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50202205 : สาขาวิชาภาษาไทย
คําสําคัญ : ลําตัดคณะหวังเต๊ะ / ชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสาร
นํ้ าผึ้ง มโนชัยภักดี : การแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะ : การศึกษาตามแนวชาติพนั ธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสาร. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.สมชาย สําเนียงงาม. 263 หน้า.
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาโครงสร้ างสถานการณ์ สื่อสารการแสดงลําตัด รู ปแบบและ
องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด และวิเคราะห์การใช้ภาษา
ในการแสดงลําตัด โดยศึ กษาจากเก็บข้อมูลภาคสนาม การแสดงสดของลําตัดคณะหวังเต๊ะ ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2552-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ครั้ง
ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด เมื่อพิจารณาเกณฑ์การจําแนกเหตุการณ์
สื่ อสาร 3 ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร เนื้อหาของการสื่ อสารและผูร้ ่ วมเหตุการณ์ หลัก
เกณฑ์ดงั กล่าวจําแนกเหตุการณ์ สื่อสารหลักได้ 6 เหตุการณ์ เรี ยงเป็ นลําดับแน่ นอน ได้แก่ 1) เหตุการณ์
สื่ อสารการโหมโรงกลองรํามะนา 2) การร้ องเกริ ่ นหน้ากลอง 3) การร้ องออกตัว 4) การร้ องแหล่อวยพร 5)
การร้ องตอบโต้ และ6) การจบการแสดง
การศึ ก ษาองค์ประกอบของเหตุ การณ์ สื่ อ สารในสถานการณ์ สื่ อ สารการแสดงลํา ตัด พบว่า
เหตุการณ์ สื่อสารทุกเหตุการณ์ มีองค์ประกอบครบทั้ง10 ประการ ซึ่ งสามารถแบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ม คื อ
องค์ประกอบที่มีลกั ษณะคงที่ทุกเหตุการณ์สื่อสารได้แก่ กาลเทศะ ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ และกฎการปฏิสัมพันธ์
องค์ประกอบที่ มีลกั ษณะร่ วมกันบางเหตุก ารณ์ สื่อสาร ได้แก่ ชนิ ดของเหตุการณ์ รู ปแบบการสื่ อสาร
บรรทัดฐานของการตีความและลําดับวัจนกรรม และองค์ประกอบที่มีลกั ษณะแตกต่างกันแต่ละเหตุการณ์
สื่ อสาร ได้แก่ หัวข้อ วัตถุประสงค์และเนื้อหาของการสื่ อสาร ทั้งนี้วจั นกรรมที่ใช้สื่อสารการแสดงลําตัด
พบวัจนกรรมการต่อว่ามากที่สุด
สําหรับการศึกษาการใช้ภาษาในการแสดงลําตัดพบว่ามีการใช้การพูดและการขับร้ อง ส่ วน
การขับร้ องจะประกอบด้วยกลอนประเภทต่างๆ ได้แก่ กลอนหัวเดี ยวและกลอนสุ ภาพ กลอนหัวเดีย ว
ได้แก่ กลอนเพลงลําตัด กลอนเพลงพวงมาลัย กลอนเพลงฉ่ อย กลอนเพลงอีแซว และกลอนสุ ภาพได้แก่
กลอนเพลงไทยเดิมและกลอนเพลงแหล่ และลักษณะการใช้ภาษาทั้งด้านคําและการใช้ภาพพจน์ ด้านคํามี
การใช้คาํ สัมผัส คําซํ้ า คําซ้อน การซํ้ าคํา การซํ้ าข้อความ การใช้คาํ ภาษาต่างประเทศ การใช้คาํ ศัพท์เฉพาะ
การใช้คาํ สองแง่สองง่าม การใช้คาํ หยาบ และการใช้ภาพพจน์มีการใช้อุปมา อุปลักษณ์ และการอ้างถึง
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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.
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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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ั นา เลี่ยมประวัติ
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ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณสมาชิกคณะลําตัดหวังเต๊ะทุกคนให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล เสี ยสละเวลาให้
ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ และผูว้ ิจยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิง่ คือ คุณแม่ศรี นวล ขําอาจ เสี ยสละเวลาทุกครั้งทีผ่ ูว้ ิจยั มีขอ้ สงสัย
รวมทั้งความห่วงใยของคุณแม่ศรี นวล ขําอาจมีต่อผูว้ ิจัย ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยขอแสดงความเสี ยใจแด่การจากไปของของ
นายปรี ชา เอี่ยมสักขี และขอขอบคุณนายปรี ชา ศิล ปิ นผู ้มีความสามารถทั้งการร้ อ ง รํ า โดยเฉพาะนํ้ า เสี ย งอัน
ไพเราะและผูส้ ื บสานการแสดงพื้นบ้านลําตัดมายาวนาน
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั มีโครงการทุนวิจยั มหาบัณฑิต สกว. ด้าน
มนุษยศาสตร์ -สังคมศาสตร์ ช่วยสนับสนุนทุนทรัพย์การทํางานวิจยั ฉบับนี้ และทําให้ผวู ้ ิจยั ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู ้ รับฟังความคิดเห็น จากผูท้ รงคุณวุฒิคือ ศาสตราจารย์ดร.อมรา ประสิ ทธิ์ รั ฐสิ นธุ์ และอาจารย์ดร.ศิริพร
ภักดีผาสุ ข ให้คาํ แนะนําอันมีประโยชน์ต่องานวิจยั ฉบับนี้อย่างยิง่
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ผูป้ ระสิ ทธิ์ประสาทวิชาความรู ้
ให้แก่ผวู ้ ิจยั รวมทั้งให้คาํ แนะนํา และกําลังใจแก่ผูว้ ิจยั ทําให้ผวู ้ ิจยั ไม่ยอ่ ท้อและท้อแท้ต่อการทํางานวิจยั ฉบับนี้
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณพี่ๆและน้องๆปริ ญญาโทได้แก่ พี่ศิวลักษณ์ เจื อจุ ล(ชัยงาม) พี่มณฑาทิพย์ ศิริพนั ธ์
พี่มธุรส คุม้ ประสิ ทธิ์ น้องศุภมน อาภานันท์ น้องธัชชัย กรกุมและปรี ชา เสื อพิทกั ษ์ ร่ วมแบ่งปั นความรู ้ ความคิด
และช่วยให้กาํ ลังใจซึ่ งกันและกันเสมอมา ไม่เคยทอดทิ ้ งกันเมื่อคนใดคนหนึ่ งกําลังเหนื่ อยล้าและเพื่อนฉายสิ ริ
พัฒนถาวร ที่คอยให้คาํ แนะนําและหวังดีกบั เพื่อนคนนี้เสมอ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุณคุณน้าชูและน้ามลที่คอยขับรถ ช่วยเก็บข้อมู ล อํานวยความสะดวกด้านการ
เดินทางแม้เส้นทางจะไกลและมืดคํ่าหรื ออ่อนเพลียแค่ไหนก็พร้อมอยูร่ ่ วมเก็บข้อมูลกับผูว้ ิจัยและคอยดูแลห่ วงใย
ผูว้ ิจยั เสมอ รวมทั้งน้องพัด น้องเอกที่เป็ นเพื่อนเดินทางและช่วยเก็บข้อมูล และขอบคุณญาติพี่น้องผูค้ อยถามไถ่
และช่วยเหลือกันตลอดมา และขอขอบคุณดวงวิญญาณของคุณน้าหล่อผูค้ อยห่ วงใยและให้คาํ แนะนําขณะที่ยงั มี
ชีวิต
สุ ดท้ายนี้ คุณประโยชน์อนั ใดที่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผูว้ ิจัยขอน้อมบูชาให้แด่พระคุณของคุณพ่อ
และคุณแม่ ผูม้ อบความรัก ความเอาใจใส่ คอยอบรมสั ่ งสอน ดูแลยามลูกเหนื่อยล้า ให้กาํ ลังใจยามลูกท้อแท้ แก่ลูก
คนนี้เสมอมา
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บทที่ 1
บทนํา
1.ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
สุ กญ
ั ญา ภัทราชัย(2540: 7,13) กล่าวว่า เพลงปฏิพากย์(dialogue songs)ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นเรื่ องของการเกี้ ยวพาราสี ซ่ึงมีจุ ด เด่ น อยู่ที่โวหาร การใช้ปฏิภาณชิงไหวชิ งพริ บที่ มีก ารร้ อง
ด้นกลอนเพลงสดโต้ตอบกัน มีท่วงทํานองการร้องค่อนข้างเร็ วและกระชั้น มีบทลูกคู่ร้องรับ คือ มี
ลูกคู่ช่วยร้องรับเพื่อเพิ่มนํ้ าหนักบทเพลงและสานต่อเนื้อเพลง มีการให้จงั หวะร่ วมกัน คือใช้เครื่ อง
ดนตรี ประเภทเครื่ องตี ได้แก่ กลองรํามะนา ฉิ่ ง กรั บ หรื อการปรบมือมาช่ ว ยประกอบจังหวะ
เนื้ อหาของเพลงมิได้มุ่งโดยตรงที่การเกี้ยวพาราสี หรื อการใช้ถอ้ ยคํากํากวมในเรื่ องเพศที่เรี ยกว่า
“คําสองแง่ สองง่าม”เพียงอย่างเดียว แต่ ยงั ใช้เป็ นเครื่ องผ่อนคลายความตึงเครี ยดจากการทํางาน
หรื อใช้เป็ นการละเล่นในโอกาสที่ได้พบปะกันตามเทศกาลต่างๆ
ลําตัดเป็ นเพลงพื้นบ้านที่นิยมร้องเล่นกันในเขตภาคกลาง จังหวัดที่นิยมร้องและยังมี
การแสดงกันอยู่ เช่น อยุธยา กรุ งเทพมหานคร ปทุมธานี อ่างทอง และสุพรรณบุรี เป็ นต้น ลําตัดเป็ น
ลักษณะเพลงโต้ตอบหรื อเพลงปฏิพากย์ชนิดหนึ่ง คือ เป็ นเพลงที่มีลกั ษณะการร้องโต้ตอบกันของผู้
ร้ องฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิ ง เช่ น เดี ย วกับเพลงที่ นิ ยมร้ อ งเล่น กัน อย่าง เพลงฉ่ อย เพลงเรื อ เพลง
เกี่ยวข้าว การแสดงลําตัดมีการร้องเชือดเฉือนคารมกันของผูข้ บั ร้องและยังเป็ นการแสดงที่รวมเพลง
พื้นบ้านต่างๆมาผสมผสานไว้ โดยตัดเนื้ อร้องและทํานองของการแสดงอื่นๆเข้ามาประกอบอาทิ
เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉ่ อย เพลงโคราช เป็ นต้น ปั จจุบันการแสดงพื้นบ้านลําตัดได้รั บ
ความนิยมอยูบ่ า้ งในระดับชาวบ้านตามงานมหรสพในท้องถิ่ นหรื อผูว้ ่าจ้างจ้างไปแสดงในโอกาส
ต่างๆกัน เช่น งานบวช งานประจําปี งานวันลอยกระทง งานศพ เป็ นต้น
ลําตัดเป็ นการแสดงที่สืบเนื่องมาจากการแสดงดิเกร์ของมลายู เดิมเป็ นบทสวดบูชาพระ
เจ้าของศาสนาอิสลามพร้อมการตี ก ลองรํามะนา ดิเกร์ ที่เล่น กัน ในเขตวัฒนธรรมมลายูและเขต
ปั ตตานี เรี ยกว่า“ลิเกฮูลู”มีผสู้ วดเป็ นผูช้ ายล้วน ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 นักสวดดิเกมีโอกาสเข้าไป
สวดถวายตัวครั้งแรกในการบําเพ็ญพระราชกุศลจึงเรี ยกว่า “สวดดิเกร์ ”แล้วพวกเชื้อแขกที่อาศัยอยู่
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ในกรุ งเทพมหานครก็ได้คิดแผลงนําการสวดมาแสดงเล่น จะมีคนนัง่ ล้อมวงตีกลองรํามะนาและฉิ่ ง
มีผรู้ ้องนํา ส่วนคนตีกลองรํามะนาประกอบจังหวะก็จะเป็ นลูกคู่คอยรับ มีการร้องด้นกลอนโต้ตอบ
แก้กนั หรื อที่เรี ยกว่า “บันตนหรื อปันตน” เดิมขับร้องเป็ นภาษามลายูเรี ยกว่า “ละกู” จึงเรี ยกลักษณะ
การละเล่นดังกล่าวว่า”ลิเกบันตน” ต่อมาลิเกบันตนได้แยกออกเป็ น 2 สาขา คือสาขา “ฮันดาเลาะ”
คือ แสดงเป็ นชุดเป็ นเรื่ องยาวและเรื่ องเบ็ดเตล็ด กลายเป็ นที่มาของ “ลิเก” อีกสาขาหนึ่งคือ “ละกูเยา
หรื อละกูยาว” เป็ นการร้องด้นกลอนสดว่าแก้กนั เมื่อต้นบทร้องจบก็จะมีลูกคู่คอยรับ ต่อมามีการ
ดัดแปลงเป็ นเนื้ อหาขับร้ องเป็ นภาษาไทยทั้งหมดจึงเรี ยกว่า “ลิเกลําตัด ”ในระยะแรก และระยะ
ต่อมาจึงเรี ยกสั้นๆว่า “ลําตัด” เดิมลิเกลําตัดมีผเู้ ล่นเป็ นชายล้วนฝ่ ายละ 4 คน ต่อมามีหญิงร่ วมเล่น
ฝ่ ายละ1 คน โดยจับคู่กบั ชายร้องว่าหญิง หญิงร้องว่าชาย ต่อมาเปลี่ยนให้ชายว่าชาย หญิงว่าหญิง
จนถึง พ.ศ.2479 จึงมีการแสดงแบ่งเป็ นชายหญิงอยู่คนละฝ่ าย และร้องลําตัดว่าแก้กนั เป็ นรู ปแบบ
ลําตัดที่แสดงอยู่ในปั จจุบนั นี้ เอนก นาวิกมูล(2542: 85) กล่าวเพิ่ มเติมอีกว่า “ในสมัยรั ชกาลที่ 6-7
ความนิยมลําตัดพุ่งขึน้ สูงมาก นอกจากจะมีการเล่นลําตัดบนเวทีแล้ว ยังมีการนํามาเขียนในลักษณะ
บทความลงหนังสือพิมพ์ เป็ นประจําและเขียนเป็ นเรื่ องขายเป็ นเล่มๆ”
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คําว่า “ลําตัด” มีผใู้ ห้นิยมความหมายอาทิ เด่นดวง พุ่มศิริ(2523: 26)ให้คาํ จํากัดความ
คําว่า “ลําตัด” ความว่า
“ลํา” ในที่น้ ีหมายถึง เนื้อร้องที่มีใจความต่างๆกันเช่น ร้องเวลาไหว้ครู เรี ยกว่า ลําไหว้
ครู ร้องตอนเกี้ยวเรี ยกว่า ลําเกี้ย ว นอกจากนี้ ก็ยงั มี ลําสาด ลําว่ า ลําด่า และลําลอย ส่ วนคําว่ า
“ตัด” หมายถึง การตัดเข้าทํานองเพลงต่างๆของแขก ของไทย พวกเพลงมโหรี ปี่พาทย์ในตอนที่
ไพเราะและเหมาะที่จะร้องเข้าจังหวะรํามะนาได้ครึ กครื้ นกระฉับกระเฉง และนอกจากนี้ ก็ได้ตดั
หรื อเลียนแบบการแสดงอื่นๆอย่างโน้นนิดอย่างนี้หน่อย เช่น โขน ละคร หนัง งิ ้ ว สวดคฤหัสถ์
และเพลงพื้นเมืองอื่นๆ เช่น เพลงฉ่ อย เพลงเรื อ เพลงอีแซว เป็ นต้น

ส่วนศูนย์สงั คีตศิลป์ (2529: 67) ได้ให้คาํ จํากัดความว่า“‘ลํา’ คือ เพลง, กลอน และ ‘ตัด’
คือ แยก, ยก, เอาเป็ นบางตอน บางส่ วน ดังนั้น“ลําตัด” จึ งหมายความว่ า ลําที่ ยก, แยกออกมาเป็ น
บางตอนบางส่ วนจากบทเพลง บทกลอนต่ างๆของมหรสพทุกชนิด”
อาจกล่าวได้ว่า “ลําตัด” หมายถึง การแสดงขับร้องโต้ตอบด้วยกลอนเพลงลําตัดและตัด
เอากลอนเพลงพื้นบ้านอื่นๆบางส่วนบางตอนและขับร้องร่ วมกับเสี ยงจังหวะกลองรํามะนา มีลีลา
การขับร้องโต้ตอบปะคะคารม เพื่อแสดงปฏิภาณไหวพริ บของพ่อเพลงและแม่เพลง
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การแสดงลําตัดในสังคมไทยปั จ จุบันเริ่ มเสื่ อมความนิ ยมลง จากการสัมภาษณ์ผ่าน
รายการโทรทัศน์ “เรื่ องของเรื่ อง” พ่อเพลงหวังเต๊ะหรื อนายหวังดี นิ มา (2552) กล่าวถึง การแสดง
ลําตัดในสังคมไทยว่า เมื่อประมาณ 30 ปี ที่แล้วลําตัดเคยเฟื่ องฟูมากมีท้ งั การปรับเนื้ อหาใหม่ออก
แนวตลก การประยุกต์โดยนําเพลงพื้นบ้านอย่างเพลงฉ่ อย เพลงเรื อ หรื อเพลงอีแซว มาร้องปนกัน
แต่ หลังปี 2535 ลําตัด ก็เริ่ มซบเซา ปั จ จุ บัน การแสดงลําตัดถูก ลดบทบาทลงเนื่ องจากมีสื่อที่ มี
คุณสมบัติทนั สมัยและเข้าถึงคนในสังคมได้ง่ายมาแทนที่ อาทิ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เป็ นต้น ทําให้
ผูช้ มสามารถเลือกรั บชมความบัน เทิ งได้อย่างสะดวกไม่ต ้องเดิ นทางไปชมตามสถานที่ จ ัดงาน
มหรสพต่างๆ แม้กระทัง่ ผูร้ ้องพ่อเพลงแม่เพลงก็มีไม่มากนัก การแสดงลําตัดก็กาํ ลังเลือนหายและ
หาดูได้ยาก
ส่วนเรื่ องการประยุกต์การแสดงลําตัดและการอนุรักษ์ลาํ ตัดนั้นจากการสัมภาษณ์ผ่าน
รายการโทรทัศน์ “เรื่ องของเรื่ อง”ของพ่อเพลงหวังเต๊ะหรื อนายหวังดี นิมา(2552) ให้ความคิดเห็นว่า
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พอมีสื่อใหม่ๆ มีวฒั นธรรมต่างชาติเข้ามา เด็กรุ่ นใหม่เลยพากันไปเห่ อเพลงสมัยใหม่
กันหมด จนเดี๋ยวนี้ ไม่รู้แล้วว่าลําตัดคืออะไร เคยมีคนติดต่อให้ลองเอาลําตัดไปใส่ ดนตรี เพลง
สมัยใหม่ แต่เราก็ไม่เอา เพราะรู ้สึกว่ามันไม่เข้ากัน ลําตัดต้องใช้กลองเท่านั้นมันถึงจะเร้ าใจถึง
ทําไปก็อยูไ่ ด้ไม่นาน...

เช่นเดียวกับคํากล่าวสนับสนุนของแม่เพลงนางศรี นวล ขําอาจ(2552)จากการสัมภาษณ์
ผ่านรายการโทรทัศน์รายการเดียวกัน กล่าวสนับสนุนความคิดเกี่ยวกับการประยุกต์การแสดงลําตัด
และการอนุรักษ์ลาํ ตัดไว้ว่า
เคยได้ยนิ มาบ้างว่ามีคนเอาเพลงลําตัดมาประยุกต์เป็ นแบบแรพ แบบนั้นมันไม่ใช่การ
อนุรักษ์แล้ว แต่มนั คือการทําลาย การอนุรักษ์มนั ควรจะคงรู ปแบบเดิมๆ ไว้ ซึ่ งที่ผ่านมาเราก็ได้
เข้าไปสอนตามโรงเรี ยน และหน่วยงานต่างๆ เขียนเนื้อเพลงให้เขาเล่นกันเองง่ายๆ...แต่ก็อยาก
ให้ทางรัฐ และรายการทีวีต่างๆ ช่วยกันอนุรักษ์โดยการเอาลําตัดหรื อเพลงพื้นบ้านไทยอื่นๆ มา
เผยแพร่ ทางโทรทัศน์วนั ละ 10 นาที 20 นาที ให้ได้ผ่านตาบ้าง การแสดงพื้นบ้านอย่างลําตัดที่สืบ
ทอดกันมายาวนาน จะได้ไม่สูญหายไปจากบ้านเราค่ะ

จากบทสัมภาษณ์พ่อเพลงหวังเต๊ะและแม่เพลงศรี นวลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพ่อเพลง
และแม่เพลงลําตัดยังห่ วงใยและต้องการอนุ รักษ์การแสดงลําตัดโดยการรักษาวิธีและรู ปแบบการ
แสดงแบบเดิมไว้
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ปัจจุบนั นี้แม้การแสดงลําตัดจะหาชมค่อนข้างยาก แต่ก็ยงั มีกลุ่มพ่อเพลงแม่เพลงลําตัด
บางกลุ่มในภาคกลางที่ยงั อนุ รัก ษ์การแสดงพื้นบ้านไว้ให้ลูกหลานได้ชม โดยยังรับงานแสดงอยู่
ได้แก่ คณะหวังเต๊ะ จังหวัดปทุมธานี คณะแม่อุ่นเรื อน กรุ งเทพมหานคร และคณะจรัญบ่อตาโล
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นต้น
คณะลําตัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือลําตัดคณะหวังเต๊ะ เนื่ องจากมีประวัติความเป็ นมา
ยาวนานและคนทัว่ ไปรู้จกั กันดี จนมีวลีหนึ่งที่กล่าวว่า “นึกถึงหวังเต๊ ะก็จะนึกถึงลําตัด ถ้าหากนึกถึง
ลําตัดก็จะนึกถึงหวังเต๊ ะ” ลําตัดคณะหวังเต๊ะก่อขึ้นโดยนายหวังดี นิ มาหรื อที่คนทัว่ ไปในปั จจุบนั
เรี ยกขานว่า“หวังเต๊ะ” เนื่องจากเป็ นผูแ้ สดงที่สืบทอดการแสดงลําตัดมาจากบิดา(นายหวังเต๊ะ นิ มา)
นายหวังดีจึงนําชื่อบิดามาตั้งเป็ นชื่อคณะว่า “ลําตัดหวังเต๊ะ” นายหวังดี นิ มาได้รับการยกย่องเป็ น
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทลําตัด พ.ศ. 2531 ปัจจุบนั ป่ วยเป็ นมะเร็ งที่เส้น
เสียง นางศรี นวล ขําอาจภรรยาของนายหวังดี นิมา จึงทําหน้าที่เป็ นหัวหน้าคณะแทน ความสามารถ
ทางการแสดง การสื บทอดและสื บสานการแสดงลําตัดของนางศรี นวล ขําอาจ ทําให้ได้รับรางวัล
ศิลปิ นดีเด่น สาขาการแสดงพื้นบ้านลําตัด จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2542
การแสดงลําตัด เป็ นการแสดงพื้น บ้า นที่ มี นัก วิ ชาการหลายแขนงสนใจศึก ษา ทั้ง
ทางด้านมานุษยวิทยาและคติชนวิทยา ที่มุ่งศึกษาประวัติความเป็ นมา รู ปแบบ เนื้ อหา ทํานองเพลง
ค่านิ ยม วัฒนธรรม และชีวิตความเป็ นอยู่ ได้แก่ วาสนา ต้นสารี (2523) ศึกษาประวัติความความ
เป็ นมา รู ปแบบการแสดง เนื้ อหา และค่ านิ ยมของการแสดงลําตัด วัฒ นะ บุ ญจับ(2532) ศึก ษา
จังหวะและทํานองเพลงฉ่อยและลําตัด ทําให้เห็นถึงกลวิธีการร้องลําตัดที่มีจงั หวะกระแทกกระทั้น
และรวดเร็ ว และ วิชา เชาว์ศิลป์ (2543) ศึกษาทํานองเพลงลําตัดและทํานองเพลงที่ ปรากฏในการ
แสดงลําตัด ส่วนด้านภาษา ยังมีผศู้ ึกษาอยูจ่ าํ นวนน้อย ส่วนใหญ่จะศึกษาเนื้อหาการใช้ภาษาในการ
แสดงลําตัดโดยจะแทรกอยูใ่ นเนื้อหาบางส่วนของวิทยานิพนธ์ แต่ยงั ไม่มีผใู้ ดศึกษาทางด้านการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารของการแสดงพื้นบ้านประเภทนี้
การแสดงลํา ตัด นั้น เป็ นการสื่ อ สารที่ แ ตกต่ า งจากการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลใน
สถานการณ์อื่นๆ กล่าวคือ การสื่อสารระหว่างบุคคลคู่สื่อสารจะผลัดกันเป็ นผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
ขณะที่การสื่อสารการแสดงลําตัดผูส้ ่งสารหลัก คือผูแ้ สดง และผูร้ ับสารหลัก คือ ผูช้ ม ระหว่างที่ ผู้
แสดงกําลังแสดงอยู่น้ นั การแสดงดังกล่าวจะมีก ารสื่ อสารระหว่างผูแ้ สดงด้ว ยกัน เองและการ
สื่อสารระหว่างผูแ้ สดงกับผูช้ มซ้อนอยูด่ ว้ ยเพื่อให้ผชู้ มได้รับความบันเทิงจากการแสดงนั้น
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ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่จะศึกษาการแสดงลําตัดในฐานะที่ เป็ นสถานการณ์การสื่ อสารหนึ่ ง
โดยสนใจศึกษาการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะ ตามแนวชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสาร เพื่อหา
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คําตอบว่าสถานการณ์ดงั กล่าวมีเหตุการณ์สื่อสารอะไรบ้าง แต่ละเหตุการณ์มีองค์ประกอบและมี
การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างไร
วิธีการศึกษาตามแนวชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสารนั้นไฮมส์(Hymes, 1974) เป็ นผู้
ริ เริ่ มคนแรก เขาได้เสนอแนวคิ ดนี้ ไว้ในหนังสื อ เรื่ อง Foundations in Sociolinguistics : An
Ethnographic Approach เดิมไฮมส์ใช้ชื่อว่า“ทฤษฎีชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการพูด” (Ethnography of
speaking) แล้ว ต่ อมาก็เปลี่ยนมาใช้ค าํ ว่า “ชาติพนั ธุ์ว รรณนาแห่ งการสื่ อสาร” (Ethnography of
communication) เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารหรื อการพูดในสถานการณ์การสื่ อสารหนึ่ งๆ
ที่ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารซึ่งจะถูกกําหนดจากการกระทําต่างๆที่มีกฎและบรรทัดฐานการใช้
ภาษาของชุมชนเป็ นตัวควบคุมการกระทํา โดยแต่ละเหตุการณ์สื่อสารจะประกอบด้วยองค์ประกอบ
8 ประการที่รวมเรี ยกว่า SPEAKING ได้แก่ กาลเทศะหรื อฉาก(scene) ผูร้ ่ วมเหตุการณ์(participants)
จุดหมาย(ends) การลําดับวัจนกรรม(act sequence) กุญแจ(key) เครื่ องมือ(instrumentalities) บรรทัด
ฐานของปฏิสัมพันธ์และการตีความ(norms of interaction and interpretation) และประเภทการ
สื่อสาร(genre) ที่จะช่วยทําให้เห็นภาพของเหตุการณ์สื่อสารได้ชดั เจนมากขึ้น
ต่ อมามีนัก ภาษาศาสตร์ ที่สนใจศึก ษาแนวคิ ด ดังกล่าว คื อ ซาวิลล์-ทรอยก์( Saville
Troike ,1982: 26-28)ที่ได้นาํ แนวคิดไฮมส์มาปรับใช้ ซึ่งซาวิลล์-ทรอยก์ได้เสนอกรอบการวิเคราะห์
โดยแบ่ งออกเป็ น 3 หน่ วยคื อ สถานการณ์สื่อสาร(communicative situation)เหตุก ารณ์ สื่อสาร
(communicative event) และวัจนกรรมสื่อสาร(communicative act) มีรายละเอียดดังนี้
1. สถานการณ์สื่อสาร(communicative situation) เป็ นหน่วยใหญ่ที่สุดในการวิเคราะห์
ซึ่งเป็ นบริ บทที่เกิด ขึ้น ในการสื่ อสารเช่น การพิจ ารณาคดี ในศาล(a court trial) การประมูล(an
auction) การนัง่ รถไฟ(a train ride) เป็ นต้น แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนสถานที่แต่ก็ยงั เป็ นสถานการณ์เดิม
หากมีกิจกรรมหลากหลายเกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่ างกัน เช่น สถานการณ์ สื่อสารการเดินทางโดย
รถไฟ เครื่ องบิน รถโดยสารประจําทางหรื อรถยนต์ ขณะเดียวกันถ้าสถานที่เดิมสถานการณ์ สื่อสาร
ก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ เช่น สถานการณ์ สื่อสารการประมูลขณะเปิ ดการประมูลกับสถานการณ์
สื่อสารหลังการปิ ดประมูลซึ่งเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกัน
2. เหตุการณ์สื่อสาร(communicative event) เป็ นหน่ วยพื้นฐานที่ใช้บรรยายชาติพนั ธุ์
วรรณนาแห่ งการสื่ อสาร คือเหตุ การณ์ที่ผพู้ ูดใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารตามวัตถุประสงค์ที่ ต ้องการซึ่ ง
เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารหนึ่ งๆจะสิ ้ น สุ ด เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นผู้ร่ วมสถานการณ์ ห ลัก เปลี่ ย นบทบาท
ความสัมพัน ธ์ข องผูร้ ่ ว มสถานการณ์ หรื อมีก ารเปลี่ย นจุด มุ่งหมายของความสนใจ นอกจากนี้
ขอบเขตของเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารอาจถูก กํา หนดโดยระยะเวลาของความเงี ย บหรื อการเปลี่ ย น
อากัปกิริยาของผูร้ ่ วมเหตุการณ์
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3. วัจนกรรมสื่ อสาร(communicative act) เป็ นองค์ประกอบภายในเหตุการณ์สื่อสาร
หมายถึง ถ้อยคําหรื อการกระทําที่สื่อความหมายตามเจตนาของผูพ้ ดู ในการสื่อสารโดยอาจจะอยู่ใน
รู ปของวัจนภาษาและอวัจนภาษา เช่น การเลิกคิ ้ ว การสัง่ การถาม เป็ นต้น
มูเรี ยล ซาวิลล์-ทรอยก์( Muriel Saville Troike, 1982: 27)กล่าวไว้ว่า สถานการณ์ สื่อสาร 1 สถานการณ์สามารถประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารหลายเหตุการณ์ เช่น ในงานเลี้ยงงาน
หนึ่ ง อาจมี เหตุ ก ารณ์ ก ารแสดงบนเวที มีเหตุ ก ารณ์ ก ารสนทนาระหว่ างผูร้ ่ ว มงานหลายคน มี
เหตุ การณ์ก ารกล่าวปราศรั ยของเจ้าภาพ และเหตุ ก ารณ์ สื่อสาร 1 เหตุ การณ์ จะประกอบด้ว ย
วัจ นกรรมสื่ อ สารหลายวัจ นกรรม เช่ น เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารการกล่ า วปราศรั ย ของเจ้า ภาพใน
สถานการณ์ งานเลี้ย งอาจประกอบด้ว ยวัจ นกรรมทักทาย เพื่อทักทายผูท้ ี่ มาร่ วมงาน วัจ นกรรม
ขอบคุ ณ เพื่ อ ขอบคุ ณ แขกผูม้ าร่ วมงาน เป็ นต้น และในเหตุ ก ารณ์ สื่ อสาร 1 เหตุ ก ารณ์ ควรมี
องค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก่ ชนิดของเหตุการณ์(genre) หัวเรื่ อง(topic) วัตถุประสงค์หรื อหน้าที่
(purpose or function) กาลเทศะหรื อเวลา-สถานที่(setting) ผูร้ ่ วมเหตุการณ์(participant) รู ปแบบการ
สื่ อสาร(message form) เนื้ อหาการสื่ อสาร(message content) การลําดับวัจนกรรม(act sequence)
กฎการปฏิสมั พันธ์(rule for interaction) และบรรทัดฐานของการตีความ(norm of interpretation)
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ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาการแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะโดยใช้แนวคิดชาติพนั ธุ์วรรณนา
แห่งการสื่อสารดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์การสื่อสาร เหตุการณ์สื่อสารและลําดับ
วัจนกรรมในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด และการใช้ภาษาในการแสดงลําตัด ซึ่งจะทําให้
เข้าใจพฤติกรรมและวัฒนธรรมการแสดงลําตัดในสังคมไทยได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
2.2เพื่อศึกษารู ปแบบและองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆในสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลําตัด
2.3 เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาในการแสดงลําตัด
3. สมมุตฐิ านของการศึกษา
3.1 การแสดงลําตัด เป็ นสถานการณ์ สื่อสารที่ประกอบด้ว ยเหตุ การณ์สื่อสารหลาย
เหตุการณ์ที่มีการเรี ยงลําดับเป็ นระบบ
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3.2 เหตุการณ์สื่อสารในการแสดงลําตัดแต่ละเหตุการณ์มีองค์ประกอบ 10 ประการ
ได้แก่ ชนิ ด ของเหตุ ก ารณ์ หัวข้อ วัตถุประสงค์ กาลเทศะ ผูร้ ่ ว มเหตุ ก ารณ์ รู ปแบบการสื่ อสาร
เนื้อหาการสื่อสาร ลําดับวัจนกรรม กฎการปฏิสมั พันธ์และบรรทัดฐานของการตีความ
3.3 สถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดส่วนใหญ่เป็ นวัจนกรรมการต่อว่า
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ศึกษาการแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะที่ รับงานแสดงตามงานมหรสพหรื อเทศกาล
ต่างๆจํานวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
4.2 ข้อมูลที่ น ํามาศึก ษาครั้ งนี้ เป็ นข้อมูลปฐมภูมิที่ถ่ายทอดจากการแสดงสด การ
สัมภาษณ์พ่อเพลง แม่เพลง และผูช้ มการแสดงและการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม
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5. นิยามศัพท์
การแสดงลําตัด หมายถึง การแสดงเพลงพื้นบ้านที่มีลกั ษณะเป็ นการร้องกลอนเพลง
และการพูดโต้ตอบกันไปมาระหว่างนักแสดงฝ่ ายชายและนักแสดงฝ่ ายหญิง อาจมีเพลงพื้นบ้าน
อื่นๆปรากฏร่ วมด้วย เครื่ องดนตรี ประกอบจังหวะที่สาํ คัญคือ กลองรํามะนา ฉิ่ งและกรับ รวมทั้ง
กลองตะโพน ในงานวิจยั ฉบับนี้หมายถึงการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะ
6. วิธีดําเนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั มีวิธีการดําเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
6.1 ศึกษาแหล่งข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่ งการ
สื่อสารและการแสดงลําตัด ตลอดจนการสัมภาษณ์ผมู้ ีความรู้เกี่ยวกับการแสดงลําตัด
6.2 การเก็บข้อมูล
6.2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ผูว้ ิจ ัยใช้ข ้อมูลจากการแสดงลําตัด คณะหวังเต๊ะ จากการแสดงสดงาน
ต่างๆระหว่างเดื อนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ครั้ ง ทั้งนี้
เนื่ องจากผูว้ ิจ ัยได้สัมภาษณ์ นางศรี นวล ขําอาจ หัวหน้าคณะลําตัดหวังเต๊ะ แล้วพบว่า ลําตัดคณะ
หวังเต๊ะมีการแสดงเฉลี่ยเดือนละครั้งเท่านั้นและผูว้ ิจยั เห็นว่าข้อมูลจากการแสดงลําตัดจํานวน 5
ครั้งเป็ นข้อมูลที่เพียงพอสําหรับการวิเคราะห์โครงสร้างการสื่อสาร เหตุการณ์สื่อสารและวัจนกรรม
สื่อสารการแสดงลําตัด ได้แก่
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1. การแสดงลําตัดงานเทศกาลชมปลาโลมาที่ ท่า ข้า ม เทศบาลตําบล
ท่าข้าม บริ เวณเชิ งสะพานเทพหัสดิน (สะพานข้ามแม่น ํ้ าบางประกง) อําเภอบางประกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลาในการแสดงประมาณ 1 ชัว่ โมง 30
นาที
2. การแสดงลําตัด งานเทศกาลลอยกระทง ที่ สวนเฉลิมพระเกี ยรติ 80
พรรษา ตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรี ราชา จังหวัด ชลบุรี เมื่ อวัน ที่ 2 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2552 รวม
ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที
3. การแสดงลําตัดงานห้าธันวามหาราช ที่องค์การบริ หารส่วนตําบลกลาง
แดด อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลาในการแสดง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที
4. การแสดงลําตัดงานทําบุ ญขึ้นบ้านใหม่ ตําบลบางเมืองใหม่ อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลาในการแสดงประมาณ 3
ชัว่ โมง
5. การแสดงลําตัดงานพระราชทานเพลิงศพที่วดั ประชารังสรรค์ ตําบล
บางกรวย อําเภอบางเลน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลาในการ
แสดงประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที
6.2.2 วิธีการเก็บข้อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลภาคสนามคื อ การแสดงลําตัดคณะ
หวังเต๊ะที่รับเล่นตามงานมหรสพและสถานที่ต่างๆ จํานวน 5 ครั้ง โดยการสังเกต การจดบันทึก การ
บันทึกเสียงและภาพการแสดงตั้งแต่เริ่ มการแสดงไปจนจบการแสดง รวมทั้งบรรยากาศก่อนและ
หลังการแสดงแล้ว นําข้อมูลที่ ได้จ ากการบัน ทึ ก การแสดงมาถอดเสี ยงเป็ นตัว อัก ษรภาษาไทย
นอกจากนี้ผวู้ ิจยั ยังสัมภาษณ์สมาชิกผูเ้ กี่ยวข้องคณะหวังเต๊ะทั้งนักแสดงชาย นักแสดงหญิงและนัก
ดนตรี ที่ทราบรายละเอียด รวมทั้งผูช้ มการแสดงที่เต็มใจให้ขอ้ มูลแก่ผวู้ ิจยั ทั้งอย่างเป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ เพื่อให้เห็ นสถานการณ์ สื่อสารและเหตุการณ์สื่อสารที่ เป็ นระบบแบบแผนอย่าง
ชัดเจน แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดอย่างเป็ นระบบตามแนวชาติ
พันธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสารรวมทั้งวิเคราะห์การใช้ภาษาที่ปรากฏในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร
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6.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ข ้อมูลตามแนวคิ ดและทฤษฎี ชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่ งการสื่ อสารของ
ไฮมส์ (Hymes, 1974) และซาวิลล์-ทรอยก์(Saville Troike, 1982) โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ออกเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้
6.3.1 วิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์สื่อสาร
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โครงสร้างของสถานการณ์การสื่อสารการแสดงลําตัดตาม
แนวคิดของไฮมส์ และซาวิลล์-ทรอยก์ โดยพิจารณาว่าประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารใดบ้างและ
เรี ยงลําดับอย่างไร
6.3.2 วิเคราะห์เหตุการณ์สื่อสาร
ผูว้ ิจ ัยวิเคราะห์ เหตุการณ์ สื่อสารในสถานการณ์ สื่อสารการแสดงลําตัด
โดยพิจ ารณาองค์ประกอบในแต่ ละเหตุ ก ารณ์ สื่ อสารตามแนวการวิเคราะห์ องค์ประกอบของ
เหตุการณ์สื่อสารทั้ง 10 ประการ ของซาวิลล์-ทรอยก์ ได้แก่ ชนิ ดของเหตุการณ์ (genre) หัวข้อหรื อ
หัวเรื่ อง(topic) วัตถุประสงค์หรื อหน้าที่ (purpose or function) กาลเทศะหรื อเวลา-สถานที่ (setting)
ผูร้ ่ ว มเหตุ ก ารณ์ ( participant) รู ปแบบการสื่ อสาร(message form) เนื้ อหาการสื่ อสาร(message
content) การลําดับวัจนกรรม(act sequence) กฎการปฏิสัมพันธ์(rule for interaction)และบรรทัด
ฐานของการตีความ(norm of interpretation) โดยพรรณาข้อมูลที่ปรากฏของแต่ละองค์ประกอบใน
แต่ละเหตุการณ์สื่อสาร
6.3.3 วิเคราะห์วจั นกรรมสื่อสาร
ผูว้ ิจ ัย วิเ คราะห์ ว ัจ นกรรมในแต่ ละเหตุ ก ารณ์ สื่อสารตามแนวคิ ด เรื่ อ ง
วัจนกรรมของจอห์น อาร์ เซอร์ ล(John R. Searle, 1969) ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จะใช้หน่ วยในการ
วิเคราะห์วจั นกรรมจากคําพูด และกิริยาท่าทางของผูร้ ่ วมเหตุการณ์ที่มีเจตนาในการพูดและแสดง
การกระทํานั้นๆ
6.4 สรุ ปผล อภิปรายผลและนําเสนอผลงานในรู ปแบบวิทยานิพนธ์
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7. เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
7.1 สมุดบันทึก ปากกา ดินสอ สําหรับการจดบันทึก
7.2 เครื่ องบันทึกเสียงและแถบบันทึกเสียง
7.3 กล้องถ่ายรู ป กล้องถ่ายวีดีทศั น์และแถบบันทึกภาพ
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8. แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
8.1 แหล่งข้อมูลเอกสาร
8.1.1 ห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.1.2หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
8.1.3 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
8.2 แหล่งข้อมูลภาคสนาม
การแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะตามสถานที่ต่างๆ
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9. เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องออกเป็ น 3 ประเภทได้แก่
1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีทางชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสาร 2) เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีว จั นกรรม 3) งานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่ งการสื่ อสารและการ
แสดงลําตัด ดังต่อไปนี้
9.1 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับแนวคิดทฤษฎีทางชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่ งการสื่อสาร
ไฮมส์ ( Hymes, 1974) เป็ นคนแรกที่ ใช้ค าํ ว่า Ethnography of speaking (ชาติพนั ธุ์
วรรณนาแห่ งการพูด) เพื่อเป็ นแนวทางการศึกษาภาษาเพื่อการสื่ อสารแนวใหม่ และต่อมาไฮมส์
เปลี่ยนมาใช้ค าํ ว่า Ethnography of communication(ชาติ พนั ธุ์ว รรณนาแห่ งการสื่ อสาร)ไฮมส์
(Hymes, 1974: 8,98) อธิ บายว่ า การศึ ก ษาชาติ พนั ธุ์ว รรณนาแห่ งการสื่ อ สารเป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ภาษาศาสตร์ สังคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสาร เพื่อเป็ นแนวทางที่มุ่งศึกษารู ปแบบของการสนทนา
ตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบการสนทนา ในฐานะที่เป็ นรู ปแบบของพฤติกรรมการสือ่ สารทางวัฒนธรรมของ
แต่ละสังคมซึ่งไฮมส์ เชื่อว่าผูใ้ ช้ภาษาต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารทั้งสามัตถิยะ
ภาษา(linguistic competence) และที่ สํา คั ญ ต้ อ งมี ค วามสามารถเรื่ องสามัต ถิ ย ะสื่ อสาร
(communicative competence) เพื่อเข้าใจและรู้กฎการใช้ภาษาพูดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ของบุคคลในกลุ่มชนนั้น
ไฮมส์( Hymes, 1974) ได้เสนอแนวคิดการศึกษาบทบาทของภาษาในการสื่ อสารของ
คนในชุมชน ว่ามีวิธีการใช้ภาษา หน้าที่ ศิลปะการพูดและความหมายของถ้อยคําที่เกิดจากเจตนา
ของผูพ้ ดู หรื อเรี ยกว่า “วัจนกรรม”อย่างไร ไฮมส์(Hymes, 1974, อ้างถึงใน อมรา ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์,
2550: 182-184) มีความคิดหลักในการวิเคราะห์ คือ การเข้าถึงพฤติกรรมการพูดหรื อการสื่อสารจาก
มุมมองของมโนทัศน์ที่เรี ยกว่า เหตุการณ์สื่อสาร (speech event / communicative event) ซึ่งหมายถึง
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เหตุก ารณ์ ที่ผพู้ ูด ใช้ภ าษาเพื่อสื่ อสารตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการ เช่น การทัก ทาย การอําลา
การอวยพร การแสดงความเสียใจ การกล่าวเปิ ดงาน เป็ นต้น โดยได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์
ภาษาตามแนวชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสาร ว่าในเหตุการณ์สื่อสารหนึ่ งๆจะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบ 8 ประการ ที่เรี ยกโดยย่อว่า SPEAKING ดังนี้
1. S = Setting หรื อScene (กาลเทศะหรื อฉาก) กาลเทศะ หมายถึง เวลา
และสถานที่ซ่ึงเป็ นสภาวะแวดล้อมทางกายภาพของเหตุการณ์สื่อสาร เช่นตอนเที่ยงในโรงอาหาร
ตอนเย็นที่บา้ น เป็ นต้น ส่วนฉาก หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่เป็ นนามธรรมที่มีผลทางด้านจิตใจของ
ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ เช่น การสร้างฉากให้ดูตื่นเต้นในหนังผจญภัย ให้ดูน่ากลัวในหนังผี เป็ นต้น
2. P = Participants (ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ ) หมายถึง ผูพ้ ูด กับ ผูฟ้ ังหรื อผูส้ ่ ง
สารกับผูร้ ับสาร เช่น การฟังพระเทศน์ การหาเสียงเลือกตั้ง หรื อทั้งสองฝ่ ายอาจเล่นบทสลับกันเป็ น
ผูพ้ ดู กับผูฟ้ ัง
3. E=Ends (จุดหมาย) หมายถึง เป้ าหมายหรื อผลลัพธ์ที่ผรู้ ่ วมเหตุการณ์
ประสงค์จะได้จากการสื่อสาร และหมายถึงเป้ าหมายของทั้งเหตุการณ์สื่อสารด้วย เช่น ในเหตุการณ์
พิพากษาคดี ในศาล ผูร้ ่ ว มเหตุ ก ารณ์ แต่ ละคนมีจุ ด มุ่งหมายต่ า งกัน แต่ ท้ งั เหตุ ก ารณ์ มีจุ ดหมาย
เดียวกันในสังคม คือ ตัดสินความด้วยความยุติธรรม
4. A=Act sequence (การลําดับวัจนกรรม) หมายถึง รู ปแบบและเนื้ อหา
ของคําพูด ได้แก่ ถ้อยคําที่ใช้ คืออะไร ใช้อย่างไร เรี ยงลําดับอย่างไร ในการวิเคราะห์หน่ วยของ
ถ้อยคําที่เรี ยกว่า วัจนกรรม ซึ่งหมายถึง ถ้อยคําที่ใช้สื่อความหมายตามเจตนาของผูพ้ ูด ที่ผวู้ ิเคราะห์
ต้องแยกและเรี ยงลําดับอย่างชัดเจนว่าวัจนกรรมใดเกิดก่อนเกิดหลัง เพื่อให้เห็นกฎของสังคม
5. K= Key (กุญแจ) หมายถึง นํ้ าเสี ยง ท่าทาง อารมณ์หรื อสี สันในการ
สื่อสาร เช่นสื่อสารแบบเอาจริ งเอาจัง แบบโอ่อ่าหรู หรา แบบถากถาง แบบเยาะเย้ย แบบโอ้อวด เป็ น
ต้น
6. I = Instrumentalities (เครื่ องมือ) หมายถึง การเลือกวิธีการสื่อสารว่าตัว
ภาษาที่ใช้เป็ นแบบใด เช่น พูดปากเปล่า เขียน โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์(e-mail) เป็ นต้น
รวมถึงการเลือกใช้วิธภาษาว่าการใช้ภาษามีลกั ษณะอย่างไร กล่าวคือ ใช้ภาษามาตรฐานหรื อภาษา
ย่อย ให้ทาํ เนียบภาษาใด เช่น ภาษาทางการ ภาษากฎหมาย ภาษาโฆษณา เป็ นต้น มีการสลับภาษา
หรื อไม่
7. N = Norms of Interaction and Interpretation (บรรทัด ฐานของ
ปฏิสัมพันธ์และการตีความ) หมายถึง ลัก ษณะเฉพาะของการพูดหรื อการสื่ อสาร ที่ผพู้ ูดใช้เพื่ อมี
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับผูฟ้ ัง กฎเหล่านี้ตอ้ งตีความด้วยความรู้ทางวัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นๆ
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เช่น ความค่อย-ดังของการพูด ความเงียบ การใช้ภาษาท่าทาง การมองตาผูฟ้ ัง การใช้มือประกอบ
เป็ นต้น
8. G = Genre (ประเภทการสื่อสาร) หมายถึง ประเภทของถ้อยคําที่ใช้ใน
การสื่อสาร ที่มกั มีชื่อเรี ยกเฉพาะ เช่น ร้อยกรอง ปริ ศนาคําทาย บทสวดมนต์ คํานํา เป็ นต้น
ไฮมส์( Hymes, 1974) กล่าวว่า หากวิเคราะห์องค์ประกอบเหล่านี้ ท้ งั หมดจะทําให้เห็น
ภาพของเหตุการณ์สื่อสารได้ชดั เจน
มูเรี ยล ซาวิลล์-ทรอยก์( Muriel Saville Troike, 1982) นัก วิชาการแนวชาติ พนั ธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสารอีกคนที่ได้ดาํ เนินการศึกษาตามรอยทฤษฎีของไฮมส์ และสร้างกรอบการ
วิเคราะห์ทฤษฎีชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสาร โดยแบ่งหน่วยที่ใช้การสื่ อสารออกเป็ น 3 หน่ วย
คือ สถานการณ์สื่อสาร(communicative situation) เหตุการณ์สื่อสาร(communicative event) และ
วัจ นกรรมสื่ อสาร(communicative act) ซึ่ งเหตุ ก ารณ์ สื่อสารถือเป็ นหน่ ว ยที่ สําคัญ สถานการณ์
สื่ อสารหนึ่ ง สถานการณ์ประกอบด้ว ยเหตุก ารณ์สื่อสารหลายเหตุการณ์ แต่ละเหตุก ารณ์ สื่อสาร
ประกอบด้วยวัจนกรรมสื่อสารหลายวัจนกรรม
การวิเคราะห์เหตุการณ์สื่อสารจะต้องอาศัยองค์ประกอบของการสื่ อสาร(components
of communication) มู เ รี ยล ซาวิ ล ล์ -ทรอยก์ ดัด แปลงมาจากองค์ ป ระกอบ 8 ประการ
(SPEAKING)ของไฮมส์ เป็ นองค์ประกอบ 10 ประการ(Muriel Saville Troike, 1982: 138 และ อ้าง
ถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ,์ 2550: 185-186) มีดงั นี้
1. ชนิ ดของเหตุการณ์ (Genre or kinds of event ) เช่น การทักทาย การ
สนทนา การบรรยาย เรื่ อ งเล่ าเรื่ องตลก เป็ นต้น ชนิ ด ของเหตุ ก ารณ์ มกั ไปด้ว ยกัน กับชื่ อของ
เหตุการณ์เสมอ
2. หัวเรื่ อง (Topic) หรื อจุดมุ่งเน้นของเหตุการณ์สื่อสารว่ากล่าวถึงเรื่ อง
อะไร
3. วัตถุประสงค์หรื อหน้าที่ (Purpose or Function) คือ จุดมุ่งหมายหลักใน
การปฏิสมั พันธ์ของผูร้ ่ วมสถานการณ์ของผูร้ ่ วมสถานการณ์แต่ละคน
4. กาลเทศะหรื อเวลา-สถานที่ (Setting) คือ สถานที่สื่อสาร เวลาของวัน
ฤดูของปี และแง่มุมต่างๆทางกายภาพของเหตุการณ์สื่อสาร เช่น การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ขนาดห้อง
เป็ นต้น
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องค์ประกอบทั้ง 4 อย่างข้างต้นรวมเรี ยกว่า scene ซึ่งหมายถึงปริ บทนอก
ตัวบุคคลในเหตุการณ์สื่อสาร คําถามที่ใช้ตรวจสอบ scene ว่าพรรณนาครบหรื อไม่คือ เหตุการณ์
สื่อสารนั้นเป็ นเหตุการณ์ชนิดใด เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร ทําไมจึงเกิดขึ้นและเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร
5. ผูร้ ่ ว มเหตุ การณ์ (Participant) คือผูท้ ี่ มีส่ว นร่ ว มให้เหตุ การณ์ สื่อสาร
นั้นๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณา อายุ เพศ ชาติพนั ธุ์ ฐานะทางสังคม และอืน่ ๆที่เกี่ยวข้อง คําถามที่ใช้คือ
ใครมีส่วนร่ วมในเหตุการณ์
6. รู ป แบบการสื่ อ สาร (Message form) องค์ป ระกอบนี้ เหมื อ นกับ
Instrumentalities ของไฮมส์ รวมถึงการใช้เสียง(vocal)หรื อไม่ใช้เสียง(non-vocal) และลักษณะของ
รหัสที่ใช้ เช่น ใช้วจั นภาษา(verbal)หรื ออวัจนภาษา(nonverbal) นอกจากนี้ ยงั ดูว่ามีการใช้ภาษาใด
และมีการสลับภาษา(code switching)หรื อไม่
7. เนื้ อหาการสื่ อสาร (Message content) การสื่ อสารเป็ นเรื่ องเกี่ย วกับ
อะไร ประเด็นสําคัญได้แก่อะไรบ้าง เป็ นต้น
8. การลําดับวัจ นกรรม (Act sequence) เหมื อนกัน กับไฮมส์ คื อ การ
เรี ยงลํา ดับ วัจ นกรรมสื่ อ สารที่ ป รากฏในเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สาร ทั้ง นี้ รวมถึ ง การผลัด กัน พูด และ
ปรากฏการณ์ที่เกิดซ้อนกัน(overlapping phenomena)
9. กฎการปฏิสมั พันธ์ (Rule for interaction) ได้แก่ การอธิบายกฎของการ
ใช้ภาษาพูดและคําพูด สามารถนําไปใช้ได้กบั เหตุการณ์สื่อสาร กฎเช่นนี้ เกิดจากค่านิ ยมของชุมชน
ภาษาแต่ละชุมชนและเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการแสดงออก อาจเห็นกฎเหล่านี้ ได้จากคําพังเพย
และสุภาษิตและกฎหมายของชุมชนนั้นๆ
10. บรรทัดฐานของการตี ความ(Norm of interpretation) สร้ างขึ้น จาก
มาตรฐานของความเข้าใจของสมาชิ ก ในชุ มชนภาษาร่ ว มกัน หมายรวมถึ งความรู้ทั ่ ว ไปที่ มีอยู่
ร่ วมกัน ข้อสมมติฐานทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจร่ วมกันของชุมชนภาษานั้นๆ
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9.2 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับแนวคิดทฤษฎีวจั นกรรม
สุจริ ตลักษณ์ ดีผดุง(2549: 61,68) อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีวจั นกรรม(speech act theory)
คือ การศึกษาความหมายของถ้อยคําที่สื่อตามเจตนาของผูพ้ ดู ในประโยคนั้นๆ ผูท้ ี่ศึกษาคนแรกคือ
จอห์น แอล ออสติน(John L. Austin) เป็ นนักปรัชญาได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภาษา
ไม่ใช่เพียงการศึกษารู ปประโยคหรื อการบอกเล่าเนื้ อความเท่านั้น แต่ยงั ต้องศึกษาถึงการนําไปใช้
แสดงการกระทํา เช่น การขอร้อง การสั ่ ง การแสดงความรู้สึก ที่ผพู้ ูดมีเจตนาสื่ อความหมายผ่าน
ถ้อยคําซึ่งทุกครั้งที่ผพู้ ดู กล่าวถ้อยคํากับผูฟ้ ังจะเกิดระดับขั้นของวัจนกรรม 3 ลักษณะได้แก่
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1. วัจนกรรมตรงตามถ้อยคํา(Locutionary act) คือการใช้ภาษาเพื่อสื่ อความ โดย
ถ้อยคําประกอบด้วยเสียง คํา ประโยค ที่มีสามารถสื่อความหมายของคําในภาษาและความหมายได้
ตามกฎไวยากรณ์
2. วัจนกรรมปฏิบตั ิ (Illocutionary act) คือ การที่ผพู้ ดู กระทําบางสิ่ งบางอย่าง โดย
ผ่านทางถ้อยคํา เช่น การกระทําการบอกเล่า การกระทําการสัญญา การกระทําการถาม เป็ นต้น
3. ผลวัจนกรรม (Perlocutionary) คือ การกระทําที่เป็ นผลมาจากการกล่าวถ้อยคํา
ของผูพ้ ูดที่เกิดต่อผูฟ้ ัง ประสิ ทธิผลของวัจนกรรม(Perlocutionary effect) อาจเป็ นผลไปตามแผน
หรื อไม่ก็ได้
จอห์น อาร์ เซอร์ ล(John R.Searle, 1979) กล่าวว่า การกระทํา โดยใช้คาํ พูด จะ
เกิดขึ้นเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของวัจนกรรมนั้นๆ ถ้อยคําเหล่านั้นจะสื่ อความหมายได้
ก็ต่อเมื่อผูพ้ ดู มีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ
1. การกล่าวถ้อย(Utterance act) คือ การที่ผพู้ ดู ใช้คาํ หรื อประโยคในการสื่อสาร
2. การบ่งเนื้อความ(Propositional) คือ การบ่งเนื้ อความถ้อยคําที่พูดออกมา ในรู ป
ของเหตุการณ์และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. การแสดงเจตนา(Illocutionary act) คือ ผูพ้ ดู มีเจตนาในการกล่าวถ้อยคําออกมา
เช่น การทักทาย การถาม เป็ นต้น
เซอร์ล ยังกล่าวว่าการแสดงเจตนานั้นเป็ นลักษณะสําคัญของการกระทําที่สาํ คัญ
การศึกษาภาษานั้นต้องมีความสัมพันธ์กบั การใช้พดู จริ งที่ตอ้ งมีการศึกษารู ปภาษาและเจตนาในการ
สื่ อสารที่เรี ยกว่า วัจนกรรม(Speech act) เซอร์ ล โดยยึดกริ ยาบ่งการกระทํา(performative verbs)
เป็ นหลัก เซอร์ลจึงแบ่งวัจนกรรมออกเป็ น 5 แบบ(สุจริ ตลักษณ์ ดีผดุง, 2549: 73-74) ดังนี้
1. การกล่าวความจริ งหรื อการบอกกล่าว(เซอร์ ล ใช้คาํ ว่า “representative” ต่อมา
เปลี่ยนเป็ นคําว่า “assertive” ) เป็ นการกล่าวถ้อยคําที่ผพู้ ูดผูกมัดตนเองอยู่กบั ความจริ ง เช่ น การ
ยืนยัน(asserting) การสรุ ป(concluding) การบรรยาย หรื อการพรรณนา(describing) เป็ นต้น ใน
ตัวอย่าง วัจนกรรมการกล่าวยืนยันในประโยคที่ว่า “ผมขอยืนยันว่ า เขาทํางานนีด้ ้ วยตัวเอง”
2. การกล่าวชี้นาํ (directive) เป็ นการกล่าวถ้อยคําที่ผพู้ ูดพยายามกําหนดให้ผฟู้ ั ง
กระทําตามประสงค์ของผูพ้ ดู เช่น การสัง่ (orderring) การขอร้อง(reguesting) การถาม(questioning)
เป็ นต้น ตัวอย่าง วัจนกรรมการสัง่ ในประโยคที่ว่า “ครู ขอสั่งให้ นักเรี ยนทําการบ้ าน”
3. การกล่าวผูกพัน (commissive) เป็ นการกล่าวถ้อยคําที่ผพู้ ดู ผูกมัดตนเองต่อการ
กระทํา ในอนาคต เช่ น การสัญญา(promisisng) การข่ มขู่(thrreatening) การยื่น ข้อเสนอหรื อการ
เสนอตัว(offering) เป็ นต้น ตัวอย่าง วัจนกรรมการข่มขู่ในประโยคที่ว่า “ผมขอบอกให้ คุณระวังตัว”
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4. การแสดงความรู้สึก(expressive) เป็ นการกล่าวถ้อยคําที่ แสดงความรู้ สึก และ
ทัศนคติบางอย่าง เช่น การขอบคุณ(thanking) การขอโทษ(apologizing) การทักทาย(greeting) การ
แสดงความยินดี (congratulation) เป็ นต้น ตัวอย่าง วัจนกรรมการขอบคุณในประโยคที่ว่า “ดิฉั น
ขอบคุณมากที่กรุ ณาให้ โอกาสดิฉัน”
5. การกล่ า วประกาศ(declaration) เป็ นการกล่ า วถ้อ ยคํา ที่ มี ผ ลทํา ให้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงบางสิ่ งบางอย่าง เป็ นการกระทําที่ผพู้ ดู ต้องการให้ผอู้ ื่นรับรู้ เช่น การขับออกจากศาสนา
หรื อการควํ่าบาตร(excommunicating) การกล่ าวเปิ ดงาน(opening a ceremony) การประกาศ
สงคราม(declaring war) การไล่ออกจากงาน(firing from employment) เป็ นต้น ตัวอย่างวัจนกรรม
การไล่ออกจากงานในประโยคที่ว่า “ผมขอไล่คุณออกจากงาน”
นอกจากนี้ การกล่าวถ้อยคําหนึ่ งๆยังอาจมีการแสดงของวัจนกรรมได้ 2 ลักษณะ
คือวัจนกรรมตรง(direct speech act) และวัจนกรรมอ้อม(indirect speech act) วัจนกรรมตรงคือ
วัจนกรรมที่ถอ้ ยคําสอดคล้องกับเจตนาของผูพ้ ูด เช่ น “ส่ งปากกาให้ ฉั นหน่ อย” ผูพ้ ูดมีเจตนา
ขอร้องตามรู ปประโยคบอกเล่า และวัจนกรรมอ้อม(indirect speech act) คือวัจนกรรมที่กล่าวถ้อยคํา
ไม่สอดคล้องกับเจตนาตามรู ปประโยค เช่ น “ช่ ว ยส่ งปากกาให้ ฉั น หน่ อยได้ มั้ย” ผูพ้ ูด มีเจตนา
ขอร้องแต่ใช้รูปประโยคที่เป็ นคําถาม
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9.3 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่ งการสื่อสารและการแสดงลําตัด
9.3.1 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่ งการสื่อสาร
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่ งการสื่ อสาร มีผวู้ ิจยั
ศึก ษางานประเภทต่ างๆ ได้แก่ การแสดงพระธรรมเทศนาในรายการวิทยุ การปราศรั ยหาเสี ยง
เลือกตั้งในเขต กรุ งเทพมหานคร การปฏิสมั พันธ์ระหว่างพิธีกรและวิทยากรในรายการทีวี และการ
สืบพยานในคดีอาญาในศาลไทย ดังต่อไปนี้
พิกุลกานต์ รุ จิราภา (2537) ศึก ษาเรื่ อง “การแสดงพระธรรมเทศนาทาง
วิทยุ: การศึกษาแนวชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่ งการสื่ อสาร” เพื่อศึกษาวิเคราะห์และพรรณนารู ปแบบ
โครงสร้างของสถานการณ์สื่อสาร และเหตุการณ์สื่อสารโดยใช้ขอ้ มูลการแสดงพระธรรมเทศนา
จากสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย กรมประชาสัม พัน ธ์ ความถี่ ค ลื่ น F.M. 92.5
เมกะเฮิรตซ์ในภาคเช้าเท่านั้น
ผลการศึก ษาพบว่า สถานการณ์สื่อสารการแสดงพระธรรมเทศนาทาง
วิทยุ สามารถแบ่งเหตุการณ์สื่อสารออกเป็ น 15 เหตุการณ์ที่มีการเรี ยงลําดับดังนี้ การกล่าวเปิ ดการ
แสดงพระธรรมเทศนา การกล่าวคํานมัสการโดยพุทธศาสนิ กชน การถึงสรณคมณ์ การสมาทาน
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อุโบสถศีล การบอกอานิ สงส์ของศีล การกล่าวคํานมัสการโดยพระภิกษุองค์เทศก์ การอาราธนา
ธรรม การกล่าวคําสาธุการ การประกาศตนเป็ นอุบาสกอุบาสิกา และการกล่าวปิ ดการการแสดงพระ
ธรรมเทศนาทางวิทยุ เมื่อวิเคราะห์เหตุการณ์สื่อสารอย่างละเอียดตามองค์ประกอบทั้ง 10 ประการ
พบว่า การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุเป็ นพิธีก รรมอย่างหนึ่ ง ที่มีก ารแสดงอย่างเป็ นระบบ
ชัด เจน แน่ น อนและตายตัว เหตุ ก ารณ์ สื่อสารที่ สําคัญที่ สุด คื อ เหตุ ก ารณ์ สื่อสาร “การเทศน์ ”
เนื่ องจากมีค วามซับ ซ้อนและประกอบด้ว ยวัจ นกรรมถึง 20 วัจ นกรรมซึ่ งวัจ นกรรมหลัก คื อ
วัจนกรรมเริ่ ม วัจนกรรมการอธิบาย และวัจนกรรมการจบ
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สุ ดาดวง เกิดโมฬี (2537) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง
ผูแ้ ทนราษฎรตามแนวชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสาร: กรณี ศึกษาผูส้ มัครพรรคพลังธรรม” เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้ างสถานการณ์ สื่อสารและพรรณนารู ปแบบองค์ประกอบของเหตุก ารณ์
สื่ อสารต่างๆที่ ปรากฏในการปราศรัยหาเสี ยงตามแนวคิดชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่ งการสื่ อสารของ
ซาวิลล์-ทรอยก์ และศึกษาวัจนลีลา โดยใช้ขอ้ มูลการปราศรัยหาเสี ยงของพรรคพลังธรรมในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ผลการศึ ก ษาพบว่า สถานการณ์ สื่ อสารการปราศรั ยหาเสี ย งเลื อกตั้ง
ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารย่อยทั้งหมด 17 เหตุการณ์ แบ่งเป็ นเหตุการณ์หลัก 4 เหตุการณ์ ดังนี้
การกล่าวเปิ ดการปราศรัย การแนะนําตัว การปราศรัย และการสรุ ป การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
เหตุการณ์สื่อสารแต่ละประเภท พบว่า ชนิดของเหตุการณ์ หัวเรื่ อง วัตถุประสงค์ เนื้อหาการสื่ อสาร
และการลําดับ วัจนกรรม เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละเหตุการณ์ ส่ วน รู ปแบบการสื่ อสาร กฎการ
ปฏิสมั พันธ์ และบรรทัดฐานของการตีความในแต่ละเหตุการณ์มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ส่ วนวัจนลีลา
การปราศรัยหาเสียง พบว่า ผูพ้ ดู ใช้กลวิธีโน้มน้าวใจโดยการใช้การซํ้ าคํามากที่สุดและรองลงมาคือ
การใช้คาํ สัมผัสคล้องจอง
ปอรรั ชม์ ยอดเณร(2544) ศึก ษาเรื่ อง “การศึก ษาปฏิสัมพัน ธ์ร ะหว่า ง
พิธีก รและวิทยากรรายการสุ ข ภาพทางโทรทัศน์ในเชิงชาติ พนั ธุ์ว รรณนาแห่ งการสื่ อสาร” เพื่อ
ศึกษากระบวนการผลิตและวิธีก ารกําหนดประเด็นในการนําเสนอ ลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พิธีกรและวิทยากรร่ วมรายการและทัศนคติของผูน้ าํ เสนอที่มีต่อการชมรายการสุขภาพทางโทรทัศน์
จากรายการโทรทัศน์ 2 รายการ คือ รายการพลิกฟื้ นสุ ขภาพคนเมือง และรายการวาไรตี้พลิกฟื้ น
สุขภาพ โดยใช้แนวคิดชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่ งการสื่ อสารและองค์ประกอบของไฮมส์และซาวิลล์ทรอยก์
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ผลการศึกษาพบว่าแบบแผนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรและวิทยากร
ในสถานการณ์สื่อสารรายการพลิกฟื้ นสุขภาพคนเมือง และรายการวาไรตี้พลิกฟื้ นสุ ขภาพ สามารถ
แบ่ งเหตุ ก ารณ์ สื่อสารออกเป็ น 4 เหตุ ก ารณ์ ใช้เกณฑ์ต ามการเปลี่ยนเนื้ อ หาการสื่ อ สาร พบว่ า
สถานการณ์สื่อสาร รายการพลิกฟื้ นสุ ขภาพคนเมืองนั้น แบ่งออกเป็ น 5 สถานการณ์ย่อย คือ ช่วง
เปิ ดรายการ ช่วงรอบรู้รอบเมือง ช่วงสุขภาพคนเมือง ช่วงปฏิทินสุขภาพ และช่วงปิ ดรายการ ผูว้ ิจยั
เลือกวิเคราะห์ช่ว งรอบรู้ร อบเมืองซึ่ งสามารถแบ่ งเหตุก ารณ์สื่อสารได้ 4 เหตุก ารณ์ โดยแต่ ละ
เหตุการณ์ประกอบด้วยวัจนกรรม ดังนี้ 1)การกล่าวเปิ ดช่วงประกอบด้วย วัจนกรรมเกริ่ นนํา 2)การ
แนะนําวิทยากรประกอบด้วยวัจนกรรมแนะนําวิทยากรและวัจนกรรมการทักทาย 3)การถามตอบ
ประกอบด้วย วัจนกรรมเรี ยกขาน วัจนกรรมอธิบาย วัจนกรรมยํ้ าเตือน และวัจนกรรมสั ่ งการ และ
4) การกล่าวเปิ ดช่วง ประกอบด้วย วัจนกรรมขอบคุณ วัจนกรรมเชิญชวนและวัจนกรรมการแนะนํา
วิทยากร
ส่วนสถานการณ์การสื่อสารรายการวาไรตี้พลิกฟื้ นสุ ขภาพ แบ่งออกเป็ น
6 สถานการณ์ยอ่ ย คือช่วงเปิ ดรายการ ช่วงคุยกันยามเช้า ช่วงสวัสดีคุณหมอ ช่วงข่าวสุ ขภาพ ช่วง
สุขภาพครอบครัว และช่วงปิ ดรายการโดยเลือกวิเคราะห์ช่วงคุยกันยามเช้าซึ่งสามารถแบ่งเหตุการณ์
สื่ อ สารได้ 4 เหตุ ก ารณ์ แต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ ป ระกอบด้ว ยวัจ นกรรม ดัง นี้ 1)การกล่ า วเปิ ดช่ ว ง
ประกอบด้วยวัจนกรรมเกริ่ นนํา 2) การแนะนําวิทยากรประกอบด้วย วัจนกรรมแนะนําวิทยากรและ
การทักทาย 3) การถามตอบ ประกอบด้วย วัจนกรรมเรี ยกขาน เล่าความ อธิบาย และอ้างอิง และ4)
การกล่าวปิ ดช่วง ประกอบด้วย วัจนกรรมขอบคุณ
ด้านทัศนคติของผูช้ มที่มีต่อการกําหนดรู ปแบบรายการพบว่ารายการพลิก
ฟื้ นสุ ข ภาพคนเมือ งที่ มีวิทยากรเป็ นแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูร้ ั บชมรายการจะมีค วามเชื่ อ ถือข้อมูล
มากกว่ารายการวาไรตี้พลิกฟื้ นสุขภาพคนเมือง ที่มีวิทยากรทัว่ ไปเป็ นคนพูดเพราะสามารถพูดโน้ม
น้าวใจให้เชื่อถือได้นอ้ ย และผูช้ มรายการชอบรู ปแบบรายการที่มีสาระและความสนุก
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ณิศณัชชา เหล่ าตระกูล(2549) ศึกษาเรื่ อง“การศึกษาสถานการณ์สื่อสาร
การสื บพยานคดี อาญาในศาลไทยตามแนวชาติ พนั ธุ์ว รรณนาแห่ งการสื่ อสาร” เพื่อวิเคราะห์
โครงสร้างสถานการณ์สื่อสารว่าประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสาร และพรรณนาองค์ประกอบของ
เหตุการณ์สื่อสาร ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลการสื บพยานจากศาลจังหวัดนครปฐมจํานวน 6 คดี แต่ละคดีมี
ข้อหาที่แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั เลือกวิเคราะห์สถานการณ์ การสื บพยานคดีอาญา ซึ่งเป็ นส่ ว นหนึ่ งใน
กระบวนการพิจารณาคดีที่สาํ คัญ
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ผลการศึก ษาพบว่า สถานการณ์ สื่อสารการสื บพยานคดี อาญา โดยใช้
วัต ถุประสงค์เป็ นเกณฑ์ในการแยกเหตุก ารณ์ สื่อสาร สามารถแบ่งเหตุ ก ารณ์ สื่อสารออกเป็ น 8
ประการตามลําดับ ดังนี้ การเปิ ดการสื บพยาน การสาบานตน การถามข้อมูลส่ ว นตัว พยาน การ
ซัก ถาม การถามค้าน การถามติ ง การอ่านคําเบิ กความ และการปิ ดการสื บพยาน การวิเคราะห์
องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารแต่ละประเภท พบว่า ชนิดของเหตุการณ์ หัวเรื่ อง วัตถุประสงค์
เป็ นลักษณะการหาข้อเท็จจริ ง เนื้อหาการสื่อสาร เป็ นการถามตอบเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีความ
และการลําดับ วัจนกรรมพบ 17 วัจนกรรม ได้แก่ สั ่ ง เคารพ สาบาน อ้างอิง ถาม ตอบ เล่าความ
อธิบาย เตือน แย้ง เน้นยํ้ า ขออนุญาต ขอร้อง ตอบรับ ขอบคุณ และแจ้งให้ทราบซึ่งเกิดขึ้นสลับกัน
วัจนกรรมที่เด่นที่สุดคือ การเคารพ ส่ วนรู ปแบบการสื่ อสาร กฎการปฏิสัมพันธ์แบ่งเป็ นพิธีกรรม
การกล่าวข้อความ และการถามตอบของผูร้ ่ วมเหตุการณ์ และบรรทัดฐานของการตีความ แสดงให้
เห็นว่าสังคมไทยให้ความสําคัญกับสถานภาพสังคมมากกว่า
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9.3.2 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ องกับการแสดงลําตัด
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงลําตัด มีผศู้ ึกษาเกี่ยวกับการแสดง
ลําตัด ทั้งในแง่ ข องรู ปแบบการแสดงและในแง่ ข องทํานองและจังหวะทั้งเพลงลําตัด และเพลง
พื้นบ้านอื่น ๆซึ่งมีท้ ังการศึกษาโดยใช้วิธีก ารทางสัทศาสตร์ และวิธีการบันทึก เป็ นระบบตัว โน้ต
ดังต่อไปนี้
วาสนา ต้นสารี(2532) ศึกษาเรื่ อง “ลําตัด: การศึกษาวิเคราะห์” เพื่อศึกษา
วิเคราะห์รูปแบบ ศิลปะการใช้ภาษา เนื้อหา วิถีชีวิตมนุษย์และค่านิยมทางสังคมที่ปรากฏในลําตัด
โดยใช้ขอ้ มูลจากคณะลําตัดหวังเต๊ะ ทั้งการเก็บข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลจากแถบบันทึกเสียงที่
คณะลําตัดหวังเต๊ะบันทึกออกจําหน่ายในช่วงปี พ.ศ. 2525-2529
ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการแสดงลําตัดแตกต่างจากการแสดงบนเวที
เช่น ลิเกหรื อเพลงพื้นบ้านอื่นๆทั้งด้านการตั้งวงผูเ้ ล่นและวงดนตรี ฉาก และตําแหน่ งในการแสดง
ลัก ษณะคําประพัน ธ์เป็ นกลอนหัว เดียว มีลกั ษณะการดําเนิ น เรื่ อง ดังนี้ ลําเกริ่ น หน้ากลองหรื อ
บัน ตน ลําไหว้ค รู ลํา ออกตัว ลําสาดหรื อ ลําสอน ลําลอย ลํา เกี้ ย ว ลํา ว่า ลอยดอก และร้ องรั บ
ทางด้านศิลปะการใช้ภ าษา มีก ารเลือกสรรคําใช้ท้ ังการใช้ค าํ ซํ้ า การซ้อนคํา และการใช้ค าํ ที่ มี
ความหมายไพเราะกินใจ ดังนี้ การใช้อุปมาอุปไมย ศัพท์แสลง และการแทรกคําภาษาต่างประเทศ
ทางด้านเนื้อหา มีลกั ษณะการสร้างความบันเทิงด้วยการเกี้ยวพาราสี ปะทะอารมณ์ระหว่างชายและ
หญิง และการให้ความรู้ เรื่ องเพศ เศรษฐกิจ การทํามาหากิน และวิถีชีวิต ลําตัดสะท้อนให้เห็นถึง
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เรื่ อง ความเชื่อ คําสอนคติสอนใจ และระบบครอบครัว ส่วนค่านิยมในสังคมที่ปรากฏคือ เรื่ องความ
กตัญญู การปฏิบตั ิของสตรี การครองเรื อน เรื่ องเพศ และเรื่ องของต่างชาติ
วัฒ นะ บุ ญจับ(2532) ศึก ษาเรื่ อง “จังหวะและทํานองในเพลงฉ่ อยและ
ลําตัด” เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างจังหวะและทํานองเพลงฉ่ อยและลําตัดว่ามีลกั ษณะเฉพาะ
อย่างไร โดยเก็บข้อมูลภาคสนามและจากแถบบัน ทึก เสี ยงเพลงฉ่ อยและลําตัด ศึก ษาตามแนว
สัทศาสตร์ในแง่ของจังหวะประกอบด้วย พยางค์ การลงเสียงหนักและการหยุด ส่วนการศึกษาในแง่
ของทํานอง คือเสี ยงสูง-ตํ่า เสี ยงหนัก-เบา ช่วงพิสัยของเสี ยง ซึ่งมีสัมพันธ์กบั จังหวะที่ปรากฏใน
เพลงฉ่อยและลําตัด
ผลการศึกษาพบว่า เพลงฉ่อยและเพลงลําตัดมีความแตกต่างกันทั้งจังหวะ
และทํานอง ในแง่ของจังหวะ พบว่า การร้องลําตัดนั้นมีจงั หวะรวดเร็ วและกระแทกกระทั้นมากกว่า
เพลงฉ่ อย เนื่ องจากเพลงฉ่ อยมีหน่ วยจังหวะและจังหวะหยุดน้อยกว่าลําตัด กล่าวคื อ ลําตัด จะมี
จํานวนพยางค์ในแต่ละหน่ วยจังหวะมีไม่แน่ นอนตั้งแต่ 1-5 พยางค์ ในแต่ละตอน(วรรคหนึ่ งมี 2
ตอน)จะมีหน่ ว ยจังหวะอยู่ถึง 5 หน่ วยจัง หวะ และมีหน่ วยหยุดจังหวะในแต่ ละบาทมี 3 หน่ ว ย
ปรากฏในหน่วยจังหวะที่ 4 ของตอนที่ 2 วรรคหน้า ตอนที่ 1 วรรคหลังและตอนที่ 2 วรรคหลัง ทํา
ให้ตอ้ งร้องรวบพยางค์ท้ งั หมดมาร้องในเวลาที่จ าํ กัดทําให้จงั หวะในการร้องกระชับและรวดเร็ ว
ส่วนฉ่อยในแต่ละตอนจะมีหน่วยจังหวะ 1 และ2 พยางค์ ไม่เกิน 4 พยางค์ ในแต่ละตอนจะมีหน่ วย
จังหวะอยู่ 4 หน่วยจังหวะ และมีหน่วยหยดจังหวะในแต่ละบาทมี 2 หน่วย ปรากฏในหน่ วยจังหวะ
ที่ 4 ของตอนที่ 2 วรรคหน้า และตอนที่ 2 วรรคหลัง ทําให้จงั หวะในการร้องสมํ่าเสมอตลอดเพลง
ส่วนในแง่ทาํ นอง เพลงฉ่อยมีทาํ นองเสียงร้องที่เรี ยบกว่าลําตัด เนื่ องจาก
พิสัยของเสี ยงที่ใช้ในการร้องเพลงฉ่ อยแคบกว่าลําตัด มาก ทําให้ระหว่างการร้องทั้งจังหวะและ
ทํานอง เพลงฉ่อยมีความเนื่องแบบกลมกลืนมากกว่าเพลงลําตัด ระดับเสี ยงในเพลงฉ่ อยจะมีระดับ
เสี ยงสู งตํ่าไม่ต่ างกันมากทําให้ทาํ นองเสี ยงเรี ยบ ส่ ว นลําตัด จะมีร ะดับเสี ยงสู งตํ่าต่ างกันมาก
ประกอบกับพิสยั ของเสี ยงจะกว้างกว่าเพลงฉ่ อย จึงทําให้ทาํ นองเสี ยงของลําตัดมีเสี ยงตํ่าสลับกัน
ตลอดเวลาไม่ราบเรี ยบเหมือนเพลงฉ่อย
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วิชา เชาว์ ศิ ล ป์ (2549) ศึกษาเรื่ อง“ทํานองเพลงลําตัดและเพลงพื้น บ้าน
อื่นๆที่ปรากฏในลําตัด” เพื่อศึกษารวบรวมและบันทึกทํานองเพลงลําตัดและเพลงพื้นบ้านอื่นๆที่
ปรากฏในลําตัดเป็ นระบบโน้ตสากล ซึ่งศึกษาเน้นเรื่ องระดับเสี ยงที่ เคลื่อนที่เป็ นทํานอง โดยเก็บ
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ข้อมูลจากแถบบันทึกเสียง วีดิทศั น์และการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์พ่อเพลงแม่เพลง
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการศึก ษาพบว่า การบัน ทึ ก ทํานองเพลงลําตัด เป็ นระบบโน้ต สากล
บันทึกได้ในจังหวะ 24 ของหลักเสี ยงโมดในทํานองเพลงพื้นบ้าน และอัตราจังหวะ 44 ของระบบ
บันไดเสียงในทํานองเพลงไทยสากล ด้านระดับเสี ยงที่เคลื่อนที่เป็ นทํานอง พบว่าปรากฏในส่ วน
ของการร้องบันตนและส่วนของลําร้อง การร้ องบันตนนั้นพบมีการร้องหลายทํานอง เช่น ทํานอง
แขกมลายู ทํานองเพลงไทยเดิม ทํานองเพลงไทยสากลหรื อลูกทุ่งตามสมัยนิยม เป็ นต้น ส่ วนลําร้อง
นั้นแบ่งออกเป็ น 2 โครงสร้าง คือ สร้อยเพลงและบทร้อง สร้อยเพลงยังแบ่งการร้องออกเป็ น 2 ส่วน
คือ ส่ วนนํา เป็ นส่ วนที่ร้องนําโดยผูเ้ ป็ นต้นบทและส่ วนลูกคู่ คือ ส่ ว นที่ผเู้ ป็ นลูกคู่ ร้องรับในบท
กลอนเดียวกับส่วนนํา ทํานองการร้องสร้อยเพลง ยังคงเป็ นการร้องของการแสดงลําตัดทัว่ ไปหลาย
ทํานอง ซึ่งทํานองที่นิยมร้องมากที่สุดตามลําดับได้แก่ ทํานองกลาง ทํานองจักรุ น และทํานองโศก
และยังมีทาํ นองมอญ ทํานองแขก ทํานองลาวอีกด้วย ส่วนทํานองโบราณนั้นสูญหาย เนื่ องจากไม่มี
ผูส้ ื บทอดและบทร้อง พบว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของระดับเสี ยงแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ เคลื่อนที่
ระดับเสียงไม่เป็ นทํานอง มีลกั ษณะคล้ายบทพูดกึ่งร้อง
ส่วนเพลงพื้นบ้านอื่นๆที่ปรากฏอยูใ่ นการแสดงลําตัดทัว่ ไปที่นิยมใช้ร้อง
มากที่สุดตามลําดับ คือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว และเพลงเกี่ยวข้าว การร้องเพลงลําตัด ผูเ้ ป็ นต้นบท
จะเป็ นผูต้ ้ งั หลักเสียงในการร้อง ซึ่งการร้องรับของลูกคู่ ควรร้องในหลักเสี ยงเดียวกัน ไม่ควรร้อง
หลักเสียงต่างออกไป เพราะเนื้อหาและสํานวนกลอนที่ร้องเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมากกว่า
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10. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
10.1 ทําให้เข้าใจโครงสร้าง องค์ประกอบและรู ปแบบการสื่ อสารของการแสดงลําตัด
อย่างเป็ นระบบระเบียบมากขึ้น
10.2 เป็ นการขยายแนวทางในการศึกษาวิจยั ข้อมูลทางคติชนวิทยาในประเทศไทยให้
กว้างมากยิง่ ขึ้นโดยใช้ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ตามแนวชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสาร
10.3 ทําให้ทราบลักษณะการใช้ภาษาเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผชู้ มการแสดงของ
ลําตัดคณะหวังเต๊ะ
10.4 ทําให้เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมอันจะนําไปสู่การอนุรักษ์ให้เป็ นมรดก
ของสังคมไทยสืบไป
10.5 ทําให้เห็ น การดํา รงความอยู่ร อดของการแสดงลํา ตัด คณะหวังเต๊ะ ในสภาพ
สังคมไทยปัจจุบนั

