําทํานายของโหร โหรทํานายวานางจันทเทวีได
พระโอรสมีบุญ  สวนนางจันทาได
ธิดา 

 

โหรทํานายวานางจันท
เทวีไดพระโอรสมีบุญ  นาง
จันทาอิจฉาจึงใหหมอผี
เสกกุมารบาง แตไมสําเร็จ 

3. วิธีที่นางจันทาทํา
รายพระสังข 

นางใหเสนาจับตัวกุมารมาฆา  
ทุบดวยทอนจันทน   แต เทวา
ประจําตนไทรชวยปองกันพระ
สังขไว  พระสังขจึงไมตาย ฟน
ดวยหอกดาบ ดาบก็หัก ใหชาง
แทง  ชางไมกลาแทง  ในที่ สุด
นําไปถวงน้ํา  

 

นางยุใหทาวยศวิมลส่ัง
ใหเสนาจันจับตัวกุมารมา
ฆา  คร้ังแรกฟนดวยดาบ
ดาบหัก  ทุบดวยทอนซุงก็
ไมเปนไร มัดติดกับตนไทร
ใหมาดึง ทานไทรก็ชวยไว 
พระสังขรอดมาไดเพราะ
รุกข เทวาช วย  ในที่ สุ ด
นําไปถวงน้ํา 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 
ตอน เหตุการณ บทละครนอก 

พระราชนิพนธ 
การตูน

ภาพเคลื่อนไหว 
4. เหตุที่ทาวภุชงคสง

พระสังคไปใหพันธุ
รัตเลี้ยง 

ทาวภุชงคคิดถึงนางพันธุรัตนที่
เปนนางยักษหมาย  จึงสงพระ
กุมารไปอยูกับนางยักษ 

พญานาคเลี้ยงลูกมนุษย
ไมเปนจึงสงพระสังขไปอยู
กับนางยักษพันธุรัตน 

5. สถานที่ ที่ พั นธุ รั ต
หามไมใหพระสังข
ไป 

ครัวไฟ และบอน้ํา ปราสาททายวัง 

6. ลําดับการพบของ
วิ เ ศษ  และ เ หตุ ที่
ทราบวาแมเปนยักษ 

พระสังขพบกระดูกจึงทราบวา
แมเปนยักษ แลวจึงพบบอเงินบอ
ทอง  เอานิ้วจุมแตเช็ดไมออก เอา
ผาพันไว    จากนั้นพบรูปเงาะ  
เกือกแกว  ไมเทาทอง 

 

พระสังขพบบอเงินบอ
ทอง  จึงเอานิ้วจุมแตเช็ด
ไ ม อ อ ก  เ อ า ผ า พั น ไ ว  
จากนั้นพบรูปเงาะ  เกือก
แกว  ไมเทาวิเศษ จึงนํามา
ใ ส เ ล น  แ ล ว จึ ง ไ ป อี ก
ป ร ะ ส า ท ห นึ่ ง พ บ ก อ ง
กระดูกและพบรัศมีกับศร
ชัยในรางยักษกําลังแบก
อาหารมาเก็บจึงทราบวา
แมเปนยักษ 

7. พันธุรัตเห็นนิ้วที่พัน
ผาไวของพระสังข 

นางพันธุรัตนถามเรื่องนิ้ว  พระ
สังขบอกวามีดบาด  นางพันธุ
รัตนจึ งลงโทษบรรดาพี่ เลี้ ย ง
นางในที่ไมดูแลพระสังขใหดี 

พันธุ รัตนถามเรื่ องนิ้ ว 
และทราบความจริงเมื่อแก
ผาพันนิ้วออกดู 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 
ตอน เหตุการณ บทละครนอก 

พระราชนิพนธ 
การตูน

ภาพเคลื่อนไหว 
8. พ ร ะ สั ง ข ห นี น า ง

พันธุรัต 
พระสังขชุบตัวในบอเงินบอทอง  
สวมรูปเงาะ  เหาะหนีนางพันธุ
รัตน 

พระสังขจะหลบหนี แต
สงกาหามไว พระสังขโกรธ
สงกาที่ไมยอมบอกความ
จริงวานางพันธุ รัตนเปน
ยั กษ จึ งหนี ไปคน เดี ย ว 
สุดทายนางพันธุรัตนตาม
ตัวเจอจึงหนีไมพน  สวน
สงกาถูกศรชัยกับลักษมี
ตามลาตัวจึงแอบอยูในรู
หนู เมื่อสบโอกาสพระสังข
จึงชุบตัวในบอเงินบอทอง  
สวมรูปเงาะ  เหาะหนีนาง
พันธุ รัตนไปอีกพรอมกับ
สงกา 

9. เหตุที่ เดินทางเขา
เมืองสามนต 

เจาเงาะเดินทางแวะที่ เมือง
สามนต เพราะเห็นวาคนมากมาย 
อาจจะเปนเมืองของพอ   

เจาเงาะเดินทางเหาะไป
ชนเขากับแรงแก จึงตกลง
มาที่เมืองสามนต 

 
10.  พระสังขไมยอมถอด

รูปเงาะ 
พระสังขถอดรูปเงาะทิ้งไว นาง
รจนาเอารูปเงาะไปสับและเผาไฟ
แตรูปเงาะไมไหม  พระสังขเห็น
เขาจึงโกรธ ไมยอมถอดรูปเงาะ
อีกเลย 

นา ง ร จน า แล ะส ง ก า
ขอใหพระสังขถอดรูปเงาะ 
แตพระสังขอยากแกลงหก
เขยและพอตา จึงไมยอม
ถอดรูป 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 
ตอน เหตุการณ บทละครนอก 

พระราชนิพนธ 
การตูน

ภาพเคลื่อนไหว 
11. พร ะอิ น ท ร ท ร า บ

เร่ืองของเจาเงาะ 
พระอินทร รู สึกวาอาสนที่ เคย
ออนกลับพระดางจึงสองทิพเนตร
ดูเห็นรจนาทนทุกขเพราะเจาเงาะ
ไมยอมถอดรูป จึงลงมาชวยเหลือ
เจาเงาะ 

พระอินทรไดรับโทรศัพท
สายดวนจากโลกมนุษยวา
เจาเงาะกําลังลําบาก จึง
ใหประกาศเรียกประชุม
เทวดาเพื่อชวยเหลือเจา
เงาะ 

12. ท า ว ส า ม น ต
ประทานเครื่องทรง
ใหพระสังขใชทรงตี
คลี 

ทาวสามนตจัดเครื่องทรงเกา
โทรมให  เจ า เงาะไม รับ  ทาว
สามนตจึงจัดเครื่องทรงใหมอยาง
ดีให เจาเงาะก็ยังเมิน พระอินทร
จึงพระราชทานเครื่องทรงให 

ทาวสามนตใหชุดเกา 
และมาแก เจาเงาะโกรธ 
พระอินทรจึงจัดชุดเครื่อง
ทรง และสรอยสวมคอมา
แก (ใหมีพละกําลังไมแพ
ม าของพระอินทร )ฝาก
สงกานําไปให 

13. พระสั งขชนะพระ
อินทร 

ไดรับชัยชนะเพราะพระอินทร
ออนขอให 

พระอินทรตั้งใจจะออน
ขอ  แตระหวางแขงสนุก
มากจนไมอยากแพ  ใน
ที่สุดก็มีแรงแกบินหาเหยื่อ
มาชนพระอินทรจนตกลง
มา พระสังขจึงถือโอกาส
ยิงประตูไดชัยชนะ 

14.     การปลอมตัวของ
ทาวยศวิมลและนาง
จันทเทวี 

นางจันทเทวีปลอมตัวเขาไป
อาศัยอยูกับหมูวิเสท   ทาวยศ
วิมลอาศัยอยูกับนายประตู 

ทาวยศวิมลและนางจันท
เทวีเขาไปขอสมัครงานกับ
บรรดาตนเครื่องประจําวัง 
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จากตารางเปรียบเทียบเหตุการณขางตนแสดงใหเห็นวาตอนตนของเรื่อง
ในวรรณกรรมดัดแปลงฉบับนี ้นําเคาโครงมาจากสุวรรณสังขชาดก  โดยเฉพาะอยางยิ ่ง
รายละเอียดในเรื่องความฝนของนางจันทเทวี ดานการดัดแปลงสวนอื่นโดยมากเปนไปเพื่อ
การสรางความสนุกสนาน มักมีการสอดแทรกมุขตลกไว เชนในเหตุการณที่ทําใหพระสังข
ชนะพระอินทรดังที่ปรากฏในตาราง เปนตน ทั้งนี้ กลาวไดวาวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับ
นี ้ม ีข อ จํากัดดานชองทางการนํา เสนอที ่น อยกวาสื ่อ อื ่นๆ  เพราะนํา เสนอดวยการต ูน
ภาพเคลื่อนไหว ที่มีเสียงประกอบ ทั้งยังมีระยะเวลาในการนําเสนอคอนขางยาว จึงทําให
สามารถเปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณใหมีรายละเอียดปลีกยอยสอดแทรกเขาไปไดมาก 
นอกจากนี้ จะเห็นไดวามีการดัดแปลงใหเ รื่องสนุกสนานขึ้น  และปรับใหเหตุผลของตัว
ละครในการสรางเหตุการณแตละเหตุการณเขาใจไดงายขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับผูเสพเปน
สําคัญ 
 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบเหตุการณระหวางฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ และฉบับบทละคร 

เวทีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ 
 

ตอน เหตุการณ บทละครนอก 
พระราชนิพนธ 

บทละครเวท ี

1. ค ว า ม ฝ น
ข อ งท า ว ย ศ
วิมล หรือนาง
จันทเทวี 

หลังจากที่ทาวยศวิมลบวงสรวง
เทวดาขอบุตร  ทรงสุบินวา  พระ
อาทิตยและดวงดาวตกลงตรง
พระพักตร  พระองคทรงหยิบ
พระอาทิตยดวยพระหัตถขวา  
ทรงหยิบดวงดาวดวยพระหัตถ
ซาย  ตอมาพระอาทิตยหายไป
ทรงกรรแสงดวยความเสียใจ  
พระอาทิตยจึงกลับคืน 

จันทเทวีฝนวาพระอาทิตย
ลอยบนเขาพระสุเมรุสามรอบ
แลวเขามาที่ตัวนาง 

 

2. จันทเทวีถูก
ขั บ ไ ล จ า ก
เมือง 

นางจันทเทวีไปอาศัยอยูกับตา
ยาย 

จันทเทวีและลูกไปอาศัยอยู
กระตอบสังกะสีใตทางดวน 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 
ตอน เหตุการณ บทละครนอก 

พระราชนิพนธ 
บทละครเวท ี

3. พ ร ะ สั ง ข
ออกมาจากที่
กําบัง 

นางจันทเทวีแอบเห็นลูกออก
จากหอยจึงตีหอยแตก พระสังข
อายุได 5 ป  

สังขแหวกถุงน้ําครํ่าออกมา
ตอนอายุ 12 ป  

4. ถูกนางจัน
ทาปองราย 

ขาวพระสังขออกจากหอสังขไป
ถึงนางจันทา นางจึงใหเสนาจับ
ตัวกุมารมาฆา   ทุบดวยทอน
จันทน  แตเทวาประจําตนไทร
ชวยปองกันพระสังขไว  พระสังข
จึงไมตาย ฟนดวยหอกดาบ ดาบ
ก็หัก ใหชางแทง ชางไมกลาแทง 
ในที่สุดนําไปถวงน้ํา 

พระสังขบังเอิญไดยินวาแม
บนวาตนทําใหลําบากจึงหนีไป
หาพอ แตพบนางจันทา 

จันทาลวงผลักสังขตกน้ํา 
 

5. ลําดับการ
ไ ด รั บ ค ว า ม
ชวยเหลือเมื่อ
ถูกนางจันทา
ทําราย 

ไดรับความชวยเหลือจากทาว
ภุชงค จากนั้นจึงถูกสงไปอยูกับ
นางพันธุรัต 

พระสังขลอยไปเกยหาด
เ มื อ ง พั น ธุ รั ต  ไ ด รั บ ค ว า ม
ชวยเหลือจากชาวเมืองพันธุรัต
แลวจึงไปพบกับแกงคนาคาคิดส 

6. การรับความ
ชวยเหลือจาก
พันธุรัต 

ทาวภุชงคคิดถึงนางพันธุรัตนที่
เปนนางยักษหมาย  จึงสงพระ
กุมารไปอยูกับนางยักษพันธุรัตน 
แตนางไมบอกวาตนเองเปนยกัษ 

สังขลอยไปติดที่ริมหาดเมือง
พันธุรัต พันธุรัตซึ่งเปนกระเทย
เลี้ยงสังขไวโดยปดบังวาตนและ
พวกเปนกระเทย 

7. ส ถ า น ที่ ที่
พั นธุ รั ตห าม
ไมใหไป 

หามไมให ไปคายทหารนอก
เมือง โดยหลอกวาฝมือยังไมถึง 

นางพันธุรัตนหามพระสังข
ไมใหไปเที่ยวในครัวไฟ และบอ
น้ํา 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 
ตอน เหตุการณ บทละครนอก 

พระราชนิพนธ 
บทละครเวท ี

8. พระสังขพบ
ของวิเศษ 

พบบอเงินบอทอง จึงเอานิ้วจุม
แตเช็ดไมออก เอาผาพันไว พบ
รูปเงาะ  เกือกแกว  ไมเทาทอง 

สังขบังเอิญเจอหองลับใตดิน
คิดวาเปนทางไปคายนอกเมือง 
ที่แทเปนหองเก็บเครื่องแตงกาย
ชุดโชว พบชุดเงาะ และบอทอง 

9. พระสั ง ข รู
ความจริ งว า
พั น ธุ รั ต เ ป น
ยักษ 

พระสังขลอบไปดูในครัวไฟ พบ
กองกระดูกจึงทราบวาแมเปน
ยักษ 

สังขบังเอิญเขาไปในแพนซีส 
แพนตีสคลับ รูความจริงวาพันธุ
รัตและพวกเปนกระเทย  

10.  พระสังขหนี
นางพันธุรัต 

พระสังขหนี ข้ึนบนภูเขา  นาง
พั น ธุ รั ต น ต า มม าทั น แ ต ไ ม
สามารถตามขึ้นไปได เพราะคํา
อธิษฐานของพระสังข จึง
พยายามออนวอนใหพระสังข
เห็นใจ 

สังขหนีไปที่ริมหาด พันธุรัต
ออนวอนใหสังขเขาใจ 

11. นางพันธุรัต
มอบของวิเศษ
ใหกอนตาย 

นางพันธุ รัตนเขียนมนตเรียก
เนื้อเรียกปลาไวบนแผนหินแลว
กลั้นใจตาย 

พันธุรัตมอบบัตรมินิใหสังข
แลวสิ้นใจตาย 

12. พ ร ะ สั ง ข
ออกเดินทาง
ตอ 

พระสังขเรียนมนตจนชํานาญ
แลวออกเดินทางตอ 

สั ง ข รั บ บัตรมิ นิ แล วออก
เดินทางตอ 

13. พ ร ะ สั ง ข
เดินทางไปถึง
เมืองสามล 

เจาเงาะเดินทางแวะที่ เมือง
สามนต เพราะเห็นวาคนเยอะ 
เผื่อจะเปนเมืองของพอ  พระ
สังขสวมรูปเงาะตลอดเวลามี
เด็กๆเลี้ยงวัวเปนเพื่อนเลน 

สังขพบกับเด็กวัยรุนกุมหนึ่ง 
ชื่อแกงคนาคาคิดสชวยเหลือ
สังขไวจากอุโมงคสงน้ําใตดิน 
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ตารางที่ 7 (ตอ)  
 
ตอน เหตุการณ บทละครนอก 

พระราชนิพนธ 
บทละครเวท ี

14. ธิดาทั้งเจ็ด
ของทาวสามล
เลือกคู 

ทาวสามนตตองการใหพระธิดา
ทั้ง 7 เลือกคู  จึงแจงไปยังหัว
เมืองตางๆวาใหโอรสมาเลือกคู 

สามนตจัดงานพระธิดาเอื้อ
อาทรเพื่อใหลูกทั้งเจ็ดเลือกคู 

 
15. เจาเงาะถูก

จับตัวเขาวัง 
ทหารไปพาเจาเงาะมาใหนาง
รจนาทอดพระเนตร  แตหาทาง
จับเจาเงาะหลายวิธีก็จับไมได 
จึงถามวิธีเอากับเด็กเลี้ยงวัวโดย
ใหขนมเปนของลอใจ  เด็กจึง
บอกวิธีวาใหใชดอกไมแดงผูกไว
ปลายไมลอเงาะ 

สังขและแกงคนาคาคิดสถูก
เทศกิจจับตัว จึงไดเขามาอยู
คายกักกันของทางการ  เจาเงาะ
ถูกจับมาใหรจนาเลือก 

 
 
 

16. รจนาเลือก
เจาเงาะ 

เจาเงาะเห็นนางรจนาก็นึกรักจึง
ตั้งจิตอธิษฐานใหนางรจนาเห็น
รูปทองของตน  นางรจนาเห็นรูป
ทองภายใตรูปเงาะ  นางจึงเลือก
เสี่ยงพวงมาลัยใหเจาเงาะ   

รจนาสวมปลอกคอหนังให
เจาเงาะเปนการเลือกคู ทั้งที่ไม
เห็นรูปภายในของเจาเงาะ 

 

17. ถู ก ขั บ ไ ล
ออกจากวัง 

ทาวสามลโกรธมาก ขับไลไปอยู
ปลายนา 

สามนตโกรธมาก ขับไลไป
อยูคายกักกัน เชนเดียวกับแกงค
นาคาคิดส 

18 นาง รจนา
เห็นรูปภายใน
ของพระสังข 

เมื่อไปอยูที่กระทอมปลายนา 
พระสังขถอดรูปเงาะใหนาง
รจนาเห็น 

ระหวางทางไปคายกักกัน
สังขถอดหนากากเงาะใหรจนา
ไดเห็นรูปที่แทจริงของสังข 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 
ตอน เหตุการณ บทละครนอก 

พระราชนิพนธ 
บทละครเวท ี

19 ทาวสามล
ใหเขยหาปลา
หาเนื้อ 

ทาวสามนตทรงพระพิโรธและ
อับอายคิดจะทําลายเจาเงาะ 
จึงสั่งใหเขยทั้งเจ็ดออกไปหา
ปลาหาเนื้อมาถวาย 
 

สามนตคิดกลั่นแกลง เจา
เงาะสั่งเขยทุกคนหาปลามาให
ในงานเลี้ยง หากใครหาไมไดถูก
ยึดทรัพย  ตบหนา และเนรเทศ 
และใหหาเนื้อมาอีกแตกรมปศุ
สัตวถูกซื้อไปแลว 

20. หก เขยขอ
แบงปลาจาก
พระสังข 

หกเขยตองไปขอเนื้อและปลา
จากพระสังข   พระสังขขอสิ่ง
แลกเปลี่ยนคือเนื้อบริเวณใบหู 
และจมูก 
 

หกเขยไปขอซื้ อปลาจาก
องคกรการคาอาหารทะเล แต
พวกนาคาคิดสหลอกใหแลกของ
ปลอมในตัวและซิลิโคนปลาย
จมูกกับปลา 

21. พระสังขหา
ปลาหาเนื้อไป
ใหพอตา 

พระสังขสามารถหาไปถวายได
ทั้งสองครั้งโดยอาศัยมหาจินดา
มนต 

สังขใชบัตรมินิ  ซื้อองคกร
การคาอาหารทะเลและกรมปศุ
สัตวทั้งหมด 

22. พ ร ะ สั ง ข
เผยรูปทอง 

เจาเงาะถอดรูปออกตีคลีกับ
พระอินทร  ไดรับชัยชนะ 

สังขมางานเลี้ยงในรูปทอง
และบอกว า ตนคื อ เ จ า ช าย
สุวรรณสังขจากเมืองยศวิมล 
เปนผูซื้อการไฟฟาจากสหรัฐ
อินทรา  รวมทั้งองคกรอาหาร
ทะเล และกรมปศุสัตว 

23. ทาวสามล
ยอมรั บพ ระ
สังข 

ท า วสามลยกบ าน เมื อ ง ให
ครอบครอง 
 

สามนตยอมยกรจนาใหสังข  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

124

ตารางที่ 7 (ตอ) 
 
ตอน เหตุการณ บทละครนอก 

พระราชนิพนธ 
บทละครเวท ี

24. จั น ท เ ท วี
ทําอาหารเปน
เร่ืองพระสังข 

นางจันทเทวีแกลงแกงฟกสลัก
ชิ้ นฟ ก เปน เ รื่ อ งของนางกับ
พระโอรส 
 

จันทเทวีทําเคกรูปหอยสังข
ประดับน้ํ าตาลเปนเรื่ องราว
เหตุการณในชีวิตของสังข 

 
25. พระสังขได

พบแม 
 

พระสังขเสวยแกงเห็นเรื่องราว
ของพระองคสอบถามนางกํานัน
จนทราบความจึงไดพบกับพระ
มารดา และพระบิดา 

สังขทราบวาจันทเทวีเปนแม
จากกอนเคก จึงไดพบแม 

 

26. ก า ร ก ลั บ
เมือง 

พระสังขกับทาวยศวิมลและนาง
จันทเทวีเสด็จกลับเมืองยศวิมล 
 

พวกชาวพันธุรัตพาสังขกลับ
เมืองพันธุรัต รจนาตามไปอยูกับ
สังข ทิ้งใหยศวิมล หกเขย และ
ธิดาทั้งหกอยูทามกลางสิ่งของ
จอมปลอม 

 
จากตารางขางตนจะเห็นไดวา หลักในการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องสังขทอง

ฉบับนี้คือตองการดัดแปลงใหมีลักษณะรวมสมัย หากพิจารณาการดัดแปลงเหตุการณตอ
เหตุการณแลวจะเห็นวา ผูผลิตดัดแปลงเหตุการณใหรวมสมัยโดยยึดตามเหตุการณตนฉบับเปน
หลัก และนําเอาลักษณะเดนของแตละเหตุการณจากตนฉบับมาเปนแนวเทียบ เพื่อดัดแปลงให
เปนเรื่องราวที่เปนเรื่องของคนในยุคปจจุบัน ทั้งนี้ยังมีการดัดแปลงใหมีลักษณะเหนือจริงดวยใน
บางเหตุการณ เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการนําเสนอที่เปนละครเวทีสมัยใหมที่มีแนวเรื่องแบบ
จินตนิมิต อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากลักษณะการดัดแปลงของวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับ
นี้ในสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ กลาวไดวา มีแนวทางในการเปลี่ยนใหมี
ลักษณะรวมสมัยเปนสําคัญโดยนําเอาแกนเรื่องสังขทองมาเปนปจจัย 

ดังนั้น กลาวไดวาการดัดแปลงเนื้อเรื่องของวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับ
พบวามีการดัดแปลงดวยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณ การตัดทอนเหตุการณ และการ
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เพิ่มเหตุการณ ซึ่งลวนแลวแตมีแนวทางการดัดแปลงโดยขึ้นอยูกับความเหมาะสมของการนําเสนอ
ในยุคสมัยปจจุบันเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงผู เสพกลุมเปาหมาย รวมทั้งยังมีการดัดแปลง
วรรณกรรมเรื่องสังขทองใหแตละฉบับใหเอื้อตอการนําเสนอแกนเรื่องตามการตีความใหมอีกดวย  

 
3. การดัดแปลงตัวละคร 

ตัวละครในวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับลวนนํามาจากบทละครนอก พระราช
นิพนธฯแทบทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม มีการดัดแปลงลักษณะเฉพาะของตัวละครหลายตัวใหตาง
ออกไปจากฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ อันมีปจจัยสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการตคีวามของแต
ละฉบับ ซึ่งการดัดแปลงลักษณะตัวละครที่พบในวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับประกอบดวย 
การสรางตัวละครใหม การตัดตัวละคร และการเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละคร  

3.1 การสรางตัวละครใหม 
การสรางตัวละครใหมเปนกลวิธีหนึ่งที่ใชในการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องสังขทอง โดย

ตัวละครที่ผูผลิตสรางขึ้นใหม ไมเคยปรากฏในบทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯมากอน 
ตัวละครที่สรางขึ้นใหมเหลานี้ นอกจากจะสรางสีสันใหกับเร่ืองสังขทองฉบับดัดแปลงแลว บางสวน
ยังมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่องของฉบับที่ดัดแปลงขึ้นใหมแตละฉบับดวย การสรางตัวละคร
ใหมปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทอง ฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหว และการตูนนิทานเพื่อ
ส่ิงแวดลอม อันประกอบดวยประเภทของตัวละครที่มีผลตอเร่ืองที่ดัดแปลงขึ้นใหม และตัวละครที่
สรางความตลกขบขัน  

3.1.1  ตัวละครที่มีผลตอเรื่องที่ดัดแปลงขึ้นใหม 
ก. การตูนภาพเคลื่อนไหว 
1) สงกา 
สงกาเปนพญานาคตัวเล็กที่อาศัยอยูเมืองบาดาล  ทําหนาที่คอยรับใชทาว

ภุชงคและมเหสี เมื่อทาวภุชงคนําพระสังขมาเลี้ยงดู สงกาก็ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงดูแลพระสังขจน
กลายเปนความผูกพัน เมื่อทาวภุชงคสงพระสังขไปใหนางพันธุรัตเลี้ยงดู สงกาก็ติดตามไปดูแล
พระสังขดวยตามคําสั่งของทาวภุชงค โดยแปลงรางเปนกําไลรูปพญานาคพันไวที่ตนแขนของพระ
สังข และคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนําพระสังข และถึงแมวาสงกาจะรูดีวานางพันธุรัตเปนยักษ ก็
ไมไดบอกความจริงกับพระสังข เพราะรูดีวานางพันธุรัตรักพระสังขอยางจริงใจ อยางไรก็ตาม เมื่อ
พระสังขทราบความจริงวานางพันธุรัตเปนยักษก็โกรธสงกาที่ไมยอมบอกความจริงวาแมเปนยักษ 
และพยายามหลบหนี ซึ่งสงกาก็ทําหนาที่คอยชวยเหลือใหพระสังขหลบหนีดวยในตอนนั้น บทบาท
ของสงกามีตั้งแตตอนที่ทาวภุชงคชวยเหลือพระสังขจากน้ํา ไปจนถึงในตอนทายเรื่อง 
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การเพิ่มตัวละครสงกา ทําใหเร่ืองที่ดัดแปลงขึ้นใหมมีความสมเหตุสมผลมาก
ข้ึน และยังสรางความสนุกสนานใหกับเร่ือง เพราะนอกจากสงกาจะทําหนาที่คอยชวยเหลือ ให
คําแนะนํา และคอยเตือนสติตัวละครเอกอยางพระสังขใหทําในสิ่งที่ถูกตองแลว ดวยความที่สงกา
มีนิสัยราเริง ข้ีเลน และรักเสียงเพลง จึงเปนตัวละครสําคัญที่สรางเสียงหัวเราะไดดี นอกจากนี้ 
สงกายังมีความรักในตัวพระสังขอยางจริงใจ ซื่อสัตย จงรักภักดีกับทาวภุชงค ทั้งยังมีความกลา
หาญมาก เห็นไดจากตอนที่เขาตอสูกับบรรดายักษบริวารเพื่อถวงเวลาใหพระสังขหนีนางพันธุรัต
ไป ทั้งที่ตนเองตัวเล็กนิดเดียว และตอนที่เสี่ยงชีวิตเขาปดตาหมอทองเพื่อไมใหรายมนตใหคนอื่น
ตองเดือดรอน 

2) ปุโรหิต 
ตัวละครปุโรหิตจากฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหว เปนตัวละครฝายตรงขามกับ

ตัวเอก ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาคนสําคัญและคอยชวยเหลือนางจันทา มีลักษณะเปนชายแกนิสัย
เจาเลห เห็นแกตัว เหตุที่ปุโรหิตใหความชวยเหลือนางจันทาก็เพราะหวังจะไดส่ิงตอบแทนเปน
ตําแหนงทางราชการที่สูงขึ้น และอามิสสินจาง โดยเขาเปนคนออกอุบายใหนางจันทาทําเสนหใส
ทาวยศวิมลใหทรงหลงใหลนาง รวมทั้งหาหมอมาทําเสนหให กลาวไดวาเปนตัวการสําคัญที่อยู
เบื้องหลังความรายกาจของนางจันทา เพราะตัวละครนางจันทาที่นําเสนอในฉบับนี้มีลักษณะราย
แบบทาดีทีเหลว และทาทางตลกขบขัน แตเมื่อปุโรหิตคอยชวยเหลือวางแผนรายก็ทําใหนางจันทา
สมหวัง 

3) เสนาจันทร 
ตัวละครเสนาจันทรนี้เปนตัวละครที่นํามาจากตัวละครทหารผูรับคําสั่งนางจัน

ทาในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ซึ่งในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวไดสรางตัวละครใหมใหมี
ลักษณะเฉพาะชัดเจนขึ้นเพื่อใหผูเสพจดจําได เสนาจันเปนทหารคนสนิทของนางจันทา เปนผูรับ
คําสั่งนางจันทาไปปฏิบัติ มีลักษณะเปนชายวัยกลางคน นิสัยดุราย ทั้งนี้ เสนาจันทรมีความสําคัญ
ตอเร่ืองในการแสดงใหเห็นถึงความรายกาจของนางจันทา เพราะในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวได
เปลี่ยนลักษณะของนางจันทาใหตลกขบขันขึ้น ดังนั้นจึงตองมีองคประกอบอื่นมาชวยทําใหเห็น
ความรายกาจในบางชวงเหตุการณ 

4) พญาครุฑ 
พญาครุฑมีบทบาทในตอนที่พระสังขอยูในอุปการะของทาวภุชงคหลังจากที่

ทาวภุชงคไดชวยไวจากการถูกถวงน้ํา โดยพระสังขไดแอบขึ้นไปที่ปลองนาคาเพื่อจะตามหาแม แต
กลับพบเขากับพญาครุฑซึ่งเปนอริกับพญานาคกําลังบินวนจองทํารายเหลาพญานาคที่ข้ึนมาจาก
ปลองนาคา และเมื่อเห็นพระสังขก็เขามาทําราย ทาวภุชงคเขามาชวยเหลือไวทันแตก็ถูกพญาครุฑ
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ทํารายบาดเจ็บ จึงทรงคิดวาเพราะพระองคเปนพญานาคเลี้ยงลูกมนุษยไมเปน อาจทําใหพระสังข
เกิดอันตรายได ประกอบกับคิดถึงนางยักษหมายเพื่อนเกาที่ไมไดเจอกันนาน จึงสงพระสังขไปให
นางพันธุรัตอุปการะแทน ดังนั้น จึงกลาวไดวาพญาครุฑมีบทบาทสําคัญที่ทําใหทาวภุชงคสงพระ
สังขไปอยูกับนางพันธุรัต ทําใหเร่ืองที่ดัดแปลงขึ้นใหมมีน้ําหนักขึ้น สงผลตอการดําเนินเรื่องใน
ลําดับตอไป 

ข. การตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดลอม 
1) ทาวกาญจนะ 
ทาวกาญจนะเปนชายแกเจาเมืองเมืองทองบุรี มีรูปรางผอมแหง ผิวพรรณซูบ

ซีดและมีรอยกระดํากระดางเหมือนคนเปนกลากเกลื้อน ทั้งยังมีกลิ่นตัวและกลิ่นปากแรงมาก ที่
เปนเชนนั้นเพราะ 2 เดือนจึงจะไดแปรงฟนครั้งหนึ่ง และ 3 เดือนจึงจะไดอาบน้ําครั้งหนึ่ง ดวยเมือง
ทองบุรีนําทรัพยากรธรรมชาติไปสรางบานเมืองใหใหญโตจนหมด ทําใหแทบจะไมมีน้ําดื่มน้ําใช 
จนราษฎรสวนใหญอพยพหนีแลงไปอยูเมืองอื่นกันหมด แตทาวกาญจนะก็ยังคงไมไปไหนเพราะ
ทรงมีความรับผิดชอบฐานะเจาเมือง บทบาทของทาวกาญจนะมีความสําคัญตอเร่ืองที่ดัดแปลง
ข้ึนใหมคือ แสดงใหผู เสพเห็นผลเสียของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพื่อความ
สะดวกสบายของตน และทําหนาที่ชี้แจงใหหกเขยและพอตาเขาใจวาทาวสักกะไมไดลําเอียง แต
คําตอบของเจาเงาะทั้ง 3 ขอนั้นเปนคําตอบที่ถูกตองอยางแทจริง  

3.1.2  ตัวละครที่ไมมีผลตอเรื่องที่ดัดแปลงขึ้นใหม 
ก. การตูนภาพเคลื่อนไหว 
1) ศรชัยและลักษมี 
แมวาในบทละครเวทีจะกลาวถึงตัวละครยักษพี่เลี้ยงที่นางพันธุรัตใหคอยดูแล

พระสังข แตก็ไมไดกลาวถึงอยางเฉพาะเจาะจง และไมไดมีบทบาทมากมายนัก ตอนที่กลาวถึง
ตอนหนึ่งก็คือ ตอนที่พระสังขลอบไปในสถานที่ตองหาม และจุมนิ้วลงบอเงินบอทองจึงเอาผาพัน
ไว แลวแกลงบอกนางพันธุรัตวามีดบาด นางพันธุรัตเห็นดังนั้นจึงโกรธและลงโทษพี่เลี้ยงที่ไมยอม
ดูแลพระสังขใหดี ดังความตอไปนี้ 

 
        ไดเอยไดฟง  นางมารโกรธพี่เล้ียงสาวศรี 
น้ําตาคลอตาดวยปรานี  ใหมัดตีพี่เล้ียงนางใน 
นางนมพี่เล้ียงเรียงหนา  มึงไมนําพาเอาใจใส 
ใหเลนมีดพราผาไม  ตีใหบรรลัยประเดี๋ยวนี้ 
   (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:76) 
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จากความขางตนจะเห็นไดวาพี่เลี้ยงของพระสังขเมื่อคร้ังอยูกับนางพันธุรัตคือ
บรรดานางใน ซึ่งในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวไดนํามาดัดแปลงโดยสรางตัวละครศรชัย และ
ลักษมีข้ึนในฐานะของยักษพี่เลี้ยงและเพิ่มบทบาทใหมากข้ึน โดยศรชัยและลักษมีเปนยักษบริวาร
นางพันธุรัต ทั้งสองเปนคูรักกัน มีนิสัยใจคอดุรายตามแบบยักษ เมื่อเห็นวานางพันธุรัตอุปการะ
พระสังขซึ่งเปนมนุษยก็ไมเห็นดวย และคิดจะกินพระสังขหลายครั้ง แตตองหามใจไวเพราะเกรง
กลัวนางพันธุรัต บทบาทของศรชัยและลักษมีเพิ่มความตลกขบขันใหกับเร่ืองไดมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตอนที่ทั้งสองพยายามหามใจไมกินพระสังข และเหตุการณการตอสูกับสงกาที่ถวงเวลา
ทั้งสองไวในตอนที่พระสังขกําลังหาทางหนีนางพันธุรัต 

2) กาสี นกแกว และนกแรง 
ตัวละครนกทั้งสามตัวเปนตัวละครที่สรางขึ้นใหมทําหนาที่ชวยสรางสสัีนใหเร่ือง

สนุกสนานขึ้น กาสีเปนนกเหยี่ยวของอาบู เจาชายคนหนึ่งในหกเขยของทาวสามลมีนิสัยเจาเลห 
อยากรูอยากเห็น แตซื่อสัตยกับเจานาย เปนคูกัดคนสําคัญของสงกา สวนนกแกวเปนสัตวเลี้ยง
ของนางจันทามีนิสัยชางพูด  ดานนกแรง เปนนกแรงแกหิวโซตัวหนึ่งที่บินวนหาอาหารอยูโดยรอบ
เมืองสามล แตดวยความที่แกมากแลวจึงทําใหสายตาฝาฟาง และสติไมคอยอยูกับรองกับรอย จึง
มักเจออุบัติเหตุอยูเร่ือยๆ เชนตอนที่บินชนเจาเงาะที่เหาะอยูจนตกมายังเมืองสามล และบินชน
พระอินทรที่กําลังตีคลีอยูทําใหพระสังขมีโอกาสยิงประตูเอาชนะพระอินทรไปได ตัวละครนกทั้ง
สามตัวนี้มีบทบาทเพียงเล็กนอย แตทําหนาที่สรางความตลกขบขันใหกับเรื่องโดยมีบทบาท
สอดแทรกอยูในเหตุการณสําคัญตางๆ 

3.3.2  การตัดตัวละคร 
เนื่องจากเรื่องตามบทละครนอก  พระราชนิพนธฯมีเนื้อหาคอนขางยาว  ใน

