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50202205 : สาขาวิชาภาษาไทย 

คาํสาํคญั :  ลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ / ชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร 

  นํ้ าผึ้ง  มโนชยัภกัดี : การแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ : การศึกษาตามแนวชาติพนัธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสาร.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ : ผศ.ดร.สมชาย  สาํเนียงงาม.  263 หนา้. 
 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั รูปแบบและ

องคป์ระกอบของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั และวเิคราะห์การใช้ภาษา

ในการแสดงลาํตดั โดยศึกษาจากเก็บขอ้มูลภาคสนาม การแสดงสดของลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ ตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2552-เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 จาํนวน 5 คร้ัง 

 ผลการศึกษาพบวา่ สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั เม่ือพิจารณาเกณฑ์การจาํแนกเหตุการณ์

ส่ือสาร 3 ประการ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร เน้ือหาของการส่ือสารและผูร่้วมเหตุการณ์หลกั 

เกณฑด์งักล่าวจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสารหลกัได ้6 เหตุการณ์เรียงเป็นลาํดบัแน่นอน ไดแ้ก่ 1) เหตุการณ์

ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนา 2) การร้องเกร่ินหนา้กลอง 3) การร้องออกตวั 4) การร้องแหล่อวยพร 5) 

การร้องตอบโต ้และ6) การจบการแสดง 

 การศึกษาองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั พบว่า 

เหตุการณ์ส่ือสารทุกเหตุการณ์มีองค์ประกอบครบทั้ง10 ประการ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทุกเหตุการณ์ส่ือสารไดแ้ก่ กาลเทศะ ผูร่้วมเหตุการณ์ และกฎการปฏิสัมพนัธ์ 

องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะร่วมกนับางเหตุการณ์ส่ือสาร ไดแ้ก่ ชนิดของเหตุการณ์ รูปแบบการส่ือสาร 

บรรทดัฐานของการตีความและลาํดบัวจันกรรม และองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัแต่ละเหตุการณ์

ส่ือสาร ไดแ้ก่ หวัขอ้ วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของการส่ือสาร ทั้งน้ีวจันกรรมท่ีใช้ส่ือสารการแสดงลาํตดั

พบวจันกรรมการต่อวา่มากท่ีสุด 

 สําหรับการศึกษาการใชภ้าษาในการแสดงลาํตดัพบว่ามีการใช้การพูดและการขบัร้อง ส่วน

การขบัร้องจะประกอบดว้ยกลอนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ กลอนหวัเดียวและกลอนสุภาพ กลอนหวัเดียว

ไดแ้ก่ กลอนเพลงลาํตดั กลอนเพลงพวงมาลยั กลอนเพลงฉ่อย กลอนเพลงอีแซว และกลอนสุภาพไดแ้ก่

กลอนเพลงไทยเดิมและกลอนเพลงแหล่ และลกัษณะการใชภ้าษาทั้งดา้นคาํและการใชภ้าพพจน์ ดา้นคาํมี

การใชค้าํสัมผสั คาํซํ้ า คาํซ้อน การซํ้ าคาํ การซํ้ าขอ้ความ การใชค้าํภาษาต่างประเทศ การใชค้าํศพัทเ์ฉพาะ 

การใชค้าํสองแง่สองง่าม การใชค้าํหยาบ และการใชภ้าพพจน์มีการใชอุ้ปมา อุปลกัษณ์ และการอา้งถึง 
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This research is aimed to study the structure of the communication situation ‘The Lamtat 
performance’, the form and components of the communicative event in the lamtat performance,and  
analysize the language in the lamtat performance using the data from from the field study of  five 'The 
Lamtat of Wangtae Group’ live performances from November 2552 to February 2553.  

 
 Studying the communication situation the Lamtat performance, the results show that 
when considering the classification into three communication respects: the objectives of 
communication, the content of communication, and the major participants, we can classify the 
communication events into six major communication events in a certain order: 1) the communication 
prelude with Rummana drums. 2) Kren Naklong singing, 3) Show own singing, 4) Lae Ouay phorn 
singing (greeting singing), 5) Interactive singing and, 6) the end of the show. 
 
 Considering the communication situations of the Lamtat performance, the study shows 
that the communication events in Lamtat have the full 10 elements which can be divided into three 
groups. The first group has the components that are constant for all events of communications: 
sitting(situations), participant(people in the situations) and rules for interaction. The second has some 
common components of communication which are genre, message form, norm of interpretation and 
act sequence. The last group has the components that are different in each communication event: 
topic, purpose and massage content. The communicative act which is used the most in the show of 
Lamtat is the speech act of verbal abuse. 
 
 In the study of language in the Lamtat performance, it has been found that speeches 
and songs have been used. The lyrics are composed of different kinds of poems such as klon hua 
deaw and klon su phab. Klon hua deaw includes poems such as klon pleang lamtat, klon pleang 
puang malai , klon pleang choi, and klon pleang e-saew. Klon su phab includes poems such as klon 
traditional thai song, klon pleang lae. To focus on the use of word and figure of speech, there are 
rhyme words, reduplication, synonymous compound, repetition of word, repetition of text, the use of 
foreign languages,the use of terminology, the use of double-meaning erotic words, the use of 
profanity, And the use of figure of speech has been the use of simile, the use of metaphor, and the 
use of allusion . 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สําเนียงงาม 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ และตรวจแกว้ิทยานิพนธ์อย่างละเอียด

ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ และคอยใหก้าํลงัใจ คอยแนะนาํ ตกัเตือนดว้ยไมตรีจิตต่อลูกศิษยค์นน้ีเสมอ ทั้งยงัให้

โอกาสผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้ประสบการณ์การทาํงานสอนอนัเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของผูว้ิจยั    
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์สุวฒันา เลี่ยมประวติั 

และรองศาสตราจารยก์ญัญรัตน์ เวชชศาสตร์ กรุณาสละเวลาใหค้าํแนะนาํในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณสมาชิกคณะลาํตดัหวงัเต๊ะทุกคนใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูล เสียสละเวลาให้

ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ และผูว้ิจยัขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ คือ คุณแม่ศรีนวล ขาํอาจ เสียสละเวลาทุกคร้ังท่ีผูว้ิจยัมีขอ้สงสัย 

รวมทั้งความห่วงใยของคุณแม่ศรีนวล ขาํอาจมีต่อผูว้ิจัย ทั้งน้ีผูว้ิจัยขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปของของ
นายปรีชา เอี่ยมสักขี และขอขอบคุณนายปรีชา ศิลปินผู ้มีความสามารถทั้ งการร้อง รํา โดยเฉพาะนํ้ าเสียงอัน

ไพเราะและผูสื้บสานการแสดงพ้ืนบา้นลาํตดัมายาวนาน 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั มีโครงการทุนวิจยัมหาบณัฑิต สกว. ดา้น

มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ช่วยสนบัสนุนทุนทรัพยก์ารทาํงานวิจยัฉบบัน้ี และทาํใหผู้ว้ิจยัไดมี้โอกาสแลกเปลี่ยน

ความรู้ รับฟังความคิดเห็น จากผูท้รงคุณวุฒิคือ ศาสตราจารยด์ร.อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และอาจารยด์ร.ศิริพร 

ภกัดีผาสุข ใหค้าํแนะนาํอนัมีประโยชน์ต่องานวิจยัฉบบัน้ีอยา่งยิง่  

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้

ใหแ้ก่ผูว้ิจยั รวมทั้งใหค้าํแนะนาํ และกาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัทาํใหผู้ว้ิจยัไม่ยอ่ทอ้และทอ้แทต่้อการทาํงานวิจยัฉบบัน้ี 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณพี่ๆและนอ้งๆปริญญาโทไดแ้ก่ พี่ศิวลกัษณ์ เจือจุล(ชยังาม) พี่มณฑาทิพย ์ศิริพนัธ์  

พี่มธุรส คุม้ประสิทธ์ิ นอ้งศุภมน อาภานนัท ์นอ้งธชัชยั กรกุมและปรีชา เสือพิทกัษ์ ร่วมแบ่งปันความรู้ ความคิด 

และช่วยให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนัเสมอมา ไม่เคยทอดทิ ้งกนัเม่ือคนใดคนหน่ึงกาํลงัเหน่ือยลา้และเพ่ือนฉายสิริ      

พฒันถาวร ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํและหวงัดีกบัเพื่อนคนน้ีเสมอ 

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณคุณน้าชูและน้ามลท่ีคอยขบัรถ ช่วยเก็บขอ้มูล อาํนวยความสะดวกดา้นการ

เดินทางแมเ้ส้นทางจะไกลและมืดคํ่าหรืออ่อนเพลียแค่ไหนกพ็ร้อมอยูร่่วมเกบ็ขอ้มูลกบัผูว้ิจัยและคอยดูแลห่วงใย

ผูว้ิจยัเสมอ รวมทั้งนอ้งพดั นอ้งเอกที่เป็นเพื่อนเดินทางและช่วยเก็บขอ้มูล และขอบคุณญาติพี่น้องผูค้อยถามไถ่

และช่วยเหลือกนัตลอดมา และขอขอบคุณดวงวิญญาณของคุณน้าหล่อผูค้อยห่วงใยและให้คาํแนะนาํขณะท่ียงัมี

ชีวิต 

 สุดทา้ยน้ีคุณประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากงานวิจัยฉบบัน้ีผูว้ิจัยขอน้อมบูชาให้แด่พระคุณของคุณพ่อ

และคุณแม่ ผูม้อบความรัก ความเอาใจใส่ คอยอบรมสั ่งสอน ดูแลยามลูกเหน่ือยลา้ ใหก้าํลงัใจยามลูกทอ้แท ้แก่ลูก
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
สุกญัญา ภทัราชยั(2540: 7,13) กล่าวว่า เพลงปฏิพากย(์dialogue songs)ส่วนใหญ่จะ

เป็นเร่ืองของการเก้ียวพาราสีซ่ึงมีจุดเด่นอยู่ท่ีโวหาร การใช้ปฏิภาณชิงไหวชิงพริบท่ีมีการร้อง      

ดน้กลอนเพลงสดโตต้อบกนั มีท่วงทาํนองการร้องค่อนขา้งเร็วและกระชั้น มีบทลูกคู่ร้องรับ คือ มี

ลกูคู่ช่วยร้องรับเพ่ือเพิ่มนํ้ าหนกับทเพลงและสานต่อเน้ือเพลง มีการให้จงัหวะร่วมกนั คือใชเ้คร่ือง

ดนตรีประเภทเคร่ืองตี ได้แก่ กลองรํามะนา ฉิ่ ง กรับ หรือการปรบมือมาช่วยประกอบจังหวะ 

เน้ือหาของเพลงมิไดมุ่้งโดยตรงท่ีการเก้ียวพาราสีหรือการใชถ้อ้ยคาํกาํกวมในเร่ืองเพศท่ีเรียกว่า                    

“คาํสองแง่สองง่าม”เพียงอย่างเดียว แต่ยงัใชเ้ป็นเคร่ืองผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทาํงาน  

หรือใชเ้ป็นการละเล่นในโอกาสท่ีไดพ้บปะกนัตามเทศกาลต่างๆ 
ลาํตดัเป็นเพลงพ้ืนบา้นท่ีนิยมร้องเล่นกนัในเขตภาคกลาง จงัหวดัท่ีนิยมร้องและยงัมี

การแสดงกนัอยู ่เช่น อยธุยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี อ่างทอง และสุพรรณบุรี เป็นตน้ ลาํตดัเป็น

ลกัษณะเพลงโตต้อบหรือเพลงปฏิพากยช์นิดหน่ึง คือ เป็นเพลงท่ีมีลกัษณะการร้องโตต้อบกนัของผู ้

ร้องฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เช่นเดียวกับเพลงท่ีนิยมร้องเล่นกันอย่าง เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลง       

เก่ียวขา้ว การแสดงลาํตดัมีการร้องเชือดเฉือนคารมกนัของผูข้บัร้องและยงัเป็นการแสดงท่ีรวมเพลง

พ้ืนบา้นต่างๆมาผสมผสานไว ้โดยตดัเน้ือร้องและทาํนองของการแสดงอ่ืนๆเข้ามาประกอบอาทิ 

เพลงอีแซว เพลงเก่ียวขา้ว เพลงฉ่อย เพลงโคราช เป็นตน้ ปัจจุบันการแสดงพ้ืนบา้นลาํตดัไดรั้บ

ความนิยมอยูบ่า้งในระดบัชาวบา้นตามงานมหรสพในทอ้งถิ่นหรือผูว้่าจา้งจา้งไปแสดงในโอกาส

ต่างๆกนั เช่น งานบวช งานประจาํปี งานวนัลอยกระทง งานศพ เป็นตน้   

ลาํตดัเป็นการแสดงท่ีสืบเน่ืองมาจากการแสดงดิเกร์ของมลาย ูเดิมเป็นบทสวดบูชาพระ

เจ้าของศาสนาอิสลามพร้อมการตีกลองรํามะนา ดิเกร์ท่ีเล่นกนัในเขตวฒันธรรมมลายแูละเขต

ปัตตานี เรียกว่า“ลิเกฮูลู”มีผูส้วดเป็นผูช้ายลว้น ต่อมาสมยัรัชกาลท่ี 5 นักสวดดิเกมีโอกาสเขา้ไป

สวดถวายตวัคร้ังแรกในการบาํเพญ็พระราชกุศลจึงเรียกว่า “สวดดิเกร์”แลว้พวกเช้ือแขกท่ีอาศยัอยู่
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ในกรุงเทพมหานครก็ไดคิ้ดแผลงนาํการสวดมาแสดงเล่น จะมีคนนัง่ลอ้มวงตีกลองรํามะนาและฉิ่ง 

มีผูร้้องนาํ ส่วนคนตีกลองรํามะนาประกอบจงัหวะก็จะเป็นลกูคู่คอยรับ มีการร้องดน้กลอนโตต้อบ

แกก้นัหรือท่ีเรียกว่า “บนัตนหรือปันตน” เดิมขบัร้องเป็นภาษามลายเูรียกว่า “ละก”ู จึงเรียกลกัษณะ

การละเล่นดงักล่าวว่า”ลิเกบนัตน” ต่อมาลิเกบนัตนไดแ้ยกออกเป็น 2 สาขา คือสาขา “ฮนัดาเลาะ” 

คือ แสดงเป็นชุดเป็นเร่ืองยาวและเร่ืองเบ็ดเตลด็ กลายเป็นท่ีมาของ “ลิเก” อีกสาขาหน่ึงคือ “ละกูเยา

หรือละกยูาว” เป็นการร้องดน้กลอนสดว่าแกก้นั เม่ือตน้บทร้องจบก็จะมีลูกคู่คอยรับ ต่อมามีการ

ดดัแปลงเป็นเน้ือหาขบัร้องเป็นภาษาไทยทั้ งหมดจึงเรียกว่า “ลิเกลาํตดั”ในระยะแรก และระยะ

ต่อมาจึงเรียกสั้นๆว่า “ลาํตดั” เดิมลิเกลาํตดัมีผูเ้ล่นเป็นชายลว้นฝ่ายละ 4 คน ต่อมามีหญิงร่วมเล่น

ฝ่ายละ1 คน โดยจบัคู่กบัชายร้องว่าหญิง หญิงร้องว่าชาย ต่อมาเปล่ียนให้ชายว่าชาย หญิงว่าหญิง 

จนถึง พ.ศ.2479 จึงมีการแสดงแบ่งเป็นชายหญิงอยู่คนละฝ่าย และร้องลาํตดัว่าแกก้นัเป็นรูปแบบ 

ลาํตดัท่ีแสดงอยู่ในปัจจุบนัน้ี เอนก นาวิกมูล(2542: 85) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในสมัยรัชกาลท่ี6-7
ความนิยมลาํตัดพุ่งขึน้สูงมาก นอกจากจะมีการเล่นลาํตัดบนเวทีแล้ว ยงัมีการนาํมาเขียนในลกัษณะ
บทความลงหนังสือพิมพ์เป็นประจาํและเขียนเป็นเร่ืองขายเป็นเล่มๆ” 

 

คาํว่า “ลาํตดั” มีผูใ้หนิ้ยมความหมายอาทิ เด่นดวง พุ่มศิริ(2523: 26)ใหค้าํจาํกดัความ 

คาํว่า “ลาํตดั” ความว่า 
 

 “ลาํ” ในท่ีน้ีหมายถึง เน้ือร้องท่ีมีใจความต่างๆกนัเช่น ร้องเวลาไหวค้รู เรียกว่า ลาํไหว้

ครูร้องตอนเก้ียวเรียกว่า ลาํเก้ียว นอกจากน้ีก็ยงัมี ลาํสาด ลาํว่า ลาํด่า และลาํลอย  ส่วนคาํว่า 

“ตดั” หมายถึง การตดัเขา้ทาํนองเพลงต่างๆของแขก ของไทย พวกเพลงมโหรีป่ีพาทยใ์นตอนท่ี

ไพเราะและเหมาะท่ีจะร้องเขา้จงัหวะรํามะนาไดค้รึกคร้ืนกระฉับกระเฉง และนอกจากน้ีก็ไดต้ดั

หรือเลียนแบบการแสดงอื่นๆอยา่งโนน้นิดอยา่งน้ีหน่อย เช่น โขน ละคร หนัง งิ ้ว สวดคฤหัสถ ์

และเพลงพื้นเมืองอื่นๆ เช่น   เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงอีแซว เป็นตน้ 

  

ส่วนศนูยส์งัคีตศิลป์(2529: 67) ไดใ้หค้าํจาํกดัความว่า“‘ลาํ’ คือ เพลง, กลอน และ ‘ตัด’
คือ แยก, ยก, เอาเป็นบางตอน บางส่วน ดังน้ัน“ลาํตัด” จึงหมายความว่า ลาํท่ียก, แยกออกมาเป็น
บางตอนบางส่วนจากบทเพลง บทกลอนต่างๆของมหรสพทุกชนิด”  

 

อาจกล่าวไดว้่า “ลาํตดั” หมายถึง การแสดงขบัร้องโตต้อบดว้ยกลอนเพลงลาํตดัและตดั

เอากลอนเพลงพ้ืนบา้นอ่ืนๆบางส่วนบางตอนและขบัร้องร่วมกบัเสียงจงัหวะกลองรํามะนา  มีลีลา

การขบัร้องโตต้อบปะคะคารม เพ่ือแสดงปฏิภาณไหวพริบของพ่อเพลงและแม่เพลง  
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การแสดงลาํตัดในสังคมไทยปัจจุบันเร่ิมเส่ือมความนิยมลง จากการสัมภาษณ์ผ่าน

รายการโทรทศัน์ “เร่ืองของเร่ือง” พ่อเพลงหวงัเต๊ะหรือนายหวงัดี นิมา (2552) กล่าวถึง การแสดง  

ลาํตดัในสงัคมไทยว่า เม่ือประมาณ 30 ปีท่ีแลว้ลาํตดัเคยเฟ่ืองฟูมากมีทั้ งการปรับเน้ือหาใหม่ออก

แนวตลก การประยกุตโ์ดยนาํเพลงพ้ืนบา้นอยา่งเพลงฉ่อย เพลงเรือ หรือเพลงอีแซว มาร้องปนกนั  

แต่หลงัปี 2535 ลาํตัดก็เร่ิมซบเซา ปัจจุบันการแสดงลาํตัดถูกลดบทบาทลงเน่ืองจากมีส่ือท่ีมี

คุณสมบติัทนัสมยัและเขา้ถึงคนในสังคมไดง่้ายมาแทนท่ีอาทิ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ เป็นตน้ ทาํให้

ผูช้มสามารถเลือกรับชมความบนัเทิงได้อย่างสะดวกไม่ต้องเดินทางไปชมตามสถานท่ีจัดงาน

มหรสพต่างๆ แมก้ระทัง่ผูร้้องพ่อเพลงแม่เพลงก็มีไม่มากนัก การแสดงลาํตดัก็กาํลงัเลือนหายและ

หาดูไดย้าก 

ส่วนเร่ืองการประยกุตก์ารแสดงลาํตดัและการอนุรักษล์าํตดันั้นจากการสัมภาษณ์ผ่าน

รายการโทรทศัน์ “เร่ืองของเร่ือง”ของพ่อเพลงหวงัเต๊ะหรือนายหวงัดี นิมา(2552) ใหค้วามคิดเห็นว่า 

 

พอมีส่ือใหม่ๆ มีวฒันธรรมต่างชาติเขา้มา เด็กรุ่นใหม่เลยพากนัไปเห่อเพลงสมยัใหม่

กนัหมด จนเด๋ียวน้ีไม่รู้แลว้ว่าลาํตดัคืออะไร เคยมีคนติดต่อให้ลองเอาลาํตดัไปใส่ดนตรีเพลง

สมยัใหม่ แต่เรากไ็ม่เอา เพราะรู้สึกว่ามนัไม่เขา้กนั ลาํตดัตอ้งใชก้ลองเท่านั้นมนัถึงจะเร้าใจถึง

ทาํไปกอ็ยูไ่ดไ้ม่นาน... 

 

              เช่นเดียวกบัคาํกล่าวสนบัสนุนของแม่เพลงนางศรีนวล ขาํอาจ(2552)จากการสมัภาษณ์

ผา่นรายการโทรทศัน์รายการเดียวกนั กล่าวสนบัสนุนความคิดเก่ียวกบัการประยกุตก์ารแสดงลาํตดั

และการอนุรักษล์าํตดัไวว้่า  
 

 เคยไดย้นิมาบา้งว่ามีคนเอาเพลงลาํตดัมาประยกุตเ์ป็นแบบแรพ แบบนั้นมนัไม่ใช่การ

อนุรักษแ์ลว้ แต่มนัคือการทาํลาย การอนุรักษม์นัควรจะคงรูปแบบเดิมๆ ไว  ้ซ่ึงท่ีผ่านมาเราก็ได้

เขา้ไปสอนตามโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ เขียนเน้ือเพลงให้เขาเล่นกนัเองง่ายๆ...แต่ก็อยาก

ใหท้างรัฐ และรายการทีวีต่างๆ ช่วยกนัอนุรักษโ์ดยการเอาลาํตดัหรือเพลงพื้นบา้นไทยอื่นๆ มา

เผยแพร่ทางโทรทศัน์วนัละ 10 นาที 20 นาที ใหไ้ดผ้่านตาบา้ง การแสดงพื้นบา้นอยา่งลาํตดัท่ีสืบ

ทอดกนัมายาวนาน จะไดไ้ม่สูญหายไปจากบา้นเราค่ะ 
 

จากบทสมัภาษณ์พ่อเพลงหวงัเต๊ะและแม่เพลงศรีนวลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าพ่อเพลง

และแม่เพลงลาํตดัยงัห่วงใยและตอ้งการอนุรักษ์การแสดงลาํตดัโดยการรักษาวิธีและรูปแบบการ

แสดงแบบเดิมไว ้
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 ปัจจุบนัน้ีแมก้ารแสดงลาํตดัจะหาชมค่อนขา้งยาก แต่ก็ยงัมีกลุ่มพ่อเพลงแม่เพลงลาํตดั

บางกลุ่มในภาคกลางท่ียงัอนุรักษ์การแสดงพ้ืนบ้านไวใ้ห้ลูกหลานไดช้ม โดยยงัรับงานแสดงอยู่

ไดแ้ก่ คณะหวงัเต๊ะ จงัหวดัปทุมธานี คณะแม่อุ่นเรือน กรุงเทพมหานคร และคณะจรัญบ่อตาโล 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นตน้    

คณะลาํตดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ เน่ืองจากมีประวติัความเป็นมา

ยาวนานและคนทัว่ไปรู้จกักนัดี จนมีวลีหน่ึงท่ีกล่าวว่า “นึกถึงหวังเต๊ะกจ็ะนึกถึงลาํตัด ถ้าหากนึกถึง   
ลาํตัดกจ็ะนึกถึงหวังเต๊ะ” ลาํตดัคณะหวงัเต๊ะก่อข้ึนโดยนายหวงัดี นิมาหรือท่ีคนทัว่ไปในปัจจุบนั

เรียกขานว่า“หวงัเต๊ะ” เน่ืองจากเป็นผูแ้สดงท่ีสืบทอดการแสดงลาํตดัมาจากบิดา(นายหวงัเต๊ะ นิมา) 

นายหวงัดีจึงนาํช่ือบิดามาตั้ งเป็นช่ือคณะว่า “ลาํตดัหวงัเต๊ะ” นายหวงัดี นิมาไดรั้บการยกย่องเป็น

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นประเภทลาํตดั พ.ศ. 2531 ปัจจุบนัป่วยเป็นมะเร็งท่ีเส้น

เสียง นางศรีนวล ขาํอาจภรรยาของนายหวงัดี นิมา จึงทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้คณะแทน ความสามารถ

ทางการแสดง การสืบทอดและสืบสานการแสดงลาํตดัของนางศรีนวล ขาํอาจ ทาํให้ไดรั้บรางวลั

ศิลปินดีเด่น สาขาการแสดงพ้ืนบา้นลาํตดั จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2542 

การแสดงลาํตัดเป็นการแสดงพ้ืนบ้านท่ีมีนักวิชาการหลายแขนงสนใจศึกษา ทั้ ง

ทางดา้นมานุษยวิทยาและคติชนวิทยา ท่ีมุ่งศึกษาประวติัความเป็นมา รูปแบบ เน้ือหา ทาํนองเพลง 

ค่านิยม วฒันธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ ไดแ้ก่ วาสนา ตน้สารี(2523) ศึกษาประวติัความความ

เป็นมา รูปแบบการแสดง เน้ือหา และค่านิยมของการแสดงลาํตัด วฒันะ บุญจบั(2532) ศึกษา  

จงัหวะและทาํนองเพลงฉ่อยและลาํตดั ทาํใหเ้ห็นถึงกลวิธีการร้องลาํตดัท่ีมีจงัหวะกระแทกกระทั้น

และรวดเร็ว และ วิชา เชาวศิ์ลป์(2543) ศึกษาทาํนองเพลงลาํตดัและทาํนองเพลงท่ีปรากฏในการ

แสดงลาํตดั ส่วนดา้นภาษา ยงัมีผูศึ้กษาอยูจ่าํนวนนอ้ย ส่วนใหญ่จะศึกษาเน้ือหาการใชภ้าษาในการ

แสดงลาํตดัโดยจะแทรกอยูใ่นเน้ือหาบางส่วนของวิทยานิพนธ ์แต่ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาทางดา้นการใช้

ภาษาเพ่ือการส่ือสารของการแสดงพื้นบา้นประเภทน้ี  

การแสดงลาํตัดนั้ นเป็นการส่ือสารท่ีแตกต่างจากการส่ือสารระหว่างบุคคลใน

สถานการณ์อ่ืนๆ กล่าวคือ การส่ือสารระหว่างบุคคลคู่ส่ือสารจะผลดักนัเป็นผูส่้งสารและผูรั้บสาร 

ขณะท่ีการส่ือสารการแสดงลาํตดัผูส่้งสารหลกั คือผูแ้สดง และผูรั้บสารหลกั คือ ผูช้ม ระหว่างท่ีผู ้

แสดงกาํลงัแสดงอยู่นั้น การแสดงดังกล่าวจะมีการส่ือสารระหว่างผูแ้สดงด้วยกันเองและการ

ส่ือสารระหว่างผูแ้สดงกบัผูช้มซอ้นอยูด่ว้ยเพ่ือใหผู้ช้มไดรั้บความบนัเทิงจากการแสดงนั้น  
 

ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการแสดงลาํตดัในฐานะท่ีเป็นสถานการณ์การส่ือสารหน่ึง 

โดยสนใจศึกษาการแสดงลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะ ตามแนวชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร เพ่ือหา
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คาํตอบว่าสถานการณ์ดงักล่าวมีเหตุการณ์ส่ือสารอะไรบา้ง แต่ละเหตุการณ์มีองค์ประกอบและมี

การใชภ้าษาในการส่ือสารอยา่งไร  

วิธีการศึกษาตามแนวชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสารนั้นไฮมส์(Hymes, 1974) เป็นผู ้

ริเร่ิมคนแรก เขาไดเ้สนอแนวคิดน้ีไวใ้นหนังสือ เร่ือง Foundations in Sociolinguistics : An 

Ethnographic Approach เดิมไฮมส์ใชช่ื้อว่า“ทฤษฎีชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการพูด” (Ethnography of 

speaking) แลว้ต่อมาก็เปล่ียนมาใช้คาํว่า“ชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร” (Ethnography of 

communication) เป็นการศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารหรือการพูดในสถานการณ์การส่ือสารหน่ึงๆ 

ท่ีประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารซ่ึงจะถกูกาํหนดจากการกระทาํต่างๆท่ีมีกฎและบรรทดัฐานการใช้

ภาษาของชุมชนเป็นตวัควบคุมการกระทาํ โดยแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 

8 ประการท่ีรวมเรียกว่า SPEAKING ไดแ้ก่ กาลเทศะหรือฉาก(scene) ผูร่้วมเหตุการณ์(participants) 

จุดหมาย(ends) การลาํดบัวจันกรรม(act sequence) กุญแจ(key) เคร่ืองมือ(instrumentalities) บรรทดั

ฐานของปฏิสัมพนัธ์และการตีความ(norms of interaction and interpretation) และประเภทการ

ส่ือสาร(genre) ท่ีจะช่วยทาํใหเ้ห็นภาพของเหตุการณ์ส่ือสารไดช้ดัเจนมากข้ึน  

ต่อมามีนักภาษาศาสตร์ท่ีสนใจศึกษาแนวคิดดังกล่าว คือ ซาวิลล์-ทรอยก์(Saville 

Troike ,1982: 26-28)ท่ีไดน้าํแนวคิดไฮมส์มาปรับใช ้ซ่ึงซาวิลล-์ทรอยกไ์ดเ้สนอกรอบการวิเคราะห์

โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วยคือ สถานการณ์ส่ือสาร(communicative situation)เหตุการณ์ส่ือสาร

(communicative event) และวจันกรรมส่ือสาร(communicative act) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สถานการณ์ส่ือสาร(communicative situation)  เป็นหน่วยใหญ่ท่ีสุดในการวิเคราะห์

ซ่ึงเป็นบริบทท่ีเกิดข้ึนในการส่ือสารเช่น การพิจารณาคดีในศาล(a court trial) การประมูล(an 

auction) การนัง่รถไฟ(a train ride) เป็นตน้ แมว้่าจะมีการเปล่ียนสถานท่ีแต่ก็ยงัเป็นสถานการณ์เดิม

หากมีกิจกรรมหลากหลายเกิดข้ึนในเวลาท่ีแตกต่างกนั เช่น สถานการณ์ส่ือสารการเดินทางโดย

รถไฟ เคร่ืองบิน รถโดยสารประจาํทางหรือรถยนต ์ ขณะเดียวกนัถา้สถานท่ีเดิมสถานการณ์ส่ือสาร

ก็อาจจะเปล่ียนไปก็ได ้ เช่น สถานการณ์ส่ือสารการประมูลขณะเปิดการประมูลกบัสถานการณ์

ส่ือสารหลงัการปิดประมลูซ่ึงเกิดข้ึนในสถานท่ีเดียวกนั 

2. เหตุการณ์ส่ือสาร(communicative event) เป็นหน่วยพ้ืนฐานท่ีใชบ้รรยายชาติพนัธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสาร คือเหตุการณ์ท่ีผูพู้ดใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการซ่ึง

เหตุการณ์ส่ือสารหน่ึงๆจะสิ้ นสุดเม่ือมีการเปล่ียนผู ้ร่วมสถานการณ์หลัก เปล่ียนบทบาท

ความสัมพนัธ์ของผูร่้วมสถานการณ์ หรือมีการเปล่ียนจุดมุ่งหมายของความสนใจ นอกจากน้ี

ขอบเขตของเหตุการณ์ส่ือสารอาจถูกกาํหนดโดยระยะเวลาของความเงียบหรือการเปล่ียน

อากปักิริยาของผูร่้วมเหตุการณ์ 
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3.  วจันกรรมส่ือสาร(communicative act) เป็นองค์ประกอบภายในเหตุการณ์ส่ือสาร 

หมายถึง ถอ้ยคาํหรือการกระทาํท่ีส่ือความหมายตามเจตนาของผูพ้ดูในการส่ือสารโดยอาจจะอยู่ใน

รูปของวจันภาษาและอวจันภาษา เช่น การเลิกคิ้ว การสัง่ การถาม เป็นตน้  

มูเรียล ซาวิลล-์ทรอยก์( Muriel Saville Troike, 1982: 27)กล่าวไวว้่า สถานการณ์-

ส่ือสาร 1 สถานการณ์สามารถประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารหลายเหตุการณ์ เช่น ในงานเล้ียงงาน

หน่ึง อาจมีเหตุการณ์การแสดงบนเวที มีเหตุการณ์การสนทนาระหว่างผูร่้วมงานหลายคน มี

เหตุการณ์การกล่าวปราศรัยของเจ้าภาพ  และเหตุการณ์ส่ือสาร 1 เหตุการณ์จะประกอบด้วย           

วจันกรรมส่ือสารหลายวัจนกรรม เช่น เหตุการณ์ส่ือสารการกล่าวปราศรัยของเจ้าภาพใน

สถานการณ์งานเล้ียงอาจประกอบด้วยวจันกรรมทักทาย เพ่ือทักทายผูท่ี้มาร่วมงาน วจันกรรม

ขอบคุณเพ่ือขอบคุณแขกผูม้าร่วมงาน เป็นต้น  และในเหตุการณ์ส่ือสาร 1 เหตุการณ์  ควรมี

องคป์ระกอบ 10 ประการ ไดแ้ก่ ชนิดของเหตุการณ์(genre) หวัเร่ือง(topic) วตัถุประสงคห์รือหนา้ท่ี

(purpose or function) กาลเทศะหรือเวลา-สถานท่ี(setting) ผูร่้วมเหตุการณ์(participant) รูปแบบการ

ส่ือสาร(message form) เน้ือหาการส่ือสาร(message content) การลาํดบัวจันกรรม(act sequence)   

กฎการปฏิสมัพนัธ(์rule for interaction) และบรรทดัฐานของการตีความ(norm of interpretation)  
 

ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะโดยใชแ้นวคิดชาติพนัธุ์วรรณนา

แห่งการส่ือสารดงักล่าว เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์การส่ือสาร เหตุการณ์ส่ือสารและลาํดบั    

วจันกรรมในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั  และการใชภ้าษาในการแสดงลาํตดั ซ่ึงจะทาํให้

เขา้ใจพฤติกรรมและวฒันธรรมการแสดงลาํตดัในสงัคมไทยไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 
2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1  เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั 

2.2เพ่ือศึกษารูปแบบและองคป์ระกอบของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลาํตดั 

2.3 เพ่ือวิเคราะห์การใชภ้าษาในการแสดงลาํตดั 

 

3.  สมมุตฐิานของการศึกษา 
3.1 การแสดงลาํตดัเป็นสถานการณ์ส่ือสารท่ีประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารหลาย

เหตุการณ์ท่ีมีการเรียงลาํดบัเป็นระบบ 
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3.2 เหตุการณ์ส่ือสารในการแสดงลาํตดัแต่ละเหตุการณ์มีองค์ประกอบ 10 ประการ

ได้แก่ ชนิดของเหตุการณ์ หัวข้อ วตัถุประสงค์ กาลเทศะ ผูร่้วมเหตุการณ์ รูปแบบการส่ือสาร 

เน้ือหาการส่ือสาร ลาํดบัวจันกรรม กฎการปฏิสมัพนัธแ์ละบรรทดัฐานของการตีความ 

3.3 สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัส่วนใหญ่เป็นวจันกรรมการต่อว่า 

 

4.  ขอบเขตของการศึกษา 
4.1 ศึกษาการแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะท่ีรับงานแสดงตามงานมหรสพหรือเทศกาล

ต่างๆจาํนวน 5 คร้ัง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 

4.2 ข้อมูลท่ีนํามาศึกษาคร้ังน้ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีถ่ายทอดจากการแสดงสด การ

สมัภาษณ์พ่อเพลง แม่เพลง และผูช้มการแสดงและการสงัเกตอยา่งมีส่วนร่วม 

 

 5.  นิยามศัพท์  

การแสดงลาํตดั หมายถึง การแสดงเพลงพ้ืนบา้นท่ีมีลกัษณะเป็นการร้องกลอนเพลง

และการพูดโตต้อบกนัไปมาระหว่างนักแสดงฝ่ายชายและนักแสดงฝ่ายหญิง อาจมีเพลงพ้ืนบา้น

อ่ืนๆปรากฏร่วมดว้ย เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะท่ีสาํคญัคือ กลองรํามะนา ฉิ่งและกรับ รวมทั้ ง

กลองตะโพน ในงานวิจยัฉบบัน้ีหมายถึงการแสดงลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะ 

 

6. วธิีดําเนินการวจิยั 
ผูว้ิจยัมีวิธีการดาํเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดงัน้ี 

6.1 ศึกษาแหล่งขอ้มลูจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการ

ส่ือสารและการแสดงลาํตดั ตลอดจนการสมัภาษณ์ผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการแสดงลาํตดั 

6.2 การเก็บขอ้มลู 

  6.2.1 ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษา 

   ผูว้ิจัยใช้ข้อมูลจากการแสดงลาํตัดคณะหวงัเต๊ะ จากการแสดงสดงาน

ต่างๆระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 จาํนวน 5 คร้ัง ทั้งน้ี

เน่ืองจากผูว้ิจัยไดส้ัมภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ หัวหน้าคณะลาํตดัหวงัเต๊ะแลว้พบว่า ลาํตดัคณะ

หวงัเต๊ะมีการแสดงเฉล่ียเดือนละคร้ังเท่านั้นและผูว้ิจยัเห็นว่าขอ้มูลจากการแสดงลาํตดัจาํนวน 5 

คร้ังเป็นขอ้มลูท่ีเพียงพอสาํหรับการวิเคราะห์โครงสร้างการส่ือสาร เหตุการณ์ส่ือสารและวจันกรรม

ส่ือสารการแสดงลาํตดั ไดแ้ก่ 
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   1.  การแสดงลาํตัดงานเทศกาลชมปลาโลมาท่ีท่าข้าม  เทศบาลตําบล       

ท่าข้าม บริเวณเชิงสะพานเทพหัสดิน(สะพานขา้มแม่นํ้ าบางประกง) อาํเภอบางประกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลาในการแสดงประมาณ 1 ชัว่โมง 30 

นาที 

   2.  การแสดงลาํตัดงานเทศกาลลอยกระทง ท่ีสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา ตาํบลแหลมฉบงั  อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 รวม

ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที 

   3.  การแสดงลาํตดังานหา้ธนัวามหาราช ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกลาง

แดด อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์ เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลาในการแสดง

ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที 

   4.  การแสดงลาํตดังานทาํบุญข้ึนบ้านใหม่ ตาํบลบางเมืองใหม่ อาํเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลาในการแสดงประมาณ 3 

ชัว่โมง 

   5.  การแสดงลาํตดังานพระราชทานเพลิงศพท่ีวดัประชารังสรรค์ ตาํบล 

บางกรวย อาํเภอบางเลน จงัหวดันนทบุรี เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลาในการ

แสดงประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที 

   6.2.2 วิธีการเก็บขอ้มลู 

   ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากข้อมูลภาคสนามคือ การแสดงลาํตัดคณะ

หวงัเต๊ะท่ีรับเล่นตามงานมหรสพและสถานท่ีต่างๆ จาํนวน 5 คร้ัง โดยการสงัเกต การจดบนัทึก การ

บนัทึกเสียงและภาพการแสดงตั้ งแต่เร่ิมการแสดงไปจนจบการแสดง รวมทั้ งบรรยากาศก่อนและ

หลงัการแสดงแลว้นําข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกการแสดงมาถอดเสียงเป็นตัวอกัษรภาษาไทย 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัสมัภาษณ์สมาชิกผูเ้ก่ียวขอ้งคณะหวงัเต๊ะทั้งนกัแสดงชาย นักแสดงหญิงและนัก

ดนตรีท่ีทราบรายละเอียด รวมทั้งผูช้มการแสดงท่ีเต็มใจใหข้อ้มูลแก่ผูว้ิจยัทั้ งอย่างเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ส่ือสารและเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเป็นระบบแบบแผนอย่าง

ชดัเจน แลว้นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัอย่างเป็นระบบตามแนวชาติ

พนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสารรวมทั้งวิเคราะห์การใชภ้าษาท่ีปรากฏในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร 
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6.3 การวิเคราะห์ขอ้มลู  

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดและทฤษฎีชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสารของ

ไฮมส์(Hymes, 1974) และซาวิลล์-ทรอยก์(Saville Troike, 1982) โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูล

ออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

   6.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์ส่ือสาร  

  ผูว้ิจยัวิเคราะห์โครงสร้างของสถานการณ์การส่ือสารการแสดงลาํตดัตาม

แนวคิดของไฮมส์ และซาวิลล-์ทรอยก์ โดยพิจารณาว่าประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารใดบา้งและ

เรียงลาํดบัอยา่งไร 

   6.3.2 วิเคราะห์เหตุการณ์ส่ือสาร 

  ผูว้ิจัยวิเคราะห์เหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตัด 

โดยพิจารณาองค์ประกอบในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารตามแนวการวิเคราะห์องค์ประกอบของ

เหตุการณ์ส่ือสารทั้ง 10 ประการ ของซาวิลล-์ทรอยก ์ไดแ้ก่ ชนิดของเหตุการณ์(genre) หัวขอ้หรือ

หวัเร่ือง(topic) วตัถุประสงค์หรือหน้าท่ี(purpose or function) กาลเทศะหรือเวลา-สถานท่ี(setting)  

ผูร่้วมเหตุการณ์(participant) รูปแบบการส่ือสาร(message form) เน้ือหาการส่ือสาร(message 

content) การลาํดบัวจันกรรม(act sequence) กฎการปฏิสัมพนัธ์(rule for interaction)และบรรทดั

ฐานของการตีความ(norm of interpretation) โดยพรรณาขอ้มูลท่ีปรากฏของแต่ละองค์ประกอบใน

แต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร  

   6.3.3 วิเคราะห์วจันกรรมส่ือสาร 

  ผูว้ิจัยวิเคราะห์ว ัจนกรรมในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารตามแนวคิดเร่ือง      

วจันกรรมของจอห์น อาร์ เซอร์ล(John R. Searle, 1969) ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจะใช้หน่วยในการ

วิเคราะห์วจันกรรมจากคาํพดู และกิริยาท่าทางของผูร่้วมเหตุการณ์ท่ีมีเจตนาในการพูดและแสดง

การกระทาํนั้นๆ  

6.4 สรุปผล อภิปรายผลและนาํเสนอผลงานในรูปแบบวิทยานิพนธ ์

  

7.  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 
7.1 สมุดบนัทึก ปากกา ดินสอ สาํหรับการจดบนัทึก 

7.2  เคร่ืองบนัทึกเสียงและแถบบนัทึกเสียง 

7.3 กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งถ่ายวีดีทศันแ์ละแถบบนัทึกภาพ 
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8.  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 8.1 แหล่งขอ้มลูเอกสาร 

   8.1.1 หอ้งสมุดคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

8.1.2หอสมุดกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

   8.1.3 หอสมุดกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตวงัท่าพระ 

 8.2 แหล่งขอ้มลูภาคสนาม 

  การแสดงลาํตดัคณะหวงัเตะ๊ตามสถานท่ีต่างๆ 

 

9.  เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดจ้าํแนกเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่

1) เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีทางชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร 2) เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัทฤษฎีวจันกรรม 3) งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสารและการ

แสดงลาํตดั ดงัต่อไปน้ี 

 

 9.1  เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคดิทฤษฎทีางชาตพินัธ์ุวรรณนาแห่งการส่ือสาร 
  ไฮมส์(Hymes, 1974) เป็นคนแรกท่ีใช้คาํว่า Ethnography of speaking (ชาติพนัธุ์

วรรณนาแห่งการพูด) เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาภาษาเพื่อการส่ือสารแนวใหม่  และต่อมาไฮมส์ 

เปล่ียนมาใช้คาํว่า Ethnography of communication(ชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร)ไฮมส์

(Hymes, 1974: 8,98) อธิบายว่า การศึกษาชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสารเป็นส่วนหน่ึง

ภาษาศาสตร์สังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร เพ่ือเป็นแนวทางท่ีมุ่งศึกษารูปแบบของการสนทนา

ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบการสนทนา ในฐานะท่ีเป็นรูปแบบของพฤติกรรมการส่ือสารทางวฒันธรรมของ

แต่ละสงัคมซ่ึงไฮมส์ เช่ือว่าผูใ้ชภ้าษาตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาส่ือสารทั้งสามตัถิยะ

ภาษา ( linguistic competence) และท่ีสําคัญต้องมีความสามารถเ ร่ืองสามัต ถิยะ ส่ือสาร

(communicative competence) เพ่ือเขา้ใจและรู้กฎการใชภ้าษาพูดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถ

ของบุคคลในกลุ่มชนนั้น 

 ไฮมส์( Hymes, 1974) ไดเ้สนอแนวคิดการศึกษาบทบาทของภาษาในการส่ือสารของ

คนในชุมชน ว่ามีวิธีการใชภ้าษา หน้าท่ี ศิลปะการพูดและความหมายของถอ้ยคาํท่ีเกิดจากเจตนา

ของผูพ้ดู หรือเรียกว่า “วจันกรรม”อยา่งไร ไฮมส์(Hymes, 1974, อา้งถึงใน อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 

2550: 182-184) มีความคิดหลกัในการวิเคราะห์ คือ การเขา้ถึงพฤติกรรมการพดูหรือการส่ือสารจาก

มุมมองของมโนทศัน์ท่ีเรียกว่า เหตุการณ์ส่ือสาร (speech event / communicative event) ซ่ึงหมายถึง 
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เหตุการณ์ท่ีผูพู้ดใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารตามวตัถุประสงค์ท่ีเขาต้องการ เช่น การทกัทาย การอาํลา      

การอวยพร  การแสดงความเสียใจ การกล่าวเปิดงาน เป็นตน้ โดยไดเ้สนอแนวทางในการวิเคราะห์

ภาษาตามแนวชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร ว่าในเหตุการณ์ส่ือสารหน่ึงๆจะตอ้งประกอบดว้ย

องคป์ระกอบ 8 ประการ ท่ีเรียกโดยยอ่ว่า SPEAKING ดงัน้ี 

   1.  S = Setting หรือScene (กาลเทศะหรือฉาก) กาลเทศะ หมายถึง เวลา

และสถานท่ีซ่ึงเป็นสภาวะแวดลอ้มทางกายภาพของเหตุการณ์ส่ือสาร เช่นตอนเท่ียงในโรงอาหาร 

ตอนเยน็ท่ีบา้น เป็นตน้ ส่วนฉาก หมายถึง สภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นนามธรรมท่ีมีผลทางดา้นจิตใจของ

ผูร่้วมเหตุการณ์ เช่น การสร้างฉากใหดู้ต่ืนเตน้ในหนงัผจญภยั ใหดู้น่ากลวัในหนงัผ ีเป็นตน้  

   2.  P = Participants (ผูร่้วมเหตุการณ์) หมายถึง ผูพู้ด กบั ผูฟั้งหรือผูส่้ง

สารกบัผูรั้บสาร เช่น การฟังพระเทศน์ การหาเสียงเลือกตั้ง หรือทั้งสองฝ่ายอาจเล่นบทสลบักนัเป็น

ผูพ้ดูกบัผูฟั้ง   

   3.  E=Ends (จุดหมาย) หมายถึง เป้าหมายหรือผลลพัธ์ท่ีผูร่้วมเหตุการณ์

ประสงคจ์ะไดจ้ากการส่ือสาร และหมายถึงเป้าหมายของทั้งเหตุการณ์ส่ือสารดว้ย เช่น ในเหตุการณ์

พิพากษาคดีในศาล ผูร่้วมเหตุการณ์แต่ละคนมีจุดมุ่งหมายต่างกัน แต่ทั้ งเหตุการณ์มีจุดหมาย

เดียวกนัในสงัคม คือ ตดัสินความดว้ยความยติุธรรม 

   4.  A=Act sequence (การลาํดบัวจันกรรม) หมายถึง รูปแบบและเน้ือหา

ของคาํพูด ไดแ้ก่ ถอ้ยคาํท่ีใช้ คืออะไร ใช้อย่างไร เรียงลาํดบัอย่างไร ในการวิเคราะห์หน่วยของ

ถอ้ยคาํท่ีเรียกว่า วจันกรรม ซ่ึงหมายถึง ถอ้ยคาํท่ีใชส่ื้อความหมายตามเจตนาของผูพู้ด ท่ีผูว้ิเคราะห์

ตอ้งแยกและเรียงลาํดบัอยา่งชดัเจนว่าวจันกรรมใดเกิดก่อนเกิดหลงั เพ่ือใหเ้ห็นกฎของสงัคม 

   5.  K= Key (กุญแจ) หมายถึง นํ้ าเสียง ท่าทาง อารมณ์หรือสีสันในการ

ส่ือสาร เช่นส่ือสารแบบเอาจริงเอาจงั แบบโอ่อ่าหรูหรา แบบถากถาง แบบเยาะเยย้ แบบโออ้วด เป็น

ตน้ 

   6.  I = Instrumentalities (เคร่ืองมือ) หมายถึง การเลือกวิธีการส่ือสารว่าตวั

ภาษาท่ีใชเ้ป็นแบบใด เช่น พูดปากเปล่า เขียน โทรศพัท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) เป็นตน้ 

รวมถึงการเลือกใชว้ิธภาษาว่าการใชภ้าษามีลกัษณะอย่างไร กล่าวคือ ใชภ้าษามาตรฐานหรือภาษา

ยอ่ย ใหท้าํเนียบภาษาใด เช่น ภาษาทางการ ภาษากฎหมาย ภาษาโฆษณา เป็นตน้ มีการสลบัภาษา

หรือไม่  

   7.  N = Norms of Interaction and Interpretation (บรรทดัฐานของ

ปฏิสัมพนัธ์และการตีความ) หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของการพูดหรือการส่ือสาร ท่ีผูพู้ดใชเ้พ่ือมี

ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัผูฟั้ง กฎเหล่าน้ีตอ้งตีความดว้ยความรู้ทางวฒันธรรมของคนในสงัคมนั้นๆ 
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เช่น ความค่อย-ดงัของการพูด ความเงียบ การใชภ้าษาท่าทาง การมองตาผูฟั้ง การใชมื้อประกอบ  

เป็นตน้ 

   8.  G = Genre (ประเภทการส่ือสาร) หมายถึง ประเภทของถอ้ยคาํท่ีใชใ้น

การส่ือสาร ท่ีมกัมีช่ือเรียกเฉพาะ เช่น ร้อยกรอง ปริศนาคาํทาย บทสวดมนต ์คาํนาํ เป็นตน้ 

ไฮมส์( Hymes, 1974) กล่าวว่า หากวิเคราะห์องคป์ระกอบเหล่าน้ีทั้ งหมดจะทาํให้เห็น

ภาพของเหตุการณ์ส่ือสารไดช้ดัเจน 
  
  มูเรียล ซาวิลล์-ทรอยก์(Muriel Saville Troike, 1982) นักวิชาการแนวชาติพนัธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสารอีกคนท่ีไดด้าํเนินการศึกษาตามรอยทฤษฎีของไฮมส์ และสร้างกรอบการ

วิเคราะห์ทฤษฎีชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร โดยแบ่งหน่วยท่ีใชก้ารส่ือสารออกเป็น 3 หน่วย 

คือ สถานการณ์ส่ือสาร(communicative situation)  เหตุการณ์ส่ือสาร(communicative event) และ       

วจันกรรมส่ือสาร(communicative act) ซ่ึงเหตุการณ์ส่ือสารถือเป็นหน่วยท่ีสําคัญ สถานการณ์

ส่ือสารหน่ึงสถานการณ์ประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารหลายเหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร

ประกอบดว้ยวจันกรรมส่ือสารหลายวจันกรรม  

การวิเคราะห์เหตุการณ์ส่ือสารจะตอ้งอาศยัองค์ประกอบของการส่ือสาร(components 

of communication) มูเ รียล  ซาวิลล์-ทรอยก์ ดัดแปลงมาจากองค์ประกอบ  8 ประการ 

(SPEAKING)ของไฮมส์ เป็นองคป์ระกอบ 10 ประการ(Muriel Saville Troike, 1982: 138 และ อา้ง

ถึงใน อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ,์ 2550: 185-186) มีดงัน้ี  

 1. ชนิดของเหตุการณ์ (Genre or kinds of event )  เช่น การทกัทาย การ

สนทนา การบรรยาย เร่ืองเล่าเร่ืองตลก เป็นต้น ชนิดของเหตุการณ์มกัไปด้วยกันกับช่ือของ

เหตุการณ์เสมอ 

2. หัวเร่ือง (Topic) หรือจุดมุ่งเน้นของเหตุการณ์ส่ือสารว่ากล่าวถึงเร่ือง

อะไร 

3. วตัถุประสงคห์รือหนา้ท่ี (Purpose or Function) คือ จุดมุ่งหมายหลกัใน

การปฏิสมัพนัธข์องผูร่้วมสถานการณ์ของผูร่้วมสถานการณ์แต่ละคน 

4. กาลเทศะหรือเวลา-สถานท่ี (Setting) คือ สถานท่ีส่ือสาร เวลาของวนั 

ฤดูของปี และแง่มุมต่างๆทางกายภาพของเหตุการณ์ส่ือสาร เช่น การจดัวางเฟอร์นิเจอร์ ขนาดหอ้ง 

เป็นตน้ 
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องคป์ระกอบทั้ง 4 อยา่งขา้งตน้รวมเรียกว่า scene ซ่ึงหมายถึงปริบทนอก

ตวับุคคลในเหตุการณ์ส่ือสาร คาํถามท่ีใชต้รวจสอบ scene ว่าพรรณนาครบหรือไม่คือ เหตุการณ์

ส่ือสารนั้นเป็นเหตุการณ์ชนิดใด เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร ทาํไมจึงเกิดข้ึนและเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือไร 

5. ผูร่้วมเหตุการณ์ (Participant) คือผูท่ี้มีส่วนร่วมให้เหตุการณ์ส่ือสาร

นั้นๆ ซ่ึงรวมถึงการพิจารณา อาย ุเพศ ชาติพนัธุ ์ฐานะทางสงัคม และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง คาํถามท่ีใชคื้อ

ใครมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ 

6. รูปแบบการส่ือสาร  (Message form) องค์ประกอบน้ีเหมือนกับ

Instrumentalities ของไฮมส์ รวมถึงการใชเ้สียง(vocal)หรือไม่ใชเ้สียง(non-vocal) และลกัษณะของ

รหสัท่ีใช ้เช่น ใชว้จันภาษา(verbal)หรืออวจันภาษา(nonverbal) นอกจากน้ียงัดูว่ามีการใชภ้าษาใด

และมีการสลบัภาษา(code switching)หรือไม่ 

  7. เน้ือหาการส่ือสาร (Message content) การส่ือสารเป็นเร่ืองเก่ียวกับ

อะไร ประเด็นสาํคญัไดแ้ก่อะไรบา้ง เป็นตน้ 

8. การลาํดับวัจนกรรม (Act sequence) เหมือนกันกับไฮมส์ คือ การ

เรียงลาํดับวัจนกรรมส่ือสารท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสาร ทั้ งน้ีรวมถึงการผลัดกันพูดและ

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดซอ้นกนั(overlapping phenomena) 

  9. กฎการปฏิสมัพนัธ ์(Rule for interaction) ไดแ้ก่ การอธิบายกฎของการ

ใชภ้าษาพดูและคาํพดู สามารถนาํไปใชไ้ดก้บัเหตุการณ์ส่ือสาร กฎเช่นน้ีเกิดจากค่านิยมของชุมชน

ภาษาแต่ละชุมชนและเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการแสดงออก อาจเห็นกฎเหล่าน้ีไดจ้ากคาํพงัเพย

และสุภาษิตและกฎหมายของชุมชนนั้นๆ 

  10. บรรทัดฐานของการตีความ(Norm of interpretation) สร้างข้ึนจาก

มาตรฐานของความเข้าใจของสมาชิกในชุมชนภาษาร่วมกัน หมายรวมถึงความรู้ทั ่วไปท่ีมีอยู่

ร่วมกนั ขอ้สมมติฐานทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ความเขา้ใจร่วมกนัของชุมชนภาษานั้นๆ 

  

 9.2 เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคดิทฤษฎีวจันกรรม 
สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง(2549: 61,68) อธิบายเก่ียวกบัทฤษฎีวจันกรรม(speech act theory) 

คือ การศึกษาความหมายของถอ้ยคาํท่ีส่ือตามเจตนาของผูพ้ดูในประโยคนั้นๆ ผูท่ี้ศึกษาคนแรกคือ 

จอห์น แอล ออสติน(John L. Austin) เป็นนักปรัชญาไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัการศึกษาภาษา

ไม่ใช่เพียงการศึกษารูปประโยคหรือการบอกเล่าเน้ือความเท่านั้น แต่ยงัตอ้งศึกษาถึงการนาํไปใช้

แสดงการกระทาํ เช่น การขอร้อง การสั ่ง  การแสดงความรู้สึก ท่ีผูพู้ดมีเจตนาส่ือความหมายผ่าน

ถอ้ยคาํซ่ึงทุกคร้ังท่ีผูพ้ดูกล่าวถอ้ยคาํกบัผูฟั้งจะเกิดระดบัขั้นของวจันกรรม 3 ลกัษณะไดแ้ก่ 

   ส
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  1.  วจันกรรมตรงตามถอ้ยคาํ(Locutionary act)  คือการใชภ้าษาเพ่ือส่ือความ โดย

ถอ้ยคาํประกอบดว้ยเสียง คาํ ประโยค ท่ีมีสามารถส่ือความหมายของคาํในภาษาและความหมายได้

ตามกฎไวยากรณ์ 

  2.  วจันกรรมปฏิบติั (Illocutionary act) คือ การท่ีผูพ้ดูกระทาํบางส่ิงบางอยา่ง โดย

ผา่นทางถอ้ยคาํ เช่น การกระทาํการบอกเล่า การกระทาํการสญัญา การกระทาํการถาม เป็นตน้ 

  3.  ผลวจันกรรม (Perlocutionary) คือ การกระทาํท่ีเป็นผลมาจากการกล่าวถอ้ยคาํ

ของผูพู้ดท่ีเกิดต่อผูฟั้ง ประสิทธิผลของวจันกรรม(Perlocutionary effect) อาจเป็นผลไปตามแผน

หรือไม่ก็ได ้

  จอห์น อาร์ เซอร์ล(John R.Searle, 1979) กล่าวว่า การกระทาํโดยใช้คาํพูดจะ

เกิดข้ึนเม่ือมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑข์องวจันกรรมนั้นๆ ถอ้ยคาํเหล่านั้นจะส่ือความหมายได้

ก็ต่อเม่ือผูพ้ดูมีคุณสมบติั 3 ประการ คือ 

  1. การกล่าวถอ้ย(Utterance act) คือ การท่ีผูพ้ดูใชค้าํ หรือประโยคในการส่ือสาร 

  2. การบ่งเน้ือความ(Propositional) คือ การบ่งเน้ือความถอ้ยคาํท่ีพูดออกมา ในรูป

ของเหตุการณ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

  3. การแสดงเจตนา(Illocutionary act) คือ ผูพ้ดูมีเจตนาในการกล่าวถอ้ยคาํออกมา 

เช่น การทกัทาย การถาม เป็นตน้ 

 เซอร์ล ยงักล่าวว่าการแสดงเจตนานั้นเป็นลกัษณะสาํคญัของการกระทาํท่ีสาํคญั

การศึกษาภาษานั้นตอ้งมีความสมัพนัธก์บัการใชพ้ดูจริงท่ีตอ้งมีการศึกษารูปภาษาและเจตนาในการ

ส่ือสารท่ีเรียกว่า วจันกรรม(Speech act) เซอร์ล โดยยึดกริยาบ่งการกระทาํ(performative verbs)  

เป็นหลกั เซอร์ลจึงแบ่งวจันกรรมออกเป็น 5 แบบ(สุจริตลกัษณ์   ดีผดุง, 2549: 73-74) ดงัน้ี  

  1. การกล่าวความจริงหรือการบอกกล่าว(เซอร์ล ใชค้าํว่า “representative” ต่อมา

เปล่ียนเป็นคาํว่า “assertive” ) เป็นการกล่าวถอ้ยคาํท่ีผูพู้ดผกูมดัตนเองอยู่กบัความจริง เช่น การ

ยืนยนั(asserting) การสรุป(concluding) การบรรยาย หรือการพรรณนา(describing) เป็นตน้ ใน

ตวัอยา่ง วจันกรรมการกล่าวยนืยนัในประโยคท่ีว่า “ผมขอยืนยนัว่า เขาทาํงานนีด้้วยตัวเอง”  

  2. การกล่าวช้ีนาํ (directive) เป็นการกล่าวถอ้ยคาํท่ีผูพู้ดพยายามกาํหนดให้ผูฟั้ง

กระทาํตามประสงคข์องผูพ้ดู เช่น การสัง่(orderring) การขอร้อง(reguesting) การถาม(questioning) 

เป็นตน้ ตวัอยา่ง วจันกรรมการสัง่ในประโยคท่ีว่า “ครูขอส่ังให้นักเรียนทาํการบ้าน” 

  3. การกล่าวผกูพนั (commissive) เป็นการกล่าวถอ้ยคาํท่ีผูพ้ดูผกูมดัตนเองต่อการ

กระทาํในอนาคต เช่น การสัญญา(promisisng) การข่มขู่(thrreatening) การยื่นขอ้เสนอหรือการ

เสนอตวั(offering) เป็นตน้ ตวัอยา่ง วจันกรรมการข่มขู่ในประโยคท่ีว่า “ผมขอบอกให้คุณระวังตัว” 

   ส
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  4. การแสดงความรู้สึก(expressive) เป็นการกล่าวถอ้ยคาํท่ีแสดงความรู้สึกและ

ทศันคติบางอยา่ง เช่น การขอบคุณ(thanking) การขอโทษ(apologizing) การทกัทาย(greeting) การ

แสดงความยินดี(congratulation) เป็นตน้ ตวัอย่าง วจันกรรมการขอบคุณในประโยคท่ีว่า “ดิฉัน
ขอบคุณมากท่ีกรุณาให้โอกาสดิฉัน” 

  5. การกล่าวประกาศ(declaration) เป็นการกล่าวถ้อยคาํท่ีมีผลทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงบางส่ิงบางอยา่ง เป็นการกระทาํท่ีผูพ้ดูตอ้งการใหผู้อ่ื้นรับรู้ เช่น การขบัออกจากศาสนา

หรือการคว ํ่าบาตร(excommunicating) การกล่าวเปิดงาน(opening a ceremony) การประกาศ

สงคราม(declaring war) การไล่ออกจากงาน(firing from employment) เป็นตน้ ตวัอย่างวจันกรรม

การไล่ออกจากงานในประโยคท่ีว่า “ผมขอไล่คุณออกจากงาน” 

  นอกจากน้ี การกล่าวถอ้ยคาํหน่ึงๆยงัอาจมีการแสดงของวจันกรรมได ้2 ลกัษณะ 

คือวจันกรรมตรง(direct speech act) และวจันกรรมออ้ม(indirect speech act) วจันกรรมตรงคือ      

วจันกรรมท่ีถอ้ยคาํสอดคลอ้งกับเจตนาของผูพู้ด  เช่น “ส่งปากกาให้ฉันหน่อย” ผูพู้ดมีเจตนา

ขอร้องตามรูปประโยคบอกเล่า และวจันกรรมออ้ม(indirect speech act) คือวจันกรรมท่ีกล่าวถอ้ยคาํ

ไม่สอดคลอ้งกบัเจตนาตามรูปประโยค เช่น “ช่วยส่งปากกาให้ฉันหน่อยได้มั้ย” ผูพู้ดมีเจตนา

ขอร้องแต่ใชรู้ปประโยคท่ีเป็นคาํถาม 

 

9.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัชาตพินัธ์ุวรรณนาแห่งการส่ือสารและการแสดงลาํตดั 
   9.3.1 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัชาตพินัธ์ุวรรณนาแห่งการส่ือสาร 
   เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร มีผูว้ิจยั

ศึกษางานประเภทต่างๆ ได้แก่ การแสดงพระธรรมเทศนาในรายการวิทยุ การปราศรัยหาเสียง

เลือกตั้งในเขต กรุงเทพมหานคร การปฏิสมัพนัธร์ะหว่างพิธีกรและวิทยากรในรายการทีวี และการ

สืบพยานในคดีอาญาในศาลไทย ดงัต่อไปน้ี 

พิกุลกานต์ รุจิราภา (2537) ศึกษาเร่ือง “การแสดงพระธรรมเทศนาทาง

วิทย:ุ การศึกษาแนวชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร” เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และพรรณนารูปแบบ

โครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสาร และเหตุการณ์ส่ือสารโดยใชข้อ้มูลการแสดงพระธรรมเทศนา

จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ความถ่ีคล่ืน F.M. 92.5 

เมกะเฮิรตซใ์นภาคเชา้เท่านั้น  

ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ส่ือสารการแสดงพระธรรมเทศนาทาง

วิทย ุสามารถแบ่งเหตุการณ์ส่ือสารออกเป็น 15 เหตุการณ์ท่ีมีการเรียงลาํดบัดงัน้ี การกล่าวเปิดการ

แสดงพระธรรมเทศนา การกล่าวคาํนมสัการโดยพุทธศาสนิกชน การถึงสรณคมณ์ การสมาทาน
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อุโบสถศีล การบอกอานิสงส์ของศีล การกล่าวคาํนมสัการโดยพระภิกษุองค์เทศก์ การอาราธนา

ธรรม การกล่าวคาํสาธุการ การประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกา และการกล่าวปิดการการแสดงพระ

ธรรมเทศนาทางวิทย ุ  เม่ือวิเคราะห์เหตุการณ์ส่ือสารอยา่งละเอียดตามองคป์ระกอบทั้ง 10 ประการ

พบว่า การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุเป็นพิธีกรรมอย่างหน่ึงท่ีมีการแสดงอย่างเป็นระบบ 

ชัดเจน แน่นอนและตายตัว เหตุการณ์ส่ือสารท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เหตุการณ์ส่ือสาร “การเทศน์” 

เน่ืองจากมีความซับซ้อนและประกอบด้วยวจันกรรมถึง 20 วัจนกรรมซ่ึงวจันกรรมหลัก คือ          

วจันกรรมเร่ิม วจันกรรมการอธิบาย และวจันกรรมการจบ 

 

 สุดาดวง เกดิโมฬี (2537)  ศึกษาเร่ือง “การศึกษาปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ ง

ผูแ้ทนราษฎรตามแนวชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร: กรณีศึกษาผูส้มคัรพรรคพลงัธรรม” เพ่ือ

ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารและพรรณนารูปแบบองค์ประกอบของเหตุการณ์

ส่ือสารต่างๆท่ีปรากฏในการปราศรัยหาเสียงตามแนวคิดชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสารของ    

ซาวิลล-์ทรอยก์ และศึกษาวจันลีลา โดยใชข้อ้มูลการปราศรัยหาเสียงของพรรคพลงัธรรมในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ส่ือสารการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ ง 

ประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารยอ่ยทั้งหมด 17 เหตุการณ์ แบ่งเป็นเหตุการณ์หลกั 4 เหตุการณ์ ดงัน้ี 

การกล่าวเปิดการปราศรัย การแนะนาํตวั การปราศรัย และการสรุป  การวิเคราะห์องคป์ระกอบของ

เหตุการณ์ส่ือสารแต่ละประเภท พบว่า ชนิดของเหตุการณ์ หวัเร่ือง วตัถุประสงค ์เน้ือหาการส่ือสาร 

และการลาํดบั วจันกรรม เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละเหตุการณ์ ส่วน รูปแบบการส่ือสาร กฎการ

ปฏิสมัพนัธ ์และบรรทดัฐานของการตีความในแต่ละเหตุการณ์มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ส่วนวจันลีลา

การปราศรัยหาเสียง พบว่า ผูพ้ดูใชก้ลวิธีโนม้นา้วใจโดยการใชก้ารซํ้ าคาํมากท่ีสุดและรองลงมาคือ 

การใชค้าํสมัผสัคลอ้งจอง 

 

ปอรรัชม์ ยอดเณร(2544)  ศึกษาเร่ือง “การศึกษาปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

พิธีกรและวิทยากรรายการสุขภาพทางโทรทศัน์ในเชิงชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร”  เพ่ือ

ศึกษากระบวนการผลิตและวิธีการกาํหนดประเด็นในการนาํเสนอ ลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

พิธีกรและวิทยากรร่วมรายการและทศันคติของผูน้าํเสนอท่ีมีต่อการชมรายการสุขภาพทางโทรทศัน ์

จากรายการโทรทศัน์ 2 รายการ คือ รายการพลิกฟ้ืนสุขภาพคนเมือง และรายการวาไรต้ีพลิกฟ้ืน

สุขภาพ โดยใชแ้นวคิดชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสารและองค์ประกอบของไฮมส์และซาวิลล์-

ทรอยก ์   

   ส
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ผลการศึกษาพบว่าแบบแผนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพิธีกรและวิทยากร

ในสถานการณ์ส่ือสารรายการพลิกฟ้ืนสุขภาพคนเมือง และรายการวาไรต้ีพลิกฟ้ืนสุขภาพ สามารถ

แบ่งเหตุการณ์ส่ือสารออกเป็น 4 เหตุการณ์ใช้เกณฑ์ตามการเปล่ียนเน้ือหาการส่ือสาร พบว่า 

สถานการณ์ส่ือสาร รายการพลิกฟ้ืนสุขภาพคนเมืองนั้น แบ่งออกเป็น 5 สถานการณ์ย่อย คือ ช่วง

เปิดรายการ ช่วงรอบรู้รอบเมือง ช่วงสุขภาพคนเมือง ช่วงปฏิทินสุขภาพ และช่วงปิดรายการ ผูว้ิจยั

เลือกวิเคราะห์ช่วงรอบรู้รอบเมืองซ่ึงสามารถแบ่งเหตุการณ์ส่ือสารได ้4 เหตุการณ์ โดยแต่ละ

เหตุการณ์ประกอบดว้ยวจันกรรม ดงัน้ี 1)การกล่าวเปิดช่วงประกอบดว้ย วจันกรรมเกร่ินนาํ  2)การ

แนะนาํวิทยากรประกอบดว้ยวจันกรรมแนะนาํวิทยากรและวจันกรรมการทกัทาย  3)การถามตอบ

ประกอบดว้ย  วจันกรรมเรียกขาน วจันกรรมอธิบาย วจันกรรมย ํ้ าเตือน และวจันกรรมสั ่งการ และ

4) การกล่าวเปิดช่วง ประกอบดว้ย วจันกรรมขอบคุณ วจันกรรมเชิญชวนและวจันกรรมการแนะนาํ

วิทยากร  

ส่วนสถานการณ์การส่ือสารรายการวาไรต้ีพลิกฟ้ืนสุขภาพ แบ่งออกเป็น 

6 สถานการณ์ยอ่ย คือช่วงเปิดรายการ ช่วงคุยกนัยามเชา้ ช่วงสวสัดีคุณหมอ ช่วงข่าวสุขภาพ ช่วง

สุขภาพครอบครัว และช่วงปิดรายการโดยเลือกวิเคราะห์ช่วงคุยกนัยามเชา้ซ่ึงสามารถแบ่งเหตุการณ์

ส่ือสารได้ 4 เหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์ประกอบด้วยวัจนกรรม ดังน้ี 1)การกล่าวเปิดช่วง

ประกอบดว้ยวจันกรรมเกร่ินนาํ 2) การแนะนาํวิทยากรประกอบดว้ย วจันกรรมแนะนาํวิทยากรและ

การทกัทาย 3) การถามตอบ ประกอบดว้ย วจันกรรมเรียกขาน เล่าความ อธิบาย และอา้งอิง และ4)

การกล่าวปิดช่วง ประกอบดว้ย วจันกรรมขอบคุณ 

ดา้นทศันคติของผูช้มท่ีมีต่อการกาํหนดรูปแบบรายการพบว่ารายการพลิก

ฟ้ืนสุขภาพคนเมืองท่ีมีวิทยากรเป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ผูรั้บชมรายการจะมีความเช่ือถือข้อมูล

มากกว่ารายการวาไรต้ีพลิกฟ้ืนสุขภาพคนเมือง ท่ีมีวิทยากรทัว่ไปเป็นคนพดูเพราะสามารถพูดโน้ม

นา้วใจใหเ้ช่ือถือไดน้อ้ย  และผูช้มรายการชอบรูปแบบรายการท่ีมีสาระและความสนุก 

 

ณศิณชัชา เหล่าตระกูล(2549) ศึกษาเร่ือง“การศึกษาสถานการณ์ส่ือสาร

การสืบพยานคดีอาญาในศาลไทยตามแนวชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร” เพ่ือวิเคราะห์

โครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารว่าประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสาร และพรรณนาองค์ประกอบของ

เหตุการณ์ส่ือสาร ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลการสืบพยานจากศาลจงัหวดันครปฐมจาํนวน 6 คดี แต่ละคดีมี

ขอ้หาท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัเลือกวิเคราะห์สถานการณ์การสืบพยานคดีอาญา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงใน

กระบวนการพิจารณาคดีท่ีสาํคญั  

   ส
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ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ส่ือสารการสืบพยานคดีอาญา โดยใช้

วตัถุประสงค์เป็นเกณฑ์ในการแยกเหตุการณ์ส่ือสาร สามารถแบ่งเหตุการณ์ส่ือสารออกเป็น 8 

ประการตามลาํดบั ดงัน้ี การเปิดการสืบพยาน การสาบานตน การถามข้อมูลส่วนตวัพยาน การ

ซกัถาม การถามคา้น การถามติง การอ่านคาํเบิกความ และการปิดการสืบพยาน  การวิเคราะห์

องคป์ระกอบของเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละประเภท พบว่า ชนิดของเหตุการณ์ หัวเร่ือง วตัถุประสงค ์

เป็นลกัษณะการหาขอ้เท็จจริง เน้ือหาการส่ือสาร เป็นการถามตอบเก่ียวกบัรายละเอียดของคดีความ 

และการลาํดบัวจันกรรมพบ 17 วจันกรรม ไดแ้ก่ สั ่ง เคารพ สาบาน อา้งอิง ถาม ตอบ เล่าความ 

อธิบาย เตือน แยง้ เนน้ย ํ้ า ขออนุญาต ขอร้อง ตอบรับ ขอบคุณ และแจง้ให้ทราบซ่ึงเกิดข้ึนสลบักนั 

วจันกรรมท่ีเด่นท่ีสุดคือ การเคารพ ส่วนรูปแบบการส่ือสาร กฎการปฏิสัมพนัธ์แบ่งเป็นพิธีกรรม 

การกล่าวขอ้ความ และการถามตอบของผูร่้วมเหตุการณ์ และบรรทดัฐานของการตีความ แสดงให้

เห็นว่าสงัคมไทยใหค้วามสาํคญักบัสถานภาพสงัคมมากกว่า 
 

9.3.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการแสดงลาํตดั 
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงลาํตดั มีผูศึ้กษาเก่ียวกบัการแสดง

ลาํตัดทั้ งในแง่ของรูปแบบการแสดงและในแง่ของทาํนองและจังหวะทั้ งเพลงลาํตัดและเพลง

พ้ืนบ้านอ่ืนๆซ่ึงมีทั้ งการศึกษาโดยใชว้ิธีการทางสัทศาสตร์และวิธีการบันทึกเป็นระบบตวัโน้ต 

ดงัต่อไปน้ี 

วาสนา ต้นสารี(2532) ศึกษาเร่ือง “ลาํตดั: การศึกษาวิเคราะห์” เพ่ือศึกษา

วิเคราะห์รูปแบบ ศิลปะการใชภ้าษา เน้ือหา วิถีชีวิตมนุษยแ์ละค่านิยมทางสงัคมท่ีปรากฏในลาํตดั 

โดยใชข้อ้มลูจากคณะลาํตดัหวงัเต๊ะ ทั้งการเก็บขอ้มลูภาคสนาม และขอ้มลูจากแถบบนัทึกเสียงท่ี

คณะลาํตดัหวงัเต๊ะบนัทึกออกจาํหน่ายในช่วงปี พ.ศ. 2525-2529 

   ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการแสดงลาํตดัแตกต่างจากการแสดงบนเวที 

เช่น ลิเกหรือเพลงพ้ืนบา้นอ่ืนๆทั้งดา้นการตั้งวงผูเ้ล่นและวงดนตรี ฉาก และตาํแหน่งในการแสดง 

ลกัษณะคาํประพนัธ์เป็นกลอนหัวเดียว มีลกัษณะการดาํเนินเร่ือง ดงัน้ี ลาํเกร่ินหน้ากลองหรือ     

บันตน ลาํไหวค้รู ลาํออกตัว ลาํสาดหรือลาํสอน ลาํลอย ลาํเก้ียว ลาํว่า ลอยดอก และร้องรับ 

ทางด้านศิลปะการใชภ้าษา มีการเลือกสรรคาํใช้ทั้ งการใช้คาํซํ้ า การซ้อนคาํ และการใช้คาํท่ีมี

ความหมายไพเราะกินใจ ดงัน้ี การใชอุ้ปมาอุปไมย ศพัท์แสลง และการแทรกคาํภาษาต่างประเทศ 

ทางดา้นเน้ือหา มีลกัษณะการสร้างความบนัเทิงดว้ยการเก้ียวพาราสี ปะทะอารมณ์ระหว่างชายและ

หญิง และการให้ความรู้ เร่ืองเพศ เศรษฐกิจ การทาํมาหากิน และวิถีชีวิต ลาํตดัสะทอ้นให้เห็นถึง

   ส
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เร่ือง ความเช่ือ คาํสอนคติสอนใจ และระบบครอบครัว ส่วนค่านิยมในสงัคมท่ีปรากฏคือ เร่ืองความ

กตญัญู การปฏิบติัของสตรี การครองเรือน เร่ืองเพศ และเร่ืองของต่างชาติ 

 

วัฒนะ บุญจับ(2532) ศึกษาเร่ือง “จงัหวะและทาํนองในเพลงฉ่อยและ   

ลาํตดั” เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างจงัหวะและทาํนองเพลงฉ่อยและลาํตดัว่ามีลกัษณะเฉพาะ

อย่างไร โดยเก็บข้อมูลภาคสนามและจากแถบบันทึกเสียงเพลงฉ่อยและลาํตดั  ศึกษาตามแนว

สทัศาสตร์ในแง่ของจงัหวะประกอบดว้ย พยางค ์การลงเสียงหนกัและการหยดุ ส่วนการศึกษาในแง่

ของทาํนอง คือเสียงสูง-ตํ่า เสียงหนัก-เบา ช่วงพิสัยของเสียง ซ่ึงมีสัมพนัธ์กบัจงัหวะท่ีปรากฏใน

เพลงฉ่อยและลาํตดั 

ผลการศึกษาพบว่า เพลงฉ่อยและเพลงลาํตดัมีความแตกต่างกนัทั้ งจงัหวะ

และทาํนอง ในแง่ของจงัหวะ พบว่า การร้องลาํตดันั้นมีจงัหวะรวดเร็วและกระแทกกระทั้นมากกว่า

เพลงฉ่อย เน่ืองจากเพลงฉ่อยมีหน่วยจงัหวะและจงัหวะหยุดน้อยกว่าลาํตดั  กล่าวคือ ลาํตดัจะมี

จาํนวนพยางค์ในแต่ละหน่วยจงัหวะมีไม่แน่นอนตั้ งแต่ 1-5 พยางค์ ในแต่ละตอน(วรรคหน่ึงมี2 

ตอน)จะมีหน่วยจังหวะอยู่ถึง 5 หน่วยจังหวะ และมีหน่วยหยุดจังหวะในแต่ละบาทมี 3 หน่วย

ปรากฏในหน่วยจงัหวะท่ี 4 ของตอนท่ี 2 วรรคหนา้ ตอนท่ี 1 วรรคหลงัและตอนท่ี2 วรรคหลงั  ทาํ

ให้ตอ้งร้องรวบพยางค์ทั้ งหมดมาร้องในเวลาท่ีจาํกดัทาํให้จงัหวะในการร้องกระชบัและรวดเร็ว 

ส่วนฉ่อยในแต่ละตอนจะมีหน่วยจงัหวะ 1 และ2 พยางค ์ไม่เกิน 4 พยางค์ ในแต่ละตอนจะมีหน่วย

จงัหวะอยู ่4 หน่วยจงัหวะ และมีหน่วยหยดจงัหวะในแต่ละบาทมี 2 หน่วย ปรากฏในหน่วยจงัหวะ

ท่ี 4 ของตอนท่ี 2 วรรคหนา้ และตอนท่ี 2 วรรคหลงั ทาํใหจ้งัหวะในการร้องสมํ่าเสมอตลอดเพลง 

 ส่วนในแง่ทาํนอง เพลงฉ่อยมีทาํนองเสียงร้องท่ีเรียบกว่าลาํตดั เน่ืองจาก 

พิสัยของเสียงท่ีใชใ้นการร้องเพลงฉ่อยแคบกว่าลาํตดัมาก  ทาํให้ระหว่างการร้องทั้ งจงัหวะและ

ทาํนอง เพลงฉ่อยมีความเน่ืองแบบกลมกลืนมากกว่าเพลงลาํตดั  ระดบัเสียงในเพลงฉ่อยจะมีระดบั

เสียงสูงตํ่ าไม่ต่างกันมากทาํให้ทาํนองเสียงเรียบ ส่วนลาํตัดจะมีระดับเสียงสูงตํ่าต่างกันมาก

ประกอบกบัพิสยัของเสียงจะกวา้งกว่าเพลงฉ่อย จึงทาํให้ทาํนองเสียงของลาํตดัมีเสียงตํ่าสลบักนั

ตลอดเวลาไม่ราบเรียบเหมือนเพลงฉ่อย 

 

วิชา เชาว์ศิลป์(2549) ศึกษาเร่ือง“ทาํนองเพลงลาํตัดและเพลงพ้ืนบ้าน

อ่ืนๆท่ีปรากฏในลาํตดั” เพ่ือศึกษารวบรวมและบนัทึกทาํนองเพลงลาํตดัและเพลงพื้นบา้นอ่ืนๆท่ี

ปรากฏในลาํตดัเป็นระบบโน้ตสากล ซ่ึงศึกษาเน้นเร่ืองระดบัเสียงท่ีเคล่ือนท่ีเป็นทาํนอง โดยเก็บ
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ขอ้มลูจากแถบบนัทึกเสียง วีดิทศัน์และการเก็บขอ้มลูภาคสนาม จากการสมัภาษณ์พ่อเพลงแม่เพลง

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการศึกษาพบว่าการบันทึกทาํนองเพลงลาํตัดเป็นระบบโน้ตสากล 

บนัทึกไดใ้นจงัหวะ 2
4  ของหลกัเสียงโมดในทาํนองเพลงพ้ืนบา้น และอตัราจงัหวะ 4

4  ของระบบ

บนัไดเสียงในทาํนองเพลงไทยสากล ดา้นระดบัเสียงท่ีเคล่ือนท่ีเป็นทาํนอง พบว่าปรากฏในส่วน

ของการร้องบนัตนและส่วนของลาํร้อง การร้องบนัตนนั้นพบมีการร้องหลายทาํนอง เช่น ทาํนอง

แขกมลาย ูทาํนองเพลงไทยเดิม ทาํนองเพลงไทยสากลหรือลกูทุ่งตามสมยันิยม เป็นตน้ ส่วนลาํร้อง

นั้นแบ่งออกเป็น 2 โครงสร้าง คือ สร้อยเพลงและบทร้อง สร้อยเพลงยงัแบ่งการร้องออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนนาํ เป็นส่วนท่ีร้องนาํโดยผูเ้ป็นตน้บทและส่วนลูกคู่ คือ ส่วนท่ีผูเ้ป็นลูกคู่ ร้องรับในบท

กลอนเดียวกบัส่วนนาํ ทาํนองการร้องสร้อยเพลง ยงัคงเป็นการร้องของการแสดงลาํตดัทัว่ไปหลาย

ทาํนอง ซ่ึงทาํนองท่ีนิยมร้องมากท่ีสุดตามลาํดบัไดแ้ก่ ทาํนองกลาง ทาํนองจกัรุน และทาํนองโศก 

และยงัมีทาํนองมอญ ทาํนองแขก ทาํนองลาวอีกดว้ย ส่วนทาํนองโบราณนั้นสูญหาย เน่ืองจากไม่มี

ผูสื้บทอดและบทร้อง พบว่าลกัษณะการเคล่ือนท่ีของระดบัเสียงแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ เคล่ือนท่ี

ระดบัเสียงไม่เป็นทาํนอง มีลกัษณะคลา้ยบทพดูก่ึงร้อง 

ส่วนเพลงพ้ืนบา้นอ่ืนๆท่ีปรากฏอยูใ่นการแสดงลาํตดัทัว่ไปท่ีนิยมใชร้้อง

มากท่ีสุดตามลาํดบั คือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว และเพลงเก่ียวขา้ว  การร้องเพลงลาํตดั ผูเ้ป็นตน้บท

จะเป็นผูต้ ั้งหลกัเสียงในการร้อง ซ่ึงการร้องรับของลูกคู่ ควรร้องในหลกัเสียงเดียวกนั ไม่ควรร้อง

หลกัเสียงต่างออกไป เพราะเน้ือหาและสาํนวนกลอนท่ีร้องเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมากกว่า 

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ทาํใหเ้ขา้ใจโครงสร้าง องคป์ระกอบและรูปแบบการส่ือสารของการแสดงลาํตดั

อยา่งเป็นระบบระเบียบมากข้ึน 

10.2 เป็นการขยายแนวทางในการศึกษาวิจยัขอ้มูลทางคติชนวิทยาในประเทศไทยให้

กวา้งมากยิง่ข้ึนโดยใชท้ฤษฎีทางภาษาศาสตร์ตามแนวชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร 

10.3 ทาํใหท้ราบลกัษณะการใชภ้าษาเพ่ือสร้างความบนัเทิงให้แก่ผูช้มการแสดงของ 

ลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ  

10.4 ทาํใหเ้ห็นคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมอนัจะนาํไปสู่การอนุรักษใ์หเ้ป็นมรดก

ของสงัคมไทยสืบไป 

10.5 ทําให้เห็นการดาํรงความอยู่รอดของการแสดงลาํตัดคณะหวงัเต๊ะในสภาพ

สงัคมไทยปัจจุบนั 
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บทท่ี2 
 

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั 
 

สถานการณ์ส่ือสาร (communicative situation) คือ สถานการณ์หน่ึงๆท่ีมีบริบทของ

การใช้ภาษาทั้ งวจันภาษาและอวจันภาษาเพ่ือการส่ือสาร ประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารหลาย

เหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์ส่ือสารจะประกอบดว้ยองค์ประกอบ10 ประการ สถานการณ์ส่ือสารน้ี 

ซาวิลล ์ทรอยก ์ถือว่าเป็นบริบทของการส่ือสารหน่วยใหญ่ท่ีสุด(อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ 2550:185 ) 

ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร   

ผูว้ิจยัจดัการแสดงลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะเป็นสถานการณ์ส่ือสาร เน่ืองจากมีบริบทการ

ใชภ้าษาทั้ งวจันภาษาและอวจันภาษาเพ่ือการส่ือสารผ่านการแสดง การแสดงลาํตดันั้นเป็นการ

แสดงท่ีมีทั้งขั้นตอนหรือลาํดบัการแสดง มีวิธีการแสดงออกของผูแ้สดง และขนบธรรมเนียมในการ

แสดงของตนอยา่งเป็นระบบชดัเจน  สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดันั้นประกอบดว้ยเหตุการณ์

ส่ือสารหลายเหตุการณ์ 

 

บทน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ส่ือสารการแสดง

ลาํตัด ทั้ งเหตุการณ์ส่ือสารหลกัและเหตุการณ์ส่ือสารย่อย แลว้ผูว้ิจัยจะสรุปเหตุการณ์ส่ือสาร

ทั้ งหมดให้ชดัเจนและเขา้ใจง่ายยิ ่งข้ึนดว้ยโครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั ดัง

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

 

1. การแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ 

2. เกณฑก์ารจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั 

3. เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั 

4. โครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั 
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1. การแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ 

1.1 ประวตัคิณะลาํตดัหวงัเต๊ะ 
นายหวงัเต๊ะ นิมาและกลุ่มเพ่ือนผูช้ายท่ีมีความสามารถทางดา้นเพลงพ้ืนบา้นต่างๆ 

อาทิ นายแกว้ ผมโป่ง นายถนอม ท่าเกษม นายชะโอด ท่าไข่  เป็นตน้ ไดร้วมกลุ่มกนัรับงานแสดง

ลาํตดัข้ึนชัว่คราว เพ่ือรับงานแสดงลาํตดัจากเจ้าภาพท่ีต้องการให้ไปแสดงในงานเทศกาลหรือ

ประเพณีตามสถานท่ีต่างๆ เพ่ือสร้างความบนัเทิงให้กบัผูม้าร่วมงาน มีทั้ งงานแสดงท่ีไดรั้บค่าจา้ง

และงานแสดงช่วยเหลือ นายหวงัเต๊ะ นิมาและเพ่ือนๆส่วนใหญ่มีอาชีพหลกัคือการทาํนา จึงมกัรับ

งานแสดงลาํตดัเป็นอาชีพเสริม ศูนยส์ังคีตศิลป์(2522: 68) อธิบายว่า “สมัยน้ันการรวมกลุ่มของผู้
แสดงลาํตัดเรียกเป็นวง ยังไม่เรียกเป็นคณะ ส่วนการตั้งช่ือวงสาํหรับรับงานแสดงยังไม่มี”  หาก

เวลารับงานแสดงจากเจา้ภาพจะใชช่ื้อเรียกของพ่อเพลงเป็นผูรั้บงานจากเจา้ภาพเป็นช่ือเรียกวงแทน 

เช่น นายหวงัเต๊ะ นิมา เป็นผูรั้บงานก็จะใชช่ื้อ วงลาํตดัว่า วงนายหวงัเต๊ะ ถา้นายชะโอด ท่าไข่ เป็น

ผูรั้บงานก็จะเรียกวงลาํตดัว่า วงนายชะโอด เป็นตน้     

 ลกัษณะการแสดงลาํตดัในสมยันายหวงัเต๊ะ นิมานั้นมีลกัษณะการแสดงแบบประชนั

ลาํตดัแบบมีการตดัสินแพช้นะโดยมีกรรมการตดัสิน และมีการแสดงประชนัลาํตดัแบบไม่มีการ

ตดัสินแพช้นะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของเจา้ภาพ การประชนัลาํตดันั้นมีทั้ งการประชนัภายในวง

เดียวกันและประชันกันคนละวง  ผูท่ี้ขับร้องประชันกันเร่ิมจากการประชันลาํตัดกันระหว่าง         

พ่อเพลงดว้ยกนัซ่ึงเป็นลกัษณะการโตเ้ด่ียวคือพ่อเพลง 1 คนประชนักบัพ่อเพลง 1 คน แลว้ต่อมาเร่ิม

มีการประชนัลาํตดัดว้ยการใหผู้ห้ญิงเขา้ร่วมแสดงดว้ยฝ่ายละ1 คน ใหฝ่้ายหญิงประชนักบัฝ่ายหญิง 

เด่นดวง พุ่มศิริและคณะ(2527: 1040) ไดก้ล่าววิธีการประชนัลาํตดัต่อมาว่า “ในราวปีพ.ศ.2479 มี
การเปล่ียนการแสดงลาํตัดประชันแบบใหม่ขึน้คือผู้ชายคู่หน่ึงร้องโต้กับผู้หญิงคู่หน่ึง นัยว่านาย
หวังเต๊ะ นิมาเป็นผู้เร่ิมเล่นก่อนและก็เป็นท่ีนิยมเร่ือยมา” การแสดงลาํตดัประชนัระหว่างพ่อเพลง

กบัแม่เพลงสลบักนัไปมา คลา้ยกบัการโตว้าทีคาํกลอน เน้ือเร่ืองและสาํนวนภาษาท่ีใชใ้นบทร้องมี

ทั้งถอ้ยคาํหยาบ คาํเก่ียวกบัเพศอย่างตรงไปตรงมา ท่ีเรียกว่ากลอนแดงหรือเน้ือแดงๆ รวมทั้ งการ

สรรหาถอ้ยคาํต่อว่าท่ีค่อนขา้งรุนแรง ถอ้ยคาํประจานความไม่ดีของอีกฝ่ายดว้ย 

ประมาณพ.ศ. 2479 นายหวงัเต๊ะ นิมาก็จดัว่ามีช่ือเสียงในการเล่นลาํตดั ทั้งการขบัร้อง 

ลีลาการแสดงปฎิภาณไหวพริบ โดยเฉพาะการเขียนเน้ือเพลง นางศรีนวล ขาํอาจ(2553) กล่าวถึง       

นายหวงัเต๊ะ นิมา ความว่า  
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 พ่อหวงัเต๊ะนั้ นท่านแปลก ทาํนาไปด้วยเขียนเพลงไปดว้ย เวลาท่านไปท่ีไหนก็จะมี

สมุดจดเล่มเลก็พกติดตวัไปดว้ยเสมอสาํหรับคิดแต่งกลอนเพลงใหม่ๆเสมอ รวมทั้งเวลาฝึกขบั

ร้องท่านกจ็ะใชท้อ้งนาเป็นเวทีฝึกร้องเป็นการช่วยทดสอบเสียงตวัเองอีกทาง 

 

นายหวงัเต๊ะ นิมามีภรรยาช่ือนางลาํใย และมีบุตรชายคือนายหวงัดี นิมา นายหวงัดี      

ก็ไดสื้บทอดและเรียนรู้การเล่นลาํตดั การเขียนเพลง และลีลาท่าทางการแสดงจากบิดา ส่วนท่ารําก็

เรียนรู้จากมารดา นายหวงัดี นิมาไดติ้ดตามบิดาไปเล่นลาํตดัตามสถานท่ีต่างๆตั้ งแต่เด็กจนสามารถ

ออกงานแสดงและร่วมเล่นลาํตดักบับิดาไดเ้ม่ืออายเุพียง 13 ปี นอกจากน้ีนายหวงัดี นิมาก็ยงัไดรั้บ

การฝึกฝนความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเล่นเพลงพ้ืนบา้น อาทิ เพลงฉ่อย เพลงขอทาน เพลงโคราช 

เพลงอีแซว เพลงเรือ เป็นตน้ จากครูเพลงหลายท่านท่ีร่วมแสดงกบันายหวงัเต๊ะ นิมา อาทิ ครูแกว้ 

ผมโป่ง ครูถนอม ท่าเกษม ครูชะโอด ท่าไข่ ครูจรูญ หนา้บาก  เป็นตน้ เม่ือนายหวงัเต๊ะ นิมาเสียชีวิต

ประมาณปีพ.ศ.2505 ขณะนั้นนายหวงัดี นิมาอายปุระมาณ 17 ปี นายหวงัดี นิมาจึงไดท้าํงานเป็นช่าง

เคร่ืองท่ีบริษทัเดินเรืออิสตเ์อเซียติค จนกระทัง่เขาอายปุระมาณ 26 ปีก็ไดล้าออกจากงานแลว้มาตั้ ง

คณะลาํตัดเป็นของตัวเอง เพ่ือรับงานแสดงลาํตัดเป็นอาชีพอย่างจริงจังและต้องการสืบทอด

ศิลปะการแสดงพ้ืนบา้นลาํตดัต่อจากบิดา โดยไดน้าํช่ือของบิดา คือ “หวงัเต๊ะ” มาตั้ งเป็นช่ือคณะ  

ลาํตดั เน่ืองจากสมยัเด็กๆท่ีนายหวงัดี นิมาไดร่้วมเล่นลาํตดักบับิดานั้น มกัถูกเพ่ือนๆลอ้ช่ือบิดากนั

จนเรียกติดปากว่า หวงัเต๊ะ หรือลกูไอเ้ต๊ะบา้ง อีกทั้งนายหวงัดี นิมาคิดว่า ช่ือของบิดานั้นเป็นมงคล

นามเหมาะสาํหรับการตั้งเป็นช่ือคณะ  นายหวงัดี นิมาไดรั้บงานแสดงในฐานะเป็นหวัหนา้คณะและ

นกัแสดง จนกระทัง่คนทัว่ไปก็เร่ิมรู้จกัคณะลาํตดัหวงัเต๊ะมากข้ึน และคนทัว่ไปจึงเรียกขาน นาย

หวงัดี นิมา ในนามของ “หวงัเต๊ะ” ตลอดมา งานวิจัยฉบับน้ีผูว้ิจยัจะเรียกว่านายหวงัดี นิมา ว่า 

“หวงัเต๊ะ” 

หวงัเต๊ะ เป็นศิลปินเพลงพ้ืนบา้นท่ีมีความสามารถทั้ งการขบัร้อง การรํา การเขียนเน้ือ

เพลง ปฏิภาณไหวพริบในการแสดง รวมทั้ งความสามารถทางดา้นดนตรีหลายชนิด อาทิ กลอง

รํามะนา ฉิ่ง กรับ ขลุ่ย  กลองตะโพนเป็นตน้ ทาํให้การแสดงลาํตดัไดรั้บความนิยมอย่างมาก นาง  

ศรีนวล ขาํอาจ(2553) กล่าวเพิ ่มเติมว่า “ลาํตัดคณะหวังเต๊ะตระเวนแสดงไปแทบทุกจังหวัด เหลือ
เพียงจังหวัดเดียวท่ีทางคณะยงัไม่เคยไปแสดงน่ันกคื็อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วการแสดงในช่วงน้ัน
กม็กัแสดงกันตั้งแต่หัวคํา่จนสว่างของอีกวัน” เอนก นาวิกมูล(2531: 93) สัมภาษณ์หวงัเต๊ะทาํให้

ทราบว่า “หวังเต๊ะได้ปรับเปล่ียนลาํตัดด้วยการเร่ิมนําเพลงพื้นบ้านต่างๆท่ีเขาชาํนาญมาใช้ร่วม
แสดงลาํตัดคณะหวังเต๊ะ” สรุปไดว้่าเพลงพ้ืนบา้นท่ีหวงัเต๊ะ นาํมาใชน้ั้นจะตดัเน้ือร้อง ทาํนองเพลง
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บางส่วนมาปรับใชแ้สดง อีกทั้งหวงัเต๊ะยงัไดเ้พิ่มเคร่ืองดนตรีประเภทโหม่งและกลองตะโพน เพ่ือ

เพิ่มบรรยากาศการแสดงลาํตดัใหห้ลากหลายและใหผู้ช้มไดรั้บความบนัเทิงมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
นอกจากหวงัเต๊ะจะเป็นศิลปินท่ีประสบความสาํเร็จจนเป็นท่ียอมรับจากสังคม  เขายงั

เขา้ใจสภาพสงัคมและวฒันธรรมท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงไป เม่ือประมาณปีพ.ศ. 2515 ส่ือทางเทคโนโลยี

เร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อสังคมมากข้ึน การแสดงลาํตดับนเวทีตามสถานท่ีต่างๆไม่ค่อยไดรั้บความ

นิยมจากผูช้ม หวงัเต๊ะ จึงเร่ิมขยายพ้ืนท่ีการแสดงลาํตดัจากบนเวทีเขา้สู่การบนัทึกเทปการแสดง    

ลาํตดัลงบนแผน่เสียงและแผน่ภาพ อีกทั้งการนาํเสนอการแสดงลาํตดัผ่านทางส่ือโทรทศัน์มากข้ึน 

เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมิใช่บนเวทีจริงๆ หวงัเต๊ะจึงปรับถอ้ยคาํท่ีใชแ้สดงและปรับขั้นตอนและวิธีแสดง

บางอย่าง เพ่ือให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการบันทึกเทปและภาพประมาณ 2-3 ชั ่วโมงและ

เหมาะสมกบักลุ่มผูช้มทุกเพศทุกวยัมากยิ ่งข้ึน ถอ้ยคาํท่ีใชแ้สดงลาํตดัหวงัเต๊ะไดใ้ชว้ิธีการท่องจาํ

บทร้องก่อนเร่ิมแสดง และแทรกวิธีการด้นกลอนสดจริงๆบ้าง รวมทั้ งการลดทอนเน้ือหาและ

ถอ้ยคาํเก่ียวกับเร่ืองเพศอย่างโจ่งแจ้งท่ีเรียกว่า “เน้ือแดงๆหรือกลอนแดง” และคาํหยาบอย่าง

ตรงไปตรงมา เล่ียงใชถ้อ้ยคาํลกัษณะสองแง่สองง่ามแทน ส่วนขั้นตอนการแสดงก็ปรับให้เขา้กบั

ระยะเวลา อาทิ การโหมโรงกลองรํามะนากจ็ะใชท้าํนองท่ีเรียกว่า ทาํนองออกภาษา  จากเดิมหลาย

ทาํนองเหลือเพียง 3-4 ทาํนอง การร้องบทไหวค้รูบางเทปการแสดงอาจจะมีหรือไม่มีก็ได ้รวมทั้ ง

การร้องบทอาํลาก็อาจใชค้าํพูดแทนการขบัร้อง และวิธีการแสดงในส่วนของการร้องบนัตนหรือ

เกร่ินหน้ากลองจากผูข้ ับร้องนั ่งร้องกบัพ้ืนร่วมกบัวงกลองรํามะนาก็เปล่ียนเป็นยืนขับร้องแทน 

เพ่ือใหส้ะดวกต่อการบนัทึกภาพและเสียง แต่ยงัคงเน้ือหาลาํตดัในทาํนองเก้ียว ทา้ทาย ต่อว่า หรือ

ย ัว่ย ุในลกัษณะการแสดงชายว่าหญิง หญิงว่าชายสลบักนัไปมา เอนก นาวกิมลู(2550: 589) กล่าวว่า 

“ช่วงน้ันลาํตัดอัดเทปก็เป็นท่ีนิยมมาก อย่างเทปลาํตัดคณะหวังเต๊ะ ชุด ชนไหนชนกัน ท่ีวาง
จาํหน่ายในปีพ.ศ. 2519”  และยงัมีเทปบนัทึกภาพชุดลาํตดัมหาสนุกจาํนวนหลายชุดออกวาง

จาํหน่าย โดยใชช่ื้อคณะว่า “คณะหวงัเต๊ะ-แม่ศรีนวล” พร้อมดว้ยสมาชิกบางคนท่ียงัแสดงอยู่ใน

ปัจจุบนั    

                                                             


 เค ร่ืองดนตรีประเภทโหม่ง จากการสัมภาษณ์นางศรีนวล  ขําอาจ  เดิมมีการนําเคร่ืองดนตรีโหม่งมาใช้

ประกอบการแสดง แต่เลิกใชเ้น่ืองจากเสียงของโหม่งนั้นมีลักษณะเสียงทุ้มแหลมดังกงัวานยาวนาน ทาํให้เวลาตีโหม่ง เสียงจะดงั

นานจนทาํใหก้ลบเสียงของกลองรํามะนา ในงานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยักไ็ม่พบการนาํเคร่ืองดนตรีโหม่งมาใชป้ระกอบการแสดงเช่นกนั 


  ทาํนองออกภาษาคือ ทาํนองเพลงท่ีเลียนสาํเนียงภาษาต่างๆเช่น ทาํนองพม่า แขก มอญ เขมร ไทย จีน  เป็นตน้ 

หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ทาํนองสิบสองภาษา 
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หลงัจากการแสดงลาํตดัอดัเทปและการแสดงลาํตดัผ่านทางโทรทศัน์ไดรั้บความนิยม

จากประชาชน แต่อีกประมาณ 20 ปีต่อมา เม่ือมีวิทยาการสมยัใหม่เพิ่มมากข้ึนจนส่งผลใหก้ารแสดง    

ลาํตัดของคณะหวงัเต๊ะลดความนิยม เม่ือกลุ่มผูช้มมีทางเลือกสําหรับการสรรหาความบันเทิง

รูปแบบอ่ืนท่ีสะดวกสบายและหลากหลายมากยิ ่งข้ึนอาทิ ภาพยนตร์ เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล 

เป็นตน้ จนทาํใหผู้ช้มท่ีชมการแสดงลาํตดับนเวทีการแสดงสดนั้นๆเร่ิมลดน้อย หวงัเต๊ะกบัภรรยา

คือ นางศรีนวล ขาํอาจ จาํเป็นต้องปรับเปล่ียนการแสดงลาํตดับางอย่างเพ่ือใชแ้สดงบนเวทีการ

แสดงสดเพิ่มเติม นอกจากการปรับการแสดงท่ีใชส้าํหรับการบนัทึกภาพและเสียงแลว้ หวงัเต๊ะยงั

ปรับการแสดงลาํตดับางอย่างเพิ่ม ไดแ้ก่ การใชว้ิธีการขบัร้องแบบหยุดจงัหวะคาํกลอนท่ีเรียกว่า 

หกัคอรอจงัหวะ แทนการลงคาํเก่ียวกบัเพศตรงๆ การใชกิ้ริยาท่าทางท่ีส่ือนัยเก่ียวกบัเร่ืองเพศอย่าง

โจ่งแจง้เกินไปใหน้อ้ยลง และเร่ืองระยะเวลาการแสดง จากเดิมเคยแสดงตั้งแต่ค ํ่าไปจนถึงสว่างของ

อีกวนั ก็ปรับจาํนวนชัว่โมงการแสดงเหลือเพียง  2-3 ชัว่โมงและไม่ควรแสดงเกินเท่ียงคืน เพ่ือมิให้

การแสดงนานเกินไปจนผูช้มเร่ิมเบ่ือหน่ายจนอาจจะทยอยกนักลบับา้น  

ความสามารถทางดา้นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านและการสืบทอดให้การแสดงลาํตัด

สามารถดาํรงอยูไ่ดใ้นสงัคมสืบมาของหวงัเต๊ะเป็นท่ีประจกัษ์ชดั จนกระทัง่ไดรั้บการเชิดชูเกียรติ

เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงพ้ืนบา้น)ประเภทลาํตดั พ.ศ. 2531 ซ่ึงเป็นรางวลัท่ี

สร้างช่ือเสียงใหก้บัหวงัเต๊ะจนกระทัง่ช่ือ หวงัเต๊ะ ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ของลาํตดั ดงัคาํกล่าวท่ีว่า 

“ถ้านึกถึงลาํตัดกจ็ะนึกถึงหวังเต๊ะ ถ้านึกถึงหวังเต๊ะกจ็ะนึกถึงลาํตัด” 

ปัจจุบนัพ.ศ. 2554 หวงัเต๊ะอายุ 86 ปีป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ มะเร็งท่ีเส้นเสียง

และเบาหวาน ขณะน้ีรักษาตวัอยูท่ี่บา้น มีภรรยาคือ นางศรีนวล ขาํอาจเป็นผูด้แูลพร้อมทั้ งทาํหน้าท่ี

เป็นหวัหนา้คณะลาํตดัหวงัเต๊ะรับงานแสดงแทนอยูใ่นปัจจุบนั   

นางศรีนวล ขาํอาจนั้นไดมี้โอกาสฝึกหัดเล่นลาํตดักบันายหวงัเต๊ะ นิมา(บิดาของนาย

หวงัดี นิมา)อยูส่กัระยะหน่ึงแลว้ไดศึ้กษาต่อกบัครูอีกหลายท่าน จนกระทัง่นางประยรู ยมเยีย่มเห็น

ความสามารถจึงไดช้วนไปเล่นลาํตดักบัคณะลาํตดัหวงัเต๊ะ และนางศรีนวล ขาํอาจจึงไดฝึ้กลาํตดั

เพิ่มเติมและร่วมแสดงลาํตดักบัหวงัเต๊ะเร่ือยมา จนกระทัง่นางศรีนวลไดแ้ต่งงานกบัหวงัเต๊ะ ทั้งสอง

                                                             

นางประยรู ยมเยี่ยม เป็นลูกพ่ีลูกนอ้งกบันางศรีนวล ขาํอาจและเป็นภรรยาคนท่ีสองของหวงัเต๊ะซ่ึงช่วงท่ีหวงัเต๊ะ

ตั้งคณะลาํตดัหวงัเต๊ะนั้น นางประยรู ยมเยี่ยมกร่็วมเล่นอยู่ในคณะด้วย จนกระทั ่งต่อมาหวงัเต๊ะได้แยกทางกบันางประยูร ยมเยี่ยม 

นางประยรู ยมเยี่ยมกไ็ดต้ั้งคณะลาํตดัเป็นของตวัเองช่ือว่า ลาํตดัแม่ประยรู จนกระทัง่นางประยรู ยมเยี่ยมไดรั้บรางวลัศิลปินแห่งชาติ 

สาขาศิลปะการแสดง(เพลงพ้ืนบา้น)ประเภทลาํตดั พ.ศ. 2537  เป็นศิลปินแห่งชาติคนท่ี 2 ท่ีไดรั้บรางวลัเพลงพ้ืนบ้านประเภทลาํตัด

ต่อจากหวงัเต๊ะ นางประยรู ยมเยี่ยมเสียชีวิตแลว้เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 
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ก็รับงานแสดงร่วมกนัจนคนทัว่ไปเร่ิมรู้จกัจนกระทัง่ปัจจุบนัรวมระยะเวลากว่า 30 ปี นางศรีนวล 

ขาํอาจ เป็นศิลปินเพลงพ้ืนบา้นท่ีมีความรู้ความสามารถในการแสดงลาํตดั รางวลัสาํคญัท่ีไดรั้บ คือ

รางวลัศิลปินดีเด่น สาขาการแสดงพ้ืนบา้นลาํตดั จงัหวดัปทุมธานี ในพ.ศ.2542  ปัจจุบนันางศรีนวล 

ขาํอาจรับหน้าท่ีเป็นหัวหน้าคณะแทน ซ่ึงนางศรีนวล ขาํอาจก็จะกล่าวขอโทษผูช้มทุกคร้ังท่ีไป

แสดงท่ีหวงัเต๊ะไม่สามารถมาร่วมแสดงไดเ้น่ืองจากป่วย นางศรีนวล ขาํอาจนั้ นตั้ งใจจะสืบทอด

เจตนารมณ์เดิมต่อจากหวงัเต๊ะในการสืบสานการแสดงลาํตดัใหด้าํรงอยูแ่ละเพ่ือมิใหสู้ญหายไปจาก

สงัคมปัจจุบนั ดงัคาํสมัภาษณ์ของนางศรีนวล ขาํอาจ(2553) กล่าวว่า “ลาํตัดหวังเต๊ะนอกจากแสดง
เป็นอาชีพแล้ว อีกอย่างหน่ึงกเ็พ่ือเป็นการเผยแพร่เพลงลาํตัดให้ยังคงอยู่” ทางคณะจึงรับเล่นลาํตดั

ทุกสถานท่ี ทุกจงัหวดัเม่ือมีผูว้่าจา้งให้ไปแสดง แมว้่าในปัจจุบนัจะมีผูช้มลดจาํนวนน้อยลงก็ตาม 

ดงัคาํสมัภาษณ์ของนางศรีนวล ขาํอาจ(2553) กล่าวว่า  
 

แมจ้ะมีคนดูเพียง 10 คนหรือไม่กต็ามแม่กย็นิดีไปแสดงอย่างเต็มท่ีให้สมกบัท่ีเจ้าภาพ

และผูช้มเดินทางมาชม เพราะพ่อหวงัเต๊ะเขาให้แสดงเต็มท่ีเหมือนมีคนมาชมหลายสิบ ให้พวก

เขาเกิดความสนุกสนานมากท่ีสุดจนไม่ลุกหนีจากไปไหน 

 

นอกจากน้ีจากการสมัภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2553)ยงักล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกบั

ลกัษณะการรับงานแสดง หากมีผูว้่าจา้งจา้งให้คณะลาํตดัไปแสดงงานท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง

การเมือง ทางคณะจะไม่นิยมรับว่าจา้งไปแสดงเน่ืองจาก นางศรีนวล ขาํอาจมีความเห็นว่า 

การแสดงลาํตดันั้นเป็นการแสดงท่ีสร้างใหค้นในชุมชนมีสามคัคีกนั ทั้งน้ีลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ

แสดงลาํตดัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั(พ.ศ. 2554) รวมระยะเวลาได ้60 กว่าปี 

 

1.2 สมาชิกในคณะลาํตดัหวงัเต๊ะ 
ปัจจุบนั(พ.ศ. 2554) สมาชิกในคณะลาํตัดหวงัเต๊ะประกอบด้วยหัวหน้าคณะลาํตัด

หวงัเต๊ะคนปัจจุบนัคือนางศรีนวล ขาํอาจ สมาชิกนักแสดงและนักดนตรีทั้ งหมดมีจาํนวน 16 คน 

ประกอบดว้ยผูช้ายจาํนวน 8 คน และผูห้ญิงจาํนวน 8 คน มีทั้งกลุ่มรุ่นผูใ้หญ่ กลุ่มวยัรุ่นและรุ่นเยาว ์

ทั้งน้ีสมาชิกทั้งหมดท่ีร่วมแสดงลาํตดันั้นมีทั้งกลุ่มท่ีแสดงลาํตดัเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม ดงัน้ี 

 

 1.2.1 สมาชิกที่แสดงลาํตดัเป็นอาชีพหลกั คือ  สมาชิกท่ีประกอบอาชีพการแสดง

ลาํตดัเป็นหลกัซ่ึงผูแ้สดงบางคนอาจมีอาชีพเสริมต่างๆยามว่างจากการแสดงลาํตดั ประกอบดว้ย
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นกัแสดงและนกัดนตรีรุ่นผูใ้หญ่และนักแสดงวยัรุ่นจาํนวน 11 คนไดแ้ก่ นักแสดงหญิงจาํนวน 4 

คน คือ นางศรีนวล ขาํอาจ นางขวญัตา ระดิ่งหิน นางหวานเยน็ ทองสาํริดและนางสาวปาตี นิมา 

นกัแสดงชายจาํนวน 4 คน คือ นายประภาส นิมา นายปรีชา เอ่ียมสักขีนายภาณุพงศ ์ นิลพฤกษ ์

นายณรงค ์เกิดฉายและนกัดนตรี(ตีกลองรํามะนา)จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นายนักชาย จิเมฆ นายวิรัช 

เผอืกฉายา และนายวชัรินทร์ เกิดฉาย  

 1.2.2 สมาชิกที่แสดงลาํตดัเป็นอาชีพเสริม คือสมาชิกท่ีแสดงลาํตดัเป็นอาชีพเสริม

ยามว่างเวน้จากอาชีพประจาํหรืออาชีพหลกัต่างๆ ประกอบดว้ยนักแสดงและนักดนตรีรุ่นผูใ้หญ่  

นกัดนตรีวยัรุ่นและนกัแสดงรุ่นเยาวด์งัน้ี นกัแสดงและนกัดนตรีรุ่นผูใ้หญ่มีจาํนวน 3 คนท่ีมีอาชีพ

ประจาํเป็นครูสอนในโรงเรียนต่างๆไดแ้ก่นกัแสดงหญิงจาํนวน 2 คน คือนางพชัรี วิมลศิลปิน และ

นางสาวมาเรียม นิมา และนักดนตรีชาย คือ นายวิจิตร วิมลศิลปิน (ผูท้าํหน้าท่ีตีฉิ่ งประจาํวง)        

นกัดนตรีวยัรุ่นและนกัแสดงรุ่นเยาวท่ี์มีท่ีมีอาชีพประจาํเป็นนกัเรียนจาํนวน 2 คนคือ นางสาวพนัวลี 

อยา่เคลิ ้มจิต (ผูท้าํหนา้ท่ีตีกลองรํามะนา)และด.ญ.นพรัตน์ ศรีนิยม 

สมาชิกนกัแสดงและนกัดนตรีทุกคนของคณะลาํตดัหวงัเต๊ะนั้นส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ร่วม

เล่นกบัคณะตั้ งแต่เดิมคร้ังท่ีหวงัเต๊ะเร่ิมก่อตั้ งคณะลาํตดัหวงัเต๊ะจนมีช่ือเสียงได้แก่ นางศรีนวล     

ขาํอาจ นายณรงค ์เกิดฉาย นายนกัชาย จิเมฆและนายวิรัช เผือกฉายา สมาชิกบางคนเป็นเครือญาติ

กับสมาชิกในคณะลาํตัดหวงัเต๊ะ กล่าวคือนักแสดงบางคนในปัจจุบันเป็นลูกและหลานของ

นักแสดงในคณะลาํตดัหวงัเต๊ะ ผูไ้ดรั้บการสืบทอดวิชาลาํตดัจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง อาทิ  นาย

ประภาส นิมา เป็นลกูชายท่ีเกิดกบัภรรยาคนแรกของนายหวงัเต๊ะ นิมา นางสาวมาเรียม นิมา และ

นางสาวปาตี นิมา เป็นหลานสาวของหวงัเต๊ะ นายปรีชา เอ่ียมสักขีเป็นหลานของนางประยูร          

ยมเยีย่ม(ภรรยาคนท่ีสองของหวงัเต๊ะ) นางสาวขวญัตา ระดิ่งหิน(ลูกสาวนายณรงค์ เกิดฉาย)และ

สมาชิกบางคนเป็นผูท่ี้สนใจการแสดงลาํตดัแลว้มาฝากตวัเป็นศิษยก์บัทางหวัหน้าคณะ ไดแ้ก่  นาย

ภาณุพงศ ์นิลพฤกษ์ ผูท่ี้ไดรั้บการชักชวนจากสมาชิกในคณะ คือนายปรีชา เอ่ียมสักขีและ ด.ญ. 