บทที2่
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
สถานการณ์สื่อสาร (communicative situation) คือ สถานการณ์ หนึ่ งๆที่มีบริ บทของ
การใช้ภ าษาทั้งวัจนภาษาและอวัจ นภาษาเพื่อการสื่ อสาร ประกอบด้ว ยเหตุก ารณ์ สื่อสารหลาย
เหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์สื่อสารจะประกอบด้วยองค์ประกอบ10 ประการ สถานการณ์สื่อสารนี้
ซาวิลล์ ทรอยก์ ถือว่าเป็ นบริ บทของการสื่อสารหน่วยใหญ่ที่สุด(อมรา ประสิทธิ์รัฐสิ นธุ์ 2550:185 )
ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสาร
ผูว้ ิจยั จัดการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะเป็ นสถานการณ์สื่อสาร เนื่องจากมีบริ บทการ
ใช้ภ าษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อการสื่ อสารผ่านการแสดง การแสดงลําตัด นั้น เป็ นการ
แสดงที่มีท้ งั ขั้นตอนหรื อลําดับการแสดง มีวิธีการแสดงออกของผูแ้ สดง และขนบธรรมเนียมในการ
แสดงของตนอย่างเป็ นระบบชัดเจน สถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดนั้นประกอบด้วยเหตุการณ์
สื่อสารหลายเหตุการณ์
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บทนี้ผวู้ ิจยั จะนําเสนอเหตุการณ์สื่อสารต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์สื่อสารการแสดง
ลําตัด ทั้งเหตุ ก ารณ์ สื่อสารหลักและเหตุ ก ารณ์ สื่อสารย่อย แล้ว ผูว้ ิจ ัย จะสรุ ปเหตุ ก ารณ์ สื่อสาร
ทั้งหมดให้ชดั เจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ด้วยโครงสร้ างของสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด ดัง
หัวข้อต่อไปนี้
1. การแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะ
2. เกณฑ์การจําแนกเหตุการณ์สื่อสารต่างๆในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
3. เหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
4. โครงสร้างของสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
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1. การแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะ
1.1 ประวัตคิ ณะลําตัดหวังเต๊ะ
นายหวังเต๊ะ นิ มาและกลุ่มเพื่อนผูช้ ายที่ มีค วามสามารถทางด้านเพลงพื้น บ้านต่ างๆ
อาทิ นายแก้ว ผมโป่ ง นายถนอม ท่าเกษม นายชะโอด ท่าไข่ เป็ นต้น ได้รวมกลุ่มกันรับงานแสดง
ลําตัด ขึ้น ชัว่ คราว เพื่อรั บงานแสดงลําตัด จากเจ้าภาพที่ต ้องการให้ไปแสดงในงานเทศกาลหรื อ
ประเพณี ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างความบันเทิงให้กบั ผูม้ าร่ วมงาน มีท้ งั งานแสดงที่ได้รับค่าจ้าง
และงานแสดงช่วยเหลือ นายหวังเต๊ะ นิมาและเพื่อนๆส่ วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทํานา จึงมักรับ
งานแสดงลําตัดเป็ นอาชีพเสริ ม ศูนย์สังคีตศิลป์ (2522: 68) อธิบายว่า “สมัยนั้นการรวมกลุ่มของผู้
แสดงลําตัดเรี ยกเป็ นวง ยังไม่ เรี ยกเป็ นคณะ ส่ วนการตั้งชื่ อวงสําหรั บรั บงานแสดงยังไม่ มี” หาก
เวลารับงานแสดงจากเจ้าภาพจะใช้ชื่อเรี ยกของพ่อเพลงเป็ นผูร้ ับงานจากเจ้าภาพเป็ นชื่อเรี ยกวงแทน
เช่น นายหวังเต๊ะ นิมา เป็ นผูร้ ับงานก็จะใช้ชื่อ วงลําตัดว่า วงนายหวังเต๊ะ ถ้านายชะโอด ท่าไข่ เป็ น
ผูร้ ับงานก็จะเรี ยกวงลําตัดว่า วงนายชะโอด เป็ นต้น
ลักษณะการแสดงลําตัดในสมัยนายหวังเต๊ะ นิ มานั้นมีลกั ษณะการแสดงแบบประชัน
ลําตัดแบบมีการตัดสิ นแพ้ชนะโดยมีกรรมการตัดสิ น และมีการแสดงประชันลําตัดแบบไม่ มีการ
ตัดสินแพ้ชนะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของเจ้าภาพ การประชันลําตัดนั้นมีท้ งั การประชันภายในวง
เดี ย วกัน และประชัน กัน คนละวง ผูท้ ี่ ข ับร้ องประชัน กัน เริ่ ม จากการประชัน ลํา ตัด กัน ระหว่า ง
พ่อเพลงด้วยกันซึ่งเป็ นลักษณะการโต้เดี่ยวคือพ่อเพลง 1 คนประชันกับพ่อเพลง 1 คน แล้วต่อมาเริ่ ม
มีการประชันลําตัดด้วยการให้ผหู้ ญิงเข้าร่ วมแสดงด้วยฝ่ ายละ1 คน ให้ฝ่ายหญิงประชันกับฝ่ ายหญิง
เด่นดวง พุ่มศิริและคณะ(2527: 1040) ได้กล่าววิธีการประชันลําตัดต่อมาว่า “ในราวปี พ.ศ.2479 มี
การเปลี่ยนการแสดงลําตัดประชันแบบใหม่ ขึน้ คื อผู้ชายคู่ หนึ่ งร้ องโต้ กับผู้หญิ งคู่หนึ่ ง นัยว่ านาย
หวังเต๊ ะ นิมาเป็ นผู้เริ่ มเล่นก่ อนและก็เป็ นที่ นิยมเรื่ อยมา” การแสดงลําตัดประชันระหว่างพ่อเพลง
กับแม่เพลงสลับกันไปมา คล้ายกับการโต้วาทีคาํ กลอน เนื้อเรื่ องและสํานวนภาษาที่ใช้ในบทร้องมี
ทั้งถ้อยคําหยาบ คําเกี่ยวกับเพศอย่างตรงไปตรงมา ที่เรี ยกว่ากลอนแดงหรื อเนื้ อแดงๆ รวมทั้งการ
สรรหาถ้อยคําต่อว่าที่ค่อนข้างรุ นแรง ถ้อยคําประจานความไม่ดีของอีกฝ่ ายด้วย
ประมาณพ.ศ. 2479 นายหวังเต๊ะ นิมาก็จดั ว่ามีชื่อเสียงในการเล่นลําตัด ทั้งการขับร้อง
ลีลาการแสดงปฎิภาณไหวพริ บ โดยเฉพาะการเขียนเนื้ อเพลง นางศรี นวล ขําอาจ(2553) กล่าวถึง
นายหวังเต๊ะ นิมา ความว่า
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พ่อหวังเต๊ะนั้นท่านแปลก ทํานาไปด้วยเขียนเพลงไปด้วย เวลาท่านไปที่ไหนก็จะมี
สมุดจดเล่มเล็กพกติดตัวไปด้วยเสมอสําหรั บคิดแต่งกลอนเพลงใหม่ๆเสมอ รวมทั้งเวลาฝึ กขับ
ร้องท่านก็จะใช้ทอ้ งนาเป็ นเวทีฝึกร้องเป็ นการช่วยทดสอบเสี ยงตัวเองอีกทาง

นายหวังเต๊ะ นิ มามีภรรยาชื่อนางลําใย และมีบุต รชายคือ นายหวังดี นิ มา นายหวังดี
ก็ได้สืบทอดและเรี ยนรู้การเล่นลําตัด การเขียนเพลง และลีลาท่าทางการแสดงจากบิดา ส่ วนท่ารําก็
เรี ยนรู้จากมารดา นายหวังดี นิมาได้ติดตามบิดาไปเล่นลําตัดตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่เด็กจนสามารถ
ออกงานแสดงและร่ วมเล่นลําตัดกับบิดาได้เมื่ออายุเพียง 13 ปี นอกจากนี้ นายหวังดี นิ มาก็ยงั ได้รับ
การฝึ กฝนความรู้เพิ่ มเติมเกี่ยวกับการเล่นเพลงพื้นบ้าน อาทิ เพลงฉ่ อย เพลงขอทาน เพลงโคราช
เพลงอีแซว เพลงเรื อ เป็ นต้น จากครู เพลงหลายท่านที่ร่วมแสดงกับนายหวังเต๊ะ นิ มา อาทิ ครู แก้ว
ผมโป่ ง ครู ถนอม ท่าเกษม ครู ชะโอด ท่าไข่ ครู จรู ญ หน้าบาก เป็ นต้น เมื่อนายหวังเต๊ะ นิมาเสียชีวิต
ประมาณปี พ.ศ.2505 ขณะนั้นนายหวังดี นิมาอายุประมาณ 17 ปี นายหวังดี นิมาจึงได้ทาํ งานเป็ นช่าง
เครื่ องที่บริ ษทั เดินเรื ออิสต์เอเซียติค จนกระทัง่ เขาอายุประมาณ 26 ปี ก็ได้ลาออกจากงานแล้วมาตั้ง
คณะลําตัด เป็ นของตัว เอง เพื่อรั บงานแสดงลําตัด เป็ นอาชี พ อย่า งจริ งจัง และต้องการสื บทอด
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านลําตัดต่อจากบิดา โดยได้นาํ ชื่อของบิดา คือ “หวังเต๊ะ” มาตั้งเป็ นชื่อคณะ
ลําตัด เนื่องจากสมัยเด็กๆที่นายหวังดี นิมาได้ร่วมเล่นลําตัดกับบิดานั้น มักถูกเพื่อนๆล้อชื่อบิดากัน
จนเรี ยกติดปากว่า หวังเต๊ะ หรื อลูกไอ้เต๊ะบ้าง อีกทั้งนายหวังดี นิมาคิดว่า ชื่อของบิดานั้นเป็ นมงคล
นามเหมาะสําหรับการตั้งเป็ นชื่อคณะ นายหวังดี นิมาได้รับงานแสดงในฐานะเป็ นหัวหน้าคณะและ
นักแสดง จนกระทัง่ คนทัว่ ไปก็เริ่ มรู้จกั คณะลําตัดหวังเต๊ะมากขึ้น และคนทัว่ ไปจึงเรี ยกขาน นาย
หวังดี นิ มา ในนามของ “หวังเต๊ะ” ตลอดมา งานวิจ ัยฉบับนี้ ผูว้ ิจยั จะเรี ยกว่านายหวัง ดี นิ มา ว่า
“หวังเต๊ะ”
หวังเต๊ะ เป็ นศิลปิ นเพลงพื้นบ้านที่มีความสามารถทั้งการขับร้อง การรํา การเขียนเนื้ อ
เพลง ปฏิภาณไหวพริ บในการแสดง รวมทั้งความสามารถทางด้านดนตรี หลายชนิ ด อาทิ กลอง
รํามะนา ฉิ่ ง กรับ ขลุ่ย กลองตะโพนเป็ นต้น ทําให้การแสดงลําตัดได้รับความนิ ยมอย่างมาก นาง
ศรี นวล ขําอาจ(2553) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ลําตัดคณะหวังเต๊ ะตระเวนแสดงไปแทบทุกจังหวัด เหลือ
เพียงจังหวัดเดียวที่ทางคณะยังไม่เคยไปแสดงนั่นก็คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วการแสดงในช่ วงนั้น
ก็มกั แสดงกันตั้งแต่ หัวคํา่ จนสว่ างของอีกวัน” เอนก นาวิกมูล(2531: 93) สัมภาษณ์ หวังเต๊ะทําให้
ทราบว่า “หวังเต๊ ะได้ ปรั บเปลี่ยนลําตัดด้ ว ยการเริ่ มนําเพลงพื ้นบ้ านต่ างๆที่ เขาชํานาญมาใช้ ร่วม
แสดงลําตัดคณะหวังเต๊ ะ” สรุ ปได้ว่าเพลงพื้นบ้านที่หวังเต๊ะ นํามาใช้น้ นั จะตัดเนื้อร้อง ทํานองเพลง
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บางส่วนมาปรับใช้แสดง อีกทั้งหวังเต๊ะยังได้เพิ่มเครื่ องดนตรี ประเภทโหม่งและกลองตะโพน เพื่อ
เพิ่มบรรยากาศการแสดงลําตัดให้หลากหลายและให้ผชู้ มได้รับความบันเทิงมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
นอกจากหวังเต๊ะจะเป็ นศิลปิ นที่ประสบความสําเร็ จจนเป็ นที่ยอมรับจากสังคม เขายัง
เข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เริ่ มเปลี่ยนแปลงไป เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2515 สื่อทางเทคโนโลยี
เริ่ มเข้ามามีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น การแสดงลําตัดบนเวทีตามสถานที่ต่างๆไม่ค่อยได้รับความ
นิยมจากผูช้ ม หวังเต๊ะ จึงเริ่ มขยายพื้นที่การแสดงลําตัดจากบนเวทีเข้าสู่การบันทึกเทปการแสดง
ลําตัดลงบนแผ่นเสียงและแผ่นภาพ อีกทั้งการนําเสนอการแสดงลําตัดผ่านทางสื่ อโทรทัศน์มากขึ้น
เนื่องจากเป็ นสื่อที่มิใช่บนเวทีจริ งๆ หวังเต๊ะจึงปรับถ้อยคําที่ใช้แสดงและปรับขั้นตอนและวิธีแสดง
บางอย่าง เพื่อให้เหมาะสมกับช่ว งระยะเวลาการบันทึ กเทปและภาพประมาณ 2-3 ชั ่ ว โมงและ
เหมาะสมกับกลุ่มผูช้ มทุกเพศทุกวัยมากยิ่งขึ้น ถ้อยคําที่ใช้แสดงลําตัดหวังเต๊ะได้ใช้วิธีการท่องจํา
บทร้ องก่ อนเริ่ มแสดง และแทรกวิธีก ารด้น กลอนสดจริ งๆบ้าง รวมทั้งการลดทอนเนื้ อหาและ
ถ้อยคําเกี่ ยวกับเรื่ องเพศอย่างโจ่ งแจ้งที่ เรี ยกว่า “เนื้ อแดงๆหรื อกลอนแดง” และคําหยาบอย่าง
ตรงไปตรงมา เลี่ยงใช้ถอ้ ยคําลักษณะสองแง่สองง่ามแทน ส่ วนขั้นตอนการแสดงก็ปรับให้เข้ากับ
ระยะเวลา อาทิ การโหมโรงกลองรํามะนาก็จะใช้ทาํ นองที่เรี ยกว่า ทํานองออกภาษาจากเดิมหลาย
ทํานองเหลือเพียง 3-4 ทํานอง การร้องบทไหว้ครู บางเทปการแสดงอาจจะมีหรื อไม่มีก็ได้ รวมทั้ง
การร้องบทอําลาก็อาจใช้คาํ พูดแทนการขับร้อง และวิธีการแสดงในส่ วนของการร้องบันตนหรื อ
เกริ่ น หน้ากลองจากผูข้ ับร้องนั ่ งร้องกับพื้นร่ ว มกับวงกลองรํามะนาก็เปลี่ยนเป็ นยืนขับร้องแทน
เพื่อให้สะดวกต่อการบันทึกภาพและเสียง แต่ยงั คงเนื้ อหาลําตัดในทํานองเกี้ยว ท้าทาย ต่อว่า หรื อ
ยัว่ ยุ ในลักษณะการแสดงชายว่าหญิง หญิงว่าชายสลับกันไปมา เอนก นาวิกมูล(2550: 589) กล่าวว่า
“ช่ ว งนั้ น ลําตัด อัด เทปก็เป็ นที่ นิ ยมมาก อย่ างเทปลําตัด คณะหวังเต๊ ะ ชุ ด ชนไหนชนกัน ที่ ว าง
จําหน่ ายในปี พ.ศ. 2519” และยังมีเทปบัน ทึก ภาพชุ ดลําตัด มหาสนุ ก จํานวนหลายชุ ดออกวาง
จําหน่ าย โดยใช้ชื่อคณะว่า “คณะหวังเต๊ะ-แม่ศรี นวล” พร้อมด้วยสมาชิกบางคนที่ยงั แสดงอยู่ใน
ปัจจุบนั
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เครื่ อ งดนตรี ป ระเภทโหม่ ง จากการสั ม ภาษณ์ น างศรี นวล ขํา อาจ เดิ ม มี ก ารนํา เครื่ อ งดนตรี โ หม่ ง มาใช้
ประกอบการแสดง แต่เลิกใช้เนื่องจากเสี ยงของโหม่งนั้นมี ลักษณะเสี ยงทุ ้มแหลมดังกังวานยาวนาน ทําให้เวลาตี โหม่ ง เสี ยงจะดัง
นานจนทําให้กลบเสี ยงของกลองรํามะนา ในงานวิจยั ฉบับนี้ผวู้ ิจยั ก็ไม่พบการนําเครื่ องดนตรี โหม่งมาใช้ประกอบการแสดงเช่นกัน


ทํานองออกภาษาคือ ทํานองเพลงที่เลียนสําเนียงภาษาต่างๆเช่น ทํานองพม่ า แขก มอญ เขมร ไทย จีน เป็ นต้น
หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า ทํานองสิ บสองภาษา

25
หลังจากการแสดงลําตัดอัดเทปและการแสดงลําตัดผ่านทางโทรทัศน์ได้รับความนิ ยม
จากประชาชน แต่อีกประมาณ 20 ปี ต่อมา เมื่อมีวิทยาการสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นจนส่งผลให้การแสดง
ลําตัด ของคณะหวังเต๊ะ ลดความนิ ยม เมื่อกลุ่มผูช้ มมีทางเลือกสําหรั บ การสรรหาความบัน เทิ ง
รู ปแบบอื่นที่สะดวกสบายและหลากหลายมากยิ่งขึ้นอาทิ ภาพยนตร์ เพลงลูก ทุ่ง เพลงไทยสากล
เป็ นต้น จนทําให้ผชู้ มที่ชมการแสดงลําตัดบนเวทีการแสดงสดนั้นๆเริ่ มลดน้อย หวังเต๊ะกับภรรยา
คือ นางศรี นวล ขําอาจ จําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนการแสดงลําตัด บางอย่างเพื่อใช้แสดงบนเวที การ
แสดงสดเพิ่มเติม นอกจากการปรับการแสดงที่ใช้สาํ หรับการบันทึกภาพและเสี ยงแล้ว หวังเต๊ะยัง
ปรับการแสดงลําตัดบางอย่างเพิ่ ม ได้แก่ การใช้วิธีการขับร้องแบบหยุดจังหวะคํากลอนที่เรี ยกว่า
หักคอรอจังหวะ แทนการลงคําเกี่ยวกับเพศตรงๆ การใช้กิริยาท่าทางที่สื่อนัยเกี่ยวกับเรื่ องเพศอย่าง
โจ่งแจ้งเกินไปให้นอ้ ยลง และเรื่ องระยะเวลาการแสดง จากเดิมเคยแสดงตั้งแต่ค่าํ ไปจนถึงสว่างของ
อีกวัน ก็ปรับจํานวนชัว่ โมงการแสดงเหลือเพียง 2-3 ชัว่ โมงและไม่ควรแสดงเกินเที่ยงคืน เพื่อมิให้
การแสดงนานเกินไปจนผูช้ มเริ่ มเบื่อหน่ายจนอาจจะทยอยกันกลับบ้าน
ความสามารถทางด้า นศิลปะการแสดงพื้น บ้านและการสื บทอดให้ก ารแสดงลําตัด
สามารถดํารงอยูไ่ ด้ในสังคมสืบมาของหวังเต๊ะเป็ นที่ประจักษ์ชดั จนกระทัง่ ได้รับการเชิดชูเกียรติ
เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงพื้นบ้าน)ประเภทลําตัด พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็ นรางวัลที่
สร้างชื่อเสียงให้กบั หวังเต๊ะจนกระทัง่ ชื่อ หวังเต๊ะ ได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของลําตัด ดังคํากล่าวที่ว่า
“ถ้านึกถึงลําตัดก็จะนึกถึงหวังเต๊ ะ ถ้านึกถึงหวังเต๊ ะก็จะนึกถึงลําตัด”
ปัจจุบนั พ.ศ. 2554 หวังเต๊ะอายุ 86 ปี ป่ วยเป็ นเส้นเลือดในสมองตีบ มะเร็ งที่เส้นเสี ยง
และเบาหวาน ขณะนี้ รักษาตัวอยูท่ ี่บา้ น มีภรรยาคือ นางศรี นวล ขําอาจเป็ นผูด้ แู ลพร้อมทั้งทําหน้าที่
เป็ นหัวหน้าคณะลําตัดหวังเต๊ะรับงานแสดงแทนอยูใ่ นปัจจุบนั
นางศรี นวล ขําอาจนั้นได้มีโอกาสฝึ กหัดเล่นลําตัดกับนายหวังเต๊ะ นิ มา(บิดาของนาย
หวังดี นิมา)อยูส่ กั ระยะหนึ่งแล้วได้ศึกษาต่อกับครู อีกหลายท่าน จนกระทัง่ นางประยูร ยมเยีย่ มเห็น
ความสามารถจึงได้ชวนไปเล่นลําตัดกับคณะลําตัดหวังเต๊ะ และนางศรี นวล ขําอาจจึงได้ฝึกลําตัด
เพิ่มเติมและร่ วมแสดงลําตัดกับหวังเต๊ะเรื่ อยมา จนกระทัง่ นางศรี นวลได้แต่งงานกับหวังเต๊ะ ทั้งสอง
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นางประยูร ยมเยี่ยม เป็ นลูกพี่ลูกน้องกับนางศรี นวล ขําอาจและเป็ นภรรยาคนที่สองของหวังเต๊ะซึ่ งช่ วงที่ หวังเต๊ะ
ตั้งคณะลําตัดหวังเต๊ะนั้น นางประยูร ยมเยี่ยมก็ร่วมเล่ นอยู่ในคณะด้วย จนกระทั ่ งต่ อมาหวังเต๊ะได้แยกทางกับนางประยูร ยมเยี่ยม
นางประยูร ยมเยี่ยมก็ได้ต้ งั คณะลําตัดเป็ นของตัวเองชื่อว่า ลําตัดแม่ประยูร จนกระทัง่ นางประยูร ยมเยี่ยมได้รับรางวัลศิลปิ นแห่ งชาติ
สาขาศิลปะการแสดง(เพลงพื้นบ้าน)ประเภทลําตัด พ.ศ. 2537 เป็ นศิลปิ นแห่งชาติคนที่ 2 ที่ได้รับรางวัลเพลงพื้นบ้านประเภทลําตัด
ต่อจากหวังเต๊ะ นางประยูร ยมเยี่ยมเสี ยชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
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ก็รับงานแสดงร่ วมกันจนคนทัว่ ไปเริ่ มรู้จกั จนกระทัง่ ปั จจุบนั รวมระยะเวลากว่า 30 ปี นางศรี นวล
ขําอาจ เป็ นศิลปิ นเพลงพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถในการแสดงลําตัด รางวัลสําคัญที่ได้รับ คือ
รางวัลศิลปิ นดีเด่น สาขาการแสดงพื้นบ้านลําตัด จังหวัดปทุมธานี ในพ.ศ.2542 ปัจจุบนั นางศรี นวล
ขําอาจรับหน้าที่ เป็ นหัวหน้าคณะแทน ซึ่ งนางศรี น วล ขําอาจก็จ ะกล่าวขอโทษผูช้ มทุ กครั้ งที่ไป
แสดงที่ หวังเต๊ะไม่สามารถมาร่ ว มแสดงได้เนื่ องจากป่ วย นางศรี นวล ขําอาจนั้นตั้งใจจะสื บทอด
เจตนารมณ์เดิมต่อจากหวังเต๊ะในการสืบสานการแสดงลําตัดให้ดาํ รงอยูแ่ ละเพื่อมิให้สูญหายไปจาก
สังคมปัจจุบนั ดังคําสัมภาษณ์ของนางศรี นวล ขําอาจ(2553) กล่าวว่า “ลําตัดหวังเต๊ ะนอกจากแสดง
เป็ นอาชีพแล้ว อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อเป็ นการเผยแพร่ เพลงลําตัดให้ ยังคงอยู่” ทางคณะจึงรับเล่นลําตัด
ทุกสถานที่ ทุกจังหวัดเมื่อมีผวู้ ่าจ้างให้ไปแสดง แม้ว่าในปั จจุบนั จะมีผชู้ มลดจํานวนน้อยลงก็ตาม
ดังคําสัมภาษณ์ของนางศรี นวล ขําอาจ(2553) กล่าวว่า
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แม้จะมีคนดูเพียง 10 คนหรื อไม่กต็ ามแม่กย็ นิ ดีไปแสดงอย่างเต็มที่ให้สมกับที่เจ้าภาพ
และผูช้ มเดินทางมาชม เพราะพ่อหวังเต๊ะเขาให้แสดงเต็มที่เหมือนมีคนมาชมหลายสิ บ ให้พวก
เขาเกิดความสนุกสนานมากที่สุดจนไม่ลุกหนีจากไปไหน

นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์นางศรี นวล ขําอาจ(2553)ยังกล่าวเพิ่ มเติมเกี่ยวกับ
ลักษณะการรับงานแสดง หากมีผวู้ ่าจ้างจ้างให้คณะลําตัดไปแสดงงานที่ เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
การเมือง ทางคณะจะไม่นิยมรับว่าจ้างไปแสดงเนื่ องจาก นางศรี นวล ขําอาจมีความเห็นว่า
การแสดงลําตัดนั้นเป็ นการแสดงที่สร้างให้คนในชุมชนมีสามัคคีกนั ทั้งนี้ลาํ ตัดคณะหวังเต๊ะ
แสดงลําตัดตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งจนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2554) รวมระยะเวลาได้ 60 กว่าปี
1.2 สมาชิกในคณะลําตัดหวังเต๊ะ
ปั จจุ บนั (พ.ศ. 2554) สมาชิก ในคณะลําตัดหวังเต๊ะประกอบด้วยหัวหน้าคณะลําตัด
หวังเต๊ะคนปัจจุบนั คือนางศรี นวล ขําอาจ สมาชิกนักแสดงและนักดนตรี ท้ งั หมดมีจาํ นวน 16 คน
ประกอบด้วยผูช้ ายจํานวน 8 คน และผูห้ ญิงจํานวน 8 คน มีท้ งั กลุ่มรุ่ นผูใ้ หญ่ กลุ่มวัยรุ่ นและรุ่ นเยาว์
ทั้งนี้สมาชิกทั้งหมดที่ร่วมแสดงลําตัดนั้นมีท้ งั กลุ่มที่แสดงลําตัดเป็ นอาชีพหลักและอาชีพเสริ ม ดังนี้
1.2.1 สมาชิกที่แสดงลําตัดเป็ นอาชีพหลัก คือ สมาชิกที่ประกอบอาชีพการแสดง
ลําตัดเป็ นหลักซึ่งผูแ้ สดงบางคนอาจมีอาชีพเสริ มต่างๆยามว่างจากการแสดงลําตัด ประกอบด้วย
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นักแสดงและนักดนตรี รุ่นผูใ้ หญ่ และนักแสดงวัยรุ่ นจํานวน 11 คนได้แก่ นักแสดงหญิงจํานวน 4
คน คือ นางศรี นวล ขําอาจ นางขวัญตา ระดิ่ งหิ น นางหวานเย็น ทองสําริ ดและนางสาวปาตี นิ มา
นักแสดงชายจํานวน 4 คน คือ นายประภาส นิ มา นายปรี ชา เอี่ยมสักขี นายภาณุ พงศ์ นิ ลพฤกษ์
นายณรงค์ เกิดฉายและนักดนตรี (ตีกลองรํามะนา)จํานวน 3 คน ได้แก่ นายนักชาย จิเมฆ นายวิรัช
เผือกฉายา และนายวัชริ นทร์ เกิดฉาย
1.2.2 สมาชิกที่แสดงลําตัดเป็ นอาชีพเสริม คือสมาชิกที่แสดงลําตัดเป็ นอาชีพเสริ ม
ยามว่างเว้นจากอาชีพประจําหรื ออาชีพหลักต่างๆ ประกอบด้วยนักแสดงและนักดนตรี รุ่นผูใ้ หญ่
นักดนตรี วยั รุ่ นและนักแสดงรุ่ นเยาว์ดงั นี้ นักแสดงและนักดนตรี รุ่นผูใ้ หญ่มีจาํ นวน 3 คนที่มีอาชีพ
ประจําเป็ นครู สอนในโรงเรี ยนต่างๆได้แก่นกั แสดงหญิงจํานวน 2 คน คือนางพัชรี วิมลศิลปิ น และ
นางสาวมาเรี ยม นิ มา และนัก ดนตรี ชาย คื อ นายวิจิ ต ร วิมลศิลปิ น (ผูท้ าํ หน้าที่ ตี ฉิ่ งประจําวง)
นักดนตรี วยั รุ่ นและนักแสดงรุ่ นเยาว์ที่มีที่มีอาชีพประจําเป็ นนักเรี ยนจํานวน 2 คนคือ นางสาวพันวลี
อย่าเคลิ ้ มจิต (ผูท้ าํ หน้าที่ตีกลองรํามะนา)และด.ญ.นพรัตน์ ศรี นิยม
สมาชิกนักแสดงและนักดนตรี ทุกคนของคณะลําตัดหวังเต๊ะนั้นส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ร่วม
เล่น กับคณะตั้งแต่เดิมครั้งที่ หวังเต๊ะเริ่ มก่อตั้งคณะลําตัด หวังเต๊ะจนมีชื่อเสี ยงได้แก่ นางศรี นวล
ขําอาจ นายณรงค์ เกิดฉาย นายนักชาย จิเมฆและนายวิรัช เผือกฉายา สมาชิกบางคนเป็ นเครื อญาติ
กับสมาชิ ก ในคณะลํา ตัด หวัง เต๊ ะ กล่ าวคื อนัก แสดงบางคนในปั จ จุ บัน เป็ นลูก และหลานของ
นักแสดงในคณะลําตัดหวังเต๊ะ ผูไ้ ด้รับการสื บทอดวิชาลําตัดจากรุ่ นหนึ่ งสู่อีกรุ่ นหนึ่ ง อาทิ นาย
ประภาส นิมา เป็ นลูกชายที่เกิดกับภรรยาคนแรกของนายหวังเต๊ะ นิ มา นางสาวมาเรี ยม นิ มา และ
นางสาวปาตี นิ มา เป็ นหลานสาวของหวังเต๊ะ นายปรี ชา เอี่ยมสัก ขี เ ป็ นหลานของนางประยูร
ยมเยีย่ ม(ภรรยาคนที่สองของหวังเต๊ะ) นางสาวขวัญตา ระดิ่ งหิ น(ลูกสาวนายณรงค์ เกิดฉาย)และ
สมาชิกบางคนเป็ นผูท้ ี่สนใจการแสดงลําตัดแล้วมาฝากตัวเป็ นศิษย์กบั ทางหัวหน้าคณะ ได้แก่ นาย
ภาณุ พงศ์ นิ ลพฤกษ์ ผูท้ ี่ได้รับการชักชวนจากสมาชิกในคณะ คื อนายปรี ชา เอี่ยมสักขี และ ด.ญ.
นพรัตน์ ศรี นิยม ผูท้ ี่ฝากตัวเป็ นลูกศิษย์กบั นางศรี นวล ขําอาจด้วยตัวเอง จากการชมเทปบันทึกการ
แสดงลําตัด แล้วชื่นชอบอยากฝึ กหัดร้องลําตัดจึงได้ขอให้คุณย่าของตนติดต่อนางศรี นวล ขําอาจ
เพื่อฝากตัวเป็ นศิษย์ สมาชิกทุกคนของคณะลําตัดหวังเต๊ะจะต้องผ่านการฝึ กฝนกับหัวหน้าคณะ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส



นายปรี ชา เอี่ ยมสักขี เสี ยชี วิตแล้วเมื่ อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2554 หลังจากที่ ผวู้ ิจัยได้เก็บข้อมูลการแสดงและ
สัมภาษณ์ไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2552-2553 ในงานวิจัยฉบับนี้ ผวู้ ิจัยจะรวมนายปรี ชา เอี่ ยมสักขี เป็ นหนึ่ งในสมาชิ กนักแสดงของคณะ
หวังเต๊ะที่ร่วมแสดงลําตัดด้วย
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(หวังเต๊ะและนางศรี นวล ขําอาจ)ทั้งการร้อง การรํา การฟัง การแสดงบนเวที และฝึ กการมีปฏิภาณ
ไหวพริ บในการแสดงจึงจะสามารถออกงานแสดงลําตัดบนเวทีได้
1.3 ลักษณะการจัดแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะ
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและการสัมภาษณ์นางศรี นวล ขําอาจ(2552)ทําให้ทราบว่า
การแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะแต่ละครั้งนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผวู้ ่าจ้างมาติดต่อว่าจ้างคณะลําตัดให้
ไปแสดงในงานนั้นๆ ลักษณะการจัดแสดงที่ทางคณะรับว่าจ้างจัดแสดง 2 ลักษณะได้แก่ การแสดง
เพื่อความบันเทิง และการบรรยายประกอบการแสดงสาธิต ดังนี้
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1.3.1 ลักสษณะทีเ่ น้ นการแสดงเพือ่ ความบันเทิง

ลักษณะที่เน้นการแสดงเพื่อความบันเทิง หมายถึง การจัดแสดงลําตัดในลักษณะ
ของงานมหรสพโดยมุ่งความบันเทิงเพียงอย่างเดียว ที่จดั แสดงตามงานเทศกาล งานนักขัตฤกษ์ และ
ประเพณี ต่ า งๆทั้ง งานมงคลและงานอวมงคล ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่ก ับ ผูว้ ่ า จ้างมี ท้ ังหน่ ว ยงานราชการ
หน่ วยงานเอกชนและบุคคลทัว่ ไป คณะลําตัดจะแสดงบนเวทียกพื้นสูงเฉพาะของคณะ หรื อบาง
โอกาสอาจจะใช้เวทีร่วมกับการแสดงอย่างอื่นขึ้นอยูก่ บั สถานที่แสดงและผูว้ ่าจ้างจะกําหนด จํานวน
นักแสดงจะขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมในการแสดงลําตัดและเวลาของการแสดงในแต่ละครั้ง ในงานวิจยั
ครั้งนี้พบการแสดงลําตัดที่ใช้เวทีของคณะจํานวน 4 ครั้ง คือ “งานเทศกาลลอยกระทง”ที่สวนเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตําบลแหลมฉบัง ตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี “งาน
ห้าธัน วามหาราช”ที่องค์ก ารบริ หารส่ วนตําบลกลางแดด ตํา บลกลางแดด อํา เภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ “งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่” ที่ตาํ บลบางเมืองใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และ
“งานพระราชทานเพลิงศพ” ที่วดั ประชารังสรรค์ ตําบลบางกรวย อําเภอบางเลน จังหวัดนนทบุรี
และพบการแสดงลําตัด ที่ ใช้เวทีร่ วมกับการแสดงอย่างอื่น จํานวน 1ครั้ง คือการแสดงใน “งาน
เทศกาลชมปลาโลมาท่าข้าม”ที่บริ เวณเชิงสะพานเทพหัสดิน(สะพานข้ามแม่นาบางปะกง
ํ้
) ตําบล
ท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทางผูว้ ่าจ้างให้แสดงเป็ นลําดับแรก หลังจากนั้นก็มี
มหรสพชนิ ดอื่นๆแสดงเป็ นลําดับต่อไป อาทิ การแสดงคอนเสิ ร์ ตของนัก ร้องลูก ทุ่ง การแสดง
ประเภทนี้ คณะลําตัด หวังเต๊ะจะรั บแสดงจํา นวน 1-3 ชัว่ โมง เพื่อให้ผชู้ มการแสดงได้รั บความ
สนุกสนาน
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อนึ่ งจากการสัมภาษณ์ นางศรี น วล ขําอาจ(2552)ทําให้ทราบว่า ทางคณะจะรั บ
แสดงลําตัดไม่เกิน 3 ชัว่ โมง เนื่ องจากถ้าระยะเวลาทําการแสดงนานจนเกินไปจะทําให้คนดูเกิด
ความเบื่อหน่ายหรื ออาจจะง่วงนอน จนไม่สามารถดูจนจบการแสดงและอาจจะทยอยกลับบ้านได้
อีกทั้งนักแสดงและนักดนตรี ทุกคนจะต้องอยูบ่ นเวทีตลอดเวลาโดยไม่มีการพักเข้าหลังเวทีหรื อพัก
เข้าห้องนํ้ า และนักแสดงต้องขับร้องตลอดเวลา ถ้าเวลามากเกินไปจะทําให้เสี ยงร้องแห้ง ทําให้ร้อง
ไม่ไพเราะได้ การแสดงลําตัดนี้นิยมเล่นในเวลากลางคืน เนื่ องจากเป็ นช่วงเวลาที่ผชู้ มว่างจากการ
ทํางานจะทําให้มีเวลาชมการแสดงลําตัดจนจบการแสดง ยกเว้นกรณี ที่มีผวู้ ่าจ้างจัดขึ้นโดยมีกลุ่ม
ผูช้ มเฉพาะเจาะจง เช่น กลุ่มคนแก่ที่บา้ นสถานสงเคราะห์คนชรา ทางคณะลําตัดหวังเต๊ะก็จะรับ
แสดงตอนกลางวัน
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1.3.2 ลักษณะทีเ่ น้ นการบรรยายประกอบการแสดงสาธิต
ลักษณะที่เน้นการบรรยายประกอบการแสดงสาธิต หมายถึง การบรรยายที่มุ่งให้
สาระความรู้เพลงพื้นบ้านลําตัด และมีการสาธิตการแสดงประกอบการบรรยายนั้นๆ ผูว้ ่าจ้างส่ วน
ใหญ่ จะเป็ นโรงเรี ยนต่ างๆและหน่ วยงานรัฐบาลที่ต ้องการเผยแพร่ วฒั นธรรมพื้น บ้าน จากการ
สัมภาษณ์หวั หน้าคณะ คือนางศรี นวล ขําอาจ(2553) ทําให้ทราบว่า ทางคณะจะรับสาธิตการแสดง
ลําตัด ให้แก่ เด็ ก ๆในโรงเรี ยน ลัก ษณะการแสดงจะมีนัก แสดงที่ เป็ นหัว หน้า คณะทําหน้าที่ เป็ น
ผูบ้ รรยายหลักและนักแสดงบางคนร่ วมเป็ นผูบ้ รรยายจํานวน 1หรื อ 2 คน ขณะที่พูดบรรยายเพลง
พื้นบ้านลําตัดก็จะมีการสาธิตการร้อง การรํา ประกอบไปพร้อมกัน หรื อบางครั้งก็จะให้ผรู้ ่ วมฟัง
บรรยายหัด ร้องกลอนสั้นๆ หรื อหลังจากบรรยายก็จะมีการสาธิ ตแสดงลําตัดซึ่งจะมีการตัดทอน
ขั้นตอนการแสดงบางส่วน เช่น การโหมโรงกลองรํามะนา การร้องเกริ่ นหน้ากลอง ทําให้ลาํ ดับการ
แสดงไม่ตายตัวขึ้นอยู่กบั หัวข้อที่นักแสดงไปพูด รวมทั้งนักดนตรี กลองรํามะนาอาจเหลือเพียง 1
หรื อ 2 คนก็ได้แล้วแต่ลกั ษณะของงาน หรื อบางครั้งก็อาจจะไม่จาํ เป็ น สาธิตเฉพาะการร้องเพลง
จากการที่ ผวู้ ิจ ัยได้เดินทางเก็บข้อมูลเพิ่ มเติมนอกเหนื อจากการแสดงลําตัด เป็ นหลัก งานที่คณะ
ลําตัดหวังเต๊ะรับว่าจ้างบรรยายประกอบการสาธิต นั้น ได้แก่ การบรรยายเรื่ องเพลงพื้นบ้านที่หอ
อัครศิลปิ น จังหวัดปทุมธานี และการบรรยายประกอบการสาธิตเรื่ อง “ลิเก ลําตัด: มรดกไทยใน
กระแสสากล” ที่ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นต้น
การบรรยายประกอบการแสดงสาธิตนางศรี น วล ขําอาจ มักจะถ่ายทอดความรู้
เกี่ ยวกับการแสดงโดยการสอนให้ผชู้ มมีส่ว นร่ ว ม คือ สอนให้ผรู้ ่ วมฟังบรรยายหัดร้ องสั้นๆใช้
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ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชัว่ โมง บางครั้งนางศรี นวล ขําอาจก็จะไปบรรยายประกอบสาธิตให้กบั ทาง
โรงเรี ยนโดยไม่เรี ยกเก็บค่าจ้างหรื อบางครั้งก็แล้วแต่ศรัทธาของผูว้ ่าจ้าง ส่ วนใหญ่ จะรับว่าจ้างไป
แสดงเวลากลางวัน ทางคณะลําตัดหวังเต๊ะนั้นจะรับงานบรรยายประกอบสาธิตทุกสถานที่ เนื่องจาก
ต้องการจะเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวเพลงพื้นบ้านให้อนุชนรุ่ นหลังได้สืบทอดต่อไป
งานวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ศึกษาเฉพาะลักษณะการจัดแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะที่มีลกั ษณะ
เน้นการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เพราะเป็ นลักษณะการแสดงที่มีลาํ ดับขั้นตอน มีวิธีการแสดง
มีผแู้ สดง นักดนตรี มีก ารใช้ถอ้ ยคําสื่ อสาร รวมทั้งขนบธรรมเนี ยมการแสดง เพื่อมุ่งสร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินผ่านการแสดงไปยังกลุ่มผูช้ ม ผูว้ ิจยั จึงจัดเป็ นสถานการณ์สื่อสารการแสดง
ลําตัดที่มีปริ บทของการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารการแสดงซึ่งผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์หาเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ
ที่ปรากฎในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดโดยใช้เกณฑ์การจําแนกเหตุการณ์สื่อสาร ดังหัวข้อ
ต่อไป
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2. เกณฑ์การจําแนกเหตุการณ์ สื่อสารต่างๆในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
เดลล์ ไฮมส์(Dell Hymes, 1974)และซาวิลล์-ทรอยก์ (Saville-Troike, 1982) อธิบาย
ความหมายของ เหตุการณ์ สื่อสาร(communicative event) คือ เหตุการณ์ที่ผพู้ ูดใช้ภาษาเพื่อสื่ อสาร
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการและเป็ นหน่วยสําคัญที่สุดในการวิเคราะห์สถานการณ์สื่อสารตามแนว
ชาติพนั ธุ์ว รรณนาแห่ งการสื่ อสาร ไฮมส์ย งั กล่าวอีกว่า เหตุ การณ์สื่อสารนั้นเป็ นหน่ วยสําคัญที่
เสนอความคิดหลักของการสื่ อสารซึ่งจะทําให้สามารถเข้าถึงพฤติกรรมการพูดหรื อการสื่ อสารที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัฒนธรรมได้ แต่ละเหตุการณ์สื่อสารนั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการ
ตามแนววิเคราะห์ของซาวิลล์-ทรอยก์ซ่ึงผูว้ ิจยั จะนําเสนอในบทที่3
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะ ผูว้ ิจยั พบว่าสถานการณ์สื่อสาร
“การแสดงลําตัด” นั้นประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารหลายเหตุการณ์ เพื่อสื่ อสารวัตถุประสงค์ใด
วัตถุประสงค์หนึ่ งโดยผูแ้ สดงใช้ภาษาในการแสดงทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เช่น การทักทาย
การแนะนําตัว การอวยพร การโต้ตอบ การอําลา การหัวเราะ การปรบมือ เป็ นต้น เหตุการณ์สื่อสาร
ถือเป็ นหน่วยสําคัญที่สุดในการวิเคราะห์สถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะ ผูว้ ิจยั จะ
วิเคราะห์เหตุการณ์สื่อสารที่เกิดขึ้ นว่ามีเหตุการณ์สื่อสารอะไรบ้าง โดยอาศัยเกณฑ์ 3 เกณฑ์ คือ
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วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เนื้อหาของการสื่ อสารและผูร้ ่ วมเหตุการณ์ หลัก เพื่อจําแนกขอบเขต
ของเหตุการณ์สื่อสารหลายๆเหตุการณ์ออกจากกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร คือ จุดมุ่งหมายหลักของการสื่ อสาร จากการวิเคราะห์
ข้อมูลการแสดงลําตัดพบว่าสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดปรากฏเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่แตกต่างกัน เช่น การโหมโรงกลองรํามะนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อบอก
ให้ผชู้ มทราบว่าการแสดงลําตัดได้เริ่ มต้นขึ้นแล้ว การร้องเกริ่ นหน้ากลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อเชิญ
ชวนผูช้ มให้มาชมการแสดง เป็ นต้น ทั้งสองเหตุการณ์เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลําดับต่อเนื่ อง แต่
วัต ถุประสงค์หลักของการสื่ อสารแตกต่ างกันอย่างชัด เจน จึงถือว่าเป็ นคนละเหตุ ก ารณ์สื่อสาร
ดังนั้นหากวัตถุประสงค์ของการสื่อสารต่างกันก็ถือว่าเป็ นคนละเหตุการณ์สื่อสาร
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2.2 เนือ้ หาของการสื่อสาร
เนื้อหาของการสื่อสาร คือ สาระสําคัญของเรื่ องราวที่ใช้ในการสื่ อสารการแสดงลําตัด
โดยพิจารณาจากเนื้อร้องทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว เนื้ อหาของการสื่ อสารนั้นเป็ นเนื้ อหาที่ผแู้ สดง
แต่ละคนใช้สื่อสารกับผูช้ มการแสดง บางกรณี ที่เหตุการณ์สื่อสารมีวตั ถุประสงค์เหมือนกัน แต่มี
รายละเอียดเนื้ อหาของผูแ้ สดงแต่ ละคนแตกต่ างกัน ผูว้ ิจ ัย จึ งใช้เกณฑ์เนื้ อหาของการสื่ อสารที่
แตกต่างกันมาจําแนกเป็ นอีกหนึ่งเหตุการณ์ เช่น การร้องเกี้ยวและการร้องแก้เกี้ยวที่มีวตั ถุประสงค์
เหมือนกัน คือ ต้องการเชิญชวนฝ่ ายตรงข้ามมาร้องกลอนโต้ตอบกัน แต่มีเนื้ อหาของการสื่ อสาร
ต่างกันคือ การร้องเกี้ยว มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรี ยกร้องความสนใจของนักแสดงฝ่ ายชายและฝากรัก
นักแสดงฝ่ ายหญิง ส่ วนการร้องแก้เกี้ยวมีเนื้ อหาเกี่ยวกับการไม่รับรักของนักแสดงฝ่ ายหญิงและ
ความไม่ไว้วางใจนักแสดงฝ่ ายชาย จึงถือได้ว่าเป็ นคนละเหตุการณ์สื่อสาร เนื่ องจากมีเนื้ อหาของ
การสื่อสารต่างกัน ดังนั้นหากเนื้อหาของการสื่อสารต่างกันก็ถือว่าเป็ นคนละเหตุการณ์สื่อสาร
2.3 ผู้ร่วมเหตุการณ์หลัก
ผูร้ ่ วมเหตุ ก ารณ์ ใ นสถานการณ์ สื่อ สารการแสดงลํา ตัด ได้แ ก่ นัก แสดงฝ่ ายชาย
นักแสดงฝ่ ายหญิง ลูก คู่ร้องรับ นัก ดนตรี และผูช้ มการแสดงลําตัด ส่ วนผูร้ ่ วมเหตุ การณ์ หลักที่ มี
หน้าที่ หลักในการแสดงลําตัดนั้น ได้แก่ นัก แสดงฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง และนัก ดนตรี กล่าวคื อ
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นักแสดงฝ่ ายชายและนักแสดงฝ่ ายหญิงเป็ นผูท้ าํ หน้าที่เป็ นคนร้องนําหรื อผูเ้ ป็ นต้นบท คือเป็ นผูร้ ้อง
บทร้องคนแรกแล้วจะมีผรู้ ้องตามคือ ลูกคู่ซ่ึงจะทําหน้าที่ร้องรับทวนซํ้ าบทร้องเดิมที่ผรู้ ้องนําได้ร้อง
ไว้ก่อน ซึ่งนักแสดงทุกคนทั้งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงจะสลับบทบาทหน้าที่กนั เป็ นผูร้ ้องนําในบทร้อง
เฉพาะของตัวเองพร้อมทั้งทําหน้าที่เป็ นลูกคู่ร้องรับ ส่ วนนักดนตรี มีบทบาทหลักเป็ นผูท้ าํ หน้าที่ตี
เครื่ องประกอบจังหวะสําคัญคือ กลองรํามะนา
ผูว้ ิจยั ใช้ผรู้ ่ วมเหตุการณ์ หลักเป็ นเกณฑ์ในการแยกเหตุการณ์สื่อสาร โดยพิจารณาว่า
หากเหตุการณ์สื่อสารใดมีการเปลี่ยนนักแสดงหลักก็จะถือเป็ นอีกหนึ่ งเหตุการณ์สื่อสาร แม้จะมี
วัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น การร้องออกตัวของนักแสดงฝ่ ายชายลําดับที่ 1 กับการร้องออกตัวของ
นักแสดงฝ่ ายชายลําดับที่ 2 เป็ นเหตุการณ์สื่อสารสื่ อสารที่ เกิดขึ้นต่อเนื่ องกันและมีวตั ถุประสงค์
เหมือนกันคือ ต้องการแนะนําตัวเองครั้งแรกให้ผชู้ มการแสดงได้รู้ว่าตนเองเป็ นนักแสดงคนหนึ่งใน
คณะ แต่มีการเปลี่ยนผูร้ ่ วมเหตุการณ์เป็ นคนละคน ผูว้ ิจยั จึงจัดเป็ นคนละเหตุการณ์สื่อสาร ดังนั้นผู้
ร่ วมเหตุการณ์หลักแตกต่างกันก็ถือว่าเป็ นคนละเหตุการณ์สื่อสาร
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ผูว้ ิจ ัยใช้เกณฑ์ท้ งั 3 เกณฑ์ด ังกล่าวในการจําแนกเหตุ ก ารณ์ สื่อสารหนึ่ งออกจาก
เหตุการณ์สื่อสารหนึ่งในสถานการณ์ สื่อสารการแสดงลําตัด โดยอาจจะใช้เกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียว
หรื อ 2 เกณฑ์ หรื อใช้ท้ งั 3 เกณฑ์ตามความเหมาะสม จากการใช้เกณฑ์ด ังกล่าวในการจําแนก
เหตุการณ์สื่อสารพบว่าในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดมี เหตุการณ์สื่อสารหลายเหตุการณ์
เกิดขึ้นเป็ นลําดับต่อเนื่อง
3. เหตุการณ์สื่อสารทีป่ รากฏในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
การวิเคราะห์จาํ แนกเหตุการณ์สื่อสารต่างๆในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดออก
จากกัน ผูว้ ิจยั พิจารณาจากเกณฑ์ 3 เกณฑ์ ได้แก่ วัต ถุประสงค์ข องการสื่ อสาร เนื้ อหาของการ
สื่ อ สาร ผูร้ ่ วมเหตุ ก ารณ์ ห ลัก จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า สถานการณ์ สื่ อ สารการแสดงลํา ตัด
ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 25 เหตุการณ์ ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดลําดับเหตุ การณ์
สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ตารางลําดับเหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดจําแนกตามเกณฑ์
ลําดับ
เหตุการณ์สื่อสาร
ที่
1.
2.

3.

4.

5.

การโหมโรงกลอง
รํ ามะนา
การร้ องเกริ่ นหน้ า
กลอง

เกณฑ์การจําแนกเหตุการณ์สื่อสาร
วัตถุประสงค์ของ
เนือ้ หาของ
ผู้ร่วม
การสื่อสาร
การสื่อสาร
เหตุการณ์หลัก
เพื่อบอกให้ทราบว่าการ ทํานองเพลงบรรเลง
แสดงได้เริ ่ มขึ้นแล้ว
เครื่ องดนตรี
-เพื่อเชิญชวนผูช้ มให้มา การสดุดีพระมหากษัตริ ย์
ชมการแสดงลําตัด
-เพื่อเปิ ดการแสดงลําตัด
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นักแสดงฝ่ ายชาย1 เพื่อให้นกั แสดงชายคน -การปฎิบตั ิตวั ของผูห้ ญิง
แรก ออกมาแสดงตัว และเรื่ องการสอนผูช้ าย
ร้ องออกตัว
ครั้งแรก
เกี่ยวกับการเลือกภรรยา
-การฝากตัวกับผูช้ ม
นักแสดงฝ่ ายชาย2 เพื่ อ ให้ น ั ก แสดงชาย -ทักทายผูช้ ม
ลําดับที่2 ออกมาแสดง -เชิญชวนชมลําตัด
ร้ องออกตัว
-อวยพรผูช้ ม
ตัวครั้งแรก
นักแสดงฝ่ ายชาย3 เพื่อให้นกั แสดงฝ่ ายชาย -ถ่อมตัวกับผูช้ มว่าตัวเอง
ลําดับที่ 3 ออกมาแสดง ไม่เก่ง
ร้ องออกตัว
ตัวครั้งแรก



นักดนตรี
นักแสดงฝ่ าย
ชายจํานวน 1คน
หรื อ 2 คน
นักแสดงฝ่ าย
ชายคนที่ 1

นักแสดงฝ่ าย
ชายคนที่ 2
นักแสดงฝ่ าย
ชายคนที่ 3

ตัวเลขห้อยด้านล่าง หมายถึง ลําดับที่ของนักแสดงแต่ละคนซึ่ งเรี ยงเป็ นลําดับแน่นอน ตัวอย่าง นักแสดงฝ่ ายชาย
1ร้ องออกตัว หมายถึ ง นักแสดงชายคนที่ 1 กาํ ลังแสดง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลําดับ
ที่
6.

เกณฑ์ การจําแนกเหตุการณ์ สื่อสาร
เหตุการณ์ สื่อสาร
การร้ องลอยลง

วัตถุประสงค์ของ
การสื่อสาร

เนือ้ หาของ
การสื่อสาร

ผู้ร่วมเหตุการณ์
หลัก

เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม นั ก แสดง
ฝ่ ายชายทุ ก คนออกมา
แสดงตัวร่ วมกันก่ อนที่
จะให้นกั แสดงฝ่ ายหญิง
ได้ออกมาแสดงตัวครั้ ง
แรก (บทร้ อ งสํ า หรั บ
ขับร้ อ งก่ อนจะหมดยื น

ของกลุ่มนักแสดงฝ่ าย
ชาย)
เพื่ อ ให้ น ั ก แสดงฝ่ าย
หญิ ง ลํา ดับ ที่ 1 ออกมา
แสดงตัวครั้งแรก
เพื่อเพือ่ ให้นกั แสดงฝ่ าย
หญิงลําดับที่ 2 ออกมา
แสดงตัวครั้งแรก
เพื่อให้นกั แสดงฝ่ าย
หญิงลําดับที่ 3 ออกมา
แสดงตัวครั้งแรก

-ความสามัคคี ข องคน
ในชาติ
-เ ชิ ญช วน ฝ่ า ย ห ญิ ง
ขึ้นมาด้นกลอน
-เนื้อร้ องทํานองการ
ท้าทายคู่ต่อสู ้วา่ ตนเอง
นั้นมีดีกว่าหรื อเก่งกว่า

นักแสดงฝ่ ายชาย
ลําดับที่ 3 หรื อ
นักแสดงฝ่ ายชาย
จํานวน 2 คนใน
ลําดับที่ 1 กับ
ลําดับที่ 2แสดง
สลับกัน

-แนะนําคณะ
-อวยพรผูช้ ม

-นักแสดงฝ่ าย
หญิง ลําดับที่ 1

-ท้าทายฝ่ ายชาย
-ไหว้ครู

-นักแสดงฝ่ าย
หญิงลําดับที่ 2

-ทักทายผูช้ ม
-ถ่อมตัวกับผูช้ มว่า
ตัวเองไม่เก่ง

-นักแสดงฝ่ าย
หญิงลําดับที่ 3
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7.

นักแสดงฝ่ ายหญิง1
ร้ องออกตัว

8.

นักแสดงฝ่ ายหญิง2
ร้ องออกตัว

9.

นักแสดงฝ่ ายหญิง3
ร้ องออกตัว



คําว่า “ยืน” คือการยืนขึ้นกลางเวทีเมื่อถึงคราวที่นกั แสดงผูข้ บั ร้องนําจะต้องทําหน้าที่แสดงจนกว่าจะหมดหน้าที่
ในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารจึงจะนัง่ ลงในตําแหน่งเดิม เนื่องจากหากยังไม่ถึงหน้าที่หรื อลําดับที่ตอ้ งแสดงนักแสดงทั้งฝ่ ายชายและฝ่ าย
หญิงจะนัง่ ที่พ้นื บนเวทีรวมกันเป็ นกลุ่มของแต่ ละฝ่ าย การยืนนี้ ตลอดการแสดงลําตัดบนเวที นักแสดงทั้งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิ งจะ
สลับกันยืนและนัง่ จนกว่าจะหมดเวลาแสดง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลําดับ
เหตุการณ์สื่อสาร
ที่
10.

11.

12.

13.

14.

15.

เกณฑ์การจําแนกเหตุการณ์สื่อสาร
วัตถุประสงค์ของ
เนือ้ หาของ
ผู้ร่วมเหตุการณ์
การสื่อสาร
การสื่อสาร
หลัก

นักแสดงฝ่ ายหญิง4 เพื่อให้นกั แสดงฝ่ าย
หญิงลําดับที่ 4 ออกมา
ร้ องออกตัว
แสดงตัวครั้งแรก
นักแสดงฝ่ ายหญิง5 เพื่ อ ให้ น ั ก แสดงฝ่ าย
หญิงลําดับที่ 5 ออกมา
ร้ องออกตัว
แสดงตัวครั้งแรก

-อธิ บายลักษณะของ
การแสดงลําตัด
-ข่มขวัญฝ่ ายชาย
-ถ่อมตัวกับผูช้ ม
-แจ้งวัตถุประสงค์ของ
งาน
-ขอบคุณเจ้าภาพงาน
-กระทบฝ่ ายชาย
เล็กน้อย
-ไหว้ครู
-ออกตัว
-แนะนําตัวเอง
-ทักทายผูช้ ม
-กระทบกระเทียบฝ่ าย
ชายเล็กน้อย
การอวยพรให้เจ้าภาพ
และผูช้ มมีความสุ ข
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นักแสดงฝ่ ายหญิง6 เพื่ อ ให้ น ั ก แสดงฝ่ าย
หญิ ง ลํา ดับ ที่ 6 ออกมา
ร้ องออกตัว
แสดงตัวครั้งแรก
นักแสดงฝ่ ายหญิง7 เพื่ อ ให้ น ั ก แสดงฝ่ าย
หญิงลําดับที่ 7 ออกมา
ร้ องออกตัว
แสดงตัวครั้งแรก
การร้ องแหล่ อวย เพื่ออวยพรเจ้าภาพและ
ผูช้ ม
พร
การร้ องกระทบ
กระเทียบชาย

เพื่ อ เชิ ญ ชวนฝ่ ายชาย การต่อว่าฝ่ ายชายให้
ขึ้นมาร้ องด้นกลอนแข่ง ได้รับความเสี ยหาย
กัน

-นักแสดงฝ่ าย
หญิงลําดับที่ 4
-นักแสดงฝ่ าย
หญิงลําดับที่ 5

-นักแสดงฝ่ าย
หญิงลําดับที่ 6
นักแสดงฝ่ ายหญิง
ลําดับที่ 7
นักแสดงฝ่ ายหญิง
จํานวน 1 หรื อ 2
คน
นักแสดงฝ่ ายหญิง
ลําดับที่ 7
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลําดับ
เหตุการณ์สื่อสาร
ที่
16.

การร้ องเกีย้ ว

17.

การร้ องแก้ เกีย้ ว

18.

การร้ องว่ า

19.

การร้ องว่ าตอบ

20.

การร้ องด่ า



โกรธ

เกณฑ์การจําแนกเหตุการณ์สื่อสาร
วัตถุประสงค์ของ
เนือ้ หาของ
ผู้ร่วมเหตุการณ์
การสื่อสาร
การสื่อสาร
หลัก
เพื่ อ ยั ่ ว ยุ ฝ่ ายหญิ ง ด้ว ย
การแสดงความรู ้ สึ ก
ยิน ดี ที่ไ ด้มาพบกับฝ่ าย
หญิงและฝากรัก

เบ็ดเตล็ดทัว่ ไป ทํานอง
เกาะแกะและเรี ยกร้ อง
ความสนใจจากฝ่ าย
หญิ งให้ส นใจฝ่ ายชาย
แล้วฝ่ ายชายจะฝากรัก
เพื่อยัว่ ยุฝ่ายชายด้วยการ การโต้ตอบทํานองว่า
แสดงความไม่ ชอบ ไม่ รู ้ ทนั และไม่รับรักจาก
ไว้ว างใจและรู ้ เ ท่ า ทัน ฝ่ ายชายที่ร้องเกี้ยวมา
กิริยาฝ่ ายชาย

นัก แสดงฝ่ ายชาย
จํานวน 1 คนและ
นั ก แ ส ด ง ช า ย
จํานวน 2คนแสดง
สลับกัน
นักแสดงฝ่ ายหญิง
จํานวน 1 คนและ
นักแสดงฝ่ ายหญิง
จํานวน 2 คน
แสดงสลับกัน
เพื่อท้าทายด้วยการต่อ การตํา หนิ ฝ่ ายหญิ ง ที่ นักแสดงฝ่ ายชาย
ว่าฝ่ ายหญิงให้เสี ยหาย ไม่ รั บ รั ก จึ ง หาข้อ เสี ย จํานวน 2 คน
หรื อความไม่ดีมาติ
แสดงสลับกัน
เพื่ อ ท้า ทายด้วยการแก้ การตํา หนิ ฝ่ ายชายหา นักแสดงฝ่ ายหญิง
ความกลับ ให้ ฝ่ ายชาย ข้อ เสี ย หรื อ ความไม่ ดี
เสี ยหายบ้าง
บกพร่ องมาติ
เพื่ อ ต่ อ ว่ า ฝ่ ายชายให้ การว่ า ร้ า ยฝ่ ายชายให้ นักแสดงฝ่ ายหญิง
รู ้ สึกเจ็บแสบ
รู ้ สึ กเจ็ บ อั บ อายและ
ได้ รั บ ความเสี ยหาย
มากยิ ่ งขึ้น
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“การร้องว่า”ในที่น้ ีหมายถึง การร้องโดยใช้ถอ้ ยคําตําหนิ เพื่อแสดงการต่อว่าให้ฝ่ายที่ ถูกว่ารู้สึกเจ็บใจ ไม่พอใจหรื อ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลําดับ
เหตุการณ์สื่อสาร
ที่
21.

22.

23.

เกณฑ์การจําแนกเหตุการณ์สื่อสาร
วัตถุประสงค์ของ
เนือ้ หาของ
ผู้ร่วมเหตุการณ์
การสื่อสาร
การสื่อสาร
หลัก

เพื่ อ ต่ อ ว่า แล้วแก้ค วาม การว่าร้ ายฝ่ ายหญิงให้
กลับ ให้ ฝ่ ายหญิ ง รู ้ สึ ก รู ้ สึกเจ็บ อับอายและ
เจ็บแสบ
ได้รับความเสี ยหาย
มากยิ ่ งขึ้น
การร้ องโต้ ตอบผูก เพื่อเชิ ญชวนร้ องกลอน -การผู ก เป็ นเรื่ องราว
สลับ กัน ไปมาระหว่า ง สั้นๆคือ ผูห้ ญิงแต่งตัว
เรื่ อง
ฝ่ ายชายกั บ ฝ่ ายหญิ ง แล้วผูช้ ายมาหาที่ บ้า น
ทํา นองแก้ ค วามกัน ไป ตอนหั ว คํ่ า แล้ ว ชวน
มา
ฝ่ ายหญิงออกจากบ้าน
-การผู ก เป็ นเรื่ องราว
สั้นๆ คือ ตั้งแต่ผชู ้ ายมา
หาที่ บ้ า นผู ้ ห ญิ ง แล้ ว
ฝ่ ายผูห้ ญิงชวนขึ้นบ้าน
เพื่ อ แล้ว ต้อ นรั บ ด้ ว ย
การเลี้ยงอาหารฝ่ ายชาย
การร้ องกลอนต่ อ เพื่ อ ท้า ทายให้ฝ่ ายตรง เบ็ดเตล็ด ขึ้น อยู่ กบั คํา
ข้า มมาด้นต่ อกลอนกัน ที่นกั แสดงจะคิดนํามา
เบ็ดเตล็ด
ระหว่ า งชายกั บ หญิ ง ต่อกลอน โดยคํากลอน
สลับกันคนละวรรค จน จะขึ้นต้นวรรคว่า “ฉัน
ฝ่ ายชายจนกลอนไม่ ชอบ....”แล้วนัก แสดง
สามารถต่อกลอนได้ ซึ่ ง จะต้อ งหาคํา มาต่ อ อี ก
เป็ นเหตุ ก าร ณ์ ที่ อ าจ จํานวน 2 คํา (จํานวนคํา
เ กิ ด ขึ้ น ห รื อ ไ ม่ ก็ ไ ด้ ในแต่ล ะวรรคมี จ ํานวน
4 คํา)
ขึ้นอยู่กบั การแสดง
การร้ องด่ าตอบ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

นักแสดงฝ่ ายชาย

นักแสดงฝ่ ายชาย
กับนักแสดงฝ่ าย
หญิงแสดง
สลับกัน

นักแสดงฝ่ ายละ 2
คน ผูท้ าํ หน้าที่
หลักคือนักแสดง
ฝ่ ายชายลําดับที่ 2
และลําดับที่ 4 กับ
นักแสดงฝ่ ายหญิง
ลําดับที่ 1 และ
ลําดับที่ 6
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลําดับ
เหตุการณ์สื่อสาร
ที่
24.

เกณฑ์การจําแนกเหตุการณ์สื่อสาร
วัตถุประสงค์ของ
เนือ้ หาของ
ผู้ร่วมเหตุการณ์
การสื่อสาร
การสื่อสาร
หลัก

แจ้งให้ผชู ้ มว่าใกล้หมด
เวลาการแสดงและ
กล่าวขออภัยผูช้ มที่การ
แสดงอาจมี ก ารร้ อง
หยาบคายบ้าง และ ปิ ด
ท้ายด้วยการฝากฝั งการ
แ ส ด ง ลํ า ตั ด ค ณ ะ
หวังเต๊ะ
การตีกลองรํ ามะนา เพื่อบอกว่าการแสดงได้ ทํานองเพลงบรรเลง
สิ ้ นสุ ดลงแล้ว
เครื่ องดนตรี
จบ
การร้ องหรื อกล่ าว
จบ

เพื่อแจ้งเจ้าภาพและ
ผูช้ มการแสดงว่าหมด
เวลาการแสดง

นักแสดงฝ่ ายหญิง
ที่ทาํ หน้าทีเ่ ป็ น
หัวหน้าคณะ
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25.

นักดนตรี

จากตารางแสดงเหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด จํานวน 25
เหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็ นลําดับอย่างชัดเจนตายตัว เช่นเดียวกับลําดับของนักแสดงหลัก แต่มี
บางเหตุการณ์สื่อสารอาจจะไม่ปรากฏทุกครั้ง ได้แก่เหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัวของนักแสดง
ชายหญิงบางคน เนื่องจากนักแสดงไม่สามารถมาร่ วมแสดงได้ โดยอาจติดภาระกิจส่ วนตัวหรื อมี
ปัญหาเรื่ องสุขภาพ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัวก็ยงั คงมีอยู่ โดยจะเลื่อนลําดับ
การแสดงของนักแสดงคนถัดไปขึ้นมาแสดงแทน
นอกจากนี้ ยงั มีเหตุการณ์สื่อสารบางเหตุการณ์ ที่อาจไม่ปรากฏทุกครั้ งเนื่ องจากช่ว ง
ระยะเวลาการแสดงน้อย ได้แก่ การร้องกระทบกระเทียบ การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้องด่า การ
ร้องด่าตอบ และการร้องกลอนต่อเบ็ดเตล็ด ดังนั้นในการแสดงลําตัดครั้งหนึ่ งๆจะต้องมีเหตุการณ์
สื่อสารดังกล่าวอย่างน้อย 1 เหตุการณ์เสมอ หากพิจารณาวัตถุประสงค์หลักของเหตุการณ์เหล่านี้ จะ
เห็นว่ามีวตั ถุประสงค์สาํ คัญคือการแสดงการร้องตอบโต้กนั ระหว่างนักแสดงชายหญิงเหมือนกัน
ทุกเหตุการณ์
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อนึ่งเหตุการณ์การร้องกลอนเบ็ดเตล็ดนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีเวลาในการแสดงน้อย
มาก โดยหัวหน้าคณะจะตัดเหตุการณ์การร้องกระทบกระเทียบ การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้อง
ด่าและการร้องด่าตอบออกทั้งหมดและใช้การร้องกลอนเบ็ดเตล็ดแทน
ส่วนการร้องแหล่อวยพรก็เป็ นเหตุการณ์สื่อสารอีกเหตุการณ์หนึ่ งที่อาจจะไม่ปรากฏ
ทุกครั้ ง เนื่ องจากช่ว งระยะเวลาการแสดงน้อยและเนื้ อหาของการสื่ อสารเกิดขึ้น ซํ้ าหลายครั้งจึ ง
สามารถตัดเหตุการณ์สื่อสารนี้ได้
หากพิจารณาเหตุการณ์สื่อสารทั้ง 25 เหตุการณ์โดยใช้เกณฑ์วตั ถุประสงค์หลัก รวมถึง
การปรากฏหรื อไม่ปรากฏของเหตุ ก ารณ์ แล้ว สามารถจําแนกเหตุก ารณ์ สื่อสารในสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลําตัดได้ 6 เหตุการณ์ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 ตารางสรุ ป เหตุ ก ารณ์ สื่อสารหลัก ในสถานการณ์ สื่อสารการแสดงลําตัด ตามเกณฑ์
วัตถุประสงค์สาํ คัญของการสื่อสาร
เหตุการณ์ สื่อสารย่ อย
1.การโหมโรงกลองรํามะนา

2.การร้ องเกริ ่ นหน้ากลอง

เหตุการณ์ สื่อสารหลัก
1. การโหมโรงกลอง
รํ ามะนา
2. การร้ องเกริ่ นหน้ ากลอง

3.นักแสดงฝ่ ายชาย1ร้ องออกตัว
4.นักแสดงฝ่ ายชาย2ร้ องออกตัว
5.นักแสดงฝ่ ายชาย3ร้ องออกตัว
6.การร้ องลอยลง
7.นักแสดงฝ่ ายหญิง1ร้ องออกตัว
3. การร้ องออกตัว
8.นักแสดงฝ่ ายหญิง2ร้ องออกตัว
9.นักแสดงฝ่ ายหญิง3ร้ องออกตัว
10.นักแสดงฝ่ ายหญิง4ร้ องออกตัว
11.นักแสดงฝ่ ายหญิง5ร้ องออกตัว
12.นักแสดงฝ่ ายหญิง6ร้ องออกตัว

วัตถุประสงค์ สําคัญการสื่ อสาร
เริ ่ มต้นการแสดง เพื่อบอกให้ทราบ
ว่าการแสดงได้เริ ่ มขึ้นแล้ว
เพื่อเปิ ดการแสดงลําตัดด้วยการร้ อง
สดุดีพระมหากษัตริ ย์ และ
เพื่อเชิญชวนผูช้ มการแสดงให้มาชม
การแสดงลําตัด
เพื่อให้นกั แสดงทั้งฝ่ ายชายและฝ่ าย
หญิงทีละคนออกมาแสดงครั้งแรก
และให้กลุ่มนักแสดงฝ่ ายชายออกมา
แสดงร่ วมกัน ก่อนที่จะให้นกั แสดง
ฝ่ ายหญิง ออกมาแสดง เพื่ อให้ผูช้ ม
การแสดงได้ รู้ จ ั ก นั ก แสดง การ
ออกมาแสดงตัวนั้นนักแสดงแต่ละ
คนจะเรี ยงเป็ นลํา ดับ บุ ค คลและ
ลํ า ดั บ ต า มค ว าม ส าม า ร ถ ข อ ง
นักแสดง
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
เหตุการณ์สื่อสารย่อย

เหตุการณ์สื่อสารหลัก

13.นักแสดงฝ่ ายหญิง7ร้ องออกตัว
14.การร้องแหล่อวยพร
4. การร้ องแหล่ อวยพร
15.การร้องกระทบกระเทียบชาย
16.การร้องเกี้ยว
17.การร้องแก้เกี้ยว
18.การร้องว่า
19.การร้องว่าตอบ
5. ร้ องตอบโต้
20.การร้องด่า
21.การร้องด่าตอบ
22.การร้องโต้ตอบผูกเรื่ อง
23.การร้องกลอนต่อเบ็ดเตล็ด
24.การร้องหรื อกล่าวจบ
6. การจบการแสดง
25.การตีกลองรํามะนาจบ

วัตถุประสงค์สําคัญการสื่อสาร
เพื่อเป็ นการอวยพรเจ้าภาพและผูช้ ม
เพื่ อ ให้น ัก แสดงฝ่ ายหนึ่ ง เริ ่ มร้ อ ง
เชิญชวน ท้าทาย หรื อยัว่ ยุนกั แสดง
ฝ่ ายตรงข้ามมาร้ องกลอนโต้ตอบกัน
ไปมา ซึ่ งเริ ่ มด้วยนักแสดงฝ่ ายหญิง
ชวนนั ก แสดงฝ่ ายชายและเป็ น
นักแสดงฝ่ ายชายชวนนักแสดงฝ่ าย
หญิง สลับกันไปมาคนละเหตุการณ์
สื่ อสาร
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เพื่อปิ ดการแสดง

