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ÊÑ§¢�·อ§ ตอน ¡�ำà¹Ố ¾รÐÊÑ§¢�
 เมื่อนั้น พระสังข์ ซ่อนอยู่ ก็รู้สิ้น

พระแม่ ไปป่ำ เป็นอำจิณ ในจิต คิดถวิล ทุกเวลำ

จะใคร่ ออกช่วย พระแม่เจ้ำ สงสำร ผ่ำนเกล้ำ เป็นหนักหนำ

เหนื่อยยำก ล�ำบำก กำยำ กลับมำ จนค�่ำ แล้วร�่ำไร

ไม่ว่ำ ลูกน้อย เป็นหอยปู อุ้มชู ชมชิด พิสมัย

พระคุณ ล�้ำลบ ภพไตร จะออกให้ เห็นตัว ก็กลัวกำร

ไก่ป่ำ พำฝูง มำกินข้ำว ของพระ แม่เจ้ำ อยู่ฉำวฉำน

คุ้ยเขี่ย เรี่ยรำย ทั้งดินดำน พระมำรดำ มำเห็น จะร�่ำไร

อาขยาน บทหลกั
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•  Ëำกเรำไม่มÕควำม¢ยันแÅะอ´ทน เรำ¨ะÊำมำร¶ประÊบ
ควำมÊ�ำเรç¨ในชÕวÔตไ´้Ëร×อไม่นะ

•   ¢้อคÔ´ทÕè ไ´้¨ำกอำ¢ยำน “Êัง¢์ทอง ตอน ก�ำเนỐ พระÊัง¢์”
ค×ออะไร

ค�ำ¶ำมªว¹คÔ´

บทหลกั
ห¹ูµ้อ§¨�ำãห้ä´้¹Ð¨�Ð

เยี่ยมลอด สอดดู ทั้งซ้ำยขวำ จะเห็นใคร ไปมำ ก็หำไม่

ออกจำก สังข์พลัน ทันใด ฉวยจับ ไม้ได้ ไล่ตี  

กอบเก็บ ข้ำวหก ที่ตกดิน ผันผิน ลอบลับ ขยับหนี

เหลียวดู ผู้คน ชนนี จะหนี เข้ำสังข์ ก�ำบังตน

หุงข้ำว หำปลำ ไว้ท่ำแม่ ดูแล จัดแจง ทุกแห่งหน

ช่วยขับ ไก่ป่ำ ประสำจน สำละวน เล่นพลำง ไม่ห่ำงดู

 พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย 
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รู้ค�ำรู้ควำมหมำย

ด้อย
คิด, คิดถึง เช่น

พร�่ำบ่น เช่น

เขาถวิลหาลูกชายที่หายสาบสูญไปเมื่อหลายปีก่อน

เขาพูดร�่าไรไม่หยุด หลังจากไม่ได้ของที่ต้องการ

ค�ำว่ำ กายา, ฉาวฉาน, ชนน,ี ท่า มักน�ำไปใช้ ในกำรแต่งค�ำประพันธ์  
ค�ำว่ำ ท่า มักใช้คู่กับค�ำว่ำ คอย เป็น คอยท่ำ

ถวิล

ร�่าไร

ร่ำงกำย

กายา

เกรียวกรำว

ฉาวฉาน

แม่

ชนนี

ในที่นี้หมำยถึง คอย, รอ

ท่า
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น�ำค�ำที่ก�ำหนดให้เติมลงในช่องว่ำงให้เหมำะสม

 1. ควำม .................................................................... เป็นเครื่องหมำยของคนดี

 ๒. ............................................... เปรียบเสมือน “เกรำะ” คุ้มครองพระสังข์ 

 ๓. พระสังข์ออกจำกหอยสังข์มำท�ำงำนบ้ำนให ้.......................................... 

  หลังพระนำงจันท์เทวีออกจำกบ้ำนไป

 4. พระนำงจันท์เทวมีคีวำมเพยีรพยำยำมไม่ยอมแพ้ต่อ ...........................

  แม้จะต้องล�ำบำก 

 ๕. ตำยำยเป็นผูม้ ี..................................... ต่อพระนำงจนัท์เทวแีละพระสงัข์

 ๖. ไก่ป่ำต่ำงออกมำ .................................................. หำกิน

 ๗. พระสังข ์............................................... อยู่กับกำรไล่ไก่ป่ำ

 ๘. ควำม ................................................. ท�ำให้มนษุย์มคีวำมเข้มแขง็มำกขึน้

 ๙. พระสังข์เร่ง .............................................. เตรยีมข้ำวปลำอำหำรรอมำรดำ

 1๐. เม่ือแน่ใจว่ำลับตำ ..................................................... พระสงัข์จงึจะออกมำ

  จำกหอยสังข์

ฝึกทักษะ
กิจกรรม

เรียบร้อย

อุปสรรค สำละวน กตัญญู จัดแจง

พระคุณหอยสังข์

ผู้คน

คุ้ยเขี่ย

ล�ำบำก
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พาสนกุ
อาขยาน

à¢Õย¹ค�ำ·ÕèมÕควำมหมำยµำม
ที่ก�าหนด áล้วเติมอักษรลงãน
ª‹อ§ว‹ำ§ãห้à»š¹ค�ำµร§¡Ñ¹

1. ................................................... หมำยถึง ยาก, ขัดของไมสะดวก