นพรัตน์ ศรีนิยม ผูท่ี้ฝากตวัเป็นลกูศิษยก์บันางศรีนวล ขาํอาจดว้ยตวัเอง จากการชมเทปบนัทึกการ

แสดงลาํตดั แลว้ช่ืนชอบอยากฝึกหัดร้องลาํตดัจึงไดข้อให้คุณย่าของตนติดต่อนางศรีนวล ขาํอาจ

เพ่ือฝากตวัเป็นศิษย ์ สมาชิกทุกคนของคณะลาํตดัหวงัเต๊ะจะตอ้งผ่านการฝึกฝนกบัหัวหน้าคณะ

                                                             
 นายปรีชา เอ่ียมสักขี เสียชีวิตแล้วเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2554  หลังจากท่ีผูว้ิจัยได้เกบ็ข้อมูลการแสดงและ

สัมภาษณ์ไวแ้ลว้เม่ือปีพ.ศ. 2552-2553 ในงานวิจัยฉบับน้ีผูว้ิจัยจะรวมนายปรีชา เอ่ียมสักขีเป็นหน่ึงในสมาชิกนักแสดงของคณะ

หวงัเต๊ะท่ีร่วมแสดงลาํตดัดว้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

 

 
 

(หวงัเต๊ะและนางศรีนวล ขาํอาจ)ทั้งการร้อง การรํา การฟัง การแสดงบนเวที และฝึกการมีปฏิภาณ

ไหวพริบในการแสดงจึงจะสามารถออกงานแสดงลาํตดับนเวทีได ้ 

 

1.3 ลกัษณะการจดัแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ 
จากการเก็บขอ้มลูภาคสนามและการสมัภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2552)ทาํใหท้ราบว่า

การแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะแต่ละคร้ังนั้นจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีผูว้่าจา้งมาติดต่อว่าจา้งคณะลาํตดัให้

ไปแสดงในงานนั้นๆ ลกัษณะการจดัแสดงท่ีทางคณะรับว่าจา้งจดัแสดง 2 ลกัษณะไดแ้ก่ การแสดง

เพ่ือความบนัเทิง และการบรรยายประกอบการแสดงสาธิต ดงัน้ี 

 

1.3.1 ลกัษณะทีเ่น้นการแสดงเพือ่ความบนัเทงิ  

ลกัษณะท่ีเนน้การแสดงเพ่ือความบนัเทิง หมายถึง การจดัแสดงลาํตดัในลกัษณะ

ของงานมหรสพโดยมุ่งความบนัเทิงเพียงอยา่งเดียว ท่ีจดัแสดงตามงานเทศกาล งานนกัขตัฤกษ ์และ

ประเพณีต่างๆทั้ งงานมงคลและงานอวมงคล  ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับผูว้่าจ้างมีทั้ งหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานเอกชนและบุคคลทัว่ไป คณะลาํตดัจะแสดงบนเวทียกพ้ืนสูงเฉพาะของคณะ หรือบาง

โอกาสอาจจะใชเ้วทีร่วมกบัการแสดงอยา่งอ่ืนข้ึนอยูก่บัสถานท่ีแสดงและผูว้่าจา้งจะกาํหนด จาํนวน

นกัแสดงจะข้ึนอยูก่บัความพร้อมในการแสดงลาํตดัและเวลาของการแสดงในแต่ละคร้ัง ในงานวิจยั

คร้ังน้ีพบการแสดงลาํตดัท่ีใชเ้วทีของคณะจาํนวน 4 คร้ัง คือ “งานเทศกาลลอยกระทง”ท่ีสวนเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตาํบลแหลมฉบงั ตาํบลแหลมฉบงั อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี “งาน

ห้าธันวามหาราช”ท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลกลางแดด ตาํบลกลางแดด อาํเภอเมือง จังหวดั

นครสวรรค ์“งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่” ท่ีตาํบลบางเมืองใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และ 

“งานพระราชทานเพลิงศพ” ท่ีวดัประชารังสรรค์ ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางเลน จงัหวดันนทบุรี   

และพบการแสดงลาํตดัท่ีใช้เวทีร่วมกบัการแสดงอย่างอ่ืน จาํนวน 1คร้ัง คือการแสดงใน “งาน

เทศกาลชมปลาโลมาท่าขา้ม”ท่ีบริเวณเชิงสะพานเทพหัสดิน(สะพานขา้มแม่นํ้ าบางปะกง )  ตาํบล

ท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีทางผูว้่าจา้งให้แสดงเป็นลาํดบัแรก หลงัจากนั้นก็มี

มหรสพชนิดอ่ืนๆแสดงเป็นลาํดบัต่อไป อาทิ การแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องลูกทุ่ง  การแสดง

ประเภทน้ีคณะลาํตัดหวงัเต๊ะจะรับแสดงจาํนวน 1-3 ชัว่โมง เพ่ือให้ผูช้มการแสดงได้รับความ

สนุกสนาน  
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อน่ึงจากการสัมภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2552)ทาํให้ทราบว่า ทางคณะจะรับ

แสดงลาํตดัไม่เกิน 3 ชัว่โมง เน่ืองจากถา้ระยะเวลาทาํการแสดงนานจนเกินไปจะทาํให้คนดูเกิด

ความเบ่ือหน่ายหรืออาจจะง่วงนอน จนไม่สามารถดูจนจบการแสดงและอาจจะทยอยกลบับา้นได ้

อีกทั้งนกัแสดงและนกัดนตรีทุกคนจะตอ้งอยูบ่นเวทีตลอดเวลาโดยไม่มีการพกัเขา้หลงัเวทีหรือพกั

เขา้หอ้งนํ้ า และนกัแสดงตอ้งขบัร้องตลอดเวลา ถา้เวลามากเกินไปจะทาํให้เสียงร้องแห้ง ทาํให้ร้อง

ไม่ไพเราะได ้ การแสดงลาํตดัน้ีนิยมเล่นในเวลากลางคืน เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีผูช้มว่างจากการ

ทาํงานจะทาํใหมี้เวลาชมการแสดงลาํตดัจนจบการแสดง ยกเวน้กรณีท่ีมีผูว้่าจา้งจดัข้ึนโดยมีกลุ่ม

ผูช้มเฉพาะเจาะจง  เช่น กลุ่มคนแก่ท่ีบา้นสถานสงเคราะห์คนชรา ทางคณะลาํตดัหวงัเต๊ะก็จะรับ

แสดงตอนกลางวนั 

 

1.3.2 ลกัษณะทีเ่น้นการบรรยายประกอบการแสดงสาธิต   

  ลกัษณะท่ีเนน้การบรรยายประกอบการแสดงสาธิต หมายถึง การบรรยายท่ีมุ่งให้

สาระความรู้เพลงพ้ืนบา้นลาํตดั และมีการสาธิตการแสดงประกอบการบรรยายนั้นๆ ผูว้่าจา้งส่วน

ใหญ่จะเป็นโรงเรียนต่างๆและหน่วยงานรัฐบาลท่ีต้องการเผยแพร่วฒันธรรมพ้ืนบา้น   จากการ

สมัภาษณ์หวัหนา้คณะ  คือนางศรีนวล ขาํอาจ(2553) ทาํใหท้ราบว่า ทางคณะจะรับสาธิตการแสดง

ลาํตัดให้แก่เด็กๆในโรงเรียน ลกัษณะการแสดงจะมีนักแสดงท่ีเป็นหัวหน้าคณะทาํหน้าท่ีเป็น

ผูบ้รรยายหลกัและนกัแสดงบางคนร่วมเป็นผูบ้รรยายจาํนวน 1หรือ 2 คน ขณะท่ีพูดบรรยายเพลง

พ้ืนบา้นลาํตดัก็จะมีการสาธิตการร้อง การรํา ประกอบไปพร้อมกนั หรือบางคร้ังก็จะให้ผูร่้วมฟัง

บรรยายหัดร้องกลอนสั้นๆ หรือหลงัจากบรรยายก็จะมีการสาธิตแสดงลาํตดัซ่ึงจะมีการตดัทอน

ขั้นตอนการแสดงบางส่วน เช่น การโหมโรงกลองรํามะนา  การร้องเกร่ินหนา้กลอง ทาํใหล้าํดบัการ

แสดงไม่ตายตวัข้ึนอยู่กบัหัวขอ้ท่ีนักแสดงไปพูด รวมทั้ งนักดนตรีกลองรํามะนาอาจเหลือเพียง 1 

หรือ 2 คนก็ไดแ้ลว้แต่ลกัษณะของงาน หรือบางคร้ังก็อาจจะไม่จาํเป็น สาธิตเฉพาะการร้องเพลง 

จากการท่ีผูว้ิจ ัยไดเ้ดินทางเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการแสดงลาํตดัเป็นหลกั งานท่ีคณะ     

ลาํตดัหวงัเต๊ะรับว่าจา้งบรรยายประกอบการสาธิตนั้น ไดแ้ก่ การบรรยายเร่ืองเพลงพ้ืนบา้นท่ีหอ     

อคัรศิลปิน จงัหวดัปทุมธานี และการบรรยายประกอบการสาธิตเร่ือง “ลิเก ลาํตดั: มรดกไทยใน

กระแสสากล” ท่ีภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  เป็นตน้   

  การบรรยายประกอบการแสดงสาธิตนางศรีนวล ขาํอาจ มกัจะถ่ายทอดความรู้

เก่ียวกบัการแสดงโดยการสอนให้ผูช้มมีส่วนร่วม คือ สอนให้ผูร่้วมฟังบรรยายหัดร้องสั้ นๆใช้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

 

 
 

ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง บางคร้ังนางศรีนวล ขาํอาจก็จะไปบรรยายประกอบสาธิตให้กบัทาง

โรงเรียนโดยไม่เรียกเก็บค่าจา้งหรือบางคร้ังก็แลว้แต่ศรัทธาของผูว้่าจา้ง ส่วนใหญ่จะรับว่าจา้งไป

แสดงเวลากลางวนั ทางคณะลาํตดัหวงัเต๊ะนั้นจะรับงานบรรยายประกอบสาธิตทุกสถานท่ี เน่ืองจาก

ตอ้งการจะเผยแพร่องคค์วามรู้เก่ียวเพลงพ้ืนบา้นใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดสื้บทอดต่อไป 

 

งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะลกัษณะการจดัแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะท่ีมีลกัษณะ

เนน้การแสดงเพ่ือความบนัเทิงเท่านั้น เพราะเป็นลกัษณะการแสดงท่ีมีลาํดบัขั้นตอน มีวิธีการแสดง 

มีผูแ้สดง นักดนตรี มีการใชถ้อ้ยคาํส่ือสาร รวมทั้ งขนบธรรมเนียมการแสดง เพ่ือมุ่งสร้างความ

สนุกสนานเพลิดเพลินผา่นการแสดงไปยงักลุ่มผูช้ม ผูว้ิจยัจึงจดัเป็นสถานการณ์ส่ือสารการแสดง 

ลาํตดัท่ีมีปริบทของการใชภ้าษาเพ่ือส่ือสารการแสดงซ่ึงผูว้ิจยัจะวิเคราะห์หาเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆ

ท่ีปรากฎในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัโดยใชเ้กณฑก์ารจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสาร ดงัหัวขอ้

ต่อไป    

 

2. เกณฑ์การจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั 
เดลล ์ไฮมส์(Dell Hymes, 1974)และซาวิลล-์ทรอยก์ (Saville-Troike, 1982) อธิบาย

ความหมายของ เหตุการณ์ส่ือสาร(communicative event) คือ เหตุการณ์ท่ีผูพู้ดใชภ้าษาเพ่ือส่ือสาร

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการและเป็นหน่วยสาํคญัท่ีสุดในการวิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารตามแนว

ชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร  ไฮมส์ยงักล่าวอีกว่า เหตุการณ์ส่ือสารนั้นเป็นหน่วยสําคญัท่ี

เสนอความคิดหลกัของการส่ือสารซ่ึงจะทาํให้สามารถเขา้ถึงพฤติกรรมการพูดหรือการส่ือสารท่ี

เกิดข้ึนในแต่ละวฒันธรรมได ้แต่ละเหตุการณ์ส่ือสารนั้นจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 10 ประการ

ตามแนววิเคราะห์ของซาวิลล-์ทรอยกซ่ึ์งผูว้ิจยัจะนาํเสนอในบทท่ี3 

   
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ ผูว้ิจยัพบว่าสถานการณ์ส่ือสาร 

“การแสดงลาํตดั” นั้นประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารหลายเหตุการณ์เพ่ือส่ือสารวตัถุประสงค์ใด

วตัถุประสงคห์น่ึงโดยผูแ้สดงใชภ้าษาในการแสดงทั้ งวจันภาษาและอวจันภาษา เช่น การทกัทาย 

การแนะนาํตวั การอวยพร การโตต้อบ การอาํลา การหวัเราะ การปรบมือ เป็นตน้ เหตุการณ์ส่ือสาร

ถือเป็นหน่วยสาํคญัท่ีสุดในการวิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ ผูว้ิจยัจะ

วิเคราะห์เหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนว่ามีเหตุการณ์ส่ือสารอะไรบา้ง โดยอาศยัเกณฑ์ 3 เกณฑ์ คือ 
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วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร เน้ือหาของการส่ือสารและผูร่้วมเหตุการณ์หลกั เพ่ือจาํแนกขอบเขต

ของเหตุการณ์ส่ือสารหลายๆเหตุการณ์ออกจากกนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

2.1 วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 
วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร คือ จุดมุ่งหมายหลกัของการส่ือสาร จากการวิเคราะห์

ขอ้มลูการแสดงลาํตดัพบว่าสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัปรากฏเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆ โดยมี

วตัถุประสงคข์องการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั เช่น การโหมโรงกลองรํามะนา มีวตัถุประสงค์เพ่ือบอก

ใหผู้ช้มทราบว่าการแสดงลาํตดัไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนแลว้ การร้องเกร่ินหน้ากลอง มีวตัถุประสงค์เพ่ือเชิญ

ชวนผูช้มใหม้าชมการแสดง เป็นตน้ ทั้งสองเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามลาํดบัต่อเน่ือง แต่

วตัถุประสงค์หลกัของการส่ือสารแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงถือว่าเป็นคนละเหตุการณ์ส่ือสาร 

ดงันั้นหากวตัถุประสงคข์องการส่ือสารต่างกนัก็ถือว่าเป็นคนละเหตุการณ์ส่ือสาร 

  

2.2 เนือ้หาของการส่ือสาร 
เน้ือหาของการส่ือสาร คือ สาระสาํคญัของเร่ืองราวท่ีใชใ้นการส่ือสารการแสดงลาํตดั

โดยพิจารณาจากเน้ือร้องทั้งร้อยกรองและร้อยแกว้ เน้ือหาของการส่ือสารนั้นเป็นเน้ือหาท่ีผูแ้สดง

แต่ละคนใชส่ื้อสารกบัผูช้มการแสดง บางกรณีท่ีเหตุการณ์ส่ือสารมีวตัถุประสงค์เหมือนกนั แต่มี

รายละเอียดเน้ือหาของผูแ้สดงแต่ละคนแตกต่างกัน ผูว้ิจัยจึงใช้เกณฑ์เน้ือหาของการส่ือสารท่ี

แตกต่างกนัมาจาํแนกเป็นอีกหน่ึงเหตุการณ์ เช่น การร้องเก้ียวและการร้องแกเ้ก้ียวท่ีมีวตัถุประสงค์

เหมือนกนั คือ ตอ้งการเชิญชวนฝ่ายตรงขา้มมาร้องกลอนโตต้อบกนั แต่มีเน้ือหาของการส่ือสาร

ต่างกนัคือ การร้องเก้ียว มีเน้ือหาเก่ียวกบัการเรียกร้องความสนใจของนักแสดงฝ่ายชายและฝากรัก

นักแสดงฝ่ายหญิง ส่วนการร้องแกเ้ก้ียวมีเน้ือหาเก่ียวกบัการไม่รับรักของนักแสดงฝ่ายหญิงและ

ความไม่ไวว้างใจนกัแสดงฝ่ายชาย  จึงถือไดว้่าเป็นคนละเหตุการณ์ส่ือสาร เน่ืองจากมีเน้ือหาของ

การส่ือสารต่างกนั ดงันั้นหากเน้ือหาของการส่ือสารต่างกนัก็ถือว่าเป็นคนละเหตุการณ์ส่ือสาร 

  

2.3 ผู้ร่วมเหตุการณ์หลกั 
ผูร่้วมเหตุการณ์ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตัด ได้แก่  นักแสดงฝ่ายชาย 

นักแสดงฝ่ายหญิง ลูกคู่ร้องรับ นักดนตรีและผูช้มการแสดงลาํตัด ส่วนผูร่้วมเหตุการณ์หลกัท่ีมี

หน้าท่ีหลกัในการแสดงลาํตัดนั้น ได้แก่ นักแสดงฝ่ายชายและฝ่ายหญิง และนักดนตรี กล่าวคือ
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นกัแสดงฝ่ายชายและนกัแสดงฝ่ายหญิงเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเป็นคนร้องนาํหรือผูเ้ป็นตน้บท คือเป็นผูร้้อง

บทร้องคนแรกแลว้จะมีผูร้้องตามคือ ลกูคู่ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีร้องรับทวนซํ้ าบทร้องเดิมท่ีผูร้้องนาํไดร้้อง

ไวก่้อน ซ่ึงนกัแสดงทุกคนทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะสลบับทบาทหนา้ท่ีกนัเป็นผูร้้องนาํในบทร้อง

เฉพาะของตวัเองพร้อมทั้งทาํหนา้ท่ีเป็นลูกคู่ร้องรับ ส่วนนักดนตรีมีบทบาทหลกัเป็นผูท้าํหน้าท่ีตี

เคร่ืองประกอบจงัหวะสาํคญัคือ กลองรํามะนา   

ผูว้ิจยัใชผู้ร่้วมเหตุการณ์หลกัเป็นเกณฑ์ในการแยกเหตุการณ์ส่ือสาร โดยพิจารณาว่า

หากเหตุการณ์ส่ือสารใดมีการเปล่ียนนักแสดงหลกัก็จะถือเป็นอีกหน่ึงเหตุการณ์ส่ือสาร แมจ้ะมี

วตัถุประสงคเ์ดียวกนั เช่น การร้องออกตวัของนักแสดงฝ่ายชายลาํดบัท่ี 1 กบัการร้องออกตวัของ

นักแสดงฝ่ายชายลาํดบัท่ี 2 เป็นเหตุการณ์ส่ือสารส่ือสารท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัและมีวตัถุประสงค์

เหมือนกนัคือ ตอ้งการแนะนาํตวัเองคร้ังแรกใหผู้ช้มการแสดงไดรู้้ว่าตนเองเป็นนกัแสดงคนหน่ึงใน

คณะ แต่มีการเปล่ียนผูร่้วมเหตุการณ์เป็นคนละคน ผูว้ิจยัจึงจดัเป็นคนละเหตุการณ์ส่ือสาร ดงันั้นผู ้

ร่วมเหตุการณ์หลกัแตกต่างกนัก็ถือว่าเป็นคนละเหตุการณ์ส่ือสาร 

 

ผูว้ิจัยใช้เกณฑ์ทั้ ง 3 เกณฑ์ดังกล่าวในการจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสารหน่ึงออกจาก

เหตุการณ์ส่ือสารหน่ึงในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั โดยอาจจะใชเ้กณฑ์เพียงเกณฑ์เดียว

หรือ 2 เกณฑ์ หรือใช้ทั้ ง 3 เกณฑ์ตามความเหมาะสม จากการใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการจาํแนก

เหตุการณ์ส่ือสารพบว่าในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัมีเหตุการณ์ส่ือสารหลายเหตุการณ์

เกิดข้ึนเป็นลาํดบัต่อเน่ือง 

 

3.  เหตุการณ์ส่ือสารทีป่รากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั  
การวิเคราะห์จาํแนกเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัออก

จากกัน ผูว้ิจยัพิจารณาจากเกณฑ์ 3 เกณฑ์ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร เน้ือหาของการ

ส่ือสาร ผูร่้วมเหตุการณ์หลัก  จากการวิเคราะห์พบว่าสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตัด 

ประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 25 เหตุการณ์ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดลาํดบัเหตุการณ์

ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 ตารางลาํดบัเหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัจาํแนกตามเกณฑ ์

 

ลาํดบั
ที ่ เหตุการณ์ส่ือสาร 

เกณฑ์การจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสาร 

วตัถุประสงค์ของ 
การส่ือสาร 

เนือ้หาของ 
การส่ือสาร 

ผู้ร่วม
เหตุการณ์หลกั 

1. การโหมโรงกลอง
รํามะนา 

เพ่ือบอกใหท้ราบวา่การ

แสดงไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ 

ทาํนองเพลงบรรเลง

เคร่ืองดนตรี 

นกัดนตรี 

 

2. การร้องเกร่ินหน้า
กลอง 

-เพ่ือเชิญชวนผูช้มใหม้า

ชมการแสดงลาํตดั 

-เพ่ือเปิดการแสดงลาํตดั 

การสดุดีพระมหากษตัริย ์ นกัแสดงฝ่าย

ชายจาํนวน 1คน 

หรือ 2 คน 

 

3. นักแสดงฝ่ายชาย1


ร้องออกตัว 
เพ่ือให้นกัแสดงชายคน

แรก  ออกมาแสดงตัว

คร้ังแรก  

-การปฎิบติัตวัของผูห้ญงิ

และเร่ืองการสอนผูช้าย

เก่ียวกบัการเลอืกภรรยา 

-การฝากตวักบัผูช้ม 

นกัแสดงฝ่าย

ชายคนท่ี 1  

 

4. นักแสดงฝ่ายชาย2

ร้องออกตัว 
เ พ่ือให้นักแสดงชาย

ลาํดบัท่ี2 ออกมาแสดง

ตวัคร้ังแรก 

-ทกัทายผูช้ม 

-เชิญชวนชมลาํตดั 

-อวยพรผูช้ม 

นกัแสดงฝ่าย

ชายคนท่ี 2  

 

5. นักแสดงฝ่ายชาย3

ร้องออกตัว 
เพ่ือใหน้กัแสดงฝ่ายชาย

ลาํดบัท่ี 3 ออกมาแสดง

ตวัคร้ังแรก 

-ถ่อมตวักบัผูช้มวา่ตวัเอง

ไม่เก่ง  

นกัแสดงฝ่าย

ชายคนท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             


  ตวัเลขหอ้ยดา้นล่าง หมายถึง ลาํดบัท่ีของนกัแสดงแต่ละคนซ่ึงเรียงเป็นลาํดบัแน่นอน ตวัอย่าง นกัแสดงฝ่ายชาย

1ร้องออกตวั หมายถึง นกัแสดงชายคนท่ี 1 กาํลงัแสดง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ลําดับ
ท่ี เหตุการณ์ส่ือสาร 

เกณฑ์การจําแนกเหตุการณ์ส่ือสาร 

วตัถุประสงค์ของ 
การส่ือสาร 

เนือ้หาของ 
การส่ือสาร 

ผู้ร่วมเหตุการณ์
หลกั 

6. การร้องลอยลง เ พ่ือให้กลุ่ มนักแสดง

ฝ่ายชายทุกคนออกมา

แสดงตวัร่วมกันก่อนท่ี

จะใหน้กัแสดงฝ่ายหญิง

ไดอ้อกมาแสดงตวัคร้ัง

แรก  (บทร้องสําหรับ  

ขบัร้องก่อนจะหมดยืน
ของกลุ่มนกัแสดงฝ่าย

ชาย) 

-ความสามคัคีของคน

ในชาติ 

-เ ชิ ญช วน ฝ่ า ยหญิ ง

ข้ึนมาดน้กลอน 

-เน้ือร้องทาํนองการ 

ทา้ทายคู่ต่อสู้วา่ตนเอง

นั้นมีดีกวา่หรือเก่งกวา่ 

นกัแสดงฝ่ายชาย

ลาํดบัท่ี 3 หรือ

นกัแสดงฝ่ายชาย

จาํนวน 2 คนใน

ลาํดบัท่ี 1 กบั 

ลาํดบัท่ี 2แสดง

สลบักนั 

 

7. นักแสดงฝ่ายหญิง1

ร้องออกตัว 
เ พ่ือให้นักแสดงฝ่ า ย

หญิงลาํดบัท่ี 1 ออกมา

แสดงตวัคร้ังแรก 

-แนะนาํคณะ 

-อวยพรผูช้ม 

-นกัแสดงฝ่าย

หญิง ลาํดบัท่ี 1 

8. นักแสดงฝ่ายหญิง2

ร้องออกตัว 
เพ่ือเพ่ือใหน้กัแสดงฝ่าย

หญิงลาํดบัท่ี 2 ออกมา

แสดงตวัคร้ังแรก 

-ทา้ทายฝ่ายชาย 

-ไหวค้รู 

-นกัแสดงฝ่าย

หญิงลาํดบัท่ี 2 

9. นักแสดงฝ่ายหญิง3

ร้องออกตัว 
เพ่ือใหน้กัแสดงฝ่าย

หญิงลาํดบัท่ี 3 ออกมา

แสดงตวัคร้ังแรก 

-ทกัทายผูช้ม 

-ถ่อมตวักบัผูช้มวา่

ตวัเองไม่เก่ง 

-นกัแสดงฝ่าย

หญิงลาํดบัท่ี 3 

 
 
 

                                                             
 คาํว่า “ยืน”  คือการยืนข้ึนกลางเวทีเม่ือถึงคราวท่ีนกัแสดงผูข้บัร้องนาํจะตอ้งทาํหนา้ท่ีแสดงจนกว่าจะหมดหน้าท่ี

ในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารจึงจะนัง่ลงในตาํแหน่งเดิม เน่ืองจากหากยงัไม่ถึงหนา้ท่ีหรือลาํดบัท่ีตอ้งแสดงนกัแสดงทั้งฝ่ายชายและฝ่าย

หญิงจะนัง่ท่ีพ้ืนบนเวทีรวมกนัเป็นกลุ่มของแต่ละฝ่าย การยืนน้ีตลอดการแสดงลาํตัดบนเวทีนักแสดงทั้ งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะ

สลบักนัยืนและนัง่จนกว่าจะหมดเวลาแสดง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ลาํดบั
ที่ เหตุการณ์ส่ือสาร 

เกณฑ์การจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสาร 
วตัถุประสงค์ของ 

การส่ือสาร 

เนือ้หาของ 
การส่ือสาร 

ผู้ร่วมเหตุการณ์
หลกั 

10. นักแสดงฝ่ายหญิง4

ร้องออกตัว 
เพ่ือใหน้กัแสดงฝ่าย

หญิงลาํดบัท่ี 4 ออกมา

แสดงตวัคร้ังแรก 

-อธิบายลกัษณะของ

การแสดงลาํตดั 

-ข่มขวญัฝ่ายชาย 

-นกัแสดงฝ่าย

หญิงลาํดบัท่ี 4 

 

11. นักแสดงฝ่ายหญิง5

ร้องออกตัว 
เ พ่ือให้นักแสดงฝ่ า ย

หญิงลาํดบัท่ี 5 ออกมา

แสดงตวัคร้ังแรก 

-ถ่อมตวักบัผูช้ม 

-แจง้วตัถุประสงคข์อง

งาน 

-ขอบคุณเจา้ภาพงาน 

-กระทบฝ่ายชาย

เลก็นอ้ย 

-นกัแสดงฝ่าย

หญิงลาํดบัท่ี 5 

12. นักแสดงฝ่ายหญิง6

ร้องออกตัว 
เ พ่ือให้นักแสดงฝ่ า ย

หญิงลาํดบัท่ี 6 ออกมา

แสดงตวัคร้ังแรก 

-ไหวค้รู 

-ออกตวั 

-แนะนาํตวัเอง 

-นกัแสดงฝ่าย

หญิงลาํดบัท่ี 6 

13. นักแสดงฝ่ายหญิง7

ร้องออกตัว 
เ พ่ือให้นักแสดงฝ่ า ย

หญิงลาํดบัท่ี 7 ออกมา

แสดงตวัคร้ังแรก 

-ทกัทายผูช้ม 

-กระทบกระเทียบฝ่าย

ชายเลก็นอ้ย 

นกัแสดงฝ่ายหญงิ

ลาํดบัท่ี 7 

14. การร้องแหล่อวย
พร 

เพ่ืออวยพรเจา้ภาพและ

ผูช้ม 

การอวยพรใหเ้จา้ภาพ

และผูช้มมีความสุข 

นกัแสดงฝ่ายหญงิ

จาํนวน 1 หรือ 2 

คน 

15. การร้องกระทบ
กระเทียบชาย 

เ พ่ือ เ ชิญชวนฝ่ายชาย

ข้ึนมาร้องดน้กลอนแข่ง

กนั 

การต่อวา่ฝ่ายชายให้

ไดรั้บความเสียหาย 

นกัแสดงฝ่ายหญงิ

ลาํดบัท่ี 7 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ลาํดบั
ที่ เหตุการณ์ส่ือสาร 

เกณฑ์การจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสาร 
วตัถุประสงค์ของ 

การส่ือสาร 
เนือ้หาของ 
การส่ือสาร 

ผู้ร่วมเหตุการณ์
หลกั 

16. การร้องเกีย้ว เ พ่ือย ั ่วยุ ฝ่ายหญิงด้วย

การแสดงความรู้ สึ ก

ยินดีท่ีได้มาพบกับฝ่าย

หญิงและฝากรัก 

เบด็เตลด็ทัว่ไป ทาํนอง

เกาะแกะและเรียกร้อง

ความสนใจจากฝ่ าย

หญิงให้สนใจฝ่ายชาย

แลว้ฝ่ายชายจะฝากรัก 

นักแสดงฝ่ายชาย

จาํนวน 1 คนและ

นั ก แ ส ด ง ช า ย

จาํนวน 2คนแสดง

สลบักนั 

17. การร้องแก้เกีย้ว เพ่ือย ัว่ยุฝ่ายชายดว้ยการ

แสดงความไม่ชอบ ไม่

ไว้วางใจและรู้เท่าทัน

กิริยาฝ่ายชาย 

การโตต้อบทาํนองวา่

รู้ทนัและไม่รับรักจาก

ฝ่ายชายท่ีร้องเก้ียวมา 

นกัแสดงฝ่ายหญงิ

จาํนวน 1 คนและ 

นกัแสดงฝ่ายหญงิ

จาํนวน 2 คน

แสดงสลบักนั 

18. การร้องว่า เพ่ือทา้ทายดว้ยการต่อ

วา่ฝ่ายหญิงใหเ้สียหาย 

การตําหนิฝ่ายหญิงท่ี

ไม่รับรักจึงหาข้อเสีย

หรือความไม่ดีมาติ 

นกัแสดงฝ่ายชาย

จาํนวน 2 คน  

แสดงสลบักนั 

19. การร้องว่าตอบ เพ่ือท้าทายด้วยการแก้

ความกลับให้ฝ่ายชาย

เสียหายบา้ง 

การตําหนิฝ่ายชายหา

ข้อเสียหรือความไม่ดี

บกพร่องมาติ 

นกัแสดงฝ่ายหญงิ 

 

20. การร้องด่า เ พ่ือ ต่อว่า ฝ่ายชายให้

รู้สึกเจบ็แสบ 

การว่าร้ายฝ่ายชายให้

รู้ สึกเจ็บอับอายและ

ได้รับความเสียหาย

มากยิ ่งข้ึน 

นกัแสดงฝ่ายหญงิ 

 

                                                             


 “การร้องว่า”ในท่ีน้ีหมายถึง การร้องโดยใชถ้อ้ยคาํตาํหนิ เพ่ือแสดงการต่อว่าให้ฝ่ายท่ีถูกว่ารู้สึกเจ็บใจ ไม่พอใจหรือ

โกรธ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ลาํดบั
ที่ เหตุการณ์ส่ือสาร 

เกณฑ์การจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสาร 
วตัถุประสงค์ของ 

การส่ือสาร 
เนือ้หาของ 
การส่ือสาร 

ผู้ร่วมเหตุการณ์
หลกั 

21. การร้องด่าตอบ เพ่ือต่อว่าแล้วแก้ความ

กลับให้ฝ่ายหญิง รู้ สึก

เจบ็แสบ 

การวา่ร้ายฝ่ายหญิงให้

รู้สึกเจบ็ อบัอายและ

ไดรั้บความเสียหาย

มากยิ ่งข้ึน 

นกัแสดงฝ่ายชาย 

 

22. การร้องโต้ตอบผูก
เร่ือง 

เพ่ือเชิญชวนร้องกลอน

สลบักันไปมาระหว่าง

ฝ่ ายชายกับฝ่ ายหญิง 

ทาํนองแก้ความกันไป

มา 

 

-การผูกเป็นเร่ืองราว

สั้นๆคือ ผูห้ญิงแต่งตวั

แล้วผูช้ายมาหาท่ีบ้าน

ตอนหัวคํ่ าแล้วชวน

ฝ่ายหญิงออกจากบา้น 

-การผูกเป็นเร่ืองราว

สั้นๆ คือ ตั้งแต่ผูช้ายมา

หาท่ีบ้านผู ้หญิ งแล้ว

ฝ่ายผูห้ญิงชวนข้ึนบา้น

เพ่ือแล้วต้อนรับด้วย

การเลี้ยงอาหารฝ่ายชาย 

นกัแสดงฝ่ายชาย

กบันกัแสดงฝ่าย

หญิงแสดง

สลบักนั 

 

23. การร้องกลอนต่อ
เบ็ดเตล็ด 

เพ่ือท้าทายให้ฝ่ายตรง

ขา้มมาด้นต่อกลอนกัน

ระหว่างชายกับหญิง

สลบักนัคนละวรรค จน

ฝ่ายชายจนกลอนไม่

สามารถต่อกลอนได ้ซ่ึง

เ ป็น เห ตุก าร ณ์ ท่ีอาจ

เ กิ ด ข้ึ นห รื อ ไ ม่ ก็ ไ ด้

ข้ึนอยู่กบัการแสดง 

เบ็ดเตล็ด ข้ึนอยู่กบัคาํ

ท่ีนกัแสดงจะคิดนาํมา

ต่อกลอน โดยคาํกลอน

จะข้ึนตน้วรรคว่า “ฉัน

ชอบ....”แล้วนกัแสดง

จะต้องหาคาํมาต่ออีก

จาํนวน 2 คาํ (จาํนวนคาํ

ในแต่ละวรรคมีจํานวน 

4 คาํ) 

นกัแสดงฝ่ายละ 2 

คน ผูท้าํหนา้ท่ี

หลกัคือนกัแสดง

ฝ่ายชายลาํดบัท่ี 2 

และลาํดบัท่ี 4 กบั 

นกัแสดงฝ่ายหญงิ

ลาํดบัท่ี 1 และ

ลาํดบัท่ี 6  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

 

 
 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ลาํดบั
ที่ เหตุการณ์ส่ือสาร 

เกณฑ์การจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสาร 
วตัถุประสงค์ของ 

การส่ือสาร 
เนือ้หาของ 
การส่ือสาร 

ผู้ร่วมเหตุการณ์
หลกั 

24. การร้องหรือกล่าว
จบ 

เพ่ือแจง้เจา้ภาพและ

ผูช้มการแสดงวา่หมด

เวลาการแสดง  

 

แจง้ใหผู้ช้มวา่ใกลห้มด

เวล าการแสดงและ

กล่าวขออภยัผูช้มท่ีการ

แสดงอาจมีการร้อง

หยาบคายบา้ง และ ปิด

ทา้ยดว้ยการฝากฝังการ

แ ส ด ง ลํ า ตั ด ค ณ ะ

หวงัเตะ๊ 

นกัแสดงฝ่ายหญงิ

ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็น

หวัหนา้คณะ  

25. การตีกลองรํามะนา
จบ 

เพ่ือบอกวา่การแสดงได้

สิ้นสุดลงแลว้ 

ทาํนองเพลงบรรเลง

เคร่ืองดนตรี 

นกัดนตรี 

 

 

จากตารางแสดงเหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั จาํนวน 25 

เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนต่อเน่ืองเป็นลาํดบัอยา่งชดัเจนตายตวั เช่นเดียวกบัลาํดบัของนกัแสดงหลกั แต่มี

บางเหตุการณ์ส่ือสารอาจจะไม่ปรากฏทุกคร้ัง ไดแ้ก่เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัของนักแสดง

ชายหญิงบางคน เน่ืองจากนักแสดงไม่สามารถมาร่วมแสดงได ้โดยอาจติดภาระกิจส่วนตวัหรือมี

ปัญหาเร่ืองสุขภาพ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัก็ยงัคงมีอยู่ โดยจะเล่ือนลาํดบั

การแสดงของนกัแสดงคนถดัไปข้ึนมาแสดงแทน  

นอกจากน้ียงัมีเหตุการณ์ส่ือสารบางเหตุการณ์ท่ีอาจไม่ปรากฏทุกคร้ังเน่ืองจากช่วง

ระยะเวลาการแสดงนอ้ย ไดแ้ก่ การร้องกระทบกระเทียบ การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้องด่า การ

ร้องด่าตอบ และการร้องกลอนต่อเบ็ดเตลด็ ดงันั้นในการแสดงลาํตดัคร้ังหน่ึงๆจะตอ้งมีเหตุการณ์

ส่ือสารดงักล่าวอยา่งนอ้ย 1 เหตุการณ์เสมอ หากพิจารณาวตัถุประสงคห์ลกัของเหตุการณ์เหล่าน้ีจะ

เห็นว่ามีวตัถุประสงคส์าํคญัคือการแสดงการร้องตอบโตก้นัระหว่างนักแสดงชายหญิงเหมือนกนั

ทุกเหตุการณ์  
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อน่ึงเหตุการณ์การร้องกลอนเบ็ดเตลด็นั้นจะเกิดข้ึนเฉพาะเม่ือมีเวลาในการแสดงน้อย

มาก โดยหวัหนา้คณะจะตดัเหตุการณ์การร้องกระทบกระเทียบ การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้อง

ด่าและการร้องด่าตอบออกทั้งหมดและใชก้ารร้องกลอนเบ็ดเตลด็แทน 

ส่วนการร้องแหล่อวยพรก็เป็นเหตุการณ์ส่ือสารอีกเหตุการณ์หน่ึงท่ีอาจจะไม่ปรากฏ

ทุกคร้ัง เน่ืองจากช่วงระยะเวลาการแสดงน้อยและเน้ือหาของการส่ือสารเกิดข้ึนซํ้ าหลายคร้ังจึง

สามารถตดัเหตุการณ์ส่ือสารน้ีได ้ 

หากพิจารณาเหตุการณ์ส่ือสารทั้ง 25 เหตุการณ์โดยใชเ้กณฑว์ตัถุประสงคห์ลกั รวมถึง

การปรากฏหรือไม่ปรากฏของเหตุการณ์แลว้ สามารถจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลาํตดัได ้6 เหตุการณ์ ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปเหตุการณ์ส่ือสารหลกัในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตัดตามเกณฑ์

วตัถุประสงคส์าํคญัของการส่ือสาร 

เหตุการณ์ส่ือสารย่อย เหตุการณ์ส่ือสารหลัก วัตถุประสงค์สําคัญการส่ือสาร 

1.การโหมโรงกลองรํามะนา 1. การโหมโรงกลอง
รํามะนา 

เร่ิมตน้การแสดง เพ่ือบอกให้ทราบ

วา่การแสดงไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ 

2.การร้องเกร่ินหนา้กลอง 2. การร้องเกร่ินหน้ากลอง 

เพ่ือเปิดการแสดงลาํตดัดว้ยการร้อง

สดุดีพระมหากษตัริย ์และ 

เพ่ือเชิญชวนผูช้มการแสดงใหม้าชม

การแสดงลาํตดั 
3.นกัแสดงฝ่ายชาย1ร้องออกตวั 

3. การร้องออกตัว 

เพ่ือใหน้กัแสดงทั้งฝ่ายชายและฝ่าย

หญิงทีละคนออกมาแสดงคร้ังแรก

และใหก้ลุ่มนกัแสดงฝ่ายชายออกมา

แสดงร่วมกนั ก่อนท่ีจะให้นกัแสดง

ฝ่ายหญิงออกมาแสดง เพ่ือให้ผูช้ม

การแสดงได้รู้จ ักนักแสดง  การ

ออกมาแสดงตวันั้นนกัแสดงแต่ละ

คนจะเ รียงเ ป็นลําดับบุคคลและ

ลํา ดับต ามคว ามส าม า รถขอ ง

นกัแสดง 

4.นกัแสดงฝ่ายชาย2ร้องออกตวั 

5.นกัแสดงฝ่ายชาย3ร้องออกตวั 

6.การร้องลอยลง 

7.นกัแสดงฝ่ายหญงิ1ร้องออกตวั 

8.นกัแสดงฝ่ายหญงิ2ร้องออกตวั 

9.นกัแสดงฝ่ายหญงิ3ร้องออกตวั 

10.นกัแสดงฝ่ายหญิง4ร้องออกตวั 

11.นกัแสดงฝ่ายหญิง5ร้องออกตวั 

12.นกัแสดงฝ่ายหญิง6ร้องออกตวั 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

เหตุการณ์ส่ือสารย่อย เหตุการณ์ส่ือสารหลกั วตัถุประสงค์สําคญัการส่ือสาร 
13.นกัแสดงฝ่ายหญิง7ร้องออกตวั   

14.การร้องแหลอ่วยพร 4. การร้องแหล่อวยพร เพ่ือเป็นการอวยพรเจา้ภาพและผูช้ม 

15.การร้องกระทบกระเทียบชาย 

5. ร้องตอบโต้ 

เพ่ือให้นักแสดงฝ่ายหน่ึงเร่ิ มร้อง

เชิญชวน ทา้ทาย หรือย ัว่ยนุกัแสดง

ฝ่ายตรงขา้มมาร้องกลอนโตต้อบกนั

ไปมา ซ่ึงเร่ิมดว้ยนกัแสดงฝ่ายหญิง

ชวนนักแสดงฝ่ ายชายและเ ป็น

นกัแสดงฝ่ายชายชวนนกัแสดงฝ่าย

หญิง สลบักนัไปมาคนละเหตุการณ์

ส่ือสาร 

16.การร้องเก้ียว 

17.การร้องแกเ้ก้ียว 

18.การร้องวา่ 

19.การร้องวา่ตอบ 

20.การร้องด่า 

21.การร้องด่าตอบ 

22.การร้องโตต้อบผูกเร่ือง 

23.การร้องกลอนต่อเบด็เตลด็ 

24.การร้องหรือกล่าวจบ 6. การจบการแสดง เพ่ือปิดการแสดง 
25.การตีกลองรํามะนาจบ 

  

จากตารางขา้งตน้เหตุการณ์ส่ือสารหลกัจาํนวน 6 เหตุการณ์ท่ีปรากฎในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลาํตดั แมว้่าเหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพรอาจจะไม่ปรากฏแสดงทุกคร้ัง 

แต่เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะชดัเจนคือการอวยพร จากการสมัภาษณ์หวัหนา้คณะ 

คือ นางศรีนวล ขาํอาจ (2552) ทาํใหท้ราบว่า เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการอวยพรเป็นเน้ือหาสาํคญัท่ีจะตอ้ง

ใชแ้สดง หากไม่ปรากฏเหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพร เน้ือหาบางส่วนท่ีเก่ียวกบัการอวยพร

ก็จะไปปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารอ่ืน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจดัเหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพรเป็น

เหตุการณ์ส่ือสารหลกัท่ีสาํคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนา  
เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนา คือ เหตุการณ์ส่ือสารลาํดบัท่ี 1 ซ่ึงเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการแสดงลาํตดั เพ่ือบอกว่าการแสดงลาํตดัไดเ้ร่ิมแสดงแลว้และเพื่อประกาศใหผู้ช้มท่ี

สนใจเขา้มาชมการแสดงลาํตดั นอกจากน้ีเสียงดงักงัวานของกลองรํามะนา ยงัเป็นอาณัติสัญญาณ

แจง้แก่ประชาชนในบริเวณรอบๆสถานท่ีนั้นๆ เพ่ือบอกใหป้ระชาชนท่ีสนใจทราบว่าจะมีการแสดง
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ลาํตดัเกิดข้ึนแลว้ ประชาชนจะไดช้กัชวนกนัมาชมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือถึง

กาํหนดเวลาท่ีหวัหนา้คณะและเจา้ภาพไดต้กลงนดัหมายเวลาไว ้ผูร่้วมเหตุการณ์หลกัคือนักดนตรี

จะเร่ิมแสดงตีกลองรํามะนา และดนตรีประกอบจงัหวะอ่ืนๆ คือ ฉิ่งและกรับ เน้ือหาของการส่ือสาร

เป็นเพลงบรรเลงซ่ึงมีทาํนองเพลงโหมโรงต่างๆ ทางคณะลาํตดัเรียกว่า ทาํนองออกภาษา นักชาย    

จิเมฆ(2553) ผูตี้กลองรํามะนา ทาํใหท้ราบว่า “การตีกลองรํามะนาเพ่ือโหมโรงเป็นทาํนองต่างๆนี้
จะประกอบด้วยจังหวะหน้าทับต่างๆ ได้แก่ หน้าทับพม่า หน้าทับลาว หน้าทับโยน หน้าทับแขก 
และหน้าทับมอญตีเป็นลาํดับต่อเน่ือง” หนา้ทบัต่างๆสามารถตดัออกไดข้ึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของ
หวัหนา้คณะกบันกัดนตรี โดยเฉพาะหน้าทบัลาวและหน้าทบัโยน เพ่ือให้เหมาะสมกบัระยะเวลา

การแสดง บางคร้ังอาจตีครบหนา้ทบัทั้งหมดเพื่อยดืเวลาในการเรียกและเชิญชวนผูช้มให้มาชมการ

แสดง กรณีท่ีหวัหนา้คณะเห็นว่ายงัไม่ค่อยมีผูม้าชมการแสดง   

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่าจงัหวะหนา้ทบัท่ีใชม้ากท่ีสุดและทางคณะก็นิยมบรรเลงคือ 

หน้าทับพม่า หน้าทับแขก และหน้าทับมอญเรียงเป็นลาํดับต่อเน่ือง เหตุการณ์ส่ือสารน้ีไม่มี

เหตุการณ์ส่ือสารยอ่ย 

 

3.2 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหน้ากลอง 

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหนา้กลอง คือ เหตุการณ์ส่ือสารลาํดบัท่ี 2 เป็นเหตุการณ์

ส่ือสารการเปิดการแสดงลาํตดัดว้ยเสียงร้องของนกัแสดง  เพ่ือเชิญชวนผูช้มให้มานั ่งชมการแสดง

หน้าเวที การร้องเกร่ินหน้ากลองหรือทางคณะหวงัเต๊ะเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “การข้ึนหน้ากลอง” 

เหตุการณ์ส่ือสารน้ีเป็นการข้ึนตน้บทนาํการแสดงลาํตดัดว้ยบทร้องท่ีมีเน้ือหาสาํคญัเพียงประเด็น

เดียวคือ บทสดุดีพระมหากษตัริย ์โดยผูร่้วมเหตุการณ์หลกัคือ นักแสดงชายจะนั ่งขบัร้องคาํกลอน

กบัพ้ืนเวที อาจจะใชน้กัแสดงชายจาํนวน 1 หรือ 2 คนและสามารถเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีกนัขบัร้อง

ก็ไดซ่ึ้งข้ึนอยูก่บัการตกลงระหว่างนกัแสดงดว้ยกนัเองทาํนองเพลงท่ีใชข้บัร้องจะเป็นทาํนองเพลง

ไทยเดิม คือ ทาํนองสังฆรา นักแสดงหลกัจะขบัร้องประกอบกบัเสียงเคร่ืองดนตรีกลองรํามะนา 

กรับและฉิ่ง ไม่มีการปรบมือประกอบจงัหวะ  ส่วนนักแสดงคนอ่ืนก็ยงัคงนั ่งกบัพ้ืนเวทีร่วมกบัวง

กลองรํามะนา และนักแสดงบางคนก็จะช่วยตีกรับและฉิ่งประกอบจงัหวะการร้อง เน้ือหาของ

ส่ือสารในเหตุการณ์ส่ือสารน้ีสามารถเพิ่มเน้ือร้องจากบทเดิมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ

งานท่ีทางคณะหวงัเต๊ะไปแสดง คือ งานห้าธันวามหาราช จังหวดันครสวรรค์ก็จะเพิ่มเน้ือหา

เก่ียวกบัการเฉลิมฉลองวนัครบรอบพระชนมพรรษา 83 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช  เหตุการณ์ส่ือสารน้ีไม่มีเหตุการณ์ส่ือสารยอ่ย 
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3.3 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั  

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตัว คือเหตุการณ์ส่ือสารลาํดับท่ี  3-13 จํานวน 11 

เหตุการณ์ส่ือสารยอ่ยซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เหมือนกนั ผูว้ิจยัจึงจดัรวมเป็น

เหตุการณ์ส่ือสารหลกัเหตุการณ์เดียวคือ เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัเป็นการออกมายืนแสดง

คร้ังแรกของนักแสดงทั้ งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงท่ีทาํหน้าท่ีเป็นผูข้บัร้องบนเวทีการแสดงทีละคน 

เหตุการณ์ส่ือสารน้ีสามารถเกิดซํ้ าหลายคร้ังไดซ่ึ้งข้ึนอยูก่บัจาํนวนนกัแสดงของคณะ  

เหตุการณ์ส่ือสารหลักการร้องออกตัวประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารย่อยเรียง

ตามลาํดบัไดแ้ก่ นกัแสดงฝ่ายชาย1ร้องออกตวั นกัแสดงฝ่ายชาย2ร้องออกตวั นักแสดงฝ่ายชาย3ร้อง

ออกตวั การร้องลอยลง นกัแสดงฝ่ายหญิง1ร้องออกตวั นกัแสดงฝ่ายหญิง2ร้องออกตวั นักแสดงฝ่าย

หญิง3ร้องออกตวั นกัแสดงฝ่ายหญิง4ร้องออกตวั นกัแสดงฝ่ายหญิง5ร้องออกตวั นักแสดงฝ่ายหญิง6

ร้องออกตวั และนกัแสดงฝ่ายหญิง7ร้องออกตวั  จาํแนกตามเกณฑ์ผูร่้วมเหตุการณ์หลกัและเน้ือหา

ของการส่ือสาร ซ่ึงเกณฑห์ลกัท่ีใชพิ้จารณาคือ ผูร่้วมเหตุการณ์หลกั เน่ืองจากมีผูร่้วมเหตุการณ์หลกั

แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้ นเหตุการณ์ส่ือสารหลักการร้องออกตัวแม้ว่าจะมีวตัถุประสงค์

เหมือนกนั หากพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าเน้ือหาของการส่ือสารของผูร่้วมเหตุการณ์หลกัแต่ละ

คนนั้ นจะมีเน้ือหาทาํนองเดียวกันและแตกต่างกัน  ดังปรากฏรายละเอียดในตารางท่ี 1 “ลาํดับ

เหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัจาํแนกตามเกณฑ”์  

เหตุการณ์ส่ือสารหลกัการร้องออกตวัน้ีจึงเร่ิมตั้งแต่ นกัแสดงฝ่ายชายทีละคนจาํนวน 3 

คนหลงัจากนั้นกลุ่มนกัแสดงฝ่ายชายจะร้องลอยลงก่อนท่ีจะปิดทา้ยดว้ยนักแสดงฝ่ายหญิงทีละคน

จาํนวน 7 คนจนครบซ่ึงเรียงเป็นลาํดบับุคคลชดัเจนทุกคร้ัง แมว้่าเหตุการณ์ส่ือสารการร้องลอยลง

จะมิใช่การออกมาแสดงคร้ังแรกของนักแสดงคนใดคนหน่ึง แต่ก็เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีให้กลุ่ม

นกัแสดงฝ่ายชายออกมาแสดงร่วมกนัอีกคร้ัง โดยมีตวัแทนเป็นนกัแสดงชายคนใดคนหน่ึงหรือสอง

คนเป็นผูอ้อกมาแสดง ผูว้ิจยัก็ถือว่าเหตุการณ์การร้องลอยลงน้ีเป็นการร้องออกตวัของนกัแสดงเป็น

กลุ่มเพ่ือใหผู้ช้มไดรู้้จกัยิง่ข้ึน  

นอกจากนักแสดงจะออกมายืนแสดงตัวกลางเวทีให้ผูช้มได้รู้จักแลว้ บทร้องของ

นกัแสดงบางคนช่วยทาํใหผู้ช้มไดรู้้จกันกัแสดงท่ีออกมาแสดงมากยิ ่งข้ึนดว้ยการใส่ช่ือของตนเอง 

ดงัตวัอย่าง การร้องออกตวัของนักแสดงหญิงลาํดับท่ี 5 หลงัจากพูดทกัทายผูช้มก็จะขับร้องบท

กลอนเพ่ือแนะนาํตวัเอง 
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นกัแสดงหญิง: มาละโหวยมาละวา  มาละโหวยมาละวา 

   ดิฉันน่ีหรือช่ือศรีนวล ขอเชิญชวนใหท้ศันา 

 

อีกทั้งการร้องออกตวัของนกัแสดงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งแนะนาํตวัเองเพียงอย่างเดียว แต่

อาจจะแนะนํานักแสดงคนถดัไปให้ข้ึนมาแสดงตัวด้วยก็ได้ ดังตัวอย่าง การร้องออกตัวของ

นักแสดงชายลาํดับท่ี 2 หลงัจากการแสดงของตนกาํลงัสิ้นสุดก็จะพูดปิดท้ายด้วยการแนะนํา

นกัแสดงคนถดัไป 

  

บทพูด:  เรามากันหลายคน ตอนนี้กข็อท่านพบกับพี่ณรงค์ นนบุรีได้เลยครับ สําหรับคนนี้ละก็เป็นท้ัง
  ลาํตดั เป็นท้ังลิเก เป็นท้ังหมอทาํขวัญ 

 

เหตุการณ์ส่ือสารหลกัการร้องออกตวัน้ีมีเหตุการณ์ส่ือสารย่อยหลายเหตุการณ์ ซ่ึง

จาํนวนเหตุการณ์ส่ือสารยอ่ยดงักล่าวจะมีจาํนวนมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บัจาํนวนนกัแสดงท่ีเป็นผู ้

ร่วมเหตุการณ์หลกั และเหตุการณ์ส่ือสารย่อยก็เรียงลาํดับตายตัว ส่วนเน้ือหาการส่ือสารของ

นักแสดงหลกัแต่ละคนก็จะเป็นเน้ือหาเฉพาะของแต่ละบุคคล หากนักแสดงหลกัคนใดมิไดร่้วม

แสดงในคร้ังนั้นก็จะเล่ือนลาํดบันกัแสดงคนถดัไปตามลาํดบั ซ่ึงเน้ือหาของการแสดงก็จะเป็นบท

เฉพาะของนกัแสดงคนถดัไปมิใช่ของนกัแสดงคนท่ีมิไดม้าร่วมแสดง 

 

3.4 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพร   
เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพร คือ เหตุการณ์ส่ือสารลาํดับท่ี 14  เหตุการณ์

ส่ือสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือมุ่งเนน้การอวยพรใหก้บัเจา้ภาพ ผูร่้วมเหตุการณ์หลกัคือ นักแสดงฝ่าย

หญิงจาํนวน 1 หรือ 2 คนเป็นผูข้บัร้องข้ึนอยูก่บัการตกลงระหว่างนักแสดงดว้ยกนัเอง การขบัร้อง

นั้นจะขบัร้องโดยใชท้าํนองเพลงแหล่ ประกอบจงัหวะเคร่ืองดนตรี เน้ือหาการแสดงมีเพียงประเด็น

เดียวคือการอวยพรให้เจา้ภาพมีความสุข รํ่ ารวยเงินทอง ยศตาํแหน่ง คิดส่ิงใดก็สมดงัปรารถนา   

เป็นต้น  จากการศึกษาแมว้่าเหตุการณ์ส่ือสารน้ีจะมีไม่ครบทั้ง 4 คร้ัง แต่เหตุการณ์ส่ือสารน้ีมี

วตัถุประสงคส์าํคญัคือการอวยพรซ่ึงแตกต่างจากวตัถุประสงคข์องเหตุการณ์ส่ือสารหลกัอ่ืนๆอย่าง

ชัดเจน อีกทั้ งเหตุการณ์ส่ือสารน้ีจากการสัมภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2552) ทาํให้ทราบว่ามี

เหตุการณ์ส่ือสารน้ีเป็นส่วนใหญ่ แต่จากการเก็บขอ้มลูผูว้ิจยัไม่พบเพียง 1 คร้ัง เน่ืองจากมีเวลาจาํกดั
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มาก หัวหน้าคณะนาํเน้ือหาการอวยพรไปไว้ในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัแทน ผูว้ิจยัจึง

จดัเป็นเหตุการณ์ส่ือสารหลกั เหตุการณ์ส่ือสารน้ีไม่มีเหตุการณ์ส่ือสารยอ่ย 

 

3.5 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต้   

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต้ คือ เหตุการณ์ส่ือสารลาํดับท่ี15-23 จํานวน 9 

เหตุการณ์ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์สําคัญเหมือนกัน ผูว้ิจัยจึงจัดรวมเป็น

เหตุการณ์ส่ือสารหลกัเหตุการณ์เดียว คือ เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตเ้ป็นการเชิญชวน ทา้ทาย 

หรือย ัว่ยนุกัแสดงฝ่ายตรงขา้มข้ึนมาร้องคาํกลอนโตต้อบกนัไปมา ลกัษณะการแสดงเป็นการจบัคู่

แสดงของนกัแสดงชายและหญิงทั้งระหว่างนกัแสดงฝ่ายชายกบัฝ่ายชาย นักแสดงฝ่ายหญิงกบัฝ่าย

หญิง และนกัแสดงฝ่ายชายกบัฝ่ายหญิง เน้ือหาของการแสดงท่ีใชส้าํหรับนกัแสดงร้องตอบโตไ้ปมา

นั้นมีลกัษณะการเรียงลาํดบัของเน้ือหา ตั้ งแต่ การร้องกระทบกระเทียบ การร้องเก้ียว การร้อง       

แกเ้ก้ียว การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้องด่า การร้องด่าตอบ การร้องโตต้อบผกูเร่ือง และการร้อง

กลอนต่อเบ็ดเตลด็ ซ่ึงบางเน้ือหาของการแสดงอาจจะไม่มีก็ได ้ถา้เน้ือหาของการแสดงใดไม่มีก็จะ

เล่ือนลาํดบัเน้ือหาการแสดงอ่ืนข้ึนมาตามลาํดบั   

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตป้ระกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารย่อยเรียงตามลาํดับ

ไดแ้ก่ การร้องกระทบกระเทียบชาย การร้องเก้ียว การร้องแกเ้ก้ียว การร้องว่า การร้องว่าตอบ การ

ร้องด่า การร้องด่าตอบ การร้องโตต้อบผกูเร่ือง และการร้องกลอนต่อเบ็ดเตล็ดจาํแนกตามเกณฑ์

เน้ือหาของการส่ือสารและผูร่้วมเหตุการณ์หลกั ซ่ึงเกณฑห์ลกัท่ีใชจ้าํแนกคือ เน้ือหาของการส่ือสาร 

เน่ืองจากเน้ือหาของการส่ือสารจะแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ดงันั้นเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตมี้

วตัถุประสงคเ์หมือนกนั เม่ือพิจารณาโดยรายละเอียดจะพบว่าผูร่้วมเหตุการณ์หลกัท่ีสลบักนัข้ึนมา

แสดงจะมีรายละเอียดของเน้ือหาของการส่ือสารแตกต่างกัน ดงัปรากฏรายละเอียดในตารางท่ี 1 

“ลาํดบัเหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัจาํแนกตามเกณฑ”์ 

เหตุการณ์ส่ือสารน้ีสามารถปรับเปล่ียนขั้นตอน โดยตดัทอนขั้นตอนการร้องกระทบ

กระเทียบ การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้องด่า และการร้องด่าตอบออก แลว้เร่ิมการแสดงลาํตดั

ดว้ยการร้องเก้ียว การร้องแกเ้ก้ียว การร้องผกูเร่ืองสั้นๆแลว้ต่อดว้ยการร้องกลอนต่อเบ็ดเตล็ดและ

รายละเอียดเน้ือหาการร้องผกูเร่ืองสั้นๆก็ตดัทอนเน้ือหาบางส่วนออกให้สั้นลง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการ

พิจารณาของหวัหนา้คณะถึงความเหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาการแสดงในแต่ละคร้ัง 
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เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตน้ี้จึงเร่ิมตน้ตั้งแต่ นกัแสดงฝ่ายหญิงเป็นผูร้้องกระทบ

กระเทียบนกัแสดงฝ่ายชายก่อน เพ่ือเชิญชวนให้นักแสดงฝ่ายชายข้ึนร้องกลอน แลว้นักแสดงชาย

จาํนวน 1 หรือ 2 คนก็จะข้ึนมาตอบกลบัแลว้ร้องเก้ียวฝ่ายหญิง เรียงตามลาํดบัเน้ือหาของการ

ส่ือสารแลว้จนกระทัง่ถึงการร้องลกัษณะผกูเป็นเร่ืองราวสั้นๆยาวหลายบท ผูร่้วมเหตุการณ์หลกัก็

จะขบัร้องดว้ยทาํนองเพลงพ้ืนบ้าน เพ่ือให้นักแสดงทั้ งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงใช้ดาํเนินการแสดง

จนกระทัง่จบการแสดง  

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตน้ี้ใกลจ้ะสิ้นสุดเหตุการณ์ เม่ือเน้ือหาของการร้องผกู

เร่ืองสั้นๆยาวหลายบทนั้นบททา้ยๆมีเน้ือหาซํ้ าความและวนไปมา เน้ือหาเร่ิมหยาบมากข้ึนหรือ

บางคร้ังนกัแสดงอีกฝ่ายเร่ิมหมดหนทางสูห้รือกล่าวยอมแพ ้และสุดทา้ยใกลห้มดเวลา นักแสดงท่ี

เป็นหวัหนา้คณะ(นางศรีนวล ขาํอาจ) ก็จะขบัร้องเตือนทุกคร้ังดว้ยขอ้ความว่า “เล่นให้ดีดีกันหน่อย
ได้ไหม    เล่นให้ดีดีนะต๋อยจ๋า” ขอ้ความดงักล่าวสามารถใส่ช่ือนักแสดงคนอ่ืนท่ีเป็นคู่แสดงแทน

ช่ือนกัแสดงชายคือ “ต๋อย”ไดเ้สมือนสญัญาณเตือนใกลห้มดเวลาการแสดง นกัแสดงทุกคนในคณะ

ก็จะรับรู้ว่าการแสดงลาํตดักาํลงัจะสิ้นสุด 

เหตุการณ์ส่ือสารน้ีถือเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีสาํคญัท่ีสร้างความสนุกสนานใหก้บัผูช้ม

การแสดง  เน่ืองจากเป็นการร้องประชนักนัระหว่างผูร่้วมเหตุการณ์หลกัทั้ งนักแสดงฝ่ายหญิงและ

ฝ่ายชายว่าฝ่ายใดจะร้องกลอนสู้ไม่ไดห้รือแพก่้อน รวมทั้ งเน้ือหาท่ีใชแ้สดงก็มีการแทรกลกัษณะ

ทาํนองการเก้ียวพาราสี ทาํนองสองแง่สองง่าม และมีการใชถ้อ้ยคาํหยาบปนบา้ง ทาํให้ผูช้มรู้สึกมี

ส่วนร่วมกบัการโตต้อบกนัไปมาของนกัแสดง  

 

3.6 เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง  

เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง คือ เหตุการณ์ส่ือสารลาํดบัท่ี 24 และ 25 ซ่ึงเป็น

เหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์สาํคญัเหมือนกนั ผูว้ิจยัจึงรวมเป็นเหตุการณ์ส่ือสาร

หลกั คือ การจบการแสดง  เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงคือเหตุการณ์ส่ือสารลาํดบัสุดทา้ย ท่ี

ถือเป็นจุดสิ้นสุดการแสดงในสถานการณ์ส่ือสาร “การแสดงลาํตดั” โดยผูร่้วมเหตุการณ์หลกัคือ 

นกัแสดงฝ่ายหญิงผูเ้ป็นหวัหนา้คณะ คือ นางศรีนวล ขาํอาจ และนกัดนตรี หวัหนา้คณะจะทาํหนา้ท่ี

ดน้กลอนสดเพ่ือแจง้แก่เจา้ภาพและผูช้มการแสดงว่าหมดเวลาและกาํลงัจะจบการแสดง และพูดปิด

การแสดงด้วยการขอบคุณท่านเจ้าภาพ และผูช้ม ขออภัยผูช้ม และโอกาสหน้าพบกันใหม่  ดัง

ตวัอยา่งบทร้องแลว้ต่อดว้ยบทพดูปิดทา้ยการแสดง 
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 บทร้อง: น่ีมนัไดเ้วลาแลว้จะบอกให ้ เพลงของลุงหวงัเอวงัแค่น้ีถา้วนัหนา้เวลาดีพบกนัใหม่ 

 บทพูด: หากการแสดงขาดตกบกพร่องหรือการแสดงหยาบไปกข็ออภยัด้วยนะคะ 

 

เม่ือกล่าวจบนักแสดงทั้ งหมดก็จะไหวล้าผูช้มการแสดง แต่ถา้หากหมดเวลาจริงๆ

หวัหนา้คณะก็จะใชก้ารพดูอาํลา พร้อมกบัการไหวล้าของนกัแสดงทั้งหมดเพียงอยา่งเดียว หลงัจาก

นั้นนกัดนตรีก็จะปิดทา้ยการแสดงอีกคร้ังดว้ยการตีกลองรํามะนา ถือเป็นการสิ้นสุดสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะ เหตุการณ์ส่ือสารน้ีมีช่วงระยะเวลาแสดงสั้นกว่าเหตุการณ์

ส่ือสารอ่ืนๆ  

เหตุการณ์ส่ือสารหลกัทั้ง 6 เหตุการณ์ท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั

ของคณะหวงัเต๊ะ เหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีช่วงระยะเวลาการแสดงนานกว่าช่วงเหตุการณ์ส่ือสารอ่ืนๆมี 

2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัและเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้ทั้งสอง

เหตุการณ์มีจาํนวนระยะเวลาการแสดงเฉล่ียเท่าๆกัน อีกทั้ งยงัมีเหตุการณ์ส่ือสารย่อยมากกว่า

เหตุการณ์ส่ือสารอ่ืนๆ เหตุการณ์ส่ือสารหลกัทั้ ง 6 เหตุการณ์เรียงเป็นลาํดบัชดัเจนแสดงให้เห็นว่า

การแสดงลาํตดันั้นดาํเนินการแสดงดว้ยความเรียบร้อยเป็นลาํดบัขั้นตอนทั้งผูร่้วมเหตุการณ์และ

เน้ือหาของการส่ือสาร เน่ืองจากการแสดงลาํตดัไม่ไดแ้สดงเป็นเร่ืองราวมีตวัละครพระเอก นางเอก 

ตวัโกง เป็นตน้ เหมือนการแสดงประเภทอ่ืนๆอยา่งเช่น ลิเก แต่ใชก้ารขบัร้องของนักแสดงทั้ งชาย

และหญิงเป็นตวัดาํเนินเร่ืองการแสดง และเน้ือหาของการส่ือสารท่ีใชแ้สดงก็หลากหลายเบ็ดเตล็ด

ทัว่ไป 

 

4.  โครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั 
โครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั คือ ลาํดับขั้นตอนของการแสดง    

ลาํตดัคณะหวงัเต๊ะตั้งแต่เร่ิมการแสดงจนกระทัง่จบการแสดงซ่ึงมีทั้ งลาํดบัขั้นตอนหลกัและลาํดบั

ขั้นตอนย่อย จากการศึกษาสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตัด ผูว้ิจยัพบว่าสถานการณ์ส่ือสาร

ดังกล่าวประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารหลักจํานวน 6 เหตุการณ์เพ่ือส่ือสารการแสดงตาม

วตัถุประสงค์ท่ีผูแ้สดงต้องการ บางเหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีเหตุการณ์ส่ือสารย่อยหลายเหตุการณ์ 

เหตุการณ์ส่ือสารต่างๆทั้ งเหตุการณ์ส่ือสารหลกัและเหตุการณ์ส่ือสารย่อยท่ีเกิดข้ึนนั้นมีการเรียง

เป็นลาํดบัขั้นตอนต่อเน่ืองตายตวัสามารถจดัเรียงเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆเป็นโครงสร้างได ้ 
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การแสดงแต่ละคร้ังจะตอ้งมีเหตุการณ์ส่ือสารหลกัซ่ึงจดัเรียงเป็นลาํดบัขั้นตอนหลกั

จาํนวน 6 ขั้นตอน เร่ิมตั้ งแต่ การโหมโรงกลองรํามะนา การร้องเกร่ินหน้ากลอง การร้องออกตวั 

การร้องแหล่อวยพร การร้องตอบโตแ้ละปิดทา้ยดว้ยการจบการแสดง เรียงเป็นลาํดบัเป็นโครงสร้าง

ต่อเน่ืองตายตวั อยา่งไรก็ตาม การแสดงบางคร้ังอาจจะไม่มีการร้องแหล่อวยพรก็ได ้ 

นอกจากน้ีเหตุการณ์ส่ือสารหลกับางเหตุการณ์มีเหตุการณ์ส่ือสารย่อยจดัเรียงเป็น

ลาํดบัขั้นตอนยอ่ยๆต่อเน่ืองกนัเป็นโครงสร้าง ทั้งน้ีลาํดบัขั้นตอนยอ่ยบางขั้นตอนอาจจะมีหรือไม่มี

ก็ได ้ ไดแ้ก่ เหตุการณ์ส่ือสารหลกัการร้องออกตวัจะมีขั้นตอนยอ่ยเรียงเป็นลาํดบับุคคลอยา่งชดัเจน

ต่อเน่ืองจาํนวน 11 ขั้นตอนซ่ึงบางขั้นตอนอาจจะไม่มีก็ไดข้ึ้นอยู่กบัความพร้อมของนักแสดง จาก

การศึกษาพบนกัแสดงชายลาํดบัท่ี 3 และนกัแสดงหญิงลาํดบัท่ี 2 กบั 6 ซ่ึงถา้นักแสดงคนใดไม่ได้

มาร่วมแสดงก็จะเล่ือนลาํดบันกัแสดงคนถดัไปข้ึนมาตามลาํดบั  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตมี้

ขั้นตอนยอ่ยเรียงลาํดบัตามเน้ือหาของการแสดงต่อเน่ืองจาํนวน 9 ขั้นตอนซ่ึงบางขั้นตอนอาจจะไม่

มีก็ไดข้ึ้นอยูก่บัการพิจารณาของหวัหนา้คณะ ไดแ้ก่ การร้องกระทบกระเทียบ การร้องว่า  การร้อง

ว่าตอบ การร้องด่า การร้องด่าตอบและการร้องกลอนต่อเบ็ดเตลด็ ส่วนขั้นตอนท่ีตอ้งมีในเหตุการณ์

ส่ือสารการร้องตอบโตน้ี้ ไดแ้ก่ การร้องเก้ียว การร้องแกเ้ก้ียวและการร้องโตต้อบผกูเร่ืองสั้นๆซ่ึง

เรียงเป็นลาํดบัต่อเน่ือง และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงก็จะมีขั้นตอนย่อยเรียงเป็นลาํดับ

ต่อเน่ืองจาํนวน 2 ขั้นตอนไดแ้ก่ การร้องหรือกล่าวจบการแสดงและการตีกลองรํามะนาจบซ่ึงตอ้งมี

ทุกคร้ัง  

จากเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆท่ีเกิดข้ึนผูว้ิจัยสามารถสรุปเป็นแผนภูมิโครงสร้าง

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั เพ่ือให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ส่ือสารดงักล่าวไดช้ดัเจน

ยิง่ข้ึน ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1 แผนภูมิโครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั 

6. การจบการแสดง 6.1 การร้องหรือกล่าวจบ 6.1 การตีกลองรํามะนาจบ 

1. การโหมโรงกลองรํามะนา 

2. การร้องเกร่ินหน้ากลอง 

3. การร้องออกตัว 

4. การร้องแหล่อวยพร 

5. การร้องตอบโต้ 

3.8 นกัแสดงหญิง4ร้องออกตวั 

3.9 นกัแสดงหญิง5ร้องออกตวั 

3.10 นกัแสดงหญิง6ร้องออกตวั 

3.11 นกัแสดงหญิง7ร้องออกตวั 

3.3 นกัแสดงชาย3ร้องออกตวั 

3.4 การร้องลอยลง 

3.5 นกัแสดงหญิง1ร้องออกตวั 

3.6 นกัแสดงหญิง2ร้องออกตวั 

3.7 นกัแสดงหญิง3ร้องออกตวั 

3.1 นกัแสดงชาย1ร้องออกตวั 

3.2 นกัแสดงชาย2ร้องออกตวั 

5.1 การร้องกระทบกระเทียบ 

5.2 การร้องเกี้ยว 

5.3 การร้องแก้

5.4 การร้องว่า 

5.5 การร้องว่าตอบ 

5.6 การร้องด่า 

5.7 การร้องด่าตอบ 

5.8 การร้องโตต้อบผกูเร่ือง 

5.9 การร้องกลอนต่อ

คําอธิบาย 
      หมายถึงเหตกุารณ์สือ่สารท่ีปรากฎทกุครัง้ 
      หมายถึงเหตุการณ์ส่ือสารที่ไม่ปรากฎทุกครัง้ 
      หมายถึง เหตกุารณ์สือ่สารย่อย 
        หมายถึง เหตกุารณ์สือ่สารท่ีเกิดลาํดบั- 
        ต่อเน่ืองทกุครัง้ 
       หมายถึง เหตกุารณ์สือ่สารท่ีเกิดขึน้ลาํดบั-     
       ต่อเน่ืองไม่ปรากฎทกุครัง้ 
         หมายถึง เหตกุารณ์สือ่สารท่ีเกิดสลบักนัได้ 
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จากแผนภูมิโครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัขา้งตน้พบว่า ทั้งเหตุการณ์

ส่ือสารหลกัและเหตุการณ์ส่ือสารยอ่ยท่ีปรากฎนั้น เร่ิมตั้งแต่ เปิดการแสดงลาํตดัดว้ย นกัดนตรีโหม

โรงกลองรํามะนา(1)  แลว้ข้ึนตน้การแสดงดว้ยนกัแสดงฝ่ายชายคนใดคนหน่ึงนัง่ขบัร้องคาํกลอน 

ดว้ยบทสดุดีพระมหากษัตริย (์2) หลงัจากนั้ นนักแสดงชายและหญิงก็จะเร่ิมผลดักนัทีละคนเพ่ือ

ออกมายนืแสดงตวัทีละคนจนครบและเน้ือหาท่ีใชแ้สดงก็แตกต่างกนัไปแต่ละบุคคล(3)โดยเร่ิมท่ี

นกัแสดงชายออกมายนืขบัร้องกลางเวที(3.1-3.3) แลว้ต่อดว้ยการออกมายืนร้องร่วมกนัอีกคร้ังดว้ย

การร้องลอยลง(3.4) ก่อนท่ีจะให้นักแสดงฝ่ายหญิงออกมายืนขบัร้อง(3.5-3.11)จนเม่ือครบทุกคน

จากนั้ นนักแสดงหญิงในคณะคนหน่ึงก็จะออกมาร้องเพลงอวยพรโดยเฉพาะให้กับเจ้าภาพดว้ย

ทาํนองเพลงแหล่(4) ซ่ึงการแสดงบางคร้ังอาจจะไม่มีก็ได ้เน่ืองจากเน้ือหาเก่ียวกบัการอวยพรนั้นจะ

แทรกอยูใ่นการร้องออกตวัของนกัแสดงบางคนแลว้แต่ไม่ไดใ้ชท้าํนองเพลงแหล่ 

จากนั้นนกัแสดงทั้งหมดก็มีการสลบับทบาทกนัเพ่ือจะไดร้้องตอบโตก้นั(5) เร่ิมตน้ท่ี

นกัแสดงหญิงร้องกระทบกระเทียบฝ่ายชายคนใดคนหน่ึง(5.1) แลว้นกัแสดงฝ่ายชายท่ีถกูว่ากระทบ

ก็ออกมายนืร้องโตก้ลบัและตอบรับนกัแสดงฝ่ายหญิงดว้ยการร้องเก้ียว(5.2) เม่ือจบฝ่ายหญิงก็สลบั

มายนืร้องแกเ้ก้ียว(5.3)และร้องว่ากลบั(5.4) ฝ่ายชายจึงโตฝ่้ายหญิงกลบัดว้ยการร้องว่าตอบ(5.5) ฝ่าย

หญิงไม่ยอมจึงข้ึนร้องด่า(5.6) ฝ่ายชายไม่ยอมเช่นกันจึงร้องด่าตอบฝ่ายหญิง(5.7) หลงัจากนั้ น

นกัแสดงท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้คณะก็เปล่ียนลกัษณะเน้ือหาการร้องเป็นการผกูเร่ืองราวสั้นๆเพื่อ

สร้างเร่ืองราวต่อเน่ืองสั้ นๆให้นักแสดงชายและหญิงไดร้้องโต้ตอบกนัเป็นคู่ๆ ทั้งคู่ เด่ียวชายกับ

หญิง และคู่สองคือชาย 2 คน คู่กบัหญิง 2 คน สลบักนัไปมา(5.8) จนกระทัง่จบการแสดง แต่การ

แสดงบางคร้ังอาจมีการปรับเปล่ียนขั้นตอนโดยเร่ิมท่ีการร้องเก้ียว การร้องแก้เก้ียว การร้องผูก

เร่ืองราวสั้นๆและต่อดว้ยการร้องกลอนต่อเบ็ดเตลด็(5.9)ก่อนจะจบการแสดง 

เม่ือใกลจ้ะหมดเวลาการแสดงหัวหน้าคณะคือ นางศรีนวล ขาํอาจก็จะทาํหน้าท่ีร้อง

หรือกล่าวขอบคุณและแจง้แก่เจา้ภาพและผูช้มว่าหมดเวลาแลว้(6.1) แลว้ นกัดนตรีก็จะปิดทา้ยดว้ย

การตีกลองรํามะนา(6.2) ซ่ึงถือเป็นการสิ้นสุดการแสดงลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะ(6) 

 

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตัดของคณะหวังเต๊ะ  มีเหตุการณ์ส่ือสารหลาย

เหตุการณ์เกิดข้ึนเรียงเป็นลาํดบัตามขนบหรือกฎการส่ือสารในสังคมไทย ตั้ งแต่การประกาศ การ

เชิญชวน การออกมาแสดงตวัพร้อมกบัทกัทาย เน้ือหาการดาํเนินเร่ืองการแสดง จนกระทัง่การลา

                                                             

ในท่ีน้ี ลาํดบั(1)หมายถึง ลาํดบัการแสดงลาํดบัท่ี 1 ตามภาพท่ี 1 แผนภูมิโครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั 
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ดว้ยการขอบคุณ อนัเป็นลกัษณะของวฒันธรรมการไปมา-ลาไหว ้อีกทั้ งลาํดบัขั้นของการแสดงท่ี

เกิดข้ึนก็เป็นระบบ โดยเฉพาะการวางตวันักแสดงอย่างเป็นระบบในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร เพ่ือ

ไม่ใหน้กัแสดงเกิดความสบัสนในกลุ่มนกัแสดงดว้ยกนัเอง และการวางลาํดบัเน้ือหาของการแสดง

อย่างชดัเจน จนทาํให้ผูร่้วมเหตุการณ์สําคญั คือ ผูช้มการแสดงสามารถเขา้ใจรูปแบบการแสดง     

ลาํตดัไดอ้ยา่งเป็นระบบ จนทาํใหก้ารแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะน่าชมยิง่ข้ึน 

 

บทต่อไปผูว้ิจยัจะศึกษาองคป์ระกอบ 10 ประการของแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารหลกัทั้ ง  

6 เหตุการณ์ตามแนวการวิเคราะห์ของซาวิลล์-ทรอยก์(Saville-Troike, 1982) โดยจะวิเคราะห์

ลกัษณะองคป์ระกอบทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร 
 
    ส
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บทท่ี 3 
 

เหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั 
 

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัเป็นบริบทของการส่ือสารท่ีหน่วยใหญ่ท่ีสุดอนั

ประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารหลายเหตุการณ์ดังปรากฏเป็นโครงสร้างสถานการณ์ส่ือสาร การ

แสดงลาํตดัในบทท่ี 2 และบทน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบของเหตุการณ์ส่ือสาร

ต่างๆในสถานการณ์ส่ือสาร การแสดงลาํตดั 

ซาวิลล-์ทรอยก(์Saville Troke, 1982 ) ถือว่า เหตุการณ์ส่ือสาร(communicative event)

เป็นหน่วยสาํคญัท่ีสุดและเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ตามแนวคิดเร่ืองชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการ

ส่ือสาร(อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ 2550: 184) เพราะเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนนั้นจะถูกกาํหนดโดย

การกระทาํต่างๆท่ีมีกฎและบรรทดัฐานการใชภ้าษาของชุมชนเป็นตวัควบคุม และในหน่ึงเหตุการณ์

ส่ือสารนั้นประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 10 ประการไดแ้ก่ ชนิดของเหตุการณ์(genre or type of event) 

หวัขอ้(topic)หรือจุดมุ่งเนน้ของการส่ือสาร(referential focus) วตัถุประสงค์หรือหน้าท่ี(purpose or 

function) กาลเทศะหรือเวลา-สถานท่ี(setting) ผูร่้วมเหตุการณ์(participant) รูปแบบการส่ือสาร

(message form) เน้ือหาการส่ือสาร(message content) การลาํดบัวจันกรรม(act sequence) กฎการ

ปฏิสัมพนัธ์(rule for interaction)และบรรทัดฐานของการตีความ(norm of interpretation)             

การพรรณนาองคป์ระกอบดงักล่าวจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการวิเคราะห์เหตุการณ์ส่ือสารหน่ึงๆ เพราะ

จะทาํให้เขา้ใจพฤติกรรมและเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ งวฒันธรรมการ

ส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน    

เหตุการณ์ส่ือสารต่างๆท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดันั้นมีการส่ือสาร

วตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีผูแ้สดงใชภ้าษาเพ่ือส่ือสารทั้งวจันนภาษาและอวจันภาษาในการ

แสดงลาํตดัเช่นการแนะนาํตวั การทกัทาย การเชิญชวน การโตต้อบ การปรบมือ เป็นตน้ 
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ผูว้ิจยัพบเหตุการณ์ส่ือสารยอ่ยจาํนวน 25 เหตุการณ์ บางเหตุการณ์มีลกัษณะการเกิดซํ้ า

โดยมีวตัถุประสงคเ์หมือนกนัผูว้ิจยัจึงรวมเป็นเหตุการณ์ส่ือสารหลกัจาํนวน 6 เหตุการณ์ ไดแ้ก่  

1.  เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนา 

2.  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหนา้กลอง 

3.  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั 

4.  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้

5.  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพร 

6.  เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง 

บทน้ีผูว้ิจยัจะศึกษาองคป์ระกอบของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการ

แสดงลาํตดั ผูว้ิจยัจะนาํเสนอการวิเคราะห์เหตุการณ์ส่ือสารหลกัทุกเหตุการณ์ส่ือสารท่ีกล่าวไว้

ขา้งตน้ตามแนวการวิเคราะห์องค์ประกอบ 10 ประการของซาวิลล-์ทรอยก์(Saville Troke, 1982)  

ดว้ยการพรรณนาขอ้มูลท่ีปรากฏของแต่ละองค์ประกอบแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารอนัจะทาํให้เห็น

ลกัษณะเฉพาะของการส่ือสารหรือแง่มุมทางวฒันธรรมในการใชภ้าษาในสถานการณ์ส่ือสารมาก

ยิ ่งข้ึน แลว้จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ส่ือสารหลกัทั้ ง 6 เหตุการณ์ พบว่ามีองค์ประกอบครบ 10 

ประการเหมือนกนัทุกเหตุการณ์ ทั้งน้ีเม่ือผูว้ิจยัศึกษาองค์ประกอบทั้งหมดแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร

แล้วพบว่า สามารถจัดเป็นกลุ่มองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารเป็น  3 ลักษณะ ได้แก่ 

องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทุกเหตุการณ์ส่ือสาร องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะร่วมกันเฉพาะบาง

เหตุการณ์ส่ือสาร และองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร ดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

  

1.  องค์ประกอบที่มลีกัษณะคงที่ทุกเหตุการณ์ส่ือสาร 
 องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทุกเหตุการณ์ส่ือสาร หมายถึง องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะ

ไม่เปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ส่ือสารใดก็ตามก็จะมีลกัษณะเหมือนกนัทุกเหตุการณ์ส่ือสาร 

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ กาลเทศะ ผูร่้วมเหตุการณ์ และกฎการปฏิสัมพนัธ์ ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี 
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1.1 กาลเทศะ(setting)  

กาลเทศะ หมายถึง วนั เดือน  ปี เวลา และสถานท่ีท่ีใชส่ื้อสารซ่ึงเป็นลกัษณะแวดลอ้ม

ทางกายภาพของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั การแสดงลาํตดันั้นจะ

เกิดข้ึนเม่ือเจา้ภาพมีจุดมุ่งหมายตอ้งการสมโภชประเพณีต่างๆทั้ งงานมงคลและงานอวมงคล และ

ตอ้งสร้างความบนัเทิงให้แก่ผูค้นภายในชุมชน เจา้ภาพก็จะติดต่อว่าจา้งโดยตรงกบัหัวหน้าลาํตดั

คณะหวงัเต๊ะพร้อมนัดกาํหนด วนั เดือน ปี เวลา และสถานท่ีให้ไปแสดงล่วงหน้า ดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 

 1.1.1 วนั เดือน ปี และเวลาการแสดง จากการศึกษาพบว่าวนั เดือน และปีท่ี

ใชใ้นการส่ือสารการแสดงลาํตดันั้น มกัจะเป็นวนัท่ีมีงานประเพณี งานเฉลิมฉลองสาํคญั หรืองาน

ว่าจา้งเฉพาะของเจา้ภาพทั้งงานมงคลและงานอวมงคล  อาทิ วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ.2552 หน่วยงาน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลของตาํบลกลางแดด จงัหวดันครสวรรค์ ไดจ้ดังานเฉลิมฉลองเน่ืองใน

วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระชนมครบรอบ 83 พรรษา  และวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน

สิบสองซ่ึงมีประเพณีลอยกระทง  หน่วยงานเทศบาลตาํบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรีจึงจดังานเมื่อ

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เป็นตน้ นอกจากวนั เดือน สําคญัๆของไทยแลว้ ยงัมีวนั เดือน ปี 

เฉพาะของทางเจา้ภาพท่ีต้องการจดังานต่างๆอาทิ งานเทศกาลทอ้งถิ่นของตาํบลท่าขา้ม จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา คืองานเทศกาลชมปลาโลมาท่ีท่าขา้มระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 

ทางหน่วยงานเทศบาลตาํบลท่าข้ามก็จะกาํหนดจัดงานพิธีเปิดเทศกาลชมปลาโลมาเม่ือวนัท่ี 1 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และงานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ท่ีจงัหวดัสมุทรปราการเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 

พ.ศ.2552 และงานพระราชทานเพลิงศพท่ีวดัประชารังสรรค ์จงัหวดันนทบุรีเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2553  

 ส่วนเวลาการแสดงลาํตัดนั้นส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนช่วงเวลากลางคืน ตั้ งแต่เวลา 

19.00-24.00น. เวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาหลงัจากเสร็จสิ้นพิธีการของเจา้ภาพการแสดงลาํตดัจึงจะ

เร่ิมข้ึน อาทิ งานหา้ธนัวามหาราชท่ีจงัหวดันครสวรรคจ์ะมีพิธีการของเจา้ภาพเร่ิมตั้งแต่พิธีการกล่าว

เปิดงาน พิธีมอบรางวัลพ่อดีเด่นประจําตําบลกลางแดด ตามด้วยผูร่้วมงานร่วมกันร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี ปิดทา้ยดว้ยการจุดพลุเฉลิมฉลองงานห้าธนัวามหาราช คณะลาํตดัก็จะเร่ิม

แสดงทนัทีเม่ือเวลาประมาณ 20.00 น. และเสร็จสิ้นเม่ือเวลาประมาณ 23.30 น. การแสดงลาํตดัใน
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แต่ละคร้ังทางคณะหวงัเต๊ะมกัจะใชร้ะยะเวลาแสดงตั้งแต่ 1ชัว่โมง แต่ไม่เกิน3.30ชัว่โมง และนิยม

แสดงไม่เกินเวลา 24.00 น. เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับการชมการแสดงของผูช้มการ

แสดง นางศรีนวล ขาํอาจ ใหส้มัภาษณ์(2553)ว่า  

 

 ถา้ใหก้ารแสดงนานไปกว่าน้ีเหมือนเม่ือสมยัก่อนท่ีมีแสดงจนถึงสว่างหรือเชา้นั้น 

จะทาํใหท้ั้งคนแสดงและคนดูลา้ พอเร่ิมลา้การแสดงกเ็ร่ิมหมดรสชาติ  ถา้จะพอดีตอ้งให้

ผูช้มกาํลงัสนุกแลว้เรากห็ยดุเพื่อใหเ้ขาอยากจะกลบัมาดูการแสดงของเราอีก 

  

 อน่ึงระยะเวลาท่ีใชแ้สดงดงักล่าวนั้นยงัเป็นเง่ือนไขกาํหนดราคาค่าจา้งแสดงลาํตดั

คณะหวงัเต๊ะ จากการสมัภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2553) ทาํใหท้ราบว่า การแสดงลาํตดัแต่ละคร้ัง

จะมีราคาค่าจา้งประมาณ 25,000 บาทข้ึนไปซ่ึงข้ึนอยูก่บัจาํนวนชัว่โมง หากจาํนวนชัว่โมงมากกว่า

1 ชัว่โมงข้ึนไป ราคาค่าจา้งจะก็จะเพิ่มตามเช่นกนั นอกจากน้ีการตกลงการว่าจา้งแสดงลาํตดัของ

คณะหวงัเต๊ะนั้นเป็นสญัญาปากเปล่า คือ การตกลงทาํสญัญาว่าจา้งกนัดว้ยวาจา ไม่มีการตกลงทาํ

สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรอนัแสดงเห็นถึงความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัระหว่างเจา้ภาพและหัวหน้าคณะ 

แมว้่าการแสดงบางคร้ังหัวหน้าคณะกบัเจา้ภาพอาจจะไม่รู้จกักันมาก่อน และการจ่ายค่าจา้งนั้ น

เจา้ภาพจะจ่ายค่าจา้งใหก้บัหวัหนา้คณะหลงัจากการแสดงลาํตดัเสร็จสิ้น 

 

 1.1.2 สถานที่แสดง สถานท่ีแสดง คือ สถานท่ีสําหรับจัดแสดงลาํตัดซ่ึง

สถานท่ีดงักล่าวทางเจา้ภาพจะจดัเตรียมไวส้าํหรับคณะหวงัเต๊ะจดัสร้างเวทีการแสดง และมีพ้ืนท่ี

ขนาดเพียงพอสาํหรับใหผู้ช้มนัง่ชมการแสดงลาํตดับริเวณหน้าเวทีการแสดงได ้ส่วนใหญ่สถานท่ี

การแสดงดงักล่าวมกัเป็นสถานท่ีท่ีคนในชุมชนนั้นๆรู้จกัและคุน้เคย จากการศึกษาพบว่า บริเวณ

พ้ืนท่ีดงักล่าวมีทั้งพ้ืนท่ีส่วนราชการ พ้ืนท่ีสาธารณะและพื้นท่ีส่วนตวัของเจา้ภาพ ส่วนใหญ่บริเวณ

สถานท่ีจัดแสดงลาํตัดนั้ นมักจะเป็นลานกว้างพ้ืนปูน อาทิ งานพระราชทานเพลิงศพ จังหวัด

นนทบุรี แสดงท่ีลานกวา้งพ้ืนปูนบริเวณวดัประชารังสรรค์ งานเทศกาลลอยกระทงท่ีแหลมฉบัง

                                                             


 การทาํสญัญาปากเปล่าว่าจ้างการแสดงลาํตดั นางศรีนวล ขาํอาจ(สัมภาษณ์, 2554) เล่าว่าการตกลงกนัทาง

วาจานั้นเคยมีกรณีปัญหาคือ ผูว้า่จา้งหรือเจา้ภาพ โทรศพัทย์กเลิกการแสดงกอ่นถึงกาํหนดวนัแสดง ทาํให้ทางคณะลาํตดัขาด

รายไดแ้ละมิไดค้่าชดเชย  อีกทั้งยงัสูญเสียรายไดจ้ากเจา้ภาพคนอ่ืนท่ีตอ้งการวา่จา้ง โดยเฉพาะงานเทศกาลสาํคญัต่างๆ 
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แสดงท่ีบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวดัชลบุรี และงานทาํข้ึนบา้นใหม่

จงัหวดัสมุทรปราการ แสดงท่ีลานกวา้งพ้ืนปูนหนา้บา้นเจา้ภาพ เป็นตน้ เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีลาน

กวา้งพ้ืนปูนนั้นเหมาะสมสาํหรับการปลกูสร้างเวทีการแสดง รวมทั้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีสะดวกสาํหรับผูช้ม

นัง่ชมการแสดง ถา้หากพ้ืนท่ีนั้นเป็นพ้ืนดินโดยเฉพาะพ้ืนผิวดินท่ีไม่เรียบเสมอกนัก็จะทาํให้เวลา

ผูช้มท่ีตอ้งนัง่ชมการแสดงนานๆอาจจะเจ็บหรือเม่ือยลา้ได ้แลว้ยิง่ถา้หากลาํตดัตอ้งไปแสดงในช่วง

ฤดูฝนก็จะทาํใหท้าํใหพ้ื้นดินเฉอะแฉะไม่สะดวกสาํหรับผูช้มนัง่ยิง่ข้ึนไปอีก อาจจะทาํให้ไม่มีผูช้ม

การแสดงลาํตดัได ้

 สถานท่ีแสดงดงักล่าว ยงัเป็นสถานท่ีท่ีคนในชุมชนนั้นๆรู้จกัและคุ้นเคย ซ่ึงมี

ความสาํคญัต่อผูช้ม เม่ือผูช้มเดินทางมาชมการแสดงยงัสถานท่ีดงักล่าวนั้น ผูช้มจะมีอิสระในการ

เลือกท่ีนัง่และการสรรหาอุปกรณ์เพ่ือปูรองนัง่ชมการแสดง อาทิ เส่ือ กระดาษหนงัสือพิมพ ์รองเทา้

ของตวัเอง หรือบางคนก็นัง่กบัพ้ืนปูนโดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งขออนุญาตจากผูใ้ด หรือเสียค่าใชจ่้ายใน

การเขา้ชม บางสถานท่ีเจา้ภาพจะดูแลจดัเตรียมทั้ งเกา้อ้ีและเส่ือสาํหรับผูช้มเตรียมไวพ้ร้อม อาทิ 

งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ ท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงจดัข้ึนบริเวณหน้าบา้นของเจา้ภาพมีกางเต็นท์

ผา้ใบ เพ่ือป้องกนันํ้ าคา้งเวลากลางคืนสาํหรับผูช้มจะไดน้ัง่ชมการแสดงลาํตดัไดอ้ย่างสะดวกสบาย 

อีกทั้งผูม้าชมการแสดงเองก็สามารถเลือกท่ีนัง่ไดต้ามความพอใจ   

 อน่ึงสถานท่ีแสดงของเจา้ภาพยงัเป็นเง่ือนไขเร่ืองราคาค่าจา้งเช่นเดียวกับเร่ือง

ระยะเวลาการแสดง จากการสัมภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2553) หากสถานท่ีมีระยะทางไกลมาก

จากบา้นของหวัหนา้คณะ(ต.หนา้ไม ้อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี) ราคาค่าจา้งก็จะเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก

สมาชิกของคณะหวงัเต๊ะและฝ่ายจดัสร้างเวทีการแสดงจะเดินทางไปยงัสถานท่ีแสดงดว้ยตนเอง 

อาจมีสมาชิกบางคนเดินทางไปกบัรถตูข้องคณะ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของนักแสดงเอง อาทิ 

สถานท่ีแสดงท่ีจงัหวดันครสวรรค ์ระยะเวลาแสดงประมาณ 2.30 ชัว่โมง ราคาค่าจา้ง 45,000 บาท 

เน่ืองจากสถานท่ีแสดงมีระยะทางไกลจากบา้นของหวัหนา้คณะมาก 

 นอกจากน้ีบริเวณสถานท่ีแสดงท่ีเป็นลานกวา้งพ้ืนปูนจะมีการปลูกสร้างเวทีการ

แสดง เม่ือพิจารณาสถานท่ีแสดงรอบเวทีการแสดงสามารถแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ พ้ืนท่ี

บนเวที พ้ืนท่ีดา้นหลงัเวทีการแสดง  พ้ืนท่ีดา้นหนา้เวทีการแสดงและพ้ืนท่ีดา้นซา้ยและขวาของเวที

การแสดง ดงัภาพแผนผงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 2 แผนผงับริเวณพื้นท่ีบริเวณการแสดงลาํตดั 

 

1.1.2.1 พืน้ที่บนเวทีการแสดง  พ้ืนท่ีบนเวทีการแสดงคือพ้ืนท่ีของกลุ่มผูแ้สดง

ลาํตดั พ้ืนท่ีดงักล่าวเกิดจากการปลกูสร้างเป็นเวทีการแสดง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1.  เวทีการแสดง  เวทีการแสดงคือ  ส่ิ งปลูกสร้าง ท่ีสร้างข้ึน

ชัว่คราว เพ่ือใชพ้ื้นท่ีบนเวทีเป็นพ้ืนท่ีสาํหรับนักแสดงและนักดนตรีทาํกิจกรรมการแสดงในทุก

เหตุการณ์ส่ือสาร จากการศึกษาพบว่า เวทีการแสดงท่ีใช้สําหรับแสดงนั้ นมี 2 ลกัษณะ ได้แก่       

เวทีของคณะหวงัเต๊ะและเวทีของเจา้ภาพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  1.1 เวทีของคณะหวงัเต๊ะ  เวทีของคณะหวงัเต๊ะเป็นเวทีท่ี

ฝ่ายจดัสร้างเวทีของคณะหวงัเต๊ะเป็นผูป้ลกูสร้าง ฝ่ายจดัสร้างเวทีจะเดินทางมายงัสถานท่ีแสดงก่อน

เร่ิมเวลาแสดงลาํตดัประมาณ 2 ชัว่โมง ลกัษณะของเวทีจะยกพ้ืนสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร มี

หลงัคาผา้ใบคลุม ขนาดของพ้ืนเวทียาว 6 เมตร กวา้ง 6 เมตร และลึก 4 เมตรจากหลงัคาถึงพ้ืนเวที 

ใชเ้หลก็ปลกูเป็นเสาหลกัจาํนวน 4 ตน้ ทางซา้ยและขวา สาํหรับยดึพ้ืนเวทีการแสดงกบัโครงหลงัคา

เวทีและมีผนืผา้ใบสีนํ้ าเงินคลุมทบัโครงหลงัคาเหลก็แลว้ใชเ้ชือกดึงใหตึ้งแลว้มดัปลายเชือกกบัพ้ีน
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เวที  พ้ืนเวทีการแสดงจะปูพ้ืนดว้ยแผ่นไมก้ระดานแลว้ปูทบัดว้ยเส่ือผืนยาวจาํนวน3 ผืนสาํหรับ

นกัแสดงนัง่และยนืแสดง ส่วนบริเวณขา้งล่างดา้นหน้าเวทีท่ียกพ้ืนสูงจะปิดทบัดว้ยผา้สีนํ้ าเงินผืน

ยาวเพ่ือคลุมโครงเหลก็ใตพ้ื้นเวทีและเพิ่มความสวยงามใหแ้ก่ดา้นหนา้เวที   

 

 
 

ภาพท่ี 3 เวทีคณะลาํตดัหวงัเต๊ะ ภาพถ่ายเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2552 

 

  จากการศึกษาทราบว่า เวทีของคณะหวงัเต๊ะนั้นจะไม่ยกพ้ืนสูง

เกินระดบัสายตาของผูน้ัง่ชมมากนัก  เพ่ือให้นักแสดงกบัผูช้มการแสดงสามารถมองเห็นและรู้สึก

ใกลชิ้ดกนั เม่ือนกัแสดงแสดงอยูบ่นเวทีจะไดส้ามารถสงัเกตปฏิกิริยาหรือสีหนา้ของผูช้มการแสดง

ได้ว่าช่ืนชอบการแสดงหรือไม่ได้อย่างชัดเจน  บนเวทีการแสดงของคณะลาํตัดหวังเต๊ะ มี

อุปกรณ์เสริมไดแ้ก่ ฉาก แสง และเสียง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

  1.1.1 ฉาก ฉากของคณะเป็นฉากสําหรับปิด

ดา้นหลงัเวที ฉากของเวทีทาํดว้ยผา้สีแดงผนืใหญ่หน่ึงผนื ไม่มีลวดลาย ขนาดของผา้สีแดงผืนใหญ่

จะขึงตามความกวา้งเท่ากบัความกวา้งของเวที ส่วนชายผา้ดา้นความยาวจะยาวเกือบถึงพ้ืนดินหรือ

พ้ืนปูน ฉากป้ายผา้สีแดงน้ี หากยงัไม่เร่ิมแสดง ปลายผา้มกัจะขมวดเป็นปมไว ้ถา้ใกลเ้วลาเร่ิมแสดง 

นกัแสดงและนกัดนตรีข้ึนนั ่งพร้อมกนัครบบนเวทีบริเวณพ้ืนท่ีหน้าฉากแลว้ฝ่ายจดัสร้างเวทีกจ็ะ

คลายปมผา้ออก เพ่ือปิดเป็นฉากหลงัจนกระทัง่จบการแสดง ฉากผา้สีแดงยงัมีป้ายผา้พลาสติกสี

เหลืองขนาดส่ีเหล่ียมผืนผา้ทับซ้อนอยู่ด้านหน้า และมีตัวพิมพ์อกัษรสีดาํและสีแดง จาํนวน 3 
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บรรทดั บรรทดัแรกตวัอกัษรสีดาํเพ่ือบอกคุณสมบติัของคณะว่า “ศิลปินแห่งชาติ ปี 31” บรรทดัท่ี 2 

ตวัอกัษรสีแดงเพ่ือบอกช่ือคณะว่า “หวงัเต๊ะ” และบรรทัดท่ี3 ตัวอกัษรสีดาํเพ่ือบอกหมายเลข

โทรศพัท์ติดต่อจาํนวน 3 หมายเลขไดแ้ก่ “02-1945506, 01-8748615 และ 09-8963920” ดงัภาพ

ต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 4 ฉากป้ายผา้ผืนใหญ่สีแดงและทบัดว้ยป้ายผา้สีเหลือง ภาพถ่ายเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2552 

 

  จากภาพประกอบดงักล่าว ฉากป้ายผา้สีเหลืองท่ีระบุช่ือ

คณะและหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อนั้นเป็นป้ายผา้ท่ีทางคณะใชสื้บเน่ืองมานานตั้งแต่สมยัหวงัเต๊ะทาํ

หน้าท่ีเป็นหัวหน้าคณะ อีกทั้ งหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อยงัมิได้แก้ไขให้สอดคลอ้งกบัปัจจุบัน

โดยเฉพาะหมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีจะตอ้งมีเลข 8 ตามหลงัเลข 0 ตวัหน้าก่อน ดงัเช่นหมายเลข