วรรณกรรมเรื่องสังขทองจึงมีการตัดตัวละครออกไปบางสวน เพื่อใหเหมาะสมกับวิธีการนําเสนอ
ของแตละฉบับ  อยางไรก็ตาม มีเพียงฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวเทานั้นที่ไมปรากฏวามีการตัดตัว
ละครใดๆออกไป ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบสื่อและชองทางในการนําเสนอมีขอจํากัดนอย และ
ลักษณะแกนเรื่องที่ไมตางจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯ มากนัก ซึ่งรูปแบบของการตัดตัว
ละครในวรรณกรรมเรื่องสังขทอง 3 ฉบับสามารถจัดประเภทได 2 ประเภทดวยกัน คือ การตัดตัว
ละครที่มีอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย และการตัดตัวละครที่มีบทบาทนอย   
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3.3.2.1 การตัดตัวละครเหนือจริง 
ก. บทละครเวที 
1) พระอินทร 
พระอินทรที่มีบทบาทในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ คือชวยใหปมปญหา

ตางๆของเรื่องคลี่คลายลงไป  แตในบทละครเวทีนั้นไมพบบทบาทของพระอินทรแตอยางใด  
ปญหาตางๆ ที่ตัวละครตองประสบนั้น  ตัวละครสามารถผานพนไปไดดวยสํานึกและการแกปญหา
ดวยตนเอง   ทั้งยังไมไดกลาวถึงการชวยเหลือตัวเอกของเหลาเทพ เทวดา และสิ่งอิทธิฤทธิ์ 
ปาฏิหาริย เหตุการณทั้งหมดเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของตัวละครเอง   

จันทเทวีออกตามหาลูกและบังเอิญไดยินเขาวามีเจาชายสังขมาในเมือง เธอจึง
หาทางที่จะพบกับลูกเอง  ไมไดมีการชวยเหลือจากใคร  แมแตทาวยศวิมล อันจะเห็นไดวาไมไดมี
บทบาทในบทละครเวที  ทั้งที่ในบทละครนอกนั้น  ทาวยศวิมลก็ปลอมตัวเขามาตามหาพระสังขใน
เมืองของทาวสามนตเชนเดียวกับนางจันทเทวี  แสดงถึงการที่จันทเทวีพึ่งพาตนเองแมจะตอง
ยากลําบากสักเพียงใด  เชนเดียวกับในตอนตนที่ในบทละครนอกจะมีตายายคอยชวยเหลือนาง 
แตในบทละครเวที  จันทเทวีตองทนลําบากเลี้ยงลูกอยูคนเดียวไมมีใครชวยเหลือ  เปนการเสนอให
เห็นวาผูที่พึ่งพาตนเองจะเปนผูมีชีวิตรอดในสังคมปจจุบัน  เพราะตางคนก็ตองเอาตัวรอด  จึงไมมี
ใครชวยเหลือใคร 

2) รุกขเทวา 
บทบาทของรุกขเทวาในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ปรากฏในตอนที่พระ

กุมารไมยอมออกมาจากหอยสังขใหแมเห็น รุกขเทวาจึงแปลงกายเปนไกมาจิกขาวที่นางจันทเทวี
ตากไว เมื่อพระสังขออกมาจากหอยสังขเพื่อไลไก นางจันทเทวีจึงตีหอยสังขแตกเพื่อไมใหพระสังข
เขาไปซอนตัวในนั้นอีก ความสําคัญของบทบาทรุกขเทวาคือชวยใหพระสังขและนางจนัทเทวไีดพบ
กัน ในฉบับบทละครเวทีไดตัดตัวละครรุกขเทวาออกไป และใหเหตุผลวาสังขแหวกถุงน้ําคร่ํา
ออกมาพบจันทเทวีโดยบังเอิญ และกลาววาเหตุที่สังขเกิดมาพรอมกับเครื่องกําบังเพราะเปนโรค
ชนิดหนึ่งคลายกับเด็กดักแด ดังนั้น เมื่อสังขหายจากโรคดังกลาว เขาจึงออกมาจากถุงน้ําคร่ําโดย
ไมมีผูใดดลใจหรือรุกขเทวาชวยดังที่ปรากฏในบทละครนอก  พระราชนิพนธฯ นอกจากนี้ 
เหตุการณที่รุกขเทวาเขาชวยปกปองพระสังขในตอนที่ถูกเหลาเสนาทํารายในบทละครนอก พระ
ราชนิพนธฯ ก็ไมปรากฏในบทละครเวทีเชนกัน เพราะสังขเพียงแตถูกจันทาผลักตกน้ําเทานั้น 
บทบาทของรุกขเทวาในสวนนี้จึงถูกตัดออกไปดวย 
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3) ยายเฒาสุเมธา 
ในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ตัวละครยายเฒาสุเมธามีบทบาทในการทํา

เสนหใหทาวยศวิมลหลงใหลนางจันทา แมวาตัวละครตัวนี้จะมีบทบาทไมมากนัก แตก็เปนตัว
ละครตัวสําคัญที่มีสวนทําใหพระสังขตองถูกกลั่นแกลง ถูกทํารายใหพลัดพรากจากบานเมือง สวน
ในฉบับบทละครเวทีไมไดกลาวถึงตัวละครตัวนี้ นอกจากนี้ ยังไมไดกลาวถึงเหตุการณที่นางจันทา
ทําเสนหทาวยศวิมล เพราะฉบับนี้เนนประเด็นเรื่องการยอมรับในตัวเองของสังขมากกวาประเด็น
ความขัดแยงของพอแม  

นอกจากนี้ ความที่ฉบับนี้ไมใหความสําคัญกับเร่ืองเหนือจริง เชน อิทธิฤทธิ์ 
ปาฏิหาริย หรือไสยศาสตร จึงไมปรากฏวาตัวละครตัวใดไดรับการชวยเหลือจากสิ่งเหลานั้นเพื่อให
รอดพนอันตราย หรือเพื่อใหไดในสิ่งที่ปรารถนาแตอยางใด บทบาทของยายเฒา    สุเมธาซึ่งเปน
ผูใชไสยศาสตรชวยเหลือใหนางจันทาไดในสิ่งที่ปรารถนาจึงถูกตัดออกไปดวย สวน เหตุการณที่
สังขถูกผลักตกน้ํา เปนเพราะมาตามหาพอแตกลับถูกนางจันทาลอลวงใหหลงกล ไมไดเปนเพราะ
พอถูกทําเสนห จึงสั่งใหทหารทํารายอยางในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ  

3.2.2 ตัวละครที่มีบทบาทนอย 
ก. บทละครเวทีเรื่องมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย 
1) ทาวยศวิมล 
ในบทละครนอก  ทาวยศวิมลถือเปนตัวละครที่สําคัญมากตัวหนึ่ง แทที่จริงแลว

เปนคนที่รักครอบครัวมาก แตพระองคถูกอุบายของนางจันทาลอลวงใหโหรแสรงทํานายวาจันท
เทวีและลูกเปนกาลกิณี ดวยความรักบานเมืองในฐานะกษัตริย จึงตัดใจใหพระสังขและนางจันท
เทวีออกไปจากเมืองเพราะเกรงชาวเมืองจะเดือดรอน  แมกระนั้น พระองคก็ตั้งใจไววาจะพาทั้งคู
กลับมาในภายหลัง  แตกลับถูกเสนหของนางจันทาเสียกอน ทําใหตองพลัดพรากจากนางจันทเทวี
และพระสังข ทั้งยังดูเหมือนคนใจรายสั่งใหทหารฆาลูกในไสของตน  อยางไรก็ตาม  ในตอนทาย
ของเรื่องก็ไดปลอมตัวออกตามหาลูกพรอมกับภรรยา ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบและความรัก
ครอบครัวไดเปนอยางดี 

ดวยความที่ในบทละครเวทีไมไดเนนโครงเรื่องในสวนที่เปนความขัดแยง
ระหวางบิดาและมารดาของตัวละครเอก หรือความขัดแยงระหวางบิดากับตัวละครเอกที่มีเหตุ
สําคัญมาจากการทําเสนหของมเหสีฝายซายอยางบทละครนอก  ดังนั้น ตัวละครอยางทาวยศวิมล
จึงถูกลดทอนบทบาทออกไปดวย มีเพียงการกลาวถึงในตอนที่สังขมาตามหาพอเทานั้น  รวมทั้งจะ
เห็นไดวาเหตุการณสําคัญในตอนทายเรื่อง ที่ทาวยศวิมลมีบทบาทคลี่คลายความขัดแยงดังกลาว
ดวยการออกตามหาภรรยาและบุตร  รวมทั้งลงโทษมเหสีฝายซายก็ถูกตัดออกไปเชนกัน 
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2) ตายาย 
ในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ตัวละครตายายมีบทบาทสําคัญในการ

ชวยเหลือนางจันทเทวีเมื่อถูกขับไลออกมาจากวัง แตในฉบับบทละครเวที มีการดัดแปลงเรื่องโดย
เลือกนําเสนอเหตุการณที่พระสังขออกจากที่กําบังกายมาพบแมเปนครั้งแรกตอจากฉากที่จันทเทวี
ถูกขับไลออกจากวัง และดัดแปลงใหจันทเทวีอาศัยอยูกระตอบสังกะสีโดยไมไดรับความชวยเหลือ
จากใคร เพื่อนําเสนอแนวคิดของการอยูรอดดวยตนเองของคนในสังคมปจจุบัน ดังนั้น ในฉบับนี้จึง
ไมไดใหความสําคัญกับบทบาทของตายายที่มีอยูเพียงไมมากนักในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ 

3) นางมณฑา  
นางมณฑาเปนพระมเหสีของทาวยศวิมล มารดาของธิดาทั้งเจ็ด นางมณฑา

เปนแมที่รักและปรารถนาดีกับลูกมาก บทบาทที่สําคัญของนางมณฑาในบทละครนอก พระราช
นิพนธฯ คือตอนที่นางเสนอใหทาวยศวิมลขอความชวยเหลือจากเจาเงาะใหมาชวยลงแขงตีคลีกับ
พระอินทร และเปนผูไปขอรองเจาเงาะดวยตัวเอง อยางไรก็ตาม ในฉบับบทละครเวทีไมไดนําเสนอ
ในเหตุการณดังกลาว บทบาทของนางมณฑาซึ่งมีไมมากนักจึงถูกตัดออกไปดวย  

4)  นางจันที 
ดังที่ไดกลาวไววา ฉบับบทละครเวทีไมไดเนนโครงเรื่องในสวนที่เปนความ

ขัดแยงของบิดามารดา ดังนั้น ตัวละครนางจันทีซึ่งเปนลูกสาวของนางจันทา ซึ่งมีบทบาทในการ
เพิ่มความขัดแยงของโครงเรื่องดังกลาวจึงไมปรากฏในฉบับบทละครเวที 

5)สาวใช 
สาวใชมีบทบาทในการชวยเหลือนางจันทาใหทําเสนหสําเร็จ ซึ่งปรากฏบทบาท

อยูเพียงตอนดังกลาวเทานั้น เมื่อในบทละครเวทีไดตัดเหตุการณของการทําเสนหออกไป จึงไม
ปรากฏวามีบทบาทของสาวใชดังเชนในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ  

ข.การตูนวรรณคดีไทย 
1)นางจันที 
ฉบับการตูนวรรณคดีไทยเนนการนําเสนอเรื่องราวอยางกระชับ ดังนั้น จึงมีการ

ตัดตัวละครที่มีบทบาทนอยออกไป สําหรับบทบาทของนางจันทีในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ 
ปรากฏในตอนที่นางไปบอกทาวยศวิมลซ่ึงเปนพอ ใหแตงตั้งนางจันทาซึ่งเปนแมใหเปนมเหสี เมื่อ
นางจันทเทวีถูกขับไลออกไปแลว ฝายทาวยศวิมลที่ยังอาลัยในตัวนางจันทเทวีโกรธที่นางจันทา
บังอาจเสี้ยมสอนลูกจึงความีดไลฟนนาง และไลนางออกจากเมือง นางจันทาจึงตองไปพึ่งพายาย
เฒาสุเมธาใหทําเสนหให บทบาทของนางจันทีปรากฏอยูเพียงเทานี้ อีกทั้งในฉบับการตูนวรรณคดี
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ไทยไมไดนําเสนอเหตุการณที่นางจันทาถูกไลฟน เพราะเปนเหตุการณที่มีลักษณะกาวราว รุนแรง 
ไมเหมาะกับผูเสพ ตัวละครนางจันทีซึ่งมีบทบาทในตอนนั้นจึงถูกตัดออกไปดวย 

2) สาวใช 
ดังที่กลาวไวขางตนวาฉบับนี้เนนการนําเสนอเรื่องราวอยางกระชับ ตัวละครที่มี

บทบาทนอยอยางสาวใชจึงไมมีการกลาวถึงแตอยางใด 
ค.การตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดลอม 
ในฉบับนี้ตัดตอนมานําเสนอเพียงตอนพระสังขตีคลีเทานั้น ดังนั้น ตัวละครที่

ปรากฏในฉบับนี้จึงมีเพียงตัวละครจากตอนดังกลาว คือ เจาเงาะ รจนา ทาวสามนต นางมณฑา 
หกเขย และธิดาทั้งหก เทานั้น 

3.3 การเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละคร 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละครเปนกลวิธีหนึ่งในการดัดแปลงวรรณกรรมซึ่งทําใหตัว

ละครจากตนฉบับเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะไปตามความตองการของผูผลิต โดยตัวละครมี
คุณลักษณะสวนใหญใกลเคียงกับตนฉบับ แตมีการเปลี่ยนคุณลักษณะบางประการใหตางไป
พอสมควร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละครที่พบในวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับ
ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละครเพื่อสะทอนแนวคิดสําคัญ และการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะตัวละครเพื่อความตลกขบขัน 

3.3.1 การเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละครเพื่อสะทอนแนวคิดสําคัญ   
ในบทละครเวทีมีการดัดแปลงลักษณะของตัวละครใหเหมาะสมกับประเด็นแนวคิดที่

ตองการนําเสนอ และใหสอดคลองกับการตีความ  ดังนั้น จึงพบวามีลักษณะตางไปบางประการ 
ดังนี้   

ก. บทละครเวทีเรื่องมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย 
1) สังข 
ลักษณะของตัวละครพระสังขในบทละครนอก พระราชนิพนธฯนับวาเปนตัว

ละครที่มีบทบาทนาสนใจ เพราะนอกจากจะมีชาติกําเนิดประหลาดแลว ยังมีเหตุการณประหลาด
ใหตองพานพบมากมายทําใหชีวิตผกผัน ตองผจญภัยกับอันตรายและตอสูจากการกลั่นแกลงของ
ผูคน แตดวยความสามารถและสติปญญาจึงทําใหรอดพนอุปสรรคนานาประการมาได ซึ่ง
ลักษณะของตัวละครพระสังขนี้ มิ่งขวัญทองพรมราชไดวิเคราะหไววา 

 
“พระสังข” หรือ “เจาเงาะ” จัดเปนพระเอกที่โดดเดนมากในบทละครนอกเรื่อง “สังข

ทอง” พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เนื่องจากพระสังขมีชีวิตที่
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นาสงสารตั้งแตวันที่ถือกําเนิดจากครรภของนางจันทเทวี และยังตองผจญภัยกับความผกผัน
ของเหตุการณในสถานภาพลูกเลี้ยงของนางพันธุรัตซึ่งเปนนางยักษ และยังไดรับความ
รังเกียจจากประยูรญาติฝายนางรจนา ในสถานภาพที่พระสังขเปนลูกเขยคนเล็กของทาว
สามล 

เมื่อศึกษาชีวิตของ “พระสังข” แลวจะพบวามีความสมจริงในอุปนิสัยอยูมาก แตก็มีความ
บังเอิญ หรือมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยเขามาเกี่ยวของตามขนบของละครจักร ๆ  วงศ ๆ  

ความโดดเดนของ “พระสังข”  ก็คือ “รูปเงาะ” ที่ครอบรูปทองเอาไวอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทํา
ใหวิถีชีวิตและบุคลิกของตัวละครแปรเปลี่ยนไป ดังนั้น “พระสังข” เปนพระเอกผูมี 2 บุคลิก 
จึงเปนตัวละครที่ควรคาแกการศึกษาเรื่องราวยิ่งนัก 

                                                                     (ม่ิงขวัญ ทองพรมราช 2547   :44) 
 
ขอความขางตนแสดงถึงลักษณะอันโดดเดนของตัวละครพระสังข ที่นอกจากจะ

มีชีวิตที่แปลกประหลาดแลว ยังมี 2 บุคลิก คือ บุคลิกในฐานะพระสังขทอง และบุคลิกเมื่อสวมรูป
เงาะเปนเจาเงาะปาบาใบ ซึ่ง 2 บุคลิกนี้ก็แตกตางกันมาก  พระสังขมีลักษณะของผูมีสติปญญาดี
สามารถนําตนพนอุปสรรคนานาประการได  เปนผูที่รักมารดามาก  และแมวาพระสังขจะไมเคยอยู
กับบิดาเลยก็ยังเปนเด็กไมมีปญหา  ทั้งยังเปนผูที่รักและหวงความรูสึกของภรรยา  ทําตนเปนสามี
ที่ดี  และมีใจคอยึดมั่น  เด็ดเดี่ยวจนบางครั้งมากเกินไป เชน ตอนหนีนางพันธุรัตที่พระสังขไมยอม
ลงไปหานางพันธุรัต จนนางอกแตกตาย   

ลักษณะของพระสังขในบทละครเวทีมีบางสวนที่แตกตางไป เพราะสังขจะเปน
เด็กมีปญหาอันเนื่องมาจากครอบครัวที่แตกแยก สับสนในการยอมตัวตนที่แทจริง ไมมั่นใจใน
ตัวเอง  ตอนที่ทิ้งพันธุรัตไป ไมไดเกิดจากความยึดมั่นเด็ดเดี่ยว  แตเกิดจากความสับสนและ
หวาดกลัวในสิ่งที่พันธุรัตและพวกเปน เกรงวาหากตนอยูในกลุมนั้นก็จะไมไดรับการยอมรับจาก
ผูอ่ืนมากกวา  

ทั้งนี้ ผูสรางไดกลาวถึงแนวคิดในการสรางตัวละครสังขข้ึนในฉบับบทละครเวที 
ดังนี้ 

 
“ผมไดทดลองใหตัวละคร “สังข” เปนเด็กที่เกิดมาในสภาพไมปกติจนตอมาหนีมาจาก

บุพการี และกลายเปน “เด็กไรบาน” ซึ่งเปนเสมือน “เจาเงาะ” ของสังคมไทยในปจจุบันในแง
ที่ไดรับการมองจากผูอื่น”  (ดังกมล ณ ปอมเพชร 2548:8) 
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นอกจากนี้ ผูประพันธยังไดวิเคราะหเกี่ยวกับประเด็นทางจิตวิทยาในเรื่องสังข
ทอง โดยพบวาประสบการณสําคัญของ พระสังข/เจาเงาะนั้นมีความคลายคลึงกับประสบการณ
ของวัยรุนในสังคมไทยรวมสมัยอยูหลายประการ อาทิ (ดังกมล ณ ปอมเพชร 2548 : 8) 

 
1. ความตองการกําหนดตัวตนของตนเอง รวมถึงความตองการเปนที่ยอมรับของ

สังคม 
2. ความรูสึกผิดแผกแปลกแยก ไมเปนสวนหนึ่งของกลุม 
3. ความรูสึกเปนตัวถวง เปนภาระ เปนสาเหตุใหบิดาทอดทิ้งมารดา เปนเด็กบาน

แตก ไมเปนที่ตองการของบิดามารดา ถูกทอดทิ้ง ถูกขับไล ถูกกําจัด 
4. การลงโทษตัวเองเพื่อลบปมดอย ความรูสึกผิด อันเปนเหตุของพฤติกรรม

กาวราวตางๆ 
5. การอาศัยอยูในสังคมที่นิยมการสรางภาพ และตัดสินคุณคาของมนุษยที่

รูปลักษณ 
6. ความรูสึกเหอเหิมในภาพลักษณใหม 
 
จากขอความขางตน ทําใหทราบวาผูสรางจงใจดัดแปลงพระสังขจากบทละคร

นอก พระราชนิพนธฯ โดยใชลักษณะรวมของพระสังขกับประสบการณของวัยรุนปจจุบันมาเปน
หลักในดารดัดแปลง สังขฉบับบทละครเวทีจึงมีลักษณะเปนเด็กขาดความอบอุน อันมีที่มาจาก
ครอบครัวแตกแยก รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะอื่นๆที่บงบอกถึงความเปนวัยรุนในสังคมไทย
รวมสมัยเพื่อสะทอนปญหาสังคมปจจุบัน ผูผลิตกําหนดปมภายในใจใหตัวละครสังขรูสึกเกลียด
ตัวเองที่เกิดมาผิดแปลกไปจากคนปกติ ทนไมไดที่จะถูกมองวาเปนตัวประหลาดและไมไดรับการ
ยอมรับจากสังคม จึงพยายามลงโทษตัวเองและคนอื่นดวยพฤติกรรมกาวราว เชน การประชดคน
ที่ตัวเองรักดวยการหนีออกจากบาน หรือการกลั่นแกลงพวกชนชั้นสูงที่ชอบดูถูกคนที่ต่ําตอยกวา 
ทั้งนี้เพราะเขามองวา การที่เขาเกิดมาจากหอย หรือมีพอแมบุญธรรมเปนกะเทย-ทอมเปนปมดอย
ที่เขาจะตองปกปด และโทษคนที่มีสวนในการทําใหมันเกิดขึ้น แตแลวในที่สุดเขาก็คนพบวา วิธีที่
จะทําใหเขาอยูบนโลกไดอยางมีความสุข คือการยอมรับในส่ิงที่ตนเองเปน เพราะเมื่อเขายอมรับ
ในสิ่งที่ตัวเองเปนไดแลว เขาถึงจะมองเห็นวาตัวเขาเองก็มีรูปทองซอนอยูภายในเหมือนกัน 

อยางไรก็ตาม สังขเปนตัวละครตัวเดียวในฉบับบทละครเวทีที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนวาแตกตางไปจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯมาก  ทั้งนี้เกิดจากการวางลักษณะตัว
ละครใหสอดคลองกับแนวคิดสําคัญ โดยใชตัวละครตัวนี้เปนศูนยกลางในการนําเสนอแนวคิด 
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และคําถามที่เกิดขึ้นกับตัวละครตัวนี้เกี่ยวกับคุณคาของตนเอง เปนคําถามเดียวกับที่ผูผลิตเสนอ
ใหผูเสพนํามายอนถามตนเองเชนกัน  

2) รจนา 
รจนาในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ เปนธิดาของสุดทองของทาวสามนต แม

นางรจนาจะมีความเปนกุลสตรีอยางหญิงไทย แตก็เปนคนเชื่อมั่นในความคิดของตน  เธอไมยอม
เลือกคูครองที่พอหามาให อยางไรก็ตาม ในฉบับบทละครเวทีไดนําลักษณะเฉพาะของนางรจนา
จากบทละครนอก พระราชนิพนธฯ มาในเรื่องความยึดมั่นเด็ดเดี่ยว แตเปลี่ยนคุณลักษณะใหมี
ความเปนผูหญิงสมัยใหมมากขึ้น  

รจนาในฉบับนี้มีความยึดมั่นในความคิดของตนเองและความถูกตอง  เขาใจ
โลก ดื้อร้ันไมยินยอมในสิ่งที่ตนเองคิดวาไมถูกตอง  นอกจากนี้ ยังเปนคนที่พิจารณาคนจากจิตใจ 
และความดีงาม เธอจึงรักสังขอยางจริงใจที่ตัวตนภายในของเขาไมใชความงดงามของรูปราง
หนาตา เหตุการณสําคัญที่ทําใหเห็นความแตกตางของนางรจนาในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ
กับรจนาในบทละครเวที คือเหตุการณนางรจนาเผารูปเงาะในบทละครนอก ซึ่งนางพยายามเผา
ทําลายรูปเงาะของพระสังขเพื่อใหคนอื่นเห็นรูปทองอยางที่ตนเห็น และยอมรับพระสังข  แตในบท
ละครเวที รจนาไมสนใจวาสังขจะมีรูปลักษณภายนอกเปนอยางไร เธอจึงไมเคยเรียกรองใหสังข
ถอดรูปเงาะ เพราะเธอรักที่ตัวตนที่แทจริงของสังขหาใชส่ิงจอมปลอมภายนอกไม 

3) พันธุรัตและชาวเมือง 
นางพันธุรัตในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ เปนนางยักษหมายที่อยูโดดเดี่ยว

มานาน แมวานางจะเปนยักษ แตก็หาไดมีใจคอดุรายไม หากนางมีใจกรุณา เมตตา ใหความ
ชวยเหลือพระสังขอยางไมตองการสิ่งตอบแทน และมีความรักใหแกพระสังขอยางจริงใจ ลักษณะ
ที่เหมือนกันของพันธุรัตในบทละครนอกและบทละครเวที คือความรักในตัวสังขทองอยางจริงใจ 
ความมีเมตตา และเอกลักษณที่เปนตัวประหลาดไมเปนที่ยอมรับของพระสังข  

ส่ิงที่ตางไปเกิดจากการตีความเรื่องความประหลาดนี่เอง  เพราะในบทละคร
เวทีบทบาทของพันธุรัตถูกดัดแปลงใหนําเสนอผานตัวละครเปนกลุม คือชาวเมืองพันธุรัตซึ่ง
ประกอบดวยพันธุรัต โจแอน คิง บิลลี บ็อบบี และแวนเนส ทุกคนลวนมีลักษณะเปนเพศที่สาม 
พวกเขาและเธอมีชีวิตที่ดูเหมือนชีวิตจะเต็มไปดวยความสนุกสนาน  แตลึก ๆ แลวชีวิตของเธอ
เต็มไปดวยความเจ็บปวดจากการถูกตีตราวาเปนพวกตัวประหลาดจากสังคม นอกจากนี้ ตัวละคร
พันธุรัตและชาวเมืองเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความขัดแยงในจิตใจของตัวเอกเกี่ยวกับความรัก
คําถามของชาวพันธุรัตที่ถามสังขกอนที่สังขจะหนีไป ดังนี้ 
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สังข  ทําไม ทําไมเปนอยางนี้ 
  ทําไมตองหลอกกัน 
  พอเปนอะไร  พวกคุณเปนใคร (ทุกคนอึ้ง) 
โจแอน (ในที่สุด) เราเปนครอบครัวไงสังข 
สังข  ไม ฉันไมมีครอบครัวแบบนี้! 
บิลลี สังข  พวกเราทําไปเพราะรักสังข  อยากใหสังขรัก 
บ็อบบี พอของสังขกลัววาถาสังขรูจักตัวจริงของเรา  สังขจะกลัว  

ไมอยากอยูที่นี่ 
แวนแนส พวกเราทั้งเมืองยอมปลอมตัวเพื่อชวยพอสังข 
โจอี  เพราะเรารักเขา 
คิง  อยากเห็นเขาไดอยูกับคนที่เขารัก 
สังข  รัก?  รักแบบตัวประหลาดนะสิ 
  (ทุกคนช็อคกับคําพูดของสังข  แมแตตัวผูพูดเอง) 
คิง  สังข!  พวกเราอาจเปนตัวประหลาด  เปนยักษเปนมารใน 

โลกของสังข  แตพวกเราก็รักเปน  สังขละรักเปนหรือเปลา 
                                       (บทละครเวที 2547:16) 

 
จากตัวอยางนี้ทําใหเห็นแนวคิดวา  แมชาวพันธุรัตจะถูกมองวาเปนตัว

ประหลาด หากก็ยังแสวงหาความรัก และปรารถนาดีตอผูที่ตนรัก คําถามที่ชาวพันธุรัตถามสงัขดงั
ขอความขางตน ทําใหสังขรูสึกสับสนวาควรตัดสินคนตามบรรทัดฐานของสังคม หรือควรตัดสิน
คนที่จิตใจ ซึ่งความคิดนี้มีผลกับการดําเนินเรื่องอยางมาก 

4) ทาวภุชงค 
บทบาทของทาวภุชงคในบทละครนอกนั้นมีไมมากนัก  จึงทําใหเห็นลักษณะตัว

ละครตัวนี้ไมชัดเจน  อยางไรก็ตาม  การชวยเหลือพระสังขจากน้ําก็ทําใหรูวาทาวภุชงคเปนผูมี
เมตตา ในบทละครเวทีมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละครจากทาวภุชงคเปนแกงคนาคาคิดสที่มี
หัวหนาแกงคชื่อภุชงคเชนเดียวกัน  ในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ทาวภุชงคมีสวนสําคัญกับ
โครงเร่ืองเพียงการเชื่อมจากการชวยเหลือจากน้ําไปใหนางพันธุรัตซึ่งเปนยักษเทานั้น  แตในบท
ละครเวที หลังจากที่สังขไดพบกับแกงคนาคาคิดสเมื่อหนีออกมาจากเมืองพันธุรัตแลว แกงคนาคา
คิดสยังมีความสําคัญกับโครงเรื่องโดยชวยเหลือสังขไปจนจบ  ทั้งนี้เพราะบทละครเวทีตองการเนน
เกี่ยวกับลักษณะของตัวละครเหลานี้ อันเปนการขยายความในเรื่องที่ตองการนําเสนอดวย คือ เด็ก
ไรบานที่เปนปญหาสังคมอันมีจุดเริ่มตนมาจากความออนแอของสถาบันครอบครัว    ทําใหเด็ก
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กลุมนี้ขาดผูชี้แนะ ไมแยแสใครและใชชีวิตเสเพลไปวันๆ แตแทจริงแลวพวกเขาก็ยังโหยหาความรัก
และการยอมรับ ในเมื่อทุกคนตางตอตานและรังเกียจพวกเขา เขาจึงจําตองปองกันตัวเองดวยการ
แสดงออกถึงความกาวราวดวยพฤติกรรมหยาบคายและรุนแรง  อยางไรก็ตาม ส่ิงที่โดดเดนในตัว
ละครพวกนี้คือความรักพวกพอง เห็นไดจากการที่พวกเขาคอยชวยเหลือกันและกัน รวมทั้งคอย
ชวยเหลือสังขโดยตลอด 

5) ทาวสามล 
ทาวสามนตในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ มีลักษณะเปนคนเจายศเจา

อยาง ชางทิฐิ พิจารณาคนแตเพียงภายนอก  ทาวสามลรังเกียจเจาเงาะจึงวางแผนกลั่นแกลง แตที่
ทําไปเชนนั้นก็เปนเพราะความรักลูก  ไมอยากใหลูกตองครองคูอยูกับสามีที่อัปลักษณ พิจารณาได
จากความดังตอไปนี้ 

 
 เมื่อนั้น   ทาวสามนตฟงชังน้ําหนา 
ทั้งรักทั้งแคนแนนอุรา  นิ่งนึกตรึกตราอยูในใจ  
    (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:116) 
 
จากขอความขางตน แสดงถึงความรูสึกของทาวสามล วาสาเหตุที่วางแผนทํา

รายเจาเงาะก็เพราะความรักลูก แตใจหนึ่งก็แคนที่ลูกไมเชื่อฟง และแคนที่เจาเงาะนารังเกียจมาได
ลูกสาวไป  ทั้งที่ตนอุตสาหหาชายหนุมลักษณะดีมาใหเลือกมากมาย อยางไรก็ตาม ในบทละคร
เวทีไดนําลักษณะของทาวสามลจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯ มาในสวนที่มักตัดสินผูอ่ืนจาก
ภายนอก แตเปลี่ยนใหมีลักษณะรวมสมัยมากขึ้น สะทอนลักษณะของคนที่อยูใตอํานาจของวัตถุ
นิยม สามนตในฉบับนี้จึงเปนคนเห็นแกเงิน เห็นแกตัว พยายามสรางภาพลักษณที่ดีบังหนาทั้งที่
เปนแคส่ิงจอมปลอมเทานั้น ตัวละครนี้เปนเสมือนตัวแทนของนักธุรกิจจอมปลอมในสังคมปจจุบัน
ที่เห็นแตคุณคาของเงินทองวัตถุ จนมองขามความสําคัญของจิตใจ ทั้งยังมองขามสมบัติลํ้าคา
อยางรจนาลูกสาวของตน  แลงอยูในวังวนของสิ่งจอมปลอมภายนอกและความหลอกลวง 
ลักษณะของทาวสามนตเห็นไดจากตัวอยางดังตอไปนี้ 

 
สามนต ไอหนาโง! ปลอยใหใครมาซื้อองคกรการคาอาหารทะเลตอนนี้ไดไงหา?   