จากตารางข้างต้นเหตุการณ์สื่อสารหลักจํานวน 6 เหตุการณ์ที่ปรากฎในสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลําตัด แม้ว่าเหตุการณ์สื่อสารการร้องแหล่อวยพรอาจจะไม่ปรากฏแสดงทุกครั้ง
แต่เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะชัดเจนคือการอวยพร จากการสัมภาษณ์หวั หน้าคณะ
คือ นางศรี นวล ขําอาจ (2552) ทําให้ทราบว่า เนื้อหาที่เกี่ยวกับการอวยพรเป็ นเนื้อหาสําคัญที่จะต้อง
ใช้แสดง หากไม่ปรากฏเหตุการณ์สื่อสารการร้องแหล่อวยพร เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวกับการอวยพร
ก็จะไปปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารอื่น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงจัดเหตุการณ์สื่อสารการร้องแหล่อวยพรเป็ น
เหตุการณ์สื่อสารหลักที่สาํ คัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 เหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงกลองรํามะนา
เหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงกลองรํามะนา คือ เหตุการณ์สื่อสารลําดับที่ 1 ซึ่งเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการแสดงลําตัด เพื่อบอกว่าการแสดงลําตัดได้เริ่ มแสดงแล้วและเพื่อประกาศให้ผชู้ มที่
สนใจเข้ามาชมการแสดงลําตัด นอกจากนี้ เสี ยงดังกังวานของกลองรํามะนา ยังเป็ นอาณัติสัญญาณ
แจ้งแก่ประชาชนในบริ เวณรอบๆสถานที่น้ นั ๆ เพื่อบอกให้ประชาชนที่สนใจทราบว่าจะมีการแสดง
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ลําตัดเกิดขึ้นแล้ว ประชาชนจะได้ชกั ชวนกันมาชมการแสดง เหตุการณ์สื่อสารนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อถึง
กําหนดเวลาที่หวั หน้าคณะและเจ้าภาพได้ตกลงนัดหมายเวลาไว้ ผูร้ ่ วมเหตุการณ์หลักคือนักดนตรี
จะเริ่ มแสดงตีกลองรํามะนา และดนตรี ประกอบจังหวะอื่นๆ คือ ฉิ่ งและกรับ เนื้อหาของการสื่ อสาร
เป็ นเพลงบรรเลงซึ่งมีทาํ นองเพลงโหมโรงต่างๆ ทางคณะลําตัดเรี ยกว่า ทํานองออกภาษา นักชาย
จิเมฆ(2553) ผูต้ ีกลองรํามะนา ทําให้ทราบว่า “การตีกลองรํามะนาเพื่อโหมโรงเป็ นทํานองต่ างๆนี ้
จะประกอบด้ วยจังหวะหน้ าทับต่ างๆ ได้ แก่ หน้ าทับพม่ า หน้ าทับลาว หน้ าทับโยน หน้ าทับแขก
และหน้ าทับมอญตีเป็ นลําดับต่ อเนื่อง” หน้าทับต่างๆสามารถตัดออกได้ข้ ึนอยู่กบั การตัดสิ นใจของ
หัวหน้าคณะกับนักดนตรี โดยเฉพาะหน้าทับลาวและหน้าทับโยน เพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลา
การแสดง บางครั้งอาจตีครบหน้าทับทั้งหมดเพื่อยืดเวลาในการเรี ยกและเชิญชวนผูช้ มให้มาชมการ
แสดง กรณี ที่หวั หน้าคณะเห็นว่ายังไม่ค่อยมีผมู้ าชมการแสดง
จากการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่าจังหวะหน้าทับที่ ใช้มากที่สุดและทางคณะก็นิยมบรรเลงคือ
หน้า ทับ พม่า หน้าทับแขก และหน้าทับมอญเรี ยงเป็ นลํา ดับ ต่ อเนื่ อ ง เหตุ ก ารณ์ สื่ อสารนี้ ไม่ มี
เหตุการณ์สื่อสารย่อย
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3.2 เหตุการณ์สื่อสารการร้ องเกริ่นหน้ ากลอง
เหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ่ นหน้ากลอง คือ เหตุการณ์สื่อสารลําดับที่ 2 เป็ นเหตุการณ์
สื่อสารการเปิ ดการแสดงลําตัดด้วยเสียงร้องของนักแสดง เพื่อเชิญชวนผูช้ มให้มานั ่ งชมการแสดง
หน้าเวที การร้ องเกริ่ น หน้ากลองหรื อทางคณะหวังเต๊ะ เรี ยกอีกชื่ อหนึ่ ง ว่า “การขึ้ น หน้ากลอง”
เหตุการณ์สื่อสารนี้เป็ นการขึ้นต้นบทนําการแสดงลําตัดด้วยบทร้องที่มีเนื้ อหาสําคัญเพียงประเด็น
เดียวคือ บทสดุดีพระมหากษัตริ ย ์ โดยผูร้ ่ วมเหตุการณ์ หลักคือ นักแสดงชายจะนั ่ งขับร้องคํากลอน
กับพื้นเวที อาจจะใช้นกั แสดงชายจํานวน 1 หรื อ 2 คนและสามารถเปลี่ยนบทบาทหน้าที่กนั ขับร้อง
ก็ได้ซ่ึงขึ้นอยูก่ บั การตกลงระหว่างนักแสดงด้วยกันเองทํานองเพลงที่ใช้ขบั ร้องจะเป็ นทํานองเพลง
ไทยเดิม คือ ทํานองสังฆรา นักแสดงหลักจะขับร้องประกอบกับเสี ยงเครื่ องดนตรี กลองรํามะนา
กรับและฉิ่ ง ไม่มีการปรบมือประกอบจังหวะ ส่วนนักแสดงคนอื่นก็ยงั คงนั ่ งกับพื้นเวทีร่วมกับวง
กลองรํามะนา และนักแสดงบางคนก็จะช่ว ยตีก รับและฉิ่ งประกอบจังหวะการร้อง เนื้ อหาของ
สื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารนี้สามารถเพิ่มเนื้อร้องจากบทเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานที่ ทางคณะหวังเต๊ะไปแสดง คื อ งานห้า ธัน วามหาราช จังหวัด นครสวรรค์ก็จ ะเพิ่ มเนื้ อหา
เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันครบรอบพระชนมพรรษา 83 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช เหตุการณ์สื่อสารนี้ไม่มีเหตุการณ์สื่อสารย่อย
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3.3 เหตุการณ์สื่อสารการร้ องออกตัว
เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารการร้ อ งออกตัว คื อ เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารลํา ดับ ที่ 3-13 จํา นวน 11
เหตุการณ์สื่อสารย่อยซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เหมือนกัน ผูว้ ิจยั จึงจัดรวมเป็ น
เหตุการณ์สื่อสารหลักเหตุการณ์เดียวคือ เหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัวเป็ นการออกมายืนแสดง
ครั้งแรกของนัก แสดงทั้งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง ที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูข้ บั ร้องบนเวทีก ารแสดงที ละคน
เหตุการณ์สื่อสารนี้สามารถเกิดซํ้ าหลายครั้งได้ซ่ึงขึ้นอยูก่ บั จํานวนนักแสดงของคณะ
เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารหลัก การร้ อ งออกตัว ประกอบด้ว ยเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารย่ อ ยเรี ยง
ตามลําดับได้แก่ นักแสดงฝ่ ายชาย1ร้องออกตัว นักแสดงฝ่ ายชาย2ร้องออกตัว นักแสดงฝ่ ายชาย3ร้อง
ออกตัว การร้องลอยลง นักแสดงฝ่ ายหญิง1ร้องออกตัว นักแสดงฝ่ ายหญิง2ร้องออกตัว นักแสดงฝ่ าย
หญิง3ร้องออกตัว นักแสดงฝ่ ายหญิง4ร้องออกตัว นักแสดงฝ่ ายหญิง5ร้องออกตัว นักแสดงฝ่ ายหญิง6
ร้องออกตัว และนักแสดงฝ่ ายหญิง7ร้องออกตัว จําแนกตามเกณฑ์ผรู้ ่ วมเหตุการณ์หลักและเนื้ อหา
ของการสื่อสาร ซึ่งเกณฑ์หลักที่ใช้พิจารณาคือ ผูร้ ่ วมเหตุการณ์หลัก เนื่องจากมีผรู้ ่ วมเหตุการณ์หลัก
แตกต่ า งกัน อย่างชัด เจน ดังนั้น เหตุ ก ารณ์ สื่อสารหลัก การร้ องออกตัว แม้ว่า จะมีว ตั ถุป ระสงค์
เหมือนกัน หากพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าเนื้อหาของการสื่อสารของผูร้ ่ วมเหตุการณ์หลักแต่ละ
คนนั้น จะมีเนื้ อหาทํานองเดีย วกัน และแตกต่ างกัน ดัง ปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 1 “ลําดับ
เหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดจําแนกตามเกณฑ์”
เหตุการณ์สื่อสารหลักการร้องออกตัวนี้จึงเริ่ มตั้งแต่ นักแสดงฝ่ ายชายทีละคนจํานวน 3
คนหลังจากนั้นกลุ่มนักแสดงฝ่ ายชายจะร้องลอยลงก่อนที่จะปิ ดท้ายด้วยนักแสดงฝ่ ายหญิงทีละคน
จํานวน 7 คนจนครบซึ่งเรี ยงเป็ นลําดับบุคคลชัดเจนทุกครั้ง แม้ว่าเหตุการณ์สื่อสารการร้องลอยลง
จะมิใช่การออกมาแสดงครั้งแรกของนักแสดงคนใดคนหนึ่ ง แต่ก็เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่ให้กลุ่ม
นักแสดงฝ่ ายชายออกมาแสดงร่ วมกันอีกครั้ง โดยมีตวั แทนเป็ นนักแสดงชายคนใดคนหนึ่งหรื อสอง
คนเป็ นผูอ้ อกมาแสดง ผูว้ ิจยั ก็ถือว่าเหตุการณ์การร้องลอยลงนี้เป็ นการร้องออกตัวของนักแสดงเป็ น
กลุม่ เพื่อให้ผชู้ มได้รู้จกั ยิง่ ขึ้น
นอกจากนัก แสดงจะออกมายืน แสดงตัว กลางเวที ให้ผชู้ มได้รู้จ ัก แล้ว บทร้ องของ
นักแสดงบางคนช่วยทําให้ผชู้ มได้รู้จกั นักแสดงที่ออกมาแสดงมากยิ่งขึ้นด้วยการใส่ ชื่อของตนเอง
ดังตัวอย่าง การร้องออกตัวของนักแสดงหญิงลําดับที่ 5 หลังจากพูด ทักทายผูช้ มก็จะขับร้องบท
กลอนเพื่อแนะนําตัวเอง
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นักแสดงหญิง:

มาละโหวยมาละวา
ดิฉันนี่หรื อชื่อศรีนวล

มาละโหวยมาละวา
ขอเชิญชวนให้ทศั นา

อีกทั้งการร้องออกตัวของนักแสดงไม่จาํ เป็ นที่จะต้องแนะนําตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่
อาจจะแนะนํานัก แสดงคนถัด ไปให้ข้ ึ นมาแสดงตัว ด้ว ยก็ได้ ดังตัว อย่าง การร้ องออกตัว ของ
นัก แสดงชายลําดับที่ 2 หลังจากการแสดงของตนกําลังสิ ้ น สุ ดก็จ ะพูดปิ ดท้ายด้ว ยการแนะนํา
นักแสดงคนถัดไป
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บทพูด: เรามากันหลายคน ตอนนี ้กข็ อท่ านพบกับพี่ณรงค์ นนบุรีได้ เลยครั บ สําหรั บคนนี ้ละก็เป็ นทั้ง
ลําตัด เป็ นทั้งลิเก เป็ นทั้งหมอทําขวัญ

เหตุก ารณ์สื่อสารหลัก การร้ องออกตัว นี้ มีเหตุ การณ์ สื่อสารย่อยหลายเหตุก ารณ์ ซึ่ ง
จํานวนเหตุการณ์สื่อสารย่อยดังกล่าวจะมีจาํ นวนมากหรื อน้อยนั้นขึ้นอยูก่ บั จํานวนนักแสดงที่เป็ นผู้
ร่ ว มเหตุ ก ารณ์ หลัก และเหตุ ก ารณ์ สื่อสารย่อยก็เรี ยงลําดับตายตัว ส่ ว นเนื้ อหาการสื่ อสารของ
นักแสดงหลักแต่ละคนก็จะเป็ นเนื้ อหาเฉพาะของแต่ละบุคคล หากนักแสดงหลัก คนใดมิได้ร่ว ม
แสดงในครั้งนั้นก็จะเลื่อนลําดับนักแสดงคนถัดไปตามลําดับ ซึ่งเนื้ อหาของการแสดงก็จะเป็ นบท
เฉพาะของนักแสดงคนถัดไปมิใช่ของนักแสดงคนที่มิได้มาร่ วมแสดง
3.4 เหตุการณ์สื่อสารการร้ องแหล่อวยพร
เหตุ ก ารณ์ สื่อสารการร้ องแหล่อวยพร คื อ เหตุ ก ารณ์ สื่อสารลําดับที่ 14 เหตุ ก ารณ์
สื่อสารนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการอวยพรให้กบั เจ้าภาพ ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ หลักคือ นักแสดงฝ่ าย
หญิงจํานวน 1 หรื อ 2 คนเป็ นผูข้ บั ร้องขึ้นอยูก่ บั การตกลงระหว่างนักแสดงด้วยกันเอง การขับร้อง
นั้นจะขับร้องโดยใช้ทาํ นองเพลงแหล่ ประกอบจังหวะเครื่ องดนตรี เนื้อหาการแสดงมีเพียงประเด็น
เดียวคือการอวยพรให้เจ้าภาพมีความสุ ข รํ่ารวยเงินทอง ยศตําแหน่ ง คิ ดสิ่ งใดก็สมดังปรารถนา
เป็ นต้น จากการศึก ษาแม้ว่าเหตุก ารณ์สื่อสารนี้ จะมีไม่ค รบทั้ง 4 ครั้ง แต่ เหตุก ารณ์สื่อสารนี้ มี
วัตถุประสงค์สาํ คัญคือการอวยพรซึ่งแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของเหตุการณ์สื่อสารหลักอื่นๆอย่าง
ชัด เจน อีก ทั้งเหตุ ก ารณ์ สื่อสารนี้ จากการสัม ภาษณ์ นางศรี น วล ขําอาจ(2552) ทําให้ทราบว่า มี
เหตุการณ์สื่อสารนี้เป็ นส่วนใหญ่ แต่จากการเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั ไม่พบเพียง 1 ครั้ง เนื่องจากมีเวลาจํากัด
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มาก หัว หน้าคณะนําเนื้ อหาการอวยพรไปไว้ในเหตุก ารณ์สื่อสารการร้องออกตัว แทน ผูว้ ิจยั จึ ง
จัดเป็ นเหตุการณ์สื่อสารหลัก เหตุการณ์สื่อสารนี้ไม่มีเหตุการณ์สื่อสารย่อย
3.5 เหตุการณ์สื่อสารการร้ องตอบโต้
เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารการร้ อ งตอบโต้ คื อ เหตุ ก ารณ์ สื่อ สารลํา ดับ ที่ 15-23 จํา นวน 9
เหตุ ก ารณ์ ซ่ึ งเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่เ กิ ด ขึ้ น โดยมีว ตั ถุประสงค์สําคัญ เหมือนกัน ผูว้ ิจ ัยจึ งจัด รวมเป็ น
เหตุการณ์สื่อสารหลักเหตุการณ์เดียว คือ เหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้เป็ นการเชิญชวน ท้าทาย
หรื อยัว่ ยุนกั แสดงฝ่ ายตรงข้ามขึ้นมาร้องคํากลอนโต้ตอบกันไปมา ลักษณะการแสดงเป็ นการจับคู่
แสดงของนักแสดงชายและหญิงทั้งระหว่างนักแสดงฝ่ ายชายกับฝ่ ายชาย นักแสดงฝ่ ายหญิงกับฝ่ าย
หญิง และนักแสดงฝ่ ายชายกับฝ่ ายหญิง เนื้อหาของการแสดงที่ใช้สาํ หรับนักแสดงร้องตอบโต้ไปมา
นั้น มีลกั ษณะการเรี ยงลําดับของเนื้ อหา ตั้งแต่ การร้องกระทบกระเทียบ การร้องเกี้ ยว การร้ อง
แก้เกี้ยว การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้องด่า การร้องด่าตอบ การร้องโต้ตอบผูกเรื่ อง และการร้อง
กลอนต่อเบ็ดเตล็ด ซึ่งบางเนื้อหาของการแสดงอาจจะไม่มีก็ได้ ถ้าเนื้อหาของการแสดงใดไม่มีก็จะ
เลื่อนลําดับเนื้อหาการแสดงอื่นขึ้นมาตามลําดับ
เหตุก ารณ์สื่อสารการร้องตอบโต้ประกอบด้วยเหตุก ารณ์สื่อสารย่อยเรี ยงตามลําดับ
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ได้แก่ การร้องกระทบกระเทียบชาย การร้องเกี้ยว การร้องแก้เกี้ยว การร้องว่า การร้องว่าตอบ การ
ร้องด่า การร้องด่าตอบ การร้องโต้ตอบผูกเรื่ อง และการร้องกลอนต่อเบ็ดเตล็ดจําแนกตามเกณฑ์
เนื้อหาของการสื่อสารและผูร้ ่ วมเหตุการณ์หลัก ซึ่งเกณฑ์หลักที่ใช้จาํ แนกคือ เนื้อหาของการสื่อสาร
เนื่องจากเนื้อหาของการสื่อสารจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้มี
วัตถุประสงค์เหมือนกัน เมื่อพิจารณาโดยรายละเอียดจะพบว่าผูร้ ่ วมเหตุการณ์ หลักที่สลับกันขึ้นมา
แสดงจะมีรายละเอียดของเนื้ อหาของการสื่ อสารแตกต่างกัน ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 1
“ลําดับเหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดจําแนกตามเกณฑ์”
เหตุการณ์สื่อสารนี้สามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอน โดยตัดทอนขั้นตอนการร้องกระทบ
กระเทียบ การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้องด่า และการร้องด่าตอบออก แล้วเริ่ มการแสดงลําตัด
ด้วยการร้องเกี้ยว การร้องแก้เกี้ยว การร้องผูกเรื่ องสั้นๆแล้วต่อด้วยการร้องกลอนต่อเบ็ดเตล็ดและ
รายละเอียดเนื้อหาการร้องผูกเรื่ องสั้นๆก็ตดั ทอนเนื้ อหาบางส่ วนออกให้ส้ นั ลง ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การ
พิจารณาของหัวหน้าคณะถึงความเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการแสดงในแต่ละครั้ง
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เหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้น้ ีจึงเริ่ มต้นตั้งแต่ นักแสดงฝ่ ายหญิงเป็ นผูร้ ้องกระทบ
กระเทียบนักแสดงฝ่ ายชายก่อน เพื่อเชิญชวนให้นักแสดงฝ่ ายชายขึ้นร้องกลอน แล้วนักแสดงชาย
จํานวน 1 หรื อ 2 คนก็จะขึ้ นมาตอบกลับแล้วร้ องเกี้ยวฝ่ ายหญิง เรี ยงตามลําดับเนื้ อหาของการ
สื่อสารแล้วจนกระทัง่ ถึงการร้องลักษณะผูกเป็ นเรื่ องราวสั้นๆยาวหลายบท ผูร้ ่ วมเหตุการณ์หลักก็
จะขับร้องด้วยทํานองเพลงพื้นบ้าน เพื่อให้นักแสดงทั้งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงใช้ดาํ เนิ นการแสดง
จนกระทัง่ จบการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้น้ ีใกล้จะสิ ้ นสุ ดเหตุการณ์ เมื่อเนื้ อหาของการร้องผูก
เรื่ องสั้นๆยาวหลายบทนั้นบทท้ายๆมีเนื้ อหาซํ้ าความและวนไปมา เนื้ อหาเริ่ มหยาบมากขึ้นหรื อ
บางครั้งนักแสดงอีกฝ่ ายเริ่ มหมดหนทางสูห้ รื อกล่าวยอมแพ้ และสุ ดท้ายใกล้หมดเวลา นักแสดงที่
เป็ นหัวหน้าคณะ(นางศรี นวล ขําอาจ) ก็จะขับร้องเตือนทุกครั้งด้วยข้อความว่า “เล่นให้ ดีดีกันหน่ อย
ได้ ไหม เล่นให้ ดีดีนะต๋ อยจ๋ า” ข้อความดังกล่าวสามารถใส่ ชื่อนักแสดงคนอื่นที่เป็ นคู่แสดงแทน
ชื่อนักแสดงชายคือ “ต๋ อย”ได้เสมือนสัญญาณเตือนใกล้หมดเวลาการแสดง นักแสดงทุกคนในคณะ
ก็จะรับรู้ว่าการแสดงลําตัดกําลังจะสิ ้ นสุด
เหตุการณ์สื่อสารนี้ถือเป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่สาํ คัญที่สร้างความสนุกสนานให้กบั ผูช้ ม
การแสดง เนื่องจากเป็ นการร้องประชันกันระหว่างผูร้ ่ วมเหตุการณ์หลักทั้งนักแสดงฝ่ ายหญิงและ
ฝ่ ายชายว่าฝ่ ายใดจะร้องกลอนสู้ไม่ได้หรื อแพ้ก่อน รวมทั้งเนื้ อหาที่ใช้แสดงก็มีการแทรกลักษณะ
ทํานองการเกี้ยวพาราสี ทํานองสองแง่สองง่าม และมีการใช้ถอ้ ยคําหยาบปนบ้าง ทําให้ผชู้ มรู้สึกมี
ส่วนร่ วมกับการโต้ตอบกันไปมาของนักแสดง
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3.6 เหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง คือ เหตุการณ์สื่อสารลําดับที่ 24 และ 25 ซึ่งเป็ น
เหตุการณ์สื่อสารที่เกิดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญเหมือนกัน ผูว้ ิจยั จึงรวมเป็ นเหตุการณ์สื่อสาร
หลัก คือ การจบการแสดง เหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดงคือเหตุการณ์ สื่อสารลําดับสุ ดท้าย ที่
ถือเป็ นจุดสิ ้ นสุ ดการแสดงในสถานการณ์สื่อสาร “การแสดงลําตัด” โดยผูร้ ่ วมเหตุการณ์ หลักคือ
นักแสดงฝ่ ายหญิงผูเ้ ป็ นหัวหน้าคณะ คือ นางศรี นวล ขําอาจ และนักดนตรี หัวหน้าคณะจะทําหน้าที่
ด้นกลอนสดเพื่อแจ้งแก่เจ้าภาพและผูช้ มการแสดงว่าหมดเวลาและกําลังจะจบการแสดง และพูดปิ ด
การแสดงด้ว ยการขอบคุ ณ ท่านเจ้าภาพ และผูช้ ม ขออภัยผูช้ ม และโอกาสหน้าพบกัน ใหม่ ดัง
ตัวอย่างบทร้องแล้วต่อด้วยบทพูดปิ ดท้ายการแสดง
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บทร้อง: นี่มนั ได้เวลาแล้วจะบอกให้ เพลงของลุงหวังเอวังแค่น้ ีถา้ วันหน้าเวลาดีพบกันใหม่
บทพูด: หากการแสดงขาดตกบกพร่ องหรื อการแสดงหยาบไปก็ขออภัยด้ วยนะคะ

เมื่อกล่าวจบนักแสดงทั้งหมดก็จะไหว้ลาผูช้ มการแสดง แต่ ถา้ หากหมดเวลาจริ งๆ
หัวหน้าคณะก็จะใช้การพูดอําลา พร้อมกับการไหว้ลาของนักแสดงทั้งหมดเพียงอย่างเดียว หลังจาก
นั้นนักดนตรี ก็จะปิ ดท้ายการแสดงอีกครั้งด้วยการตีกลองรํามะนา ถือเป็ นการสิ ้ นสุ ดสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะ เหตุการณ์สื่อสารนี้มีช่วงระยะเวลาแสดงสั้นกว่าเหตุการณ์
สื่อสารอื่นๆ
เหตุการณ์สื่อสารหลักทั้ง 6 เหตุการณ์ที่ปรากฏในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
ของคณะหวังเต๊ะ เหตุการณ์สื่อสารที่มีช่วงระยะเวลาการแสดงนานกว่าช่วงเหตุการณ์สื่อสารอื่นๆมี
2 เหตุการณ์ คือ เหตุก ารณ์สื่อสารการร้ องออกตัวและเหตุ การณ์ สื่อสารการร้ องตอบโต้ ทั้งสอง
เหตุ ก ารณ์ มีจาํ นวนระยะเวลาการแสดงเฉลี่ยเท่าๆกัน อีก ทั้งยังมีเหตุ การณ์ สื่อสารย่อยมากกว่า
เหตุการณ์สื่อสารอื่นๆ เหตุการณ์สื่อสารหลักทั้ง 6 เหตุการณ์เรี ยงเป็ นลําดับชัดเจนแสดงให้เห็นว่า
การแสดงลําตัดนั้นดําเนิ นการแสดงด้วยความเรี ยบร้อยเป็ นลําดับขั้นตอนทั้งผูร้ ่ วมเหตุการณ์และ
เนื้อหาของการสื่อสาร เนื่องจากการแสดงลําตัดไม่ได้แสดงเป็ นเรื่ องราวมีตวั ละครพระเอก นางเอก
ตัวโกง เป็ นต้น เหมือนการแสดงประเภทอื่นๆอย่างเช่น ลิเก แต่ใช้การขับร้องของนักแสดงทั้งชาย
และหญิงเป็ นตัวดําเนินเรื่ องการแสดง และเนื้อหาของการสื่ อสารที่ใช้แสดงก็หลากหลายเบ็ดเตล็ด
ทัว่ ไป
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4. โครงสร้ างของสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
โครงสร้างของสถานการณ์ สื่อสารการแสดงลําตัด คือ ลําดับขั้น ตอนของการแสดง
ลําตัดคณะหวังเต๊ะตั้งแต่เริ่ มการแสดงจนกระทัง่ จบการแสดงซึ่งมีท้ งั ลําดับขั้นตอนหลักและลําดับ
ขั้น ตอนย่อย จากการศึก ษาสถานการณ์ สื่อสารการแสดงลําตัด ผูว้ ิจยั พบว่าสถานการณ์ สื่อสาร
ดัง กล่ า วประกอบด้ว ยเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารหลัก จํา นวน 6 เหตุ ก ารณ์ เ พื่ อ สื่ อ สารการแสดงตาม
วัต ถุประสงค์ที่ผแู้ สดงต้องการ บางเหตุก ารณ์ สื่อสารที่ มี เหตุก ารณ์สื่อสารย่อยหลายเหตุ ก ารณ์
เหตุการณ์สื่อสารต่างๆทั้งเหตุการณ์สื่อสารหลักและเหตุการณ์สื่อสารย่อยที่เกิดขึ้นนั้นมีการเรี ยง
เป็ นลําดับขั้นตอนต่อเนื่องตายตัวสามารถจัดเรี ยงเหตุการณ์สื่อสารต่างๆเป็ นโครงสร้างได้
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การแสดงแต่ละครั้งจะต้องมีเหตุการณ์สื่อสารหลักซึ่งจัดเรี ยงเป็ นลําดับขั้นตอนหลัก
จํานวน 6 ขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่ การโหมโรงกลองรํามะนา การร้องเกริ่ นหน้ากลอง การร้องออกตัว
การร้องแหล่อวยพร การร้องตอบโต้และปิ ดท้ายด้วยการจบการแสดง เรี ยงเป็ นลําดับเป็ นโครงสร้าง
ต่อเนื่องตายตัว อย่างไรก็ตาม การแสดงบางครั้งอาจจะไม่มกี ารร้องแหล่อวยพรก็ได้
นอกจากนี้ เหตุ การณ์สื่อสารหลักบางเหตุ ก ารณ์ มีเหตุ ก ารณ์ สื่อสารย่อยจัด เรี ยงเป็ น
ลําดับขั้นตอนย่อยๆต่อเนื่องกันเป็ นโครงสร้าง ทั้งนี้ลาํ ดับขั้นตอนย่อยบางขั้นตอนอาจจะมีหรื อไม่มี
ก็ได้ ได้แก่ เหตุการณ์สื่อสารหลักการร้องออกตัวจะมีข้ นั ตอนย่อยเรี ยงเป็ นลําดับบุคคลอย่างชัดเจน
ต่อเนื่องจํานวน 11 ขั้นตอนซึ่งบางขั้นตอนอาจจะไม่มีก็ได้ข้ ึนอยู่กบั ความพร้อมของนักแสดง จาก
การศึกษาพบนักแสดงชายลําดับที่ 3 และนักแสดงหญิงลําดับที่ 2 กับ 6 ซึ่งถ้านักแสดงคนใดไม่ได้
มาร่ วมแสดงก็จะเลื่อนลําดับนักแสดงคนถัดไปขึ้นมาตามลําดับ เหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้มี
ขั้นตอนย่อยเรี ยงลําดับตามเนื้อหาของการแสดงต่อเนื่องจํานวน 9 ขั้นตอนซึ่งบางขั้นตอนอาจจะไม่
มีก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของหัวหน้าคณะ ได้แก่ การร้องกระทบกระเทียบ การร้องว่า การร้อง
ว่าตอบ การร้องด่า การร้องด่าตอบและการร้องกลอนต่อเบ็ดเตล็ด ส่วนขั้นตอนที่ตอ้ งมีในเหตุการณ์
สื่อสารการร้องตอบโต้น้ ี ได้แก่ การร้องเกี้ยว การร้องแก้เกี้ยวและการร้องโต้ตอบผูกเรื่ องสั้นๆซึ่ง
เรี ยงเป็ นลําดับ ต่อเนื่ อง และเหตุ การณ์สื่อสารการจบการแสดงก็จ ะมีข้ นั ตอนย่อยเรี ยงเป็ นลําดับ
ต่อเนื่องจํานวน 2 ขั้นตอนได้แก่ การร้องหรื อกล่าวจบการแสดงและการตีกลองรํามะนาจบซึ่งต้องมี
ทุกครั้ง
จากเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ นผูว้ ิ จ ัย สามารถสรุ ปเป็ นแผนภู มิ โ ครงสร้ า ง
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด เพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์สื่อสารดังกล่าวได้ชดั เจน
ยิง่ ขึ้น ดังนี้
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1. การโหมโรงกลองรํามะนา

คําอธิบาย
หมายถึงเหตุการณ์สอื่ สารที่ปรากฎทุกครัง้

3.1 นักแสดงชาย1ร้องออกตัว

หมายถึงเหตุการณ์สื่อ สารที่ไม่ปรากฎทุกครัง้

หมายถึง เหตุการณ์สอื่ สารย่อย
หมายถึง เหตุการณ์สอื่ สารที่เกิดลําดับ-

2. การร้ องเกริ่นหน้ ากลอง

3.2 นักแสดงชาย2ร้องออกตัว

ต่อเนือ่ งทุกครัง้
หมายถึง เหตุการณ์สอื่ สารที่เกิดขึ ้นลําดับต่อเนื่องไม่ปรากฎทุกครัง้

3.3 นักแสดงชาย3ร้องออกตัว
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หมายถึง เหตุการณ์สอื่ สารที่เกิดสลับกันได้

3.4 การร้องลอยลง

3. การร้ องออกตัว

3.5 นักแสดงหญิง1ร้องออกตัว

5.1 การร้องกระทบกระเทียบ

3.6 นักแสดงหญิง2ร้องออกตัว

5.2 การร้องเกี้ยว

3.7 นักแสดงหญิง3ร้องออกตัว

5.3 การร้องแก้

3.8 นักแสดงหญิง4ร้องออกตัว

5.4 การร้องว่า

3.9 นักแสดงหญิง5ร้องออกตัว

4. การร้ องแหล่ อวยพร

5.5 การร้องว่าตอบ

3.10 นักแสดงหญิง6ร้องออกตัว

5.6 การร้องด่า

3.11 นักแสดงหญิง7ร้องออกตัว

5. การร้ องตอบโต้

5.7 การร้องด่าตอบ
5.8 การร้องโต้ตอบผูกเรื่ อง

5.9 การร้องกลอนต่อ
6. การจบการแสดง

6.1 การร้องหรื อกล่าวจบ

6.1 การตีกลองรํามะนาจบ

ภาพที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
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จากแผนภูมิโครงสร้างสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดข้างต้นพบว่า ทั้งเหตุการณ์
สื่อสารหลักและเหตุการณ์สื่อสารย่อยที่ปรากฎนั้น เริ่ มตั้งแต่ เปิ ดการแสดงลําตัดด้วย นักดนตรี โหม
โรงกลองรํามะนา(1) แล้วขึ้นต้นการแสดงด้วยนักแสดงฝ่ ายชายคนใดคนหนึ่งนัง่ ขับร้องคํากลอน
ด้วยบทสดุ ดีพระมหากษัตริ ย (์ 2) หลังจากนั้นนัก แสดงชายและหญิงก็จะเริ่ มผลัด กันที ละคนเพื่อ
ออกมายืนแสดงตัวทีละคนจนครบและเนื้ อหาที่ใช้แสดงก็แตกต่างกันไปแต่ละบุคคล(3)โดยเริ่ มที่
นักแสดงชายออกมายืนขับร้องกลางเวที(3.1-3.3) แล้วต่อด้วยการออกมายืนร้องร่ วมกันอีกครั้งด้วย
การร้องลอยลง(3.4) ก่อนที่จะให้นักแสดงฝ่ ายหญิงออกมายืนขับร้อง(3.5-3.11)จนเมื่อครบทุกคน
จากนั้นนัก แสดงหญิ งในคณะคนหนึ่ งก็จ ะออกมาร้องเพลงอวยพรโดยเฉพาะให้ก ับเจ้าภาพด้ว ย
ทํานองเพลงแหล่(4) ซึ่งการแสดงบางครั้งอาจจะไม่มีก็ได้ เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับการอวยพรนั้นจะ
แทรกอยูใ่ นการร้องออกตัวของนักแสดงบางคนแล้วแต่ไม่ได้ใช้ทาํ นองเพลงแหล่
จากนั้นนักแสดงทั้งหมดก็มีการสลับบทบาทกันเพื่อจะได้ร้องตอบโต้กนั (5) เริ่ มต้นที่
นักแสดงหญิงร้องกระทบกระเทียบฝ่ ายชายคนใดคนหนึ่ง(5.1) แล้วนักแสดงฝ่ ายชายที่ถกู ว่ากระทบ
ก็ออกมายืนร้องโต้กลับและตอบรับนักแสดงฝ่ ายหญิงด้วยการร้องเกี้ยว(5.2) เมื่อจบฝ่ ายหญิงก็สลับ
มายืนร้องแก้เกี้ยว(5.3)และร้องว่ากลับ(5.4) ฝ่ ายชายจึงโต้ฝ่ายหญิงกลับด้วยการร้องว่าตอบ(5.5) ฝ่ าย
หญิ งไม่ยอมจึงขึ้ นร้ องด่ า (5.6) ฝ่ ายชายไม่ยอมเช่น กันจึ งร้องด่าตอบฝ่ ายหญิง (5.7) หลัง จากนั้น
นักแสดงที่ทาํ หน้าที่เป็ นหัวหน้าคณะก็เปลี่ยนลักษณะเนื้ อหาการร้องเป็ นการผูกเรื่ องราวสั้นๆเพื่อ
สร้างเรื่ องราวต่อเนื่ องสั้นๆให้นักแสดงชายและหญิ งได้ร้ องโต้ตอบกัน เป็ นคู่ๆ ทั้งคู่เดี่ยวชายกับ
หญิง และคู่สองคือชาย 2 คน คู่กบั หญิง 2 คน สลับกันไปมา(5.8) จนกระทัง่ จบการแสดง แต่การ
แสดงบางครั้งอาจมีก ารปรับเปลี่ยนขั้น ตอนโดยเริ่ มที่ การร้องเกี้ยว การร้องแก้เกี้ยว การร้องผูก
เรื่ องราวสั้นๆและต่อด้วยการร้องกลอนต่อเบ็ดเตล็ด(5.9)ก่อนจะจบการแสดง
เมื่อใกล้จะหมดเวลาการแสดงหัว หน้าคณะคือ นางศรี นวล ขําอาจก็จะทําหน้าที่ ร้อง
หรื อกล่าวขอบคุณและแจ้งแก่เจ้าภาพและผูช้ มว่าหมดเวลาแล้ว(6.1) แล้ว นักดนตรี ก็จะปิ ดท้ายด้วย
การตีกลองรํามะนา(6.2) ซึ่งถือเป็ นการสิ ้ นสุดการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะ(6)
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สถานการณ์ สื่ อ สารการแสดงลํา ตัด ของคณะหวัง เต๊ ะ มี เ หตุ ก ารณ์ สื่ อ สารหลาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเรี ยงเป็ นลําดับตามขนบหรื อกฎการสื่ อสารในสังคมไทย ตั้งแต่การประกาศ การ
เชิญชวน การออกมาแสดงตัวพร้อมกับทักทาย เนื้ อหาการดําเนิ นเรื่ องการแสดง จนกระทัง่ การลา


ในที่น้ ี ลําดับ(1)หมายถึง ลําดับการแสดงลําดับที่ 1 ตามภาพที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
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ด้วยการขอบคุณ อันเป็ นลักษณะของวัฒนธรรมการไปมา-ลาไหว้ อีกทั้งลําดับขั้นของการแสดงที่
เกิดขึ้นก็เป็ นระบบ โดยเฉพาะการวางตัวนักแสดงอย่างเป็ นระบบในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร เพื่อ
ไม่ให้นกั แสดงเกิดความสับสนในกลุ่มนักแสดงด้วยกันเอง และการวางลําดับเนื้ อหาของการแสดง
อย่างชัดเจน จนทําให้ผรู้ ่ ว มเหตุการณ์สําคัญ คือ ผูช้ มการแสดงสามารถเข้าใจรู ปแบบการแสดง
ลําตัดได้อย่างเป็ นระบบ จนทําให้การแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะน่าชมยิง่ ขึ้น
บทต่อไปผูว้ ิจยั จะศึกษาองค์ประกอบ 10 ประการของแต่ละเหตุการณ์สื่อสารหลักทั้ง
6 เหตุ ก ารณ์ ต ามแนวการวิเคราะห์ข องซาวิลล์-ทรอยก์( Saville-Troike, 1982) โดยจะวิเคราะห์
ลักษณะองค์ประกอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร
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บทที่ 3
เหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
สถานการณ์ สื่อสารการแสดงลํา ตัด เป็ นบริ บทของการสื่ อสารที่ หน่ วยใหญ่ ที่สุดอัน
ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารหลายเหตุการณ์ด ังปรากฏเป็ นโครงสร้างสถานการณ์ สื่อสาร การ
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ต่างๆในสถานการณ์สื่อสาร
ส การแสดงลําตัด

แสดงลําตัดในบทที่ 2 และบทนี้ผวู้ ิจยั จะนําเสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสาร
ซาวิลล์-ทรอยก์(Saville Troke, 1982 ) ถือว่า เหตุการณ์สื่อสาร(communicative event)

เป็ นหน่วยสําคัญที่สุดและเป็ นหัวใจของการวิเคราะห์ตามแนวคิดเรื่ องชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่ งการ
สื่อสาร(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2550: 184) เพราะเหตุการณ์สื่อสารที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกกําหนดโดย
การกระทําต่างๆที่มีกฎและบรรทัดฐานการใช้ภาษาของชุมชนเป็ นตัวควบคุม และในหนึ่งเหตุการณ์
สื่อสารนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการได้แก่ ชนิดของเหตุการณ์(genre or type of event)
หัวข้อ(topic)หรื อจุดมุ่งเน้นของการสื่ อสาร(referential focus) วัตถุประสงค์หรื อหน้าที่ (purpose or
function) กาลเทศะหรื อเวลา-สถานที่ ( setting) ผูร้ ่ ว มเหตุ ก ารณ์ ( participant) รู ปแบบการสื่ อสาร
(message form) เนื้ อหาการสื่ อสาร(message content) การลําดับวัจนกรรม(act sequence) กฎการ
ปฏิ สัม พัน ธ์( rule for interaction)และบรรทัด ฐานของการตี ค วาม(norm of interpretation)
การพรรณนาองค์ประกอบดังกล่าวจึงเป็ นสิ่ งสําคัญในการวิเคราะห์เหตุการณ์สื่อสารหนึ่งๆ เพราะ
จะทําให้เข้าใจพฤติกรรมและเห็นภาพรวมของเหตุการณ์สื่อสารที่เกิ ดขึ้น รวมทั้งวัฒนธรรมการ
สื่อสารได้อย่างชัดเจน
เหตุการณ์สื่อสารต่างๆที่ปรากฏในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดนั้นมีการสื่อสาร
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ผแู้ สดงใช้ภาษาเพื่อสื่อสารทั้งวัจนนภาษาและอวัจนภาษาในการ
แสดงลําตัดเช่นการแนะนําตัว การทักทาย การเชิญชวน การโต้ตอบ การปรบมือ เป็ นต้น
51
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ผูว้ ิจยั พบเหตุการณ์สื่อสารย่อยจํานวน 25 เหตุการณ์ บางเหตุการณ์มีลกั ษณะการเกิดซํ้ า
โดยมีวตั ถุประสงค์เหมือนกันผูว้ ิจยั จึงรวมเป็ นเหตุการณ์สื่อสารหลักจํานวน 6 เหตุการณ์ ได้แก่
1. เหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงกลองรํามะนา
2. เหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ่ นหน้ากลอง
3. เหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว
4. เหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้
5. เหตุการณ์สื่อสารการร้องแหล่อวยพร
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ส กษาองค์ประกอบของเหตุการณ์สาื่องสารต่างๆในสถานการณ์สื่อสารการ
6. เหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง

แสดงลําตัด ผูว้ ิจยั จะนําเสนอการวิเคราะห์เหตุการณ์สื่อสารหลักทุก เหตุก ารณ์ สื่อสารที่ กล่าวไว้
ข้างต้นตามแนวการวิเคราะห์องค์ประกอบ 10 ประการของซาวิลล์-ทรอยก์(Saville Troke, 1982)
ด้วยการพรรณนาข้อมูลที่ปรากฏของแต่ละองค์ประกอบแต่ละเหตุการณ์สื่อสารอันจะทําให้เห็ น
ลักษณะเฉพาะของการสื่อสารหรื อแง่มุมทางวัฒนธรรมในการใช้ภาษาในสถานการณ์สื่อสารมาก
ยิ่งขึ้น แล้วจากการวิเคราะห์เหตุการณ์สื่อสารหลัก ทั้ง 6 เหตุการณ์ พบว่ามีองค์ประกอบครบ 10
ประการเหมือนกันทุกเหตุการณ์ ทั้งนี้เมื่อผูว้ ิจยั ศึกษาองค์ประกอบทั้งหมดแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร
แล้ว พบว่ า สามารถจัด เป็ นกลุ่ ม องค์ ป ระกอบของเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารเป็ น 3 ลัก ษณะ ได้แ ก่
องค์ประกอบที่มีลกั ษณะคงที่ทุกเหตุ ก ารณ์สื่อสาร องค์ประกอบที่มีลกั ษณะร่ ว มกัน เฉพาะบาง
เหตุการณ์สื่อสาร และองค์ประกอบที่มีลกั ษณะแตกต่างกันแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. องค์ประกอบที่มลี กั ษณะคงที่ทุกเหตุการณ์สื่อสาร
องค์ประกอบที่มีลกั ษณะคงที่ทุกเหตุการณ์สื่อสาร หมายถึง องค์ประกอบที่มีลกั ษณะ
ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สื่อสารใดก็ตามก็จะมีลกั ษณะเหมือนกันทุกเหตุการณ์ สื่อสาร
จากการศึกษาผูว้ ิจยั พบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ กาลเทศะ ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ และกฎการปฏิสัมพันธ์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
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1.1 กาลเทศะ(setting)
กาลเทศะ หมายถึง วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่ใช้สื่อสารซึ่งเป็ นลักษณะแวดล้อม
ทางกายภาพของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด การแสดงลําตัดนั้นจะ
เกิดขึ้นเมื่อเจ้าภาพมีจุดมุ่งหมายต้องการสมโภชประเพณี ต่างๆทั้งงานมงคลและงานอวมงคล และ
ต้องสร้างความบันเทิงให้แก่ผคู้ นภายในชุมชน เจ้าภาพก็จะติดต่อว่าจ้างโดยตรงกับหัวหน้าลําตัด
คณะหวังเต๊ะพร้อมนัดกําหนด วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ ให้ไปแสดงล่วงหน้า ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

จากการศึกษาพบว่าวัน เดือน และปี ที่
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สำาตัดนั้น มักจะเป็ นวันที่มีงานประเพณีง งานเฉลิมฉลองสําคัญ หรื องาน
ใช้ในการสื่อสารการแสดงลํ
1.1.1 วัน เดือน ปี และเวลาการแสดง

ว่าจ้างเฉพาะของเจ้าภาพทั้งงานมงคลและงานอวมงคล อาทิ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552 หน่ วยงาน

องค์การบริ หารส่ วนตําบลของตําบลกลางแดด จังหวัดนครสวรรค์ ได้จดั งานเฉลิมฉลองเนื่ องใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนมครบรอบ 83 พรรษา และวันขึ้น 15 คํ่า เดือน
สิบสองซึ่งมีประเพณี ลอยกระทง หน่ วยงานเทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีจึงจัดงานเมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิก ายน พ.ศ.2552 เป็ นต้น นอกจากวัน เดือน สําคัญๆของไทยแล้ว ยังมีวนั เดือน ปี
เฉพาะของทางเจ้าภาพที่ต ้องการจัดงานต่างๆอาทิ งานเทศกาลท้องถิ่ นของตําบลท่ าข้าม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา คืองานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้ามระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ทางหน่ ว ยงานเทศบาลตําบลท่ าข้ามก็จ ะกํา หนดจัดงานพิธีเปิ ดเทศกาลชมปลาโลมาเมื่อวัน ที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ที่จงั หวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
พ.ศ.2552 และงานพระราชทานเพลิงศพที่วดั ประชารังสรรค์ จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2553
ส่ ว นเวลาการแสดงลําตัด นั้น ส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ดขึ้ น ช่ ว งเวลากลางคื น ตั้งแต่ เวลา
19.00-24.00น. เวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาหลังจากเสร็ จสิ ้ นพิธีการของเจ้าภาพการแสดงลําตัดจึงจะ
เริ่ มขึ้น อาทิ งานห้าธันวามหาราชที่จงั หวัดนครสวรรค์จะมีพิธีการของเจ้าภาพเริ่ มตั้งแต่พิธีการกล่าว
เปิ ดงาน พิธี มอบรางวัลพ่ อดี เด่ น ประจําตําบลกลางแดด ตามด้ว ยผูร้ ่ ว มงานร่ วมกัน ร้ อ งเพลง
สรรเสริ ญพระบารมี ปิ ดท้ายด้ว ยการจุ ดพลุเฉลิมฉลองงานห้าธัน วามหาราช คณะลําตัด ก็จะเริ่ ม
แสดงทันทีเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. และเสร็ จสิ ้ นเมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. การแสดงลําตัดใน
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แต่ละครั้งทางคณะหวังเต๊ะมักจะใช้ระยะเวลาแสดงตั้งแต่ 1ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน3.30ชัว่ โมง และนิ ยม
แสดงไม่เกินเวลา 24.00 น. เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการชมการแสดงของผูช้ มการ
แสดง นางศรี นวล ขําอาจ ให้สมั ภาษณ์(2553)ว่า
ถ้าให้การแสดงนานไปกว่านี้ เหมือนเมื่อสมัยก่อนที่มีแสดงจนถึงสว่างหรื อเช้า นั้น
จะทําให้ท้ งั คนแสดงและคนดูลา้ พอเริ ่ มล้าการแสดงก็เริ ่ มหมดรสชาติ ถ้าจะพอดีตอ้ งให้
ผูช้ มกําลังสนุกแล้วเราก็หยุดเพื่อให้เขาอยากจะกลับมาดูการแสดงของเราอีก
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คณะหวังเต๊ะ จากการสัมภาษณ์นางศรี นวล ขําอาจ(2553) ทําให้ทราบว่า การแสดงลําตัดแต่ละครั้ง

อนึ่งระยะเวลาที่ใช้แสดงดังกล่าวนั้นยังเป็ นเงื่อนไขกําหนดราคาค่าจ้างแสดงลําตัด

จะมีราคาค่าจ้างประมาณ 25,000 บาทขึ้นไปซึ่งขึ้นอยูก่ บั จํานวนชัว่ โมง หากจํานวนชัว่ โมงมากกว่า
1 ชัว่ โมงขึ้นไป ราคาค่าจ้างจะก็จะเพิ่มตามเช่นกัน นอกจากนี้ การตกลงการว่าจ้างแสดงลําตัดของ
คณะหวังเต๊ะนั้นเป็ นสัญญาปากเปล่า คือ การตกลงทําสัญญาว่าจ้างกันด้วยวาจา ไม่มีการตกลงทํา
สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอันแสดงเห็นถึงความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างเจ้าภาพและหัวหน้าคณะ
แม้ว่าการแสดงบางครั้งหัวหน้าคณะกับเจ้าภาพอาจจะไม่รู้จกั กันมาก่อน และการจ่ ายค่าจ้างนั้น
เจ้าภาพจะจ่ายค่าจ้างให้กบั หัวหน้าคณะหลังจากการแสดงลําตัดเสร็ จสิ ้ น
1.1.2 สถานที่แสดง

สถานที่ แ สดง คื อ สถานที่ สํา หรั บจัด แสดงลํา ตัด ซึ่ ง

สถานที่ดงั กล่าวทางเจ้าภาพจะจัดเตรี ยมไว้สาํ หรับคณะหวังเต๊ะจัดสร้างเวทีการแสดง และมีพ้ืนที่
ขนาดเพียงพอสําหรับให้ผชู้ มนัง่ ชมการแสดงลําตัดบริ เวณหน้าเวทีการแสดงได้ ส่ วนใหญ่ สถานที่
การแสดงดังกล่าวมักเป็ นสถานที่ ที่คนในชุมชนนั้นๆรู้จกั และคุน้ เคย จากการศึกษาพบว่า บริ เวณ
พื้นที่ดงั กล่าวมีท้ งั พื้นที่ส่วนราชการ พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าภาพ ส่วนใหญ่บริ เวณ
สถานที่ จ ัด แสดงลําตัด นั้น มัก จะเป็ นลานกว้า งพื้น ปูน อาทิ งานพระราชทานเพลิงศพ จังหวัด
นนทบุรี แสดงที่ลานกว้างพื้นปูนบริ เวณวัดประชารังสรรค์ งานเทศกาลลอยกระทงที่แหลมฉบัง


การทําสัญญาปากเปล่าว่าจ้างการแสดงลําตัด นางศรี นวล ขําอาจ(สัมภาษณ์, 2554) เล่าว่าการตกลงกันทาง
วาจานั้นเคยมีกรณี ปัญหาคือ ผูว้ า่ จ้างหรื อเจ้าภาพ โทรศัพท์ยกเลิกการแสดงก่อนถึ งกําหนดวันแสดง ทําให้ทางคณะลําตัดขาด
รายได้และมิได้ค่าชดเชย อีกทั้งยังสูญเสี ยรายได้จากเจ้าภาพคนอื่นที่ตอ้ งการว่าจ้าง โดยเฉพาะงานเทศกาลสําคัญต่างๆ
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แสดงที่บริ เวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดชลบุรี และงานทําขึ้ นบ้านใหม่
จังหวัดสมุทรปราการ แสดงที่ลานกว้างพื้นปูนหน้าบ้านเจ้าภาพ เป็ นต้น เนื่ องจากบริ เวณพื้นที่ลาน
กว้างพื้นปูนนั้นเหมาะสมสําหรับการปลูกสร้างเวทีการแสดง รวมทั้งเป็ นพื้นที่ที่สะดวกสําหรับผูช้ ม
นัง่ ชมการแสดง ถ้าหากพื้นที่น้ นั เป็ นพื้นดินโดยเฉพาะพื้นผิวดินที่ไม่เรี ยบเสมอกันก็จะทําให้เวลา
ผูช้ มที่ตอ้ งนัง่ ชมการแสดงนานๆอาจจะเจ็บหรื อเมื่อยล้าได้ แล้วยิง่ ถ้าหากลําตัดต้องไปแสดงในช่วง
ฤดูฝนก็จะทําให้ทาํ ให้พ้นื ดินเฉอะแฉะไม่สะดวกสําหรับผูช้ มนัง่ ยิง่ ขึ้นไปอีก อาจจะทําให้ไม่มีผชู้ ม
การแสดงลําตัดได้
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ความสําคัญต่อผูช้ ม เมื่อผูส
ช้ มเดินทางมาชมการแสดงยังสถานที่ดงั กล่าวนั้น ผูช้ มจะมีอิสระในการ

สถานที่ แสดงดังกล่าว ยังเป็ นสถานที่ ที่ค นในชุ มชนนั้น ๆรู้ จกั และคุ ้นเคย ซึ่ งมี

เลือกที่นงั ่ และการสรรหาอุปกรณ์เพื่อปูรองนัง่ ชมการแสดง อาทิ เสื่อ กระดาษหนังสือพิมพ์ รองเท้า
ของตัวเอง หรื อบางคนก็นงั ่ กับพื้นปูนโดยที่ไม่จาํ เป็ นต้องขออนุ ญาตจากผูใ้ ด หรื อเสี ยค่าใช้จ่ายใน
การเข้าชม บางสถานที่เจ้าภาพจะดูแลจัดเตรี ยมทั้งเก้าอี้และเสื่ อสําหรับผูช้ มเตรี ยมไว้พร้อม อาทิ
งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ ที่จงั หวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดขึ้นบริ เวณหน้าบ้านของเจ้าภาพมีกางเต็นท์
ผ้าใบ เพื่อป้ องกันนํ้ าค้างเวลากลางคืนสําหรับผูช้ มจะได้นงั ่ ชมการแสดงลําตัดได้อย่างสะดวกสบาย
อีกทั้งผูม้ าชมการแสดงเองก็สามารถเลือกที่นงั ่ ได้ตามความพอใจ
อนึ่ ง สถานที่แสดงของเจ้าภาพยังเป็ นเงื่อนไขเรื่ องราคาค่าจ้างเช่ นเดียวกับเรื่ อง
ระยะเวลาการแสดง จากการสัมภาษณ์นางศรี นวล ขําอาจ(2553) หากสถานที่มีระยะทางไกลมาก
จากบ้านของหัวหน้าคณะ(ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี) ราคาค่าจ้างก็จะเพิ่มขึ้น เนื่ องจาก
สมาชิกของคณะหวังเต๊ะและฝ่ ายจัดสร้างเวทีการแสดงจะเดินทางไปยังสถานที่แสดงด้วยตนเอง
อาจมีสมาชิกบางคนเดินทางไปกับรถตูข้ องคณะ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการของนักแสดงเอง อาทิ
สถานที่แสดงที่จงั หวัดนครสวรรค์ ระยะเวลาแสดงประมาณ 2.30 ชัว่ โมง ราคาค่าจ้าง 45,000 บาท
เนื่องจากสถานที่แสดงมีระยะทางไกลจากบ้านของหัวหน้าคณะมาก
นอกจากนี้บริ เวณสถานที่แสดงที่เป็ นลานกว้างพื้นปูนจะมีการปลูกสร้างเวทีการ
แสดง เมื่อพิจารณาสถานที่แสดงรอบเวทีการแสดงสามารถแบ่งพื้นที่ ออกเป็ น 4 ส่ วนได้แก่ พื้นที่
บนเวที พื้นที่ดา้ นหลังเวทีการแสดง พื้นที่ดา้ นหน้าเวทีการแสดงและพื้นที่ดา้ นซ้ายและขวาของเวที
การแสดง ดังภาพแผนผังต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 แผนผังบริ เวณพื้นที่บริ เวณการแสดงลําตัด

1.1.2.1 พืน้ ที่บนเวทีการแสดง

พื้นที่บนเวทีการแสดงคือพื้นที่ของกลุ่มผูแ้ สดง

ลําตัด พื้นที่ดงั กล่าวเกิดจากการปลูกสร้างเป็ นเวทีการแสดง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เวทีการแสดง

เวที ก ารแสดงคื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ส ร้ า งขึ้ น