โทรศพัทท่ี์ใชติ้ดต่อส่ือสารกนัในปัจจุบนั ทางคณะจึงไดจ้ดัทาํป้ายผนืใหม่ข้ึนเป็นป้ายผา้พลาสติกสี

เหลืองข้ึนมาสาํหรับใชอี้กหน่ึงผืน มีขนาดเล็กกว่าป้ายผา้ผืนเดิมเล็กน้อย และมีการปรับเปล่ียนสี

ตวัอกัษรใชสี้แดงทั้งหมด และแกไ้ขขอ้มลูเก่ียวกบัหมายเลขโทรศพัทเ์หลือเพียง 2 หมายเลข ไดแ้ก่ 

02-1945506และ081-8748615 ท่ีสามารถใชติ้ดต่องานแสดงไดใ้นปัจจุบนั ดงัภาพตวัอยา่ง  
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ภาพท่ี 5 ฉากป้ายสีเหลืองทาํจากพลาสติกเขียนดว้ยตวัอกัษรสีแดงทั้งหมด ภาพถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน2552  

   

  ขอ้ความตวัอกัษรบนป้ายผา้สีเหลืองมีส่วนสาํคญัในการ

ช่วยประชาสัมพนัธ์คณะ โดยท่ีนักแสดงไม่ต้องประกาศแจ้งแก่ผูช้มโดยตรง โดยเฉพาะคาํว่า 

“ศิลปินแห่งชาติปี 31” บ่งบอกถึงคุณสมบัติของคณะว่าเป็นคณะท่ีมีช่ือเสียงและมีเกียรติคุณ 

เน่ืองจากไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นศิลปินแห่งชาติเม่ือปีพ.ศ.2531 รวมทั้งขอ้ความตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือคณะ

และเบอร์โทรศพัท ์ก็เพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจงานแสดงลาํตดัจดจาํไดแ้ละสามารถติดต่อให้คณะหวงัเต๊ะไป

แสดงในโอกาสต่อไปไดด้ว้ย   นอกจากน้ีการเลือกใชสี้ของฉาก และการใชรู้ปแบบตวัอกัษรท่ีเป็น

ตวัอกัษรคอมพิวเตอร์ ยงัแสดงให้เห็นถึงการนําเทคโนโลยีสมยัปัจจุบันมาปรับใช้เพ่ือให้ผูช้ม

สามารถจดจาํขอ้ความไดส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน กล่าวคือมีการเลือกใชป้้ายผา้สีแดงเป็นพ้ืนฉาก

หลงัและป้ายสีเหลืองซ้อนทับท่ีดึงดูดความสนใจหรือสะดุดตาแก่ผูพ้บเห็นได้ง่าย  รวมทั้ งการ

เลือกใชอ้กัษรคอมพิวเตอร์ตวัใหญ่สีแดงท่ีบอกช่ือคณะ “หวงัเต๊ะ”วางตาํแหน่งก่ึงกลางป้ายผา้ยิ ่งทาํ

ใหต้วัอกัษรท่ีเป็นช่ือคณะเด่นชดัข้ึน  

  ฉากผา้ของคณะลาํตดัหวงัเต๊ะบนเวทีการแสดงนั้นเป็น

ฉากท่ีใชส้ําหรับกั้นพ้ืนท่ีบริเวณดา้นหลงัฉาก คือพ้ืนท่ีดา้นล่างเวทีท่ีนักแสดงทั้ งหมดใชเ้ปล่ียน

เคร่ืองแต่งกายและแต่งหนา้ก่อนและหลงัแสดง พ้ืนท่ีบริเวณดา้นหนา้ฉาก คือพ้ืนท่ีบนเวทีการแสดง

ท่ีนกัแสดงใชส้าํหรับทาํการแสดงเท่านั้น จึงมิไดเ้น้นความสวยงามและบอกเล่าเร่ืองราวบางอย่าง

เหมือนฉากภาพเขียนของการแสดงประเภท ลิเก   
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   1.1.2 แสง จากการศึกษา พบว่ามีการใช้แสงไฟ

นีออนจากแผงหลอดไฟ และสปอร์ตไลตต์วัใหญ่ กล่าวคือ แผงหลอดไฟขนาดยาวเป็นแสงสีเหลือง

ติดหลงัคากลางเวที เพ่ือเพิ่มความสว่างใหก้บัหนา้นกัแสดงขณะแสดง และยงัเป็นสญัญาณบอกการ

เร่ิมตน้และการจบการแสดงอีกดว้ย กล่าวคือ เม่ือเปิดไฟกลางเวทีเม่ือใดแสดงว่า การแสดงลาํตดั

กาํลงัจะเร่ิมตน้ข้ึนตั้งแต่เหตุการณ์ส่ือสารลาํดบัแรก คือการโหมโรงกลองรํามะนา แต่ถา้หากยงัไม่

เร่ิมแสดงแผงหลอดไฟกลางเวทีก็ยงัไม่เปิด แม้ว่านักแสดงและนักดนตรีจะข้ึนนั ่งบนเวที

เตรียมพร้อมแลว้ก็ตาม และเม่ือเสร็จสิ้นการแสดงลาํตดัในเหตุการณ์ส่ือสารลาํดับสุดท้ายแผง

หลอดไฟก็จะปิดเพ่ือเป็นสญัญาณว่าจบการแสดงลาํตดัแลว้ 

  ส่วนสปอร์ตไลตต์วัใหญ่มีจาํนวน 3 ดวง ไดแ้ก่ สปอร์ต

ไลตท่ี์ติดกบัหลงัคาตรงกลางดา้นหน้าเวทีจาํนวน 1 ดวง และติดกบัเสาของเวทีดา้นหน้าซา้ยและ

ขวาของเวทีมีจาํนวน 2 ดวง โดยจะติดตํ่ากว่าหลงัคาเวทีประมาณ 50 เซนติเมตร ตวัสปอร์ตไลตจ์ะมี

ขาเหล็กยาวเช่ือมต่ออีกแลว้หันหน้าสปอร์ตไลต์เข้าหาเวที สปอร์ไลต์น้ีจะเร่ิมเปิดไฟตั้ งแต่ปลูก

สร้างเวทีการแสดงเสร็จ(ส่วนใหญ่มกัเป็นเวลาท่ีหมดแสงพระอาทิตย)์ เพ่ือส่องแสงสว่างให้กับ

นกัแสดงและนกัดนตรี พ้ืนท่ีบริเวณดา้นล่างรอบๆเวที โดยเฉพาะพ้ืนท่ีดา้นหลงัเวทีสาํหรับให้แสง

สว่างกับนักแสดงไดแ้ต่งตัวและแต่งหน้า นอกจากน้ียงัสร้างจุดเด่นให้เวทีการแสดงลาํตัดด้วย 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีดา้นหนา้เวทีซ่ึงเป็นท่ีนัง่ของผูช้มนั้นมกัจะไม่มีแสงไฟ ยกเวน้บางสถานท่ีท่ีเจา้ภาพ

อาจจดัหาแสงไฟเพิ่มเติมบริเวณท่ีนัง่ของผูช้มการแสดง 

 

 
ภาพท่ี 6 แสงบนเวทีคณะมีแผงหลอดไฟยาวและสปอร์ตไลต์ ภาพถ่ายเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2552 

 

แผงหลอดไฟ

ยาวกลางเวที 
สปอร์ตไลต์ 
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  1.1.3 เสียง จากการศึกษาพบว่ามีอุปกรณ์ขยาย

เสียง คือ ไมโครโฟนและลาํโพงขนาดใหญ่ กล่าวคือไมโครโฟนจะมี 3 ลกัษณะ คือไมโครโฟนท่ีมี

ขาตั้งสูงมีจาํนวน 2 ตวั จะตั้งอยูก่ลางเวทีสาํหรับนักแสดงขบัร้อง ไมโครโฟนขาตั้ งเต้ียมีจาํนวน 2 

ตวั จะตั้งอยูห่นา้นกัดนตรีท่ีตีกลองรํามะนา และไมโครโฟนมีสายยาวมีจาํนวน 2 ตวั จะอยู่ฝั ่งของ

นกัแสดงชายกบันกัแสดงหญิงฝั่งละ 1ตวั สาํหรับทาํหนา้ท่ีเป็นลกูคู่ร้องรับ(ภาพท่ี 7) ส่วนลาํโพงจะ

เป็นลาํโพงขนาดใหญ่จาํนวน 2 เคร่ืองซ่ึงจะวางขา้งซา้ยและขวาของดา้นหน้าเวทีขา้งละ 1 เคร่ือง 

โดยจะตั้งตวัลาํโพงเอียงประมาณ 45 องศา เพ่ือให้ดา้นหน้าลาํโพงหันเขา้หาเวทีสาํหรับนักแสดง

ส่วนหน่ึงและอีกส่วนหน่ึงหันเขา้หาพ้ืนท่ีบริเวณท่ีผูช้มนั ่งชมการแสดง  และลาํโพงตั้ งห่างเวที

ประมาณ 80 เซนติเมตร  

 
 

 
ภาพท่ี 7 ภาพดา้นซ้ายเป็นภาพท่ีมีไมโครโฟนขาตั้งสูงกลางเวที 2 ตวัและไมโครโฟนขาตั้งเต้ียจาํนวน 2 ตวั  แ ล ะ

 ภาพดา้นขวาเป็นภาพไมโครโฟนสายยาวสาํหรับลูกคู่ร้องรับ ภาพถ่ายเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2552 

 

  ลาํโพงนอกจากใชส้าํหรับขยายเสียงร้องของนักแสดง

แลว้ยงัใชเ้ปิดเพลงลกูทุ่งท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมในขณะนั้นก่อนเร่ิมแสดงลาํตดัและหลงัการแสดงลาํตดั

เสร็จสิ้น กล่าวคือ ก่อนการแสดงลาํตัดจะเร่ิมข้ึน ฝ่ายจัดสร้างเวทีจะเปิดเพลงลูกทุ่ง เพ่ือใช้

เสียงเพลงเป็นส่ือประกาศใหป้ระชาชนในชุมชนนั้นทราบว่าจะมีการแสดงลาํตดัเกิดข้ึน และหลงั

การแสดงลาํตดัเสร็จสิ้น ฝ่ายจดัสร้างเวทีก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งอีกคร้ัง เช่นเดียวกบัเวทีของเจา้ภาพ 

ก่อนเร่ิมมีพิธีการหรือการแสดงมหรสพต่าง  ๆเจา้ภาพก็จะเปิดเพลงลกูทุ่งและเพลงไทยสากลท่ีกาํลงั

นิยมในขณะนั้น ถา้หากเวทีของเจา้ภาพเปิดเพลงก่อนเร่ิมงานแสดงทางคณะไม่เปิดเพลงซํ้ า 
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 1.2 เวทีของเจ้าภาพ  เวทีเจา้ภาพเป็นเวทีท่ีเจา้ภาพปลูกสร้าง

เวทีไวใ้ห้เรียบร้อย มีอุปกรณ์ทั้ ง ฉาก แสงและเสียงครบ อาทิ งานเทศกาลชมปลาโลมาท่ีท่าขา้ม 

จงัหวดัฉะเชิงเทราซ่ึงคณะลาํตดัแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งท่ีจดัสร้างข้ึนบริเวณหน้าเทศบาลท่า

ขา้ม งานคร้ังน้ีเวทีการแสดงของทางเจา้ภาพมีขนาดสูงกว่าเวทีของทางคณะลาํตดั และจดัเกา้อ้ีนั ่ง

สาํหรับผูช้มอยู่ห่างจากหน้าเวทีมากจึงทาํให้นักแสดงคณะลาํตดัไม่สามารถมองเห็นหรือสังเกต

อากปักิริยาของผูช้มการแสดงไดใ้กลชิ้ดเหมือนกบัเวทีของทางคณะ ส่วนการนั ่งของนักแสดงโดย

ปกตินกัแสดงจะนัง่กบัพ้ืนเวทีแต่การแสดงคร้ังน้ีเจา้ภาพจดัเกา้อ้ีนัง่สาํหรับนกัแสดงเพ่ือตอ้งการให้

ผูช้มไดเ้ห็นหนา้นกัแสดง ส่วนการนัง่ของนกัดนตรีจะนัง่กบัพ้ืนซ่ึงผูช้มการแสดงจะไม่เห็นหนา้นกั

ดนตรี ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 8 เวทีของคณะเจา้ภาพ เป็นเวทีสาํหรับคอนเสิร์ตลูกทุ่งท่ีเทศบาลตาํบลท่าขา้ม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 ปลูกสร้างข้ึน ภาพถ่ายเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 

 

 พ้ืนท่ีบนเวทีการแสดงยงัเป็นพ้ืนท่ีสําคัญสําหรับนักแสดงใช้ด ําเนิน

เหตุการณ์ส่ือสารตั้ งแต่เหตุการณ์ส่ือสารแรก คือ การโหมโรงกลองรํามะนาจนกระทัง่เหตุการณ์

ส่ือสารสุดทา้ยคือ การจบการแสดง เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีบนเวทีการแสดงสามารถแบ่งตาํแหน่งพ้ืนท่ี

ออกเป็น 3 ส่วน สาํหรับนกัแสดงและนกัดนตรีใชท้าํกิจกรรมดาํเนินการแสดง ไดแ้ก่ ตาํแหน่งพ้ืนท่ี

นักแสดงชายและหญิงนั ่งพกั ตาํแหน่งพ้ืนท่ีนักแสดงยืนแสดง และตาํแหน่งพ้ืนท่ีนักดนตรี ดัง

รายละเอียดต่อไปน้ี   
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    1.2.1.  ตาํแหน่งพืน้ที่นักแสดงชายและหญิงนั่งพกั ตาํแหน่งพ้ืนท่ี

ดงักล่าวคือ พ้ืนท่ีพกับทบาทการเป็นนกัแสดงหลกัทั้งก่อนและหลงัยืนแสดง พ้ีนท่ีบริเวณดา้นหลงั

ของนกัดนตรีทั้งฝั่งซา้ยและฝั่งขวาของเวทีการแสดง นกัแสดงฝ่ายชายจะนัง่ฝั่งขวาของเวที(ซา้ยมือ

ของผูช้มการแสดง) ส่วนนกัแสดงหญิงจะนั ่งฝั่งซา้ยของเวที(ขวามือของผูช้มการแสดง) ตาํแหน่ง

การนัง่พกัของนักแสดงก็จะนั ่งตามตําแหน่งเดิมของตนทุกคร้ังท่ีไปแสดงตามสถานท่ีต่าง  ๆ

นักแสดงทั้ งหมดจะไม่หลบเขา้ไปพกัหลงัฉากหรือดา้นหลงัเวที แต่นักแสดงจะพกับทบาทของ

ตวัเองบนเวทีเท่านั้น จึงทาํใหผู้ช้มไดเ้ห็นวิถีชีวิตอีกรูปแบบหน่ึงของนักแสดงทั้ งการแต่งหน้า การ

พกัด่ืมนํ้ า ท่าทางการนัง่หรือกิริยาต่างๆตลอดช่วงระยะเวลาการแสดงบนเวทีการแสดง 

   1.2.2.  ตําแหน่งพื้นที่นักแสดงยืนแสดง  ตําแหน่งพ้ืนท่ีดัง

กล่าวคือ พ้ืนท่ีสาํหรับนักแสดงยืนแสดงทั้ งการร้อง การพูดและการใชท่้าทางประกอบการแสดง 

ประกอบดว้ยอุปกรณ์สาํคญั คือ ไมโครโฟนขาตั้ งสูงจาํนวน 2 ตวั สาํหรับนักแสดงใชแ้สดงในแต่

ละเหตุการณ์ส่ือสาร พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีดา้นหลงัติดกบัฉากซ่ึงจะอยู่บริเวณก่ึงกลางเวทีและ

ก่ึงกลางระหว่างนกัดนตรีทั้ง 2 ฝ่าย   

  1.2.3.  ตาํแหน่งพืน้ที่นักดนตรี ตาํแหน่งพ้ืนท่ีดงักล่าวคือ พ้ืนท่ี

สาํหรับนักดนตรีใช้แสดงการตีกลองรํามะนา นักดนตรีจะนั ่งบริเวณดา้นหน้ากลางเวทีและหน้า

ตาํแหน่งพ้ืนท่ีนกัแสดงยนืแสดง นกัดนตรีจะนัง่แบ่งออกเป็นฝั่งซา้ยและฝั่งขวา ฝั่งละ 2 คนโดยจะ

นัง่หนัหนา้ชนกนั อีกทั้ง  นกัดนตรียงันั ่งคัน่กลางระหว่างนักแสดงฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพกั ส่วน

นักดนตรีท่ีทาํหน้าท่ีตีฉิ่งและกรับนั้นจะนั ่งเยื้องมาทางดา้นหลงัของนักดนตรีตีกลองรํามะนาฝั่ง

เดียวกบัท่ีนกัแสดงชายนั ่ง ถา้หากนักดนตรีท่ีทาํหน้าท่ีตีฉิ่งหรือกรับไม่ไดม้าร่วมแสดง นักแสดง

ฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็จะทาํหนา้ท่ีแทนและนัง่ในตาํแหน่งท่ีพกันกัแสดงเดิมของตน  

  จากการศึกษาตาํแหน่งพ้ืนท่ีบนเวทีการแสดงของนักแสดงกับ  

นกัดนตรีพบว่า พ้ืนท่ีบริเวณท่ีนักแสดงยืนแสดงนั้นจะอยู่ดา้นหลงัพ้ืนท่ีของนักดนตรีซ่ึงต่างจาก

การแสดงดนตรีทัว่ไปท่ีนักดนตรีจะนั ่งดา้นหลงัของนักแสดงหรือคนร้อง จากการสัมภาษณ์นาง   

ศรีนวล ขาํอาจ(2553) ทาํใหท้ราบว่า  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 

นักดนตรีจะนัง่ด้านหน้านักแสดงเพื่อจะได้ยินเสียงจังหวะของกลองรํามะนา 

เช่นเดียวกบันกัดนตรีจะไดย้นิเสียงร้องคาํกลอนของนกัแสดงไดอ้ยา่งชดัเจนว่าจังหวะใดเป็น

การลงเพลง นกัดนตรีจะไดตี้รํามะนาใหรั้บจงัหวะไดถู้กตอ้ง 
 

  ตาํแหน่งต่างๆของนกัแสดงและนกัดนตรีนั้นแสดงให้เห็นความ

เป็นสัดส่วนและระบบระเบียบอย่างชัดเจน ทาํให้ผูช้มท่ีนั ่งอยู่บริเวณพ้ืนท่ีด้านหน้าเวทีสามารถ

เขา้ใจรูปแบบการแสดงไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนอีกดว้ย เน่ืองจากตลอดการแสดงนักแสดงไม่ไดเ้ขา้ไปหลงั

ฉากจะอยูบ่นเวทีจนกระทัง่จบการแสดงซ่ึงจะอยูใ่นสายตาของผูช้มการแสดงอยูต่ลอดเวลา 

 

 1.1.2.2 พืน้ท่ีด้านหลงัเวทีการแสดง พ้ืนท่ีด้านหลงัเวทีการแสดง

เป็นพ้ืนท่ีโล่งท่ีมีฉากผา้สีแดงกั้นระหว่างพ้ืนท่ีบนเวทีและพ้ืนท่ีดา้นหน้าเวที กบัพ้ืนท่ีดา้นหลงัเวที

เท่านั้น พ้ืนท่ีดา้นหลงัเวทีน้ีเป็นพ้ืนท่ีก่ึงส่วนตวัสาํหรับกลุ่มนกัแสดงผลดัเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายและ

แต่งหน้าก่อนและหลงัแสดง  รวมทั้ งยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีเจ้าภาพใช้สําหรับเล้ียงอาหารสมาชิกคณะ

หวงัเต๊ะก่อนเร่ิมแสดงอีกดว้ย เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีโล่งไม่มีอะไรกาํบงันอกจากฉากผา้ จึงทาํใหผู้ช้มก็

สามารถเดินเขา้ไปพ้ืนท่ีบริเวณดา้นหลงัเวทีการแสดงไดต้ามสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ไปทกัทาย

กบัหัวหน้าคณะหรือนักแสดงคนอ่ืนๆ หรือการไปยืนสังเกตการแต่งกายหรือการแต่งหน้าของ

นกัแสดง และเม่ือนกัแสดงทั้ งหมดแต่งกายเสร็จเรียบร้อยและถึงเวลาเร่ิมแสดง แมว้่านักแสดงจะ

แต่งหนา้ยงัไม่เสร็จก็สามารถมาแต่งเพิ่มเติมต่อบนพ้ืนท่ีเวทีการแสดงได ้

 

 1.1.2.3 พืน้ท่ีด้านหน้าเวทีการแสดง พ้ืนท่ีด้านหน้าเวทีการแสดง

จะมีขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง สาํหรับผูช้มสาํหรับนัง่หรือยนืรับชมการแสดงบนเวทีการแสดง พ้ืนท่ีดงักล่าว

กลุ่มผูช้มสามารถเลือกท่ีนัง่ รวมทั้งสามารถเดินเขา้ เดินออก ลุก นั ่ง ยืน หรือเตน้เม่ือไหร่ก็ไดต้าม

ความพอใจ แมว้่าขณะนั้นนกัแสดงกาํลงัดาํเนินการแสดงอยูบ่นเวทีการแสดง จากการสังเกตพบว่า 

กลุ่มผูช้มท่ีเดินทางมาจบัจองท่ีนัง่ก่อนการแสดงเร่ิมมกัจะจบัจองพ้ืนท่ีบริเวณดา้นหน้าเกือบติดกบั

เวทีการแสดง อีกทั้งยงัเป็นกลุ่มผูช้มท่ีเคยชมหรือช่ืนชอบการแสดงลาํตดัอยู่ก่อนแลว้ ส่วนผูช้มคน

อ่ืนๆท่ีเดินทางเป็นลาํดบัถดัไปก็จะจบัจองพ้ืนท่ีว่างๆดา้นหนา้กรณีถา้มีพ้ืนท่ีว่าง แต่ถา้ไม่มีพ้ืนท่ีว่าง
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ก็จะจบัจองพ้ืนท่ีถดัจากพ้ืนท่ีดา้นหนา้ไปอีก นอกจากน้ีพ้ืนท่ีดา้นหน้าเวทีติดกบัเวทีการแสดงเป็น

พ้ืนท่ีท่ีผูช้มส่วนใหญ่จะเดินมาใหร้างวลัแก่นกัแสดงดว้ยตนเองเม่ือใดก็ไดห้ากผูช้มการแสดงพอใจ 

 

 1.1.2.4 พืน้ที่ด้านข้างซ้ายและขวาเวทีการแสดง พ้ืน ท่ีด้ า นข้ า งซ้ า ย

และขวาของเวที คือพ้ืนท่ีท่ีฝ่ายจัดสร้างเวทีจะจัดตั้ งอุปกรณ์ขยายเสียง คือ ลาํโพงขนาดใหญ่

ส่วนทา้ยเวทีท่ีติดกบัฉากหลงัจะมีขั้นบนัไดสาํหรับนกัแสดงเดินข้ึนเวทีการแสดงและลงอีกคร้ังเม่ือ

เสร็จสิ้นการแสดง พ้ืนท่ีดา้นขา้งเวทีส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะใชย้นืพดูคุย

กบันกัแสดงบนเวที แมว้่าบนเวทีการแสดงจะกาํลงัดาํเนินการแสดง เช่นผูท่ี้มากบัสมาชิกในคณะ

ซ้ือนํ้ ามาใหห้รือมีธุระจะพดูคุยกบันกัแสดงหรือนกัดนตรีบนเวทีการแสดง จึงมกัไม่มีกลุ่มผูช้มเขา้

มาเก่ียวขอ้ง แต่ผูช้มสามารถมองเห็นได ้ยกเวน้ผูท่ี้เป็นเจา้ภาพบางคนท่ีตอ้งการแสดงตวัตนว่าเป็น

ผูใ้หร้างวลักบันกัแสดงก็จะใชพ้ื้นท่ีดา้นขา้งแลว้เดินข้ึนบนัไดข้ึนไปมอบรางวลับนเวทีการแสดง 

แทนการมอบรางวลับริเวณดา้นหน้าเวที กรณีน้ีส่วนใหญ่จะเป็นงานส่วนบุคคลของทางเจา้ภาพ

โดยเฉพาะ  

 

1.2 ผู้ร่วมเหตุการณ์(participant) 
ผูร่้วมเหตุการณ์ คือ ผูมี้ส่วนร่วมในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัเป็นกลุ่มบุคคล

ทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและเป็นทั้งสมาชิกของสงัคมใดสังคมหน่ึงในแต่ละสถานท่ี ผูร่้วมเหตุการณ์
นั้ นจะอยู่ในบริเวณสถานท่ีแสดงร่วมกัน  ผูร่้วมเหตุการณ์ท่ีมีหน้าท่ีในทุกเหตุการณ์ส่ือสาร

ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักแสดง และกลุ่มผูช้มการแสดง ผูร่้วมเหตุการณ์ทั้ งสองกลุ่มมี

บทบาทการส่ือสารเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร กล่าวคือกลุ่มนกัแสดงจะมีบทบาทเป็นผูส่้งสารคือ

ผูแ้สดง ส่วนกลุ่มผูช้มการแสดงมีบทบาทเป็นผูรั้บสารในฐานะผูช้ม ผูร่้วมเหตุการณ์ทั้ งสองกลุ่ม

อาจสลบับทบาทกนัเป็นผูส่้งสารกบัผูรั้บสารได ้ทั้งน้ีกลุ่มผูแ้สดงและกลุ่มผูช้มการแสดงจะมีหน้าท่ี

หลกัในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารแตกต่างกนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
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 1.2.1 กลุ่มผู้แสดง   
 ผูแ้สดง คือผูท้าํหน้าท่ีแสดงตามบทบาทสมมุติของตัวละครท่ีสมมุติข้ึนตาม

บทบาทท่ีหวัหนา้คณะลาํตดัไดก้าํหนดไว ้ เพ่ือส่งสารบางประการไปยงัผูรั้บสารคือ กลุ่มผูช้มการ

แสดงบริเวณดา้นหนา้เวทีการแสดงในทุกเหตุการณ์ส่ือสาร กลุ่มผูแ้สดงในท่ีน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการ

ขบัร้อง การพดู และเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ กลุ่มผูแ้สดงในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั

นั้นประกอบ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มนกัแสดงชาย กลุ่มนกัแสดงหญิง กลุ่มนกัดนตรี กลุ่มนกัแสดงน้ีจะมี

ผูก้าํหนดบทบาทหน้าท่ี ลาํดบัในการแสดงอย่างเป็นระบบชดัเจนคือ หัวหน้าคณะ รวมทั้ งเคร่ือง

แต่งกาย ดงันั้นเม่ือพิจารณารายละเอียดของกลุ่มผูแ้สดง ผูว้ิจยัจะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน

ไดแ้ก่ การแต่งกาย การแต่งหน้าและการจดัแต่งทรงผมของกลุ่มผูแ้สดง และ บทบาทหน้าท่ีของ

กลุ่มผูแ้สดง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  1.2.1.1 การแต่งกาย การแต่งหน้าและการจดัแต่งทรงผมของกลุ่มผู้แสดง  

  การแต่งกาย การแต่งหนา้และการจดัแต่งทรงผมของกลุ่มผูแ้สดง เพ่ือจะ

บ่งบอกสถานภาพว่าตนเป็นผูแ้สดง จากการศึกษา กลุ่มผูแ้สดงก่อนข้ึนเวทีการแสดงเพ่ือทาํหน้าท่ี

เป็นผูแ้สดงในเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆ ผูแ้สดงจะตอ้งแต่งกาย การแต่งหน้าและการจดัแต่งทรงผม 

เพ่ือใหส้วยงามและมีความน่าสนใจดึงดูดกลุ่มผูช้ม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

   1.  การแต่งกายของกลุ่มผู้แสดง  จากการศึกษาสามารถแบ่ง

การพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนกัแสดงชายและหญิง และกลุ่มนกัดนตรีดงัน้ี 

   1.1 การแต่งกายของกลุ่มนักแสดงชายและหญิง กลุ่ม

นกัแสดงชายและหญิงจะประกอบดว้ยเคร่ืองแต่งกายเหมือนกนัไดแ้ก่ เส้ือ ผา้นุ่งโจงกระเบน และ

ผา้คาดเอว ผา้คาดเอวน้ีอาจจะเป็นผา้ขาวมา้นาํมาคาดเอวหรือผา้สาํหรับคาดเอวโดยเฉพาะซ่ึงจะมี

ขนาดเล็กกว่าผา้ขาวมา้ ส่วนแบบของเส้ือจะมีลกัษณะแตกต่างกนัของกลุ่มผูแ้สดงชายและหญิง 

กล่าวคือ แบบเส้ือของนกัแสดงชายจะเน้นความเรียบสวย เส้ือท่ีสวมใส่จะเป็นคอกลมสีพ้ืนหรือมี

ลาย แขนสั้นยาวถึงขอ้ศอก  บริเวณคอเส้ือผ่าลงมาถึงบริเวณกลางหน้าอกและติดกระดุมสามเม็ด  
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คอเส้ือแบบน้ีเรียกว่า คอเส้ือมิสกรี ผา้นุ่งโจงกระเบนนิยมสีพ้ืนไม่มีลวดลาย สีของเส้ือกบัผา้นุ่ง

โจงกระเบนของฝ่ายชายจะนิยมคนละสีกบัสีของเส้ือ มีผา้คาดเอวหรือผา้ขาวมา้คาดทบัผา้นุ่งโจง-

กระเบน ส่วนเคร่ืองประดบัอ่ืนๆไม่มี นอกจาก สร้อยคอ นาฬิกาและแหวนของนกัแสดงเอง และไม่

สวมถุงเทา้หรือรองเทา้ข้ึนบนเวทีการแสดง ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 9 การแต่งกายของนกัแสดงฝ่ายชาย ภาพถ่ายเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2552 

 

   ส่วนแบบเส้ือของนักแสดงฝ่ายหญิงจะนิยมใส่เส้ือแขน

สั้น ทั้งเส้ือคอกลม คอเหล่ียม หรือคอบวั บริเวณรอบคอเส้ืออาจปักเล่ือมหรือสอดดิ้น ส่วนปลาย

แขนเส้ือมีลกัษณะเป็นระบายหรืออาจจะมีลกัษณะการจบัจีบบริเวณหัวไหล่ให้แขนเส้ือพอง นิยม

สวมเส้ือและผา้โจงกระเบนสีเดียวกนัและสีพ้ืนไม่มีลวดลาย มีเข็มขดัเงินหรือนาคคาดทบัผา้นุ่งโจง-

กระเบนก่อนแลว้จึงคาดทบัดว้ยผา้คาดเอว ผา้คาดเอวเนน้สีสนัลวดลายสวยงามเช่นเดียวกบัฝ่ายชาย 

ส่วนเคร่ืองประดับจะเป็นตุ้มหู สร้อยคอ แหวนและนาฬิกาข้อมือของนักแสดงเอง และไม่สวม     

ถุงเทา้และรองเทา้เม่ือข้ึนบนเวทีการแสดง ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

                                                             


 เส้ือมิสกรี คือเส้ือชั้นในของเส้ือโสร่งคอตั้ง ทาํจากผา้ป่าน ช่วงการแสดงลาํตดัในสมยัรัชกาลท่ี 6 เวลาแสดง

จะใส่เส้ือคอตั้ งส่วนข้างในเป็นเส้ือคอกลมผ่ากลางหน้าอกติดกระดุม 3 เม็ด(เอนก นาวิกมูล,2531: 92) ส่วนเส้ือโสร่งคอตั้ ง 

เรียกวา่ “ดาโละบลงังา”(เด่นดวง พุม่ศิริ, 2523: 143) 
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ภาพท่ี 10 การแต่งกายของนกัแสดงฝ่ายหญิง ภาพถ่ายเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2552 

 

  อน่ึงชนิดของเน้ือผา้ สีเส้ือผา้และแบบเส้ือผา้เป็นอิสระ

ของนกัแสดงว่านิยมชมชอบแบบใด ส่วนใหญ่นกัแสดงในคณะหวงัเต๊ะจะนิยมใชช้นิดเน้ือผา้ไหม 

เน่ืองจากผา้ไหมมีความวาวเม่ือไฟบนเวทีส่องกระทบจะทาํให้เส้ือผา้ดูโดดเด่นสวยงามยิ ่งข้ึน  

นกัแสดงท่ีแสดงร่วมกนัมานานก็มกัจะตดัเยบ็หรือออกแบบกนัเอง ส่วนนักแสดงรุ่นเด็กหัวหน้า

คณะก็จดัหาให ้การแต่งกายจะเนน้สีฉูดฉาดเพ่ือดึงดูดสายตาผูช้ม โดยเฉพาะการใชผ้า้คาดเอว ถือ

เป็นเอกลกัษณ์ประจาํคณะเน่ืองจากทั้งนกัแสดงฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะใชค้าดทบัเหมือนกนั อีกทั้ ง 

ยงัเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยแกค้วามประหม่าของนกัแสดง กรณีท่ีต่ืนเตน้ ไม่รู้ว่าจะวางมือไวท่ี้ไหน ก็จบั

ผา้คาดเอวไวเ้วลาขบัร้อง  

 

     1.2  การแต่งกายของกลุ่มนกัดนตรี กลุ่มนกัดนตรีผูท่ี้ตี

กลองรํามะนาจะสวมเส้ือเชิ้ตคอปกแบบเส้ือ ลาย และสีเหมือนกนัทั้งหมด จากช่วงท่ีศึกษาพบว่า 

นกัดนตรีจะใส่เส้ือเชิ้ตสีชมพเูหมือนกนั เน่ืองจากเป็นช่วงปีมหามงคลและทางคณะตอ้งการถวาย

                                                             

การใชผ้า้คาดเอวเร่ิมใชม้าตั้งแตไ่ดร้ับความนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 6 
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ความจงรักภกัดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบรอบพระชนมพรรษา

ครบ 80 พรรษา (ตรงกบัพ.ศ.2550) ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 11 การแต่งกายของนกัดนตรีถ่ายภาพ ภาพถ่ายเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2552 

 

 2.  การแต่งหน้าของกลุ่มผู้แสดง การแต่งหน้านั้นเป็นการเพิ่ม

สีสนัความสวยงามใหก้บักลุ่มนกัแสดงทั้งชายและหญิง ขณะแสดงใบหน้าจะไดโ้ดดเด่นไม่หมอง

คลํ้ าขณะแสดง นักแสดงฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะตอ้งแต่งหน้าดว้ยตัวเอง นักแสดงฝ่ายชายส่วน

ใหญ่นิยมลงแป้งรองพ้ืนท่ีใบหน้าและลาํคอ ริมฝีปากปากจะทาโทนสีแดงแต่ไม่เขม้มาก อาจจมี

นกัแสดงฝ่ายชายบางคนไม่แต่งหนา้ก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความพึงพอใจของตนเอง ส่วนนกัแสดงฝ่ายหญิง

จะเนน้แต่งหนา้ใหเ้ห็นเคร่ืองหนา้ชดัเจนทั้งสีปาก สีแกม้ เป็นตน้ อาจจะเป็นสีแดงหรือสีชมพข้ึูนอยู่

กบันกัแสดงเอง   การแต่งหนา้จะเนน้ความเขม้ของสีบนใบหนา้เพ่ือความสวยงามประกอบไฟกลาง

เวทีจะช่วยใหเ้ห็นใบหนา้ของนกัแสดงชดัเจนยิ ่งข้ึน เน่ืองจากการแสดงมกัเล่นในเวลากลางคืนจึง

ตอ้งเพิ่มความเขม้ 

  3.  การจัดแต่งทรงผมของกลุ่มผู้แสดง การจดัแต่งทรงผมของ

กลุ่มผูแ้สดงนั้นจะเป็นรูปแบบอิสระของนกัแสดงแต่ละคน ผูแ้สดงบางคนก็จดัแต่งทรงผมตามสมยั

นิยม แต่ทรงผมท่ีทางหวัหนา้คณะเนน้ก็คือ ไม่ให้มีผมลงมาปิดบริเวณหน้าผาก จะตอ้งเปิดโล่งให้

                                                             


 เน่ืองจากวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตรงกบัวนัอังคารซ่ึงเช่ือว่าสีประจาํวนัอังคาร คือ สีชมพู และเป็นปีท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครบรอบพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  ทั้ งน้ีตามหลักโหราศาสตร์ทักษา

พยากรณ์ว่า วนัองัคารเป็นวนัเสริมดวงชะตาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมาพรรษายืนนาน (ฟินิกซ์แมน[นามแฝง], 

2554 อา้งจาก มติชน, 2550) 
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เห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูดว้ย เพ่ือใหผู้ช้มการแสดงไดเ้ห็นลกัษณะสีหนา้และใบหนา้ของนกัแสดง

อยา่งชดัเจน แต่ก็จะมีนกัแสดงหญิงท่ีเป็นวยัรุ่นท่ีจะแต่งตามสมยันิยม กล่าวคือ เอาวิกผมยาวดดัเป็น

ลอนและผมหนา้ปัดเฉียงปิดหนา้ผากเลก็นอ้ย 

 

  1.2.1.2 บทบาทหน้าที่ของกลุ่มผู้แสดง   
  กลุ่มผูแ้สดงจะแสดงตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บจากหัวหน้าคณะ ผูว้ิจยัจะ

พิจารณาจะแบ่งบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มผูแ้สดงออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักแสดงชาย กลุ่ม

นกัแสดงหญิง กลุ่มนกัดนตรี และลกูคู่ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

   1. กลุ่มนักแสดงชาย  

   กลุ่มนักแสดงชายคือกลุ่มนักแสดงท่ีเร่ิมต้นทําหน้าท่ีเป็นผู ้     

ขบัร้องตั้งแต่เหตุการณ์ส่ือสารลาํดบัท่ี 2 คือ การร้องเกร่ินหน้ากลอง จนกระทัง่เหตุการณ์ส่ือสาร

สุดทา้ย คือ การจบการแสดง โดยเฉพาะเหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหนา้กลองจะเป็นหน้าท่ีกลุ่ม

นักแสดงชายเท่านั้น สามารถแบ่งหน้าท่ีออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ นักแสดงหลกั นักแสดงลูกคู่     

ตวัเอก และคอหน่ึงคอสอง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

   1.1 นักแสดงหลกั นักแสดงหลกัคือ นักแสดงท่ี

ทาํหนา้ท่ีเป็นผูข้บัร้องนาํเป็นหลกั กล่าวคือนกัแสดงหลกัจะเป็นผูข้ึ้นตน้บทร้องของตนหรือเรียก

อีกอยา่งว่า ผูร้้องตน้บท เร่ิมจากบทสร้อยเพลงหรือไม่ก็ได ้และต่อดว้ยบทร้องหลายบท รวมทั้ ง

การใชค้าํพูดแทรกเป็นระยะ นักแสดงหลกัจึงเป็นผูน้าํการแสดงในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารย่อย

ต่างๆโดยนกัแสดงหลกัจะผลดักนัทาํหนา้ท่ีของตน  สุกญัญา สุจฉายา(2543: 18)อธิบายเพิ่มเติมว่า 

“ชาวภาคกลางเรียกผู้ร้องเพลงนาํในเพลงโต้ตอบของฝ่ายชายว่า พ่อเพลง เช่นเดียวกับผู้ ร้องเพลง
นาํฝ่ายหญิงกเ็รียกว่า แม่เพลง ” นกัแสดงชายทุกคนจะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นนกัแสดงหลกั 

   1.2 นักแสดงลูกคู่ นกัแสดงลกูคู่คือ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ี

เป็นนกัแสดงเสริมนกัแสดงหลกัดว้ยการพูดและการใชท่้ารํา การพูดจะใชห้ลงัจากทาํหน้าท่ีของ

ตนเองเสร็จก็จะยนืทาํหนา้ท่ีเป็นนกัแสดงลกูคู่ เพ่ือส่ือสารโตต้อบกบันกัแสดงหลกั อาทิ พูดแทรก

ถาม-ตอบเพ่ือรับ-ส่งมุกตลกหรือเพ่ือถามเชิงย ัว่เยา้ระหว่างนกัแสดงกนัเอง พดูเร่ืองทัว่ไป หรือพูด

ประกาศแทรกเม่ือมีผูช้มมาให้รางวลั และการใช้ท่ารําจะใชพ้ร้อมกับทาํหน้าท่ีเป็นลูกคู่ร้องรับ 
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สาํหรับขบัร้องบทลกูคู่ นกัแสดงลกูคู่จึงทาํหนา้ท่ีสลบักบัลกูคู่ร้องรับ นกัแสดงชายทุกคนจะตอ้ง

ทาํหนา้ท่ีเป็นนกัแสดงลกูคู่  ตวัอยา่ง บทพดูท่ีนกัแสดงลกูคู่พดูแทรกบทร้องหลงัจากนกัแสดงหลกั

เห็นผูช้มกาํลงัเดินมาใหร้างวลั ดงัน้ี 

 

นกัแสดงหลกั ร้อง:  กรประนมกม้ศีรษะ ขอคารวะท่านผูฟั้ง รางวลัมา 

นกัแสดงลูกคู่ พูด : โห มนัตาดี น่ีถ้ามึงไม่พูดเขาถึงเวทีแล้วเน่ีย(นักแสดงหลักกาํลังรับรางวัลหน้าเวที) 
  ค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับรางวัล สามคนร้อยเหรอค่ะ ไม่เป็นไรค่ะขอให้ถกู 
  รางวัลท่ีหน่ึงนะคะ  

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

    จากตัวอย่างนักแสดงลูกคู่พูดแทรกเพ่ือหยอกล้อ

นกัแสดงหลกั รวมทั้งยงัพดูหยอกเยา้ผูช้มการแสดงท่ีเดินมาใหร้างวลั สร้างเสียงหัวเราะให้กบัผูช้ม

การแสดงไดอี้กดว้ย  

    1.3 ตวัเอกฝ่ายชาย ตัวเอกของนักแสดงฝ่ายชาย 

ในคณะหวงัเต๊ะจะเรียกว่า “พระเอก” พระเอกในท่ีน้ีคือนกัแสดงนาํฝ่ายชายผูท้าํหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุม

การแสดงรองจากหวัหนา้คณะ พระเอกยงัทาํหน้าท่ีเป็นนักแสดงหลกัมากกว่านักแสดงชายคนอ่ืน 

ทั้งน้ีพระเอกตอ้งมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการแสดงลาํตดัทั้ งการจาํบทร้อง การ

ร้องดน้กลอนสดหรือการแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ อาทิ เม่ือนกัแสดงคนอ่ืนลืมบทร้อง พระเอก

ก็จะช่วยต่อบทกลอนใหก้บันกัแสดงคนนั้น และบางคร้ังก็สามารถร้องบทร้องของนักแสดงคนอ่ืน

ได้ หรือ การนาํสถานการณ์รอบตัวเฉพาะหน้ามาผสมผสานกบัการขับร้องกลอนในขณะนั้ น 

พระเอกของคณะลาํตัดหวังเต๊ะ  คือ นายปรีชา ยมเยี่ยม เป็นผูท่ี้มีนํ้ าเสียงไพเราะ มีความรู้

ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบในการแสดง  

    อมรา กลํ่าเจริญ(2527: 43 ) เรียกพระเอกและนางเอกอีก

อยา่งว่า “ตวัพ้ืน”  หน้าท่ีการแสดงหลกัของพระเอก คือผูท่ี้มีหน้าท่ีเป็นผูด้าํเนินการแสดงให้เป็น

ระเบียบแบบแผนตามขั้นตอนท่ีทางหัวหน้าคณะไดว้างไว ้อีกทั้ งยงัเป็นผูร้้องนาํในลาํดบัคอหน่ึง

                                                             


 บทลูกคู่ คือบทร้องท่ีลูกคู่ร้องรับจะตอ้งขบัร้องทวนซํ้ าจาํนวน 2 ครั้ ง ร่วมกบัเสียงดนตรีคือ กลองรํามะนา ฉ่ิง

และกรับ 
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หรือคอสองข้ึนอยู่กบัหน้าท่ีในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร และเป็นผูแ้ทรกหรือผูซ้กัป้อนคาํถามดว้ย

คาํพดู เพ่ือส่งมุกตลกใหน้กัแสดงคนอ่ืนๆโดยเฉพาะกบันกัแสดงท่ีมีตาํแหน่งเป็นนกัแสดงตลกของ

คณะ อีกทั้งผูมี้ตาํแหน่งพระเอกไม่จาํเป็นตอ้งเป็นหวัหนา้คณะและไม่จาํเป็นจะตอ้งข้ึนร้องคนแรกก็

ไดอ้าจจะข้ึนร้องคนท่ีสองก็ไดข้ึ้นอยูก่บัการตกลงระหว่างนกัแสดงดว้ยกนัเอง และท่ีสาํคญัพระเอก

จะร้องกลอนลกัษณะทาํนองไพเราะ ไม่ร้องทาํนองสองแง่สองง่ามหรือพดูคาํหยาบ ยกเวน้จะส่งคาํ

กลอนท่ีมีนยับริบทสองแง่สองง่ามเพ่ือใหน้กัแสดงตลกเป็นผูพ้ดูแทน 

    1.4 นักแสดงตลก นัก แสด งตลก ใน ท่ี น้ี จ ะ มี

นกัแสดงชายท่ีทาํหนา้ท่ี 1 คน นกัแสดงตลก คือ นักแสดงท่ีทาํหน้าท่ีสร้างความขบขนัให้แก่ผูช้ม 

ดว้ยวิธีการขับร้อง การพูด การแสดงท่าทาง วิธีดงักล่าวท่ีใชแ้สดงตลกของผูแ้สดงนั้ นจะอยู่ใน

ขอบเขตท่ีทางคณะกาํหนด กล่าวคือ ถอ้ยคาํท่ีใชต้อ้งไม่หยาบโลนเกินไป ไม่ใชถ้อ้ยคาํเก่ียวกบัเร่ือง

เพศตรงๆและท่าทางท่ีใชต้อ้งไม่โจ่งแจง้   ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นนกัแสดงตลกนั้นจะทาํหนา้ท่ีซอ้นอยู่ใน

หนา้ท่ีหลกัของตวัเองคือ นกัแสดงหลกั นกัแสดงลกูคู่ และคอสอง  

     1.5 คอหนึ่งคอสอง คอหน่ึ งคอสอง  ก ล่ าว คื อ      

คอหน่ึงหรือคอตน้ เป็นช่ือเรียกตาํแหน่งลาํดบัการร้องของผูแ้สดงคนแรกท่ีทาํหน้าท่ีข้ึนตน้ร้องนาํ

ก่อน และคอสอง เป็นช่ือเรียกตาํแหน่งลาํดบัการร้องของผูแ้สดงคนท่ีสองท่ีทาํหนา้ท่ีขบัร้องถดัจาก

คอหน่ึง คอหน่ึงหรือคอสองน้ีจะใช้เรียกเม่ือการแสดงอยู่ในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้

เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ีใหน้กัแสดงสลบับทบาทกนัขบัร้องทั้ งการร้องคนละวรรค และคนละบท

ดงัตวัอยา่ง 

 

 บทร้อง:  (คอหน่ึง)    (คอสอง)  

  ฉันข้ึนตน้พี่ต๋อยเป็นคนต่อ   เอ่อ ยงังั้นกมึ็งวางใจ 

  มาเล่นลาํตดัวดัประชารังสรรค ์  วฒันธรรมแบบไทยไทย 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

     จากตวัอย่างบทร้องดงักล่าว เป็นการขบัร้องกนัคนละ

วรรคของนักแสดงท่ีทาํหน้าท่ีคอหน่ึงและคอสองสลบักนัโต้ตอบ เพ่ือส่ือสารไปยงักลุ่มผูช้มได้

รับทราบว่าใครเป็นคนข้ึนตน้หรือคอหน่ึง แลว้ใครเป็นคนต่อหรือคอสอง  
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     ส่วนคาํว่า คอสาม ปัจจุบันไม่ใชเ้รียก เน่ืองจากเดิมมี

นกัแสดงจาํนวนฝ่ายละ2-3 คน แต่ปัจจุบนัมีจาํนวนนกัแสดงมากข้ึน โดยเฉพาะคณะลาํตดัหวงัเต๊ะมี

จาํนวนนักแสดงฝ่ายหญิงมากกว่านักแสดงฝ่ายชาย ช่ือท่ีใช้เรียกลาํดับการขับร้องโต้ตอบจึง

เปล่ียนเป็นการใชช่ื้อจริงหรือช่ือเล่นของนักแสดงในการอา้งถึงแทนเม่ือตอ้งใชอ้า้งถึงนักแสดงท่ี 

ขบัร้องก่อนหนา้น้ีเพ่ือท่ีจะไดใ้ชช่ื้อจริงแลว้โตก้ลบั  ดงัตวัอยา่ง การใชช่ื้อเล่นอา้งถึงในบทร้อง 

 

 บทร้อง:  พี่ต๋อยน่ีกเ็หมือนกนัลาํตดัประชนัแกไม่ค่อยเล่น    ว่าเท่าท่ีฉันเคยเห็นแกชอบเล่นแต่รําวง 

 ชอบรําวงหรือเจา้งัง่แหมกาํลงัของแกยงัดี จงัหวะวาตูซ่งวาตูซ่ีเด๋ียวน้ีแกยงัมีควนัหลง 

      (งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

    

   2.  กลุ่มนักแสดงหญิง  
   กลุ่มนักแสดงหญิงจะทาํหน้าท่ีเหมือนกลุ่มนักแสดงชายไดแ้ก่ 

นักแสดงหลกั นักแสดงลูกคู่ นักแสดงตลก และคอหน่ึง คอสอง ส่วนหน้าท่ีท่ีแตกต่างจากกลุ่ม

นกัแสดงชายไดแ้ก่ ตวัเอก กบัหวัหนา้คณะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

    2.1 ตวัเอกฝ่ายหญิง ตวัเอกของนักแสดงฝ่ายหญิง 

ในคณะหวงัเต๊ะจะเรียกว่า “นางเอก” ซ่ึงหวัหนา้คณะจะเป็นผูก้าํหนด นางเอกในท่ีน้ีคือ นกัแสดงนาํ

ฝ่ายหญิงผูท้าํหน้าท่ีควบคุมการแสดงของนักแสดงฝ่ายหญิงคนอ่ืนรองจากหัวหน้าคณะ และยงัมี

บทบาทหนา้ท่ีการแสดงลาํตดัหลายคร้ังในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารหลายคร้ัง อาทิ เหตุการณ์ส่ือสาร

การร้องตอบโตผู้เ้ป็นนางเอกร้องโตส้ลบักับกลุ่มนักแสดงนักแสดงชายมากกว่า 1 คร้ัง นางเอก

จะต้องเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบการแสดงเช่นเดียวกบัพระเอก  จาก

การศึกษาพบว่า ผูมี้หนา้ท่ีเป็นนางเอกตลอดการแสดงลาํตดัจะมีจาํนวน 3 คน คือนักแสดงหญิง 2 

คน กบัหวัหนา้คณะอีก 1 คน เน่ืองจากนกัแสดงฝ่ายหญิงมีจาํนวนมากกว่านักแสดงฝ่ายชาย ดงันั้น

ช่วงระยะเวลาท่ีนกัแสดงหญิงแต่ละคนออกมาแสดงตวัคร้ังแรกในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั

จึงใชร้ะยะเวลามากกว่านักแสดงฝ่ายชาย อีกทั้ งนักแสดงฝ่ายหญิงจะมีนักแสดงท่ีมีประสบการณ์

การแสดงนอ้ยกว่าจาํนวน 2 คน จึงตอ้งแบ่งช่วงแสดงในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัออกเป็น 2 
                                                             


 นกัแสดงตลกของกลุ่มนกัแสดงหญิง จะมีจาํนวน 2 คน ไดแ้ก ่นกัแสดงหญิงหลกัช่ือ หวานเยน็ และ ศรีนวล  
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ช่วง คือช่วงแรกใหน้กัแสดงหญิงท่ีเป็นนางเอก 2 คน ดาํเนินการแสดงและดูแลนักแสดงหญิงท่ีมี

ประสบการณ์การแสดงนอ้ยคนหน่ึง แลว้ส่งต่อหนา้ท่ีใหก้บัหวัหนา้คณะดูแลนกัแสดงอีกคนในช่วง

หลงั อีกทั้ งหัวหน้าคณะตอ้งการฝึกนักแสดงหญิงทั้ ง 2 คนเป็นนางเอกประจาํคณะ เช่นเดียวกบั

นกัแสดงฝ่ายชายท่ีกาํลงัฝึกนกัแสดงชายอีก 1 คนใหเ้ป็นพระเอกประจาํคณะ ดว้ยการใชก้ารแสดง

บนเวทีในแต่ละคร้ังเป็นตวัช่วยฝึกประสบการณ์ใหก้บันกัแสดง 

    2.2 หัวหน้าคณะ  หัวหน้าคณะในท่ีน้ี คือนาง    

ศรีนวล ขาํอาจ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นนกัแสดงเป็นทั้ งนักแสดงหลกั นักแสดงลูกคู่ ลูกคู่ร้องรับ นางเอก 

นกัแสดงตลก และคอหน่ึงคอสอง หัวหน้าคณะคือ ผูท่ี้ควบคุมและดูแลจดัการคณะลาํตดัหวงัเต๊ะ 

ตั้งแต่การรับว่าจา้งจากเจา้ภาพมาจดัการแสดงตามสถานท่ีและเวลาท่ีไดก้าํหนดตกลงกนัไวล่้วงหนา้ 

ผูท้าํหนา้ท่ีแต่งบทร้องใหม่ หรือคดัเลือกบทร้องเดิมมาใชส้าํหรับแสดงลาํตดั ผูว้างบทบาทนกัแสดง

แต่ละคนให้แสดงตามขั้ นตอนท่ีได้วางไว้ว่านักแสดงคนไหนก่อนแสดงก่อนหรือหลัง และ

นักแสดงแต่ละคนจะขับร้องกลอนเพลงบทใด ขณะแสดงก็เป็นผูท่ี้คอยพลิกแพลงการแสดงให้

สอดคลอ้งตามสถานการณ์เฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน หัวหน้าคณะจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัสามารถทาํ

ไดทุ้กบทบาท ทุกตาํแหน่งหนา้ท่ี และมีหนา้ท่ีแสดงมากกว่านกัแสดงคนอ่ืนทุกคนในคณะ    

    อน่ึงตาํแหน่งหวัหนา้คณะลาํตดัหวงัเต๊ะคือ นางศรีนวล 

ขาํอาจ ยงัเป็นผูท่ี้ผูช้มรู้จกัหรือเคยไดย้นิช่ือเสียงคู่กบัหวงัเต๊ะ ตาํแหน่งหวัหนา้คณะจึงมีความสาํคญั

ต่อการแสดงลาํตดั เพราะมีส่วนดึงดูดความสนใจจากผูช้มการแสดงไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงการว่าจา้ง

งานแสดงจากเจา้ภาพเช่นกนั เน่ืองจากกลุ่มผูช้มช่ืนชอบท่ีตวับุคคล เป็นพิเศษ สังเกตไดจ้ากการ

แสดงบางคร้ังบางสถานท่ี ผูช้มท่ีรู้จกัหรือเคยชมการแสดงกบัคณะน้ีมาก่อนก็จะพึงพอใจเป็นพิเศษ

ดว้ยการปรบมือหรือให้เงินรางวลักบัหัวหน้าคณะโดยตรง หรือเม่ือการแสดงเสร็จผูช้มบางคนก็

คอยให้หัวหน้าคณะผลดัเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายเสร็จก่อนแลว้ก็จะเขา้ไปคุยกบัหัวหน้าคณะดว้ย

ตวัเอง 

    3.  กลุ่มนักดนตรี  

    กลุ่มนักดนตรี คือผูท้าํหน้าท่ีใช้เคร่ืองดนตรีพร้อมกบัทาํหน้าท่ี

เป็นลกูคู่ร้องรับซ่ึงก่อนร้องบทลกูคู่นกัดนตรีจะตอ้งขบัร้องข้ึนตน้บทลกูคู่ดว้ยคาํว่า “เป๊กพ่อ” หรือ 

“ชดัชา้” กลุ่มนกัดนตรีประกอบดว้ย คนตีกลองรํามะนา จาํนวน 4 คน คนตีฉิ่ง 1 คนหรือ 2 คน คนตี
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กลองตะโพน 1 คนซ่ึงเป็นคนเดียวกบัท่ีตีกลองรํามะนา และนักแสดงชายบางคนท่ียงัไม่มีหน้าท่ี

แสดงก็จะทาํหน้าท่ี ตีกรับ เพ่ือบรรเลงเป็นทาํนองเพลงต่างๆประกอบการแสดงลาํตัดของคณะ

หวังเต๊ะ  ทั้ ง น้ีหน้าท่ีลูกคู่ ร้องรับของนักดนตรีนั้ นจะทําหน้าท่ีควบคู่กับการตีเคร่ืองดนตรี

ประกอบดว้ย  นอกจากความสามารถทางดา้นเคร่ืองดนตรีแลว้ นักดนตรียงัตอ้งมีความสามารถใน

การจดจาํบทร้องและจบัจงัหวะการลงเพลงของนกัแสดงแต่ละคนท่ีจะให้กลองรํามะนาตีรับ อมรา 

กลํ่าเจริญ(2527: 43) ไดอ้ธิบายถึง การใหจ้งัหวะรํามะนาว่า “ในตอนแรกๆจะผลดักันจาํต้นเสียงของ
แต่ละคนท่ีขึน้เกร่ินหรือนาํสร้อย ต่อมาเม่ือเกิดความเคยชิน เพราะการซ้อมหรือการแสดงมากขึน้ก็
จะมีความคล่องตัว”  

    เคร่ืองดนตรีประกอบการแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ เคร่ืองดนตรี

ท่ีใชใ้นการแสดงประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองตี ไดแ้ก่ กลองรํามะนา ฉิ่ง กรับ และกลองตะโพน 

เคร่ืองดนตรีหลกัท่ีใชต้ลอดการแสดงลาํตดั คือ กลองรํามะนา ฉิ่ง และกรับ โดยมีกลองรํามะนาเป็น

ตวันาํ ส่วนฉิ่งและกรับเป็นส่วนประกอบ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

     3.1 กลองรํามะนา กลองรํามะนาเป็นเคร่ืองดนตรี

หลกัท่ีใชแ้สดงลาํตดั มีลกัษณะเป็นกลองแขกหน้าเดียวทาํจากหนัง ขอบรอบตวักลองรํามะนาทาํ

จากหวายผา่ซีกโยงระหว่างขอบหนา้กบัวงเหล็กซ่ึงรัดกบัขอบล่างของตวักลอง และมีลิ่มหลายอนั

ตอกระหว่างวงเหล็กกับตัวรํามะนา เพ่ือช่วยเร่งเสียง กลองรํามะนาท่ีใช้แสดงมีจาํนวน 4 ลูก 

รวมกนัเรียกว่า “สาํรับ” ทาํหน้าท่ีเป็นตวันําการแสดงลาํตดั วิธีการตีกลองรํามะนา นักดนตรีจะ

นัง่ขดัสมาธิบนพ้ืนเวที วางกลองรํามะนาไวด้า้นหนา้ลาํตวั ตวักลองรํามะนาจะตั้งตรงซ่ึงมีผา้รองอีก

ชั้นหน่ึงสาํหรับยดึกลองขณะตีมิใหต้วักลองเล่ือนหรือลม้ นกัดนตรีจะใชมื้อตีสองขา้งหรือขา้งเดียว

ข้ึนอยู่กบัจงัหวะและทาํนองของเพลงท่ีใชแ้สดง ลกัษณะการตีกลองรํามะนาของนักดนตรีจะมี

กลองรํามะนาใบหน่ึงทาํหนา้ท่ีตีขดัข้ึนก่อน(ผูต้ ั้งหลกัเสียงนาํข้ึนก่อนให้ผูตี้กลองรํามะนาท่ีเหลือตี

ตาม) ส่วนกลองรํามะนาท่ีเหลือจะตีตาม ตวัอยา่งรูปกลองรํามะนา ดงัตวัอยา่งภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 12 กลองรํามะนา(ภาพขวามือ) และวิธีการตีกลองรํามะนา(ภาพซ้ายมือ) ของคณะหวงัเต๊ะ ภาพถ่ายเม่ือ  

 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2553 

 

     กลองรํามะนา เป็นเคร่ืองดนตรีชิ้นสําคัญอันเป็น

เอกลกัษณ์ของการแสดงลาํตดั ตั้งแต่การแสดงลาํตดัเร่ิมเขา้มากรุงเทพมหานครในสมยัรัชกาลท่ี 5 

ใชตี้ประกอบการร้องเพลงบนัตน แมว้่าการแสดงลาํตดัต่อมาจะไม่มีบทร้องบนัตนแลว้ แต่กลอง

รํามะนาก็ยงัเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบหลกัสําหรับการแสดงลาํตดัเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน กลอง

รํามะนาจึงถือเป็นของสูงสาํหรับการแสดงลาํตดั ฉะนั้น นกัดนตรีกลองรํามะนาจึงตอ้งมีหลกัปฏิบติั

ตนเพ่ือความเป็นสิริมงคล จากการสงัเกตและการสมัภาษณ์นักชาย จิเมฆ(2553)ทราบว่า นักดนตรี

จะตอ้งเก็บกลองรํามะนาไวท่ี้ท่ีเหมาะสม หากกลองรํามะนาวางท่ีพ้ืนก็ห้ามเดินขา้มกลองรํามะนา 

ขณะถือกลองรํามะนาตอ้งถือใหสู้งดว้ยการแบกข้ึนบ่า หา้มหิ้ว  รวมทั้งขณะใชก้ลองรํามะนาแสดง

จะตอ้งมีผา้รองก่อนจาํนวน 2 ชั้น ชั้นแรกจะใชผ้า้หรือพรมขนาดส่ีเหล่ียมผืนผา้วางแลว้ทบัดว้ยชั้น

ท่ีสองคือผา้ท่ีพบัทบกนัจนมีขนาดเลก็กว่าชั้นแรก เพ่ือใชส้าํหรับยึดให้กลองรํามะนาตั้ งตรงจะได้

ไม่เล่ือนหลุดหรือลม้ขณะกาํลงัตีกลองรํามะนา และท่ีสาํคญักลองรํามะนาก็จะอยู่สูงกว่านักดนตรี

และนกัแสดง นกัชาย จิเมฆ(สมัภาษณ์, 2553) กล่าวเพิ ่มเติมว่า “นักดนตรีจะถือว่ากลองรํามะนาถือ
ว่าเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีช่วยหล่อเลีย้งชีวิต จึงควรรักษาดูแลอุปกรณ์ท่ีใช้สาํหรับทาํมาหากินทุกชิ้น” 

ขอ้ปฏิบติัเหล่าน้ียงัเป็นวีธีการรักษาเคร่ืองดนตรีใหใ้ชส้อยไดย้าวนานอีกดว้ย   

 

                                                             


 คาํวา่ “รํามะนา” ดิเรก กุลศิริสวสัด์ิ(2515: 77) ไดอ้ธิบายวา่ “รํามะนา เป็นกลองจากมลายู เข้าใจว่า เวลาตีและ

ร้องเพลงประกอบ พวกมลายซูํ้ าคาํอฺรับวา่ ร็อบบะนา แปลวา่ พระผูอ้ภิบาลของเรา บอ่ยๆฟังเพ้ียนมาเป็นรํามะนา” 
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     3.2 ฉ่ิง   ฉิ่งมีจาํนวน 2 คู่ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นเคร่ือง

ดนตรีประกอบจงัหวะหลกัร่วมกบัการตีกลองรํามะนา 

     3.3 กรับ  กรับมีจํานวน 1 คู่ ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็น

เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะหลกัร่วมกบัการตีกลองรํามะนา   

     3.4 กลองตะโพน  กลองตะโพนมีจาํนวน1 ลูก มี

ลกัษณะเป็นกลองสองหนา้ ขึงดว้ยหนงัทั้งสองหนา้ หวัและทา้ยมีรูปสอบเขา้เลก็นอ้ย ตรงกลางป่อง 

กลองตะโพนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีทางคณะลาํตดัหวงัเต๊ะนาํมาใชตี้ประกอบจงัหวะในช่วงเหตุการณ์

ส่ือสารการร้องตอบโต ้ซ่ึงจะมีการแทรกเพลงพ้ืนบา้นประเภท เพลงฉ่อย หรืออีแซว  

 

 
ภาพท่ี 13 กลองตะโพนที่คณะหวงัเต๊ะใชแ้สดง ภาพถ่ายเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2554 

 

ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีตีกลองตะโพน คือ ผูท่ี้ทาํหนา้เดียวกบัการตีกลองรํามะนาจาํนวน 1 คน นักดนตรีก็จะ

ใช้กลองตะโพนเสริมร่วมกบักลองรํามะนาหวงัเต๊ะไดริ้เร่ิมนําเขา้มาใช้ร่วมประกอบการแสดง

ร่วมกบักลองรํามะนา เพ่ือเพิ่มจงัหวะของเสียงกลองให้เหมาะสมกบัจงัหวะของเพลงพ้ืนบา้นบาง

เพลง อีกทั้งเป็นการปรับเปล่ียนบรรยากาศของการแสดงสนุกสนานยิง่ข้ึน  

 

   4. ลูกคู่ร้องรับ  
   ลกูคู่ร้องรับในท่ีน้ี คือ กลุ่มนกัแสดงชาย กลุ่มนกัแสดงหญิง และ

กลุ่มนกัดนตรี แต่จะทาํหนา้ท่ีแตกต่างกบัหนา้ท่ีในกลุ่มนกัแสดงชายและกลุ่มนกัแสดงหญิง คือ เม่ือ

นกัแสดงทั้งสองกลุ่มไม่มีบทบาทเป็นนกัแสดงหลกั นกัแสดงลูกคู่ นักแสดงตลก พระเอก นางเอก 
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และคอหน่ึงคอสอง ก็จะทาํหนา้ท่ีเป็นลูกคู่ร้องรับ ส่วนกลุ่มนักดนตรีจะทาํหน้าท่ีเป็นลูกคู่ร้องรับ

พร้อมกบัทาํหนา้ท่ีตีเคร่ืองดนตรี  

  หนา้ท่ีของลกูคู่ร้องรับ คือ กลุ่มผูท้าํหนา้ท่ีร้องบทลกูคู่ของเพลงลาํตดัและ

เพลงพ้ืนบา้นจาํนวน 2 รอบ ลกูคู่ร้องรับจะทาํหน้าท่ีสลบักบันักแสดงหลกัเป็นช่วงๆและเป็นผูปิ้ด

ทา้ยการแสดงให้กบันักแสดงหลกัแต่ละคน  กลุ่มผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเป็นลูกคู่ร้องรับนั้นสามารถจะยืน

หรือนัง่ขบัร้องก็ได ้และลูกคู่ร้องรับก็ตอ้งทาํหน้าท่ี ปรบมือให้จงัหวะ บา้งก็ตีฉิ่ง ตีกรับประกอบ

จงัหวะของกลองรํามะนา เพ่ือช่วยสร้างจังหวะประกอบการขับร้องบทลูกคู่ให้ครึกคร้ืนยิ ่งข้ึน 

นอกจากการมีลูกคู่ ร้องรับจะช่วยสร้างจังหวะสนุกสนานแลว้ สุกัญญา สุจฉายา(2540: 13)ให้

ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า “การมีลูกคู่ช่วยร้องรับเพ่ือเพ่ิมนํ้าหนักของบทเพลงและสานต่อเนื้อ
เพลง” 

 

  1.2.2 กลุ่มผู้ชมการแสดง   

  ผูช้มการแสดงคือผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับสารบางประการจากนักแสดงบริเวณหน้าเวทีการ

แสดง เพ่ือตอ้งการรับความสนุกสนานและความบนัเทิงจากนักแสดงท่ีกาํลงัส่งสารผ่านการแสดง

บนเวที ซ่ึงผูช้มก็สามารถส่งสารบางประการไปยงันกัแสดงไดต้ามความตอ้งการ ผูช้มการแสดงนั้น

ประกอบดว้ย เจา้ภาพ และผูช้มการแสดง ซ่ึงทั้ งเจา้ภาพและผูช้มการแสดงนั้นต่างเป็นกลุ่มคนท่ี

อาศยัอยูใ่นชุมชนใดชุมชนหน่ึงร่วมกนัและอาศยัอยูใ่นบริเวณสถานท่ีท่ีคณะลาํตดัหวงัเต๊ะไปแสดง  

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1.2.2.1 เจ้าภาพ  

 เจา้ภาพคือผูท่ี้จา้งหรือหาการแสดงลาํตดัไปแสดงและเป็นผูจ่้ายค่าแสดง

ให้แก่คณะลาํตัดหวงัเต๊ะท่ีไปแสดงแต่ละคร้ัง จึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทสําคัญคนหน่ึง จากการศึกษา

พบว่า เจา้ภาพท่ีจา้งการแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะนั้นจุดมุ่งหมายการจา้ง เพ่ือตอ้งการสมโภชหรือ

เฉลิมฉลองงาน 2 ประเภท คือ งานประเภทเพื่อส่วนรวมและงานประเภทปัจเจกบุคคล งานประเภท

เพ่ือส่วนรวมพบจาํนวน 3 งานไดแ้ก่ งานหา้ธนัวามหาราช งานประเพณีลอยกระทงและงานเทศกาล

ชมปลาโลมาท่ีท่าขา้ม เน่ืองจากทั้ ง3งานเป็นการจา้งของหน่วยงานรัฐบาลคือองค์การบริหารส่วน

เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ส่วนงานประเภทปัจเจกบุคคลพบจาํนวน 2 งาน ไดแ้ก่ งาน
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ทาํบุญข้ึนบา้นใหม่และงานพระราชทานเพลิงศพ เน่ืองจากทั้ งสองงานเป็นงานท่ีเจ้าภาพจา้งไป

แสดงท่ีครัวเรือนของตน เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความมัง่คัง่ของเจา้ภาพ อีกทั้ งยงัไดรั้บการยกย่องจาก

คนในละแวกใกลเ้คียง  

 นอกจากเจ้าภาพเป็นผูจ้ ัดหาและจ่ายเงินค่าจ้างแลว้ ยงัเป็นผูดู้แลคณะ     

ลาํตดัดว้ยการเล้ียงอาหารใหแ้ก่นกัแสดงก่อนข้ึนแสดงซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัเม่ือมีแขกมาเยีย่ม

เยยีนถึงบา้นก็จะมีการตอ้นรับขบัสูด้ว้ยการเล้ียงขา้วปลาอาหารก่อนท่ีจะเร่ิมตน้แสดง 

  1.2.2.2 ผู้ชมการแสดง   

  ผูช้มการแสดง คือ ผูช้มท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณสถานท่ีท่ีคณะหวงัเต๊ะแสดง

ลาํตดั และจะเดินทางมารับชมการแสดงตามเวลาท่ีเจา้ภาพไดก้าํหนดข้ึน โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ 

ผูช้มการแสดงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผูช้มท่ีตั้ งใจมาชมการแสดงลาํตดั กบัผูช้มท่ีไม่ไดต้ั้ งใจ

มาชมการแสดงลาํตดั กล่าวคือ ผูช้มท่ีตั้ งใจมาชมการแสดงลาํตดัเป็นผูช้มท่ีเจตนามาชมการแสดง

โดยตรง  สงัเกตจากการเตรียมพร้อมจดัหาอุปกรณ์อาทิ เส่ือ ผา้ หรือ เกา้อ้ี และเส้ือกนัหนาว มาชม

การแสดงจนจบการแสดง และผูช้มท่ีไม่ได้ตั้ งใจมาชมการแสดงลาํตดั เป็นผูท่ี้มาร่วมกิจกรรม

ประเพณีหรืองานเทศกาล ผูม้าซ้ือของท่ีขายบริเวณจดังาน ผูท่ี้มาขายของ ผูท่ี้ผ่านมาแลว้หยุดยืนดู 

หรือผูท่ี้ไม่เคยชมการแสดงลาํตดัจริงๆ เคยแต่ไดย้นิจากคาํบอกเล่า ผูรั้บชมการแสดงประเภทน้ี ถา้

การแสดงประทบัใจก็จะหาท่ีนั ่งหรือยืนดูตลอดจนจบการแสดง แต่ถา้ไม่ประทบัใจก็จะยืนดูสัก

ระยะหน่ึงแลว้ก็กลบับา้นของตน ก่อนการแสดงจบ  

 

 
ภาพท่ี 14 ผูช้มการแสดงมีทั้ งรุ่นผูเ้ยาวแ์ละรุ่นผูใ้หญ่ ภาพดงักล่าวการแสดงจดัในพื้นท่ีบริเวณหนา้บา้นของ 

      เจา้ภาพ เจา้ภาพจึงจดัท่ีนัง่สาํหรับผูท่ี้มาชม ภาพถ่ายเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2552   
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1.3 กฎการปฏิสัมพนัธ์ (rule for interaction)  

กฎการปฏิสมัพนัธ์ คือ กฎการส่ือสารระหว่างผูร่้วมเหตุการณ์ในสถานการณ์ส่ือสาร 

การวิเคราะห์กฎการปฏิสมัพนัธจ์ะพิจารณาจากการใชภ้าษา คาํพดู และพฤติกรรมในการแสดงออก

ของผูร่้วมเหตุการณ์ส่ือสารเพ่ือหาสาเหตุว่าเกิดข้ึนเพราะเหตุใด ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดง  

ลาํตดัแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารมีกฎการปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั สามารถแบ่งกฎการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง  

ผูร่้วมเหตุการณ์เป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ กฎการปฏิสัมพนัธ์ของฝ่ายผูแ้สดง กฎการปฏิสัมพนัธ์ของฝ่าย

ผูช้มการแสดง และกฎการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายผูแ้สดงกบัฝ่ายผูช้มการแสดง ดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี 
 

  1.3.1 กฎการปฏิสัมพนัธ์ของฝ่ายผู้แสดง 

  การปฏิสัมพันธ์ของฝ่ายผูแ้สดงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายได้แก่  กฎการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักแสดงกบันักแสดง และกฎการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักแสดงกับนักดนตรี 

ดงัน้ี  

  1.3.1.1 กฎการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับนักแสดง จากการศึกษา
พบว่า กฎการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างนกัแสดงกบันกัแสดงนั้นมีกฏการปฏิสมัพนัธด์งัน้ี 

    1.  นักแสดงต้องเช่ือฟังหัวหน้าคณะและปฏิบัตติามหัวหน้าคณะ 

ทั้งน้ีเพราะหัวหน้าคณะเป็นผูน้าํของคณะลาํตดัหวงัเต๊ะทาํหน้าท่ีกาํหนดขั้นตอนการแสดง วาง

ลาํดับและบทบาทหน้าท่ีนักแสดง รูปแบบการส่ือสารการแสดง และเน้ือหาท่ีใช้แสดงแต่ละ

เหตุการณ์ส่ือสาร เพ่ือความเป็นระบบระเบียบในการควบคุมการแสดง  

  2.  พระเอกและนางเอกจะเป็นผู้ควบคุมรายละเอียดของการ
แสดงรองจากหัวหน้าคณะ มหีน้าที่ควบคุมการแสดงเฉพาะนักแสดงฝ่ายของตน กล่าวคือ พระเอก

ก็จะควบคุมนกัแสดงฝ่ายชายและนางเอกก็จะควบคุมนักแสดงฝ่ายหญิง เพ่ือให้นักแสดงคนอ่ืนๆ

ของแต่ละฝ่ายดาํเนินการแสดงตามขั้นตอนท่ีหวัหนา้คณะไดก้าํหนดไว ้พระเอกนางเอกจะทาํหนา้ท่ี

เป็นผูค้วบคุมระหว่างท่ีตนเองทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งนกัแสดงหลกัและนกัแสดงลกูคู่ก็ได ้พระเอกนางเอก

จะใช้วิธีการควบคุมการแสดงดว้ยการขับร้องกลอนและการใชภ้าษาพูดเป็นส่วนช่วยเสริมหรือ
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แทรกขอ้ความ เพ่ือเปล่ียนเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง และบางคร้ังก็จะเป็นผูช่้วยต่อเพลงให้หรือ

ทวนเพลงใหก้บันกัแสดงคนอ่ืนๆท่ีอาจจะลืมเน้ือเพลงขณะแสดง  

    3.  กลุ่มนักแสดงมีพื้นที่ประจําของตน กล่าวคือกลุ่มนักแสดง
ชายตอ้งนัง่และยนืแสดงทางดา้นขวามือของเวที(ซา้ยมือผูช้มการแสดง) และกลุ่มนกัแสดงหญิงตอ้ง

นั ่งและยืนแสดงซา้ยมือของเวที(ขวามือผูช้มการแสดง) ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะความเช่ือท่ีว่าพ้ืนท่ี

ดา้นขวาเป็นของเพศชายและดา้นซา้ยเป็นของเพศหญิง ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช(2543: 61-62)ได้

อธิบายความคิดดงักล่าว โดยขยายความจากบทประพนัธ์ในวรรณคดีเร่ืองขุนชา้งขุนแผนจากตอน

หน่ึง ความว่า 

 

   เจา้ลืมนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มตํ่า เดด็ใบบอนชอ้นนํ้ าท่ีไร่ฝ้าย 

   พี่เค้ียวหมากเจา้อยากพี่ยงัคาย  แขนซ้ายคดิแล้วเพราะหนุนนอน 

 ...ในสมัยน้ันเขานอนหนุนแขนกัน แขนที่หนุนน้ันจะต้องเป็นแขนซ้าย เพื่อที่จะทิ้ง
 ให้แขนขวาและมือขวามีอิสระที่จะลูบคลําอะไรต่ออะไรก็ได้...  

 

    จากคําอธิบายดังกล่าว  ลักษณะการนอนผูห้ญิงจะนอนด้าน

ซา้ยมือของผูช้าย ส่วนผูช้ายก็จะนอนดา้นขวามือ แขนขวาของผูช้ายจะตอ้งปล่อยเป็นอิสระ เพ่ือ

ความปลอดภยัของผูห้ญิง หากมีศตัรูหรือเหตุเภทภยัใดผูช้ายจะใชมื้อขวาหยิบอาวุธได้สะดวก 

ฉะนั้นผูช้ายจึงตอ้งอยูด่า้นขวาของผูห้ญิงเสมอ ทั้งน้ีประเพณีการแต่งงานของไทยก็นิยมให้เจา้บ่าว

นัง่และยนืทางดา้นขวามือของเจา้สาว ส่วนเจา้สาวนัง่และยนืนัง่ซา้ยมือของเจา้บ่าว  

    ส่วนการนั ่งของกลุ่มนักดนตรีจะต้องนั ่งระหว่างกลางกลุ่ม

นกัแสดงชายและหญิง เพราะการแสดงนกัแสดงหลกัและนกัดนตรีตอ้งอาศยัความใกลชิ้ดกนัจะทาํ

ใหส้ามารถรับจงัหวะเสียงขบัร้องและเสียงกลองรํามะนาสลบักนัไปมาได ้

 

    4.  กลุ่มนักแสดงทุกคนต้องรู้จักบทบาทหน้าท่ีในการแสดงของ
ตน กล่าวคือ นกัแสดงทุกคนตอ้งสลบักนัเป็นเป็นนกัแสดงหลกัและเป็นลูกคู่ร้องรับ ตามท่ีหัวหน้า

คณะไดก้าํหนดไว ้และกลุ่มนกัแสดงชายและนกัแสดงหญิงก็ตอ้งสลบักนัเป็นผูน้าํแต่ละเหตุการณ์

ส่ือสารดงัน้ี เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวันกัแสดงชายจะเป็นผูเ้ร่ิมตน้เป็นผูน้าํการแสดงของตน
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ก่อน จนครบตามจาํนวนท่ีหัวหน้าคณะไดก้าํหนดก็จะสลบัหน้าท่ีให้นักแสดงหญิงทาํหน้าท่ีเป็น

ผูน้าํการแสดงบา้ง แต่เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตน้ักแสดงหญิงจะเป็นผูเ้ร่ิม ส่วนเหตุการณ์

ส่ือสารการร้องเกร่ินหน้ากลองนักแสดงชายจะเป็นผูน้าํการแสดงฝ่ายเดียว และเหตุการณ์ส่ือสาร

การร้องแหล่อวยพรและเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงนกัแสดงหญิงจะเป็นผูน้าํการแสดงเพียง

ฝ่ายเดียว  

    5.  นักแสดงสามารถใช้คาํและกริิยาต้องห้ามในการแสดงบนเวที
ได้ คาํตอ้งหา้ม ไดแ้ก่ คาํท่ีใชเ้พ่ือการต่อว่าทั้งคาํหยาบ คาํด่า คาํเสียดสี คาํประชดประชนั คาํกระทบ

กระเทียบ คาํสองแง่สองง่าม และคาํสาปแช่ง ส่วนกิริยาตอ้งหา้ม ไดแ้ก่ การถ่มนํ้ าลาย การใชเ้ทา้ 

การถกผา้นุ่ง และการผลกัศีรษะ   

    6.  ถ้อยคาํและกริิยาต้องห้ามดังกล่าวนักแสดงหญิงจะต้องเป็นผู้
เร่ิมต้นก่อนนักแสดงชายจึงจะใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ถอ้ยคาํและกิริยาดงักล่าวจะเกิดข้ึนเฉพาะใน

เหตุการณ์การร้องออกตวั และการร้องตอบโตเ้ท่านั้น จะไม่ใชใ้นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีการโหมโรง

กลองรํามะนา การร้องเกร่ินหนา้กลองและการจบการแสดง เน่ืองจากเหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรง

กลองรํามะนาและการจบการแสดงเป็นเหตุการณ์ส่ือสารประเภทการประกาศซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์จง้

กับผูช้มโดยตรง ส่วนเหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหนา้กลองมีหัวข้อการแสดงคือการสดุดี

พระมหากษตัริย ์เพ่ือแสดงความเคารพ 

    

  1.3.1.2 กฎการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับนักดนตรีจากการศึกษา
พบว่า กฎการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างนกัแสดงกบันกัดนตรีนั้นมีกฏการปฏิสมัพนัธด์งัน้ี 

    1.  นักดนตรีจะต้องเร่ิมตีกลองรํามะนาก่อนจึงจะเร่ิมการแสดง
ลาํตดัได้ และนกัแสดงก็ตอ้งรอใหน้กัดนตรีตีกลองรํามะนาจบก่อนจึงจะเร่ิมการขบัร้องได ้

    2.  เมือ่นักแสดงขับร้องทอดเสียงลากยาวที่เรียกว่า“การลงเพลง” 
นักดนตรีจะต้องรับรู้ว่าต้องทําหน้าที่ คือ ตีกลองรํามะนา พร้อมกบัทาํหนา้ท่ีลกูคู่ร้องรับทั้งช่วยร้อง

รับบทลกูคู่ และช่วยกระทุง้จงัหวะดว้ยการแทรกพดูคาํว่า “เป๊กพ่อ หรือ ชดัชา้” ก่อนลกูคู่ร้องรับจะ

ข้ึนตน้ร้องบทลกูคู่ เพ่ือเพิ่มจงัหวะใหส้นุกยิง่ข้ึน 
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    3.  เม่ือนกัแสดงกาํลงัแสดงการขบัร้องแลว้หันมาถามนักดนตรี 

นกัดนตรีก็ตอ้งรับรู้ว่าตนตอ้งทาํหนา้ท่ีร่วมแสดงดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

 
 

 (ต๋อย)ร้อง:  เอย้ จะไดอ้วดเขาหน่อยวา่ผมผอ็ยมี ถา้ไดผ้มต๋อยพี่ถือว่าใชไ้ด ้

   อยา่เอาผมพี่เลยแม่นวลนอ้ง  เอาผมคนตีกลองถามว่าได้ไหม 

 (นกัดนตรี)พูด: ไม่ได้ 

 (ต๋อย)พูด:  เอาตงัไปซ้ือวิกดิ 

 (ต๋อย)ร้อง:  ผมคนตีกลองเขากไ็ม่ให้  อยา่เอาผมพี่เลยแม่นวลนอ้ง 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

1.3.2 กฎการปฏิสัมพนัธ์ของฝ่ายผู้ชมการแสดง  

ผูช้มการแสดงประกอบดว้ยเจา้ภาพและผูช้มการแสดงคนอ่ืนๆจากการศึกษาพบว่า  มี

กฏการปฏิสมัพนัธด์งัน้ี 

 1.3.2.1 การจองพ้ืนท่ีการนัง่ของผูช้มหากมีผูช้มจบัจองพ้ืนท่ีนั ่งชมการแสดงดว้ย

การวางส่ิงของบนเกา้อ้ี และการปูเส่ือหรือผา้วางไว ้ผูช้มท่ีมาทีหลงัตอ้งรับรู้ว่าเป็นพ้ืนท่ีหา้ม 

 1.3.2.2 การล่วงลํ้ าเข้าไปเขตพ้ืนท่ีส่วนบุคคล ผูช้มการแสดงคนอ่ืนๆสามารถ

ล่วงลํ้ าเขา้ไปในเขตพื้นท่ีบา้นเจา้ภาพได ้ถา้บริเวณบา้นเจา้ภาพมีการจดัการแสดงเกิดข้ึนก็ถือว่าเป็น

ส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีการแสดง 

 

1.3.3 กฎการปฏิสัมพนัธ์ของฝ่ายนักแสดงกบัผู้ชมการแสดง  

ฝ่ายนักแสดงกบัผูช้มการแสดงเป็นกลุ่มชนในสังคมท่ีมีวฒันธรรมเดียวกนัและพูด

ภาษาเดียวกนั ทาํให้กลุ่มนักแสดงกบัผูช้มการแสดงสามารถส่ือสารระหว่างกันเขา้ใจ การแสดง    

ลาํตดันกัแสดงจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูส่้งสารเพื่อส่ือความหมายให้กบัผูช้มการแสดงจากพฤติกรรมการ

แสดงออกและการใชภ้าษา ส่วนผูช้มการแสดงก็จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บสารทั้งเป็นผูช้มและผูฟั้ง มีกฏ

การปฏิสมัพนัธด์งัน้ี  

  1.3.3.1 ผู้ชมการแสดงมีสามารถมีส่วนร่วมกับการแสดงบนเวทีได้ เพราะผูช้มมี

บทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงบนเวที ผูช้มการแสดงมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผูรั้บสาร 
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คือ การชม มากกว่าเป็นผูส่้งสาร ส่วนนักแสดงมีบทบาทเป็นผูส่้งสารการแสดงไปยงักลุ่มผูช้ม 

อยา่งไรก็ตาม ผูช้มการแสดงมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การแสดงร่วมกบักลุ่มนักแสดงบนเวที

ไดแ้ก่ การปรบมือตามจงัหวะเพลง การส่งเสียงหัวเราะ การร่วมร้องรับเหมือนเป็นลูกคู่ และการมี

ส่วนร่วมลุกข้ึนร้องรําหรือยืนชมบริเวณพ้ืนท่ีดา้นหน้าติดกบัเวที รวมทั้ งสามารถส่งเสียงถอ้ยคาํ

แทรกการแสดงของนักแสดงข้ึนไปบนเวทีการแสดงได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการเสียมารยาทหรือ

ขดัจงัหวะการแสดง นอกจากน้ีนกัแสดงอาจจะขอร้องใหผู้ช้มกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดเพ่ือร่วมแสดงได้

ดว้ย เช่น ขอใหป้รบมือ ขอรางวลั เป็นตน้ ผูช้มการแสดงอาจจะปฏิบติัตามก็ได ้

  1.3.3.2 นักแสดงต้องยกย่องให้เกียรติและแสดงความสนิทสนมกับผู้ชมทั้ งน้ี
นกัแสดงจะใชค้าํสรรพนามแทนผูช้มการแสดง เช่น คุณ ท่าน ท่านผูดู้หรือท่านผูช้ม ท่านเจา้ภาพ 

เป็นตน้ หรือการใชค้าํเรียกลาํดบัญาติ เช่น คุณพ่ี คุณน้า คุณอา การใส่ช่ือเจา้ภาพโดยตรงแทรกทั้ ง

ในบทร้องและคาํพดู รวมทั้งการสาํรวมกิริยาอาการต่างๆและการแสดงออกอย่างเหมาะสมบนเวที

การแสดง เพ่ือแสดงความยกยอ่งและใหเ้กียรติผูช้มการแสดง 

 

สรุปไดว้่าองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทุกเหตุการณ์ส่ือสาร ทาํให้เห็นภาพรวมของ

การแสดงลาํตดัจะเกิดข้ึนเม่ือไหร่และสถานท่ีไหน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งคือกลุ่มผูแ้สดงและกลุ่มผูช้มการ

แสดง เม่ือการแสดงเกิดข้ึนบนเวทีกลุ่มผูแ้สดงกับกลุ่มผูช้มการแสดงสามารถส่ือสารได้เข้าใจ

ตรงกนัเพราะมีกฎการปฏิสมัพนัธอ์นัเป็นลกัษณะเฉพาะบางประการของสงัคมไทยร่วมกนั  

 

2.  องค์ประกอบที่มลีกัษณะร่วมกนัเฉพาะบางเหตกุารณ์ 
องค์ประกอบท่ีมีลักษณะร่วมกันเฉพาะบางเหตุการณ์ หมายถึง องค์ประกอบท่ีมี

ลกัษณะบางอยา่งปรากฏร่วมกนับางเหตุการณ์ส่ือสาร และมีลกัษณะบางอย่างปรากฏแตกต่างกนั

บางเหตุการณ์ เช่นองค์ประกอบชนิดของเหตุการณ์ มีลกัษณะการประกาศปรากฏร่วมกันใน

เหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 2 เหตุการณ์ แต่อีก3เหตุการณ์ไม่มีลกัษณะการประกาศ เป็นต้น จาก

การศึกษาผูว้ิจยัพบ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ชนิดของเหตุการณ์ รูปแบบการส่ือสาร บรรทดัฐานของ

การตีความและลาํดบัวจันกรรม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.1 ชนิดของเหตุการณ์(genre) 
ชนิดของเหตุการณ์ หมายถึง ภาพรวมของเหตุการณ์ส่ือสารว่าประกอบดว้ยเหตุการณ์

ส่ือสารประเภทใด ชนิดของเหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารมีลกัษณะร่วมกนั
และลกัษณะต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่  การประกาศและการแสดง  

ดงัต่อไปน้ี 

 2.1.1 เหตุการณ์ส่ือสารประเภทการประกาศ จากการศึกษาพบ เหตุการณ์

ส่ือสารประเภทการประกาศท่ีมีลกัษณะร่วมกนัจาํนวน 2 เหตุการณ์ส่ือสาร ไดแ้ก่ การโหมโรง

กลองรํามะนา และการจบการแสดง แต่ทั้งสองเหตุการณ์ส่ือสารมีประเภทการประกาศแตกต่างกนั

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่  ชนิดการประกาศเปิด และชนิดการประกาศปิด ได้แก่  

เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนาเป็นชนิดการประกาศเปิด คือ การประกาศเร่ิมการแสดง 

ดว้ยการใชด้นตรีบรรเลง ส่วนเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงเป็นชนิดการประกาศปิด คือ การ

ประกาศปิดการแสดง ดว้ยการใชค้าํพดูและใชด้นตรีบรรเลง  

 2.1.2 เหตุการณ์ส่ือสารประเภทการแสดง  เหตุการณ์ส่ือสารประเภทการแสดงท่ีมี

ปรากฏร่วมกนัจาํนวน 4 เหตุการณ์ส่ือสาร เรียงตามลาํดบัการแสดง ไดแ้ก่ การร้องเกร่ินหน้ากลอง 

การร้องออกตวั การร้องแหล่อวยพร และการร้องตอบโต ้แต่ละเหตุการณ์ส่ือสารจะมีองค์ประกอบ

สาํหรับแสดง อาทิ รูปแบบการส่ือสารท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและแตกต่างกนั และองค์ประกอบเน้ือหา

ของการส่ือสาร วตัถุประสงค์ หัวขอ้ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารซ่ึงผูว้ิจยัจะอธิบาย

รายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบต่อไป  

 สรุปไดว้่า องค์ประกอบชนิดของเหตุการณ์ท่ีปรากฏแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารนั้ น

เป็นประเภทการประกาศปรากฏร่วมกนั 2 เหตุการณ์ซ่ึงแตกต่างจากอีก 3เหตุการณ์ ส่วนเหตุการณ์

ส่ือสารอีก 3 เหตุการณ์ก็เป็นประเภทการแสดงปรากฏร่วมกนั   

 

2.2 รูปแบบการส่ือสาร (message form)  

รูปแบบการส่ือสาร หมายถึง เคร่ืองมือและวิธีการส่ือสารท่ีผูร่้วมเหตุการณ์ใชใ้นการ

ส่ือสารการแสดงระหว่างกนั รูปแบบการส่ือสารท่ีทุกเหตุการณ์ส่ือสารมีลกัษณะร่วมกนั และบาง

เหตุการณ์ส่ือสารมีลกัษณะแตกต่างกนั  จากการศึกษา พบว่า รูปแบบการส่ือสารต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน
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สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดันั้นเป็นการส่ือสารการแสดงท่ีมีรูปแบบการส่ือสาร 2 ประเภท

ไดแ้ก่ รูปแบบการส่ือสารโดยใชว้จันภาษาและการส่ือสารโดยใชอ้วจันภาษา โดยมีกลุ่มผูแ้สดงทาํ

หน้าท่ีเป็นผูใ้ชภ้าษาทั้ งวจันภาษาและอวจันภาษาสําหรับถ่ายทอดการแสดงไปยงักลุ่มผูช้มการ

แสดง โดยใชว้จันภาษาเป็นรูปแบบการส่ือสารการแสดงหลกั และอวจันภาษาเป็นรูปแบบเสริมการ

ใชอ้วจันภาษาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 2.2.1 รูปแบบการส่ือสารแบบวจันภาษา  

รูปแบบการส่ือสารแบบวจันภาษาท่ีใชใ้นการแสดงลาํตดั จะใชว้จันภาษาท่ีเป็น

ภาษาไทยถิ่นกลาง สามารถแบ่งลกัษณะรูปแบบการส่ือสารโดยใชว้จันภาษาออกเป็น 2 รูปแบบยอ่ย 

คือการส่ือสารโดยการขบัร้องและการส่ือสารโดยการพูด ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีส่ือสารโดยใชว้จันภาษาคือ 

กลุ่มนักแสดงชายและหญิง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีรูปแบบการส่ือสารโดยใชว้จันภาษาร่วมกนั คือ

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหนา้กลอง การร้องออกตวั การร้องแหล่อวยพร การร้องตอบโตแ้ละ

การจบการแสดง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

   2.2.1.1 การส่ือสารการแสดงโดยการขับร้อง   
การส่ือสารการแสดงโดยการขบัร้อง การขบัร้องเกิดจากการใชถ้อ้ยคาํท่ี

อาศยัการเคล่ือนท่ีของเสียงเป็นลาํนาํ จังหวะและทาํนองนักแสดงชายและหญิงท่ีทาํหน้าท่ีเป็น

นักแสดงหลกัรวมทั้ งลูกคู่ ร้องรับ ถอ้ยคาํท่ีใช้ขับร้องนั้นเกิดจากการเรียงร้อยดว้ยคาํประพนัธ์

ประเภทกลอนต่างๆท่ีมีรายละเอียดของเน้ือหาแตกต่างกนั แลว้อาศยัวิธีการขบัร้องเป็นเพลง ทาํให้

เกิดเน้ือร้องต่างๆสาํหรับแสดงลาํตดั เหตุการณ์ส่ือสารท่ีใชก้ารขบัร้องเป็นรูปแบบหลกั ร่วมกนั 

จาํนวน 3 เหตุการณ์  คือ การร้องเกร่ินหน้ากลอง การร้องออกตัว และการร้องตอบโต้ ส่วน

เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงใชเ้ป็นรูปแบบเสริม  รูปแบบการส่ือสารโดยการขบัร้องอาจ 

จาํแนกรายละเอียดวิธีการส่ือสารการแสดงออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ วิธีการเตรียมพร้อมการ      

ขบัร้อง เพลงท่ีใชใ้นการขบัร้อง และการใชเ้ทคนิคหรือวิธีการขบัร้องเฉพาะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
                                                             


 ลาํนาํ คือ ความสั้นยาวเบาแรงของเสียง (วิชา เชาวศิ์ลป์, 2543: 12 )จงัหวะคือ ระยะท่ีสมํ่าเสมอ,ระยะท่ีกาํหนด

ไวเ้ป็นตอนๆเช่น เพลงจงัหวะช้า จงัหวะเร็ว(ราชบณัฑิตยสถาน, 2544: 298)  ทาํนอง คือระบบเสียงสูงตํ่าซ่ึงมีจงัหวะสั้นยาว

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2544: 527)  


  รูปแบบหลกัคือรูปแบบการส่ือสารท่ีตอ้งปรากฏใชแ้สดงทกุครั้ ง 


 รูปแบบเสริมคือรูปแบบการส่ือสารท่ีไม่ตอ้งปรากฏใชแ้สดงทกุครั้ ง 
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 1.  วธิกีารเตรียมพร้อมการขับร้อง 
 วิธีการเตรียมพร้อมการขบัร้อง จากการศึกษาผูว้ิจัยพบว่ามีวิธี

เตรียมพร้อม 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การท่องจาํกลอนและการดน้กลอนสด ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  1.1 การท่องจาํกลอน การท่องจาํกลอนเป็นวิธีท่ีเกิด

จากการเตรียมคาํกลอนท่ีมีเน้ือร้องต่างๆไวล่้วงหนา้ กล่าวคือ เน้ือร้องท่ีใชแ้สดงเกิดจากการแต่งข้ึน

ก่อนล่วงหนา้ แลว้ใหน้กัแสดงท่องจาํเป็นทาํนองเพลงเป็นบทๆก่อนนาํมาใชแ้สดงจริง การขบัร้อง

ท่ีเกิดจากการท่องจาํกลอนจะทาํให้ถอ้ยคาํและเน้ือหาสละสลวยและมีความหมายดี และช่วยทาํ

นํ้ าเสียงท่ีขบัร้องต่อเน่ืองและไพเราะ ทั้งน้ี ลกัษณะเสียงท่ีขบัร้องจะคลา้ยกบัการร้องก่ึงพูด เพราะ

การขบัร้องน้ีจะมีทั้งเนน้เสียงร้องเพียงอยา่งเดียวกบัใชเ้สียงขบัร้องประกอบกบัเคร่ืองดนตรี และไม่

นิยมการพดูแทรก ยกเวน้ผูแ้สดงจะหยดุจงัหวะการขบัร้องเอง การขบัร้องลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จะใช้

เพ่ือนําเสนอเน้ือหาสาระมากกว่าการขบัร้องเพ่ือสร้างความตลกขบขัน เช่น เน้ือหาเก่ียวกับการ   

อวยพร การแนะนาํตน การทกัทาย การสดุดี การสอน การเชิญชวน เป็นตน้ นักแสดงจะใชว้ิธีการ

ขบัร้องแบบท่องจาํกลอนเม่ือตอ้งขบัร้องเพียงคนเดียวทีละหลายบทต่อเน่ืองกนั  

  วิธีการท่องจํากลอนสามารถใช้สลับกันขับร้องของ

นกัแสดงจาํนวน 2 คน หรือ 4 คนก็ได ้โดยจะผลดักนัขบัร้องทีละวรรค ลกัษณะการขบัร้องคลา้ยกบั

การโตเ้ป็นคู่เด่ียว ไดแ้ก่ ชายกบัชาย ชายกบัหญิง หญิงกบัหญิง และโตคู้่สอง ไดแ้ก่ ชาย2คน กบั

หญิง 2คน อยา่งไรก็ตาม การท่องจาํกลอนน้ีจะทาํใหก้ารแสดงลาํตดัมีความสมจริงทั้งจงัหวะรับ-ส่ง

คาํกลอนในการโตต้อบ จงัหวะเวน้วรรคคาํร้องทาํทีเหมือนนึกคาํกลอนคลา้ยกบัการเลียนแบบดน้

กลอนสด จงัหวะหยดุพดูแทรกขบัร้อง รวมทั้ งถอ้ยคาํท่ีพูดคลา้ยกบัคิดข้ึนทนัทีทนัใด เหมือนการ

แสดงสดทาํใหก้ารแสดงนั้นมีความเป็นธรรมชาติทั้งท่ีเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนแสดงจริง  

 

  1.2 การด้นกลอนสด  การด้นกลอนสดคือ 

การคิดหาถอ้ยคาํอย่างฉับพลนัขณะขบัร้องจริงๆ โดยอาศยัเค้าโครงกลอนของบทร้องเดิมแลว้

ปรับเปล่ียนถอ้ยคาํบางคาํหรือบางวรรคใหม่ทาํใหก้ารขบัร้องจะมีหยดุสะดุดคาํเพราะนึกคาํกลอนท่ี
                                                             


 การร้องกึ่งพูด คือลกัษณะการขบัร้องประสานเสียงต่อเน่ืองกนัในแต่ละวรรค แต่ละบาทและแต่ละบท 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิชา เชาวศิ์ลป์(2543)ศึกษาเร่ืองทาํนองเพลงลาํตดัและเพลงพ้ืนบา้นอ่ืนๆท่ีปรากฏในลาํตดันั้น พบว่า 

ลกัษณะการขบัร้องบทร้องท่ีมีลกัษณะของการเคล่ือนท่ีระดบัเสียงทั้งเป็นทาํนองและไม่เป็นทาํนอง วา่เป็นบทพดูกึ่งร้อง 
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จะต่อไม่ทนั แต่บงัคบัการลงเสียงสมัผสัทา้ยบาททุกบาทมากกว่าสมัผสัระหว่างวรรค โดยเฉพาะผู ้

ท่ีทาํหน้าท่ีเป็นคอสองจะตอ้งใชว้ิธีด้นกลอนสดให้เสียงท้ายบาทสัมผสักัน ทาํให้คาํกลอนท่ีใช ้    

ขบัร้องไม่สละสลวย  วิธีการดน้กลอนสดจะนาํมาใชเ้ม่ือตอ้งการกล่าวถึงสถานท่ีท่ีไปแสดงในแต่

ละคร้ังและเจา้ภาพ หรือบางคร้ังก็ใชว้ิธีการดน้กลอนสดเพ่ือให้เขา้กบัสถานการณ์เฉพาะหน้า การ

ดน้กลอนน้ีจะใชส้าํหรับแทรกกบัการเลียนแบบดน้กลอน หากคิดคาํกลอนไม่ทนัก็จะใชก้ารพูด

แทรกเขา้มาช่วย การขบัร้องแบบดน้กลอนสดน้ีมกัใชเ้พ่ือสร้างมุกตลกและเรียกเสียงหัวเราะของ

ผูช้มการแสดง เน่ืองจากผูช้มการแสดงมกัจะรู้สึกต่ืนเตน้และลุน้กบันกัแสดงว่าจะสามารถต่อกลอน

ไดห้รือไม่ การขบัร้องดน้กลอนสดจะปรากฏใชใ้นการขบัร้องเพลงพวงมาลยั ดงัตวัอยา่ง 

 

คอหน่ึง: (ปรีชา)   คอสอง: (ต๋อย) 

บทร้อง(เดิม):   เพลงพวงมาลยัมนักต็อ้งดน้  เราสามส่ีคนช่วยกนัไดไ้หม 

  งั้นฉันข้ึนตน้พี่ต๋อยเป็นคนต่อ เอ่อยงังั้นกมึ็งวางใจ 

(กลอนดน้สด) ท่ีอบตกลางแดดนครสวรรค ์  พูดแทรก: “เอาอีกทีดิ” 
  อบตกลางแดดนครสวรรค ์  เชิญท่านทั้งหญิงชาย 

  หา้ธนัวามหาสวสัด์ิ   คนไทยทั้งชาติร่วมอวยชยั 

  แปดสิบสองพรรษามหาราช  บนัทึกประวติัศาตร์ชาติไทย 

  ตอ้งขอขอบพระคุณท่านนายกอบต ช่ือท่านหนอคุณธงชยั   (พูดแทรก: กูจาํได้) 

  คุณธงชยัสีสด   ท่านมีความสา-มา-รดนะบอกให ้

(พูดแทรกด้นสด): แกน่ีภาษาไทยเรอะ   มนักค็วามสามารถนั่นแหละ 
  กลอนรดเรอะ   กสี็สด 
  ตรงตวั    กูเรียนมา 
  แหม พ่ีฉันเทพ 
(ร้องต่อ)  คุณธงชยัสีสด   (พูดแทรก: กูอายเขา ไม่ต้องซํ้ากไ็ด้) 
บทร้อง(เดิม): ใหเ้ราไดม้าเจอะกบัแม่ฝ่ายหญิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูห้ญิงคนไหน 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

                                                             


 การลงเสียงสมัผสัทา้ยบาททกุบาท คือคาํทา้ยบาททกุบาทจะลงทา้ยดว้ยเสียงสระและเสียงพยญัชนะเดียวกนั  
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  2.  เพลงท่ีใช้ส่ือสารการแสดงลาํตดั 
  เพลงท่ีใช้ในการแสดงลาํตัดของคณะหวงัเต๊ะ จากการศึกษา

สามารถแบ่งออกเป็น  3 ประเภทไดแ้ก่ เพลงลาํตดั เพลงพ้ืนบา้นและเพลงไทยเดิม ซ่ึงเพลงทั้ ง3

เพลงนั้ นจะมีลักษณะทํานองเพลงท่ีแตกต่างกัน  แม้ว่าจะแต่งด้วยกลอนชนิดเดียวกัน  คือ            

กลอนหวัเดียวสุกญัญา สุจฉายา(2543: 8) ทาํใหท้ราบว่า  

 

การใชก้ลอนเดียวกนัสามารถยา้ยร้องไดห้ลายทาํนอง ดงัจะพบว่าพ่อเพลงแม่เพลง

 ใชก้ลอนชุดเดียวกนัร้องไดท้ั้งเพลงเกี่ยวขา้ว เพลงเรือ เพลงระบาํบา้นนา  เป็นตน้ เพียงแต่จับ

 จงัหวะของแต่ละเพลงใหไ้ดเ้ท่านั้นกส็ามารถยกัยา้ยกลอนร้องแตกต่อไปไดทุ้กเพลง 

 

เพลงท่ีปรากฏใชข้บัร้องในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารท่ีใชร่้วมกนัและแตกต่างกนั มี

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

   2.1 เพลงลาํตดั  เพลงลาํตัดเป็นเพลงท่ีใช้ข้ึนต้นการ

แสดงลาํตดัดว้ยวิธีการขบัร้องเด่ียวและคู่ของนกัแสดงหลกัชายและหญิง เพลงลาํตดัจะขบัร้องคราว

ละวรรค คราวละบท และหลายบทก็ได ้เม่ือจบเน้ือความหน่ึงจะต้องเอ้ือนลงเพ่ือให้ลูกคู่ ร้องรับ

คราวหน่ึงหรือท่ีเรียกว่า “การลงเพลง” การข้ึนตน้และลงทา้ยของ กล่าวคือ เพลงลาํตดัจะข้ึนตน้ดว้ย

บทสร้อยเพลงของนกัแสดงหลกัก่อน และลงทา้ยดว้ยบทลกูคู่ของลูกคู่ร้องรับ   เพลงลาํตดัเกิดจาก

การท่องจาํกลอนก่อนข้ึนแสดงอาจมีการดน้กลอนสดแทรกได ้คาํประพนัธ์ท่ีใชใ้นเพลงลาํตดั คือ 

กลอนหวัเดียวและกลอนสุภาพ ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะทั้งการเรียบเรียงคาํ มีการแบ่งวรรค แบ่งจงัหวะ

การรับ-ส่งสัมผสัท่ีแน่นอน รวมทั้ งวิธีการขบัร้องท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของการแสดงลาํตดัไดแ้ก่ 

                                                             


   เพลง หมายถึง สาํเนียงขบัร้อง,ทาํนองดนตรี,กระบวนวิธีการรําดาบรําทวนเป็นตน้,ช่ือร้องแกก้นั มีช่ือต่างๆ เช่น

เพลงปรบไก ่เพลงฉ่อย (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. 2542, 2546 :799) ในงานวิจัยฉบับน้ีผูว้ิจัยใช้คาํว่า เพลง หมายถึง

สาํเนียงการขบัร้องและทาํนองดนตรีท่ีแตกต่างกนั 


 กลอนหวัเดียว คือ คาํกลอนท่ีทา้ยบาทแต่ละบาท( 1บาท มี 2 วรรค คือ วรรคหน้ากบัวรรคหลงั ทา้ยบาท คือ

วรรคหลงั)จะลงทา้ยดว้ยเสียงสระและเสียงพยญัชนะทา้ยเสียงเดียวกนั เช่น ลงทา้ยดว้ยเสียงสระอา กจ็ะเรียกวา่ กลอนลา ลงทา้ย

ดว้ยเสียงสระอี กจ็ะเรียกวา่ กลอนลี  ลงทา้ยดว้ยเสียงสระอะ และเสียงพยญัชนะ /น/ กจ็ะเรียกวา่ กลอนลนัหรือลานกไ็ด ้เป็นตน้ 

เน่ืองจากกลอนหวัเดียวจะไม่บงัคบัรูปสระสั้นหรือยาว   
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กลอนเดินสิบ กลอนเดินแปด กลอนโขยกและกลอนสร้อยเพลง (ผูว้ิจยัจะอธิบายฉันทลกัษณ์ของ

กลอนเพลงลาํตดัในบทท่ี 4) การขบัร้องเพลงลาํตดัจะมีทั้ งการขบัร้องประกอบจงัหวะของดนตรี

และการขบัร้องไม่ประกอบดนตรี หากขบัร้องไม่ประกอบดนตรีจะเรียกว่า “การเดินเน้ือเรียบ”   

   เ ม่ือพิจารณาเพลงลําตัด ท่ีใช้ขับ ร้องและจากการ

สมัภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2553) สามารถแบ่งโครงสร้างของเพลงออกเป็น 3 ส่วนหลกัไดแ้ก่ บท

สร้อยเพลง บทร้องและบทลูกคู่ กล่าวคือ บทสร้อยเพลงจะเป็นบทนาํ บทร้องจะเป็นบทตามท่ีมี

เน้ือหาส่ือสารท่ีสาํคญั บทร้องน้ีจะตอ้งสมัพนัธก์บับทสร้อยเพลง คือ คาํสุดทา้ยของบทสร้อยเพลง

กบัคาํสุดทา้ยบาทแรกของบทร้องจะตอ้งใชก้ลอนหัวเดียวชนิดเดียวกนั อาทิ หากข้ึนตน้บทสร้อย

เพลงบทใดดว้ยกลอนไล บทร้องก็ตอ้งเป็นกลอนไล เช่นเดียวกนั จนกระทัง่จบความตอนหน่ึง จึง

จะเปล่ียนบทสร้อยเพลง อีกทั้ งเน้ือหาของบทสร้อยเพลงกับบทร้องอาจจะมีเน้ือหาสัมพนัธ์กัน

หรือไม่ก็ได ้ โครงสร้างทั้ง3 ส่วนหลกัดงักล่าวรวมกนัเรียกว่า 1 ลาํ หรือลาํร้องของนักแสดงแต่ละ

คนจะใชเ้ม่ือขบัร้องเพลงลาํตดั ดงัแผนผงัโครงสร้างลาํร้องน้ี 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 แผนผงัโครงสร้างลาํร้องของเพลงลาํตดัท่ีใชแ้สดงลาํตดั 

 

   จากแผนผงัดังกล่าว นักแสดงแต่ละคนจะข้ึนต้นการ   

ขบัร้องดว้ยบทสร้อยเพลงเป็นบทนาํท่ีนักแสดงหลกัหรือผูเ้ป็นตน้บทแต่ละคนใช้ขบัร้องก่อน 1 

คร้ังไม่ประกอบเสียงดนตรี แลว้จะมีลกูคู่ร้องรับทวนซํ้ าบทสร้อยเพลงเดิมจาํนวน 2 รอบในจงัหวะ

ทาํนองเสียงเดียวกบัผูเ้ป็นตน้บทแต่จะมีการใชเ้สียงดนตรีประกอบคือ กลองรํามะนา ฉิ่งและกรับ 

ซ่ึงจะเรียกบทน้ีว่า “บทลูกคู่” การขบัร้องบทลูกคู่น้ีก่อนขบัร้องกลุ่มนักดนตรีจะร้องรับบทสร้อย

เพลงดว้ยการข้ึนตน้ดว้ยคาํว่า “เป๊กพ่อ” หรือ “ชดัชา้”ก่อน เพ่ือช่วยกระทุง้หรือสอดจงัหวะเพลงใน

บทลกูคู่เพ่ือสร้างจงัหวะใหค้รึกคร้ืนข้ึน จากนั้นผูเ้ป็นตน้บทคนเดิมก็จะขบัร้องต่อดว้ยบทร้องท่ีแต่ง
                                                             


 คาํวา่ กลอนเดินสิบ กลอนเดินแปด และกลอนโขยก เป็นคาํท่ีหัวหน้าคณะลาํตดัหวงัเต๊ะใช้เรียกช่ือ เม่ือจะ 

ขบัร้องเพลงลาํตดั (นางศรีนวล ขาํอาจ: สมัภาษณ์, 2553) 

บทสร้อยเพลง บทร้อง บทลูกคู่ บทลูกคู่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

ดว้ยกลอนเพลงลาํตดัทั้ ง 3 ชนิดไดแ้ก่ กลอนเดินสิบ กลอนเดินแปดและกลอนโขยก การขบัร้อง

กลอนทั้ง 3 ชนิดน้ีอาจจะขบัร้องเรียงเป็นลาํดบัคือ กลอนเดินสิบ กลอนเดินแปดและกลอนโขยก

หรือไม่ก็ได ้และอาจจะไม่ขบัร้องกลอนชนิดใดชนิดหน่ึงก็ไดเ้ช่นกนั ขณะขบัร้องกลอนเพลงทั้ ง 3 

ชนิด ลกูคู่ร้องรับสามารถขบัร้องบทลูกคู่คัน่บทร้องเป็นระยะๆ เม่ือผูเ้ป็นตน้บทร้องลงกลอนดว้ย

การขับร้องลากเสียงยาวในบาทสุดท้ายของ  บทร้องนั้ นๆหรือเรียกอย่างว่า “การลงเพลง” เพ่ือ

เปล่ียนจงัหวะ เปล่ียนทาํนองเพลงหรือกล่าวถึงเน้ือหาใหม่ๆ ลูกคู่ร้องรับจะสามารถจะรับรู้ว่าตอ้ง

ทาํหนา้ท่ีขบัร้อง และลกูคู่ร้องรับก็จะทาํหนา้ท่ีปิดทา้ยลาํร้องถือเป็นการสิ้นสุดลาํร้องของนักแสดง

หลกัแต่ละคน การขบัร้องลาํร้องในเพลงลาํตดัน้ีจากการสัมภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2552) จะ

เรียกว่า “การเดินเน้ือลาํตดั” ถา้ขบัร้องเฉพาะกลอนเดินสิบและกลอนเดินแปดจะเรียกว่า “การเดิน

เน้ือเรียบ” เน่ืองจากเป็นการขบัร้องไม่ประกอบเคร่ืองดนตรีส่วนกลอนโขยกจะเป็นการขบัร้อง

ประกอบเคร่ืองดนตรี  

ตวัอยา่ง เน้ือร้องจาํนวน 1 ลาํท่ีนกัแสดงแต่ละคนจะใชข้บัร้องเม่ือตอ้งออกมาแสดงตวั 

ในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั กลอนหวัเดียวท่ีใช ้คือ กลอนลี ดงัน้ี 

 

เร่ิมต้น บทสร้อยเพลง(ผูร้้องตน้บท):  ครืนคร้ืนเครง เสนาะวงัเวงคลา้ยเพลงดนตรี 
    วิเวกกงัวานแว่วหวานคาํวร นิ่งนัง่ฟังกลอนเชิงสุนทรวาที 

บทลูกคู่(ลูกคู่ร้องรับ):  ชะช่า ครืนคร้ืนเครง เสนาะวงัเวงคลา้ยเพลงดนตรี(ร้องซํ้ า2รอบ) 

    วิเวกกงัวานแว่วหวานคาํวร(ร้องซํ้ า2รอบ) นิ่งนัง่ฟังกลอนเชิงสุนทรวาที 

    (ร้องซํ้ าทั้งบท2รอบ) 

บทร้อง(ผูร้้องตน้บท): 

 (กลอนเดินสิบ) เชิญท่านชมลาํตดัแบบนิทรรศนาการ เป็นศิลปะพ้ืนบา้นอยูม่านานจนถึงเด๋ียวน้ี 

   ................................................. ....................................................... 