ใหราคาซื้อดีเหรอ  งั้นก็ซื้อไปเถอะองคกรมันจะเจงอยูแลว  ที่หนาโงมันไอเจ็ด
คนนั่นตะหาก  ดีแตอวดหลออวดรวย ไมเห็นไดเร่ือง 
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(เสียงโทรศัพทที่มือดังขึ้น รับโทรศัพท) อะไร...หา? เจ็ดคนนั้นโดนเฉือนจมูก
ออกงานคืนนี้ไมได  ไปทําบาอะไรมา! 
(รับอีกสาย พูดกับหูฟง) เออฟงอยู! หา? ไอขอทานเอาอาหารทะเลมาสงสิบ
กระสอบ! ใหมันไดอยางนี้สิ  (คิด)  เอาไปเททิ้งใหหมด!  ไม  เอาไปบริจาคเด็ก
สลัม  ทําขาวหนาหนึ่งดวย-ลงรูปฉันใหญๆ!  เออ-ฉันเปลี่ยนใจแลว  บอกทุก
คนวันนี้เล้ียงเนื้อตางๆแทน  ใช! ไมเอาอาหารทะเล .. ใหพวกมันไปหาเนื้อ
แพงๆ มาใหมากที่สุด  ใครนอยที่สุด  โดนยึดทรัพย  ตบหนา  เยาะเยย  แลว
เนรเทศ 
(โทรศัพท) กรมปศุสัตวเหรอ  อยาขายเนื้อใหไอเงาะดําเปนอันขาด!  หา? ขาย
หุนใหใครไปนะ  อีกแลวเหรอ  แลวลูกเขยฉันเจ็ดคนจะทํายังไง  เหรอ- ราคาดี
มากเลยเหรอ  ..  งั้นก็ขายไปเถอะ  กรมนี้ก็ขาดทุนอยูแลวนี่  ยังไงไอเงาะก็ไม
มีปญญาซื้อเนื้อแพงๆหรอก 
(โทรศัพท)  กรมวัง!  งานเลี้ยงเย็นนี้เปนงานเตนรําสวมหนากากนะ   ไมตอง
ถาม!  ออกหมายใหมเดี๋ยวนี้เลย  เตรียมหนากากใหญๆใหลูกเขยฉันเจ็ด 
  คนดวย  ไมใชไอเงาะบา- ใหเจปอปโวย 

                                                                         (บทละครเวที 2547:31) 
 
ขอความขางตนแสดงใหเห็นลักษณะเห็นแกเงิน จอมปลอม และดูถูกคนของ

สามนต จะเห็นไดวาบทบาทของสามนตในตอนนี้สะทอนแนวคิดเกี่ยวกับคนในสังคมวัตถุนิยมใน
ปจจุบัน โดยมุงนําเสนอแนวคิดเรื่องความจอมปลอมที่เปนแนวคิดสําคัญ รวมทั้งเสียดสีผูมีอํานาจ
ปกครองบานเมืองที่ใชอํานาจในทางมิชอบดวย 

6) หกเขย 
ในบทละครนอกพระราชนิพนธ หกเขยมีเชื้อสายของกษัตริยของเมืองตางๆ 

และถูกกลาวถึงในลักษณะเหมารวม กลาวคือ มีลักษณะใกลเคียงกันทั้งหมด ดังเชนตอนที่ธิดาทั้ง
หกไดเลือกทั้งหกเขยเปนคูแลว ตางก็แสดงความดีใจและกระทบกระเทียบเปรียบเปรยผูมาเขาพิธี
เลือกคูคนอื่นกัน  ดังความวา 

 
เมื่อนั้น    หนอกษัตริยทั้งหกเรงหรรษา 

นั่งสบายอารมณดมมาลา   หัวเราะราขาแขงกระดิกเพลา 
บางพูดจาเปรียบเปรยเยยเพื่อนกัน  อยางไรนั่นลงนั่งกอดเขา 
วาสนาหาไมแลวชาวเรา   แตไดเขามาเห็นก็เปนดี 

   (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:104) 
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จากขอความนี้ จะเห็นไดวาในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯกลาวถึงตัว

ละครหกเขยในลักษณะเดียวกันทั้งหมดโดยไมระบุบุคลิกเฉพาะตัวของคนใด ซึ่งลักษณะของหก
เขยคือชายหนุมที่เปนโอรสมาจากหัวเมืองตางๆ เขามารวมพิธีเลือกคู เพราะหวังในราชสมบัติและ
ตองการครองเมืองสามลเปนสําคัญ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะอวดเกง ข้ีคุย และตัดสินคนแตเพียง
ภายนอก   

ในฉบับบทละครเวที ไดการเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละครหกเขยใหมี
ลักษณะรวมสมัยขึ้น ทั้งยังเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละครอยางสอดคลองกับช่ือ รวมทั้งยังเพิ่มตัว
ละครในกลุมหกเขยขึ้นมาอีกคนหนึ่ง เปนตัวละครที่สามนตตองการใหครองคูกับรจนาแตรจนาไม
ยินยอม คือเจาชายเจปอป∗ ตัวละครนี้มีบทบาทในเรื่องเปนคูตอสูคนสําคัญของเจาเงาะในการพิชิต
ใจรจนา ตัวละครหกเขยลวนมีชื่อเปนคนดังในปจจุบันทุกคน โดยนํามาจากตัวละคร หรือบุคคลที่มี
ตัวตนจริงในสังคม แตทุกชื่อลวนเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนพรินซชารมมิง∗∗   ผูเลอโฉม  
เจาชายวิลเลียม  เจาชายแฮรี∗∗∗ทั้งสองเปนเจาชายผูสูงศักดิ์ เจาชายเดวิด∗∗∗∗ผูมั่งคั่ง เจาชาย
ฮาวคัม∗∗∗∗∗ผูมีรสนิยมหรูหรา เจาชายบอยแบนด∗∗∗∗∗∗เปนเจาชายนักรองชื่ อดั ง  ซึ่ ง ผู ผลิต
ตั ้ ง ชื ่ อ โดยนํามาจากชื่อที่อยูในกระแสความนิยม เปนที่ รูจักของคนโดยทั่วไป นอกจากนี้ 
ลักษณะเฉพาะของหกเขยในฉบับนี้ยังเปนพวกผูดีจอมปลอม รวยแตเปลือก ดังที่ปรากฏในตอน
หกเขยไปขอซื้อปลากับองคการอาหารทะเลซึ่งเปนองคการที่สังขและพวกนาคาคิดสซื้อไวแลว ดังนี้ 

 
เจปอป ไดโปรดเถอะครับ ไมอยางนั้นพวกเราโดนยึดทรัพย ตบหนาแลวขับออก 

จากเมืองแนๆ 

                                                           
∗

  ชื่อมีความหมายวาแนวดนตรีปอปยอดนิยมจากประเทศญี่ปุน 
∗∗

  ชื่อเดียวกับตัวละครเจาชายรูปงามฝายตรงขามกับตัวเอกในภาพยนตรแอนิเมชั่น 
3 มิติยอดนิยมเร่ือง Shrek 

∗∗∗
 ชื่อเดียวกบัพระโอรสทัง้สองของเจาฟาชายชารลสมกุฎราชกุมารแหง

สหราชอาณาจักร 
∗∗∗∗

 ชื่อเดียวกับช่ืออังกฤษของชูวิทย กมลวิสิท นกัการเมืองชื่อดัง 
∗∗∗∗∗

 ชื่อเดียวกับบริษทัประกอบธุรกิจดานความบันเทงิของพานทองแท ชนิวัตร 
∗∗∗∗∗∗

 ชื่อมีความหมายวาประเภทนกัรองกลุมชายลวนยอดนยิม 
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ฮาวคัม (โงศีรษะขึ้นมา สะลึมสะลือ) ยังไมทันไดมีเมียเลย 
เสียง ก็เอาไปซี่ 
  (ชายหนุมดีใจกันยกใหญ เร่ิมแยงกรูกันไปหา เจาชายฮาวคัมรีบ 

กระเสือกกระสนตามไป) 
   แตไมไดใหฟรีหรอกนะ (กลุมเขยชะงัก แลวก็แยงกันพูด) 
เดวิด ทานอยากไดเทาไหรครับ 
แฮรี  ผมเซ็นเช็คใหเดี๋ยวนี้เลย 
วิลเลียม หรือทานจะเอาหนังสือออกกําลังที่ผมเขียน 
บอยแบนด ผมแถมลายเซ็นใหดวยนะครับ 
เจปอป ซีดีรวมฮิตของผม ดีวีดีคอนเสิรต หรือจะเอาอัลบั้มรูป ปฏิทินผมก็มี 
เสียง ไมเอา! 
ชารมมิง แลวทานจะเอาอะไรละครับ 
เสียง มีอะไร “ปลอม” ในตัว เอาออกมาใหหมด 
เจาชายทั้งหลาย เฮย พูดเปนเลน ใครจะไปใสของปลอม ฯลฯ 
เสียง งั้นก็อดไดปลา 

(เจาชายทั้งหลายอิดออดสักครู ก็กระมิดกระเมี้ยนหยิบ “ของปลอม” ของตนออกมา
วางลงบนถาดที่คนในเสื้อคลุมยื่นใหตรงหนา มีปากกาฝงเพชร นาฬิกา แหวน สรอย ฯลฯ) 
เสียง  ยังไมหมดนี่ 
แฮรี  หมดแลว! 
เสียง จะถอดดีๆ หรือจะใหไปดึงออกมา 

(เจาชายชารมมิง วิลเลียม และแฮรี ถอนหายใจเฮือกแลวก็ตัดใจถอดมงกุฎและ
เหรียญตราวางลงบนถาด) 

                                                        (บทละครเวที 2547:29-30) 
 
ขอความขางตนแสดงถึงลักษณะของหกเขยซึ่งมีความเฉพาะตัวตามชื่อของแต

ละคน เชน เจาชายบอยแบนดเสนอจายคาปลาเปนลายเซ็น และเจาชายเจปอปเสนอจายเปนซีดี
รวมฮิต ฯลฯ นอกจากนี้ ยังแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละครกลุมนี้ในลักษณะผูดี
จอมปลอม สามารถสะทอนแนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับกิเลสของมนุษย  นําเสนอดานมืดของมนุษย  
ที่มีทั้งกิเลส ความโลภ และความตองการในสิ่งที่เปนวัตถุภายนอกจนมองขามคุณคาของจิตใจ  
ตองการแมกระทั่งสิ่งที่เปนของผูอ่ืน แทจริงแลวหกเขยเขามารวมพิธีเลือกคูเพราะตองการเปน
เจาของทรัพยสินของเมืองสามนต  แตในที่สุดก็ไดรูวาตางคนตางก็จอมปลอมกันทั้งสิ้น ตัวละคร
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เหลานี้แสดงถึงสังคมปจจุบันที่ยึดถือวัตถุเปนสรณะ จนมองไมเห็นคุณคาที่แทจริง ผูผลิตใชตัว
ละครกลุมนี้ในการเสียดสีและปอกเปลือกสภาพสังคมในปจจุบันไดอยางลึกซึ้ง 

7) ธิดาทั้งหก 
ตัวละครธิดาทั้งหกในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ มีลักษณะไวตัว หยิ่งในยศ

ศักดิ์ของตน รังเกียจเจาเงาะเพราะเปนวาต่ําศักดิ์บาใบ เมื่อเห็นวานางรจนาผูเปนนองสาวเลือก
เจาเงาะมาเปนคูจึงรังเกียจถึงขนาดตอวา และกลาวตัดขาดความเปนพี่เปนนองกับนางรจนา ดัง
ความวา 

 
ถึงมีดีมีชั่วเชนผัวกู  จะรวมเรียงเคียงคูพอสมหนา 

อันอายเงาะเหมาะเหลือเหมือนเสือปลา   ทุดชางเสนหาไดลงคอ 
หรือชะรอยถูกเสนหเลหกล  เวทมนตรดลใจไฉนหนอ 
ไมคิดถึงพงศเผาเหลากอ  น้ําใจในคอมึงผิดคน 
ยังจะทําแสนงอนคอนขาหรือ  คันมือจะใครตอยสักรอยหน 
กูจะกรวดน้ําคว่ําคะนน  ถึงยากจนจะขาดจากพี่นองกัน 

    (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:118) 
 
ซึ่งลักษณะดังที่กลาวมายังคงไวในบทละครเวที อยางไรก็ตาม ธิดาทั้งหกในบท

ละครนอก พระราชนิพนธฯมองในเรื่องรูปกายภายนอกและยศศักดิ์เปนสําคัญ การที่นางรจนา
เลือกเจาเงาะมาเปนคูทําใหราชวงศตองเสื่อมเสียเกียรติ สําหรับในบทละครเวทีธิดาทั้งหกอันไดแก 
เมธินี กุลสตรี ซินดี ซอนยา พอลลา และเทยา นอกจากจะพิจารณาคนจากรูปกายภายนอกแลว 
ยังมีลักษณะดูถูกคน เห็นเงินเปนพระเจา ธิดาทั้งหกเปนกลุมตัวละครที่ตีแผใหเห็นถึงความ
จอมปลอมของคนในสังคมปจจุบันไดชัดเจน วาสิ่งที่ผูคนแสดงออกหาใชส่ิงที่เปนเสมอไปไม ดังใน
ตอนงานสวมหนากากที่บรรดาธิดาทั้งหกกลาวกระทบกระเทียบนางรจนาที่ไมยอมใสหนากาก
อยางเสียๆหายๆ เมื่อรจนายอนเอาบางจึงเผยธาตุแทออกมา ดังขอความตอไปนี้ 

 
รจนา ฉันนาจะถามพวกพี่มากกวานะ วาทําไมยังตองใสหนากากกันอีก 
(หกนางไมเขาใจ) 
รจนา ที่ใสมาตั้งแตเด็กนี่ยังไมหนาพออีกหรือ 
กุลสตรี แกวาพวกฉันตอแหล 
ซินดี ไมใช มันวาพวกเราหนาหนาตางหาก 
ซอนยา หรือทั้งตอแหลทั้งหนาหนา? 
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พอลลา อีปากตลาด อีเมียขอทาน 
เทยา ถือวาพอรักหรือ เฮอะ! ตกกระปองแลวยังไมเจียม 
(หกนางปราดเขาไปดึงรจนาแลวผลักไสใหออกไปจากหอง พอดีเมธินีหันไปเห็นหกเขย และ
เจปอปใสหนากากหรูหราเขากับชุดและหนากากของเจ็ดนางเดินปดหนาปดตาเขามา) 
เมธินี หยุดๆ ผัวมา บีแฮฟยะ 
กุลสตรี แลวคนไหนเปนคนไหนละเนี่ย 
(หกนางเดินไปหาชายหนุมทั้งเจ็ด ตางฝายตางเงอะงะไมรูวาใครเปนใคร) 
รจนา (ทนไมไหว) ใครใสหนากากแบบไหนก็มีผัวแบบนั้นแหละ 
หกนาง (ลอดไรฟน-กับรจนา)  เสือก! 

                                                                      (บทละครเวที 2547:33) 
 
จะเห็นไดวา เมื่อหกนางถูกรจนาวากระทบกลับมาก็บันดาลโทสะเผยธาตุแท

ออกมาดวยการดาวารจนากลับดวยถอยคําหยาบคาย แสดงใหเห็นวาตัวตนที่แทของหกนางก็หา
ไดเลิศเลอสูงสงดังที่แสดงออกใหคนทั่วไปเห็นไม และการใสหนากากในเหตุการณนี้ ก็เปนการใช
สัญลักษณแสดงถึงภาพลักษณอันจอมปลอม ที่ธิดาทั้งหกใชเปนหนากากปดบังตัวตนที่แทจริงไว 

ข. การตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดลอม 
1) เจาเงาะ 
ดังที่ไดกลาวไวขางตนวาพระสังขเปนตัวละครที่มี 2 บุคลิก ซึ่งแตละบุคลิกมี

ความแตกตางกันอยางมาก พระสังขเปนผูมีรูปงาม สติปญญาเฉียบแหลม และมีความสามารถ 
แตเมื่อพระสังขสวมรูปเงาะแลวก็จะแสรงทําเปนเงาะปาบาใบตามรูปนั้น ซึ่งบทบาทของตัวละคร
เจาเงาะนี้มีอยูในชวงทายของตอนพระสังขหนีนางพันธุรัต ไปจนถึงตอนพระสังขตีคลี พระสังขจึง
ยอมทิ้งรูปเงาะ   

อยางไรก็ตาม ฉบับการตูนนิทานไดตัดตอนมานําเสนอเพียงแคตอนพระสังขตี
คลี โดยดัดแปลงเหตุการณใหเปนการตอบคําถามของพระอินทรซึ่งแปลงกายมาเปนทาวสักกะ
เพื่อชวยเจาเงาะ ซึ่งคําถามนั้นมีอยูวาจะสรางเมืองอยางไรใหอยูไปไดนานถึงเจ็ดชั่วโคตร ทั้งนี้ 
เพื่อนําเสนอแนวคิดตามจุดประสงคของการผลิต ผูผลิตไดสอดแทรกเหตุผลที่เลือกตัวละครเจา
เงาะมาถายทอดแนวความคิดดังกลาวไวในตอนที่ 3 : ความลับของเจาเงาะ ผานบทสนทนาของ
เจาเงาะ ดังตอไปนี้ 

 
“นองๆที่รัก พี่เงาะรูความลับของเมือง 7 ชั่วโคตรโดยไมตองมีเทวดาที่ไหนมาบอก

หรอก” 
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แตพี่เงาะรูเพราะวาเคยอยูปามากอน แถมยังถูกพอตาคือทาวสามลไลใหไปอยู
กระทอมปลายนากับพี่รจนาอีกตางหาก พี่เงาะเลยไดอยูกับธรรมชาติมากกวาใครๆ 

พี่เงาะสังเกตเอาทุกๆวันเลย วาเรามีปาไมและอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์อยูเหลือเฟอ
มากมาย 

                                                    (การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม 2536:34) 
 
ขอความนี้เปนบทสนทนาที่เจาเงาะพูดคุยกับผูอาน ซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะ

ของเจาเงาะอันเปนสาเหตุใหสามารถตอบคําถามพระอินทรได โดยกลาวอางอิงถึงเหตุการณกอน
หนาที่ไมไดนําเสนอในฉบับนี้ เพื่อแสดงที่มาของฐานความคิดเจาเงาะอันเกิดจากความผูกพันกับ
ธรรมชาติ เพราะฉะนั้น บุคลิกของตัวละครเอกในภาคเจาเงาะจึงเปนบุคลิกหลักของเรื่อง ในขณะที่
บุคลิกตัวละครเอกในภาคพระสังขไมไดนําเสนอในฉบับนี้เลย แมวาเหตุการณตามทองเรื่องในบท
ละครนอก พระราชนิพนธฯจะระบุวาเจาเงาะตองถอดรูปในการแขงขันตีคลีเพื่อรักษาเมืองไวให
พอตา แตฉบับนี้ไดดัดแปลงเหตุการณดังกลาวใหตางไปและไมไดใหเจาเงาะถอดรูป เพราะเจา
เงาะเปนบุคลิกที่มีลักษณะเหมาะสมในการถายทอดความคิดอันเปนจุดประสงคของการผลิตกวา
พระสังข ทั้งยังสรางความสนใจใหกับผูเสพกลุมเปาหมายซึ่งเปนเยาวชนระดับประถมศึกษาได 
ดวยลักษณะประหลาดและนาสนใจของบุคลิกเจาเงาะนั่นเอง 

3.3.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละครใหมีความตลกขบขัน 
ก. การตูนภาพเคลื่อนไหว 
1) พระอินทร 
ผูผลิตไดดัดแปลงลักษณะของพระอินทรในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวใหมี

ลักษณะขี้เลน ชอบเอาชนะ สังเกตไดจากตอนที่พระอินทรลงมาทาแขงขันตีคลี ในการตีคลีนั้น 
พระอินทรเกิดนึกสนุกอยากเอาชนะพระสังข จึงใชอุบายมากมายจนลืมไปวาจะตองแกลงออนขอ
ใหพระสังขชนะเพื่อชวยพระสังขตามที่ตั้งใจไว จนกระทั่งบังเอิญมีแรงแกบินมาชนพระอินทรจนตก
ลงมา พระสังขจึงมีโอกาสไดยิงประตูเอาชนะพระอินทร จากเหตุการณแสดงถึงการเปลี่ยนลกัษณะ
ของพระอินทรในฉบับนี้ใหมีความตลกขบขัน ตางจากฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯที่พระ
อินทรจะมีลักษณะเปนที่ยําเกรง เห็นไดจากตอนที่ทรงแปลงกายลงมาทาทาวสามลตีคลี และตอน
ที่เขาฝนทาวยศวิมลใหออกไปตามหาภรรยาและบุตร ดังความตอไปนี้ 
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        เมื่อนั้น   สหัสนัยนเสแสรงแกลงขู 
จึงรองบอกออกนามใหรู  เราอยูฟากฟาสุราลัย 
ชื่อวาสมเด็จมัฆวาน  จะมาผลาญชีวิตใหมวยไหม 
เห็นวาพนมือแลวหรือไร  จึงไมออกมาหากัน 
    (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:224) 
 
จากความขางตน แสดงถึงลักษณะของพระอินทรที่แทจริงแลวมีความเมตตา

กรุณา แตทรงใชอุบายขูใหกลัวเพื่อใหทาวยศวิมลคลายจากมนตเสนหของนางจันทาและออก
ตามหาภรรยาและบุตร ทาทางของพระอินทรที่ปรากฏในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯจึงมี
ลักษณะนายําเกรงดังที่กลาวมาขางตน อยางไรก็ตาม ในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหว พระอินทรก็
แสดงทาทีนายําเกรงเชนกัน แตผูผลิตไดสอดแทรกลักษณะนิสัยของเด็กคือความขี้เลน และชอบ
เอาชนะเอาไวดวย ซึ่งเปนลักษณะที่ขัดกันกับความนายําเกรง จึงเกิดเปนความตลกขบขัน 

2) หกเขย 
ลักษณะของหกเขยโดยทั่วไปในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวยังคงมีความ

คลายคลึงกับลักษณะของหกเขยในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ อยางไรก็ตาม ผูผลิตได
ดัดแปลงดวยการเปลี่ยนลักษณะของหกเขยใหมีความตลกขบขัน และใสลักษณะเฉพาะตัวของ
เขยแตละคนลงไป หกเขยในฉบับนี้ยังคงเปนโอรสที่มาจากเมืองตางๆ แตผูผลิตกําหนดใหแตละ
คนมีความแตกตางกันทางชาติพันธุ  ประกอบไปดวยอาบูเปนชาวอินเดีย  ไทเกอรเปนชาวอัฟริกัน 
วิคเตอรเปนชาวยุโรป บูซูเปนลูกหัวหนาเผาคนปา  อับดุลเปนชาวอาหรับ  และอุยเสี่ยวปอเปนชาว
จีน  

นอกจากนี้ เขยทั้งหกยังมีความสามารถเฉพาะตัวที่ตางกันไปตามวัฒนธรรม
ของชาติตนอีกดวย คือ อาบู  เชี่ยวชาญการสงคราม  ไทเกอร เกงกาจดานกีฬาทุกประเภท  วิค
เตอร มีสติปญญาเฉียบแหลมที่สุดในบรรดาหกเขย  บูซู เชี่ยวชาญไสยศาสตร เวทมนตดํา  อับดุล 
รํ่ารวยจากการคาน้ํามัน มีทีเด็ดโดยการใชเพชรมัดใจสาว สวนอุยเสี่ยวปอ เกงวิทยายุทธ แตเปน
คนทาดีทีเหลว ความที่หกเขยมักอวดเกง แตทําสิ่งใดก็ไมสําเร็จ รวมทั้งความแตกตางของบรรดา
หกเขยดังกลาวลวนเปนสีสันสรางความสนุกสนาน และตลกขบขันไดดี  

3) ธิดาทั้งหก 
ในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ ธิดาทั้งหกของทาวยศวิมลลวนมีรูปราง

หนาตางดงาม เมื่อบรรดาผูเขารวมพิธีเลือกคูเห็นก็เกิดหลงใหล ดังความตอไปนี้ 
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  เมื่อนั้น   หนอกษัตริยนับรอยนอยใหญ 
เห็นเจ็ดพระธิดายาใจ  ใหคิดพิสมัยในรูปทรง 
ตั้งใจดูนางไมวางตา  เสนหารุมรึงตะลึงหลง 
งามโฉมชะออนออนเอวองค งามขนงวงพักตรโสภา 
    (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513:102) 
 
จากความขางตน แสดงถึงลักษณะของธิดาทั้งหกของทาวสามนตรวมทั้งนาง

รจนา วามีรูปลักษณงดงามมาก จนทําใหบรรดาโอรสจากหัวเมืองตางๆไดพบเพียงครั้งแรกถึงกับ
ตะลึงในความงาม แตในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวไดดัดแปลงลักษณะภายนอกของธิดาทั้งหก
ใหตางไป โดยทั้งหกหาไดมีรูปรางหนาตางดงามดังบทพรรณนาในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ
ไม แตพวกนางมีความเขาใจวาพวกตนรูปรางหนาตาดี ทั้งที่ความจริงแลวมีเพียงนางรจนาเทานั้น
ที่มีรูปรางหนาตางดงาม นอกจากนี้ ยังมีการระบุชื่อ และลักษณะเฉพาะของธิดาทั้งหกไวชัดเจน 
ประกอบดวยนางมะลิวัลย จันทนา สารภี ยี่สุนเทศ เกศเมือง เรืองยศ  อยางไรก็ตาม ลักษณะนิสัย
ใจคอของธิดาทั้งหกในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวยังคงคลายคลึงกับลักษณะในบทละครนอก 
พระราชนิพนธฯ คือ ชางดูถูกคน และพิจารณาคนจากเพียงลักษณะภายนอกเทานั้น 

4) หมอทอง 
หมอทองคือตัวละครที่เปนผูชวยทําเสนหใหทาวยศวิมลหลงใหลนางจันทา ซึ่ง

บทบาทดังกลาวในฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ คือ ตัวละครยายเฒาสุเมธา โดยนางจันทา
ไดไปขอใหยายเฒาทําเสนหใหเพราะเห็นวาทาวยศวิมลยังมีใจรักนางจันทเทวีและพระสังขอยู เมื่อ
ยายเฒาสุเมธาชวยทําเสนหใหแลว ทาวยศวิมลก็หลงใหลนางและเชื่อฟงคํายุแยงของนางถึงกบัให
ส่ังทหารทํารายบุตรของตนเอง ในฉบับบทละครเวทีเปลี่ยนบทบาทของยายเฒา  สุเมธามาเปน
หมอทอง ซึ่งเปนหมอผีที่ปุโรหิตพามาเพื่อชวยพระนางจันเทวี มักวางทาทางเกงกาจดี แตแทที่จริง
แลวฝมือยังออนหัดจึงทํางานพลาดหลายครั้ง แมวาตัวละครตัวนี้จะเปนตัวละครฝายราย หากแต
ผูผลิตนําเสนอออกมาในลักษณะตลกขบขัน เปนตัวละครที่นาจะดึงดูดความสนใจจากผูชมไดดี  

5) นางจันทา 
นางจันทาเปนมเหสีฝายซายของทาวยศวิมล  มีอุปนิ สัยขี้ อิจฉา  ริษยา 

ทะเยอทะยาน มักใหญใฝสูง ซ้ํายังใจคอโหดเหี้ยมถึงกับบงการใหฆานางจันทเทวี และพระสังข 
นางยอมทําทุกอยางเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาโดยไมสนใจวาจะตองทําใหใครเดือดรอน ใน
ฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวไดนําลักษณะหลักของนางจันทามาจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯ 
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 แตมีการเปลี่ยนลักษณะใหมีความตลกขบขันมากยิ่งขึ้น โดยนางจันทาในฉบับ
นี้จะเปนคนขี้โมโห ชางโวยวาย และซุมซาม เหตุการณที่แสดงลักษณะดังกลาวของนางไดชัดเจน
คือ ตอนที่นางใหหมอทองมาทําเสนหใหทาวยศวิมลหลงใหลนางเปนครั้งที่สอง เมื่อเห็นวาทาวยศ
วิมลกําลังจากพาลูกและจันทเทวีกลับเมือง แตระหวางการทําพิธีเกิดเหตุชุลมุน นางจันทาจึงจับไม
กายสิทธิ์ของหมอทองหมายจะเสกใหฝายพระสังขเปนสัตว แตกลับดานไมผิดจึงเสกตัวเอง
กลายเปนกบเสียเอง เหตุการณนี้แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนลักษณะของตัวละครนางจันทาใหเปน
ตัวละครที่มีความตลกขบขัน 
 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบตัวละครระหวางบทละครนอก พระราชนิพนธ และวรรณกรรมเรื่องสังขทอง 

   ฉบับตางๆ 
 

ตัวละครจาก 
บทละครนอกฯ 

/ฉบับ 

การตูนนทิาน
เพื่อ

สิ่งแวดลอม 

การตูน
วรรณคดีไทย 

การตูน 
แอนิเมชั่น 

บทละครเวท ี

สังขทอง เจาเงาะ / / / 
รจนา / / / / 
ทาวยศวิมล - / / / 

(กลาวถึงแตไม
มีบทบาท) 

นางจันทเทวี - / / / 
นางจันทา / / / / 
จันที - - - - 
ทาวสามนต / / / / 
นางมณฑา / / / / 

(เสียชีวิตแลว) 
ตายาย - / / - 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
 

ตัวละครจาก 
บทละครนอกฯ 

/ฉบับ 

การตูนนทิาน
เพื่อ

สิ่งแวดลอม 

การตูน
วรรณคดีไทย 

การตูน 
แอนิเมชั่น 

บทละครเวท ี

เทวดาในปา - / / - 

ทาวภุชงค - / / / 
( แ ก ง ค น า ค า
คิดส) 

นางพันธุรัต - / / / 
พระอินทร / / / - 

(สหรัฐอินทรา) 
ธิดาทั้งหก / / / / 
หกเขย / / / / 
ยายเฒาสุเมธา - / / 

(หมอทอง) 
- 

สาวใช - - / 
(ปุโรหิต 
เสนาจันทร) 

- 

 
 
จากตาราง จะเห็นไดวาวรรณกรรมเรื่องสังขทองแตละฉบับมีการดัดแปลงลักษณะตัว

ละครแตกตางกันไป โดยทุกฉบับจะคงตัวละครหลักตามฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯไว แต
มีการนําเสนอตัวละครดังกลาวในลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป  ทั้ งนี้  ข้ึนอยูกับผู เสพ
กลุมเปาหมายและเนื้อหาของแตละฉบับเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม ในสวนของตัวละครประกอบ
อ่ืนๆ พบวาบางฉบับไดตัดตัวละครบางตัวออกไป เพื่อใหเร่ืองกระชับข้ึน และเหมาะสมกับการ
นําเสนอสารตามวัตถุประสงคของการดัดแปลงวรรณกรรม อีกทั้งบางฉบับมีการสรางตัวละครบาง
ตัวขึ้นใหมเพื่อเสริมใหเร่ืองนาสนใจยิ่งขึ้น และชวยใหการนําเสนอสารใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เชน
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ตัวละครสงกาในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวที่ชวยใหผูเสพสามารถเขาใจเนื้อเร่ืองไดงายขึ้น ทั้งยัง
มีหนาที่คอยชวยเหลือแนะนําตัวละครเอก เปนตน การดัดแปลงลักษณะตัวละครของแตละฉบับนี้
แสดงใหเห็นถึงแนวทางการดัดแปลงวรรณกรรมในวัฒนธรรมประชานิยมที่ตองคํานึงถึงผูบริโภค
เปนสําคัญ เพื่อใหตัวละครเหลานี้สามารถเขาถึงผูบริโภคและสื่อสารแนวคิดตามจุดประสงคได 

2.1 แนวคิดเรื่องการใสใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปจจุบันวกิฤตการณทางนิเวศวิทยาเกีย่วกบัมลภาวะตางๆ และทรัพยากรธรรมชาติที่

กําลังลดนอยถอยลงกําลงัทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ดังทีพ่บวาไดเกิดปรากฏการณโลกรอน 
(Global Warming) อันเปนตนเหตุของภัยธรรมชาติรายแรงหลายเหตกุารณ จนกลายเปนประเดน็
สําคัญที่ทกุคนในสงัคมไมสามารถละเลยไมได  ดวยเหตุนี้ จงึมีการสงเสริมใหผูคนหนัมาสนใจ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกนัมากขึ้น เพื่อชะลอภาวะวกิฤตทางธรรมชาติที่นับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  โดยวิธีการรณรงคถูกนาํเสนอในหลายวิธี ไมวาจะเปนการจัดการแสดงคอนเสิรต 
การประชาสมัพันธ โฆษณา รวมไปถึงการผลิตสื่อบันเทิงรวมสมัยอืน่ๆในการชวยปลูกฝง หรือ
รณรงคใหตระหนกัในปญหาสิ่งแวดลอม  

การที่ทุกฝายตางรวมมือกันเชนนี้ ทําใหประเด็นการรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนการ
ประหยัดพลังงานตางๆ บังเกิดผลในวงกวางและเปนที่นิยมอยางแพรหลาย จนกลาวไดวาการแนว
ปฏิบัติเร่ืองการรักษาสิ่งแวดลอมในปจจุบันกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประชานิยมไปแลว 
เพราะนอกจากมันจะถูกนําเสนอผานสื่อในรูปแบบของการรณรงคแลว   ยังถูกนําเสนอในลักษณะ
ของแฟชั่น  ซึ่งเปนกลไกอยางหนึ่งที่เปนเครื่องมือใหการรณรงคสัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น เชน การรณรงค
ใหหันมาใชถุงผาที่เขียนวา “I’m not a plastic bag” ที่ไดรับความนิยมอยางมากจนรานกระเปา
ยี่หอดังผลิตออกมาวางจําหนายเพื่อผลทางธุรกิจนอกเหนือจากการชวยรณรงค เปนตน  

นอกจากนี้  วิธีการรณรงคผานสื่อบันเทิงรวมสมัย ในลักษณะของการดัดแปลง
วรรณกรรมก็เปนทางหนึ่งที่จะชวยใหคนทั่วไปหันมาใสใจสิ่งแวดลอม ดังที่เห็นไดจากวรรณกรรม
เร่ืองสังขทองฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมที่นําเสนอแนวคิดการใสใจธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ทั้งยังแฝงไวดวยการเรียกรองใหคนในสังคมหันมาใสใจคุณคาของทรัพยากรมาก
ยิ่งขึ้น  

แนวคิดการใสใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแสดงใหเห็นในฉบับการตูนนิทานเพื่อ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งมีจุดประสงคการผลิตเพื่อการสงเสริมใหเยาวชนหันมาใหความสนใจกับการรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการนําเสนอเรื่องในเชิงเรียกรอง เชิญชวนใหผูคนทั่วไปหนัมาใหคณุคา
กับแนวคิดของกลุมนี้  ทั้งยังมีการตอสูกับวาทกรรมเชิงอํานาจของผูที่มีสถานภาพสูงกวา หรือ
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คานิยมหลักที่ขัดแยงกันในสังคม ซึ่งตัวแทนของอํานาจดังกลาวเปรียบไดกับพอตา และกลุมหก
เขยนั่นเอง  

จากการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับรวมกับบทละครนอก
เร่ืองสังขทอง พระราชนิพนธฯ ทั้งในดานการดัดแปลงรูปแบบ การดัดแปลงเนื้อเร่ือง และการ
ดัดแปลงตัวละครแลว พบวาแตละฉบับมีที่มา รูปแบบสื่อ จุดประสงคการผลิต แกนเรื่อง  ผูผลิต 
และผูเสพกลุมเปาหมายแตกตางกัน และองคประกอบเหลานี้มีผลตอการดัดแปลงรูปแบบ เนื้อ
เร่ือง และตัวละครของวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับอยางมาก สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการผลิตบทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ และวรรณกรรมเรื่อง 

   สังขทองฉบับตางๆ   
 

การผลิต/
ฉบับ 

บทละคร
นอก 

การตูน
นิทาน
สงเสริม

สิ่งแวดลอม 

การตูน
วรรณคดี
ไทย 

การตูนภาพ 
เคลื่อนไหว 

บทละครเวท ี

ที่มา นําเคาโครง
เร่ืองมาจาก 
สุวัณณสังข
ชาดก และบท
ละครครั้งกรุง

เกา 
เร่ืองสังขทอง 

นําเคาโครง
เร่ืองมาจาก 
สุวัณณสังข
ชาดก และ 
บทละครนอก 
พระราช-
นิพนธฯ 

นําเคาโครง
เร่ืองตอนตน
มาจาก 

สุวัณณสังข
ชาดก และ
โครงเรื่องหลกั

มาจาก 
บทละครนอก 
พระราช-
นิพนธฯ 

นําเคาโครง
เร่ืองตอนตน
มาจาก 

สุวัณณสังข
ชาดก และ
โครงเรื่องหลกั

มาจาก 
บทละครนอก 
พระราช-
นิพนธฯ 

นําเคาโครง
เร่ืองมาจาก 
สุวัณณสังข
ชาดก และ 
บทละครนอก 
พระราช-
นิพนธฯ 

รูปแบบ
สื่อ 

กลอนบท
ละคร 

การตูนภาพ
นิทาน

ประกอบเรื่อง 
(Illustrated 
Cartoon) 

การตูนแบง
ชอง (comics) 

การตูนภาพ 
เคลื่อนไหว 

(Animation) 

บทละครเวที
สมัยใหม 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 
 
การผลิต/
ฉบับ 

บทละคร
นอก 

การตูน
นิทาน
สงเสริม

สิ่งแวดลอม 

การตูน
วรรณคดี
ไทย 

การตูนภาพ 
เคลื่อนไหว 

บทละครเวท ี

จุด 
ประสงค
การผลิต 

เพื่อใหละคร
ผูหญิงในวงัใช
แสดงละคร
นอก 

เพื่อปลูกฝงให
เด็กรักษา
ธรรมชาติ 
และ
ส่ิงแวดลอม 

เพื่อให
เยาวชนไทย
ไดเขาใจ
วรรณคดีไทย
อยางลกึซึ้ง 
และพัฒนา
สงเสริมนิสัย
รักการอาน 

เพื่อสงเสริม
คุณคา

วัฒนธรรม
ไทย และแง
คิดเรื่องความ
กตัญูแก
เยาวชน และ
จุดกระแส
การตูนไทย 
ใหเทยีบเทา

กับ
ตางประเทศ 

เพื่อศึกษา
กลวิธ ี
การสราง 
บทละคร 
การกํากับการ
แสดงละครรวม
สมัยจากเรื่อง
สังขทอง
นําเสนอ และ
ตีความแกน
เร่ือง“รูป
สุวรรณอยู
ชั้นใน” ผาน
มุมมองใหมใน
บริบทของ
สังคมไทย
ปจจุบนั 

แกน
เรื่อง 

การพิจารณา
บุคคล  ควร
พิจารณาที่
สติปญญา  
ความรู  

ความสามารถ 
และจิตใจที่ดี 

การรักษา
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
จะทาํใหมี
ทรัพยากร 
ธรรมชาติใช
สืบไป 

สติปญญา 
ชวยใหรอด
พนอุปสรรค 

ผูที่เปนคนดีมี
ความกตัญู
จะมีไดรับ
ความ

ชวยเหลือให
แคลวคลาด
เสมอ 

ควรพิจารณา
ความดีงาม
ของบุคคล
จากจิตใจ 

และจงยอมรับ
ในสิ่งที่ตนเปน 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 
 
การผลิต/
ฉบับ 

บทละคร
นอก 

การตูน
นิทาน
สงเสริม

สิ่งแวดลอม 

การตูน
วรรณคดี
ไทย 

การตูนภาพ 
เคลื่อนไหว 

บทละครเวท ี

ผูเขียน/
ผูผลิต 

พระราช
นิพนธในพระ

บาท 
สมเด็จพระ
พุทธเลิศหลา
นภาลัย 

ทีมงาน
โครงการ
ประยุกต
ศาสนาเพื่อ
พัฒนาสุขภาพ

และ
ส่ิงแวดลอม 
คณะกรรมการ 
ศาสนาเพื่อการ
พัฒนา 

มูลนิธิเสฐียร
โกเศศ-นาคะ
ประทีป 

บริษัท ตนออ 
แกรมมี่ จํากัด 

บริษัท 
บรอดคาซต 
ไทยเทเลวิชัน่ 

จํากัด 

อ.ดังกมล 
ณ ปอมเพชร 
คณาจารยและ

นิสิต 
ภาควิชา 
ศิลปะ 

การละคร 
คณะ 

อักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

ผูเสพ
กลุม 

เปาหมาย 

ผูสนใจศึกษา
วรรณคดีไทย 

เด็กและ
เยาวชน (ชวง
ชั้นประถม 
ศึกษา) 

เด็กและ
เยาวชนทั่วไป 
(มุงเนนกลุม
เด็กโต 

ที่ชอบอาน
หนงัสือ
การตูน) 

เด็กและ
เยาวชนทั่วไป 
(มุงเนนกลุม
เด็กโต 
ที่ชอบชม
การตูนภาพ 
เคลื่อนไหว) 