ชัว่ คราว เพื่อใช้พ้ืนที่บนเวที เป็ นพื้นที่สาํ หรับนักแสดงและนักดนตรี ทาํ กิจกรรมการแสดงในทุ ก
เหตุ ก ารณ์ สื่อสาร จากการศึก ษาพบว่า เวที ก ารแสดงที่ ใช้สําหรั บแสดงนั้น มี 2 ลัก ษณะ ได้แก่
เวทีของคณะหวังเต๊ะและเวทีของเจ้าภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 เวทีของคณะหวังเต๊ะ

เวทีของคณะหวังเต๊ะเป็ นเวทีที่

ฝ่ ายจัดสร้างเวทีของคณะหวังเต๊ะเป็ นผูป้ ลูกสร้าง ฝ่ ายจัดสร้างเวทีจะเดินทางมายังสถานที่แสดงก่อน
เริ่ มเวลาแสดงลําตัดประมาณ 2 ชัว่ โมง ลักษณะของเวทีจะยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร มี
หลังคาผ้าใบคลุม ขนาดของพื้นเวทียาว 6 เมตร กว้าง 6 เมตร และลึก 4 เมตรจากหลังคาถึงพื้นเวที
ใช้เหล็กปลูกเป็ นเสาหลักจํานวน 4 ต้น ทางซ้ายและขวา สําหรับยึดพื้นเวทีการแสดงกับโครงหลังคา
เวทีและมีผนื ผ้าใบสีนาํ้ เงินคลุมทับโครงหลังคาเหล็กแล้วใช้เชือกดึงให้ตึงแล้วมัดปลายเชือกกับพี้น
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เวที พื้นเวทีการแสดงจะปูพ้ืนด้วยแผ่นไม้กระดานแล้วปูทบั ด้วยเสื่ อผืนยาวจํานวน3 ผืนสําหรับ
นักแสดงนัง่ และยืนแสดง ส่วนบริ เวณข้างล่างด้านหน้าเวทีที่ยกพื้นสูงจะปิ ดทับด้วยผ้าสี นาเงิ
ํ้ นผืน
ยาวเพื่อคลุมโครงเหล็กใต้พ้นื เวทีและเพิ่มความสวยงามให้แก่ดา้ นหน้าเวที
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ภาพที่ 3 เวทีคณะลําตัดหวังเต๊ะ ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552

จากการศึกษาทราบว่า เวทีของคณะหวังเต๊ะนั้นจะไม่ยกพื้นสู ง
เกินระดับสายตาของผูน้ งั ่ ชมมากนัก เพื่อให้นักแสดงกับผูช้ มการแสดงสามารถมองเห็นและรู้สึก
ใกล้ชิดกัน เมื่อนักแสดงแสดงอยูบ่ นเวทีจะได้สามารถสังเกตปฏิกิริยาหรื อสีหน้าของผูช้ มการแสดง
ได้ว่ า ชื่ น ชอบการแสดงหรื อไม่ ไ ด้อ ย่า งชัด เจน บนเวที ก ารแสดงของคณะลํา ตัด หวัง เต๊ ะ มี
อุปกรณ์เสริ มได้แก่ ฉาก แสง และเสียง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1.1 ฉาก

ฉากของคณะเป็ นฉากสํ า หรั บ ปิ ด

ด้านหลังเวที ฉากของเวทีทาํ ด้วยผ้าสีแดงผืนใหญ่หนึ่งผืน ไม่มีลวดลาย ขนาดของผ้าสี แดงผืนใหญ่
จะขึงตามความกว้างเท่ากับความกว้างของเวที ส่วนชายผ้าด้านความยาวจะยาวเกือบถึงพื้นดินหรื อ
พื้นปูน ฉากป้ ายผ้าสีแดงนี้ หากยังไม่เริ่ มแสดง ปลายผ้ามักจะขมวดเป็ นปมไว้ ถ้าใกล้เวลาเริ่ มแสดง
นักแสดงและนักดนตรี ข้ ึนนั ่ งพร้อมกันครบบนเวทีบริ เวณพื้นที่หน้าฉากแล้วฝ่ ายจัดสร้างเวทีกจ็ ะ
คลายปมผ้าออก เพื่อปิ ดเป็ นฉากหลังจนกระทัง่ จบการแสดง ฉากผ้าสี แดงยังมีป้ายผ้าพลาสติก สี
เหลืองขนาดสี่ เหลี่ย มผืน ผ้าทับซ้อนอยู่ด ้านหน้า และมี ต ัว พิมพ์อกั ษรสี ดาํ และสี แดง จํา นวน 3

58
บรรทัด บรรทัดแรกตัวอักษรสีดาํ เพื่อบอกคุณสมบัติของคณะว่า “ศิลปิ นแห่งชาติ ปี 31” บรรทัดที่ 2
ตัว อัก ษรสี แดงเพื่อบอกชื่ อคณะว่า “หวังเต๊ะ ” และบรรทัด ที่ 3 ตัวอัก ษรสี ด าํ เพื่อบอกหมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อจํานวน 3 หมายเลขได้แก่ “02-1945506, 01-8748615 และ 09-8963920” ดังภาพ
ต่อไปนี้
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ภาพที่ 4 ฉากป้ ายผ้าผืนใหญ่สีแดงและทับด้วยป้ ายผ้าสี เหลือง ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552

จากภาพประกอบดังกล่าว ฉากป้ ายผ้าสี เหลืองที่ระบุ ชื่อ
คณะและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนั้นเป็ นป้ ายผ้าที่ทางคณะใช้สืบเนื่องมานานตั้งแต่สมัยหวังเต๊ะทํา
หน้าที่เป็ นหัว หน้าคณะ อีก ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติ ดต่ อยังมิได้แก้ไขให้ส อดคล้องกับปั จ จุบัน
โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะต้องมีเลข 8 ตามหลังเลข 0 ตัวหน้าก่อน ดังเช่นหมายเลข
โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบนั ทางคณะจึงได้จดั ทําป้ ายผืนใหม่ข้ ึนเป็ นป้ ายผ้าพลาสติกสี
เหลืองขึ้นมาสําหรับใช้อีกหนึ่ งผืน มีขนาดเล็กกว่าป้ ายผ้าผืนเดิมเล็กน้อย และมีการปรับเปลี่ยนสี
ตัวอักษรใช้สีแดงทั้งหมด และแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์เหลือเพียง 2 หมายเลข ได้แก่
02-1945506และ081-8748615 ที่สามารถใช้ติดต่องานแสดงได้ในปัจจุบนั ดังภาพตัวอย่าง
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ภาพที่ 5 ฉากป้ ายสี เหลืองทําจากพลาสติกเขียนด้วยตัวอักษรสี แดงทั้งหมด ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน2552

ข้อความตัวอักษรบนป้ ายผ้าสีเหลืองมีส่วนสําคัญในการ

ช่ว ยประชาสัมพัน ธ์ค ณะ โดยที่ นัก แสดงไม่ต ้องประกาศแจ้งแก่ ผชู้ มโดยตรง โดยเฉพาะคําว่า
“ศิลปิ นแห่ งชาติ ปี 31” บ่ ง บอกถึงคุ ณ สมบัติ ข องคณะว่าเป็ นคณะที่ มี ชื่อเสี ยงและมี เกี ย รติ คุ ณ
เนื่องจากได้รับยกย่องให้เป็ นศิลปิ นแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2531 รวมทั้งข้อความตัวอักษรที่เป็ นชื่อคณะ
และเบอร์โทรศัพท์ ก็เพื่อให้ผทู้ ี่สนใจงานแสดงลําตัดจดจําได้และสามารถติดต่อให้คณะหวังเต๊ะไป
แสดงในโอกาสต่อไปได้ดว้ ย นอกจากนี้การเลือกใช้สีของฉาก และการใช้รูปแบบตัวอักษรที่เป็ น
ตัว อัก ษรคอมพิว เตอร์ ยังแสดงให้เห็น ถึงการนํา เทคโนโลยีสมัยปั จจุ บันมาปรั บใช้เพื่อให้ผชู้ ม
สามารถจดจําข้อความได้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น กล่าวคือมีการเลือกใช้ป้ายผ้าสี แดงเป็ นพื้นฉาก
หลังและป้ ายสี เหลืองซ้อนทับที่ ดึงดูด ความสนใจหรื อสะดุ ดตาแก่ ผพู้ บเห็ นได้ง่าย รวมทั้งการ
เลือกใช้อกั ษรคอมพิวเตอร์ตวั ใหญ่สีแดงที่บอกชื่อคณะ “หวังเต๊ะ”วางตําแหน่งกึ่งกลางป้ ายผ้ายิ่งทํา
ให้ตวั อักษรที่เป็ นชื่อคณะเด่นชัดขึ้น
ฉากผ้าของคณะลําตัดหวังเต๊ะบนเวทีการแสดงนั้นเป็ น
ฉากที่ ใช้สําหรั บกั้น พื้นที่ บริ เวณด้านหลังฉาก คื อพื้น ที่ดา้ นล่างเวที ที่ นัก แสดงทั้งหมดใช้เปลี่ยน
เครื่ องแต่งกายและแต่งหน้าก่อนและหลังแสดง พื้นที่บริ เวณด้านหน้าฉาก คือพื้นที่บนเวทีการแสดง
ที่นกั แสดงใช้สาํ หรับทําการแสดงเท่านั้น จึงมิได้เน้นความสวยงามและบอกเล่าเรื่ องราวบางอย่าง
เหมือนฉากภาพเขียนของการแสดงประเภท ลิเก
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1.1.2 แสง

จากการศึก ษา พบว่ามีก ารใช้แสงไฟ

นีออนจากแผงหลอดไฟ และสปอร์ตไลต์ตวั ใหญ่ กล่าวคือ แผงหลอดไฟขนาดยาวเป็ นแสงสี เหลือง
ติดหลังคากลางเวที เพื่อเพิ่มความสว่างให้กบั หน้านักแสดงขณะแสดง และยังเป็ นสัญญาณบอกการ
เริ่ มต้นและการจบการแสดงอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อเปิ ดไฟกลางเวทีเมื่อใดแสดงว่า การแสดงลําตัด
กําลังจะเริ่ มต้นขึ้นตั้งแต่เหตุการณ์สื่อสารลําดับแรก คือการโหมโรงกลองรํามะนา แต่ถา้ หากยังไม่
เริ่ มแสดงแผงหลอดไฟกลางเวที ก็ ย งั ไม่ เ ปิ ด แม้ว่ า นัก แสดงและนัก ดนตรี จะขึ้ นนั ่ ง บนเวที
เตรี ยมพร้ อมแล้วก็ตาม และเมื่อเสร็ จสิ ้ น การแสดงลําตัด ในเหตุ การณ์ สื่อสารลําดับสุ ด ท้ายแผง
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ส่วนสปอร์ตไลต์ตวั ใหญ่มีจาํ นวน 3 ดวง ได้แก่ สปอร์ ต
ส

หลอดไฟก็จะปิ ดเพื่อเป็ นสัญญาณว่าจบการแสดงลําตัดแล้ว

ไลต์ที่ติดกับหลังคาตรงกลางด้านหน้าเวทีจาํ นวน 1 ดวง และติดกับเสาของเวทีดา้ นหน้าซ้ายและ
ขวาของเวทีมีจาํ นวน 2 ดวง โดยจะติดตํ่ากว่าหลังคาเวทีประมาณ 50 เซนติเมตร ตัวสปอร์ตไลต์จะมี
ขาเหล็กยาวเชื่อมต่ออีกแล้ว หันหน้าสปอร์ ตไลต์เข้าหาเวที สปอร์ ไลต์น้ ี จ ะเริ่ มเปิ ดไฟตั้งแต่ปลูก
สร้างเวทีการแสดงเสร็ จ(ส่ ว นใหญ่มกั เป็ นเวลาที่หมดแสงพระอาทิ ตย์) เพื่อส่ องแสงสว่างให้ก ับ
นักแสดงและนักดนตรี พื้นที่บริ เวณด้านล่างรอบๆเวที โดยเฉพาะพื้นที่ดา้ นหลังเวทีสาํ หรับให้แสง
สว่างกับนักแสดงได้แต่งตัวและแต่งหน้า นอกจากนี้ ยังสร้างจุ ด เด่ นให้เวที การแสดงลําตัดด้ว ย
เนื่องจากพื้นที่ดา้ นหน้าเวทีซ่ึงเป็ นที่นงั ่ ของผูช้ มนั้นมักจะไม่มีแสงไฟ ยกเว้นบางสถานที่ที่เจ้าภาพ
อาจจัดหาแสงไฟเพิ่มเติมบริ เวณที่นงั ่ ของผูช้ มการแสดง

สปอร์ ตไลต์

แผงหลอดไฟ
ยาวกลางเวที

ภาพที่ 6 แสงบนเวทีคณะมีแผงหลอดไฟยาวและสปอร์ ตไลต์ ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
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1.1.3 เสียง

จากการศึ ก ษาพบว่ า มี อุ ป กรณ์ ข ยาย

เสียง คือ ไมโครโฟนและลําโพงขนาดใหญ่ กล่าวคือไมโครโฟนจะมี 3 ลักษณะ คือไมโครโฟนที่มี
ขาตั้งสูงมีจาํ นวน 2 ตัว จะตั้งอยูก่ ลางเวทีสาํ หรับนักแสดงขับร้อง ไมโครโฟนขาตั้งเตี้ยมีจาํ นวน 2
ตัว จะตั้งอยูห่ น้านักดนตรี ที่ตีกลองรํามะนา และไมโครโฟนมีสายยาวมีจาํ นวน 2 ตัว จะอยู่ฝั่ งของ
นักแสดงชายกับนักแสดงหญิงฝั ่ งละ 1ตัว สําหรับทําหน้าที่เป็ นลูกคู่ร้องรับ(ภาพที่ 7) ส่วนลําโพงจะ
เป็ นลําโพงขนาดใหญ่จาํ นวน 2 เครื่ องซึ่งจะวางข้างซ้ายและขวาของด้านหน้าเวทีขา้ งละ 1 เครื่ อง
โดยจะตั้งตัวลําโพงเอียงประมาณ 45 องศา เพื่อให้ดา้ นหน้าลําโพงหันเข้าหาเวทีสาํ หรับนักแสดง
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ประมาณ 80 เซนติเมตร ส

ส่ วนหนึ่ งและอีกส่ วนหนึ่ งหันเข้าหาพื้นที่ บริ เวณที่ผชู้ มนั ่ งชมการแสดง และลําโพงตั้งห่ างเวที

ภาพที่ 7 ภาพด้านซ้ายเป็ นภาพที่มีไมโครโฟนขาตั้งสู งกลางเวที 2 ตัวและไมโครโฟนขาตั้งเตี้ยจํานวน 2 ตัว แ ล ะ
ภาพด้านขวาเป็ นภาพไมโครโฟนสายยาวสําหรับลูกคู่ร้องรับ ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552

ลําโพงนอกจากใช้สาํ หรับขยายเสี ยงร้องของนัก แสดง
แล้วยังใช้เปิ ดเพลงลูกทุ่งที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมในขณะนั้นก่อนเริ่ มแสดงลําตัดและหลังการแสดงลําตัด
เสร็ จ สิ ้ น กล่า วคื อ ก่ อนการแสดงลํา ตัด จะเริ่ มขึ้ น ฝ่ ายจัด สร้ า งเวที จ ะเปิ ดเพลงลูก ทุ่ ง เพื่อ ใช้
เสียงเพลงเป็ นสื่อประกาศให้ประชาชนในชุมชนนั้นทราบว่าจะมีการแสดงลําตัดเกิดขึ้น และหลัง
การแสดงลําตัดเสร็ จสิ ้ น ฝ่ ายจัดสร้างเวทีก็จะเปิ ดเพลงลูกทุ่งอีกครั้ง เช่นเดียวกับเวทีของเจ้าภาพ
ก่อนเริ่ มมีพิธีการหรื อการแสดงมหรสพต่างๆ เจ้าภาพก็จะเปิ ดเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากลที่กาํ ลัง
นิยมในขณะนั้น ถ้าหากเวทีของเจ้าภาพเปิ ดเพลงก่อนเริ่ มงานแสดงทางคณะไม่เปิ ดเพลงซํ้ า
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1.2 เวทีของเจ้าภาพ

เวทีเจ้าภาพเป็ นเวทีที่เจ้าภาพปลูกสร้าง

เวทีไว้ให้เรี ยบร้อย มีอุปกรณ์ ท้ งั ฉาก แสงและเสี ยงครบ อาทิ งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม
จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งคณะลําตัดแสดงบนเวทีคอนเสิ ร์ตลูกทุ่งที่จดั สร้างขึ้นบริ เวณหน้าเทศบาลท่า
ข้าม งานครั้งนี้เวทีการแสดงของทางเจ้าภาพมีขนาดสูงกว่าเวทีของทางคณะลําตัด และจัดเก้าอี้นั ่ ง
สําหรับผูช้ มอยู่ห่างจากหน้าเวทีมากจึงทําให้นักแสดงคณะลําตัดไม่สามารถมองเห็นหรื อสังเกต
อากัปกิริยาของผูช้ มการแสดงได้ใกล้ชิดเหมือนกับเวทีของทางคณะ ส่ วนการนั ่ งของนักแสดงโดย
ปกตินกั แสดงจะนัง่ กับพื้นเวทีแต่การแสดงครั้งนี้เจ้าภาพจัดเก้าอี้นงั ่ สําหรับนักแสดงเพื่อต้องการให้
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ผูช้ มได้เห็นหน้านักแสดง ส่วนการนัง่ ของนักดนตรี จะนัง่ กับพื้นซึ่งผูช้ มการแสดงจะไม่เห็นหน้านัก
ดนตรี ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 8 เวทีของคณะเจ้าภาพ เป็ นเวทีสาํ หรับคอนเสิ ร์ตลูกทุ่งที่เทศบาลตําบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลูกสร้างขึ้น ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552

พื้น ที่ บ นเวที ก ารแสดงยัง เป็ นพื้น ที่ สํา คัญ สําหรั บนัก แสดงใช้ด ําเนิ น
เหตุการณ์สื่อสารตั้งแต่เหตุการณ์สื่อสารแรก คือ การโหมโรงกลองรํามะนาจนกระทัง่ เหตุการณ์
สื่อสารสุดท้ายคือ การจบการแสดง เมื่อพิจารณาพื้นที่บนเวทีการแสดงสามารถแบ่งตําแหน่ งพื้นที่
ออกเป็ น 3 ส่วน สําหรับนักแสดงและนักดนตรี ใช้ทาํ กิจกรรมดําเนินการแสดง ได้แก่ ตําแหน่งพื้นที่
นัก แสดงชายและหญิ งนั ่ งพัก ตําแหน่ งพื้นที่ นัก แสดงยืน แสดง และตําแหน่ งพื้นที่ นัก ดนตรี ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
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1.2.1. ตําแหน่ งพืน้ ที่นักแสดงชายและหญิงนั่งพัก ตําแหน่งพื้นที่
ดังกล่าวคือ พื้นที่พกั บทบาทการเป็ นนักแสดงหลักทั้งก่อนและหลังยืนแสดง พี้นที่บริ เวณด้านหลัง
ของนักดนตรี ท้ งั ฝั ่ งซ้ายและฝั ่ งขวาของเวทีการแสดง นักแสดงฝ่ ายชายจะนัง่ ฝั ่ งขวาของเวที(ซ้ายมือ
ของผูช้ มการแสดง) ส่วนนักแสดงหญิงจะนั ่ งฝั ่ งซ้ายของเวที(ขวามือของผูช้ มการแสดง) ตําแหน่ ง
การนัง่ พัก ของนัก แสดงก็จ ะนั ่ งตามตําแหน่ ง เดิ มของตนทุ ก ครั้ งที่ ไปแสดงตามสถานที่ ต่ างๆ
นักแสดงทั้งหมดจะไม่หลบเข้าไปพักหลังฉากหรื อด้านหลังเวที แต่นัก แสดงจะพักบทบาทของ
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พักดื่มนํ้ า ท่าทางการนัง่ หรื
สอกิริยาต่างๆตลอดช่วงระยะเวลาการแสดงบนเวที

ตัวเองบนเวทีเท่านั้น จึงทําให้ผชู้ มได้เห็นวิถีชีวิตอีกรู ปแบบหนึ่งของนักแสดงทั้งการแต่งหน้า การ
1.2.2. ตํ า แหน่ งพื้น ที่ นั ก แสดงยื น แสดง ตํา แหน่ ง พื้ น ที่ ด ัง

กล่าวคือ พื้นที่สาํ หรับนักแสดงยืนแสดงทั้งการร้อง การพูดและการใช้ท่าทางประกอบการแสดง
ประกอบด้วยอุปกรณ์สาํ คัญ คือ ไมโครโฟนขาตั้งสูงจํานวน 2 ตัว สําหรับนักแสดงใช้แสดงในแต่
ละเหตุก ารณ์สื่อสาร พื้นที่ ดงั กล่าวเป็ นพื้นที่ ดา้ นหลังติดกับฉากซึ่งจะอยู่บริ เวณกึ่งกลางเวทีและ
กึ่งกลางระหว่างนักดนตรี ท้ งั 2 ฝ่ าย
1.2.3. ตําแหน่ งพืน้ ที่นักดนตรี ตําแหน่ งพื้นที่ดงั กล่าวคือ พื้นที่
สําหรับนักดนตรี ใช้แสดงการตีกลองรํามะนา นักดนตรี จ ะนั ่ งบริ เวณด้านหน้ากลางเวทีและหน้า
ตําแหน่งพื้นที่นกั แสดงยืนแสดง นักดนตรี จะนัง่ แบ่งออกเป็ นฝั ่ งซ้ายและฝั ่ งขวา ฝั ่ งละ 2 คนโดยจะ
นัง่ หันหน้าชนกัน อีกทั้ง นักดนตรี ยงั นั ่ งคัน่ กลางระหว่างนักแสดงฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิ งพัก ส่ วน
นักดนตรี ที่ทาํ หน้าที่ ตีฉิ่ งและกรับนั้นจะนั ่ งเยื้องมาทางด้านหลังของนักดนตรี ตีกลองรํามะนาฝั ่ ง
เดียวกับที่นกั แสดงชายนั ่ ง ถ้าหากนักดนตรี ที่ทาํ หน้าที่ตีฉิ่ งหรื อกรับไม่ได้มาร่ วมแสดง นักแสดง
ฝ่ ายชายหรื อฝ่ ายหญิงก็จะทําหน้าที่แทนและนัง่ ในตําแหน่งที่พกั นักแสดงเดิมของตน
จากการศึกษาตําแหน่ งพื้น ที่บนเวที การแสดงของนัก แสดงกับ
นักดนตรี พบว่า พื้นที่บริ เวณที่นักแสดงยืนแสดงนั้นจะอยู่ดา้ นหลังพื้นที่ของนักดนตรี ซ่ึงต่างจาก
การแสดงดนตรี ทวั ่ ไปที่นักดนตรี จะนั ่ งด้านหลังของนักแสดงหรื อคนร้อง จากการสัมภาษณ์นาง
ศรี นวล ขําอาจ(2553) ทําให้ทราบว่า
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นัก ดนตรี จ ะนัง่ ด้า นหน้า นัก แสดงเพื่ อ จะได้ยิน เสี ย งจั ง หวะของกลองรํ า มะนา
เช่นเดียวกับนักดนตรี จะได้ยนิ เสี ยงร้องคํากลอนของนักแสดงได้อย่างชัดเจนว่าจังหวะใดเป็ น
การลงเพลง นักดนตรี จะได้ตีรํามะนาให้รับจังหวะได้ถูกต้อง

ตําแหน่งต่างๆของนักแสดงและนักดนตรี น้ นั แสดงให้เห็นความ
เป็ นสัด ส่ วนและระบบระเบียบอย่างชัดเจน ทําให้ผชู้ มที่ นั ่ งอยู่บริ เวณพื้นที่ด ้านหน้าเวทีสามารถ
เข้าใจรู ปแบบการแสดงได้ชดั เจนยิง่ ขึ้นอีกด้วย เนื่องจากตลอดการแสดงนักแสดงไม่ได้เข้าไปหลัง
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ส1.1.2.2 พืน้ ที่ด้านหลังเวทีการแสดง

ฉากจะอยูบ่ นเวทีจนกระทัง่ จบการแสดงซึ่งจะอยูใ่ นสายตาของผูช้ มการแสดงอยูต่ ลอดเวลา
พื้น ที่ ด ้า นหลัง เวที ก ารแสดง

เป็ นพื้นที่โล่งที่มีฉากผ้าสีแดงกั้นระหว่างพื้นที่บนเวทีและพื้นที่ดา้ นหน้าเวที กับพื้นที่ดา้ นหลังเวที
เท่านั้น พื้นที่ดา้ นหลังเวทีน้ ีเป็ นพื้นที่ก่ึงส่วนตัวสําหรับกลุ่มนักแสดงผลัดเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายและ
แต่ งหน้าก่ อนและหลังแสดง รวมทั้งยังเป็ นพื้นที่ ที่เจ้าภาพใช้สําหรั บเลี้ยงอาหารสมาชิ ก คณะ
หวังเต๊ะก่อนเริ่ มแสดงอีกด้วย เนื่องจากเป็ นพื้นที่โล่งไม่มีอะไรกําบังนอกจากฉากผ้า จึงทําให้ผชู้ มก็
สามารถเดินเข้าไปพื้นที่บริ เวณด้านหลังเวทีการแสดงได้ตามสะดวก ไม่ว่าจะเป็ นการเข้าไปทักทาย
กับหัว หน้าคณะหรื อนัก แสดงคนอื่น ๆ หรื อการไปยืนสังเกตการแต่ งกายหรื อการแต่งหน้าของ
นักแสดง และเมื่อนักแสดงทั้งหมดแต่งกายเสร็ จเรี ยบร้อยและถึงเวลาเริ่ มแสดง แม้ว่านักแสดงจะ
แต่งหน้ายังไม่เสร็ จก็สามารถมาแต่งเพิ่มเติมต่อบนพื้นที่เวทีการแสดงได้
1.1.2.3 พืน้ ที่ด้านหน้ าเวทีการแสดง

พื้น ที่ ด ้า นหน้า เวที ก ารแสดง

จะมีขนาดพื้นที่กว้าง สําหรับผูช้ มสําหรับนัง่ หรื อยืนรับชมการแสดงบนเวทีการแสดง พื้นที่ดงั กล่าว
กลุ่มผูช้ มสามารถเลือกที่นงั ่ รวมทั้งสามารถเดินเข้า เดินออก ลุก นั ่ ง ยืน หรื อเต้นเมื่อไหร่ ก็ได้ตาม
ความพอใจ แม้ว่าขณะนั้นนักแสดงกําลังดําเนินการแสดงอยูบ่ นเวทีการแสดง จากการสังเกตพบว่า
กลุ่มผูช้ มที่เดินทางมาจับจองที่นงั ่ ก่อนการแสดงเริ่ มมักจะจับจองพื้นที่บริ เวณด้านหน้าเกือบติดกับ
เวทีการแสดง อีกทั้งยังเป็ นกลุ่มผูช้ มที่เคยชมหรื อชื่นชอบการแสดงลําตัดอยู่ก่อนแล้ว ส่ วนผูช้ มคน
อื่นๆที่เดินทางเป็ นลําดับถัดไปก็จะจับจองพื้นที่ว่างๆด้านหน้ากรณี ถา้ มีพ้ืนที่ว่าง แต่ถา้ ไม่มีพ้ืนที่ว่าง
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ก็จะจับจองพื้นที่ถดั จากพื้นที่ดา้ นหน้าไปอีก นอกจากนี้พ้ืนที่ดา้ นหน้าเวทีติดกับเวทีการแสดงเป็ น
พื้นที่ที่ผชู้ มส่วนใหญ่จะเดินมาให้รางวัลแก่นกั แสดงด้วยตนเองเมื่อใดก็ได้หากผูช้ มการแสดงพอใจ
1.1.2.4 พืน้ ที่ด้านข้ างซ้ ายและขวาเวทีการแสดง

พื้ น ที่ ด้ า นข้ า งซ้ า ย

และขวาของเวที คื อพื้น ที่ ที่ฝ่ายจัด สร้ างเวที จ ะจัด ตั้งอุปกรณ์ ข ยายเสี ย ง คื อ ลําโพงขนาดใหญ่
ส่วนท้ายเวทีที่ติดกับฉากหลังจะมีข้ นั บันไดสําหรับนักแสดงเดินขึ้นเวทีการแสดงและลงอีกครั้งเมื่อ
เสร็ จสิ ้ นการแสดง พื้นที่ดา้ นข้างเวทีส่วนใหญ่จะเป็ นพื้นที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะใช้ยนื พูดคุย
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ซื้อนํ้ ามาให้หรื อมีธุระจะพูสดำ
คุยกับนักแสดงหรื อนักดนตรี บนเวที
กับนักแสดงบนเวที แม้ว่าบนเวทีการแสดงจะกําลังดําเนิ นการแสดง เช่นผูท้ ี่มากับสมาชิกในคณะ
มาเกี่ยวข้อง แต่ผชู้ มสามารถมองเห็นได้ ยกเว้นผูท้ ี่เป็ นเจ้าภาพบางคนที่ตอ้ งการแสดงตัวตนว่าเป็ น

ผูใ้ ห้รางวัลกับนักแสดงก็จะใช้พ้ืนที่ดา้ นข้างแล้วเดินขึ้นบันไดขึ้นไปมอบรางวัลบนเวทีการแสดง
แทนการมอบรางวัลบริ เวณด้านหน้าเวที กรณี น้ ี ส่วนใหญ่จะเป็ นงานส่ วนบุคคลของทางเจ้าภาพ
โดยเฉพาะ
1.2 ผู้ร่วมเหตุการณ์(participant)
ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ คือ ผูม้ ีส่วนร่ วมในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดเป็ นกลุ่มบุคคล
ทั้งที่เป็ นปัจเจกบุคคลและเป็ นทั้งสมาชิกของสังคมใดสังคมหนึ่ งในแต่ละสถานที่ ผูร้ ่ วมเหตุการณ์
นั้น จะอยู่ใ นบริ เวณสถานที่ แ สดงร่ วมกัน ผูร้ ่ วมเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ห น้า ที่ ในทุ ก เหตุ ก ารณ์ สื่อ สาร
ประกอบด้ว ย 2 กลุ่ม คื อ กลุ่มนักแสดง และกลุ่ม ผูช้ มการแสดง ผูร้ ่ ว มเหตุ ก ารณ์ ท้ ังสองกลุ่ม มี
บทบาทการสื่อสารเป็ นทั้งผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร กล่าวคือกลุ่มนักแสดงจะมีบทบาทเป็ นผูส้ ่ งสารคือ
ผูแ้ สดง ส่ วนกลุ่มผูช้ มการแสดงมีบทบาทเป็ นผูร้ ับสารในฐานะผูช้ ม ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ท้ งั สองกลุ่ม
อาจสลับบทบาทกันเป็ นผูส้ ่งสารกับผูร้ ับสารได้ ทั้งนี้กลุ่มผูแ้ สดงและกลุ่มผูช้ มการแสดงจะมีหน้าที่
หลักในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารแตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1.2.1 กลุ่มผู้แสดง
ผูแ้ สดง คื อผูท้ าํ หน้า ที่ แ สดงตามบทบาทสมมุ ติ ข องตัว ละครที่ ส มมุ ติ ข้ ึ นตาม
บทบาทที่หวั หน้าคณะลําตัดได้กาํ หนดไว้ เพื่อส่ งสารบางประการไปยังผูร้ ับสารคือ กลุ่มผูช้ มการ
แสดงบริ เวณด้านหน้าเวทีการแสดงในทุกเหตุการณ์สื่อสาร กลุ่มผูแ้ สดงในที่น้ ี จะเกี่ยวข้องกับการ
ขับร้อง การพูด และเครื่ องดนตรี ประกอบจังหวะ กลุ่มผูแ้ สดงในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
นั้นประกอบ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักแสดงชาย กลุ่มนักแสดงหญิง กลุ่มนักดนตรี กลุ่มนักแสดงนี้จะมี
ผูก้ าํ หนดบทบาทหน้าที่ ลําดับในการแสดงอย่างเป็ นระบบชัดเจนคือ หัวหน้าคณะ รวมทั้งเครื่ อง
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สงหน้าและการจัดแต่งทรงผมของกลุ

แต่งกาย ดังนั้นเมื่อพิจารณารายละเอียดของกลุ่มผูแ้ สดง ผูว้ ิจยั จะแบ่งการพิจารณาออกเป็ น 2 ส่ วน
กลุ่มผูแ้ สดง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.2.1.1 การแต่งกาย การแต่งหน้ าและการจัดแต่งทรงผมของกลุ่มผู้แสดง
การแต่งกาย การแต่งหน้าและการจัดแต่งทรงผมของกลุ่มผูแ้ สดง เพื่อจะ
บ่งบอกสถานภาพว่าตนเป็ นผูแ้ สดง จากการศึกษา กลุ่มผูแ้ สดงก่อนขึ้นเวทีการแสดงเพื่อทําหน้าที่
เป็ นผูแ้ สดงในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ผูแ้ สดงจะต้องแต่งกาย การแต่งหน้าและการจัดแต่งทรงผม
เพื่อให้สวยงามและมีความน่าสนใจดึงดูดกลุ่มผูช้ ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การแต่งกายของกลุ่มผู้แสดง จากการศึ ก ษาสามารถแบ่ ง
การพิจารณาออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักแสดงชายและหญิง และกลุ่มนักดนตรี ดงั นี้
1.1 การแต่ ง กายของกลุ่มนัก แสดงชายและหญิง กลุ่ม
นักแสดงชายและหญิงจะประกอบด้วยเครื่ องแต่งกายเหมือนกันได้แก่ เสื้ อ ผ้านุ่ งโจงกระเบน และ
ผ้าคาดเอว ผ้าคาดเอวนี้อาจจะเป็ นผ้าขาวม้านํามาคาดเอวหรื อผ้าสําหรับคาดเอวโดยเฉพาะซึ่งจะมี
ขนาดเล็กกว่าผ้าขาวม้า ส่ วนแบบของเสื้ อจะมีลกั ษณะแตกต่างกันของกลุ่มผูแ้ สดงชายและหญิ ง
กล่าวคือ แบบเสื้อของนักแสดงชายจะเน้นความเรี ยบสวย เสื้ อที่สวมใส่ จะเป็ นคอกลมสี พ้ืนหรื อมี
ลาย แขนสั้นยาวถึงข้อศอก บริ เวณคอเสื้ อผ่าลงมาถึงบริ เวณกลางหน้าอกและติดกระดุมสามเม็ด
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คอเสื้อแบบนี้เรี ยกว่า คอเสื้ อมิสกรี  ผ้านุ่ งโจงกระเบนนิ ยมสี พ้ืนไม่มีลวดลาย สี ของเสื้ อกับผ้านุ่ ง
โจงกระเบนของฝ่ ายชายจะนิยมคนละสีกบั สีของเสื้ อ มีผา้ คาดเอวหรื อผ้าขาวม้าคาดทับผ้านุ่ งโจงกระเบน ส่วนเครื่ องประดับอื่นๆไม่มี นอกจาก สร้อยคอ นาฬิกาและแหวนของนักแสดงเอง และไม่
สวมถุงเท้าหรื อรองเท้าขึ้นบนเวทีการแสดง ดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 9 การแต่งกายของนักแสดงฝ่ ายชาย ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552

ส่วนแบบเสื้อของนักแสดงฝ่ ายหญิงจะนิ ยมใส่ เสื้ อแขน
สั้น ทั้งเสื้ อคอกลม คอเหลี่ยม หรื อคอบัว บริ เวณรอบคอเสื้ ออาจปั กเลื่อมหรื อสอดดิ ้ น ส่ วนปลาย
แขนเสื้อมีลกั ษณะเป็ นระบายหรื ออาจจะมีลกั ษณะการจับจีบบริ เวณหัวไหล่ให้แขนเสื้ อ พอง นิ ยม
สวมเสื้อและผ้าโจงกระเบนสีเดียวกันและสีพ้นื ไม่มีลวดลาย มีเข็มขัดเงินหรื อนาคคาดทับผ้านุ่งโจงกระเบนก่อนแล้วจึงคาดทับด้วยผ้าคาดเอว ผ้าคาดเอวเน้นสีสนั ลวดลายสวยงามเช่นเดียวกับฝ่ ายชาย
ส่ วนเครื่ องประดับจะเป็ นตุ ้มหู สร้ อยคอ แหวนและนาฬิก าข้อมือของนักแสดงเอง และไม่สวม
ถุงเท้าและรองเท้าเมื่อขึ้นบนเวทีการแสดง ดังภาพต่อไปนี้



เสื้ อมิสกรี คือเสื้ อชั้นในของเสื้ อโสร่ งคอตั้ง ทําจากผ้าป่ าน ช่วงการแสดงลําตัดในสมัยรัชกาลที่ 6 เวลาแสดง
จะใส่ เ สื้ อคอตั้งส่ วนข้างในเป็ นเสื้ อคอกลมผ่า กลางหน้าอกติ ดกระดุม 3 เม็ด(เอนก นาวิกมู ล ,2531: 92) ส่ วนเสื้ อโสร่ งคอตั้ง
เรี ยกว่า “ดาโละบลังงา”(เด่นดวง พุม่ ศิริ, 2523: 143)
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ภาพที่ 10 การแต่งกายของนักแสดงฝ่ ายหญิง ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552

อนึ่งชนิดของเนื้ อผ้า สี เสื้ อผ้าและแบบเสื้ อผ้าเป็ นอิสระ
ของนักแสดงว่านิยมชมชอบแบบใด ส่วนใหญ่นกั แสดงในคณะหวังเต๊ะจะนิ ยมใช้ชนิ ดเนื้ อผ้าไหม
เนื่ องจากผ้าไหมมีค วามวาวเมื่อไฟบนเวที ส่องกระทบจะทําให้เสื้ อผ้าดูโ ดดเด่น สวยงามยิ่ งขึ้ น
นักแสดงที่แสดงร่ วมกันมานานก็มกั จะตัดเย็บหรื อออกแบบกันเอง ส่ วนนักแสดงรุ่ นเด็กหัวหน้า
คณะก็จดั หาให้ การแต่งกายจะเน้นสีฉูดฉาดเพื่อดึงดูดสายตาผูช้ ม โดยเฉพาะการใช้ผา้ คาดเอว ถือ
เป็ นเอกลักษณ์ประจําคณะเนื่องจากทั้งนักแสดงฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงจะใช้คาดทับเหมือนกัน อีกทั้ง
ยังเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ความประหม่าของนักแสดง กรณี ที่ตื่นเต้น ไม่รู้ว่าจะวางมือไว้ที่ไหน ก็จบั
ผ้าคาดเอวไว้เวลาขับร้อง
1.2 การแต่งกายของกลุ่มนักดนตรี กลุ่มนักดนตรี ผทู้ ี่ตี
กลองรํามะนาจะสวมเสื้อเชิ ้ ตคอปกแบบเสื้อ ลาย และสีเหมือนกันทั้งหมด จากช่วงที่ศึกษาพบว่า
นักดนตรี จะใส่เสื้อเชิ ้ ตสีชมพูเหมือนกัน เนื่องจากเป็ นช่วงปี มหามงคลและทางคณะต้องการถวาย



การใช้ผา้ คาดเอวเริ ่ มใช้มาตั้งแต่ได้รับความนิ ยมในสมัยรัชกาลที่ 6
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ความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบรอบพระชนมพรรษา
ครบ 80 พรรษา (ตรงกับพ.ศ.2550) ดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 11 การแต่งกายของนักดนตรี ถ่ายภาพ ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552

2. การแต่ ง หน้ าของกลุ่มผู้แ สดง การแต่งหน้า นั้นเป็ นการเพิ่ ม
สีสนั ความสวยงามให้กบั กลุ่มนักแสดงทั้งชายและหญิง ขณะแสดงใบหน้าจะได้โดดเด่นไม่หมอง
คลํ้ าขณะแสดง นักแสดงฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงจะต้องแต่งหน้าด้วยตัวเอง นักแสดงฝ่ ายชายส่ ว น
ใหญ่นิยมลงแป้ งรองพื้นที่ใบหน้าและลําคอ ริ มฝี ปากปากจะทาโทนสี แดงแต่ ไม่เข้มมาก อาจจมี
นักแสดงฝ่ ายชายบางคนไม่แต่งหน้าก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความพึงพอใจของตนเอง ส่วนนักแสดงฝ่ ายหญิง
จะเน้นแต่งหน้าให้เห็นเครื่ องหน้าชัดเจนทั้งสีปาก สีแก้ม เป็ นต้น อาจจะเป็ นสีแดงหรื อสีชมพูข้ ึนอยู่
กับนักแสดงเอง การแต่งหน้าจะเน้นความเข้มของสีบนใบหน้าเพื่อความสวยงามประกอบไฟกลาง
เวทีจะช่วยให้เห็นใบหน้าของนักแสดงชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่ องจากการแสดงมักเล่นในเวลากลางคืนจึง
ต้องเพิ่มความเข้ม
3. การจัด แต่ ง ทรงผมของกลุ่มผู้แ สดง การจัดแต่งทรงผมของ
กลุ่มผูแ้ สดงนั้นจะเป็ นรู ปแบบอิสระของนักแสดงแต่ละคน ผูแ้ สดงบางคนก็จดั แต่งทรงผมตามสมัย
นิยม แต่ทรงผมที่ทางหัวหน้าคณะเน้นก็คือ ไม่ให้มีผมลงมาปิ ดบริ เวณหน้าผาก จะต้องเปิ ดโล่งให้


เนื่ องจากวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตรงกับวัน อังคารซึ่ ง เชื่ อว่าสี ป ระจําวันอังคาร คื อ สี ชมพู และเป็ นปี ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดช ทรงครบรอบพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ทั้งนี้ ตามหลักโหราศาสตร์ ทักษา
พยากรณ์ว่า วันอังคารเป็ นวันเสริ มดวงชะตาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี พระชนมาพรรษายืนนาน (ฟิ นิ กซ์แมน[นามแฝง],
2554 อ้างจาก มติชน, 2550)
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เห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูดว้ ย เพื่อให้ผชู้ มการแสดงได้เห็นลักษณะสีหน้าและใบหน้าของนักแสดง
อย่างชัดเจน แต่ก็จะมีนกั แสดงหญิงที่เป็ นวัยรุ่ นที่จะแต่งตามสมัยนิยม กล่าวคือ เอาวิกผมยาวดัดเป็ น
ลอนและผมหน้าปัดเฉียงปิ ดหน้าผากเล็กน้อย
1.2.1.2 บทบาทหน้ าที่ของกลุ่มผู้แสดง
กลุ่มผูแ้ สดงจะแสดงตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับจากหัวหน้าคณะ ผูว้ ิจยั จะ
พิจ ารณาจะแบ่งบทบาทหน้าที่ ข องกลุ่มผูแ้ สดงออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนัก แสดงชาย กลุ่ม
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นักแสดงหญิง กลุ่มนักดนตรี และลูกคู่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กลุ่ ม นัก แสดงชายคื อ กลุ่ ม นัก แสดงที่ เ ริ่ มต้น ทํา หน้า ที่ เ ป็ นผู้

ขับร้องตั้งแต่เหตุการณ์สื่อสารลําดับที่ 2 คือ การร้องเกริ่ นหน้ากลอง จนกระทัง่ เหตุการณ์สื่อสาร
สุดท้าย คือ การจบการแสดง โดยเฉพาะเหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ่ นหน้ากลองจะเป็ นหน้าที่กลุ่ม
นักแสดงชายเท่ านั้น สามารถแบ่งหน้าที่ออกเป็ น 4 ประเภทได้แก่ นักแสดงหลัก นัก แสดงลูก คู่
ตัวเอก และคอหนึ่งคอสอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 นักแสดงหลัก

นัก แสดงหลัก คือ นักแสดงที่

ทําหน้าที่เป็ นผูข้ บั ร้องนําเป็ นหลัก กล่าวคือนักแสดงหลักจะเป็ นผูข้ ้ ึนต้นบทร้องของตนหรื อเรี ยก
อีกอย่างว่า ผูร้ ้องต้นบท เริ่ มจากบทสร้อยเพลงหรื อไม่ก็ได้ และต่อด้วยบทร้องหลายบท รวมทั้ง
การใช้ค าํ พูดแทรกเป็ นระยะ นักแสดงหลัก จึงเป็ นผูน้ าํ การแสดงในแต่ละเหตุ การณ์สื่อสารย่อย
ต่างๆโดยนักแสดงหลักจะผลัดกันทําหน้าที่ของตน สุกญั ญา สุจฉายา(2543: 18)อธิบายเพิ่ มเติมว่า
“ชาวภาคกลางเรี ยกผู้ร้องเพลงนําในเพลงโต้ ตอบของฝ่ ายชายว่ า พ่ อเพลง เช่ นเดียวกับผู้ร้องเพลง
นําฝ่ ายหญิงก็เรี ยกว่ า แม่เพลง ” นักแสดงชายทุกคนจะต้องทําหน้าที่เป็ นนักแสดงหลัก
1.2 นักแสดงลูกคู่

นักแสดงลูกคู่คือ ผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่

เป็ นนักแสดงเสริ มนักแสดงหลักด้วยการพูดและการใช้ท่ารํา การพูดจะใช้หลังจากทําหน้าที่ของ
ตนเองเสร็ จก็จะยืนทําหน้าที่เป็ นนักแสดงลูกคู่ เพื่อสื่อสารโต้ตอบกับนักแสดงหลัก อาทิ พูดแทรก
ถาม-ตอบเพื่อรับ-ส่งมุกตลกหรื อเพื่อถามเชิงยัว่ เย้าระหว่างนักแสดงกันเอง พูดเรื่ องทัว่ ไป หรื อพูด
ประกาศแทรกเมื่อมีผชู้ มมาให้รางวัล และการใช้ท่ารําจะใช้พร้ อมกับทําหน้าที่ เป็ นลูกคู่ร้ องรั บ
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สําหรับขับร้องบทลูกคู่ นักแสดงลูกคู่จึงทําหน้าที่สลับกับลูกคู่ร้องรับ นักแสดงชายทุกคนจะต้อง
ทําหน้าที่เป็ นนักแสดงลูกคู่ ตัวอย่าง บทพูดที่นกั แสดงลูกคู่พดู แทรกบทร้องหลังจากนักแสดงหลัก
เห็นผูช้ มกําลังเดินมาให้รางวัล ดังนี้
นักแสดงหลัก ร้อง: กรประนมก้มศีรษะ

ขอคารวะท่านผูฟ้ ัง รางวัลมา

นักแสดงลูกคู่ พูด : โห มันตาดี นี่ ถ้ามึงไม่ พูดเขาถึงเวที แล้ วเนี่ ย(นักแสดงหลักกําลังรั บรางวัลหน้ าเวที )
ค่ ะขอบคุณมากนะคะสําหรั บรางวัล สามคนร้ อยเหรอค่ ะ ไม่ เป็ นไรค่ ะขอให้ ถกู
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รางวัลที่ หนึ่ งนะคะ

(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัว อย่ า งนั ก แสดงลู ก คู่ พู ด แทรกเพื่ อ หยอกล้อ

นักแสดงหลัก รวมทั้งยังพูดหยอกเย้าผูช้ มการแสดงที่เดินมาให้รางวัล สร้างเสี ยงหัวเราะให้กบั ผูช้ ม
การแสดงได้อกี ด้วย
1.3 ตัวเอกฝ่ ายชาย

ตัว เอกของนัก แสดงฝ่ ายชาย

ในคณะหวังเต๊ะจะเรี ยกว่า “พระเอก” พระเอกในที่น้ ี คือนักแสดงนําฝ่ ายชายผูท้ าํ หน้าที่เป็ นผูค้ วบคุม
การแสดงรองจากหัวหน้าคณะ พระเอกยังทําหน้าที่เป็ นนักแสดงหลักมากกว่านักแสดงชายคนอื่น
ทั้งนี้พระเอกต้องมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการแสดงลําตัดทั้งการจําบทร้อง การ
ร้องด้นกลอนสดหรื อการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า อาทิ เมื่อนักแสดงคนอื่นลืมบทร้อง พระเอก
ก็จะช่วยต่อบทกลอนให้กบั นักแสดงคนนั้น และบางครั้งก็สามารถร้องบทร้องของนักแสดงคนอื่น
ได้ หรื อ การนําสถานการณ์ ร อบตัว เฉพาะหน้ามาผสมผสานกับการขับร้ องกลอนในขณะนั้น
พระเอกของคณะลํา ตัด หวัง เต๊ ะ คื อ นายปรี ชา ยมเยี่ย ม เป็ นผูท้ ี่ มี น ํ้ าเสี ย งไพเราะ มี ค วามรู้
ความสามารถและปฏิภาณไหวพริ บในการแสดง
อมรา กลํ่าเจริ ญ(2527: 43 ) เรี ยกพระเอกและนางเอกอีก
อย่างว่า “ตัวพื้น” หน้าที่การแสดงหลักของพระเอก คือผูท้ ี่มีหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนิ นการแสดงให้เป็ น
ระเบียบแบบแผนตามขั้นตอนที่ทางหัวหน้าคณะได้วางไว้ อีกทั้งยังเป็ นผูร้ ้องนําในลําดับคอหนึ่ ง


และกรับ

บทลูกคู่ คือบทร้องทีล่ ูกคู่ร้องรับจะต้องขับร้องทวนซํ้ าจํานวน 2 ครั้ง ร่ วมกับเสี ยงดนตรี คือ กลองรํามะนา ฉิ ่ ง
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หรื อคอสองขึ้นอยู่กบั หน้าที่ในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร และเป็ นผูแ้ ทรกหรื อผูซ้ กั ป้ อนคําถามด้วย
คําพูด เพื่อส่งมุกตลกให้นกั แสดงคนอื่นๆโดยเฉพาะกับนักแสดงที่มีตาํ แหน่งเป็ นนักแสดงตลกของ
คณะ อีกทั้งผูม้ ีตาํ แหน่งพระเอกไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นหัวหน้าคณะและไม่จาํ เป็ นจะต้องขึ้นร้องคนแรกก็
ได้อาจจะขึ้นร้องคนที่สองก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั การตกลงระหว่างนักแสดงด้วยกันเอง และที่สาํ คัญพระเอก
จะร้องกลอนลักษณะทํานองไพเราะ ไม่ร้องทํานองสองแง่สองง่ามหรื อพูดคําหยาบ ยกเว้นจะส่ งคํา
กลอนที่มีนยั บริ บทสองแง่สองง่ามเพื่อให้นกั แสดงตลกเป็ นผูพ้ ดู แทน
นั ก แ สด งต ลก ในที่ นี้ จ ะ มี

1.4 นักแสดงตลก
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ด้วยวิธีการขับร้ อง การพูสด การแสดงท่ าทาง วิธีดงั กล่าวที่ใช้แสดงตลกของผูแ้ สดงนั้นจะอยู่ใน

นักแสดงชายที่ทาํ หน้าที่ 1 คน นักแสดงตลก คือ นักแสดงที่ทาํ หน้าที่สร้างความขบขันให้แก่ผชู้ ม
ขอบเขตที่ทางคณะกําหนด กล่าวคือ ถ้อยคําที่ใช้ตอ้ งไม่หยาบโลนเกินไป ไม่ใช้ถอ้ ยคําเกี่ยวกับเรื่ อง
เพศตรงๆและท่าทางที่ใช้ตอ้ งไม่โจ่งแจ้ง ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เป็ นนักแสดงตลกนั้นจะทําหน้าที่ซอ้ นอยู่ใน
หน้าที่หลักของตัวเองคือ นักแสดงหลัก นักแสดงลูกคู่ และคอสอง
คอหนึ่ งค อสอง กล่ าว คื อ

1.5 คอหนึ่งคอสอง

คอหนึ่งหรื อคอต้น เป็ นชื่อเรี ยกตําแหน่งลําดับการร้องของผูแ้ สดงคนแรกที่ทาํ หน้าที่ข้ ึนต้นร้องนํา
ก่อน และคอสอง เป็ นชื่อเรี ยกตําแหน่งลําดับการร้องของผูแ้ สดงคนที่สองที่ทาํ หน้าที่ขบั ร้องถัดจาก
คอหนึ่ ง คอหนึ่ งหรื อคอสองนี้ จะใช้เรี ยกเมื่อการแสดงอยู่ในเหตุ ก ารณ์สื่อสารการร้ องตอบโต้
เนื่องจากเป็ นเหตุการณ์ที่ให้นกั แสดงสลับบทบาทกันขับร้องทั้งการร้องคนละวรรค และคนละบท
ดังตัวอย่าง
บทร้อง:

(คอหนึ่ง)

(คอสอง)

ฉันขึ้นต้นพี่ต๋อยเป็ นคนต่อ

เอ่อ ยังงั้นก็มึงวางใจ

มาเล่นลําตัดวัดประชารังสรรค์

วัฒนธรรมแบบไทยไทย
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างบทร้องดังกล่าว เป็ นการขับร้ องกันคนละ
วรรคของนักแสดงที่ทาํ หน้าที่ คอหนึ่ งและคอสองสลับกันโต้ตอบ เพื่อสื่ อสารไปยังกลุ่มผูช้ มได้
รับทราบว่าใครเป็ นคนขึ้นต้นหรื อคอหนึ่ง แล้วใครเป็ นคนต่อหรื อคอสอง
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ส่ ว นคําว่า คอสาม ปั จจุ บัน ไม่ใช้เรี ยก เนื่ องจากเดิ มมี
นักแสดงจํานวนฝ่ ายละ2-3 คน แต่ปัจจุบนั มีจาํ นวนนักแสดงมากขึ้น โดยเฉพาะคณะลําตัดหวังเต๊ะมี
จํานวนนัก แสดงฝ่ ายหญิ งมากกว่านัก แสดงฝ่ ายชาย ชื่ อที่ ใช้เ รี ยกลําดับ การขับร้ อ งโต้ต อบจึ ง
เปลี่ยนเป็ นการใช้ชื่อจริ งหรื อชื่อเล่นของนักแสดงในการอ้างถึงแทนเมื่อต้องใช้อา้ งถึงนักแสดงที่
ขับร้องก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ใช้ชื่อจริ งแล้วโต้กลับ ดังตัวอย่าง การใช้ชื่อเล่นอ้างถึงในบทร้อง
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บทร้อง: พี่ต๋อยนี่กเ็ หมือนกันลําตัดประชันแกไม่ค่อยเล่น ว่าเท่าที่ฉันเคยเห็นแกชอบเล่นแต่รําวง
ชอบรําวงหรื อเจ้างัง่ แหมกําลังของแกยังดี