 (กลอนเดินแปด) ขอสั ่งสอนวอนไหวไ้วเ้สียดว้ย ท่ีกาํลงัสวยกาํลงังามสิบสามสิบส่ี 

   อยา่กรีดกรายยา้ยอกยกผา้ห่ม  อยา่เสยผมกลางทางหว่างวิถี 

   ......................................  ............................................. 

(ลงเพลงใชก้ลอนเดินสิบ) : 

  ท่านสั ่งสอนตอนเป็นสาวฟังเร่ืองราวดีหรือร้าย คราวน้ีคอยฟังต่อไปตอนเม่ือไดส้ามี 

บทลูกคู่(ลูกคู่ร้องรับ): ชะช่า ครืนคร้ืนเครง  เสนาะวงัเวงคลา้ยเพลงดนตรี(ร้องซํ้ า2รอบ) 
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  วิเวกกงัวานแว่วหวานคาํวร(ร้องซํ้ า2รอบ) นิ่งนัง่ฟังกลอนเชิงสุนทรวาที(ร้องซํ้ าทั้งบท2รอบ) 

บทร้อง(ผูร้้องตน้บท):  

   ................................................. ....................................................... 

 (กลอนโขยก) ทั้งน้ีตอ้งดู เร่ืองคู่รักใคร่ ศึกษานิสัย เสียใหถ้ว้นถ่ี 

   ผูช้ายมีสิทธิ อยา่คิดสั้นสั้น หาเมียเช่ือมัน่ ตามวรรณคดี 
   ................ ................ ................ ................ 

(ลงเพลงใชก้ลอนเดินสิบ) : 

  ขอวิงวอนตอนสุดทา้ยเพื่อเพื่อนชายทุกทุกท่าน จะหาคู่อยูร่่วมกนัเลือกกนัตามวรรณคดี  
ปิดท้าย บทลูกคู่(ลูกคู่ร้องรับ): ชะช่า ครืนคร้ืนเครง  เสนาะวงัเวงคลา้ยเพลงดนตรี(ร้องซํ้ า2รอบ) 

  วิเวกกงัวานแว่วหวานคาํวร(ร้องซํ้ า2รอบ) นิ่งนัง่ฟังกลอนเชิงสุนทรวาที(ร้องซํ้ าทั้งบท2รอบ) 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

     ทั้ ง น้ี เพลงลําตัดจะใช้ข้ึนต้นการแสดง เร่ิ มตั้ งแต่

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหนา้กลอง การร้องออกตวัและการร้องตอบโตป้รากฏใชเ้พลงลาํตดั

ร่วมกัน เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตน้ั้ นจะใชเ้พลงลาํตดัในเหตุการณ์ส่ือสารย่อยจาํนวน 6 

เหตุการณ์ไดแ้ก่ การร้องเก้ียว การร้องแกเ้ก้ียว การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้องด่า และการร้องด่า

ตอบ ทั้งน้ีเน้ือหาท่ีปรากฏใชใ้นเพลงลาํตดันั้นมกัเป็นเพลงท่ีกล่าวถึงเร่ืองทัว่ๆไป อาทิ การสดุดี

พระมหากษตัริย ์การทกัทาย การแนะนาํตวั  การเชิญชวน การขออภยั เป็นตน้ รวมทั้ งการทกัทาย

กบันกัแสดงดว้ยกนัเองเพื่อใหท้ั้งนกัแสดงและผูช้มเร่ิมคุน้เคยกนั  ก่อนท่ีนักแสดงทั้ งฝ่ายชายและ

ฝ่ายหญิงจะผลดักนัโตต้อบปะคะคารม ดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัการเก้ียวพาราสี แลว้นกัแสดงทั้งฝ่ายชาย

และฝ่ายหญิงก็จะใชเ้พลงลาํตดัเกร่ินนาํกนัเองไปมา ทั้งการเก้ียว การว่า  การด่า เป็นตน้   

 

   2.2 เพลงพืน้บ้าน  เพลงพ้ืนบา้นในงานวิจยัฉบบั

น้ีคือเพลงพ้ืนบา้นท่ีปรากฏใชข้บัร้องในการแสดงลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะ มีจาํนวน 4 เพลง ไดแ้ก่ 

เพลงพวงมาลยั เพลงฉ่อย เพลงอีแซว และเพลงแหล่ เพลงทั้ ง4 ชนิดนั้นมีท่วงทาํนองการขบัร้อง

แตกต่างกนัของเพลงแต่ละชนิด และเป็นเพลงท่ีใชข้บัร้องต่อจากเพลงลาํตดั เน้ือร้องๆต่างในเพลง

พ้ืนบา้นนั้นส่วนใหญ่แต่งดว้ยกลอนประเภทกลอนหวัเดียว ยกเวน้เพลงแหล่จะแต่งดว้ยกลอนสุภาพ 

(ผูว้ิจยัจะอธิบายฉนัทลกัษณ์ของกลอนท่ีใชใ้นเพลงพ้ืนบา้นในบทท่ี 4) เม่ือพิจารณาเพลงพื้นบา้นทั้ง 
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4 ชนิดท่ีใชแ้สดงลาํตดั พบว่า สามารถแบ่งโครงสร้างลาํร้องของเพลงพื้นบา้นทั้ ง4 ชนิด ออกเป็น 2 

ส่วนซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกนัไดแ้ก่ บทร้องและบทลกูคู่ ดงัแผนผงัน้ี 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 แผนผงัโครงสร้างลาํร้องของเพลงพื้นบา้นท่ีใชแ้สดงลาํตดั 

 

จากแผนผงัดงักล่าว เพลงพ้ืนบา้นท่ีใชแ้สดงลาํตดันั้นจะข้ึนตน้เพลงดว้ยบทร้องอ

ของนกัแสดงหลกัหรือผูเ้ป็นตน้บท แลว้มีบทลกูคู่เฉพาะของเพลงพ้ืนบา้นแต่ละเพลงขบัร้องแทรก

เป็นระยะจนกระทัง่จบเพลงก็จะปิดทา้ยแต่ละเพลงดว้ยบทลูกคู่ ยกเวน้เพลงแหล่จะมีเพียงบทร้อง

เท่านั้น รายละเอียดของเพลงพวงมาลยั เพลงฉ่อย และเพลงอีแซว ดงัน้ี  

 

    2.2.1 เพลงพวงมาลัย   เพลงพวงมาลยัท่ีคณะ

หวังเต๊ะนํามาใช้แสดงลาํตัดนั้ น นักแสดงหลกัจะใช้ขับร้องสลับกันคนละวรรค  มีการปรับ

รายละเอียดของเพลงบางประการ กล่าวคือ ลกัษณะของเพลงพวงมาลยันั้นจะข้ึนตน้บทร้องดว้ยคาํ

ว่า “เออ้ระเหยลอยมา” ลงทา้ยดว้ยคาํว่า “เอย” แต่การแสดงลาํตดักลอนเพลงพวงมาลยันั้นจะไม่ได้

ข้ึนตน้ดว้ยคาํว่า “เออ้ระเหยลอยมา” แต่นาํไปไวใ้นบาทท่ีสามของบทร้องเพ่ือส่งบทให้ลกูคู่ร้องรับ

ใชข้บัร้องเป็นบทลกูคู่ ดงัตวัอยา่ง 

 

บทร้อง : ดอกจาํปีศรีจาํปาผดัหนา้นวลนวล  ยามเยน็ยามเยน็ยยีวนชวนกนัเล่นมาลยัเอย 

 เอ้อระเหยลอยมา    ตอนน้ีจะว่ากนัเป็นพวงมาลยั 

บทลูกคู่ : เออ้ระเหยลอยมา    ตอนน้ีจะว่ากนัเป็นพวงมาลยั 

 

และในบาทสุดทา้ยของบทร้องเพลงพวงมาลยัน้ีจะมีคาํว่า “พวงเอ๋ยมาลยั” หรือ “คนพวงมาลยั” 

คณะหวงัเตะ๊จะเปล่ียนเป็นคาํว่า “ใหม้นัสิ้นห่วงเร่ืองพวงมาลยั” แทน เพ่ือแจง้ใหก้บัผูช้มการแสดง

และนกัแสดงทราบว่าจบเพลงพวงมาลยั  แต่ส่วนท่ีคงไวข้องเพลงพวงมาลยั คือ คาํสุดทา้ยในวรรค

สุดทา้ยของบทเพลงจะลงทา้ยดว้ยคาํว่า “เอย” ดงัตวัอยา่ง 

บทร้อง บทลูกคู่ 
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 บทร้อง:  ลูกแมวอาบนํ้ าพี่ต๋อยฟอกสบู่  ถูถูทัว่ร่างกาย 

   ใหม้นัสิ้นห่วงเร่ืองพวงมาลยั  คนตีกลองไปลูกคู่เอย 

บทลูกคู่ : เออ้ระเหยลอยมา   ตอนน้ีจะว่ากนัเป็นพวงมาลยั 

 

   เพลงพวงมาลยัผูท่ี้ทาํหน้าท่ีขบัร้องก็คือนักแสดงชายจาํนวน 2 คนผูท่ี้ขบัร้อง

ประจาํ คือ ปรีชากบัต๋อย ทั้งสองคนจะผลดักนัขบัร้องคนละวรรคจนกระทัง่จบเพลง โดยคนแรกจะ

ทาํหนา้ท่ีเป็นคอตน้หรือคอหน่ึงและคนท่ีสองทาํหนา้ท่ีเป็นคอสอง เพลงพวงมาลยัน้ีจะใชเ้พ่ือแจง้

จุดประสงคเ์ก่ียวกบัสถานท่ีท่ีคณะเดินทางไปแสดงแต่ละคร้ัง โดยจะอาศยัเคา้โครงจากกลอนบท

เดิมแลว้เปล่ียนถอ้ยคาํบางคาํดว้ยการดน้กลอนสดแทรก ดงัตวัอยา่ง  

 

บทร้อง  คอหน่ึง:    คอสอง: 

เพลงพวงมาลยัมนักต็อ้งดน้  เราสามส่ีคนช่วยกนัไดไ้หม 

งั้นฉันข้ึนตน้พี่ต๋อยเป็นคนต่อ เอ่อยงังั้นกมึ็งวางใจ 

มาเล่นลําตัดกันที่สมุทรปราการ เชิญทุกท่านตามอธัยาศยั 

ขอขอบพระคุณทางคณะเจา้ภาพ โปรดทราบครับเจา้ภาพใหญ่ 

ใหมี้ลาํตดัในร้ัวบา้น  สุขสันตท์ั้งหญิงชาย 

มาร่วมสนุกกันในซอยเจ็ด  ขอใหท้าํอะไรสาํเร็จทุกเร่ืองไป 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ วรรคในคาํกลอนท่ีขีดเสน้ใตคื้อคาํกลอนท่ีนกัแสดงดน้กลอน

สดจริง ไดแ้ก่ “มาเล่นลาํตดักนัท่ีสมุทรปราการ” และ “มาร่วมสนุกกนัในซอยเจ็ด”  

 

งานวิจยัคร้ังน้ีพบการนาํเพลงพวงมาลยัมาขบัร้องในการแสดงลาํตดัทุกคร้ัง จึงถือ

ไดว้่าเป็นเพลงหลกัคณะหวงัเต๊ะนาํมาใชแ้สดงร่วมกบัเพลงลาํตดั ทางคณะลาํตดันาํเพลงพวงมาลยั

มาใช้แทรกกับเพลงลาํตัด เพ่ือใช้สําหรับร้องเก้ียวฝ่ายหญิงท่ีมีเน้ือหาทั ่วไป  หลงัจากนั้ นก็จะ

เปล่ียนเป็นการดาํเนินการแสดงดว้ยการผกูเป็นเร่ืองราวสั้นๆตั้งแต่ชายกบัหญิงไดพ้บกนัท่ีบา้นโดย

ใชเ้พลงฉ่อยและเพลงอีแซว 

                                                             


 นายปรีชา เอ่ียมสกัขี(สมัภาษณ์, 5  ธนัวาคม 2553.) 
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     2.2.2 เพลงฉ่อย  เ พ ล ง ฉ่ อ ย ท่ี ค ณ ะ

หวงัเต๊ะนาํมาใช้แสดงลาํตดันั้น เป็นเพลงท่ีนักแสดงหลกัทั้ งฝ่ายชายและหญิงใชข้บัร้องโตต้อบ

สลบักนัไปมาทั้งคนละวรรคและคนละหลายบท ดว้ยการนาํเสนอเน้ือหาดว้ยการผกูเป็นเร่ืองราว

ขนาดสั้นสาํหรับใชเ้ก้ียวพาราสีกัน เพลงฉ่อยจะใชข้บัร้องต่อจากเพลงพวงมาลยัและเพลงลาํตัด 

เพลงฉ่อยจะมีบทลกูคู่เฉพาะสาํหรับลกูคู่ร้องรับ คือ “เอชา เอชา ชา ฉ่า ชา หนอยแม่” เพลงฉ่อยใน

การแสดงลาํตดันั้นนาํเน้ือหาเร่ิมตั้งแต่ผูห้ญิงแต่งตวัแลว้ผูช้ายมาหาท่ีบา้นตอนหวัคํ่า แลว้ก็ชวนฝ่าย

ชายข้ึนบา้น ช่วงน้ีคณะหวงัเต๊ะก็จะเล่นเป็นเพลงชุดสั้นๆหรือท่ีเพลงฉ่อยเรียกว่า “ตบั” บางตบัมาใช้

ขบัร้อง จากการสมัภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2553) ตบัท่ีใชน้าํมาขบัร้องคือ  “ตบักระได” เป็นตบัท่ี

มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการข้ึนบนัไดเรือนของฝ่ายหญิง  ดงัตวัอยา่งเพลงฉ่อย ชุด “ตบักระได” 

 

 บทร้อง:  ฉันอยูบ่า้นอยูช่่องอยูก่บันอ้งสาว  ทาํสาํรับกบัขา้วน่ีเอามาเตรียมไว ้

คุณเป็นแขกของคุณพ่อใช่ไหมหนอน่ี กเ็ร็วเร็วเขา้ซีอยา่มวัรํ่าไร 

เร็วเร็วเขา้ซีอยา่มวัรีรอ  อยา่ไปมวัยนืออที่กระได 

 บทลูกคู่:   เอชา เอชา ชา ฉ่าชาหนอยแม่ 

 บทร้อง: เร็วเร็วเขา้ซีอยา่มวัรีรอ  อยา่ไปมวัยนืออนะท่ีกระได กระได 

  เห็นกระไดฉันกนึ็กกระดาก  กพ็วกฉันมามากเธอรู้ไหม 

  จะข้ึนพร้อมกนักก็ลวัขั้นหกั  ตอ้งมายนืหยดุพกัขอณอภยั 

  กย็ิง่เห็นแม่นางรูปร่างลออ  กแ็หมมนัคนัในคออยา่บอกใคร 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี ) 

 

งานวิจยัคร้ังน้ีพบการนาํเพลงฉ่อยมาขบัร้องในการแสดงลาํตดัทุกคร้ัง จึงถือไดว้่า

เป็นเพลงหลกัคณะหวงัเต๊ะนาํมาใชแ้สดงร่วมกบัเพลงลาํตดั โดยจะเร่ิมตน้ท่ีนกัแสดงชายหลกัเป็นผู ้

เร่ิมก่อนแลว้สลบัใหน้กัแสดงหญิงร้องแกค้วามฝ่ายชายแลว้ฝ่ายหญิงจะร้องโตก้ลบัสลบักนัลกัษณะ

น้ีจนกระทัง่จบการแสดงซ่ึงเน้ือหาจะต่อเน่ืองกนัและแกค้วามกันไปมา ช่วงน้ีผูแ้สดงจะมีการ

สอดแทรกคาํสองแง่สองง่าม และการใชค้าํหยาบ เพ่ือแสดงการต่อว่าสลบักนัไปมาใหผู้ช้มไดรั้บชม

การแสดง  
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    2.2.3 เพลงอแีซว  เพลง อีแซว ท่ี คณะ

หวงัเต๊ะนาํมาใชแ้สดงลาํตดันั้น จะใชข้บัร้องตอบโตก้นัไปมาของนกัแสดงฝ่ายชายและฝ่ายหญิงใน

ทาํนองเก้ียวพาราสีกนั เพลงอีแซวจะมีบทลกูคู่ท่ีลกูคู่ร้องรับเฉพาะคือ “เอ่อเอิงเอย้เอยแลว้+สองคาํ

ทา้ยบาท” เพลงอีแซวท่ีการแสดงลาํตดัไดน้าํมาใชข้บัร้องน้ีจะนาํเน้ือหาตอนฝ่ายหญิงกาํลงัแต่งตวั

ตามคาํเชิญของฝ่ายชายท่ีมาชวนออกไปขา้งนอก จากการสมัภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2553) ทาํให้

ทราบว่า เน้ือหาของเพลงแซวนั้นเหมือนกบัท่ีเพลงอีแซวเรียกว่า “เพลงแต่งตวั”ตวัอยา่งเพลงอีแซว

ท่ีใชใ้นการแสดงลาํตดั  

 

 บทร้อง: สวสัดีแม่พ่อร้องฉันร้องขอขมาเอ่อเอิงเอย้เอยแลว้ขมา 

 บทลูกคู่: เอ่อเอิงเอย้เอยแลว้ขมา 

 บทร้อง:      คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยาย 

  มานัง่ชมเพลงอีแซวท่ีเป็นแนวสุพรรณ  เป็นการละเล่นโบราณนะพ่อแม่ทั้งหลาย 

  ...........................................................  .............................................. 

 บทร้อง:      แม่หวีผมโป่งแลว้ยงัไม่ไป 

  แม่กย็กฝ่าเทา้เชียวนะกา้วยอ่ง   แลว้แม่กเ็ดินเขา้ในหอ้งหอใน 

  ว่าถึงโต๊ะเคร่ืองตัง่แลว้แม่กน็ัง่แต่ง  ว่าสาวนอ้ยปะแป้งกนัเป็นใย 

  ถา้ฉะนั้นตอนบนฉันนัง่ผดักนัแต่หนา้   

 บทลูกคู่: เอ่อเอิงเอย้เอยแลว้แต่หนา้ 

 บทร้อง:      ตอนล่างนะทานํ้ าอบไทย 

 บทลูกคู่: เอ่อเอิงเอย้เอยแลว้นํ้ าอบไทย 

 บทร้อง: ว่าตอนบนแม่ผดัหนา้   ว่าตอนล่างนั้นทานํ้ าอบไทย 

  แม่หยบิแป้งหน่ึงเม็ดมาตบเป็นแป้งเกร็ดกระด่ี แลว้พรมนํ้ าอบราตรีใหส่้งกลิ ่นไปไกล 

  แม่กพ็รมตรงโนน้แม่กพ็รมตรงน้ี  แลว้กพ็รมตรง...ท่ีชอบใจผูช้าย 

  แม่จะประนํ้ าอบน่ีเสียกนัใหห้อมฟุ้ ง 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ ) 

                                                             


 เพลงแต่งตวั คือ เพลงท่ีพรรณนาถึงการอาบนํ้ าและการแต่งกาย เพลงน้ีใช้สําหรับช่วงการร้องเพลงเกร่ินใน

การแสดงอีแซว การร้องเพลงเกร่ินหมายถึง การร้องของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงกอ่นท่ีจะมาพบกนัตามเหตุการณ์ท่ีสมมุติไว ้

ประกอบดว้ยการร้องเพลงออกตวั คือ เพลงท่ีกล่าวทกัทายและแนะนาํตวั เพลงแต่งตวั และเพลงปลอบ คือ เพลงท่ีเชิญชวนให้

ฝ่ายหญิงออกมาร้องเพลงโตต้อบในเชิงออ้นวอนหรือทา้ทาย(บวัผนั สุพรรณยศ 2535:62) 
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 ทั้งน้ีหลงัจากใชเ้พลงลาํตดัเพ่ือปูการแสดงก่อนแลว้ ก็จะ

ใชเ้พลงพ้ืนบา้นเพื่อผกูเร่ืองราวสั้นๆมีตวัละครก็คือนกัแสดงชายและหญิง มีเน้ือหาต่อเน่ืองกนัเป็น

เร่ืองราวว่าใครทาํอะไร ท่ีไหน อย่างไร  การผกูเร่ืองสั้นๆน้ีคณะหวงัเต๊ะจึงเลือกใชเ้พลงพ้ืนบา้น

อยา่งเพลงฉ่อย และเพลงอีแซว ซ่ึงเน้ือหาของทั้งสองเพลงจะสามารดาํเนินเร่ืองไดย้าวๆ เพราะมีการ

ผกูเร่ืองราวสั้ นเป็นชุดๆ และมีเน้ือหาเหมาะสําหรับการโต้ตอบประทะแกค้วามสลบักนัไปมา

ระหว่างนกัแสดงฝ่ายชายและฝ่ายหญิง กระทัง่จบการแสดงลาํตดั ส่วนเพลงพวงมาลยั คณะหวงัเต๊ะ

ก็นํามาใชแ้ทรกการร้องเก้ียวกันของฝ่ายชาย และมีการสอดแทรกการทกัทายเจา้ภาพและบอก

จุดประสงคท่ี์ลาํตดัไปแสดง  เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏใชเ้พลงพื้นบา้นอ่ืนๆไดแ้ก่ เพลงพวงมาลยั 

เพลงฉ่อย เพลงอีแซว และเพลงแหล่ เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตจ้ะใชเ้พลงพ้ืนบา้นร่วมกนั

จาํนวน 3 เพลงไดแ้ก่ เพลงพวงมาลยั เพลงฉ่อยและเพลงอีแซวซ่ึงเพลงพวงมาลยัและเพลงฉ่อยจะ

เป็นเพลงหลกัท่ีใชเ้ป็นรูปแบบการส่ือสารหลกัในเหตุการณ์การร้องตอบโต ้ส่วนเหตุการณ์ส่ือสาร

การร้องแหล่อวยพรจะใชเ้พลงแหล่เท่านั้น  

 2.3 เพลงไทยเดิม เพลงไทยเดิมในท่ีน้ี คือเพลงท่ี

คณะหวงัเต๊ะนาํทาํนองของเพลงไทยเดิมมาใชข้บัร้องในฉนัทลกัษณ์ของเพลงลาํตดั เพลงไทยเดิมน้ี

อาจจะมีท่วงทาํนองการขบัร้องแตกต่างจากท่วงทาํนองเดิมของเพลงไทยเดิมนั้นๆ เพลงไทยเดิมท่ี

คณะหวงัเต๊ะนาํมาใชแ้สดงจากการสัมภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2553) มีจาํนวน 2 เพลง ไดแ้ก่ 

ทาํนองเพลงสงัฆราและทาํนองเสภา ทั้งสองเพลงนั้นจะขบัร้องดว้ยวิธีการแบบอย่างไทยทั้ งการ

เอ้ือนเสียง “เอ่อ...เอย”ลากยาวข้ึนตน้เพลง และมีจงัหวะของการขบัร้องตามลกัษณะการขบัร้องของ

เพลงไทยเดิม เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏใชเ้พลงไทยเดิมในการขบัร้อง ไดแ้ก่ เหตุการณ์ส่ือสารการ

ร้องเกร่ินหนา้กลองใชท้าํนองเพลงสงัฆราขบัร้อง และเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัท่ีนักแสดง

หญิงคนท่ี  5 ใชท้าํนองการขบัเสภาขบัร้องเน้ือหาเก่ียวกบัการอวยพร อีกทั้ งเพลงไทยเดิมท่ีคณะ
หวงัเต๊ะนํามาใชข้ับร้องนั้นจะใช้ทาํนองของเพลงแทรกในกลอนของเพลง  ลาํตัด แสดงให้เห็น

ความสามารถของนักแสดงและเพิ่มบรรยากาศการชมการแสดงท่ีมีทาํนองเพลงฟังหลากหลาย

ยิง่ข้ึน 

                                                             


 คาํวา่ “สงัฆรา” ในท่ีน้ีผูวิ้จยัเขียนสะกดคาํตามคาํบอกกล่าวของนางศรีนวล ขาํอาจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



98 

อน่ึง การนาํเพลงต่างๆมาประกอบการแสดงลาํตดั พบว่า คณะ

หวงัเต๊ะมีการจัดวางเพลงต่างๆสอดคลอ้งกับการแสดงความคิดและการส่ืออารมณ์ได้ชัดเจน 

กล่าวคือ  การแสดงลาํตดัจะเร่ิมตน้ดว้ยเพลงลาํตดัเพ่ือใชส้าํหรับดาํเนินการแสดงโดยไม่มีการผกู

เร่ืองราว และลงทา้ยดว้ยเพลงพ้ืนบา้นเพ่ือใชด้าํเนินการแสดงโดยผกูเป็นเร่ืองราวสั้นๆ ทั้งน้ีการใช้

เพลงลาํตดันั้นช่วยสร้างผ่อนคลายอารมณ์ให้กบัผูช้มดว้ยการเกร่ินเร่ืองทัว่ๆไปท่ีสอดแทรกสาระ

ความรู้และแง่คิดเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูช้ม รวมทั้งการแทรกทาํนองเพลงไทยเดิมในเพลงลาํตดั 

เพ่ือใหผู้ช้มไดรั้บฟังความไพเราะทั้งเสียงและถอ้ยความ ก่อนท่ีจะเพิ่มอารมณ์ความสนุกให้กบัผูช้ม 

ดว้ยการใชเ้พลงพ้ืนบา้นผกูเป็นเร่ืองราวในช่วงทา้ยของการแสดง  เน่ืองจากการแสดงลาํตดันั้นส่วน

ใหญ่จะแสดงช่วงกลางคืน อาจทาํให้ผูช้มบางคนเร่ิมง่วงนอนและอาจทยอยกลบับ้าน ทางคณะ

หวงัเต๊ะจึงใชเ้พลงพ้ืนบา้นเรียกร้องความสนใจของผูช้มดว้ยเน้ือหาทาํนองการเก้ียวพาราสีซ่ึงมกั

สอดแทรกเน้ือความเก่ียวกบัเร่ืองเพศ อีกทั้ งการขบัร้องเพลงพ้ืนบา้นนั้นจะใชว้ิธีการปะคะคารม 

โตต้อบถอ้ยความระหว่างนักแสดงชายและหญิง คลา้ยกับการโตเ้ถียงไปมา รวมทั้ งการแสดงท่ี

สมจริงของนกัแสดง จึงมีส่วนช่วยเพิ่มระดบัอารมณ์ให้ผูช้มรู้สึกต่ืนตวัและสนุกสนานกบัการชม

การแสดง  ทาํให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในการนําเพลงต่างๆมาใช้ร่วมแสดงลาํตัดได้อย่าง

เหมาะสม รวมทั้ งผูช้มการแสดงสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบันักแสดงบนเวทีการแสดงไดอ้ย่าง

อิสระ  

 

3.  การใช้เทคนิคหรือวธิีการขับร้องเฉพาะ 

   คณะหวงัเต๊ะมีการใชเ้ทคนิคการขบัร้องเฉพาะสาํหรับส่ือสารการ

แสดง ในท่ีน้ี คือ วิธีการขบัร้องในส่วนบทร้องโดยอาศยัเน้ือร้องและการละถอ้ยคาํ เพ่ือให้กลุ่มผูช้ม

ไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงบนเวที คณะหวงัเต๊ะนาํเทคนิคดงักล่าวเสริมการแสดงให้น่าสนใจยิ ่งข้ึน 

จากการสัมภาษณ์นางศรีนวล  ขาํอาจ(2553) ช่ือเรียกลกัษณะการขับร้องท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 2 

ลกัษณะไดแ้ก่ เทคนิคจงัหวะร้องแกมบงัคบั และเทคนิคการหกัคอรอจงัหวะ ดงัน้ี 

    3.1 เทคนิคจงัหวะร้องแกมบังคบั      เทคนิคจงัหวะร้อง

แกมบงัคบั คือวิธีการขบัร้องโดยอาศยัถอ้ยคาํก่ึงขอร้องและการกล่าวซํ้ าไปซํ้ ามาสร้างจงัหวะของ

การขบัร้องบทร้อง เพ่ือก่ึงบงัคบัผูช้มปรบมือใหก้บันกัแสดงจาํนวน 3 คร้ัง ดงัตวัอยา่ง 
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(ปาตี)ร้อง: กรประนมกม้ศีรษะขอคารวะท่านผูฟั้ง ขา้งซ้ายขา้งขวาขา้งหนา้ขา้งหลงัถา้ผิดพลั้งตอ้งขออภยั 

 ทุกทุกท่านท่ีนบัถือช่วยตบมือให้หนูสักที 
(ขวญัตา)พูด: โอ้โหหากาํลงัใจ  

(ผูช้มการแสดง): (ปรบมือใหก้บันกัแสดงคร้ังท่ี 1) 

(ปาตี)พูด: ขอบคุณมากค่ะ 

(ปาตี)ร้อง:     ท่านใหเ้กียรติกนัแบบน้ีรู้สึกว่ามีกาํลงัใจ 

 ท่านใหเ้กียรติกนัแบบน้ีรู้สึกว่ามีพลงั แหมท่านตบมือยงัไม่ค่อยดังขออีกสักคร้ังได้ไหม 

(ผูช้มการแสดง): (ปรบมือใหก้บันกัแสดงคร้ังท่ี2) 

(ปาตี)พูด: ขอบคุณมากค่ะ 

(ปาตี)ร้อง: พวกเรารู้สึกครึกคร้ืนสดช่ืนกระฉับกระเฉง ถา้ท่านถือเป็นกนัเองอาการเกร็งกห็มดไป 

 พวกเราทุกคนจะเร่ิมตน้กนัไดห้รือยงั  เพราะตามบรรดาท่านผูฟั้งกาํลงัใหอ้ภยั 

 ท่านตบมือตั้ งสองหนพวกเราทุกคนตอ้งพยายาม อยากให้ท่านตบเป็นคร้ังที่สามตบเพื่อความแน่ใจ  
(ผูช้มการแสดง): (ปรบมือใหก้บันกัแสดงคร้ังท่ี3) 

(ปาตี)พูด : ขอบคุณมากค่ะ 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

    เทคนิคจงัหวะร้องแกมบงัคบัน้ีใชแ้ทรกในเพลงลาํตดัท่ี

แต่งดว้ยกลอนเดินสิบ ในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัเท่านั้น พบปรากฏใชจ้าํนวน 2 คร้ัง คร้ัง

แรกเป็นการแสดงของนักแสดงหญิงวยัรุ่นและอีกคร้ังเป็นการแสดงของนักแสดงหญิงรุ่นอาวุโส

เป็นนกัแสดงตลก เพ่ือจะใชล้อ้เลียนกบันกัแสดงวยัรุ่น  

 

  3.2 เทคนิคการหักคอรอจงัหวะ การหกัคอรอจงัหวะ คือ 

วิธีการจงใจหยดุขบัร้องเพ่ือละการลงคาํสมัผสัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศหรือคาํหยาบบางคาํ แลว้ให้ผูช้ม

การแสดงทาํหนา้ท่ีลงคาํแทนในตาํแหน่งท่ีนกัแสดงหยดุขบัร้องและเวน้วรรคไว ้แลว้นักแสดงขบั

ร้องต่อโดยอาจเล่ียงลงคาํอ่ืนหลงัจากหยุดจังหวะไว ้เทคนิคน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผูช้มไดมี้ส่วน

ร่วมกบัการแสดงการขบัร้องดว้ยการลงคาํกลอนดว้ยตวัเอง เทคนิคการหกัคอรอจงัหวะจะใชแ้ทรก
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ในเพลงท่ีใชแ้สดงในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตเ้ท่านั้น ไดแ้ก่ เพลงลาํตดั เพลงพวงมาลยั 

เพลงฉ่อยและเพลงอีแซว ดงัตวัอยา่ง 

 

 (ต๋อย)ร้อง :  มองหนา้อกของเธอช่างอวบอัน๋ มนัอศัจรรยเ์สียน่ีกระไร 

   มองดูหนา้อกเธอยงัขนาดน้ี  แลว้จะมอง...จะขนาดไหน 

 (ต๋อย)พูด :  หักคอรอจังหวะ 

 (ปรีชา)พูด :  เด๋ียวพลาดจนได้  

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

     จากตัวอย่างดงักล่าวนักแสดงชาย(ต๋อย)ใชเ้ทคนิคการ

ขบัร้องหกัคอรอจงัหวะในเพลงพวงมาลยั เคร่ืองหมาย(...)คือ การเวน้วรรคท่ีเกิดจากการจงใจหยุด

จังหวะขับร้องเล็กน้อย  เพ่ือละคําของนักแสดงต้องขับร้อง แลว้ให้ผูช้มลงคําด้วยตัวเองแทน 

นอกจากน้ีนกัแสดง ยงัใชก้ารพดูแทรกของนกัแสดงดว้ยกนัเอง เพ่ือขยายความให้ผูช้มไดเ้ขา้ใจว่า

วิธีดงักล่าวนั้นเป็นการหกัคอรอจงัหวะ ซ่ึงเทคนิคดงักล่าวนั้นสร้างความสนุกสนานและการมีส่วน

ร่วมของผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

   2.2.1.2 การส่ือสารการแสดงโดยการพูด  

   การส่ือสารการแสดงโดยการพูดในท่ีน้ีก็คือ การใชถ้อ้ยคาํพูดส่ือสาร

เหมือนสนทนาในชีวิตประจาํวนั ภาษาท่ีใชมี้ลกัษณะเรียบง่าย ประโยคไม่ซบัซอ้น  มีการละคาํ มี

การละประธาน มีคาํหยาบปะปนและไม่เคร่งครัดตามกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ สาํหรับนักแสดงใช้

โตต้อบกนัไปมาและนกัแสดงใชส่ื้อสารกบัผูช้มโดยตรง จากการศึกษาพบว่า การพูดของนักแสดง

ท่ีใชแ้สดงนั้นจะเป็นการพดูท่ีเกิดจากการแสดงซํ้ าๆเพราะการพูดท่ีนักแสดงใชน้ั้นในการแสดงลาํ

ตดัทั้ง 5 คร้ังจะเป็นการพดูท่ีมีรูปแบบเน้ือหาแน่นอนจนเป็นบทพูดเฉพาะของนักแสดง แมว้่าจะมี

บางถอ้ยคาํปรับเปล่ียนตามแต่ละสถานท่ี และจงัหวะการพดูของนกัแสดงแต่ละคนก็มีรูปแบบอย่าง

ชดัเจน กล่าวคือ จงัหวะในการแทรกบทพูดของนักแสดงแต่ละคนไดมี้การจดัเตรียมไวแ้ลว้ ว่า

จงัหวะน้ีนกัแสดงคนใดพูดแทรกหรือเสริม โดยนักแสดงหลกัท่ีเป็นผูน้าํการแสดงในขณะนั้นจะ
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เวน้หรือหยดุจงัหวะถอ้ยคาํท่ีตวัเองกาํลงัดาํเนินการแสดงอยู่เพ่ือเป็นสัญญาณบอกให้แก่นักแสดง

ลกูคู่ดาํเนินการแสดงพดูคัน่ได ้ 

   การพูดของกลุ่มนักแสดงนั้ นจะใช้เสริมและแทรกการขับร้องของ

นกัแสดงหลกั เพ่ือประสานรอยต่อระหว่างบทร้องและระหว่างเปล่ียนเหตุการณ์ส่ือสารย่อยต่างๆ 

การส่ือสารการแสดงโดยการพูด เร่ิมปรากฏใชใ้นเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั การร้องแหล่

อวยพร การร้องตอบโต ้จนกระทัง่เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง โดยเฉพาะเหตุการณ์ส่ือสาร

การจบการแสดงนั้นจะใชก้ารพูดเป็นรูปแบบหลกั  ส่วนเหตุการณ์ส่ือสารอ่ืนๆจะใชเ้ป็นรูปแบบ

เสริม เม่ือพิจารณาการส่ือสารการแสดงโดยการพดู พบการปรากฏใช ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การพูดเปิด 

การพดูปิด และการพดูแทรก ดงัน้ี 

 1.  การพูดเปิด การพดูเปิด คือการพูดเกร่ินนาํก่อนเร่ิมตน้การ

ขับร้องของนักแสดงคนใคคนหน่ึง เพ่ือส่ือสารกับกผูช้มโดยตรง การพูดเปิดแบ่งออกเป็น 2 

ลกัษณะไดแ้ก่ การพดูเปิดเพ่ือเร่ิมตน้การแสดงคร้ังแรกและการพดูเปิดเพ่ือเปล่ียนเหตุการณ์ส่ือสาร 

ดงัน้ี 

  1.1 การพูดเปิดเพือ่เร่ิมต้นการแสดงคร้ังแรก การพดูเปิด

ดงักล่าวเป็นการพดูของนกัแสดงหลกัท่ีกาํลงัจะเร่ิมตน้การแสดงการขบัร้อง ทั้งการพดูคนเดียวและ

พดูสนทนากบันกัแสดงคนอ่ืน เพ่ือแนะนาํตนเอง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏใชคื้อเหตุการณ์ส่ือสาร

การร้องออกตวัซ่ึงเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีนกัแสดงทุกคนท่ีจะตอ้งทาํหน้าท่ีเป็นนักแสดงหลกัคร้ัง

แรก จึงใชก้ารพดูเปิดเพ่ือเร่ิมตน้บทสนทนนาคร้ังแรกของตนเองร่วมกนั ดงัตวัอยา่ง การพดูเปิดเพ่ือ

ทกัทายและแนะนาํคณะการแสดง 

 

 (ปรีชา)พูด :  ขอบพระคุณมากนะครับ วันนี้กพ็บกับลาํตดัของคณะหวังเต๊ะและแม่ศรีนวล 
   เหมือนเคย ถ้าการแสดงขาดตกบกพร่องส่ิงหน่ึงประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะ
   ครับ ร้อง เลยแล้วกัน พูดมากไม่ได้เด๋ียวเสียงแห้ง 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)  

 

   จากตัวอย่างดงักล่าวนักแสดงชายคือ ปรีชา แสดงเป็น

ลาํดบัท่ี 2 ในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั เม่ือออกมายืนแสดงตวัคร้ังแรกจึงใชก้ารพูดเปิดนาํ
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การแสดงของตนเองกบัผูช้มก่อนจะแสดงการขบัร้อง ด้วยการพูดขอบคุณผูช้มท่ีปรบมือให้เม่ือ

นักแสดงออกมายืนบนเวที หลงัจากนั้นก็แนะนาํคณะการแสดงว่าคือ ลาํตดัคณะหวงัเต๊ะและแม่    

ศรีนวล และกล่าวถอ้ยคาํขอโทษกบัผูช้มก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ขบัร้อง แลว้จึงประกาศว่าตวัเองจะขบัร้อง 

ในขอ้ความว่า “ร้องเลยแลว้กนัพูดมากไม่ไดเ้ด๋ียวเสียงแห้ง” เพ่ือให้ผูช้มทราบว่าตวัเองกาํลงัจะ    

ขบัร้องแลว้ 

   1.2 การพูดเปิดเพือ่แจ้งให้ทราบ การพูดเปิดเพ่ือแจ้ง

ใหท้ราบ คือการพดูของลกัษณะสนทนาเพื่อแจง้ใหผู้ช้มทราบว่าจะมีการเปล่ียนรายละเอียดของการ

แสดง อาทิ การเปล่ียนเพลงท่ีใชแ้สดง การเปล่ียนนกัแสดง เป็นตน้ การพดูเปิดเพ่ือแจง้ใหท้ราบเป็น

การพดูของนกัแสดงลกัษณะการสนทนากนัเอง  

 

ตวัอยา่ง การพดูเพ่ือตอ้งการเปล่ียนเพลงท่ีใชแ้สดงในเหตุการณ์ส่ือสาร 

(ศรีนวล)พูด : เปล่ียนใหม่ดิ ขึน้ช่ือว่าลาํตดั มนัต้องตดัเอาส่ิงละอันพันละน้อย มีอีแซว เพลงฉ่อย  
 เพลงเรือ เพลงเก่ียวข้าว เพลงอีแซวสักหน่อยไหม(หันหน้ามาทางนกัแสดงชาย) ฉันจะโชว์เดก็

  ฉันหน่อยนึง 
(ปรีชา)พูด : กเ็อาดิ 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

    จากตวัอยา่งดงักล่าว นกัแสดงหญิงคือ ศรีนวลใชก้ารพดู

ในแบบกนัเองของนกัแสดงดว้ยการกล่าวท่ีมาว่าการแสดงลาํตดั “ตอ้งมีการตดัเอาส่ิงละอนัพนัละ

น้อย” แลว้ก็ยกตัวอย่างเพลงพ้ืนบ้านต่างๆ แลว้ศรีนวลก็สรุปว่าเพลงพ้ืนบา้นท่ีใชต่้อไปคือเพลง     

อีแซว แลว้ยอ้นถามนกัแสดงชายคือปรีชา เพ่ือให้พูดตอบรับเพ่ือแสดงความเห็นดว้ย การสนทนา

ของนักแสดงทั้ งสองเพ่ือแจง้ให้ผูช้มและนักแสดงด้วยกนัทราบว่าจะเปล่ียนเพลงท่ีใชแ้สดงเป็น

เพลงอีแซว ปรากฎใชใ้นเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้

 

 2.  การพูดปิด การพูดปิดคือการพูดเม่ือการแสดงการขบัร้อง

เสร็จสิ้น การพดูปิดผูท้าํหนา้ท่ีอาจเป็นนกัแสดงหลกัหรือนกัแสดงลกูคู่ เพ่ือให้ผูช้มทราบจุดสิ้นสุด

ของการแสดงการขบัร้อง การพดูปิดมีลกัษณะปรากฏร่วมกนัและแตกต่างกนัในเหตุการณ์ส่ือสาร
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ต่างๆ การพดูปิดแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ การพดูปิดการแสดงการขบัร้องของตนเอง และการ

พดูปิดแลว้พดูเปิด ดงัน้ี 

   2.1 การพูดปิดการแสดงการขับร้องของตนเอง การพูด

ปิดดงักล่าวคือ การพดูหลงัจากตนเองแสดงการขบัร้องเสร็จสิ้นก็จะพดูปิดการแสดงดว้ยตวัเองโดย

มิได้สนทนากับนักแสดงคนใด การพูดปิดนอกจากบอกว่าการแสดงของตัวเองเสร็จสิ้นแลว้ยงั

สามารถพูดปิดด้วยการแนะนํานักแสดงคนอ่ืนได้ ดังตัวอย่าง การพูดเพ่ือต้องการผลดัเปล่ียน

นกัแสดงหลกัในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั  

 

(ปรีชา)พูด : พอแล้วเรามากันหลายคน ตอนนี้ขอท่านพบกับพ่ีณรงค์ นนบรีุ คนนี้กเ็ป็นลาํตดั เป็นท้ัง
  ลิเก เป็นท้ังหมอทาํขวัญ โอ้ย! แกเป็นหลายอย่าง 

(นกัแสดงชาย คือ ณรงคล์ุกข้ึนมายนืแสดงบนเวทีเป็นลาํดบัถดัไป) 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

    จากตวัอยา่งดงักล่าว นกัแสดงชายคือ ปรีชา หลงัจากการ

แสดงการขบัร้องของตนเองเสร็จสิ้น ก็ใช้การพูดปิดว่า “พอแลว้เรามากันหลายคน” เพ่ือแจ้งว่า

ตนเองเสร็จสิ้นการแสดงแลว้ แลว้จึงพูดลาํดบัการแสดงถดัไปของนักแสดงอีกคน ดว้ยการกล่าว

แนะนาํนกัแสดงคนคนนั้นท่ีกาํลงัจะข้ึนมาแสดงพร้อมทั้ งบอกคุณสมบติัของนักแสดงคนนั้นว่า มี

ความสามารถทั้งลาํตดั ลิเก และหมอทาํขวญั จากนั้นนกัแสดงชายคือณรงคจึ์งค่อยลุกข้ึนมาแสดง 

 

   2.2 การพูดปิดแล้วพูดเปิด การพูด ปิดแล้วพูด

เปิด คือการพูดปิดเหตุการณ์ส่ือสารหน่ึงแลว้พูดเปิดอีกเหตุการณ์ส่ือสารหน่ึงทนัทีโดยมีเน้ือหา

เช่ือมโยงกนั การพูดปิดแลว้พูดเปิดน้ีจะเป็นการพูดสนทนาถาม-ตอบ เพ่ือประกาศให้ผูช้มทราบ

ขั้นตอนการแสดงขั้นต่อไป ดงัตวัอยา่ง  
 

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพร  
  (พชัรี)ร้อง:  พริกไทยนํ้ าปลากบัไข่ลวกอีกสองฟองนัน่แหละอร่อย(ยงัไม่จบท่อน) 

(หวานเยน็)ร้องแทรก: นัน่แหละแขง็แรงดี  

(ศรีนวล)พูด:  เฮ้ย! อะไร 
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(หวานเยน็)พูด:  กกิ็นไข่กบ็าํรุงสุขภาพให้แขง็แรง 
  (ศรีนวล)พูด:  ไม่ได้อร่อยเหรอ 

(การพูดปิด)  (หวานเยน็)พูด:  น่ีไงอร่อย ยนือืดอยู่น่ีไง กินไข่พะโล้ที 5 ลูก 

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต้ ช่วงเหตุการณ์ส่ือสารย่อยคอื การร้องกระทบกระเทียบ 
(การพูดเปิด) (ศรีนวล)พูด:  ง้ันเธอดีแต่ต่อเขา เธอก็แหล่เองเลยสิ ใกล้จะตรุษจีนแล้วก็แหล่อวยพร
    ท่านเจ้าภาพกับท่านผู้ชม 

(หวานเยน็)พูด:  เธอแหล่อวยพรท่านผู้ชมกับท่านเจ้าภาพไปแล้วเด๋ียวมนัจะไปซํ้ากันเปล่าๆ 
    น่ีฉันแหล่อวยพรพวกผู้ชายลาํตดั ตัง้แต่ปีใหม่ยงัไม่เคยเจอกันเลย ตรุษจีน
    แล้วจะอวยพรแล้ว อวยพรแบบคนจีนเลย 

(ศรีนวล)พูด: เอ้ย ณรงค์ นั่งให้ดีสิ พับเพียบ ให้พรต้องนั่งพับเพียบ พนมมือพนมไม้ขึ้น
    สิลกูเอ๊ย ลกูน้อง 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

   จากตวัอยา่งการพดูสนทนาดงักล่าวของนกัแสดงหญิง 2 

คนคือหวานเยน็กบัศรีนวล หลงัจากหวานเยน็ร้องแทรกในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพรต่อ

จากพชัรี เพ่ือจะปิดเหตุการณณ์ส่ือสารดงักล่าว ศรีนวลก็อุทาน “เฮย้! อะไร”เพ่ือต่อว่าหวานเยน็ว่า

ร้องแทรกอะไร หลงัจากนั้นหวานเยน็กับศรีนวลก็ถาม-ตอบสลบักัน เพ่ือจะพูดเช่ือมโยงไปอีก

เหตุการณ์ส่ือสารหน่ึง ศรีนวลจึงใชก้ารพูดเปิดกบัหวานเยน็ว่า “เธอดีแต่ต่อเขาก็แหล่เองเลยสิ...” 

หวานเย็นจึงกล่าวว่า เธออยากอวยพรผูช้ายลาํตัดเพราะร้องอวยพรเจ้าภาพและผูช้มไปแลว้ใน

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพรเพ่ือนาํไปสู่การขบัร้องในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต้

ช่วงเหตุการณ์ส่ือสารย่อยการร้องกระทบกระเทียบซ่ึงเป็นเหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมตน้ในเหตุการณ์

ส่ือสารการร้องตอบโต ้ 

 3.  การพูดแทรก  การพดูแทรกคือการพดูคัน่ระหว่างการ

ขับร้องบทร้อง ทั้ งขณะท่ีตนเองกาํลงัร้องหรือขณะท่ีนักแสดงหลักคนอ่ืนกําลังร้องนั้ น จาก

การศึกษาพบว่า การพูดแทรกบทร้องน้ีเป็นการพูดแทรกท่ีเกิดจากจงัหวะของการฝึกซอ้มท่ีมีการ

กาํหนดแน่นอนไวแ้ลว้ว่าจงัหวะใดสามารถแทรกพดูได ้หนา้ท่ีของการพดูแทรกบทร้องน้ีส่วนใหญ่

นกัแสดงหลกัท่ีกาํลงัขบัร้องจะเป็นผูใ้หส้ญัญาณแก่นักแสดงลูกคู่ ดว้ยการหยุดจงัหวะการขบัร้อง

ดว้ยตนเอง แลว้นักแสดงหลกักบันักแสดงลูกคู่จึงจะพูดสนทนาถาม-ตอบไปมาจนกว่านักแสดง
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หลกัจะกลบัไปทาํหนา้ท่ีขบัร้องต่อ การพดูแทรกน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือขยายความขอ้มูลจากบทร้อง

หรือเพิ่มเติมขอ้มลูจากบทร้อง และเพ่ือสร้างเป็นบทตลกเลก็ๆนอ้ยๆ ดงัน้ี 

  3.1 การพูดแทรกบทร้องเพือ่ต้องการขยายความจากบท
ร้อง คือการพดูขยายขอ้ความจากบทร้องใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน หรือการพูดเพ่ือเพิ่มเติมขอ้มูลจากบทร้อง

กล่าวคือการอธิบายขอ้มลูบางอยา่งเพิ่มเติมโดยมีมลูความจริงดงัตวัอยา่ง 

 

ตวัอยา่งท่ี1 การพดูแทรกบทร้องเพ่ือตอ้งการขยายความจากบทร้องในเหตุการณ์ส่ือสารการ 

     จบการแสดง ดงัน้ี 

 (ศรีนวล)ร้อง:  ขอโทษโปรดทราบท่านเจา้ภาพใหญ่  น่ีมนัไดเ้วลาจวนกเ็วลาตามท่ีสัญญากนัเอาไว ้

 (ศรีนวล)พูด: พูดก่อนแล้วกันร้องเดี๋ยวมันจะไปเร่ือยๆก็ขอขอบพระคณุทางคณะเจ้าภาพโดยเฉพาะ 
   คณุแหวน เล้ียงดูปูเส่ือเป็นอย่างดี เราบอกว่าเราเล่นแค่ 2 ช่ัวโมงคร่ึง วันน้ีเล่น 3 
   ช่ัวโมง 
 (ขวญัตา)พูด : แถมให้ 
 (ศรีนวล)พูด : ธรรมดาไม่แถมให้ใคร คุณแหวนน่ีแถมให้คร่ึงช่ัวโมง เพราะว่าท่านต้อนรับขับสู้
    เป็นอย่างดี แล้วคุณแหวนคดข้าวให้กินเอง ก็ต้องขอบพระคุณ ไม่มีเจ้าภาพที่ไหน
    เขาทาํอย่างนี้ กข็อขอบคุณสมควรแก่เวลาเท่านี้ พรุ่งนี้มีลิเกนะคะก็ขอให้ท่านมาชม
    ลิเกกัน สําหรับลาํตดัวันนี้หยาบคายไปบ้างกก็ราบขออภยั 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

     

ตวัอยา่งท่ี 2 การพดูแทรกเพ่ือตอ้งการเพิ่มเติมขอ้มลูจากบทร้องในเหตุการณ์ส่ือสารการ 

      ร้องออกตวั ดงัน้ี    

 (ศรีนวล)ร้อง: ...เราเล่นหวัตอ้งรู้หลกัตอ้งรู้จกัเปลี่ยนแปลง    จะรําจะร้องตอ้งออกแรงตอ้งมีแขง็มีอ่อน 

 เวลาแขง็ตอ้งแขง็ขนัมีดุดนันิดหน่อย  เวลาอ่อนตอ้งเสียงอ่อยๆใหแ้ช่มชอ้ยอรชร 

 มีหนกัมีเบามีกระเซ้าเยา้แหย ่   อีตอนแต่ชา้แต่ตอ้งมีแง่มีงอน 

 ตอ้งเล่นหูเล่นตาตอ้งลอยหนา้ใหเ้ตม็ท่ี 

 (ศรีนวล)พูด :  อู้ย สมัยฉันเป็นสาวๆนะเธอ 
            (ขวญัตา)พูด:  ทําไมค่ะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 

(ศรีนวล)พูด:  ข้ึนมานิ เราเป็นสาว เราต้องลอยหน้าลอยตาร้อง มองไปซิว่าหนุ่มๆอยู่ตรงไหน ก็
   หันไปทางน้ันแหละ 

(ขวญัตา)พูด :  มันยงัเพิ่งหัดใหม่ 
(ศรีนวล)พูด :  ต้องทําหน่อยนะอีหนูนะ หัดอย่างง้ีอะ (ทาํท่าทางประกอบ) 

(ขวญัตา)พูด :  ไม่ได้มันไม่ได้ 

(ศรีนวล)พูด :  มันต้องได้อีหนูจําไว้เวลาอยู่หน้ากระจกเราต้อง(ทาํท่าจีบมือเขา้หาตวั แลว้ทาํหนา้

   ยกัคิ ้วนิดนึง) ไหน อีหนูลองทําซิ(ปาตีทาํตาม) 

(ขวญัตา)พูด : เอาให้ได้สักคร่ึงหน่ึงของแม่ศรีนวล 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

    3.2 การพูดแทรกบทร้องเพื่อสร้างบทตลกเล็กๆน้อยๆ 

จากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า การพดูแทรกน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือตอ้งการสร้างความตลกขบขนัใหแ้ก่ผูช้ม 

คือ การพดูแทรกบทตลกเลก็ๆนอ้ยๆ การพดูบทตลกลกัษณะน้ีนางศรีนวล ขาํอาจเรียกว่า “มุกเกร็ด” 

การพดูลกัษณะน้ีจะใชว้ิธีถาม-ตอบสั้นๆสลบักนัไปมา กล่าวคือ นักแสดงคนหน่ึงจะเป็นผูเ้ร่ิมดว้ย

การถามช้ีนาํหรือกระตุน้ความสนใจให้กบัผูช้ม แลว้นักแสดงอีกคนท่ีเป็นคู่สนทนาก็จะทาํหน้าท่ี

เป็นผูรั้บมุกตลกดว้ยการพดูตอบและถามกลบัสลบักนัไปมา จนกว่าจะทาํใหผู้ช้มรู้สึกขาํ พอผูช้มขาํ

ก็จะเปล่ียนไปเขา้บทร้องดงัเดิม มุกเกร็ดน้ีจะเกิดจากการขยายความ เพิ่มเติมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล

บางอยา่ง หรือการพดูขดัแยง้กบัสถานการณ์จริง แลว้นาํไปสู่การสร้างมุกเกร็ด  

 

ตวัอยา่งท่ี 1 การพดูลกัษณะขดัแยง้กบัสถานการณ์จริงเพ่ือสร้างบทตลกในเหตุการณ์ 

      ส่ือสารการร้องตอบโต ้ดงัน้ี 
 

(ต๋อย,ตวัตลก)พูด : เอาละครับ ลาํตดัถ้าเล่นดีกช็มว่าดี ถ้าเล่นไม่ดีกช็มว่าดีด้วยนะครับ นึกว่าช่วยเหลือกันนะครับ 
ดีกช็มต่อหน้า ไม่ดีกก็ลบัไปด่าท่ีบ้านกไ็ด้ 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

    จากตวัอย่างดังกล่าว การพูดของนักแสดงชายท่ีทาํหน้าท่ีเป็น    

ตวัตลกจะข้ึนมาร้องคร้ังแรก เป็นการพดูลกัษณะพดูขดัแยง้กบัสถานการณ์จริง กล่าวคือการพดูของ
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นกัแสดงท่ีมีเน้ือความขดัแยง้หรือเน้ือความพูดให้ผิดกบัสถานการณ์จริง แลว้นักแสดงอีกคนก็จะ

พดูแกใ้หถ้กูตอ้งจนสุดทา้ยเกิดเป็นความขบัขนัแก่ผูช้ม  

 

ตวัอยา่งท่ี 2 การพดูผดิแต่นกัแสดงอีกคนแกไ้ขจนเป็นมุกตลก ดงัน้ี 

(ต๋อย)ร้อง: พอนอ้งตั้งท่าว่ากจ็ะควกั  เอามาแปะหวัพี่คืนไป 

  มวยเรากดี็กระบ่ีเรากค็ล่อง  ท่าปิดเชิงป้องเรากว็่องไว 

  มวยเรากดี็กระหร่ีเรา...(ผูช้มการแสดงหวัเราะขาํ) 

(ต๋อย)พูด : มวยอ้า ลิน้มนัพันกัน 
(ปรีชา)พูด : พันกับกระหร่ีรึพ่ี 

 (งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

จากการสัมภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2554)ไดใ้ห้คาํแนะนาํสาํหรับการ

พดูในการแสดงว่า คนพูดยาวน้ันคือคนโง่ โง่เพราะพูดไปมาเนื้อหาจะซํ้า คนดูจะเบ่ือเอาได้” ผล
จากการศึกษาก็สอดคลอ้งกับคาํสัมภาษณ์ดงักล่าว เพราะรูปประโยคท่ีใชใ้นการพูดสนทนาของ

นกัแสดงแต่ละคนนั้นจะเป็นบทสนทนาลกัษณถาม-ตอบสั้นๆไม่ก่ีบทสนทนาแลว้ก็เขา้สู่บทร้อง 

เน่ืองจากถา้นกัแสดงพดูนานๆเขา้อาจจะสรรหาถอ้ยคาํหรือมุกตลกไม่ได ้หรือหาทางลงคาํหรือปิด

การพดูไม่ไดก้็จะกลายเป็นมุกตลกฝืดไป อีกทั้งยงัสร้างความรําคาญให้กบัผูช้มอีกดว้ย นอกจากน้ี

การพดูในการแสดงทั้ง 5 คร้ังนั้นมีลกัษณะเน้ือหาทาํนองเดียวกนัแต่อาจแตกต่างท่ีถอ้ยคาํ 

 

  2.2.2 รูปแบบการส่ือสารการแสดงแบบอวจันภาษา  
จากการศึกษาพบว่า อวจันภาษาสาํหรับส่ือสารการแสดงท่ีสาํคญั สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การใชเ้สียงดนตรี การใช้ท่ารํา และการใชกิ้ริยาท่าทางอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น

รูปแบบการส่ือสารการแสดงท่ีใชป้ระกอบกบัการใชว้จันภาษาโดยเฉพาะการขบัร้อง ดงัน้ี 

 

   2.2.2.1. การส่ือสารการแสดงโดยการใช้ดนตรี  
การส่ือสารการแสดงโดยการใช้ดนตรี เคร่ืองดนตรีหลกัชิ้นสําคัญคือ              

กลองรํามะนา และเคร่ืองดนตรีประกอบท่ีใชป้ระกอบจงัหวะกลองรํามะนา คือ ฉิ่งและกรับ รวมทั้ ง
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การปรบมือประกอบจงัหวะ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีแสดงในส่วนของการใชด้นตรีไดแ้ก่ กลุ่มนักดนตรี และ

กลุ่มนักแสดง กลุ่มนักดนตรีจะทาํหน้าท่ีในส่วนของเคร่ืองดนตรี ส่วนกลุ่มนักแสดงจะใชก้าร

ปรบมือประกอบจงัหวะร่วมกบัการขบัร้องของนกัแสดง การส่ือสารการแสดงโดยการใชด้นตรีนั้น

จะใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีประกอบการขบัร้องและการบรรเลง ดงัน้ี 

    1.  การใช้ดนตรีประกอบกบัการขับร้อง  การใช้ดนตรีจะใช้

เม่ือนกัแสดงขบัร้องบทร้องในเพลงลาํตดัไดแ้ก่ กลอนโขยก และเพลงแหล่ รวมทั้ งการขบัร้องใน

ส่วนของบทลกูคู่ในแต่ละเพลงดว้ย ซ่ึงการใชด้นตรีประกอบการขบัร้องน้ีจะใชเ้ป็นระยะๆ เพ่ือช่วย

ให้การแสดงมีบรรยากาศสนุกสนานสลบักับการใชเ้สียงขับร้องแสดงเพียงอย่างเดียว ส่วนการ

ปรบมือนั้นจะใชร่้วมกบัดนตรีอ่ืนๆโดยเฉพาะเพลงพ้ืนบา้นคือ เพลงฉ่อยและเพลงอีแซว จะใชก้าร

ปรบมือเป็นจังหวะประกอบการขับร้องบทร้อง  โดยจะปรบมือเป็นจังหวะร่วมกับเสียงกลอง

รํามะนาและกลองตะโพน  

    2.  การใช้ดนตรีบรรเลง  ดนต รีบร ร เล ง คือ  กา รใช้

เสียงดนตรีบรรเลงเป็นทาํนองเพลงต่างๆและไม่ประกอบการขบัร้อง เคร่ืองดนตรีท่ีใชบ้รรเลงคือ

กลองรํามะนา(เคร่ืองดนตรีหลกั) ฉิ่งและกรับ(เคร่ืองดนตรีประกอบ) การใชด้นตรีบรรเลงปรากฎ

ใชส่ื้อสารในเหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนา และในเหตุการณ์ส่ือสารย่อยการตีกลอง

รํามะนาจบ จากการสัมภาษณ์วชัรินทร์ เผือกฉายา(2554)(นักดนตรีตีกลองรํามะนาและกลอง

ตะโพน) เสียงกลองรํามะนาจะมีเสียงหลกัอยู่ 2 เสียง คือ เสียงโจ๊ะกับเสียงทิง โดยจะตีกลอง

รํามะนาต่อเน่ืองกนัเป็นทาํนองเพลงท่ีเรียกว่าทาํนองเพลงออกภาษาไดแ้ก่ พม่า ลาว มอญ และแขก 

หวงัเต๊ะไดใ้หส้มัภาษณ์(วิชา  เชาวศิ์ลป์, 2543: 35) “เรียกช่ือทาํนองเพลงออกภาษาเหล่านี้ว่า หน้า
ทับพม่า หน้าทับลาว หน้าทับมอญ และหน้าทับแขก จากการศึกษาลกัษณะการตีกลองรํามะนาน้ัน
จะตีเป็นจังหวะต่อเน่ืองจนกระท่ังระยะเวลาเหมาะสมก็จะลงจังหวะด้วยเสียง ‘ทิง ทิง ทิง ทิง .... 
โจ๊ะ’ ” ถือเป็นอนัเสร็จสิ้นเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงนั้นๆ 

 

                                                             


 วิชา เชาวศิ์ลป์(2543: 35) กล่าวเพิ ่มอีกว่า “ช่ือหนา้ทบัต่างๆ เช่น หนา้ทบัพม่า ลาว มอญ โยน และหน้าทับแขก ท่ีสัมภาษณ์

นายหวงัเตะ๊นั้น เป็นหนา้ทบัเฉพาะท่ีใชใ้นการโหมโรงกลองรํามะนาของการแสดงลาํตดัเท่านั้น เน่ืองจากกระสวนจงัหวะ(Pattern)ของหน้าทับ

พม่า ลาว มอญ และแขก นั้นแตกต่างจากหนา้ทบัท่ีใชบ้รรเลงในดนตรีไทย” 
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   2.2.2.2 การส่ือสารการแสดงโดยการการใช้ท่ารํา  

การใช้ท่ารําสําหรับการส่ือสารการแสดงลาํตัดนั้ น เป็นการใช้ท่ารํา

ประกอบกบัการขบัร้องในช่วงการขบัร้องในส่วนบทร้องและบทลกูคู่ ท่ารําของนักแสดงแต่ละคน

อาจจะแตกต่างออกไปแต่จะเนน้ความสวยงามและเสริมลีลาของนักแสดงให้น่าสนใจเพ่ือให้ผูช้ม

ไดรั้บชมลกัษณะท่าทางท่ีสวยงามและอ่อนชอ้ยของนักแสดง ผูท่ี้ทาํหน้าท่ี คือ นักแสดงหลกั และ

นกัแสดงลกูคู่ นกัแสดงหลกัจะใชท้ั้งประกอบบทร้องของตวัเองและบทลูกคู่ของลูกคู่ร้องรับ ส่วน

นกัแสดงลกูคู่จะใชท่้ารําประกอบบทลกูคู่ การส่ือสารการแสดงโดยการใชท่้ารําน้ีพบปรากฏใชบ้าง

เหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การร้องออกตัว การร้องแหล่อวยพรและการร้อง     

ตอบโต ้เพ่ือแสดงใหผู้ช้มไดรั้บชม  

 ลกัษณะท่ารําท่ีใชแ้สดงลาํตดันั้ นเป็นท่าทางการรํายืนอยู่กบัท่ี ไม่มีการ

เดินไปเดินมา ท่ารําลกัษณะน้ีนางศรีนวล ขาํอาจ(2554) เรียกว่า “รําปักหลกั” กล่าวคือ การยนือยูก่บั

ท่ีแลว้ยอ่ลาํตวัตั้งแต่เอวลงมาเลก็นอ้ย เทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงตามแต่ถนัดเยื้องเฉียงไปขา้งหน้าห่างจาก

ลาํตวัพอสมควรเพ่ือรับนํ้ าหนักเวลาย่อตวั ร่างกายส่วนบนตั้งแต่เอวข้ึนไปจะเป็นส่วนท่ีขยบัตาม

ส่วนแขนทั้งสองขา้งจะวางตาํแหน่งในลกัษณะการตั้งวงขา้งลาํตวั ปลายมือเหนือกว่าศรีษะเล็กน้อย 

ในลกัษณะของท่ารําวงมาตรฐาน ให้เหมาะสมกบัการร้องและจงัหวะของกลองรํามะนา ดงัภาพ

ต่อไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 17 ท่ารําท่ีใชใ้นการแสดงลาํตดั ภาพถ่ายเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2553 
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นอกจากน้ียงัมีการใชท่้าทางรําประกอบเน้ือหาในบทร้อง ไดแ้ก่ ท่าช้ีนิ้ว 

และท่าพนมมือ  ดงัตวัอยา่ง 
 

บทร้อง:  กรประนมกม้ศีรษะขอคารวะอภิวาท  ผมช่ือณรงคค์รับวงญาติยงัไม่ฉลาดเลิศลน้(พนมมือไหว้)  

 ผมเป็นลาํตดัหดัทีหลงัช่ือดงัไม่กระฉ่อน ทาํนิทาํนองร้องกลอนกระแท่นกระท่อนเตม็ทน 

 (งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

   จากตวัอยา่งดงักล่าว การใชท่้าทางพนมมือประกอบเป็นท่ารําตามบทร้อง

ในบาทท่ีมีขอ้ความว่า “กรประนมกม้ศีรษะขอคารวะอภิวาท ผมช่ือณรงคค์รับวงญาติยงัไม่ฉลาด

เลิศลน้” นกัแสดงก็ใชท่้าทางบการพนมมือไหวด้ว้ยกิริยาอ่อนชอ้ย 

 

 การใช้ท่ารําเป็นการใช้อว ัจนภาษาท่าทางประกอบการขับร้องของ

นักแสดงทั้ งชายและหญิงซ่ึงจะเสริมลีลาให้การแสดงของนักแสดงน่าดูและน่าชมยิ ่งข้ึน การใช ้   

ท่ารําของนกัแสดงนั้นข้ึนอยูก่บัความพอใจของนกัแสดงว่าจะใชห้รือไม่ก็ได ้แต่นางศรีนวล ขาํอาจ

นั้นให้ความสําคัญกับการใชท่้ารําประกอบการขับร้อง เพราะจะทาํให้การแสดงน่าสนใจยิ ่งข้ึน

มากกว่าการยนืขบัร้องเพียงอยา่ง 

 

2.2.2.3 การส่ือสารการแสดงโดยการการใช้กริิยาท่าทางอืน่ๆ กิริยาท่าทาง

อ่ืนๆท่ีกลุ่มนักแสดงใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ การยิ ้ม การหัวเราะ การไหว ้และการเตน้ ซ่ึง

ปรากฏร่วมกนัและแตกต่างกนัในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร ดงัน้ี 

  1.  การยิม้ การยิ ้มนักแสดงทุกคนเม่ือยืนอยู่บนเวทีใน

ตาํแหน่งท่ียืนแสดงแมว้่าจะมีหน้าท่ีเป็นนักแสดงหลกั นักแสดงลูกคู่ หรือลูกคู่ ร้องรับก็ต้องมี

ใบหนา้ยิม้แยม้เสมอ   

  2.  การหัวเราะ การหัวเราะนักแสดงจะใชส่ื้อสารประการกับ

การพดู เม่ือถอ้ยคาํท่ีสนทนาสามารถสร้างความรู้สึกตลกขบขนั ทั้งน้ีเพ่ือให้ผูช้มรู้สึกว่าการแสดง

นั้นมีความสนุกและตลกดว้ย  
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  3.  การไหว้  การไหวน้กัแสดงแต่ละคนจะแสดงท่าทางการ

ไหวบ้นเวทีการแสดง 3 ลกัษณะ คือ นกัแสดงไหวค้รูท่ีตนเคารพก่อนท่ีจะแสดงการขบัร้องคร้ังแรก

ซ่ึงนกัแสดงอาจจะปฏิบติัหรือไม่ก็ได ้จากการสมัภาษณ์นกัแสดงบางคนท่ีแสดงท่าทางการไหวค้รู

บนเวที กล่าวว่า ส่วนใหญ่ครูผูท่ี้สอนตนเสียชีวิตไปแลว้จึงไหวเ้พ่ือแสดงความเคารพ และขอให้

การแสดงราบร่ืน นกัแสดงไหวผู้ช้มเม่ือข้ึนมายนืแสดงและจะทาํหน้าท่ีเป็นนักแสดงหลกัในลาํดบั

ถดัไป และนกัแสดงท่าทางการไหวป้ระกอบเน้ือหาของการทกัทายและเป็นส่วนหน่ึงของการใช ้ 

ท่ารํา  

  4. การเต้น การเตน้ของนักแสดงนั้นเป็นท่าทางท่ีใชแ้ทรก

การขบัร้อง เพ่ือตอ้งการสร้างความตลกขบขนัสนุกสนาน นกัแสดงท่ีทาํหนา้ท่ีจะเป็นนักแสดงตลก

หญิง ปรากฏใชใ้นเหตุการณ์ส่ือสารการแหล่อวยพร เน่ืองจากเหตุการณ์ส่ือสารน้ีใชท้าํนองเพลง

แหล่ ซ่ึงเป็นทาํนองเพลงท่ีมีจงัหวะเร็ว กระชั้นและมีเคร่ืองดนตรีประกอบการขบัร้อง ดงัตวัอยา่ง 

 

บทร้อง: ขออวยพรใหท่้านนะเจา้ภาพ  บงัเกิดลาภดงัประสงค ์

โดยเฉพาะท่ีเจาะจง   สมเจตจาํนงดงัเจตนา 

กิริยาท่าทางประกอบบทขบัร้อง: (นกัแสดงหญิง(หวานเยน็)ยนืเตน้ดา้นหนา้เวทีสุดติดกบัผูช้ม นกัดนตรี

    ช่วยขบัร้องกระทุง้จังหวะประกอบกบัเสียงกลองรํามะนา แลว้นักแสดง

    หญิง(ศรีนวล)เดินออกไปผลกัศีรษะของหวานเยน็) 
 (ศรีนวล)พูด:  ไปทาํอะไรวะนั่น 

 (หวานเยน็)พูด:  เม่ือกี้เธอยงัดิ้นเลย 

 (ศรีนวล)พูด:  แหล่ของไทยเราไม่มีดิ้น 

 (หวานเยน็)พูด:  จังหวะไทยๆเรายงัมีดิ้นเลย ขายรถยนต์ยงัมีดิ้นเลย ยืนสีจนรถถลอก อีรถ
    คันนั้นออกวันแรกกช็นเลย 

 (ศรีนวล)พูด:  อ๋อ ต้องมี    

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

                                                             


 ส่วนใหญ่เป็นนกัแสดงรุ่นอาวโุสและรุ่นกลางคนบางคน หากเป็นนกัแสดงรุ่นกลางคนบางคนและนักแสดง

วยัรุ่นและรุ่นเด็กไม่พบการไหวเ้พ่ือแสดงความเคารพครู เน่ืองจากนกัแสดงวยัรุ่นและวยัเด็กส่วนใหญ่ ครูผูส้อนลาํตดั กคื็อ นาง

ศรีนวล ขาํอาจ(หวัหน้าคณะ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



112 

 2.2.3 โครงสร้างของการใช้วจันภาษาโดยการขบัร้องและการพูด 
 เหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั จากการศึกษาสามารถ

สรุปโครงสร้างการใชว้จันภาษาโดยการขบัร้องและการพูดได ้โดยเฉพาะเหตุการณ์ส่ือสารชนิด

ประเภทการแสดง ไดแ้ก่ เหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหน้ากลอง การร้องออกตวั การร้องแหล่

อวยพร และการร้องตอบโต้ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีรูปแบบการส่ือสารการใช้วจันภาษา

ซบัซ้อนกว่าเหตุการณ์ส่ือสารชนิดประเภทการประกาศคือ การโหมโรงกลองรํามะนาและการ     

จบการแสดงซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีใชรู้ปแบบการส่ือสารการแสดงท่ีไม่ซบัซอ้น กล่าวคือเหตุการณ์

ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนาใชด้นตรีเป็นรูปแบบการส่ือสารการแสดงหลกั ส่วนเหตุการณ์

ส่ือสารการจบการแสดงใชก้ารพดูและดนตรีเป็นรูปแบบการส่ือสารการแสดงหลกั ดงันั้น ผูว้ิจยัจะ

เสนอเหตุการณ์ส่ือสารชนิดของเหตุการณ์ประเภทการแสดงท่ีมีโครงสร้างของการใชว้จันภาษาโดย

การขบัร้องและการพูดในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 4 เหตุการณ์ ไดแ้ก่เหตุการณ์ส่ือสารการร้อง

เกร่ินหน้ากลอง เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตัว เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพรและ

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 

 2.2.3.1 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหน้ากลอง 
 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหนา้กลองน้ีเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีใช ้   

วจันภาษาคือการขบัร้องเป็นหลกั ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีคือนักแสดงชายจาํนวน 1 หรือ 2 คน สามารถสรุป

เป็นแผนผงัโครงสร้างการใชว้จันภาษาโดยการขบัร้อง ดงัน้ี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



113 

 
 

ภาพท่ี 18 แผนผงัโครงสร้างของการใชว้จันภาษาโดยการขบัร้องในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหนา้กลอง 

 

  จากแผนผงัโครงสร้างขา้งตน้ในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหน้ากลอง 

การแสดงจะเร่ิมตน้ขบัร้องดว้ยการข้ึนตน้ดว้ยบทสร้อยเพลงจาํนวน 1 รอบ แลว้ลกูคู่ร้องรับบทลกูคู่

ซํ้ าทั้งหมด 2 รอบ นักแสดงคนเดิมก็จะขบัร้องบทร้องดว้ยกลอนสุภาพจาํนวน 8 บท แลว้ปิดทา้ย

ดว้ยบทลกูคู่อีกคร้ัง หากการแสดงลาํตดัไปแสดงเน่ืองในงานห้าธนัวามหาราช ก็จะมีการเพิ่มบท

ร้องท่ีมีเน้ือหาทาํนองเดียวกนัและแต่งดว้ยกลอนสุภาพ แต่จะเปล่ียนนักแสดงเป็นนักแสดงชายอีก

คนก็จะขบัร้องบทร้องแลว้วนซํ้ าในลกัษณะเดียวกนัจนกว่าจะจบบทร้องท่ีใชแ้สดงก็จะเปล่ียนการ

แสดงลาํดบัถดัไปก็คือการแสดงในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั 

 

  2.2.3.2 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั 
  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัน้ีเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีใชว้จันภาษาทั้ ง

การขบัร้องและการพดู การขบัร้องเป็นรูปแบบหลกัส่วนการพูดจะเป็นรูปแบบเสริม ผูท่ี้ทาํหน้าท่ี

คือนกัแสดงทั้งชายและหญิงจะออกมายนืแสดงตวัทีละคน นักแสดงแต่ละคนจะมีรูปแบบการการ

ขบัร้องดว้ยเพลงลาํตดัเหมือนกนั เพลงลาํตดัประกอบดว้ยบทสร้อยเพลงและบทร้อง บทร้องนั้นจะ

แต่งดว้ยกลอนเดินสิบ กลอนเดินแปดและกลอนโขยก ผูว้ิจยัจะอธิบายโครงสร้างการใชว้จันภาษา
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โดยการขบัร้องดว้ยการระบุกลอนท่ีใชใ้นเพลงลาํตดัประเภทต่างๆ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นโครงสร้างของ

การใชว้จันภาษาโดยการขบัร้องอยา่งเป็นระบบชดัเจน สามารถสรุปเป็นแผนผงัโครงสร้างการใช ้ 

วจันภาษาโดยการขบัร้องและการพดู ดงัน้ี 

 

 

ภาพท่ี 19 แผนผงัโครงสร้างของการใชว้จันภาษาโดยการขบัร้องและการพูด ในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั 
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  จากแผนผงัโครงสร้างขา้งตน้เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั นักแสดง

หลกัแต่ละคนท่ีทาํหนา้ท่ีออกมายนืแสดงตวันั้นจะมีรูปแบบการใชว้จันภาษาเป็นระบบเหมือนกนั 

โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่การข้ึนตน้ดว้ยการพดู พดูทกัทายผูช้มการแสดง ต่อดว้ยการขบัร้องบทสร้อยเพลง

นาํจาํนวน 1 รอบ เพ่ือใหล้กูคู่ร้องรับทวนซํ้ าอีก 2 รอบ นกัแสดงหลกัก็จะขบัร้องบทร้องดว้ยกลอน

เดินสิบ 4-6 วรรคแลว้จึงต่อดว้ยกลอนเดินแปดประมาณ 10 วรรคซ่ึงอาจจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบั

เน้ือความ หรืออาจจะร้องกลอนโขยกต่อจากกลอนเดินสิบ หรือร้องเฉพาะกลอนเดินสิบเพียงอย่าง

เดียว แต่ทุกคร้ังจะตอ้งลงเพลงดว้ยกลอนเดินสิบประมาณ 2-4 วรรค เพ่ือส่งใหล้กูคู่ร้องรับและนัก

ดนตรีแสดงต่อในบทลกูคู่ จากนั้นนกัแสดงหลกัคนเดิมก็จะขบัร้องบทร้องท่ีมีเน้ือหาใจความใหม่

ดว้ยดว้ยกลอนเดินแปดหรือกลอนเดินสิบ แลว้ต่อดว้ยกลอนโขยกและลงเพลงดว้ยกลอนเดินสิบ

เพ่ือส่งให้ลูกคู่ ร้องรับกับนักดนตรีแสดงปิดท้ายการขบัร้อง แลว้นักแสดงหลกัก็ใช้การพูด พูด

ขอบคุณผูช้มและ พดูแนะนาํนกัแสดงคนถดัไปข้ึนมาทาํการแสดงต่อซ่ึงถือเป็นจุดสิ้นสุดการแสดง

ของนกัแสดงหน่ึงคนท่ีออกมาแสดงในเหตุการณ์ส่ือสารน้ี แลว้จึงจะผลดัเปล่ียนให้นักแสดงลาํดบั

ถดัไปข้ึนมายืนแสดงในลกัษณะเดียวกัน จนกระทั ่งครบจาํนวนนักแสดงหลกัท่ีทาํหน้าท่ีใน

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั 

 

  2.2.3.3 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพร 
  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพรพบการใชว้จันภาษาโดยการขบัร้อง

และการพดู การขบัร้องเป็นรูปแบบหลกัและการพดูแทรกเป็นรูปแบบเสริม เหตุการณ์ส่ือสารน้ีจะมี

เฉพาะบทร้อง ไม่มีบทลกูคู่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีคือ นกัแสดงหญิงจาํนวน 1 หรือ 2 คน และอาจมีนักแสดง

หญิงอีก 2 คนใชก้ารพดูแทรก สามารถสรุปเป็นแผนผงัโครงสร้างการใชว้จันภาษาโดยการขบัร้อง

และการพดูดงัน้ี 

                                                             
  การลงเพลง คือ การร้องทอดเสียงใหช้า้ลงในบาทสุดทา้ยของกลอนเพ่ือแจ้งให้ลูกคู่ ร้องรับและนักดนตรีเตรียม

ตวัร้องบทลูกคู่ 
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ภาพท่ี 20 แผนผงัโครงสร้างของการใชว้จันภาษาโดยการขบัร้องและการพูด ในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่

 อวยพร 

  จากแผนผงัโครงสร้างขา้งตน้ เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพรจะ

เร่ิมตน้ดว้การพดูเปิดในลกัษณะการสนทนาถาม-ตอบของนกัแสดงจาํนวน 3 คน ต่อดว้ยการขบัร้อง

บทร้องซ่ึงเป็นเพลงแหล่ดว้ยกลอนสุภาพจาํนวน 2 บาท ก็จะมีการพูดแทรกจงัหวะการขบัร้องใน

ลกัษณะสนทนาถามตอบของนักแสดงหญิง 2 คน แลว้นักแสดงหญิงคนเดิมก็จะขับร้องต่อ

จนกระทัง่สิ้นสุดเหตุการณ์ส่ือสารน้ี  
 

  2.2.3.4 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต้ 
  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตพ้บการใชว้จันภาษาโดยการขบัร้องและ

การพดู การขบัร้องเป็นรูปแบบหลกัและการพูดเป็นรูปแบบเสริม ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีแสดงคือนักแสดง

หลกัทั้ งชายและหญิงสลบักนัขับร้อง เหตุการณ์น้ีจะใช้เน้ือหาของการส่ือสารดาํเนินการแสดง 

ตั้งแต่การร้องเก้ียว การร้องแกเ้ก้ียว การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้องด่า การร้องด่าตอบ การร้อง

โต้ตอบผูกเร่ืองสั้ น และการร้องกลอนต่อเบ็ดเตล็ด เน้ือหาดังกล่าวจะใช้เพลงลาํตัดและเพลง

พ้ืนบา้นไดแ้ก่เพลงพวงมาลยั เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงแหล่ ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นโครงสร้าง

ของการใชว้จันภาษาโดยการขบัร้องและการพดูดงัน้ี 
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ภาพท่ี 21 แผนผงัโครงสร้างของการใชว้จันภาษาโดยการขบัร้องและการพูดในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้ 
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  จากแผนผงัโครงสร้างขา้งตน้รูปแบบการใชว้จันภาษาจะเร่ิมตน้ดว้ยการ

พดูเปิดเหตุการณ์ส่ือสารก่อน แลว้นกัแสดงหญิงจะขบัร้องดว้ยเพลงแหล่ท่ีมีเน้ือหาการกระทบกระ

เทียบ เพลงลาํตดัและเพลงพวงมาลยัใชข้บัร้องเน้ือหาการเก้ียว และเน้ือหาการร้องแกเ้ก้ียว การร้อง

ว่า การร้องว่าตอบและการร้องด่าตอบก็จะใชเ้พลงลาํตดัขบัร้อง ต่อดว้ยเน้ือหาท่ีผกูเป็นเร่ืองราวก็จะ

ใชเ้พลงเร่ิมจากเพลงฉ่อยและต่อดว้ยเพลงอีแซว และการแสดงบางคร้ังอาจจะสลบัดว้ยกลอนต่อคือ

กลอนท่ีผลดักนัดน้คาํกลอนคนละวรรคเน้ือหาจึงข้ึนอยูก่บัคาํท่ีนาํมาต่อ ส่วนการพูดจะพบการพูด

จะแทรก เม่ือตอ้งเปล่ียนเพลงท่ีใชแ้สดงแต่ละเพลง  การขบัร้องเพลงแต่ละเพลงก็จะขบัร้องลาํร้อง

ของแต่ละเพลง หากเป็นเพลงลาํตดัก็จะเร่ิมตั้งแต่บทสร้อยเพลง ลกูคู่ร้องรับบทลกูคู่ บทร้อง บทลูก

คู่กบับทร้องก็จะขบัร้องสลบักนั ส่วนเพลงพวงมาลยั เพลงฉ่อย เพลงอีแซวก็จะเร่ิมขบัร้องบทร้อง

สลบักบับทลกูคู่ และเพลงแหล่ขบัร้องเฉพาะบทร้องเพียงอยา่งเดียว โครงสร้างการใชว้จันภาษาโดย

การพูดและการขับร้องขา้งต้นในเหตุการณ์ส่ือสารน้ีสามารถยืดหยุ่นด้วยการตดัทอนบทร้องแต่

ยงัคงเพลงท่ีใชข้บัร้อง และอาจจะตดัเน้ือหาของการส่ือสารการแสดงบางเหตุการณ์ออกแต่ยงัคง

เพลงลาํตดักบัเพลงพ้ืนบา้นไว ้

 

2.3 บรรทัดฐานของการตคีวาม(norm of interpretation)  

บรรทัดฐานของการตีความ หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจทั ่วไปท่ีมีอยู่ร่วมกันระหว่าง

นกัแสดงกบัผูช้มการแสดง เพ่ือท่ีจะใชตี้ความสารท่ีใชใ้นการส่ือสารการแสดงไดอ้ยา่งชดัเจน ผูว้ิจยั

พบว่าบรรทดัฐานของการตีความท่ีปรากฏในแต่ละเหตุการณ์มีลกัษณะร่วมกนั ดงัน้ี 

 2.3.1 การแต่งกาย การแต่งหนา้ การจดัแต่งทรงผมของกลุ่มนักแสดงท่ีเกิดข้ึนบน

พ้ืนท่ีเวทีการแสดงไม่ใช่วิถีชีวิตประจาํวนัของผูแ้สดง แต่เป็นการตกแต่งเพ่ือการแสดง 

 2.3.2 เม่ือนกัดนตรีตีกลองรํามะนา ผูช้มการแสดงทราบไดท้นัทีว่าการแสดงลาํตดั

ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนแลว้ ทั้งน้ีเพราะการตีกลองรํามะนาเป็นการประกาศให้ผูช้มภายในบริเวณสถานท่ี

แสดงทราบว่ามีการแสดง 

 2.3.3 การท่ีคณะลาํตดัหวงัเต๊ะไม่มีการร้องไหวค้รูหรือเทพเจา้ข้ึนตน้การแสดงการ

ขบัร้องหลงัเสียงดนตรีกลองรํามะนาโหมโรงเสร็จ แต่จะใชก้ารร้องสดุดีพระมหากษัตริยแ์ทน 

เน่ืองจากการแสดงลาํตดัเป็นการแสดงท่ีมีพ้ืนเพมาจากกลุ่มคนท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม และนกัแสดง
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บางคนท่ีร่วมแสดงก็นบัถือศาสนาอิสลามดว้ย จึงไม่สามารถแสดงความเคารพเทพเจา้ในศาสนาอ่ืน

ได ้  

 2.3.4 การออ้นขอรางวลัจากผูช้มท่ีเกิดข้ึนจากการแสดงบนเวทีนั้นไม่ไดเ้ป็นการ

ปฏิบติัท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของนกัแสดง แต่เป็นธรรมเนียมในการแสดงลาํตดั  

  2.3.5 การใชค้าํถอ้ยเก่ียวกบัเร่ืองเพศ คาํหยาบ บนเวที ไดรั้บการยกเวน้ว่าสามารถ

นาํมาใชแ้สดงไดท้ั้งน้ีเพราะเป็นการนาํมาใชเ้พ่ือผลอนัดีงาม คือสร้างความสนุกสนานใหแ้ก่ผูช้ม  

  2.3.6 การท่ีเจา้ภาพจดัการแสดงลาํตดัข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองงานพิธีของตนเองหรือ 

เพ่ือให้ผูอ่ื้นร่วมงานไดรั้บความบนัเทิงนั้นทาํให้คนทัว่ไปทราบว่าเจา้ภาพเป็นผูมี้หน้ามีตาและมี

เกียรติในสงัคมจึงสามารถจดัการแสดงดงักล่าวใหแ้ก่คนทัว่ไปชมได ้

  

2.4 ลาํดับวจันกรรม(act sequence)  
ลาํดบัวจันกรรม หมายถึง การเรียงลาํดบัวจันกรรมส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเหตุการณ์

ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั ผูว้ิจยัจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 

วจันกรรมส่ือสารการแสดงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร การลาํดับวจันกรรมในแต่ละ

เหตุการณ์ส่ือสาร และวจันกรรมส่ือสารท่ีใชร่้วมกนัในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร ดงัรายละเอียดน้ี 

 

 2.4.1 วจันกรรมส่ือสารการแสดงที่เกดิขึน้ในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร 
จากการศึกษาขอ้มลูการแสดงลาํตดัทั้ง 5 คร้ัง วจันกรรมส่ือสารท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ

เหตุการณ์ส่ือสารจะมีจาํนวน 31 วจันกรรม ไดแ้ก่การประกาศ การเชิญชวน การสรรเสริญ การ

สญัญา การเนน้ย ํ้ า การทกัทาย การแนะนาํ การขออภยั การสั ่ง การอวยพร การเรียกขาน การต่อว่า 

การถาม-ตอบ การหยอกเยา้ การอธิบาย การอา้งถึง การเสนอ การเก้ียว การเล่าเร่ือง การขอบคุณ 

การแสดงความเคารพ การสั ่งสอน การทา้ทาย การขอร้อง การชม การถ่อมตน การแสดงความ

ตอ้งการ การขออนุญาต การแกต้วั การใหส้ญัญาณและการกล่าวลา มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. วจันกรรมการประกาศ   วจันกรรมการประกาศเป็นวจันกรรมท่ี

นกัดนตรีและนกัแสดงเจตนาจะแจง้ให้นักแสดงและผูช้มการแสดงรับทราบว่าลาํดบัขั้นตอนการ

แสดงลาํตดั ตั้ งแต่ประกาศเร่ิมตน้การแสดง ใครเป็นผูแ้สดงลาํดบัถดัไป  เพลงต่อไปแสดงเพลง
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อะไร แจง้ว่ามีผูช้มให้รางวลั แจง้ว่าใครคือเจา้ภาพ  แจง้สถานท่ีแสดง แจง้เจา้ภาพหมดเวลาการ

แสดง จนกระทัง่ประกาศจบการแสดง ส่วนของการประกาศเร่ิมตน้การแสดงกบัจบการแสดงนั้น 

ผูท้าํหนา้ท่ีประกาศคือนกัดนตรีจะตีกลองรํามะนา ฉิ่งและกรับ มีการใชภ้าษาเพ่ือแสดงการประกาศ

ดว้ยการใชเ้สียงดนตรีบรรเลงเป็นทาํนองเพลงใหผู้ช้มไดรั้บทราบว่าการแสดงลาํตดัไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้

และการแสดงลาํตดัไดเ้สร็จสิ้นแลว้ ส่วนนกัแสดงจะมีการใชถ้อ้ยคาํเพ่ือแสดงการประกาศโดยใช้

วิธีการขบัร้องและการพูด เช่นคาํว่า “ขอประกาศ” , ประโยคท่ีขบัร้องว่า “น่ีมนัไดเ้วลา...” และ

อาจจะมีการใชถ้อ้ยคาํอ่ืนแทรกเพ่ือแจง้รายละเอียดบางอยา่ง ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ณรงค)์พูด: อย่าลืมนะครับงวดหน้า 20 
 (ปรีชา)พูด: ข้างบนหรือข้างล่าง 
 (ณรงค)์พูด: ล่าง บนเลย  พอแล้วเอาแค่น้ีก่อน  

 (ปรีชา)พูด: โอ้วันน้ีหลวงพ่อท่านอุตส่าห์มายนืด ูนิมนต์เลยครับ ข้างหน้าเลย 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

(2) (ปรีชากบัต๋อย)ร้อง: นู่นหนูหนูเดินถือรางวัลมา ถึงว่าต้องไปไป 

    ไดร้างวลัมายีสิ่บบาท มึงจะประกาศไปทาํไม 

    ได้รางวัลมายีสิ่บบาท ขอประกาศทั่วทั่วไป 
    ................................... 

 (ศรีนวล)ร้อง: อยากจะถามคุณแหวนท่านเจา้ภาพใหญ่ น่ีมันได้เวลาจวนก็เวลาตามที่สัญญากันเอาไว้ 
(ศรีนวล)พูด: พูดก่อนแล้วกัน ร้องเดี๋ยวมันจะไปเร่ือยๆ กข็อขอบคุณทางคณะเจ้าภาพ โดยเฉพาะคุณ  

แหวนเลีย้งดปููเส่ือเป็นอย่างดี เราบอกว่าเราเล่นแค่ 2 ช่ัวโมง วันนี้เล่น 2 ช่ัวโมงคร่ึง 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 (3) (ศรีนวล)พูด: เอาไว้โอกาสหน้าค่อยพบกันนะคะ วันนี้ถ้าหยาบคายไปบ้างกต้็องขออภยัค่ะ 
(นกัแสดงทุกคน): (พนมมือไหวล้า) 

(ศรีนวล)พูด: ถ้าหยาบคายกต้็องขออภยัด้วยนะคะ(พนมมือไหว)้ 

(นกัดนตรี) : (ตีกลองรํามะนา ฉ่ิง กรับ) 
(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 
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วจันกรรมการประกาศน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 4 เหตุการณ์ 

คือ การร้องโหมโรงกลองรํามะนา การร้องออกตวั(1) การร้องตอบโต(้2)และจบการแสดง(3) 

 

2. วจันกรรมการเชิญชวน วจันกรรมการเชิญชวนเป็นวจันกรรมท่ี

นักแสดงกล่าวเชิญชวนให้ผูช้มการแสดงและนักแสดงร่วมกันแสดงความเคารพต่อสถาบัน

พระมหากษัตริยข์องไทยในปัจจุบัน คือ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

รวมทั้งการชวนผูช้มมารับชมการแสดง อาจจะมีการชวนใหผู้ช้มร่วมกนัอนุรักษก์ารแสดงพ้ืนบา้น 

มีการใชถ้อ้ยคาํเพ่ือแสดงการเชิญชวนเช่น คาํว่า “อยา่ละเลยจงเทิดทูน” “จงนิ่งนั ่ง” “มาร่วม” “เชิญ

ชม” “เชิญมา”  “นิมนต”์ เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ณรงค)์ร้อง: โอเ้จา้พวงสุมณฑา  สุมณฑาประชาเอ๋ย 

อย่าละเลยจงเทิดทูน เอ่อเออเอิงเอ่ยเอยนเรนทร์ศูรย์เอย 
(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

(2) (มาเรียม)ร้อง: ยาบินติยายาบิ่นติยา  หนูมาใหท่้านชม 

   น่ิงน่ังฟังก่อนเชิญมาพักผ่อน  เชิญท่านมาหย่อนอารมณ์ 
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 (3) (ปรีชา)พูด:  โอ้วันนี้หลวงพ่อท่านอุตส่าห์มายืนด ูนิมนต์เลยครับ ข้างหน้าเลย 

(ณรงค)์พูด: เอางัน้เลย 

(ปรีชา)พูด: เอ้าท่านชอบ เผ่ือท่านจะได้ติดต่องานเราพ่ีก ็
(ณรงค)์พูด: งานล้างป่าช้ากไ็ด้ 

(ปรีชา)พูด: นิมนต์ดูได้นะครับ ลาํตดัเราไม่หยาบโลนนะครับ แต่อาจจะเจ็บสักนิดนึง 
(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

(4) (เสมียน)ร้อง: ผูช้ายข้ีเกียจน่ีออกมาร้องเกร่ิน พวกผู้ชายเขามาเชิญแม่อย่าเฉไฉ 

   ขอให้แม่แหวกม่านโผล่หน้ามา แล้วก็ออกมาว่ากับพี่เสียไวไว 
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

                                                             
 ดงัตวัอย่างท่ีปรากฏในตวัอย่างท่ี 1 
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   วจันกรรมการเชิญชวนน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 2 เหตุการณ์ 

คือ การร้องเกร่ินหนา้กลอง(1) การร้องออกตวั(2และ3)และการร้องตอบโต ้

 

3. วจันกรรมการสรรเสริญ วจันกรรมการสรรเสริญเป็นวจันกรรม

ท่ีนกัแสดงชายขบัร้อง เพ่ือกล่าวแสดงความเคารพ ยกย่อง เทิดทูนพระมหากษตัริยท่ี์พระองค์ทรง

งานต่างๆมากมายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนชาวไทยท่ีเดือดร้อน มีการใช้ภาษาเพ่ือแสดงการ

สรรเสริญ ไดแ้ก่ การใชค้าํราชาศพัท ์เช่นคาํว่า “พระเมตตา” “พระราชทาน” “นํ้ าพระทยั” เป็นตน้ 

การใชภ้าษาเปรียบเทียบเช่นคาํว่า “ยิง่กว่าแสงอุษาส่องราศรี” “ร้อนเป็นไฟน่าประหลาดเป็นหยาด

เยน็” และการใชค้าํศพัท ์เช่นคาํว่า “ขอเคารพ” “สดุดี” เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ณรงค)์ร้อง: ขอเดชะพระองค์เออเอ่อเอิงเอ่ิงเอยทรงสวัสดิ์ พูนพิพัฒน์พระชนม์มงคลเด่น 
  สวมสร้อยศรีตรีรัตน์พิพัฒน์เพ็ญ  พระทรงเป็นม่ิงขวัญนิรันดร 
  ....................................................  ......................................... 

(เสมียน)ร้อง: ศุภฤกษเ์ลิศแลว้แกว้จกัรี  จกัรราศีหมุนวนชนาพรรษา 

  หมุนนบักลบัมาหา้ธนัวา  เฉลิมพระชนมพรรษาประมุกไทย 

  เกล้าหม่อมฉันอัญชุลีสดุดีนพ ขอเคารพสูงส่งองค์มไห 
 (งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

 วจันกรรมการสรรเสริญน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารเพียงเหตุการณ์เดียว 

คือ การร้องเกร่ินหนา้กลอง(1) 

 

  4.  วจันกรรมการสัญญา  วจันกรรมการสัญญาเป็นวจันกรรมท่ี

นักแสดงชายกล่าวถอ้ยคาํสัญญาว่าจะกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้เห็นถึงความจงรักภักดี แด่องค์

พระมหากษตัริย ์อาทิ สามคัคีกนัปกป้องภยนัตรายจากศตัรู และจะมีความสามคัคีกนัไม่แบ่งแยก

กนัเอง  รวมทั้งนกัแสดงหญิงท่ีเป็นนกัแสดงเด็ก กล่าวคาํสญัญากบัผูช้มการแสดงว่าจะขบัร้องลาํตดั

ใหดี้ใหเ้ก่งกว่าการขบัร้องคร้ังน้ี มีการใชถ้อ้ยคาํเพ่ือแสดงการสัญญา ไดแ้ก่ คาํว่า “ขอปฏิญาณ...” 

และ“จะกลบัไปหดัมาใหม่” ดงัตวัอยา่ง 
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(1) (ณรงค)์ร้อง: พวกเราเหล่าลูกเสือเช้ือชาวบา้น ขอปฏิญาณต่อองค์พระทรงสอน 
  จะรักษาเอกราชชาติถาวร  ถ้าดัสกรรุกร้ํากระหน่ําไทย 
  จะสามัคคกีอดคอกันต่อต้าน  อีกพวกเราชาวบ้านทั่วทั้งหลาย 
  อย่าได้แตกแยกกันช้ันทําลาย         ไทยต่อไทยมาฆ่ากันเอ่อเอิงเอ่ิงเอยน้ันไม่ดเีอย 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ. ชลบุรี) 

(2) (นอ้งมายด)์ร้อง: ตอ้งขออภยัท่านผูฟั้งหนูร้องยงัไม่ชดั ถ้าพลาดผิดติดขัดหนูจะกลับไปหัดมาใหม่ 
  จะกลับไปหัดให้ดีจะทําให้มีช่ือเสียง ถา้รางวลัไม่มาจะไม่หาว่าลาํเอียงหนูขอแค่ 

เพียงกาํลงัใจ 

 (3) (ปรีชา)พูด: แหม! ตาถึงนะ แกเน่ีย 

 (ต๋อย)พูด: มนัดีๆ หลายอย่างไอ้ชากูจะบอกให้ 

 (ปรีชา)พูด: ดียงัไง 

 (ต๋อย)พูด: เดี๋ยวตอนเลิกกจูะบอกมึง 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

วจันกรรมการสญัญาน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 3 เหตุการณ์ คือ 

การร้องเกร่ินหนา้กลอง(1)และการร้องออกตวั(2)และการร้องตอบโต(้3) 

 

  5.  วจันกรรมการเน้นยํา้  วัจนกรรมเน้นย ํ้ า เป็นวัจนกรรมท่ี

นกัแสดงและลกูคู่ร้องรับเจตนากล่าวซํ้ าขอ้ความเดิมท่ีเคยกล่าวมาแลว้เพ่ือเน้นย ํ้ าให้ชดัเจนยิ ่งข้ึน

และเพิ่มจงัหวะในการขบัร้อง การเนน้ย ํ้ าในท่ีน้ีมี 2 ลกัษณะ คือ การขบัร้องหรือการพูดซํ้ าขอ้ความ

เดิมบางถอ้ยคาํและขอ้ความเดิมทั้งหมดแลว้จึงเพิ่มขอ้ความใหม่ เพ่ือกล่าวย ํ้ าความให้ชดัเจนยิ ่งข้ึน 

และการขบัร้องซํ้ าขอ้ความเดิมจาํนวน 2 คร้ังในบทลกูคู่ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีคือลกูคู่ร้องรับเพ่ือเพิ่มจงัหวะ

ในการขบัร้องดงัตวัอยา่ง 

 

(1) บทสร้อยเพลง(ณรงค)์ร้อง: โอเ้จา้พวงสุมณฑา  มณฑาประชาเอ๋ย 

   อยา่ละเลยจงเทิดทูน เอ่อเออเอิ ้งเอยนเรศูรยเ์อย 

บทลูกคู่(ลูกคู่ร้องรับ)ร้อง: โอ้เจ้าพวงสุมณฑา  มณฑาประชาเอ๋ย(ซ้ําทั้งบาท2 รอบ) 
   อย่าละเลยจงเทิดทูน เอ่อเออเอิงเอยนเรศูรย์เอย(ซ้ําทั้งบท 2รอบ) 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 
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(2) (ณรงค)์พูด: กระดุม กระดุม กระดุมมหาหล่อ เขาเขียนไว้ เขียนไว้ท่ีโคนต้น   

       (งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

(3) (หวานเยน็)ร้อง: เขาไปคนเดียว ไปเที่ยวตามตรอก เขาจะเดินออก แกจะเดินเขา้ 

   เขาไปคนเดียว ไปเที่ยวตามซ่อง น่ีเขามีลูกนอ้ง แกจะล่อแม่เลา้ 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

 วจันกรรมการเนน้ย ํ้ าน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 3 เหตุการณ์ คือ 

การร้องเกร่ินหนา้กลอง(1) การร้องออกตวั(2) และการร้องตอบโต(้3) 

 

  6. วจันกรรมการทักทาย  วจันกรรมการทกัทายเป็นวจันกรรมท่ี

นกัแสดงเจตนากล่าวถอ้ยคาํทกัทายกบัผูช้มการแสดง เม่ือนกัแสดงข้ึนมายนืแสดงบนเวทีคร้ังแรก มี

การใชถ้อ้ยคาํเพ่ือแสดงการทกัทาย เช่น คาํว่า “กราบสวสัดี” “สวสัดี”  “สวสัดีมีชยั” เป็นตน้ รวมทั้ง

การใชท่้าทางยกมือไหวท้ั้งประกอบพดูและขบัร้องทกัทาย ดงัตวัอยา่ง 

 

 (1) (เสมียน)พูด: เอาละครับ กก็ราบสวัสดีบรรดาท่านผู้ฟังและผู้มีเกียรติทุกๆท่านด้วยนะครับ กเ็ป็น 
การแสดงลาํตดัพร้อมด้วยแม่ศรีนวล ถ้าการแสดงในคืนนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัย
ด้วยนะครับ 

 (2) (ขวญัตา)ร้อง:  สองกรข้ึนประนมพร้อมกบักม้เกศี ท่านผูช้มท่ีน่ีสวัสดีทุกทุกท่าน 

ขอใหท่้านมีความสุขใหท่้านสนุกสบาย ทั้งท่านหญิงท่านชายหนูเป็นฝ่ายบริการ 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

(3) (ต๋อย)พูด: ครับกก็ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน ผมขึน้มาทีหลังคงเข้าใจว่าผมเก่งนะครับ ก ็
ไม่เก่งหรอกครับ กอ็าศัยรูปร่างดีหน่อยนะครับ  

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

 วจันกรรมการทกัทายน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 2 เหตุการณ์ 

คือ การร้องออกตวั(1และ2) และการร้องตอบโต(้3) 
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  7.  วจันกรรมการแนะนํา  วจันกรรมการแนะนาํเป็นวจันกรรมท่ี

นกัแสดงเจตนาแนะนาํช่ือคณะลาํตดั และแนะนาํนักแสดงให้ผูช้มไดรู้้จกันักแสดงท่ีจะทาํหน้าท่ี

แสดงในลาํดบัถดัไป การแนะนาํน้ีนกัแสดงท่ีแสดงแลว้จะพูดแนะนาํนักแสดงคนถดัไป พร้อมทั้ ง

บอกคุณสมบติัของนกัแสดง รวมถึงนกัแสดงแนะนาํตนเองผ่านการขบัร้อง การใชภ้าษาเพ่ือแสดง

การแนะนาํ เช่น คาํว่า “คนน้ีก็เป็น” “ขอเชิญพบกบั” “ดิฉันน่ีหรือช่ือ”  “คืนน้ีก็เป็นลาํตดัคณะ...” 