นิสิต 
นักศึกษา 
และ

ประชาชน 
(มุงเนน 

กลุมวัยรุน) 
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จากตารางจะเห็นไดวาการผลิตวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับมีที่มาจาก     สุ
วัณณสังขชาดกและบทละครนอก  พระราชนิพนธฯ  มี รูปแบบสื่อที่ เหมาะสมกับผู เสพ
กลุมเปาหมาย นอกจากนี้ ยังมีการตีความใหมและกําหนดแกนเรื่องอยางสอดคลองกับ
จุดประสงคการผลิต เมื่อพิจารณาวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับแลว จะเห็นไดวาแตละฉบับมี
ลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้ 

ฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมมีการดัดแปลงรูปแบบใหสอดคลองกับผูเสพ โดยใช
การตูนนิทาน มีการแบงตอนนําเสนอ ใชการตูนภาพประกอบเรื่อง ทั้งยังมีบทเสริมเพื่อการเรียนรู
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม จากลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูผลิตมุงเนนการใช รูปแบบ และสื่อเปน
เครื่องมือในการสั่งสอนเยาวชน  

ดานการดัดแปลงเนื้อเร่ืองมีการเพิ่มเหตุการณใหเร่ืองมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น การตดั
เหตุการณเหนือจริง การตัดเหตุการณที่มีความรุนแรง กาวราว  การตัดเหตุการณใหเร่ืองกระชับ 
การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหมีความสมเหตุสมผล การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหมีลักษณะรวม
สมัย การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหสะทอนสภาพสังคมรวมสมัย 

ดานการดัดแปลงลักษณะตัวละคร มีการสรางตัวละครใหม ไดแก ตัวละครที่มีผลตอ
เร่ืองที่ดัดแปลงขึ้นใหม การตัดตัวละคร ไดแก ตัวละครที่มีบทบาทนอย และการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะตัวละคร ไดแก การเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละครเพื่อสะทอนแนวคิดสําคัญ 

การดัดแปลงรูปแบบ เนื้อเร่ือง และลักษณะตัวละครของวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับ
การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม เปนไปอยางสอดคลองกันในทิศทางที่เอ้ือตอการนําเสนอเรื่องสังข
ทองใหเปนไปตามจุดประสงคของการผลิต คือ การปลูกฝงใหเด็กรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ทั้งนี้ การดัดแปลงสงผลใหแกนเรื่องของสังขทองเปลี่ยนแปลงไปตามจุดประสงค ซึ่งเหตุการณที่
แสดงใหเห็นถึงแกนเรื่องของวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับนี้คือ คําตอบของเจาเงาะ 3 ขอที่ตอบ
คําถามของทาวสักกะนั่นเอง ดังความตอไปนี้ 

 
 ขาแตทาวสักกะ วิธีสรางเมืองใหอยูนาน ๗ ชั่วโคตรนั้นไมยาก  
เพียงแตเจาเมืองและประชาชนทุกคนตองถือกฎ ๓ ขอ คือ 
1. ทํานุบํารุงแมน้ําปาไมที่มีอยูใหอุดมสมบูรณเหมือนเดิมทุกอยางตลอดไป 
2. หามการตัดไมทําลายของปา และลาสัตวหรือจับสัตวน้ําตามใจชอบ 
3. ใหทุกคนรูจักกินพอดี อยูพอดี ไมใชขาวของ หรืกินอยูอยางสุรุยสุราย 

                                        (การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม 2536: 12) 
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ทั้งสามประการนี้คือแกนเรื่องของการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมเร่ืองสังขทอง ภาค
พิสดาร ซึ่งสอดคลองกับหลักที่ใชในการรณรงคเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม คือการทํานุบํารุงสิ่งที่มีอยูให
คงสภาพเดิม ไมทําลาย และใชทรัพยากรอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย ซึ่งในฉบับนี้มีการตัดตอนที่
เปนเหตุการณจุดสุดยอดของเรื่องสังขทองที่ทําใหพระสังขไดรับการยอมรับจากพอตามานําเสนอ
เพื่อถายทอดแนวคิดดังกลาว  

นอกจากนี้ ในสวนของตอนพิเศษ “ของแถม เจาเงาะทาพิสูจน” ยังมีการเสริมแนวคิด
และการปลูกฝงใหเด็กรักธรรมชาติดวยกิจกรรมตางๆ ที่จะทําใหเด็กไดสรางความผูกพัน และ
สังเกตความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ทั้งยังใหตัวละครเจาเงาะทําหนาที่อธิบายใหเด็กเขาใจ
วาตนไมและสัตวปาลวนเปนสิ่งมีชีวิตมีหัวใจที่ตองการการปฏิบัติดวยอยางดีเชนเดียวกับมนุษย 
จะเห็นไดวา ฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมเร่ืองสังขทอง ภาคพิสดารนี้ นําบทละครนอกเรื่อง
สังขทอง พระราชนิพนธฯมาดัดแปลงขึ้นใหมเพื่อใชเปนเครื่องมือถายทอดความคิด และกลาวไดวา
เปนกลไกหนึ่งที่ชวยควบคุมสังคมในดานสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น  

ฉบับการตูนวรรณคดีไทย มีการดัดแปลงรูปแบบเปนการตูนไทยแบบแบงชอง  หรือ
การตูนขําขันหลายชองจบในฉบับเดียว มีการแบงกรอบนําเสนอ การใชกรอบบรรยายภาพและ
กรอบสนทนา รวมไปถึงการสอดแทรกมุขตลก  

ดานการดัดแปลงเนื้อเร่ืองมีการเพิ่มเหตุการณตลกขบขัน การตัดเหตุการณที่มีความ
รุนแรง กาวราว การตัดเหตุการณใหเร่ืองกระชับ การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหมีความ
สมเหตุสมผล และการเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหมีลักษณะรวมสมัย  

ดานการดัดแปลงลักษณะตัวละคร มีการตัดตัวละคร ไดแก ตัวละครที่มีบทบาทนอย 
การดัดแปลงรูปแบบ เนื้อเร่ือง และตัวละครของวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับการตูน

วรรณคดีไทยเปนไปอยางสอดคลองกับผูเสพและจุดประสงคการผลิต กลาวคือ มีการใชรูปแบบ
การตูนไทยแบบแบงชองเพื่อใหเขาถึงกลุมเด็กและเยาวชนสมัยใหม เพราะเปนรูปแบบที่เปนที่นิยม
อยางมากในกลุมเยาวชนไทยปจจุบัน มีการเรียบเรียงเปนชอง พรอมคําบรรยายและภาพประกอบ 
ใชภาษาที่เขากับยุคสมัยทําใหอานเขาใจงาย มีลักษณะเฉพาะคือมักสอดแทรกมุขตลกขบขันไว
ตลอดเรื่องดึงดูดความสนใจผูเสพไดดี ทั้งยังมีการดัดแปลงเนื้อเร่ืองและตัวละครใหกระชับ รวม
สมัย เพื่อใหเด็กสามารถเขาใจเรื่องสังขทองไดงาย ตามวัตถุประสงคของการผลิตที่ตองการให
เยาวชนไทยเขาใจวรรณคดีไทยอยางลึกซึ้ง และพัฒนาสงเสริมนิสัยรักการอาน  

อยางไรก็ตาม ดวยจุดประสงคของการผลิตประการหนึ่งที่ตองการใหเด็กมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีเร่ืองสังขทอง ทําใหรายละเอียดของฉบับนี้ใกลเคียงกับบทละครนอก พระ
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ราชนิพนธฯมากที่สุดจากทั้งสี่ฉบับ แกนเรื่องของฉบับนี้จึงไมตางไปจากฉบับบทละครนอก พระ
ราชนิพนธฯเทาใดนัก จะตางกันบางในสวนของรายละเอียดเล็กนอยที่ฉบับการตูนวรรณคดีไทย
เนนนําเสนออยางกระชับ ทําใหบางเหตุการณนําเสนอเพียงการบรรยายขนาดสั้น หรือตัด
รายละเอียดไป ดังนั้น แกนเรื่องของการตูนวรรณคดีไทยเรื่องสังขทองยังคงเปนเรื่องการพิจารณา
คนวาควรพิจารณาจากสติปญญา หรือความสามารถมากกวารูปลักษณภายนอก กับแนวคิดที่วา
สติปญญาและความสามารถจะชวยใหรอดพนอุปสรรคนานัปการได ซึ่งเปนคติธรรมคําสอนที่
เหมาะสมจะใชส่ังสอนใหเยาวชนไทยมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ และ
รูจักใหเกียรติผูอ่ืน 

ฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหว มีการดัดแปลงรูปแบบเปนการตูนภาพเคลื่อนไหว มี
ลักษณะเดนดวยการใชเสียงผูบรรยายเลาเรื่อง ใชดนตรีประกอบ และการสอดแทรกอารมณขัน  

ดานการดัดแปลงเนื้อเร่ืองมีการเพิ่มเหตุการณใหมีความสมจริง การเพิ่มเหตุการณที่มี
ลักษณะรวมสมัย การเพิ่มเหตุการณตลกขบขัน การเพิ่มเหตุการณใหเร่ืองมีความซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น การตัดเหตุการณที่มีความรุนแรง กาวราว การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหมีลักษณะรวมสมัย 
การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหตลกขบขัน  การเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละครใหมีความตลกขบขัน 

ดานการดัดแปลงลักษณะตัวละคร มีการสรางตัวละครใหม ไดแก ตัวละครที่มีผลตอ
เร่ืองที่ดัดแปลงขึ้นใหม และการเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละคร ไดแก การเปลี่ยนแปลงลักษณะตัว
ละครใหมีความตลกขบขัน 

การดัดแปลงรูปแบบ เนื้อเร่ือง และตัวละครของวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับการตูน
ภาพเคลื่อนไหวจะเห็นไดวามีการเพิ่มเติมรายละเอียดมาก เนื่องจากมีขอจํากัดในการนําเสนอนอย 
จากจุดประสงคการผลิตเพื่อสงเสริมคุณคาวัฒนธรรมไทย และแงคิดเรื่องความกตัญูแกเยาวชน 
และเปาหมายในการพัฒนาวงการการตูนไทยใหเทียบเทากับตางประเทศ ทําใหฉบับนี้ดัดแปลง
เร่ืองสังขทองโดยการเนนการนําเสนอเหตุการณในชวงวัยเด็กของตัวละครเอก เพื่อใหผูเสพ
กลุมเปาหมายซึ่งเปนเยาวชนในวัยใกลเคียงกันรูสึกถึงความเปนพวกพอง ทั้งยังมีบทสนทนาที่
แสดงถึงความกตัญูของตัวละครเอกเสริมอยูตลอดเรื่อง โดยสอดแทรกอยูในเหตุการณสําคัญ 

นอกจากนี้ การเพิ่มเติมบทสรุปของตัวละครตอนทายเรื่อง ยังเปนการเสริมขอคิดเรื่อง
บุคคลยอมเปนไปตามกรรม เพราะตัวละครแตละตัวมีบทสรุปที่เปนผลมาจากการกระทําของตน
ทั้งสิ้น เขาทํานอง ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เหมือนการสรุปขอคิดจากเรื่องใหเด็กเขาใจดังเชนแนว
ปฏิบัติของนิทานอีสปที่มักจบดวยคําสอน หรือที่กลาววา “เร่ืองนี้สอนใหรูวา” ซึ่งเปนกลวิธีที่ทําให
สามารถสื่อสารแกนเรื่องไปยังผูเสพไดชัดเจนยิ่งขึ้น  
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ฉบับบทละครเวที มีการดัดแปลงรูปแบบเปนบทละครเวทีสมัยใหม ตั้งชื่อเร่ืองใหมเปน
มหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย นําเสนอดวยรูปแบบจินตนิมิต กําหนดฉากตามบทละครนอก พระ
ราชนิพนธฯ มีการดัดแปลงฉากใหเหมาะสมสําหรับการนํามาแสดงในปพ.ศ.2548 และสะทอนถึง
ปญหาของสภาพสังคมในชวงเวลาดังกลาว ทั้งยังมีการใชเพลงประกอบการแสดง  

ดานการดัดแปลงเนื้อเร่ืองมีการเพิ่มเหตุการณใหมีความสมจริง การเพิ่มเหตุการณให
เร่ืองมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น การตัดเหตุการณเหนือจริง การตัดเหตุการณที่มีความรุนแรง 
กาวราว การตัดเหตุการณใหเร่ืองกระชับ การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหมีความสมเหตุสมผล การ
เปลี่ยนแปลงเหตุการณใหมีลักษณะรวมสมัย การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหสะทอนสภาพสังคม
รวมสมัย และการเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหตลกขบขัน 

ดานการดัดแปลงลักษณะตัวละคร มีการตัดตัวละคร ไดแก การตัดตัวละครเหนือจริง 
ตัวละครที่มีบทบาทนอย และมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละคร ไดแก การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ตัวละครเพื่อสะทอนแนวคิดสําคัญ 

การดัดแปลงรูปแบบ เนื้อเร่ือง และตัวละครของวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับบทละคร
เวทีเปนไปโดยเนนความรวมสมัย และสอดคลองกับแกนความคิดเรื่อง “รูปสุวรรณอยูชั้นใน” ทั้งนี้ 
ผูผลิตดัดแปลงโดยใสความรวมสมัย ประกอบกับจินตนาการบนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล
และเปนไปไดในปจจุบัน เพื่อใชนําเสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับเร่ืองคุณคาของตัวตนที่แทจริง การ
ยอมรับตัวเอง ที่จะนํามาซึ่งความรักอยางความสงบสุขอยางแทจริงระหวางมนษุย ประกอบกบัการ
ผสมผสานวิถีชีวิตของคนในยุคปจจุบันประกอบกับวัฒนธรรมประชานิยมเขาไป ในทํานองตีแผ
ความจอมปลอมในสังคมสมัยใหมทุกวันนี้ จึงใหแนวคิดที่สะทอนสภาพสังคมในดานมืดเพื่อใหผู
เสพไดตระหนักในคุณคาที่แทจริงของตนเอง 

วรรณกรรมเรื่องสังขทองทุกฉบับลวนมีการประกอบสรางความหมายใหมที่ตางไปจาก
ในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ เชน การดัดแปลงแกนเรื่องตามจุดประสงคของผูผลิต หรือการ
ดัดแปลงแนวเรื่องโดยเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมปจจุบัน ดังนั้น การประกอบ
สรางความหมายใหมนี้อาจทําใหผูเสพที่ตางมีพื้นความรูเดิมเกี่ยวกับบทละครนอกเรื่องสังขทอง 
พระราชนิพนธฯ เกิดการตั้งคําถาม โตแยง หรือตอรองเกี่ยวกับแนวทางการดัดแปลงที่ตางไปจาก
เดิมในเรื่องของรูปแบบ หรือแกนเรื่องในฐานะของการนําวัฒนธรรมเกามาผลิตซ้ํา แตบางกรณี
ความนิยมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ทําใหผูเสพเขาใจแนวทางการดัดแปลงใหม เห็นไดจากฉบับ
บทละครเวทีที่ไดดัดแปลงเหตุการณการเผยรูปทองของพระสังขในบทละครนอกพระราชนิพนธฯ 
ซึ่งเปนลักษณะการสรางเรื่องใหมีเร่ืองเหนือจริงตามแนวเรื่องจักรๆวงศๆ มาเปนการเผยตัวตนที่
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แทจริงเพื่อสะทอนแนวคิดใหยอมรับตัวตนที่แทจริงของตนเอง ซึ่งเปนการตีความเรื่องรูปทองใหม
ใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทั้งยังมีการเพิ่มเติมเหตุการณในลักษณะการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมมากมาย ในกรณีนี้ แมวาแนวคิด หรือเหตุการณที่ถูกเพิ่มข้ึนมานี้จะแตกตางไปจากบท
ละครนอก พระราชนิพนธฯ แตผูเสพที่มีความรูเดิมเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาอันเกี่ยวเนื่องกับเร่ืองสังข
ทองก็นาจะใหการยอมรับ เนื่องจากการดัดแปลงดังกลาว เปนการดัดแปลงอยางสอดคลองกับ
สภาพการณที่สามารถเปนจริงและเกิดขึ้นไดในยุคปจจุบัน ทั้งยังเปนการดัดแปลงในลักษณะที่
สอดคลองกับความนิยมวรรณกรรมที่มีเนื้อเร่ืองสมจริงของคนยุคใหมอีกดวย  

จากการสรุปวิเคราะหกระบวนการสรางสรรคและการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องสังข
ทองฉบับตางๆทั้งสี่ฉบับในองคประกอบตางๆ ไมวาจะเปนรูปแบบ การดัดแปลงเนื้อเร่ือง การ
ดัดแปลงลักษณะตัวละครแลว พบวาสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องสังขทอง 
ไดแก จุดประสงคของการผลิต ส่ือหรือชองทางการนําเสนอ ผูเสพกลุมเปาหมาย รวมทั้งยุคสมัยที่
ผลิตซ้ําวรรณกรรมดัดแปลงฉบับนั้นๆขึ้นดวย ซึ่งจะเห็นไดวาประเด็นเหลานี้ลวนสอดคลองกันอยู
ภายใตกรอบของวัฒนธรรมประชานิยม อันจะวิเคราะหใหเห็นในบทตอไป  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

บทที่ 4 
ลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ 

 
 ในบทนี้ผูศึกษาจะวิเคราะหใหเห็นวา  ลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏใน

วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆมีลักษณะอยางไรบาง ทั้งนี้ จะวิเคราะหตามแนวคิดวัฒนธรรม
ประชานิยมซึ่งไดคนควาไวในบทที่ 2 จากการศึกษาเบื้องตนพบวา วรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่
ฉบับมีความโดดเดนในประเด็นที่แตกตางกันไปตามแตแนวทางการนําเสนอและจุดประสงคของ
การผลิต ซึ่งสามารถแบงประเด็นศึกษาลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมในวรรณกรรมเรื่องสังขทอง
ฉบับตางๆไดเปน ส่ือและผูเสพ แนวคิด และภาษา 

 
1. สื่อ และผูเสพ 

ปจจุบันคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการเลือกเสพสื่อที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสวนใหญมักเลือกเสพสื่อตามความนิยมและมีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองที่
สนใจ ดังนั้น การเลือกสื่อนําเสนอวรรณคดีไทยใหเปนที่รูจักในหมูเยาวชนไทยไดนั้น จึงตองเลือก
ชองทางการนําเสนอใหมีความเหมาะสมและตรงกับความนิยมของผูเสพกลุมเปาหมาย ดังที่
ธรรมจักร พรหมพวย (2546:11) ไดกลาวถึงการเลือกเสพสื่อของเด็กไทยในปจจุบันไว ดังนี้ 
 

เด็กไทยปจจุบันไดไหลเคลื่อนไปตามกระแสวัฒนธรรมประชานิยม (Popular culture) 
หรือ "ตามแฟชั่น" เด็กทุกคนตองเรียนรูที่จะเลือกชมการแสดงที่กําลัง "ปอป" หรือ "อินเทรนด" 
มิฉะนั้น จะมิไดรับการยอมรับจากเพื่อนพอง จึงไมแปลกเลยที่เด็กที่กําลังเรียนรําไทยหรือ
สนใจรําไทยจะถูกมองจากเพื่อนกลุมหนึ่งวา "หัวโบราณ" หรือ "เชย" หรือ "OUT" ?!! 
 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวาเยาวชนไทยจะมีพฤติกรรมและความคิดไปตาม

วัฒนธรรมประชานิยม ดังนั้นการเลือกเสพสื่อก็จะเปนไปตามความนิยม หรือกระแสของแตละ
ชวงเวลา ดังนั้นผูผลิตจึงตองรูเทาทันความนิยมของผูเสพ การเลือกสื่อในการนําเสนอ และการ
สรางสรรค หรือผลิตซ้ําผลงานเพื่อตอบสนองผูเสพจึงนับวาเปนปจจัยหลักที่ทําใหผลงานสามารถ
สรางผลกําไรทางธุรกิจ และเปนที่นิยมแพรหลายได 
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จากการพิจารณาวรรณกรรมทั้งสี่ฉบับ พบประเด็นของสื่อและผูเสพ 3 ลักษณะ
ดวยกัน คือ ส่ือและผูเสพกับการดัดแปลงรูปแบบ ส่ือและผูเสพกับการดัดแปลงตัวละคร และส่ือ
และผูเสพกับการดัดแปลงเนื้อเร่ือง อันวิเคราะหไดตอไปนี้ 

1.1 สื่อและผูเสพกบัการดัดแปลงรูปแบบ 
ส่ือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการดัดแปลงรูปแบบและเนื้อหาของเรื่องสังขทองใหมี

ลักษณะเฉพาะหลากหลายและนาสนใจ และรูปแบบนับวาเปนสวนสําคัญที่จะทําใหผูเสพเขาถึง
วรรณกรรมได ในวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ ปรากฏประเด็นสื่อและผูเสพกับการดัดแปลง
รูปแบบดวยกัน 3 ลักษณะคือ การดัดแปลงรูปแบบใหเขาใจงาย การสรางบทพากยหรือบท
สนทนาเสริมใหตลกขบขันและเขากับสถานการณปจจุบัน   และการใชส่ือละครเวทีแบบจินตนิมิต 
ซึ่งแตละฉบับก็จะมีลักษณะเดนในแตละหัวขอ อธิบายได ดังนี้  

1.1.1 การดัดแปลงรูปแบบใหเขาใจงาย 
การตูนนิทานเพื่อสงเสริมส่ิงแวดลอม และการตูนวรรณคดีไทยนําเสนอผานสื่อ

หนังสือการตูนเชนเดียวกัน มีขอแตกตางกันคือรูปแบบของหนังสือการตูนที่นําเสนอที่การตูน
นิทานเพื่อสงเสริมส่ิงแวดลอมนําเสนอเปนการตูนนิทาน สวนการตูนวรรณคดีไทยนําเสนอเปน
แบบการตูนแบงชอง อยางไรก็ตาม การนําเสนอเรื่องสังขทองผานสื่อหนังสือการตูนนับวาเปน
ส่ือที่มีขอจํากัดในเรื่องการนําเสนอรายละเอียดของเรื่อง เพราะมีเนื้อที่ในการนําเสนอจํากัด 
และหากนําเสนอเยิ่นเยอเกินไปก็จะทําใหผูเสพส่ือประเภทนี้ซึ่งสวนใหญเปนเด็กที่จะมีสมาธิ
ตอเร่ืองใดเรื่องหนึ่งไมนานนักเกิดความเบื่อ ไมอยากติดตาม อีกทั้งการนําเสนอรายละเอียด
ของเรื่องมาก อาจยากเกินไป ทําใหเด็กไมสนใจ แตขณะเดียวกันผูผลิตก็ตองมีการจัดรูปแบบ
เพื่อนําเสนอเรื่องใหมากพอที่จะทําใหเด็กเขาใจเรื่องสังขทองได ดังนั้น ผูผลิตจึงตองมีกลวิธี
การดัดแปลงรูปแบบใหเด็กเขาใจเรื่องสังขทองไดงายขึ้น  

ในฉบับการตูนนิทานเพื่อสิ่งแวดลอมมีกลวิธีการดัดแปลงรูปแบบใหเขาใจงายโดย
การแบงตอนนําเสนอ ซึ่งแตละตอนก็จะนําเสนอเหตุการณแตละชวงไป มีการแบงชวง
เหตุการณเปนการตั้งคําถามในตอนที่หนึ่ง เฉลยคําตอบในตอนที่สอง และอธิบายเหตุผลใน
บทที่สาม ทั้งยังใชตอนเสริมพิเศษเปนเครื่องสื่อในการสั่งสอนเด็กใหเปนไปตามจุดประสงค
การผลิต ทําใหผูเสพที่เปนเด็กเขาใจเร่ืองไดอยางเปนขั้นตอน นับเปนการใชเร่ืองสังขทองเปน
เครื่องมือนําเสนอสารผานสื่อไดอยางนาสนใจ  

สําหรับฉบับการตูนวรรณคดีไทย ผูผลิตนําบทละครนอก เร่ืองสังขทอง พระราช
นิพนธฯ มาดัดแปลงในรูปแบบการตูนแบงชองซึ่งเปนรูปแบบสื่อที่เปนที่นิยมอยางมากในกลุม
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เยาวชนไทยปจจุบัน และเหมาะสมกับจุดประสงคที่ตองการสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอาน 
เพราะการตูนแบงชองมีรูปแบบการเรียบเรียงเปนชอง พรอมคําบรรยายและภาพประกอบทํา
ใหอานงาย ชวยขยายประสบการณของผูอานใหกวางขวางขึ้นจากการใชภาพแสดงลกัษณะตวั
ละครและเหตุการณ ใชภาพหลายภาพในหนึ่งหนาชวยเลาเรื่องตอเนื่องกันเปนลําดับ ทั้งยังมี
ลักษณะเฉพาะที่นิยมสอดแทรกมุขตลกขบขันไวตลอดเรื่อง  ทําใหเด็กสนุกสนานและอยากรู
เร่ืองราวของสังขทอง แมจะไมไดอานจากตนฉบับแตก็สามารถเขาใจเรื่องสังขทองไดดีจาก
ฉบับนี้ เพราะผูผลิตเครงครัดกับการนําเสนอเรื่องตามตนฉบับ จะมีการตัดตอนยอยออกไปบาง
ก็เปนไปเพื่อความกระชับของเรื่อง  

สังขทองในสื่อการตูนนิทานแบบคอมิกสสตริปฉบับนี้ชวยใหผูเสพไดทราบเรื่องสังขทอง
ในรูปแบบที่อานงาย ตลกขบขัน และเนื้อหากระชับ สามารถดึงความสนใจจากเด็กมาอยูที่เร่ือง
สังขทองไดจนจบเร่ือง อันทาํใหเด็กเกิดความรูความเขาใจในวรรณคดีไทยเรื่องสังขทองไดใน
ระดับหนึง่ การเราความสนใจดวยสื่อบันเทงิรวมสมยัอันเปนทีน่ิยมชมชอบของเด็ก และการ
สอดแทรกอารมณขันตลอดเรื่องนับเปนวิธทีี่ทาํใหเดก็อยากอานวรรณคดีไทย อีกทั้งการนาํเสนอ
เร่ืองสังขทองในฉบับการตูนวรรณคดีไทย ยงัมีการนาํเสนอเรื่องราวในวัยเดก็ของพระสังขยาวถึง
คร่ึงเรื่อง เพราะตองการกระตุนความเปนพวกพองโดยใชตัวละครเด็กดึงความสนใจจากผูเสพ
กลุมเปาหมายซึ่งอยูในวยัเด็กเชนกนันั่นเอง  
 1.1.2 การสรางบทพากยหรือบทสนทนาเสริมใหตลกขบขันและเขากับ
สถานการณปจจุบัน    

การตูนภาพเคลื่อนไหวนําเสนอผานสื่อโทรทัศนซึ่งนับวาเปนสื่อที่มีขอจํากัดนอย
ที่สุดจากทุกฉบับที่นํามาศึกษา และการนําเสนอโดยใชรูปแบบการตูนภาพเคลื่อนไหวยิ่งมี
ขอจํากัดนอยมาก ผูผลิตสามารถสรางสรรคเร่ืองราวไดตามจินตนาการ จะมีขอจํากัดอยูบางก็
ในสวนของเวลาแพรภาพทางโทรทัศนที่มีเวลาเพียงวันละ 3 นาทีเทานั้น ผูผลิตจึงตองนําเสนอ
เหตุการณใหนาสนใจ และสนุกสนานอยูตลอด การสรางบทพากย หรือบทสนทนาเสริมให
ตลกขบขันและเขากับสถานการณปจจุบันจึงเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยใหเร่ืองสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
ดังบทละครเวทีตอไปนี้ 
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ผูบรรยาย  เมื่อรูวาคงเลี้ยงพระสังขไวไมได ทาวภุชงคและมเหสีจึงสงสารไป 
ใหนางยักษพันธุรัตชวยเล้ียงพระสังขแทน 

ปลาบิน (กําลังบินสงสารไปรองเพลงไป) ซองนั้นเปนของพี่แตจดหมายนี้นั้นเปนของใคร  
บอกพี่หนอยไดไหม...  (เสียงเพจดัง) อุย! ตายแลวจอบเขา ใครเพจมาเนี่ยฮึ? 

(การตูนภาพเคลื่อนไหว 2543 - 2545) 
 

จากตัวอยางเปนเหตุการณในตอนที่ทาวภุชงคสงสารไปหานางพันธุรัตเพื่อใหทราบ
วาตนจะขอสงพระสังขไปใหนางพันธุรัตเลี้ยงดู เพราะเห็นวาถาอยูกับตนพระสังขจะลําบาก ใน
ฉบับนี้มีการดัดแปลงโดยสอดแทรกประเด็นความกาวหนาทางเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารเขาไป  
ดวยการใหทาวภุชงคสงสารถึงนางพันธุรัตผานปลาบินอีเอ็มเอสที่รับขอมูลผานศูนยจากปลา
โอเปอเรเตอร เปนการสรางความขบขันโดยสอดแทรกสถานการณที่ขัดกับเหตุการณตามเวลาใน
ทองเรื่อง ซึ่งตองเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตหลายรอยปมาแลว แตกลับมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในยุคปจจุบันสงขาวสารกัน  

การทําใหเกิดความตลกขบขันและเขากับสถานการณปจจุบันนอกจากจะสราง
ความสนใจใหแกผูเสพไดแลว ยังเปนลักษณะของการใชส่ือสะทอนวิถีชีวิตของคนในปจจุบันอีก
ดวย 

             1.1.3 การใชสื่อละครเวทีแบบจินตนิมิตเราความสนใจผูเสพ 
ในฉบับละครเวที มีการนําไปแสดงโดยใชส่ือละครเวทีแบบจินตนิมิตเพื่อเราความ

สนใจผูเสพ∗เพราะรูปแบบของละครเวทีแนวนี้จะเนนความตื่นตาตื่นใจ ไมวาจะเปนแนวเรื่อง 
เครื่องแตงกาย ตลอดจนอุปกรณการแสดงที่มีขนาดเกินจริง สีสันฉูดฉาด นับวาเปนรูปแบบการ
นําเสนอที่สามารถกระตุนความสนใจจากผูเสพกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนได 

1.2 สื่อและผูเสพกบัการดัดแปลงเนื้อเรื่อง 
เมื่อพิจารณาวรรณกรรมเรื่องสังขทองแลว ผูศึกษาพบวามีประเด็นสื่อ และผูเสพ

กับการดัดแปลงเนื้อเร่ือง คือ การดัดแปลงเนื้อเร่ืองเพื่อรับใชจุดประสงคของการผลิต การ
ดัดแปลงเนื้อเร่ืองใหกระชับ เขาใจงาย การดัดแปลงเนื้อเร่ืองโดยเพิม่เหตุการณทีส่ะทอนวิถีชวีติ
ของคนในปจจุบันอันเปนทีคุ่นเคยของผูเสพ และการดัดแปลงเหตุการณใหเสียดสีคนในสังคม
ปจจุบันเพื่อใหแนวคิดกบัผูเสพ 

 
                                                           

∗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดทีห่นา 67 
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1.2.1 การดัดแปลงเนื้อเรือ่งเพื่อรับใชจุดประสงคของการผลิต 
การตูนนิทานเพื่อสงเสริมส่ิงแวดลอมเปนฉบับที่มีการดัดแปลงเนื้อเร่ืองเพื่อรับใช

จุดประสงคการผลิตอยางชัดเจนที่สุด เพราะมีการดัดแปลงใหเร่ืองเปลี่ยนไปอยางมาก ซึ่งผูผลิต
ไดดัดแปลงชื่อเร่ืองใหสอดคลองกับเนื้อเร่ืองที่ดัดแปลงไปวาเปนสังขทอง ภาคพิศดาร อยางไรก็
ตาม ผูผลิตพยายามรักษากรอบของเรื่องสังขทองไวโดยการคงไวซึ่งโครงเรื่องหลักของเหตุการณ
ตอนที่นํามาเสนอ กลาวคือ พระอินทรลงมาทาทาวสามลแขงขันอันเปนเหตุใหเจาเงาะไดรับการ
ยอมรับในที่สุด แมวาจะไมไดเผยรูปทองอยางในบทละครนอก พระราชนิพนธฯก็ตาม 

ผูผลิตวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับนี้ตองการใหเยาวชนหันมาสนใจธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพราะปจจุบันวิกฤตการณทางนิเวศวิทยาเกี่ยวกับมลภาวะตางๆ และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังลดนอยถอยลงกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ดังที่พบวาไดเกิด
ปรากฏการณโลกรอน (Global Warming) อันเปนตนเหตุของภัยธรรมชาติรายแรงหลาย
เหตุการณ จนกลายเปนประเด็นสําคัญที่ทุกคนในสังคมไมสามารถละเลยไมได   ดวยเหตุนี้ จึงมี
การสงเสริมใหผูคนหันมาสนใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกันมากขึ้น เพื่อชะลอภาวะวิกฤตทาง
ธรรมชาติที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยวิธีการรณรงคถูกนําเสนอในหลายวิธี ไมวาจะ
เปนการจัดการแสดงคอนเสิรต การประชาสัมพันธ โฆษณา รวมไปถึงการผลิตสื่อบันเทิงรวมสมัย
อ่ืนๆ เชนวรรณกรรมเยาวชนเพื่อชวยในการปลูกฝง หรือรณรงคใหตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอม  

วิธีการรณรงคผานสื่อบันเทิงรวมสมัย ในลักษณะของการดัดแปลงวรรณกรรมนับเปน
ทางหนึ่งที่จะชวยใหคนทั่วไปหันมาใสใจส่ิงแวดลอม ดังที่เห็นไดจากวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับ
การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม ที่นําเสนอเรื่องสังขทองเพื่อใชเปนเครื่องมือเรียกรองใหคนในสังคม
หันมาใสใจคุณคาของทรัพยากรมากยิ่งขึ้น  

1.2.2 ดัดแปลงเนื้อเรื่องใหกระชับเพื่อใหผูเสพเขาใจงาย 
วรรณคดีแนววัฒนธรรมประชานิยมฉบับการตูนวรรณคดีไทยมีการดัดแปลงเนื้อเร่ือง

ใหกระชับเพื่อใหผูเสพที่เปนเด็กเขาใจไดงาย โดยตัดเนื้อเร่ืองในสวนที่ไมจําเปนกับโครงเรื่องหลัก
ออกไป เพื่อใหผูเสพรูจักเรื่องสังขทองไดโดยสรุป อยางไรก็ตาม ผูผลิตยังคงรักษาเนื้อเร่ืองตอน
สําคัญไวตามตนฉบับอยางเครงครัด 

1.2.3 ดัดแปลงเนื้อเรื่องโดยเพิ่มเหตุการณทีส่ะทอนวิถีชีวิตของคนใน
ปจจุบันอันเปนที่คุนเคยของผูเสพ 

การตูนภาพเคลื่อนไหวมีเหตุการณตอนหนึ่งที่สะทอนใหเห็นสะทอนใหเห็นวิถีชีวิต
ของคนในปจจุบันอันเปนที่คุนเคยของผูเสพ ก็คือเหตุการณจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯ
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ในชวงตอนที่เจาเงาะไมยอมถอดรูป รอนถึงอาสนออนของพระอินทรกลับแข็งกระดาง พระอินทร
จึงทราบเรื่องและตองลงไปชวยเหลือดวยการวางแผนแปลงกายลงไปทาทาวสามนตตีคลีชิงบาน
ชิงเมืองเพื่อให เจาเงาะยอมถอดรูปชวยรักษาบานเมืองของพอตา  ซึ่ งในฉบับการตูน
ภาพเคลื่อนไหวดัดแปลงวาทาวสามนตและหกเขยกําลังจะยกทัพไปประหารเจาเงาะ โดยพระ
อินทรทราบเรื่องจากโทรศัพทสายดวนซึ่งติดตอโดยตรงมาจากโลกมนุษยผานโอเปอเรเตอรที่เปน
นางฟาอยูบนสวรรคชั้นเจ็ด    พระอินทรจึงสั่งนําเสนอใหเทวดาทั้งหลายมาชุมนุมกันเพื่อคิด
หาทางชวยเหลือเจาเงาะ ดังบทละครตอไปนี้ 

 
บนสวรรค วิมานพระอินทร 
สายสมร  (นั่งตะไบเล็บหนาคอมพิวเตอร) เฮอ! เอ.... ทําไมมันวาง 

อยางนี้นะ ไมเห็นมีใครอีเมลมาเลย พระอินทรก็ทรงหลับอยูนั่นแหละ  
สงสัยดูบอลซะดึกสิ เฮอ! เบื๊อเบื่อ  