จังหวะวาตูซ่งวาตูซี่เดี๋ยวนี้แกยังมีควันหลง
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

2. กลุ่มนักแสดงหญิง
กลุ่มนักแสดงหญิ งจะทําหน้าที่เหมือนกลุ่มนัก แสดงชายได้แก่
นักแสดงหลัก นักแสดงลูกคู่ นัก แสดงตลก  และคอหนึ่ ง คอสอง ส่ วนหน้าที่ที่แตกต่างจากกลุ่ม
นักแสดงชายได้แก่ ตัวเอก กับหัวหน้าคณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ตัวเอกฝ่ ายหญิง

ตัวเอกของนักแสดงฝ่ ายหญิ ง

ในคณะหวังเต๊ะจะเรี ยกว่า “นางเอก” ซึ่งหัวหน้าคณะจะเป็ นผูก้ าํ หนด นางเอกในที่น้ ีคือ นักแสดงนํา
ฝ่ ายหญิงผูท้ าํ หน้าที่ควบคุมการแสดงของนักแสดงฝ่ ายหญิงคนอื่นรองจากหัวหน้าคณะ และยังมี
บทบาทหน้าที่การแสดงลําตัดหลายครั้งในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารหลายครั้ง อาทิ เหตุการณ์สื่อสาร
การร้องตอบโต้ผเู้ ป็ นนางเอกร้องโต้สลับกับกลุ่มนัก แสดงนัก แสดงชายมากกว่า 1 ครั้ง นางเอก
จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความรู้ค วามสามารถและปฏิภ าณไหวพริ บการแสดงเช่ นเดียวกับพระเอก จาก
การศึกษาพบว่า ผูม้ ีหน้าที่เป็ นนางเอกตลอดการแสดงลําตัดจะมีจาํ นวน 3 คน คือนักแสดงหญิง 2
คน กับหัวหน้าคณะอีก 1 คน เนื่องจากนักแสดงฝ่ ายหญิงมีจาํ นวนมากกว่านักแสดงฝ่ ายชาย ดังนั้น
ช่วงระยะเวลาที่นกั แสดงหญิงแต่ละคนออกมาแสดงตัวครั้งแรกในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว
จึงใช้ระยะเวลามากกว่านักแสดงฝ่ ายชาย อีกทั้งนักแสดงฝ่ ายหญิงจะมีนักแสดงที่มีประสบการณ์
การแสดงน้อยกว่าจํานวน 2 คน จึงต้องแบ่งช่วงแสดงในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัวออกเป็ น 2


นักแสดงตลกของกลุ่มนักแสดงหญิง จะมีจาํ นวน 2 คน ได้แก่ นักแสดงหญิงหลักชื่อ หวานเย็น และ ศรี นวล
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ช่วง คือช่วงแรกให้นกั แสดงหญิงที่เป็ นนางเอก 2 คน ดําเนิ นการแสดงและดูแลนักแสดงหญิงที่มี
ประสบการณ์การแสดงน้อยคนหนึ่ง แล้วส่งต่อหน้าที่ให้กบั หัวหน้าคณะดูแลนักแสดงอีกคนในช่วง
หลัง อีกทั้งหัวหน้าคณะต้องการฝึ กนักแสดงหญิงทั้ง 2 คนเป็ นนางเอกประจําคณะ เช่นเดียวกับ
นักแสดงฝ่ ายชายที่กาํ ลังฝึ กนักแสดงชายอีก 1 คนให้เป็ นพระเอกประจําคณะ ด้วยการใช้การแสดง
บนเวทีในแต่ละครั้งเป็ นตัวช่วยฝึ กประสบการณ์ให้กบั นักแสดง
2.2 หัวหน้ าคณะ

หั ว หน้ า คณะในที่ น้ ี คื อ นาง

ศรี นวล ขําอาจ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เป็ นนักแสดงเป็ นทั้งนักแสดงหลัก นักแสดงลูกคู่ ลูกคู่ร้องรับ นางเอก
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ตั้งแต่การรับว่าจ้างจากเจ้ส
าภาพมาจัดการแสดงตามสถานที่และเวลาที่ได้กาํ หนดตกลงกันไว้ลว่ งหน้า

นักแสดงตลก และคอหนึ่ งคอสอง หัวหน้าคณะคือ ผูท้ ี่ควบคุมและดูแลจัดการคณะลําตัดหวังเต๊ะ

ผูท้ าํ หน้าที่แต่งบทร้องใหม่ หรื อคัดเลือกบทร้องเดิมมาใช้สาํ หรับแสดงลําตัด ผูว้ างบทบาทนักแสดง
แต่ ละคนให้แสดงตามขั้น ตอนที่ ไ ด้ว างไว้ว่า นัก แสดงคนไหนก่ อนแสดงก่ อ นหรื อ หลัง และ

นักแสดงแต่ ละคนจะขับร้ องกลอนเพลงบทใด ขณะแสดงก็เป็ นผูท้ ี่ คอยพลิก แพลงการแสดงให้
สอดคล้องตามสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น หัวหน้าคณะจึงเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญสามารถทํา
ได้ทุกบทบาท ทุกตําแหน่งหน้าที่ และมีหน้าที่แสดงมากกว่านักแสดงคนอื่นทุกคนในคณะ
อนึ่งตําแหน่งหัวหน้าคณะลําตัดหวังเต๊ะคือ นางศรี นวล
ขําอาจ ยังเป็ นผูท้ ี่ผชู้ มรู้จกั หรื อเคยได้ยนิ ชื่อเสียงคู่กบั หวังเต๊ะ ตําแหน่งหัวหน้าคณะจึงมีความสําคัญ
ต่อการแสดงลําตัด เพราะมีส่วนดึงดูดความสนใจจากผูช้ มการแสดงได้เป็ นอย่างดี รวมถึงการว่าจ้าง
งานแสดงจากเจ้าภาพเช่นกัน เนื่ องจากกลุ่มผูช้ มชื่นชอบที่ตวั บุคคล เป็ นพิเศษ สังเกตได้จากการ
แสดงบางครั้งบางสถานที่ ผูช้ มที่รู้จกั หรื อเคยชมการแสดงกับคณะนี้มาก่อนก็จะพึงพอใจเป็ นพิเศษ
ด้วยการปรบมือหรื อให้เงินรางวัลกับหัวหน้าคณะโดยตรง หรื อเมื่อการแสดงเสร็ จ ผูช้ มบางคนก็
คอยให้หัว หน้าคณะผลัดเปลี่ยนเครื่ องแต่งกายเสร็ จ ก่อนแล้ว ก็จ ะเข้าไปคุยกับหัว หน้าคณะด้ว ย
ตัวเอง
3. กลุ่มนักดนตรี
กลุ่มนักดนตรี คื อผูท้ าํ หน้าที่ ใช้เครื่ องดนตรี พร้อมกับทําหน้าที่
เป็ นลูกคู่ร้องรับซึ่งก่อนร้องบทลูกคู่นกั ดนตรี จะต้องขับร้องขึ้นต้นบทลูกคู่ดว้ ยคําว่า “เป๊ กพ่อ” หรื อ
“ชัดช้า” กลุ่มนักดนตรี ประกอบด้วย คนตีกลองรํามะนา จํานวน 4 คน คนตีฉิ่ ง 1 คนหรื อ 2 คน คนตี
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กลองตะโพน 1 คนซึ่งเป็ นคนเดียวกับที่ตีกลองรํามะนา และนักแสดงชายบางคนที่ยงั ไม่มีหน้าที่
แสดงก็จ ะทําหน้าที่ ตี กรับ เพื่อบรรเลงเป็ นทํานองเพลงต่างๆประกอบการแสดงลําตัดของคณะ
หวัง เต๊ ะ ทั้ง นี้ หน้ า ที่ ลู ก คู่ ร้ อ งรั บ ของนั ก ดนตรี นั้น จะทํา หน้า ที่ ค วบคู่ ก ับ การตี เ ครื่ องดนตรี
ประกอบด้วย นอกจากความสามารถทางด้านเครื่ องดนตรี แล้ว นักดนตรี ยงั ต้องมีความสามารถใน
การจดจําบทร้องและจับจังหวะการลงเพลงของนักแสดงแต่ละคนที่จะให้กลองรํามะนาตีรับ อมรา
กลํ่าเจริ ญ(2527: 43) ได้อธิบายถึง การให้จงั หวะรํามะนาว่า “ในตอนแรกๆจะผลัดกันจําต้ นเสียงของ
แต่ ละคนที่ขึน้ เกริ่ นหรื อนําสร้ อย ต่ อมาเมื่อเกิดความเคยชิน เพราะการซ้ อมหรื อการแสดงมากขึน้ ก็
จะมีความคล่องตัว”
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ำ
ส เครื่องดนตรีประกอบการแสดงลํ

ที่ใช้ในการแสดงประกอบจังหวะประเภทเครื่ องตี ได้แก่ กลองรํามะนา ฉิ่ ง กรับ และกลองตะโพน
เครื่ องดนตรี หลักที่ใช้ตลอดการแสดงลําตัด คือ กลองรํามะนา ฉิ่ ง และกรับ โดยมีกลองรํามะนาเป็ น
ตัวนํา ส่วนฉิ่ งและกรับเป็ นส่วนประกอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 กลองรํามะนา

กลองรํามะนาเป็ นเครื่ องดนตรี

หลักที่ใช้แสดงลําตัด มีลกั ษณะเป็ นกลองแขกหน้าเดียวทําจากหนัง ขอบรอบตัวกลองรํามะนาทํา
จากหวายผ่าซีกโยงระหว่างขอบหน้ากับวงเหล็กซึ่งรัดกับขอบล่างของตัวกลอง และมีลิ่ มหลายอัน
ตอกระหว่างวงเหล็ก กับ ตัว รํามะนา เพื่อช่ ว ยเร่ งเสี ยง กลองรํามะนาที่ ใช้แสดงมีจ าํ นวน 4 ลูก
รวมกันเรี ยกว่า “สํารับ” ทําหน้าที่ เป็ นตัวนําการแสดงลําตัด วิธีการตี กลองรํามะนา นักดนตรี จ ะ
นัง่ ขัดสมาธิบนพื้นเวที วางกลองรํามะนาไว้ดา้ นหน้าลําตัว ตัวกลองรํามะนาจะตั้งตรงซึ่งมีผา้ รองอีก
ชั้นหนึ่งสําหรับยึดกลองขณะตีมิให้ตวั กลองเลื่อนหรื อล้ม นักดนตรี จะใช้มือตีสองข้างหรื อข้างเดียว
ขึ้นอยู่กบั จังหวะและทํานองของเพลงที่ ใช้แสดง ลักษณะการตี กลองรํามะนาของนักดนตรี จะมี
กลองรํามะนาใบหนึ่งทําหน้าที่ตีขดั ขึ้นก่อน(ผูต้ ้ งั หลักเสียงนําขึ้นก่อนให้ผตู้ ีกลองรํามะนาที่เหลือตี
ตาม) ส่วนกลองรํามะนาที่เหลือจะตีตาม ตัวอย่างรู ปกลองรํามะนา ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 12 กลองรํามะนา(ภาพขวามือ) และวิธีการตีกลองรํามะนา(ภาพซ้ายมือ) ของคณะหวังเต๊ะ ภาพถ่ายเมื่อ
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วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553

กลองรํ า มะนา  เป็ นเครื่ องดนตรี ชิ ้ น สํา คัญ อัน เป็ น

เอกลักษณ์ของการแสดงลําตัด ตั้งแต่การแสดงลําตัดเริ่ มเข้ามากรุ งเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่ 5
ใช้ตีประกอบการร้องเพลงบันตน แม้ว่าการแสดงลําตัดต่อมาจะไม่มีบทร้องบันตนแล้ว แต่กลอง
รํามะนาก็ย งั เป็ นเครื่ องดนตรี ประกอบหลักสําหรับการแสดงลําตัด เรื่ อยมาจนถึงปั จ จุบัน กลอง
รํามะนาจึงถือเป็ นของสูงสําหรับการแสดงลําตัด ฉะนั้น นักดนตรี กลองรํามะนาจึงต้องมีหลักปฏิบตั ิ
ตนเพื่อความเป็ นสิริมงคล จากการสังเกตและการสัมภาษณ์นักชาย จิเมฆ(2553)ทราบว่า นักดนตรี
จะต้องเก็บกลองรํามะนาไว้ที่ที่เหมาะสม หากกลองรํามะนาวางที่พ้ืนก็ห้ามเดินข้ามกลองรํามะนา
ขณะถือกลองรํามะนาต้องถือให้สูงด้วยการแบกขึ้นบ่า ห้ามหิ ้ ว รวมทั้งขณะใช้กลองรํามะนาแสดง
จะต้องมีผา้ รองก่อนจํานวน 2 ชั้น ชั้นแรกจะใช้ผา้ หรื อพรมขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางแล้วทับด้วยชั้น
ที่สองคือผ้าที่พบั ทบกันจนมีขนาดเล็กกว่าชั้นแรก เพื่อใช้สาํ หรับยึดให้กลองรํามะนาตั้งตรงจะได้
ไม่เลื่อนหลุดหรื อล้มขณะกําลังตีกลองรํามะนา และที่สาํ คัญกลองรํามะนาก็จะอยู่สูงกว่านักดนตรี
และนักแสดง นักชาย จิเมฆ(สัมภาษณ์, 2553) กล่าวเพิ่มเติมว่า “นักดนตรี จะถือว่ ากลองรํามะนาถือ
ว่ าเป็ นเครื่ องดนตรี ที่ช่วยหล่ อเลีย้ งชี วิต จึ งควรรั กษาดูแลอุปกรณ์ ที่ ใช้ สาํ หรั บทํามาหากินทุกชิ ้น ”
ข้อปฏิบตั ิเหล่านี้ยงั เป็ นวีธีการรักษาเครื่ องดนตรี ให้ใช้สอยได้ยาวนานอีกด้วย



คําว่า “รํามะนา” ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์(2515: 77) ได้อธิ บายว่า “รํามะนา เป็ นกลองจากมลายู เข้าใจว่า เวลาตี และ
ร้องเพลงประกอบ พวกมลายูซาํ้ คําอฺรับว่า ร็ อบบะนา แปลว่า พระผูอ้ ภิบาลของเรา บ่อยๆฟังเพี้ยนมาเป็ นรํามะนา”
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3.2 ฉิ่ง

ฉิ่ งมีจาํ นวน 2 คู่ซ่ึงทําหน้าที่เป็ นเครื่ อง

ดนตรี ประกอบจังหวะหลักร่ วมกับการตีกลองรํามะนา
3.3 กรับ

กรั บ มี จ ํานวน 1 คู่ซ่ึ ง ทํา หน้า ที่ เ ป็ น

เครื่ องดนตรี ประกอบจังหวะหลักร่ วมกับการตีกลองรํามะนา
3.4 กลองตะโพน

กลองตะโพนมีจาํ นวน1 ลูก มี

ลักษณะเป็ นกลองสองหน้า ขึงด้วยหนังทั้งสองหน้า หัวและท้ายมีรูปสอบเข้าเล็กน้อย ตรงกลางป่ อง
กลองตะโพนเป็ นเครื่ องดนตรี ที่ทางคณะลําตัดหวังเต๊ะนํามาใช้ตีประกอบจังหวะในช่วงเหตุการณ์
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สื่อสารการร้องตอบโต้ ซึ่งจะมีการแทรกเพลงพื้นบ้านประเภท เพลงฉ่อย หรื ออีแซว

ภาพที่ 13 กลองตะโพนที่คณะหวังเต๊ะใช้แสดง ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554

ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ตีกลองตะโพน คือ ผูท้ ี่ทาํ หน้าเดียวกับการตีกลองรํามะนาจํานวน 1 คน นักดนตรี ก็จะ
ใช้กลองตะโพนเสริ มร่ วมกับกลองรํามะนาหวังเต๊ะได้ริ เริ่ มนําเข้ามาใช้ร่ว มประกอบการแสดง
ร่ วมกับกลองรํามะนา เพื่อเพิ่มจังหวะของเสี ยงกลองให้เหมาะสมกับจังหวะของเพลงพื้นบ้านบาง
เพลง อีกทั้งเป็ นการปรับเปลี่ยนบรรยากาศของการแสดงสนุกสนานยิง่ ขึ้น
4. ลูกคู่ร้องรับ
ลูกคู่ร้องรับในที่น้ ี คือ กลุ่มนักแสดงชาย กลุ่มนักแสดงหญิง และ
กลุ่มนักดนตรี แต่จะทําหน้าที่แตกต่างกับหน้าที่ในกลุ่มนักแสดงชายและกลุ่มนักแสดงหญิง คือ เมื่อ
นักแสดงทั้งสองกลุ่มไม่มีบทบาทเป็ นนักแสดงหลัก นักแสดงลูกคู่ นักแสดงตลก พระเอก นางเอก
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และคอหนึ่งคอสอง ก็จะทําหน้าที่เป็ นลูกคู่ร้องรับ ส่ วนกลุ่มนักดนตรี จะทําหน้าที่เป็ นลูกคู่ร้องรับ
พร้อมกับทําหน้าที่ตีเครื่ องดนตรี
หน้าที่ของลูกคู่ร้องรับ คือ กลุ่มผูท้ าํ หน้าที่ร้องบทลูกคู่ของเพลงลําตัดและ
เพลงพื้นบ้านจํานวน 2 รอบ ลูกคู่ร้องรับจะทําหน้าที่สลับกับนักแสดงหลักเป็ นช่วงๆและเป็ นผูป้ ิ ด
ท้ายการแสดงให้กบั นักแสดงหลักแต่ละคน กลุ่มผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่เป็ นลูกคู่ร้องรับนั้นสามารถจะยืน
หรื อนัง่ ขับร้องก็ได้ และลูกคู่ร้องรับก็ตอ้ งทําหน้าที่ ปรบมือให้จงั หวะ บ้างก็ตีฉิ่ ง ตีกรับประกอบ
จังหวะของกลองรํามะนา เพื่อช่ ว ยสร้ างจังหวะประกอบการขับร้ องบทลูก คู่ให้ค รึ ก ครื้ นยิ่ งขึ้ น
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ความเห็น เกี่ยวกับเรื่ องนีส
้ ว่า “การมีลูกคู่ช่วยร้ องรั บเพื่อเพิ่มนํ้าหนั กของบทเพลงและสานต่ อเนื ้อ

นอกจากการมีลูกคู่ร้ องรั บจะช่ ว ยสร้ างจังหวะสนุ กสนานแล้ว สุ ก ัญญา สุ จ ฉายา(2540: 13)ให้

เพลง”

1.2.2 กลุ่มผู้ชมการแสดง
ผูช้ มการแสดงคือผูท้ ี่มีหน้าที่รับสารบางประการจากนักแสดงบริ เวณหน้าเวทีการ
แสดง เพื่อต้องการรับความสนุกสนานและความบันเทิงจากนักแสดงที่กาํ ลังส่ งสารผ่านการแสดง
บนเวที ซึ่งผูช้ มก็สามารถส่งสารบางประการไปยังนักแสดงได้ตามความต้องการ ผูช้ มการแสดงนั้น
ประกอบด้วย เจ้าภาพ และผูช้ มการแสดง ซึ่งทั้งเจ้าภาพและผูช้ มการแสดงนั้นต่างเป็ นกลุ่มคนที่
อาศัยอยูใ่ นชุมชนใดชุมชนหนึ่งร่ วมกันและอาศัยอยูใ่ นบริ เวณสถานที่ที่คณะลําตัดหวังเต๊ะไปแสดง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.2.2.1 เจ้าภาพ
เจ้าภาพคือผูท้ ี่จา้ งหรื อหาการแสดงลําตัดไปแสดงและเป็ นผูจ้ ่ายค่าแสดง
ให้แก่ค ณะลําตัดหวังเต๊ะ ที่ไปแสดงแต่ละครั้ง จึงเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญคนหนึ่ ง จากการศึกษา
พบว่า เจ้าภาพที่จา้ งการแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะนั้นจุดมุ่งหมายการจ้าง เพื่อต้องการสมโภชหรื อ
เฉลิมฉลองงาน 2 ประเภท คือ งานประเภทเพื่อส่วนรวมและงานประเภทปัจเจกบุคคล งานประเภท
เพื่อส่วนรวมพบจํานวน 3 งานได้แก่ งานห้าธันวามหาราช งานประเพณี ลอยกระทงและงานเทศกาล
ชมปลาโลมาที่ท่าข้าม เนื่องจากทั้ง3งานเป็ นการจ้างของหน่ วยงานรัฐบาลคือองค์การบริ หารส่ วน
เทศบาลและองค์การบริ หารส่วนตําบล ส่วนงานประเภทปัจเจกบุคคลพบจํานวน 2 งาน ได้แก่ งาน
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ทําบุ ญขึ้น บ้านใหม่และงานพระราชทานเพลิงศพ เนื่ องจากทั้งสองงานเป็ นงานที่เจ้าภาพจ้างไป
แสดงที่ครัวเรื อนของตน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมัง่ คัง่ ของเจ้าภาพ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจาก
คนในละแวกใกล้เคียง
นอกจากเจ้าภาพเป็ นผูจ้ ัด หาและจ่ ายเงิ น ค่าจ้างแล้ว ยังเป็ นผูด้ ูแลคณะ
ลําตัดด้วยการเลี้ยงอาหารให้แก่นกั แสดงก่อนขึ้นแสดงซึ่งถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิเมื่อมีแขกมาเยีย่ ม
เยียนถึงบ้านก็จะมีการต้อนรับขับสูด้ ว้ ยการเลี้ยงข้าวปลาอาหารก่อนที่จะเริ่ มต้นแสดง
1.2.2.2 ผู้ชมการแสดง
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บชมการแสดงตามเวลาที่เจ้าภาพได้กาํ หนดขึ้น โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
ผูช้ มการแสดง คือ ผูช้ มที่อาศัยอยู่ในบริ เวณสถานที่ที่คณะหวังเต๊ะแสดง

ผูช้ มการแสดงแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ผูช้ มที่ต้ งั ใจมาชมการแสดงลําตัด กับผูช้ มที่ไม่ได้ต้ งั ใจ

มาชมการแสดงลําตัด กล่าวคือ ผูช้ มที่ต้ งั ใจมาชมการแสดงลําตัดเป็ นผูช้ มที่เจตนามาชมการแสดง
โดยตรง สังเกตจากการเตรี ยมพร้อมจัดหาอุปกรณ์อาทิ เสื่อ ผ้า หรื อ เก้าอี้ และเสื้ อกันหนาว มาชม
การแสดงจนจบการแสดง และผูช้ มที่ไม่ได้ต้ งั ใจมาชมการแสดงลําตัด เป็ นผูท้ ี่ มาร่ ว มกิจ กรรม
ประเพณี หรื องานเทศกาล ผูม้ าซื้อของที่ขายบริ เวณจัดงาน ผูท้ ี่มาขายของ ผูท้ ี่ผ่านมาแล้วหยุดยืนดู
หรื อผูท้ ี่ไม่เคยชมการแสดงลําตัดจริ งๆ เคยแต่ได้ยนิ จากคําบอกเล่า ผูร้ ับชมการแสดงประเภทนี้ ถ้า
การแสดงประทับใจก็จ ะหาที่นั ่ งหรื อยืนดูตลอดจนจบการแสดง แต่ถา้ ไม่ประทับใจก็จะยืนดูสัก
ระยะหนึ่งแล้วก็กลับบ้านของตน ก่อนการแสดงจบ

ภาพที่ 14 ผูช้ มการแสดงมีท้ งั รุ่ นผูเ้ ยาว์และรุ่ นผูใ้ หญ่ ภาพดังกล่าวการแสดงจัดในพื้นที่บริ เวณหน้าบ้านของ
เจ้าภาพ เจ้าภาพจึงจัดที่นงั ่ สําหรับผูท้ ี่มาชม ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552
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1.3 กฎการปฏิสัมพันธ์ (rule for interaction)
กฎการปฏิสมั พันธ์ คือ กฎการสื่ อสารระหว่างผูร้ ่ วมเหตุการณ์ในสถานการณ์สื่อสาร
การวิเคราะห์กฎการปฏิสมั พันธ์จะพิจารณาจากการใช้ภาษา คําพูด และพฤติกรรมในการแสดงออก
ของผูร้ ่ วมเหตุการณ์สื่อสารเพื่อหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุใด ในสถานการณ์สื่อสารการแสดง
ลําตัดแต่ละเหตุการณ์สื่อสารมีกฎการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน สามารถแบ่งกฎการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ เป็ น 3 ฝ่ าย ได้แก่ กฎการปฏิสัมพันธ์ของฝ่ ายผูแ้ สดง กฎการปฏิสัมพันธ์ของฝ่ าย
ผูช้ มการแสดง และกฎการปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างฝ่ ายผูแ้ สดงกับฝ่ ายผูช้ มการแสดง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
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1.3.1 กฎการปฏิสัมพันธ์ของฝ่ ายผู้แสดง

การปฏิ สั ม พัน ธ์ข องฝ่ ายผูแ้ สดงสามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ฝ่ ายได้แ ก่ กฎการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับนักแสดง และกฎการปฏิสัมพันธ์ร ะหว่างนักแสดงกับนักดนตรี
ดังนี้
1.3.1.1 กฎการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างนักแสดงกับนักแสดง จากการศึกษา
พบว่า กฎการปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักแสดงกับนักแสดงนั้นมีกฏการปฏิสมั พันธ์ดงั นี้
1. นักแสดงต้องเชื่อฟังหัวหน้ าคณะและปฏิบัตติ ามหัวหน้ าคณะ
ทั้งนี้ เพราะหัวหน้าคณะเป็ นผูน้ าํ ของคณะลําตัด หวังเต๊ะ ทําหน้าที่กาํ หนดขั้น ตอนการแสดง วาง
ลําดับ และบทบาทหน้าที่ นัก แสดง รู ปแบบการสื่ อ สารการแสดง และเนื้ อหาที่ ใช้แ สดงแต่ ล ะ
เหตุการณ์สื่อสาร เพื่อความเป็ นระบบระเบียบในการควบคุมการแสดง
2. พระเอกและนางเอกจะเป็ นผู้ควบคุ มรายละเอีย ดของการ
แสดงรองจากหัวหน้ าคณะ มีหน้ าที่ควบคุมการแสดงเฉพาะนักแสดงฝ่ ายของตน กล่าวคือ พระเอก
ก็จะควบคุมนักแสดงฝ่ ายชายและนางเอกก็จะควบคุมนักแสดงฝ่ ายหญิง เพื่อให้นักแสดงคนอื่นๆ
ของแต่ละฝ่ ายดําเนินการแสดงตามขั้นตอนที่หวั หน้าคณะได้กาํ หนดไว้ พระเอกนางเอกจะทําหน้าที่
เป็ นผูค้ วบคุมระหว่างที่ตนเองทําหน้าที่เป็ นทั้งนักแสดงหลักและนักแสดงลูกคู่ก็ได้ พระเอกนางเอก
จะใช้วิธีก ารควบคุมการแสดงด้วยการขับร้องกลอนและการใช้ภ าษาพูดเป็ นส่ ว นช่วยเสริ มหรื อ
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แทรกข้อความ เพื่อเปลี่ยนเหตุการณ์สื่อสารการแสดง และบางครั้งก็จะเป็ นผูช้ ่วยต่อเพลงให้หรื อ
ทวนเพลงให้กบั นักแสดงคนอืน่ ๆที่อาจจะลืมเนื้อเพลงขณะแสดง
3. กลุ่มนักแสดงมีพื้นที่ประจําของตน กล่าวคือกลุ่มนักแสดง
ชายต้องนัง่ และยืนแสดงทางด้านขวามือของเวที(ซ้ายมือผูช้ มการแสดง) และกลุ่มนักแสดงหญิงต้อง
นั ่ งและยืน แสดงซ้ายมือของเวที(ขวามือผูช้ มการแสดง) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะความเชื่ อที่ ว่าพื้น ที่
ด้านขวาเป็ นของเพศชายและด้านซ้ายเป็ นของเพศหญิง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช(2543: 61-62)ได้
อธิบายความคิดดังกล่าว โดยขยายความจากบทประพันธ์ในวรรณคดีเรื่ องขุนช้างขุนแผนจากตอน
หนึ่ง ความว่า
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เจ้าลืมนอนซ่ อนพุ่มกระทุ่มตํ่า

เด็ดใบบอนช้อนนํ้ าที่ไร่ ฝ้าย

พี่เคี้ยวหมากเจ้าอยากพี่ยงั คาย

แขนซ้ ายคิดแล้ วเพราะหนุนนอน

...ในสมัยนั้นเขานอนหนุนแขนกัน แขนที่หนุนนั้นจะต้ องเป็ นแขนซ้ าย เพื่อที่จะทิ้ง
ให้ แขนขวาและมือขวามีอิสระที่จะลูบคลําอะไรต่ ออะไรก็ได้...

จากคํา อธิ บ ายดังกล่ า ว ลัก ษณะการนอนผูห้ ญิ ง จะนอนด้า น
ซ้ายมือของผูช้ าย ส่ วนผูช้ ายก็จะนอนด้านขวามือ แขนขวาของผูช้ ายจะต้องปล่อยเป็ นอิสระ เพื่อ
ความปลอดภัยของผูห้ ญิ ง หากมีศตั รู หรื อเหตุ เภทภัยใดผูช้ ายจะใช้มือขวาหยิบอาวุธได้สะดวก
ฉะนั้นผูช้ ายจึงต้องอยูด่ า้ นขวาของผูห้ ญิงเสมอ ทั้งนี้ประเพณี การแต่งงานของไทยก็นิยมให้เจ้าบ่าว
นัง่ และยืนทางด้านขวามือของเจ้าสาว ส่วนเจ้าสาวนัง่ และยืนนัง่ ซ้ายมือของเจ้าบ่าว
ส่ ว นการนั ่ ง ของกลุ่ มนัก ดนตรี จะต้อ งนั ่ งระหว่ า งกลางกลุ่ ม
นักแสดงชายและหญิง เพราะการแสดงนักแสดงหลักและนักดนตรี ตอ้ งอาศัยความใกล้ชิดกันจะทํา
ให้สามารถรับจังหวะเสียงขับร้องและเสียงกลองรํามะนาสลับกันไปมาได้
4. กลุ่มนักแสดงทุกคนต้ องรู้ จักบทบาทหน้ าที่ในการแสดงของ
ตน กล่าวคือ นักแสดงทุกคนต้องสลับกันเป็ นเป็ นนักแสดงหลักและเป็ นลูกคู่ร้องรับ ตามที่หัวหน้า
คณะได้กาํ หนดไว้ และกลุ่มนักแสดงชายและนักแสดงหญิงก็ตอ้ งสลับกันเป็ นผูน้ าํ แต่ละเหตุการณ์
สื่อสารดังนี้ เหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัวนักแสดงชายจะเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นเป็ นผูน้ าํ การแสดงของตน
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ก่อน จนครบตามจํานวนที่หัวหน้าคณะได้กาํ หนดก็จะสลับหน้าที่ให้นักแสดงหญิงทําหน้าที่เป็ น
ผูน้ าํ การแสดงบ้าง แต่เหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้นักแสดงหญิงจะเป็ นผูเ้ ริ่ ม ส่ วนเหตุการณ์
สื่อสารการร้องเกริ่ นหน้ากลองนักแสดงชายจะเป็ นผูน้ าํ การแสดงฝ่ ายเดียว และเหตุการณ์สื่อสาร
การร้องแหล่อวยพรและเหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดงนักแสดงหญิงจะเป็ นผูน้ าํ การแสดงเพียง
ฝ่ ายเดียว
5. นักแสดงสามารถใช้ คาํ และกิริยาต้องห้ ามในการแสดงบนเวที
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การถกผ้านุ่ง และการผลักศีรษะ

ได้ คําต้องห้าม ได้แก่ คําที่ใช้เพื่อการต่อว่าทั้งคําหยาบ คําด่า คําเสียดสี คําประชดประชัน คํากระทบ
กระเทียบ คําสองแง่สองง่าม และคําสาปแช่ง ส่วนกิริยาต้องห้าม ได้แก่ การถ่มนํ้ าลาย การใช้เท้า
6. ถ้ อยคําและกิริยาต้องห้ ามดังกล่าวนักแสดงหญิงจะต้ องเป็ นผู้
เริ่มต้ น ก่ อนนัก แสดงชายจึงจะใช้ ได้ อย่างไรก็ต าม ถ้อยคําและกิริยาดังกล่าวจะเกิ ดขึ้นเฉพาะใน
เหตุการณ์การร้องออกตัว และการร้องตอบโต้เท่านั้น จะไม่ใช้ในเหตุการณ์สื่อสารที่การโหมโรง
กลองรํามะนา การร้องเกริ่ นหน้ากลองและการจบการแสดง เนื่องจากเหตุการณ์สื่อสารการโหมโรง
กลองรํามะนาและการจบการแสดงเป็ นเหตุการณ์สื่อสารประเภทการประกาศซึ่งมีวตั ถุประสงค์แจ้ง
กับผูช้ มโดยตรง ส่ ว นเหตุ ก ารณ์ สื่อสารการร้ องเกริ่ น หน้ากลองมีหัว ข้อการแสดงคื อการสดุ ดี
พระมหากษัตริ ย ์ เพื่อแสดงความเคารพ
1.3.1.2 กฎการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างนักแสดงกับนักดนตรี จากการศึกษา
พบว่า กฎการปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักแสดงกับนักดนตรี น้ นั มีกฏการปฏิสมั พันธ์ดงั นี้
1. นักดนตรีจะต้ องเริ่มตีกลองรํามะนาก่ อนจึงจะเริ่มการแสดง
ลําตัดได้ และนักแสดงก็ตอ้ งรอให้นกั ดนตรี ตีกลองรํามะนาจบก่อนจึงจะเริ่ มการขับร้องได้
2. เมือ่ นักแสดงขับร้ องทอดเสียงลากยาวที่เรียกว่า“การลงเพลง”
นักดนตรีจะต้องรับรู้ว่าต้องทําหน้ าที่ คือ ตีกลองรํามะนา พร้อมกับทําหน้าที่ลกู คู่ร้องรับทั้งช่วยร้อง
รับบทลูกคู่ และช่วยกระทุง้ จังหวะด้วยการแทรกพูดคําว่า “เป๊ กพ่อ หรื อ ชัดช้า” ก่อนลูกคู่ร้องรับจะ
ขึ้นต้นร้องบทลูกคู่ เพื่อเพิ่มจังหวะให้สนุกยิง่ ขึ้น
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3. เมื่อนักแสดงกําลังแสดงการขับร้องแล้วหันมาถามนักดนตรี
นักดนตรี ก็ตอ้ งรับรู้ว่าตนต้องทําหน้าที่ร่วมแสดงด้วย ดังตัวอย่าง
(ต๋ อย)ร้อง:

เอ้ย จะได้อวดเขาหน่อยว่าผมผ็อยมี

ถ้าได้ผมต๋ อยพี่ถือว่าใช้ได้

อย่าเอาผมพี่เลยแม่นวลน้อง

เอาผมคนตีกลองถามว่ าได้ ไหม

(นักดนตรี )พูด:

ไม่ ได้

(ต๋ อย)พูด:

เอาตังไปซื ้อวิ กดิ

(ต๋ อย)ร้อง:
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ผมคนตีกลองเขาก็ไม่ให้

อย่าเอาผมพี่เลยแม่นวลน้อง
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

1.3.2 กฎการปฏิสัมพันธ์ ของฝ่ ายผู้ชมการแสดง

ผูช้ มการแสดงประกอบด้วยเจ้าภาพและผูช้ มการแสดงคนอื่นๆจากการศึกษาพบว่า มี
กฏการปฏิสมั พันธ์ดงั นี้
1.3.2.1 การจองพื้นที่การนัง่ ของผูช้ มหากมีผชู้ มจับจองพื้นที่นั ่ งชมการแสดงด้วย
การวางสิ่ งของบนเก้าอี้ และการปูเสื่อหรื อผ้าวางไว้ ผูช้ มที่มาทีหลังต้องรับรู้ว่าเป็ นพืน้ ที่หา้ ม
1.3.2.2 การล่ว งลํ้ าเข้าไปเขตพื้น ที่ ส่ว นบุ ค คล ผูช้ มการแสดงคนอื่นๆสามารถ
ล่วงลํ้ าเข้าไปในเขตพื้นที่บา้ นเจ้าภาพได้ ถ้าบริ เวณบ้านเจ้าภาพมีการจัดการแสดงเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็ น
ส่วนหนึ่งของพื้นที่การแสดง
1.3.3 กฎการปฏิสัมพันธ์ของฝ่ ายนักแสดงกับผู้ชมการแสดง
ฝ่ ายนัก แสดงกับผูช้ มการแสดงเป็ นกลุ่มชนในสังคมที่ มีวฒั นธรรมเดียวกัน และพูด
ภาษาเดียวกัน ทําให้กลุ่มนักแสดงกับผูช้ มการแสดงสามารถสื่ อสารระหว่างกันเข้าใจ การแสดง
ลําตัดนักแสดงจะทําหน้าที่เป็ นผูส้ ่งสารเพื่อสื่ อความหมายให้กบั ผูช้ มการแสดงจากพฤติกรรมการ
แสดงออกและการใช้ภาษา ส่วนผูช้ มการแสดงก็จะทําหน้าที่เป็ นผูร้ ับสารทั้งเป็ นผูช้ มและผูฟ้ ัง มีกฏ
การปฏิสมั พันธ์ดงั นี้
1.3.3.1 ผู้ชมการแสดงมีสามารถมีส่วนร่ วมกับการแสดงบนเวทีได้ เพราะผูช้ มมี
บทบาทในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของการแสดงบนเวที ผูช้ มการแสดงมีส่วนร่ วมในฐานะเป็ นผูร้ ับสาร
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คือ การชม มากกว่าเป็ นผูส้ ่ งสาร ส่ ว นนักแสดงมีบทบาทเป็ นผูส้ ่ งสารการแสดงไปยังกลุ่มผูช้ ม
อย่างไรก็ตาม ผูช้ มการแสดงมีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์การแสดงร่ วมกับกลุ่มนักแสดงบนเวที
ได้แก่ การปรบมือตามจังหวะเพลง การส่งเสียงหัวเราะ การร่ วมร้องรับเหมือนเป็ นลูกคู่ และการมี
ส่ วนร่ วมลุกขึ้ นร้องรําหรื อยืนชมบริ เวณพื้นที่ดา้ นหน้าติดกับเวที รวมทั้ง สามารถส่ งเสี ยงถ้อยคํา
แทรกการแสดงของนัก แสดงขึ้ นไปบนเวที การแสดงได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการเสี ยมารยาทหรื อ
ขัดจังหวะการแสดง นอกจากนี้นกั แสดงอาจจะขอร้องให้ผชู้ มกระทําสิ่ งหนึ่งสิง่ ใดเพื่อร่ วมแสดงได้
ด้วย เช่น ขอให้ปรบมือ ขอรางวัล เป็ นต้น ผูช้ มการแสดงอาจจะปฏิบตั ิตามก็ได้
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นักแสดงจะใช้คาํ สรรพนามแทนผู
ส ช้ มการแสดง เช่น คุณ ท่าานงท่านผูด้ ูหรื อท่านผูช้ ม ท่านเจ้าภาพ

1.3.3.2 นัก แสดงต้ อ งยกย่ อ งให้ เ กีย รติแ ละแสดงความสนิท สนมกับ ผู้ช มทั้ง นี้

เป็ นต้น หรื อการใช้คาํ เรี ยกลําดับญาติ เช่น คุณพี่ คุณน้า คุณอา การใส่ ชื่อเจ้าภาพโดยตรงแทรกทั้ง
ในบทร้องและคําพูด รวมทั้งการสํารวมกิริยาอาการต่างๆและการแสดงออกอย่างเหมาะสมบนเวที
การแสดง เพื่อแสดงความยกย่องและให้เกียรติผชู้ มการแสดง
สรุ ปได้ว่าองค์ประกอบที่มีลกั ษณะคงที่ทุกเหตุการณ์สื่อสาร ทําให้เห็นภาพรวมของ
การแสดงลําตัดจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และสถานที่ไหน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องคือกลุ่มผูแ้ สดงและกลุ่มผูช้ มการ
แสดง เมื่อการแสดงเกิ ด ขึ้น บนเวที กลุ่มผูแ้ สดงกับกลุ่มผูช้ มการแสดงสามารถสื่ อสารได้เข้าใจ
ตรงกันเพราะมีกฎการปฏิสมั พันธ์อนั เป็ นลักษณะเฉพาะบางประการของสังคมไทยร่ วมกัน
2. องค์ประกอบที่มลี กั ษณะร่ วมกันเฉพาะบางเหตุการณ์
องค์ประกอบที่ มีล ัก ษณะร่ ว มกันเฉพาะบางเหตุ ก ารณ์ หมายถึ ง องค์ป ระกอบที่ มี
ลักษณะบางอย่างปรากฏร่ วมกันบางเหตุการณ์สื่อสาร และมีลกั ษณะบางอย่างปรากฏแตกต่างกัน
บางเหตุ ก ารณ์ เช่ น องค์ประกอบชนิ ด ของเหตุ ก ารณ์ มีลกั ษณะการประกาศปรากฏร่ ว มกัน ใน
เหตุ การณ์ สื่อสารจํานวน 2 เหตุ การณ์ แต่ อีก 3เหตุก ารณ์ไม่มีลกั ษณะการประกาศ เป็ นต้น จาก
การศึกษาผูว้ ิจยั พบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ชนิดของเหตุการณ์ รู ปแบบการสื่ อสาร บรรทัดฐานของ
การตีความและลําดับวัจนกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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2.1 ชนิดของเหตุการณ์(genre)
ชนิดของเหตุการณ์ หมายถึง ภาพรวมของเหตุการณ์สื่อสารว่าประกอบด้วยเหตุการณ์
สื่อสารประเภทใด ชนิดของเหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารมีลกั ษณะร่ วมกัน
และลัก ษณะต่ า งกัน สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การประกาศและการแสดง
ดังต่อไปนี้
2.1.1 เหตุการณ์สื่อสารประเภทการประกาศ

จากการศึก ษาพบ เหตุ ก ารณ์

สื่ อสารประเภทการประกาศที่มีลกั ษณะร่ วมกันจํานวน 2 เหตุก ารณ์สื่อสาร ได้แก่ การโหมโรง
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สามารถแบ่ งออกเป็ น 2สชนิ ด ได้แก่ ชนิ ด การประกาศเปิ ด และชนิ ด การประกาศปิ ด ได้แ ก่

กลองรํามะนา และการจบการแสดง แต่ท้ งั สองเหตุการณ์สื่อสารมีประเภทการประกาศแตกต่างกัน
เหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงกลองรํามะนาเป็ นชนิดการประกาศเปิ ด คือ การประกาศเริ่ มการแสดง
ด้วยการใช้ดนตรี บรรเลง ส่วนเหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดงเป็ นชนิ ดการประกาศปิ ด คือ การ
ประกาศปิ ดการแสดง ด้วยการใช้คาํ พูดและใช้ดนตรี บรรเลง
2.1.2 เหตุการณ์สื่อสารประเภทการแสดง เหตุการณ์สื่อสารประเภทการแสดงที่มี
ปรากฏร่ วมกันจํานวน 4 เหตุการณ์สื่อสาร เรี ยงตามลําดับการแสดง ได้แก่ การร้องเกริ่ นหน้ากลอง
การร้องออกตัว การร้องแหล่อวยพร และการร้องตอบโต้ แต่ละเหตุการณ์สื่อสารจะมีองค์ประกอบ
สําหรับแสดง อาทิ รู ปแบบการสื่อสารที่มีลกั ษณะร่ วมกันและแตกต่างกัน และองค์ประกอบเนื้ อหา
ของการสื่ อสาร วัตถุประสงค์ หัว ข้อที่แตกต่ างกัน ในแต่ ละเหตุ การณ์ สื่อสารซึ่งผูว้ ิจยั จะอธิ บาย
รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบต่อไป
สรุ ปได้ว่า องค์ประกอบชนิ ดของเหตุการณ์ที่ปรากฏแต่ละเหตุการณ์สื่อสารนั้น
เป็ นประเภทการประกาศปรากฏร่ วมกัน 2 เหตุการณ์ซ่ึงแตกต่างจากอีก 3เหตุการณ์ ส่ วนเหตุการณ์
สื่อสารอีก 3 เหตุการณ์ก็เป็ นประเภทการแสดงปรากฏร่ วมกัน
2.2 รู ปแบบการสื่อสาร (message form)
รู ปแบบการสื่อสาร หมายถึง เครื่ องมือและวิธีการสื่ อสารที่ ผรู้ ่ วมเหตุการณ์ ใช้ในการ
สื่อสารการแสดงระหว่างกัน รู ปแบบการสื่ อสารที่ทุกเหตุการณ์สื่อสารมีลกั ษณะร่ วมกัน และบาง
เหตุการณ์สื่อสารมีลกั ษณะแตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า รู ปแบบการสื่ อสารต่างๆที่เกิดขึ้นใน
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สถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดนั้นเป็ นการสื่ อสารการแสดงที่มีรูปแบบการสื่ อสาร 2 ประเภท
ได้แก่ รู ปแบบการสื่อสารโดยใช้วจั นภาษาและการสื่อสารโดยใช้อวัจนภาษา โดยมีกลุ่มผูแ้ สดงทํา
หน้าที่เป็ นผูใ้ ช้ภ าษาทั้งวัจ นภาษาและอวัจนภาษาสําหรับถ่ายทอดการแสดงไปยังกลุ่มผูช้ มการ
แสดง โดยใช้วจั นภาษาเป็ นรู ปแบบการสื่อสารการแสดงหลัก และอวัจนภาษาเป็ นรู ปแบบเสริ มการ
ใช้อวัจนภาษาดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.2.1 รู ปแบบการสื่อสารแบบวัจนภาษา
รู ปแบบการสื่ อสารแบบวัจนภาษาที่ใช้ในการแสดงลําตัด จะใช้วจั นภาษาที่เป็ น
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คือการสื่อสารโดยการขับส
ร้องและการสื่ อสารโดยการพูด ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่สื่อสารโดยใช้วจั นภาษาคือ
ภาษาไทยถิ่นกลาง สามารถแบ่งลักษณะรู ปแบบการสื่อสารโดยใช้วจั นภาษาออกเป็ น 2 รู ปแบบย่อย

กลุ่มนักแสดงชายและหญิง เหตุการณ์สื่อสารที่มีรูปแบบการสื่ อสารโดยใช้วจั นภาษาร่ วมกัน คือ

เหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ่ นหน้ากลอง การร้องออกตัว การร้องแหล่อวยพร การร้องตอบโต้และ
การจบการแสดง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.2.1.1 การสื่อสารการแสดงโดยการขับร้ อง
การสื่อสารการแสดงโดยการขับร้อง การขับร้องเกิดจากการใช้ถอ้ ยคําที่
อาศัยการเคลื่อนที่ของเสี ยงเป็ นลํานํา จังหวะและทํานองนักแสดงชายและหญิง ที่ทาํ หน้าที่เป็ น
นัก แสดงหลัก รวมทั้ง ลูก คู่ร้ องรั บ ถ้อยคําที่ ใช้ข ับร้ องนั้น เกิ ด จากการเรี ยงร้ อยด้ว ยคําประพัน ธ์
ประเภทกลอนต่างๆที่มีรายละเอียดของเนื้อหาแตกต่างกัน แล้วอาศัยวิธีการขับร้องเป็ นเพลง ทําให้
เกิดเนื้อร้องต่างๆสําหรับแสดงลําตัด เหตุการณ์สื่อสารที่ใช้การขับร้องเป็ นรู ปแบบหลัก ร่ วมกัน
จํา นวน 3 เหตุ ก ารณ์ คื อ การร้ องเกริ่ น หน้ากลอง การร้ องออกตัว และการร้ อ งตอบโต้ ส่ ว น
เหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดงใช้เป็ นรู ปแบบเสริ ม รู ปแบบการสื่อสารโดยการขับร้องอาจ
จําแนกรายละเอีย ดวิธีก ารสื่ อสารการแสดงออกเป็ น 3 ประเด็น ได้แก่ วิธีก ารเตรี ยมพร้ อมการ
ขับร้อง เพลงที่ใช้ในการขับร้อง และการใช้เทคนิคหรื อวิธีการขับร้องเฉพาะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ลํานํา คือ ความสั้นยาวเบาแรงของเสี ยง (วิชา เชาว์ศิลป์ , 2543: 12 )จังหวะคือ ระยะที่สมํ่าเสมอ,ระยะที่กาํ หนด
ไว้เป็ นตอนๆเช่น เพลงจังหวะช้า จังหวะเร็ ว(ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2544: 298) ทํานอง คื อระบบเสี ยงสู งตํ่าซึ่ งมี จงั หวะสั้นยาว
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2544: 527)


รู ปแบบหลักคือรู ปแบบการสื่ อสารที่ตอ้ งปรากฏใช้แสดงทุกครั้ง



รู ปแบบเสริ มคือรู ปแบบการสื่ อสารที่ไม่ตอ้ งปรากฏใช้แสดงทุกครั้ง
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1. วิธกี ารเตรียมพร้ อมการขับร้ อง
วิธีการเตรี ยมพร้ อมการขับร้อง จากการศึกษาผูว้ ิจ ัยพบว่า มีวิธี
เตรี ยมพร้อม 2 ลักษณะ ได้แก่ การท่องจํากลอนและการด้นกลอนสด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การท่ องจํากลอน

การท่องจํากลอนเป็ นวิธีที่เกิด

จากการเตรี ยมคํากลอนที่มีเนื้อร้องต่างๆไว้ล่วงหน้า กล่าวคือ เนื้อร้องที่ใช้แสดงเกิดจากการแต่งขึ้น
ก่อนล่วงหน้า แล้วให้นกั แสดงท่องจําเป็ นทํานองเพลงเป็ นบทๆก่อนนํามาใช้แสดงจริ ง การขับร้อง
ที่เกิด จากการท่ องจํากลอนจะทําให้ถอ้ ยคําและเนื้ อหาสละสลวยและมีความหมายดี และช่ วยทํา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
สยงร้องเพียงอย่างเดียวกับใช้เสียงขับร้องประกอบกับเครื่องดนตรี และไม่
การขับร้องนี้จะมีท้ งั เน้นเสี
นํ้ าเสียงที่ขบั ร้องต่อเนื่องและไพเราะ ทั้งนี้ ลักษณะเสียงที่ขบั ร้องจะคล้ายกับการร้องกึ่งพูด เพราะ

นิยมการพูดแทรก ยกเว้นผูแ้ สดงจะหยุดจังหวะการขับร้องเอง การขับร้องลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะใช้
เพื่อนําเสนอเนื้ อหาสาระมากกว่าการขับร้ องเพื่อสร้างความตลกขบขัน เช่น เนื้ อหาเกี่ ยวกับการ
อวยพร การแนะนําตน การทักทาย การสดุดี การสอน การเชิญชวน เป็ นต้น นักแสดงจะใช้วิธีการ
ขับร้องแบบท่องจํากลอนเมื่อต้องขับร้องเพียงคนเดียวทีละหลายบทต่อเนื่องกัน
วิธี ก ารท่ องจํา กลอนสามารถใช้ส ลับ กัน ขับ ร้ อ งของ
นักแสดงจํานวน 2 คน หรื อ 4 คนก็ได้ โดยจะผลัดกันขับร้องทีละวรรค ลักษณะการขับร้องคล้ายกับ
การโต้เป็ นคู่เดี่ยว ได้แก่ ชายกับชาย ชายกับหญิง หญิงกับหญิง และโต้คู่สอง ได้แก่ ชาย2คน กับ
หญิง 2คน อย่างไรก็ตาม การท่องจํากลอนนี้จะทําให้การแสดงลําตัดมีความสมจริ งทั้งจังหวะรับ-ส่ ง
คํากลอนในการโต้ตอบ จังหวะเว้นวรรคคําร้องทําทีเหมือนนึ กคํากลอนคล้ายกับการเลียนแบบด้น
กลอนสด จังหวะหยุดพูดแทรกขับร้อง รวมทั้งถ้อยคําที่พูดคล้ายกับคิดขึ้นทันทีทนั ใด เหมือนการ
แสดงสดทําให้การแสดงนั้นมีความเป็ นธรรมชาติท้ งั ที่เป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนแสดงจริ ง
1.2 การด้ นกลอนสด

การด้น กลอนสดคื อ

การคิ ด หาถ้อยคําอย่างฉับพลัน ขณะขับร้ องจริ งๆ โดยอาศัยเค้าโครงกลอนของบทร้ องเดิ มแล้ว
ปรับเปลี่ยนถ้อยคําบางคําหรื อบางวรรคใหม่ทาํ ให้การขับร้องจะมีหยุดสะดุดคําเพราะนึกคํากลอนที่


การร้ องกึ่งพูด คื อลัก ษณะการขับร้ องประสานเสี ยงต่อเนื่ องกันในแต่ละวรรค แต่ล ะบาทและแต่ละบท
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิชา เชาว์ศิลป์ (2543)ศึกษาเรื่ องทํานองเพลงลําตัดและเพลงพื้นบ้านอื่นๆที่ปรากฏในลําตัดนั้น พบว่า
ลักษณะการขับร้องบทร้องที่มีลกั ษณะของการเคลื่อนที่ระดับเสี ยงทั้งเป็ นทํานองและไม่เป็ นทํานอง ว่าเป็ นบทพูดกึ่งร้อง
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จะต่อไม่ทนั แต่บงั คับการลงเสียงสัมผัสท้ายบาททุกบาทมากกว่าสัมผัสระหว่างวรรค โดยเฉพาะผู้
ที่ทาํ หน้าที่เป็ นคอสองจะต้องใช้วิธีด ้น กลอนสดให้เสี ยงท้ายบาทสัมผัสกัน ทําให้ค าํ กลอนที่ ใช้
ขับร้องไม่สละสลวย วิธีการด้นกลอนสดจะนํามาใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงสถานที่ที่ไปแสดงในแต่
ละครั้งและเจ้าภาพ หรื อบางครั้งก็ใช้วิธีการด้นกลอนสดเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้า การ
ด้นกลอนนี้ จะใช้สาํ หรับแทรกกับการเลียนแบบด้นกลอน หากคิดคํากลอนไม่ทนั ก็จะใช้การพูด
แทรกเข้ามาช่วย การขับร้องแบบด้นกลอนสดนี้ มกั ใช้เพื่อสร้างมุกตลกและเรี ยกเสี ยงหัวเราะของ
ผูช้ มการแสดง เนื่องจากผูช้ มการแสดงมักจะรู้สึกตื่นเต้นและลุน้ กับนักแสดงว่าจะสามารถต่อกลอน
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ได้หรื อไม่ การขับร้องด้นกลอนสดจะปรากฏใช้ในการขับร้องเพลงพวงมาลัย ดังตัวอย่าง