“ขอเชิญท่านพบกบั...” เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ขวญัตา)พูด: ค่ะกก็ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่าน คนืน้ีก็เป็นลําตัดคณะหวังเต๊ะพร้อมด้วยแม่ศรีนวล ถ้า 
 การแสดงขาดตกบกพร่องส่ิงหน่ึงส่ิงใดกข็ออภยัด้วยนะคะ 
 .................................................................................................... ..................... 
 จ๊ะ  ก็จะเรียกขึ้นมาอีกคนนะคะ คนน้ีก็เป็นอาจารย์สอนนาฏศิลป์อยู่ที่  คลอง13 รังสิต 
 อาจารย์พัชรีเลยค่ะ ขอเชิญพบกับพีพ่ัชรีได้เลยค่ะ  
 

(2) (ศรีนวล)ร้อง:  มาละโหวยมาละวา  มาละโหวยมาละวา 

  ดิฉันน่ีหรือช่ือศรีนวล ขอเชิญชวนท่านทศันา 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

(3) (ปรีชา)พูด: ลงไปซะที ตอนน้ีก็ขอท่านพบกับหวังต๋อยลูกหวังเต๊ะครับ คนนี้กเ็ดก็ฝากเหมือนกัน  
เมียเขาฝากมา ฝากตัง้แต่ตอนไม่เลิกเหล้า จนตอนนี้เลิกเหล้าไปแล้ว 

 (งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

 วจันกรรมการแนะนาํน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 2 เหตุการณ์ 

คือ การร้องออกตวั(1และ2) และการร้องตอบโต(้3) 

   

  8.  วจันกรรมการขออภัย  วจันกรรมการขออภยัเป็นวจันกรรมท่ี

นกัแสดงแต่ละคนเจตนาจะใชก้ล่าวขออภยัแก่ผูช้มการแสดงก่อนท่ีจะเร่ิมตน้การแสดงการขบัร้อง

เพลงลาํตดั เพ่ือขออภัยล่วงหน้าหากการแสดงท่ีจะแสดงต่อไป ไม่ว่าจะเป็นนํ้ าเสียงท่ีใชข้ับร้อง 

เน้ือหาท่ีใชข้บัร้อง หรือท่าทางการแสดง และนกัแสดงท่ีเป็นหวัหนา้คณะจะใชก้ารกล่าวขออภยัแก่

ผูช้ม เพ่ือแจง้ว่าสาเหตุท่ีหวงัเต๊ะไม่ไดม้าร่วมแสดงลาํตดัการแสดงคร้ังนั้นๆ ขออภยัเพ่ือท่ีจะแนะนาํ
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นกัแสดงเด็กท่ีเพิ่งเร่ิมหดัแสดง คือนอ้งมายด ์หรือการแสดงบางคร้ังนักแสดงมีเหตุไม่พร้อมแสดง

บางอยา่งเช่น แขนเจ็บรําไม่ไดก้็จะกล่าวขออภยัแก่ผูช้ม และการขออภยัผูช้มอีกคร้ังเม่ือการแสดง

กาํลงัจะเสร็จสิ้น เพ่ือท่ีจะขออภยัแก่ผูช้มการแสดง หากคาํพูด กริยาท่าทางต่างๆ หรือเน้ือหาการ

แสดงท่ีนกัแสดงไดแ้สดงออกไปนั้นอาจจะมีขอ้ผิดพลาด ทั้งน้ีก็เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและ

ความประทบัใจใหแ้ก่ผูช้ม  มีการใชภ้าษา เช่นคาํว่า “ ขออภยัดว้ยนะคะ” “ถา้ผิดพลาดประการใด

ขออภยัดว้ยค่ะ” เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

 

 (1) (นอ้งมายด)์พูด:  สวัสดีค่ะ 

(ศรีนวล)พูด: จ๊ะ ขออภัยด้วยค่ะ อยู่ ท่ีบ้านมันไม่คุยกับใครเลย ฮึฮึ มันไม่คุยจริงๆมันนั่งเฉยถาม 
มายด์กินข้าวรึยงั กินรึยงั ยงั พูดได้แค่นี้ ประหยดัมาก อีหนูไม่ต้องประหยดัลกู... 

 

(2) (นอ้งมายด)์ร้อง:  ขอโทษมือฉ่ิง ขอโทษมือกลอง หนูยงัไม่คล่อง ต้องขออภัย 
   ต้องขออภัยท่านผู้ฟังหนูร้องยงัไม่ชัด ถ้าพลาดผิดติดขัดหนูจะกลบัไปหดัมาใหม่ 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

(3) (มาเรียมกบัพชัรี)ร้อง:  

  หนูรุ่นนอ้งขอร้องบา้งอยากจะว่าผูด้งัหวัหนา้ ฉันยนืพินิจพิจารณาฉนัอยากจะวา่หมดทั้งวง 

  พระเอกพระรองมองมองแลว้หมัน่ไส้     ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยฉันเกลียดนิสัยพ่อณรงค์
  

(4) (ศรีนวล)พูด : (พนมมือ) เอาไว้โอกาสหน้าค่อยพบกันนะคะ วันน้ีถ้าหยาบคายไปบ้างก็ต้องขออภัยค่ะ 
(นกัแสดงทุกคน): (พนมมือไหวล้าผูช้ม) 
(ศรีนวล)พูด: ถ้าหยาบไปก็ขออภัยด้วยนะคะ (พนมมือไหว)้ 

(นกัดนตรี): (ตีกลองรํามะนา) 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

 วจันกรรมการขออภยัน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 3 เหตุการณ์ 

คือ การร้องออกตวั(1 และ 2) การร้องตอบโต(้3)และการจบการแสดง(4) 
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 9.  วจันกรรมการส่ัง วจันกรรมการสั ่งเป็นวจันกรรมท่ีนักแสดงผู ้

เป็นหวัหนา้คณะตอ้งการใหน้กัแสดงคนอ่ืนๆกระทาํบางส่ิงบางอยา่ง เพ่ือแทรกการขบัร้อง รวมถึง

การแจง้ใหน้กัแสดงคนอ่ืนทาํหนา้ท่ีขบัร้องต่อ แจง้ลาํดบัการแสดงต่อไป อาจจะสัง่หา้มนกัแสดงให้

หยดุ เพ่ือท่ีจะใหน้กัแสดงหลกัของเหตุการณ์ส่ือสารน้ีทาํหน้าท่ีต่อ มีการใชรู้ปภาษาเพ่ือแสดงการ

สัง่หลายลกัษณะ เช่นคาํว่า “หยดุ” “หน่อยสิ” “ยงัไม่ตอ้ง...” “เด๋ียว...” “เอา้ต่อสิ...” “เอา้ไหนลองดิ” 

“เปล่ียนอีกคร้ัง...นะ” เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ศรีนวล)พูด:  สวัสดีหน่อยสิลูก 

 (นอ้งมายด)์พูด:  สวสัดีค่ะ 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

(2) (ศรีนวล)พูด:  มาเต้นอะไรโคโยตี ้ยงัไม่ต้องเต้น เดี๋ยวค่อยเต้น 

 บทร้อง : .................................................. ................................................... 

(หวานเยน็)พูด:  ขีเ้กียจยืนแจก 

(ศรีนวล)พูด:  เอ้าต่อสิหนู 
(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

(3) (ศรีนวล)ร้อง: ร้องใหดี้ดีอวดท่านผูฟั้ง เปล่ียนกลอนอีกคร้ังนะเป็นกลอนลี 
   ลองว่าลองดน้ว่าใครจะจนก่อน  

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

วจันกรรมการสัง่น้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 3 เหตุการณ์ คือ การร้อง

ออกตวั(1) การร้องแหล่อวยพร(2) และการร้องตอบโต(้3) 

 

  10.  วจันกรรมการอวยพร วจันกรรมการอวยพรเป็นวจันกรรมท่ี

นกัแสดงหลกั(พชัรี)ผูข้บัร้องเจตนากล่าวขอ้ความอวยพรแก่ผูช้มการแสดงให้ไดรั้บแต่ส่ิงมงคลแก่

ชีวิต ทั้งทรัพยสิ์น เงินทอง บุตรธิดา เป็นตน้ วจันกรรมการอวยพรน้ีเป็นวจันกรรมสําคัญของ

เหตุการณ์ส่ือสารน้ีเพราะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการส่ือสารท่ีตอ้งการอวยพรให้แก่ผูช้ม มี

การใชรู้ปภาษาเพื่อแสดงการอวยพร เช่นคาํว่า “ขออวยพร” “ท่านมี...ให้...” “ให้...” เป็นตน้ ดัง

ตวัอยา่ง 
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(1) (ขวญัตา)ร้อง:เม่ือท่านจะคดิส่ิงใดขอให้สมใจดังทุกหน ให้ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในสากลจงช่วยดลบันดาล 
  ขอให้อายวุรรณะสุขะพละ   ให้ท่านแพ้แก่พระให้ท่านชนะแก่มาร 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

(2) (พชัรี) ร้อง: ขออวยพรให้ท่านนะเจา้ภาพ  บังเกิดลาภดังประสงค์ 
  โดยเฉพาะที่เจาะจง   สมเจตจํานงดังเจตนา 
  ท่านคดิมีเงินก็ของให้เงินมากอง ท่านคดิมีทองให้ไหลมาเทมา 
  ทรัพย์สินท่านการขายค้า  ให้เจริญก้าวหน้าพูนนะทวี 
  ท่านมีกุลบุตรให้สุดโสภา  มีกลุธิดาให้สมศักดิ์ศรี 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

วจันกรรมการอวยพรน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 2 เหตุการณ์ คือ การ

ร้องออกตวั(1) และการร้องแหล่อวยพร(2) 

 

 11.  วจันกรรมการเรียกขาน วจันกรรมการเรียกขานเป็นวจันกรรม

ท่ีนกัแสดงใชเ้รียกผูร่้วมเหตุการณ์บุคคลใดบุคคลหน่ึงก่อน เพ่ือใหรั้บรู้หรือให้ปฏิบติัส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

เพ่ือใหผู้ช้มการแสดงทราบว่าลาํดบัการแสดงต่อไปเป็นของนกัแสดงคนใดท่ีจะตอ้งแสดง หรือใคร

มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแสดง อาทิ การระบุช่ือเจา้ภาพ เพ่ือเรียกใหเ้จา้ภาพรับรู้ว่านกัแสดงจะอวยพร

ให ้หรือเรียกนกัแสดงหญิงใหข้ึ้นมายนืแสดงสาธิตการเตน้ มีการใชรู้ปภาษาเพ่ือแสดงการเรียกขาน 

เช่นคาํว่า “...น้ี” “...ท่ีน่ี” “ท่านนะเจา้ภาพ” “มาน่ีสิ...”  และการใชอ้วจันภาษาท่าทางประกอบการ

พดู คือ การกวกัมือเรียก ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ปรีชา)ร้อง: ญาติพี่น้องแถวน้ี  สวสัดีทัว่ทัว่กนั  

   ใหท่้านที่น่ีมีความสุข เชิญชมใหส้นุกกบัลาํดดัยคุปัจจุบนั 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

(2) (พชัรี)ร้อง : ขออวยพรใหท่้านนะเจ้าภาพ  บงัเกิดลาภดงัประสงค์ 

  โดยเฉพาะท่ีเจาะจง   สมเจตจาํนงดงัเจตนา 

(ศรีนวล)พูด: ไอ้หนูมายนืทางน้ี(กวักมือเรียกนักแสดงหญิงปาตี)ให้มนัเต้นบ้าง มีแดนเซอร์บ้างเนอะ 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 
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(3) (ศรีนวล)พูด: อีหนู มายนืหน่อยอีหนู อีหนูคนน้ัน 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

 วจันกรรมการเรียกขานน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 3 เหตุการณ์ 

คือ การร้องออกตวั(1) การร้องแหล่อวยพร(2) และการร้องตอบโต(้3) 

 

 12.  วจันกรรมการการต่อว่า วจันกรรมการต่อว่าเป็นวจันกรรมท่ี

นักแสดงท่ีเจตนากล่าวต่อว่านักแสดงด้วยกันเอง เพ่ือท่ีจะให้นักแสดงท่ีถูกต่อว่าให้ได้รับความ

เสียหาย รู้สึกไม่พอใจ โกรธ จนกระทัง่ตอ้งแสดงถอ้ยคาํเพ่ือต่อว่ากลบั ถอ้ยคาํท่ีใชเ้พ่ือแสดงการต่อ

ว่า มีทั้ งความหมายเชิงประชดประชนั เสียดสี กระทบกระเทียบ ด่า ว่า สาปแช่ง ตาํหนิ มีการใช้

ถอ้ยคาํหยาบ เช่นคาํว่า “ ฉิบหาย” “โง่” “ห่า” เป็นตน้  คาํไม่สุภาพ เช่น “ไอแ้ก่” “ชั ่ว” มีการใช ้    

อุปลกัษณ์เรียกขานทั้งพ่อเพลงและแม่เพลงในความหมายเชิงประชดประชนั เช่น พ่อเตยต้นตํ่า     

พ่อเม็ดมะยม แม่เน้ือเยน็ แม่ช่อเรณู เป็นตน้ เพ่ือให้ผูช้มการแสดงรู้สึกสนุกสนานกับขอ้ความท่ี

นกัแสดงใชแ้สดงการต่อว่า รวมทั้งการใชอ้วจันภาษาเพ่ือแสดงการต่อว่า ไดแ้ก่ การถุยนํ้ าลาย การตี 

หรือการผลกั ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ศรีนวล)พูด:  เสมียนตะเข้ ต๋อยตะกวด ไอห้วัแถวเห้ีย 

 (งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)   

(2) กิริยาท่าทางประกอบ: (หวานเยน็ออกไปยนืเตน้หนา้เวที ศรีนวลเขา้ไปตีแลว้ดึงแขนใหก้ลบัมายนื 

ตาํแหน่งเดิม) 

 (ศรีนวล) พูด: ไปทาํอะไร 

 (หวานเยน็)พูด:  ...ดโูคโยตีข้ายรถดิ ยืนสีกันจนรถถลอก รถคันนั้นใครได้ไปซวยฉิบหายเลย ยืนอยู่ 
บนกระโปรงรถ  

  .................................................................................................... ........ 

 (ศรีนวล) พูด:  อ้าว มันโง่จริงโว้ย หูตาไม่ไวเลย 

 (พชัรี)พูด: อะไร ยงัเดินมาไม่ถึง 
(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 (3) (ต๋อย)ร้อง: คาํนึงก็แก่สองคาํก็แก่แหมแหมชักจะม่ัว แย่มากมากปากช่ัวไปแก่หัวมึงเม่ือไหร่ 
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 แก่ฟักแก่แฟงแก่แตงนํ้ าเตา้   เปลือกนอกมนัเน่าเมด็ยงัเอาไปเพาะได ้

 แก่ผูแ้ก่คนมนัไดผ้ลยิง่กว่าผกั   เราจะชราแก่งัก่มันก็ไม่หนักกบาลใคร 

 เราจะแก่งอกไ็ม่เคยไปขอใครกิน  ถุย 

 

(4) (ต๋อย)ร้อง:  พอเธอควา้งปุ๊บเรากต็ะครุบปั๊บ สองมือกูกจ็บัขาไว ้

  จบัไวข้ายกกไ็วข้า   ถามว่าจะให้เอาตายห่าหรือจะใหป้ล่อยไป 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

 วจันกรรมการต่อว่าน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 3 เหตุการณ์ คือ 

การร้องออกตวั(1)การร้องแหล่อวยพร(2)และการร้องตอบโต(้3และ4) 

 

 13.  วจันกรรมการถาม-ตอบ วจันกรรมการถาม-ตอบ เป็นวจันกรรม

ท่ีกลุ่มนกัแสดงใชส้นทนากนั เม่ือนักแสดงคนหน่ึงเป็นผูพู้ดมีเจตนาจะพูดถามเพ่ือหาคาํตอบจาก

นกัแสดงอีกคนหน่ึง และนกัแสดงคนดงักล่าวก็พดูตอบคาํถามของผูถ้ามคาํถาม เพ่ือให้รายละเอียด

ขอ้มลูหรือไขขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัการกระทาํหรือคาํพูดบางส่ิงบางอย่างท่ีเป็นเหตุหรือขอ้สงสัยของ

นกัแสดงท่ีเป็นผูถ้าม นกัแสดงท่ีสนทนากนัก็จะสลบักนัเป็นผูถ้ามและผูต้อบ วจันกรรมการถาม-

ตอบน้ี อาจมีการยอ้นถาม ตอบปฏิเสธหรือตอบรับก็ได ้อีกทั้ งการใชว้จันกรรมการถาม-ตอบผลดั

กนัสนทนาของนกัแสดงนั้นยงัสร้างความสนุกสนานใหแ้ก่ผูช้มได ้เพราะนักแสดงเจตนาถามตอบ

เพ่ือจะแทรกมุกตลกเลก็ๆนอ้ยๆจากสนทนาอีกดว้ย มีการใชถ้อ้ยคาํเพ่ือแสดงการถามและการตอบ 

การถามเช่น คาํว่า “อะไร” “เฮย้ อะไร” “ใคร” “เหรอ”  และแสดงการตอบ เช่น คาํว่า “...ได”้ เป็น

ตน้ ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ปรีชา)พูด: ได้ข่าวพกยาดีมาไม่ใช่เรอะ ไม่แบ่งลงุแกสักใบนีงหล่ะ 

 (ณรงค)์พูด: ยาอะไรว่ะเป็นใบๆ (การถาม) 

 (ปรีชา)พูด: เห็นหยิบเม่ือกี้ 
 (ณรงค)์พูด: อ๋อ! สมุนไพร เขาเรียกไอ้สวรรค์ง่อง อะไรน่ันแหละ จากเวียดนามเชียวนะเอ็ง...(การตอบ)  

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

(2) (หวานเยน็)พูด :  วันนี้วันพ่อ ใครแหล่ได้(การถาม) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



131 

 (พชัรี)พูด:  หนูแหล่ได้(การตอบ) 

 (ศรีนวล)พูด:  ได้เหรอ(การยอ้นถาม) 

 (พชัรี)พูด:  ได้(การตอบรับ) 

 (ศรีนวล)พูด:  พ่อมนัหมอทาํขวัญ ไหนลองสิ เอ้า 
   ............................. ................................... 

(กริยาท่าทาง):  (หวานเยน็เดินไปเตน้ดา้นหนา้สุดของเวทีท่ีติดกบัผูช้ม ศรีนวลเดินออกไป 

ผลกัศีรษะของหวานเยน็ หวานเยน็จึงเดินกลบัเขา้มา) 

(ศรีนวล)พูด:  มึงเต้นอะไรว่ะ (การถาม) 

(หวานเยน็)พูด:  โคโยต้ีเขาก็เต้นอย่างน้ีแหละ (การตอบ) 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

(3) (ต๋อย)พูด: อู้ย ไอ้ชา มึงน่ีสู่รู้จริงๆกูชอบ  

 (ปรีชา)พูด: เสป๊คแกหรือน่ี (การยอ้นถาม) 
 (ต๋อย)พูด: เออ (การตอบ) 
 (ปรีชา)พูด: ตาถึงนะแกเน่ีย 

   .............................................................. 

(ปรีชากบัเสมียน)ร้อง:  อยากใกลชิ้ดอยากตีสนิทกบัเจา้   ผมอยากเขา้ไปนัง่ใกลใ้กล ้

                                           ถึงเธอจะถีบพี่ต๋อยไม่ถือ 

       (เสมียน)พูด:  ช่วยกัน(หนัหนา้ไปถามนกัแสดงอีกคน) (การถาม) 

        (ต๋อย)พูด:  อ้อ! ช่วยกัน(การตอบ) มึงรู้ได้ไงว่ากูไม่ถือ 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 
(4) (ศรีนวลกบัต๋อย)ร้อง: ท่านนายกช่ืออะไรเธอ(การถาม) อู้ฮูเอ้อเฮอช่ือคุณธงชัย(การตอบ) 

    คุณธงชยัสีสด   สามารถ

นะจะบอกให ้

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

 วจันกรรมการถาม-ตอบน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 4 เหตุการณ์ 

คือ การร้องออกตวั(1) การร้องแหล่อวยพร(2) การร้องตอบโต(้3)และการจบการแสดง(4) 

 

                                                             


 นกัแสดงท่ีขบัร้องสะกดวา่ สา-มา-รด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



132 

 14.  วจันกรรมการหยอกเย้า วจันกรรมการหยอกเยา้เป็นวจันกรรม

ท่ีนักแสดงตลกมีเจตนาจะกล่าวขอ้ความพาดพิงถึงพฤติกรรมหรือบุคคลท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติแต่

นักแสดงท่ีพูดต้องการให้เป็นเร่ืองตลก  เพ่ือให้ผูช้มรู้สึกขบขันและสนุก  อาทิ กล่าวพาดพิง

พฤติกรรมการเต้นในการขายรถยนต์กับการเต้นของนักแสดงตลก และพาดพิงถึงรูปร่างของ

นกัแสดงหญิง รวมทั้งการใชถ้อ้ยคาํท่ีมีความหมายขดัแยง้กบัความจริง อาทินกัแสดงท่ีขบัร้องนั้นมี

อายจุริง 63 แต่บอกว่าตนอายนุอ้ยกว่า ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ศรีนวล)พูด: เอาหล่ะค่ะขอฝากพ่อแม่พี่นอ้งไวด้ว้ยนะคะ เดก็คนน้ีมีพรสวรรค ์หดัไดแ้ค่ 7วนั  

ร้องไดข้นาดน้ี...ตอนน้ีให้ท่านพบอีกคนนึง น่ีก็หัดได้ 7 ปีแล้ว มาจากสระบุรี ขอ

เชิญท่านพบกบั อ้าว วัยสาวเชือก(หวานเย็นดึงเชือกข้างเวทีให้พยุงตัวข้ึน) เขามีแต่
วัยสาว ที่วัยสาวเชือก 
 

(2) (ศรีนวล)ร้อง: หนัมานัง่กนัพร้อมหนา้ท่ีท่านไดม้าสนบัสนุน ฉันเป็นลําตัดวัยรุ่นนะคะคุณเจ้าขา 
   ถา้ผิดบา้งพลั้งบา้งขอท่านผูฟั้งจงใหอ้ภยั อายขุองหนูก็ไม่เท่าไหร่นับมานับ 
        ไปหนูเพิ่งสิบห้า 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 (3) (ศรีนวล)พูด :  แหล่ของไทยๆเราไม่มีดิน้ 
(หวานเยน็)พูด :  จังหวะไทยๆเรายงัมีดิน้เลย ขายรถยนต์ยงัมีดิน้เลย ยนืสีจนรถถลอก อีรถคนัน้ัน 

ออกวันแรกก็ชนเลย  
 (ศรีนวล)พูด:  อ๋อ ต้องมี 

  ............ 

(ศรีนวล)พูด: ไม่ได้กินให้อร่อย 

(หวานเยน็)พูด: น่ีไงกินอร่อย ยนือืดอยู่น่ีไง กินไข่พะโล้ที 3 ใบ 

(ศรีนวล)พูด: งัน้เธอดีแต่แหล่ต่อเขา เธอกแ็หล่อวยพรเลยสิ 

(หวานเยน็)พูด: แหล่อวยพรท่านผู้ชมไปแล้ว เด๋ียวจะซํา้กันป่าวๆ น่ีวันพ่อจะแหล่อวยพร 
พวกผู้ชายลาํตดัหน่อยเหมือนมันกําลังจะขาดที่พึ่ง 
 

 (4)  (ต๋อย)พูด: กเ็ราไม่ได้หาเอง ท่านหาเรามาไอ้ชา เอ๊ย บ้า ต้องเข้าใจด้วย 
 (ปรีชา)พูด: โทษเราไม่ได้ วันนี้คนเยอะนะพ่ี คนมาก 
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 (ต๋อย)พูด: คนมากคนน้อย เรากไ็ม่ถือครับ คอืเราไม่ได้เล่นเอาคน เล่นเอาเงินกันตะพรึดตะพรือเลย 

 (ปรีชา)พูด: แก่แล้วเล่นเอาคนเหอะ 

 (ต๋อย)พูด: เอาคนไม่ต้องมาที่น่ีหรอก บ้านกูคนบานเลย 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

 วจันกรรมการหยอกเยา้น้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 3 เหตุการณ์ 

คือ การร้องออกตวั(1และ2) การร้องแหล่อวยพร(3)และการร้องตอบโต(้4) 

 

 15.  วจันกรรมการอธิบาย วจันกรรมการอธิบายเป็นวจันกรรมท่ี

นักแสดงกล่าวช้ีแจงเหตุของการกระทาํบางส่ิงบางอย่างท่ีไดก้ระทาํไปแลว้กบันักแสดงท่ีกาํลงั

สนทนากนั เพ่ือใหผู้ช้มการแสดงไดท้ราบและเขา้ใจยิง่ข้ึน อาทิ การเตน้ประกอบเพลงแหล่ อธิบาย

ถึงเหตุของการแสร้งขอรางวลั และหัวหน้าคณะเจตนาแจง้รายละเอียดเก่ียวกบักาํหนดเวลาแสดง

ใหแ้ก่เจา้ภาพ ว่าแต่ละคร้ังคณะหวงัเต๊ะจะเล่นก่ีชัว่โมง แลว้คร้ังน้ีเล่นเกินเวลา เพราะเจา้ภาพดูแลดี 

หรือ อธิบายว่าเจา้ภาพเป็นใครท่ีเป็นผูจ้า้งลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ มีการใชรู้ปภาษาเพ่ือแสดงการอธิบาย

ในลกัษณะของประโยคบอกเล่า ดงัตวัอยา่ง 

 

(1)  (ผูช้มเดินข้ึนมาใหร้างวลัแก่นักแสดงหญิงท่ีขบัร้องบนเวที นักแสดงหญิงตลกอีกคนแกลง้ทาํทียกมือ

 ไหวเ้พื่อขอรางวลั แต่ผูช้มคนดังกล่าวไม่ไดใ้ห้รางวลัแก่นักแสดงหญิงตลก ทาํให้ผูช้มการแสดงท่ี

 ดา้นหนา้เวทีหวัเราะขบขนั) 

(ศรีนวล)พูด: ให้รวมๆให้หมด 

(หวานเยน็)พูด: ฉันก็ยกมือไหว้หมดเหมือนแขกมาบ้าน 

(พชัรี)พูด: ไม่ได้มาใบเดียวนะ เป็นป๋ึงเลย 

(หวานเยน็)พูด: ข้ีเกียจยนืแจก 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

(2) (ศรีนวล)พูด: งัน้เธอดีแต่ต่อเขา เธอกแ็หล่เองเลสิ ใกล้จะตรุษจีนแล้วก็แหล่อวยพรท่านผู้ชมกับ 
   ท่านเจ้าภาพ 
 (หวานเยน็)พูด: เธอแหล่อวยพรท่านผู้ชมและท่านเจ้าภาพไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากันเปล่าๆ น่ีฉันจะ 
   แหล่อวยพรพวกผู้ชายลาํตดั ต้ังแต่ปีใหม่ยงัไม่เคยเจอกันเลย ตรุษจีนแล้วจะอวยพร 
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   แล้ว อวยพรแบบคนจีนเลย 
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

(3) (ศรีนวล)ร้อง: สวสัดีจ๊ะพี่แก่ฉันขอแกอ้ีกสักคร้ัง ฉันทนฝืนยนืฟังแหมมันช่างร้อนหู 
   มีติมีชมคารมร้ายคมคายนะอีตาขรัว ติคนอื่นเคา้ว่าชัว่ตวัของตวันะไม่ดู 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

(4) (ศรีนวล)พูด:  เอางีดี้กว่า ธรรมดาเราเล่นแค่สองช่ัวโมงเราเลิกแล้ว วันน้ีเราเล่นให้สองช่ัวโมงคร่ึง  
เราบอกกับท่านปลัดว่า ธรรมดาสองช่ัวโมงเราเลิกแล้วนะคะ อันน้ีเราเกินเวลาให้สอง
ช่ัวโมงคร่ึง เพราะว่าโอ้โห ท่านต้อนร้ับเราอย่างดีเลย อาหารการกินก็เล้ียงดู มะ ปูเส่ือ
อย่างดี ต้อนรับอย่างดี กต้็องขอขอบพระคุณนะคะ 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

วจันกรรมการอธิบายน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 4 เหตุการณ์ คือ การ

ร้องออกตวั(1) การร้องแหล่อวยพร(2) การร้องตอบโต(้3)และการจบการแสดง(4) 

 

 16.  วจันกรรมการอ้างถึง  วจันกรรมการอา้งถึงเป็นวจันกรรมท่ี

นักแสดงเจตนากล่าวอา้งถึงขอ้มูลบางอย่างท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้ เพ่ือท่ีจะใชอ้ธิบายถึงพฤติกรรม

บางอยา่งท่ีนกัแสดงไดก้ระทาํลงไปว่าเคยมีเกิดข้ึนแลว้ ฉะนั้นพฤติกรรมท่ีนักแสดงกระทาํไปแลว้

จึงถกูตอ้งหรือสามารถกระทาํได ้ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ศรีนวล)พูด: แหล่ของไทยเราไม่มีดิน้ 

(หวานเยน็)พูด: จังหวะไทยๆเรายงัมีดิ้นเลย ขายรถยนต์ยงัมีดิ้นเลย ยืนสีจนถลอก  อีรถคันนั้นออก 
วันแรกกช็นเลย 

(ศรีนวล)พูด : อ๋อ ต้องมี 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

(2) (ขวญัตากบัหวานเยน็)ร้อง: 

  ว่ายนืน้ีเป็นยนืสองผู้ชายเขาร้องเก้ียวมา แม่ศรีนวลหล่อนจ๋าอยา่ชกัชา้เล่นองค ์

  มาพบพ่อเศรษฐีท่ีมัง่มีอนัจะกิน  คุยว่ามีโรงสีท่ีดินมีโรงฝ่ิงอยูส่องโรง 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 
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วจันกรรมการอา้งถึงน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 2 เหตุการณ์ คือ  การ

ร้องแหล่อวยพร(1)และการร้องตอบโต(้2) 

 

 17.  วจันกรรมการเสนอ  วจันกรรมการเสนอเป็นวัจนกรรมท่ี

นกัแสดงเจตนาเสนอความคิดเห็นบางอยา่งของตนเอง เม่ือจบลาํดบัการแสดงใดการแสดงหน่ึง เพ่ือ

จะช้ีแนะว่าการแสดงต่อไปเป็นลาํดบัใดหรือนักแสดงคนใดจะเป็นผูแ้สดง รวมทั้ งการนาํเสนอ

รายละเอียดบางส่ิงบางอยา่งใหน้กัแสดงท่ีแสดงดว้ยกนัสนใจ เช่น รายการอาหารว่ามีอะไรบา้งให้

นกัแสดงอีกฝ่ายเลือก เพ่ือใชด้าํเนินการแสดงตามเน้ือเร่ือง มีการใชถ้อ้ยคาํเพ่ือแสดงการเสนอ เช่น

คาํว่า “เอาอยา่งง้ีสิ...” “...เลยสิ” “...ก็มีให”้ เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ปรีชา)พูด: เอาง้ีดีกว่าน่า ลอยลงแบบลําตัดโบราณให้ฝ่ายหญิงเขาข้ึนบ้าง เอ้าพ่ีเสียงเพราะๆอีกสักเพลง 

 (ณรงค)์พูด: กไ็ด้ 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

(2) (ศรีนวล)พูด:  งัน้เธอดีแต่แหล่ต่อเขา เธอก็แหล่อวยพรเลยสิ 

(หวานเยน็)พูด:  แหล่อวยพรท่านผู้ชมไปแล้วเด๋ียวจะซํ้ากันเปล่าๆ น่ีวันพ่อจะแหล่อวยพรผู้ชายลําตัด 
หน่อยเหมือนกาํลงัจะขาดพ่ีพ่ึง   อะ ทาํใจให้ดีๆเสมียนกูจะอวยพร มึงแต่งจังเลยนะตัว 
ณรงค์นั่งให้ดี พนมไม้พนมมือขึน้ อะหลวงพ่ีค่ะ ขอโทษนะคะ หลบๆหน่อยนะคะหลวง
พ่ี พรจะไปโดนเข้า(หวัเราะ นกัแสดงหญิงอีกคนจึงตีท่ีแขน) 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

(3) (ปรีชา)พูด: เอาง้ีดีกว่า เราเล่นตามคาํขอ เม่ือตอนหัวคํา่เขาขอเป็นเพลงพื้นบ้าน แต่มนัมีหลายแบบ 
  มีเพลงฉ่อย อีแซว เก่ียวข้าว เพลงเรือ เพลงพวงมาลยั 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)  

   

(4) (ศรีนวล)ร้อง:  กินหมากสิทาสูบยาสิพี่     หมากดิบหน้าน้ีฉันพอหาได้ 

                             ยามวนใบตองอยูใ่นกล่องอยูใ่นกลกั   เชิญลว้งเชิญควกัตามกส็บาย 

                             ......................................     ......................................... 

                            ก่อนจะกินเหลา้ตอ้งเอากบัแกลม้    ฉันมีของแถมมาให้พี่ชาย 

                            ......................................     ......................................... 

                           อ๋อไม่เป็นไรหรอกต๋อยจ๋า             เอ้อ พวกปลาแกจะกินไหม 
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                           แป๊ะซะปลาช่อนแหมอร่อยดี        ทอดมันปลากระดี่อีกทั้งปลากราย 
                           ฉู่ฉ่ีปลาสลิดตัวโตโต                      เฮ้ยปลาหมอโค้ตัวใหญ่ใหญ่ 
                           อ๋อปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิล        ถา้พวกแกไดก้ินแลว้จะติดใจ 

                          อาหารนํ้ าจืดนะมนัจาํเจ                 น่ีอาหารทะเลฉันก็มีให้ 

                          น่ีอาหารทะเลฉันมีอยูห่ลายชาม      อ้อหูฉลามฉันก็ทําได้ 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

 วจันกรรมการเสนอน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 3 เหตุการณ์ คือ 

การร้องออกตวั(1) การร้องแหล่อวยพร(2) และการร้องตอบโต(้ 3 และ 4) 

 

  18.  วจันกรรมการเกีย้ว วจันกรรมการเก้ียวเป็นวจันกรรมท่ีนักแสดง

ชายเจตนาใชถ้อ้ยคาํในลกัษณะ เชิงชูส้าว แทะโลม หรือเลียบเคียงนกัแสดงฝ่ายหญิงเพ่ือใหส้มความ

ปรารถนาอาจจะมีการกล่าวถอ้ยคาํท่ีแสดงการถ่อมตนเพ่ือใหฝ่้ายหญิงสงสารและเห็นใจ วจันกรรม

น้ีมกัจะปรากฏแทรกกบัวจันกรรมการต่อว่าและการชม กล่าวคือ มีการใชถ้อ้ยคาํเพ่ือเก้ียว เม่ือเก้ียว

แลว้ก็ต่อว่ากลบั สลบักนัข้ึนอยู่กบัเน้ือความ มีการใชรู้ปภาษาเพ่ือแสดงการเก้ียว เช่นคาํว่า “รัก” 

“อยากใกลชิ้ด” “ประสบพบ” เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

  

(1) (ณรงค)์ร้อง: ได้มาประสบพบพักตร์  โอ้แม่น้องรักนวลใย 

  ความรักพี่มันคุกกรุ่น  หวงัว่าแม่คุณคงเห็นใจ 

  พี่อยากใกล้ชิดอยากสนิทกับเจ้า ฉันอยากเข้าไปไปน่ังใกล้ใกล้ 

  ............................................... ............................................. 

(ณรงค)์ร้อง: แม่เน้ืออุ่นบุญชูพี่อยากจะรู้เร่ืองราว เธอมีคู่กนัมาหรือเปล่าหรือยงัเป็นสาวทั้งทรวดทรง 

      ดูสมส่วนอว้นป๋ีดูราศรีผุดผ่อง ชั้นแรกประสบพบนอ้งเล่นเอาสมองชกัมึนงง 

      ฉันหมายมัน่ป้ันมืออยากหารือเร่ืองรัก เพราะฉันกาํลงัอกหกัมีรักไม่สมประสงค ์

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

 วจันกรรมการเก้ียวน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารคือ การร้องตอบโต(้1) 
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  19.  วจันกรรมการเล่าเร่ือง วจันกรรมการเล่าเร่ืองเป็นวจันกรรมท่ี

นกัแสดงเจตนาจะใชเ้ล่าเร่ืองรายละเอียดบางส่ิงบางอยา่ง อาจเป็นเร่ืองราวสั้นๆเพ่ือตอ้งการบอกให้

นกัแสดงหรือผูช้มรับฟัง วจันกรรมการบอกเล่าในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตอ้าจจะปรากฏ

แทรกกบัวจันกรรมอ่ืนๆอาทิ วจันกรรมการบอกเล่าแลว้ก็วจันกรรมการชม หรือวจันกรรมบอกเล่า

แลว้ก็ต่อดว้ยวจันกรรมการต่อว่า เป็นตน้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเน้ือความท่ีนักแสดงตอ้งการส่ือสารไปยงั

ผูช้ม มีการใชถ้อ้ยคาํความหมายเพ่ือบอกกล่าว เช่น นักแสดงเล่าเหตุการณ์ท่ีตวัเองไปประสบมา

ก่อนเพ่ือเกร่ินนาํเร่ืองก่อนจะเก้ียวฝ่ายหญิง หรือ เล่าเหตุการณ์ตั้ งแต่มีผูช้ายมาหาฝ่ายหญิง เป็นตน้ 

ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ต๋อย)ร้อง:ต้องเล่นเข้าเร่ืองนิดหน่อยตอนพญาน้อยชมตลาด  เร่ืองของราชาธิราชเร่ืองน้ีมันอาจยุ่งเหยงิ 

 ผมเป็นพระเอกแน่นอนอยูน่ครหงสา  สนุกกนัเลยดีไหมล่ะผมช่ือว่ามะเทิ่ง 

 .......................................................  ........................................................ 

 เร่ืองสาวสาวเราไม่อยากสน   เพราะว่าเราเป็นคนรุ่นผูใ้หญ่ 

 เราเคยมีเร่ืองกับเด็กสาวสาว   มึงคอยฟังกเูล่าแล้วมึงก็จําไว้ 
 เร่ืองราวท้ังหมดเกิดบนรถเมล์  ต่างคนต่างเซแหมเสียวไส้ 
 เธอเอาศอกน่ิมน่ิมมาทิ่มกลางหลัง  กอูดทนจนกระท่ังลงเลยป้าย 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

(2  (เสมียน)ร้อง: ผู้ชายข้ีเกียจออกมาร้องเกร่ิน  พวกผู้ชายเขามาเชิญแม่อย่าเฉไฉ 

  ขอใหแ้ม่แหวกม่านโผล่หนา้มา แลว้กอ็อกมาว่ากบัพี่เสียไวไว 

  ผู้ชายมาเกร่ินเสียเอาเพราะพร้ิง ฟังฟังแล้วเหมือนอย่างร่ิง(ช้าแม่)เรไร 
  พี่ก็มองม้องมองมองมองมอง ม้องมองนวลน้องมองไปทางไหน 
  ผู้ชายเกร่ินอยู่ข้างนอกออกมาเสียที แม่จะมายนืแอ่นพุงอยูท่าํไม 

(ลูกคู่ร้องรับ): เอชา เอชา ชา ฉ่า ชาหนอยแม่ 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

วจันกรรมการเล่าเร่ืองน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารคือ การร้องตอบโต(้1 และ 2) 
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 20.  วจันกรรมการขอบคุณ วจันกรรมการขอบคุณเป็นวจันกรรมท่ี

นักแสดงและหัวหน้าคณะเจตนากล่าวคาํขอบคุณผูช้มการแสดง เม่ือผูช้มการแสดงปรบมือ ให้

รางวลัแก่นกัแสดง และผูช้มท่ีมานั ่งรับชมการแสดงจนกระทัง่จบการแสดงลาํตดั รวมทั้ งกล่าวคาํ

ขอบคุณเจา้ภาพท่ีเล้ียงอาหารสมาชิกคณะหวงัเต๊ะ มีการใชถ้อ้ยคาํเพ่ือแสดงการขอบคุณ เช่นคาํว่า 

“ตอ้งขอขอบพระคุณ” “ขอบคุณ” เป็นตน้ รวมทั้งการใชท่้าทางการพนมมือไหวป้ระกอบการกล่าว

ถอ้ยคาํขอบคุณ ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ปรีชา)ร้อง:ผมตอ้งขอขอบพระคุณท่ีสนบัสนุน(พนมมือไหว)้ พวกผมสิบนิ้วข้ึนประนมอยากให ้

ท่านชมกนันานนาน 

  ใหท่้านชมกนันานนานในรายการคร้ังน้ี จงกรุณาปราณีท่านอยา่เพิ ่งหนีกลบับา้น 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

(2) (ปาตี)ร้อง: หนูรุ่นนอ้งขอร้องบา้งเพราผูฟั้งท่านสนบัสนุน หนูลาํตดัวยัรุ่นขอขอบพระคุณท่านทั้งหลาย 

  หนูรุ่นใหม่ใช่โง่อยากจะโชวผ์ลงาน  ใหห้นูมานัง่อยูต่ ั้งนานชกัมีอาการเบื่อหน่าย 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

(3) (ศรีนวล)พูด: เอางีดี้กว่า ธรรมดาเราเล่นแค่สองช่ัวโมงเราเลิกแล้ว วนันี้เราเล่นให้สองช่ัวโมงคร่ึง  
  เราบอกกับท่านปลดัว่า ธรรมดาสองช่ัวโมงเราเลิกแล้วนะคะ อันนี้เราเกินเวลาให้สองช่ัวโมง
  คร่ึง เพราะว่าโอ้โห ท่านต้อนรับเราอย่างดีเลย อาหารการกินกเ็ลีย้งด ูมะ ปูเส่ืออย่างดี ต้อนรับ
  อย่างดี ก็ต้องขอขอบพระคณุนะคะ 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 วจันกรรมการขอบคุณน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 2 เหตุการณ์ 

คือ การร้องออกตวั(1) การร้องตอบโต(้2) และการจบการแสดง(3) 

 

 21. วจันกรรมการส่ังสอน วจันกรรมการสัง่สอนเป็นวจันกรรมท่ี

นกัแสดงเจตนากล่าวช้ีแจงถึงการปฏิบติับางส่ิงบางอยา่งใหผู้ฟั้งเขา้ใจ เพ่ือเป็นขอ้คิดเตือนใจถึงส่ิงท่ี

ควรและไม่ควรปฏิบติั อาทิ เร่ืองการวางตนของผูห้ญิง เร่ืองการเลือกคู่ครองของผูช้าย ส่วนใหญ่มี

การใชถ้อ้ยคาํภาษาเพ่ือแสดงการสัง่สอนดว้ยการสัง่หา้มปฏิบติับางส่ิงบางอยา่ง ดว้ยการข้ึนตน้คาํว่า 

“อยา่...” ตามดว้ยส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 
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(1)  (เสมียน)ร้อง: ขอส่ังสอนวอนไหว้ไว้เสียด้วย  ท่ีกาํลงัสวยกาํลงังามสิบสามสิบส่ี 

                             อย่ากรีดกรายย้ายอกยกผ้าห่ม  อย่าเสยผมกลางทางหว่างวิถี 
   อย่าเที่ยวเตร่เคหาอ่ืน  อย่าค้างคนืบ้านเขาบ้านเรามี 
   การคบเพื่อนเรือนแขกอย่าแลคํา่ อย่าพยายามอิจฉามารศรี 
   ...........................................  ............................................. 

(2) (เสมียน)ร้อง:  ทั้งน้ีต้องดู       เร่ืองคู่รักใคร่     ศึกษานิสัย         เสียให้ถ้วนถ่ี 

                            ผู้ชายมีสิทธิ     อย่าคดิส้ันส้ัน    หาเมียเช่ือม่ัน    ตามวรรณคดี 
   ตามวรรณคดี เขามีหลายอยา่ง อย่าหาคู่สร้าง เหมือนนางกากี 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

  วจันกรรมการสัง่สอนน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารคือ การร้องออกตวั 

(1และ2) 

 

  22. วจันกรรมการท้าทาย  วจันกรรมการทา้ทายเป็นวจันกรรมท่ี

นักแสดงเจตนากล่าวท้าทาย ย ัว่ยุ หยัง่เชิง ความสามารถทั้ งการขับร้องและการใช้ถอ้ยคาํของ

นักแสดงอีกฝ่าย เพ่ือให้นักแสดงฝ่ายตรงขา้มออกมาขบัร้องโตต้อบกนั หรือกล่าวทา้ทายเพื่อข่ม

นกัแสดงฝ่ายตรงขา้มว่ารู้สึกว่าตนนั้นมีความสามารถมากกว่า ก่อนท่ีจะขบัร้องโตต้อบกนัไปมาดว้ย

ถอ้ยคาํต่อว่าท่ีรุนแรง ดงัตวัอยา่ง 

 

 (1)  (มาเรียม)ร้อง:  เคารพสานตามติดตอ้งลองสะกิดดูสักหน่อย   พ่อเน้ือนุ่มหนุ่มนอ้ยมานัง่ปล่อยอารมณ์ 

                             มานัง่กนัหนา้ระเหยชะนะพ่อเตยตน้ตํ่า  ศุภสร้อยถอ้ยคาํมีทั้งขาํทั้งคม 

                             ............................................................   ........................................................... 

                            ไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ถึงเธอจะแน่สักแค่ไหน  ถึงฉันจะเป็นรุ่นใหม่ไม่ยอมให้ใครมาลูบคม 
         (มาเรียม)พูด: ลูบไม่ได้คมทั้งตัว  

 

 (2)  (เสมียน)พูด: เอาละครับกก็ราบสวัสดีนะครับ ถ้าร้องผิดพลาดประการใดกข็ออภยัด้วยนะครับ ลิเกเอาไว้ 
  ทีหลงัพ่ี แหมฝ่ายหญิงมาเยอะนะวันนี้(ช้ีมือไปทางนกัแสดงฝ่ายหญิงนัง่) รู้สึกประหม่านะสิ 

     (ปรีชา)พูด: กลัวแพ้เรานะสิ เลยเอามาเยอะ 

 (งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 
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(3) (มาเรียมกบัหวานเยน็)ร้อง:  

  ถ้าเจ้าหนุ่มน่ีก็ไม่แน่ส่วนอีตาแก่น่ีก็ไม่กล้า เฮย้แก่แน่แกม้าถุยดีแต่ท่าเท่านั้น 

  ลองมาดวลกันคนละด้นลองมาด้นคนละลํา ว่าคารมของใครจะคมขําถ้อยคําของใครจะขัด 
  อย่าคุยดีนักเลยน่าเห็นดีแต่ท่าเท่านั้นเอง       ประเด๋ียวกจ่็อบอเอง้เด๋ียวท่องเพลงแทบไม่ทนั 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

 วจันกรรมการทา้ทายน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 2 เหตุการณ์ 

คือ การร้องออกตวั(1และ 2)และการร้องตอบโต(้3) 

 

 23. วจันกรรมการขอร้อง  วจันกรรมการขอร้องเป็นวจันกรรม

เป็นวจันกรรมท่ีนกัแสดงเจตนาขอร้องใหผู้ช้มการแสดงกระทาํบางส่ิงบางอย่าง อาทิ ขอรางวลั ขอ

เสียงปรบมือ ขอให้ผูช้มการแสดงนั ่งชมจนจบการแสดง รวมทั้ งการกล่าวถอ้ยคาํพรํ่ า มีการใช้

ถอ้ยคาํเพ่ือแสดงการขอร้อง เช่นคาํว่า “โปรดเอน็ดู...” “ขอ...” “ถา้ชอบ...ก็ได”้ เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ณรงค)์ร้อง:  โปรดเอ็นดูชูช่วยกระผมดว้ยคุณนาย    ทั้งสาวแก่แม่หมา้ยท่ีเรียงรายลน้เหลือ 

                     ผมลาํตดัพลดัถิ ่นมาหากินตอนคํ่า    อาชีพการกระทาํผมเล่นแต่ลาํเอื้อเฟ้ือ 

 

(2) (ปาตี)ร้อง: ทุกทุกท่านท่ีนบัถือช่วยตบมือใหห้นูสักที  ท่านใหเ้กียรติกนัแบบน้ีรู้สึกว่ามีกาํลงัใจ 

                         ท่านใหเ้กียรติกนัแบบน้ีรู้สึกว่ามีพลงั   แหมท่านตบมือยงัไม่ค่อยดงัขออีกสักคร้ังได้ไหม 

                     ................................................................     .....................................................................               

                        หนูมีความสามารถ   ไม่หวาดไม่หวัน่   ถ้าชอบหนูน้ัน   จะรางวัลก็ได้  

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

(3) (ณรงค)์ร้อง: สันโดษเด่ียวเท่ียวจรเอาทางกลอนอุปถมัภ ์  การละเลน่เตน้รําอาบแต่นํ้ าไคลเหง่ือ 

                      พึ่งเจ้าภาพกราบท่านหารับประทานทางเสียง   ไม่ค่อยจะพอหล่อเลี้ยงไวเ้ป็นเสบียงเหลือเฟือ 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

 วจันกรรมการขอร้องน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารคือ การร้องออกตวั(1, 

2 และ 3) 
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  24. วจันกรรมการชม  วัจนกรรมการชมเป็นวัจนกรรมท่ีนักแสดง

เจตนาใชก้ล่าวคาํช่ืนชม ยกย่องนักแสดงและผูช้มการแสดง กล่าวชมผูช้มการแสดงท่ีมาชมการ

แสดงลาํตดั ส่วนนกัแสดงจะกล่าวชมนกัแสดงฝ่ายหญิงทั้งการชมรูปร่างและหน้าตาก่อนท่ีจะร้อง

เก้ียวฝ่ายหญิง มีการใชถ้อ้ยคาํเพ่ือแสดงการชม เช่นคาํว่า “น่ารัก” “ดีจงั” “แฉลม้” เป็นตน้ รวมทั้ ง

การใชถ้อ้ยคาํท่ีมีความหมายท่ีส่ือถึงการชม ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (พชัรี)ร้อง: วนัน้ีมีลาํตดัมาโชวแ์หมโอ้โฮน่ารัก  เธอดีจังช่างรู้จักอนุรักษ์ของไทย 

  พูดถึงลาํตดัประชนัตอ้งว่ากนัไปตามกลอน จะปล่อยทีเดด็เผด็ร้อนกอ็ีตอนทา้ยทา้ย 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 (2) (ปรีชากบัต๋อย)ร้อง: ดูหน้าแฉล้มแก้มขาว    หนา้ไม่ยาวแต่หนา้ใหญ่ 

                                     ..................................    ..................................... 

                                     คนน้ีหลานสาวแม่ประยรู    แม่เจ้าประคุณหน้ารูปไข่ 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 วจันกรรมการชมน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 2 เหตุการณ์ คือ 

การร้องออกตวั(1)และการร้องตอบโต(้2) 

 

  25. วจันกรรมการถ่อมตน  วจันกรรมการถ่อมตนเป็นวจันกรรมท่ี

นักแสดงเจตนากล่าวว่าตนมีสถานภาพตํ่ากว่าผูช้มการแสดง ด้วยการบรรยายว่าตนเองมีชีวิต 

ลาํบากยากจน การแสดงก็ไม่เก่ง การขบัร้องยงัไม่ไพเราะ และถอ้ยคาํภาษาคารมประชนัก็ยงัไม่ดี  

เพ่ือให้ผูช้มการแสดงให้รู้สึกเห็นใจ และสงสารนักแสดงทั้ งน้ี เพ่ือเรียกร้องความสนใจแก่ผูช้ม 

รวมทั้ งยงัเป็นการพูดเพ่ือออกตวัก่อนหากการแสดงต่อไปมีขอ้ผิดพลาดประการใดผูช้มจะไดไ้ม่

โกรธหรือตาํหนิ(1) และนกัแสดงชายเจตนากล่าวถ่อมตนเพ่ือให้นักแสดงหญิงหันมาสนใจตนเอง

ก่อนท่ีจะร้องเก้ียวฝ่ายหญิง(2) การใชถ้อ้ยคาํเพ่ือแสดงการถ่อมตน เช่น ข้ึนตน้ดว้ยคาํว่า “ไม่...”แลว้

มีคาํขยาย หรือถอ้ยคาํท่ีมีความหมายในเชิงตาํหนิตวัเองเช่นคาํว่า “ฉนัมนัซวย” ดงัตวัอยา่ง 

 

(1)  (ปาตี)ร้อง:  หนูเป็นขาพลอยไม่ค่อยเฉียบแหลม   หนูเป็นตัวแถมมาแซมผู้ใหญ่ 
                        ไม่ดีไม่เด่นไม่เป็นภาษา                      งูงปูลาปลาเพิ่งมาใหม่ใหม่ 
                        ใหม่ใหม่ซิงซิงจริงจริงนะคุณ            ไม่ค่อยเคยคุ้นกับรุ่นใหญ่ใหญ่ 
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(2) (เสมียน)ร้อง: ฉันหมายมัน่ป้ันมืออยากจะหารือเร่ืองรัก เพราะฉันกาํลงัอกหกัมีรักไม่สมประสงค ์

เพราะฉันมันซวยส้ินดีตลอดปีตลอดชาติ   รูปร่างก็ไม่สมาร์ทจึงไม่บังอาจเล่นองค์ 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

 วจันกรรมการถ่อมตนน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 2 เหตุการณ์ 

คือ การร้องออกตวั(1)และการร้องตอบโต(้2) 

 

   26. วจันกรรมแสดงความต้องการ  วจันกรรมแสดงความตอ้งการ

เป็นวจันกรรมท่ีนกัแสดงเจตนากล่าวแสดงความตอ้งการบางส่ิงบางอย่างจากนักแสดงดว้ยกนัเอง

ตามเน้ือเร่ือง และนกัแสดงเจตนากล่าวแสดงความตอ้งการใหผู้ช้มการแสดงปรบมือใหก้บันกัแสดง 

มีการใชถ้อ้ยคาํเพ่ือแสดงความตอ้งการคาํว่า “อยาก...” ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ปาตี)ร้อง: พวกเราทุกคนจะเร่ิมตน้กนัไดห้รือยงั            เพราะตามบรรดาท่านผูฟั้งกาํลงัใหอ้ภยั  

                      ท่านตบมือตั้ งสองหนพวกเราทุกคนตอ้งพยายาม   อยากให้ท่านตบมือเป็นคร้ังที่สามตบเพื่อ
       ความแน่ใจ 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

(1) (ต๋อย)ร้อง: ตะพดหวานกรอบมะกอกแช่อิ ่ม   กินแลว้หวัทิ่มกแ็ทบทุกคนไป 

                          กอ็ยากจะถามศรีนวลสักที            ถามว่าอุง้ตีนหมีมีไหม 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 
 

 วจันกรรมการแสดงความตอ้งการน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน  2 

เหตุการณ์ คือ การร้องออกตวั(1)และการร้องตอบโต(้2) 

 
   27. วจันกรรมการขออนุญาต   วัจนกรรมการขออนุญาต

เป็นวจันกรรมท่ีนกัแสดงเจตนากล่าวขออนุญาตก่อนท่ีจะกระทาํบางส่ิงบางอย่างท่ีผูช้มการแสดง

ฟังแล้วอาจจะไม่พอใจ ด้วยการให้ผูช้มการแสดงปรบมือให้เพ่ือแสดงการอนุญาตทางอ้อม 
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นกัแสดงจะใชเ้ม่ือตอ้งการจะเปล่ียนเพลงท่ีใชแ้สดง หรือนักแสดงตอ้งการใชก้ารขออนุญาตผูช้ม

การแสดงเกร่ินนาํก่อนท่ีจะขบัร้อง ดงัตวัอยา่ง 

 

 (1) (ศรีนวล) พูด: นอกเร่ืองเร่ือยเลย เอาง้ีดีกว่าไหนไหนเราเล่นของเก่าเก่าแล้ว มันหนักสักนิดนึง ถ้าอยาก 
  ฟังตบมือสักหน่อยเป็นไง 

 (ผูช้มการแสดง): (ปรบมือ) 

 

(2)  (ปาตี)ร้อง: หนูรุ่นน้องขอร้องบ้างเพราะผูฟั้งท่านสนบัสนุน   หนูลาํตดัวยัรุ่นขอขอบพระคุณท่าน 

       ทั้งหลาย 

                        หนูรุ่นใหม่ใช่โง่อยากจะโชวผ์ลงาน      ใหห้นูมานัง่อยูต่ ั้งนานชกัมีอาการเบ่ือหน่าย 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 
วจันกรรมการขออนุญาตน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารคือ การร้องตอบโต(้1และ2) 

 

   28. วจันกรรมการแก้ตวั  วจันกรรมการแก้ตวัเป็นวจันกรรมท่ี

นกัแสดงเจตนากล่าวคาํพดูเพ่ือปลดเปล้ืองความผดิหรือขอ้ผดิพลาดของตนเองท่ีไดพู้ดหรือกระทาํ

ออกไปแลว้ มกัจะใชก้ล่าวเมื่อตนเองไดก้ล่าวถอ้ยคาํท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองเพศ ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ขวญัตา) พูด: ฮ้ึย ไม่มีแม่ยก แล้วมีอะไร 

     (ศรีนวล) พูด: มีแต่ไอ้แม่... 
    (ขวญัตา) พูด: ฮ้ึย 

      (ศรีนวล) พูด: ถ้าไม่ใช่งานวัด(ยกมือไหว้)ท่ีน่ี มึงเอ๊ย โดนแล้ว 

      (ขวญัตา) พูด: แม่ยกข้ีเหนียวเลิกไปหมดแล้ว แม่ยกอยู่บางปะหันเน่ีย 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

(2)  (ปรีชากบัต๋อย)ร้อง: มองดูหนา้ยงัใหญ่ขนาดน้ี   กจ็ะมองดู...จะใหญ่ขนาดไหน 

     (ต๋อย)พูด: หักคอรอจังหวะ 

    (ปรีชา)พูด: เด๋ียวถ้าพลาดมา 
    (ต๋อย)พูด: อ้า มันเป็นศิลปะโว้ย 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 
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 วจันกรรมการแกต้วัน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 2 เหตุการณ์ คือ 

การร้องออกตวั(1)และการร้องตอบโต(้2) 

 

   29. วจันกรรมการแสดงความเคารพ วัจนกรรมการแสดงความ

เคารพเป็น  วจันกรรมท่ีกลุ่มนักแสดงทั้ งชายและหญิงทั้ งหมดเจตนาใชค้าํพูดและกิริยาท่าทางคือ 

การพนมมือไหว ้เพ่ือแสดงการยกย่องให้เกียรติผูช้มการแสดง เม่ือผูช้มการแสดงกระทาํบางส่ิง

บางอยา่งใหแ้ก่นกัแสดง อาทิ การมานั ่งชมการแสดง การนั ่งชมการแสดงจนจบ รวมทั้ งนักแสดง

เจตนากล่าวคาํพดูเพ่ือการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารยท่ี์สอนสัง่นกัแสดง มีการใชถ้อ้ยคาํเพ่ือ

สดงความเคารพ เช่น คาํว่า “ขอคารวะ” “สองกรประนมกม้ศีรษะ” “สิบนิ้วข้ึนประนม” “ศิโรราบ

กราบกม้ไหวบ้รมครูเฒ่า” รวมทั้งการพนมมือไหว ้ดงัตวัอยา่ง 
 

(1) (ปรีชา)ร้อง:   บรรดาผูดู้ผูช้มพวกกระผมขอคารวะ(พนมมือไหว)้  

   สองกรประนมก้มศีรษะขอคารวะทุกทุกท่าน 

   ท่านใหเ้กียรติมาเยยีดยดัชมลาํตดัประยกุต์ 

   พวกผมสิบนิ้วประนมอยากใหท่้านชมกนันานนาน 

 

(2) (มาเรียม)ร้อง: ศิโรราบกราบกม้ไหวบ้รมครูเฒ่า ท่ีสั ่งสอนกลอนขา้เจา้ใหมี้เชาวเ์ชิงคารม 

   .................................................... ............................................................ 

   ลูกขอเชิญคุณครูสมาสิงสู่สถิตย ์ ร้องอะไรอยา่ใหติ้ดใหห้วัคิดลูกแหลมคม

   

 (3) (ศรีนวล)พูด:เอาอย่างงีดี้กว่าเวลาเราพอดี ท่านนายกท่านจะมาแล้วนะคะ สมควรแก่เวลาแล้วนะคะ  
  ถ้าขาดตกบกพร่องอันใด นะคะ กข็อฝากลาํตดัคณะหวังเต๊ะไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ  

(นกัแสดงทุกคน): (พนมมือไหว้) 
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

  วจันกรรมการแสดงความเคารพน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 2 เหตุการณ์ 

คือ การร้องออกตวั(1 และ 2)และการจบการแสดง(3) 
 

   ส
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 30. วจันกรรมการให้สัญญาณ วัจ น ก ร ร ม ก า ร ให้ สั ญญ าณ เ ป็ น           

วจันกรรมท่ีนกัแสดงใชแ้สดงเจตนาบอกแก่นักแสดงดว้ยกนัให้รับรู้ว่าการแสดงลาํตดักาํลงัจะจบ

การแสดงดว้ยการใชถ้อ้ยคาํภาษาท่ีนกัแสดงกบัหัวหน้าคณะไดต้กลงนัดหมายกนัไวล่้วงหน้า  คือ

รูปภาษาท่ีใชมี้ลกัษณะการกล่าวเตือนท่ีใชข้บัร้องทุกคร้ัง ประโยคท่ีขบัร้องว่า “จะเล่นถึงตายกนั

เชียวรึน้ี” และขบัร้องขอ้ความเดิม 2 คร้ัง เพ่ือเป็นการใหส้ญัญาณระหว่างกนั และต่อดว้ยประโยคท่ี

ขบัร้องว่า “เล่นใหดี้ดีกนัหน่อยไดไ้หม” เน่ืองจากประโยคท่ีขบัร้องดงักล่าวเป็นถอ้ยคาํท่ีนักแสดง

หลกัคือศรีนวล(หวัหนา้คณะ)จะเป็นผูก้ล่าวเสมอ  ดงัตวัอยา่ง 

 

(1)  (ศรีนวล)ร้อง: จะเล่นถึงตายกันเชียวรึน่ี(ซ้ําอีกคร้ัง) เล่นให้ดีดีกันหน่อยได้ไหม 

  เราขอขอบคุณทุกทุกท่าน  ท่ีมาพร้อมกนัซ่ึงว่ามากมาย 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

  วจันกรรมการใหส้ญัญาณน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง(1) 
 

 31.  วจันกรรมการกล่าวลา วจันกรรมการกล่าวลาเป็นวจันกรรมท่ี

หวัหนา้คณะเจตนาจะกล่าวอาํลาแก่ผูช้มการแสดง เม่ือการแสดงลาํตดัเสร็จสิ้น ดว้ยการกล่าวถอ้ยคาํ

บอกว่าการแสดงของคณะหวงัเต๊ะขอจบการแสดง และสัญญาว่าโอกาสหน้าการแสดงลาํตดัคณะ

หวงัเต๊ะจะมาแสดงใหผู้ช้มอีกคร้ัง มีการใชถ้อ้ยคาํ ประโยคท่ีส่วนใหญ่จะปรากฏขบัร้องเสมอ คือ 

“เพลงของลุงหวงัขอเอวงัแค่น้ี” และ “ถา้วนัหนา้เวลาดีพบกนัใหม่” ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ศรีนวล)ร้อง:  เล่นใหดี้ดีกะต๋อยจ๋า   น่ีมนัไดเ้วลาแลว้จะบอกให ้

  เพลงของลุงหวังขอเอวังแค่น้ี  ถ้าวันหน้าเวลาดีพบกันใหม่ 
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

(2) (ศรีนวล)พูด:  เอาไว้โอกาสหน้าค่อยพบกันนะคะ วันนี้ถ้าหยาบคายไปบ้างกต้็องขออภยัค่ะ  

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

  วจันกรรมการกล่าวลาน้ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง(1และ2) 
 

2.4.2 การลาํดับวจันกรรมในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร 

   ส
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จากการศึกษาองคป์ระกอบลาํดบัวจันกรรมท่ีใชส่ื้อสารการแสดงลาํตดัของคณะ

หวงัเต๊ะพบว่า วจันกรรมส่ือสารการแสดงท่ีเกิดในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารนั้น สามารถเรียงลาํดบั   

วจันกรรมไดแ้ละไม่ได ้ดงัน้ี 

2.4.2.1 เหตุการณ์ส่ือสารที่สามารถเรียงลาํดับวจันกรรมส่ือสารได้ มี

จาํนวน 4 เหตุการณ์ไดแ้ก่ การโหมโรงกลองรํามะนา การร้องเกร่ินหน้ากลอง การร้องแหล่อวยพร 

และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงซ่ึงเหตุการณ์ส่ือสารทั้ง 4 เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ส่ือสาร

ท่ีมีผูแ้สดง โครงสร้างรูปแบบการส่ือสารการแสดงและเน้ือหาของการส่ือสารท่ีแน่นอนและเป็น

ระบบ ทาํใหส้ามารถลาํดบัวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 

   1. เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนา เ ห ตุ ก า ร ณ์

ส่ือสารน้ีจากการวิเคราะห์พบวจันกรรมเพียงวจันกรรมเดียวคือ การประกาศ  

  2. เหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหน้ากลอง เ ห ตุ ก า ร ณ์

ส่ือสารน้ีจากการวิเคราะห์พบว่า มีจาํนวน 4 วจันกรรมไดแ้ก่ การเชิญชวน การสรรเสริญ การสญัญา 

และการเนน้ย ํ้ า เหตุการณ์ส่ือสารน้ีวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนเกิดจากวิธีการส่ือสารโดยการขบัร้องเท่านั้น 

สามารถเรียงลาํดบัวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นโครงสร้างลาํดบัวจันกรรมใน ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 แผนภูมิโครงสร้างลาํดบัวจันกรรมในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหนา้กลอง 

 

   จากแผนภูมิดงักล่าวในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหน้ากลอง จะเร่ิม

ตั้งแต่การวจันกรรมเชิญชวน วจันกรรมการสรรเสริญ สองวจันกรรมน้ีจะสลบักนัอีกคร้ัง จึงต่อดว้ย 

วจันกรรมการสญัญาและวจันกรรมการเนน้ย ํ้ า หากการแสดงลาํตดัไปแสดงเน่ืองในโอกาสวนัพ่อ

การสรรเสริญ 

การเชิญชวน 

การสญัญา 

การเนน้ย ํ้ า 

คาํอธิบาย 

 หมายถึง วจันกรรมท่ี

เกดิข้ึนเป็นลาํดบัถดัไป 

 หมายถึง วจันกรรมท่ี

เกดิข้ึนสลบักนัไปมาได ้

   ส
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แห่งชาติ การแสดงลาํตดัก็จะปรากฏลาํดบัวจันกรรมเพิ ่ม คือ วจันกรรมการสรรเสริญและปิดทา้ย

ดว้ยวจันกรรมการเนน้ย ํ้ าอีกคร้ัง  

 

   3. เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพร เหตุการณ์ส่ือสาร น้ี

จากการวิเคราะห์ พบว่ามีจาํนวน 9 วจันกรรมไดแ้ก่ การสัง่ การอวยพร การเรียกขาน การต่อว่า การ

เสนอ การอา้งถึง การอธิบาย การถาม-ตอบ และการหยอกเยา้ วจันกรรมส่ือสารทั้งหมดสามารถแบ่ง

ลกัษณะการส่ือสารไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ การส่ือสารท่ีนักแสดงใชส่ื้อสารกบัผูช้มโดยตรง และ

การส่ือสารท่ีนกัแสดงใชส่ื้อสารกนัเอง ดงัน้ี 

    3.1 การส่ือสารที่นักแสดงใช้ส่ือสารกบัผู้ชมโดยตรง การ

ส่ือสารลกัษณะน้ีมีวจันกรรมส่ือสารท่ีพบจาํนวน 2 วจันกรรม ไดแ้ก่ การอวยพร และการเรียกขาน 

    3.2 การส่ือสารที่นกัแสดงใช้ส่ือสารกนัเอง การส่ือสาร

ลกัษณะน้ีมีวจันกรรมส่ือสารท่ีพบจาํนวน 7 วจันกรรม ไดแ้ก่ การสัง่ การอธิบาย การถาม-ตอบ การ

อา้งถึง การเสนอ การหยอกเยา้ และการต่อว่า  

   เหตุการณ์ส่ือสารน้ีวจันกรรมส่ือสารท่ีสําคัญคือ การอวยพร 

เพราะมีวตัถุประสงค์สาํคญัคือการอวยพรแก่ผูช้มการแสดง และเป็นวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการ

ส่ือสารโดยการขบัร้องของนกัแสดงหลกั ส่วนวจันกรรมส่ือสารอ่ืนๆนั้นเกิดจากการส่ือสารโดยการ

พดูของนกัแสดง สามารถเรียงลาํดบัวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นโครงสร้างลาํดบัวจันกรรมดงัแผนภมิู

ต่อไปน้ี 

  

   ส
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ภาพท่ี 23 แผนภูมิโครงสร้างลาํดบัวจันกรรมในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพร 

 

   จากแผนภูมิดงักล่าวเหตุการณ์ส่ือสารน้ีจะเรียงลาํดบัวจันกรรม

เร่ิมตั้งแต่วจันกรรมการสัง่และวจันกรรมการอวยพร  มีบางคร้ังท่ีอาจจะแทรกวจันกรรมการถาม-

ตอบ จากนั้ นเป็นการพูดแทรกบทร้องในลกัษณะการสนทนาของนักแสดงลูกคู่ (ศรีนวล)กับ

นกัแสดงตลก(หวานเยน็) จะข้ึนตน้ดว้ยวจันกรรมการต่อว่า วจันกรรมการถาม-ตอบ วจันกรรมการ

อา้งถึง และ  วจันกรรมการอธิบาย มีการแสดงบางคร้ังอาจจะสลบัไปมาระหว่างวจันกรรมการถาม-

ตอบและการอา้งถึง และหลงัจากวจันกรรมการอา้งถึง อาจจะต่อด้วยวัจนกรรมการสั ่งตาม

ดว้ยกวจันกรรมการหยอกเยา้ หลงัจากการสนทนาของนกัแสดงทั้ ง 2 คน นักแสดงหลกั(พชัรี)ก็จะ

ขบัร้องต่อในวจันกรรมการอวยพร เม่ือจบบทร้อง นักแสดงหญิง  2 คนเดิมก็จะมีการปิดท้าย

เหตุการณ์ส่ือสารน้ีดว้ยการใชว้จันกรรมการถาม-ตอบและวจันกรรมการเสนอเพ่ือจะเปล่ียนไปยงั

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้ 

   4. เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง เหตุการณ์ส่ือสาร น้ี

จากการวิเคราะห์พบว่าจาํนวน 8 วจันกรรมไดแ้ก่ การให้สัญญาณ การประกาศ การขอบคุณ การ

กล่าวลา การอธิบาย การถาม-ตอบ การขออภยั การแสดงความเคารพและปิดทา้ยดว้ยวจันกรรมการ

ประกาศ สามารถเรียงลาํดบัวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดงไดด้งัแผนผงั

ต่อไปน้ี 

การสั ่ง การหยอกเยา้ 

การถาม-ตอบ การอา้งถงึ การอธิบาย การต่อวา่ 

การสัง่ การอวยพร(ร้อง) การถาม-ตอบ 

การเสนอ การอวยพร การถาม-ตอบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 แผนภูมิโครงสร้างลาํดบัวจันกรรมในเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง 

 

  จากแผนผงัดงักล่าวเหตุการณ์ส่ือสารน้ีจะปรากฏลาํดบัวจันกรรมเร่ิมตน้

คือ วจันกรรมการใหส้ญัญาณและปิดทา้ยดว้ยวจันกรรมการประกาศท่ีแน่นอน ส่วนลาํดบัวจันกร

รมท่ีเกิดหลงัจากวจันกรรมการใหส้ญัญาณนั้น จะมีวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนแน่นอนจาํนวน 6 วจันกรรม 

ไดแ้ก่ การประกาศ การอธิบาย การขอบคุณ การกล่าวลา การขออภยั และการแสดงความเคารพ การ

แสดงลาํตดัในแต่ละคร้ังลาํดบัวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์ส่ือสารน้ี อาจจะเกิดข้ึนสลบักนัไปมา 

อาทิ บางคร้ังอาจจะเรียงลาํดบัวจันกรรมตั้งแต่ การประกาศ การขอบคุณ การกล่าวลา การขออภยั 

การแสดงความเคารพ หรืออาจจะเรียงลาํดบัวจันกรรมตั้งแต่ การประกาศ การอธิบาย การขอบคุณ 

การขออภยัและการแสดงความเคารพก็ได ้  

2.4.2.2 เหตุการณ์ส่ือสารที่ไม่สามารถเรียงลําดับวัจนกรรมส่ือสารได้
เหตุการณ์ส่ือสารน้ีมีจาํนวน 2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ การร้องออกตวัและการร้องตอบโต ้เน่ืองจากเป็น

เหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีนกัแสดงหลกัหลายคนแสดงสลบักนัไปมา โครงสร้างรูปแบบการส่ือสารการ

แสดงท่ีซบัซอ้น และเน้ือหาของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนซํ้ ากนั ทาํให้ลาํดบัวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนเล่ือนซํ้ า

กนัและแต่ละวจันกรรมก็สลบักนัไปมาไม่แน่นอน จึงไม่สามารถลาํดบัวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 

การประกาศ การขอบคุณ การกล่าว

การอธิบาย 

การขออภยั 

การแสดงความเคารพ 

การประกาศ 

การใหส้ญัญาณ 

การถาม-ตอบ 

คาํอธิบาย(เพิ ่ม) 

            หมายถึง วจันกรรมท่ีไม่

ปรากฏทุกคร้ัง 

             หมายถึง ลาํดบัวจันกรรมท่ีไม่

ปรากฏทุดคร้ัง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



150 

  1. เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั เหตุการณ์ส่ือสารน้ีจากการ

วิเคราะห์พบว่าจาํนวน 24 วจันกรรม เม่ือพิจารณาสามารถแบ่งตามลกัษณะการส่ือสารไดเ้ป็น 2 

ประเภทได้แก่ การส่ือสารท่ีนักแสดงใช้ส่ือสารกับผูช้มโดยตรง และการส่ือสารท่ีนักแสดงใช้

ส่ือสารกนัเอง ทั้งน้ีมีบางวจันกรรมท่ีนกัแสดงใชส่ื้อสารร่วมกนัทั้งกบัผูช้มโดยตรงและกบันกัแสดง

กนัเองคือ วจันกรรมการเนน้ย ํ้ า ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

   1.1 การส่ือสารที่นักแสดงใช้ส่ือสารกบัผู้ชมโดยตรง   การส่ือสาร

ลกัษณะน้ีมีวจันกรรมส่ือสารท่ีพบจาํนวน 15 วจันกรรม ไดแ้ก่ การทกัทาย การแนะนาํ การขอบคุณ 

การขออภยั การประกาศ การเชิญชวน การขอร้อง การแสดงความตอ้งการ  การอวยพร การสั ่งสอน 

การถ่อมตน การเนน้ย ํ้ า การแสดงความเคารพ การสญัญา และการชม  

   1.2 การส่ือสารที่นักแสดงใช้ส่ือสารกนัเอง การส่ือสารลกัษณะน้ี

มีวจันกรรมส่ือสารท่ีพบจาํนวน 10 วจันกรรม ไดแ้ก่ การหยอกเยา้ การถาม-ตอบ การเรียกขาน การ

ทา้ทาย การชม การต่อว่า การสัง่ การเนน้ย ํ้ า การอธิบาย และการเสนอ 

อย่างไรก็ตาม วจันกรรมส่ือสารการแสดงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์

ส่ือสารการร้องออกตวัน้ีมีการเรียงลาํดบัวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนไม่แน่นอน เน่ืองจากเหตุการณ์ส่ือสารน้ี

มีจาํนวนนกัแสดงท่ีออกมาแสดงตวัหลายคนและเน้ือหาของการส่ือสารของนักแสดงแต่ละคนก็มี

หลากหลายทั้ งเน้ือหาซํ้ ากนัและแตกต่างกนั ทาํให้วจันกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นเล่ือนสลบักนัไปมาไม่

แน่นอน  ทั้งน้ีผูว้ิจยัสามารถสรุปวจันกรรมหลกัท่ีนักแสดงแต่ละคนใช้แสดงเหมือนกนัทุกคนใน

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั มีจาํนวน 5 วจันกรรม คือ การทกัทาย การแนะนาํ การเน้นย ํ้ า การ

เชิญชวน และการขออภยั 

 

  2. เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต้ เหตุการณ์ส่ือสารน้ีจากการ

วิเคราะห์พบว่ามีจาํนวน 24 วจันกรรม เม่ือพิจารณาสามารถแบ่งตามลกัษณะการส่ือสารไดเ้ป็น 2 

ประเภทได้แก่ ประเภทการส่ือสารระหว่างนักแสดงกบันักแสดง และนักแสดงกบัผูช้ม ทั้งน้ีมี

บางวจันกรรมท่ีนกัแสดงใชส่ื้อสารร่วมกนัทั้งกบัผูช้มโดยตรงและกบันกัแสดงกนัเอง ดงัน้ี 

   ส
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   2.1 การส่ือสารที่นักแสดงใช้ส่ือสารกับผู้ชมโดยตรง การส่ือสาร

ลกัษณะน้ีมีวจันกรรมส่ือสารท่ีพบจาํนวน 9 วจันกรรมไดแ้ก่ การขอนุญาต การประกาศ การเสนอ 

การทกัทาย การสญัญา การแนะนาํ การขออภยัและการเล่าเร่ือง และการขอบคุณ 

   2.2 การส่ือสารที่นักแสดงใช้ส่ือสารกนัเอง  การส่ือสารลกัษณะน้ี

มีวจันกรรมส่ือสารท่ีพบจาํนวน 17 วจันกรรม ไดแ้ก่ การทกัทาย การต่อว่า การเล่าเร่ือง การถ่อมตน 

การเชิญชวน การสัง่ การหยอกเยา้ การถาม-ตอบ การประกาศ การอา้งถึง การทา้ทาย การชม การ

เนน้ย ํ้ า การเก้ียว การแกต้วั การอธิบาย และการแสดงความตอ้งการ  

อย่างไรก็ตาม วจันกรรมส่ือสารการแสดงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์

ส่ือสารการร้องตอบโตน้ี้มีการเรียงลาํดบัวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนไม่แน่นอน เน่ืองจากเหตุการณ์ส่ือสารน้ี

เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีทั้ งนักแสดงและเน้ือหาของการส่ือสารจาํนวนมากและแสดงสลบักัน

โตต้อบไปมา ทาํใหมี้วจันกรรมเกิดข้ึนซํ้ ากนัหลายคร้ังและวจักรรมท่ีเกิดข้ึนซํ้ ากนัก็เล่ือนสลบัไป

มาไม่แน่นอน อาทิ ช่วงการแสดงการร้องเก้ียวก็จะมีวจันกรรมหลกั คือ การเก้ียวซ่ึงอาจมี วจันกรรม

การต่อว่า หรืออาจจะมีวจันกรรมการทา้ทาย หรืออาจจะมีวจันกรรมการชมเกิดข้ึนเป็นลาํดบัถดัมาก็

ได ้และวจันกรรมเหล่าน้ีก็อาจเกิดข้ึนสลบักบัวจันกรรมการเก้ียวอีกคร้ัง รวมทั้งวจันกรรมการต่อว่า

ก็อาจจะมีวจันกรรมการชม วจันกรรมการเล่าเร่ือง หรือวจันกรรมการถาม-ตอบเกิดข้ึนเป็นลาํดบัถดั

มา และวจันกรรมเหล่าน้ีก็อาจเกิดข้ึนสลบักบัวจันกรรมการต่อว่าอีกคร้ัง ทาํให้เหตุการณ์ส่ือสารน้ี

ไม่สามารถจดัเรียงลาํดบัวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนแน่นอนได ้ 

ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยสามารถสรุปวัจนกรรมหลกัท่ีพบการปรากฏซํ้ าในแต่ละ

เหตุการณ์ส่ือสารยอ่ยของเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้มีจาํนวน 2 วจันกรรม คือ การต่อว่าและ

การเล่าเร่ือง  

 

2.4.3 วจันกรรมส่ือสารทีใ่ช้ร่วมในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มลูการแสดงลาํตดัทั้ ง 5 คร้ัง พบวจันกรรมส่ือสารการแสดง

ทั้งสิ้นจาํนวน 31วจันกรรม วจันกรรมทั้ง 31 วจันกรรมมีลกัษณะการเกิดร่วมกนัในบางเหตุการณ์

ส่ือสาร และเกิดข้ึนเฉพาะบางเหตุการณ์ส่ือสารเท่านั้น อย่างไรก็ตาม วจันกรรมการทุกวจันกรรม
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ไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว แต่จะเกิดซํ้ าๆโดยอาจจะเกิดซํ้ าในเหตุการณ์ส่ือสารเดิมหรือเกิดซํ้ าใน

เหตุการณ์ส่ือสารอ่ืนร่วมกนั สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 3 สรุปจาํนวนการเกิดซํ้ าของแต่ละวจันกรรมในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร 

ลําดับ วัจนกรรม 

เหตุการณ์ส่ือสาร จํานวน
การเกิด
ซ้ําท้ังส้ิน

(คร้ัง) 

การโหม
โรงกลอง
ระมะนา 

การร้อง
เกร่ินหน้า
กลอง 

การร้อง
ออกตัว 

การร้อง
แหล่อวย
พร 

การร้อง
ตอบโต้ 

การจบ
การแสดง 

1. การประกาศ  -  -   75 

2. การถาม-ตอบ - -     170 

3. การอธิบาย - -     45 

4. การเชิญชวน -   -  - 70 

5. การสัญญา -   -  - 15 

6. การเนน้ย ํ้ า -   -  - 130 

7. การสั ่ง - -    - 40 

8. การขออภยั - -  -   70 

9. การขอบคุณ - -  -   95 

10. การเรียกขาน - -    - 40 

11. การต่อว่า - -    - 355 
12. การหยอกเยา้ - -    - 95 

13. การเสนอ - -    - 35 

14. การทกัทาย - -  -  - 75 

15. การแนะนาํ - -  -  - 80 

16. การอวยพร - -   - - 90 

17. การอา้งถึง - - -   - 25 

18. การสั ่งสอน - -  - - - 20 

19. การทา้ทาย - -  -  - 25 

20. การชม - -  -  - 50 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ลําดับ วัจนกรรม 

เหตุการณ์ส่ือสาร จํานวน
การเกิด
ซ้ําทั้งส้ิน

(คร้ัง) 

การโหม
โรงกลอง
ระมะนา 

การร้อง
เกร่ินหน้า
กลอง 

การร้อง
ออกตัว 

การร้อง
แหล่อวย
พร 

การร้อง
ตอบโต้ 

การจบ
การแสดง 

21. การถ่อมตน - -  -  - 65 

22. 
การแสดงความ

ตอ้งการ 
- -  -  - 25 

23. การแกต้วั - -  -  - 10 

24. 
การแสดงความ

เคารพ 
- -  - -  10 

.25. การสรรเสริญ -  - - - - 15 

26. การขอร้อง - -  - - - 75 

27. การเล่าเร่ือง - - - -  - 125 

28. การเกี้ยว - - - -  - 70 

29. การขออนุญาต - - - -  - 5 

30. การใหส้ัญญาณ - - - - -  5 

31. การกล่าวลา - - - - -  5 

รวม 1 4 24 9 24 8 2,010 
  

 จากตารางขา้งตน้สรุปไดว้่า วจันกรรมส่ือสารบางประการเกิดร่วมกนัในเหตุการณ์

ส่ือสารต่างๆจาํนวน 4 เหตุการณ์ไดแ้ก่ การประกาศ การถาม-ตอบและการอธิบาย วจันกรรมส่ือสาร

บางประการก็เกิดร่วมกันในเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆจาํนวน 3 เหตุการณ์ไดแ้ก่ การเชิญชวน การ

สญัญา การเนน้ย ํ้ า การสัง่ การขออภยั การขอบคุณ การเรียกขาน การต่อว่า การหยอกเยา้และการ

เสนอ วจันกรรมส่ือสารบางประการเกิดร่วมกนัในเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆจาํนวน 2 เหตุการณ์ ไดแ้ก่ 

การทกัทาย การแนะนาํ การอวยพร การอา้งถึง การสั ่งสอน การทา้ทาย การชม การถ่อมตน การ

แสดงความตอ้งการ การแกต้วั และการแสดงความเคารพ และวจันกรรมส่ือสารท่ีเกิดเฉพาะบาง

เหตุการณ์ส่ือสารไดแ้ก่ วจันกรรมการสรรเสริญเกิดเฉพาะเหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหนา้กลอง 

วจันกรรมการขอร้องเกิดเฉพาะเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั วจันกรรมการเล่าเร่ือง การเก้ียว 
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และการขออนุญาตเกิดเฉพาะเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้และวจันกรรมการให้สัญญาณและ

การกล่าวลาเกิดเฉพาะเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง จากตารางดงักล่าว วจันกรรมการส่ือสารท่ี

เกิดข้ึนซํ้ าในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารพบวจันกรรมการต่อว่าปรากฏจาํนวนการเกิดซํ้ ามากท่ีสุด

จาํนวน 355 คร้ัง   

  1. เหตุการณ์ส่ือสารที่ปรากฏวจันกรรมการต่อว่า 
  เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏวจันกรรมการต่อว่า พบว่า วจันกรรมการต่อว่า

ปรากฏร่วมกนัในเหตุการณ์ส่ือสารจาํนวน 3 เหตุการณ์ไดแ้ก่ เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั การ

ร้องแหล่อวยพรและการร้องตอบโต ้ดงัน้ี 

   1.1  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั เหตุการณ์ส่ือสาร น้ี

พบวจันกรรมการต่อว่าจาํนวน 70 คร้ัง เหตุการณ์ส่ือสารน้ีมีนกัแสดงหญิงจาํนวน 3 คนเจตนากล่าว

ถอ้ยคาํต่อว่า ดว้ยการใชว้จันภาษาส่ือสารคือการขบัร้องและการพูด นักแสดงหญิงจะกล่าวถอ้ยคาํ

กระทบกระเทียบ คาํหยาบ ประชดประชนั และทา้ทายนกัแสดงชาย เพ่ือแสดงการต่อว่า  

   1.2  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพร เหตุการณ์ส่ือสาร น้ี

พบวจันกรรมการต่อว่าจาํนวน 20 คร้ัง วจักรรมการต่อว่าท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์ส่ือสารน้ีไม่เก่ียวขอ้ง

กบันกัแสดงหญิงหลกัท่ีทาํหนา้ท่ีขบัร้องเน้ือหาเก่ียวกบัอวยพร แต่วจันกรรมดงักล่าวเกิดจากการ

แสดงแทรกของนักแสดงหญิง 2 คน ท่ีนักแสดงหญิงคนหน่ึงแสดงท่าทางเต้นท่ีไม่เหมาะสม

ดา้นหนา้เวทีระหว่างท่ีนกัแสดงหลกักาํลงัขบัร้อง แลว้นักแสดงหญิงอีกคนหน่ึงเดินไปผลกัศีรษะ

นกัแสดงหญิงท่ีเตน้เพ่ือต่อว่าว่าเป็นการกระทาํท่ีไม่เหมาะสม 

   1.3  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต้ เหตุการณ์ส่ือสาร น้ี

พบวจันกรรมการต่อว่าจาํนวน 265 คร้ัง เหตุการณ์ส่ือสารน้ีใชป้รากฏวจันกรรมการต่อว่า ทั้งการใช ้  

วจันภาษาคือการขับร้องและการพูดนักแสดงทั้ งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงใชถ้อ้ยคาํสองแง่สองง่าม 

ประชดประชนั เสียดสี กระทบกระเทียบ ด่า คาํหยาบ เป็นตน้ และอวจันภาษาคือ การผลกัและการ

ถุยนํ้ าลาย  

  สรุปไดว้่าวจันกรรมส่ือสารการแสดงลาํตดั พบวจันกรรมการต่อว่ามาก

ท่ีสุด ในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้รองลงมาคือเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัและการร้อง

แหล่อวยพร เน่ืองจากวจันกรรมการต่อว่า เป็นวจันกรรมท่ีนักแสดงใชแ้สดงโตต้อบสลบักนัไปมา 
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ในลกัษณะการโตเ้ถียง ให้นักแสดงท่ีถูกต่อว่ารู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกโกรธจนตอ้งมีการใชถ้อ้ยคาํ

โตต้อบกลบั อีกทั้งวจันกรรมต่อว่าก็จะปรากฏใชส่ื้อสารระหว่างนักแสดงดว้ยกนัเองเท่านั้น ส่วน

เหตุการณ์ส่ือสารอีก 3 เหตุการณ์คือ การโหมโรงกลองรํามะนา การร้องเกร่ินหนา้กลองและการจบ

การแสดงไม่ปรากฏใชว้จันกรรมการต่อว่า  เพราะเหตุการณ์ทั้ ง 3 เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ท่ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการส่ือสารกบัผูช้มโดยตรง นักแสดงท่ีทาํหน้าท่ีแสดงก็จะมีจาํนวน1 หรือ 2 

คนแสดงโดยไม่ไดส้ลบับทบาทหนา้ท่ีกนัแสดงจึงไม่ตอ้งใชถ้อ้ยคาํโตต้อบและเน้ือหาท่ีใชส่ื้อสารก็

จะเป็นเน้ือหาท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเก้ียวพาราสี  

 

  2. การใช้วจันกรรมการต่อว่าในเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆ 
  การใชว้จันกรรมการต่อว่าในเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆทั้ง 3 เหตุการณ์ มีการ

ใชถ้อ้ยคาํต่อว่าโดยตรงดว้ยการใหพ่้อเพลงหรือแม่เพลงเป็นผูเ้ร่ิมตน้ต่อว่าก่อนดว้ยการใชถ้อ้ยคาํทั้ง

คาํหยาบ คาํเก่ียวกบัเร่ืองเพศ และมีการใชถ้อ้ยคาํต่อว่าเพ่ือใหอี้กฝ่ายต่อว่ากลบัมาดว้ยถอ้ยคาํทาํนอง

เดียวกนั รวมทั้งวจันกรรมการต่อว่ายงัมีเทคนิคการใชว้จันกรรมการต่อว่าร่วมกบัวจันกรรมอ่ืนๆ 

อาทิ การชม การเก้ียว การบอกเล่า เป็นต้น เพ่ือทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจผิดเบ้ืองต้น แลว้จึงใชว้จันกรรม   

การต่อว่าเป็นลาํดบัถดัมาเพ่ือเพิ่มนํ้ าหนกัอารมณ์ของการต่อว่าในอีกฝ่ายรู้สึกเจ็บใจมากยิ ่งข้ึนดงัจะ

ยกตวัอยา่งอธิบายดงัน้ี 

 

(แม่เพลง)ร้อง:ขออวยพรใหผู้ช้ายลาํตดั  ใหแ้กไร้สมบติัพสัถาน 

 ใหแ้กลม้ละลายลงวายปราณ  ถา้แกไปเล่นงานกข็อใหถู้กตดัเงิน 

 หนทางท่ีไปกใ็หไ้กลกล็าํบาก ใหเ้กิดยุง่ยากระหกระเหิน 

 ไม่มีทางรถยนตใ์หมี้แต่หนทางเดิน ลาํบากเหลือเกินน่ีถึงกบัตอ้งทิ ้งงาน 

 ถา้แกมีเมียกข็อใหเ้มียแกมีชู ้  ถา้จะเลี้ยงหมูใหก้ลายเป็นหมนั 

 เลี้ยงววัเลี้ยงควายกข็อใหต้ายหมดทั้งบา้น เลี้ยงสัตวเ์ดรัจฉานกใ็หเ้ป็นนะมะเลีย 

 แกมีลูกชายกข็อใหเ้ป็นจิ๊กโก๋   มีลูกสาวคนโตใหเ้ป็นจิ๊กกี ๋

 ณรงคมี์เมียกข็อใหเ้มียแกเป็นกะหร่ี  มือดีดีกข็อใหม้นัหยกิงอ 

 ขอใหน้ายต๋อยนะกเ็ป็นฝีมะม่วง  ใหเ้ป็นดอกเป็นดวงอยูต่ามซอกคอ 

                                                             
 ในท่ีน้ีหมายถึง โรคมาลาเรีย  
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 ขาแขง้ถลอกออกดอกเขา้ขอ้   มือหยกิมืองอเดินยกัแยย่กัย ั้นสามวนัเจริญ 

      เดินไม่ไหว เพี้ยง 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

  จากตวัอยา่งดงักล่าว เป็นขอ้ความท่ีแสดงวจันกรรมการต่อว่า ผูท่ี้กล่าวคือ

แม่เพลงใชถ้อ้ยคาํท่ีมีความหมายในลกัษณะของการสาปแช่ง เพ่ือแสดงการต่อว่าพ่อเพลง ทั้งเร่ือง

ทรัพยสิ์น การเดินทาง การเล้ียงสัตว ์ลูก เมีย รวมทั้ งการต่อว่าให้พ่อเพลงเป็นโรคท่ีเก่ียวเน่ืองการ

เร่ืองเพศ อาทิ โรคฝีมะม่วง ออกดอกเขา้ขอ้ มือหยกิมืองอ อีกทั้งยงัปิดทา้ยดว้ยการลงเพลงดว้ยคาํลง 

คาํว่า “เพ้ียง” เพ่ือขอใหค้าํอธิษฐานเป็นจริงดงัท่ีกล่าวต่อว่า  

 

  จากนั้นพ่อเพลงก็จะข้ึนมาโตต้อบกลบัดว้ยการจบัคาํร้องของแม่เพลงมา

ขบัร้องแกค้วามกลบั  ดงัตวัอยา่ง 

 

(พ่อเพลง)ร้อง: มีลูกชายกข็อใหเ้ป็นจิ๊กโก๋  มีลูกสาวคนโตใหเ้ป็นจิ๊กกี ๋

  ณรงคมี์เมียกข็อใหเ้มียเป็นกะหร่ี ถา้ยงังั้นกดี็เราจะไดเ้ป็นแมงดา 

  เอย้ถา้พี่รงคเ์ป็นแมงดา  ถา้ผมไปถึงพี่ตอ้งใหผ้มคร่ึงราคา 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

  จากตัวอย่างดงักล่าว พ่อเพลงจบัคาํร้องท่ีแม่เพลงต่อว่าเร่ืองลูกกับเมีย 

แลว้แกค้วามกลบัดว้ยการใชถ้อ้ยคาํทาํนองเดียวกบัคาํว่า “กะหร่ี” หมายถึง หญิงโสเภณีคือ คาํว่า 

“แมงดา” ซ่ึงหมายถึง ชายท่ีอาศยันํ้ าพกันํ้ าแรงของผูห้ญิงท่ีประกอบอาชีพเป็นโสเภณีทั้ งคาํว่า 

“กะหร่ี”และ “แมงดา” ลว้นเป็นคาํท่ีมีความหมายในเชิงลบใชเ้พ่ือแสดงการต่อว่าเหมือนกนั แมจ้ะ

ต่างกนัท่ีแม่เพลงใชเ้พ่ือเจตนาต่อว่าพ่อเพลง ส่วนพ่อเพลงใชเ้พ่ือเจตนาย ัว่ยุให้แม่เพลงรู้สึกว่าตน

นั้นแพ ้ 

  อยา่งไรก็ตาม การปรากฏวจันกรรมการต่อว่าน้ี มิใช่จะปรากฏวจันกรรม

ต่อว่าเพียงอย่างเดียว วจันกรรมการต่อว่าอาจจะพบปรากฏแทรกอยู่ในวจันกรรมอ่ืนๆแลว้ต่อว่า

กลบัอีกคร้ังก็ได ้ดงัตวัอยา่ง 
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(พ่อเพลง)ร้อง : ดูหน้ากลมผมส้ันอ้วนจนมันจุกอก   หน้าตาตล้กตลกเหมือนอย่างกับนกมีหู 
      (วัจนกรรมการต่อว่า) 
 แม่คนริมเธอยิม้เก๋รูปเธอเท่เขา้ท่า(วจันกรรมการชม) ช่ือพัชรีใช่ไหมล่ะดูนัยน์ตาเธอเจ้าชู้ 

 ช่ือพัชรีใช่ไหมนาง แหมรูปร่างเธอช่างสวยสม คิว้ก็ต่อคอก็กลมอย่างกับขนมถ้วยฟู 

      (วัจนกรรมการต่อว่า) 
 

   จากตวัอย่างดงักล่าว ปรากฏวจันกรมการชม แทรกระหว่างวจันกรรม

การต่อว่า เพ่ือแสร้งทาํให้เข้าใจผิดในลกัษณะชมแบบต่อว่าให้รู้สึกเจ็บใจ เพ่ือให้การต่อว่านั้นมี

อารมณ์มีนํ้ าหนักมากข้ึนก่อนท่ีจะกลบัไปใช้วจันกรรมการต่อว่า เน้ือหาของการต่อว่าข้างต้น

เก่ียวกบัการบรรยายรูปร่างของแม่เพลงว่าทุกส่วนอว้นไปหมดจนใบหนา้สั้น และใชค้าํเปรียบเทียบ

ว่าอว้นมากถึงขนาดมนัมาจุกอยูท่ี่อก มีการใชอุ้ปมาเปรียบเทียบใบหนา้ว่าสั้นเหมือนกบัคา้งคาว พบ

การใชถ้อ้ยคาํว่าในลกัษณะเชิงเสียดสีว่า “ดูนยัน์ตาเธอเจา้ชู”้ และยงัพบการซํ้ าความบางส่วนท่ีเน้น

ย ํ้ านกัแสดง “ช่ือพชัรีใช่ไหม...”ใหแ้น่ใจจะไดต่้อว่าถกูคน และใชค้าํอุทานและขอ้ความท่ีว่า “แหม 

เธอช่างสวยสม” แสดงการเสียดสี แลว้ใชอุ้ปมาเปรียบเทียบว่าคอสั้นเหมือนกบัขนมถว้ยฟ ู  

  อน่ึงกรรมการต่อว่า เป็นวจันกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้

นกัแสดงสามารถสรรหาถอ้ยคาํหรือถอ้ยความต่างๆมาใชโ้ตต้อบกนัไดจ้นกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะ

ยอมแพ ้อีกทั้งวจันกรรมต่อว่าเป็นวจันกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก จึงเหมาะสมสาํหรับการย ัว่ยใุหอี้ก

ฝ่ายโกรธหรือไม่พอใจ จนตอ้งมีโตต้อบกลบัเพ่ือให้ฝ่ายท่ีโตม้ารู้สึกพ่ายแพห้รือเห็นว่าสามารถแก้

ความท่ีฝ่ายนั้นต่อว่ามาได ้ยิ ่งทาํให้บรรยากาศของการแสดงสนุกยิ ่งข้ึน โดยเฉพาะในเหตุการณ์

ส่ือสารการร้องตอบโต ้ท่ีนกัแสดงทั้ งพ่อเพลงและแม่เพลงตอ้งแสดงให้เห็นถึงการการใชป้ฏิภาณ

ไหวพริบในการโตต้อบสลบักนัไปมา  

  ทั้งน้ีการใชว้จันกรรมการต่อว่าในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดันั้น

เป็นวจันกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํ 3 ระดับตามแนวคิดของเซอร์ล ได้แก่ การกล่าวถอ้ย

(locutionary act) คือ มีการใชถ้อ้ยคาํส่ือความหมายชดัเจนเช่น คาํว่า “อว้น” หมายถึงนํ้ าหนักมาก 

อีกทั้ งนักแสดงหญิงคือ พชัรีนั้นก็มีรูปร่างอว้น  การแสดงเจตนา(illocutionary act)คือ นักแสดง

เจตนาท่ีจะใชถ้อ้ยคาํดงักล่าวเพือ่ส่ือความหมายแฝงคือ ตอ้งการต่อว่า เพราะนอกจากคาํว่า “อว้น” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



158 

แลว้ยงัใชค้วามเปรียบเพื่อย ํ้ าเจตนาเดิม เพ่ือใหน้กัแสดงหญิงรู้สึกโกรธ และวจันผล(perlocutionary) 

คือ การกระทาํท่ีเกิดจากถอ้ยคาํ เช่น แม่เพลงออกมาโตต้อบดว้ยถอ้ยคาํแสดงต่อว่าทาํนองเดียวกนั  

  วจันกรรมการต่อว่านั้น ก็จดัอยู่ในกลุ่มการแสดงความรู้สึก(expressive) 

ซ่ึงเป็นวจันกรรมท่ีมีความจาํเป็นต่อการมีปฏิสมัพนัธก์นัโดยเฉพาะการแสดงลาํตดัท่ีจะตอ้งมีการใช้

สภาวะอารมณ์ความรู้สึก ให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินเร่ืองของกลุ่มนักแสดงท่ีจะต้องแสดงให้

สมจริง ซ่ึงวจันกรรมการต่อว่าท่ีเกิดข้ึนบนเวทีการแสดงลาํตดันั้นจะมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั เช่นการใช้คาํหยาบ การใชถ้อ้ยคาํเชิงเสียดสี ประชดประชนั เป็นตน้ แต่วจันผล

(perlocutionary act)ของการกระทาํท่ีเกิดข้ึนนั้ นจะต่างกนั  กล่าวคือวจันผลของการใชว้จันกรรม

การต่อว่าท่ีเกิดข้ึนบนเวทีการแสดงนั้น เป็นวจันกรรมส่ือสารท่ีใชส้าํหรับการแสดง ซ่ึงนักแสดง

ผูใ้ชถ้อ้ยคาํดงักล่าวจะเขา้ใจว่านัน่เป็นส่ิงท่ีสมมติข้ึนแมว้่านกัแสดงอีกฝ่ายจะออกมาใชถ้อ้ยคาํต่อว่า

ทาํนองเดียวกัน จึงไม่ส่งผลของการกระทาํคือ ความไม่พอใจหรือแสดงอารมณ์โกรธต่อกัน 

เช่นเดียวกบัผูช้มการแสดงก็เขา้ใจว่าวจันกรรมต่อว่าท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเพียงการแสดงท่ีช่วยสร้าง

ความสนุกสนานเท่านั้ น ส่วนการใชว้จันกรรมต่อว่าในชีวิตประจาํวนัดว้ยถอ้ยคาํหยาบ หรือคาํ

ประชดเสียดสีกนันั้น วจันผลท่ีเกิดข้ึนคือ แสดงความโกรธไม่พอใจซ่ึงกนัและกนัจึงตอ้งใชถ้อ้ยคาํ

เพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกนั้นออกมา 

สรุปไดว้่าองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะร่วมกนัเฉพาะบางเหตุการณ์ส่ือสารนั้น ทาํให้เห็น

ว่าคณะหวงัเต๊ะมีการจดัวางรายละเอียดของการแสดงท่ีสะดวกต่อการแสดงของกลุ่มผูแ้สดงเองซ่ึง

ช่วยใหก้ารแสดงมีความเป็นระเบียบและไม่ซบัซอ้น รวมทั้งกลุ่มผูช้มการแสดงสามารถรับชมและ

เขา้ใจสารท่ีกลุ่มผูแ้สดงกาํลงัส่งมายงักลุ่มผูช้ม และยงัทาํใหเ้ห็นลกัษณะเฉพาะของการแสดงลาํตดั

ท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่เร่ิมตน้การแสดงจนกระทัง่จบการแสดง ทาํให้ผูช้มการแสดงไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย

และสามารถนัง่รับชมการแสดงจนกระทัง่จบการแสดง  

 

3.  องค์ประกอบทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร 
องคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร หมายถึง องค์ประกอบท่ีมีลกัษะไม่

คงท่ีมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะไปตามแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร กล่าวคือเป็นลกัษณะเฉพาะของ
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เหตุการณ์ส่ือสารนั้ นๆ องค์ประกอบลักษณะน้ีผูว้ิจัยพบ 3 องค์ประกอบ  ได้แก่  หัวเร่ือง 

วตัถุประสงค ์และเน้ือหาของการส่ือสารซ่ึงมีดงัน้ี 

3.1 หัวเร่ืองหรือหัวข้อ(topic) หัวเร่ือง หมายถึง เร่ืองท่ีพูดว่าแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร

นกัแสดงไดก้ล่าวถึงเร่ืองอะไร โดยในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารจะมีหวัขอ้หลกัในการส่ือสารกบัผูช้ม

การแสดงท่ีชดัเจนซ่ึงวิเคราะห์จากประเด็นหลกัของการแสดง  

3.2 วตัถุประสงค์หรือหน้าที่(purpose or function) วัต ถุปร ะสงค์ห รื อหน้ า ท่ี 
หมายถึง จุดมุ่งหมายหลกัของการแสดงท่ีปรากฏในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร 

3.3 เนือ้หาของการส่ือสาร(message content) เ น้ื อหาของการ ส่ือสาร  หมาย ถึ ง  

สาระสาํคญัท่ีกล่าวถึงในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงทั้ งการใชว้จันภาษาและอวจันภาษาว่ามีการ

ส่ือสารเก่ียวกบัอะไร เน้ือหาของการส่ือสาร เป็นองค์ประกอบสาํคญัท่ีใชส้าํหรับดาํเนินการแสดง

ตั้งแต่ตน้จนจบการแสดง  
ผูว้ิจัยสามารถอธิบายองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารทั้ งหัวข้อ

วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของการส่ือสารในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  1.  เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนา  

   1.1 หัวเร่ือง หัวเร่ืองคือ การประกาศเร่ิมการแสดงให้ผูช้มรับทราบ

   1.2 วตัถุประสงค์   วตัถุประสงค์คือเพ่ือบอกว่าการแสดงลาํตดัได้

เร่ิมตน้ข้ึนแลว้ ดว้ยการใชด้นตรีคือกลองรํามะนา ฉิ่งและกรับบรรเลงเพลง เชิญชวนผูช้มให้มาชม

การแสดงลาํตดั 
  1.3 เนือ้หาของการส่ือสาร  เน้ือหาของการส่ือสารมีการใชอ้วจันภาษาคือ

ดนตรีบรรเลงเพลงเป็นส่ือแทนการใชถ้อ้ยคาํประกาศแจง้แก่ผูช้มการแสดงทราบว่าการแสดง ลาํตดั

ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนแลว้   

  2.  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหน้ากลอง   
   2.1 หัวเร่ือง  หวัเร่ืองคือการสดุดีพระมหากษตัริย ์เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ี
มีหวัขอ้เก่ียวขอ้งกบันกัแสดงหลกัทาํทาํหนา้ท่ีส่ือสารดว้ยการขบัร้องคร้ังแรก  

   2.2 วตัถุประสงค์  วตัถุประสงคคื์อเพ่ือเกร่ินนาํการแสดงและเพื่อเชิญชวน
ผูช้มการแสดงใหม้าร่วมรับชมการแสดง 
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  2.3 เนื้อหาของการส่ือสาร  เน้ือหาของการส่ือสารมีการกล่าวยกย่อง 

สรรเสริญ และสดุดีพระมหากษตัริย ์เพ่ือแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกซาบซ้ึงในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระมหากษตัริย ์ดว้ยการกล่าวถึงพระกรณียกิจต่างๆ การเสด็จพระราชดาํเนินไป

ช่วยเหลือในพ้ืนท่ีทุรกันดารให้อยู่ดีกินดี และการบอกว่าจะเป็นตัวแทนลูกเสือชาวบ้าน กล่าว

ปฏิญาณจะจงรักภกัดีต่อประเทศชาติจะไม่แตกแยกความสามคัคีกนัเองของคนในชาติ ดงัตวัอยา่ง  
 

บทสร้อยเพลง: โอเ้จา้พวงสุมณฑา  สุมณฑาประชาเอ๋ย 

  อยา่ละเลยจงเทิดทูน นเรนทร์ศูรยเ์อย 

บทร้อง: พระร่มรัตน์ฉัตรเกลา้เกล่าพวกขา้ พระเมตตาประชาถว้นลว้นตระหนกั 

 นํ้ าพระทยัใสงามดว้ยความรัก ทรงพิทกัษช์นผ่องของพระองค์ 

 ชาวนายากไร้ไดไ้ถหว่าน  พระราชทานท่ีใหท้าํตามประสงค์ 

 ................................................. .................................................. 

(ส่วนทา้ย) พวกของเราเหล่าลูกเสือเช้ือชาวบา้น ขอปฏิญาณต่อองคพ์ระทรงสอน 

 จะรักษาเอกราชชาติถาวร  ถา้ดสักรรุกรํ้ ากระหนํ่าไทย 

 จะสามคัคีกอดคอกนัต่อตา้น  อีกพวกเราชาวบา้นทัว่ทั้งหลาย 

 อยา่ไดแ้ยกแตกกนัชั้นทาํลาย  ไทยต่อไทยมาฆ่ากนันั้นไม่ดีเอย 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

ในเหตุการณ์ส่ือสารน้ีบทร้องเพ่ือแสดงการสรรเสริญพระมหากษตัริยน์ั้นจะเป็นบทท่ี

เคร่งครัด ไม่มีการตดัทอนเน้ือหา แต่สามารถเพิ่มเน้ือหาทาํนองเดียวกนัไดห้ากงานท่ีไปแสดงลาํตดั

เน่ืองในวนัพ่อแห่งชาติ คือวนัท่ี 5 ธนัวาคมของทุกปีทางคณะก็จะมีการเพิ่มเน้ือหาต่อจากขา้งตน้   

ดงัตวัอยา่ง 
 

บทร้อง: ศุภฤกษเ์ลิศแลว้แกว้จกัรี  จกัรราศีหมุนวนชนาพรรษา 

 หมุนนบักลบัมาหา้ธนัวา  เฉลิมพระชนมพรรษาประมุกไทย 

 เกลา้หม่อมฉันอญัชุลีสดุดีนพ ขอเคารพสูงส่งองคม์ไห 

 .................................................. ............................................ 