(เสียงโทรศัพทดังขึ้น) 
สายสมร  อุย! ฮัลโหล ที่นี่สวรรคชั้นเจ็ด     สายองคอัมรินทรเหรอ    สักครู 
(สายสมรตอสายโทรศัพทไปยังพระอินทร, เสียงโทรศัพทเครื่องของพระอินทรดังขึ้น) 
พระอินทร (หาว) เมื่อคืนลิเวอรพูลแยเลย (รับโทรศัพท) ฮัลโหล 
สายสมร สายดวนจากโลกมนุษยเพคะ 
พระอินทร อืม หา?! วาไงนะ ทาวสามนตจะยกทัพไปประหารเจาเงาะเหรอ  
(วางโทรศัพท) แยแลว ไมไดการละ สายสมร ส่ังเทวดาชั้นหนึ่งเขาประชุมดวน 
สายสมร เพคะ (กดเสียงกริ่งนําเสนอ)   แอทเทนชั่นพลีส ผูมีอุปการคุณโปรดทราบ 
พระอินทร  (เสียงแทรกเขามาอยางรําคาญใจ)   อยูหางไหนนะ! 
สายสมร เออ... ขอโทษเพคะ (นําเสนอตอ) ขณะนี้มีเร่ืองดวนบนโลกมนุษย ขอให 

เทวดาทุกทานเขาประชุมกับพระอินทรที่สวรรคชั้นเจ็ดโดยดวน 
(เสียงกริ่งนําเสนอ) 

(การตูนภาพเคลื่อนไหว) 
 

จากบทสนทนาขางตนแสดงใหเห็นถึงสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนในปจจุบันที่มี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการติดตอส่ือสาร ทําใหพระอินทรทราบเรื่องบนโลกมนุษยไดโดยไม
ตองใชอิทธิฤทธิ์ใดๆ เปรียบไดวาความกาวหนาทางเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารเปนดังสิ่งวิเศษที่
ทําใหการใชชีวิตงายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะเห็นไดวามีการสอดแทรกมุขตลก
เกี่ยวกับชีวิตของคนในปจจุบันซึ่งเปนยุครวมสมัยกับผูเสพที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี เชน พระ
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อินทรที่งวงเหงาหาวนอนขณะปฏิบัติงานเพราะดูฟุตบอลจนดึกดื่น หรือนางฟาสายสมรที่งวงเหงา
หาวนอนไมแพกันกําลังรอคอยการติตตอจากอีเมลหนาคอมพิวเตอรแกเบื่อ ซึ่งมุกตลกเหลานี้
สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตคนในปจจุบันที่ผูกพันอยูกับเทคโนโลยีไดเปนอยางดี  

1.2.4 ดัดแปลงเหตุการณเพื่อใหขอคิดกับผูเสพ 
ละครเวทีเหตกุารณที่เพิ่มข้ึนมาในลักษณะนี้มหีลายเหตุการณดวยกนั โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเหตุการณที่สะทอนใหเหน็ถงึการพิจารณาคนจากภายนอก ซึ่งไดรับการดัดแปลงใหเปน
เหตุการณที่เกดิขึ้นไดในสังคมปจจุบัน เชน การทําศัลยกรรมเพื่อความงาม ซึ่งพบในเหตกุารณที่
หกเขยไปขอปลากับองคการการคาอาหารทะเล โดยสังขที่ซื้อองคการนี้มาไดซอนตัวอยูและสง
เสียงยืน่ขอเสนอเพื่อแลกกบัปลาตามที่หกเขยขอ ขอเสนอของสงัขคือการขอแลกปลากับของ
ปลอมในตัวของหกเขย อันไดแก เครื่องประดับและซิลิโคนทีท่ัง้หกเขยเสริมจมกู ซึ่งตอนแรก
บรรดาหกเขยก็ยังไมยอมรับวามีของปลอมในตัว แตก็เกรงวาหากไมมีปลากลับไปจะถูกพอตายดึ
ทรัพย ตบหนา และเนรเทศ ประกอบกับกลัวคําขูของสังข จึงยอมทาํตามขอเสนอนัน้ ดงัขอความ
ตอไปนี้ 

 
เสียง จะถอดดีๆ หรือจะใหดึงออกมา 
(เจาชายชารมมิง วิลเลียม และแฮรีถอนหายใจเฮือกแลวก็ตัดใจถอดมงกุฎและเหรียญตรา
วางลงบนถาด) 
เสียง มีอีก 
เดวิด อยาบอกนะวาจะใหถอดฟนปลอม 
เสียง ไมใช ซิลิโคนตางหาก 
บอยแบนด (รีบกุมจมูก)  โอย ผมไมไดทํา 
เจปอป แหลมเปยวอยางนี้เนี่ยนะ 
ฮาวคัม (กับเจปอป)  นายก็เหลามาเหมือนกัน โมมาทั้งหนาเลยมั้งนั่น 
เจปอป  ยุงนา ไอโนบีตะ! 
เสียง มันก็เสริมดั้งใหสูงโดงกันทุกคนนั่นแหละ! 
(เจาชายหลบตา) 
  เดี๋ยวฉันจะดึงซิลิโคนนายออกมา จะไดเลิกเชิดเลิกหยิ่งกันเสียที 
วิลเลียม โหย อยางนี้พวกเราก็เสียโฉมสิครับ 
เสียง แคเฉือนปลายจมูกนิดเดียวเอง 
บอยแบนด (กับกลุม) ไอนี่มันบาหรือไงวะ 
เดวิด เอาเหอะนา มีเงินก็ศัลยกรรมได  
      (บทละครเวที  :30) 
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จากตัวอยางแสดงใหเห็นถึงความนิยมดานความงามของคนในปจุบัน ซึ่งสะทอน
ใหเห็นไดจากการที่มีผูเขารับบริการศัลยกรรมตกแตงเพื่อความงามมากขึ้น และเปนที่ยอมรับจาก
สังคมมากกวาในอดีต ปจจุบันศัลยกรรมพลาสติกเปนที่นิยมอยางแพรหลายและไมไดถูกใชเพียง
เพื่อชวยเหลือผูปวยที่มีความผิดปกติดานรางกายมาแตกําเนิด หรือเพราะโรคราย  และผูสูญเสีย
ความปกติจากอุบัติเหตุเทานั้น ผูคนมักนิยมใชบริการศัลยกรรมพลาสติกเพื่อเสริมความงาม หรือ
ลบปมดอยของตนเองเพื่อผลทางความสวยงามเปนสําคัญ เนื่องจากคานิยมปจจุบันที่ใหการ
ยอมรับมากยิ่งขึ้นดังกลาว ประกอบกับวิทยาการทางการแพทยที่กาวหนาและสะดวกมากขึ้น 
สงผลใหจํานวนผูเขารับการศัลยกรรมพลาสติกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   

นอกจาก ประเด็นดานความงามที่สอดแทรกอยูในบทสนทนาขางตนจะสอดคลอง
กับคานิยมการพิจารณาคนที่ภายนอกซึ่งเปนแนวคิดสําหรับผูเสพที่แฝงอยูในเรื่องสังขทองแลว  
ยังสะทอนใหเห็นประเด็นเกี่ยวกับทุนนิยม ที่เงินสามารถบันดาลไดทุกสิ่งทุกอยางไมเวนแมแตการ
เปลี่ยนแปลงรางกายที่มีมาแตกําเนิด  

1.3 สื่อและผูเสพกบัการดัดแปลงตัวละคร  
เมื่อพิจารณาวรรณกรรมเรื่องสังขทองแลว ผูศึกษาพบวามีประเด็นสื่อ และผูเสพกับ

การดัดแปลงตัวละคร คือ การดัดแปลงตัวละครเจาเงาะใหเปนตัวอยางที่ดีสําหรับเด็ก การ
ดัดแปลงตัวละครเพื่อเนนจุดประสงคการผลิต การดัดแปลงตัวละครเพื่อใหกระชับและเขาใจงาย
ข้ึน การดัดแปลงตัวละครใหมีลักษณะตลกขบขันเพื่อสรางความสนใจใหกับผูเสพ และดัดแปลง
ลักษณะตัวละครใหสะทอนปญหาวัยรุนปจจุบันเพื่อใหแนวคิดกับผูเสพ 

1.3.1 ดัดแปลงตัวละครเจาเงาะใหเปนตัวอยางที่ดีสําหรบัเด็ก 
ในการตูนนิทานเพื่อสงเสริมส่ิงแวดลอม “พี่เงาะ” มีลักษณะเฉพาะตัวใสใจใน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชภูมิหลังของตัวละครเจาเงาะจากฉบับบทละครนอก พระราช
นิพนธฯ ที่ถูกพอตาไลใหไปอยูกระทอมปลายนากับนางรจนา จึงไดมีโอกาสใกลชิดกับธรรมชาติ
มาใหเหตุผลกับการดัดแปลงใหม ดังขอความตอไปนี้ 

 
 “นองๆที่รัก พี่เงาะรูความลับของเมือง 7 ชั่วโคตรโดยไมตองมีเทวดาที่ไหนมาบอก

หรอก” 
แตพี่เงาะรูเพราะวาเคยอยูปามากอน แถมยังถูกพอตาคือทาวสามลไลใหไปอยู

กระทอมปลายนากับพี่รจนาอีกตางหาก พี่เงาะเลยไดอยูกับธรรมชาติมากกวาใคร 
(การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม 2536:34) 
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 จากตัวอยางแสดงถึงที่มาที่ทําใหเจาเงาะมีลักษณะเฉพาะที่ใสใจธรรมชาติและมี
ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งอางอิงมาจากภูมิหลังตัวละครของตนฉบับบทละครนอก พระราช
นิพนธฯ เพราะในฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมไมไดมีเหตุการณในตอนดังกลาว นอกจากนี้ 
ตัวละครพี่เงาะยังมีบทบาทในการนําเสนอแนวคิดของกลุมผูใสใจธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดย
การสั่งสอนใหผูอานซึ่งเปนเด็กเกิดความรูและเขาใจในหลักการงายๆ ของการพึ่งพากันทาง
ธรรมชาติ หรือระบบนิเวศ ดังตัวอยางดังตอไปนี้ 

  
การที่พี่เงาะไดอยูกับธรรมชาติทุกๆวันนี่แหละ ทําใหสังเกตเห็น จนแอบรูอีกวา จุ ๆ

ๆ ปาไม สัตวปา และน้ํา เขาเปนพี่นองแฝดสาม อยูไหนอยูดวยกัน ไปไหนไปดวยกัน 
แยกกันไมไดเลยฮะ 

เปรียบเทียบเหมือนกับ รางกาย-เลือด และอวัยวะภายในทั้งหมดของเราที่ตองอยู
ดวยกัน ถาแยกจากกันก็อยูไมได ขาดอะไรไปสักอยางก็ไมได 

(การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม 2536:36) 
 

จากขอความขางตน แสดงใหเห็นถึงการพยายามปลูกฝงใหผูเสพรักธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ทั้งยังสอนวาระบบทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมตางจากรางกายของคนเรา ที่
หากสวนใดสวนหนึ่งมีปญหาจะกอใหเกิดผลเสียทั้งระบบ  เปนพยายามชี้ใหเห็นถึงคุณคาของ
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวไดวาขอความขางตนเปนการเรียกรองโดยนัยใหผูเสพ
เกิดความรูสึกรวมและความรวมมืออยางเปนรูปธรรมในการรักษาส่ิงแวดลอมตามวัตถุประสงค
ของผูผลิต โดยการใชตัวละครเจาเงาะเปนตัวอยางที่ดีใหเด็กปฏิบัติตาม เพราะการที่เจาเงาะ
สามารถอธิบายเรื่องตางๆได และเอาชนะในการแขงขันตอบปญหาไดทําใหผูเสพเกิดความชื่นชม
ในตัวเจาเงาะและมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตาม 

1.3.2 การดัดแปลงตัวละครเพื่อเนนจุดประสงคของการผลิต 
การดัดแปลงตัวละครเพื่อเนนจุดประสงคการผลิต คือการดัดแปลงลักษณะตัว

ละครบางตัวเพื่อใหสามารถนําเสนอสารเขาถึงผูเสพไดดีข้ึนนั่นเอง ซึ่งตัวละครเหลานี้จะมี
ลักษณะแตกตางจากฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธฯ หรืออาจไมมีปรากฏอยูเลย การ
ดัดแปลงตัวละครในลักษณะนี้พบําดในทุกฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่งฉบับการตูนนิทานเพื่อ
สงเสริมส่ิงแวดลอม และละครเวที เชน บทบาทของทาวกาญจนะแสดงใหผูเสพเห็นผลเสียของ
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติเพียงเพื่อความสะดวกสบายของตน และทําหนาที่ชี้แจงใหหกเขย
และพอตาเขาใจวาทาวสักกะไมไดลําเอียง แตคําตอบของเจาเงาะทั้ง 3 ขอนั้นเปนคําตอบที่
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ถูกตองอยางแทจริง การดัดแปลงตัวละครในลักษณะนี้สามารถนําเสนอสารอันเปนใจความ
สําคัญของเรื่องไดอยางชัดเจนขึ้น 

1.3.3 การดัดแปลงตัวละครเพื่อใหกระชับและเขาใจงายขึ้น 
วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับที่พบการดัดแปลงตัวละครในลักษณะนี้มากที่สุดคือ 

ฉบับการตูนวรรณคดีไทย เพราะเปนฉบับที่ตองการนําเสนอเรื่องสังขทองใหเด็กรูจักอยางเขาใจ
งาย ไมซับซอน ดังนั้นตัวละครที่ไมมีบทบาทสําคัญตอเร่ืองมากนักจึงถูกตัดออกไป เชน ตัวละคร
นางจันทีที่เปนธิดาของทาวยศวิมลกับนางจันทา และตัวละครสาวใช เปนตน การตัดตัวละครใน
ลักษณะนี้ทําใหการนําเสนอเรื่องสังขทองผานสื่อการตูนแบงชองจบในฉบับเดียวเปนไปอยาง
กระชับ แตก็ยังรักษาประเด็นสําคัญตางๆของเรื่องไวอยางครบถวน  

1.3.4 ดัดแปลงตัวละครใหมีลักษณะตลกขบขันเพือ่สรางความสนใจใหกับ
ผูเสพ 

วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับที่พบการดัดแปลงตัวละครในลักษณะนี้มากที่สุดคือ 
การตูนภาพเคลื่อนไหว ดวยการนําเสนอผานสื่อโทรทัศนที่มีขอจํากัดนอยกวาสื่ออ่ืนๆ และ
ระยะเวลาในการนําเสนอที่คอนขางยาว ทําใหฉบับนี้มีการสรางตัวละครขึ้นใหมที่ทําหนาที่สราง
ความตลกขบขันขึ้นมากมาย ไมวาจะเปน สงกา นกแรง และยังมีการเปลี่ยนลักษณะตัวละครให
ตลกขึ้น เชน ตัวละครพระอินทร หกเขย ธิดาทั้งหก นางจันทา และหมอทอง เปนตน การดัดแปลง
ตัวละครใหตลกขบขันนี้ นาจะทําใหผูเสพกลุมเปาหมายของสังขทองฉบับนี้ซึ่งเปนเด็ก มีความ
สนใจกับเร่ืองสังขทองอยางตอเนื่อง แมวาเรื่องจะมีความยาวมากกวาสองรอยนาที เพราะตัว
ละครเหลานี้จะทําใหเกิดเหตุการณแปลกประหลาดสรางความตลกขบขันตามมาอีกตลอดเรื่อง 

1.3.5 ดัดแปลงลกัษณะตวัละครใหสะทอนปญหาวยัรุนปจจบุันเพื่อให
ขอคิดกับผูเสพ 

ผูผลิตวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับละครเวทีกลาวถึงเหตุที่เลือกเรื่องสังขทองมา
ผลิตซ้ํา นําเสนอในรูปแบบละครเวทีรวมสมัย ที่เนนกลุมผูเสพวัยรุนก็เพราะ 

 
จากการวิเคราะหเร่ืองสังขทองขั้นเบื้องตนในเชิงจิตวิทยา ผมไดพบวา ประสบการณ

สําคัญๆ ของ “พระสังข / เจาเงาะ” นั้นมีความคลายคลึงกับประสบการณของวัยรุนใน
สังคมไทยรวมสมัยอยูหลายประการ..วรรณคดีไทยเชนเรื่องสังขทองนี้ยังสามารถสะทอน
ความจริงของมนุษยที่เปนสากล และเปนสาระสําคัญของชีวิตใหกับผูชมรวมสมัยโดยทั่วไป
ไดอีกดวย 

(ดังกมล ณ ปอมเพชร, 2547: 9) 
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การที่ผูผลิตเลือกนําเรื่องสังขทองมาผลิตซ้ํา นาจะเปนเพราะเห็นวาเรื่องสังขทอง

มีแนวคิดที่สามารถนํามาปรับประยุกตใหเปนประโยชนกับคนสมัยใหมไดดี ประกอบกับพระสังข 
หรือเจาเงาะเปนตัวละครที่มีประสบการณคลายคลึงกับวัยรุนปจจุบัน นาจะสื่อสารกับผูเสพได
งายและใหสะทอน ซึ่งในละครเวทีมีการดัดแปลงลักษณะตัวละครเพื่อสะทอนปญหาวัยรุน
ปจจุบันเพื่อใหแนวคิดกับผูเสพ โดยนําเสนอผานตัวละครเอกคือ สังข บรรดาเด็กๆ ในแกงคนาคา
คิดสที่ทําตัวเปนเด็กมีปญหาเพราะครอบครัวแตกแยก  ทําใหชีวิตหลงทาง ประพฤติปฏิบัติตัว
ประชดสังคม และพอแม เพราะขาดความรักความเขาใจจากครอบครัว  และรจนาที่แสวงหา
ความเขาใจจากครอบครัว  

ตัวละครรจนาเปนตัวละครที่ดัดแปลงขึ้นใหเปนวัยรุนยุคใหมที่มีความเปนตวัของ
ตัวเองสูง เมื่อเธอเห็นวาพอกําลังบังคับใหเธอกระทําใหส่ิงที่เธอคิดวาไมถูกตองหรือไมเห็นดวย 
เธอจึงประทวงดวยการแตงกายอยางไมถูกกาลเทศะ ทั้งยังกลาพูดแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
นอกจากนี้ ตัวละครรจนายังสะทอนใหเห็นความคิดเกี่ยวกับปญหาวัยรุน  และแสดงใหเหน็ถงึสิง่ที่
วัยรุนตองการที่สุด คือ ความรักและความเขาใจ ดังบทสนทนาตอไปนี้ 

 
 

รจนา มองฉันสิเธอเห็นอะไร 
สังข (เบาๆ)...เด็กผูหญิง 
(แสงบริเวณอื่นคอยๆลดลงจนสลัวเหลือสวางแคเพียงจุดเดียวที่รจนาและสังขยืนคุยกัน) 
รจนา (ชี้ที่สังข) เด็กผูชาย 
สังข เหงา 
รจนา เศรา 
สังข ใจดี 
รจนา ออนโยน 
สังข อยากมีเพื่อน 
รจนา อยากมีคนเขาใจ...  (ยิ้ม) ฉันวาฉันเขาใจเธอนะ 

(บทละครเวที 2547:25-26) 
 

จากขอความขางตน เปนบทสนทนาตอนที่สังขและรจนาพบกันครั้งแรก การที่
รจนาใหสังขวิเคราะหวาเขาเห็นอะไรจากตัวรจนา และตางก็ผลัดกันพูดถึงสิ่งที่ตนเห็นจากอีกฝาย
นั้นเปนเสมือนดั่งกระจกที่สะทอนเงากันและกันอยู ทั้งสังขและรจนาตางก็ตองการความรักความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

168

เขาใจ จากตอนนี้นี่เองที่เปนเหตุใหรจนาเลือกสวมปอกคอหนัง (เสี่ยงพวงมาลัย) ใหกับสังข 
เพราะเธอเห็นวาทั้งเขาและเธอตางก็ตองการและแสวงหาในสิ่งเดียวกัน บทสนทนาตอนนี้แสดง
ใหเห็นถึงสิ่งที่วัยรุนตองการ ซึ่งก็คือความรักและความเขาใจนั่นเอง ดังนั้น นอกจากตัวละครทั้ง
สองตัวนี้จะเปรียบเสมือนเงาสะทอนตัวตนซึ่งกันและกัน ยังเปนกระจกเงาที่สะทอนมายังผูเสพ
กลุมเปาหมายของบทละครเวทีเร่ืองนี้ที่เปนกลุมวัยรุนอีกดวย ตัวอยางขางตนแสดงการเรียกรอง
ของกลุมวัยรุนวา แมพวกเขาจะทําตัวแปลกแยกแตกตางเพียงใด แตก็ยังแสวงหาความรักความ
เขาใจจากครอบครัว ถาครอบครัวใหในสิ่งเหลานี้ไมได เพื่อนในวัยเดียวกันคือทางเลือกที่ดีที่สุด
ของพวกเขา เพราะตางมีความตองการในสิ่งเดียวกันจึงทําใหเขาใจกันไดมากนั่นเอง 

จากการวิเคราะหส่ือและผูเสพกับการดัดแปลงรูปแบบ เนื้อเร่ือง และตัวละคร 
พบวาผูผลิตดัดแปลงสวนตางๆเพื่อใหสามารถใชเร่ืองสังขทองในการสื่อความหมายบางประการ
ไปยังผูเสพไดดีข้ึน ซึ่งการดัดแปลงนั้นจะตองขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสื่อ และชองทางการ
นําเสนอดวย กลาวโดยสรุปไดวาการดัดแปลงในแตละหัวขอจะคํานึงถึงจุดประสงคของการผลิต 
และความตองการของผูเสพ กอนที่จะใชคุณสมบัติของส่ือในการเขาถึงผูเสพเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคการผลิต 
 
2. แนวคิด 

2.1 แนวคิดเรื่องการพจิารณาคน 
วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับที่แสดงใหเห็นแนวคิดเรื่องการพิจารณาคนอยางชัดเจน

ที่สุดคือ ฉบับบทละครเวที  ที่ดัดแปลงใหตัวละครหกเขยจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปอยางสอดคลองกับสังคมปจจุบัน โดยใหตัวละครมีลักษณะของผูที่
ใหคุณคากับทรัพยสินเงินทองและวัตถุ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
แฮรี เฟอรารีขางหนานั่นของคุณเหรอ—ตกรุนแลวนี่ 
ฮาวคัม ออรถคนใชที่บาน  มันขับตามมา 

     (บทละครเวที 2547:24) 
 

ตัวละครหกเขยในฉบับนี้ตางผลัดกันอวดความมั่งคั่งของตน วัดคุณคากันโดยใชวัตถุ  
พิจารณากันจากรูปกายภายนอก เงินทอง เครื่องประดับ และชื่อเสียง ความมีหนามีตาในสังคม
เปนสําคัญ  ประเด็นเหลานี้ ถูกนําเสนอออกมาในลักษณะของการเสียดสีกลุมผูมีอันจะกินใน
สังคมไทย   ที่พิจารณากันแตภายนอกจนละเลยคุณคาทางใจ    
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 นอกจากนี้  ตัวละครบางตัวมีพียงแคเปลือกนอกสวยงามเทานั้น  แทจริงแลวไมได
รํ่ารวยดังที่แสดงใหคนอื่นเห็นเลย แตตองการใหคนอื่นยอมรับจากสิ่งเหลานั้น แมจะไมใชตัวตนที่
แทจริงของตนก็ตาม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
เดวิด ทานอยากไดเทาไหรครับ 
แฮรี ผมเซ็นเช็คใหเดี๋ยวนี้เลย 
วิลเลียม หรือทานจะเอาหนังสือออกกําลังที่ผมเขียน 
บอยแบนด ผมแถมลายเซ็นใหดวยนะครับ 
เจปอป ซีดีรวมฮิตของผม ดีวีดีคอนเสิรตหรือจะเอาอัลบั้มรูป ปฏิทินผมก็มี  

(บทละครเวที 2547:29) 
 

ขอความในตัวอยางนี ้ เปนเหตุการณตอนที่หกเขยเจรจาตอรองขอซื้อปลาจากองคกร
อาหารทะเล ซึง่แทที่จริงสังขไดเปนผูซื้อไว พวกเขายืน่ขอเสนอเปนเงนิทอง และผลงานของตนเอง 
แสดงใหเหน็ถงึตัวตนของคนเหลานีว้าเปนผูที่ใหความสําคัญกับเงนิทอง และชื่อเสียง แต
เหตุการณนี้ สังขไมไดรับขอเสนอของทัง้หกเขย แตขอแลกกับส่ิงของที่เปนของปลอมในตัวทั้งหก
คน ซึง่ทาํใหผูชมทราบวา เครื่องประดับและของมีคาในตัวหกเขยนัน้ แทที่จริงแลวเปนเพยีงของ
ปลอมที่หกเขยนํามาสรางภาพลักษณทีน่ายกยองเพื่อแสวงหาประโยชนจากการเขาพิธเีลือกคูกับ
ธิดาของเจาเมอืงเทานัน้  การแนวคิดเรือ่งการพิจารณาคนในฉบับนี้จึงแสดงใหเห็นวา คุณคาที่
แทจริงของคนไมไดอยูที่วัตถภุายนอก เพราะเปนสิง่ที่ทาํเทยีมขึ้นมาได แตข้ึนอยูกบัจิตใจ และ
ตัวตนที่แทจริงของคนๆนั้นตางหาก 

นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอแนวคิดเรื่องการพิจารณาคนในฉบับนี้ วาไมอาจพิจารณา
ตัวตนที่แทจริงของคนไดเพียงภายนอกเทานั้น และการยึดถือทรัพยสินเงินทอง หรือวัตถุนอกกาย
เปนสรณะก็ไมใชเร่ืองที่ถูกตอง จิตใจตางหากที่ควรคาแกการยึดถืออยางแทจริง ซึ่งการแนวคิด
นับเปนแกนเรื่องของสังขทองที่ใหพิจารณาคนจากความสามารถ สติปญญา และตัวตนที่แทจริง
ของคน  

วรรณกรรมเรื่องสังขทองอีกฉบับที่เนนการนําเสนอแนวคิดเรื่องการพิจารณาคน คือ
ฉบับละครเวที ที่มีการตีความแกนความคิดเรื่องรูปสุวรรณอยูชั้นในของวรรณคดีเร่ืองสังขทอง 
ผานมุมมองใหมในบริบทของสังคมไทยปจจุบัน นําเสนอการเดินทางและการผจญภัยของ “สังข” 
เด็กชายประหลาดผูลงโทษตนเองวาเปนตนเหตุทําใหครอบครัวแตกแยก จึงตองออกเรรอนตาม
หาความรักและการยอมรับ ดังนั้น เร่ืองราวการผจญภัยแตละเหตุการณที่สังขประสบพบเจอ ก็
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ลวนแตเปนกุญแจสําคัญที่ทําใหเขาไดเห็นคุณคาจากตัวตนที่แทจริงของตนเอง และไดมาซึ่งการ
ยอมรับตัวตนที่แทจริงในที่สุด (Drama PR.2547)∗ดังคําอธิบายในประเด็นรูปสุวรรณอยูชั้นในของ
ผูผลิตตอไปนี้ 

 
"ผมเชื่อในความคิดหลักของเรื่องที่วา รูปสุวรรณอยูชั้นใน แตโลกเราในปจจุบัน

กลับบูชารูปลักษณภายนอกกันอยางสุดโตง ใครๆ ก็อยากหนาตาดีจะไดดังเร็ว รวยเร็ว 
ใครพรีเซนทตัวเองดีก็ดูนาเชื่อถือ ใครหนาแย คิดตางจากคนอื่น จะถูกมองเปนตัว
ประหลาด ถูกหัวเราะเยาะ รังเกียจ หรือถูกทําเปนลืมไปวามีตัวตน เหมือนเจาเงาะที่
หนาตาประหลาด หรือเด็กหอยสังขที่เกิดมาพิการก็ถูกตัดสินวากาลีเมือง เหมือนนางพันธุ
รัตและพวกยักษที่เกิดมาผิดธรรมชาติมนุษยก็เลยถูกเหมาเอาวาคงใจพาลสันดานหยาบ   
ซึ่งพระสังขเขาก็แคอยากมีคนที่รักเขาจริงๆ แตเพราะสังคมปอป คัลเจอร ที่สนใจแต
รูปลักษณที่สวยงาม ทําใหพระสังขสับสนไขวเขวไปหมดคิดวาที่ทุกคนรักเขาก็เพราะรปู
สุวรรณที่ชั้นนอก" 
 
ผูผลิตมีความคิดวารูปสุวรรณที่อยูชัน้ในในทีน่ี ้ ไมใชรูปทองในความหมายโดยตรง แต

เปนการใหความหมายโดยนัยถงึรูปทองที่อยูภายในตวัตนของสงัข  หรือแมแตพวกชาวพนัธุรัตที่
ภายนอกถูกมองวาเปนตวัประหลาด  แตเมื่อพิจารณาใหลึกถึงภายในแลว  ความดีงามของทัง้
สังข และชาวพนัธุรัตคือรูปสุวรรณที่งดงามกวารูปทองที่เปนเพียงเปลือกนอก การตีความเชนนี้
เปนสวนที่เชื่อมโยงแนวคิดตางๆของเรื่องทีส่อดแทรกอยูไวดวยแกนเดียวกัน เพราะจะเหน็จาก
สวนการวิเคราะหแนวคิดวาในบทละครเวทีเร่ืองนี้มีการนําเสนอแนวคิดไวหลายประเด็น แตลวน
เชื่อมรอยกันไวภายใตแกนที่เกีย่วกับ เปลือกนอก และรูปสุวรรณที่อยูชั้นใน  

ผูประพันธตีความเพิ่มเติมจากเดิมที่เร่ืองของรูปทอง  ที่เดิมใหการยอมรับเกิดจากที่
พระสังขมีเนื้อกายเปนทอง เปนการยอมรับจากคุณคาภายในของตัวละคร โดยผูประพันธ
กําหนดใหผูที่ตีคาสังขจากเพียงเปลือกนอกนั้นมิไดหมายความเฉพาะเพียงบุคคลที่แวดลอมพระ
สังขเทานั้น  หากแตยังหมายรวมถึงตัวพระสังขเองอีกดวย  ในแงที่เขาตีคาของตนและคน
แวดลอมดวยรูปลักษณและภาพลักษณภายนอกเชนกัน  ในขณะที่เขาพยายามทําใหผูอ่ืนยอมรับ
ตนเอง พระสังขก็กลับยังคงไมยอมรับตัวตนที่แทจริง  และกลับเห็นตนเปน “คนนอกคอก – ลูก
นอกไส – มนุษยกลายพันธุ” ที่แปลกแยกไปจากผูอ่ืน จึงพาทั้งตนเองและคนแวดลอมไปประสบ

                                                           
∗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่http://www.tttonline.net/webboard.php/. 
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เคราะหกรรมตางๆ ตราบจนเมื่อพระสังขคนพบ และยอมรับทั้งความอัปลักษณ และความงามใน
ตัวเองไดแลว เมื่อนั้นเองที่พระสังขจึงจะสามารถ “รัก” ตัวเองและผูอ่ืนไดอยางเต็มหัวใจ และอยู
รวมในสังคมไดอยางมีความสุข (ดังกมล ณ ปอมเพชร 2548:8) 

นอกจากนี้ ผูประพันธบทละครเวทีไดดึงเอาความโดดเดนในความผิดปกติของตัว
ละครเอกที่เปนตัวประหลาดมานําเสนอโดยเชื่อมกับลักษณะของสังคมปจจุบัน  และแสดงใหเห็น
ขอบกพรองของสังคมปจจุบัน  การยึดติดกับวัตถุนิยม และการใหคุณคาอยางผิดๆ โดยมี
ศูนยกลางและตนเหตุของเรื่องอยูที่ความผิดปกติของตัวละครเอก ผูอ่ืนมองวาเขาแปลกแยก ทํา
ใหเขาไมเขาใจเกี่ยวกับตัวตนของตนเอง และแสวงหาการยอมรับตามคานิยมของสังคม 

2.2 แนวคิดเรื่องความกตญัู 
วรรณกรรมเรื่องสังขทองทุกฉบับที่นํามาศึกษาลวนมีปรากฏแนวคิดเรื่องความกตัญู แต

ฉบับที่แสดงแนวคิดนี้อยางชัดเจนที่สุดจากทุกฉบับ ไดแก ฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวเรื่องสังข
ทองที่แพรภาพทางชอง 3 ซึ่งทางผูผลิตไดใหเหตุผลที่เลือกเรื่องสังขทองมาสรางเปนการตูน
ภาพเคลื่อนไหวสําหรับเด็กวา 

 
ที่เลือกเรื่องนี้มาก็เพราะวามีคุณคาทางวัฒนธรรมไทย และเปนเรื่องที่ใหขอคิด

ดีๆ คือมีการใหแงคิดเรื่องความกตัญู โดยเฉพาะที่สําคัญไมอยากใหเด็กๆ ชมการตูน
ที่มีความรุนแรง เหมือนอยางการตูนญี่ปุนที่มีอยูในขณะนี้ รวมทั้งมีจุดประสงค
อยากจะจุดกระแสการตูนไทย ใหเทียบเทากับตางประเทศดวย∗ 

 
ผูผลิตตองการเสนอแนวคิดเรื่องความกตัญูในเรื่องสงัขทอง เพื่อใชสอนกลุมผูเสพที่เปน

เด็ก โดยนําเสนอผานสื่อการตูนภาพเคลื่อนไหวทางโทรทัศน เพราะสือ่โทรทัศน เปนสื่อทีน่ําเสนอ
เนื้อหาสาระตางๆ ไปยังผูรับสารจํานวนมาก ซึง่มีผลตอการเรียนรูของเด็ก (เพียงกมล เกิดสมศรี 
2545:5) เห็นไดชัดจากเหตุการณที่ตัวละครพระสังขพลัดพรากจากแมออกเดนิทางตามหาแม 
แมวาในตอนทายพระสงัขจะไดครองเมืองสามนตอยางมีความสุข แตก็หาไดลืมมารดาของตนไม 
ความกตัญขูองพระสังขนี ้ ปรากฏในการตูนภาพเคลื่อนไหวเรื่องสังขทองตอนที่พระสังขหนีนาง
พันธุรัตดวย ทีว่า 

 
                                                           

∗
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดทีบ่ทสัมภาษณอรุโณชา ภานพุันธ http://www .eotoday.com/ 

tv /news/news/july/12/html/. 
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พระนางพันธุรัต (รองไห) โธ ลูกรักของแม แมอุตสาหเล้ียงเจามาอยางถนุถนอม  
ตามใจทุกอยาง แมทําผิดอะไรเหรอ ทําไมลูกถึงไดหนีมาแบบนี้  
ลงมาหาแมเถอะนะจะลูกสังขของแม 

พระสังข ลูกไมเคยโกรธเคืองอะไรเสด็จแมเลย พระคุณของแมมากลน 
เกินกวาจะหาอะไรมาเปรียบได แตวาตอนนี้แมแทๆของลูกจะเปนตาย
รายดียังไงก็ไมรู ลูกตองออกไปตามหาแมแทๆของลูกใหพบกอน 

พระนางพันธุรัต เอาเถอะ ลูกจะไปแมก็ไมวาหรอก ขอใหลงมาหาแมสักหนอย  
ใหแมไดกอดอําลาลูกใหชื่นใจกอนเถอะนะ ลงมาหาแมเถอะสังขทอง  

สงกา อยานะพระสังข อยาลงไป ลงไปไมได 
พระสังข  ลูกลงไปไมไดหรอกเสด็จแม ลูกขอโทษดวยที่ขโมยรูปเงาะหนีมาแบบนี้ 

เอาไวใหลูกไดพบแมของลูกแลว ลูกจะรีบกลับมากราบเทาเสด็จแมนะ
จะ 

(การตูนภาพเคลื่อนไหว 2543-2545) 
 

 ตอนที่ยกมาเปนตัวอยางนี้ ดัดแปลงมาจากตอนพระสังขหนนีางพนัธรัุตในฉบับบท
ละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนพินธฯ ความวา 

 
        แมเอยแมเจา  เล้ียงขามาแตเยาวจนใหญ 
 พระคุณลํ้าลบภพไตร  จะเปรียบดวยสิ่งใดนั้นไมมี 
 ใชลูกจะเคืองแคนแสนเข็ญ ดวยความจําเปนดอกจึงตองหนี 
 เหตุดวยมารดาของขานี ้  ทุกขรอนไรที่พึ่งพา 
 จะยากเย็นเปนตายก็ไมแจง จะไปสืบเสาะแสวงทุกแหงหา 
 ครั้นจะบอกออกอรรถตามสัจจา ก็คิดกลัวเกลือกวามิใหไป 
 ลูกจึงลักรูปเงาะเหาะหนี  โทษผิดทั้งนี้เปนขอใหญ 
 อยาพิโรธโกรธขึ้งขัดใจ  ถึงไปไมชาจะมาพลัน 

    (บทละครนอก พระราชนิพนธฯ  2513:85-86) 
 