บทร้อง(เดิม):
(กลอนด้นสด)

คอหนึ่ง: (ปรี ชา)

คอสอง: (ต๋ อย)

เพลงพวงมาลัยมันก็ตอ้ งด้น

เราสามสี่ คนช่วยกันได้ไหม

งั้นฉันขึ้นต้นพี่ต๋อยเป็ นคนต่อ

เอ่อยังงั้นก็มึงวางใจ

ที่อบตกลางแดดนครสวรรค์

พูดแทรก: “เอาอี กที ดิ”

อบตกลางแดดนครสวรรค์

เชิญท่านทั้งหญิงชาย

ห้าธันวามหาสวัสดิ์

คนไทยทั้งชาติร่วมอวยชัย

แปดสิ บสองพรรษามหาราช

บันทึกประวัติศาตร์ ชาติไทย

ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกอบต

ชื่อท่านหนอคุณธงชัย (พูดแทรก: กูจาํ ได้ )

คุณธงชัยสี สด

ท่านมีความสา-มา-รดนะบอกให้

(พูดแทรกด้ นสด): แกนี่ ภาษาไทยเรอะ

มันก็ความสามารถนั่นแหละ

กลอนรดเรอะ

ก็สีสด

ตรงตัว

กูเรี ยนมา

แหม พี่ ฉันเทพ
(ร้องต่อ)

คุณธงชัยสี สด

(พูดแทรก: กูอายเขา ไม่ ต้องซํ้าก็ได้ )

บทร้อง(เดิม):

ให้เราได้มาเจอะกับแม่ฝ่ายหญิง

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูห้ ญิงคนไหน
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)



การลงเสี ยงสัมผัสท้ายบาททุกบาท คือคําท้ายบาททุกบาทจะลงท้ายด้วยเสี ยงสระและเสี ยงพยัญชนะเดียวกัน
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2. เพลงที่ใช้ สื่อสารการแสดงลําตัด
เพลงที่ใช้ในการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะ จากการศึก ษา
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทได้แก่ เพลงลําตัด เพลงพื้นบ้านและเพลงไทยเดิม ซึ่งเพลงทั้ง3
เพลงนั้ นจะมี ล ัก ษณะทํา นองเพลงที่ แ ตกต่ า งกัน แม้ว่ า จะแต่ ง ด้ว ยกลอนชนิ ด เดี ย วกัน คื อ
กลอนหัวเดียวสุกญั ญา สุจฉายา(2543: 8) ทําให้ทราบว่า
การใช้กลอนเดียวกันสามารถย้ายร้องได้หลายทํานอง ดังจะพบว่าพ่อเพลงแม่เพลง
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ใช้กลอนชุดเดียวกันร้องได้ท้ งั เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรื อ เพลงระบําบ้านนา เป็ นต้น เพียงแต่จับ
จังหวะของแต่ละเพลงให้ได้เท่านั้นก็สามารถยักย้ายกลอนร้องแตกต่อไปได้ทุกเพลง

เพลงที่ปรากฏใช้ขบั ร้องในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารที่ใช้ร่วมกันและแตกต่างกัน มี
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 เพลงลําตัด เพลงลํา ตัด เป็ นเพลงที่ ใช้ข้ ึ นต้น การ
แสดงลําตัดด้วยวิธีการขับร้องเดี่ยวและคู่ของนักแสดงหลักชายและหญิง เพลงลําตัดจะขับร้องคราว
ละวรรค คราวละบท และหลายบทก็ได้ เมื่อจบเนื้ อความหนึ่ งจะต้องเอื้อนลงเพื่อให้ลูกคู่ร้องรั บ
คราวหนึ่งหรื อที่เรี ยกว่า “การลงเพลง” การขึ้นต้นและลงท้ายของ กล่าวคือ เพลงลําตัดจะขึ้นต้นด้วย
บทสร้อยเพลงของนักแสดงหลักก่อน และลงท้ายด้วยบทลูกคู่ของลูกคู่ร้องรับ เพลงลําตัดเกิดจาก
การท่องจํากลอนก่อนขึ้นแสดงอาจมีการด้นกลอนสดแทรกได้ คําประพันธ์ที่ใช้ในเพลงลําตัด คือ
กลอนหัวเดียวและกลอนสุภาพ ซึ่งมีลกั ษณะเฉพาะทั้งการเรี ยบเรี ยงคํา มีการแบ่งวรรค แบ่งจังหวะ
การรับ-ส่ งสัมผัสที่แน่ นอน รวมทั้งวิธีการขับร้องที่เป็ นลักษณะเฉพาะของการแสดงลําตัดได้แก่



เพลง หมายถึง สําเนียงขับร้อง,ทํานองดนตรี ,กระบวนวิธีการรําดาบรําทวนเป็ นต้น,ชื่อร้องแก้กนั มี ชื่อต่ างๆ เช่ น
เพลงปรบไก่ เพลงฉ่อย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542, 2546 :799) ในงานวิจัยฉบับนี้ ผวู้ ิจัยใช้คาํ ว่า เพลง หมายถึ ง
สําเนียงการขับร้องและทํานองดนตรี ที่แตกต่างกัน


กลอนหัวเดียว คือ คํากลอนที่ทา้ ยบาทแต่ละบาท( 1บาท มี 2 วรรค คือ วรรคหน้ากับวรรคหลัง ท้ายบาท คื อ
วรรคหลัง)จะลงท้ายด้วยเสี ยงสระและเสี ยงพยัญชนะท้ายเสี ยงเดียวกัน เช่น ลงท้ายด้วยเสี ยงสระอา ก็จะเรี ยกว่า กลอนลา ลงท้าย
ด้วยเสี ยงสระอี ก็จะเรี ยกว่า กลอนลี ลงท้ายด้วยเสี ยงสระอะ และเสี ยงพยัญชนะ /น/ ก็จะเรี ยกว่า กลอนลันหรื อลานก็ได้ เป็ นต้น
เนื่ องจากกลอนหัวเดียวจะไม่บงั คับรู ปสระสั้นหรื อยาว
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กลอนเดินสิบ กลอนเดินแปด กลอนโขยกและกลอนสร้อยเพลง (ผูว้ ิจยั จะอธิบายฉันทลักษณ์ของ
กลอนเพลงลําตัดในบทที่ 4) การขับร้องเพลงลําตัดจะมีท้ งั การขับร้องประกอบจังหวะของดนตรี
และการขับร้องไม่ประกอบดนตรี หากขับร้องไม่ประกอบดนตรี จะเรี ยกว่า “การเดินเนื้อเรี ยบ”
เมื่ อ พิ จ ารณาเพลงลํา ตั ด ที่ ใ ช้ ข ับ ร้ อ งและจากการ
สัมภาษณ์นางศรี นวล ขําอาจ(2553) สามารถแบ่งโครงสร้างของเพลงออกเป็ น 3 ส่วนหลักได้แก่ บท
สร้อยเพลง บทร้องและบทลูกคู่ กล่าวคื อ บทสร้อยเพลงจะเป็ นบทนํา บทร้องจะเป็ นบทตามที่ มี
เนื้อหาสื่อสารที่สาํ คัญ บทร้องนี้จะต้องสัมพันธ์กบั บทสร้อยเพลง คือ คําสุ ดท้ายของบทสร้อยเพลง
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เพลงบทใดด้วยกลอนไลส
บทร้องก็ตอ้ งเป็ นกลอนไล เช่นเดียวกัน จนกระทัง่ จบความตอนหนึ่ ง จึง

กับคําสุดท้ายบาทแรกของบทร้องจะต้องใช้กลอนหัวเดียวชนิ ดเดียวกัน อาทิ หากขึ้นต้นบทสร้อย
จะเปลี่ย นบทสร้ อยเพลง อีกทั้งเนื้ อหาของบทสร้ อยเพลงกับบทร้องอาจจะมีเนื้ อหาสัมพันธ์ก ัน

หรื อไม่ก็ได้ โครงสร้างทั้ง3 ส่วนหลักดังกล่าวรวมกันเรี ยกว่า 1 ลํา หรื อลําร้องของนักแสดงแต่ละ
คนจะใช้เมื่อขับร้องเพลงลําตัด ดังแผนผังโครงสร้างลําร้องนี้

บทสร้อยเพลง

บทลูกคู่

บทร้อง

บทลูกคู่

ภาพที่ 15 แผนผังโครงสร้างลําร้องของเพลงลําตัดที่ใช้แสดงลําตัด

จากแผนผังดังกล่ าว นัก แสดงแต่ ล ะคนจะขึ้ น ต้น การ
ขับร้องด้วยบทสร้อยเพลงเป็ นบทนําที่นักแสดงหลักหรื อผูเ้ ป็ นต้น บทแต่ละคนใช้ขบั ร้องก่อน 1
ครั้งไม่ประกอบเสียงดนตรี แล้วจะมีลกู คู่ร้องรับทวนซํ้ าบทสร้อยเพลงเดิมจํานวน 2 รอบในจังหวะ
ทํานองเสียงเดียวกับผูเ้ ป็ นต้นบทแต่จะมีการใช้เสี ยงดนตรี ประกอบคือ กลองรํามะนา ฉิ่ งและกรับ
ซึ่งจะเรี ยกบทนี้ว่า “บทลูกคู่” การขับร้องบทลูกคู่น้ ี ก่อนขับร้องกลุ่มนักดนตรี จะร้องรับบทสร้อย
เพลงด้วยการขึ้นต้นด้วยคําว่า “เป๊ กพ่อ” หรื อ “ชัดช้า”ก่อน เพื่อช่วยกระทุง้ หรื อสอดจังหวะเพลงใน
บทลูกคู่เพื่อสร้างจังหวะให้ครึ กครื้ นขึ้น จากนั้นผูเ้ ป็ นต้นบทคนเดิมก็จะขับร้องต่อด้วยบทร้องที่แต่ง


คําว่า กลอนเดินสิ บ กลอนเดินแปด และกลอนโขยก เป็ นคําที่หัวหน้าคณะลําตัดหวังเต๊ะใช้เรี ยกชื่ อ เมื่ อจะ
ขับร้องเพลงลําตัด (นางศรี นวล ขําอาจ: สัมภาษณ์, 2553)
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ด้วยกลอนเพลงลําตัดทั้ง 3 ชนิ ดได้แก่ กลอนเดินสิ บ กลอนเดินแปดและกลอนโขยก การขับร้อง
กลอนทั้ง 3 ชนิดนี้อาจจะขับร้องเรี ยงเป็ นลําดับคือ กลอนเดินสิ บ กลอนเดินแปดและกลอนโขยก
หรื อไม่ก็ได้ และอาจจะไม่ขบั ร้องกลอนชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้เช่นกัน ขณะขับร้องกลอนเพลงทั้ง 3
ชนิด ลูกคู่ร้องรับสามารถขับร้องบทลูกคู่ค นั ่ บทร้องเป็ นระยะๆ เมื่อผูเ้ ป็ นต้นบทร้องลงกลอนด้วย
การขับร้ องลากเสี ยงยาวในบาทสุ ดท้ายของ บทร้องนั้น ๆหรื อเรี ยกอย่างว่า “การลงเพลง” เพื่อ
เปลี่ยนจังหวะ เปลี่ยนทํานองเพลงหรื อกล่าวถึงเนื้ อหาใหม่ๆ ลูกคู่ร้องรับจะสามารถจะรับรู้ว่าต้อง
ทําหน้าที่ขบั ร้อง และลูกคู่ร้องรับก็จะทําหน้าที่ปิดท้ายลําร้องถือเป็ นการสิ ้ นสุ ดลําร้องของนักแสดง
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เรี ยกว่า “การเดินเนื้อลําตัส
ด” ถ้าขับร้องเฉพาะกลอนเดินสิ บและกลอนเดินแปดจะเรี ยกว่า “การเดิน

หลักแต่ละคน การขับร้ องลําร้องในเพลงลําตัดนี้ จากการสัมภาษณ์ นางศรี นวล ขํา อาจ(2552) จะ

เนื้ อเรี ยบ” เนื่ องจากเป็ นการขับร้องไม่ประกอบเครื่ องดนตรี ส่วนกลอนโขยกจะเป็ นการขับร้อง

ประกอบเครื่ องดนตรี
ตัวอย่าง เนื้อร้องจํานวน 1 ลําที่นกั แสดงแต่ละคนจะใช้ขบั ร้องเมื่อต้องออกมาแสดงตัว
ในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว กลอนหัวเดียวที่ใช้ คือ กลอนลี ดังนี้
เริ่มต้ น บทสร้ อยเพลง(ผูร้ ้องต้นบท):

ครื นครื้ นเครง

เสนาะวังเวงคล้ายเพลงดนตรี

วิเวกกังวานแว่วหวานคําวร นิ ่ งนัง่ ฟังกลอนเชิงสุ นทรวาที
บทลูกคู่(ลูกคู่ร้องรับ):

ชะช่า

ครื นครื้ นเครง

เสนาะวังเวงคล้ายเพลงดนตรี (ร้องซํ้ า2รอบ)

วิเวกกังวานแว่วหวานคําวร(ร้องซํ้ า2รอบ) นิ ่ งนัง่ ฟังกลอนเชิงสุ นทรวาที
(ร้องซํ้ าทั้งบท2รอบ)
บทร้ อง(ผูร้ ้องต้นบท):
(กลอนเดินสิ บ)

เชิญท่านชมลําตัดแบบนิทรรศนาการ เป็ นศิลปะพื้นบ้านอยูม่ านานจนถึงเดี๋ยวนี้
.................................................

(กลอนเดินแปด) ขอสั ่ งสอนวอนไหว้ไว้เสี ยด้วย

.......................................................
ที่กาํ ลังสวยกําลังงามสิ บสามสิ บสี่

อย่ากรี ดกรายย้ายอกยกผ้าห่ม

อย่าเสยผมกลางทางหว่างวิถี

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

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

(ลงเพลงใช้กลอนเดินสิ บ) :
ท่านสั ่ งสอนตอนเป็ นสาวฟังเรื่ องราวดีหรื อร้าย คราวนี้คอยฟังต่อไปตอนเมื่อได้สามี
บทลูกคู่(ลูกคู่ร้องรับ): ชะช่า ครื นครื้ นเครง

เสนาะวังเวงคล้ายเพลงดนตรี(ร้องซํ้ า2รอบ)
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วิเวกกังวานแว่วหวานคําวร(ร้องซํ้ า2รอบ) นิ ่ งนัง่ ฟังกลอนเชิงสุ นทรวาที(ร้องซํ้ าทั้งบท2รอบ)
บทร้ อง(ผูร้ ้องต้นบท):
(กลอนโขยก)

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

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

ทั้งนี้ตอ้ งดู

เรื่ องคู่รักใคร่

ศึกษานิสัย

เสี ยให้ถว้ นถี่

ผูช้ ายมีสิทธิ

อย่าคิดสั้นสั้น

หาเมียเชื่อมัน่

ตามวรรณคดี

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

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

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

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

(ลงเพลงใช้กลอนเดินสิ บ) :
ขอวิงวอนตอนสุ ดท้ายเพื่อเพื่อนชายทุกทุกท่าน จะหาคู่อยูร่ ่ วมกันเลือกกันตามวรรณคดี
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ปิ ดท้ าย บทลูกคู่(ลูกคู่ร้องรับ): ชะช่า ครื นครื้ นเครง

เสนาะวังเวงคล้ายเพลงดนตรี (ร้องซํ้ า2รอบ)

วิเวกกังวานแว่วหวานคําวร(ร้องซํ้ า2รอบ) นิ ่ งนัง่ ฟังกลอนเชิงสุ นทรวาที(ร้องซํ้ าทั้งบท2รอบ)
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

ทั้ง นี้ เพลงลํา ตั ด จะใช้ข้ ึ นต้ น การแสดง เริ่ มตั้ งแต่
เหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ่ นหน้ากลอง การร้องออกตัวและการร้องตอบโต้ปรากฏใช้เพลงลําตัด
ร่ วมกัน เหตุการณ์สื่อสารการร้ องตอบโต้น้ ันจะใช้เพลงลําตัดในเหตุ การณ์ สื่อสารย่อยจํานวน 6
เหตุการณ์ได้แก่ การร้องเกี้ยว การร้องแก้เกี้ยว การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้องด่า และการร้องด่า
ตอบ ทั้งนี้ เนื้ อหาที่ปรากฏใช้ในเพลงลําตัดนั้นมักเป็ นเพลงที่กล่าวถึงเรื่ องทัว่ ๆไป อาทิ การสดุดี
พระมหากษัตริ ย ์ การทักทาย การแนะนําตัว การเชิญชวน การขออภัย เป็ นต้น รวมทั้งการทักทาย
กับนักแสดงด้วยกันเองเพื่อให้ท้ งั นักแสดงและผูช้ มเริ่ มคุน้ เคยกัน ก่อนที่นักแสดงทั้งฝ่ ายชายและ
ฝ่ ายหญิงจะผลัดกันโต้ตอบปะคะคารม ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสี แล้วนักแสดงทั้งฝ่ ายชาย
และฝ่ ายหญิงก็จะใช้เพลงลําตัดเกริ่ นนํากันเองไปมา ทั้งการเกี้ยว การว่า การด่า เป็ นต้น
2.2 เพลงพืน้ บ้ าน

เพลงพื้นบ้านในงานวิจยั ฉบับ

นี้คือเพลงพื้นบ้านที่ปรากฏใช้ขบั ร้องในการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะ มีจาํ นวน 4 เพลง ได้แก่
เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่ อย เพลงอีแซว และเพลงแหล่ เพลงทั้ง4 ชนิ ดนั้นมีท่ว งทํานองการขับร้อง
แตกต่างกันของเพลงแต่ละชนิด และเป็ นเพลงที่ใช้ขบั ร้องต่อจากเพลงลําตัด เนื้ อร้องๆต่างในเพลง
พื้นบ้านนั้นส่วนใหญ่แต่งด้วยกลอนประเภทกลอนหัวเดียว ยกเว้นเพลงแหล่จะแต่งด้วยกลอนสุภาพ
(ผูว้ ิจยั จะอธิบายฉันทลักษณ์ของกลอนที่ใช้ในเพลงพื้นบ้านในบทที่ 4) เมื่อพิจารณาเพลงพื้นบ้านทั้ง
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4 ชนิดที่ใช้แสดงลําตัด พบว่า สามารถแบ่งโครงสร้างลําร้องของเพลงพื้นบ้านทั้ง4 ชนิ ด ออกเป็ น 2
ส่วนซึ่งมีลกั ษณะเหมือนกันได้แก่ บทร้องและบทลูกคู่ ดังแผนผังนี้
บทร้อง

บทลูกคู่

ภาพที่ 16 แผนผังโครงสร้างลําร้องของเพลงพื้นบ้านที่ใช้แสดงลําตัด
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ของนักแสดงหลักหรื อผูเ้ ส
ป็ นต้นบท แล้วมีบทลูกคู่เฉพาะของเพลงพื้นบ้านแต่ละเพลงขับร้องแทรก

จากแผนผังดังกล่าว เพลงพื้นบ้านที่ใช้แสดงลําตัดนั้นจะขึ้นต้นเพลงด้วยบทร้องอ

เป็ นระยะจนกระทัง่ จบเพลงก็จะปิ ดท้ายแต่ละเพลงด้วยบทลูกคู่ ยกเว้นเพลงแหล่จะมีเพียงบทร้อง
เท่านั้น รายละเอียดของเพลงพวงมาลัย เพลงฉ่อย และเพลงอีแซว ดังนี้
2.2.1 เพลงพวงมาลัย เพลงพวงมาลัย ที่ค ณะ
หวัง เต๊ะ นํา มาใช้แ สดงลําตัด นั้น นัก แสดงหลัก จะใช้ข ับ ร้ องสลับกัน คนละวรรค มี ก ารปรั บ
รายละเอียดของเพลงบางประการ กล่าวคือ ลักษณะของเพลงพวงมาลัยนั้นจะขึ้นต้นบทร้องด้วยคํา
ว่า “เอ้อระเหยลอยมา” ลงท้ายด้วยคําว่า “เอย” แต่การแสดงลําตัดกลอนเพลงพวงมาลัยนั้นจะไม่ได้
ขึ้นต้นด้วยคําว่า “เอ้อระเหยลอยมา” แต่นาํ ไปไว้ในบาทที่สามของบทร้องเพื่อส่ งบทให้ลกู คู่ร้องรับ
ใช้ขบั ร้องเป็ นบทลูกคู่ ดังตัวอย่าง
บทร้อง : ดอกจําปี ศรี จาํ ปาผัดหน้านวลนวล

ยามเย็นยามเย็นยียวนชวนกันเล่นมาลัยเอย

เอ้ อระเหยลอยมา

ตอนนี้จะว่ากันเป็ นพวงมาลัย

บทลูกคู่ : เอ้อระเหยลอยมา

ตอนนี้จะว่ากันเป็ นพวงมาลัย

และในบาทสุดท้ายของบทร้องเพลงพวงมาลัยนี้จะมีคาํ ว่า “พวงเอ๋ ยมาลัย” หรื อ “คนพวงมาลัย”
คณะหวังเต๊ะจะเปลี่ยนเป็ นคําว่า “ให้มนั สิ ้ นห่วงเรื่ องพวงมาลัย” แทน เพื่อแจ้งให้กบั ผูช้ มการแสดง
และนักแสดงทราบว่าจบเพลงพวงมาลัย แต่ส่วนที่คงไว้ของเพลงพวงมาลัย คือ คําสุดท้ายในวรรค
สุดท้ายของบทเพลงจะลงท้ายด้วยคําว่า “เอย” ดังตัวอย่าง
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บทร้อง: ลูกแมวอาบนํ้ าพี่ต๋อยฟอกสบู่
ให้มนั สิ ้ นห่วงเรื่ องพวงมาลัย
บทลูกคู่ : เอ้อระเหยลอยมา

ถูถูทวั ่ ร่ างกาย
คนตีกลองไปลูกคู่เอย
ตอนนี้จะว่ากันเป็ นพวงมาลัย

เพลงพวงมาลัยผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ขบั ร้องก็คื อนักแสดงชายจํานวน 2 คนผูท้ ี่ขบั ร้อง
ประจํา คือ ปรี ชากับต๋ อย ทั้งสองคนจะผลัดกันขับร้องคนละวรรคจนกระทัง่ จบเพลง โดยคนแรกจะ
ทําหน้าที่เป็ นคอต้นหรื อคอหนึ่งและคนที่สองทําหน้าที่เป็ นคอสอง เพลงพวงมาลัยนี้ จะใช้เพื่อแจ้ง
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จุดประสงค์เกี่ยวกับสถานที่ที่คณะเดินทางไปแสดงแต่ละครั้ง โดยจะอาศัยเค้าโครงจากกลอนบท
เดิมแล้วเปลี่ยนถ้อยคําบางคําด้วยการด้นกลอนสดแทรก ดังตัวอย่าง
บทร้อง

คอหนึ่ง:

คอสอง:

เพลงพวงมาลัยมันก็ตอ้ งด้น

เราสามสี่ คนช่วยกันได้ไหม

งั้นฉันขึ้นต้นพี่ต๋อยเป็ นคนต่อ

เอ่อยังงั้นก็มึงวางใจ

มาเล่ นลําตัดกันที่สมุทรปราการ

เชิญทุกท่านตามอัธยาศัย

ขอขอบพระคุณทางคณะเจ้าภาพ

โปรดทราบครับเจ้าภาพใหญ่

ให้มีลาํ ตัดในรั้วบ้าน

สุ ขสันต์ท้ งั หญิงชาย

มาร่ วมสนุกกันในซอยเจ็ด

ขอให้ทาํ อะไรสําเร็ จทุกเรื่ องไป
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัวอย่างข้างต้น วรรคในคํากลอนที่ขีดเส้นใต้คือคํากลอนที่นกั แสดงด้นกลอน
สดจริ ง ได้แก่ “มาเล่นลําตัดกันที่สมุทรปราการ” และ “มาร่ วมสนุกกันในซอยเจ็ด”
งานวิจยั ครั้งนี้พบการนําเพลงพวงมาลัยมาขับร้องในการแสดงลําตัดทุกครั้ง จึงถือ
ได้ว่าเป็ นเพลงหลักคณะหวังเต๊ะนํามาใช้แสดงร่ วมกับเพลงลําตัด ทางคณะลําตัดนําเพลงพวงมาลัย
มาใช้แทรกกับ เพลงลําตัด เพื่อใช้สําหรั บร้ องเกี้ ย วฝ่ ายหญิ งที่ มีเนื้ อหาทั ่ ว ไป หลังจากนั้น ก็จ ะ
เปลี่ยนเป็ นการดําเนินการแสดงด้วยการผูกเป็ นเรื่ องราวสั้นๆตั้งแต่ชายกับหญิงได้พบกันที่บา้ นโดย
ใช้เพลงฉ่อยและเพลงอีแซว


นายปรี ชา เอี่ยมสักขี(สัมภาษณ์, 5 ธันวาคม 2553.)
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เ พ ล ง ฉ่ อ ย ที่ ค ณ ะ

2.2.2 เพลงฉ่ อย

หวังเต๊ะนํามาใช้แสดงลําตัด นั้น เป็ นเพลงที่ นักแสดงหลักทั้งฝ่ ายชายและหญิง ใช้ขบั ร้องโต้ตอบ
สลับกันไปมาทั้งคนละวรรคและคนละหลายบท ด้วยการนําเสนอเนื้ อหาด้วยการผูกเป็ นเรื่ องราว
ขนาดสั้นสําหรับใช้เกี้ ยวพาราสี ก ัน เพลงฉ่ อยจะใช้ขบั ร้องต่อจากเพลงพวงมาลัยและเพลงลําตัด
เพลงฉ่อยจะมีบทลูกคู่เฉพาะสําหรับลูกคู่ร้องรับ คือ “เอชา เอชา ชา ฉ่ า ชา หนอยแม่” เพลงฉ่ อยใน
การแสดงลําตัดนั้นนําเนื้อหาเริ่ มตั้งแต่ผหู้ ญิงแต่งตัวแล้วผูช้ ายมาหาที่บา้ นตอนหัวคํ่า แล้วก็ชวนฝ่ าย
ชายขึ้นบ้าน ช่วงนี้คณะหวังเต๊ะก็จะเล่นเป็ นเพลงชุดสั้นๆหรื อที่เพลงฉ่อยเรี ยกว่า “ตับ” บางตับมาใช้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการขึส้ นบันไดเรื อนของฝ่ ายหญิง ดังตัวอย่างเพลงฉ่อย ชุด “ตับกระได”

ขับร้อง จากการสัมภาษณ์นางศรี นวล ขําอาจ(2553) ตับที่ใช้นาํ มาขับร้องคือ “ตับกระได” เป็ นตับที่

บทร้อง: ฉันอยูบ่ า้ นอยูช่ ่องอยูก่ บั น้องสาว

ทําสํารับกับข้าวนี่เอามาเตรี ยมไว้

คุณเป็ นแขกของคุณพ่อใช่ไหมหนอนี่ ก็เร็ วเร็ วเข้าซี อย่ามัวรํ่าไร
เร็ วเร็ วเข้าซี อย่ามัวรี รอ

อย่าไปมัวยืนออที่กระได

บทลูกคู่: เอชา เอชา ชา ฉ่าชาหนอยแม่
บทร้อง: เร็ วเร็ วเข้าซี อย่ามัวรี รอ

อย่าไปมัวยืนออนะที่กระได กระได

เห็นกระไดฉันก็นึกกระดาก

ก็พวกฉันมามากเธอรู ้ไหม

จะขึ้นพร้อมกันก็กลัวขั้นหัก

ต้องมายืนหยุดพักขอณอภัย

ก็ยงิ ่ เห็นแม่นางรู ปร่ างลออ

ก็แหมมันคันในคออย่าบอกใคร
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี )

งานวิจยั ครั้งนี้พบการนําเพลงฉ่อยมาขับร้องในการแสดงลําตัดทุกครั้ง จึงถือได้ว่า
เป็ นเพลงหลักคณะหวังเต๊ะนํามาใช้แสดงร่ วมกับเพลงลําตัด โดยจะเริ่ มต้นที่นกั แสดงชายหลักเป็ นผู้
เริ่ มก่อนแล้วสลับให้นกั แสดงหญิงร้องแก้ความฝ่ ายชายแล้วฝ่ ายหญิงจะร้องโต้กลับสลับกันลักษณะ
นี้ จ นกระทัง่ จบการแสดงซึ่ งเนื้ อหาจะต่ อเนื่ องกัน และแก้ค วามกันไปมา ช่ วงนี้ ผูแ้ สดงจะมีก าร
สอดแทรกคําสองแง่สองง่าม และการใช้คาํ หยาบ เพื่อแสดงการต่อว่าสลับกันไปมาให้ผชู้ มได้รับชม
การแสดง
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2.2.3 เพลงอีแซว

เพลงอี แ ซวที่ คณ ะ

หวังเต๊ะนํามาใช้แสดงลําตัดนั้น จะใช้ขบั ร้องตอบโต้กนั ไปมาของนักแสดงฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงใน
ทํานองเกี้ยวพาราสีกนั เพลงอีแซวจะมีบทลูกคู่ที่ลกู คู่ร้องรับเฉพาะคือ “เอ่อเอิงเอ้ยเอยแล้ว+สองคํา
ท้ายบาท” เพลงอีแซวที่การแสดงลําตัดได้นาํ มาใช้ขบั ร้องนี้ จะนําเนื้ อหาตอนฝ่ ายหญิงกําลังแต่งตัว
ตามคําเชิญของฝ่ ายชายที่มาชวนออกไปข้างนอก จากการสัมภาษณ์นางศรี นวล ขําอาจ(2553) ทําให้
ทราบว่า เนื้อหาของเพลงแซวนั้นเหมือนกับที่เพลงอีแซวเรี ยกว่า “เพลงแต่งตัว”ตัวอย่างเพลงอีแซว
ที่ใช้ในการแสดงลําตัด
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บทร้อง: สวัสดีแม่พ่อร้องฉันร้องขอขมาเอ่อเอิงเอ้ยเอยแล้วขมา
บทลูกคู่: เอ่อเอิงเอ้ยเอยแล้วขมา
บทร้อง:

คุณลุงคุณป้ าคุณตาคุณยาย
มานัง่ ชมเพลงอีแซวที่เป็ นแนวสุ พรรณ

เป็ นการละเล่นโบราณนะพ่อแม่ท้ งั หลาย

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

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

บทร้อง:

แม่หวีผมโป่ งแล้วยังไม่ไป
แม่กย็ กฝ่ าเท้าเชียวนะก้าวย่อง

แล้วแม่กเ็ ดินเข้าในห้องหอใน

ว่าถึงโต๊ะเครื่ องตัง่ แล้วแม่กน็ งั ่ แต่ง

ว่าสาวน้อยปะแป้ งกันเป็ นใย

ถ้าฉะนั้นตอนบนฉันนัง่ ผัดกันแต่หน้า
บทลูกคู่: เอ่อเอิงเอ้ยเอยแล้วแต่หน้า
บทร้อง:

ตอนล่างนะทานํ้ าอบไทย

บทลูกคู่: เอ่อเอิงเอ้ยเอยแล้วนํ้ าอบไทย
บทร้อง: ว่าตอนบนแม่ผดั หน้า

ว่าตอนล่างนั้นทานํ้ าอบไทย

แม่หยิบแป้ งหนึ่งเม็ดมาตบเป็ นแป้ งเกร็ ดกระดี่ แล้วพรมนํ้ าอบราตรี ให้ส่งกลิ ่ นไปไกล
แม่กพ็ รมตรงโน้นแม่กพ็ รมตรงนี้

แล้วก็พรมตรง...ที่ชอบใจผูช้ าย

แม่จะประนํ้ าอบนี่เสี ยกันให้หอมฟุ้ ง
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ )


เพลงแต่งตัว คือ เพลงที่พรรณนาถึงการอาบนํ้ าและการแต่งกาย เพลงนี้ ใช้สําหรับช่วงการร้ องเพลงเกริ ่ นใน
การแสดงอีแซว การร้ องเพลงเกริ ่ นหมายถึ ง การร้ องของฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิ งก่อนที่จะมาพบกันตามเหตุการณ์ที่สมมุติไว้
ประกอบด้วยการร้องเพลงออกตัว คือ เพลงที่กล่าวทักทายและแนะนําตัว เพลงแต่งตัว และเพลงปลอบ คื อ เพลงที่เชิ ญชวนให้
ฝ่ ายหญิงออกมาร้องเพลงโต้ตอบในเชิงอ้อนวอนหรื อท้าทาย(บัวผัน สุพรรณยศ 2535:62)
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ทั้งนี้หลังจากใช้เพลงลําตัดเพื่อปูการแสดงก่อนแล้ว ก็จะ
ใช้เพลงพื้นบ้านเพื่อผูกเรื่ องราวสั้นๆมีตวั ละครก็คือนักแสดงชายและหญิง มีเนื้ อหาต่อเนื่ องกันเป็ น
เรื่ องราวว่าใครทําอะไร ที่ไหน อย่างไร การผูกเรื่ องสั้นๆนี้ คณะหวังเต๊ะจึงเลือกใช้เพลงพื้นบ้าน
อย่างเพลงฉ่อย และเพลงอีแซว ซึ่งเนื้อหาของทั้งสองเพลงจะสามารดําเนินเรื่ องได้ยาวๆ เพราะมีการ
ผูก เรื่ องราวสั้น เป็ นชุ ด ๆ และมีเนื้ อหาเหมาะสําหรั บ การโต้ตอบประทะแก้ค วามสลับกันไปมา
ระหว่างนักแสดงฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง กระทัง่ จบการแสดงลําตัด ส่วนเพลงพวงมาลัย คณะหวังเต๊ะ
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ก็น ํามาใช้แทรกการร้ องเกี้ยวกันของฝ่ ายชาย และมีก ารสอดแทรกการทัก ทายเจ้า ภาพและบอก
เพลงฉ่อย เพลงอีแซว และเพลงแหล่ เหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้จะใช้เพลงพื้นบ้านร่ วมกัน

จํานวน 3 เพลงได้แก่ เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่ อยและเพลงอีแซวซึ่งเพลงพวงมาลัยและเพลงฉ่ อยจะ
เป็ นเพลงหลักที่ใช้เป็ นรู ปแบบการสื่อสารหลักในเหตุการณ์การร้องตอบโต้ ส่ วนเหตุการณ์สื่อสาร
การร้องแหล่อวยพรจะใช้เพลงแหล่เท่านั้น
2.3 เพลงไทยเดิม

เพลงไทยเดิมในที่น้ ี คือเพลงที่

คณะหวังเต๊ะนําทํานองของเพลงไทยเดิมมาใช้ขบั ร้องในฉันทลักษณ์ของเพลงลําตัด เพลงไทยเดิมนี้
อาจจะมีท่วงทํานองการขับร้องแตกต่างจากท่วงทํานองเดิมของเพลงไทยเดิมนั้นๆ เพลงไทยเดิมที่
คณะหวังเต๊ะ นํามาใช้แสดงจากการสัมภาษณ์ นางศรี นวล ขําอาจ(2553) มีจาํ นวน 2 เพลง ได้แก่
ทํานองเพลงสังฆราและทํานองเสภา ทั้งสองเพลงนั้นจะขับร้องด้วยวิธีการแบบอย่างไทยทั้งการ
เอื้อนเสียง “เอ่อ...เอย”ลากยาวขึ้นต้นเพลง และมีจงั หวะของการขับร้องตามลักษณะการขับร้องของ
เพลงไทยเดิม เหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏใช้เพลงไทยเดิมในการขับร้อง ได้แก่ เหตุการณ์สื่อสารการ
ร้องเกริ่ นหน้ากลองใช้ทาํ นองเพลงสังฆราขับร้อง และเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัวที่นักแสดง
หญิงคนที่ 5 ใช้ทาํ นองการขับเสภาขับร้องเนื้ อหาเกี่ยวกับการอวยพร อีกทั้งเพลงไทยเดิมที่คณะ
หวังเต๊ะนํามาใช้ข ับร้ องนั้น จะใช้ทาํ นองของเพลงแทรกในกลอนของเพลง ลําตัด แสดงให้เห็ น
ความสามารถของนัก แสดงและเพิ่ มบรรยากาศการชมการแสดงที่มีทาํ นองเพลงฟั งหลากหลาย
ยิง่ ขึ้น


คําว่า “สังฆรา” ในที่น้ ี ผวู้ ิจยั เขียนสะกดคําตามคําบอกกล่าวของนางศรี นวล ขําอาจ
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อนึ่ ง การนําเพลงต่างๆมาประกอบการแสดงลําตัด พบว่า คณะ
หวังเต๊ะ มีก ารจัดวางเพลงต่ างๆสอดคล้องกับการแสดงความคิ ด และการสื่ ออารมณ์ ได้ชัด เจน
กล่าวคือ การแสดงลําตัดจะเริ่ มต้นด้วยเพลงลําตัดเพื่อใช้สาํ หรับดําเนิ นการแสดงโดยไม่มีการผูก
เรื่ องราว และลงท้ายด้วยเพลงพื้นบ้านเพื่อใช้ดาํ เนินการแสดงโดยผูกเป็ นเรื่ องราวสั้นๆ ทั้งนี้ การใช้
เพลงลําตัดนั้นช่วยสร้างผ่อนคลายอารมณ์ให้กบั ผูช้ มด้วยการเกริ่ นเรื่ องทัว่ ๆไปที่สอดแทรกสาระ
ความรู้และแง่คิดเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผูช้ ม รวมทั้งการแทรกทํานองเพลงไทยเดิมในเพลงลําตัด
เพื่อให้ผชู้ มได้รับฟังความไพเราะทั้งเสียงและถ้อยความ ก่อนที่จะเพิ่มอารมณ์ความสนุ กให้กบั ผูช้ ม
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ใหญ่ จะแสดงช่ว งกลางคืสน อาจทําให้ผชู้ มบางคนเริ่ มง่ วงนอนและอาจทยอยกลับบ้าน ทางคณะ

ด้วยการใช้เพลงพื้นบ้านผูกเป็ นเรื่ องราวในช่วงท้ายของการแสดง เนื่องจากการแสดงลําตัดนั้นส่วน
หวังเต๊ะจึงใช้เพลงพื้นบ้านเรี ยกร้องความสนใจของผูช้ มด้วยเนื้ อหาทํานองการเกี้ยวพาราสี ซ่ึงมัก

สอดแทรกเนื้ อความเกี่ยวกับเรื่ องเพศ อีกทั้งการขับร้องเพลงพื้นบ้านนั้นจะใช้วิธีการปะคะคารม
โต้ต อบถ้อยความระหว่างนัก แสดงชายและหญิง คล้ายกับการโต้เถียงไปมา รวมทั้งการแสดงที่
สมจริ งของนักแสดง จึงมีส่วนช่วยเพิ่ มระดับอารมณ์ให้ผชู้ มรู้สึกตื่นตัวและสนุ กสนานกับการชม
การแสดง ทําให้เห็ นถึงความคิ ดสร้างสรรค์ในการนําเพลงต่างๆมาใช้ร่ ว มแสดงลําตัดได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งผูช้ มการแสดงสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับนักแสดงบนเวทีการแสดงได้อย่าง
อิสระ
3. การใช้ เทคนิคหรือวิธีการขับร้ องเฉพาะ
คณะหวังเต๊ะมีการใช้เทคนิคการขับร้องเฉพาะสําหรับสื่อสารการ
แสดง ในที่น้ ี คือ วิธีการขับร้องในส่วนบทร้องโดยอาศัยเนื้อร้องและการละถ้อยคํา เพื่อให้กลุ่มผูช้ ม
ได้มีส่วนร่ วมในการแสดงบนเวที คณะหวังเต๊ะนําเทคนิคดังกล่าวเสริ มการแสดงให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
จากการสัมภาษณ์ นางศรี น วล ขําอาจ(2553) ชื่อเรี ยกลัก ษณะการขับร้องที่ มีลกั ษณะเฉพาะ 2
ลักษณะได้แก่ เทคนิคจังหวะร้องแกมบังคับ และเทคนิคการหักคอรอจังหวะ ดังนี้
3.1 เทคนิคจังหวะร้ องแกมบังคับ

เทคนิคจังหวะร้อง

แกมบังคับ คือวิธีการขับร้องโดยอาศัยถ้อยคํากึ่งขอร้องและการกล่าวซํ้ าไปซํ้ ามาสร้างจังหวะของ
การขับร้องบทร้อง เพื่อกึ่งบังคับผูช้ มปรบมือให้กบั นักแสดงจํานวน 3 ครั้ง ดังตัวอย่าง
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(ปาตี)ร้อง: กรประนมก้มศีรษะขอคารวะท่านผูฟ้ ัง

ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังถ้าผิดพลั้งต้องขออภัย

ทุกทุกท่านที่นบั ถือช่ วยตบมือให้ หนูสักที
(ขวัญตา)พูด: โอ้ โหหากําลังใจ
(ผูช้ มการแสดง): (ปรบมือให้กบั นักแสดงครั้ งที่ 1)
(ปาตี)พูด: ขอบคุณมากค่ ะ
(ปาตี)ร้อง:

ท่านให้เกียรติกนั แบบนี้รู้สึกว่ามีกาํ ลังใจ

ท่านให้เกียรติกนั แบบนี้รู้สึกว่ามีพลัง แหมท่ านตบมือยังไม่ ค่อยดังขออีกสั กครั้งได้ ไหม
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(ผูช้ มการแสดง): (ปรบมือให้กบั นักแสดงครั้ งที่2)
(ปาตี)พูด: ขอบคุณมากค่ ะ

(ปาตี)ร้อง: พวกเรารู ้สึกครึ กครื้ นสดชื่นกระฉับกระเฉง
พวกเราทุกคนจะเริ ่ มต้นกันได้หรื อยัง

ถ้าท่านถือเป็ นกันเองอาการเกร็ งก็หมดไป
เพราะตามบรรดาท่านผูฟ้ ังกําลังให้อภัย

ท่านตบมือตั้งสองหนพวกเราทุกคนต้องพยายาม อยากให้ ท่านตบเป็ นครั้งที่สามตบเพื่อความแน่ ใจ
(ผูช้ มการแสดง): (ปรบมือให้กบั นักแสดงครั้งที่3)
(ปาตี)พูด : ขอบคุณมากค่ ะ
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

เทคนิคจังหวะร้องแกมบังคับนี้ ใช้แทรกในเพลงลําตัดที่
แต่งด้วยกลอนเดินสิบ ในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัวเท่านั้น พบปรากฏใช้จาํ นวน 2 ครั้ง ครั้ง
แรกเป็ นการแสดงของนักแสดงหญิงวัยรุ่ นและอีกครั้งเป็ นการแสดงของนักแสดงหญิงรุ่ นอาวุโส
เป็ นนักแสดงตลก เพื่อจะใช้ลอ้ เลียนกับนักแสดงวัยรุ่ น
3.2 เทคนิคการหักคอรอจังหวะ การหักคอรอจังหวะ คือ
วิธีการจงใจหยุดขับร้องเพื่อละการลงคําสัมผัสที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศหรื อคําหยาบบางคํา แล้วให้ผชู้ ม
การแสดงทําหน้าที่ลงคําแทนในตําแหน่งที่นกั แสดงหยุดขับร้องและเว้นวรรคไว้ แล้วนักแสดงขับ
ร้องต่อโดยอาจเลี่ยงลงคําอื่น หลังจากหยุด จังหวะไว้ เทคนิ ค นี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผชู้ มได้มีส่ว น
ร่ วมกับการแสดงการขับร้องด้วยการลงคํากลอนด้วยตัวเอง เทคนิคการหักคอรอจังหวะจะใช้แทรก
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ในเพลงที่ใช้แสดงในเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้เท่านั้น ได้แก่ เพลงลําตัด เพลงพวงมาลัย
เพลงฉ่อยและเพลงอีแซว ดังตัวอย่าง
(ต๋ อย)ร้อง :

มองหน้าอกของเธอช่างอวบอัน๋

มันอัศจรรย์เสี ยนี่กระไร

มองดูหน้าอกเธอยังขนาดนี้

แล้วจะมอง...จะขนาดไหน

(ต๋ อย)พูด :

หักคอรอจังหวะ

(ปรี ชา)พูด :

เดี๋ยวพลาดจนได้
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)
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จากตัวอย่างดังกล่าวนักแสดงชาย(ต๋ อย)ใช้เทคนิ คการ

ขับร้องหักคอรอจังหวะในเพลงพวงมาลัย เครื่ องหมาย(...)คือ การเว้นวรรคที่เกิดจากการจงใจหยุด

จังหวะขับร้ องเล็ก น้อย เพื่ อละคําของนัก แสดงต้องขับ ร้ อง แล้ว ให้ผชู้ มลงคําด้ว ยตัว เองแทน
นอกจากนี้นกั แสดง ยังใช้การพูดแทรกของนักแสดงด้วยกันเอง เพื่อขยายความให้ผชู้ มได้เข้าใจว่า
วิธีดงั กล่าวนั้นเป็ นการหักคอรอจังหวะ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนั้นสร้างความสนุกสนานและการมีส่วน
ร่ วมของผูช้ มได้เป็ นอย่างดี
2.2.1.2 การสื่อสารการแสดงโดยการพูด
การสื่ อสารการแสดงโดยการพูด ในที่ น้ ี ก็คื อ การใช้ถอ้ ยคําพูด สื่ อสาร
เหมือนสนทนาในชีวิตประจําวัน ภาษาที่ใช้มีลกั ษณะเรี ยบง่าย ประโยคไม่ซบั ซ้อน มีการละคํา มี
การละประธาน มีคาํ หยาบปะปนและไม่เคร่ งครัดตามกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ สําหรับนักแสดงใช้
โต้ตอบกันไปมาและนักแสดงใช้สื่อสารกับผูช้ มโดยตรง จากการศึกษาพบว่า การพูดของนักแสดง
ที่ใช้แสดงนั้นจะเป็ นการพูดที่เกิดจากการแสดงซํ้ าๆเพราะการพูดที่นักแสดงใช้น้ นั ในการแสดงลํา
ตัดทั้ง 5 ครั้งจะเป็ นการพูดที่มีรูปแบบเนื้อหาแน่นอนจนเป็ นบทพูดเฉพาะของนักแสดง แม้ว่าจะมี
บางถ้อยคําปรับเปลีย่ นตามแต่ละสถานที่ และจังหวะการพูดของนักแสดงแต่ละคนก็มีรูปแบบอย่าง
ชัดเจน กล่าวคื อ จังหวะในการแทรกบทพูด ของนัก แสดงแต่ละคนได้มีการจัด เตรี ยมไว้แล้ว ว่า
จังหวะนี้นกั แสดงคนใดพูดแทรกหรื อเสริ ม โดยนักแสดงหลักที่เป็ นผูน้ าํ การแสดงในขณะนั้นจะ
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เว้นหรื อหยุดจังหวะถ้อยคําที่ตวั เองกําลังดําเนิ นการแสดงอยู่เพื่อเป็ นสัญญาณบอกให้แก่นักแสดง
ลูกคู่ดาํ เนินการแสดงพูดคัน่ ได้
การพูด ของกลุ่ ม นัก แสดงนั้น จะใช้ เ สริ มและแทรกการขับ ร้ อ งของ
นักแสดงหลัก เพื่อประสานรอยต่อระหว่างบทร้องและระหว่างเปลี่ยนเหตุการณ์สื่อสารย่อยต่างๆ
การสื่อสารการแสดงโดยการพูด เริ่ มปรากฏใช้ในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว การร้องแหล่
อวยพร การร้องตอบโต้ จนกระทัง่ เหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง โดยเฉพาะเหตุการณ์สื่อสาร
การจบการแสดงนั้นจะใช้การพูดเป็ นรู ปแบบหลัก ส่ วนเหตุการณ์สื่อสารอื่นๆจะใช้เป็ นรู ปแบบ
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เสริ ม เมื่อพิจารณาการสื่อสารการแสดงโดยการพูด พบการปรากฏใช้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การพูดเปิ ด
1. การพูดเปิ ด การพูดเปิ ด คือการพูดเกริ่ นนําก่อนเริ่ มต้นการ

ขับร้ อ งของนัก แสดงคนใคคนหนึ่ ง เพื่ อสื่ อสารกับ กผูช้ มโดยตรง การพูด เปิ ดแบ่ ง ออกเป็ น 2
ลักษณะได้แก่ การพูดเปิ ดเพื่อเริ่ มต้นการแสดงครั้งแรกและการพูดเปิ ดเพื่อเปลี่ยนเหตุการณ์สื่อสาร
ดังนี้
1.1 การพูดเปิ ดเพือ่ เริ่มต้นการแสดงครั้งแรก การพูดเปิ ด
ดังกล่าวเป็ นการพูดของนักแสดงหลักที่กาํ ลังจะเริ่ มต้นการแสดงการขับร้อง ทั้งการพูดคนเดียวและ
พูดสนทนากับนักแสดงคนอื่น เพื่อแนะนําตนเอง เหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏใช้คือเหตุการณ์สื่อสาร
การร้องออกตัวซึ่งเป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่นกั แสดงทุกคนที่จะต้องทําหน้าที่เป็ นนักแสดงหลัก ครั้ง
แรก จึงใช้การพูดเปิ ดเพื่อเริ่ มต้นบทสนทนนาครั้งแรกของตนเองร่ วมกัน ดังตัวอย่าง การพูดเปิ ดเพื่อ
ทักทายและแนะนําคณะการแสดง
(ปรี ชา)พูด :

ขอบพระคุณมากนะครั บ วันนี ้กพ็ บกับลําตัดของคณะหวังเต๊ ะและแม่ ศรี นวล
เหมื อนเคย ถ้ า การแสดงขาดตกบกพร่ องสิ่ งหนึ่ งประการใดก็ต้องขออภัยด้ ว ยนะ
ครั บ ร้ อง เลยแล้ วกัน พูดมากไม่ ได้ เดี๋ยวเสี ยงแห้ ง
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัวอย่างดังกล่าวนักแสดงชายคื อ ปรี ชา แสดงเป็ น
ลําดับที่ 2 ในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว เมื่อออกมายืนแสดงตัวครั้งแรกจึงใช้การพูดเปิ ดนํา
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การแสดงของตนเองกับผูช้ มก่อนจะแสดงการขับร้ อง ด้วยการพูด ขอบคุณผูช้ มที่ปรบมือให้เมื่อ
นักแสดงออกมายืนบนเวที หลังจากนั้นก็แนะนําคณะการแสดงว่าคือ ลําตัดคณะหวังเต๊ะและแม่
ศรี นวล และกล่าวถ้อยคําขอโทษกับผูช้ มก่อนที่จะเริ่ มต้นขับร้อง แล้วจึงประกาศว่าตัวเองจะขับร้อง
ในข้อความว่า “ร้ องเลยแล้ว กันพูด มากไม่ได้เดี๋ยวเสี ยงแห้ง” เพื่อให้ผชู้ มทราบว่าตัว เองกําลังจะ
ขับร้องแล้ว
1.2 การพูดเปิ ดเพือ่ แจ้งให้ ทราบ การพู ด เปิ ดเพื่ อ แจ้ง
ให้ทราบ คือการพูดของลักษณะสนทนาเพื่อแจ้งให้ผชู้ มทราบว่าจะมีการเปลี่ยนรายละเอียดของการ
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แสดง อาทิ การเปลี่ยนเพลงที่ใช้แสดง การเปลี่ยนนักแสดง เป็ นต้น การพูดเปิ ดเพื่อแจ้งให้ทราบเป็ น

ตัวอย่าง การพูดเพื่อต้องการเปลี่ยนเพลงที่ใช้แสดงในเหตุการณ์สื่อสาร
(ศรี นวล)พูด : เปลี่ยนใหม่ ดิ ขึน้ ชื่ อว่ าลําตัด มันต้ องตัดเอาสิ่ งละอันพันละน้ อย มีอีแซว เพลงฉ่ อย
เพลงเรื อ เพลงเกี่ ยวข้ าว เพลงอี แซวสั กหน่ อยไหม(หันหน้ ามาทางนักแสดงชาย) ฉั นจะโชว์ เด็ก
ฉั นหน่ อยนึ ง
(ปรี ชา)พูด : ก็เอาดิ
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัวอย่างดังกล่าว นักแสดงหญิงคือ ศรี นวลใช้การพูด
ในแบบกันเองของนักแสดงด้วยการกล่าวที่มาว่าการแสดงลําตัด “ต้องมีการตัดเอาสิ่ งละอันพันละ
น้อย” แล้วก็ยกตัวอย่างเพลงพื้นบ้านต่างๆ แล้วศรี นวลก็สรุ ปว่าเพลงพื้นบ้านที่ใช้ต่อไปคือเพลง
อีแซว แล้วย้อนถามนักแสดงชายคือปรี ชา เพื่อให้พูดตอบรับเพื่อแสดงความเห็นด้วย การสนทนา
ของนัก แสดงทั้งสองเพื่อแจ้งให้ผชู้ มและนัก แสดงด้วยกันทราบว่าจะเปลี่ยนเพลงที่ใช้แสดงเป็ น
เพลงอีแซว ปรากฎใช้ในเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้
2. การพูดปิ ด การพูดปิ ดคือการพูดเมื่อการแสดงการขับร้อง
เสร็ จสิ ้ น การพูดปิ ดผูท้ าํ หน้าที่อาจเป็ นนักแสดงหลักหรื อนักแสดงลูกคู่ เพื่อให้ผชู้ มทราบจุดสิ ้ นสุ ด
ของการแสดงการขับร้อง การพูดปิ ดมีลกั ษณะปรากฏร่ วมกันและแตกต่างกันในเหตุการณ์สื่อสาร
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ต่างๆ การพูดปิ ดแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะได้แก่ การพูดปิ ดการแสดงการขับร้องของตนเอง และการ
พูดปิ ดแล้วพูดเปิ ด ดังนี้
2.1 การพูดปิ ดการแสดงการขับร้ องของตนเอง การพูด
ปิ ดดังกล่าวคือ การพูดหลังจากตนเองแสดงการขับร้องเสร็ จสิ ้ นก็จะพูดปิ ดการแสดงด้วยตัวเองโดย
มิได้สนทนากับนักแสดงคนใด การพูดปิ ดนอกจากบอกว่าการแสดงของตัวเองเสร็ จ สิ ้ น แล้วยัง
สามารถพูด ปิ ดด้ว ยการแนะนํานัก แสดงคนอื่น ได้ ดังตัว อย่าง การพูด เพื่อต้องการผลัด เปลี่ยน
นักแสดงหลักในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว
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(ปรี ชา)พูด : พอแล้ วเรามากันหลายคน ตอนนี ้ขอท่ านพบกับพี่ ณรงค์ นนบุรี คนนี ้กเ็ ป็ นลําตัด เป็ นทั้ง
ลิเก เป็ นทั้งหมอทําขวัญ โอ้ ย! แกเป็ นหลายอย่ าง