(ส่วนทา้ย)สมแลว้ท่ีพระองคท์รงกษตัริย ์ สถาปนามหาราชอนัสูงส่ง 

 เจริญรอยตามพระบาทชาติวงศ์ ขา้น้ีหนอขอพระองคท์รงพระเจริญ 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 
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  3.  เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั  

   3.1 หัวเร่ือง หวัเร่ืองคือการแสดงตวัของนกัแสดงชายและหญิงทีละคน 

   3.2 วตัถุประสงค์  วตัถุประสงค์คือเพ่ือให้นักแสดงชายและหญิงแนะนาํ
ตวัเองใหผู้ช้มไดรู้้จกั เพ่ือเรียกร้องความสนใจและการฝากเน้ือฝากตวักบักลุ่มผูช้ม 
   3.3 เนือ้หาของการส่ือสาร  เน้ือหาของการส่ือสารมีการกล่าวถึง ความคิด 

อารมณ์ความรู้สึกของนักแสดงแต่ละคนว่ารู้สึก นึกคิดอย่างไรให้ผูช้มไดรั้บฟัง เน้ือหาของการ

ส่ือสารในเหตุการณ์ส่ือสารน้ีจะมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูช้มโดยตรงและเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งระหว่าง

นกัแสดงดว้ยกนัดงัน้ี   

    3.3.1 เนื้อหาของการส่ือสารท่ีต้องการกล่าวกับผู้ชมโดยตรง 

เน้ือหาของการส่ือสารน้ีนักแสดงต้องการกล่าวกบัผูช้มโดยตรง  ด้วยการกล่าวทักทายผูช้ม การ

แนะนาํตนเอง การสอนเร่ืองการประพฤติตน การเชิญชวน การช้ีแจงลกัษณะการแสดงลาํตดั การ

อวยพร การถ่อมตน การไหวค้รูและเร่ืองทัว่ไป ดงัน้ี 

     3.3.1.1 การทักทายผู้ชม   เ น้ื อ ห า ข อ ง ก า ร

ทกัทายนักแสดงจะเป็นผูพู้ดหรือผูข้บัร้องดว้ยตวัเอง ดว้ยการกล่าวถอ้ยคาํ “สวสัดีค่ะหรือครับ ,

กราบสวสัดี” การใชท่้าทางการไหวป้ระกอบ การกล่าวแนะนาํคณะ การกล่าวขอบคุณ และ การ

กล่าวขออภยัผูช้มการแสดง  ดงัตวัอยา่ง 

 ตวัอยา่งท่ี 1 การทกัทายผูช้มดว้ยการขบัร้อง 

(ปรีชา)ร้อง: บรรดาผูดู้ผูช้มพวกกระผมขอคารวะ(พนมมือไหว้ประกอบ)สองกรประนมกม้ศีรษะขอคารวะทุกท่าน 

 ท่านใหเ้กียรติมายดัเยยีดชมลาํตดัประยกุต ์ ขอใหท่้านมีความสุขมาร่วมสนุกสนาน 

 ผมตอ้งขอขอบพระคุณท่ีสนับสนุน(พนมมือไหว้ประกอบ)พวกผมสิบนิ้วข้ึนประนมอยากให้ท่านชมกนั

      นานนาน 

 ใหท่้านชมกนันานนานในรายการคร้ังน้ี จงกรุณาปราณีท่านอยา่เพิ ่งหนีกลบับา้น 

 (งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

     จากตวัอยา่งขา้งตน้ นกัแสดงชายกล่าวทกัทายผูช้มพบ

ถอ้ยคาํว่า “คารวะ” “สองประนมกม้ศีรษะ” กล่าวชมผูช้มท่ีสนใจมาชมการแสดงลาํตดั กล่าวขอร้อง

ใหผู้ช้มนัง่ชมจนจบการแสดง 
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 ตวัอยา่งท่ี 2 การทกัทายผูช้มดว้ยการพดู 

 (ขวญัตา)พูด: ค่ะกก็ราบสวสัดีท่านผูช้มทุกๆท่านสาํหรับคืนน้ีกเ็ป็นลาํตดัคณะลุงหวงัเต๊ะ พร้อมดว้ยแม่

  ศรีนวล ถา้การแสดงขาดตกบกพร่องสิ่งหน่ึงประการใด กต็อ้งขออภยัดว้ยนะคะ 

 (งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

     จากตวัอยา่งบทพูดขา้งตน้ นักแสดงหญิงขวญัตา กล่าว

ทกัทายผูช้ม พบคาํว่า “ค่ะ ก็กราบสวสัดีท่านผูช้มทุกๆท่าน” กล่าวแนะนาํคณะว่า การแสดงลาํตดั

เป็นการแสดงของคณะหวงัเต๊ะพร้อมกบัแม่ศรีนวล แลว้กล่าวออกตัวดว้ยการขออภยัผูช้มก่อน

แสดง เผือ่การแสดงผดิพลาดผูช้มจะไดไ้ม่ถือสา  

 

     3.3.1.2 การแนะนําตนเอง  เน้ือหาของการแนะนาํตนเอง 

นักแสดงอาจจะแนะนาํตนเองและนักแสดงคนอ่ืนแนะนาํให้ก็ได ้สาระสาํคัญของการแนะนาํน้ี

ประกอบดว้ย การกล่าวช่ือจริงและช่ือเล่นท่ีนกัแสดงใชเ้รียกกนัเองภายในคณะ อาทิช่ือจริง ไดแ้ก่ 

หวานเยน็ ศรีนวล พชัรี ขวญัตา มาเรียม ปาตี ปรีชา เป็นตน้ ช่ือเล่นไดแ้ก่ หวงัต๋อยหรือต๋อย เสมียน        

น้องมายด์ การกล่าวรายละเอียดของนักแสดงว่ามีความสามารถ ประกอบอาชีพอะไร อาศยัอยู่ท่ี

ไหน เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

 

 ตวัอยา่งท่ี 1 หวัหนา้คณะแนะนาํตวัเองดว้ยการขบัร้อง 

 (ศรีนวล) ร้อง : มาละโหวยมาละวา  มาละโหวยมาละวา 

   ดิฉันน่ีหรือช่ือศรีนวล ขอเชิญชวนใหท้ศันา 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

     จากตวัอยา่งขา้งตน้นกัแสดงหญิงศรีนวลแนะนาํตวัเอง

ว่าตนเองนั้นช่ือ    ศรีนวล และกล่าวเชิญชวนผูช้มใหช้มการแสดง 
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 ตวัอยา่งท่ี 2 นกัแสดงรุ่นเดก็แนะนาํตนเองพร้อมระบุรายละเอียดดว้ยการขบัร้อง 

(นอ้งมายด)์ร้อง : สวสัดีท่านทั้งหลายหญิงและชายท่ีนบัถือ ตวัของหนูน่ีหรือมีนามช่ือว่านอ้งมายด์ 

 ไม่ใช่นอ้งมายดป่์วนเมืองนั้นไม่ใช่เร่ืองถนดั หนูอยากเป็นนอ้งมายดส์ไตลล์าํตดัอยากฝึกหดัของ

      ไทยไทย 

 หนูเดก็รุ่นใหม่ใจแน่นหนกัอยากอนุรักษศ์ิลปะ หนูเกา้ขวบเองนะคะแต่ชอบวฒันธรรมไทย 

 เห็นคุณยายศรีนวลในซีดีเห็นท่าทีร้องรํา เหมือนเป็นเคร่ืองตอกย ํ้ าหนูยงัจาํข้ึนใจ 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

  

     จากตัวอย่างข้างต้น  นักแสดงหญิงน้องมายด์เป็น

นักแสดงเด็ก เน้ือหาท่ีใชข้ับร้องน้ีเป็นบทท่ีทางคณะแต่งข้ึนใหม่สําหรับใช้ขับร้องเพ่ือแนะนํา

ตนเองเก่ียวกบัการบอกเล่าเร่ืองราวชีวิตจริงของน้องมายด์ ว่าตอนน้ีอายุ 9 ขวบ สนใจการแสดง    

ลาํตดัตั้งแต่นอ้งมายดไ์ดดู้ซีดีท่ีคุณย่าเปิดให้ดูแลว้ช่ืนชอบจึงให้คุณย่าพามาฝากตวัเป็นลูกศิษยก์บั

นางศรีนวล ขาํอาจ ซ่ึงบทร้องเดิมมีเน้ือหาเก่ียวกบัการทกัทายและการไหวค้รู 

 

     3.3.1.3 การสอนเร่ืองการประพฤติตน เน้ือหาของการ

สอนในท่ีน้ีนักแสดงชายลาํดบัท่ี 1ใชเ้น้ือหาของการสอนเพ่ือแสดงตวัเป็นคนแรกในเหตุการณ์

ส่ือสารน้ีและเน้ือหาท่ีใชข้บัร้องก็มีจาํนวนยาวหลายบทมากกว่าเน้ือหาของการส่ือสารของนกัแสดง

คนอ่ืนๆ เน้ือหาของการสอนจะกล่าวถึงการสอนหญิงและสอนชาย การสอนหญิงจะสอนเร่ืองการ

ประพฤติตนเป็นกุลสตรีและการเป็นภรรยาท่ีดีเม่ือถึงวยัอนัสมควร และการสอนชายจะสอนเร่ือง

การเลือกคู่ครองดว้ยการอา้งถึงนางในนิทานพ้ืนบา้นไทยเป็นตวัแทนผูห้ญิงท่ีสมควรเลือกมาเป็น

ภรรยาไดแ้ก่ นางรจนา ตวัแทนผูห้ญิงท่ีไม่สมควรเลือกมาเป็นภรรยาไดแ้ก่ นางกากี นางเมรี นาง

โมรา หรือถา้เลือกก่อนจะเลือกมาเป็นภรรยาควรศึกษานิสัย ภูมิหลงัก่อนเลือก ไดแ้ก่ นางวนัทอง 

ดงัตวัอยา่ง 

 

 

                                                             
  เน้ือหาของการสอนท่ีพบในงานวิจยัน้ีหวงัเต๊ะเรียกว่า “ลาํสาด กล่าวคือ สาด หมายถึง ไม่มีเหตุผล ว่าไปเฉยๆ 

สาดไปเฉยๆ ไม่ได้แก้กัน” (วาสนา ตน้สารี, 2532: 73) 
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 ตวัอยา่งท่ี 1 เน้ือหาเก่ียวกบัการสอนหญิง 

 (เสมียน)ร้อง : มีบางคนกค็น้คิดสุภาษิตสอนหญิง  ฟังเสนาะเพราะพริ้ งตวัอยา่งหญิงท่ีดี 

  มีบางคนกค็น้คิดสุภาษิตสอนชาย  สอนศีลธรรมนาํขยายในขอบข่ายความดี 

  ผมเคยจาํไวห้ลายบทแลว้เคยจดเอามาร้อง ในเน้ือลาํทาํนองท่ีเขาร้องกนัแบบน้ี 

  ขอสั ่งสอนวอนไหวไ้วเ้สียดว้ย  ท่ีกาํลงัสวยกาํลงังามสิบสามสิบส่ี 

  อยา่กรีดกรายยา้ยอกยกผา้ห่ม   อยา่เสยผมกลางทางหว่างวิถ ี

  อยา่เท่ียวเตร่เฮฮาเคหาอื่น   อยา่คา้งคืนบา้นเขาบา้นเรามี 

  การคบเพื่อนเรือนแขกอยา่แลคํ่า  อยา่พยายามอิจฉามารศรี 

  ..................................................  ................................................. 

 (ส่วนทา้ย) ท่านสั ่งสอนตอนเป็นสาวฟังเร่ืองราวดีหรือร้าย คราวน้ีคอยฟังต่อไปตอนเม่ือไดฝ่้ายสามี 

  ไดส้ามีดีหรือชัว่เป็นครอบครัวแลว้ล่ะคุณ เราตอ้งปฏิบติัทั้งบู๋และบุ๋นใหส้มเป็นกุลสตรี 

  มีหนกัมีเบารู้เรารู้ท่าน   มีผ่อนยาวมีผ่อนสั้นแบบเร่ืองวรรณคดี 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

     จากตวัอยา่งขา้งตน้เน้ือหาของการสอนจะเกร่ินนาํก่อน

ว่ามีผูคิ้ดคน้สุภาษิตสอนหญิงและสอนชาย เพ่ือใชเ้ป็นหลกัให้คนไดป้ระพฤติปฏิบติัตามในส่ิงท่ีดี

งาม ดว้ยการกล่าวสอนขอ้หา้มใดบา้งท่ีไม่ควรประพฤติของผูห้ญิง เช่น ไม่ควรไปคา้งแรมบา้นคน

อ่ืน อย่ามีนิสัยอิจฉาริษยา ขณะอยู่นอกบา้นไม่ควรขยบัเส้ือผา้ในท่ีสาธารณะ  เป็นตน้ และกล่าว

สอนผูห้ญิงเม่ือถึงวยัครองเรือนว่าควรปฏิบติัตนเป็นภรรยาท่ีดีอย่างไร เช่น ตอ้งรู้จักทาํงานบา้น 

รู้จกัควบคุมอารมณ์ รู้จกัการใหอ้ภยักนั และเขา้ใจซ่ึงกนัระหว่างภรรยากบัสามี 

 

 ตวัอยา่งท่ี 2 เน้ือหาเก่ียวกบัการสอนชาย 

 (เสมียน)ร้อง: อนัคาํกลอนสอนชายผมจาํไดเ้ลาเลา เชิญตามสะดวกเถิดพวกเราฟังเคา้ขอ้คดี 

  ชายเป็นชา้งเทา้หนา้โบราณท่านว่าเอาไว ้ แต่ตอ้งพึ่งพาอาศยัเอาใจสุภาพสตรี 

   ทั้งน้ีตอ้งดู เร่ืองคู่รักใคร่ ศึกษานิสัย เสียใหถ้ว้นถี ่

   ผูช้ายมีสิทธิ อยา่คิดสั้นสั้น หาเมียเช่ือมัน่ ตามวรรณคดี 

   ท่านทา้วพรหมทตั ตอ้งมาตดัสัมพนัธ์ ครุฑาพาทนั เยน้หยยัอปัรีย ์

   เจา้ครุฑรอบคอบ ผวัชอบสกา หาญหกัลกัพา ภรรยาเขาหนี 

   ภรรยากากี กมี็สันดาน ครุฑาพาผ่าน วิมานฉิมพลี 
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   ถา้ไดคู่้สร้าง เหมือนดงัท่ีว่า ตอ้งเชด็นํ้ าตา ภรรยาไม่ดี 

   ..................... ..................... ..................... ..................... 

(ส่วนทา้ย) ถา้ไดส้มหวงัอยา่งว่าแม่รจนาเน้ือเหลือง ถึงถูกขบัออกจากเมืองถอดรูปไดเ้ร่ืองทั้ งตาปี 

 ถึงเราจะเป็นเงาะป่าแม่จรนากไ็ม่ขดั  แม่โฉมสอางคน์างกษตัริยย์งัปรนิบติัสามี 

 ขอวิงวอนตอนสุดทา้ยเพื่อเพื่อนชายทุกทุกท่าน จะหาคู่อยูร่่วมกนัเลือกตามวรรณคดี 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

     จากตวัอย่างขา้งตน้เน้ือหาของการสอนชายจะกล่าวถึง

การสอนผูช้ายในการเลือกภรรยาว่าควรคิดให้รอบคอบก่อนตดัสินใจ แลว้ยกตวัอย่างนางกากี ว่า

เป็นผูห้ญิงท่ีไม่ดีมีผูช้ายมาก และยกตวัอยา่งผูห้ญิงท่ีควรเลือกมาเป็นภรรยาอย่างนางรจนาในเร่ือง

สงัขท์อง เพราะนางดูแลปรนิบติัสามีเป็นอยา่งดีแมส้ามีของนางจะเป็นเงาะป่า นางก็มิไดรั้งเกียจคน

ท่ีรูปร่างหนา้ตาและฐานะ 

     3.3.1.4 การเชิญชวน  เน้ือหาของการเชิญชวนจะ

กล่าวถึงขอ้ดีลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะว่าคาํกลอนท่ีใชมี้ความไพเราะสละสลวย การช่ืนชมผูช้มการ

แสดงท่ียงัอนุรักษก์ารแสดงลาํตดั และการเชิญชวนใหมี้ความสามคัคี ดงัตวัอยา่ง 

 

ตวัอยา่งท่ี 1 เน้ือหาเก่ียวกบัการเชิญชวนผูช้มใหม้าชมการแสดงลาํตดั 

 (ปรีชา)ร้อง: เชิญพกัผ่อนหยอ่นอารมณ์    เชิญท่านชมนักประพันธ์ท่ีใช้กลอนเข้าแก้

       กนัดว้ยเชิงชั้นของวิชา 

      แลว้วิชาเชิงชั้นพวกเราน้ีขั้นคมคาย  ทุกขอ้คอดคาํไขท่านจะไม่กงัขา 

  ไม่กงัขาใหต้อ้งคิดใหค้าํผิดบกพร่อง  ใชถ้อ้ยคาํเขา้สอดคลอ้งใชท้าํนองนาํหนา้ 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

ตวัอยา่งท่ี 2 เน้ือหาเก่ียวกบัการช่ืนชมผูช้มท่ีมาชมการแสดงลาํตดั 

 (พชัรี)ร้อง: วนัน้ีมีลาํตดัมาโชวแ์หมโอโ้ฮน่ารัก  เธอดีจงัช่างรู้จกัอนุรักษข์องไทย 

  พูดถึงลาํตดัประชนัตอ้งว่ากนัไปตามกลอน จะปล่อยทีเดด็เผด็ร้อนกอ็ีตอนทา้ยทา้ย 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



166 

ตวัอยา่งท่ี 3 เน้ือหาเก่ียวกบัการเชิญชวนใหมี้ความสามคัคี 

 (ณรงค)์ร้อง : ใครจะรักใครใคร ฉันรักเมืองไทยของฉันเมืองเดียว 

  เมืองไหนฉันไม่ขอ้งเก่ียว รักเดียวใจเดียวฉันรักเมืองไทย (ลูกคู่ร้องรับ) 

  พวกเราจงมาสามคัคี ใครหาญราวีเรารบสุดใจ 

  พวกเราจงมาสามคัคี ใครหาญราวีเรารบสุดใจ 

  ใครอยากเขา้มาทาํเป็นใหญ่ ใครอยากเขา้มาทาํเป็นใหญ่ 

  ใครลํ้ าแดนไทย  เราพร้อมยอมพลี 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

     3.3.1.5 การชี้แจงลกัษณะการแสดงลาํตดั เ น้ือหาของ

การช้ีแจงลกัษณะของการแสดงลาํตดัจะกล่าวถึงขั้นตอน วิธีการแสดง ประวติัความเป็นมา การใช้

ภาษาขบัร้องลาํตดั รวมทั้งการกล่าวถึงลกัษณะการแสดงลาํตดัพาดพิงคณะอ่ืน และฝากฝังการแสดง

ลาํตดัใหช่้วยกนัอนุรักษ ์

 

ตวัอยา่งท่ี 1 เน้ือหาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของลาํตดั 

 (เสมียน)ร้อง: ช่ือว่าดิเกร์ลาํตดัเร่ิมในรัชกาลท่ีหก  ใคร่ขอหยบิยกและสาธกแต่เดิมที 

   เดิมทีมีกลองนัง่ร้องกนัเป็นหมู่ คลา้ยดิเกฮูลูท่ีมีอยูใ่นปัตตานี 

   ต่อต่อมากย็นืร้องเรียกว่าทาํนองลาํตดั ใหเ้สียงดงัฟังชดัแบบในปัจจุบนัน้ี 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

ตวัอยา่งท่ี 2 เน้ือหาเก่ียวกบัการใชภ้าษาขบัร้องในการแสดงลาํตดั 

 (ปรีชา)ร้อง: ภาษาของเราตอ้งเป็นหลกัพร้อมอกัขระ บา้งอวดดีดน้ดะใชว้าทะไม่เขา้ท่า 

  ใชว้าทะไม่สันทดัร้องไม่ชดัภาษาไทย  ไม่ฝึกฝนฝักใฝ่เอาใจใส่เร่ืองภาษา 

  ถือว่าเล่นแลว้เล่นไปไม่มีอะไรเป็นหลกั  ถา้เป็นอยา่งน้ีเขา้หนกัหนกัเอกลกัษณ์คงโรยรา 

(งานพระราชทานเพลิงศพ  จ.นนทบุรี) 

 

ตวัอยา่งท่ี 3 เน้ือหาเก่ียวกบัการฝากฝังใหผู้ช้มช่วยกนัอนุรักษก์ารแสดงลาํตดั 

(ปรีชา)ร้อง: ผมขอฝากจากใจเราคนไทยทัง่ทั้ง  อยา่เพิ ่งไปคิดคลุม้คลัง่กบัพวกฝรั่งมงัค่า 

 อยา่เพิ ่งไปคิดคุม้คลัง่กบัพวกฝรั่งช่างผิด ท่ีชอบเห่อแต่เพลงฮิตทั้งในองักฤษอเมริกา 
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 .............................................................  ..................................................................... 

(ส่วนทา้ย) เขาเปิดแผ่นกนัเสียจนพรุน   ใหว้ยัรุ่นน้ีเริงร่ืนเพลงเขาแผ่ไปทั้งพื้นทัว่ทั้งผืนพสุธา 

 เพียงแต่เกร่ินข้ึนมาสะกิดใหนึ้กสักนิดเถิดพี่นอ้ง ว่าเมืองไทยเมืองทองเรายงัมีของมีค่า 

 ยงัมีค่าท่ีมัน่คงควรจรรโลงใหรุ่้นหลงั ใหย้นืยงใหอ้ยูย่ ั้งเหมือนเม่ือคร้ังอยธุยา 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

     3.3.1.6 การอวยพร  เน้ือหาของการอวยพรจะกล่าวให้

พรแก่ผูช้มการแสดง ใหมี้ความสุขในชีวิตความเป็นอยู ่ใหร้ํ่ ารวย ใหเ้ล่ือนยศตาํแหน่ง ให้ปราศจาก

ทุกขโ์ศก ใหมี้ความเจริญในหน้าท่ีการงาน ให้การคิดส่ิงใดก็ให้สมความมุ่งปรารถนา ไม่พบพาน

กบัความทุกขย์าก เน้ือหาเก่ียวกบัการอวยพรน้ีจะปรากฏนักแสดงจาํนวน4 คนใชข้บัร้อง มากกว่า

เน้ือหาของการส่ือสารอ่ืนๆท่ีนกัแสดงใชข้บัร้อง ดงัตวัอยา่ง  

 

 (1)(ณรงค)์ร้อง:  

  ผมจะขออวยพรข้ึนเป็นกลอนลาํตดั ใหทุ้กทุกท่านสุขสมบูรณ์พูนพิพฒัน์อยา่ไดข้ดัไดส้น 

  หากท่านคิดจะมีลาภใหร้าบร่ืน ใหอ้ายทุุกท่านยัง่ยนืจนหนงัยน่ 

  ใหอ้ายทุุกท่านยัง่ยนืถึงหม่ืนปี ใหทุ้กทุกท่านเป็นเศรษฐีจนท่วมทน้ 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

  

 (2)(ขวญัตา)ร้อง: ท่านคิดอะไร ใหไ้ดด้งัคิด ใหสิ้่งศกัด์ิสิทธ์ิ ไปประดิษฐาน 

   ใหสิ้่งศกัด์ิสิทธ์ิ ไปสถิตพิทกัษ์ จงปกปักษ ์ เป็นประจกัษพ์ยาน 

   ใหท่้านผูช้ม ท่ีนิยมลาํตดั อยา่ขอ้งอยา่ขดั ดงัคาํท่ีขาน 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

     เน้ือหาของการอวยพรจะปรากฏในเพลงลาํตดัท่ีแต่งดว้ย

กลอนเดินสิบ(ตวัอยา่งท่ี1)และกลอนโขยก(ตวัอยา่งท่ี2) เน่ืองจากกลอนเดินสิบมีจาํนวนคาํในแต่ละ

วรรคตั้งแต่10 คาํข้ึนไป จึงสามารถใส่เน้ือความเก่ียวกบัการอวยพรไดม้าก ส่วนกลอนโขยกแมจ้ะมี

จาํนวนคาํในแต่ละวรรคจาํนวน 4 คาํแต่เน้ือความท่ีใส่จะเช่ือมโยงกนั 2 วรรคเท่ากบั 1 เน้ือความ ดงั

ตวัอยา่งท่ี 2 เช่น “ท่านคิดอะไร” วรรคท่ีสองก็จะต่อว่า “ให้ไดด้งัคิด” จึงจะครบเน้ือความการอวย

พรใหผู้ช้มคิดส่ิงใดก็สมหวงัดงัท่ีคิด 
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     3.3.1.7 การถ่อมตน   เน้ือหาของการถ่อมตนจะกล่าวถึง

การกล่าวถอ้ยคาํต่อว่าตนเองเก่ียวกบัเร่ืองความสามารถในการแสดง เช่น ยงัไม่เก่งหรือเช่ียวชาญ

การแสดงลาํตดั ทั้งคาํและเน้ือความยงัไม่แหลมคมพอท่ีจะใชป้ะทะเชือดเฉือน และกล่าวถึงชีวิต

ตวัเองว่าอาภพัขดัสน ชีวิตลาํบาก ตอ้งมาทาํมาหากินเพิ่มเติมทางการร้องการรํา เพ่ือเรียกร้องความ

สนใจกบัผูช้ม  ดงัตวัอยา่ง 

  

(1)(ณรงค)์ร้อง: ผมเป็นลาํตดัหดัทีหลงัช่ือไม่ดงักระฉ่อน  ทาํนิทาํนองทอ้งกลอนกระแท่นกระท่อนเตม็ทน 

 ยงัไม่สันทดัจดัจา้นไม่เก่งในการร้อยกรอง อภยัผมหน่อยนะพี่นอ้งถา้บกพร่องตกหล่น 

 ผมขอกราบแทบเทา้ผมชาวสวน  นะแม่นวลดอกนะหนูอยู ่ธ เมืองนนท ์

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

    

(2) (ปาตี)ร้อง: หนูเป็นขาพลอยไม่ค่อยเฉียบแหลม หนูเป็นตวัแถมมาแซมผูใ้หญ่ 

  ไม่ดีไม่เด่นไม่เป็นภาษา  งูงูปลาปลาเพิ ่งมาใหม่ใหม่ 

  ใหม่ใหม่ซิงซิงจริงจริงนะคุณ  ไม่ค่อยเคยคุน้กบัรุ่นใหญ่ใหญ่ 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

    3.3.1.8 การไหว้ครู เน้ือหาของการไหวค้รูจะกล่าวถึง

การแสดงความเคารพครูอาจารยท่ี์สัง่สอนความรู้ทั้งกลอนลาํตดั วิธีขบัร้อง วิธีการแสดงลาํตดั และ

มีการกล่าวขอพรจากครูบาอาจารยใ์หก้ารแสดงราบร่ืนดว้ยดี ดงัตวัอยา่ง 

 

 (1)(มาเรียม)ร้อง : ศิโรราบกราบกม้ไหวบ้รมครูเฒ่า ท่ีสั ่งสอนกลอนขา้เจา้ใหมี้เชาวเ์ชิงคารม 

  ท่านใหจ้าํท่านใหจ้ดในแบบบทประพนัธ์ ท่านช่วยเหลือเพื่อดิฉันมาตั้งแต่ชั้นประถม 

  ในเชิงชนประชนัทาํใหดิ้ฉันประชนั  ลูกขอบูชาทุกคํ่าเชา้ไวเ้หนือเกลา้เหนือผม 

  ลูกขอเชิญคุณครูสมาสิงสู่สถิตย ์  ร้องอะไรกอ็ยา่ใหติ้ดใหห้วัคิดลูกแหลมคม 

 (2)(ศรีนวล)ร้อง: ขา้น้ีขอคารวะยกหตัถะข้ึนวนัทา ขอไหวพ้ระคุณครูบาท่ีอุตส่าสั ่งสอน 

  ท่านมุ่งหวงัสั ่งสอนใหว้่ากลอนสดสด  ท่านใหจ้าํท่านใหจ้ดมีกาํหนดไวแ้น่นอน 

  ทั้งทีฆรัสสระหรือว่าจงัหวะช่องไฟ  สัมผสันอกสัมผสัในดิฉันเขา้ใจล่อนจอ้น 

  ดิฉันเขา้ใจแจ่มแจง้ท่านช้ีแจงใหเ้ห็นจริง       จงัหวะโจ๊ะจงัหวะทิงจงัหวะสวิงจงัหวะวอ้น 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 
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    จากการศึกษาเน้ือหาของการไหวค้รูปรากฏใชน้้อยท่ีสุดพบเกิด

ซํ้ าไม่เกิน 2 คร้ังหรือบางคร้ังไม่ปรากฏ เน่ืองจากเน้ือหาของการไหวค้รูจะเป็นเน้ือหาเฉพาะของผู ้

ขบัร้องนักแสดงหญิงลาํดบัท่ี 2 นักแสดงหญิงลาํดบัท่ี 6 และนักแสดงหญิงลาํดบัท่ี 5 ซ่ึงบางคร้ัง

นกัแสดงอาจจะมาไม่มาร่วมแสดงและนกัแสดงเปล่ียนเน้ือหาเป็นเน้ือหาอ่ืนแทน ดงันั้นเน้ือหาของ

การไหวค้รูจึงเป็นเน้ือหาท่ีสามารถตดัทอนหรือยดืหยุน่ได ้

 

   3.3.1.9 เร่ืองทั่วไป   เน้ือหาของเร่ืองทัว่ไปในท่ีน้ี คือเน้ือหาท่ีใช้

บรรยายอารมณ์ความรู้สึกอยา่งใดอยา่งหน่ึงกล่าวถึงความรู้สึกสบายใจ และบรรยายวิธีการส่ิงใดส่ิง

หน่ึงกล่าวถึงการปรุงอาหาร คือ แกงส้ม ดงัตวัอย่าง เน้ือหาส่วนน้ีจะปรากฏในบทสร้อยเพลงและ

เน้ือหาไม่มีสมัพนัธก์บัเน้ือหาส่วนบทร้อง ดงัตวัอยา่ง 

 

ตวัอยา่งท่ี 1 เน้ือหาเก่ียวกบัการบรรยายความรู้สึก 

 (ปาตี)ร้อง: ช่ืนจิตกระไร ช่ืนใจจะไปเที่ยวเล่น 

  ลมพดัเยน็เยน็ จะไปเที่ยวเล่นในสวนลาํใย 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

ตวัอยา่งท่ี 2 เน้ือหาเก่ียวกบัการปรุงอาหารคือแกงสม้ 

(หวานเยน็)ร้อง: มะละกอแกงกุง้  แกงส้มผกับุง้ปนถัว่ฝักยาว 

  หลนปลาร้าเอามาฉีก ตาํนํ้ าพริกแลว้กบี็บมะนาว  

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

    3.3.2 เนือ้หาของการส่ือสารที่ใช้กล่าวกบันักแสดง เน้ือหาของการส่ือสาร

น้ีนกัแสดงจะใชก้ล่าวถึงกนัดว้ย การทา้ทายกนั การกระทบกระเทียบ การผกูรักกบันกัแสดงหญิง 

 

    3.3.2.1 การท้าทาย   เน้ือหาของการทา้ทายจะกล่าวหย ัง่เชิงฝ่าย

ตรงขา้มแลว้เชิญฝ่ายตรงขา้มข้ึนว่ากลอนแข่งกนัว่าใครจะเก่งกว่ากนั ใครจะพ่ายแพจ้นตอ้งเสียหน้า 

จากการศึกษาพบใชใ้นช่วงเหตุการณ์ส่ือสารยอ่ยการร้องลอยลง ดงัตวัอยา่ง  
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 (ปรีชากบัเสมียน)ร้อง: ใครตวัดีขอเชิญสิมาลอง  ใครตวัดีขอเชิญสิมาลอง 

   ใครลาํพองขอเชิญมาลองกาํลงั วงไหนใครจะสมหวงั 

   ใครเสียท่าจะขายหนา้ท่านผูฟั้ง น่าสลดเอ๊ยหมดกาํลงัจะลงไปนัง่ต่าปรือ 

   ใครตวัดีขอเชิญสิมาลองดู  แม่ยอดชูเ้ชิญมาเป็นคู่ประชนั 

   .............................................. ............................................ 

   แกม้ขาวเชิญเขา้แข่งขนั  ผลดักนัแกว้่าใครจะแน่กว่ากนั 

   ใหค้นตีกลองนั้นเป็นกรรมการฉันกเ็ช่ือมัน่ในฝีมือ 

 (งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

    3.3.2.2 การกระทบกระเทียบ     เน้ือหาของการกระทบกระเทียบ

นกัแสดงหญิงจะใชข้บัร้องเพ่ือกระตุน้และเรียกร้องให้ฝ่ายชายสนใจ ดว้ยการกล่าวตาํหนิฝ่ายตรง

ขา้มทั้งอาย ุรูปร่าง หนา้ตา กิริยาท่าทางต่างๆ เช่นอายุแก่ หน้าตาผิวพรรณไม่สดใส การแต่งตวัไม่

เหมาะสม หรือกิริยาท่าทางอ่อนแรง การกล่าวต่อว่าดว้ยการใช้คาํเปรียบเทียบนักแสดงชายกับ

ตน้ไม ้ผา้แพรแต่มีความหมายเชิงประชดประชนั ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (พชัรี)ร้อง: จึงหนัมาดูคู่ประชนัท่ีแข่งขนัคืนน้ี ว่าหนุ่มกมี็แก่กมี็ดิฉันน้ียงัสงสัย 

  ทั้งพ่อปรีชาคนน้ีกบัพ่อณรงคค์นนั้น ดูผิวพรรณไม่ผ่องผุดแต่งเน้ือแต่งตวัชัว่ท่ีสุดแม่ศรีนวล

      ไปขดุเอามาจากไหน 

  ว่าคืนน้ีจาํเป็นจะตอ้งเล่นโลดโผน จึงกู่กอ้งตะโกนถามวงโนน้ว่าไง 

  จึงกู่กอ้งร้องตะโกนถามวงโนน้ดูสักหน่อย ดูซึมเซ่ืองเง่ืองหงอยรู้สึกไม่ค่อยเต็มใจ 

  ดูซึมเซ่ืองเง่ืองหงอยรู้สึกไม่ค่อยกระปร้ีกระเปร่า เอพี่ต๋อยแกนัง่เหงาไม่รู้จะเอายงัไง 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ 

  

(2) (มาเรียม)ร้อง: เคารพสานตามติดตอ้งลองสะกิดดูสักหน่อย พ่อเน้ือนุ่มหนุ่มนอ้ยมานัง่ปล่อยอารมณ์ 

  มานัง่กนัหนา้ระเหยชะนะพ่อเตยตน้ตํ่า  สุภสร้อยถอ้ยคาํมีทั้งขาํทั้งคม 

  ในคืนน้ีหนอนายจะเอายงัไงกนัแน่ ใครพลาดท่าจะตอ้งแพซ้ะแลว้พ่อแพรไหมพรม 

  ใครเพลี่ยงพลํ้ าซํ้ าส่งไล่ออกจากวงไปเลย พ่อรูปงามทรามเชยตอ้งเออ้ระเหยลอยลม 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 
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    จากการศึกษาเน้ือหาของการกระทบกระเทียบปรากฏใช้

เฉพาะนกัแสดงหญิงในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั เพ่ือให้นักแสดงฝ่ายชายขบัร้องแกค้วาม

กลบัในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้

 

  จากการศึกษาเน้ือหาของการส่ือสารในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั

ของนักแสดงแต่ละคน นักแสดงทุกคนจะมีเน้ือหาของการส่ือสารเหมือนกนัคือการทกัทาย การ

แนะนาํตนเอง และรองลงมาเน้ือหาท่ีนกัแสดงแต่ละคนใชส่ื้อสารร่วมกนั คือ การอวยพรผูช้ม ส่วน

เน้ือหาท่ีพบส่ือสารนอ้ยท่ีสุดคือการไหวค้รู นอกจากน้ีเน้ือหาของการส่ือสารของนกัแสดงแต่ละคน

จะมีเน้ือหาเฉพาะของตวัเองแน่นอนตายตวัท่ีใชแ้สดงทุกคร้ัง ยกเวน้นักแสดงหญิงท่ีเป็นหัวหน้า

คณะจะมีการปรับเปล่ียนเน้ือหาของการส่ือสารในการแสดงแต่ละคร้ังทั้ งเหมือนและแตกต่างกนั 

แต่เน้ือหาของการส่ือสารท่ียงัคงเดิมไดแ้ก่ การทกัทาย การแนะนาํตนเอง การอวยพร การทา้ทาย

และกระทบกระเทียบ  

 

  4 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพร  

   4.1 หัวเร่ือง     หวัเร่ืองคือการอวยพรเจา้ภาพแลผูช้ม 

   4.2 วตัถุประสงค์     วตัถุประสงค์คือเพ่ือตอ้งการอวยพรเจา้ภาพโดยตรง
แต่ก็จะอวยพรผูช้มการแสดงคนอ่ืนร่วมดว้ย 

  4.3 เนือ้หาของการส่ือสาร      เน้ือหาของการส่ือสารมีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
ร้องอวยพรใหเ้จา้ภาพ ใหป้ระสบความสุข ใหมี้ความเจริญ ใหมี้ความรํ่ ารวยทั้งทรัพยสิ์นเงินทอง ให้

มีตาํแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดี ให้มีบุตรธิดาท่ีดี หล่อสวยและความประพฤติตนดี ให้มีคนรับใช ้

รวมทั้งยามนอนหลบัก็ใหน้อนหลบัสบาย ฝันดี ต่ืนมามีทั้งขา้วปลาอาหารพร้อมบริบูรณ์ เน้ือหาการ

ส่ือสารในเหตุการณ์ส่ือสารน้ีจะมีจาํนวนบทท่ีใชร้้องท่ีใชส่ื้อสารการแสดงแน่นอนคือมีจาํนวน 10 

บท ดงัตวัอยา่ง 

 

 

                                                             


 จาํนวนบทในท่ีน้ีผูว้ิจยันบัจาํนวนไดเ้น่ืองจากเหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพรใชท้าํนองเพลงแหล่ท่ีแต่งดว้ย

กลอนสุภาพ ผูว้ิจยัจึงนบัจาํนวนบทตามฉนัทลกัษณ์ของกลอนสุภาพ คือ 2 วรรค เท่ากบั 1 บาทและ2 บาทเท่ากบั 1 บท 
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(พชัรี)ร้อง :  ขออวยพรใหท่้านนะเจา้ภาพ บงัเกิดลาภดงัประสงค์ 

  โดยเฉพาะท่ีเจาะจง   สมเจตจาํนงดงัเจตนา 

  ท่านคิดมีเงินกข็อใหเ้งินมากอง ท่านคิดมีทองใหไ้หลมาเทมา 

..... (ส่วนทา้ย) : ขอใหท่้านพบประสบนะแต่สุข ใหไ้ร้ความทุกขสุ์ขสาํราญ 

  ท่านจะนิทราในราตรีกาล  ใหมี้เสียงประสานดงัวงดนตรี 

  ทั้งกล่อมทั้งขบัทั้งรับทั้ งร้อง  ทาํนิทาํนองถนดัถน่ี 

  นอนหลบัทบัหมอนขอให้ท่านนอนฝันดี ฟังเสียงดนตรีแลว้เพลินหลบัไป 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

  จากการศึกษาพบว่าเน้ือหาของการส่ือสารส่วนท่ีใช้ขับร้องจะระบุว่า   

อวยพรใหเ้จา้ภาพ“ขออวยพรให้ท่านนะเจ้าภาพ บังเกิดลาภดังประสงค์” แต่การแสดงบางคร้ังจะใช้

การพูดเปิดเหตุการณ์ส่ือสารน้ีแจง้ว่าจะอวยพรให้ผูช้ม ผูช้มในท่ีน้ีจึงรวมผูช้มการแสดงคนอ่ืนๆ

ดว้ย เน่ืองจากหากงานแสดงใดสถานท่ีแสดงเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะและหวัหนา้คณะไม่เห็นเจา้ภาพนั ่ง

ชมอยู ่ก็จะแจง้ใหผู้ช้มทราบว่าจะร้องอวยพรใหก้บัผูช้มซ่ึงก็รวมเจา้ภาพดว้ยเช่นกนั ดงัตวัอยา่ง  

 

(ศรีนวล) พูด:  อ๋อ! 4 ทุ่ม อีก 5 นาที ถือโอกาสแหล่อวยพร 
(หวานเยน็) พูด: แหล่อวยพรท่านผู้ชมไปเลย 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

   หากงานแสดงคร้ังใดสถานท่ีแสดงเป็นพ้ืนท่ีส่วนตัวของเจ้าภาพ และ

เจา้ภาพนั ่งชมการแสดงตลอดอีกทั้ งเจา้ภาพก็จะให้รางวลันักแสดงเร่ือยๆตลอดการแสดงลาํตัด 

หัวหน้าคณะก็จะเอาใจใส่เจา้ภาพดว้ยการแจง้ว่า จะร้องแหล่อวยพรให้กบัเจ้าภาพโดยเฉพาะ ดัง

ตวัอยา่งการพดูเปิด 

 

(ศรีนวล)พูด : เอางีดี้กว่า เม่ือกี้เจ้าภาพมาให้รางวัล เรากถื็อโอกาสแหล่อวยพรทางคณะเจ้าภาพทุกๆท่าน 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 
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  5 เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต้ 

   5.1 หัวเร่ือง หัว เ ร่ือง คือ  การตอบโต้ระหว่ างนักแสดงชายกับ

นกัแสดงหญิง 

   5.2 วตัถุประสงค์     วตัถุประสงค์คือ เพ่ือเชิญชวนนักแสดงฝ่ายชายและ

ฝ่ายหญิงมาว่ากลอนต่อฝีปากกนั 
  5.3 เนือ้หาของการส่ือสาร เน้ือหาของการส่ือสารเก่ียวข้องกับ

นกัแสดงคือ การแสดงอารมณ์  ความรู้สึกและความคิดท่ีนักแสดงทั้ งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรู้สึกต่อ

กนั เน้ือหาเก่ียวกบัการเก้ียวพาราสีทั้งการรัก การไม่รับรัก การต่อว่ากนัทั้งรูปร่างหนา้ตา ท่าทางการ

แสดงออก นิสยั การกระทาํท่ีไม่ดี การเชิญชวน เร่ืองเพศ มีการใชค้าํหยาบ และเน้ือหาของการผกู

เป็นเร่ืองราวขนาดสั้นตั้งแต่ผูช้ายไปหาผูห้ญิงท่ีบา้น รวมทั้งมีสาระเก่ียวกบัการสอบถามความรู้เร่ือง

เบ็ดเตลด็ 

  เน้ือหาการส่ือสารท่ีใช้สําหรับการแสดงของเหตุการณ์ส่ือสารน้ีพบ

รายละเอียดของเน้ือหาการส่ือสารเรียงเป็นลาํดบัเน่ืองจากผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์น้ือหาของการส่ือสารเป็น

เกณฑ์จาํแนกเหตุการณ์ส่ือสารย่อยจาํนวน 9 เหตุการณ์ซ่ึงเรียงตามลาํดับไดแ้ก่ การกระทบกระ

เทียบการเก้ียว การแกเ้ก้ียว การว่า การว่าตอบ การด่า การด่าตอบ การโตต้อบผกูเร่ืองและการต่อ

กลอนเบ็ดเตลด็ ดงัน้ี  

   5.3.1 การกระทบกระเทียบ เ น้ื อ ห า ข อ ง ก า ร ก ร ะ ท บ      

กระเทียบ นกัแสดงหญิงใชก้ล่าวถอ้ยคาํทาํนองเชิญชวนทะเลากกบันักแสดงฝ่ายชาย สาระสาํคญั

ประกอบด้วยการต่อว่าฝ่ายชายให้พบเจอแต่ส่ิงไม่ดีทั้ งการงาน ครอบครัว ให้พบกับความ

ยากลาํบาก ติรูปร่างหนา้ตา เป็นตน้ เพ่ือแสดงการเรียกร้องความสนใจจากฝ่ายชายให้หันมาสนใจ 

ดงัตวัอยา่ง 

 

(หวานเยน็)ร้อง : ขออวยพรใหผู้ช้ายลาํตดั  ใหแ้กไร้สมบติัพสัถาน   

  ใหแ้กลม้ละลายลงวายปราณ  ถา้แกไปเล่นงานกข็อใหถู้กตดัเงิน  

  หนทางท่ีไปกใ็หไ้กลกล็าํบาก ใหเ้กิดยุง่ยากระหกระเหิน 

...(ส่วนทา้ย)  แกมีลูกชายกข็อใหเ้ป็นจิ๊กโก๋ มีลูกสาวคนโตใหเ้ป็นจิ๊กกี ๋

  ณรงคมี์เมียกข็อใหเ้มียแกเป็นกระหร่ี... 
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(ณรงค)์ ร้อง :   แกมีลูกชายกข็อใหเ้ป็นจิ๊กโก๋  มีลูกสาวคนโตใหเ้ป็นจิ๊กกี ๋

  ณรงคมี์เมียกข็อใหเ้มียแกเป็นกระหร่ี ถา้ยงังั้นกดี็เราจะไดเ้ป็นแมงดา้(ข้ึนเสียงสูง) 

(ต๋อย)ร้อง : ถา้พี่รงคเ์ป็นแมงดาถา้ผมไปถึง พี่ตอ้งใหผ้มคร่ึงราคา 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

   5.3.2 การเกีย้ว เน้ือหาของการเก้ียวน้ีนักแสดงฝ่ายชายจะใช ้

ขบัร้องเม่ือนกัแสดงฝ่ายหญิงเร่ิมจะสนใจฝ่ายตนดว้ยการชวนทะเลาะกระทบกระเทียบ นักแสดง

ฝ่ายชายจึงสนใจนกัแสดงฝ่ายหญิงทีละคนว่ามีใครคนไหนบา้งท่ีน่าสนใจก็จะร้องทาํนองเก้ียวเพื่อ

จะฝากรัก สาระสาํคญัของการเก้ียวประกอบดว้ย เกร่ินนาํก่อนว่าตนเองสนใจผูห้ญิงดว้ยการขบัร้อง

เล่าเร่ืองราวเลก็นอ้ย การถามตอบกนัเองของนกัแสดงชายว่านกัแสดงหญิงลาํตดัมีใครบา้ง อาศยัอยู่

ท่ีไหน ถา้นกัแสดงหญิงคนไหนถกูใจก็จะบรรยายช่ืมชมรูปร่างหน้าตา  อารมณ์ความรู้สึกช่ืนชอบ 

อยากแสดงความรู้จกั  หรืออาจมีการแกลง้ชมดว้ยการติรูปร่าง หน้าตา ดว้ยการใชค้าํเปรียบเทียบ

เลก็นอ้ยของนกัแสดงบางคนท่ีตนไม่ช่ืนชอบ การเก้ียวน้ีอาจมีการใชถ้อ้ยคาํสองแง่สองง่ามปะปน 

จากนั้นนกัแสดงชายก็จะคุยโออ้วดตวัเองว่ามีฐานะดี ทาํมาหากินอะไรบา้ง เพ่ือให้นักแสดงหญิง

สนใจ ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) (ต๋อย)ร้อง:  

 ตอ้งเล่นเขา้เร่ืองนิดหน่อยตอนพญานอ้ยชมตลาด เร่ืองของราชาธิราชเร่ืองน้ีมนัอาจยุง่เหยงิ 

ผมเป็นพระเอกแน่นอนอยูน่ครหงสา  สนุกกนัดีไหมล่ะผมช่ือว่ามะเทิ่ง 

ผมตอ้งการผูห้ญิงลาํตดัแต่ตอ้งคดั รูปร่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันแค่ตอ้งการใหเ้ป็นแม่นางเมย้เจิง 

เร่ืองคดัจดัสรรเจา้คนนั้นเจา้คนน้ี  แม่คนนอ้งกส็วยดีแม่คนพี่ยงักบัยงัเพิ ้ง 

แม่คนสาวเธอกเ็ขา้ท่าแม่คนกลางตาเธอกค็ม แม่คนใหญ่ฉันนิยมแต่ดูผมเป็นกระเซิง 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

(2)  (ปรีชากบัต๋อย)ร้อง: มาเจอะกบัแม่หวานเยน็ มนัเป็นลาํตดัท่ีไหน 

  เขาเป็นลาํตดัอยูส่ระบุรี คนน้ีปากร้าย 

  ดูหนา้แฉลม้แกม้ขาว หนา้ไม่ยาวแต่หนา้ใหญ่ 
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  มองดูหนา้ยงัใหญ่ขนาดน้ี มองดูท่ี...

จะใหญ่ขนาดไหน 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

 (3) (เสมียนกบัณรงค)์ร้อง:ไดม้าประสบพบพกัตร์  โอแ้ม่นอ้งรักแม่หนา้นวลใย 

  ความรักพี่มนัคุกรุ่น   หวงัว่าแม่คุณคงเห็นใจ 

  พี่อยากใกลชิ้ดอยากตีสนิทกบัเจา้ ฉันอยากเขา้ไปไปนัง่ใกลใ้กล ้

  ถึงเธอจะถีบพี่ต๋อยไม่ถือ  ขอจบัมือสักหน่อยไดไ้หม 

  ขอใหพ้ี่ไดแ้ต๊ะอัง๋   คุยกนับา้งจะเป็นไร 

  ถา้ไดห้วานเยน็เขา้มาเป็นคู่  นึกว่าเลี้ยงหมูเอาไวข้าย 

  ........................................  ......................................... 

 ฉันหมายมัน่ป้ันมืออยากหารือเร่ืองรัก  เพราะฉันกาํลงัอกหกัมีรักไม่สมประสม 

 เพราะฉันมนัซวยสิ้นดีตลอดปีตลอดชาติ รูปร่างกไ็ม่สาร์ทจึงไม่บงัอาจเล่นองค์ 

 พี่ณรงคเ์ขาเป็นคนเศรษฐีท่ีมัง่มีอนัจะกิน มีโรงสีท่ีดินมีโรงยาฝ่ินอยูส่องโรง 

  (งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

   5.3.3 การแก้เกีย้ว เน้ือหาของการแกเ้ก้ียวน้ีนกัแสดงหญิง

จะใชโ้ตก้ลบันกัแสดงฝ่ายชายท่ีร้องโออ้วดคุณสมบติัตวัเอง นกัแสดงหญิงจึงใชเ้น้ือหาเดิมแกก้ลบั

ทาํนองไม่เช่ือใจฝ่ายชายแลว้โตก้ลบัว่าถอ้ยคาํท่ีเก้ียวมานั้นกลบัตรงขา้มกบัความจริงท่ีนกัแสดงชาย

โออ้วดไว ้ดงัตวัอยา่ง 

 

(ขวญัตากบัหวานเยน็)ร้อง: ยนืน้ีเป็นยนืสองผูช้ายเขาร้องเกี้ยวมา แม่ศรีนวลหล่อนจ๋าอยา่ชกัชา้เล่นองค ์

 พบพ่อเศรษฐีท่ีมัง่มีอนัจะกิน   คุยว่ามีโรงสีท่ีดินมีโรงฝ่ินอยูส่องโรง 

 โรงยาฝ่ินโรงสีแลว้โลงผีแกมีหรือป่าว  ฉันไดย้นิแต่ข่าวมีโลงป่าวอยูส่องโรง 

 ว่าอยา่งไรปีน้ีพ่อเศรษฐีรูปงาม เห็นคุยว่าจะไปตั้งฟาร์มอยูแ่ถวแม่นํ้ าบางประกง 

 ไปตั้งฟาร์มเลี้ยงเป็ดแลว้เพาะเห็ดส่งนอก แหมกาํไรดีไม่หยอกเขาขอบอกตรงตรง 

 ไปตั้งฟาร์มเพาะเห็ดว่าเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่     เม่ือวานซืนฉันแอบไปเห็นนัง่ลา้งไขอยูห่ลงัโรง 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

                                                             


 เคร่ืองหมาย(...) คือการละคําเพ่ือเลีย่งคําที่เกี่ยวเน่ืองกบัเร่ืองเพศ ด้วยการใช้เทคนิคการขบัร้องหกัคอรอ
จงัหวะ  
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   5.3.4 การว่า การว่าในท่ีน้ีหมายถึง การใช้ถ้อยคําเพ่ือส่ือ

ความหมายใหฝ่้ายท่ีถกูว่ารู้สึกเจ็บใจ ไม่พอใจ หลงัจากท่ีฝ่ายท่ีว่าไม่พอใจเม่ือฝ่ายท่ีถูกว่าไม่แสดง

การตอบรับความหวงัดีของตน จึงหาขอ้เสียหรือความไม่ดีของฝ่ายนั้นมาตาํหนิ เสียดสีเพ่ือให้ฝ่ายท่ี

ถกูว่ารู้สึกไม่พอใจ เน้ือหาของการว่าน้ีนักแสดงฝ่ายชายจะใชเ้ม่ือนักแสดงหญิงไม่รับฝากรักหรือ

สนใจตนหลงัจากเก้ียวแลว้ และนกัแสดงหญิงก็มีการต่อว่ามา นกัแสดงชายจึงว่านักแสดงฝ่ายหญิง

ดว้ยถอ้ยคาํตาํหนิเปรียบเทียบรูปร่าง หนา้ตา ผมทุกส่วนว่าไม่ดี ดงัตวัอยา่ง 

 

(ปรีชา)กบั(เสมียน) ร้อง: ยาลาลาลา้ลาลาลา  เฮฮาไม่น่าจะดู  

  ช่อมะไฟใบมะฝ่อ  เสนาะจริงหนอแม่ช่อเรณู  

 ยกมือป้องมองไปผูห้ญิงท่ีไหนกนัหนอน่ี มาเจอกนัเขา้วนัน้ีสวสัดีจ๊ะหนูหนู 

 หน้ากลมผมส้ันอ้วนจนมันจุกอก  หน้าตาตล้กกลกเหมือนอย่างกับนกมีหู 
 แม่คนริมเธอยิม้เก๋รูปเธอเท่เขา้ท่า  ช่ือพชัรีใช่ไหมหล่ะดูนยัน์ตาเธอเจา้ชู ้

 แม่คนน้ียยีวนช่ือศรีนวลหรือเน้ือเยน็  ดูผมแขง็เหมือนผมเม่นน่ากลวัคงเหมน็น่าดู 

 (งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

   5.3.5 การว่าตอบ  เน้ือหาของการว่าตอบน้ีนักแสดงหญิง

จะใชเ้พ่ือต่อว่านกัแสดงชายกลบั ดว้ยการตาํหนิรูปร่างหน้าตา มีการใชค้าํด่า เช่น คาํว่า ชัว่ ไอเ้วร 

ห่า ตะกวด เป็นตน้ มีการใชค้าํสองแง่สองง่าม มีการใชค้าํสรรพนามแทนท่ีไม่สุภาพ เช่นกู เอ็ง มึง    

เป็นตน้ และตาํหนินกัแสดงชายว่าไม่เจียมตนเอง และกลา้หาญจะมาสู้ต่อกลอนกบันักแสดงหญิง

อาวุโสกว่ารวมทั้งยงักล่าวทา้ทายนกัแสดงชาย หากมีความกลา้จริงดงัถอ้ยคาํท่ีร้องว่ามา ดงัตวัอยา่ง 

 

(ศรีนวล)ร้อง : ยาลาลาลา้ลาลาลา  เฮฮาไม่น่าจะดู  

  ช่อมะกอกดอกกระดงังา ฟังลาํคาํว่าเหมือนถูกปาดว้ยตะปู 

 สวสัดีจ๊ะพี่แก่ฉันขอแกอ้ีกสักคร้ัง  ฉันทนฝืนยนืฟังแหมมนัช่างร้อนหู 

มีติมีชมคารมร้ายคมคายนะอีตาขรัว  ติคนอื่นว่าชัว่ตวัของตวันะไม่ดู 

พ่อพระเอกหนา้ลายมองคลา้ยๆของจริง  เฉยเฉยนะคอ้นติงอยูนิ่่งนิ่งเถอะไอห้นู 

อยูเ่ฉยเฉยเสบยกว่าเอง็กน่็าจะรู้ดี  เอง็เคยแยแ่พพ้ี่หนอยคืนน้ีจะฮึดสู ้

ขืนสู้ไปกไ็ร้ผลเพราะเอง็มนัคนละอนัดบั   ขนาดหวงัเต๊ะผูก้าํกบัแม่ยงัขยบัเสียอยู่ 
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ขนาดเจา้ต๋อยหนา้จ๋อยจ๋อยยงัจิ๊บจ๋อยควรเขา้ใจ หนอยจะมาหาญสู้กบัจิ๊บใหญ่ไม่กลว้ตายรึไอห้นู 

ขอ้ท่ีสองร้องว่าหนอยเจา้เหมียนกบัเจา้ชาไม่ใช่เล่น เขาบอกว่าผมฉันแขง็เหมือนขนเม่นน่ากลวัคงเหมน็

           น่าดู 

เร่ืองน้ีไม่จาํเป็นเร่ืองผมเหมน็หรือผมหอม  ถา้อยากจะดมอยากจะดอมกเ็ดินออ้มมาสิไอห้นู 

เดินออ้มมาขา้งหลงัแลว้ชวนณรงคท่ี์นัง่เขามาดว้ย  ว่าผมจะหอมหรือจะเหมน็ ออ้ ดมไม่ไดห้รอกไอเ้วร

         มึงไม่ไดเ้ป็นผวักู 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

   5.3.6 การด่า การด่าในท่ีน้ีหมายถึง การใชถ้อ้ยคาํท่ีส่ือความ

ใหฝ่้ายท่ีถกูด่ารู้สึกเจ็บใจ อบัอายและไดรั้บความเสียหายมากยิ ่งข้ึนหลงัจากถูกการว่าตอบกลบัมา 

เน้ือหาของการด่านกัแสดงหญิงท่ีอายนุอ้ยกล่าวถอ้ยคาํต่อว่านักแสดงชายท่ีอาวุโสกว่า ดว้ยการด่า

รูปร่าง หนา้ตา อาย ุเช่นเดียวกบันกัแสดงหญิงคนอ่ืนกใ็ชถ้อ้ยคาํดูถกูดว้ยการเปรียบเทียบเพื่อต่อว่า

ต่างๆ การแสดงกิริยาอาการทาํทีท่ีไม่สุภาพเช่น การถุยนํ้ าลาย หรือแสดงท่าทางสองแง่สองง่าม

ประกอบถอ้ยคาํ เช่นนกัแสดงหญิงเตน้แรงทาํใหห้นา้อกสะทอ้นข้ึนลง ดงัตวัอยา่ง 

 

(ปาตี)ร้อง :ไม่ตอ้งอบัไม่ตอ้งอายหนูสู้ไดแ้น่แน่ พูดถึงลาํตดัแก่แก่อาจจะแพห้นูกไ็ด ้

ดูรูปร่างหนา้ตาไม่เขา้ท่าเลยสักคน   ลุกข้ึนมายนืหนา้ยน่มองเหมือนคนเพิ ่งฟ้ืนไข ้

อยา่งน้ีตาขรัวหวัหนา้ถา้จะแย ่  ดาํกด็าํแก่กแ็ก่จะแค่ไหน 

(ขวญัตากบัหวานเยน็)ร้อง:  

 แหมท่าทางจะร้องอร่อยขอฉันร้องหน่อยไดไ้หม รู้สึกเจ็บใจเขาว่าฉันไวเ้หมือนกนั 

ว่าจะหนุ่มน่ีกไ็ม่แน่ส่วนอีตาแก่น่ีกไ็ม่กลา้           เฮย้เก่งแน่แกม้าถุย(ทาํท่าจะถ่มนํ้ าลาย)ดีแต่ท่าเท่านั้น 

แกนึกว่าแกหล่อหนา้น้ีงอเป็นจวกั  ว่าผูห้ญิงท่ีไหนใครจะไปรักหนา้ยงักบัยกัษก์ุมภกรรณ

 ปรีชากนึ็กว่าสวยหนา้อยา่งกบัถว้ยไฮโล ส่วนณรงคห์นา้กห็นา้โตเหมือนอยา่งกะโล่ทาชนั                

 ผูห้ญิงว่าแลว้ยงัมาเถียงประเด๋ียวแม่เหวี่ยงเสียใหก้ลบั ประเด๋ียวเถอะแม่จะขยบัเด๋ียวกจ็ะรับกนั

      แทบไม่ทนั(ใหห้นา้อกสะทอ้นข้ึนลง) 

 (งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

   5.3.7 การด่าตอบ  เน้ือหาของการด่าตอบนกัแสดงชายใช้

ถอ้ยคาํและท่าทางลกัษณะทาํนองเดียวกบัท่ีนกัแสดงฝ่ายหญิงร้องด่ามา เช่น การด่านกัแสดงหญิง
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วยัรุ่นว่า ชัว่ แลว้ก็ต่อว่าพาดพิงถึงพ่อกบัแม่ของนกัแสดงหญิง หนกัศีรษะใคร แสดงกิริยาการถุย

นํ้ าลาย เพ่ือใหฝ่้ายหญิงรู้สึกเจ็บใจบา้ง ดงัตวัอยา่ง 

 

(ต๋อย)ร้อง:     นานนานมาเล่นท่ีวดัน้ีมาว่าพี่ไดย้งัไง 

 คาํนึกกแ็ก่สองคาํกแ็ก่ แหมแหมชกัจะมัว่ แยม่ากมากปากชัว่กูไปแก่บนหวัมีงเม่ือไหร่ 

 แก่ฟักแก่แฟงแก่แตงนํ้ าเตา้   เปลือกนอกมนัเน่าเมด็ยงัเอาไปเพาะได ้

 แก่ผูแ้ก่คนมนัไดผ้ลยิง่กว่าผกั   เราจะชราแก่งัก่มนักไ็ม่หนกักระบาลใคร 

 เราจะแก่งอกไ็ม่เคยไปขอใครกิน” “ถุย”(แกล้งทาํท่าทางถยุใส่แต่หันไปทางฝ่ายตวัเอง) 
คาํนึงกแ็ก่สองคาํกแ็ก่   ปากเจา้กรรมระยาํแทพ้่อมึงไม่แก่บา้งรึไง 

คาํนึงกแ็ก่สองคาํกแ็ก่   ปากเจา้กรรมระยาํแทม้นัไปหนกัหวัแม่มึงรึยงัไง 

  (งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

   5.3.8 การผูกเป็นเร่ืองราวส้ันๆ เ น้ื อ ห า ข อ ง ก า ร ผู ก เ ป็ น

เร่ืองราวสั้นๆต่อเน่ืองกันเน้ือหาส่วนน้ีจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีฝ่ายชายและฝ่ายหญิงไดรู้้จักกนัแลว้ 

เน้ือหาท่ีใชแ้สดงตอนน้ีก็จะตดัเน้ือหาบางส่วนจากเพลงฉ่อยและเพลงอีแซว นักแสดงฝ่ายชายจะ

เป็นผูเ้ร่ิมแสดงอารมณ์ความคิดก่อนแลว้สลบัให้นักแสดงหญิงเล่าเร่ืองแสดงอารมณ์ความคิด

เช่นเดียวกนั เน้ือหาจะต่อเน่ืองกบันกัแสดงฝ่ายชาย สาํหรับใชบ้รรยายเป็นเร่ืองราวสั้นๆ คือตั้ งแต่

หญิงแต่งตวัแลว้ชายมาหาท่ีบา้นตอนหัวคํ่ามาชวนออกจากบา้น และ ตั้ งแต่ชายมาหาท่ีบา้นหญิง

ชวนข้ึนบา้นแลว้เล้ียงอาหาร ดงัน้ี 

    5.3.8.1 เนือ้หาของเพลงฉ่อย    เน้ือหาของเพลงฉ่อยจะ

บรรยายเร่ืองราวตั้งแต่ ชายมาร้องเรียกหาหญิงสาวท่ีหนา้บา้นแลว้ชวนใหผู้ห้ญิงออกมาหา ฝ่ายหญิง

ทาํทีไดย้ินเสียงฝ่ายชายร้องเรียกก็แกลง้เฉไฉถามว่าเป็นใครมาจากท่ีไหนว่าเป็นจีน พม่า มอญ     

คนใต ้เป็นตน้ ฝ่ายชายก็จึงตะโกนบอกฝ่ายหญิงว่าตนเองไม่ใช่ใครท่ีไหนแต่ตั้ งใจมาหาเพ่ือจะมา

ฝากรักอยากรู้จกักนัใหม้ากกว่าน้ี เม่ือฝ่ายหญิงไดย้นิเช่นนั้นก็เชิญฝ่ายชายข้ึนบา้นเน้ือหาช่วงน้ีกจ็ะมี

กล่าวถึงการข้ึนบนัไดท่ีเรียกว่า “ตบักระได” ซ่ึงมีแทรกเน้ือหาสองแง่สองง่าม ฝ่ายชายทาํท่าไม่กลา้

ข้ึนบันไดกลวัว่าขั้นบันไดจะหัก ฝ่ายหญิงจึงต่อว่ากลบัว่าอย่ามวัชกัช้าให้รีบข้ึนบ้าน ถา้ไม่ข้ึน

อาจจะเจ็บตวัเพราะตกบนัไดปากแตกได ้เม่ือฝ่ายชายข้ึนไปบนบา้นแลว้ก็มองดูรอบบา้นฝ่ายหญิง
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ทั้งรกรุงรังและพ้ืนบา้นนั้นปูดว้ยไมไ้ผไ่ม่กลา้นัง่ จึงยนืถกผา้โสร่ง กลวัว่าถา้นั ่งไปแลว้จะไมไ้ผ่จะ

หกัตวัเองตกลงไปใตถุ้นบา้น ฝ่ายหญิงจึงบอกว่าถา้ลอดร่องลงไปก็โดนแมงป่องต่อยตาย  ฝ่ายหญิง

จึงเชิญฝ่ายชายใหท้านหมากทานพลแูละมวนยาสูบเตรียมไวต้อ้นรับ แต่ฝ่ายชายก็ปฏิเสธ ฝ่ายหญิง

จึงเปล่ียนว่าหรืออยากทานอาหารก็จะทาํอาหารให้ทาน เม่ือฝ่ายชายอยากทานอาหารแต่เลือกมาก

อยากอาหารชนิดนั้นชนิดน้ี ต่างๆ เช่น หอย ปู ปลา หูฉลาม อุง้ตีนหมี รวมทั้ งอาหารแปลกท่ีใน

ชีวิตประจาํวนัไม่มี เช่น ผดัเผด็แมวดาํ ตม้ยาํชา้ง แกงจืดเน้ือค่างกะกอไผ ่ไมต้ะพดหวานกรอบ เป็น

ตน้ เม่ือฝ่ายชายไม่พอใจอาหารท่ีฝ่ายหญิงเสนอใหน้กัแสดงชายอีกคนจึงเสนอให้อวยัวะคือเทา้เป็น

อาหารแทน ดงัตวัอยา่ง  

 

ตวัอยา่งท่ี 1 เน้ือหาบางส่วนในเพลงฉ่อยตอนผูช้ายมาร้องเรียกผูห้ญิงหนา้บา้น 

(เสมียน)ร้อง: ผูช้ายข้ีเกียจน่ีออกมาร้องเกร่ิน พวกผูช้ายเขามาเชิญแม่อยา่เฉไฉ 

 ขอใหแ้ม่แหวกม่านโผล่หนา้มา แลว้กอ็อกมาว่ากบัพี่เสียไวไว 

 ผูช้ายมาเกร่ินเสียเอาเพราะพริ้ ง ฟังฟังแลว้เหมือนอยา่งร่ิง(ลูกคู่ร้องรับ: ชา้แม่) เรไร 

 พี่กม็องมอ้งมองม่องม่องม่องมองมอง มอ้งมองนวลนอ้งมองไปทางไหน   

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

ตวัอยา่งท่ี 2 เน้ือหาตอนท่ีฝ่ายหญิงไดย้นิเสียงผูช้ายมาร้องเรียกหนา้บา้น 

(ปาตี)ร้อง: ไดย้นิสาํเหนียกผูช้ายมาเรียกหา แม่กจึ็งร้องชา้ (ลูกคู่ร้องรับ: ชา้แม่) นัน่ใคร 

 ฉันจะนิ่งเฉยเสียไม่เอ่ยขาน  มาร้องเรียกอยูต่ ั้งนานมากนัจากไหน 

 จะเป็นจีนจามพะมอญ  หรือว่าจะเป็นชาวตะลุง(ลูกคู่ร้องรับ: ชา้แม่) ภาคใต ้

 จะเป็นเจ๊กแคะหรือว่ากวางตุง้ หรือว่าจะเป็นตั้งสู้ท่ีมาซ้ือไก่ 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

   จากตวัอยา่งกลอนเพลงฉ่อยขา้งตน้ จากการสมัภาษณ์นางศรีนวล 

ขาํอาจ เรียกว่า “ตบัโบราณ” ใชข้ึ้นตน้เพลงฉ่อยสาํหรับร้องเก้ียวสาวเม่ือฝ่ายชายมาเยอืนถึงบา้นสาว 

และกาํลงัเชิญชวนใหฝ่้ายหญิงลงมาจากเรือน  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



180 

ตวัอยา่งท่ี 3 เน้ือหาตอนฝ่ายหญิงชวนฝ่ายชายข้ึนบนัไดบ้า้นท่ีเรียกว่า ตบักะได 

 (มาเรียม)ร้อง: เอ่อ เออว่าพี่มาทาบทามถามดูสักที ว่ารับสมคัรสามี (ลูกคู่ร้องรับ: ชา้แม่) 

      กนับา้งไหม 

 ใหพ้่อข้ึนมาคาํนบัอยา่ไดช้กัชา้  กเ็ชิญสิค่ะเชิญสิขาไม่ตอ้งเกรงใจ 

 ไม่ตอ้งกลวัหรอหนอพ่อฉันไม่อยู ่  น่ีฉันจะบอกใหรู้้คุณพ่อไปทาํไร่ 

 ฉันอยูบ่า้นอยูช่่องอยูก่บันอ้งสาว  ทาํสาํรับกบัขา้วน่ีเอามาเตรียมไว ้

 คุณเป็นแขกของคุณพ่อใช่ไหมหนอน่ี  กเ็ร็วเร็วเขา้ซีอยา่มวัรํ่าไร 

 เร็วเร็วเขา้ซีอยา่มวัรีรอ   อยา่ไปมวัยนืออท่ีกระได 

(ต๋อย)ร้อง: เร็วเร็วเขา้ซีอยา่มวัรีรอ   อยา่ไปมวัยนืออนะท่ีบนัได 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

ตวัอยา่งท่ี 4 เน้ือหาตอนเสนอรายการอาหารใหก้บัฝ่ายชาย 

 (ศรีนวล)ร้อง: ท่ีเขาอยากจะถามศรีนวลสักที ว่าอุง้ตีนหมีมีกรึ็ไม่ 

  กไ็ออุ้ง้ตีนหมีราคามนัแพง  ฉันเป็นนกัแสดงไม่มีรายได ้

  อ๋อไออุ้ง้ตีนหมีราคามนัแพง  มีแต่อุง้ตีนหมาเอาไหม 

 (ปรีชา)ร้อง: จะว่าอุง้ตีนหมีฉันไม่ไดซ้ื้อมา มีแต่อุง้ตีนหมาจะเอาไหม 

  อุง้ตีนหมากินแลว้ทอ้งเสีย  นะสู้อุง้ตีนเมียไดย้งัไง 

 (ต๋อย)ร้อง: ไอช้าว่าอุง้ตีนหมากินแลว้ทอ้งเสีย สู้อุง้ตีนเมียมนักไ็ม่ได ้

  ไออุ้ง้ตีนเมียมนัของหวานหมู  มึงลองอุง้ตีนกูน่ีเป็นไง  

 (งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

    นอกจากน้ียงัมีเน้ือหาของเพลงฉ่อยท่ีใชข้บัร้องต่อจาก

เน้ือหาของเพลงอีแซว เน้ือหาส่วนน้ีจากการสมัภาษณ์นางศรีนวล ขาํอาจ(2552) เรียกเน้ือหาดาํเนิน

เร่ืองเป็นชุดสั้นๆว่า “ตับยกัคิ ้ว” ท่ีกล่าวถึงการยกัคิ ้วให้กนัและแทรกเน้ือหาสองแง่สองง่าม โดย

เร่ิมตน้เพลงตั้งแต่ผูช้ายออกมาวิจารณ์พฤติกรรมของฝ่ายหญิงดว้ยการต่อว่าฝ่ายหญิงเป็นผูห้ญิงเจา้ชู ้

เน้ือหาส่วนน้ีนางศรีนวล ขาํอาจเรียกว่า “ตบัยกัคิ ้ว” ดงัตวัอยา่ง เน้ือหาของตบัยกัคิ ้ว 
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 (ณรงค)์ร้อง:  แยแ่ลว้โวย้แยก่ล็ะวา  ผมจะแกอ้ีท่าไหน 

  แต่พอณรงคย์กัคิว้มา  คิว้เลยลอดหว่างขาของอีหนูไป 

  เออ้ว่ากรรมเอ๋ยกรรมว่ากรรมกรรม ผมมายกัคิว้ต่ําน่าเจ็บใจ 

  พอฉันยกัคิว้จ๊อดคิว้ลอดหว่างขา มันกระเทือนอย่างว่าบ้างไหม 

ลูกคู่ร้องรับ: เอชา เอชา ชาฉ่าชา หนอยแม่ 

(ศรีนวล)ร้อง:  แกว่ายกัคิว้จ๊อดคิว้ลอดหว่างขา มันกระเทือนอย่างว่าบ้างไหม 

  แกว่ากรรมเอ๋ยกรรมตะระกรรม แกมันยกัคิว้ต่ําน่าเจ็บใจ 
  แต่พอแกยกัคิว้พร็อย  ผมเผ้าน้องเลยพลอยหลุดไป 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

    5.3.8.2 เนือ้หาของเพลงอีแซว             เน้ือหาของเพลง  

อีแซวจะกล่าวเร่ิมต้นด้วยการทกัทายผูช้มแนะนาํเพลงอีแซวว่าเป็นเพลงต้นกาํเนิดจากจงัหวดั

สุพรรณบุรี แลว้จึงเร่ิมเร่ืองราวตั้ งแต่ตอนหัวคํ่าขณะท่ีหญิงสาวกาํลงัแต่งตวัทั้ งผดัหน้า ทานํ้ าอบ

ไทย ทาแป้ง แลว้ไดย้นิเสียงฝ่ายชายมาร้องเรียกหน้าบา้น หญิงสาวจึงไปมองหาท่ีริมร้ัวเห็นแต่หัว

ของผูช้าย ผูห้ญิงจึงไม่กลา้ยกขาขา้มร้ัว แต่พอยกขาขา้มร้ัวก็เห็นผูช้ายโผล่หน้าออกมามีการแทรก

เน้ือหาสองแง่สองง่าม เม่ือฝ่ายชายกบัฝ่ายหญิงไดเ้ห็นหนา้กนัชดัเจน ฝ่ายชายก็กล่าวช่ืนชมฝ่ายหญิง

ว่าสวยมาก สวยเหมือนนางฟ้า แลว้ก็ร้องเก้ียวฝ่ายหญิงว่าถา้ฝ่ายชายไดเ้ป็นคู่ครองจะเล้ียงดูปูเส่ือ

อย่างดี และหากฝ่ายหญิงจะเดินทางไปไหนฝ่ายชายก็จะตามไปด้วยทุกท่ีเช่น เมืองมอญ หรือ

แมก้ระทัง่ตายในกองไฟ ตกลงทะเล และตกเหว ดงัตวัอยา่ง เน้ือหาท่ีกล่าวถึงหญิงสาวกาํลงัแต่งตวั

แลว้ไดย้นิเสียงผูช้ายร้องเรียก    

 

 (ศรีนวล)ร้อง :  แม่หวีผมโป่งแลว้ยงัไม่ไป  (ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอย้ เอย แลว้ค่อยไป) 

  แม่กย็กฝ่าเทา้เชียวนะกา้วยอ่ง  แลว้แม่กเ็ดินเขา้ในหอ้งหอใน 

  ..................................................... ......................................................... 

  ถา้ฉะนั้นตอนบนฉันนัง่ผดัแต่หนา้ (ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอย้ เอย แลว้แต่หนา้) 

  ตอนล่างทานํ้ าอบไทย  (ลูกคู่ร้องรับ: เอ่อ เอิง เอย้ เอย แลว้อบไทย) 

  ..................................................... ......................................................... 

  แลว้เดินผ่านไปตรงฝูงพวกผูช้าย  (ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอย้ เอย แลว้พวกผูช้าย) 
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  ไดย้นิผูช้ายเขาร้องไกล่ร้องเกร่ิน แม่สาวนอ้ยกไ็ม่เนิ่นไม่นิ่งนอนใจ 

  แลว้จดัแจงแต่งตวัไม่มวัชกัชา้ นัน่พวกผูช้ายเขามากนัหนา้ใหม่ใหม่ 

  แม่หยบิแป้งหน่ึงเม็ด  ว่าตอนล่างนั้นทานํ้ าอบไทย 

  แม่หยบิแป้งหน่ึงเม็ด  มาตบเป็นแป้งเกลด็กระด่ี 

  ..................................................... ......................................................... 

  ฉันจึงลองเดินไปตามขอบร้ัว  ไปมองหาหวัของพวกผูช้าย 

  ฉันเลยเห็นหวัท่ีขา้งร้ัวดาํดาํ  ฉันนึกว่าตอระกาํระกาํไฟไหม ้

  ฉันแลเห็นหวัท่ีขา้งร้ัวดาํดาํ  ฉันเลยยกเทา้ขา้มว่าขา้มหวัไป 

  ขา้มมาขา้มไปอยูต่ ั้ งหลายหน  (ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอย้ เอย แลว้หลายหน) 

  พอรู้ว่าหวัคนฉันเลยต๊กกะใจ(ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอย้ เอย แลว้ตกใจ) 

(ปรีชา)ร้อง แต่พอเธอยกขาขา้มมาอีกที (ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอย้ เอย แลว้อีกที) 

(ต๋อย)ร้อง ฉันเลยมองเห็น...

หนา้ฉันเลยจาํได ้(ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอย้ เอย แลว้จาํได)้ 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

   5.3.9 การต่อกลอนเบ็ดเตลด็ เ น้ื อห าของ กา ร ต่ อกลอน

เบ็ดเตลด็น้ีมีการกล่าวเร่ืองเบ็ดเตลด็ซ่ึงจะข้ึนอยู่คาํกลอนท่ีนักแสดงคิดนาํมาขบัร้องต่อกลอนและ

การสอบถามความรู้ทัว่ไป เม่ือพิจารณาสาระสาํคญัสามารถสรุปประเด็นเน้ือหาเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก่ 

เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองไฟฟ้า และเน้ือหาเก่ียวกบัว่าดว้ยเร่ืองชอบต่างๆ ดงัตวัอยา่ง 

    5.3.9.1 เนือ้หาเกีย่วกบัเร่ืองไฟฟ้า     เ น้ื อห า เ ก่ี ย ว กับ

เร่ืองไฟฟ้าใชว้ิธีการสอบถามความรู้กนัไปมาของนักแสดง เน้ือหาส่วนน้ีอาจจะมีสาระอย่างอ่ืน

สอดแทรก เช่น รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีแสดง เป็นต้นก่อนท่ีจะเขา้เน้ือหาเก่ียวกบัไฟฟ้า ดัง

ตวัอยา่ง 

 

บทร้อง:  (ศรีนวล) คอหน่ึง   (ต๋อย) คอสอง 

 ลองว่าลองดน้ว่าใครจะจนก่อน  เธอเป็นคนข้ึนก่อนนะกส็บายดี 

 มาเล่นลาํตดัท่ีท่าขา้ม   เป็นงานไฟสวยดี 

                                                             


 การหยดุจงัหวะดว้ยเทคนิคการหกัคอรอจงัหว เพ่ือละคาํเกีย่วกบัเร่ืองเพศซ่ึงเป็นเน้ือหาเกีย่วกบัสองแง่สอง-

ง่าม 
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 เป็นงานนะลอยกระทง   ผมคงตอ้งสวสัดี 

 เป็นงานชมโลมานะเธอ   เอ่อนะเออเชิญชมฟรี 

 ไปเท่ียวเกาะกนัไหมเล่า   ไปเมากนัใหเ้ตม็ท่ี 

 (ปรีชา)พูด: จะข้ามกันไปเมา 
 (ต๋อย)พูด : เขาห้าม เขาห้าม 

 (ศรีนวล)พูด : เมาเรือสิ 

บทร้อง(ต่อ): ไอด้วงแดงแดงคงแรงนอ้ย ไม่มีไฟหอ้ยเลยนะงานน้ี 

 พูดถึงเร่ืองไฟฟ้าคิดแลว้น่าประหลาด ทาํแสงส่องสาดทาํไดห้ลายสี 

 สีเขียวสีแดงแสงกร็ะยบั  ประเด๋ียวกติ็ดประเด๋ียวกด็บัประเด๋ียวกส็ว่างดี 

 แกเคยมีวิชาเร่ืองไฟฟ้าไหม  เคยอยูก่บัไฟนั้นมาตั้งหลายปี 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

    จากตวัอย่างขา้งตน้นางศรีนวล ขาํอาจ เรียกช่ือเน้ือหา

ส่วนน้ีว่า “กลอนลี”เป็นกลอนท่ีให้นักแสดงขบัร้องต่อกลอนกนัคนละวรรค  เน้ือหาจะเกร่ินนาํ

กล่าวถึงสถานท่ีท่ีแสดงลาํตดั แลว้จึงจะกล่าวถามเร่ืองเก่ียวกบัไฟฟ้า  

 

    5.3.9.2 เนือ้หาของการว่าด้วยเร่ืองชอบต่างๆ เ น้ือหาของ

การว่าดว้ยเร่ืองชอบต่างๆนั้นวิธีการขบัร้องจะข้ึนตน้วรรคดว้ยคาํว่า “ฉันชอบ.....” เน้ือหาของการ

ชอบก็จะข้ึนอยูก่บัถอ้ยคาํท่ีนกัแสดงจะนาํมาต่อว่าชอบอะไรบา้ง ถอ้ยคาํท่ีนาํมาต่อส่วนใหญ่จะเป็น

กลุ่มคาํท่ีมีความหมายประเภทเดียวกัน อาทิ เร่ืองการพนัน เช่นไพ่ ถัว่โป ไฮโล และรัมม่ี เร่ือง

สถานท่ี เช่น สวนลุม เขาดิน หวัหิน และบางพลี เร่ืองอวยัวะ เช่น คิว้ คาง นิ้วนาง และนิ้วช้ี  เป็นตน้

โดยนกัแสดง จะพิจารณาว่าถา้คนแรกข้ึนตน้เน้ือหาประเภทใดผูข้บัร้องคนต่อไปก็จะหาคาํประเภท

เดียวกนัมาต่อกลอน ดงัตวัอยา่ง 

 

บทร้อง : (ศรีนวล)   (ขวญัตา)   (ปรีชา)  (ต๋อย) 

ฉันชอบเล่นไผ่  ฉันชอบเล่นโป  ฉันชอบไฮโล  ฉันชอบรัมม่ี 

ฉันชอบเล่นมา้ ฉันชอบเล่นมวย  ฉันชอบแทงหวย  ฉันชอบแทง... 

                                                             


 กลอนลี คือกลอนหวัเดียวท่ีทา้ยบาททกุบาทจะลงทา้ยดว้ยเสียงสระอีเหมือนกนั 
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ฉันชอบเล่นมา้ ฉันชอบเล่นมวย ฉันชอบแทงหวย  ฉันชอบแทงลอตเตอร่ี 

ฉันชอบเท่ียวสวนลุม ฉันชอบเท่ียวเขาดิน ฉันชอบเท่ียวหวัหิน  ฉันชอบเท่ียวบางพลี 

ฉันชอบกินเน้ือ ฉันชอบไมจิ้ ้มฟัน ฉันชอบหนูคนนั้น ฉันชอบหนูคนน้ี 

ฉันชอบตรงคิ ้ว ฉันชอบตรงคาง ฉันชอบนิ้วนาง ฉันชอบนิ้วช้ี 

ฉันชอบรํา ฉันชอบตอนร้อง ฉันชอบอีตอนมอง ฉันชอบอีตอนฉ่ี 

(ต๋อย)พูด : ทอดกล้วยแขกอยู่บ้านไง มนัร้องฉ่ี ฉ่ี มนัดัง ทาํท่าตกใจ 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

   จากตวัอย่างขา้งตน้เน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองชอบต่างๆ เช่น 

ชอบการพนัน ชอบเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ชอบอวยัวะ และเน้ือหาท่ีจดักลุ่มไม่ได ้เช่นวรรคท่ีว่า 

“ฉันชอบกินเน้ือ ฉันชอบไมจิ้้มฟัน ฉันชอบหนูคนนั้ น ฉันชอบหนูคนน้ี” นอกจากว่าเร่ืองชอบ

ทัว่ไปแลว้ยงัมีการสอดแทรกถอ้ยคาํสองแง่สองง่ามดว้ยเทคนิคการขบัร้องแบบหักคอรอจงัหวะใน

วรรคท่ีกล่าวว่า  “ฉนัชอบเล่นมา้ ฉนัชอบเล่นมวย ฉนัชอบแทงหวย ฉนัชอบแทง...” แลว้นกัแสดงก็

ร้องทวนซํ้ าย ํ้ าเน้ือหาบาทเดิมอีกคร้ังว่า “ฉนัชอบเล่นมา้ ฉนัชอบเล่นมวย ฉนัชอบแทงหวย  ฉนัชอบ

แทงลอตเตอร่ี”แลว้หาถอ้ยคาํมาลงแทนถอ้ยคาํท่ีจงใจหยดุจงัหวะ( ... )ไวก่้อน 

  ทั้ งน้ี เน้ือหาว่าด้วยเ ร่ืองชอบต่างๆนักแสดงก็จะขับร้องเร่ือยๆ

จนกระทัง่นักแสดงท่ีเป็นหัวหน้าคณะก็จะเป็นผูพู้ดแจง้แก่นักแสดงและผูช้มการแสดงว่าใกลจ้ะ

หมดเวลาการแสดง 

 

 จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะของเน้ือหาของการส่ือสารของผูแ้สดงแต่ละคนนั้นมี

เน้ือหาของการส่ือสารในลกัษณะเช่ือมโยงกนัเป็นขอ้ๆ กล่าวคือ เม่ือจบขอ้ความหน่ึงก็จะลูกคู่ก็จะ

ร้องรับ เรียกว่า ขอ้หน่ึง แลว้ถึงจะต่ออีกขอ้ความหน่ึง เรียกว่า ขอ้สอง แลว้ตามดว้ยลูกคู่ ร้องรับ

ตามลาํดบั ลกัษณะเน้ือหาท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นขอ้ๆนั้นมีเน้ือหาเก่ียวกบัการแกค้วามเดียวกนั กล่าวคือ

เม่ือนกัแสดงหญิงหรือชายอา้งขอ้ความโตอี้กฝ่ายว่าเป็นอย่างน้ี นักแสดงอีกฝ่ายก็จะแกค้วามกลบั

ดว้ยการเล่ียงและหาความโตก้ลบัไป ซ่ึงเน้ือหาของเหตุการณ์ส่ือสารน้ีผูช้มการแสดงจะรู้สึกสนุก

กบัการฟังขอ้โตต้อบของนักแสดง รวมทั้ งความสามารถของนักแสดงในการสรรหาเร่ืองราวและ

ความไม่ดีของอีกฝ่ายมาใชโ้ตต้อบ  
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ตวัอยา่งท่ี 1 เน้ือหาท่ีนกัแสดงหญิง 2 คนใชร้้องโตค้วามไปยงัฝ่ายชาย 
(ขวญัตากบัหวานเยน็)ร้อง: 

เด๋ียวกจ่็อบอเอง้ท่องเพลงกนัไม่ถูก  ดูสินายต๋อยนะยนืทาํจมูกเท่ากบัลูกมะดนั 

แกนึกว่าแกนะหล่อหนา้น้ีงอเป็นจวกั  ว่าผูห้ญิงท่ีไหนใครจะรักหนา้ยงักบัยกัษก์ุมภกรรณ 

น่ีปรีชากนึ็กว่าสวยหนา้อยา่งกบัถว้ยไฮโล ส่วนณรงคห์นา้กห็นา้โตเหมือนยงักะโล่ทาชนั 

ผูห้ญิงว่าแลว้ยงัมาเถียงประเด๋ียวแม่เหวี่ยงเสียใหก้ลบั ประเด๋ียวเถอะแม่จะขยบัเด๋ียวกจ็ะรับกนัแทบไม่

       ทนั 

ลูกคู่ร้องรับ:  สาลิกาโผมาทางไหนแน่  สองตาคอยแลแลแ้ลแม่แพรศรีจนัทร์ 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

ตวัอยา่งท่ี 2 เน้ือหาท่ีนกัแสดงชาย 2 คนใชร้้องตอบแลว้โตค้วามกลบัไปยงัฝ่ายหญิง 

(ปรีชา) ร้อง :  เอาจริงกนัหรือน่ีแม่สัตรีรูปงาม  ทั้งขอ้กางวางกา้มคิดจะมาขา้มหวักนั 

 อยา่ปากกลา้ใหเ้กินไปนกัแม่ใบบวับก  นึกว่าฉันจะวิตกซะสิแม่นกหวัขวาน 

 เม่ือกี้ เจา้ว่าอะไรฉันจาํไดห้รอกนะงามทรัพย ์ เธอบอกเธอขยบัฉันแทบจะรับแทบไม่ทนั 

 แต่พอเธอทาํท่าว่าจะขยบัพี่ต๋อยตอ้งรับเอาไว ้ เด๋ียวจะบ่นว่าไม่ไหวว่าต๋อยไวดีเหมือนกนั 

ลูกคู่ร้องรับ:  สาลิกาโผมาทางไหนแน่   สองตาคอยแลแลแ้ลแม่แพรศรีจนัทร์ 

(ปรีชา) ร้องต่อ : คอสองร้องว่ามาติว่าหนา้ผมไม่หล่อ  ตอ้งขอแกอ้ีกสักขอ้แมป้ากคอช่างสาํคญั 

มาติว่าหนา้ผมไม่สวย เหมือนยงักบัถว้ยไฮโล แลว้ยงัหาว่าเจา้ต๋อยน่ีหนา้โตเหมือนอยา่งกะโล่ทาชนั 

ผูห้ญิงเขาว่าแกหนา้โตแกไม่โมโหบา้งรึยงัไง เอชอบกลจริงคนกระไรไงไ้งถึงเป็นยงังั้น 

(ต๋อย)ร้องต่อ: “ผูห้ญิงด่าจะไปสาน่ีกระไรเรายนืทนเอากไ็ด ้ ไม่เป็นไรหรอกเร่ืองนั้น 

  ถา้รูปร่างกะมุกกะมอมมึงอยา่ไปยอมใหม้นัด่า ถา้เอ๊าะเอ๊าะยงังั้นกูไม่ว่ากูอยากใหด่้าสักสองวนั 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

 จากตวัอย่างเม่ือนักแสดงหญิงขวญัตาและหวานเยน็ร้องต่อว่าและกระทบเทียบ

ฝ่ายชาย ว่าหนา้ตาไม่หล่อดว้ยการใชถ้อ้ยคาํเปรียบเทียบ เช่น “น่ีปรีชาก็นึกว่าสวยหน้าอย่างกบัถว้ย

ไฮโล” และลงทา้ยเพลงดว้ย“ผูห้ญิงว่าแลว้ยงัมาเถียงประเด๋ียวแม่เหวี่ยงเสียให้กลบั ประเด๋ียวเถอะ

แม่จะขยบัเด๋ียวก็จะรับกนัแทบไม่ทนั” และนักแสดงฝ่ายชายปรีชา ก็จะโตแ้ละตอบกลบันักแสดง

ฝ่ายหญิง ต่อว่าดว้ยเน้ือหาทาํนองเดียวกนัและการใชถ้อ้ยคาํต่อว่าเหมือนกนั เช่น “นึกว่าฉันจะวิตก
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ซะสิแม่นกหวัขวาน” และลงทา้ยเพลงดว้ย “แต่พอเธอทาํท่าว่าจะขยบัพ่ีต๋อยตอ้งรับเอาไว ้    เด๋ียวจะ

บ่นว่าไม่ไหวว่าต๋อยไวดีเหมือนกนั” 

 

  6.  เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง  
   6.1 หัวเร่ือง หัวเร่ืองคือการประกาศจบเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีมี

หัวขอ้เก่ียวข้องกบัผูช้มโดยตรง กล่าวคือ นักแสดงจะออกมาบอกว่าการแสดงกาํลงัจะจบแลว้ก็

กล่าวคาํอาํลากบัผูช้ม 

   6.2 วัตถุประสงค์     วตัถุประสงค์คือ เพ่ือแจ้งเจา้ภาพและผูช้มทราบว่า

การแสดงกาํลงัจะสิ้นสุดแลว้ 
  6.3 เนือ้หาของการส่ือสาร เน้ือหาของการส่ือสารจะกล่าวถึงการ

แจง้ผูช้มว่าหมดเวลาการแสดง การขอบคุณเจา้ภาพและผูช้ม การชมเจา้ภาพว่าดูแลตอ้นรับเป็นอยา่ง

ดี การกล่าวอาํลา การขออภยัผูช้มการแสดง หากการแสดงมีถอ้ยคาํหยาบคาย การฝากการแสดง    

ลาํตดั บางคร้ังอาจจะแจง้ลาํดบัการแสดงอ่ืนๆ แลว้นักแสดงทุกคนก็จะไหวล้าผูช้มพร้อมกนั และ

ปิดทา้ยดว้ยการบรรเลงดนตรีเพ่ือแจง้ว่าการแสดงเสร็จสิ้นแลว้ ดงัตวัอยา่ง 

 

 (ศรีนวล)พูด :  เอางีดี้กว่าธรรมดาเราเล่นแค่สองช่ัวโมงเราเลิกแล้ว วันนี้เราเล่นให้สองช่ัวโมงคร่ึง 
   เราบอกกับท่านปลัดว่าธรรมดาสองช่ัวโมงเราเลิกแล้วนะคะ อันนี้เราเกินเวลาให้
   สองช่ัวโมงคร่ึง เพราะว่าโอ้โห ท่านต้อนรับเราอย่างดีเลย อาหารการกินก็เลี้ยงดู มา
   ปูเส่ืออย่างดี ต้อนรับอย่างดี กต้็องขอขอบพระคุณนะคะ 

(ปรีชา) พูด :  โดยเฉพาะอากาศหนาวด้วย 
(ศรีนวล) พูด : (พนมมือไหว้) เอาไว้โอกาสหน้าค่อยพบกันนะคะ วันนี้ถ้าหยาบคายไปบ้างก็ต้องขอ

   อภยัค่ะ (นักแสดงทุกคนไหว้ลาผู้ชม) 
(นกัดนตรี):  (ตีกลองรํามะนา ฉิ่งและกรับ) 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้หวัหนา้คณะกล่าวแจง้ใหผู้ช้มว่าหมดเวลาการแสดง วนัน้ีแสดง

ให้ 2 ชั ่วโมงคร่ึงซ่ึงระยะเวลาปกติรับแสดง 2 ชั ่วโมง และขอบคุณเจ้าภาพท่ีเล้ียงอาหารกลุ่ม

นกัแสดง และกล่าวสัญญาว่าโอกาสหน้าอาจจะมีโอกาสไดช้มการแสดงอีก ขออภยัผูช้มหากการ
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แสดงมีการใชค้าํหยาบ สุดทา้ยนกัแสดงทุกคนไหวล้าผูช้ม และสุดทา้ยนกัดนตรีจะทาํหนา้ท่ีปิดการ

แสดงดว้ยการบรรเลงเคร่ืองดนตรีแสดงการเสร็จสิ้นการแสดงบนเวที  

สรุปไดว้่า องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร ทั้งหัวข้อ 

วตัถุประสงค ์และเน้ือหาของการส่ือสาร ทาํใหเ้ห็นว่าการแสดงลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะ มีการจดัวาง

หวัขอ้ท่ีแน่นอนว่าแต่ละเหตุการณ์ตอ้งการกล่าวถึงเร่ืองอะไร และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของ

แต่ละเหตุการณ์ 

 

จากการพรรณนาองคป์ระกอบต่างๆทาํให้เห็นถึงรูปแบบพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของระบบวฒันธรรมของการแสดงพ้ืนบา้น ว่าการแสดงลาํตดันั้นเป็นการแสดงท่ีเกิดข้ึน

อย่างมีระบบชัดเจน ทาํให้เห็นถึงกระบวนความคิดเพ่ือส่ือสารท่ีเร้าความสนใจผูช้ม ทั้ งการวาง

ลาํดบัเน้ือหาดว้ยการเพิ ่มระดบัอารมณ์ใหผู้ช้มรู้สึกถึงการโตเ้ถียงกนัไปมาของนักแสดงทั้ งฝ่ายชาย

และหญิง รวมทั้งลีลาท่าทางต่างๆท่ีมีจงัหวะรับ-ส่งกนัไปมาของนกัแสดงซ่ึงมีส่วนช่วยเสริมให้การ

แสดงมีความสมจริงและน่าสนใจยิ ่งข้ึน รวมทั้ งความสมจริงในการแสดงของผูแ้สดงแมว้่าจะพูด

เร่ืองจริงแต่ก็เป็นตัวละครและพฤติกรรมการแสดงออกบนเวทีการแสดงของกลุ่มผูแ้สดงก็

แสดงออกไดอ้ย่างสมจริงเช่นเดียวกนั ช่วยให้สร้างความบนัเทิงและความประทับใจให้แก่ผูช้ม

ยิง่ข้ึน  

 

ในบทต่อไปผูว้ิจยัจะศึกษาลกัษณะการใชภ้าษาในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั 

ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 คือ เพ่ือวิเคราะห์การใชภ้าษาในการแสดงลาํตดั 
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บทท่ี 4 

ลกัษณะการใช้ภาษาในการแสดงลาํตดั 

ในบทท่ี 3 ผูว้ิจยัศึกษาองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการ

แสดงลาํตัด ผลการศึกษา การแสดงลาํตัดมีเคร่ืองมือในการส่ือสารคือ  ภาษาทั้ งวจันภาษาและ     

อวจันภาษา วจันภาษาเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีใชส่ื้อสารไดแ้ก่การขบัร้องและการพูด ส่วนอวจันภาษา

เป็นเคร่ืองมือเสริมวจันภาษา วจันภาษาท่ีสาํคญัคือการขบัร้องดว้ยการใชค้าํประพนัธ์ร้อยถอ้ยคาํ   

ขบัร้องเป็นเพลงท่ีใชใ้นการแสดงลาํตดัไดแ้ก่ เพลงลาํตดั เพลงพ้ืนบา้นและเพลงไทยเดิม เพลงต่างๆ

นั้นลว้นเกิดจากการเรียงร้อยดว้ยคาํประพนัธป์ระเภทกลอนเหมือนกนั ส่วนการส่ือสารโดยการพูด

นั้นเป็นการส่ือสารในลกัษณะการสนทนาถามตอบของนกัแสดง  

บทน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการศึกษาลกัษณะการใชภ้าษาในการแสดงลาํตดั โดยเฉพาะ

การใชว้จันภาษาในการส่ือสารทั้งการขบัร้องและการพดู ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะศึกษาลกัษณะฉนัทลกัษณ์คาํ

ประพนัธก์ลอนท่ีปรากฏใชใ้นเพลงต่างๆ และศึกษาลกัษณะภาษาดา้นการใชค้าํและการใชภ้าพพจน์

ทั้งส่วนของการขบัร้องและการพดู ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะฉนัทลกัษณ์ของกลอนประเภทต่างๆท่ีใชใ้นการแสดงลาํตดั 

2. ลกัษณะการใชค้าํและการใชภ้าพพจน์ในการแสดงลาํตดั 

 

1. ลกัษณะฉันทลกัษณ์ของกลอนประเภทต่างๆทีใ่ช้ในการแสดงลาํตดั 
ลกัษณะการประพนัธ์ท่ีใชใ้นการแสดงลาํตัดโดยเฉพาะการขบัร้องเพลงลาํตดั เพลง

พ้ืนบา้นและเพลงไทยเดิม ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการแต่งข้ึนของผูป้ระพนัธ์แลว้ให้ผูข้บัร้องท่องจาํ

ก่อนใชแ้สดงจริง แมว้่าจะมีเน้ือหาบางส่วนท่ีเกิดจากการดน้กลอนสดของผูข้บัร้อง ผูข้บัร้องจึงตอ้ง

มีความรู้ความสามารถในการประพนัธเ์ช่นเดียวกนั ลกัษณะการประพนัธท่ี์เกิดข้ึนผูป้ระพนัธ์และผู ้

ขบัร้องก็จะมีการเลือกสรรถอ้ยคาํ การจัดวางตาํแหน่งถอ้ยคาํให้สัมผสัคลอ้งจองกัน เพ่ือให้เกิด
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ความไพเราะสละสลวย และสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผูข้บัร้องได้

เป็นอยา่งดี จากการศึกษาคาํประพนัธท่ี์ใชใ้นการแสดงลาํตดัมีประเภทเดียวคือ กลอน เม่ือพิจารณา

ฉนัทลกัษณ์ของกลอนปรากฏว่าสามารถแบ่งฉนัทลกัษณ์ของกลอนท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองของการจดั

วางสมัผสัสระบงัคบัออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ กลอนหัวเดียวและกลอนสุภาพ กลอนหัวเดียวคือ

กลอนท่ีกาํหนดสมัผสัทา้ยบาททุกบาทเป็นเสียงสระเดียวกนัแบบตายตวั ส่วนกลอนสุภาพคือกลอน

ท่ีกาํหนดสมัผสัสระบงัคบัระหว่างวรรคแบบตายตวัเช่นกนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 

1.1 กลอนหัวเดียว 

กลอนหัวเดียวคือกลอนท่ีคาํสุดทา้ยของแต่ละบาทจะมีเสียงสัมผสัทั้ งเสียงสระและ

เสียงพยญัชนะทา้ยคลอ้งจองและต่อเน่ืองกนัในทุกบาท เสียงสัมผสัสระสามารสัมผสัได้ทั้ งสระ

เสียงสั้ นและสระเสียงยาวไม่เน้นรูปสระ รวมทั้ งเสียงพยญัชนะท้ายก็จะต้องเป็นเสียงมาตรา

ตวัสะกดเดียวกนั ช่ือเรียกของกลอนหวัเดียวก็จะเรียกตามเสียงท่ีลงทา้ยบาท  เช่น คาํสุดทา้ยลงเสียง

ดว้ยสระ/เ-า/ ก็จะเรียกว่า กลอนเลา ซ่ึงอาจจะใชรู้ปสระสั้นหรือยาวก็ได  ้เช่น /เลา/ หรือ /ลาว/ (1) 

หรือคาํสุดทา้ยลงทา้ยดว้ยเสียงสระ/โ-ะ/และมีเสียงพยญัชนะทา้ยเดียวกนัคือเสียง /-น/ ก็จะเรียกว่า 

กลอนลน (2) เป็นตน้  

 

 (1) บทร้อง: เห็นหนา้นายต๋อย แกไม่ไดค้วาม  แกชอบตรงขา้ม  กบัคนอื่นเขา


 

 จิตใจแก        กไ็ม่แน่นอน  เขาชอบหนา้ร้อน  แกชอบหนา้หนาว  

 เขามีของคาว       แกจะกินของหวาน เขาชอบเล่นว่าน  แกชอบเล่นว่าว 

 เขามีหนมเคก้       จะกินขนมครก  เขามีขา้วหมก  แกจะแดกขา้วเม่า  

 

(2) บทร้อง:ผมรู้สึกอึดอดัในเร่ืองลาํตดัสมยัน้ี  ถา้หยาบคายไออ้ีสมยัน้ีไม่น่ายล 

 รู้สึกลาํบากยากแทต้อ้งเปลี่ยนแปรแกไ้ข  ตอ้งหมุนสองให้ทนัสมยัและตอ้งเขา้ใจคิดคน้ 

 ตอ้งเช่ือฟังคาํวิจารณ์ของชาวบา้นร้านถิ ่น ท่านนกัดูต่างหูชินทุกทุกถิ ่นทุกตาํบล 

                                                             


 เคร่ืองหมายขีดเส้นใตส้องขีด(...) หมายถึง คาํสัมผสัทา้ยบาทท่ีมีเสียงสระและเสียงพยญัชนะทา้ยเสียงเดียวกนั ใน

ลกัษณะของกลอนหวัเดียว 
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 ถึงผมจะเป็นรุ่นหลงักเ็ช่ือฟังความเห็น  อนัมุกเมด็เกร็ดเล่นผมจดัเจนกนัทุกคน 

 (งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

กลอนหัวเดียวจากตวัอย่างกลอนเลา(1)และกลอนลน(2)ขา้งต้น จาํนวนคาํในแต่ละ

วรรคมีจาํนวนคาํไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัฉนัทลกัษณ์ของกลอนแต่ละประเภทท่ีใชใ้นการแสดงลาํตดั 

กล่าวคือ กลอนเลา จาํนวนคาํในแต่ละวรรคเป็นลกัษณะเฉพาะของกลอนโขยก ส่วนกลอนลน 

จาํนวนคาํในแต่ละวรรคเป็นลกัษณะเฉพาะของกลอนเดินสิบ  

 

งานวิจยัคร้ังน้ีกลอนหัวเดียวท่ีใชใ้นการแสดงลาํตดั พบการใช้เสียงสัมผสัทา้ยบาท

คลอ้งจองกนัแบบตายตวัมีจาํนวน 11 ชนิด ไดแ้ก่กลอนลา กลอนไล กลอนเลา กลอนลูด กลอนลี 

กลอนลนั กลอนเลือ กลอนลม กลอนเลิง กลอนลง และกลอนลู ชนิดของกลอนท่ีพบใชม้ากท่ีสุด 

คือ กลอนไล พบปรากฎใช้มากท่ีสุดในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต้เพราะเป็นกลอนท่ี

เหมาะสมใชส้าํหรับการขบัร้องโตต้อบสลบักนัไปมาของพ่อเพลงและแม่เพลงในเพลงลาํตดัและ

เพลงพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะเพลงพื้นบ้านได้แก่ เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่อยและเพลงอีแซวจะใช้

กลอนไลขบัร้องเท่านั้น เน่ืองจากเนน้การลงสมัผสัทา้ยบาท อีกทั้งเสียงสระไอนั้น พ่อเพลงแม่เพลง

สามารถสรรหาถอ้ยคาํไดง่้าย ดงัตวัอยา่ง กลอนไล เสียงสระท่ีใชไ้ดท้ั้ง ไล-ใล-ลยั-ลาย ดงัน้ี 

 

บทร้อง: แม่จึงจดัแจงแลว้กแ็ต่งตวั  ผดัหนา้หวีหวัเสียใหม่ 

 แม่จึงหยบิคนัฉ่องแลว้มาส่องหนา้ ยนืพิจารณาดูร่างกาย 

 แม่จึงหยบิหวีนอ้ยข้ึนมาส่อยเสย เส้นผมแม่กเ็ลยกระจาย 

 แม่จึงดดัจริตเดินกรีดนิ้ว  แม่หนูกเ็ดินยกัคิ ้วออกไป  
(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

การท่ีผูป้ระพนัธแ์ละผูข้บัร้องใชก้ลอนหัวเดียวในการแสดงลาํตดันั้นเน่ืองจากกลอน

หวัเดียวเป็นกลอนท่ีมีหลกัเกณฑต์ายตวัเพียงประการเดียว คือ การลงสัมผสัทา้ยบาท ทาํให้กลอน

หวัเดียวเหมาะสมท่ีจะเป็นกลอนพื้นฐานของการประดิษฐก์ลอนอ่ืนๆสาํหรับใชเ้ป็นลกัษณะเฉพาะ 
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ทั้งเพลงลาํตดัและเพลงพื้นบา้นในการแสดงลาํตดั กลอนหัวเดียวท่ีใชใ้นการแสดงลาํตดัสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่กลอนเพลงลาํตดัและกลอนเพลงพื้นบา้น ดงัน้ี 

  1.1.1 กลอนเพลงลาํตดั กลอนเพลงลาํตดัคือกลอนท่ีใชใ้นการแสดงเพลงลาํตดั 

ประกอบดว้ยกลอนสร้อยเพลงและกลอนหวัเดียวลาํตดัซ่ึงมีการสร้างจาํนวนคาํและการจงัหวะของ

คาํ ดงัน้ี 

  1.1.1.1 กลอนสร้อยเพลง  กลอนสร้อยเพลงคือ กลอนท่ีใชข้บัร้อง

ในบทสร้อยเพลงซ่ึงเป็นบทท่ีใชข้ึ้นตน้เพลงลาํตดั จาํนวนคาํในแต่ละวรรคใชค้ละกนัตั้ งแต่ 4-8 คาํ 

มีจาํนวน1บทเท่านั้ นซ่ึงหน่ึงบทอาจมีจาํนวนวรรคตั้ งแต่ 2-4 วรรค การวางสัมผสัจะมีสัมผสั

ระหว่างวรรคเป็นสมัผสัสระจาํนวน 1 แห่ง คือคาํสุดทา้ยของวรรคแรกจะสมัผสักบัคาํท่ี 2, 3 หรือ4 

และคาํสุดทา้ยของบาทแรกกบับาทท่ีสองอาจจะสมัผสัแบบกลอนหวัเดียวหรือไม่ก็ได ้แต่คาํสุดทา้ย

ของบาทสุดทา้ยจะตอ้งสมัผสักบักบัคาํสุดทา้ยของบาทแรกในบทร้อง ตวัอยา่ง 

 

(1) บทสร้อยเพลง: ช่ืนจิตกระไร ช่ืนใจจะไป

เท่ียวเล่น 

   ลมพดัเยน็เยน็ จะไปเที่ยวเล่นในสวนลาํไย 

 

(2) บทสร้อยเพลง:     โพระดกโอเ้จา้นกเอี้ยงโครง 

   อยา่ทาํลาํพองโผผิน  ผลดัตนหล่นดินเด๋ียวไม่ไดบิ้นกลบัดง 

 บทร้อง: หนูรุ่นนอ้งขอร้องบา้งอยากจะว่าผูด้งัหวัหนา้ ฉันยนืพินิจพิจารณาฉันอยากจะว่าหมดทั้งวง 

  พระเอกพระรองมองมองแลว้หมัน่ไส้            ถา้ผิดพลาดตอ้งขออภยัฉันเกลียดนิสัยพ่อณรงค์ 

 (งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

   จากตัวอย่างท่ี 1 กลอนสร้อยเพลงจะมีจาํนวน 4 วรรค พบการใช้เสียง

สมัผสัระหว่างวรรคคาํว่า “ไร-ไป” และ “เยน็-เล่น” และตวัอยา่งท่ี 2 กลอนสร้อยเพลงจะมีจาํนวน 3 

วรรค พบการใชเ้สียงสมัผสัระหว่างวรรค คาํว่า ผนิ-ดิน ส่วนสมัผสัทา้ยบาทพบคาํว่า “โครง-ดง” 

 

                                                             


 ผูวิ้จยัใชเ้ส้นโยงสมัผสัระหวา่งวรรค เพ่ือแสดงคาํรับ-ส่งสมัผสั 
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   1.1.1.2 กลอนหัวเดียวลาํตดั   กลอนหัวเดียวในการแสดงลาํตดัแยก