จากตัวอยางของทั้งสองฉบับขางตน จะเห็นไดวา ฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวเรื่อง   
สังขทอง ไดนําเรื่องราวในตอนนี้มาผลิตซ้ําตามบทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ โดย
เก็บถอยคําแถลงใจความสําคัญไวทั้งหมด เพื่อถายทอดความกตัญูของพระสังขที่ปรากฏในบท
ละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ อยางครบถวนเหตุการณตอเหตุการณ 
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2.3 แนวคิดเรื่องชนชายขอบ 
สังคมทั้งหลายประกอบดวยเครือขายที่สลับซับซอนอันหนึ่งของกลุมคนที่แตกตาง  

บางครั้ง เปนเรื่องของการแขงขัน บางครั้งเปนเรื่องผลประโยชนทับซอนกัน บางกลุมของคน
เหลานี้ไดรับประโยชน (อยางในกรณีเกี่ยวกับสังหาริมทรัพยทางสังคม เชน ที่อยูอาศัยหรือ
การศึกษา และโอกาสของชีวิตตางๆ) โดยทั้งนี้มาจากพื้นฐานกําเนิดที่ไดเปรียบ ความมั่งคั่ง และ
ฐานะทางชนชั้น สีผิวของพวกเขา และรวมกระทั่งถึงเพศของพวกเขาดวย ผลลัพธที่ตามมา จึงทํา
ใหมีกลุมคนที่ไดเปรียบและเสียเปรียบทางสังคมเกิดขึ้น  

นอกจากนี้ จะพบวามีคนบางกลุมที่มีอิทธิพล สวนคนอีกกลุมหนึ่งตองตกเปนรอง 
สําหรับพื้นที่การแบงแยกทางสังคม คําวาพื้นที่ ไดแก ชนชั้น(class)  เพศ(gender)  และเชื้อชาติ
(race) แมวาในบางบริบท ศาสนา  อายุ  ลักษณะทางเพศ  วรรณะ วงศตระกูล  และการศึกษา 
สามารถเกี่ยวพันกับการแบงแยกที่ไมเปนธรรมอันนี้ในบางหนทางไดดวยก็ตาม ซึ่งบอยคร้ัง มัน
ถูกนําไปสัมพันธอยางใกลชิดกับการแบงหมวดหมูทั้งสามขางตน  ชนชั้น  เชื้อชาติ  และเพศ 
มักจะมามีสวนจํากัดและสรางสรรคโอกาสสําหรับปจเจกชนทั้งหลายและกลุมคนตางๆที่จะ
รุงเรืองเฟองฟู และบรรลุถึงฐานะตําแหนงอันเปนที่ปรารถนาในสังคม (สมเกียรติ ตั้งนโม 
2545:171) ในขณะที่บุคคลที่ไดรับการแบงหมวดหมูทั้งสามไวในเกณฑต่ําตอยก็จะเสียเปรียบ
ทางสังคม และนอกจากจะไมไดรับโอกาสและการยอมรับจากสังคมแลว ยังถูกดูถูกเหยียดหยาม 
กลุมคนพวกนี้ถูกเรียกวา ชนชายขอบ 

แนวคิดเรื่องชนชายขอบในแวดวงมานุษยวิทยาไดใหความสนใจมาก เพราะกลุมชน
ชายขอบมีลักษณาการทางวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมหลัก เราจะพบวาปจจุบันจะมี
ชนชายขอบที่มีความแตกตางหลากหลายกลุม ไปจนกอเกิดพหุทางวัฒนธรรมในหลายๆสังคม 
บางครั้งคนชายขอบอาจเปนสิ่งที่ตองหาม หรือมีการเคลื่อนไหวตอสูเพื่อเรียกรองที่จะไดมาซึ่ง 
สิทธิ ศักดิ์ศรีที่มีตัวตนในพื้นที่ทางสังคม กรณีเกย เลสเบี้ยน กลุมรักรวมเพศออกมาเคลื่อนไหวให
สังคมยอมรับ บทบาท และสถานภาพ รวมไปถึงสิทธิ หนาที่ เชนเดียวกับคนในชาติในฐานะ
พลเมืองกลุมหนึ่งของรัฐ เพราะกลุมคนเหลานี้ถูกเลือกปฏิบัติในฐานะชนชายขอบนั่นเอง (ชลเทพ 
ปนบุญชู  2550:1) 

จากแนวคิดเรื่องชนชายขอบขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชในการพิจารณาอัตแนวคิด
เร่ืองชนชายขอบที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทอง พบวามีลักษณะกลุมชนชายขอบที่ปรากฏ 
ไดแก กลุมเพศที่สาม และ กลุมเด็กไรบานจากวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับละครเวที ดังตอไปนี้ 
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2.3.1 กลุมเพศที่สาม 
แนวคิดเรื่องชนชายขอบทีน่าํเสนอผานกลุมเพศที่สาม หรือกลุมรักรวมเพศแสดงให

เห็นอยางชัดเจนในวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับบทละครเวท ี กลุมรักรวมเพศนีเ้รียกไดวาเปน
กลุมชนชายขอบที่ไมไดรับการยอมรับจากสังคม มักถกูเลือกปฏิบัติทําใหไมไดสิทธิอันชอบธรรมที่
พึงไดในฐานะสมาชิกของสงัคม  Alan McKee (1997) ไดใหเหตุผลวา ส่ือนําเสนอภาพลักษณที่
เปนไปในเชงิบวกนอยมากเกีย่วกบัหนุมสาวเกย เขาเหน็ถึงความตองการเกี่ยวกับการเปนตัวแทน
ชาวเกยที่เปนที่นยิมและไดรับการยอมรับ ในฐานะที่เปนหนทางหนึง่ซึ่งจะชวยยกระดับความ
เขาใจและความนับถือในตนเองของคนกลุมนี้ การนําเสนอตัวแทนของชาวเพศที่สามในทางบวก
ผานสื่อวรรณกรรมเรื่องจึงเปนหนหนึง่ในการชวยยกระดับความนับถอืตนเองดังกลาว ทัง้ยงัเปน
การแสดงออกของการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิมนุษยชน  

แนวคิดเรื่องชนชายขอบในฉบับละครเวทเีห็นไดจากชวงเหตุการณในเมืองพนัธุรัต 
ซึ่งในบทละครเวทีดัดแปลงใหตัวละครยกัษในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ เปนตัวละครกลุมรัก
รวมเพศ หรือเพศที่สาม เหลาชาวเมืองพนัธุรัตที่ดูเหมือนชีวิตจะเต็มไปดวยความสนุกสนาน แต
ลึก ๆ แลวยังเต็มไปดวยความเจ็บปวดจากการถกูตีตราวาเปนพวกตวัประหลาดจากสังคม  บท
ละครจึงมักสอดแทรกการนาํเสนออัตลักษณรวมไปถึงการเรียกรองสทิธิมนุษยชนไวในบทสนทนา 
ดังตัวอยางตอไปนี้  

 
บ็อบบี/บิลลี(ขัดขึ้นอยางภูมิใจ) เมืองพันธุรัต! 
โจอี/โจแอน (เชนกัน) สวรรคสําหรับส่ิงมีชีวิตในวรรณคดี! 
   คําสุภาพของ “ตัวประหลาด” ตางหาก! ที่เราแยกมาอยูไมใช 

เพราะวาพวกคนในเมืองเขาเกลียดกลัว เขาทนอยูรวมกับเรา 
ไมไดหรอกหรือ  

  (หาคนสะเทือนใจกับคําพูดของคิง) 
โจแอน  ไมยุติธรรมเลย 
บ็อบบี  เราก็เปนคนเหมือนกัน 
โจอี  แครสนิยมไมเหมือนกัน 
บิลลี  แคชอบกินของที่คนธรรมดาเขาไมกิน 
คิง  แลวเธอยังจะเอาเด็กธรรมดามาเลี้ยงใหมันโตขึ้นมาแลวชี้หนา 

ดาพวกเราวาเปนพวกวิปริตผิดธรรมชาติอีกหรือ 
     (บทละครเวที 2547:8) 
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จากตัวอยางขางตน เปนตอนที่พันธุรัตปรึกษาชาวเมืองเร่ืองที่จะรับอุปการะสังข 
แตชาวเมืองไมเห็นดวยเพราะเชื่อวาเมื่อสังขรูวาชาวเมืองเปนกลุมเพศที่สามแลวจะรังเกียจทําให
พันธุรัตและชาวเมืองตองเสียใจในภายหลัง จากบทสนทนาที่ยกมานี้ จะเห็นไดวาตัวละครซึ่งเปน
กลุมเพศที่สามนั้นพยายามเรียกรองใหตระหนักวา พวกเขาก็เปนคนเชนเดียวกับชายหญิงทั่วไป 
หาไดเปนพวกวิปริตผิดธรรมชาติดังคําครหาไม เพียงแตมีรสนิยมทางเพศตางไปเทานั้น  การใช
บทสนทนาขางตนเปนวิธีหนึ่งที่แสดงถึงการพยายามเรียกรองความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิ
มนุษยชนของกลุมเพศที่สาม 

อยางไรก็ตาม  แมวาการแนวคิดเรื่องชนชายขอบของกลุมเพศที่สามจะไมใช
ประเด็นหลักของวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับบทละครเวที แตก็สะทอนใหเห็นไดถึงแกนเรือ่งของ
สังขทองที่วาใหพิจารณาคนจากความดีงามภายใน รวมถึงความสามารถและสติปญญามากกวา
รางกาย หรือวัตถุภายนอกนั้นสามารถครอบคลุมการใหคุณคากับชนชายขอบกลุมนี้ดวย 

2.3.2 กลุมเดก็ไรบาน 
แนวคิดเรื่องชนชายขอบที่นําเสนอผานกลุมเด็กไรบาน พบไดจากตัวละครสังขที่

ขาดความรักความอบอุนจากครอบครัว ดวยสภาพครอบครัวที่แตกแยก  คิดวาตนเองไมเปนที่
ตองการ จึงออกแสวงหาบางอยางที่ขาดไป เปนตนเหตุใหสับสนอยูในวังวนของสังคมจอมปลอม   
รวมทั้งกลุมนาคาคิดสในฉบับบทละครเวที ซึ่งตัวละครกลุมนี้ดัดแปลงมาจากตัวละครกลุมเด็ก
เลี้ยงวัว และตัวละครทาวภุชงคที่มีบทบาทในการชวยเหลือตัวเอกขึ้นมาจากน้ํา บทบาทหลักของ
ตัวละครกลุมนี้คือ การชวยเหลือตัวละครเอก นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับการ
สะทอนอัตลักษณของเด็กไรบาน เชน บรรดาเด็กๆ ในแกงคนาคาคิดสทําตัวเปนเด็กมีปญหา
เพราะครอบครัวแตกแยก  ทําใหชีวิตหลงทาง ประพฤติปฏิบัติตัวประชดสังคม และพอแม เพราะ
ขาดความรักความเขาใจจากครอบครัว  ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ตัวเล็ก กู-ตัวเล็ก กูออกจากบานเพราะถูก-พอเล้ียงรังแก 
บ๊ิค  (กับสังข) กู-บิ๊ค พอกูมีเมียใหม แมจริงก็ไมเล้ียง ไมมีใครเอาก็ 

  ตองออกมา 
บอย  บอยวะ-พอหรือแมก็ไมรูวะโยนกูทิ้งน้ําตั้งแตเกิด  

  แมง ยังเสือกรอดมาไดจนปานเนี้ย 
ตัวเล็ก (พูดถึงวันดีซึ่งนั่งหนาบึ้งดวยความไมพอใจ) นั่นวันดีพี่กู 
บอย  พี่ภุ หัวหนาแกงคคนเกา 
บ๊ิค  แฟนพี่วันดีเคา 
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บอย  ตายไปเมื่อปที่แลว 
บ๊ิค  ติดเชื้อนะ 
ตัวเล็ก พี่กูเลยตองคุมแกงคแทน 

      (บทละครเวที 2547:21) 
 
จากบทละครเวทีขางตน จะเห็นไดวากลุมเด็กไรบานกลุมนี้มีความคิดวาพวกเขาตางก็ไม

เปนที่ตองการของครอบครัว ทําใหตองมีชีวิตที่ระหกระเหเรรอนและเสี่ยงอันตราย จึงรวมตัวกัน
เพื่อความอยูรอด ตางพึ่งพาซึ่งกันและกัน และตางก็โหยหาความรักความเขาใจ หากแสดงออกใน
ทางตรงขามคือพยายามประกอบสรางตัวตนที่แข็งแกรง หยาบกระดาง เพื่อใหสามารถมีชีวิตอยู
รอดในสภาพสังคมที่โหดรายได จากบทสนทนาขางตนสะทอนใหเห็นวาสถาบันเล็กอยาง
ครอบครัวสามารถสงผลกระทบจนกลายเปนปญหาสังคมได การที่เด็กไมมีพอแมคอยชี้นําใหเดิน
ไปในทางที่ถูกที่ควร หรือถูกพอแมทอดทิ้ง   เปนตนเหตุใหพวกเขาหลงเดินทางผิดจนเสียผูเสียคน
หมดอนาคต ทั้งยังสรางปญหาอื่นๆตามมาโดยรูเทาไมถึงการณ  

อยางไรก็ตาม แมวากลุมเด็กไรบานจะไมเปนที่ตองการของพอแม หรืออาจสรางปญหา
ใหกับสังคม แตหากพวกเขาไดรับการอบรมสงเสริมในทางที่ดี พวกเขาก็สามารถเติบโตมาเปนคน
ที่ดีได เพราะแทที่จริงแลวจิตใจของเด็กพวกนี้ยังมีความบริสุทธิ์ เพียงแตพวกเขาตองตอสูเพื่อ
ความอยูรอดจึงอาจเลือกทางที่ผิดๆ คนกลุมนี้ตองการโอกาสและความเห็นใจจากสังคมเพื่อจะได
เติบโตมาเปนอนาคตของชาติ 

2.4 แนวคิดเรื่องการใสใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปจจุบันวกิฤตการณทางนิเวศวิทยาเกีย่วกบัมลภาวะตางๆ และทรัพยากรธรรมชาติที่

กําลังลดนอยถอยลงกําลงัทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ดังที่พบวาไดเกิดปรากฏการณโลกรอน 
(Global Warming) อันเปนตนเหตุของภัยธรรมชาติรายแรงหลายเหตุการณ จนกลายเปน
ประเด็นสําคญัที่ทุกคนในสงัคมไมสามารถละเลยไมได  ดวยเหตนุี ้จึงมีการสงเสริมใหผูคนหันมา
สนใจธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกันมากขึน้ เพื่อชะลอภาวะวกิฤตทางธรรมชาติที่นับวันยิ่งทวี
ความรุนแรงขึน้เรื่อยๆ  โดยวิธกีารรณรงคถูกนาํเสนอในหลายวิธี ไมวาจะเปนการจัดการแสดง
คอนเสิรต การประชาสัมพนัธ โฆษณา รวมไปถึงการผลิตสื่อบันเทิงรวมสมัยอืน่ๆในการชวย
ปลูกฝง หรือรณรงคใหตระหนกัในปญหาสิ่งแวดลอม  

การที่ทุกฝายตางรวมมือกันเชนนี้ ทําใหประเด็นการรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนการ
ประหยัดพลังงานตางๆ บังเกิดผลในวงกวางและเปนที่นิยมอยางแพรหลาย จนกลาวไดวาการ
แนวปฏิบัติเร่ืองการรักษาสิ่งแวดลอมในปจจุบันกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมประชานิยมไป
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แลว เพราะนอกจากมันจะถูกนําเสนอผานสื่อในรูปแบบของการรณรงคแลว   ยังถูกนําเสนอใน
ลักษณะของแฟชั่น  ซึ่งเปนกลไกอยางหนึ่งที่เปนเครื่องมือใหการรณรงคสัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น เชน 
การรณรงคใหหันมาใชถุงผาที่เขียนวา “I’m not a plastic bag” ที่ไดรับความนิยมอยางมากจน
รานกระเปายี่หอดังผลิตออกมาวางจําหนายเพื่อผลทางธุรกิจนอกเหนือจากการชวยรณรงค เปน
ตน  

นอกจากนี้  วิธีการรณรงคผานสื่อบันเทิงรวมสมัย ในลักษณะของการดัดแปลง
วรรณกรรมก็เปนทางหนึ่งที่จะชวยใหคนทั่วไปหันมาใสใจส่ิงแวดลอม ดังที่เห็นไดจากวรรณกรรม
เร่ืองสังขทองฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมที่นําเสนอแนวคิดการใสใจธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ทั้งยังแฝงไวดวยการเรียกรองใหคนในสังคมหันมาใสใจคุณคาของทรัพยากรมาก
ยิ่งขึ้น  

แนวคิดการใสใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแสดงใหเห็นในฉบับการตูนนิทานเพื่อ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งมีจุดประสงคการผลิตเพื่อการสงเสริมใหเยาวชนหันมาใหความสนใจกับการรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีการนําเสนอเรื่องในเชิงเรียกรอง เชิญชวนใหผูคนทั่วไปหันมาให
คุณคากับแนวคิดของกลุมนี้  ทั้งยังมีการตอสูกับวาทกรรมเชิงอํานาจของผูที่มีสถานภาพสูงกวา 
หรือคานิยมหลักที่ขัดแยงกันในสังคม ซึ่งตัวแทนของอํานาจดังกลาวเปรียบไดกับพอตา และกลุม
หกเขยนั่นเอง  

จากการวิเคราะหแนวคิดในวรรณกรรมเรื่องสังขทอง กลาวไดวามีการรักษาแนวคิด
ตามแกนเรื่องเดิมของเรื่องสังขทองในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาคน และแนวคิดเรื่องความ
กตัญู ซึ่งแตละฉบับนําเสนอแนวคิดนี้โดยมีพื้นฐานที่ใกลเคียงกัน สวนที่แตกตางกัน คือ การ
ตีความใหมของแตละฉบับ นอกจากนี้ ยังมีการสรางแนวคิดขึ้นใหม ไดแก แนวคิดเรื่องการใสใจ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแนวคิดเรื่องชนชายขอบที่เกี่ยวเนื่องกับเร่ืองชนชั้น ความไมเทา
เทียม เหลานี้เปนแนวคิดที่แนบใสเขามาใหมเพื่อตอบสนองจุดประสงคการผลิต และชวยเนนแกน
เร่ืองของแตละฉบับใหมีความชัดเจนขึ้น 
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3. การใชภาษา 
ในวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ ที่นํามาศึกษานี้ ปรากฏวามีการใชภาษาใน

ลักษณะที่สามารถนํามาเชื่อมโยงกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของคนในปจจุบันไดอยาง
นาสนใจอยู 3 ลักษณะ ไดแก การใชคําสแลง การใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษ และการใชคําและ
ประโยคที่เขาใจงาย 

4.1 การใชคําสแลง 
บทละครเวทีเร่ืองมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอยเนนการดําเนินเรื่องดวยบทสนทนา

เปนหลัก ความโดดเดนดานการใชภาษาของฉบับนี้คือการใชถอยคําแบบที่ใชกันในหมูวัยรุน
ปจจุบัน มีการใชคําสแลงอยูมาก เพราะเนนการนําเสนอตัวละครในชวงวัยรุนซึ่งเปนวัยที่นิยมใช
คําสแลง สวนที่พบมักจะเปนบทสนทนาของกลุมแก็งนาคาคิดส มีการบัญญัติศัพทเพื่อใชเรียกคน
หรือส่ิงของอันเปนที่รูกันของคนในกลุม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
ตัวเล็ก มึงอยากตายเหรอ หรือวาหนีอะไรมา 
 (สังขยังนิ่งเงียบ) ...พวกเราก็หนีเขามาเหมือนกัน 
บอย ตอนแรกก็หนีออกจากบาน 
บ๊ิค ตอนนี้ก็หนีไอพวกสก็อต 
สังข สก็อต? 
บอย ก็ตํารวจนอกเครื่องแบบไง เฮยพี่วันดี ไอนี่ไมใชนิ้วหรอก ไมรูอะไรสักอยาง 
สังข นิ้ว? 
ตัวเล็ก ก็พวกผีที่เปนสายใหพวกเทศกิจมาจับพวกเดียวกันนะ (กับวันดี)  

บอกแลว มันไมใชนิ้ว 
(ดังกมล ณ ปอมเพชร 2547:20) 

 
ขอความขางตนแสดงลักษณะการใชคําสแลงในกลุมของแก็งนาคาคิดส ที่ใชเรียก

กลุมคนฝายตรงขาม จากตัวอยางมีการใชตําวา “สก็อต” แทนความหมายของตํารวจนอก
เครื่องแบบ “นิ้ว” แทนความหมายของสายลับที่ปลอมตัวมา ซึ่งลกัษณะคําสแลงเชนนีพ้บได
ตลอดเรื่อง จะนาํมาใชในสถานการณไมเปนทางการ และใชในระหวางคนในกลุมเดียวกนัทีม่ี
ความสนิทกันมาก มทีัง้สวนที่เปนคําสแลงที่เปนที่รูจักกันดี และคําสแลงที่ผูประพันธแตงขึ้นใหม
เพื่อใหตัวละครในเรื่องใช โดยมีเหตุผลในการเลือกใชตามความเหมาะสม และหากเปนคําสแลงที่
แตงขึ้นใหมก็จะมีการอธิบายความหมายดงัตัวอยางขางตน  
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นอกจากนี ้ ยงัมีการเปรียบเทียบสิง่นามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยเชื่อมโยงเขา
กับแนวคิดของเรื่องและนําเสนออยางรวมสมัย เชน การเปรียบเทียบบัตรมินิทีพ่ันธรัุตใหสังขกอน
ตายวาเปนเสมือนมนตราศักดิ์สิทธิ ์ดังความตอไปนี ้

 
 (สังขคอยๆเดินถอยหลังไปจนเกือบถึงน้ําทะเล) 
คิง         จะไปไหน 
พันธุรัต       (หลังจากเงียบอยูนาน) ใหเขาไป (ทุกคนหันมามองพันธุรัตอยางไมเชื่อหู) ให

เขากลับไปโลกของคนธรรมดาเถอะ ฉันรูอยูแลววาหลอกตัวเองไปก็เทานั้น 
ยังไงวันนึงเขาก็ตองไป (หยิบบัตรเครดิตสีเงินสีทองขนาดเล็กที่รอยสายสรอย
ออกมายื่นใหสังข นี่คือมนตราศักดิ์สิทธิ์ ในโลกของสังขส่ิงนี้จะเนรมิตไดทุก
อยาง แตคงไมใชที่นี่ 

(ดังกมล ณ ปอมเพชร 2547:17) 
 

ในเหตุการณนี้ พันธุรัตนําบัตรเครดิตมินิใหสังข และเปรียบเทียบใหเห็นวาบัตรเครดิต
มินิก็เปรียบเสมือนมนตราอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในบทละครนอก พระราชนิพนธฯก็คือมหาจนิดามนตใช
เรียกเนื้อเรียกปลาที่นางพันธุรัตมอบใหพระสังขกอนสิ้นใจนั่นเอง การเปรียบเทียบในลักษณะนี้
ปรากฏใหเห็นในตอนอื่นๆ ดวย เชน ที่นางรจนาเลือกคู โดยการใชปลอกคอของเครื่องแตงกาย
แนวพังคแทนพวงมาลัย ซึ่งบงบอกถึงนัยสําคัญของการเปรียบเทียบวาการเลือกคูก็เปรียบเสมือน
การมีหวงผูกคอ หรือปลอกคอ หรืออาจตีความวาปลอกคอมีนัยสําคัญถึงการถูกกักขัง เปรียบได
กับรจนาถูกพอบังคับใหไมไดรับอิสระในการเลือกคูของตนเอง การเปรียบเทียบในลักษณะนี้
แสดงถึงการที่ผูประพันธบทละครเวทีใชกลวิธีทางภาษาของยุคสมัยเพื่อส่ือใหผูเสพเขาใจถึง
แนวคิดตางๆของเรื่องอันสามารถเชื่อมโยงเขากับสภาพสังคมรวมสมัย 

อยางไรก็ตาม ลักษณะการใชคําสแลงนีพ้บไมชัดเจนนกัในฉบับอ่ืนๆ เนื่องจากมีผูเสพ
กลุมเปาหมายตางกัน กลาวคือ วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับที่เปนการตนูทัง้สามฉบับมีผูเสพ
กลุมเปาหมายอยูในวัยเด็ก จึงมีการผลิตสื่อออกมาใหเหมาะสมกบักลุมผูเสพ จึงทาํใหมกีาร
เลือกใชภาษาที่เขาใจงาย ความหมายชัดเจน จึงปรากฏวามีคาํสแลงไมมากเทากับฉบับบทละคร
เวท ี 
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4.2 การใชคําทับศพัทภาษาอังกฤษ 
ลักษณะการใชภาษาที่พบไดในวรรณกรรมเรื่องสังขทองทัง้สี่ฉบับคือ การใชคาํทับ

ศัพทภาษาอังกฤษ  อยางไรก็ตามฉบบับทละครเวทกี็ยังพบวาเปนฉบับที่มีการใชคําลักษณะนี้
มากที่สุด เนือ่งจากมีการดัดแปลงสวนองคประกอบตางๆใหเขากับยุคสมัยปจจุบนัมากกวาฉบบั
อ่ืนๆ โดยจะปรากฏเปนระยะในลักษณะไมเปนทางการ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
(หกนางปราดเขาไปดึงรจนาแลวผลักไสใหออกไปจากหอง พอเมธินีหันไปเห็นหกเขย และ
เจปอปใสหนากากหรูหราเขากับชุดและหนากากของเจ็ดนางเดินปดหนาปดตาเขามา) 
เมธินี หยุดๆ ผัวมา บีแฮฟยะ 

(ดังกมล ณ ปอมเพชร 2547:33) 
 
ขอความขางตนเปนแสดงใหเห็นวาตัวละครกลุมที่ใชคําทับศัพทมากคือตัวละครกลุม

ธิดาและเขยทั้งหก เพราะตัวละครกลุมนี้พยายามนําเสนอตัวเองใหมีระดับ จึงใชคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงตนวามีความรู และวางตนวาสูงกวาฝายของเจาเงาะและนางรจนา เพราะ
ภาษาอังกฤษในสังคมไทยไดรับการยอมรับวาเปนภาษาที่มีศักดิ์ศรี การใชภาษาอังกฤษยังเปน
การแสดงนัยเชิงสังคมวาผูใชมีการศึกษาและฐานันดรที่สูงสงอีกดวย 

 นอกจากฉบับบทละครเวทีจะมีการใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษแลว ฉบับการตูน
ภาพเคลื่อนไหวก็มีการใชคําลักษณะนี้มากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเหตกุารณทีม่เีนือ้หา
สนุกสนาน หรือบางเหตุการณที่เนื้อหาอาจคอนขางจริงจังแตผูพากยตองการสอดแทรกมุขตลก
เขาไปดวยการกลาวถึงเรื่องที่เปนสถานการณปจจุบันทั้งที่ขัดกับชวงเวลาในทองเร่ือง เกิดเปน
ความตลกขบขัน   

ฉบับการตูนวรรณคดีไทยมีการใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษไมมากนัก และมักใชเพื่อ
สอดแทรกมุขตลก ทําใหอานงายและเกิดความขบขัน ดังที่ผูผลิตกลาวไวในคํานําหนังสือเร่ืองสังข
ทอง การตูนวรรณคดีชุดนิทานไทย (2540 : 4) วา 

 
การเรียนรูวรรณคดีไทยในรูปแบบการตูน จึงเหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนใน

ปจจุบันเปนอยางยิ่ง ที่จะพัฒนาสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน และเขาใจวรรณคดีไทยได
อยางลึกซึ้ง...สังขทอง เปนเรื่องหนึ่งที่บริษัทไดเลือกสรรแลว 
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การนําเรื่องสังขทองมานําเสนอในรูปแบบการตูนประเภทนี้สามารถเรียกรองความ
สนใจจากกลุมผูเสพกลุมดังกลาวไดเปนอยางดี ใชภาษางายๆที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวันปจจุบัน 
ดังตัวอยางในตอนที่นางจันทเทวี และทาวยศวิมลปลอมตัวเขาไปตามหาพระสังขในเมืองสามนต 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 12 นางจันทเทวี และทาวยศวิมลปลอมตัวเขาไปตามหาพระสังขในเมืองสามนต 
ที่มา : สังขทอง การตูนวรรณคดีชุดนทิานไทย ,พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ: ตนออ, 2540), 5-6. 
 
 ตอนที่ยกมาเปนตัวอยางนีด้ัดแปลงมาจากตอนทาวยศวิมลตามพระสังขในบทละคร
นอกเรื่องสงัขทอง พระราชนิพนธฯ ความวา 
 

เมื่อนั้น    พระสามีดีใจหัวเราะรา 
เจาชางคิดขยันกัลยา   นั่งอยูไยชามาจะไดไป 
จึงหยิบยามละวามาสะพาย   นางกระเดียดกระทายทําเหมือนไพร 
แลวเดินตามกันมาทันใด   เขาไปยังที่ทวารา 
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... เมื่อนั้น  นางจันทชื่นชมสมหมาย 
อุตสาหเหนื่อยยากฝากกาย ใหวิเสททั้งหลายเขาเมตตา 

(บทละครนอก พระราชนิพนธฯ 2513: 251-253) 
 
จะเห็นไดวา ในฉบับการตูนวรรณคดีไทยเรื่องสังขทองของบริษัทตนออนั้น ใชภาษา

อานเขาใจงาย และเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษที่คนไทยนิยมใชกันทั่วไปในปจจุบัน เชน บาย 
บาย ซึ่งแสดงถึงลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยมที่เปนวัฒนธรรมพันธุผสม หรือ hybrid 
culture (พัฒนา กิติอาษา 2546 : 54) ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายแหลงที่มา และมีการเลื่อนไหลทาง
วัฒนธรรมจากวัฒนธรรมหนึ่งไปสูอีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยอาจรวมเอาลักษณะจากทั้งในและและ
นอกวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อแสวงหาการยอมรับในรูปแบบตางๆ เชน การใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษ
ปนภาษาไทย ซึ่งไดรับความนิยมเพราะภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ยอมรับโดยทั่วไป และใน
สังคมไทยถือวาผูใชภาษาอังกฤษไดเปนผูมีการศึกษา อันเปนผลมาจากกระแสความนิยมชาติ
ตะวันตกสวนหนึ่งดวย หรือหากพิจารณาในแงของการสื่อสาร  อาจวิเคราะหไดวาผูผลิตใชภาษา
ในลักษณะนี้เพื่อใหผูรับสารที่เปนเด็กและเยาวชนสามารถเขาใจเรื่องไดงายจากภาษาที่ใชกัน
ทั่วไปปจจุบัน สงผลใหเด็กและเยาวชนในปจจุบันที่นิยมบริโภคสื่อการตูนหันมาอานวรรณคดีไทย
โดยไมรูสึกวานาเบื่อและเขาใจยาก อีกทั้งยังแสดงถึงแนวทางการผลิตที่ผูผลิตสรางสรรคผลงาน
ข้ึนใหมใหถูกใจผูเสพเปนสําคัญ เพื่อใหสินคาสรางกําไรได  

4.3 การใชคํา และประโยคที่เขาใจงาย 
ในฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมมีลักษณะการใชภาษาที่คอนขางเขากับยุคสมัย 

เพื่อใหผูเสพกลุมเปาหมายซึ่งเปนเด็กสามารถเขาใจได ดังตัวอยางตอไปนี ้
 

เชาวันหนึ่งบนสวรรคชั้น 2 ที่ชื่อดาวดึงส พระอินทรผูเปนใหญไดเดินทางมาทํางาน
ตามปกติ ในใจรูสึกสังหรณวามีอะไรทะแมงๆพิกล จนเม่ือนั่งโตะประจําตําแหนงแลวก็ใหรูสึก
ผิดปกติขึ้นมาทันที 

เอ...ทําไมวันนี้เกาอี้ประจําตําแหนงถึงไดนั่งแลวกระดางเจ็บกนจังเลยนะ! สงสัยวาคงมี
คนดีที่ไหนกําลังเดือดรอนเปนแน 

 
คิดแลวก็หยิบแวนขยายวิเศษสองมองลงมาบนพื้นโลก เห็นนางรจนากําลังรองไหเสียใจที่

เห็นเจาเงาะผูเปนสามี ถูกพอของตนและพี่เขยทั้งหกเหยียดหยามดูถูกอยูทุกวัน 
(การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม : 3) 
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จากตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นถึงการใชภาษาของยุคสมัยเพื่อใหผูเสพเขาใจไดงาย
ข้ึน โดยนํารายละเอียดของเหตุการณมาเชื่อมโยงเขากับลักษณะเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
กลาวคือ ตามรายละเอียดของเหตุการณนี้ในฉบับบทละครนอกพระราชนิพนธ พระอินทรรูสึกวา
อาสนที่ประทับของพระองคแข็งกระดาง จึงสองทิพยเนตรดูก็เห็นวานางรจนามีความทุกขเพราะ
เจาเงาะไมยอมถอดรูป ทําใหตองตกระกําลําบากและถูกทาวสามนตหาเหตุแกลงอยูเนืองๆ 
พระองคจึงแปลงองคลงมาทาตีคลีพนันเอาเมืองทับทาวสามนต มีการนํารายละเอียดของ
เหตุการณนี้มาเชื่อมโยงเขากับลักษณะเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  ดัดแปลงการใชภาษาให
เขากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น เห็นไดจากการใชคําวาโตะทํางาน หรือเกาอี้ประจําตําแหนงแทนอาสน
ของพระอินทร หรือการใชคําวาแวนขยายแทนคําวาทิพยเนตร เปนตน เหลานี้เปนการใชภาษา
เพื่อส่ือสารกับผูเสพโดยเชื่อมโยงกับยุคสมัยปจจุบัน ทําใหผูเสพกลุมเปาหมายของฉบับการตูน
นิทานเพื่อสงเสริมส่ิงแวดลอมที่เปนเด็กเขาใจไดงายขึ้น 

 การใชคําในลักษณะดังกลาวนอกจากจะชวยใหผูเสพเขาใจเร่ืองราวไดดีงายยิ่งขึ้น
แลว ยังแสดงถึงความสามารถของผูผลิตที่พยายามรักษารายละเอียดเหตุการณสําคัญตาม
ทองเรื่องของฉบับบทละครนอก พระราชนิพนธไว ในขณะที่นํามาเสนอในรูปแบบและแกนเรื่องที่
ตางออกไปจากเดิมมาก แตยังรักษากรอบของเรื่องสังขทองเอาไวในเหตุการณสําคัญ การ
เลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับยุคสมัยโดยดัดแปลงเชื่อมโยงกับรายละเอียดเหตุการณ ทําให
วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมเร่ืองสังขทองมีชั้นเชิงในการดัดแปลงที่
ดี โดยไมบิดเบือนเนื้อหาจากเรื่องสังขทองมากนัก ขณะที่ยังคงเอื้อประโยชนตามวัตถุประสงค 
ของผูผลิตได 

นอกจากการใชคําที่เขาใจงายแลว ยังมีการใชประโยคที่เขาใจงายเชนเดียวกัน ซึ่ง
ลักษณะประโยคที่นํามาใชเพื่อใหผูเสพเขาใจงายมักเปนประโยคเปรียบเทียบ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
การที่พี่เงาะไดอยูกับธรรมชาติทุกๆวันนี่แหละ ทําใหสังเกตเห็น จนแอบรูอีกวา จุ ๆๆ 

ปาไม สัตวปา และน้ํา เขาเปนพี่นองแฝดสาม อยูไหนอยูดวยกัน ไปไหนไปดวยกัน แยกกัน
ไมไดเลยฮะ 

เปรียบเทียบเหมือนกับ รางกาย-เลือด และอวัยวะภายในทั้งหมดของเราที่ตองอยู
ดวยกัน ถาแยกจากกันก็อยูไมได ขาดอะไรไปสักอยางก็ไมได 

(การตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอม :36) 
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ขอความขางตนอยูในตอนที่ตัวละครพี่เงาะสั่งสอนใหผูอานซึ่งเปนเด็กเกิดความรูและ
เขาใจในหลักการงายๆ ของการพึ่งพากันทางธรรมชาติ หรือระบบนิเวศดวยการใชประโยคความ
เปรียบแบบอุปลักษณ เปรียบเทียบวาปาไม สัตวปา และน้ําเปนพี่นองแฝดสามจะขาดสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งไปไมได ทั้งยังใชประโยคความเปรียบแบบอุปมา เปรียบเทียบวาทั้งสามสิ่งเปนเหมือนสวน
ตางๆในรางกายมนุษยที่จะตองทํางานรวมกันจึงจะมีชีวิตได ซึ่งการใชประโยคความเปรียบใน
ลักษณะนี้ทําใหผูเสพเกิดมโนภาพตาม และสามารถทําความเขาใจสารที่ผูผลิตตองการนําเสนอ
ไดงายขึ้น 

การใชภาษาของวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับ มีลักษณะของการดัดแปลงให
เหมาะสมกับยุคสมัย เปนผลมาจากการดัดแปลงภาษาใหสามารถสื่อสารใหผูเสพในยุคปจจุบัน
เขาใจไดงาย ซึ่งฉบับที่มีการใชภาษาของยุคสมัยมากที่สุดคือฉบับบทละครเวที เนื่องจากมีการ
ดัดแปลงเรื่องราวให เปนเรื่องที่ เกิดขึ้นในสมัยปจจุบัน  รองลงมาที่พบคือฉบับการตูน
ภาพเคลื่อนไหวที่มีการสอดแทรกมุขตลกที่เกี่ยวกับสถานการณหรือส่ิงของในยุคปจจุบันไวมาก 
สวนฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมมีการใชถอยคําและประโยคที่เขาใจงาย เนื่องจากตองการ
ส่ือสารกับผูเสพที่เปนเยาวชนชวงประถมตนเปนสําคัญ จึงมีการดัดแปลงภาษาใหเปนภาษาของ
ยุคสมัยปจจุบันเพื่อใหเด็กสามารถเขาใจไดงาย และฉบับการตูนวรรณคดีไทยมีการใชภาษาของ
ยุคสมัยสอดแทรกอยูบาง แตไมมากเทาฉบับอ่ืนๆ  

จากการวิเคราะหลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทอง
ฉบับตางๆ สรุปไดดังตอไปนี้ 

ในประเด็นสื่อและผูเสพกับการดัดแปลงรูปแบบ พบวามีการดัดแปลงเพื่อใหกระตุน
เราใหผูเสพเกิดความสนใจดวยการทําใหเร่ืองสังขทองเขาใจงายขึ้น สอดแทรกความตลกขบขัน
ขัน และใชรูปแบบการนําเสนอที่อยูในความสนใจของกลุมผูเสพเปาหมาย สวนสื่อและผูเสพกับ
การดัดแปลงเนื้อเร่ือง จะเห็นวาดัดแปลงไปเพื่อรับใชจุดประสงคการผลิตสวนหนึ่ง ประกอบกับทํา
ใหผูเสพเขาถึงเรื่องสังขทองไดงายขึ้นดวยการดัดแปลงใหเขาใจงาย เพิ่มเหตุการณที่สะทอนวิถี
ชีวิตของคนในปจจุบันอันเปนที่คุนเคยกับผูเสพ และใหขอคิดกับผูเสพในลักษณะที่ใชไดในสังคม
ปจจุบัน สวนสื่อและผูเสพกับการดัดแปลงตัวละคร มีการดัดแปลงเจาเงาะใหเปนตัวอยางที่ดี
สําหรับเด็กในดานการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การดัดแปลงตัวละครเพื่อเนนจุดประสงค
การผลิตซึ่งในที่นี้เปนจุดประสงคการผลิตที่สอดรับกับแกนเรื่องที่ตีความใหม สรางความสนใจ
ใหกับผูเสพดวยการดัดแปลงตัวละครที่ชวยใหเขาใจเรื่องไดงายขึ้นและดัดแปลงในลักษณะที่สราง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

185

ความตลกขบขัน และมีการดัดแปลงตัวละครใหสะทอนปญหาวัยรุนปจจุบันเพื่อใหขอคิดกับผูเสพ 
ใหไดตระหนักถึงปญหา และนําไปพิจารณาเพื่อปรับใชในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน 

ดานแนวคิดประกอบดวยแนวคิดเดิมจากบทละครนอก พระราชนิพนธฯในฐานะ
วรรณกรรมตนทาง ไดแก แนวคิดเรื่องการพิจารณาคนและแนวคิดเรื่องความกตัญู  และแนวคิด
ตามการตีความใหมและความหมายบางประการที่เพิ่มข้ึนมา คือแนวคิดเรื่องชนชายขอบ ซึ่ง
ประกอบดวยกลุมเพศที่สามและกลุมเด็กไรบาน และแนวคิดเรื่องการใสใจธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ดานการใชภาษามีการใชภาษาที่เขากับยุคสมัยปจจุบัน ไมวาจะเปนการใชคําสแลงใน
กลุมตัวละครวัยรุน และการใชคําทับศัพทเพื่อแสดงความทันสมัยและเพื่อใหดูมีรสนิยมมากขึ้น 
ทั้งยังสะทอนวิถีชีวิตของคนในปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการใชคําและประโยคที่เขาใจงายเพื่อใหผู
เสพที่เปนเด็กเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น  

จากการวิเคราะหลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทอง
ฉบับตางๆ ทําใหเห็นลักษณะความนิยมของยุคสมัยที่ผลิต  ส่ือ และภาษาทําหนาที่ตอบสนอง
จุดประสงคของการผลิต ทําใหผูเสพสนใจ สามารถเขาถึงสารของเรื่องสังขทองไดงายขึ้น ดาน
แนวคิด มีการนําแนวคิดเดิมเร่ืองการพิจารณาคนมาเปนแนวคิดหลัก โดยนําเสนอใหสามารถ
นํามาปรับประยุกตใชไดในสังคมปจจุบัน รวมทั้งนําแนวคิดใหมเร่ืองการใสใจธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และแนวคิดเรื่องชนชายขอบมาเปนแนวคิดรอง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศกึษา และขอเสนอแนะ 

 
สังขทองเปนวรรณคดีที่ไดรับความนิยมเรื่องหนึ่งของไทย ความนิยมเรื่องสังขทองนี้ 

กอใหเกิดการนําเรื่องสังขทองไปผลิตซ้ําในหลายรูปแบบ  โดยมีเนื้อหาแตกตางกันไปตามแตส่ือ
และรูปแบบการนําเสนอ ทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันไดอยาง
นาสนใจ การศึกษาการดัดแปลงเรื่องสังขทองฉบับตางๆในวัฒนธรรมประชานิยมนี้ ทําใหทราบถึง
กลวิธีการสรางสรรควรรณคดีที่สัมพันธกับความสนใจของกลุมผูเสพในยุคปจจุบัน อันสอดคลอง
กับลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยม ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นและเปนไปตามกระแสกลไกของ
ตลาด มีการผลิตซ้ําเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค และขึ้นอยูกับความนิยมของ
ผูบริโภค  

สังขทองสํานวนที่มีการนํามาอางอิงมากที่สุด ไดแก บทละครนอกเรื่องสังขทอง พระ
ราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เปนสํานวนที่เปนวรรณคดีแบบฉบับของ
เร่ืองสังขทอง ในที่นี้ผูศึกษาจึงทําการศึกษาวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆโดยเทียบเคียงกับ
บทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ และถือวาเปนตนฉบับที่จะใชพิจารณา รูปแบบสื่อ เนื้อ
เร่ือง ตัวละคร แนวคิด การใชภาษา ตลอดจนแนวทางในการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่
ฉบับที่นํามาศึกษาในทุกประเด็น  

 
วรรณกรรมเรื่องสังขทองที่ผูศึกษาเลือกมาศึกษาเปรียบเทียบนั้น ไดแก การตูนนิทาน

เพื่อส่ิงแวดลอมสําหรับเยาวชน เร่ืองสังขทองภาคพิสดาร  ของ อรศรี งามวิทยาพงศ  (2536) 
การตูนวรรณคดีไทย ชุดนิทานไทย ชุดที่ 1 เร่ืองสังขทอง ของบริษัท ตนออ แกรมมี่ จํากัด (2540) 
การตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) เร่ืองสังขทอง The Adventure of Sangthong ของบริษัท 
บรอดคาซท ไทยเทเลวิชั่นจํากัด แพรภาพทางชอง 3 ออกอากาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2543 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2545 ในชวงเวลา 19.25 – 19.28 น.   และบทละครเวทีเร่ืองมหัศจรรยผจญภัย
เจาชายหอย ของภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2548)  
วรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับนี้ดัดแปลงโดยยังคงเคาโครงเรื่องหลักจากบทละครนอก พระราช
นิพนธฯ ไวทั้งสี่ฉบับ โดยมีเพียงฉบับการตูนนิทานเพื่อส่ิงแวดลอมฉบับเดียวที่เปนการนําโครงเรื่อง
บางตอนจากเรื่องสังขทองไปแตงเปนนิทานเรื่องใหมโดยเลือกตอนที่ 3 คือตอนที่ตัวเอกซอนรูปพบ
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คูครองและถูกพอตาทดสอบมานําเสนอใหมในชื่อ สังขทอง ภาคพิสดาร ทั้งนี้ ผูศึกษาไดนํา
วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆมาศึกษาเปรียบเทียบตามองคประกอบของวรรณกรรมเรื่อง 
และศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ  

เมื่อนําวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆมาศึกษาเปรียบเทียบตามองคประกอบของ
วรรณกรรมเรื่องแลว พบวาสามารถแบงลักษณะตามองคประกอบของวรรณกรรมเรื่องไดเปน 
การศึกษารูปแบบเฉพาะของวรรณกรรมเรื่องฉบับตางๆ การดัดแปลงเนื้อเร่ือง การดัดแปลง
ลักษณะตัวละคร ซึ่งสามารถสรุปหัวขอตางๆได ดังนี้ 

การศึกษาเปรียบเทียบดานรูปแบบเฉพาะวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆนั้น 
พบวา วรรณกรรมเรื่องสังขทองผลิตขึ้นดวยรูปแบบเฉพาะที่แตกตางกันไดแก การตูน ซึ่งประกอบ
ไปดวยการตูนภาพนิทาน คือ การตูนนิทานเพื่อสงเสริมส่ิงแวดลอมสําหรับเยาวชน เร่ืองสังขทอง
ภาคพิสดาร ของ อรศรี งามวิทยาพงศ  การตูนภาพแบบคอมิกส ไดแก ฉบับการตูนวรรณคดีไทย 
ชุดนิทานไทย ชุดที่ 1 เร่ืองสังขทอง ของบริษัท ตนออ แกรมมี่ จํากัด การตูนภาพเคลื่อนไหว ไดแก 
ฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) เร่ืองสังขทอง The Adventure of Sangthong ของ
บริษัทบรอดคาซท ไทยเทเลวิชั่นจํากัด รูปแบบเฉพาะอีกประเภทไดแก บทละครเวที คือ บทละคร
เวทีเรื่องมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย ของภาควิชาศิลปะการละคร  คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  การเลือกรูปแบบสื่อในการนําเสนอตางกันไปมีที่มาเบื้องตนจากบริบท
ทางยุคสมัยที่แตกตางกัน ทําใหส่ือของแตละยุคสมัยมีความตางกัน ประกอบกับ การเลือกสื่อใน
การนําเสนออันปจจัยสําคัญหนึ่งที่กอใหเกิดการดัดแปลงรูปแบบ และเนื้อหาของเรื่องสังขทองใหมี
ลักษณะเฉพาะตัวอยางมีความหลากหลายและนาสนใจ ผูผลิตพิจารณาการใชประโยชนจาก
คุณสมบัติของรูปแบบเฉพาะอยางเหมาะสมกับชองทางการนําเสนอและสอดคลองกับเนื้อหา โดย
คํานึงถึงผูเสพกลุมเปาหมายและจุดประสงคการผลิตเปนสําคัญ 

การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อเร่ืองนั้น ผูศึกษาไดเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้ง
ส่ีฉบับกับบทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ ซึ่งเปนวรรณกรรมตนแบบ จากการศึกษาทํา
ใหเห็นการดัดแปลงเนื้อเร่ืองในวรรณกรรมเรื่องสังขทองอยูสามลักษณะ ไดแก การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเหตุการณ การเพิ่มเหตุการณที่ไมปรากฏในบทละครนอก พระราชนิพนธฯ และ
ลักษณะสุดทายคือ การตัดเหตุการณ 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณในวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับมี 4 
ลักษณะดวยกัน คือการเปลี่ยนเหตุการณใหมีความสมเหตุสมผล การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหมี
ลักษณะรวมสมัย การเปลี่ยนแปลงเหตุการณใหสะทอนสภาพสังคมรวมสมัย และการเปลี่ยนแปลง
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เหตุการณเพื่อความตลกขบขัน ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเหตุการณใหมีความ
สมเหตุสมผล รวมทั้งมีลักษณะรวมสมัยและสะทอนสภาพสังคมรวมสมัยมากที่สุดคือ บทละครเวที 
สวนฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณเพื่อความตลกขบขันมากที่ สุดไดแกฉบับการตูน
ภาพเคลื่อนไหว 

การเพิ่มเหตุการณที่ไมปรากฏในบทละครนอก พระราชนิพนธฯในวรรณกรรมเรื่องสังข
ทองทั้งสี่ฉบับ ไดแก การเพิ่มเหตุการณใหมีความสมจริง การเพิ่มเหตุการณใหมีลักษณะรวมสมัย 
การเพิ่มเหตุการณตลกขบขัน และการเพิ่มเหตุการณใหเร่ืองมีความซับซอนมากขึ้น ซึ่งการเพิ่ม
เหตุการณในลักษณะตางๆพบมากที่สุดในฉบับบทละครเวทีเร่ืองมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย 
รองลงมาคือฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหว และการตูนนิทานสงเสริมส่ิงแวดลอม สวนฉบับการตูน
วรรณคดีไทยมีการเพิ่มเหตุการณอยูไมมากนัก 

การตัดเหตุการณที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ ไดแก การตัด
เหตุการณเชิงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย การตัดเหตุการณที่มีความรุนแรงกาวราว และการตัดเหตุการณ
ใหเร่ืองกระชับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับพบวา บทละครเวทีเร่ือง
มหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอยมีการตัดเหตุการณในลักษณะตางๆมากที่สุด สวนฉบับการตูน
วรรณคดีไทยมีการตัดเหตุการณอยูไมมากและเปนไปเพื่อใหเนื้อเร่ืองกระชับเปนสําคัญ 

การดัดแปลงลักษณะตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทองทั้งสี่ฉบับ เมื่อ
เทียบกับบทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ ประกอบดวยการเปลี่ยนลักษณะตัวละคร ซึ่ง
แบงไดเปนสองลักษณะคือ การเปลี่ยนลักษณะตัวละครเพื่อสะทอนแนวคิดสําคัญ ซึ่งปรากฏวา
บทละครเวทีเปนฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวละครในลักษณะนี้มากที่สุด และการเปลี่ยนลักษณะ
ตัวละครใหมีความตลกขบขัน พบมากที่สุดในฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหว  

การสรางตัวละครใหม แบงไดเปนสองลักษณะคือ ตัวละครที่มีผลตอเร่ืองที่ดัดแปลง
ข้ึนใหม และตัวละครที่สรางความตลกขบขัน ซึ่งบทละครเวทีก็เปนฉบับที่มีการสรางตัวละครที่มี
ผลตอเร่ืองที่ดัดแปลงขึ้นใหมมากที่สุด เพราะเปนฉบับที่มีการดัดแปลงเนื้อเร่ืองใหตางไปจาก
ตนฉบับมาก สวนฉบับการตูนภาพเคลื่อนไหวเปนฉบับที่มีการสรางตัวละครที่สรางความตลก
ขบขันขึ้นใหมมากที่สุด โดยจะเปนตัวละครในกลุมที่ไมมีบทบาทสําคัญตอเนื้อเร่ืองมากนัก 

การดัดแปลงลักษณะตัวละครโดยการตัดตัวละคร อันสามารถแบงไดเปนสอง
ลักษณะเชนเดียวกัน ไดแก การตัดตัวละครเหนือจริง และการตัดตัวละครที่มีบทบาทนอย ซึ่งบท
ละครเวทีก็ยังเปนฉบับที่มีการตัดตัวละครในสองลักษณะออกไปมากที่สุด รวมทั้งฉบับการตูน
วรรณคดีไทยที่มีการตัดตัวละครที่มีบทบาทนอยออกไปบางเพื่อความกระชับของเรื่อง  
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จากการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับ
ตางๆ สามารถแบงประเด็นศึกษาไดเปน ส่ือและผูเสพ แนวคิด และการใชภาษา สรุปไดดังตอไปนี้ 

วรรณกรรมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ ปรากฏประเด็นสื่อและผูเสพกับการดัดแปลง
รูปแบบดวยกัน 3 ลักษณะคือ การดัดแปลงรูปแบบใหเขาใจงาย การสรางบทพากยหรือบทสนทนา
เสริมใหตลกขบขันและเขากับสถานการณปจจุบัน   และการใชส่ือละครเวทีแบบจินตนิมิต  

สําหรับประเด็นสื่อ และผูเสพกับการดัดแปลงตัวละคร คือ การดัดแปลงตัวละครเจา
เงาะใหเปนตัวอยางที่ดีสําหรับเด็ก การดัดแปลงตัวละครเพื่อเนนจุดประสงคการผลิต การดัดแปลง
ตัวละครเพื่อใหกระชับและเขาใจงายขึ้น การดัดแปลงตัวละครใหมีลักษณะตลกขบขันเพื่อสราง
ความสนใจใหกับผูเสพ และดัดแปลงลักษณะตัวละครใหสะทอนปญหาวัยรุนปจจุบันเพื่อให
แนวคิดกับผูเสพ 

สวนประเดน็สือ่ และผูเสพกบัการดัดแปลงเนื้อเร่ือง พบวามกีารดัดแปลงเนื้อเร่ืองเพือ่
รับใชจุดประสงคของการผลติ การดัดแปลงเนื้อเร่ืองใหกระชับ เขาใจงาย การดัดแปลงเนื้อเร่ือง
โดยเพิ่มเหตุการณที่สะทอนวิถีชีวิตของคนในปจจุบันอนัเปนที่คุนเคยของผูเสพ และการดัดแปลง
เหตุการณใหเสียดสีคนในสงัคมปจจุบนัเพื่อใหแนวคิดกับผูเสพ 

จากการวิเคราะหส่ือและผูเสพกับการดัดแปลงรูปแบบ เนื้อเร่ือง และตัวละคร พบวา
ผูผลิตดัดแปลงสวนตางๆเพื่อใหสามารถใชเร่ืองสังขทองในการสื่อความหมายบางประการไปยังผู
เสพไดดีข้ึน ซึ่งการดัดแปลงนั้นจะตองขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสื่อ และชองทางการนําเสนอ 

ดานแนวคิดประกอบไปดวยแนวคิดเดิมจากบทละครนอก พระราชนิพนธในฐานะ
วรรณกรรมตนทาง ไดแก แนวคิดเรื่องการพิจารณาคนและแนวคิดเรื่องความกตัญู  และแนวคิด
ตามการตีความใหมและความหมายบางประการที่เพิ่มข้ึนมา คือแนวคิดเรื่องชนชายขอบ ซึ่ง
ประกอบดวยกลุมเพศที่สามและกลุมเด็กไรบาน และแนวคิดเรื่องการใสใจธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

ดานการใชภาษามีการใชภาษาที่เขากับยุคสมัยปจจุบัน ไมวาจะเปนการใชคําสแลงใน
กลุมตัวละครวัยรุน และการใชคําทับศัพทเพื่อแสดงความทันสมัยและเพื่อใหดูมีรสนิยมมากขึ้น ทั้ง
ยังสะทอนวิถีชีวิตของคนในปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการใชคําและประโยคที่เขาใจงายเพื่อใหผูเสพที่
เปนเด็กเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น  

 การศึกษาวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยมเรื่องสังขทองฉบับตางๆ ทําใหเขาใจวา
ส่ิงสําคัญที่ทําใหเกิดการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องสังขทอง ไดแก จุดประสงคของการผลิต ส่ือหรือ
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ชองทางการนําเสนอ ผูเสพกลุมเปาหมาย และยุคสมัยที่ผลิตซ้ํา ซึ่งจะเห็นไดวาประเด็นเหลานี้
สอดคลองกันอยูภายใตกรอบของวัฒนธรรมประชานิยม  

จากการวิเคราะหลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังขทอง
ฉบับตางๆ ทําใหเห็นลักษณะความนิยมของยุคสมัยที่ผลิต  ส่ือ และภาษาทําหนาที่ตอบสนอง
จุดประสงคของการผลิต ทําใหผูเสพสนใจ สามารถเขาถึงสารของเรื่องสังขทองไดงายขึ้น ดาน
แนวคิด มีการนําแนวคิดเดิมเร่ืองการพิจารณาคนมาเปนแนวคิดหลัก โดยนําเสนอใหสามารถนาํมา
ปรับประยุกตใชไดในสังคมปจจุบัน รวมทั้งนําแนวคิดใหมเร่ืองการใสใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และแนวคิดเรื่องชนชายขอบมาเปนแนวคิดรอง 

นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังทําใหเขาใจกระบวนการสรางสรรคและผลิตซ้ําเรื่อง   
สังขทอง ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยรักษาประเด็นหลักของเรื่องไว อันไดแกเหตุการณหลัก และ
แนวคิดของเรื่อง และมีการดัดแปลงเพิ่มเติมส่ิงใหมเขามาอยางสอดคลองกับยุคสมัย ส่ือและผูเสพ
ตลอดจนจุดประสงคของการผลิต นอกจากนี้ การศึกษาวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยมฉบับ
ตางๆ ทําใหผูศึกษาเขาใจวา การสรางสรรคและการผลิตซ้ํานับเปนเรื่องดีที่ชวยใหผูเสพไดรูจัก
วรรณกรรมเรื่องสังขทอง และไดแนวคิดอันมีคุณคาจากเรื่องนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน แม
ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากก็ตาม 
 
ขอเสนอแนะ 

การทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวเพียงการศึกษา
วรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยมเรื่องสังขทองสี่ฉบับ อยางไรก็ตาม ยังมีวรรณกรรมเรื่องสังข
ทองอีกหลายฉบับที่นาสนใจนํามาศึกษาในประเด็นนี้ นอกจากนี้ ในแงของวัฒนธรรมประชานิยม
จะมีความนาสนใจขึ้นหากมีการศึกษาทั้งในมิติของส่ือและผูเสพรวมดวย แตในที่นี้ผูศึกษาได
ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องสังขทองจากตัวตนฉบับ แมจะมีการวิเคราะหประเด็นสื่อและผู
เสพ แตเปนเพียงการวิเคราะหโดยอางอิงจากผูผลิตและตัวบทเทานั้น ดังนั้น หากมีการนํา
วรรณกรรมเรื่องสังขทองมาศึกษาในมิติของผูเสพรวมดวย นาจะทําใหทราบถึงผลของการ
ดัดแปลงวาเปนไปตามจุดประสงคของผูผลิตหรือไม และผูเสพกับผูเสพมีอิทธิพลตอกันมากนอย
เพียงใด โดยการศึกษาดังกลาวจะชวยใหเห็นวาวรรณกรรมเรื่องสังขทองสามารถนําไปสรางสรรค
ประโยชนใหคนแตละยุคสมัยไดชัดเจนขึ้น และทําใหตระหนักถึงคุณคาของวรรณคดีไทยวา
สามารถใชส่ังสอนคนไดทุกยุคทุกสมัย 
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บทละครนอกเรื่องสังขทอง พระราชนิพนธฯ 
บทละครนอกเรื่องสังขทองเปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย  ตนฉบับกอนพิมพมี 6 เลมสมุดไทย  แบงเปน 9 ตอน มีเนื้อหาดังนี้ 
ตอนที่ 1. กําเนิดพระสังข 
ทาวยศมลปรารถนาที่จะมีราชโอรส  พระองคจึงตรัสใหมเหสีรวมทั้งสนมนางในทุกคน

แตงเครื่องบูชาเพื่อบวงสรวงเทวาทุกวัน  และถาใครมีพระราชโอรสใหพระองคได  พระองคจะมอบ
ราชสมบัติใหพระราชโอรสนั้นครอบครอง 

กลาวถึงเทวาองคหนึ่งบนสวรรคชั้นดาวดึงส  ถึงคราวที่จะตองดับสูญ  เทวาองคนี้จึง
กลั้นใจตายแลวไปเกิดยังครรภของนางจันทเทวี  ขณะที่ทาวยศวิมลทรงสุบินและใหโหรหลวง
ทํานายวา มือซายควาไดดวงดารา  ทํานายวาพระองคจะไดพระธิดาจากนางสนม  สวนมอืขวาควา
ไดสุริยฉัตร ทํานายวาพระองคจะไดพระราชโอรสจากมเหสีจันทเทวี  และดวงอาทิตยหลุดลอยไป 
ทํานายวา  พระราชโอรสจะพลัดพรากจากกัน  และสุดทายจะไดกลับมาพบกัน  ซึ่งตอมานางจันท
เทวีกับนางจันทาก็ตั้งครรภพรอมๆกัน 

ฝายนางจันทาบังเกิดความอิจฉาริษยามเหสีจันทเทวี  เพราะเกรงวาลูกของนางจะ
ไมไดราชสมบัติ  นางจันทาจึงใหสาวใชนําทองไปติดสินบนโหรหลวงใหเขาขางนางจันทา  

เมื่อนางจันทเทวีตั้งครรภครบสิบเดือน  นางก็คลอดพระราชโอรสซึ่งกําบังตนในหอย
สังข  ทําใหทาวยศวิมลและนางจันทเทวีเสียพระทัยเปนอันมาก  และโหรหลวงก็ยังทํานายวา  พระ
สังขเปนกาลกิณีตอบานเมือง  หนทางแกไขคือ ตองเนรเทศนางจันทเทวีกับพระสังขออกจากเมือง  

นางจันทเทวีทั้งนอยพระทัยและเสียพระทัยเปนอันมาก  นางจึงกมหนากมตาอุมหอย
สังขเดินทางเขาไปในปา  ดานนางจันทาตองการกําจัดนางจันทเทวีใหส้ิน จึงติดสินบนเสนาใหฆา
นางจันทเทวีเสียระหวางทาง แตเสนาทําไมไดจึงปลอยนางไปจนกระทั่งไดไปอาศัยอยูกับตายาย 
นางตองทํางานทุกอยางดวยความยากลําบาก  จนเวลาผานไป 5 ป รุกขเทวดาจึงแปลงเปนไกมา
กินขาวที่นางจันทเทวีตากไว พระสังขไดยินเสียงไกมากินขาวที่แมตากไวจึงออกมาจากหอยสังข
เพื่อไลไก และยังหุงขาวปลาอาหารไวคอยแม จากนั้นพระสังขก็คอยระวังไกปาไปดวยและเลนไป
ดวย จนกระทั่งนางจันทเทวีกลับมาบานเห็นเด็กนั่งเลนอยูตรงประตูเรือน พระสังขจึงรีบกําบังใน
หอยสังขทันที  

เหตุการณคร้ังนี้สรางความสงสัยแกนางจันทเทวียิ่งนัก  วันรุงขึ้นนางจันทเทวีจึงแกลง
เขาปา  แตนางแอบดูอยูขางเรือน  แลวนางจันทเทวีก็รูความจริงวาพระสังขคือลูกชายของตนและ
แอบซอนตัวอยูในหอยสังขมาตั้งแตเกิด  นางจึงควาไมมาทุบหอยสังขจนแตก  พระสังขเสียใจมาก  
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นางจันทเทวีปลอบพระสังขใหคลายเศรา  จากนั้นพระสังขก็อยูกับมารดา และตายายอยางมี
ความสุข 

ตอนที่ 2. ถวงพระสังข 
ฝายนางจันทายังมีความโลภ จึงวางแผนใหพระราชธิดาจันทีไปทูลขอทาวยศวิมลให

นางจันทาเปนมเหสีแทนนางจันทเทวี  ซึ่งขณะนั้นทาวยศวิมลก็ทรงเศราพระทัย เพราะคิดถึงนาง
จันทเทวีและหอยสังข  เมื่อไดยินพระนางจันทีทูลขอเกินเด็กก็ทรงกริ้วนางจันทาที่บังอาจเสี้ยมสอน
ลูก  ทาวยศวิมลจึงควาพระแสงไลฟนนางจันทา 

นางจันทาทั้งเจ็บใจและอับอายจึงวางแผนใหนางเฒาสุเมธามาทําเสนหใหแกตน  จน
ทําใหทาวยศวิมลนั้นหลงใหลนางมาก และเชื่อคําพูดของนางทุกประการ  จากนั้นนางจันทาก็ยุให
ทาวยศวิมลออกคําสั่งใหเหลาเสนาไปจับพระสังขมาฆา 

เมื่อเหลาเสนาไปหลอกลอจับตัวพระสังขมาได  และชวยกันทุบดวยทอนจันทน  แตเท
วาประจําตนไทรชวยปองกันพระสังขไว  พระสังขจึงไมตาย ฟนดวยหอกดาบ ดาบก็หัก ใหชางแทง 
ชางไมกลาแทง เหลาเสนาพยายามฆาพระสังขหลายวิธี แตไมสําเร็จก็ตัดสินใจพาพระสังขไปเฝา
ทาวยศวิมล 

ทาวยศวิมลทอดพระเนตรเห็นพระสังขก็ใหนึกรักและเอ็นดู  แตดวยเวทมนตรของนาง
เฒาสุเมธาทําใหทาวยศวิมลตรัสใหนําพระสังขไปถวงน้ํา โดยที่นางจันทเทวีมาชวยไมทัน  พระสังข
จึงจมลงไปใตบาดาล   

ตอนที่ 3. นางพันธุรัตเลี้ยงพระสังข 
เทพเจาดลใจทาวภุชงคซึ่งเปนเจาแหงพญานาคใหมาชวยเหลือพระสังข  จากนั้นจึง

นําไปเลี้ยงดูยังเมืองบาดาล ตอมาทาวภุชงคคิดถึงนางพันธุรัตนที่เปนนางยักษหมาย  ทาวภุชงคจึง
สงพระสังขลงสําเภาทองไปหานางพันธุรัตเพื่อใหนางเลี้ยงดูพระสังขแทนตน 

นางพันธุรัตนั้นทั้งรักและเอ็นดูพระสังขตั้งแตแรกเห็น  แมวาโหรจะทํานายวา นางจะ
ส้ินชีวิตเพราะพระสังข นางก็ไมเชื่อและโกรธโหรที่ทํานายเชนนั้น  จากนั้นนางก็เฝารักเฝาถนอม
เล้ียงดูพระสังขอยางดี  จนพระสังขอายุได 15 ป โดยที่พระสังขไมทราบมากอนเลยวาแมบุญธรรม
และเหลาบริวารเปนยักษ 

จนกระทั่งวันหนึ่ง นางพันธุรัตออกหาอาหารนอกเมือง พระสังขขัดขนืคาํสัง่นางพนัธรัุต
ไปที่ครัวไฟ พบโครงกระดูกกองอยูมากมายจึงรูวาแมเปนยักษก็ตกใจอยางมาก เมื่อเดินตอไปพบ
บอเงินบอทอง จึงเอานิ้วจิ้มลงไปในบอ แลวเช็ดออก แตเช็ดอยางไรก็ไมออกจึงใชผาพันไว จากนั้น
ไดพบรูปเงาะ เกือกแกว และไมเทาก็ลองสวมใสเหาะเลน เมื่อครบเจ็ดวันนางพันธุรัตกลับมา เห็น
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วานิ้วของพระสังขมีผาพันไว จึงไตถามพระสังขไมยอมเปดผาใหดูอางวาเปนแผล นางจึงลงโทษ
บรรดาพี่เลี้ยงนางในที่ไมดูแลพระสังขใหดี 

ตอนที่ 4. พระสังขหนีนางพันธุรัต 
พระสังขเกิดความสงสัยในคําสั่งและพฤติกรรมของนางพันธุรัต  จึงฝาฝนในคําสั่งของ

นาง  และทราบความจริงวา นางพันธุรัตและบริวารเปนยักษ  ประกอบกับพระสังขคิดถึงนางจันท
เทวีมาก  จึงคิดหาทางไปหาแมบังเกิดเกลา  แตกอนที่จะหนีไปไดชุบกายในบอทองจนตัวเปนสีทอง  
จากนั้นก็ลักเอาเกือกแกว  รูปเงาะ  และไมเทาวิเศษเหาะหนีไป  ในตอนที่นางพันธุรัตออกไปจับ
สัตวกินเปนอาหาร 

เมื่อนางพันธุรัตกลับมาจึงทราบวาพระสังขเหาะหนีไปแลว  นางและบริวารจึงออก
ติดตามพระสังข บรรดาทหารตามไปพบพระสังขนั่งอยูบนตนไทรในรูปทอง ก็คิดวาเปนเทวดา จึง
สอบถามวาเห็นพระสังขมาทางนี้หรือไม พระสังขก็ชี้ทางใหไปทางอื่น สวนนางพันธุรัตพบพระสังข
นั่งอยูบนตนไทรเขาก็จําไดทันที นางตามมาทันที่เชิงเขา  แตนางไมสามารถเหาะขึ้นไปหาพระสังข
ได  เพราะพระสังขอธิษฐานจิตใหคุณพระมารดาปกปองรักษาตน  แมวานางพันธุรัตจะพูดออน
วอนใหพระสังขลงมาหา  พระสังขก็ไมยอมเพราะเกรงกลัว จนกระทั่งนางพันธุรัตนจะสอนมนต
เรียกเนื้อช่ือวา “มหาจินดามนตร” แกพระสังข ขอเพียงใหยอมลงมาหานางเทานั้น พระสังขก็ไม
ยอมแตขอใหนางเขียนมนตดังกลาวไวบนแผนดิน นางพันธุรัตจึงทําตามที่พระสังขตองการ เมื่อ
เขียนเสร็จ นางก็เฝาออนวอนใหพระสังขลงมาหานางอีกครั้ง แตพระสังขก็ยังไมยอม ดวยความรัก
และความแคนทําใหนางพันธุรัตอกแตกตาย พระสังขจึงลงไปหาดวยความเสียใจ 

กอนที่พระสังขจะเหาะตอไป  พระสังขใหเหลายักษนําศพของนางพันธุรัตกลับไปยัง
เมืองสวนตนจะกลับมาเผาภายหลัง  แลวพระสังขก็เรียนมนตบนแผนหินจนจดจําได  จากนั้นก็
เหาะมาถึงเมืองหนึ่ง เห็นบานเมืองมีผูคนมากมายคิดวาอาจเปนเมืองของพอจึงแวะลงดู ปรากฏวา
เปนเมืองสามนต พระสังขสวมรูปเงาะตลอดเวลามีเด็กๆเลี้ยงวัวเปนเพื่อนเลน 

ตอนที่ 5. ทาวสามนตใหนางทั้งเจ็ดเลือกคู   
ณ เมืองสามนต ปกครองโดยทาวสามนต มีนางมณฑาเปนพระมเหสี  และมีพระธิดา 

7 พระองค โดยมีนางรจนาเปนพระธิดาองคสุดทอง ทาวสามนตตองการใหพระธิดาทั้ง 7 เลือกคู
เอง จึงแจงไปยังหัวเมืองตางๆวาใหโอรสมาเลือกคู และพระธิดาทั้งหกก็เลือกคูไดแลว เหลือแตนาง
รจนาที่ไมยอมเลือกชายใดเปนคู แมวาจะใหชายทั้งเมืองมาใหเลือกแลวก็ตาม  

ตอนที่ 6. พระสังขไดนางรจนา 
ทั้งเมืองมีแตเจาเงาะที่ไมยังไมไดเขาวังไปใหนางรจนาเลือก  ทหารจึงไปพาเจาเงาะมา

ใหนางรจนามาทอดพระเนตร แตทหารหาทางจับเจาเงาะหลายวิธีก็จับไมได จึงถามวิธีเอากับเด็ก
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เลี้ยงวัวโดยใหขนมเปนของลอใจ เด็กจึงบอกวิธีวาใหใชดอกไมแดงผูกไวปลายไมลอเงาะ เมื่อเจา
เงาะเห็นนางรจนาก็นึกรักจึงตั้งจิตอธิษฐานใหนางรจนาเห็นรูปทองของตน  นางรจนาเห็นรูปทอง
ภายใตรูปเงาะ  นางจึงเลือกเสี่ยงพวงมาลัยใหเจาเงาะ  นางจึงถูกขับไลใหไปอยูกระทอมปลายนา
กับเจาเงาะ เราะสรางความอับอายใหแกราชวงศ 

เมื่อนางรจนามาอยูกับเจาเงาะ  นางจึงคิดที่จะทําลายรูปเงาะทั้งสับทั้งเผา เพราะให
ทุกคนยอมรับในตัวพระสังข  แตรูปเงาะก็ไมเปนไร เมื่อพระสังขทราบจึงชิงรูปเงาะมาใสไมยอม
ถอดรูปเงาะอีกเลย 

ตอนที่ 7. ทาวสามนตใหลูกเขยหาเนื้อปลา 
ฝายทาวสามนตที่คิดจะกําจัดเจาเงาะ  จึงแกลงตรัสใหบรรดาเขยทั้งหก  และเจาเงาะ

ออกไปหาปลามาคนละรอย ใครหาไมไดจะประหารเสีย  เจาเงาะนั้นรายมหาจินดามนตเรียกปลา
มาหาตนเองมากมาย  ขณะที่หกเขยไมไดปลาเลยสักตัว  พระสังขจึงขอตัดปลายจมูกของหกเขย
เปนสิ่งแลกเปลี่ยนกับปลา  และทาวสามนตก็ใหบรรดาเขยทั้งหมดออกไปหาเนื้อในปาอกี  พระสงัข
ก็สามารถหาเนื้อมาไดมากมาย  โดยที่ทั้งหกเขยมาขอเนื้อจากพระสังขคนละตัวและยอมใหพระ
สังขตัดใบหูแทน  ทั้งสองเหตุการณนั้นสรางความไมพอใจแกทาวสามนต  พระธิดา และเขยทั้งหก
เปนอันมาก แตก็ไมสามารถทําอะไรเจาเงาะได 