๒. ................................................... หมำยถึง ชักชา, ออยอิ่ง

๓. ................................................... หมำยถึง เกรียวกราว 

4. ................................................... หมำยถึง รางกาย

๕. ................................................... หมำยถึง เมตตา, เห็นใจ 

๖. ................................................... หมำยถึง แม

๗. ................................................... หมำยถึง กษัตริย, พระราชา

๘. ................................................... หมำยถึง ชั่วโมง, สมัย, กาล
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รู้ไว้ãช่ว่า

บทละครนอกเรื่อง สังข์ทอง เป็นพระรำชนิพนธ์

ในพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย

                (รัชกำลที่ ๒) 

º·ÅÐคร¹อ¡àร×èอ§

ÊÑ§¢�·อ§

ณ เมืองยศวิมลนคร อันมีท้ำวยศวิมลเป็นเจ้ำเมือง พระมเหสีจันท์เทวีได้คลอด
บุตรออกมำเป็นหอยสงัข์ จงึถกูนำงจนัทำมเหสรีอง ใส่ร้ำยว่ำเป็นกำลกณิจีนถกูขบัออก
จำกเมอืงไปอยูก่ระท่อมตำยำยทีช่ำยป่ำ จนกระทัง่พระสงัข์ท่ีซ่อนอยู่ในหอยออกมำพบ
แม่ สร้ำงควำมยินดีกับนำงจันท์เทวีมำก ข่ำวล่วงรู้ไปถึงนำงจันทำ จึงได้ส่งคนมำจับ
พระสังข์ไปถ่วงน�ำ้ แต่ท้ำวภชุงค์พญำนำครำชช่วยเอำไว้ และส่งให้ไปอยูก่บันำงพนัธรุตั 
พระสงัข์รูว่้ำนำงพนัธรุตัเป็นยักษ์จึงขโมยรปูเงำะ ไม้เท้ำ เกอืกแก้ว เหำะหนีมำอยู่บนเขำ 
นำงพันธุรัตตำมมำทันแต่ไม่สำมำรถขึ้นไปหำพระสังข์ได้ จึงได้มอบมนตร์มหำจินดำ
เรียกเนื้อ เรียกปลำ ให้แก่พระสังข์ก่อนที่จะอกแตกสิ้นใจตำยที่เชิงเขำนั่นเอง 
 พระสงัข์เหำะมำจนถงึเมืองสำมล ท้ำวสำมลและนำงมณฑำก�ำลังจดัพธิเีลือกคู่ให้
ธิดำทั้งเจ็ด แต่รจนำพระธิดำองค์สุดท้ำยไม่ยอมเลือกใครเป็นคู่ ท้ำวสำมลจึงให้คนไป
ตำมเจ้ำเงำะมำให้เลอืก รจนำเหน็รปูทองทีซ่่อนอยู่ในรปูเงำะจงึเสีย่งมำลยัไปให้ สร้ำง
ควำมพิโรธให้ท้ำวสำมลจงึขบัไล่รจนำให้ไปอยูก่ระท่อมปลำยนำกบัเจ้ำเงำะ ท้ำวสำมล
หำทำงแกล้งเจ้ำเงำะโดยกำรให้ไปหำเนื้อหำปลำแข่งกับเขยทั้งหก เจ้ำเงำะใช้มนตร์
ที่นำงพันธุรัตให้ไว้เรียกเนื้อ เรียกปลำมำรวมกันท�ำให้หกเขยหำเนื้อหำปลำไม่ได้ จึง
ต้องยอมตัดปลำยหูและปลำยจมูกแลกกับเนื้อและปลำ ท้ำวสำมลพิโรธมำกจนถึงกับ
คิดหำทำงประหำรเจ้ำเงำะ ร้อนถึงพระอินทร์ต้องหำทำงช่วยโดยกำรลงมำท้ำตีคลีชิง
เมืองกับท้ำวสำมล ท้ำวสำมลส่งหกเขยไปสู้ก็สู้ไม่ได้ จึงต้องยอมให้เจ้ำเงำะไปสู้แทน 
เจ้ำเงำะถอดรูปเป็นพระสังข์และสู้กับพระอินทร์จนชนะ ท้ำวสำมลจึงยอมรับพระสังข์
กลับเข้ำเมืองและจัดพิธีอภิเษกให้ 
 พระอนิทร์ไปเข้ำฝนท้ำวยศวมิลเพือ่บอกเรือ่งรำวทัง้หมด ท้ำวยศวมิลจงึออกตำมหำ
นำงจันท์เทวีจนพบและได้เดินทำงไปเมืองสำมลเพื่อพบพระสังข์ โดยนำงจันท์เทวีได้
ปลอมเป็นแม่ครัวในวังและได้แกะสลักเรื่องรำวทั้งหมดลงบนชิ้นฟกให้พระสังข์เสวย
ท�ำให้พระสังข์รู้ว่ำแม่ครัวคือพระมำรดำนั่นเอง พระสังข์และรจนำจึงได้เสด็จตำม
ท้ำวยศวิมลและพระนำงจันท์เทวีกลับไปครองเมืองยศวิมลสืบไป

1๗