ออกเป็น 4ชนิดไดแ้ก่ กลอนเดินสิบ กลอนเดินแปด กลอนโขยก และกลอนต่อ กลอนแต่ละประเภท

มีลกัษณะจาํนวนคาํและการแบ่งจงัหวะของคาํต่างกนัอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

 

 1.  กลอนเดินสิบ  กลอนเดินสิบคือ กลอนท่ีแต่ละวรรคมี

จาํนวนคาํตั้งแต่ 10-12 คาํข้ึนไป ในหน่ึงบาทจะมี2 วรรค ลงทา้ยดว้ยเสียงสระเดียวกนัทุกบาท ซ่ึง

นาง      ศรีนวล ขาํอาจเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “กลอนเดินสิบหัวเดียว” และมีการรับ-ส่งสัมผสัสระ

ภายในวรรคเดียวกนัคือ สมัผสัสระคาํท่ี4 ,5หรือ6 ส่งสมัผสักบัคาํท่ี6,7,9 นิยมคาํสมัผสัท่ี5 กบัคาํท่ี7

ในวรรคเดียวกัน และมีการรับ-ส่งสัมผสับังคับระหว่างวรรคคือ คาํสุดทา้ยของวรรคแรกจะส่ง

สมัผสัไปยงัคาํท่ี4 ,5 หรือ 6 แต่นิยมคาํท่ี 5  

 ลกัษณะของการลงสมัผสัสระภายในวรรคของกลอนลาํตดันั้นจะ

เป็นตวักาํหนดจงัหวะของการขบัร้อง ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะแบ่งหน่ึงวรรคของกลอนลาํตดัออกเป็น 2 ตอน 

แต่ละตอนของวรรคจะมีการหยดุจงัหวะของการขบัร้อง คือจงัหวะหยดุสั้นซ่ึงจะหยุดตาํแหน่งคาํท่ี 

5หรือคาํท่ี 6 ก่อนร้องส่งสัมผสัไปยงัตอนท่ี2 ในตาํแหน่งท่ีคาํท่ี6 หรือคาํท่ี7ภายในวรรคเดียวกนั 

เป็นต้น สรุปได้ว่ากลอนลาํตัดนิยมแบ่งจงัหวะคาํในแต่ละวรรคไดเ้ป็น 5/7 หรือ 6/6 ทาํให้การ     

ขบัร้องตอ้งรวบคาํแต่ละช่วงจงัหวะมากเพ่ือใหล้งจงัหวะ ดงัตวัอยา่ง 

 

บทร้อง: ช่ือว่าดิเกร์ลาํตดั


 /

เร่ิมในรัชกาลท่ีหก   //


  ใคร่ขอกระซิบหยบิยก/และสาธกแต่เดิมที 

 เดิมทีมีกลอง /นัง่ร้องกนัเป็นหมู่       // คลา้ยดิเกฮูลู /ท่ีมีอยูใ่นปัตตานี 

 ต่อต่อมากย็นืร้อง /เรียกว่าทาํนองลาํตดั      // ใหเ้สียงดงัฟังชดั /แบบในปัจจุบนัน้ี 

 

                                                             


 เคร่ืองหมายขีดเส้นใต ้1 ขีด (...) หมายถึง คาํจาํนวน2 คาํท่ีรับส่งสัมผสักนัภายในวรรค 


 เคร่ืองหมายขีดทบั 1 ขีด ( / ) เป็นสัญลกัษณ์แทนการแบ่งจงัหวะหยุดของวรรคหน่ึงๆออกเป็น2 ตอนระหว่างตอนแรกกบั

ตอนหลงั ซ่ึงเป็นการลงจงัหวะหยุดส้ันท่ีผูข้บัร้องกลอนจะหยุดร้องเพ่ือผ่อนลมหายใจออกชัว่ขณะหน่ึงแลว้ขบัร้องต่อในตอนหลงั 


 เคร่ืองหมายขีดทบั 2 ขีด (//) เป็นสัญลกัษณ์แทนการแบ่งกลอนภายในหน่ึงบาทออกเป็น 2 วรรค คือ วรรคหนา้กบัวรรค

หลงั ซ่ึงเป็นการลงจงัหวะหยุดยาวท่ีผูข้บัร้องกลอนจะหยุดร้องเพ่ือผ่อนลมหายใจยาวกว่าจงัหวะหยุดส้ันแลว้ขบัร้องต่อในวรรคหลงั 
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   จากตวัอยา่งขา้งตน้ กลอนเดินสิบบาทแรกจะมีการรับ-ส่งสัมผสั

ภายในวรรค คือ คาํว่า “ตดั”จะส่งสมัผสักบัคาํว่า “รัช” โดยจะลงจงัหวะหยุดสั้นก่อนท่ีคาํว่า “ตดั” 

และสมัผสัระหว่างวรรคคาํว่า“หก” ส่งสมัผสักบัคาํว่า“ยก” โดยจะลงจงัหวะหยุดยาวท่ีคาํว่า “หก” 

และคาํว่า“ยก” ส่งสมัผสัภายในวรรคไปยงัคาํว่า“ธก” วรรคลาํดบัถดัมาก็จะรับ-ส่งสมัผสัในลกัษณะ

เดียวกนักบัท่ีกล่าวขา้งตน้ และทา้ยบาทแต่ละบาทจะใชเ้สียงสมัผสัสระเดียวกนัคาํว่า “ที-นี-น้ี”  

   กลอนเดินสิบสามารถเรียงร้อยคําได้ตั้ งแต่ 12 คําข้ึนไปซ่ึงมี

จาํนวนคาํมากกว่ากลอนประเภทอ่ืนๆ จากการศึกษาพบการการเรียงร้อยจาํนวนคาํในแต่ละวรรค

ยาวมากท่ีสุดจาํนวน 22 คาํ และนิยมใชใ้นวรรคท่ีสองเท่านั้น ดงัตวัอยา่ง 

 

บทร้อง: จึงหนัมาดูคู่ประชนั/ท่ีแข่งขนัคืนน้ี // ว่าหนุ่มกมี็แก่กมี็/ดิฉันน้ียงัสงสัย 

 ทั้งพ่อปรีชาคนน้ี/กบัพ่อณรงคค์นนั้น // ดูผิวพรรณไม่ผ่องผุด/แต่งเน้ือแต่งตัวช่ัว
       ที่สุดแม่ศรีนวลไปขุดเอามาจากไหน 

 ว่าคืนน้ีจาํเป็น/ตอ้งเล่นโลดโผน // จึงกู่กอ้งร้องตะโกน/ถามวงโนน้ว่าไง 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

   จากตวัอย่าง จาํนวนคาํท่ีพบ คือ “ดูผิวพรรณไม่ผ่องผุดแต่งเน้ือ

แต่งตวัชัว่ท่ีสุดแม่ศรีนวลไปขุดเอามาจากไหน” มีจาํนวน 22 คาํ ซ่ึงจะแบ่งจงัหวะหยุดสั้นท่ีคาํท่ี 6 

ตรงคาํว่า “ผดุ” แลว้จึงร้องต่อเน่ืองจนกระทัง่จบวรรค  

   นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่าวรรคท่ีนิยมใชจ้าํนวนคาํตั้งแต่ 15-22 คาํ 

มกัจะนิยมใชใ้นขบัร้องเพ่ือจะลงเพลง คือ วรรคสุดทา้ยของบทร้องท่ีจบเน้ือหาใจความหน่ึง ก่อนท่ี

จะร้องลกูคู่ ดงัตวัอยา่ง 

 

บทร้อง: เพราะฉะนั้น/ท่านท่ีมาชุมนุม  พวกหนุ่มหนุ่มแถวแถวน้ี/ช่วยตบมือให้หนูสักทีหนูจะ
      ได้มีกําลังใจ   

 หรือ  

 บทร้อง : ผมเป็นพระเอกแน่นอน/อยูน่ครหงสา สนุกกนัเลยดีไหมหล่ะ/ผมช่ือว่ามะเทิ่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



194 
 

 
 

 ผมตอ้งการผูห้ญิงลาํตดั/แต่ตอ้งคดั รูปร่างไม่เป็นไรไม่เป็นไร/ฉันแค่ต้องการจ้าง 
      ให้เป็นแม่นางเม้ยเจิง  

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

   จากตวัอยา่งดงักล่าววรรคสุดทา้ยก่อนท่ีลกูคู่ร้องรับจะขบัร้องบท

ลกูคู่ วรรคท่ีกล่าวว่า “พวกหนุ่มหนุ่มแถวแถวน้ีช่วยตบมือใหห้นูสกัทีหนูจะไดมี้กาํลงัใจ”มีจาํนวน

คาํ 21 คาํ และ วรรคท่ีกล่าวว่า “รูปร่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉนัแค่ตอ้งการจา้งให้เป็นแม่นางเมย้เจิง” 

มีจาํนวนคาํ 19 คาํ 

 

   2.  กลอนเดินแปด กลอนเดินแปดคือกลอนท่ีแต่ละวรรคมี

จาํนวนคาํตั้งแต่ 7-9 คาํ นิยมจาํนวนคาํ 8 คาํ ในหน่ึงบาทจะมี 2 วรรค ลงทา้ยดว้ยเสียงสระเดียวกนั

ทุกบาทซ่ึงนางศรีนวล ขาํอาจเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “กลอนเดินแปดหัวเดียว” นิยมมีสัมผสัใน คือ 

สมัผสัสระคาํท่ี 5 สัมผสักบัคาํท่ี 6 หรือ 7 ในวรรคเดียวกนั และมีการรับ-ส่งสัมผสับงัคบัระหว่าง

วรรค คือคาํสุดท้ายของวรรคแรกจะส่งสัมผสัสระไปยงัคาํท่ี 5 ของวรรคท่ีสอง ในหน่ึงบทจะมี

จาํนวนวรรคไม่แน่นอน  มีการแบ่งจงัหวะหยุดสั้ นในวรรคหน่ึงๆออกเป็น 2 ตอนเช่นเดียวกับ

กลอนเดินสิบ ซ่ึงกลอนเดินแปดน้ีจะแบ่งจงัหวะคาํในแต่ละวรรคไดเ้ป็น 5/3 หรือ 5/2  ดงัตวัอยา่ง 

 

บทร้อง: อยา่กรีดกรายยา้ยอก /ยกผา้ห่ม // อยา่เสยผมกลางทาง/หว่างวิถ ี

 อยา่เท่ียวเตร่เฮฮา/เคหาอืน่  // อยา่คา้งคืนบา้นเขา/บา้นเรามี 

 การคบเพื่อนเรือนแขก/อยา่แลคํ่า // อยา่พยายามอิจฉา/มารศรี 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

   จากตัวอย่างข้างต้น กลอนเดินแปดบาทแรกจะมีการรับ-ส่ง

สมัผสัภายในวรรคคาํว่า “อก” จะส่งสมัผสัไปยงัคาํว่า “ยก” โดยจะลงจงัหวะหยุดสั้นท่ีคาํว่า “อก” 

ส่วนการรับ-ส่งสมัผสัระหว่างวรรคคาํว่า “ห่ม”จะส่งสมัผสัไปยงัคาํว่า “ทาง” โดยจะลงจงัหวะหยุด

ยาวท่ีคาํว่า “ห่ม” และคาํว่า “ทาง”จะส่งสัมผสัภายในวรรคกบัคาํว่า “หว่าง”  แลว้จึงขบัร้องวรรค
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ต่อไป วรคลาํดบัถดัมาก็จะรับ-ส่งสัมผสัในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีกล่าวขา้งตน้ และทา้ยบาทแต่ละ

บาทจะใชเ้สียงสมัผสัสระเดียวกนัคาํว่า “ถี-มี-ศรี” 

 

   3.  กลอนโขยก กลอนโขยกคือ กลอนท่ีแต่ละวรรคจะมีจาํนวน

คาํ 4 คาํ  บางคร้ังอาจมี 5 ก็ได ้ในหน่ึงบาทจะมี  4 วรรค ลงทา้ยดว้ยเสียงสระเดียวกนัทุกบาท แต่ละ

บาท จะมีการรับ-ส่งสมัผสัสระระหว่างวรรค กล่าวคือ คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 1 จะส่งสัมผสักบัคาํท่ี

สองของวรรคท่ี 2  คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 ก็สัมผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 และคาํสุดทา้ยของ

วรรคท่ี 3 ก็ส่งสมัผสักบัคาํท่ีสอง ของวรรคท่ี 4  ในหน่ึงบทจะมีจาํนวนวรรคไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบั

เน้ือหา  ลกัษณะการรับ-ส่งสมัผสัคลา้ยกลอนเดินแปด แต่ต่างกนัท่ีวิธีการลงจงัหวะ กล่าวคือกลอน

โขยกจะไม่มีการลงจงัหวะหยดุสั้น จะลงเฉพาะจงัหวะหยดุยาวท่ีใชแ้บ่งกลอนออกเป็น 4 วรรค  ดงั

ตวัอยา่ง 

 

บทร้อง: “ทั้งน้ีตอ้งดู // เร่ืองคู่รักใคร่ // ศึกษานิสัย // เสียใหถ้ว้นถี ่

ผูช้ายมีสิทธิ // อยา่คิดสั้นสั้น // หาเมียเช่ือมัน่ // ตามวรรณคดี 

ตามวรรณคดี // เขามีหลายอยา่ง // อยา่หาคู่สร้าง //        เหมือนนางกากี” 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

   จากตวัอย่างขา้งตน้กลอนโขยกบาทแรกจะมีการรับ-ส่งสัมผสั

ระหว่างวรรคของบาทแรกคาํว่า “ดู-คู่”,“ใคร่-สยั”และ“สยั-ให”้ โดยจะลงจงัหวะหยดุยาวแต่ละบาท

ออกเป็น 3 ช่วงตรงคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 1 วรรคท่ี 2 และวรรคท่ี 3 ส่วนบาทลาํดบัถดัไปก็จะมีการ

รับ-ส่งสัมผสัในลกัษณะเดียวกับท่ีกล่าวขา้งต้น และทา้ยบาทแต่ละบาทจะลงทา้ยด้วยเสียงสระ

เดียวกนัคาํว่า “ถ่ี-ดี-กี” 

 

   4.  กลอนต่อ กลอนต่อคือกลอนท่ีจาํนวนคาํในแต่ละวรรค

ข้ึนอยูก่บัปฏิภาณของผูข้บัร้องว่าจะนาํถอ้ยคาํใดมาลงกลอนเพ่ือต่อคาํกลอน กลอนต่อน้ีแต่ละบาท

จะมี 2 วรรค ทา้ยบาทแต่ละบาทจะตอ้งลงทา้ยดว้ยเสียงสระอี นางศรีนวล ขาํอาจ(2552)จะเรียกการ
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ขบัร้องกลอนชนิดน้ีว่า “กลอนลี” ในท่ีน้ีผูว้ิจยัพบกลอนต่อ 2 ลกัษณะคือลกัษณะแรกเป็นกลอนท่ี

แต่ละวรรคจะมีจาํนวนคาํไม่แน่นอน อาจจะมีจาํนวน 6-9 คาํก็ได ้ และอาจจะมีการรับ-ส่งสัมผสั

ระหว่างวรรคหรือไม่ก็ได ้ตวัอยา่ง 

 

บทร้อง:“ลองว่าลองดน้ว่าใครจะจนก่อน เธอเป็นคนข้ึนก่อนนะกส็บายดี 

 มาเล่นลาํตดัท่ีท่าขา้ม  เป็นงานไฟสวยด ี

 เป็นงานนะลอยกระทง  ผมคงตอ้งสวสัดี 

 เป็นงานชมโลมานะเธอ  เอ่อ นะเออเชิญชมฟรี 

 ไปเท่ียวเกาะกนัไหมเล่า  ไปเมากนัใหเ้ตม็ท่ี 

 (งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

   จากตวัอยา่งขา้งตน้มีการรับ-ส่งสัมผสัระหว่างวรรคไม่แน่นอน

พบการรับ-ส่งสมัผสับางคาํ เช่น “ทง-คง” และ “เล่า-เมา” จาํนวนคาํแต่ละวรรคไม่เท่ากนั  เน่ืองจาก

กลอนดงักล่าวจะใชว้ิธีการขบัร้องแบบดน้กลอนสด จึงทาํใหถ้อ้ยคาํท่ีใชไ้ม่สัมผสัคลอ้งจองกนั แต่

เสียงสมัผสัท่ีตอ้งมีคือสมัผสัทา้ยบาทเสียงสระอี ไดแ้ก่ “ดี-ดี-ดี-ฟรี-ท่ี”  
 

   ลกัษณะท่ีสอง คือกลอนท่ีแต่ละวรรคจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน แต่

ละตอนจะข้ึนตน้ดว้ยคาํเดียวกนัคือ “ฉนัชอบ....”แลว้คาํท่ีต่อทา้ยอีกจาํนวน 2 หรือ 3 คาํซ่ึงนิยม 2 

คาํ ดงัตวัอยา่ง   
 

“ ฉันชอบผา้ม่วง ฉันชอบผา้ไหม  ฉันชอบผา้ลาย ฉันชอบผา้สี 

ฉันชอบนํ้ าชา ฉันชอบกาแฟ  ฉันชอบกาละแม ฉันชอบโรตี 

ฉันชอบแม่โขง ฉันชอบโซดา  ฉันชอบโคล่า ฉันชอบแป๊บซ่ี 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

   จากตัวอย่างข้างตน้กลอนมีการรับ-ส่งสัมผสัระหว่างวรรคทุก

วรรค ไดแ้ก่คาํว่า “ไหม-ลาย” “แฟ-แม” และ “ดา-ล่า” และเสียงสมัผสัทา้ยบาทไดแ้ก่ “สี-ตี-ซ่ี” 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



197 
 

 
 

 กลอนต่อน้ี เหมาะสมสําหรับการขับร้องบทร้อง ท่ีมี เ น้ือหาเบ็ด เตล็ดไม่

เฉพาะเจาะจงว่าตอ้งมีการดาํเนินเร่ืองราวหรือตอ้งการมุ่งจะเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัการเก้ียวพาราสี  

บทร้องของกลอนต่อจะสิ้นสุดเม่ือผูข้บัร้องไม่สามารถหาคาํมาต่อกลอนได ้หรือผูข้บัร้องท่ีเป็น

หวัหนา้คณะพิจารณาว่าจะใหสิ้้นสุดเม่ือใดก็จะหยดุ เน่ืองจากกลอนต่อสามารถสรรหาคาํมาต่อได้

เร่ือยๆข้ึนอยูก่บัปฏิภาณของผูข้บัร้อง 

 

  1.1.2 กลอนเพลงพืน้บ้าน กลอนเพลงพ้ืนบา้นท่ีใชก้ลอนหวัเดียวในงานวิจยัฉบบัน้ี 

ไดแ้ก่ กลอนเพลงพวงมาลยั กลอนเพลงฉ่อยและกลอนเพลงอีแซว มีลกัษณะฉนัทลกัษณ์ดงัน้ี 

   1.1.2.1 กลอนเพลงพวงมาลยั กลอนเพลงพวงมาลยัมีฉันทลกัษณ์คือ 

กลอนท่ีมีจาํนวนคาํแต่ละวรรคประมาณ 3-10 คาํท่ีนิยมคือจาํนวน 5-8 คาํ แต่ละวรรคจะมีจาํนวนคาํ

ไม่แน่นอนและไม่เท่ากนั การรับ-ส่งสัมผสัระหว่างวรรคอาจจะมีหรือไม่ก็ไดข้ึ้นอยู่กับถอ้ยคาํท่ี

นกัแสดงดน้ และคาํสุดทา้ยแต่ละบาทจะสมัผสัเสียงสระเดียวกนัแบบกลอนหวัเดียว ดงัตวัอยา่ง 
 

บทร้อง(บทข้ึนตน้): ดอกจาํปีศรีจาํปา   ผดัหนา้นวลนวล  

  ยามเยน็ยามเยน็ยยีวน  มาชวนกนัเล่นมาลยัเอย  

  เออ้ระเหยลอยมา   ตอนน้ีจะว่ากนัเป็นพวงมาลยั  (บทลูกคู่


) 

 (บทต่อ): เพลงพวงมาลยัมนักต็อ้งดน้  เราสามส่ีคนช่วยกนัไดไ้หม  

  งั้นฉันข้ึนตน้พี่ต๋อยเป็นคนต่อ เอ่อยงังั้นกมึ็งวางใจ 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ กลอนเพลงพวงมาลยัส่วนของบทข้ึนตน้ซ่ึงจะมีผูข้บั

ร้องเพียงคนเดียวเป็นผูข้ึ้นตน้ ลกัษณะการรับ-ส่งสัมผสัจะคลอ้งจองกนัคาํว่า “ปา-หน้า”,“ยวน-

ชวน”และ “มา-ว่า” และคาํสุดทา้ยวรรคสุดทา้ยของบทตน้จะส่งสัมผสัทา้ยบาทไปยงัส่วนของบท

ต่อ คือคาํว่า “ลยั-ไหม” บทต่อน้ีจะมีผูข้บัร้อง 2 คนผลดักนัคนละวรรค ลกัษณะการรับ-ส่งสมัผสัจึง

เนน้ท่ีเสียงคาํทา้ยบาทมากกว่าส่วนสมัผสัระหว่างวรรคอาจจะมีหรือไม่ก็ได ้

                                                             
 บทลกูคู่เพลงพวงมาลยัในการแสดงลาํตดัขบัร้องว่า “เออ้ระเหยลอยมา     ตอนน้ีจะว่ากนัเป็นพวงมาลยั” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



198 
 

 
 

   1.1.2.2 กลอนเพลงฉ่อย กลอนเพลงฉ่อยมีฉันทลักษณ์คือกลอนท่ีมี

จาํนวนคาํตั้งแต่ 8-10 คาํข้ึนไป ทา้ยบาททุกบาทลงทา้ยดว้ยเสียงสระเดียวกนัคือเสียงสระไอ หรือท่ี

เรียกว่า กลอนไล การรับ-ส่งสัมผสักลอนเพลงฉ่อยจะเน้นสัมผสัระหว่างวรรคคือ คาํสุดทา้ยของ

วรรคหนา้ส่งสมัผสักบัคาํท่ี 5, 6หรือ 7 ของวรรคหลงั ส่วนการรับ-ส่งสมัผสัภายในวรคจะมีหรือไม่

ก็ได ้จาํนวนวรรคของแต่ละบทไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัเน้ือหาแต่ละใจความ การลงจงัหวะหยุดสั้นจะ

ลงท่ีคาํตาํแหน่งท่ี 5 หรือ 6 การแบ่งจงัหวะหยดุคาํท่ีไดคื้อ5/4 หรือ 6/4 ดงัตวัอยา่ง 

 

 บทร้อง: เออว่าท่ีมาทาบทาม/ถามดูสักที // ว่ารับสมคัรสามี/(ลูกคู่) กนับา้งไหม 

  ใหพ้่อข้ึนมาคาํนบั/อยา่ไดช้กัชา้ // กเ็ชิญสิค่ะสิขา/ไม่ตอ้งเกรงใจ 

  ไม่ตอ้งกลวัหรอกหนอ/พ่อฉันไม่อยู ่ // น่ีฉันจะบอกใหรู้้/คุณพ่อไปทาํไร่ 

 (งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

  จากตวัอยา่งขา้งตน้กลอนเพลงฉ่อยมีการรับ-ส่งสมัผสัระหว่างวรรคคาํว่า 

“ที-มี” “ชา้-ขา”และ“อยู-่รู้” สมัผสัภายในวรรค คาํว่า “ทาม-ถาม” และ “รู้-คุณ” และสมัผสัเสียงทา้ย

บาทคาํว่า “ไหม-ใจ-ไร่”  

   1.1.2.3 กลอนเพลงอแีซว  กลอนเพลงอีแซวมีฉันทลักษณ์คือ

กลอนท่ีมีจาํนวนคาํแต่ละวรรคตั้ งแต่ 8-10 คาํข้ึนไป ทา้ยทุกบาทลงทา้ยเสียงสระไอ ท่ีเรียกว่า 

กลอนไล การรับ-ส่งสมัผสัระหว่างวรรค คือ คาํสุดทา้ยของวรรคหน้าส่งสัมผสัไปยงัคาํท่ี 2, 3, 4, 5 

หรือ 6 ของวรรคหลงั ส่วนการรับ-ส่งสมัผสัภายในวรรคจะมีหรือไม่มีก็ได ้จาํนวนวรรคไม่แน่นอน

ข้ึนอยูก่บัเน้ือหาแต่ละใจความ มีจาํนวนวรรคไม่แน่นอน การลงจงัหวะหยดุสั้นจะลงท่ีคาํตาํแหน่งท่ี

5 หรือ 6 การแบ่งจงัหวะหยดุคาํท่ีไดคื้อ5/5, 6/5  ดงัตวัอยา่ง 

 

 บทร้อง: สวสัดีแม่พ่อร้อง/ฉันร้องขอขมา(ลูกคู่)  คุณลุงคุณป้า/คุณตาคุณยาย 

  มานัง่ชมเพลงอีแซว/ท่ีเป็นแนวสุพรรณ  เป็นการละเล่นโบราณ/นะพ่อแม่ทั้งหลาย 

  ฉันเพิ ่งจะหดัร้อง/บอกท่ีนอ้งใหท้ราบ  ถา้ผิดพลาด/ฉันกราบขออภยั 

  ฉันเป็นลาํตดั/ไม่ถนดัเร่ืองน้ี(ลูกคู่)  นานนานร้องที/มิไดม้าทา้ทาย  

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 
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 จากตวัอยา่งขา้งตน้กลอนเพลงอีแซว มีการรับ-ส่งสัมผสัระหว่างวรรคคาํว่า “มา-

ป้า” “พรรณ-การ” “ทราบ-กราบ” และ “น้ี-ที” และการรับ-ส่งสมัผสัภายในวรรคมีไม่สมํ่าเสมอ พบ

คาํว่า “ร้อง-ร้อง” “ป้า-ตา” “แซว-แนว” “ร้อง-นอ้ง”และ“ตดั-(ถ)นดั” และสมัผสัเสียงทา้ยบาทคาํว่า 

“ยาย-หลาย-(อ)ภยั-ทาย”  
 

  1.2 กลอนสุภาพ 
  กลอนสุภาพคือกลอนท่ีมีฉันทลกัษณ์บังคับแบบแผนคณะและสัมผสั กล่าวคือ 

คณะของกลอนสุภาพ 1 บทจะมี4วรรคและ2บาท 2วรรคแรกเท่ากบั1บาทซ่ึงเป็นบาทแรก และ2

วรรคถดัมาเป็นบาทท่ีสอง และสมัผสัของกลอนสุภาพจะมีการสมัผสับงัคบัระหว่างวรรคคาํสุดทา้ย

ของวรรคแรกสัมผสักบัคาํท่ี3 ของวรรคท่ีสองและคาํสุดทา้ยของวรรคท่ีสองสัมผสักบัคาํสุดทา้ย

ของวรรคท่ี 3 คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 สัมผสักบัคาํท่ี3ของวรรคสุดทา้ย และคาํสุดทา้ยของวรรค

สุดทา้ยสมัผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี2ในบทถดัไป จากการศึกษาพบการใชฉ้นัทลกัษณ์ของกลอน

สุภาพในเพลงไทยเดิมและเพลงแหล่ ดงัน้ี 

 

   1.2.1 กลอนเพลงไทยเดิม   เพลงไทยเดิมในท่ีน้ีแต่งด้วยกลอน

สุภาพ คือทาํนองเพลงสงัฆราและทาํนองการขบัเสภา เพลงไทยเดิมทั้ งสองเพลงจะใชฉ้ันทลกัษณ์

อนัเป็นลกัษณะของกลอนสุภาพคือ กลอนท่ีมีจาํนวนคาํในวรรคหน่ึงประมาณ7-9 คาํ หน่ึงบทจะมี 

4 วรรคไม่ปรากฏสมัผสัทา้ยบาทดว้ยสระเดียวกนั แต่มีสมัผสัสระระหว่างบทและสัมผสัระหว่างส

สมัผสัระหว่างบทคือคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 4 จะส่งสัมผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 ในบทถดัไป 

และสมัผสัระหว่างวรรคคือสมัผสัในคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 1 ส่งสมัผสักบัคาํท่ี3,4 หรือ 5 ของวรรค

ท่ี2 คาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 2 สัมผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 3 และสัมผสักบัคาํท่ี 3,4,หรือ 5 ของ

วรรคสุดทา้ย และการลงจงัหวะแต่ละวรรค คือ 3/2/3, 3/3/3, 3/2/2 หรือ2/2/3  ดงัตวัอยา่ง 
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บทร้อง: พระร่มรัตน/ฉัตรเกลา้/เหล่าพวกขา้ พระเมตตา/ประชาถว้น/ลว้นตระหนกั 

  นํ้ าพระทยั/ใสงาม/ดว้ยความรัก ทรงพิทกัษ/์ชนผ่อง/ของพระองค์ 

  ชาวนา/ยากไร้/ไดไ้ถหว่าน  พระราชทาน/ท่ีใหท้าํ/ตามประสงค ์

  ทั้งชาวเขา/ซ่ึงห่างไกล/ในเถื่อนดง พระกท็รง/ใหป้ลูก/ถูกวิธี 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

   จากตวัอยา่งขา้งตน้กลอนสุภาพบาทแรกจะมีการส่งสมัผสัระหว่างวรรคท่ี

1 กับวรรคท่ี 2วรรค คือคาํว่า “ข้า-ตา” วรรคสุดทา้ยของวรรคท่ีสองจะส่งสัมผสัไปยงัวรรคคาํ

สุดทา้ยของวรรคท่ี 3 คาํว่า “หนกั-รัก” และคาํสุดทา้ยวรรคท่ี 3 ส่งสัมผสัไปยงัคาํท่ี 3 ในวรรคท่ี 4 

คาํว่า “รัก-ทกัษ”์ และการส่งสมัผสัระหว่างบท คือ คาํว่า “องค-์สงค”์ 
 

    1.2.2 กลอนเพลงแหล่  เพลงแหล่ในการแสดงลาํตัดน้ีจะใช้

ฉนัทลกัษณ์ของกลอนสุภาพคือการใชส้มัผสัสระบงัคบัระหว่างวรรคและระหว่างบทท่ีตายตวัของ

กลอนสุภาพ แต่จาํนวนของกลอนเพลงแหล่จะมีจาํนวนคาํแต่ละวรรคไม่แน่นอน อาจจะมีจาํนวน

คาํประมาณ 5-11คาํ แต่นิยมจาํนวนคาํ 6-8 คาํ จาํนวนคาํสามารถยดืหยุน่ไดเ้น่ืองจากแต่ละวรรคจะมี

จาํนวนคาํไม่เท่ากนั การรับ-ส่งสมัผสัเหมือนกลอนสุภาพ ส่วนสมัผสัในจะมีหรือไม่มีก็ไดแ้ละไม่มี

สมัผสัทา้ยบาทเหมือนกลอนหวัเดียว และการลงจงัหวะกลอนเพลงแหล่จะลงจงัหวะหยุดสั้นท่ีคาํ

ตาํแหน่งท่ี 3,4 หรือ 5 การแบ่งจงัหวะคาํท่ีไดคื้อ 3/5,3/3,4/3 หรือ 4/5 ซ่ึงจะต่างจากการลงจงัหวะ

ของกลอนสุภาพท่ีจะลงจงัหวะมากกว่า เน่ืองจากการลงจงัหวะหยุดสั้นของกลอนเพลงแหล่นั้ น 

นกัแสดงจะใชเ้พ่ือขบัร้องประกอบเคร่ืองดนตรี ดงัตวัอยา่ง 

 
  

 บทร้อง:  ขออวยพร/ใหท่้านนะเจา้ภาพ  บงัเกิดลาภ/ดงัประสงค์ 

โดยเฉพาะ/ท่ีเจาะจง  สมเจตจาํนง/ดงัเจตนา 

ท่านคิดมีเงิน/กข็อใหเ้งินมากอง ท่านคิดมีทอง/ใหไ้หลมาเทมา 

ทรัพยสิ์นท่าน/การขายคา้  ใหเ้จริญกา้วหนา้/พูนนะทว ี

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 
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   จากตัวอย่างข้างต้นกลอนเพลงแหล่บาทแรกจะมีการรับ -ส่งสัมผ ัส

ระหว่างวรรคคาํว่า“ภาพ-ลาภ” คาํว่า“สงค-์จง” และคาํว่า“จง-นง” และมีการรับ-ส่งสัมผสัระหว่าง

บทคาํว่า“นา-มา” ส่วนบทต่อไปก็มีการรับ-ส่งสมัผสัลกัษณะเดียวกบัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 

2. ลกัษณะการใช้คาํและการใช้ภาพพจน์ในการแสดงลาํตดั 

ลกัษณะการใชค้าํและการใชภ้าพพจน์ในการแสดงลาํตดัจะปรากฏใชท้ั้ งบทร้องและ

บทพดูซ่ึงจะพบการใชภ้าษาในบทร้องมากกว่าบทพดู เน่ืองจากเป็นบทท่ีใชส้าํหรับดาํเนินการแสดง

เป็นหลกัลาํตดั ไดแ้ก่ ลกัษณะการใชค้าํ และลกัษณะการใชภ้าพพจน์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 2.1 ลกัษณะด้านการใช้คาํ 
 ลกัษณะทางดา้นการใชค้าํของบทพดูและบทร้องซ่ึงพบการใชค้าํส่วนของบทร้อง

มากกว่า ผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการศึกษาท่ีพบทั้งสองส่วน ลกัษณะของการใชภ้าษาดา้นการใชค้าํท่ี

พบ ได้แก่  การใช้คาํสัมผสั การซํ้ าค ํา การซํ้ าข้อความ การใช้ค ําซํ้ า การใช้คาํซ้อน การใช้ค ํา

ภาษาต่างประเทศ การใชค้าํสองแง่สองง่าม การใชค้าํหยาบ การใชค้าํศพัท์เฉพาะ และ การสร้าง

คาํศพัทใ์หม่ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 2.1.1 การใช้คาํสัมผสั 
  การใชค้าํสมัผสั คือ การใชค้าํท่ีมีเสียงสัมผสัคลอ้งจองกนัทั้ งเสียงสัมผสัสระและ

เสียงสมัผสัพยญัชนะ โดยเฉพาะบทร้องท่ีพบทั้งสมัผสันอกและสมัผสัในของบทกลอน สัมผสัสระ

คือ คาํท่ีใชเ้สียงสระและมาตราตวัสะกดเดียวกนั และสมัผสัอกัษร(สมัผสัพยญัชนะ)คือ คาํท่ีใชเ้สียง

พยญัชนะตน้เสียงเดียวกนั ในการแสดงลาํตดัพบการใชค้าํสัมผสัทั้ งสัมผสัสระและสัมผสัอกัษร

โดยเฉพาะในบทร้อง ดงัต่อไปน้ี 

 2.1.1.1 การใช้คาํสัมผสัสระ  คาํสมัผสัสระคือ คาํท่ีใชเ้สียงสระและ

มาตราตวัสะกดเดียวกนัเพ่ือให้เสียงของคาํมีความคลอ้งจองกนัทั้ งภายในวรรคเดียวกนั ระหว่าง

วรรคและทา้ยบาท ช่วยใหก้ารขบัร้องกลอนมีความไพเราะสละสลวยยิ ่งข้ึน แมว้่าการใชค้าํสัมผสั

สระระหว่างวรรคและทา้ยบาทจะเป็นลกัษณะบงัคบัของการสร้างฉันทลกัษณ์ประเภทกลอนต่างๆ
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ดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะขอยกตวัอย่างการใชค้าํสัมผสัสระภายในวรรคท่ีเกือบทุกวรรคของ

กลอนแต่ละชนิด นิยมใช้คาํสัมผสัสระหลายตําแหน่งเพ่ือให้เสียงของคาํคลอ้งจองกันอีกทั้ ง

ความหมายของคาํก็มีความหมายทาํนองเดียวกนัอีกดว้ย ดงัตวัอยา่ง 

 

บทร้อง: ไหวค้รูประเดิมเร่ิมหัด/ท่ีคิดลาํตัดเป็นขั้นตอน ไหวค้รูเฒ่าเก่าก่อน/ท่ีเขียนกลอนกระทู ้

ไหวค้รูพักลักจํา/มาแต่โบร่ําโบราณ  จนเกิดความชาํนาญ/เพราะเคยไดผ่้านเขา้หู 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

จากตวัอยา่งกลอนเดินสิบพบใชค้าํสมัผสัสระ 7 แห่ง ไดแ้ก่ เดิม-เร่ิม,หัด-

ตดั,เฒ่า-เก่า,ก่อน-กลอน,พกั-ลกั,จาํ-รํ่ า,และ นาญ-ผา่น 

 

  2.1.1.2 การใช้คาํสัมผสัอกัษร คํา สั มผ ัสอัก ษ ร  คื อคํา ท่ี ใช้ เ สี ย ง

พยญัชนะตน้มีเสียงเดียวกนัอาจเล่นเสียงสมัผสัของอกัษรเสียงเดียวกนั ตั้งแต่ 2 ถึง 4 ตาํแหน่ง คาํท่ี

มีพยญัชนะเสียงเดียวกนัอาจอยูชิ่ดติดกนัหรือมีเสียงอ่ืนคัน่ ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) บทร้อง:   อญัเชิญเทพาอารักษท่ี์ทรงพิทักษ์ทั่วทิศ  จงมาสิงสู่สถิตย์ประสาทประสิทธ์ิสุขสรรค์ 
 ทั้งโรคาอาพาธหรือพยาธิสิ่งใด  อยา่แฝงร่างบงักายเขา้เยอืนใกลพ้ัวพัน 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

จากตวัอย่างดงักล่าวพบการใชค้าํสัมผสัเสียงอกัษร 3 ตาํแหน่งเรียงชิด

ติดกนั คาํว่า ทักษ์-ทั ่ว-ทิศ, สิง-สู่-สถิตยแ์ละ สิทธ์ิ-สุข-สรรค์ คาํสัมผสัอกัษร 2 ตาํแหน่งเรียงชิด

ติดกนั คาํว่า พวั-พนั และ คาํสมัผสัอกัษรท่ีมีเสียงคาํอ่ืนคัน่ คาํว่า พาธ-พ(ยาธิ) 

 

 (2) บทร้อง:  ไม่บิดไม่เบือน ช่วยเตือนวยัรุ่น  ตอ้งขอขอบคุณ  ท่านสุนทรภู่ 

  ครูดั้งครูเดิม ส่งเสริมส่ังสอน  มีกาํหนดบทกลอน  แน่นอนน่าดู 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 
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จากตัวอย่างกลอนโขยกพบการใช้คาํสัมผสัอกัษร 4 ตาํแหน่งเรียงชิด

ติดกนัคาํว่า“ส่ง-เสริม-สัง่-สอน” 

 

 2.1.2 การซ้ําคาํ 
 การซํ้ าคาํ คือ การนาํคาํหรือกลุ่มคาํเดียวกนัในตาํแหน่งต่างกนัมากล่าวซํ้ า และมี

ความหมายเหมือนกนัทุกตาํแหน่ง การใชว้ิธีการซํ้ าคาํเพ่ือเน้นย ํ้ าความสาํคญัของถอ้ยคาํท่ีตอ้งการ

ส่ือความหมายใหเ้ด่นชดัยิ ่งข้ึน เพ่ือช่วยให้ขอ้ความนั้นเกิดจงัหวะสมดุลทางเสียงและความหมาย 

และเพ่ือย ํ้ าอารมณ์และความรู้สึกท่ีแตกต่างออกไป ในการแสดงลาํตดัพบการซํ้ าคาํพยางค์เดียวและ

การซํ้ าคาํหรือพยางคเ์ดียวบางส่วน  ดงัน้ี 

  2.1.2.1 การซ้ําคําพยางค์เดียว คือ การซํ้ าค ําพยางค์เดียวปรากฏใน

ตาํแหน่งต่างๆกนั แต่คาํท่ีซํ้ ากนัยงัมีความหมายคงเดิมทุกตาํแหน่ง เพ่ือเนน้ย ํ้ าความหมายและทาํให้

เกิดจงัหวะของเสียง ดงัตวัอยา่ง 
  
 (1) บทร้อง:    ฉันขออวยพรกบัท่านผูฟั้ง 

  จะกล่าวเป็นกลอนสุนทรฝากไว ้ ท่านคิดอะไรขอให้สมหวงั 

  อายวุรรณะสุขะพลงั  ให้พร้อมสะพรั่งเพิ ่มพูนทว ี
  ให้ปรากฎลาภยศสมบติั  ให้แจ่มจรัสเป็นในรัศมี 

  ให้ท่านถาวรให้ไดพ้รทั้งส่ี  มิไดมี้เจ็บไขโ้รคา 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

  จากตวัอย่างขา้งตน้ พบการซํ้ าคาํ คาํกริยาคาํว่า “ให้” เพ่ือตอ้งการย ํ้ าความหมาย

ของการอวยพร และเพ่ือบอกปริมาณส่ิงท่ีเป็นสิริมงคลต่างๆท่ีผูข้บัร้องตอ้งการให้ว่ามีอะไรบา้ง 

เช่น ให้สมหวงั, ให้มีลาภยศสมบติั,ให้มีอายุยืน ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นตน้ แลว้สร้างความ

ประทบัใจใหก้บัผูฟั้ง 
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 (2) บทร้อง: ท่านผูดู้ท่านรู้ดีท่านท่ีน่ีตอ้งพินิจ  หนูร้องถูกหรือร้องผิดท่านคงคิดใหอ้ภยั 

  ท่านกรู้็ว่าเดก็วยัรุ่นยงัไม่ค่อยคุน้กบัเวที  จะเล่นดีหรือไม่ดีในเร่ืองน้ีไม่เป็นไร 

  ท่านอุตส่าห์มาดูมาชมหนูกนัแน่นขนดั  เชิญท่านชมลาํตดักนัตามอธัยาศยั 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

   จากตวัอยา่งพบการซํ้ าคาํ คาํสรรพนามคาํว่า “ท่าน” เม่ือใชเ้รียกแทนผูช้ม

การแสดง เพ่ือเพ่ือตอ้งการเนน้ย ํ้ าความบางประการกบัผูช้มการแสดงโดยตรง อีกทั้งยงัแสดงใหเ้ห็น

ว่านกัแสดงใหค้วามสาํคญักบัผูช้มการแสดง 

   2.1.2.1 การซ้ําคําบางส่วน คือ การซํ้ าคาํพยางค์เดียวในบางพยางค์หรือ

บางคาํในตาํแหน่งต่างๆกัน แต่จะมีการนาํคาํอ่ืนๆมาประกอบดว้ย เพ่ือให้เกิดคาํท่ีมีความหมาย

หลากหลาย อาทิ การซํ้ าคาํ คาํว่า “จงัหวะ” และมีคาํอ่ืนมาประกอบดว้ย เช่น โจ๊ะ ทิง สวิง วอ้น เป็น

ตน้ ก็จะไดค้าํท่ีมีความหมายใหม่เป็นคาํว่า จงัหวะโจ๊ะ จงัหวะทิง จงัหวะสวิง จงัหวะวอ้น เพ่ือสร้าง

ความหมายใหม่ ดงัตวัอยา่ง 

 

 (1) บทร้อง: ดิฉันเขา้ใจแจ่มแจง้ท่านช้ีแจงใหเ้ห็นจริง จังหวะโจ๊ะจังหวะทิงจังหวะสวิงจังหวะวอ้น 

   จังหวะดิสโกจ้ังหวะสโลวด์อ็กทอ็ก ใหพ้ากเพียรเรียนตลอดจังหวะออดจังหวะออ้น  

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

  จากตวัอยา่งพบการซํ้ าคาํ คาํนาม คาํว่า “จงัหวะ” บางส่วน และมีคาํอ่ืนมาประกอบ

ไดแ้ก่คาํว่า “โจ๊ะ” “ทิง” “สวิง” “วอ้น” “ดิสโก”้ “สโลว”์ “ออด”และ “ออ้น” เพ่ือสร้างความหมาย

ใหม่ว่ามีจงัหวะอะไรบา้ง ท่ีมีใชใ้นทางดนตรี ทั้งจงัหวะดิสโก ้จงัหวะสโลว ์จงัหวะสวิงและจงัหวะ

วอ้น หรือจงัหวะของเคร่ืองดนตรีสาํคญัของลาํตดัคือ จงัหวะโจ๊ะและจงัหวะทิง แต่จงัหวะออดกบั

จงัหวะออ้น สองคาํน้ีเป็นการสร้างคาํศพัท์ใหม่ ร่วมกบักริยาอาการออดออ้นของมนุษยว์่าเป็นอีก

จงัหวะหน่ึงนอกจากจงัหวะทางดา้นเสียงดนตรี อีกทั้ งการซํ้ าคาํบางส่วน คาํท่ีนาํมาประกอบยงัมี

เสียงสมัผสัคลอ้งจองกนั อาทิ คาํว่า “ทิง” กบัคาํว่า “สวิง” เป็นตน้ 
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(2) บทร้อง: พี่อยากจะถามศรีนวลสักที ว่าอุ้งตีนหมีมีกรึ็ไม่ 

 กไ็ออุ้ง้ตีนหมีราคามนัแพง ฉันเป็นนกัแสดงไม่มีรายได ้

 อ๋อไออุ้ง้ตีนหมีฉันไม่ซ้ือมา  มีแต่อุ้งตีนหมาเอาไหม 

ลูกคู่ร้องรับ: เอชา เอชา ชา ฉ่า ชาหนอยแม่ 

บทร้อง: ไอช้าว่าอุง้ตีนหมีกไ็ม่ไดซ้ื้อมา มีแต่อุง้ตีนหมากจ็ะเอาไหม 

 ไอช้าว่าอุง้ตีนหมากินแลว้ทอ้งเสีย สู้อุ้งตีนเมียมนักไ็ม่ได ้

 ไออุ้ง้ตีนเมียมนัของหวานหมู  มึงลองอุ้งตีนกน่ีูเป็นไง  

  (งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

  จากตวัอยา่งมีการซํ้ ากลุ่มคาํ คาํว่า “อุง้ตีน”บางส่วนและมีคาํอ่ืนมาประกอบ ไดแ้ก่

คาํว่า “หมี” “หมา” “เมีย” และ “ก”ู  แต่ละคาํก็มีความหมายแตกต่างกนั การซํ้ าคาํจากตวัอยา่งน้ี เป็น

วิธีการสร้างคาํศพัท์เพ่ือใชแ้กค้วามแลว้โตต้อบกลบัสลบัไปมา ดว้ยการเพิ่มระดบัการเร้าอารมณ์

และความหมายของถอ้ยคาํ ประกอบกบับริบทของขอ้ความ โดยเฉพาะ อุง้ตีนหมา อุง้ตีนเมีย และ

อุง้ตีนก ูซ่ึงทั้งสามคาํน้ีมีความหมายในลกัษณะการประชดประชนัเสียดสี ท่ีนกัแสดงคนหน่ึงแสดง

อาการเลือกมาก นกัแสดงอีกคนจึงเสนอรายการอาหารใหม่ใหแ้ทน 

 

 2.1.4 การซ้ําข้อความ  

 การซํ้ าขอ้ความ คือ ลกัษณะการซํ้ าขอ้ความเดิมและคงความหมายเดิม โดยอาจมี

การเปล่ียนถอ้ยคาํเล็กน้อย แลว้เพิ่มขอ้ความใหม่ การซํ้ าความอาจมีการใชรู้ปภาษาเดิมในระดับ

กลุ่มคาํและประโยค เพ่ือเน้นย ํ้ าความหมายเดิมท่ีกล่าวถึงให้ชดัเจนยิ ่งข้ึน แลว้เพิ่มขอ้มูลใหม่ท่ีมี

ลกัษณะทาํนองเดียวกนั อีกทั้งยงัเป็นการช่วยทบทวนเน้ือร้องถือเป็นการดึงดูดความสนใจและช้ีนาํ

ผูฟั้ง   ในการแสดงลาํตดัพบการซํ้ าขอ้ความมี 2 รูปแบบ คือ  

  2.1.3.1 การซ้ําข้อความบางส่วน คือ การซํ้ ารูปภาษาเดิมเฉพาะบางส่วนใน

วรรค  ซ่ึงจะปรากฎในตาํแหน่งช่วงตน้วรรคและเปล่ียนขอ้ความใหม่ต่อช่วงทา้ยในวรรคเดียวกนั 

เพ่ือตอ้งการเนน้ย ํ้ าความหมายท่ีกล่าวถึงใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัทาํใหข้อ้ความมีจงัหวะสมดุลทาง

เสียงและความหมาย ดงัตวัอยา่ง 
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(1) บทร้อง:  อีกคนน่ีหรือช่ือว่าขวญัตา  มากบัเขายงัไง 

   มาเล่นลาํตดัหาค่าแชร์  แน่ยกนิ้วให ้

   อีกคนน่ีหรือช่ือว่าพชัรี  อาจารยค์นน้ีหนา้อกใหญ่ 

   อีกคนน่ีหรือช่ือว่าปาตี  มากบัใคร 

   มาเล่นลาํตดัหาค่าเทอม  คงจะเร่ิมหดัใหม่ใหม่ 

 

(2) บทร้อง: ว่าคืนน้ีจาํเป็นตอ้งเล่นโลดโผน  จึงกู่ก้องร้องตะโกนถามวงโน้นว่าไง 

  จึงกู่ก้องร้องตะโกนถามวงโน้นดูสักหน่อย ดูซึมเซ่ืองเงื่องหงอยรู้สึกไม่ค่อยเตม็ใจ 

  ดูซึมเซ่ืองเงื่องหงอยรู้สึกไม่ค่อยกระปร้ีกระเปร่า เอพี่ต๋อยแกนัง่เหงาไม่รู้จะเอายงัไง 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

  จากตวัอยา่งท่ี 1 พบการซํ้ าขอ้ความบางส่วน ของคาํว่า “อีกคนน่ีหรือช่ือ

ว่า...” ส่วนขอ้ความใหม่ต่อดว้ยช่ือของแม่เพลงเพื่อตอ้งการกล่าวทีละคนในความหมายทาํนอง

เดียวกนั และตวัอยา่งท่ี 2 พบการซํ้ าขอ้ความบางส่วน คาํว่า “จึงกู่กอ้งร้องตะโกนถามวงโนน้..”และ 

“ดูซึมเซ่ืองเง่ีองหงอยรู้สึกไม่ค่อย..” ส่วนขอ้ความท่ีนาํมาต่อจะมีความหมายทาํนองเดียวกนั สาํหรับ

เนน้ย ํ้ าความเพ่ือกล่าวกระทบกระเทียบกนั 

 

  2.1.3.2 การซ้ําข้อความทั้งหมด คือการซํ้ ารูปภาษาเดิมทั้งหมด เพ่ือเน้นย ํ้ า

ขอ้ความเดิม ในการแสดงลาํตดัพบการซํ้ าขอ้ความทั้งหมด 2 ลกัษณะไดแ้ก่ การซํ้ าขอ้ความหมดทั้ง

วรรคและการซํ้ าขอ้ความหมดทั้งบาท ดงัน้ี 

   1.  การซ้ําข้อความหมดทั้งวรรค คือ การร้องทวนซํ้ าวรรคเดิมอีก

หน่ึงคร้ังโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงถอ้ยคาํ ในการแสดงลาํตดัมกัพบใชใ้นการขบัร้องกลอนโขยก 

การซํ้ าความดงักล่าวเป็นการซํ้ าท่ีไม่นับจาํนวนวรรคเพิ่มอีกหน่ึงวรรค และไม่ใช่เพราะนักแสดง

ร้องลืมเน้ือร้องวรรคต่อไป แต่เป็นเจตนาร้องทวนซํ้ าของนักแสดงหลกั  เพ่ือต้องการเน้นย ํ้ า

ความหมาย และเพิ่มจงัหวะการร้อง ดงัตวัอยา่ง 
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 (1) บทร้อง: จึงชวนคุณย่า เสาะหาสักนิด   จึงชวนคุณย่า เสาะหาสักนิด 

 สมคัรเป็นศิษย ์ อยากชิดอยากใกล ้  คุณยายใจดี แลว้มีเมตตา 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

   จากตัวอย่างบทร้องดังกล่าวแต่งด้วยกลอนโขยก พบการซํ้ า

ข้อความหมดทั้ งวรรคสองคร้ัง คือ “จึงชวนคุณย่า” และ “เสาะหาสักนิด” เพ่ือเน้นย ํ้ าความท่ี

นกัแสดงหญิงตอ้งการเนน้ประวติัท่ีมาของตนเองใหผู้ช้มไดรั้บทราบถึงความตั้งใจท่ีอยากมาเล่นลาํ

ตดัในคร้ังน้ี และเพ่ือใหผู้ช้มรู้สึกเอน็ดนูกัแสดง  

 

(2) บทร้อง: ถ้าได้คู่สร้าง เหมือนนางเกสร ใจเยน็ไว้ก่อน ใจร้อนไม่ดี 
 ลกัษณาวงศ ์ กค็งวา้วุ่น ไปหลงไออุ่น แม่ยีสุ่่นมาลี 

 ทรงสาวไม่สร่าง แม่นางเกสร จะมว้ยมรณ์ กไ็ม่วรสามี 

 ................... .................... .................... .................... 

 ถ้าได้คู่สร้าง เหมือนนางเกสร ใจเยน็ไว้ก่อน ใจร้อนไม่ดี 
(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

    2.  การซ้ําข้อความหมดทั้งบาท คือ การร้องทวนเน้ือความเดิมทั้ ง

บาทของคาํกลอนและอาจเพิ ่มถอ้ยคาํใหม่เพ่ือ การซํ้ าความหมดทั้งบาทน้ียงัใชเ้พ่ือเพิ่มจงัหวะใน

การขบัร้อง เรียกว่า “ยอ้นหัว” (นิรามยั นิมา, สัมภาษณ์: 2552) กล่าวคือ นักแสดงท่ีจะทาํหน้าท่ี    

ขบัร้องต่อจะซํ้ าขอ้ความเดิมท่ีตวัเองขบัร้องไวแ้ละท่ีนักแสดงอีกคนขบัร้องไว ้จากการศึกษาพบ

ลกัษณะการซํ้ าขอ้ความ 2 ลกัษณะ คือ การซํ้ าขอ้ความหมดทั้งบาทแต่เปล่ียนบางถอ้ยคาํ และการซํ้ า

ขอ้ความหมดทั้งบาทไม่มีการเปล่ียนถอ้ยคาํ ดงัน้ี 

 

     2.1 การซ้ําข้อความหมดท้ังบาทแต่เปลี่ยนบางถ้อยคํา 
การซํ้ าขอ้ความหมดทั้งบาทแลว้เปล่ียนถอ้ยคาํบางถอ้ยคาํในบาทเดิม ถอ้ยคาํท่ีเปล่ียนอาจจะเป็นคาํ

หรือกลุ่มคาํ ดงัตวัอยา่ง 
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(1) บทร้อง: ใชว้าทะไม่สันทดัร้องไม่ชดัภาษาไทย  ไม่ฝึกฝนฝักใฝ่เอาใจใส่เร่ืองภาษา 

  ถือว่าเล่นเร็วแล้วเล่นไปไม่มีอะไรให้เป็นหลัก  ถ้าเล่นอย่างน้ีเข้าหนักหนักเอกลักษณ์คงโรยรา 
 ลูกคู่ร้องรับ:  เตลุมเตลุมสิน่านอ้งเอ๋ย  ยะลุมเตวา 

   คนไหนไม่ช่วย   เห็นจะตอ้งมว้ยชีวา 

 บทร้อง: ก็เล่นแล้วเล่นไปไม่มีอะไรเป็นหลัก ถ้าเป็นอย่างน้ีเข้าหนักหนักแล้วเอกลักษณ์คงโรยรา 
  อนัเอกลกัษณ์ของเราอยา่เพิ ่งใหเ้ขามาดูแคลน ผมขอฝากเอาไวก้บัแฟนท่ีเนืองแน่นทัว่หนา้ 

  ผมขอฝากจากใจเราคนไทยทัว่ทั้ง  อย่าเพิ่งไปคดิคลุ้มคล่ังกับพวกฝร่ังมังค่า 
  อย่าเพิ่งไปคดิคลุ้มคล่ังกับพวกฝร่ังช่างผิด ท่ีชอบเห่อแต่เพลงฮิตทั้งในองักฤษอเมริกา 

 (งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

     จากตัวอย่าง(1)พบการซํ้ าขอ้ความในบาทท่ีว่า “ถือว่า

เล่นเร็วแลว้เล่นไปไม่มีอะไรให้เป็นหลกั  ถา้เล่นอย่างน้ีเขา้หนักหนักเอกลกัษณ์คงโรยรา” และมี

การซํ้ าขอ้ความเดิมคร้ังท่ีสองโดยเปล่ียนบางถอ้ยคาํของวรรคแรกท่ีว่า “ถือว่าเล่นแลว้เล่นไป” เป็น 

“ก็เล่นแลว้เล่นไป..” ถอ้ยคาํท่ีเปล่ียนจากคาํว่า “ถา้ว่า” เป็น “ก็” เป็นการเปล่ียนเฉพาะคาํเช่ือม ส่วน

ขอ้ความต่อทา้ยยงัคงเดิม 

 

 (2) (ปาตี)ร้อง: แม่จึงหยบิหวีนอ้ยข้ึนมาส่อยเสย เส้นผมแม่เลยกระจาย 

   แม่จึงดัดจริตเดินกรีดน้ิว  แม่หนูก็เดินยกัคิว้ออกไป 
 ลูกคู่ร้องรับ:  เอชา เอชา ชา ฉ่า ชา หนอยแม่ 

      (ณรงค)์ร้อง: เธอว่าเดินจริตเดินกรีดน้ิว  แม่หนูก็เดินยกัคิว้ออกไป 
   ว่ากรรมเอ๋ยกรรมตะระกรรมกู มาเจอะผูห้ญิงเจา้ชูเ้ขา้ได ้

     (งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

     จากตวัอย่าง(2) พบการซํ้ าขอ้ความในบาทท่ีว่า “แม่จึง

ดดัจริตเดินกรีดนิ้ว  แม่หนูก็เดินยกัคิ ้วออกไป” และมีการซํ้ าความเดิมคร้ังท่ีสองโดยเปล่ียนบาง

ถอ้ยคาํ ถอ้ยคาํท่ีเปล่ียนคือ จากคาํว่า “แม่จึง...” เป็นคาํว่า “เธอว่า...”  การซํ้ าขอ้ความดงักล่าวเกิดจาก
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นักแสดงหญิงขับร้องจึงแทนตัวเองว่า “แม่จึง...” เม่ือนักแสดงชายต้องการร้องทวนซํ้ าความเดิม

ก่อนท่ีจะเพิ่มขอ้ความใหม่ในบาทต่อไป ดว้ยการอา้งถึงความเดิมจึงตอ้งมีการเปล่ียนคาํสรรพนาม

เป็น “เธอว่า...” 

 

     2.2 การซ้ําข้อความหมดทั้งบาทไม่มกีารเปลีย่นถ้อยคาํ 
คือการซํ้ าขอ้ความเดิมทั้ งบาทของคาํกลอนโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงถอ้ยคาํ เพ่ือใชส้าํหรับเพิ่ม

ขอ้ความใหม่อีกบาทหน่ึงซ่ึงมีเน้ือหาทาํนองเดียวกนั และเพิ่มขอ้ความใหม่เพ่ือใชข้อ้ความโตต้อบ

กลบั ดงัตวัอยา่ง  

  

   (ณรงค)์ร้อง: เธอว่าเดินจริตเดินกรีดน้ิว แม่หนูก็เดินยกัคิว้ออกไป 

   ว่ากรรมเอ๋ยกรรมตะระกรรมกู มาเจอะผูห้ญิงเจา้ชูเ้ขา้ได ้

   เธอว่าเดินจริตเดินกรีดน้ิว  แม่หนูก็เดินยกัคิว้ออกไป 
   แต่พอเธอยกัทีฉันยกัสองที  คิ ้วใครมนัจะถี่กว่าใคร 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

     จากตัวอย่างข้างต้นซํ้ าขอ้ความว่า “แม่จึงเดินจริตเดิน

กรีดนิ้ว  แม่หนูก็เดินยกัคิ ้วออกไป” แลว้ต่อดว้ยขอ้ความใหม่ซ่ึงมีเน้ือหาทาํนองเดียวกัน เพ่ือใช้

สาํหรับอา้งถึงขอ้ความเดิมท่ีผูร้้องใชร้้องส่งมาแลว้ผูข้บัร้องก็จะใชเ้พ่ือโตก้ลบั 

 

 2.1.5 การใช้คาํซ้ํา 
 การใชค้าํซํ้ าคือ การใชค้าํท่ีมีรูปและความหมายเหมือนกนัซํ้ าติดต่อกนัตั้ งแต่2-3

คร้ังเรียงติดต่อกนั ซ่ึงการซํ้ าแบบน้ีจะทาํให้มีจาํนวนคาํและเสียงมากข้ึน และเพ่ือตอ้งการเน้นย ํ้ า

ความหมายชดัเจนยิง่ข้ึน ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) บทร้อง:  ไม่ดีไม่เด่นไม่เป็นภาษา  งูงูปลาปลา เพิ ่งมาใหม่ใหม่ 

   ใหม่ใหม่ซิงซิงจริงจริงนะคุณ  ไม่ค่อยเคยคุน้กบัรุ่นใหญ่ใหญ่ 
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(2) บทร้อง:  กลัวกลัวกล้ากล้าวิชายงันอ้ย  นิดนิดหน่อยหน่อยยงัลอยละล่อง 

 

(3) บทสร้อยเพลง: เพลินเพลินเพลินดุ่มดุ่มเดินเดิน ประเชิญฉิ่งกลอง 

   ตาลาลีหวนัยาหวนัยา  ทีท่าเป็นรอง 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

  จากตวัอยา่งท่ี 1,2และ3 พบคาํซํ้ าสองพยางคท่ี์ไม่เปล่ียนเสียงวรรณยกุต ์เพ่ือเนน้ย ํ้ า

ความหมาย ไดแ้ก่คาํว่า ใหม่ใหม่,ซิงซิง,จริงจริง,ใหญ่ใหญ่,กลวักลวั,กลา้กลา้,นิดนิดและหน่อย

หน่อย และคาํว่า เดินเดิน ซํ้ าเพ่ือแสดงอาการต่อเน่ือง  และคาํซํ้ าส่ีพยางค์ท่ีซํ้ าความหมายเปล่ียน 

ไดแ้ก่ คาํว่า “งูงูปลาปลา” หมายถึง มีความรู้เล็กๆน้อยๆ จากตวัอย่างท่ี 3 พบคาํซํ้ าเรียงติดต่อกนั

จาํนวน 3 คร้ัง คาํว่า “เพลินเพลินเพลิน” และคาํซํ้ าส่ีพยางคค์าํว่า “หวนัยาหวนัยา” ซํ้ าเพ่ืออะไรสร้าง

จงัหวะเสียงและคาํ 

 

 2.1.6 การใช้คาํซ้อน  

 การใชค้าํซอ้น คือ การนาํคาํหรือกลุ่มคาํตั้งแต่สองหน่วยข้ึนไปมาเรียงต่อกนั โดย

แต่ละหน่วยนั้นมีความสมัพนัธก์นัดา้นความหมาย อาจเป็นความหมายเหมือนกนั คลา้ยกนั ทาํนอง

เดียวกนั หรือตรงขา้มกนัก็ได ้แต่ละหน่วยอาจสมัพนัธก์นัทางดา้นเสียงสระหรือเสียงพยญัชนะตน้

ซํ้ ากนั พิจารณาเร่ืองความหมายเรียกว่า คาํซอ้นเพ่ือความหมาย หากพิจารณาเร่ืองเสียง ก็จะเรียกคาํ

ซอ้นเพ่ือเสียง ในการแสดงลาํตดัมกัพบคาํซอ้นในบทร้องตั้ งแต่คาํซอ้นสองพยางค์และคาํซอ้นส่ี

พยางคม์ากท่ีสุด เพ่ือเนน้ความหมายของถอ้ยคาํใหช้ดัเจนและยงัช่วยสร้างจงัหวะสาํหรับการขบัร้อง 

ดงัน้ี  

  2.1.6.1 คาํซ้อนสองพยางค์  คาํซอ้นสองพยางคคื์อ การนาํคาํสองคาํ

ท่ีมีความหมายทาํนองเดียวกนั เพ่ือเน้นย ํ้ าความหมายให้หนักแน่นข้ึน และยงัก่อให้เกิดอารมณ์

ความรู้สึกคลอ้ยตามได ้อีกทั้ งยงัทาํให้ผูช้มการแสดงสามารถมองเห็นภาพไดช้ัดเจนยิ ่งข้ึน ดัง

ตวัอยา่ง 
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  บทร้อง:  อีกคนน่ีหรือช่ือว่าศรีนวล  ไม่ผอมไม่อว้นแต่ชกัอุ้ยอ้าย 

   ดูอุ้ยอ้ายดูอืดอาด   ดูยดืยาดไม่ชา้กเ็ป็นคุณยาย 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

   จากตัวอย่างพบคําซ้อนสองพยางค์ ท่ีทั้ งสองคาํมีเสียงพยญัชนะต้น

เหมือนกนั ไดแ้ก่ คาํว่า “อุย้อา้ย”, “อืดอาด” และ “ยืดยาด”   เพ่ือเน้นว่านักแสดงคือนางศรีนวล

รูปร่างเร่ิมอว้น เวลาทาํอะไรก็ดูชกัชา้ เพราะอายมุากจนเป็นคุณยายไดแ้ลว้ 

 

   2.1.6.2 คาํซ้อนส่ีพยางค์ คือ คาํพยางคเ์ดียวหรือคาํสองพยางค์มาซอ้นกนั

เป็นคาํซอ้นส่ีพยางค ์โดยคาํท่ีซอ้นกนัอาจจะมีเสียงสมัผสัคลอ้งจองกนั คาํท่ีซอ้นกนัอาจเป็นคาํชนิด

เดียวกนัหรือต่างชนิดกนั และคาํท่ีซอ้นกนัมีความหมายคลา้ยกนั ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) บทร้อง: หนุ่มคะนองในทอ้งถิ ่นเขานินทา  ญาติวงศ์พงศาพาหมองศรี 

  ตอ้งรักนวลสงวนนามดว้ยความซ่ือ  อยา่ดึงด้ือกบัผูใ้หญ่มกัไม่ดี 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

   

(2) บทร้อง: ใหป้ราศจากยากเขญ็เร่ืองลําเคญ็เดือดร้อน จงวัฒนาถาวรฐานนัดรนิรันด ์

  อญัเชิญเทพาอารักษ์ท่ีทรงพิทกัษท์ัว่ทิศ  จงมาสิงสู่สถิตยป์ระสาทประสิทธ์ิสุขสรรค ์

  ทั้งโรคาอาพาธหรือพยาธิสิ่งใด  อยา่แฝงร่างบังกายเขา้เอียงใกลพ้วัพนั 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

   จากตวัอยา่ง(1) พบคาํซอ้นส่ีพยางค์ คาํว่า “ญาติวงศพ์งศา” ซ่ึงคาํท่ี2 กบั

คาํท่ี 3 มีเสียงสมัผสัสระคลอ้งจองกนัและถอ้ยคาํมีความหมายทาํนองเดียวกนั และตวัอย่าง(2) พบ

คาํซอ้นส่ีพยางค ์คาํว่า “ลาํเค็ญเดือนร้อน” “วฒันาถาวร” “เทพาอารักษ์” และ “โรคาอาพาธ” ซ่ึงคาํ

ซอ้นแต่ละคาํเป็นคาํท่ีมีความหมายทาํนองเดียวกนั  

   อน่ึงคาํซอ้นส่ีพยางคอี์กลกัษณะหน่ึง คือ การซอ้นคาํ กล่าวคือกลุ่มคาํท่ีมี

การซํ้ าคาํรูปเดิมเป็นจังหวะในตาํแหน่งท่ี 1 กับ 3 และคาํพยางค์ท่ี 2 กบั 4 เป็นการซ้อนคาํท่ีมี
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ความหมายทาํนองเดียวกนั เหมือนกนัหรือตรงขา้มกนัหรืออาจจะมีเสียงสมัพนัธก์นั เป็นกลุ่มคาํท่ีมี

ความหมายเหมือนคาํซอ้น การซอ้นคาํดงักล่าวเพ่ือเน้นย ํ้ าความหมายและยงัช่วยทาํให้เกิดเสียง

ไพเราะขณะขบัร้องเป็นจงัหวะหนกัเบา ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) บทร้อง:  ใหท่้านผูช้มท่ีนิยมลาํตดั  อย่าข้องอย่าขัดดงัคาํท่ีขาน 

  จะคิดคา้ขายกาํไรคลอ้งคล่อง  มัง่มีเงินทองสักสองร้อยลา้น 

 

(2) บทร้อง:  ขอโทษค่ะคุณ อย่าขุ่นอย่าหมอง         อย่าเมียงอย่ามอง ฉันร้องเร่ืองจริง 

  ลาํตดัประชนั น่ีมนัตอ้งขอดค่อน         ลาํตดัทุกตอน  ต้องค้อนต้องติง 

  ทั้งหนุ่มทั้งแก่ ตอ้งแกใ้หไ้ด ้  เธอเป็นผูช้าย ฉันฝ่ายผูห้ญิง 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

  จากตวัอย่าง(1) พบการซ้อนคาํว่า “อย่าข้องอย่าขัด” ซ่ึงคาํตาํแหน่งท่ี1กับ 3นั้ น     

คาํว่า “อย่า”ซํ้ าคาํรูปเดิม ส่วนคาํตาํแหน่งท่ี2 กบั 4 คาํว่า “ขอ้ง” กบั “ขดั” เป็นคาํท่ีมีความหมาย

ทาํนองเดียวกนัเพ่ือเนน้ย ํ้ าความหมายของการใหห้นกัแน่นยิง่ข้ึน เช่นเดียวกบัตวัอยา่ง(2) คาํว่า “อยา่

ขุ่นอย่าหมอง” และคาํว่า“อย่าเมียงอย่ามอง” ซ่ึงคาํว่า “เมียง”กับ “มอง” เป็นคาํซ้อนเพ่ือเสียง

ความหมายหลกัอยู่ท่ีคาํว่า “มอง” คาํว่า “ตอ้งค้อนตอ้งติง” และ “ทั้งหนุ่มทั้ งแก่” ซ่ึงการซอ้นคาํ

ดงักล่าวยงัช่วยสร้างจงัหวะหนักเบาของกลอนโดยเฉพาะตวัอย่างท่ี 2 เป็นกลอนโขยก ซ่ึงแต่ละ

วรรคมีจาํนวน 4 คาํ และแต่ละวรรคก็ใชว้ิธีสร้างจงัหวะคาํดว้ยการซอ้นคาํช่วยใหก้ารขบัร้องมีความ

ไพเราะยิง่ข้ึน 

 

  2.1.7 การใช้คาํภาษาต่างประเทศ 
  จากการศึกษานอกเหนือจากการใชค้าํไทยเพื่อส่ือความหมายอยา่งตรงไปตรงมาให้

ผูฟั้งเขา้ใจง่ายแลว้ยงัมีการเลือกใชค้าํภาษาต่างประเทศ เพ่ือส่ือความหมายไพเราะ ลึกซ้ึง  เพ่ือสร้าง

ความขบขันและเพ่ือส่ือความเข้าใจง่าย ได้แก่ คาํภาษาองักฤษ คาํภาษาบาลีสันสกฤต และคาํ

ภาษาจีน ดงัน้ี 
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  2.1.7.1 การใช้คาํภาษาองักฤษ 
   จากการศึกษาพบ การเลือกใชค้าํภาษาองักฤษเพ่ือส่ือความในการแสดง 

ลาํตดันั้นมิใช่การใชเ้พ่ือแสดงความสามารถทางภาษาองักฤษ แต่ใชเ้พ่ือส่ือความให้ผูฟั้งเขา้ใจง่าย 

และเพ่ือตอ้งการสร้างความตลกขบขนัและสร้างความประทบัใจให้กบัผูฟั้งดว้ย ลกัษณะการใชค้าํ

ภาษาองักฤษท่ีพบมี 2 ลกัษณะคือการใชค้าํทบัศพัท์ภาษาองักฤษ และมีการการนาํคาํภาษาองักฤษ

มาดดัแปลงเสียง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

    1. การใช้คําทับศัพท์ คือ การยืมเสียงคาํภาษาองักฤษโดยยึด

หลกัการออกเสียงใหใ้กลเ้คียงกบัคาํในภาษาองักฤษ อาจจะมีการออกเสียงเพี้ยน และอาจจะมีการ

ตดัคาํ เพ่ือตอ้งการส่ือความหมายใหผู้ฟั้งเขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน เช่น เบิ้ล ฟลุค โชว ์เช็ค แฟน สไตล ์ซีดี ฮิต 

และ แชมเป้ียน เป็นตน้ และยงัมีการใชค้าํทบัศพัทท่ี์เป็นช่ือเฉพาะภาษาองักฤษ ดงัตวัอยา่ง 

  

 (1) บทร้อง: ฉันหมายมัน่ป้ันมือ อยากหารือเร่ืองรัก เพราะฉันกาํลงัอกหกัมีรักไม่สมประสงค ์

  เพราะฉันมนัซวยสิ้นดีตลอดปีตลอดชาติ รูปร่างกไ็ม่สมาร์ทจึงไม่บงัอาจเล่นองค ์

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

    จากตัวอย่างดังกล่าวพบการใช้ค ําทับศพัท์ภาษาองักฤษคาํว่า 

สมาร์ท(smart) เพ่ือตอ้งการส่ือความให้ผูฟั้งเขา้ใจง่ายและรวดเร็วยิ ่งข้ึน อีกทั้ งคาํท่ีใชย้งัลงสัมผสั

ระหว่างวรรค กบัคาํว่า “ชาติ” 

 

(2) (เสมียน)ร้อง: มายนืเรียงกนัเป็นตบัไหนลองนบัดูที ฮลัโลหน่ึงสองสามส่ีวันทูทรีโฟไฟว์ 

 (ปรีชา)พูด : ภาษาอังกฤษเป็นรี 

 (เสมียน)พูด : เป็นสิ น่ีจบอัสสัมชัญนะโว้ย ศรีนวลน่ีกเ็หมือนกันจบมาแตร์ 

 (เสมียน)ร้อง: วันทูทรีโฟไฟว์มีทั้งผูใ้หญ่มีทั้งเดก็  มีทั้งนางโอ่งมีนางเอกมีนางเลก็นางใหญ่ 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

    จากตวัอยา่งดงักล่าวพบการใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษในบทร้อง

คาํว่า “ฮลัโล” และคาํว่า “วนัทูทรีโฟโฟว.์..” เพ่ือสร้างความตลกขบขนัแทนการนบัจาํนวนนกัแสดง
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หญิงดว้ยการใชค้าํไทยเพียงอยา่งเดียว และใชค้าํว่า“วนัทูทีโฟโฟว.์..”อีกคร้ังเพ่ือช่วยเน้นความให้

เขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

 

(3) (ปรีชา)ร้อง:  อยา่เพิ ่งไปคิดคุม้คลัง่กบัพวกฝรั่งช่างผิด ท่ีชอบเห่อแต่เพลงฮิตทั้งในองักฤษอเมริกา 

   เช่นเพลงริงมายเบลวันเวทิกเกต เพลงดงัเพลงเดด็ของโชเบ๊ทแอบบ้า 
   แอบบร้าโรโบ้ชิคาโก้ม้ังก้ี  เอลตันจอห์นบีจีแบร่ีบาบาร่า 
 (เสมียน)พูด: ฮ่ันแน่ พ่ีเป็นเรอะ 

 (ปรีชา)พูด:  รู้จักหลายคน 

 (เสมียน)พูด:  รู้จักหลายคน รู้จักน่ีไหมล่ะ ไมเคลิ แจ๊คหวัง 

 (ปรีชา)พูด:  เขามีแต่ไมเคลิ แจ็คสัน 

 (งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

    จากตวัอย่างขา้งต้นพบการใช้คาํทบัศพัท์ท่ีเป็นช่ือเฉพาะทั้ งช่ือ

เพลง ช่ือนกัร้องและช่ือวงนกัร้องต่างประเทศมีทั้งออกเสียงตรงกบัคาํภาษาองักฤษและออกเสียงไม่

ตรงกบัคาํภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ ช่ือเพลง เช่น คาํว่า ริงมายเบล(Ring my bell)ของกลุ่มนักร้องแอบบา้ 

(ABBA) และวนัเวทิกเกต(One way ticket)ของกลุ่มนักร้องโชเบท(Sherbet)  ช่ือนักร้องไดแ้ก่ เอล

ตนัจอห์น(Elon John) โรโบ(้Lobo) แบร่ี(Barry)  และช่ือวงนักร้อง ไดแ้ก่ โชเบท(Sherbet) แอบบา้ 

(ABBA) ชิคาโก(้Chicago) มั้งก้ี(Monkey) บีจี (Bee Gees)ซ่ึงมีสมาชิกท่ีเป็นนักร้องคือ แบร่ี(Barry) 

และบาบาร่า(Brabra) เป็นตน้ เพ่ือนาํมายกตวัอย่างเปรียบเทียบให้เห็นชดัเจนว่า กระแสความนิยม

ฟังเพลงตะวนัตกมีมากข้ึน แลว้มีเพลงอะไร นักร้องคนไหนท่ีไดรั้บความนิยม และยงัเช่ือมโยง

วิธีการทบัศพัทท่ี์เป็นช่ือเฉพาะมาดดัแปลงเสียงเพื่อสร้างความตลกขบขนัไดแ้ก่คาํว่าไมเคิล แจ๊คสัน 

เป็น ไมเคิล แจ๊คหวงั 

  2.  การการนําคาํภาษาองักฤษมาดัดแปลงเสียง คือการนาํคาํภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง

มาดดัแปลงดว้ยการจงใจออกเสียงคาํให้ผิดเพ้ียน แลว้ใชว้ิธีการกล่าวซํ้ าไปมาเพ่ือสร้างความตลก

ขบขนั ดงัตวัอยา่ง 
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  (ต๋อย)ร้อง: ฉันตกลงโอเช 

  (ต๋อย)พูด: ผิดแล้ว    

  (ปรีชา)พูด: อะไร 

  (ต๋อย)พูด: ภาษาอังกฤษเขา โอเค   

  (ปรีชา)พูด: โอเช 

  (ต๋อย)พูด: โอเค     

  (ปรีชา)พูด: อะโอเชกโ็อเช 

  (ต๋อย)พูด: เอ้าโอเคกไ็ด้มึงอย่าบงัคับกูเด้  

  (ปรีชา)พูด: เอ้าตามใจ ตามใจ 

  (ต๋อย)พูด: มนัทาํหน้าตาเขียวเลย โอเค โอเชหนะแปลว่า โอเค 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

   จากตวัอยา่งดงักล่าวพบการนาํคาํภาษาองักฤษมาดดัแปลงเสียง ไดแ้ก่ คาํ

ว่า “โอเช”ดดัแปลงเสียงจากคาํภาษาองักฤษคาํว่า “โอเค” (OK) เพ่ือใหต้ลกขบขนั 

 

   2.1.7.2 การใช้คาํภาษาจนี 
   จากการศึกษาพบว่ามีการเลือกใช้ค ํายืมภาษาจีนใช้แสดงลาํตัดนั้ น

นอกจากส่ือความเขา้ใจง่ายแลว้ยงันาํมาใชเ้พ่ือตอ้งการกล่าวกระทบกระเทียบกนั ไดแ้ก่คาํว่า แต๊ะอัง๋

,เซียน,บู๋,บุ๋นและซวย เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

 

 (1) บทร้อง: ถึงเธอจะถีบพี่ต๋อยไม่ถือ  ขอจบัมือสักหน่อยไดไ้หม 

  ขอใหพ้ี่ไดแ้ต๊ะอ๋ัง   คุยกนับา้งจะเป็นไรไป 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

   จากตวัอยา่งพบคาํยมืภาษาจีน คาํว่า “แต๊ะอัง๋” หมายถึง การถกูเน้ือตอ้งตวั

หญิงในทาํนองหาเศษหาเลย มาจากภาษาจีนคาํว่า ตะอัง๋ แปลว่า กดทาบลงไป(วิไลศกัด์ิ กิ่งคาํ, 

2550: 54) เพ่ือใชส่ื้อความหมายใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนสาํหรับใชเ้พ่ือเก้ียวฝ่ายหญิง 
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(2) บทร้อง: ชอบรําวงหรือเจา้งัง่แหมกาํลงัของแกยงัดี จงัหวะวาตูซ่งวาตูซ่ีเด๋ียวน้ีแกยงัมีควนัหลง 

  พูดถึงจงัหวะวาตูซ่ีพี่ต๋อยน้ีแกแชมเป้ียน      ขนาดหนุ่มหนุ่มเซียนเซียนน่ียงัเฆ่ียนแกไม่ลง 
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

   จากตวัอยา่งพบคาํยมืภาษาจีน คาํว่า “เซียน” หมายถึง ผูว้ิเศษ เรียกคนท่ีมี

ความสามารถพิเศษหรือเก่งในทางใดทางหน่ึงว่า เซียน.(พจนานุกรมมติชน, 2547: 292) เป็นคาํ

ภาษาปากซ่ึงในท่ีน้ีมีความหมายเชิงประชดประชนัเพ่ือใชก้ระทบกระเทียบนกัแสดงฝ่ายตรงขา้ม 

 

   2.1.7.3 การใช้คาํภาษาบาลสัีนสฤต 
   จากการศึกษา มีการเลือกใชค้าํภาษาบาลีสนัสกฤต เพ่ือส่ือความหมายท่ีดี

และลึกซ้ึง เพ่ือใชน้าํเสนอเน้ือหาท่ีตอ้งการแสดงความยกยอ่ง เช่นการสดุดี การอวยพร และการไหว้

ครู ซ่ึงจะมีการเลือกใชค้าํภาษาบาลีสนัสกฤตเพ่ือแสดงความสุภาพ หรือความเป็นทางการแทนการ

ใชศ้พัทธ์รรดาท่ีใชก้นัในชีวิตประจาํวนั ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) บทร้อง: ขอเดชะพระองคท์รงสวสัด์ิ  พูนพิพฒัน์พระชนมม์งคลเด่น 

  สวมสร้อยศรีตรีรัตน์พิพฒัน์เพญ็ พระทรงเป็นมิ่งขวญันิรันดร 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

   จากตัวอย่าง(1) มีเ น้ือหาเก่ียวกับการสดุดี พบการใช้ค ําภาษาบาลี

สันสกฤตเช่นคาํว่า “เดชะ” “พระองค์” “พิพฒัน์” “ชนม”์ “มงคล” “ศรี” “ตรีรัตน์” “ขวญั” และ

“นิรันดร” เพ่ือแสดงความเป็นทางการเน่ืองจากบทดังกล่าวใช้เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติของ

พระมหากษตัริย ์จึงตอ้งมีการใชค้าํราชาศพัทซ่ึ์งมกัมีคาํยมืภาษาบาลีสนัสกฤต 

 

 (2) บทร้อง: ท่านมีกุลบุตรใหสุ้ดโสภา   มีกุลธิดาใหส้มศกัด์ิศรี 

  ใหง้ามเพริศพริ้ งยิง่กว่านารี   ใหพ้ื้นปฐพีจะหิมพานต ์

  ขอใหท่้านพบประสบนะแต่สุข  ใหไ้ร้ความทุกขสุ์ขสาํราญ 
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  ท่านจะนิทราในราตรีกาล   ใหมี้เสียงประสานดงัวงดนตรี 

  ทั้งกล่อมทั้งขบัทั้งรับทั้งร้อง   ทาํนิทาํนองถนดัถน่ี 

  นอนหลบัทบัหมอน   ขอใหท่้านนอนฝันดี  

  ฟังเสียงดนตรี    แลว้เพลินหลบัไป 

  ยามพลิกฟ้ืนต่ืนลืมตา   ใหมี้ทาสีทาสาคอยรับใช ้

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

   จากตัวอย่าง(2) มีเน้ือหาเก่ียวกับการอวยพร พบการใช้คาํภาษาบาลี

สนัสกฤตบางคาํเพ่ือแสดงความสุภาพแทนการใชค้าํศพัท์ธรรมดาเช่น คาํว่า “กุลบุตร” แทนคาํว่า 

ลูกชาย  คาํว่า “กุลธิดา” แทน ลูกสาว คาํว่า “นารี” แทนผูห้ญิง  คาํว่า “ปฐพี” แทนแผ่นดินหรือ

พ้ืนดิน คาํว่า“นิทรา” แทนนอน คาํว่า“ราตรีกาล” แทน เวลากลางคืน หรือคาํว่า “ทาสี” แทน ทาส

ผูห้ญิง และ “ทาสา” แทนทาสผูช้าย  ถอ้ยคาํส่วนใหญ่จะไม่นิยมใชใ้นการพดูชีวิตประจาํวนั 

 

 2.1.8 การใช้คาํสองแง่สองง่าม 
 สุกญัญา ภัทราชยั (2540: 100) ให้คาํนิยามคาํสองแง่สองง่ามว่า  หมายถึง “การ

เล่ียงกล่าวถอ้ยคาํท่ีส่ือถึงอวยัวะทางเพศและพฤติกรรมทางเพศอย่างเล่ียง โดยไม่พูดตรงไปตรงมา 

หรือท่ีเรียกว่า “คาํสงัวาสชนิดออ้มหรือคาํสงัวาสชนิดสองง่าม” ในการแสดงลาํตดัพบว่า นิยมใชค้าํ      

สองแง่สองง่ามมากกว่า การใชค้าํท่ีเก่ียวกบัเพศและพฤติกรรมทางเพศอยา่งตรงไปตรงมา ท่ีเรียกว่า 

“กลอนแดง” ทั้ งน้ีเพ่ือช่วยลดความหยาบคายและเพื่อสร้างอารมณ์สนุกสนาน โดยเฉพาะช่วง

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตก้นัของพ่อเพลงแม่เพลง   การใชค้าํสองแง่สองง่ามนั้นผูช้มการ

แสดงสามารถรับสารหรือเข้าใจความหมายโดยอาศยัจากเน้ือความท่ีพ่อเพลงแม่เพลงร้อง หรือ

ข้ึนอยูก่บัภูมิความรู้เดิมของผูช้ม หรืออาศยัจากเน้ือความเดิมท่ีพ่อเพลงแม่เพลงร้อง ในการแสดง  

ลาํตดัพบการใชค้าํสองแง่สองง่ามปรากฎแทรกในส่วนของบทร้องมากกว่าบทพูด  โดยการเล่ียงใช้

ถอ้ยคาํอ่ืนท่ียงัคงส่ือนัยเก่ียวกบัเร่ืองเพศหรือเร่ืองสัปดน เพ่ือช่วยลดความหยาบคาย เพ่ือสร้าง

อารมณ์สนุกสนาน ลกัษณะการปรากฎคาํสองแง่สองง่ามพบ  6 วิธี ดงัน้ี 
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 2.1.8.1 การใช้สัญลกัษณ์ สญัลกัษณ์ คือการสมมติส่ิงหน่ึงข้ึนแทนอีกส่ิง

หน่ึง ทั้งน้ีตอ้งเป็นการสมมติส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีคนส่วนใหญ่ทัว่ไปในสังคมนั้นๆเขา้ใจตรงกนั ในการ

แสดงลาํตัดพบการใช้ค ําสัญลักษณ์เพ่ือใช้แทนอวัยวะเพศ และพฤติกรรมเก่ียวกับเร่ืองเพศ  

สญัลกัษณ์ท่ีพบในการแสดงลาํตดั คือคาํว่า “หอย” หมายถึง อวยัวะเพศหญิง ดงัตวัอยา่ง 
 

 บทร้อง:   (หญิง)    (ชาย) 

   น่ีจะกินอะไรท่ีมนัอร่อย  ถามว่าหอยหอยมีบา้งไหม 

 (หญิง)ร้อง: น่ีจะกินอะไรท่ีมนัอร่อย  ถามว่าหอยหอยมีบา้งไหม 

   ออ้พวกหอยมีหลายกช็นิด  เอย้พวกทิดจะกินหอยกอ็ะไร 

   หอยแครงหอยครามหอยนางรม หอยโข่งหอยขมกาํลงัจะมีไข่ 

   หรือจะกินหอยแครงหอยแมลงภู่ ฉันจะไดแ้หกทดัหูเอาไปให้ 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

  จากตวัอยา่งพ่อเพลงแม่เพลงนาํมาใชใ้นบริบทของความหมายโดยตรงคือ 

ช่ือสตัวช์นิดหน่ึง ทั้งหอยแครง หอยนางรม หอยโข่ง หอยขม หอยแมลงภู่ ท่ีแม่เพลงไดเ้สนอหอย

หลากหลายชนิดใหพ่้อเพลงเลือกรับประทาน แต่ในบาทสุดทา้ยตอ้งการส่ือถึง ความหมายโดยนยั 

ซ่ึงตอ้งอาศยับริบทของขอ้ความ วรรคทา้ยท่ีพ่อเพลงถามแม่เพลงว่า “ถามว่าหอยหอยมีบา้งไหม” 

และแม่เพลงก็ร้องซํ้ าอีกคร้ัง กบัขอ้ความวรรคสุดทา้ยคือ “ฉนัจะไดแ้หกทดัหูเอาไปให”้ ซ่ึงตอ้ง

อาศยัภูมิความรู้เดิมของผูช้มการแสดงท่ีอยูใ่นวฒันธรรมเดียวกนัจึงจะสามารถเขา้ใจความหมาย

โดยนยัของคาํว่า “หอย”ได ้ 

 

 2.1.8.2 การเลี่ยงคําแล้วหยุดด้วยเทคนิคหักคอรอจังหวะ หักคอรอ
จงัหวะ คือ การจงใจหยุดจงัหวะร้องโดยละคาํท่ีมีเสียงถอ้ยคาํท่ีเก่ียวเน่ืองกับอวยัวะเพศอย่าง

                                                             


 หกัคอรอจงัหวะ เป็นคาํศพัทท่ี์ผูแ้สดงของคณะลาํตดัหวงัเต๊ะใชเ้รียกเม่ือตอ้งการเล่ียงการกล่าวคาํเกีย่วกบั

เร่ืองเพศอยา่งตรงไปตรงมา อีกทั้งยงัมีคาํศพัทท่ี์ใชเ้รียกแตกต่างกนัของเพลงพ้ืนบา้นภาคกลางอ่ืนๆ ไดแ้ก ่เพลงอีแซวจะใชช่ื้อ

เรียกวา่ “หกัขอ้รอ”(บวัผนั สุพรรณยศ ,2535) หรือเพลงระบาํบา้นนาจะใชช่ื้อเรียกวา่  “หกัขอรอ”(กาญจนา อินทรสุนานนท ์

2532: 52) 
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ตรงไปตรงมา เพ่ือใหผู้ฟั้งคิดลงเสียงคาํในจงัหวะท่ีหยดุนั้นเอง นางศรีนวล ขาํอาจ(สมัภาษณ์:2552)

เรียกลกัษณะการขบัร้องน้ีว่า “หักคอรอจังหวะเว้นวรรคไว้” กล่าวคือ ลกัษณะของการจงใจหยุด

เสียงนั้นคลา้ยกบัการสะดุดเสียงของผูข้บัร้องท่ีขณะร้องไปเร่ือยๆแลว้หยดุกลางวรรคจึงค่อยร้องต่อ

จนจบวรรค ทั้งน้ีจงัหวะท่ีจงใจหยุดละคาํนั้ นเกิดจากคาํสุดท้ายของวรรคหน้าจะส่งสัมผสัมายงั

ตาํแหน่งของคาํท่ีตอ้งรับสมัผสัแลว้ผูร้้องจงใจหยุดเสียง เพ่ือให้ผูฟั้งคิดคาํลงเอง ซ่ึงผูฟั้งก็สามารถ

ลงถอ้ยคาํดงักล่าวไดโ้ดยอาศยัจากเสียงคาํสัมผสัท่ีส่งมาประกอบกบับริบทเน้ือความท่ีขบัร้องมา

ก่อนหนา้ จึงมีส่วนช่วยใหถ้อ้ยคาํท่ีลงจะตอ้งเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองเพศ จากการศึกษาพบวิธีการหักคอ

รอจงัหวะ 4 วิธีดงัน้ี  

   1. การหยุดจงัหวะและละคาํ คือ การหยดุจงัหวะเพื่อใหผู้ฟั้งคิด

ลงคาํเองชัว่ขณะหน่ึง แลว้ร้องต่อไปโดยไม่สมัผสักบัเสียงนั้นๆดงัตวัอยา่ง 

 

บทร้อง: มองหนา้อกแหมสะทกสะทอ้น อาวรในหวัใจ 

   มองดูหนา้อกเธอยงัขนาดน้ี  ถา้จะมองดู...จะขนาดไหน 

(งานเทศกาลลอยกระทง ชลบุรี) 

 

    จากตวัอยา่งเป็นการละคาํลงท่ีตอ้งสมัผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรค

หนา้คือ คาํว่า “น้ี”เพ่ือใหผู้ช้มคิดคาํลงกลอนเอง โดยพ่อเพลงร้องต่อโดยละคาํสมัผสันั้น  

 

   2. การหยุดจงัหวะและลงคาํอืน่  คือ การหยดุจงัหวะเพื่อใหผู้ฟั้ง

คิดลงคาํเองชัว่ขณะหน่ึง แลว้ร้องต่อไปโดยลงคาํอ่ืนท่ีมีเสียงสมัผสักบัเสียงนั้นๆดงัตวัอยา่ง 

 

บทร้อง: แหมวนันั้นเจอหนกัชกัหวัเสีย กลบัถึงบา้นเห็นหนา้เมียง้ีชกัหมัน่ไส้ 

   ถึงบา้นหวัเสียเมียกไ็ม่สน  มึงกูรู้กูเป็นคนโมโหร้าย 

   กูเป็นคนโมโหร้ายกูควา้ไมตี้  แต่พอเมียเปิด...หนีกูเลยทิ ้งไม ้

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 
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   จากตวัอยา่งกลอนเดินแปดบาทสุดทา้ยท่ีว่า “กเูป็นคนโมโหร้ายกคูวา้ไมตี้ 

แต่พอเมียเปิด...หนีกเูลยทิ้งไม”้ มีการละคาํลงกลางวรรคสุดทา้ยท่ีตอ้งสมัผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรค

หน้าคือคาํว่า “ตี” เพ่ือให้ผูช้มคิดลงกลอนเอง จากนั้นพ่อเพลงจึงเล่ียงลงคาํอ่ืนท่ีมีเสียงสัมผสักับ    

คาํว่า “ตี”แทน คือคาํว่า “หนี” 

 

    3. การหยุดจงัหวะและเลีย่งลงคาํหยาบแทน คือ การหยุดจงัหวะ

เพ่ือใหผู้ฟั้งคิดลงคาํเองชัว่ขณะหน่ึง แลว้ร้องต่อไปโดยเล่ียงไปใชค้าํหยาบแทน ดงัตวัอยา่ง 

 

 บทร้อง:  ลูกแมวอาบนํ้ าท่ีต๋อยคอยฟอกสบู่ ถูถูทัว่ร่างกาย 

  จะถูโน่นแลว้กถ็ูน่ี  แลว้กถ็ูตรงท่ี...ไอฉิ้บหาย 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

    จากตวัอยา่งกลอนเพลงพวงมาลยับาทสุดทา้ยท่ีว่า “จะถโูน่นแลว้

ก็ถน่ีู แลว้ก็ถตูรงท่ี...ไอฉิ้บหาย”มีการละคาํลงกลางวรรคสุดทา้ยโดยเล่ียงลงคาํท่ีมีเสียงเก่ียวเน่ืองกบั

เพศ เพ่ือใหผู้ช้มคิดคาํลงเอง แลว้พ่อเพลงจึงใชค้าํหยาบคาํว่า “ไอฉิ้บหาย”สาํหรับต่อกลอนแทน 

และคาํหยาบดงักล่าวก็มีเสียงสมัผสัทา้ยบาทอีกดว้ย  

  

    4. การหยดุจงัหวะและเลีย่งโดยใช้ท่าทางแทน คือ การขบัร้อง

โดยมีผูอ่ื้นจงใจหยดุคาํท่ีกาํลงัขบัร้องดว้ยการใชท่้าทางหยดุจงัหวะคาํท่ีอาจเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองเพศ 

แลว้มีผูอ่ื้นขบัร้องต่อโดยลงคาํอ่ืนแทน ดงัตวัอยา่ง 

 

 บทร้อง: ถา้หากนอ้งตายลงไปเป็นผี แกจะป้ันของดีเอาไวดู้ใหไ้ด ้

  ถา้หากเจา้ต๋อยจะป้ันของดี ป้ันหูป้ัน...(นักแสดงอีกคนรีบปิดปากคนร้องทันทีแล้วมี 
     นักแสดงชายร้องต่อให้) 
     ป้ันหูป้ันตาแลว้กป้ั็นใจ (ลูกคู่) 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 
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    จากตวัอยา่งกลอนเพลงอีแซวเป็นวิธีการจงใจหยดุคาํโดยใชว้ิธี

หยดุจงัหวะดว้ยการใหน้กัแสดงอีกคนใชมื้อปิดปากคนร้อง เพ่ือเล่ียงคาํท่ีเก่ียบกบัเร่ืองเพศ แลว้จึง

ใหน้กัแสดงคนอ่ืนขบัร้องต่อแทนโดยการลงถอ้ยคาํอ่ืน  

 

 2.1.8.3 การใช้คาํผวน  คาํผวนเป็นการสลบัหน่วยเสียงสระ

ระหว่างคาํหรือพยางค ์ เพ่ือเล่ียงการคาํเก่ียวกบัเพศและคาํหยาบ อีกทั้งยงัช่วยสร้างความสนุกสนาน

ใหก้บัผูช้มการแสดง การแสดงลาํตดัพบปรากฎในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้พบคาํผวนท่ีใช้

จาํนวน2 คาํคือ “ออกระได” และ “ปูกิ”๊ ดงัตวัอยา่ง  

 

  (ศรีนวล)ร้อง: เร็วเร็วเขา้ซีอยา่มวัรีรอ อยา่ไปมวัยนืออที่กระได 

 (ต๋อย) ร้อง: เร็วเร็วเขา้ซีอยา่มวัรีรอ อยา่ไปมวัยนืออ ณ ท่ีบนัได 

  (ศรีนวล)พูด: โบราณ กระได 

  (ต๋อย) ร้อง: เร็วเร็วเขา้ซีอยา่มวัรีรอ อยา่ไปมวัยนืออท่ี ณ บนัได 

  (ศรีนวล)พูด: กระได 

  (ต๋อย) ร้อง: เร็วเร็วเขา้ซีอยา่มวัรีรอ อยา่ไปมวัยนืออท่ีกระได กระได 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

   จากตวัอยา่ง เป็นการเล่นคาํผวน คาํว่า “ออกระได”ระหว่างพ่อเพลงกบัแม่

เพลงสลบักันไปมา เพ่ือเล่ียงการใชค้าํเก่ียวกับเพศชายโดยตรง ซ่ึงผูช้มต้องอาศยัภูมิรู้เดิมหรือ

ประสบการณ์ในการเขา้ใจ อีกทั้งพ่อเพลงแม่เพลงยงัเน้นกล่าวแกซ้ํ้ าไปมาจาก “บนัได” เป็นคาํว่า 

“กระได” เพ่ือสร้างความขบขนัอีกดว้ย  

   อน่ึงการใชค้าํผวนอาจจะใชเ้พ่ือความสนุกสนานดว้ยการใชค้าํเชิงเสียดสี

หรือลอ้เลียน โดยไม่เก่ียวกบัคาํสองแง่สองง่ามพบคาํว่า “มาแตหลอ” เป็นการนาํช่ือโรงเรียนแห่ง

หน่ึงมากล่าวลอ้เลียน 
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 2.1.8.4 การใช้บริบทเนือ้หาที่มคีวามหมายสองแง่สองง่าม เ ป็นการใช้

บริบทของขอ้ความท่ีปรากฎในบทร้องในลกัษณะความหมายท่ีสัมพนัธ์กบัลกัษณะสองแง่สอง

ง่าม ทั้งถอ้ยคาํท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบักิจกรรมทางเพศ โดยผูช้มการแสดง

จะตอ้งอาศยับริบทของขอ้ความประกอบกบัภูมิความรู้เดิมและประสบการณ์จึงจะสามารถเขา้ใจ

ความหมายลกัษณะสองแง่สองง่ามท่ีพ่อเพลงแม่เพลงลาํตดัใชเ้พ่ือส่ือความหมาย ดงัตวัอยา่ง  

 

(1) (ศรีนวล)ร้อง: พ่อพระเอกหนา้ลายมองคลา้ยคลา้ยของจริง เฉยเฉยนะคอ้นติงอยูนิ่่งนิ่งเถอะไอห้นู 

   อยูเ่ฉยเฉยเสบยกว่าเอง็กน่็าจะรู้ดี เอง็เคยแยแ่พพ้ี่หนอยคืนน้ีจะฮึดสู ้

   ขืนสู้ไปกไ็ร้ผลเพราะเอง็มนัคนละอนัดบั ขนาดหวงัเต๊ะผูก้าํกบัแม่ยงัขยบัเสียอยู ่

 (หวานเยน็)พูด: โอ้ย! ไม่ต้องขยบักอ็ยู่ แกจะไปไหนได้ยงัต้องนั่งรถเขน็อยู่เลย 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

   จากตวัอยา่งขา้งตน้พบการใชบ้ริบทเน้ือหาท่ีมีความหมายสองแง่สองง่าม 

ขอ้ความท่ีว่า “เอง็เคยแยแ่พพ่ี้หนอยคืนน้ีจะมาฮึดสู้” และ“ขนาดหวงัเต๊ะผูก้าํกบัแม่ยงัขยบัเสียอยู่” 

ซ่ึงเป็นบริบทท่ีมีลกัษณะถอ้ยคาํดูถกูพ่อเพลง ประกอบกบัคาํว่า “สู”้และ“แพ”้ ซ่ึงอาจมีความหมาย

โดยนยัถึงการสูก้นัทางกิจกรรมทางเพศท่ีฝ่ายพ่อเพลงเคยแพม้าก่อน และคาํกริยาแสดงอาการคาํว่า 

“ขยบั” ท่ีสามารถส่ือนาํความคิดใหเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองทางเพศ 

 

 (2) (ศรีนวล)ร้อง: ถา้หากฉันตกลงไปในเหว  แกจะดึงบั้นเอวของฉันเอาไว ้

  ถา้หากฉันตกลงไปในซอกหินเขา แกจะแหกหินเอาข้ึนมาได ้

  ไดจ้ะจบัหวัแกไปยดั  ไปขดัแง่หินใหเ้ห็นแต่ตีนไรไร 

  ถา้ฟ้าไม่ร้องหินนอ้งไม่อา้  หวัเจา้ต๋อยจะตอ้งคาตอ้งคาหินตาย 

ลูกคู่ร้องรับ:  เอ่อ เออ เอิง เอย้ คาหินตาย  

(ต๋อย)ร้อง:  ไอต๋้อยตายแน่ ตอ้งตายแน่ไอต๋้อย จะถามสักหน่อยจะใหต๋้อยทาํไง  

ลูกคู่ร้องรับ:  เอ่อ เออ เอิง เอย้ แลว้ทาํไง 

(ต๋อย)ร้อง:  จบัหวัไปยดัไปขดักบัแง่หิน  ใหเ้ห็นแต่ตีน ตีนไวไว 

  ถา้ฟ้าไม่ร้องหินนอ้งไม่อา้  หวัต๋อยน่ีจะตอ้งคา ตอ้งคาหินตาย 

  เอาหวัไอช้ามึงไปขดัไวก้่อน    
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ลูกคู่ร้องรับ:  เอ่อ เออ เอิง เอย้ แลว้ไวก้่อน 

(ต๋อย)ร้อง:  หวัพี่จะไดผ้่อนไดผ้่อนหายใจ  

ลูกคู่ร้องรับ:  เอ่อ เออ เอิง เอย้ แลว้หายใจ 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

   จากตวัอยา่งกลอนเพลงอีแซวพบการใชบ้ริบทเน้ือหาท่ีมีความหมายสอง

แง่สองง่าม ขอ้ความท่ีว่า “ถา้ฟ้าไม่ร้องหินนอ้งไม่อา้ หัวเจา้ต๋อยจะตอ้งคาตอ้งคาหินตาย”  แลว้ก็มี

ขอ้ความตอบกลบัจากพ่อเพลงท่ีว่า “ไอต๋้อยตายแน่ตอ้งตายแน่ไอต๋้อย จะถามสกัหน่อยจะใหต๋้อยทาํ

ไง” และ“จบัหวัไปยดัไปขดักบัแง่หิน ใหเ้ห็นแต่ตีนตีนไวไว” อีกทั้งพ่อเพลงยงัใชข้อ้ความซํ้ ากบัแม่

เพลงท่ีว่า “ถา้ฟ้าไม่ร้องหินน้องไม่อา้ หัวต๋อยน่ีจะต้องคาตอ้งคาหินตาย” ช่วยเสริมให้สามารถ

ตีความนัยสองแง่สองง่าม ประกอบกับการใช้คาํว่า “หิน” ซ่ึงมีเสียงพยญัชนะตน้และเสียงสระ

ใกลเ้คียงกบัเสียงของคาํท่ีหมายถึงอวยัวะเพศหญิง แลว้อาศยับริบทเพ่ือใชส่ื้อเน้ือหาท่ีมีนัยสองแง่

สองง่าม 

  

 2.1.8.5 การใช้คําท่ีมีเสียงใกล้เคียงกับคําท่ีมีความหมายเกี่ยวกับเพศ คือ 

การกล่าวคาํอ่ืนท่ีมีเสียงใกลเ้คียงกบัคาํท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศ โดยเปล่ียนเสียงบางเสียง อาจเป็น

เสียงพยญัชนะหรือเสียงอ่ืน และมีการใชว้ิธีลกัษณะกล่าวซํ้ าไปซํ้ ามาเสริมโดยไม่มีคาํท่ีเก่ียวกบัเร่ือง

เพศออกมา เพ่ือส่ือความหมายสองแง่สองง่ามแลว้ยงัเป็นการสร้างความขบขนัใหก้บัผูช้มการแสดง 

ดงัตวัอยา่ง 

 

(ปรีชากบัต๋อย)ร้อง: เขาเป็นลาํตดันกัศึกษา  แลว้มากบัเขาทาํไม 

    มาเล่นลาํตดัหาค่าเทอม  เร่ิมหดัใหม่ใหม่ 

    ดูรูปดูร่างเธอช่างสวยสะเดด็  จะพาไปนู่นไปภูเกต็ไปท่ีภาคใต ้

    ไปเท่ียวภาคใตไ้ปท่ีภูเกต็  กลบัมาร้อยเอด็มาเยีย่มพี่อา้ย 

(ต๋อย)พูด: อุดรอุเดินมึงไม่ไปบ้างว่ะไอ้ชา 
 (ปรีชา)พูด:  ไหนว่าต่อได้ไง 

 (ต๋อย)พูด:  มึงอย่าซํ้านักเดะ 
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(ปรีชากบัต๋อย)ร้อง: มาเยีย่มพี่อา้ยกนัท่ีร้อยเอด็  กลบัมาท่ีเพชรบุรีตดัใหม่ 

    มาดูซากแก๊สระเบิดกนัท่ีแถวเพชร กจ็ะไปซ้ือเป็ดกจ็ะไปซ้ือไก่ 

    บอกจะไปซ้ือไก่ทาํไมไปซ้ือเป็ด 

(ต๋อย)พูด: แล้วกูซ้ืออะไรแล้วมนัเร่ืองอะไรของพ่อมึงไอ้ชา (คนดปูรบมือ) ถ้าไม่กลวัมึงสู้ มึง
โดนแล้ว ไอ้ชา กูกลวัมึงสู้แค่นั้นแหละไอ้ชา 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

  จากตวัอยา่งคาํว่า เด็ด เกต็ เอด็ เพชร เป็ด ซ่ึงมีเสียงสระและตวัสะกดคือ

เสียง “เ◌ด็” เหมือนกบัคาํท่ีเหมือนกบักิจกรรมทางเพศ ซ่ึงผูฟั้งท่ีเคยมีประสบการณ์ รู้จกัคาํหรือภูมิ

รู้เบ้ืองหลงัจะเขา้ใจความหมายเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองเพศได ้

 

  2.1.8.6. การใช้คําศัพท์ช่ือโรคเพื่อส่ือนัยเกี่ยวกับเร่ืองเพศ คือการใช้

คาํศพัทท่ี์เป็นช่ือโรคท่ีมีเช้ือโรคเขา้สู่ทางอวยัวะสืบพนัธุ ์พบช่ือโรคไดแ้ก่ ฝีมะม่วง และ เขา้ขอ้ออก

ดอก เพ่ือใชก้ล่าวแสดงการต่อว่า ดงัตวัอยา่ง 

 

(1) บทร้อง: ขอใหต๋้อยนะกเ็ป็นฝีมะม่วง  ใหเ้ป็นดอกนะเป็นดวงอยูต่ามซอกคอ 

  ขาแขง้ถลอกออกดอกเข้าข้อ  มือหยกิมืองอเดินยกัแยย่กัย ั้นสามวนัเจริญเดินไม่ไหว 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

   จากตวัอยา่ง(1) พบการใชค้าํศพัทช่ื์อโรคคือคาํว่า “ฝีมะม่วง” คือ ฝีท่ีโคน

ขาหนีบเกิดจากต่อมนํ้ าเหลืองไดรั้บการติดเช้ือกามโรคชนิดหน่ึง (พจนานุกรมฉบบัมติชน, 2547: 

90) คาํว่า “ออกดอกเขา้ขอ้” คือโรคเขา้ขอ้ออกดอก เป็นกามโรคท่ีเร้ือรังจนปวดตามขอ้กระดูกและ

พุตามผวิหนงั (พจนานุกรมฉบบัมติชน, 2547: 90) และยงัพบการใชค้าํบอกอาการเช่น “ดอก” และ

“ดวง” ซ่ึงลักษณะอาการออกดอกเป็นอาการท่ีเกิดเป็นเม็ดตามผิวหนังเน่ืองจากกามโรค

(พจนานุกรมฉบบัมติชน,2547: 86) นอกจากช่ือโรคแลว้ยงัมีการใชค้าํบอกอาการจากโรคดงักล่าววา่ 

“มือหยกิมืองอเดินยกัแยย่กัย ั้น...” เพ่ือเจตนาใชแ้สดงการแช่งหรือต่อว่าพ่อเพลง 
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  นอกจากน้ียงัมีการใชค้าํท่ีส่ือนยัเก่ียวกบัเร่ืองเพศโดยอาศยัวิธีการพดูขยายความ

จากการใชช่ื้อโรคชนิดหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอวยัวะเพศ คือ “โรคฝีมะม่วง” แลว้ใชว้ิธีการสนทนาถาม-

ตอบไปมา เพ่ือตอ้งการนาํไปสู่การใชค้าํท่ีนยัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ ดงัตวัอยา่ง 