ตอนที่ 8. พระสังขตีคลี 
ฝายพระอินทรประทับบนอาสนที่เคยออนกลับกระดาง จึงสองทิพเนตรเห็นแจง ทรง

เกรงวานางรจนาจะถึงแกชีวิตเนื่องจากพระสังขไมยอมถอดรูปเงาะ  พระอินทรจึงวางแผนมาทา
ทาวสามนตตีคลีพนันเอาบานเอาเมือง  ทาวสามนตจึงมอบหมายใหบรรดาหกเขยออกตีคลีแทน 
ปรากฏวาพายแพแกพระอินทร  เมื่ออับจนหนทางจริงๆ  นางมณฑาจึงไปออนวอนพระสังขใหชวย
ตีคลีแทนทาวสามนต  แตพระสังขก็เลนตัวในเรื่องเครื่องทรง เพราะทาวสามนตจัดเครื่องทรงเกา
โทรมให ทาวสามนตจึงจัดเครื่องทรงใหมอยางดีให เจาเงาะก็ยังเมิน จนพระอินทรพระราชทาน
เครื่องทรงให  พระสังขจึงยอมถอดรูปเงาะและลงสนามแขงตีคลี  แลวพระองคก็ทรงแกลงออนขอ
ใหพระสังข  พระสังขจึงไดรับชัยชนะ  ทุกคนใหการยอมรับและทาวสามนตก็ยกเมืองใหพระสังข
ครอบครอง 

ตอนที่ 9. ทาวยศวิมลตามพระสังข 
กลาวฝายนางจันทเทวียังพบความลําบากโดยอาศัยอยูกับตายาย  พระอินทรจึงไป

เขาฝนขมขูทาวยศวิมลใหไปรับนางจันทเทวีและพระสังขใหไดในเจ็ดวันมิฉะนั้นจะตีดวยกระบอง 
ทาวยศวิมลจึงดําริใหทหารออกตามลูกเมีย แตนางจันทาเยาะเยยวาเปนกษัตริยตรัสแลวคืนคํานา
อดสู ทาวยศวิมลจึงโกรธมากดาวาขมขูนางจันทา ควาไมเรียวมาไลตีนางจันทาจนยับ  เมื่อทาวยศ
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วิมลไดปรับความเขาใจกับนางจันทเทวีแลว  ทั้งสองพระองคจึงออกเดินทางเพื่อออกติดตามพระ
สังขจนมาถึงเมืองของทาวสามนต ไดเห็นพระสังขตอนกําลังเสด็จเลียบพระนครก็จําไดวาเปนลูก 
จึงปลอมตัวเขาวัง ทาวยศวิมลเขาไปทํางานอยูกับนายประตู สวนนางจันทเทวีปลอมตัวเปนแมครัว
ในวัง  นางแกะสลักฟกเปนเรื่องราวชีวิตของพระสังขตั้งแตเยาววัย  เมื่อพระสังขเห็นก็จําได  ไดพบ
นางจันทเทวีก็ตื้นตันจนเปนลมไป เมื่อฟนก็พากันไปพบทาวสามนตและนางมณฑาเพื่อลากลับ
บานเมือง จากนั้นพระสังขพรอมนางจันทเทวี และพอตาแมยายก็พากันไปหาทาวยศวิมลซ่ึงปลอม
ตัวสานตะกราอยู  และทาวยศวิมลก็ไดพบกับพระสังขและขอโทษในเรื่องทั้งหมด ทั้งสามมี
ความสุขที่ไดพบกัน  

ดวยคําส่ังของพระอินทรทําใหทาวยศวิมลตองพานางจันทเทวี  พระสังข  และนาง
รจนาเดินทางกลับยังบานเมืองของตน  ราชวงศทั้งสองก็ลาจากกันดวยความอาลัยอาวรณ 

บทละครนอกเรื่องสังขทองในฉบับนี้มีความแพรหลาย และมีหนวยงานและสถาบัน
ตางๆไดนําไปจัดแสดงเปนตอนๆ ในโอกาสตางๆกันหลายครั้ง  เชน  ตอนรจนาเสี่ยงพวงมาลัย เปน
ตน  ซึ่งเปนตอนที่ไดรับความนิยมนําไปจัดแสดงบอยครั้ง  นอกจากนี้ สังขทองในฉบับนี้นอกจากจะ
เปนบทละครนอกที่สนุกสนานแลว ในวัตถุประสงคการแตงของเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัยทรงเลือกเรื่องนี้มาพระราชนิพนธเปนบทละครที่เหมาะกับผูหญิงเลนดวย  จากที่แต
เดิมบทละครนอกมักเปนการแสดงของผูชายลวน 

 
การตูนนิทานเพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอม  

เปนการนําโครงเรื่องบางตอนจากเรื่องสังขทองไปแตงเปนนิทานเรื่องใหมโดยเลือก
ตอนที่ 3 คือตอนที่ตัวเอกซอนรูปพบคูครองและถูกพอตาทดสอบมานําเสนอใหม ในชื่อ สังขทอง 
ภาคพิสดาร  

ตอน 1. สรางเมือง 7 ชั่วโคตร 
เนื้อหาตอนนี้มีกลาวถึงพระอินทรซึ่งมาทํางานตามปกติ พบวาเกาอี้ประจําตําแหนง

เกิดแข็งกระดางจึงใชแวนขยายวิเศษสองลงมาบนพื้นโลก เห็นรจนารองไหเพราะเจาเงาะถูกเหยียด
หยามทุกวัน จึงทรงแปลงกายเปนทาวสักกะยกกองทัพมาประชิดเมืองสามล 

ทาวสามลเห็นดังนั้นก็ตกใจตอรองใหใชวิธีอ่ืนตอสูแทนการรบ ทาวสักกะจึงใหตอบ
คําถามวิธีสรางเมืองใหอยูไดถึง 7 ชั่วโคตร ใหเวลาคิด 7 วัน ทาวสามลใหหกเขยชวยหาคําตอบ หก
เขยใหคําตอบแกทาวสักกะวาตองสรางเมืองใหกวางใหญโดยตัดไมทั้งปามาสราง ขุดเขื่อนยักษไว
เก็บน้ํา แตทาวสักกะไมพอใจในคําตอบนั้น 
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ทาวสามนตไมรูจะทําอยางไรจึงใหนางมณฑาไปขอรองเจาเงาะใหชวย  เจาเงาะยอม
ชวยเหลือทาวสามล โดยใหคําตอบแกทาวสักกะเปนกฎ 3 ขอ คือการทํานุบํารุงปาไม หามทําลาย
ปา หรือลาสัตว และใหทุกคนกินอยูอยางพอดี ทาวสักกะพอใจในคําตอบ แตทางทาวสามลและหก
เขยคัดคานคําตอบนั้น และหาวาทาวสักกะลําเอียง 

ตอน 2. ตะลุยเมืองทองบุรี 
เนื้อหาตอนนี้ตอเนื่องกับตอนแรก โดยกลาวถึงพระอินทรหรือทาวสักกะพาทุกคนไป

เมืองทองบุรีเพื่อพิสูจนคําตอบเจาเงาะ  ระหวางการเดินทางพบลําธารที่ใกลเหือดแหง หกเขยจึง
เยาะเยยเจาเงาะวา หากสรางเขื่อนขนาดใหญก็จะมีน้ําใช ไมเปนอยางนี้ เมื่อทุกคนเดินทางถึง
เมืองทองบุรี ก็ไดพบกับกําแพงเมือง บานเมือง และบอน้ําที่ใหญโต แตในเมืองกลับไมคอยมีผูคน
และสัตวอยู จูๆกระบอกน้ําของเขยสี่ถูกขโมย ในขณะที่ทองในตะกรายังอยู 

เมื่อทุกคนไดพบทาวกาญจนะแหงเมืองทองบุรี ซึ่งมีลักษณะผอมแหง ผิวซูบซีด
กระดํากระดาง ตัวเหม็น ปากเหม็นก็แปลกใจเปนอยางยิ่ง แตก็ไดเขาใจเมื่อทาวกาญจนะเลาเรื่อง
การสรางเมืองเมื่อ 50 ปกอนเพื่อใหเมืองอยูไดนาน 7 ชั่วโคตร ซึ่งเปนวิธีเดียวกับคําตอบของหกเขย
ทําใหทรัพยากรหมดลง และไมมีฝนตกมา 10 ปแลว ทุกคนจึงยากลําบากไมมีน้ําอาบน้ํากิน อาหาร
ก็รอยหรอ ประชากรจึงพากันยายไปอยูเมืองอื่น แตทาวกาญจนะเปนเจาเมืองจึงไมอาจทิ้งเมืองไป
ได  

ทาวสามลและหกเขยไดยินวาคําตอบของหกเขยผิดจริงดังนั้นก็คิดจะโกง จึงกลาวหา
วาเจาเงาะติดสินบนเทวดามาบอกความลับ   

ตอน 3. ความลับของเจาเงาะ 
เนื้อหาตอนนี้เกี่ยวกับการอธิบายวาเจาเงาะรูความลับในการสรางเมืองใหอยูไดนาน

ถึง 7 ชั่วโคตรไดอยางไร โดยเจาเงาะบอกวารูคําตอบนี้เพราะเคยอยูปามากอน และอธิบาย
ความลับวาตองรูจักประหยัด ใชทรัพยากรอยางพอดี  

ทาวสามลและหกเขยจําตองยอมรับคําตอบของเจาเงาะเพราะความชางสังเกตและ
ชางคิด สุดทายเจาเงาะก็ไดเปนเจาเมือง และใชกฎ 3 ขอในการสรางเมืองใหอยูไดยาวนานสืบไป 7 
ชั่วโคตร 

 
การตูนวรรณคดีไทย  

กลาวถึงบานเมืองมีทาวยศวิมลปกครอง  มีมเหสี 2 องค  ฝายขวาชื่อนางจันทเทวี  
ฝายซายชื่อนางจันทา ตอมาพระนางจันทเทวีทรงสุบินจันทเทวีฝนวาลูกไฟลอยบนเขาพระสุเมรุ
สามรอบ สวนนางจันทาฝนวาพระอินทรเอาดอกจําปามาให ปรากฏวานางจันทเทวีประสูติพระ
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กุมารเปนหอยสังข  ทาวยศวิมลขับไลนางออกจากเมืองเพราะนางจันทาติดสินบนใหโหรทํานายวา
นางจันทเทวีและบุตรเปนกาลกิณี   นางจันทเทวีไปอาศัยอยูกับตายาย วันหนึ่งนางจันทเทวีแอบ
เห็นลูกออกจากหอยสังขเพื่อชวยเหลืองานบานจึงตีหอยแตก 

ดานนางจันทายังตองการใหทาวยศวิมลเชื่อฟงตน จึงใหยายเฒาสุเมธาทําเสนห
พระองค 

ไมนานนักขาวพระกุมารก็ไดยินไปถึงนางจันทา  นางจึงใหเสนาจับตัวกุมารมาฆา  
คร้ังแรก ฟนดวยดาบดาบหัก  ทุบดวยกระบองไมตาย   ใหชางแทงยังไมตาย   ในที่สุดนําไปถวงน้ํา 
แตเคราะหดีทําใหกุมารไดรับความชวยเหลือจากพระยานาค หรือทาวภุชงค แตดวยภารกิจทาว
ภุชงคมีเยอะ ไมมีเวลาเลี้ยงดู จึงสงพระกุมารไปอยูกับนางยักษพันธุรัตน แตนางไมบอกวาตนเอง
เปนยักษ 

นางพันธุรัตนหามพระสังขไมใหไปเที่ยวในปราสาทตองหาม แตพระสังขหนีไปดูพบ
กระดูกจึงทราบวาแมเปนยักษ เมื่อพบบอเงินบอทอง ก็ลองจุมนิ้วลงไปในบอ แตเช็ดไมออก จึงใช
ผาพันไวสุดทายไดพบของวิเศษเปนรูปเงาะ  เกือกแกว  ไมเทาทอง  เมื่อนางพันธุรัตนออกหา
อาหารในปาครั้งตอไปปา พระสังขจึงลอบชุบตัวในบอเงินบอทอง  สวมรูปเงาะ  เหาะหนีนางพันธุ
รัตน นางพันธุรัตนกลับมาทราบเรื่องจึงออกตามหา  พบพระสังขหนีข้ึนบนภูเขาแตไมสามารถตาม
ข้ึนไปได เพราะคําอธิษฐานของพระสังข นางจึงเขียนมหาจินดามนตไวบนเชิงเขาแลวกลั้นใจตาย 

พระสังขออกเดินทางตอ แปลงตัวเปนเจาเงาะเหาะมาหยุดพักที่เมืองสามนต เปนเวลา
เดียวกับที่ทาวสามลเชิญกษัตริยเมืองตางๆมาใหพระธิดาทั้งเจ็ดเลือกคู แตนางรจนาธิดาองค
สุดทองไมยอมเลือก พระองคจึงประชดใหไปนําเงาะปามาใหนางเลือก นางรจนาเหน็รปูทองภายใน
ของเจาเงาะจึงเลือกใหเปนคูครอง ทาวสามนตเห็นดังนั้นก็พระพิโรธและขับไลทั้งคูไปอยูปลายนา 

ทาวสามนตทรงพระพิโรธและอับอายคิดจะทําลายเจาเงาะ จึงสั่งใหเขยทั้งเจ็ดออกไป
หาปลาหาเนื้อทรายมาถวาย ปรากฏวาพระสังขสามารถหาไปถวายไดทั้งสองครั้งโดยอาศัยมหา
จินดามนต  สวนหกเขยหาไมไดตองไปขอเนื้อและปลาจากพระสังข  พระสังขขอสิ่งแลกเปลี่ยนคือ
เนื้อบริเวณจมูกและใบหู  สุดทายทาวสามนตก็หมดอุบายคิดจะทําลาย  เจาเงาะและนางรจนาทน
ทุกขอยูปลายนาเชนเดิม 

พระอินทรเห็นวาเหตุการณเร่ิมยุงยากจึงลงมาชวยใหเจาเงาะยอมถอดรูปโดยแปลง
กายเปนมนุษยมาทาทาวสามนตตีคลีเอาเมือง ทาวสามนตสงหกเขยออกมาตีคลี  หกเขยแพพระ
อินทรจึงใหนางมณฑาไปขอรองเจาเงาะใหชวยเหลือบานเมือง เมื่อเจาเงาะไดเคร่ืองทรงจากพระ
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อินทร ก็ยอมถอดรูปออกตีคลีกับพระอินทร และไดรับชัยชนะในที่สุด ทาวสามนตจึงยกบานเมืองให
ครอบครอง 

พระอินทรยังชวยเหลือใหนางจันทเทวีไดพบพระสังขทอง โดยขูทาวยศวิมลใหไปรับ
บุคคลทั้งสองมาใหไดภายในเจ็ดวัน  ถาไมไดจะตีดวยกระบอง  ทาวยศวิมลรีบจัดกระบวนไปรับ
นางจันทเทวี และพากันออกติดตามพระสังขไปยังเมืองสามนต  โดยปลอมพระองคเปนคนเข็ญใจ 
นางจันทเทวีเขาไปอาศัยอยูกับหมูวิเสท   สวนทาวยศวิมลอาศัยอยูกับนายประตู 

วันหนึ่งนางจันทเทวีแกลงแกงฟกสลักชิ้นฟกเปนเรื่องของนางกับพระโอรส พระสังข
เสวยแกงเห็นเรื่องราวของพระองค จึงถามหาแมครัว แลวก็ไดพบกับพระมารดา และพระบิดาใน
ที่สุด พระสังขกับทาวยศวิมลและนางจันทเทวีเสด็จกลับเมืองพรหมนครเปนอันจบเรื่อง 
 
การตูนภาพเคลื่อนไหว  

เร่ิมเร่ืองกลาวถึงบานเมืองมีทาวยศวิมลปกครอง  มีมเหสี 2 องค  ฝายขวาชื่อนางจันท
เทวี  ฝายซายชื่อนางจันทา หลังจากที่ทาวยศวิมลบวงสรวงเทวดาขอบุตร  จันทเทวีทรงสุบินวาพระ
อาทิตยลอยบนเขาพระสุเมรุสามรอบ โหรทํานายวานางจันทเทวีไดพระโอรสมีบุญ  สวนจันทามีจิต
ริษยาจึงใหหมอผีเสกกุมาร แตไมสําเร็จ ไมนานนักนางจันทเทวีก็ประสูติพระโอรสเปนหอยสังข 
ทาวยศวิมลขับไลนางและลูกออกจากเมืองเพราะนางจันทาติดสินบนใหโหรทํานายวานางจันทเทวี
และบุตรเปนกาลกิณี    

นางจันทาสั่งใหเสนานํานางจันทเทวีไปฆาระหวางทางที่พานางออกนอกเมือง แต
เสนาปลอยนางไปและนําเสนผมของนางไปยืนยันกับนางจันทาวานางตายแลว  

นางจันทเทวีไปอาศัยอยูกับตายาย หาปตอมา นางแอบเห็นลูกออกจากหอยมา
ชวยงานบานจึงตีหอยแตก ดานนางจันทามักใหญใฝสูงขอทาวยศวิมลเปนมเหสีคูบัลลังก ทาวยศ
วิมลไมพอใจจึงไลฟนใหเก็บของออกจากเมือง นางจึงใหหมอทองทําเสนห ไมนานนักขาวพระโอรส
ไดยินไปถึงนางจันทา  นางจึงยุใหทาวยศวิมลส่ังใหเสนาจันจับตัวกุมารมาฆา  คร้ังแรกฟนดวยดาบ
ดาบหัก  ทุบดวยทอนซุงก็ไมเปนไร มัดติดกับตนไทรใหมาดึง ทานไทรก็ชวยไว พระสังขรอดมาได
เพราะรุกขเทวาชวย ในที่สุดนําไปถวงน้ํา พระสังขรอดมาไดดวยความชวยเหลือจากพระยานาค 

ทาวภุชงคใหสงกาตัวนอยคอยชวยเหลือเลี้ยงดูพระสังข แตก็พบปญหาเมื่อพระสังขไม
กินอาหารแบบพญานาค วันหนึ่งพระสังขหนีข้ึนปลองบาดาล  เพราะตองการตามหาแม สงกาตาม
ไปพาตัวกลับ แตถูกพระยาครุฑทําราย ทาวภุชงคจึงเขาชวยจนไดรับบาดเจ็บ พระสังขจึงรูวาทาว
ภุชงคและมเหสีไมใชมนุษย 
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ทาวภุชงคไตรตรองวาตนพญานาคเลี้ยงลูกมนุษยไมเปนจึงสงพระสังขไปอยูกับนาง
ยักษพันธุรัตนโดยใหสงกาไปดวย สงกาแปลงรางเปนกําไรพญานาคพันแขนพระสังขไว นางพันธุ
รัตนไมบอกวาตนเองเปนยักษ 

นางพันธุรัตนหามพระสังขไมใหไปเที่ยวปราสาททายวัง แตพระสังขแอบไปดูพบบอ
เงินบอทอง  จึงเอานิ้วจุมแตเช็ดไมออก เอาผาพันไว   ตอมาพบบอเงินบอทอง พบรูปเงาะ  เกือก
แกว  ไมเทาวิเศษ จึงนํามาใสเลน แลวไปอีกประสาทหนึ่งพบกองกระดูกและพบรัศมีกับศรชัยใน
รางยักษจึงทราบวาแมเปนยักษ  ศรชัยกับลักษมีกลับมาจากหาอาหารพบกําไรพญานาคของพระ
สังขที่ความจริงเปนสงกาแปลงรางมาจึงนําเรื่องไปฟองพันธุรัตนวาพระสังขหนีเที่ยวไปที่ทายวัง แต
นางพันธุรัตนไมเชื่อ สวนพระสังขยังติดอยูในประสาทเก็บกระดูก สงกาแอบเลื้อยกลับมาชวยพระ
สังข เมื่อทําลายกองกระดูกใหถลมลงมาแลวทั้งสองจึงออกมาจากประสาทได นางพันธุรัตนถาม
เร่ืองนิ้ว พระสังขบายเบี่ยง แตนางก็ไดทราบความจริงเมื่อแกผาพันนิ้วออกดู 

พระสังขจะหลบหนี แตสงกาหามไว พระสังขโกรธสงกาที่ไมยอมบอกความจริงวานาง
พันธุรัตนเปนยักษจึงหนีไปคนเดียว สุดทายนางพันธุรัตนตามตัวเจอจึงหนีไมพน สวนสงกาถูกศร
ชัยกับลักษมีตามลาตัวจึงแอบอยูในรูหนู  เมื่อนางพันธุรัตนออกปาอีกครั้ง ศรชัยกับลักษมีติดตาม
ดูแลพระสังขตลอดเวลา พระสังขจึงหลอกชวนเลนซอนแอบ  เมื่อศรชัยและลักษมีรูตัววาถูกหลอก
จึงแปลงรางเปนยักษจับพระสังขกิน แตสงกาชวยถวงเวลาไวโดยเขาไปในหูใหนางลักษมีจั๊กจี้ 
ระหวางนั้นพระสังขรีบหนีไปชุบตัวในบอเงินบอทอง  สวมรูปเงาะ  เกือกแกว และไมเทาวิเศษเหาะ
หนีนางพันธุรัตนไปพรอมสงกา 

นางพันธุรัตนทราบจึงออกตามหาพรอมเหลายักษ พระสังขถอดรูปเปนทองหลอกวา
เปนรุกขเทวดาลอใหยักษตนอื่นตามผิดทาง แตในที่สุดนางพันธุรัตนเฉลียวใจพบพระสังขหนีข้ึนบน
ภูเขาแตไมสามารถตามขึ้นไปได เพราะคําอธิษฐานของพระสังข เมื่อขอรองเทาไหรลูกก็ไมยอมลง
มาหา นางพันธุรัตนจึงเขียนมนตเรียกสัตวปาไวบนหนาผาเพื่อมอบใหพระสังขแลวกลัน้ใจตาย พระ
สังขใหบริวารดูแลศพนางพันธุรัตใหดีแลววันหนึ่งจะกลับมาทําศพแม จากนั้นก็เรียนมนตจน
ชํานาญแลวสวมรูปเงาะออกเดินทางตอ 

เจาเงาะเดินทางเหาะไปชนเขากับแรงแก จึงตกลงมาที่เมืองสามนต คบเด็กเลี้ยงวัว
เปนเพื่อน พากันเลนตามประสาเงาะปาบาใบ วันหนึ่งทาวสามนตใหธิดาทั้งเจ็ดเลือกคู บรรดา
เจาชายจากรอยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองจึงเตรียมเดินทางมาเมืองสามนต  ระหวางทางไปพิธีเจาเงาะและ
รจนาไดพบกันโดยบังเอิญ เจาเงาะหลงใหลในตัวนางรจนาเกิดเปนรักแรกพบ  
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ธิดาทั้งหกเลือกเจาชายแลว แตนางรจนาไมเลือกเจาชายจากเมืองใดเลย และถูก
บรรดาพี่สาวเยาะเยย  ทาวสามนตใหประชาชนคนทั่วไปมาใหรจนาเลือก แตนางยงัไมเลอืกใคร ทาํ
ใหทาวสามนตไมพอใจ จึงประชดโดยใหทหารจับเจาเงาะมาใหนางรจนาดูตัว รจนาเห็นรูปทอง
ภายใน  เจาเงาะจึงไดรับเลือกจากนางรจนาใหเปนคูครอง ทาวสามนตโกรธมาก ขับไลรจนาและ
เจาเงาะไปอยูกระทอมปลายนา และยังทรงคิดจะทําลายเจาเงาะ จึงสั่งใหเขยทั้งเจ็ดออกไปหาปลา
หาเนื้อมาถวาย ระหวางนั้นนกเหยี่ยวชื่อกาสีของอาบูเห็นวาเจาเงาะถอดรูปเปนพระสังขทอง จึงจะ
นําเรื่องไปบอกหกเขย แตสงกาลอไวจึงไมสําเร็จ ดานหกเขยเจอเหตุการณประหลาดทําใหหา
เนื้อหาปลาไมไดเลยตองไปขอเนื้อและปลาจากพระสังขโดยคิดวาเปนเทวดารูปทอง   พระสังขขอ
ส่ิงแลกเปลี่ยนคือเนื้อบริเวณใบหู และจมูก เจาเงาะสามารถหาไปถวายไดทั้งสองครั้งโดยอาศัย
มนตมหาจินดา  หกเขยไมยอมแพพากันรุมทํารายเจาเงาะ แตชุลมุนกันเลยเปนทาวสามนตที่โดน
ยําเละ 

เมื่อกลับไปยังกระทอมนางรจนาและสงกาขอใหเจาเงาะถอดรูปทาวสามนตจะได
ยอมรับ แตเจาเงาะไมยอม ดานทาวสามนตหมดทางหาอุบายมากลั่นแกลง แตยังไมยอมลดละ
โปรดใหเขยทั้งหกยกทัพไปจัดการเจาเงาะ รอนถึงพระอินทรที่ไดรับโทรศัพทสายดวนจากโลก
มนุษยวาเจาเงาะกําลังลําบาก จึงใหประกาศเรียกประชุมเทวดาเพื่อชวยเหลือเจาเงาะ พระอินทร
และเหลาเทวดาแปลงกายลงมาชวยเหลือเจาเงาะโดยมาทาทาวสามนตตีคลีชิงเมือง หกเขยเลย
เผนหนี ทาวสามนตบังคับใหหกเขยออกมาตีคลี  แตหกเขยแพพระอินทรราบคาบ ทาวสามนตจึง
ใหนางมณฑาไปขอรองเจาเงาะ  เจาเงาะขอเครื่องทรง และมาทรงสําหรับแขง ทาวสามนตใหชุด
เกา และมาแก เจาเงาะโกรธ พระอินทรจึงจัดชุดเครื่องทรง และสรอยสวมคอมาใหสงกานําไปให
พระสังข 

เจาเงาะถอดรูปออกตีคลีกับพระอินทรโดยมีสงกาคอยชวย  พระอินทรตั้งใจจะออนขอ
ใหพระสังขแตแขงจนมันมากไมยอมเสียเชิง ซ้ํายังใชกลเม็ดเด็ดพรายสารพัดเพื่อจะเอาชนะพระ
สังข ระหวางแขงแรงบินมาชนพระอินทรจนตกลงมา พระสังขจึงถือโอกาสยิงประตูไดชัยชนะ ทาว
สามนตยกบานเมืองใหพระสังขครอบครอง  

พระอินทรชวยเหลือใหนางจันทเทวีไดพบพระสังขทอง โดยขูทาวยศวิมลใหไปรับ
บุคคลทั้งสองมาใหไดภายในเจ็ดวัน  ถาไมไดจะตีดวยกระบอง ทาวยศวิมลจึงรีบจัดกระบวนไปรับ
นางจันทเทวี และพากันออกติดตามพระสังขไปยังเมืองสามนต  ปลอมพระองคเปนชาวบาน พระ
สังขเสด็จออกเลียบพระนคร  สองกษัตริยไดเห็นพระโอรสก็ทราบทันทีวาเปนลูก ทาวยศวิมลและ
นางจันทเทวีจึงเขาไปขอสมัครงานกับบรรดาตนเครื่องประจําวัง 
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วันหนึ่งนางจันทเทวีแกงฟกสลักชิ้นฟกเปนเรื่องของนางกับพระโอรส  พระสังขเสวย
แกงเห็นเรื่องราวของพระองคสอบถามนางกํานันจนทราบความจึงไดพบกับพระมารดา และพระ
บิดา สุดทายพระสังขนางรจนา กับทาวยศวิมลและนางจันทเทวีเสด็จกลับเมืองยศวิมล เมือ่ถงึเมอืง
ก็ไดพบกับนางจันทาที่กําลังใหหมอทองมาทําเสนหเพิ่มใหทาวยศวิมลหลงนางจันทาอีกครั้ง แต
สงกาเขาทํารายปดตาหมอทองจนเกิดเรื่องโกลาหลไปทั่ว ทําใหเสนาจันโดนเสกกลายเปนหมา ใน
ที่สุดไมกายสิทธิ์ตกมาอยูในมือนางจันทา แตนางจับไมผิดดานจึงเสกตัวเองกลายเปนกบ 

พระสังขและนางรจนาครองเมืองยศวิมลสืบไป สวนสงกากลับไปเมืองบาดาลมีหนาที่
ใหมคอยทําบั้งไฟพญานาค ดานทาวสามนตใหหกเขยครองบัลลังกรวมกัน ตายายไดเรือ
พระราชทานไททานิคลําใหญ แตก็ยังใชชีวิตอยางสมถะ  เสนาจันรับราชการในเมืองยศวิมลเปน
สุนัขรับใช  นางจันทาไดพบเจาชายตางเมือง จูบเจาชายกลายเปนกบตามนางไป  หมอทองเตรียม
ไปหาศิลาอาถรรพกับแฮรร่ี พ็อตเตอร  เรื่องราวพระสังขและรจนาไดรับการกลาวขานสืบตอในชื่อ 
สังขทอง 
 
บทละครเวทีเรื่องมหัศจรรยผจญภัยเจาชายหอย 

"สังข" เด็กประหลาดที่เกิดมาพรอมถุงน้ําคร่ํา ไดโผลพนจากถุงน้ําคร่ําที่เขาอาศัยอยู
แลวบังเอิญไดยินผูเปนแมบนตัดพอชะตาชีวิตอันอาภัพ โดยมีเขาเปนตนเหตุสําคัญที่ทําใหเธอโดน
สามีขับไล สรางความนอยใจใหสังขอยางยิ่ง หนุมนอยจึงลาจากแมไปหาพอ แตก็โดนภรรยาใหม
ของพอลอลวงไปถวงน้ํา โชคยังดีที่ชาวเพศที่สามของเขตปกครองพิเศษชวยชีวิตเขาเอาไว ทั้ง 
"พันธุรัต" ผูนําเมืองยังใจดีเอ็นดูรับเลี้ยงเขาเหมือนลูก แมบางคนจะเตือนวาสังขจะทําใหพันธุรัต
เสียใจ และทิ้งพันธุรัตไปอยางที่ผูชายคนอื่นเคยทํา 

วันหนึ่ง สังขไดรูความจริงวาผูคนในเขตนี้เปนชนเผาที่ไมเหมือนคนทั่วไป เขาจึงเตลิด
หนีโดยสวมชุดเงาะปา  กอนไปพอพันธุรัตก็มอบบัตรทองมินิใหโดยบอกวาสิ่งนี้จะสามารถบันดาล
ทุกอยางได จากนั้นก็ส้ินใจตาย  สังขเดินทางตอไป กระทั่งไปพบมิตรภาพกับแกงคใตดินของเด็กไร
บาน (นาคาคิดส) โดยมีหัวหนาชื่อ "ภุชงค" กอนจะพลัดหลงเขาไปในเมืองของทาวสามนต ที่กําลัง
จัดงาน "พระธิดาเอื้ออาทร" เพื่อเลือกคูการกุศลใหธิดาทั้งเจ็ด สังขตองตกกระไดพลอยโจนไปเปน
หนึ่งในตัวเลือก ทามกลางเจาชายผูมั่งคั่งหลอเหลาจากแควนตางๆ ไมวาจะเปนเจาชาย "ฮาว คัม" 
เจาชาย "เจปอป" เจาชาย "บอยแบนด" ฯลฯ โดยสังขถูกตั้งขอรังเกียจอยางเปดเผย  

เพราะความที่รูปช่ัวตัวดํา ไมมีทรัพยสินติดตัวในคราบของเงาะปา มีเพียง "รจนา" ธิดา
คนสุดทอง ที่พูดคุยจนเห็นอกเห็นใจสังข และเลือกเขาเปนคูครอง แตสามนตรังเกียจสังข และโกรธ
รจนามาก  จึงหาทางกําจัดสังขโดยใหเขยทุกคนหาปลามาจัดงานเลี้ยง  หากใครหาไมไดจะถูกยึด
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ทรัพย  ตบหนา และเนรเทศ  แตแก็งนาคาคิดสพวกของสังขไดใชบัตรมินิซื้อองคกรการคาอาหาร
ทะเลเอาไวแลวจึงไมยอมใหปลาแกหกเขยงายๆ  ตองแลกกับของปลอมที่มีอยูทั้งหมดในตัวของหก
เขย รวมทั้งปลายจมูกที่เสริมมาซึ่งทําจากซิลิโคนดวย ทุกคนจึงไดปลากันไปคนละนิดหนอย  เวน
แตสังขที่หามาไดถึงสิบกระสอบ  สามนตจึงเปลี่ยนแผนวาใหหาเนื้อดีๆมาแทน  หากใครหามาได
นอยที่สุดจะถูกยึดทรัพย  ตบหนา  เยาะเยย และเนรเทศ แลวสามนตก็รีบโทรไปบอกกรมปศุสัตว
วาหามขายเนื้อใหกับสังขเด็ดขาด แตมีผูซื้อกรมนี้ไปแลว  นั่นคือพวกของสังขนั่นเอง 

เมื่อถึงเวลางานเลี้ยง เขยทุกคนตองใสหนากากเพื่อพรางจมูกที่เสียโฉม ในงานเลี้ยง
นั้น ทันทีที่สังขถอดหนากากเงาะปา และปรากฏกายในชุดเจาชายผิวสีทองคําผูงามสงา ทุกคนชื่น
ชมเขา แตรจนากลับไมพอใจ เพราะสังขไมยอมรับรูปที่แทจริงของตัวเอง และทําใหเธอเปนเหมือน
ตัวตลก คนใจงาย 

จันทเทวีแมของสังขปลอมตัวเปนแมครัวเพื่อตามหาลูก และทําเคกในงานเลี้ยงเปนรูป
หอยสังขและเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตนและสังขดวยน้ําตาลลงบนเคก สังขจึงรูความจริงและไดพบ
กับแม  สังขถอดรูปออกแลวขอโทษแม  ทุกคนในงานเลี้ยงจึงเห็นวาสังขเปนเพียงคนธรรมดา และรู
วาที่แทคือเจาเงาะนั่นเอง ทั้งยังรูวาสังขถูกคนประหลาดในเมืองพันธุรัตเลี้ยงดูมาจึงตั้งขอรังเกียจ
ดาวาตางๆนานา แตแลวพวกเมืองพันธุรัตก็เขามาชวย และพากลับเมือง  รจนาบอกรักพอและ
เลือกที่จะตามสังขไป ปลอยใหพอ พี่ และหกเขยอยูทามกลางของจอมปลอม สังขก็ไดพบความจริง
ในทายที่สุดวา ใครคือผูที่จริงใจกับเขาอยางแทจริง 

จากเนื้อเร่ืองดังกลาวพบวามีการดัดแปลงรายละเอียดเพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัย
เปนอยางมาก โครงเรื่องในบทละครเวทีเร่ืองนี้เร่ิมสรางปมปญหาจากเด็กชายประหลาดผูลงโทษ
ตนเองวาเปนตนเหตุทําใหครอบครัวแตกแยก จึงตองออกเรรอนตามหาความรักและการยอมรับ 
เดินทางผาน “โลกที่สาม” ของคนชายขอบกลุมตางๆ อยางแก็งใตดินของเด็กไรบานที่มีหัวหนาชื่อ 
“ภุชงค” และเขตปกครองพิเศษ “พันธุรัต” ของชาวเพศที่สาม  อันเปนสวนที่ทําใหเกิดความขัดแยง
ในจิตใจของตัวเอกเกี่ยวกับความรัก จนกระทั่งไดพลัดหลงเขาไปยังเมืองแหง “วัฒนธรรม
ภาพลักษณ” และวัตถุนิยมของทาวสามนตซึ่งกําลังจัดงาน “พระธิดาเอื้ออาทร” อยู ปมปญหา
เกิดขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับการคนหาและคุณคาในตนเอง จะเห็นไดวาการเดินทางของตัวละครเอกใน
เร่ืองนี้เปนการเดินทางตามหา “บาน” และการยอมรับจากผูอ่ืนเพื่อพิสูจนคุณคาของตนเอง  
เนื่องจากตัวละครเอกมีภูมิหลังในใจวาตนไมมีคุณคาเพราะบิดามารดาเห็นวาตนเปนตัวที่
กอใหเกิดความยุงยากลําบาก  ในที่สุดปญหาคลี่คลายไดดวยการที่ตัวละครเอกไดรูวาคุณคาใน
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ตัวเองที่เขาตามหาจากการยอมรับของผูอ่ืนนั้น  แทที่จริงเขามีอยูในตัวอยูแลวโดยไมตองไป
แสวงหา  และเขาใจถึงคุณคาของตัวตนจริงแทภายในไมใชเพียงเปลือกนอก 
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