 

(2) (หวานเยน็)ร้อง:   ณรงคมี์เมียกข็อใหเ้มียแกเป็นกะหร่ี มือดีดีกข็อใหม้นัหยกิงอ 

   ขอใหน้ายต๋อยนะเป็นฝีมะม่วง 

 (หวานเยน็)พูด: โห ต๋อยกาํลงัออกช่อเลยนะ 

 (ศรีนวล)พูด: มะม่วงอะนะ  

 (หวานเยน็)พูด: มะม่วง แต่มะม่วงบ้านต๋อยไม่ค่อยติดลกู ช่อมนัดาํ 

 (ศรีนวล)พูด: ทาํไมช่อมนัดาํ 
 (หวานเยน็)พูด: หมอกมนัลง น่ีไม่เคยอยู่บ้านนอก ไม่เคยปลกูมะม่วงนะสิ 

 (ศรีนวล)พูด: หมอกลง น่ีช่อมนัดาํ 
 (หวานเยน็)พูด: ถ้าหมอกลงนะ ไม่ติดเลย 

 (ศรีนวล)พูด: ไม่มีเลย 

 (หวานเยน็)พูด: มีเหมือนกัน ช่อนึงกติ็ดลูกบ้างลกูสองลกู ห้อยต่องแต่งเลย แล้วต๋อยปลกู
    มะม่วงอะไรรู้ไหม 

 (ศรีนวล)พูด: อะไร 

 (หวานเยน็)พูด: มะม่วงลกูเล้กเลก็ เออ มะม่วงกะร่อนไง ลกูนิดนึงกลมดิกเลย 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

  จากตวัอย่าง(2)พบการใช้คาํท่ีมีนัยส่ือความเก่ียวกบัอวยัวะเพศชายจาก

ถอ้ยคาํท่ีว่า “ช่อนึงก็ติดลกูบา้งลกูสองลกู ห้อยต่องแต่งเลย” และยงัเสริมอีกว่า “มะม่วงลูกเลก้เล็ก 

เออ มะม่วงกะร่อนไง ลูกนิดนึงกลมดิกเลย” ซ่ึงผูฟั้งท่ีมีประสบการณ์การรับรู้ก็จะสามารถเขา้ใจ

เก่ียวกบัถอ้ยคาํท่ีใชส่ื้อว่ามีนยัการใชค้าํสองแง่สองง่าม 

 

  อน่ึงการใชค้าํศพัทท่ี์เป็นช่ือโรคน้ีพบคาํว่า “บา้ลาํโพง”ซ่ึงเป็นช่ือโรคท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสภาพจิตใจท่ีไม่ปรกติ เพ่ือแสดงการต่อว่า ดงัตวัอยา่ง 
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 บทร้อง: เขาลือกนัว่าปัญญาอ่อนคงแน่นอนอยา่งว่า อยูน่นบุรีศรีธญัญาเขาลือว่าบ้าลําโพง 

  เด๋ียวไปเล่นคณะโนน้เด๋ียวกระโจนมาคณะน้ี เพราะเขานิสัยไม่ดีเลยถูกลูกพี่เขาเตะโด่ง 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

  คาํว่า “บา้ลาํโพง” คือ อาการบา้ท่ีเกิดจากการกินเมลด็ลาํโพง จึงมีอาการซึมหรือ

พดูพล่าม(พจนานุกรมฉบบัมติชน, 2547: 90)  

 

 2.1.9 การใช้คาํหยาบ 
 คาํหยาบ คือ คาํไม่สุภาพเป็นคาํภาษาพดูท่ีตํ่ากว่ามาตรฐาน คาํหยาบในการแสดง

ลาํตดัเพ่ือด่าหรือต่อว่าฝ่ายตรงขา้มอยา่งตรงไปตรงมาไดแ้ก่ คาํว่า ไอห่้า, ชัว่, ตะกวด, เห้ีย, ฉิบหาย

และโง่ฉิบหาย เป็นตน้  

 

 (1) (ศรีนวล)ร้อง: มนัใหป้วดแสบนะว่าปวดร้อน คร้ันจะนัง่แลว้จะนอนไม่สบาย 

   แหมเอง็ร้องด่าห่าไอ้ตะกวด  รักษาปรวดของแม่ใหห้าย 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

  

(2) (ต๋อย)บทร้อง: จะถามไฟฟ้ามากอ็ยา่งไร มนัมาตามสายไงแม่โฉมศรี 

 (ขวญัตา)พูด:  เอ้า 
 (ต๋อย)พูด:  โง่ฉิบหายไม่รู้ไฟมายงัไง 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

  จากตวัอย่าง(1) แม่เพลงใช้คาํหยาบคาํว่า “ห่า” และ”ไอต้ะกวด” ใชเ้พ่ือแสดง

ความรู้สึกไม่พอใจพ่อเพลงท่ีมาร้องต่อว่าก่อน แม่เพลงจึงเลือกใชค้าํหยาบตรงไปตรงมาเพ่ือต่อว่า

กลบั และตวัอยา่ง(2) พ่อเพลงคือต๋อย ใชค้าํหยาบคาํว่า “โง่ฉิบหาย” เพ่ือต่อว่านักแสดงฝ่ายหญิงท่ี

ไม่รู้ว่าไฟฟ้ามนัมาจากท่ีไหน 
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 2.1.10 การใช้คาํศัพท์เฉพาะ  

  คาํศพัทเ์ฉพาะ คือคาํศพัทท่ี์ใชเ้ฉพาะเก่ียวกบัการแสดงเพลงพ้ืนบา้นลาํตดั  ไดแ้ก่ 

คาํว่า ยืน, ร้องเก้ียว, แก,้หักคอรอจงัหวะ,กลอนหรอย, และ ลอยลง เพ่ือต้องการแจง้ให้กบัผูช้ม

ทราบขั้นตอนหรือบอกลกัษณะของการแสดงท่ีกาํลงัแสดงหรือจะแสดงเป็นลาํดบัถดัไป มกัพบใช้

ทั้งบทพดูและบทร้อง ดงัตวัอยา่ง  

 

 (1) บทร้อง: เท่าท่ีฉันร้องมาน้ีท่านท่ีน่ีอยา่พึ่งรําคาญ       เท่าท่ีฉันร้องเพ่นพ่านขอทุกท่านอยา่พึ่งนินทา 

  เพราะยนืน้ีเป็นยนืแรกร้องแปลกแปลกกนัไปก่อน ท่านอยา่พึ่งขอดค่อนในบทกลอนท่ีฉันว่า 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

  

(2) บทร้อง: ยนืน้ีเป็นยนืสองผูช้ายเขาร้องเก้ียวมา  แม่ศรีนวลหล่อนจ๋าอยา่ชกัชา้เล่นองค ์

  มาพบพ่อเศรษฐีท่ีมัง่มีอนัจะกิน  คุยว่ามีโรงสีมีท่ีดินมีโรงฝ่ินอยูส่องโรง 

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

  จากตวัอย่าง(1)และ(2) พบคาํศพัท์เฉพาะคาํว่า “ยืน”ในท่ีน้ีหมายถึง  การยืนร้อง

ของฝ่ายพ่อเพลงและแม่เพลงท่ีจะสลบัเป็นผูน้าํร้องเพลง ซ่ึงเม่ือฝ่ายหน่ึงยืนร้องอีกฝ่ายก็จะนั ่งฟังก็

จะเรียกว่า คนละยืน  คาํว่า “ยืนแรก” ในท่ีน้ีคือการแสดงคร้ังของแรกของฝ่ายแม่เพลงซ่ึงในท่ีน้ี

หมายถึงการแสดงในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตัว และเม่ือออกมาแสดงคร้ังท่ี 2 ซ่ึงในท่ีน้ี

หมายถึงการแสดงในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้และคาํว่า “ร้องเก้ียว” คือการร้องประกอบ

เน้ือความเพ่ือพดูในลกัษณะเชิงชูส้าว 

 อยา่งไรก็ตาม คาํว่า “ยนื”นั้น เอนก นาวิกมูล(2550: 536) กล่าวถึงประวติัลาํตดัว่า 

“เดิมลาํตัดเวลาร้องก็ยืนคร่ึงน่ังคร่ึง เรียกว่า ‘คร่ึงท่อน’ คือยืนไม่เต็มตัว ต่อมาก็ลุกยืนร้องเต็มตัว 
ผลดักันว่าโต้ตอบฝ่ายละยืน คือเวลาหน่ึงราว 30 นาที คล้ายคาํว่า ‘ยก’ในวงการมวย”  
   

(3) (หวานเยน็)พูด :  เมานะซิ แหมจะมาติดตะขอยกทรง 

 (ศรีนวล)พูด :  เอาง้ีดีกว่าลาํตดัมนัตอ้งแก้กนั 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 
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  จากตวัอยา่งพบคาํศพัทเ์ฉพาะคาํว่า“แก”้ ในท่ีน้ีหมายถึง การขบัร้องเน้ือความเพ่ือ

ตอบโตข้อ้ความกลบัไปยงัฝ่ายตรงขา้ม ซ่ึงขอ้ความท่ีปรากฎในการร้องแก ้จะมีเน้ือความทวนซํ้ าท่ี

อีกฝ่ายโตม้าเพ่ือใหห้ายกนั  เป็นตน้ 

 

 (4) (ต๋อย)พูด: หักคอรอจังหวะ 

 (ปรีชา)พูด:  ให้ดีหนะ เด๋ียวจะพลาด 

 (ต๋อย)พูด:   เขาเรียกจังหวะ หักคอรอจังหวะ เขามีกันมานานแล้วแบบนี้ 
(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

  จากตวัอยา่งพบคาํศพัทเ์ฉพาะคาํว่า “หกัคอรอจงัหวะ” คือ การหยุดจงัหวะแลว้ละ

ถอ้ยคาํลงกลางวรรคของกลอน ซ่ึงถอ้ยคาํดงักล่าวเป็นคาํท่ีมีเสียงสมัผสัเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองเพศ 

 

 (5) (ต๋อย)ร้อง:  ผมศรีนวลเธอมนัหยกิไปหน่อย หยกิหยอ็กหยอยเส้นไม่ใหญ่ 

 (ปรีชา)พูด:  กลอนหรอยนะ 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

  จากตวัอยา่งพบคาํศพัทเ์ฉพาะคาํว่า “กลอนหรอย” คือ ช่ือท่ีใชเ้รียกการลงสัมผสั

กลอนระหว่างวรรคท่ีมีเสียงสระออและเสียงพยญัชนะทา้ยคือเสียงยอ จากบทร้องคาํว่า “หน่อย” 

กบั “หยอย” มีเสียงสมัผสักนั 

 

(6) (ปรีชา)พูด:  เอาแค่นี้ งัน้เอางี้ดิพ่ี เราเล่นแบบลาํตัดโบราณ ต้องมีการลอยลงให้ฝ่ายหญิงเขาขึ้น
   บ้าง ก่อนจะลอยลงช่วยกันเลยสามคน พ่ีเป็นคนขึน้แล้วกันเสียงดีหน่อย 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 
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  จากตวัอยา่งพบคาํศพัท์เฉพาะคาํว่า “ลอยลง” คือ การขบัร้องบทร้องท่ีใชค้ัน่การ

แสดงระหว่างพ่อเพลงกบัแม่เพลง เน้ือหาในการร้องลอยลงในงานวิจยัฉบบัน้ีพบเน้ือหาทาํนองการ

เก้ียวสาวหรืออาจจะเน้ือหาเก่ียวกบัความสามคัคีของคนในชาติ 

 

 2.1.11 การสร้างคาํศัพท์ใหม่ 
 การสร้างคาํศพัทใ์หม่ คือ การใชค้าํศพัท์ท่ีมีอยู่เดิมมาสร้างคาํท่ีมีความหมายใหม่ 

เพ่ือใหมี้ความหมายแปลกใหม่และผดิแปลกไปจากเดิมท่ีปรากฏในชีวิตประจาํวนั ทั้งน้ี อาจจะสร้าง

เป็นช่ือเฉพาะ เช่น ช่ืออาหาร หรืออาจจะมีความหมายไหม่ในบริบทใหม่ท่ีต่างจากบริบทเดิม ใน

การแสดงลาํตดัพบการสร้างคาํท่ีเป็นจินตนาการของพ่อเพลงแม่เพลง เพ่ือสร้างความสนุกสนานท่ี

แปลกออกไป พบปรากฎในส่วนของบทร้องและบทพดู ดงัตวัอยา่ง 

 

 (1)บทร้อง:  อาหารทะเลไม่ดีพี่จ๋า  เอ่ออาหารป่าแกจะกินไหม 

   ผัดเผ็ดแมวดําต้มยําช้าง  แกงจืดเน้ือค่างกะกอไผ่ 

   ฉู่ฉ่ีคางคกอะจิ้งจกป้ิง  ทั้งตุ๊กแกผัดขิงลิงยงัไส้ 

   เออกินสมองลิงไหมต๋อยจ๋า  มีกาํลงัวงัชานะจะบอกให้ 

(งานทาํบุญขิ ้นบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

  จากตวัอยา่ง(1) พบการสร้างคาํศพัทเ์ก่ียวกบั ช่ืออาหารแปลกๆ เช่น ผดัเผด็แมวดาํ

,ตม้ยาํชา้ง,แกงจืดเน้ือค่างกะกอไผ,่ฉู่ฉ่ีคางคก,จิ ้งจกป้ิง,ตุ๊กแกผดัขิง,ลิงยดัไส้ เป็นตน้ ในสังคมไทย

ไม่มีวฒันธรรมการกินแมว กินชา้ง กินจิ้งจก กินตุ๊กแก กินลิง หรือเน้ือค่าง เป็นอาหารปกติใน

ชีวิตประจาํวนั   

  

(2) (หวานเยน็)พูด : กําพร้าผัวค่ะ ผัวท้ิงตัง้แต่เดก็ๆ นั่นพ่อท้ิงแม่ท้ิงตัง้แต่เดก็ ฉันกผ็ัวท้ิงตัง้แต่เดก็ 
   เหมือนกัน 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 
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  จากตวัอยา่ง(2) พบการสร้างคาํใหม่คาํว่า “กาํพร้าผวั” หมายถึง ผูท่ี้ไร้สามี และแม่

เพลงยงัเนน้อีกว่า ตวัเองถูกสามีทิ้งตั้ งแต่เด็ก ซ่ึงคาํว่า “กาํพร้า” ในสังคมไทยมกัคิดถึงผูท่ี้ไม่มีพ่อ

หรือไม่มีแม่ คือ กาํพร้าพ่อ และกาํพร้าแม่ แต่แม่เพลงสร้างคาํใหม่ เพ่ือลอ้เลียนนกัแสดงเด็กท่ีข้ึนมา

ร้องก่อนหนา้ว่าเป็นผูท่ี้กาํพร้าพ่อกบัแม่ อาศยัอยูย่าย และเพ่ือสร้างความขบขนัอีกดว้ย 

 

 2.2 ลกัษณะการใช้ภาพพจน์ 
 ชุมสาย สุวรรณชมภู(2553: 53) ไดอ้ธิบายความหมายของคาํว่า ภาพพจน์ ว่า 

 

ภาพพจน์ตรงกบัภาษาองักฤษว่า figure of speech  คือ ถอ้ยคาํท่ีทาํให้เกิดภาพในใจ 

โดยใชก้ลวิธีหรือชั้นเชิงในการเรียบเรียงถอ้ยคาํให้มีพลงัท่ีจะสัมผสัอารมณ์ของผูอ้่านจนเกิด

ความประทบัใจ เกิดความเขา้ใจลึกซ้ึงและเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากกว่าถอ้ยคาํท่ีกล่าวอย่าง

ตรงไปตรงมา 

 

จากการศึกษา การใชภ้าพพจน์ในการแสดงลาํตัดพบว่ามีการใช้อุปมา การใช ้    

อุปลกัษณ์และการอา้งถึง เป็นเคร่ืองมือส่ือความทาํใหบ้ทร้องมีความลึกซ้ึงทั้ งสาระและอารมณ์ ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี 

 

  2.2.1 การใช้อปุมา  
 อุปมา(Simile)  คือ การใชถ้อ้ยคาํเปรียบเทียบอธิบายลกัษณะส่ิงใดส่ิงหน่ึงเหมือน

หรือคลา้ยกบัอีกส่ิงหน่ึง โดยใชค้าํเช่ือมแสดงการเปรียบเทียบไวอ้ยา่งชดัเจนไดแ้ก่ ดัง่ เหมือน คลา้ย 

เท่า ดุจ เป็นตน้ การแสดงลาํตดัพบการใชอุ้ปมาเปรียบเหมือนกบั ส่ิงของ สตัวแ์ละธรรมชาติ การใช้

คาํอุปมาเปรียบเทียบเพื่อส่ือความหมายทั้งแง่บวกและแง่ลบ ดงัน้ี 

  2.2.1.1 ความหมายในแง่บวก ความหมายในแง่บวกคือการใชอุ้ปมา

เพ่ือแสดงการกล่าวชม มกัพบใชเ้ม่ือผูข้บัร้องตอ้งการกล่าวอวยพรกบัผูฟั้ง ดงัตวัอยา่ง 
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บทร้อง: ใหสุ้ขสมบูรณ์พูนผลเจริญลน้ลาภยศ  ใหล้ือชาปรากฎรวยลาภยศแพรพรรณ 

  จะลงทุนหุน้ส่วนหรือเรือกสวนนาไร่  ให้เจริญรวยร่ํากําไรดั่งน้ําไหลในลําธาร 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

   จากตัวอย่างแม่เพลง  เปรียบความรํ่ ารวยเหมือนกับ  การไหลของ

กระแสนํ้ าในลาํธาร เพ่ืออวยพรใหแ้ก่ผูช้มลาํตดัมีฐานะรํ่ ารวยอยูต่ลอดเวลามิไดข้าด  

 

 2.2.1.2 ความหมายในแง่ลบ ความหมายในแง่ลบคือการใชอุ้ปมา

เพ่ือแสดงการต่อว่า มกัพบใชเ้ม่ือผูข้บัร้องตอ้งการกล่าวถอ้ยคาํเชิงประชด เสียดสีนกัแสดงฝ่ายตรง

ขา้ม ดงัตวัอยา่ง 

 

 (1)บทร้อง:คนน้ีหรือช่ือเจา้ต๋อยหนูอยา่ทาํปากพล่อยกบัเขาไม่ได ้ เขาเป็นลาํตดัผูช้ายแหมลวดลายเขาดีจริง 

เขาเป็นลาํตดัอยูใ่กลศ้รีธญัญา  ดูหน้าแฉล้มแฉล้มฉันยงัไม่เหน็บแนมน่ังหน้าแหลมเหมือนหน้าลิง 
 

 (2) บทพูด(หวานเยน็): หน้าไม่เห็นเหมือนพ่อเลย 

           (ศรีนวล):  เป็นไง 
           (หวานเยน็): พ่อหน้ายงักะมัง ลูกหน้ายงักะลูกหนําเล้ียบ เล้กเล็ก 

           (ศรีนวล):  ไม่เหมือนกัน 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

(3) บทร้อง: พระเอกพระรองมองมองแลว้หมัน่ไส้ ถา้ผิดพลาดตอ้งขออภยัฉันเกลียดนิสัยพ่อณรงค์ 

 นายณรงคน์นบุรีอีตาคนน้ีแน่นกัหรือ ร้องพึมพํารํากระพือตัวแข็งทื่อเหมือนเสาธง 

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี) 

 

  จากตวัอยา่ง(1) และ (2) แม่เพลงเปรียบเทียบใบหน้าของพ่อเพลงคือต๋อย 

ว่าใบหนา้แหลมเหมือนใบหนา้ของลิง และเปรียบเทียบพาดพิงถึงบิดาของพ่อเพลง(ต๋อย)ในท่ีน้ี คือ 

หวงัเต๊ะ ว่าหวงัเต๊ะใบหนา้ใหญ่เหมือนกบักะละมงั ส่วนพ่อเพลงซ่ึงเป็นลูกนั้นมีขนาดใบหน้าเล็ก
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มากเหมือนกบัลูกหนาํเล้ียบ ลูกหนาํเล้ียบ คือ ลูกสมอจีนดองเค็ม(พจนานุกรมฉบบัมติชน, 2547: 

906) และตวัอยา่ง(3) เปรียบเทียบรูปร่างของพ่อเพลงคือนายณรงค ์ว่าท่าทางการแสดงลาํตดัตวัแข็ง

ท่ือเหมือนเสาธง  

 

 (4) บทร้อง: คนน้ีกย็ยีวนช่ือศรีนวลหรือเน้ือเยน็ ดูผมแข็งเหมือนขนเม่นน่ากลัวคงเหม็นน่าดู 
(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

(5) บทสร้อยเพลง: ยาลาลาลา้ลาลาล่า  เฮฮาไม่น่าจะดู 

  ช่อมะกอกดอกกระดงังา ฟังลําคําว่าเหมือนถูกปาด้วยตะปู 
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

   จากตัวอย่าง(4) และ(5) พ่อเพลงใชอุ้ปมาเพ่ือเปรียบเทียบเส้นผมของ    

แม่เพลงนั้นมีลกัษณะ ว่าแข็งมากเหมือนกบัขนของตวัเม่นซ่ึงลาํตวัของเม่นนั้นมีขนแหลมแข็ง และ

เปรียบเทียบ “ลาํ”ในท่ีน้ีคือถอ้ยคาํเน้ือร้อง และคาํว่า “คาํว่า”ในท่ีน้ีหมายถึง ถอ้ยคาํท่ีแม่เพลงเจตนา

แสดงการต่อว่านั้น ทาํใหพ่้อเพลงรู้สึกเจ็บใจเหมือนกบัถกูตะปูทิ่ม 

 

 2.2.2 การใช้อปุลกัษณ์ 
 ชุมสาย สุวรรณชมภู (2553: 53) ไดใ้หค้วามหมาย อุปลกัษณ์(metaphor)ไวว้่า 

 

การเปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่า สิ่ งหน่ึงเ ป็นอีกสิ่ งหน่ึง โดยใช้ค ําแสดงการ

เปรียบเทียบว่า “เป็น” หรือ “คือ” ความหมายจึงลึกซ้ึงกว่าอุปมา เช่น ลูกคือดวงตาดวงใจของพ่อ

แม่ ...และอุปลกัษณ์อีกประเภทหน่ึงท่ีใชก้นัมากในวรรณคดีและสํานวน คือ อุปลกัษณ์โดยนัย

(implicit metaphor)ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบคลา้ยอุปลกัษณ์(metaphor) แต่ต่างกนัตรงท่ีอุปลกัษณ์

โดยนยัจะไม่ปรากฏคาํเช่ือมแสดงการเปรียบเทียบ “เป็น ” หรือ “คือ ” อยู่ในขอ้ความ โดยยกมา

แต่สิ่งท่ีนาํไปเปรียบเทียบใหผู้อ้่านตีความเอาเองว่าสิ่งท่ีนาํไปเปรียบนั้นคืออะไร โดยสังเกตจาก

เน้ือความในปริบท เช่น  “เขาไม่ยอมทําอะไรเลย รอให้ราชรถมาเกยหรืออย่างไร” คาํว่า        

“ราชรถมาเกย” หมายถึง โชคดีมาถึงเขา้เอง โชคดีมาถึงโดยไม่รู้ตวั ประสบโชคดีทั้ งๆท่ีไม่ได้

ขวนขวายหรือไม่ไดท้าํอะไรเลย 
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 จากการศึกษาการใชอุ้ปลกัษใ์นการแสดงลาํตดั พบว่า อุปลกัษณ์ท่ีนาํมาใชส่ื้อสาร

นั้ นเกิดจากการใช้ภาษาในเชิงเปรียบเทียบ โดยอาจจะมีหรือไม่มีการใช้ค ําเช่ือมท่ีแสดงการ

เปรียบเทียบ คือ คาํว่า “เป็น” หรือ “คือ” เพ่ือนาํมาใชส่ื้อความในลกัษณะของการกล่าวชมและการ

ต่อว่า การใชอุ้ปลกัษณ์ในการแสดงลาํตดัพบว่ามีการใชอุ้ปลกัษณ์ท่ีมีคาํแสดงการเปรียบเทียบ และ

การการใชอุ้ปลกัษณ์โดยนยัเพ่ือใชเ้รียกขานนกัแสดงฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ดงัน้ี 

 

  2.2.2.1 การใช้อุปลกัษณ์  การใช้อุปลกัษณ์ในท่ีน้ีคืออุปลกัษณ์ท่ีมีคาํว่า 

“เป็น” แสดงการเปรียบเทียบ ดงัตวัอยา่ง 

 

บทร้อง: ไม่คล่องไม่แคล่วบอกแลว้นะคุณ  ลาํตดัวยัรุ่นยงัไม่คุน้ทาํนอง 

 ผมรู้สึกนึกประหม่านานนานจะมาใหท่้านชม ท่านใหอ้ภยัแก่กระผมกถ็ือเป็นร่มโพธ์ิทอง 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ นกัแสดงชายใชอุ้ปลกัษณ์คาํว่า “ร่มโพธ์ิทอง” เปรียบผูช้มการ

แสดงกบัตน้โพธ์ิซ่ึงเป็นตน้ไมท่ี้พระพุทธเจา้ตรัสรู้ ว่าผูช้มนั้นเป็นผูท่ี้ใหก้ารอุปถมัถค์ ํ้ าชู เพ่ือแสดง

การถ่อมตนใหผู้ช้มรู้สึกเอน็ด ูและแสดงใหเ้ห็นถึงการใหเ้กียรติผูช้ม 

 

  2.2.2.2 การใช้อุปลกัษณ์โดยนัยเพือ่ใช้เรียกขานพ่อเพลงและแม่เพลง การ

ใชอุ้ปลกัษณ์โดยนยัในท่ีน้ี คือ การใชอุ้ปลกัษณ์ท่ีไม่มีคาํแสดงการเปรียบเทียบ เพ่ือนาํใชเ้รียกขาน

พ่อเพลงและแม่เพลง ดว้ยการเปรียบเทียบร่างกายของพ่อเพลงแม่เพลงกบัดอกไม ้ตน้ไม ้อวยัวะ

ร่างกายและส่ิงของ ใหเ้ห็นลกัษณะเด่นของพ่อเพลงแม่เพลง การใชอุ้ปลกัษณ์ดงักล่าวเพ่ือส่ือความ

ในลกัษณะของการชม และการต่อว่า ดงัน้ี 

   1.  การใช้อุปลักษณ์โดยนัยเมื่อต้องการกล่าวถึงพ่อเพลง จาก

การศึกษาพบว่า อุปลกัษณ์โดยนยัท่ีใชส่้วนใหญ่จะข้ึนตน้ดว้ยคาํว่า “พ่อ” แลว้มีคาํขยายความ ไดแ้ก่ 

คาํว่า พ่อเตยตน้ตํ่า พ่อเมด็มะยม พ่อแพรไหมพรม พ่อแพรศรีไพร พ่อพุ่มพวง เป็นตน้ และมีการใช้
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ช่ือสตัวเ์ป็นอุปลกัษณ์เรียกขานนักแสดงฝ่ายชาย อุปลกัษณ์โดยนัยเม่ือตอ้งการเรียกขานพ่อเพลง 

ผูใ้ชคื้อแม่เพลงจะใชเ้ม่ือตอ้งแสดงการต่อว่า ดงัตวัอยา่ง 

 

 (1) บทร้อง: เคารพสานตามคิด ตอ้งลองสะกิดดูหน่อย พ่อเน้ือนุ่มหนุ่มนอ้ย มานัง่ปล่อยอารมณ์ 

 มานัง่กนัหนา้ระเหย ชะนะพ่อเตยต้นต่ํา สุภสร้อยถอ้ยคาํ มีทั้งขาํทั้งคม 

  ในคืนน้ีหนอนายจะเอายงัไงกนัแน่ ใครพลาดท่าจะตอ้งแพซ้ะแลว้พ่อแพรไหมพรม 

  ใครเพลี่ยงพลํ้ าซํ้ าส่งไล่ออกจากวงไปเลย พ่อรูปงามทรามเชยตอ้งเออ้ระเหยลอยลม 

  ตามธรรมดาลาํตดัเขาเลือกคดัเอามาว่า  ถา้ใครเปลี้ยเสียท่าวนัน้ีตอ้งว่าเสียใหจ้ม 

  ถา้ใครเปลี้ยเสียท่าวนัน้ีตอ้งว่าเสียใหเ้ขด็ วนัน้ีตอ้งปล่อยทีเดด็เสียแลว้พ่อเม็ดมะยม 

(งานหา้ธนัวามหาราช จ.นครสวรรค)์ 

 

    จากตัวอย่างข้างต้น นักแสดงหญิงใช้อุปลกัษณ์เพ่ือต้องการ

กล่าวถึงนักแสดงชายในลกัษณะการต่อว่า พบคาํว่า “พ่อเตยต้นตํ่า” กล่าวเปรียบเทียบต้นไมก้ับ

รูปร่างว่าเป็นผูช้ายท่ีมีรูปร่างเต้ีย เหมือนกบัตน้เตยซ่ึงเป็นตน้พนัธุไ์มพุ่้มเป็นกอๆขนาดลาํตน้เต้ีย คาํ

ว่า “พ่อแพรไหมพรม” กล่าวเปรียบเทียบกบัส่ิงของเพ่ือใชใ้นความหมายเชิงเสียดสีประชดประชนั

ว่าเป็นชายท่ีไม่หล่อ ไม่สง่างามหรือไม่น่ามอง เพราะคาํว่า “แพร”เป็นช่ือของเน้ือผา้ท่ีมีความมนั

วาวและสวยงาม เช่นเดียวกบัคาํว่า “ไหมพรม” เป็นช่ือผา้ขนสตัว ์ผูท่ี้สวมใส่จะรู้สึกสบายและแสดง

ถึงฐานะของผูส้วมใส่ทาํใหบุ้คคลิกของผูใ้ส่ดูน่ามองหรือสง่างาม ส่วนคาํว่า “พ่อเม็ดมะยม” กล่าว

เปรียบเทียบผลไมคื้อลูกมะยมกบัอวยัวะในร่างกายคือ หัวนมของผูช้าย ซ่ึงความหมายในท่ีน้ี

อาจจะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในการรับรู้ทางภาษาของผูฟั้งในแต่ละวยั  

 

 (2) บทสร้อยเพลง:    โพระดกโอเ้จา้นกเอ้ียงโครง 
   อยา่ทาํลาํพองโผผิน ผลดัตนหล่นดินเด๋ียวไม่ไดบิ้นกลบัดง 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

                                                             


 ความหมายดงักล่าวไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูช้มการแสดงท่ีเป็นรุ่นอาวโุสทั้งหญิงและชายบางคนท่ีมีความ

เขา้ใจตรงกนั และสมัภาษณ์นกัแสดงคือ นางศรีนวล ขาํอาจ ส่วนความหมายอ่ืนๆนั้นบางคนบอกวา่น่าจะเกีย่วกบัใบหน้า และ

ผูช้มบางคนกไ็ม่รู้วา่คาํดงักล่าว หมายถึงอะไร โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นและวยัเด็ก 
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 (3) บทร้อง(ปาตี) :  แม่ศรีนวลเขาขอใหม้าล่อตะเข้ หนูยอมโอเคไม่ไดอ้ะไร 

   คืนไหนเล่นดีกมี็ค่าตวั  คืนไหนเล่นชัว่ค่าตวัไม่ได ้

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าขา้ม จ.ฉะเชิงเทรา) 

 

    จากตวัอยา่ง(2) และ(3)  พบการใชอุ้ปลกัษณ์โดยนัยท่ีตอ้งอาศยั

บริบทในการตีความจึงจะทราบว่านักแสดงหญิงใช้ช่ือสัตว์ต่างๆเป็นอุปลกัษณ์โดยนัยเรียกขาน

นกัแสดงฝ่ายชาย เพ่ือต่อว่านกัแสดงชาย จากตวัอยา่ง(2) พบช่ือนก คาํว่า “โพระดก” และคาํว่า “นก

เอ้ียงโครง” นกโพระดก คือ ช่ือวงศน์กชนิดหน่ึง ตวัป้อม มีหลากสีในตวัเดียวกนั ปากแหลมแข็ง 

กินผลไม ้มีหลายชนิด เช่นโพระดกคอสีฟ้า โพระดกคางแดง.(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542:  806)  และ 

นกเอ้ียงโครง คือช่ือวงศน์กชนิดหน่ึง เรียกว่า นกเอ้ียงหรือนกกิ้งโครง ตวัสีนํ้ าตาล หัวและคอสีดาํ 

ปากและขอบตาสีเหลือง,เอ้ียงหรือเอ้ียงสาริกาก็เรียก.(พจนานุกรมมติชน, 2547:  869) และนกทั้ง

สองชนิดน้ีก็ชอบส่งเสียงร้องดงัไปไกล เม่ือถึงฤดูผสมพนัธ ์การใชช่ื้อนกโพระดกและนกเอ้ียงโครง

เปรียบเทียบนกัแสดงชายเป็นนกซ่ึงเป็นสัตวปี์กท่ีมีขนาดเล็กแลว้เม่ือบินออกจากรังมายงัถิ่นอ่ืนๆ

แลว้แสดงกิริยาลาํพอง อวดดีในพ้ืนท่ีต่างถิ่นอาจจะไม่มีโอกาสไดก้ลบัรังจากขอ้ความเตือนท่ีว่า 

“อยา่ทาํลาํพองโผผนิ พลดัตนหล่นดินเด๋ียวไม่ไดบิ้นกลบัดง”  และจากตวัอยา่ง(3) พบคาํว่า “ตะเข”้ 

หรือ“จระเข”้ ซ่ึงจระเขคื้อ สัตวเ์ล้ือยคลานขนาดใหญ่ในวงศ ์Crocodylidae อาศยับริเวณป่าริมนํ้ า 

หนงัเป็นเกลด็แข็ง ปากยาวและปลายปากนูนสูงข้ึนเป็นช่องเปิดของรูจมูก เรียกว่า กอ้นข้ีหมา หาง

แบนยาวใช้โบกว่ายนํ้ า  มักหากินในนํ้ า  ซ่ึง เรียก อีกช่ือว่ า  ตะเข้ หรือ  อ้ายเข้ ก็ใช้เ รียก .

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542:  290) โดยนาํคาํว่า “ตะเข”้มาใชเ้รียกแทนนักแสดงฝ่ายชายซ่ึงเป็นสัตว์

ประเภทสตัวเ์ล้ือยคลานท่ีมีลกัษณะลาํตวัประเภทเดียวกบั “ตวัเห้ีย” และ “ตวัตะกวด” แต่ตวัเห้ียและ

ตวัตะกวดจะมีขนาดลาํตวัเล็กกว่าจระเข ้การนําช่ือสัตว์มาเปรียบเป็นนักแสดงฝ่ายชาย เพ่ือส่ือ

ความหมายใหม่ในลกัษณะการต่อว่า ดว้ยเหตุท่ีคนไทยเช่ือว่า หากสัตวป์ระเภทน้ีข้ึนเรือนใครแลว้

จะเกิดความอปัมงคลข้ึน(รุ่งอรุณ ฑีฆชุณหเถียร, 2529: 112)  
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   2. การใช้อุปลักษณ์โดยนัยเพื่อต้องการเรียกขานแม่เพลง  จาก

การศึกษาพบว่าอุปลกัษณ์ท่ีใชส่้วนใหญ่จะข้ึนตน้ดว้ยคาํว่า “แม่”แลว้มีคาํขยายความไดแ้ก่คาํว่า   

แม่ช่อเรณู แม่นิ่มอนงค์ แม่เน้ืออุ่นบุญชู แม่ดารา แม่โฉมศรี แม่จอมขวญั แม่แพรศรีจนัทร์ แม่      

ใบบวับก แม่นกหวัขวาน และแม่ยอดชู ้หรืออาจจะไม่ข้ึนตน้ดว้ยคาํว่า “แม่” ไดแ้ก่ คาํว่า เน้ือเยน็ 

การใชอุ้ปลกัษณ์โดยนยัดงักล่าวส่วนใหญ่นกัแสดงชายใชเ้พ่ือตอ้งการเก้ียวฝ่ายหญิง  เพ่ือแสดงการ

ช่ืนชม และเพ่ือใชแ้สดงการต่อว่าเม่ือฝ่ายหญิงไม่สนใจฝ่ายชาย ดงัตวัอยา่ง 

  

(1) บทสร้อยเพลง: ยาลาลาลา้ลาลาล่า  เฮฮาไม่น่าจะดู 

   ช่อมะไฟใบมะฝ่อ  เสนาะจริงหนอแม่ช่อเรณู 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

   

(2) บทสร้อยเพลง: มาประสบพบพา  แม่ดาราตวัยง 

   สองแกม้แยม้ยิ ้ม  ดูจิ ้มลิ ้มแม่น่ิมอนงค์ 

 บทร้อง : แม่เน้ืออุ่นบุญชูพี่อยากจะรู้เร่ืองราว เธอมีคู่กนัมาหรือเปล่าหรือยงัเป็นสาวทั้งทรวดทรง 

  ดูสมส่วนอว้นป๋ีดูราศีผุดผ่อง  ชั้นแรกประสบพบนอ้ง เล่นเอาสมองชกัมึนงง 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

  

(3) บทร้อง: แม่คนน้ีกย็ยีวนช่ือศรีนวลหรือเน้ือเยน็ ดูผมแขง็เหมือนขนเม่นน่ากลวัคงเหมน็น่าดู 

  (งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

    จากตวัอย่าง(2) ทั้ งบทร้องและบทสร้อยเพลง นักแสดงชายใช ้

อุปลกัษณ์เม่ือตอ้งการใชเ้รียกขานนกัแสดงหญิงในลกัษณะการกล่าวชม จากตวัอย่าง(1)พบการใช้

อุปลกัษโ์ดยนัยคาํว่า “แม่เรณู” กล่าวเปรียบเทียบแม่เพลงกบัส่วนประกอบของดอกไมว้่าเป็นคน

น่ารัก น่าทะนุถนอม  และตวัอยา่ง(2) พบการใชอุ้ปลกัษณ์โดยนยัคาํว่า “แม่ดารา” กล่าวเปรียบเทียบ

กบัดาวสาํหรับใชเ้รียกผูแ้สดงท่ีมีความสามารถทางการแสดง คาํว่า “แม่นิ่มอนงค”์ และคาํว่า “แม่

เน้ืออุ่นบุญชู” กล่าวเปรียบเทียบแม่เพลงกบัร่างกายว่าเป็นคนท่ีร่างกายนุ่มนิ่ม มีผวิเน้ืออุ่นซ่ึงน่าดูแล  
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ส่วนตวัอย่าง(3) พบการใชอุ้ปลกัษณ์โดยนัยคาํว่า “เน้ือเยน็” กล่าวเปรียบเทียบกบัร่างกายซ่ึงจาก

บริบทมีความหมายเชิงประชดประชนั เพ่ือตอ้งการต่อว่านกัแสดงหญิง 

 

 (4) บทร้อง: พูดถึงจงัหวะวาตูซ่ีพี่ต๋อยน้ีแกแชมเป้ียน  ขนาดหนุ่มหนุ่มเซียนเซียนน่ียงัเฆ่ียนแกไม่ลง 

  เด๋ียวน้ีเขาไดจ้งัหวะใหม่เธอรู้ไหมแม่จอมขวัญ ของไวพจน์เพชรสุวรรณคือสาละวนัเต้ียลง 

(งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ จ.สมุทรปราการ) 

 

    จากตวัอย่าง(4) นักแสดงหญิงใชอุ้ปลกัษณ์โดยนัย เพ่ือตอ้งการ

กล่าวถึงนกัแสดงหญิงดว้ยกนัในลกัษณะยกย่องพบคาํว่า “แม่จอมขวญั” กล่าวเปรียบเทียบว่าเป็น

หญิงท่ีมีมิ่งขวญัอยา่งยิง่ 

    

 2.2.3 การใช้อ้างถึง 
 ชุมสาย สุวรรณชมภู (2553: 56) ได้ให้ความหมาย การอา้งถึง(allusion)ว่า “คือ 

การอ้างถึงหรือการท้าวความ กล่าวคือการอ้างอิงถึงบุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ในวรรณคดีอ่ืนๆ” ใน
การแสดงลาํตัดพบ การอา้งถึงตัวละครหญิงและชายในวรรณคดีและนิทานพ้ืนบ้าน มีการยก

เร่ืองราวบางส่วนของตวัละครมาเป็นอุทาหรณ์สอนผูช้ายและผูห้ญิง เพ่ือเป็นอุทาหรณ์แก่ผูช้มการ

แสดง และใหแ้ง่คิดเชิงสัง่สอนผูช้ายในเร่ืองการเลือกภรรยาท่ีไม่ดีและดี และยงัสอนผูห้ญิงว่าควร

ประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพ จึงจะทาํใหชี้วิตครอบครัวมีความสุข ตวัละครหญิงท่ีอา้งถึง

เป็นภรรยาไม่ดีไดแ้ก่ นางกากี นางเมรี นางโมรา นางวนัทอง และตวัละครหญิงท่ีเป็นภรรยาท่ีดี คือ

นางรจนา ดงัตวัอยา่ง 
 

 (1) บทร้อง: ผูช้ายมีสิทธิ อยา่คิดสั้นสั้น หาเมียเช่ือมัน่ ตามวรรณคดี 

 ตามวรรณคดี เขามีหลายอยา่ง อยา่หาคู่สร้าง เหมือนนางกากี 

 ท่านทา้วพรหมทตั ตอ้งมาตดัสัมพนัธ์ ครุฑาพาทนั เยย้หยนัอปัปรีย ์

 เจา้ครุฑรอบคอบ ผวัชอบสกา หาญหกัลกัพา ภรรยาเขาหนี 

 ภรรยากากี กมี็สันดาน ครุฑาพาผ่าน วิมานฉิมพลี 

 ถา้ไดคู่้สร้าง เหมือนดงัท่ีว่า ตอ้งเชด็นํ้ าตา ภรรยาเขาหนี 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 
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 จากตวัอยา่ง(1) ตวัละครหญิงท่ีอา้งถึงเป็นภรรยาไม่ดี คือ นางกากี ในเร่ืองกากี มา

เป็นอุทาหรณ์ผูห้ญิงท่ีมีจิตใจไม่หนักแน่น ทาํให้ต้องตกเป็นภรรยาของคนอ่ืน แต่เน้ือหาก็มิได้

ตาํหนิเฉพาะผูห้ญิง ยงัตาํหนิฝ่ายชายคือ ทา้วพรหมทตั ท่ีมีจิตใจไม่หนักแน่นและไม่เอาใจใส่ดูแล

นางกากีเท่าท่ีควร เพราะห่วงแต่การชอบเล่นสกา ส่วนพญาครุฑก็มีนิสัยไม่ดีลกัพาภรรยาของคน

อ่ืนมาเป็นของตวัซ่ึงเป็นการประพฤติผิดศีลขอ้ 3 จากการอา้งถึงเร่ืองราวของตวัละครท่ีผูช้มการ

แสดงอาจจะเคยไดย้นิไดฟั้ง ประกอบกบัพ่อเพลงแม่เพลง เลือกลกัษณะของ กลอนโขยกท่ีจาํนวน

คาํแต่ละวรรคสั้น จงัหวะขบัร้องก็กระชบั และมีทาํนองท่ีใชเ้คร่ืองดนตรีใชป้ระกอบจงัหวะ จึงทาํ

ใหผู้ช้มการแสดงไดรั้บความรู้และขอ้คิด นอกเหนือจากความบนัเทิงเพียงอยา่งเดียว 

  

(2) บทร้อง: ถา้ไดส้มหวงัอยา่งว่าแม่รจนาเน้ือเหลือง ถึงถูกขบัออกจากเมืองถอดรูปไดเ้ร่ืองทั้ งตาปี 

 ถึงเราจะเป็นเงาะป่าแม่รจนากไ็ม่ขดั  แม่โฉมสอางคน์างกษตัริยย์งัปรนิบติัสามี 

 ขอวิงวอนตอนสุดทา้ยเพื่อเพื่อนชายทุกทุกท่าน จะหาคู่อยูร่่วมกนัเลือกตามวรรณคดี 

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี) 

 

จากตวัอยา่ง(2) ตวัละครหญิงท่ีอา้งถึงคือ นางรจนา เป็นตวัอยา่งของผูห้ญิงท่ีผูช้าย

ควรจะเลือกมาเป็นภรรยา ซ่ึงเป็นผูห้ญิงท่ีไม่มองคนท่ีรูปร่างหน้าตา นางดูแลปรนนิบติัสามีเป็น

อยา่งดี และตอนสุดทา้ยยงัเนน้ย ํ้ าใหผู้ฟั้งท่ีเป็นผูช้ายเลือกภรรยาอยา่งตวัละครหญิงในวรรณคดี  

 

อน่ึงการยกตวัอยา่งวรรณคดี แสดงใหเ้ห็นถึงการนาํความรู้ทางวรรณคดีมาปรับใช้

กบัแสดงลาํตดั เพ่ือสอดแทรกแง่คิดคติเตือนใจจากการยกตวัอย่างเร่ืองราวท่ีเป็นอุทาหรณ์ ทาํให้

ผูฟั้งเห็นไดช้ดัแจง้ยิง่ข้ึน 

 

จากการศึกษาลกัษณะการใชภ้าษาในการแสดงลาํตดั จะเห็นไดว้่า การแสดงลาํตดัจะ

เนน้การขบัร้องเป็นรูปแบบการดาํเนินการแสดงส่วนใหญ่ จึงทาํให้ภาษาท่ีใชใ้นการขบัร้องนั้นมี

รายละเอียดของลกัษณะการใชภ้าษามากกว่าการพูด โดยเฉพาะกลอนประเภทต่างๆท่ีการแสดง     
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ลาํตดันาํมาใชข้บัร้องในเพลงต่างๆ กลอนท่ีใชใ้นเพลงลาํตดัและเพลงพื้นบา้นก็มีฉันทลกัษณ์บาง

ประการท่ีเหมือนและแตกต่างกนั ทาํให้นักแสดงรวมทั้ งผูช้มการแสดงสามารถเขา้ใจเน้ือหาท่ี

ปรากฏในกลอนประเภทต่างๆได้ง่ายข้ึนและไม่ซับซ้อน  อีกทั้ งยงัทาํให้เห็นถึงการคิดประดิษฐ์

กลอนหัวเดียวให้เป็นกลอนท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตนได้แก่  กลอนเพลงลาํตัดท่ีประกอบด้วย    

กลอนเดินสิบ กลอนเดินแปด กลอนโขยก และกลอนต่อ โดยเฉพาะกลอนเดินสิบท่ีมีการใชจ้าํนวน

คาํในแต่ละวรรคมากท่ีสุดสามารถบรรจุคาํไดม้ากกว่า 10 ข้ึนไป รวมทั้ งกลอนเพลงพ้ืนบา้นต่างๆ

ได้แก่ กลอนเพลงพวงมาลยั กลอนเพลงฉ่อย และกลอนเพลงอีแซว นอกจากน้ียงันํารูปแบบ      

ฉันทลกัษณ์ของกลอนสุภาพมาใชข้บัร้องเป็นกลอนเพลงไทยเดิมและกลอนเพลงแหล่ อย่างไรก็

ตาม กลอนประเภทต่างๆท่ีพบใชใ้นการแสดงลาํตดัก็สามารถปรับเปล่ียนจาํนวนคาํ การลงจงัหวะ 

และการรับส่งสัมผสั ผูข้บัร้องก็สามารถใช้กลอนเหล่าน้ีร่วมกันได้ สอดคลอ้งกับคาํกล่าวของ        

สุกญัญา สุจฉายา(2548)กล่าวถึง การใชก้ลอนหัวเดียวสามารถใชร้้องกลอนเพลงอ่ืนๆได ้เพียงแต่

จบัจงัหวะของการกลอนแต่ละเพลงก็สามารถแตกเพลงหรือต่อเพลงไดเ้กือบทุกเพลง   

ลกัษณะการใชภ้าษาทั้ งดา้นคาํและการใชภ้าพพจน์ พบว่าการขบัร้องนั้นกลอนเพลง   

ลาํตดัจะนิยมใชภ้าษาท่ีเนน้ความไพเราะทั้ งเสียงและความหมาย จงัหวะ และความสละสลวยของ

ถอ้ยคาํ ทั้งการใชค้าํสมัผสั คาํซํ้ า คาํซอ้น การซํ้ าคาํ การซํ้ าขอ้ความ การใชอุ้ปมา การใชอุ้ปลกัษณ์ 

และการอา้งถึง เพ่ือจะไดน้าํเสนอรายละเอียดเน้ือหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผูช้มโดยตรง ทั้งการอวยพร การ

ทกัทาย การแนะนาํ เป็นตน้ อีกทั้ งกลอนเพลงลาํตดัสามารถใส่รายละเอียดของเน้ือหาไดม้ากกว่า 

โดยเฉพาะกลอนเดินสิบ  

ส่วนกลอนเพลงพ้ืนบ้านอ่ืนๆ นอกจากความสละสลวยของการใช้คาํต่างๆแลว้ ยงั

สอดแทรกการใชค้าํสองแง่สองง่าม ทั้งน้ี เพ่ือเพิ่มความขบขนัและความสนุกสนานผนวกกบัเร่ือง

เพศ ร่วมดว้ยการใชเ้คร่ืองดนตรีประกอบการขบัร้อง อีกทั้งยงัเปิดโอกาสใหผู้ช้มการแสดงไดมี้ส่วน

ร่วมกบัการแสดงจากเทคนิควิธีการใชค้าํสองแง่สองง่าม ยิง่ทาํใหก้ารแสดงลาํตดัสนุกสนานยิง่ข้ึน 

 

อน่ึง จากการศึกษาลกัษณะการใชภ้าษาในการแสดงลาํตดั พบว่าการแสดงลาํตดันั้นมี

การใชว้ิธีการซํ้ าหลายวิธี ทั้งการใชค้าํซํ้ า การซํ้ าคาํและการซํ้ าขอ้ความ วิธีการซํ้ าดงักล่าว เพ่ือแสดง
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ให้เห็นถึงการใช้ปฏิภาณไหวพริบอนัฉับไวในการโต้ตอบของพ่อเพลงและแม่เพลง ท่ีสามารถ

นาํเอาถอ้ยคาํหรือขอ้ความท่ีพ่อเพลงหรือแม่เพลงอีกฝ่ายร้องส่งมาเรียบเรียงใหม่แลว้แกไ้ขหรือ

เปล่ียนคาํใหม่บางคาํเป็นบทร้องของตนเอง ทาํให้ผูช้มการแสดงรู้สึกเหมือนพ่อเพลงและแม่เพลง

กาํลงัขบัร้องแบบดน้กลอนสดโต้ตอบกนั นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นถึงความงามทางวรรณศิลป์ 

แมว้่าจะมีการใชค้าํหยาบ คาํสองแง่สองง่าม แต่ภาษาท่ีใชก้็ยงัมีการใชค้าํสัมผสัคลอ้งจองกนั มีการ

ใชภ้าพพจน์   
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจยัน้ีศึกษาลกัษณะการส่ือสารการแสดงลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะ ศึกษาตามกรอบ

การวิเคราะห์ของทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสารของไฮมส์และซาวิลล์-ทรอยก ์

วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ีเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั โดยศึกษา

รูปแบบและองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั และ

วิเคราะห์การใชภ้าษาในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั สมมุติฐานในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 1) การ

แสดงลาํตัดเป็นสถานการณ์ส่ือสารท่ีประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารหลายเหตุการณ์ท่ีมีการ

เรียงลาํดบัเป็นระบบ 2)เหตุการณ์ส่ือสารในการแสดงลาํตดัแต่ละเหตุการณ์มีองค์ประกอบ 10 

ประการ ไดแ้ก่ ชนิดของเหตุการณ์ หวัขอ้ วตัถุประสงค ์เวลา-สถานท่ี ผูร่้วมเหตุการณ์ รูปแบบการ

ส่ือสาร เน้ือหาการส่ือสาร ลาํดบัวจันกรรม กฎการปฏิสมัพนัธแ์ละบรรทดัฐานของการตีความ และ

3)สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดัส่วนใหญ่เป็นวจันกรรมการต่อว่า 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลการแสดงลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะ จากการแสดงสดตามสถานท่ีต่างๆ

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 จาํนวนทั้งสิ้น 5 คร้ัง ดว้ยการ

บนัทึกเสียงและภาพการแสดงแลว้นาํขอ้มลูการดงักล่าวมาถอดเป็นตวัอกัษรตามภาพและเสียงท่ีได้

จากการบนัทึก และวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร 

 

1. สรุปผลการศึกษา 
ผูว้ิจยันาํขอ้มลูดงักล่าวมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค ์ผลการศึกษาสรุปไดว้่า การแสดง

ลาํตัดของคณะหวงัเต๊ะเป็นสถานการณ์ส่ือสารการแสดงประเภทหน่ึง ซ่ึงมีโครงสร้างของ

สถานการณ์ส่ือสารประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารยอ่ยและเหตุการณ์ส่ือสารหลกัหลายเหตุการณ์ท่ีมี

การเรียงลาํดบัเป็นขั้นตอนอยา่งชดัเจน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานของการศึกษาขอ้ท่ี 
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1 คือ “การแสดงลาํตดัเป็นสถานการณ์ส่ือสารท่ีประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารหลายเหตุการณ์ท่ีมี

การเรียงเป็นระบบ” 

 เกณฑท่ี์ผูว้ิจยัใชจ้าํแนกเหตุการณ์ส่ือสารมีจาํนวน 3 เกณฑ์ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของ

การส่ือสาร เน้ือหาของการส่ือสารและผูร่้วมเหตุการณ์หลกั พบว่าการแสดงลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะ

ประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสารยอ่ยจาํนวนทั้งสิ้น 25 เหตุการณ์เรียงเป็นลาํดบัชดัเจน ไดแ้ก่ (1)การ

โหมโรงกลองรํามะนา(2)การร้องเกร่ินหนา้กลอง (3)นกัแสดงฝ่ายชาย1ร้องออกตวั(4)นักแสดงฝ่าย

ชาย2ร้องออกตวั (5)นกัแสดงฝ่ายชาย3ร้องออกตวั (6)การร้องลอยลง(7)นักแสดงฝ่ายหญิง1ร้องออก

ตวั (8)นกัแสดงฝ่ายหญิง2ร้องออกตวั (9)นกัแสดงฝ่ายหญิง3ร้องออกตวั(10)นักแสดงฝ่ายหญิง4ร้อง

ออกตวั (11)นักแสดงฝ่ายหญิง5ร้องออกตวั (12)นักแสดงฝ่ายหญิง6ร้องออกตวั (13)นักแสดงฝ่าย

หญิง7ร้องออกตวั (14)การร้องแหล่อวยพร (15)การร้องกระทบกระเทียบ,(16)การร้องเก้ียว (17)การ

ร้องแกเ้ก้ียว (18)การร้องว่า (19)การร้องว่าตอบ (20)การร้องด่า (21)การร้องด่าตอบ (22)การร้อง

โต้ตอบผูกเร่ือง (23)การร้องกลอนต่อเบ็ดเตล็ด (24)การร้องหรือกล่าวจบ และ(25)การตีกลอง

รํามะนาจบ  เม่ือพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆพบว่า การแสดงลาํตดัมีวางลาํดบั

บทบาทของผูแ้สดงเป็นลาํดบัตายตวั และมีการวางลาํดบัเน้ือหาเป็นระบบชดัเจนต่อเน่ืองกนั แต่ก็

สามารถยดืหยุน่หรือตดัทอนเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆได ้

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ส่ือสารต่างๆทั้ ง 25 เหตุการณ์มีเหตุการณ์ส่ือสารท่ีจะต้อง

เกิดข้ึนทุกคร้ังเม่ือเกิดสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั ไดแ้ก่ การโหมโรงกลองรํามะนา การร้อง

เกร่ินหนา้กลอง การร้องออกตวัของนกัแสดง การร้องเก้ียว การร้องแกเ้ก้ียว การร้องผกูเร่ือง และจบ

การแสดง   

อน่ึงเม่ือพิจารณาเฉพาะวตัถุประสงค์หลกัของการส่ือสารเป็นเกณฑ์ สามารถจดัรวม

เหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีลักษณะซํ้ ากันและมีว ัตถุประสงค์เหมือนกันทั้ ง 25 เหตุการณ์รวมเป็น

เหตุการณ์ส่ือสารหลกัท่ีใชแ้สดงลาํตดัจาํนวน 6 เหตุการณ์ส่ือสาร ไดแ้ก่ (1)เหตุการณ์ส่ือสารการ

โหมโรงกลองรํามะนา (2)เหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหน้ากลอง (3)เหตุการณ์ส่ือสารการร้อง

ออกตัว (4)เหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพร (5)เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต้ และ

(6)เหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง อย่างไรก็ตาม แมว้่าเหตุการณ์ส่ือสารการร้องแหล่อวยพร
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อาจจะไม่เกิดข้ึนทุกคร้ัง แต่ถือว่ามีความสาํคญัเพราะมีวตัถุประสงค์ของการแสดงหลกัคือการ    

อวยพร อีกทั้งยงัเป็นลาํดบัการแสดงท่ีหวัหนา้คณะใหค้วามสาํคญักบัการแสดงลาํตดั 

ผูว้ิจยันาํเหตุการณ์ส่ือสารหลกัทั้ง 6 เหตุการณ์มาศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของ

เหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน

ขอ้ท่ี 2 คือ “เหตุการณ์ส่ือสารในการแสดงลาํตัดแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารมีองค์ประกอบครบ 10 

ประการ ไดแ้ก่ ชนิดของเหตุการณ์ หัวขอ้ วตัถุประสงค์ กาลเทศะ ผูร่้วมเหตุการณ์ รูปแบบการ

ส่ือสาร เน้ือหาการส่ือสาร ลาํดบัวจันกรรม กฏการปฎิสัมพนัธ์และบรรทัดฐานของการตีความ” 

สามารถจดักลุ่มรูปแบบองคป์ระกอบ 10 ประการของซาวิลล-์ทรอยก ์ออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 

  1. องค์ประกอบที่มลีกัษณะคงที่ทุกเหตุการณ์ส่ือสาร ไดแ้ก่ กาลเทศะ ผูร่้วมเหตุการณ์ และ

กฎการปฏิสมัพนัธ ์เหตุการณ์ส่ือสารในการแสดงลาํตดันั้นทุกเหตุการณ์ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   1.1. กาลเทศะ ทุกเหตุการณ์ส่ือสารจะเกิดข้ึนตามวนัและเวลาท่ีเจา้ภาพ

กาํหนด จะมีการปลกูสร้างเวทีการแสดงของคณะ หรืออาจจะใชเ้วทีของทางคณะเจา้ภาพ  

   1.2 ผูร่้วมเหตุการณ์ ทุกเหตุการณ์ส่ือสารประกอบดว้ยบุคคล2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มนักแสดงกบักลุ่มผูช้มการแสดง กลุ่มนักแสดงประกอบดว้ยกลุ่มนักแสดงชายและนักแสดง

หญิง ซ่ึงนกัแสดงทุกคนจะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นนักแสดงหลกั และลูกคู่ร้องรับ และกลุ่มนักดนตรีจะ

ทาํหน้าท่ีตีเคร่ืองประกอบจงัหวะสําคัญคือกลองรํามะนาจาํนวน 4ใบซ่ึงจะทาํหน้าท่ีแสดงตาม

บทบาทท่ีตนไดรั้บอยูบ่นเวทีการแสดง และกลุ่มผูช้มการแสดงทาํหน้าท่ีรับชมการแสดงลาํตดัอยู่

บริเวณหนา้เวทีการแสดง   

   1.3 กฏการปฏิสมัพนัธข์องกลุ่มนักแสดงท่ีสาํคญัคือนักแสดงตอ้งเช่ือฟัง

และปฏิบติัตามหวัหนา้คณะ กลุ่มนกัแสดงมีพ้ืนท่ีประจาํของตนบนเวทีการแสดง กลุ่มนักแสดงทุก

คนตอ้งรู้จกับทบาทหนา้ท่ีในการแสดงของตนในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารนั้น และนักแสดงสามารถ

ใชค้าํและกิริยาตอ้งห้ามในการแสดงบนเวทีได้ กฏการปฏิสัมพนัธ์ของนักดนตรีกบันักแสดงท่ี

สาํคญัคือนกัดนตรีตอ้งตีกลองรํามะนาก่อนการแสดงลาํตดัจึงจะเร่ิมตน้ได ้และกฎการปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างนกัแสดงกบัผูช้มสามารถ นกัแสดงตอ้งยกยอ่งให้เกียรติและแสดงความสนิทสนมกบัผูช้ม 

และผูช้มการแสดงสามารถมีส่วนร่วมกับการแสดงบนเวทีได้ ได้แก่ การปรบมือ การส่งเสียง

หวัเราะ หรือการมีส่วนร่วมลุกข้ึนร้องรํา เป็นตน้ 
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2.  องค์ประกอบที่มลีกัษณะร่วมกนับางเหตุการณ์ส่ือสารไดแ้ก่ ชนิดของเหตุการณ์ 

รูปแบบการส่ือสาร บรรทดัฐานของการตีความและลาํดบัวจันกรรม สรุปไดด้งัน้ี 

 2.1 ชนิดของเหตุการณ์  ชนิดของเหตุการณ์มี 2 ชนิด คือ การประกาศ

และการแสดง 

 2.2 รูปแบบการส่ือสาร   รูปแบบการส่ือสารสําหรับดําเนินการแสดง

ตั้ งแต่ตน้จนจบการแสดง มีทั้ งการใชว้จันภาษาและอวจันภาษาสลบักนัแสดง วจันภาษาท่ีแสดง

ไดแ้ก่ การขบัร้องและการพดู การขบัร้องเป็นรูปแบบท่ีปรากฏใชเ้กือบทุกเหตุการณ์ส่ือสารยกเวน้

เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนา การขบัร้องของนกัแสดงนั้นเกิดจากวิธีการเตรียมพร้อม

ดว้ยการท่องจาํกลอนและมีดน้กลอนสดแทรก เพลงท่ีใชข้บัร้องมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ เพลงลาํตดั เพลง

พ้ืนบา้นและเพลงไทยเดิม เพลงพ้ืนบา้นท่ีคณะหวงัเต๊ะใชแ้สดง คือ เพลงพวงมาลยั เพลงฉ่อยและ

เพลงอีแซว เทคนิคหรือวิธีการขบัร้องเฉพาะพบ 2 วิธี คือการร้องแกมบังคบั และการหักคอรอ

จงัหวะ การใชว้จันภาษาส่ือสารการแสดงพบใชต้ั้ งแต่เหตุการณ์ส่ือสารการร้องเกร่ินหน้ากลองซ่ึง

เหตุการณ์ส่ือสารน้ีพบการขบัร้องเท่านั้น ส่วนเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั การร้องแหล่อวยพร

และการร้องตอบโตพ้บใชท้ั้งการขบัร้องและการพดู  และอวจันภาษาท่ีพบคือการใชด้นตรี การใช้

ท่ารําและการใชกิ้ริยาท่าท่างอ่ืนๆ เคร่ืองดนตรีท่ีใชส่ื้อสารการแสดง ไดแ้ก่ กลองรํามะนา  ฉิ่ง กรับ

และกลองตะโพน  โดยเฉพาะในเหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนาท่ีจะใชเ้สียงบรรเลง

ดนตรีเพียงอยา่ง ส่วนเหตุการณ์ส่ือสารอ่ืนๆจะใชเ้สียงกลองรํามะนาประกอบการขบัร้อง 

 ทั้ งน้ีลาํดับการแสดงในแต่ละเหตุการณ์ยงัสอดคลอ้งกับรูปแบบการ

ส่ือสารดว้ยการใชเ้พลงต่างๆในแต่ละลาํดบั กล่าวคือ เพลงลาํตดัจะใชส้าํหรับดาํเนินการแสดงใน

เหตุการณ์ส่ือสารช่วงแรก ตั้ งแต่ การร้องเกร่ินหน้ากลอง เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตัว และ

เหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโตช่้วงท่ีเป็นเหตุการณ์ส่ือสารย่อย ไดแ้ก่การร้องเก้ียว ร้องแกเ้ก้ียว 

ร้องว่า ร้องว่าตอบ ร้องด่า และร้องด่าตอบ ซ่ึงเน้ือหาของการส่ือสารในเหตุการณ์ส่ือสารหลกัและ

เหตุการณ์ส่ือสารยอ่ยดงักล่าว จะเป็นเน้ือหาเบ็ดเตลด็ทัว่ไปไม่มีการดาํเนินเร่ือง และในช่วงทา้ยของ

การแสดงจะใช้เพลงพ้ืนบ้านทั้ งเพลงฉ่อยและเพลงอีแซว เน่ืองจากทั้ งสองเพลงมีการดาํเนิน

เร่ืองราวสั้นเป็นชุดๆ จึงทาํให้นักแสดงสามารถโตต้อบต่อกลอนตามทอ้งเร่ืองต่อไปเร่ือยๆ อีกทั้ ง
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สามารถสอดแทรกการใชค้าํสองแง่สองง่ามไดง่้าย ประกอบกบัเพลงขณะขบัร้องจะมีเคร่ืองดนตรี

ประกอบ เหมาะใชแ้สดงการโตต้อบสลบักนัไปมา  

   2.3 บรรทดัฐานของการตีความ บรรทดัฐานของการตีความท่ีสาํคญัคือ 

การแสดงจะเกิดข้ึนหลงัจากเสียงประโคมกลองรํามะนาจบลง การแสดงจะตอ้งมีการแสดงความ

เคารพผูมี้พระคุณก่อนแสดงอยา่งอ่ืน การใชถ้อ้ยคาํแสดงเพ่ือต่อว่า ทั้งคาํหยาบคาย คาํด่า คาํเสียดสี 

คาํประชดประชนั คาํกระทบกระเทียบหรือคาํสองแง่สองง่าม สามารถเกิดข้ึนไดถ้า้ใชบ้นเวทีการ

แสดง  

   2.4 ลาํดบัวจันกรรม  ลาํดบัวจันกรรมในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารนั้นมี

ทั้ งท่ีลาํดับวจันกรรมได้และลาํดับวจันกรรมไม่ได้ เหตุการณ์ส่ือสารท่ีลาํดับวจันกรรมได้คือ

เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนา การร้องเกร่ินหน้ากลอง การร้องแหล่อวยพรและการ

จบการแสดง เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีโครงสร้างการใชว้จันภาษาโดยการขบัร้องและการ

พดูไม่ซบัซอ้นเหมือนเหตุการณ์ส่ือสาร คือ การร้องออกตวัและการร้องตอบโต ้ซ่ึงเป็นเหตุการณ์

ส่ือสารท่ีมีโครงสร้างการใชภ้าษาโดยการขบัร้องและการพดูท่ีซบัซอ้นและเน้ือหาของการส่ือสารก็

มีหลากหลายมากกว่า จึงทาํใหล้าํดบัวจันกรรมเล่ือนสลบักนัไปมาไม่แน่นอน แต่พบวจักรรมหลกั

ในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัพบวจันกรรมหลกั4 วจันกรรมไดแ้ก่ การทกัทาย การเชิญชวน 

การขออภยั และการขอบคุณ และเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้พบวจันกรรมหลกัท่ีปรากฏมาก

ท่ีสุด คือ การต่อว่า รองลงมา คือการเล่าเร่ือง  

   ทั้ ง น้ีว ัจนกรรมส่ือสารส่วนใหญ่ท่ีปรากฏการเกิดซํ้ ามากท่ีสุด  คือ           

วจันกรรมการต่อว่า ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 คือ “สถานการณ์ส่ือสารการแสดง

ลาํตดัส่วนใหญ่เป็นวจันกรรมการต่อว่า”  วจันกรรมการต่อว่าปรากฏใชใ้นเหตุการณ์ส่ือสารการร้อง

ตอบโตม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ เหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวั และการร้องแหล่อวยพร โดยเฉพาะ

ในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องตอบโต ้เน่ืองจากเหตุการณ์ส่ือสารน้ีนักแสดงหญิงและชายจะตอ้ง

สลบักนัขบัร้องดว้ยถอ้ยคาํท่ีมีความหมายในแง่ลบ การสรรหาความไม่ดีของของอีกฝ่ายมาต่อว่า 

เม่ืออีกฝ่ายถกูต่อว่ามาก็รู้สึกไม่พอใจจึงตอ้งสรรหาถอ้ยคาํท่ีส่ือความไม่ดีของอีกฝ่ายมาโตเ้ช่นกนั 

รวมทั้งถอ้ยคาํทาํนองการเก้ียวพาราสีและถอ้ยคาํโวหารพาดพิงไปถึงเร่ืองเพศ  ทาํใหเ้ห็นถึงปฎิภาณ

ไหวพริบในการนาํถอ้ยคาํดงักล่าวมาโตต้อบกนัไดอ้ยา่งสมจริง อาทิ ด่าก็ด่ากนัจริงๆ ผลกัก็ผลกักนั
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จริงๆ แต่ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนคือการแสดง อีกทั้งวจันกรรมการต่อว่า ยงัเป็นวจันกรรมท่ีเร้าอารมณ์ผูฟั้ง 

เพราะผูฟั้งรู้สึกสนุกเม่ือนกัแสดงโดนอีกฝ่ายต่อว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎของการใชภ้าษาถอ้ยคาํเพ่ือ

แสดงการต่อวา่จะเกิดข้ึนบนเวทีการแสดงเท่านั้น นกัแสดงท่ีแสดงก็สามารถนาํถอ้ยคาํเหล่านั้นมา

ใชใ้นทางสร้างสรรค ์ผูช้มจึงไม่ถือโทษโกรธนกัแสดง 

 

  3. องค์ประกอบที่มีลักษณะแตกต่างกันแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร ได้แก่ หัวข้อ 

วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของการส่ือสาร สรุปไดด้งัน้ี 

   3.1 หวัขอ้ หัวข้อ เ ร่ิ มตั้ งแต่  การประกาศเร่ิ มแสดง  การสดุ ดี

พระมหากษตัริย ์การออกมาแสดงตวัของนกัแสดง การอวยพร การตอบโตแ้ละการประกาศจบ  

   3.2 วตัถุประสงค ์ วตัถุประสงค์เร่ิมตั้ งแต่ เพ่ือเร่ิมต้นการแสดง 

เพ่ือเกร่ินนาํการแสดง เพ่ือแสดงตวันกัแสดงทุกคน เพ่ืออวยพรผูช้ม เพ่ือเชิญชวนนักแสดงดว้ยกนั

เองออกมาร้องว่ากลอนโตต้อบกนัและเพื่อแจง้ผูช้มการแสดงว่าจบการแสดง  

   3.3. เน้ือหาของการส่ือสาร  เ น้ื อหาของการ ส่ือสาร เ ร่ิ มตั้ งแ ต่ 

เสียงเพลงบรรเลงเป็นทาํนองออกภาษา ถอ้ยคาํกล่าวสดุดีพระมหากษตัริย  ์การทกัทายด้วยการ

แนะนาํตวัเองของนกัแสดงเป็นหลกั การอวยพรผูช้ม เก่ียวกบัการแสดงความรักของชายหญิง และ

การกล่าวอาํลาผูช้ม  

 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ลกัษณะการใชภ้าษาในการแสดงลาํตดัมีทั้งการพดูและการขบัร้อง การ

ขบัร้องเพลงท่ีใชแ้สดงลาํตดัทั้ งเพลงลาํตดัและเพลงพื้นบา้นแต่งดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทกลอน2 

ประเภท คือกลอนหัวเดียวและกลอนสุภาพ กลอนหัวเดียวแบ่งออกเป็นกลอนหัวเดียวลาํตดัและ

กลอนหวัเดียวเพลงพ้ืนบา้น กลอนหวัเดียวลาํตดัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะคือ กลอนเดินสิบ กลอนเดิน

แปด และกลอนโขยก พบปรากฏใชใ้นเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัและการร้องตอบโตช่้วง

เหตุการณ์ส่ือสารยอ่ยการร้องเก้ียว การร้องแกเ้ก้ียว การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้องด่าและการ

ร้องด่าตอบ อีกทั้งกลอนเดินสิบเป็นกลอนท่ีมีจาํนวนคาํมากท่ีสุด ส่วนกลอนสุภาพจะใชข้บัร้องใน

เพลงไทยเดิมและเพลงแหล่  
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ลกัษณะการใชค้าํ ไดแ้ก่ การใชค้าํสมัผสั การซํ้ าคาํ การซํ้ าขอ้ความ การใชค้าํซํ้ า การใช้

คาํซอ้น การใชค้าํภาษาต่างประเทศ การใชค้าํสองแง่สองง่าม การใชค้าํหยาบ การใชค้าํศพัท์เฉพาะ

และการสร้างคาํศพัท์ใหม่ โดยเฉพาะการใช้คาํสองแง่สองง่ามเพ่ือเล่ียงคาํเก่ียวกับเร่ืองเพศพบ

วิธีการปรากฏคาํสองแง่สองง่ามจาํนวน 6 วิธี ไดแ้ก่ การใชส้ัญลกัษณ์ การเล่ียงคาํแลว้หยุดดว้ยวิธี 

“หกัคอรอจงัหวะ” การใชค้าํผวน การใชบ้ริบทเน้ือหาท่ีมีความหมายสองแง่สองง่าม การใชค้าํท่ีมี

เสียงใกลเ้คียงกบัคาํท่ีมีความหมายเก่ียวกบัเพศ และการใชค้าํศพัท์ช่ือโรคเพื่อส่ือนัยเก่ียวกบัเร่ือง

เพศ และลกัษณะการใชภ้าพพจน์ไดแ้ก่ การใชอุ้ปมา การใชอุ้ปลกัษณ์ และการอา้งถึง โดยเฉพาะ

การใชอุ้ปลกัษณ์พบการใชอุ้ปลกัษณ์โดยนยัเพ่ือใชเ้รียกขานพ่อเพลงและแม่เพลง เพ่ือส่ือความใน

ลกัษณะของการต่อว่าเป็นส่วนใหญ่  

ทั้งน้ีจากการศึกษาลกัษณะการใช้ภาษาในการแสดงลาํตัดแสดงให้เห็นถึงความคิด

สร้างสรรค์ทางภาษาของคณะหวงัเต๊ะ โดยเฉพาะวิธีการใช้คาํสองแง่สองง่าม ท่ีมีวิธีการใช้คาํ

ดงักล่าวหลายวิธี รวมทั้งการใชว้ิธีการซํ้ า ทั้งคาํซํ้ า การซํ้ าคาํ และการซํ้ าขอ้ความ สาํหรับใชใ้นการ

โตต้อบกนัไดอ้ยา่งทนัท่วงที เม่ือฝ่ายหน่ึงร้องกลอนมา อีกฝ่ายก็จะร้องกลอนแลว้แกก้ลบัโดยอาศยั

วิธีการซํ้ าเน้ือเดิมแลว้เปล่ียนหรือแกไ้ขคาํใหม่และมีความหมายใหม่บางถอ้ยคาํ 

 

2. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาการขอ้มูลการแสดงลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะในปัจจุบนั โดยใชแ้นวคิด

ทฤษฎีชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร มีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

 2.1 การแสดงลําตัดมีการผสมผสานการแสดงออกทางศิลปะหลายแขนงทั้ ง
วรรณศิลป์ นาฏศิลป์และคีตศิลป์ ทาํให้เห็นถึงการแสดงท่ีต้องอาศยัศิลปะเก้ือกูลกนัประสาน

สอดคลอ้งกนัทั้ งการร้อง การรํา และการใช้ดนตรี เพ่ือให้การแสดงนั้นมีความสมบูรณ์ในการ

ถ่ายทอดสารไปยงัผูช้มการแสดง และผูช้มการแสดงสามารถซึมซับความบันเทิงเพลิดเพลินทั้ ง

ความคิดและอารมณ์ไดอ้ยา่งสุนทรีตั้งแต่ตน้จนกระทัง่จบการแสดง การแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะจึง

มีการใชศิ้ลปะต่างๆทั้งวรรณศิลป์ นาฎศิลป์และคีตศิลป์ กล่าวคือใชว้รรณศิลป์ในการเขียนบทร้อง 

เลือกใชถ้อ้ยคาํและภาพพจน์ นาฏศิลป์คือการใชท่้าทางการรําอ่อนชอ้ยสวยงามถกูตอ้งตามแบบของ

การแสดงลาํตดั ท่ีเรียกว่า “การรําปักหลกั” และการใชท่้ารําประกอบบทร้องทั้ งท่าพนมมือ ท่าช้ีนิ้ว 
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และคีตศิลป์ มีทั้งการใชเ้คร่ืองดนตรี ไดแ้ก่ การตีกลองรํามะนา ฉิ่ง กรับ รวมทั้ งกลองตะโพน และ

การปรบมือ ประกอบและไม่ประกอบการขบัร้องทาํนองเพลงต่างๆ การสอดประสานกนัของศิลปะ

ทั้ง 3 แขนงดงักล่าวอาจใชพ้ร้อมกนัครบทั้ง 3 แขนง หรือใชส้ลบักนั หรือใชศิ้ลปะแขนงใดแขนง

หน่ึงแสดงเพียงอยา่งเดียว อาทิ ใชคี้ตศิลป์บรรเลงเป็นทาํนองเพลงต่างๆเพียงอย่างเดียว ดงัปรากฏ

ใชใ้นเหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนาสาํหรับเร่ิมตน้การแสดงลาํตดั และการใชท้ั้ งการ

ร้อง การรําและดนตรีประกอบในเหตุการณ์ส่ือสารการร้องออกตวัท่ีนกัแสดงแต่ละคนออกมาแสดง

ทาํใหก้ารแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะน่าสนใจยิง่ข้ึน  

 

 2.2 การแสดงลําตัด แม้จะเป็นการแสดงพืน้บ้านแต่ก็มีระบบระเบียบลําดับขั้นตอนการ
แสดงอย่างชัดเจน ตั้งแต่ลาํดบัขั้นเร่ิมแสดง ดาํเนินแสดงและจบการแสดง แสดงใหเ้ห็นว่าการแสดง

พ้ืนบา้นไทยมิไดไ้ร้ระบบ แต่มีขนบและระบบท่ีชดัเจนของการแสดงเหมือนกบัการแสดงสากล 

อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะการแสดงลาํตดัมีความเป็นวฒันธรรมไทยอยู่อย่างชดัเจน นั ่นคือ การท่ีผูช้ม

การแสดงสามารถมีส่วนร่วมกบัการแสดงบนเวทีได ้ดว้ยการพดูหยอกเยา้ ช่วยลงคาํกลอน ช่วยร้อง

รับบทลกูคู่ ซ่ึงต่างจากการแสดงของตะวนัตกอาทิ ละครเวที ละครบลัเล่ต์ ซ่ึงผูช้มการแสดงไม่มี

โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมโตต้อบกบันกัแสดงโดยตรงขณะท่ีกาํลงัแสดงบนเวทีได ้การแสดงลาํตดัจึง

แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมความประนีประนอมของไทยท่ีไม่เคร่งครัดจนเกินไปแต่ก็มิไดไ้ร้ระบบ 

 

  2.3 การแสดงลาํตดัมกีารปรับตวับางประการเพือ่ให้สามารถดํารงอยู่ภายใต้กระแส
ความเป็นสากล เน่ืองจากปัจจุบนัมีส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมากยิง่ข้ึนอาทิ โทรทศัน์ วิทย ุทาํใหผู้ช้ม

การแสดงสามารถสรรหาความบนัเทิงไดง่้ายข้ึน  ลาํตดัคณะหวงัเต๊ะจึงตอ้งมีการปรับตวั จากการ

สัมภาษณ์หัวหน้าคณะคือ นางศรีนวล ขาํอาจ(2554)ทาํให้ทราบว่า การแสดงของคณะมีวิธีการ

ปรับตวั ดว้ยการปรับวิธีการแสดงและการปรับภาษา การปรับวิธีการแสดง ไดแ้ก่ ประการแรกคือ

การใหน้กัแสดงออกมาแสดงตวัพร้อมกนัเป็นหมู่ เพ่ือเรียกร้องความสนใจจากผูช้ม ประการท่ีสอง 

คือ การปรับเพลงไหวค้รูและเพลงลาจากเดิมมีเน้ือร้องยาวหลายบทก็ปรับดว้ยการไหวค้รูเหลือเพียง 

2-3 บทและพดูอาํลาแทนการขบัร้อง ประการท่ีสามคือ การหยดุจงัหวะความสนุกเม่ือใกลห้มดเวลา

ดว้ยการหยดุเน้ือร้องท่ีกาํลงัขบัร้องใหเ้หมือนกบัการแสดงยงัไม่จบ เพ่ือให้ผูช้มรู้สึกว่ายงัคา้งความ
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สนุกก่อนท่ีจะเร่ิมรู้สึกเบ่ือหน่าย ประการท่ีส่ีคือการท่ีคณะหวงัเต๊ะมีนกัแสดงวยัรุ่นคือ นางสาวปาตี 

นิมา และนกัแสดงรุ่นเยาวคื์อนอ้งมายด(์ด.ญ.นพรัตน์ ศรีนิยม)ร่วมแสดงลาํตดั และการปรับภาษา

โดยการใชภ้าษาองักฤษมาสอดแทรกทั้ งในบทร้องและบทพูด เพ่ือส่ือความหมายให้ชดัเจนและ

เขา้ใจง่าย และเพ่ือสร้างบทตลกเล็กๆน้อยๆจากการใชภ้าษาองักฤษ งานวิจยัของวาสนา  ตน้สารี

(2532) ศึกษาการแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะจากแถบบนัทึกเสียงในช่วงพ.ศ. 2525-2529 ทาํให้ทราบ

ว่า ลาํดบัขั้นตอนการแสดงลาํตดัเดิมจะ เร่ิมตั้ งแต่ การโหมโรงกลองรํามะนา การร้องเกร่ินหน้า

กลอง การร้องไหวค้รู การร้องโตต้อบ และการร้องอาํลา ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลาการแสดงมากกว่า 3 

ชัว่โมง โดยเฉพาะการร้องไหวค้รูซ่ึงพบว่านักแสดงฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะตอ้งสลบักนัขบัร้อง

ก่อน และการร้องอาํลาท่ีจะมีบทร้องยาวหลายบท จนทาํให้การแสดงเยิ ่นเยอ้ หากการแสดงลาํตดั

ดาํเนินขั้นตอนการแสดงเหมือนเดิมก็อาจจะทําให้ผูช้มการแสดงรู้สึกเบ่ือหน่าย ไม่ทันใจ ไม่

เหมือนกบัการชมภาพยนต์ท่ีเสร็จสิ้นภายใน 2 ชัว่โมง ดังนั้นจึงพบว่าการแสดงลาํตัดของคณะ

หวงัเต๊ะในช่วง พ.ศ. 2552-2553 ท่ีเป็นขอ้มลูการวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาการแสดงเพียง 2-3 ชัว่โมง

และมีการการปรับเปล่ียนลาํดบัขั้นตอนการร้องไหวค้รูและการร้องอาํลาใหส้ั้นกระชบัยิง่ข้ึน  ทาํให้

การแสดงไม่ยืดเยื้อ อีกทั้ งช่วงเวลาแสดงไม่เกิน 24.00 น. ซ่ึงยงัเป็นช่วงเวลาท่ีผูช้มการแสดง

สามารถนัง่รับชมไดแ้ละไม่ดึกมากจนเกินเวลาพกัผอ่นของผูช้ม 

  แมว้่าการแสดงลาํตัดของคณะหวงัเต๊ะจะมีการปรับเปล่ียนบางประการ แต่ก็มี

ลกัษณะการแสดงบางอยา่งท่ีไม่ปรับเปล่ียน เน่ืองจากกลอนเพลงท่ีใชแ้สดงนั้นยงัไม่เขา้กบัยุคสมยั 

เน่ืองจากเป็นบทร้องท่ีท่องจาํต่อๆกนัมา อาทิ การพดูถึงการตอ้นรับแขกดว้ยการชวนกินหมาก การ

พดูถึงบา้นท่ีปูพ้ืนดว้ยไมไ้ผ ่การกล่าวทกัทายท่ีคนไทยพดูว่า “กินขา้วปลามาหรือยงั”  หรือการพูด

ถึงอุบติัเหตุแก๊สระเบิดท่ีถนนเพชรบุรีตดัใหม่ซ่ึงเป็นอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนเม่ือพ.ศ. 2533 เป็นตน้ จึงไม่

มีการสร้างสรรค์บทใหม่ หรือเน้ือหาใหม่ๆท่ีเหมาะสมกบัยุคสมยัซ่ึงอาจทาํให้การแสดงลาํตดัไม่

น่าสนใจเท่าท่ีควร อยา่งไรก็ตาม การใชเ้น้ือหาดงักล่าวรวมถึงถอ้ยคาํบางคาํท่ีในปัจจุบนัไม่นิยมพูด

กนัในชีวิตประจาํวนัเช่น เคหา สางเกศี ส่องกายี เป็นตน้ ก็แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์วฒันธรรม

ไทย และคณะหวงัเต๊ะมีแนวคิดในการอนุรักษก์ารแสดงลาํตดัแบบดั้ งเดิม ดว้ยการรักษาอาทิ ขนบ

การแสดง ลาํดบัขั้นตอนการแสดง การแต่งกาย การใชท่้ารํา การใชเ้คร่ืองดนตรี และทาํนองเพลง

ต่างๆไว ้เพ่ือจะไดอ้นุรักษ์และคงเอกลกัษณ์วฒันธรรมการแสดงลาํตดัให้ดาํรงอยู่ภายใตก้ระแส
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สงัคมท่ีเปล่ียนแปลง  ทาํให้ผูช้มการแสดงไดรั้บทั้ งความบนัเทิง ความรู้ ความเขา้ใจและรู้จกัการ

แสดงพ้ืนบา้นประเภทลาํตดัมากยิง่ข้ึน  

  จากการท่ีผูว้ิจยัเดินทางไปชมการแสดงลาํตัดทั้ ง 5 คร้ัง เป็นท่ีน่าห่วงใยว่าการ

แสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ อาจจะค่อยๆสูญหายไปจากสงัคมไทย เพราะไม่ไดรั้บความนิยมจากผูช้ม 

อีกทั้งยงัอาจทาํใหห้าชมการแสดงลาํตดัไดย้าก หากต่อไปการแสดงลาํตดัของคณะหวงัเต๊ะยงัคงใช้

บทร้องเดิมๆไม่สร้างสรรค์บทร้องใหม่ หรือเน้ือหาบทร้องไม่มีการสอดแทรกสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ หรือทนัต่อเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบนั รวมทั้ งทางดา้นวรรณศิลป์อย่างการใชอุ้ปมาและ

อุปลกัษณ์ ควรมีการสอดแทรกคาํเปรียบเทียบพ่อเพลง แม่เพลงหรือเน้ือหาเก่ียวกบัการอวยพรและ

อ่ืนๆท่ีสอดคลอ้งกบัยคุสมยัใหม้ากข้ึนยิง่ข้ึน อน่ึง ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีอาจจะ

ช่วยอนุรักษ์การแสดงพ้ืนบา้นให้ดาํรงอยู่ หากมีกลุ่มบุคคลทั้ งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

บุคคลท่ีสนใจช่วยกนัและร่วมกนัสืบสานใหก้ารแสดงลาํตดัสามารถดาํรงอยู่ภายใตก้ระแสสังคมท่ี

เปล่ียนแปลง 

 

  2.4 แม้ว่าการแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะจะใช้กลอนเพลงท่ีท่องจาํต่อๆกนัมา แต่ผู้ชม
การแสดงกย็งัพงึพอใจกบัการแสดงลาํตดัอยู่ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการแสดงลาํตดับนเวทีมีลกัษณะการ
แสดงท่ีเร้าอารมณ์ผูช้ม ไดแ้ก่ รูปแบบการแสดงสมจริง จงัหวะในการส่ือสารทั้งของกลุ่มผูแ้สดงทั้ ง

นกัแสดงชายและหญิงและนกัดนตรี ท่ีมีจงัหวะในการรับ-ส่ง ความคิด เทคนิคการหยุดจงัหวะได้

อย่างเหมาะสม รวมทั้ งการใชถ้อ้ยคาํภาษา คาํกลอนบทร้อง ลกัษณะการใช้คาํ การใชภ้าพพจน์ 

โดยเฉพาะถอ้ยคาํเพ่ือแสดงการต่อว่า ท่ีทาํใหผู้ช้มไดรั้บความสนุกสนานและพึงพอใจต่อการแสดง

ลาํตดัคณะหวงัเต๊ะมากยิ ่งข้ึน แมว้่าจะมีการใชถ้อ้ยคาํหยาบ คาํสองแง่สองง่าม แต่ผูช้มการแสดง

และกลุ่มนักแสดงมีความรู้ความเขา้ใจร่วมกนั ว่าถอ้ยคาํดงักล่าวนั้นเกิดข้ึนเพราะกฏของการใช้

ภาษาท่ีเกิดข้ึนบนเวที ผูช้มก็ยงัพึงพอใจกับการแสดง อีกทั้ งช่ือเสียงของหวังเต๊ะท่ีกลายเป็น

สัญลกัษณ์ของลาํตัดดังค ํากล่าว “ถา้นึกถึงหวงัเต๊ะก็จะนึกถึงลาํตัด ถ้านึกถึงลาํตัดก็จะนึกถึง

หวงัเต๊ะ” ก็มีส่วนสาํคญัท่ีสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูช้มการแสดง 
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  2.5 จากการศึกษาเร่ืองลักษณะการใช้คําในการแสดงลําตัด ผู้วิจัยพบคําบางคํา
เหมอืนกบัคาํภาษามลายูและคดิว่าเป็นคาํเลยีนเสียงภาษามลายู ถอ้ยคาํดงักล่าวนักแสดงใชข้บัร้อง
ในเพลงลาํตดัในส่วนของบทสร้อยเพลง ดงัน้ี 

   

 (1) บทสร้อยเพลง: ยาบินติยายาบ่ินติยา หนูมาใหท่้านชม 

   นิ่งนัง่ฟังก่อนเชิญมาพกัผ่อน เชิญท่านมาหยอ่นอารมณ์ 

 

 (2) บทสร้อยเพลง: ตาต่าลินตาลินล้ันลาปูเลาะแน แลแ้ลแลแลแล่แลแลอยา่หลงระเริง 

  

 (3)บทสร้อยเพลง:     เตลุมเตลุมสิน่าน้องเอ๋ยยะลุมเตวา  

   เตลุมเตลุมสิน่าน้องเอ๋ยยะลุมเตวา ถา้คนไหนไม่ช่วยเห็นจะตอ้งมว้ยชีวา 

  

จากการสัมภาษณ์นักแสดงท่ีผูข้ ับร้อง นักแสดงท่ีมีความรู้ภาษามลายูบางคนและ

หัวหน้าคณะ เก่ียวกบัความหมายของถอ้ยคาํดงักล่าว พบว่าผูข้บัร้องเองไม่ทราบความหมายว่ามี

ความหมายว่าอยา่งไร แลว้เป็นคาํภาษามลายหูรือไม่ เน่ืองจากบทร้องดงักล่าวเป็นบทร้องท่ีใชข้บั

ร้องสืบทอดต่อๆกนัมา เม่ือผูว้ิจยัถอ้ยคาํดงักล่าวไปตรวจสอบพจนานุกรมไทย-มลายแูละมลาย-ูไทย 

ก็ไม่พบถอ้ยคาํดงักล่าวปรากฏอยูใ่นพจนานุกรม ผูว้ิจยัจึงนาํถอ้ยคาํดงักล่าวตรวจสอบอีกคร้ังกบัผู ้

ชาํนาญภาษามลายู ผลของการตรวจสอบเหมือนกัน คําดังกล่าวไม่ใช่คาํภาษามลายู เป็นการ

ดัดแปลงเสียงผิดเพ้ียนและไม่มีความหมาย ผูว้ิจัยจึงคิดว่า  ถอ้ยคาํดังกล่าวเป็นการสร้างคาํมา       

เลียนเสียงภาษามลาย ูเน่ืองจากการแสดงลาํตดัดั้งเดิมนั้น ผูข้บัร้องจะขบัร้องบทร้องเป็นภาษามลายู

ท่ีเรียกการแสดงว่า “ละกู” จนกระทั ่งการแสดงดงักล่าวแยกออกจากเป็น 2 สาขา คือ สาขาหน่ึง

เป็นฮนัดาเลาะ คือการแสดงลิเกและอีกสาขาหน่ึงคือ ละกเูยาหรือละกยูาว จึงมีการปรับเปล่ียนบทท่ี

แสดงใชข้บัร้องเป็นภาษาไทยทั้งหมด แมว้่าบทร้องจะเปล่ียนเป็นภาษาไทยทั้ งหมดแต่ลาํตดัก็ยงัคง

เคา้เสียงของภาษามลาย ูเพ่ือแสดงใหเ้ห็นตน้เคา้ของการแสดงลาํตดันั้นเป็นวฒันธรรมชาวมลาย ู 

 

  2.6 ลกัษณะการใช้ถ้อยคาํโต้ตอบกนัในเชิงการเกีย้วพาราสีและเชิงสังวาสพาดพิง
ไปถึงเ ร่ืองเพศ  สุกัญญา  ภัทราชัย(2540)กล่าวไว้การใช้ถ้อยคําดังกล่าวนั้ นเป็นการขัดต่อ
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ขนบธรรมเนียมอนัดีงามของสงัคมไทย แต่กลบัปรากฏเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากท่ีสุด งานวิจยัฉบบั

น้ีผูว้ิจยัพบว่า ลาํตดัคณะหวงัเต๊ะนั้นไดมี้การปรับเปล่ียนลกัษณะการใชถ้อ้ยคาํเชิงสังวาสท่ีกล่าวถึง

เร่ืองเพศอย่างตรงไปตรงมาเป็นการใชค้าํสองแง่สองง่ามท่ีเล่ียงการกล่าวถึงคาํเก่ียวเน่ืองกบัเพศ

ตรงๆ ในงานวิจยัฉบบัน้ีพบว่ามีกลวิธีการใชค้าํสองแง่สองง่ามหลายวิธี ทั้งการใชค้าํผวน การใช้

สัญลกัษณ์ การใชว้ิธีการกล่าวซํ้ าไปซํ้ ามาเพ่ือจะส่ือนัยคาํเก่ียวกบัเพศ การใช้เสียงของถอ้ยคาํท่ี

เก่ียวกบัเร่ืองเพศ หรือการใชเ้ทคนิคการ “หักคอรอจงัหวะ” ซ่ึงเป็นวิธีการหยุดจงัหวะแลว้ละคาํท่ี

เก่ียวกบัเร่ืองเพศ ผูว้ิจยัพบว่าลว้นเป็นกลวิธีท่ีเปิดโอกาสให้ผูฟั้งไดคิ้ดเอง โดยอาศยัประสบการณ์

ภูมิความรู้เดิมของผูฟั้ง การใชห้ลายกลวิธีของการใชค้าํสองแง่สองง่ามนั้นสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติั

ท่ีลาํตดัคณะหวงัเต๊ะยดึปฏิบติั ว่าถอ้ยคาํท่ีใชต้อ้งไม่หยาบโลนและหยาบคายเกินไป เพราะหวงัเต๊ะ 

ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผูฟั้ง อีกทั้ งกลุ่มผูฟั้งในปัจจุบนันั้นมีหลากหลายมากยิ ่งข้ึน โดยเฉพาะ

กลุ่มคนท่ีไดรั้บการศึกษา การแสดงลาํตดัจึงเนน้การใหเ้กียรติกลุ่มผูฟั้งดว้ยการพยายามสร้างความ

ประทบัใจใหก้ลุ่มผูฟั้งทุกเพศทุกวยัใหรู้้สึกพึงพอใจ 

 

3.  ข้อเสนอแนะ 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาการแสดงลาํตดัซ่ึงเป็นการแสดงพ้ืนบา้นภาคกลาง

ประเภทหน่ึง โดยนาํทฤษฎีทางภาษาศาสตร์สงัคมคือชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสารมาใชศึ้กษา 

ผูว้ิจยัเห็นว่ายงัมีประเด็นอ่ืนท่ีน่าสนใจควรจะมีการศึกษาต่อ ดงัน้ี 

  3.1 ศึกษาทฤษฎีชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร กบัการการแสดงพื้นบา้นอ่ืนๆ

เพ่ือจะไดเ้ห็นลกัษณะวฒันธรรมการแสดงพื้นบา้นร่วมกนั อาจจะเป็นการแสดงพ้ืนบา้นของภาค

เดียวกนัหรือภาคอ่ืนของประเทศไทย เพ่ือขยายกลุ่มการศึกษาใหก้วา้งข้ึน  

3.2 ผูว้ิจยัสงัเกตเห็นว่าการแสดงลาํตดัมีการสร้างอารมณ์ขนัดว้ยการใชมุ้กตลกท่ี

หลากหลายซ่ึงวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีกล่าวไวเ้พียงบางส่วน ดังนั้ นจึงอาจจะมีการศึกษาลกัษณะ         

กลวิธีการใชมุ้กตลกของการแสดงลาํตดัหรือการแสดงพื้นบา้นประเภทอ่ืน เพ่ือศึกษาลกัษณะร่วม

หรือลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
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ในภาคผนวกน้ี ผูว้ิจยัขอเสนอประวติัของพ่อเพลงแม่เพลงผูเ้ป็นหวัหนา้คณะลาํตดั

หวงัเต๊ะ  

ประวตัพ่ิอเพลงแม่เพลงของคณะลาํตดัหวงัเต๊ะ 

พ่อเพลงแม่เพลงท่ีมีบทบาทสาํคัญในการจดัการแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะไดแ้ก่ พ่อ

เพลงคือ นายหวงัดี นิมาหรือท่ีรู้จกัในนาม “หวงัเต๊ะ” และแม่เพลง คือ นางศรีนวล ขาํอาจ พ่อเพลง

แม่เพลงทั้งสองคนนั้นเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยกย่องว่ามีความสามารถในการแสดงลาํตดัและเป็นผูสื้บ

ทอดวิชาการแสดงลาํตดัจนกระทัง่ปัจจุบนั ดงัรายละเอียดประวติัพ่อเพลงและแม่เพลงต่อไปน้ี  

1.ประวตัพ่ิอเพลงลาํตดั นายหวงัดี นิมา (หวงัเต๊ะ) 
 

ภาพท่ี25 นายหวงัดี นิมา หรือ หวงัเต๊ะ 

 

นายหวงัดี นิมา เกิดเม่ือวนัศุกร์ เดือนยี ่ปีฉล ูพ.ศ. 2468 ท่ีตาํบลหนา้ไม ้อาํเภอลาดหลุม

แกว้ จงัหวดัปทุมธานี นบัถือศาสนาอิสลาม มีเช้ือชาติไทยและสัญชาติไทย จบการศึกษาระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัหน้าไม ้อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี นายหวงัดี นิมาเป็น

บุตรชายของนายเต๊ะ  นิมา หรือ นายหวงัเต๊ะ นิมา กบันางลาํใย นิมา บิดาของนายหวงัดีเป็นนักเล่น

ลาํตดัอยูอ่าํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ส่วนมารดาของนายหวงัดีเป็นนักเล่นละครชาตรีอยู่

                                                             
ท่ีมา:http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/thai03/10/contents/folkmusic14.html เขา้ถึงเม่ือ

วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2554. 
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อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรีทั้งสองเสียชีวิตแลว้(มารดาเสียชีวิตประมาณปีพ.ศ. 2485 และบิดา

เสียชีวิตเม่ือปีพ.ศ. 2505 )  

นายหวงัดี นิมาหรือหวงัเต๊ะ นอกจากจะเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

(เพลงพ้ืนบา้น) ประเภทลาํตดั ในปีพ.ศ. 2531 จากสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติแลว้ 

นายหวงัดี    นิมา ยงัไดรั้บรางวลัต่างๆมากมาย อาทิ ไดรั้บโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั ในฐานะไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นบุคคลดีเด่นทางวฒันธรรมของภาคกลางดา้นศิลปะในปี

พ.ศ.2530 เป็นต้น รางวลัต่างๆเป็นเคร่ืองรับประกันความเป็นศิลปินผูมี้ความสามารถ ทั้ งด้าน

ปฏิภาณไหวพริบทั้งความคิดและการแสดง ยงัเป็นศิลปินผูมี้ความสร้างสรรค์ทางดา้นการใชภ้าษา

ในดา้นการแต่งเพลงพ้ืนบา้น ดงัตวัอย่างคาํประกาศเกียรติคุณท่ียกย่องเชิดชูเกียรติของนายหวงัดี

(หวงัเต๊ะ) นิมาจากสาํนกังานคณะกรรมการแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ(2532:102) ตอนหน่ึงว่า 

 

 ...หวงัเต๊ะ เป็นศิลปินผูส้ร้างสรรคแ์ละสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบา้นให้ยืนยงอยู่

ได้อย่างน่าภาคภูมิยิ ่ง หวังเต๊ะเป็นศิลปินท่ีมีความสามารถรอบตัว มีความเป็นเลิศทั้ งด้าน

ปฏิภาณและความคิดในการแสดงเพลงพื้นบา้น สามารถดน้กลอนสดและแต่งคาํร้องไดอ้ย่าง

คมคาย เหมาะสมกบัลีลาและสถานการณ์ สร้างความบนัเทิงเริงรมยแ์ก่ผูฟั้งผูช้มตลอดเวลา 

อย่างยากจะหาใครเทียบไดท้ั้ งในอดีตและปัจจุบนั หวังเต๊ะไดแ้สดงให้มหาชนประจักษ์ถึง

อจัฉริยภาพในการใชภ้าษาและการแสดงไดอ้ยา่งเช่ียวชาญสมกบัสุนทรียลกัษณ์ของภาษาไทย

ท่ีมีมาแต่โบราณกาล หวงัเต๊ะเป็นศิลปินผูมี้คุณธรรม ไดใ้ชศ้ิลปะการแสดงเป็นสัมมาชีพอย่าง

ซ่ือสัตย์ตลอดมา นับว่าหวงัเต๊ะเป็นศิลปินท่ีได้บาํเพ็ญประโยชน์ทั้ งด้านสร้างสรรค์และ

อนุรักษศ์ิลปะ อนัเป็นสมบติัวฒันธรรมไทยมาตลอดระยะเวลายาวนาน 

 

ความสามารถทางดา้นการสร้างสรรคภ์าษาของนายหวงัดี นิมาหรือหวงัเต๊ะ จากงานวิจยัของวาสนา 

ตน้สารี(2532) พบว่าคาํกลอนท่ีใชเ้น้น สัมผสัคลอ้งจอง มีสาํนวนโวหารเปรียบเทียบ ใชถ้อ้ยคาํ

ภาษาท่ีทาํใหเ้ขา้ใจง่าย ส่ือความไดช้ดัเจน อีกทั้งยงันาํภาษาองักฤษมาปรับใชใ้นคาํกลอนเพ่ือให้เขา้

กบัยุคสมยั เช่นเดียวกบัเน้ือหาของกลอนก็มีหลายประเภท ทั้งบทสรรเสริญพระมหากษตัริย ์บท

แสดงความกตญัญูรักชาติบา้นเมือง บทเร่ืองความเช่ือต่างๆ บทเก่ียวกบัการสอนหลกัประพฤติตน

ในสงัคมทั้งการเลือกคู่ครอง การครองเรือน เป็นตน้  
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  นอกจากน้ีนายหวงัดี นิมา ยงัไดถ่้ายทอดวิชาความรู้เก่ียวกบัการแสดงลาํตดัทั้ งการ

เป็นวิทยากรจัดการแสดง บรรยายและสาธิตการแสดงลาํตัด  และการเป็นอาจารย์พิ เศษ

สถาบนัการศึกษาต่างๆ  หรือการไปร่วมงานการกุศลทุกคร้ังท่ีมีโอกาส อีกทั้ งยงัมีการแต่งบทร้อง

และฝึกซอ้มการแสดงใหก้บัหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือบุคคลผูส้นใจต่างๆมากมาย อาทิ แต่งบทร้อง

และฝึกซ้อมการแสดงแก่คณะรัฐมนตรีในงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั ปี พ.ศ.2526  หรือแมก้ระทัง่การร้องลาํตดับนัทึกแผ่นเสียงเพื่อเชิญชวนให้คนไปเลือกตั้ ง 

เพ่ือตอ้งการสืบสานและอนุรักษศิ์ลปะการแสดงเพลงพ้ืนบา้นใหค้งอยูสื่บไป 

ทางดา้นชีวิตครอบครัว นายหวงัดี นิมาไดส้มรสกบัภรรยา 3 คน ไดแ้ก่ ภรรยาคนแรก 

คือ นางช่ืน รักษาราชวิตร มีบุตรธิดาด้วยกันจาํนวน 3 คน ได้แก่ นายวีระศกัด์ิ นิมา นางสาว

นวลจันทร์ นิมาและนายประภาส นิมา ภรรยาคนท่ีสอง คือ นางประยรู ยมเยี่ยม มีบุตรด้วยกัน

จาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ นายวิทยา นิมา และนายต่อตา้น นิมา ภรรยาคนท่ีสาม คือ นางศรีนวล ขาํอาจ มี

ธิดาดว้ยกนัจาํนวน 1 คนไดแ้ก่ นางสาวนิรามยั นิมา 
 
2. ประวตัแิม่เพลงนางศรีนวล ขาํอาจ 

  

ภาพท่ี26 แม่เพลงศรีนวล ขาํอาจ(หวัหนา้คณะลาํตดัหวงัเต๊ะ) ถ่ายเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
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นางศรีนวล ขาํอาจ เกิดเม่ือวนัพฤหัสบดี ท่ี 20 มิถุนายน ปีพ.ศ.2490 ท่ีแขวงศาลา

ธรรมสพ เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนวดั

กลางทอง(ปัจจุบนัคือวดัปุรณาวาส) นางศรีนวล ขาํอาจเป็นบุตรสาวคนท่ี 8 จาก 12 คนของนายผอ่ง 

ขาํอาจและนางใบ ขาํอาจ มีอาชีพทาํนา จนกระทัง่นางศรีนวล ขาํอาจ อายุ 15ปี ไดเ้ร่ิมหัดเล่นลาํตดั

กบัป้าคือ นางจีบ ยมเยี่ยม และไดศึ้กษาการเล่นลาํตดักบั นายหวงัเต๊ะ นิมา  จนกระทัง่ไดเ้ร่ิมเล่น   

ลาํตดัเป็นอาชีพกบัคณะบุญช่วยผูเ้ป็นนอ้งชายของนายหวงัเต๊ะ นิมา  จากนั้นนางประยรู ยมเยี่ยม 

(นางศรีนวล ขาํอาจเป็นลกูพ่ีลกูนอ้งกบันางประยรู ยมเยีย่ม) ชวนไปเล่นลาํตดักบัคณะลาํตดัหวงัเต๊ะ 

นางศรีนวล ขาํอาจก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมและฝึกการเล่นลาํตดักับ นายหวงัดี นิมา ขณะนั้นไดเ้ป็น

นางเอกประจาํวงทาํหนา้ท่ีเป็นคนร้องนาํ ร้องซกัให้คนอ่ืนร้องต่อ  กระทัง่ปีพ.ศ.2517 นางศรีนวล 

ขาํอาจ อายุ 27 ปีก็ได้สมรสกบันายหวงัดี นิมา และมีบุตรสาวดว้ยกันจาํนวน 1 คนคือ นางสาว

นิรามยั นิมาซ่ึงไดรั้บการสืบทอดการเล่นลาํตดัตั้ งแต่อายุ 5 ขวบจากบิดาและมารดาแต่ปัจจุบนัรับ

หนา้ท่ีเพียงเขียนเน้ือเพลงแทนบิดากบัมารดา  เน่ืองจากไม่ชอบการแสดงบนเวทีแต่ชอบการเขียน

เน้ือเพลงมากกว่า บางคร้ังก็ไปช่วยเหลืองานแสดงทางดา้นดนตรีกรณีนกัดนตรีท่ีทาํหนา้ท่ีตีฉิ่งหรือ

กรับ ไม่ว่างไปร่วมแสดง  ปัจจุบนันางศรีนวล  ขาํอาจ อายุ 64 ปีและแสดงลาํตดัเป็นอาชีพจนถึง

ปัจจุบนัรวมระยะเวลาประมาณ 49 ปี 

นางศรีนวล ขาํอาจ เป็นศิลปินเพลงพ้ืนบา้นท่ีมีความรู้ความสามารถมากทั้ งดา้นการใช้

ภาษาในการร้องและการพดู การรํา การแสดงออกท่าทาง ปฏิภาณในการแสดงบนเวที และการแต่ง

เน้ือเพลง ความสามารถในการเล่นลาํตดัดงักล่าวทาํให้นางศรีนวล ขาํอาจ ไดรั้บรางวลัต่างๆ อาทิ 

ในปีพ.ศ.2542 ไดรั้บรางวลัศิลปินดีเด่น สาขาการแสดงพ้ีนบา้นลาํตดั จงัหวดัปทุมธานี ในปีพ.ศ.

2550   ไดรั้บปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิตดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขานาฏศิลป์และการละคร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวลยัอลงกรณ์ และในปีพ.ศ.2553ไดรั้บรางวลับุษราคมัมณีศรีราชภฎั คร้ังท่ี 7 

เป็นรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานดีเด่นทางการศึกษาวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย จาก

                                                             


 นางประยรู ยมเยี่ยม ไดรั้บรางวลัศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงพ้ืนบา้น)ประเภทลาํตดั ในปีพ.ศ. 2537  

เป็นศิลปินแห่งชาติคนท่ี 2 ท่ีไดรั้บรางวลัเพลงพ้ืนบา้นประเภทลาํตดั ต่อจากนายหวงัดี นิมา หรือ หวงัเตะ๊ นางประยรู ยมเยีย่มเสียชีวิตแลว้

เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 
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สถาบนัอยธุยาศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัอยธุยา  เป็นตน้  นอกจากน้ีนางศรีนวล ขาํอาจ ยงัรับหนา้ท่ี

ถ่ายทอดศิลปะการแสดงลาํตดัทั้ งเป็นวิทยากรและเป็นครูพิเศษตามหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ต่างๆ อาทิ เป็นวิทยากรไปบรรยายประกอบการสาธิตการแสดงลาํตดัและเพลงพื้นบา้นอ่ืนๆให้กบั

นักศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียน จงัหวดัปทุมธานี  เป็นครูพิเศษสอนการแสดงลาํตดัให้กับ

นกัเรียนของโรงเรียนชุมชนวดัหนา้ไมแ้ละโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต เป็นตน้ รวมทั้ งยงัช่วยแต่ง

บทร้องหรือฝึกซอ้มการแสดงลาํตดัให้กบัหน่วยงานต่างๆหรือบุคคลท่ีสนใจเพลงพ้ืนบา้นอีกดว้ย 

อาทิ แต่งเน้ือเพลงลาํตดัใหก้บัโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์  เป็นตน้ 
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