(นักแสดงชาย คือ ณรงค์ลุกขึ้นมายืนแสดงบนเวทีเป็ นลําดับถัดไป)
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัวอย่างดังกล่าว นักแสดงชายคือ ปรี ชา หลังจากการ
แสดงการขับร้องของตนเองเสร็ จสิ ้ น ก็ใช้การพูดปิ ดว่า “พอแล้วเรามากันหลายคน” เพื่อแจ้งว่า
ตนเองเสร็ จสิ ้ นการแสดงแล้ว แล้วจึงพูดลําดับการแสดงถัดไปของนักแสดงอีกคน ด้วยการกล่าว
แนะนํานักแสดงคนคนนั้นที่กาํ ลังจะขึ้นมาแสดงพร้อมทั้งบอกคุณสมบัติของนักแสดงคนนั้นว่า มี
ความสามารถทั้งลําตัด ลิเก และหมอทําขวัญ จากนั้นนักแสดงชายคือณรงค์จึงค่อยลุกขึ้นมาแสดง
2.2 การพูดปิ ดแล้วพูดเปิ ด

การพู ด ปิ ดแล้ ว พู ด

เปิ ด คือการพูดปิ ดเหตุ การณ์ สื่อสารหนึ่ งแล้วพูดเปิ ดอีกเหตุก ารณ์ สื่อสารหนึ่ ง ทัน ทีโดยมีเนื้ อหา
เชื่อมโยงกัน การพูดปิ ดแล้วพูดเปิ ดนี้ จะเป็ นการพูดสนทนาถาม-ตอบ เพื่อประกาศให้ผชู้ มทราบ
ขั้นตอนการแสดงขั้นต่อไป ดังตัวอย่าง
เหตุการณ์ สื่อสารการร้ องแหล่ อวยพร
(พัชรี )ร้อง:

พริ กไทยนํ้ าปลากับไข่ลวกอีกสองฟองนัน่ แหละอร่ อย(ยังไม่จบท่อน)

(หวานเย็น)ร้องแทรก: นัน่ แหละแข็งแรงดี
(ศรี นวล)พูด:

เฮ้ ย! อะไร
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(การพูดปิ ด)

(หวานเย็น)พูด:

ก็กินไข่ กบ็ าํ รุ งสุ ขภาพให้ แข็งแรง

(ศรี นวล)พูด:

ไม่ ได้ อร่ อยเหรอ

(หวานเย็น)พูด:

นี่ไงอร่ อย ยืนอืดอยู่นี่ไง กินไข่ พะโล้ ที 5 ลูก

เหตุการณ์ สื่อสารการร้ องตอบโต้ ช่ วงเหตุการณ์ สื่อสารย่อยคือ การร้ องกระทบกระเทียบ
(การพูดเปิ ด)

(ศรี นวล)พูด:

งั้ น เธอดี แต่ ต่อเขา เธอก็ แหล่ เองเลยสิ ใกล้ จ ะตรุ ษ จีน แล้ ว ก็ แหล่ อวยพร
ท่ านเจ้ าภาพกับท่ านผู้ชม

(หวานเย็น)พูด:

เธอแหล่ อวยพรท่ านผู้ชมกับท่ านเจ้ าภาพไปแล้ วเดี๋ยวมันจะไปซํ้ากันเปล่ าๆ
นี่ ฉันแหล่ อวยพรพวกผู้ชายลําตัด ตัง้ แต่ ปีใหม่ ยงั ไม่ เคยเจอกันเลย ตรุ ษจี น
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แล้ วจะอวยพรแล้ ว อวยพรแบบคนจี นเลย

(ศรี นวล)พูด:

เอ้ ย ณรงค์ นั่งให้ ดีสิ พับเพี ยบ ให้ พรต้ องนั่งพับเพี ยบ พนมมื อ พนมไม้ ขึ้น

สิ ลกู เอ๊ ย ลูกน้ อง

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัวอย่างการพูดสนทนาดังกล่าวของนักแสดงหญิง 2
คนคือหวานเย็นกับศรี นวล หลังจากหวานเย็นร้องแทรกในเหตุการณ์สื่อสารการร้องแหล่อวยพรต่อ
จากพัชรี เพื่อจะปิ ดเหตุการณณ์สื่อสารดังกล่าว ศรี นวลก็อุทาน “เฮ้ย! อะไร”เพื่อต่อว่าหวานเย็นว่า
ร้องแทรกอะไร หลังจากนั้น หวานเย็นกับศรี น วลก็ถาม-ตอบสลับกัน เพื่อจะพูดเชื่อมโยงไปอีก
เหตุการณ์สื่อสารหนึ่ง ศรี นวลจึงใช้การพูดเปิ ดกับหวานเย็นว่า “เธอดีแต่ต่อเขาก็แหล่เองเลยสิ ...”
หวานเย็น จึงกล่าวว่า เธออยากอวยพรผูช้ ายลําตัดเพราะร้ องอวยพรเจ้าภาพและผูช้ มไปแล้ว ใน
เหตุการณ์สื่อสารการร้องแหล่อวยพรเพื่อนําไปสู่การขับร้องในเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้
ช่วงเหตุ การณ์สื่อสารย่อยการร้ องกระทบกระเทียบซึ่งเป็ นเหตุ การณ์สื่อสารเริ่ มต้นในเหตุการณ์
สื่อสารการร้องตอบโต้
3. การพูดแทรก

การพูดแทรกคือการพูดคัน่ ระหว่างการ

ขับ ร้ อ งบทร้ อง ทั้ง ขณะที่ ต นเองกํา ลัง ร้ อ งหรื อ ขณะที่ นัก แสดงหลัก คนอื่ น กําลังร้ องนั้น จาก
การศึกษาพบว่า การพูดแทรกบทร้องนี้ เป็ นการพูดแทรกที่เกิดจากจังหวะของการฝึ กซ้อมที่มีการ
กําหนดแน่นอนไว้แล้วว่าจังหวะใดสามารถแทรกพูดได้ หน้าที่ของการพูดแทรกบทร้องนี้ส่วนใหญ่
นักแสดงหลักที่กาํ ลังขับร้องจะเป็ นผูใ้ ห้สญ
ั ญาณแก่นักแสดงลูกคู่ ด้วยการหยุดจังหวะการขับร้อง
ด้วยตนเอง แล้วนักแสดงหลัก กับนักแสดงลูกคู่จึงจะพูดสนทนาถาม-ตอบไปมาจนกว่านักแสดง
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หลักจะกลับไปทําหน้าที่ขบั ร้องต่อ การพูดแทรกนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อขยายความข้อมูลจากบทร้อง
หรื อเพิ่มเติมข้อมูลจากบทร้อง และเพื่อสร้างเป็ นบทตลกเล็กๆน้อยๆ ดังนี้
3.1 การพูดแทรกบทร้ องเพือ่ ต้องการขยายความจากบท
ร้ อง คือการพูดขยายข้อความจากบทร้องให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น หรื อการพูดเพื่อเพิ่ มเติมข้อมูลจากบทร้อง
กล่าวคือการอธิบายข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมโดยมีมลู ความจริ งดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่1 การพูดแทรกบทร้องเพื่อต้องการขยายความจากบทร้องในเหตุการณ์สื่อสารการ
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จบการแสดง ดังนี้
(ศรี นวล)ร้อง:
(ศรี นวล)พูด:

ขอโทษโปรดทราบท่านเจ้าภาพใหญ่ นี่มนั ได้เวลาจวนก็เวลาตามที่สัญญากันเอาไว้

พูดก่ อนแล้ วกันร้ องเดี๋ยวมันจะไปเรื่ อยๆก็ขอขอบพระคุณทางคณะเจ้ าภาพโดยเฉพาะ
คุณแหวน เลี้ยงดูปูเสื่อเป็ นอย่ างดี เราบอกว่ าเราเล่ นแค่ 2 ชั่วโมงครึ่ ง วันนี้เล่ น 3
ชั่วโมง

(ขวัญตา)พูด :

แถมให้

(ศรี นวล)พูด :

ธรรมดาไม่ แ ถมให้ ใคร คุณแหวนนี่ แ ถมให้ ครึ่ งชั่ วโมง เพราะว่ าท่ านต้ อนรั บ ขับ สู้
เป็ นอย่ างดี แล้ วคุณแหวนคดข้ าวให้ กินเอง ก็ต้องขอบพระคุณ ไม่ มีเจ้ าภาพที่ไหน
เขาทําอย่ างนี ้ ก็ขอขอบคุณสมควรแก่ เวลาเท่ านี ้ พรุ่ งนี ้มีลิเกนะคะก็ขอให้ ท่านมาชม
ลิเกกัน สําหรั บลําตัดวันนี ้หยาบคายไปบ้ างก็กราบขออภัย
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

ตัวอย่างที่ 2 การพูดแทรกเพื่อต้องการเพิ่มเติมข้อมูลจากบทร้องในเหตุการณ์สื่อสารการ
ร้องออกตัว ดังนี้
(ศรี นวล)ร้อง: ...เราเล่นหัวต้องรู ้หลักต้องรู ้จกั เปลี่ยนแปลง จะรําจะร้องต้องออกแรงต้องมีแข็งมีอ่อน
เวลาแข็งต้องแข็งขันมีดุดนั นิดหน่อย

เวลาอ่อนต้องเสี ยงอ่อยๆให้แช่มช้อยอรชร

มีหนักมีเบามีกระเซ้าเย้าแหย่

อีตอนแต่ชา้ แต่ตอ้ งมีแง่มีงอน

ต้องเล่นหูเล่นตาต้องลอยหน้าให้เต็มที่
(ศรี นวล)พูด :

อู้ย สมัยฉั นเป็ นสาวๆนะเธอ

(ขวัญตา)พูด:

ทําไมค่ะ
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(ศรี นวล)พูด:

ขึ้นมานิ เราเป็ นสาว เราต้ องลอยหน้ าลอยตาร้ อง มองไปซิว่าหนุ่มๆอยู่ตรงไหน ก็
หันไปทางนั้นแหละ

(ขวัญตา)พูด :

มันยังเพิ่งหัดใหม่

(ศรี นวล)พูด :

ต้ องทําหน่ อยนะอีหนูนะ หัดอย่ างงี้อะ (ทําท่าทางประกอบ)

(ขวัญตา)พูด :

ไม่ ได้ มันไม่ ได้

(ศรี นวล)พูด :

มันต้ องได้ อีหนูจําไว้ เวลาอยู่หน้ ากระจกเราต้ อง(ทําท่าจีบมือเข้าหาตัว แล้วทําหน้า
ยักคิ ้ วนิดนึง) ไหน อีหนูลองทําซิ(ปาตีทาํ ตาม)

(ขวัญตา)พูด :
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เอาให้ ได้ สักครึ่ งหนึ่งของแม่ ศรี นวล

(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

3.2 การพู ดแทรกบทร้ อ งเพื่อสร้ า งบทตลกเล็ก ๆน้ อ ยๆ

จากการศึกษาผูว้ ิจยั พบว่า การพูดแทรกนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างความตลกขบขันให้แก่ผชู้ ม
คือ การพูดแทรกบทตลกเล็กๆน้อยๆ การพูดบทตลกลักษณะนี้ นางศรี นวล ขําอาจเรี ยกว่า “มุกเกร็ ด”
การพูดลักษณะนี้จะใช้วิธีถาม-ตอบสั้นๆสลับกันไปมา กล่าวคือ นักแสดงคนหนึ่ งจะเป็ นผูเ้ ริ่ มด้วย
การถามชี้นาํ หรื อกระตุน้ ความสนใจให้กบั ผูช้ ม แล้วนักแสดงอีกคนที่เป็ นคู่สนทนาก็จะทําหน้าที่
เป็ นผูร้ ับมุกตลกด้วยการพูดตอบและถามกลับสลับกันไปมา จนกว่าจะทําให้ผชู้ มรู้สึกขํา พอผูช้ มขํา
ก็จะเปลี่ยนไปเข้าบทร้องดังเดิม มุกเกร็ ดนี้ จะเกิ ดจากการขยายความ เพิ่ มเติ มข้อมูล แก้ไขข้อมูล
บางอย่าง หรื อการพูดขัดแย้งกับสถานการณ์จริ ง แล้วนําไปสู่การสร้างมุกเกร็ ด
ตัวอย่างที่ 1 การพูดลักษณะขัดแย้งกับสถานการณ์จริ งเพื่อสร้างบทตลกในเหตุการณ์
สื่อสารการร้องตอบโต้ ดังนี้
(ต๋ อย,ตัวตลก)พูด : เอาละครั บ ลําตัดถ้ าเล่ นดีกช็ มว่ าดี ถ้ าเล่ นไม่ ดีกช็ มว่ าดีด้วยนะครั บ นึ กว่ าช่ วยเหลื อกันนะครั บ
ดีกช็ มต่ อหน้ า ไม่ ดีกก็ ลับไปด่ าที่ บ้านก็ได้
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัว อย่างดังกล่าว การพูด ของนัก แสดงชายที่ ทาํ หน้าที่ เป็ น
ตัวตลกจะขึ้นมาร้องครั้งแรก เป็ นการพูดลักษณะพูดขัดแย้งกับสถานการณ์จริ ง กล่าวคือการพูดของ
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นักแสดงที่มีเนื้อความขัดแย้งหรื อเนื้ อความพูดให้ผิดกับสถานการณ์จริ ง แล้วนักแสดงอีกคนก็จะ
พูดแก้ให้ถกู ต้องจนสุดท้ายเกิดเป็ นความขับขันแก่ผชู้ ม
ตัวอย่างที่ 2 การพูดผิดแต่นกั แสดงอีกคนแก้ไขจนเป็ นมุกตลก ดังนี้
(ต๋ อย)ร้อง:

พอน้องตั้งท่าว่าก็จะควัก

เอามาแปะหัวพี่คืนไป

มวยเราก็ดีกระบี่เราก็คล่อง

ท่าปิ ดเชิงป้ องเราก็ว่องไว

มวยเราก็ดีกระหรี่ เรา...(ผูช้ มการแสดงหัวเราะขํา)
(ต๋ อย)พูด :
(ปรี ชา)พูด :
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มวยอ้ า ลิน้ มันพันกัน

พันกับกระหรี่ รึพี่

(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากการสัมภาษณ์นางศรี นวล ขําอาจ(2554)ได้ให้คาํ แนะนําสําหรับการ
พูดในการแสดงว่า คนพูดยาวนั้นคื อคนโง่ โง่ เพราะพูดไปมาเนื ้อหาจะซํ้า คนดูจะเบื่อเอาได้ ” ผล
จากการศึกษาก็สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ ดงั กล่าว เพราะรู ปประโยคที่ใช้ในการพูดสนทนาของ
นักแสดงแต่ละคนนั้นจะเป็ นบทสนทนาลักษณถาม-ตอบสั้นๆไม่กี่บทสนทนาแล้วก็เข้าสู่บทร้อง
เนื่องจากถ้านักแสดงพูดนานๆเข้าอาจจะสรรหาถ้อยคําหรื อมุกตลกไม่ได้ หรื อหาทางลงคําหรื อปิ ด
การพูดไม่ได้ก็จะกลายเป็ นมุกตลกฝื ดไป อีกทั้งยังสร้างความรําคาญให้กบั ผูช้ มอีกด้วย นอกจากนี้
การพูดในการแสดงทั้ง 5 ครั้งนั้นมีลกั ษณะเนื้อหาทํานองเดียวกันแต่อาจแตกต่างที่ถอ้ ยคํา
2.2.2 รู ปแบบการสื่อสารการแสดงแบบอวัจนภาษา
จากการศึกษาพบว่า อวัจ นภาษาสําหรั บสื่ อสารการแสดงที่ สาํ คัญ สามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ การใช้เสี ยงดนตรี การใช้ท่ารํา และการใช้กิริ ยาท่ าทางอื่นๆ ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบการสื่อสารการแสดงที่ใช้ประกอบกับการใช้วจั นภาษาโดยเฉพาะการขับร้อง ดังนี้
2.2.2.1. การสื่อสารการแสดงโดยการใช้ ดนตรี
การสื่ อสารการแสดงโดยการใช้ด นตรี เครื่ องดนตรี หลัก ชิ ้ นสําคัญคื อ
กลองรํามะนา และเครื่ องดนตรี ประกอบที่ใช้ประกอบจังหวะกลองรํามะนา คือ ฉิ่ งและกรับ รวมทั้ง
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การปรบมือประกอบจังหวะ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่แสดงในส่วนของการใช้ดนตรี ได้แก่ กลุ่มนักดนตรี และ
กลุ่มนักแสดง กลุ่มนัก ดนตรี จ ะทําหน้าที่ ในส่ ว นของเครื่ องดนตรี ส่ ว นกลุ่มนัก แสดงจะใช้ก าร
ปรบมือประกอบจังหวะร่ วมกับการขับร้องของนักแสดง การสื่อสารการแสดงโดยการใช้ดนตรี น้ นั
จะใช้เป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่ประกอบการขับร้องและการบรรเลง ดังนี้
1. การใช้ ดนตรีประกอบกับการขับร้ อง การใช้ ด นตรี จะใช้
เมื่อนักแสดงขับร้องบทร้องในเพลงลําตัดได้แก่ กลอนโขยก และเพลงแหล่ รวมทั้งการขับร้องใน
ส่วนของบทลูกคู่ในแต่ละเพลงด้วย ซึ่งการใช้ดนตรี ประกอบการขับร้องนี้จะใช้เป็ นระยะๆ เพื่อช่วย
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ปรบมือนั้นจะใช้ร่วมกับดนตรี
ส อื่นๆโดยเฉพาะเพลงพื้นบ้านคืาองเพลงฉ่อยและเพลงอีแซว จะใช้การ

ให้ก ารแสดงมีบรรยากาศสนุ ก สนานสลับกับการใช้เสี ยงขับร้ องแสดงเพียงอย่างเดี ยว ส่ วนการ

ปรบมือเป็ นจังหวะประกอบการขับร้ องบทร้ อง โดยจะปรบมือเป็ นจัง หวะร่ ว มกับเสี ยงกลอง
รํามะนาและกลองตะโพน
2. การใช้ ดนตรีบรรเลง

ดนต รี บร รเลงคื อ กา รใช้

เสียงดนตรี บรรเลงเป็ นทํานองเพลงต่างๆและไม่ประกอบการขับร้อง เครื่ องดนตรี ที่ใช้บรรเลงคือ
กลองรํามะนา(เครื่ องดนตรี หลัก) ฉิ่ งและกรับ(เครื่ องดนตรี ประกอบ) การใช้ดนตรี บรรเลงปรากฎ
ใช้สื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงกลองรํามะนา และในเหตุการณ์สื่อสารย่อยการตีกลอง
รํามะนาจบ จากการสัมภาษณ์ว ชั ริ นทร์ เผือกฉายา(2554)(นัก ดนตรี ตี ก ลองรํามะนาและกลอง
ตะโพน) เสี ยงกลองรํามะนาจะมีเสี ยงหลัก อยู่ 2 เสี ยง คื อ เสี ยงโจ๊ะ กับเสี ยงทิ ง โดยจะตี ก ลอง
รํามะนาต่อเนื่องกันเป็ นทํานองเพลงที่เรี ยกว่าทํานองเพลงออกภาษาได้แก่ พม่า ลาว มอญ และแขก
หวังเต๊ะได้ให้สมั ภาษณ์(วิชา เชาว์ศิลป์ , 2543: 35) “เรี ยกชื่ อทํานองเพลงออกภาษาเหล่ านี ้ว่า หน้ า
ทับพม่า หน้ าทับลาว หน้ าทับมอญ และหน้ าทับแขก จากการศึกษาลักษณะการตีกลองรํามะนานั้น
จะตีเป็ นจังหวะต่ อเนื่ องจนกระทั่งระยะเวลาเหมาะสมก็จะลงจังหวะด้ วยเสี ยง ‘ทิ ง ทิ ง ทิ ง ทิ ง ....
โจ๊ ะ’ ” ถือเป็ นอันเสร็ จสิ ้ นเหตุการณ์สื่อสารการแสดงนั้นๆ



วิชา เชาว์ศิลป์ (2543: 35) กล่าวเพิ ่ มอีกว่า “ชื่อหน้าทับต่างๆ เช่น หน้าทับพม่า ลาว มอญ โยน และหน้าทับแขก ที่ สัมภาษณ์

นายหวังเต๊ะนั้น เป็ นหน้าทับเฉพาะที่ใช้ในการโหมโรงกลองรํามะนาของการแสดงลําตัดเท่ านั้น เนื่ องจากกระสวนจังหวะ(Pattern)ของหน้าทับ
พม่า ลาว มอญ และแขก นั้นแตกต่างจากหน้าทับที่ใช้บรรเลงในดนตรี ไทย”
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2.2.2.2 การสื่อสารการแสดงโดยการการใช้ ท่ารํา
การใช้ท่ า รํ า สํา หรั บ การสื่ อสารการแสดงลํา ตัด นั้น เป็ นการใช้ท่ า รํ า
ประกอบกับการขับร้องในช่วงการขับร้องในส่วนบทร้องและบทลูกคู่ ท่ารําของนักแสดงแต่ละคน
อาจจะแตกต่างออกไปแต่จะเน้นความสวยงามและเสริ มลีลาของนักแสดงให้น่าสนใจเพื่อให้ผชู้ ม
ได้รับชมลักษณะท่าทางที่สวยงามและอ่อนช้อยของนักแสดง ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ คือ นักแสดงหลัก และ
นักแสดงลูกคู่ นักแสดงหลักจะใช้ท้ งั ประกอบบทร้องของตัวเองและบทลูกคู่ของลูกคู่ร้องรับ ส่ วน
นักแสดงลูกคู่จะใช้ท่ารําประกอบบทลูกคู่ การสื่อสารการแสดงโดยการใช้ท่ารํานี้พบปรากฏใช้บาง
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ส รับชม

เหตุ ก ารณ์ สื่อสารจํานวน 3 เหตุ การณ์ ได้แก่ การร้องออกตัว การร้ องแหล่อวยพรและการร้ อง
ลักษณะท่ารําที่ใช้แสดงลําตัดนั้นเป็ นท่าทางการรํายืนอยู่กบั ที่ ไม่มีการ

เดินไปเดินมา ท่ารําลักษณะนี้นางศรี นวล ขําอาจ(2554) เรี ยกว่า “รําปักหลัก” กล่าวคือ การยืนอยูก่ บั
ที่แล้วย่อลําตัวตั้งแต่เอวลงมาเล็กน้อย เท้าข้างใดข้างหนึ่งตามแต่ถนัดเยื้องเฉี ยงไปข้างหน้าห่ างจาก
ลําตัวพอสมควรเพื่อรับนํ้ าหนักเวลาย่อตัว ร่ างกายส่ วนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปจะเป็ นส่ วนที่ขยับตาม
ส่วนแขนทั้งสองข้างจะวางตําแหน่งในลักษณะการตั้งวงข้างลําตัว ปลายมือเหนือกว่าศรี ษะเล็กน้อย
ในลักษณะของท่ารําวงมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับการร้องและจังหวะของกลองรํามะนา ดังภาพ
ต่อไปนี้

ภาพที่ 17 ท่ารําที่ใช้ในการแสดงลําตัด ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
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นอกจากนี้ยงั มีการใช้ท่าทางรําประกอบเนื้ อหาในบทร้อง ได้แก่ ท่าชี้นิ้ ว
และท่าพนมมือ ดังตัวอย่าง
บทร้อง: กรประนมก้มศีรษะขอคารวะอภิวาท

ผมชื่อณรงค์ครับวงญาติยงั ไม่ฉลาดเลิศล้น(พนมมือไหว้ )

ผมเป็ นลําตัดหัดทีหลังชื่อดังไม่กระฉ่ อน ทํานิทาํ นองร้องกลอนกระแท่นกระท่อนเต็มทน
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างดังกล่าว การใช้ท่าทางพนมมือประกอบเป็ นท่ารําตามบทร้อง
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เลิศล้น” นักแสดงก็ใช้ท่าส
ทางบการพนมมือไหว้ดว้ ยกิริยาอ่อนช้อย

ในบาทที่มีขอ้ ความว่า “กรประนมก้มศีรษะขอคารวะอภิวาท ผมชื่อณรงค์ครับวงญาติยงั ไม่ฉลาด

การใช้ท่ า รํ า เป็ นการใช้อ วัจ นภาษาท่ า ทางประกอบการขับ ร้ อ งของ
นักแสดงทั้งชายและหญิ งซึ่งจะเสริ มลีลาให้ก ารแสดงของนักแสดงน่ าดูและน่ าชมยิ่งขึ้ น การใช้
ท่ารําของนักแสดงนั้นขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของนักแสดงว่าจะใช้หรื อไม่ก็ได้ แต่นางศรี นวล ขําอาจ
นั้นให้ค วามสําคัญกับการใช้ท่ ารําประกอบการขับร้ อง เพราะจะทําให้ก ารแสดงน่ าสนใจยิ่ งขึ้ น
มากกว่าการยืนขับร้องเพียงอย่าง
2.2.2.3 การสื่อสารการแสดงโดยการการใช้ กริ ิยาท่ าทางอืน่ ๆ กิ ริ ย าท่ า ทาง
อื่นๆที่ก ลุ่มนักแสดงใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ การยิ ้ ม การหัว เราะ การไหว้ และการเต้น ซึ่ ง
ปรากฏร่ วมกันและแตกต่างกันในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร ดังนี้
1. การยิม้

การยิ ้ มนัก แสดงทุ ก คนเมื่ อ ยื น อยู่บ นเวที ใ น

ตําแหน่ งที่ ยืนแสดงแม้ว่า จะมีหน้าที่ เป็ นนัก แสดงหลัก นัก แสดงลูกคู่ หรื อลูก คู่ร้องรั บ ก็ต ้องมี
ใบหน้ายิม้ แย้มเสมอ
2. การหัวเราะ การหัว เราะนักแสดงจะใช้สื่อสารประการกับ
การพูด เมื่อถ้อยคําที่สนทนาสามารถสร้างความรู้สึกตลกขบขัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผชู้ มรู้สึกว่าการแสดง
นั้นมีความสนุกและตลกด้วย
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3. การไหว้

การไหว้นกั แสดงแต่ละคนจะแสดงท่าทางการ

ไหว้บนเวทีการแสดง 3 ลักษณะ คือ นักแสดงไหว้ครู ที่ตนเคารพก่อนที่จะแสดงการขับร้องครั้งแรก
ซึ่งนักแสดงอาจจะปฏิบตั ิหรื อไม่ก็ได้ จากการสัมภาษณ์นกั แสดงบางคนที่แสดงท่าทางการไหว้ครู
บนเวที กล่าวว่า ส่ วนใหญ่ครู ผทู้ ี่สอนตนเสี ยชีวิตไปแล้วจึงไหว้เพื่อแสดงความเคารพ และขอให้
การแสดงราบรื่ น นักแสดงไหว้ผชู้ มเมื่อขึ้นมายืนแสดงและจะทําหน้าที่เป็ นนักแสดงหลักในลําดับ
ถัดไป และนักแสดงท่าทางการไหว้ประกอบเนื้ อหาของการทักทายและเป็ นส่ วนหนึ่ งของการใช้
ท่ารํา

4. ห
การเต้
นสมุด
การเต้
นของนักแสดงนั้นเป็ นท่าทางที่ใช้แทรก
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ล
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การขับร้อง เพื่อต้องการสร้างความตลกขบขันสนุกสนาน นักแสดงที่ทาํ หน้าที่จะเป็ นนักแสดงตลก

หญิง ปรากฏใช้ในเหตุการณ์สื่อสารการแหล่อวยพร เนื่ องจากเหตุการณ์สื่อสารนี้ ใช้ทาํ นองเพลง
แหล่ ซึ่งเป็ นทํานองเพลงที่มีจงั หวะเร็ ว กระชั้นและมีเครื่ องดนตรี ประกอบการขับร้อง ดังตัวอย่าง
บทร้อง: ขออวยพรให้ท่านนะเจ้าภาพ

บังเกิดลาภดังประสงค์

โดยเฉพาะที่เจาะจง

สมเจตจํานงดังเจตนา

กิริยาท่าทางประกอบบทขับร้อง: (นักแสดงหญิง(หวานเย็น)ยืนเต้นด้านหน้าเวทีสุดติดกับผูช้ ม นักดนตรี
ช่วยขับร้ องกระทุง้ จังหวะประกอบกับเสี ยงกลองรํามะนา แล้ว นักแสดง
หญิง(ศรี นวล)เดินออกไปผลักศีรษะของหวานเย็น)
(ศรี นวล)พูด:

ไปทําอะไรวะนั่น

(หวานเย็น)พูด:

เมื่อกี ้เธอยังดิ้นเลย

(ศรี นวล)พูด:

แหล่ ของไทยเราไม่ มีดิ้น

(หวานเย็น)พูด:

จังหวะไทยๆเรายังมีดิ้นเลย ขายรถยนต์ ยงั มีดิ้นเลย ยื นสี จนรถถลอก อี รถ
คันนั้นออกวันแรกก็ชนเลย

(ศรี นวล)พูด:

อ๋ อ ต้ องมี
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)



ส่วนใหญ่เป็ นนักแสดงรุ่ นอาวุโสและรุ่ นกลางคนบางคน หากเป็ นนักแสดงรุ่ นกลางคนบางคนและนักแสดง
วัยรุ่ นและรุ่ นเด็กไม่พบการไหว้เพื่อแสดงความเคารพครู เนื่ องจากนักแสดงวัยรุ่ นและวัยเด็กส่วนใหญ่ ครู ผสู้ อนลําตัด ก็คือ นาง
ศรี นวล ขําอาจ(หัวหน้าคณะ)
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2.2.3 โครงสร้ างของการใช้ วจั นภาษาโดยการขับร้ องและการพูด
เหตุ การณ์สื่อสารในสถานการณ์ สื่อสารการแสดงลําตัด จากการศึก ษาสามารถ
สรุ ปโครงสร้างการใช้วจั นภาษาโดยการขับร้องและการพูดได้ โดยเฉพาะเหตุการณ์สื่อสารชนิ ด
ประเภทการแสดง ได้แก่ เหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ่ นหน้ากลอง การร้องออกตัว การร้องแหล่
อวยพร และการร้ องตอบโต้ ซึ่ งเป็ นเหตุ ก ารณ์ สื่อสารที่ มีรู ปแบบการสื่ อสารการใช้ว จั นภาษา
ซับซ้อนกว่าเหตุ การณ์ สื่อสารชนิ ดประเภทการประกาศคือ การโหมโรงกลองรํามะนาและการ
จบการแสดงซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่ใช้รูปแบบการสื่ อสารการแสดงที่ไม่ซบั ซ้อน กล่าวคือเหตุการณ์
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สื่อสารการจบการแสดงใช้
สการพูดและดนตรีเป็ นรูปแบบการสืา่องสารการแสดงหลัก ดังนั้น ผูว้ ิจยั จะ
สื่อสารการโหมโรงกลองรํามะนาใช้ดนตรี เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารการแสดงหลัก ส่ วนเหตุการณ์

เสนอเหตุการณ์สื่อสารชนิดของเหตุการณ์ประเภทการแสดงที่มีโครงสร้างของการใช้วจั นภาษาโดย
การขับร้องและการพูดในเหตุ การณ์ สื่อสารจํานวน 4 เหตุการณ์ ได้แก่เหตุการณ์สื่อสารการร้อง
เกริ่ น หน้ากลอง เหตุ ก ารณ์ สื่อสารการร้ องออกตัว เหตุ ก ารณ์ สื่อสารการร้ องแหล่อวยพรและ
เหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.2.3.1 เหตุการณ์สื่อสารการร้ องเกริ่นหน้ ากลอง
เหตุ ก ารณ์ สื่อสารการร้องเกริ่ น หน้ากลองนี้ เป็ นเหตุ ก ารณ์สื่อสารที่ ใช้
วัจนภาษาคือการขับร้องเป็ นหลัก ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่คือนักแสดงชายจํานวน 1 หรื อ 2 คน สามารถสรุ ป
เป็ นแผนผังโครงสร้างการใช้วจั นภาษาโดยการขับร้อง ดังนี้
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ภาพที่ 18 แผนผังโครงสร้างของการใช้วจั นภาษาโดยการขับร้องในเหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ ่ นหน้ากลอง

จากแผนผังโครงสร้างข้างต้นในเหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ่ นหน้ากลอง
การแสดงจะเริ่ มต้นขับร้องด้วยการขึ้นต้นด้วยบทสร้อยเพลงจํานวน 1 รอบ แล้วลูกคู่ร้องรับบทลูกคู่
ซํ้ าทั้งหมด 2 รอบ นักแสดงคนเดิมก็จะขับร้องบทร้องด้วยกลอนสุ ภาพจํานวน 8 บท แล้วปิ ดท้าย
ด้วยบทลูกคู่อีกครั้ง หากการแสดงลําตัดไปแสดงเนื่ องในงานห้าธันวามหาราช ก็จะมีการเพิ่ มบท
ร้องที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันและแต่งด้วยกลอนสุภาพ แต่จะเปลี่ยนนักแสดงเป็ นนักแสดงชายอีก
คนก็จะขับร้องบทร้องแล้ววนซํ้ าในลักษณะเดียวกันจนกว่าจะจบบทร้องที่ใช้แสดงก็จะเปลี่ยนการ
แสดงลําดับถัดไปก็คือการแสดงในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว
2.2.3.2 เหตุการณ์สื่อสารการร้ องออกตัว
เหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัวนี้เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่ใช้วจั นภาษาทั้ง
การขับร้องและการพูด การขับร้องเป็ นรู ปแบบหลักส่ วนการพูดจะเป็ นรู ปแบบเสริ ม ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่
คือนักแสดงทั้งชายและหญิงจะออกมายืนแสดงตัวทีละคน นักแสดงแต่ละคนจะมีรูปแบบการการ
ขับร้องด้วยเพลงลําตัดเหมือนกัน เพลงลําตัดประกอบด้วยบทสร้อยเพลงและบทร้อง บทร้องนั้นจะ
แต่งด้วยกลอนเดินสิบ กลอนเดินแปดและกลอนโขยก ผูว้ ิจยั จะอธิบายโครงสร้างการใช้วจั นภาษา

114
โดยการขับร้องด้วยการระบุกลอนที่ใช้ในเพลงลําตัดประเภทต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้างของ
การใช้วจั นภาษาโดยการขับร้องอย่างเป็ นระบบชัดเจน สามารถสรุ ปเป็ นแผนผังโครงสร้างการใช้
วัจนภาษาโดยการขับร้องและการพูด ดังนี้
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ภาพที่ 19 แผนผังโครงสร้างของการใช้วจั นภาษาโดยการขับร้องและการพูด ในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว
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จากแผนผังโครงสร้างข้างต้นเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว นักแสดง
หลักแต่ละคนที่ทาํ หน้าที่ออกมายืนแสดงตัวนั้นจะมีรูปแบบการใช้วจั นภาษาเป็ นระบบเหมือนกัน
โดยเริ่ มต้นตั้งแต่การขึ้นต้นด้วยการพูด พูดทักทายผูช้ มการแสดง ต่อด้วยการขับร้องบทสร้อยเพลง
นําจํานวน 1 รอบ เพื่อให้ลกู คู่ร้องรับทวนซํ้ าอีก 2 รอบ นักแสดงหลักก็จะขับร้องบทร้องด้วยกลอน
เดินสิบ 4-6 วรรคแล้วจึงต่อด้วยกลอนเดินแปดประมาณ 10 วรรคซึ่งอาจจะมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั
เนื้อความ หรื ออาจจะร้องกลอนโขยกต่อจากกลอนเดินสิบ หรื อร้องเฉพาะกลอนเดินสิ บเพียงอย่าง
เดียว แต่ทุกครั้งจะต้องลงเพลงด้วยกลอนเดินสิบประมาณ 2-4 วรรค เพื่อส่งให้ลกู คู่ร้องรับและนัก
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ด้วยด้วยกลอนเดินแปดหรื
สอกลอนเดินสิบ แล้วต่อด้วยกลอนโขยกและลงเพลงด้วยกลอนเดินสิบ
ดนตรี แสดงต่อในบทลูกคู่ จากนั้นนักแสดงหลักคนเดิมก็จะขับร้องบทร้องที่มีเนื้ อหาใจความใหม่

เพื่อส่ งให้ลูก คู่ร้องรั บกับนัก ดนตรี แสดงปิ ดท้ายการขับร้ อง แล้ว นักแสดงหลักก็ใช้การพูด พูด
ขอบคุณผูช้ มและ พูดแนะนํานักแสดงคนถัดไปขึ้นมาทําการแสดงต่อซึ่งถือเป็ นจุดสิ ้ นสุ ดการแสดง
ของนักแสดงหนึ่งคนที่ออกมาแสดงในเหตุการณ์สื่อสารนี้ แล้วจึงจะผลัดเปลี่ยนให้นักแสดงลําดับ
ถัด ไปขึ้ น มายืน แสดงในลัก ษณะเดี ย วกัน จนกระทั ่ ง ครบจํา นวนนัก แสดงหลัก ที่ ทาํ หน้า ที่ ใ น
เหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว
2.2.3.3 เหตุการณ์สื่อสารการร้ องแหล่อวยพร
เหตุการณ์สื่อสารการร้องแหล่อวยพรพบการใช้วจั นภาษาโดยการขับร้อง
และการพูด การขับร้องเป็ นรู ปแบบหลักและการพูดแทรกเป็ นรู ปแบบเสริ ม เหตุการณ์สื่อสารนี้จะมี
เฉพาะบทร้อง ไม่มีบทลูกคู่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่คือ นักแสดงหญิงจํานวน 1 หรื อ 2 คน และอาจมีนักแสดง
หญิงอีก 2 คนใช้การพูดแทรก สามารถสรุ ปเป็ นแผนผังโครงสร้างการใช้วจั นภาษาโดยการขับร้อง
และการพูดดังนี้



ตัวร้องบทลูกคู่

การลงเพลง คือ การร้องทอดเสี ยงให้ชา้ ลงในบาทสุ ดท้ายของกลอนเพื่อแจ้งให้ลูกคู่ร้องรั บและนักดนตรี เตรี ยม
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ภาพที่ 20 แผนผังโครงสร้ างของการใช้วจั นภาษาโดยการขับร้ องและการพูด ในเหตุการณ์ สื่อสารการร้ องแหล่
อวยพร

จากแผนผังโครงสร้ างข้างต้น เหตุ การณ์สื่อสารการร้องแหล่อวยพรจะ
เริ่ มต้นด้วการพูดเปิ ดในลักษณะการสนทนาถาม-ตอบของนักแสดงจํานวน 3 คน ต่อด้วยการขับร้อง
บทร้องซึ่งเป็ นเพลงแหล่ดว้ ยกลอนสุ ภาพจํานวน 2 บาท ก็จะมีการพูดแทรกจังหวะการขับร้องใน
ลัก ษณะสนทนาถามตอบของนัก แสดงหญิ ง 2 คน แล้ว นัก แสดงหญิ ง คนเดิ มก็จ ะขับร้ องต่ อ
จนกระทัง่ สิ ้ นสุดเหตุการณ์สื่อสารนี้
2.2.3.4 เหตุการณ์สื่อสารการร้ องตอบโต้
เหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้พบการใช้วจั นภาษาโดยการขับร้องและ
การพูด การขับร้องเป็ นรู ปแบบหลักและการพูดเป็ นรู ปแบบเสริ ม ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่แสดงคือนักแสดง
หลักทั้งชายและหญิ งสลับกัน ขับร้ อง เหตุ ก ารณ์ น้ ี จ ะใช้เนื้ อหาของการสื่ อสารดําเนิ น การแสดง
ตั้งแต่การร้องเกี้ยว การร้องแก้เกี้ยว การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้องด่า การร้องด่าตอบ การร้อง
โต้ตอบผูก เรื่ องสั้น และการร้ องกลอนต่ อเบ็ด เตล็ด เนื้ อหาดังกล่า วจะใช้เพลงลําตัด และเพลง
พื้นบ้านได้แก่เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่ อย เพลงอีแซว เพลงแหล่ ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปเป็ นโครงสร้าง
ของการใช้วจั นภาษาโดยการขับร้องและการพูดดังนี้
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ภาพที่ 21 แผนผังโครงสร้างของการใช้วจั นภาษาโดยการขับร้องและการพูดในเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้
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จากแผนผังโครงสร้างข้างต้นรู ปแบบการใช้วจั นภาษาจะเริ่ มต้นด้วยการ
พูดเปิ ดเหตุการณ์สื่อสารก่อน แล้วนักแสดงหญิงจะขับร้องด้วยเพลงแหล่ที่มเี นื้อหาการกระทบกระ
เทียบ เพลงลําตัดและเพลงพวงมาลัยใช้ขบั ร้องเนื้อหาการเกี้ยว และเนื้ อหาการร้องแก้เกี้ยว การร้อง
ว่า การร้องว่าตอบและการร้องด่าตอบก็จะใช้เพลงลําตัดขับร้อง ต่อด้วยเนื้อหาที่ผกู เป็ นเรื่ องราวก็จะ
ใช้เพลงเริ่ มจากเพลงฉ่อยและต่อด้วยเพลงอีแซว และการแสดงบางครั้งอาจจะสลับด้วยกลอนต่อคือ
กลอนที่ผลัดกันด้นคํากลอนคนละวรรคเนื้อหาจึงขึ้นอยูก่ บั คําที่นาํ มาต่อ ส่ วนการพูดจะพบการพูด
จะแทรก เมื่อต้องเปลี่ยนเพลงที่ใช้แสดงแต่ละเพลง การขับร้องเพลงแต่ละเพลงก็จะขับร้องลําร้อง
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สบกัน ส่วนเพลงพวงมาลัย เพลงฉ่าอยงเพลงอีแซวก็จะเริ่ มขับร้องบทร้อง
ของแต่ละเพลง หากเป็ นเพลงลําตัดก็จะเริ่ มตั้งแต่บทสร้อยเพลง ลูกคู่ร้องรับบทลูกคู่ บทร้อง บทลูก

สลับกับบทลูกคู่ และเพลงแหล่ขบั ร้องเฉพาะบทร้องเพียงอย่างเดียว โครงสร้างการใช้วจั นภาษาโดย
การพูดและการขับร้องข้างต้นในเหตุการณ์สื่อสารนี้ สามารถยืด หยุ่นด้วยการตัดทอนบทร้องแต่
ยังคงเพลงที่ใช้ขบั ร้อง และอาจจะตัดเนื้ อหาของการสื่ อสารการแสดงบางเหตุการณ์ออกแต่ยงั คง
เพลงลําตัดกับเพลงพื้นบ้านไว้
2.3 บรรทัดฐานของการตีความ(norm of interpretation)
บรรทัดฐานของการตี ค วาม หมายถึง ความรู้ ค วามเข้า ใจทั ่ ว ไปที่ มีอยู่ร่ว มกัน ระหว่าง
นักแสดงกับผูช้ มการแสดง เพื่อที่จะใช้ตีความสารที่ใช้ในการสื่อสารการแสดงได้อย่างชัดเจน ผูว้ ิจยั
พบว่าบรรทัดฐานของการตีความที่ปรากฏในแต่ละเหตุการณ์มีลกั ษณะร่ วมกัน ดังนี้
2.3.1 การแต่งกาย การแต่งหน้า การจัดแต่งทรงผมของกลุ่มนักแสดงที่เกิดขึ้นบน
พื้นที่เวทีการแสดงไม่ใช่วิถีชีวิตประจําวันของผูแ้ สดง แต่เป็ นการตกแต่งเพื่อการแสดง
2.3.2 เมื่อนักดนตรี ตีกลองรํามะนา ผูช้ มการแสดงทราบได้ทนั ทีว่าการแสดงลําตัด
ได้เริ่ มต้นขึ้ นแล้ว ทั้งนี้ เพราะการตีก ลองรํามะนาเป็ นการประกาศให้ผชู้ มภายในบริ เวณสถานที่

แสดงทราบว่ามีการแสดง
2.3.3 การที่คณะลําตัดหวังเต๊ะไม่มีการร้องไหว้ครู หรื อเทพเจ้าขึ้นต้นการแสดงการ
ขับร้องหลังเสี ย งดนตรี ก ลองรํามะนาโหมโรงเสร็ จ แต่จ ะใช้ก ารร้ องสดุ ดีพระมหากษัตริ ยแ์ ทน
เนื่องจากการแสดงลําตัดเป็ นการแสดงที่มีพ้ืนเพมาจากกลุ่มคนที่นบั ถือศาสนาอิสลาม และนักแสดง
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บางคนที่ร่วมแสดงก็นบั ถือศาสนาอิสลามด้วย จึงไม่สามารถแสดงความเคารพเทพเจ้าในศาสนาอื่น
ได้
2.3.4 การอ้อนขอรางวัลจากผูช้ มที่เกิดขึ้นจากการแสดงบนเวทีน้ ันไม่ได้เป็ นการ
ปฏิบตั ิที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของนักแสดง แต่เป็ นธรรมเนียมในการแสดงลําตัด
2.3.5 การใช้คาํ ถ้อยเกี่ยวกับเรื่ องเพศ คําหยาบ บนเวที ได้รับการยกเว้นว่าสามารถ
นํามาใช้แสดงได้ท้ งั นี้เพราะเป็ นการนํามาใช้เพื่อผลอันดีงาม คือสร้างความสนุกสนานให้แก่ผชู้ ม
2.3.6 การที่เจ้าภาพจัดการแสดงลําตัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองงานพิธีของตนเองหรื อ
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สดการแสดงดังกล่าวให้แก่คนทัว่ ไปชมได้
เกียรติในสังคมจึงสามารถจั

เพื่อให้ผอู้ ื่นร่ วมงานได้รับความบันเทิ งนั้นทําให้คนทัว่ ไปทราบว่าเจ้าภาพเป็ นผูม้ ีหน้ามีตาและมี

2.4 ลําดับวัจนกรรม(act sequence)
ลําดับวัจนกรรม หมายถึง การเรี ยงลําดับวัจนกรรมสื่อสารที่เกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์
สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด ผูว้ ิจยั จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ประเด็น ได้แก่
วัจ นกรรมสื่ อสารการแสดงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ละเหตุ ก ารณ์ สื่อสาร การลําดับวัจ นกรรมในแต่ ล ะ
เหตุการณ์สื่อสาร และวัจนกรรมสื่อสารที่ใช้ร่วมกันในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร ดังรายละเอียดนี้
2.4.1 วัจนกรรมสื่อสารการแสดงที่เกิดขึน้ ในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร
จากการศึกษาข้อมูลการแสดงลําตัดทั้ง 5 ครั้ง วัจนกรรมสื่ อสารที่เกิดขึ้นในแต่ละ
เหตุการณ์สื่อสารจะมีจ าํ นวน 31 วัจนกรรม ได้แก่การประกาศ การเชิญชวน การสรรเสริ ญ การ
สัญญา การเน้นยํ้ า การทักทาย การแนะนํา การขออภัย การสั ่ ง การอวยพร การเรี ยกขาน การต่อว่า
การถาม-ตอบ การหยอกเย้า การอธิบาย การอ้างถึง การเสนอ การเกี้ยว การเล่าเรื่ อง การขอบคุณ
การแสดงความเคารพ การสั ่ งสอน การท้าทาย การขอร้อง การชม การถ่อมตน การแสดงความ
ต้องการ การขออนุญาต การแก้ตวั การให้สญ
ั ญาณและการกล่าวลา มีรายละเอียดดังนี้
1. วัจนกรรมการประกาศ

วัจนกรรมการประกาศเป็ นวัจนกรรมที่

นักดนตรี และนักแสดงเจตนาจะแจ้งให้นักแสดงและผูช้ มการแสดงรับทราบว่าลําดับขั้นตอนการ
แสดงลําตัด ตั้งแต่ประกาศเริ่ มต้นการแสดง ใครเป็ นผูแ้ สดงลําดับถัดไป เพลงต่ อไปแสดงเพลง
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อะไร แจ้งว่ามีผชู้ มให้รางวัล แจ้งว่าใครคือเจ้าภาพ แจ้งสถานที่แสดง แจ้งเจ้าภาพหมดเวลาการ
แสดง จนกระทัง่ ประกาศจบการแสดง ส่ วนของการประกาศเริ่ มต้นการแสดงกับจบการแสดงนั้น
ผูท้ าํ หน้าที่ประกาศคือนักดนตรี จะตีกลองรํามะนา ฉิ่ งและกรับ มีการใช้ภาษาเพื่อแสดงการประกาศ
ด้วยการใช้เสียงดนตรี บรรเลงเป็ นทํานองเพลงให้ผชู้ มได้รับทราบว่าการแสดงลําตัดได้เริ่ มขึ้นแล้ว
และการแสดงลําตัดได้เสร็ จสิ ้ นแล้ว ส่วนนักแสดงจะมีการใช้ถอ้ ยคําเพื่อแสดงการประกาศโดยใช้
วิธีการขับร้องและการพูด เช่นคําว่า “ขอประกาศ” , ประโยคที่ขบั ร้ องว่า “นี่ มนั ได้เวลา...” และ
อาจจะมีการใช้ถอ้ ยคําอื่นแทรกเพื่อแจ้งรายละเอียดบางอย่าง ดังตัวอย่าง
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(1) (ณรงค์)พูด: อย่ าลืมนะครั บงวดหน้ า 20
(ปรี ชา)พูด: ข้ างบนหรื อข้ างล่ าง

(ณรงค์)พูด: ล่ าง บนเลย พอแล้ วเอาแค่นี้ก่อน
(ปรี ชา)พูด: โอ้ วันนี้หลวงพ่ อท่ านอุตส่ าห์ มายืนดู นิ มนต์ เลยครั บ ข้ างหน้ าเลย
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)
(2) (ปรี ชากับต๋ อย)ร้อง:

นู่นหนูหนูเดินถือรางวัลมา ถึงว่ าต้ องไปไป
ได้รางวัลมายีส่ ิ บบาท

มึงจะประกาศไปทําไม

ได้ รางวัลมายีส่ ิ บบาท

ขอประกาศทั่วทั่วไป

...................................
(ศรี นวล)ร้อง: อยากจะถามคุณแหวนท่านเจ้าภาพใหญ่ นี่มันได้ เวลาจวนก็เวลาตามที่สัญญากันเอาไว้
(ศรี นวล)พูด: พูดก่ อนแล้ วกัน ร้ องเดี๋ยวมันจะไปเรื่ อยๆ ก็ขอขอบคุณทางคณะเจ้ าภาพ โดยเฉพาะคุณ
แหวนเลีย้ งดูปูเสื่ อเป็ นอย่ างดี เราบอกว่ าเราเล่ นแค่ 2 ชั่วโมง วันนี ้เล่ น 2 ชั่วโมงครึ่ ง
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)
(3) (ศรี นวล)พูด: เอาไว้ โอกาสหน้ าค่ อยพบกันนะคะ วันนี ้ถ้าหยาบคายไปบ้ างก็ต้องขออภัยค่ ะ
(นักแสดงทุกคน): (พนมมือไหว้ลา)
(ศรี นวล)พูด: ถ้ าหยาบคายก็ต้องขออภัยด้ วยนะคะ(พนมมือไหว้)
(นักดนตรี ) : (ตีกลองรํามะนา ฉิ่ง กรับ)
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)
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วัจนกรรมการประกาศนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 4 เหตุการณ์
คือ การร้องโหมโรงกลองรํามะนา การร้องออกตัว(1) การร้องตอบโต้(2)และจบการแสดง(3)
2. วัจนกรรมการเชิญชวน

วัจนกรรมการเชิญชวนเป็ นวัจนกรรมที่

นัก แสดงกล่าวเชิ ญ ชวนให้ผูช้ มการแสดงและนัก แสดงร่ ว มกัน แสดงความเคารพต่ อ สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ข์ องไทยในปั จจุ บัน คื อ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุ ลยเดช
รวมทั้งการชวนผูช้ มมารับชมการแสดง อาจจะมีการชวนให้ผชู้ มร่ วมกันอนุ รักษ์การแสดงพื้นบ้าน
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ชม” “เชิญมา” “นิมนต์” ส
เป็ นต้น ดังตัวอย่าง

มีการใช้ถอ้ ยคําเพื่อแสดงการเชิญชวนเช่น คําว่า “อย่าละเลยจงเทิดทูน” “จงนิ่ งนั ่ ง” “มาร่ วม” “เชิญ

(1) (ณรงค์)ร้อง:

โอ้เจ้าพวงสุ มณฑา

สุ มณฑาประชาเอ๋ ย

อย่าละเลยจงเทิดทูน

เอ่ อเออเอิงเอ่ ยเอยนเรนทร์ ศูรย์เอย
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

(2) (มาเรี ยม)ร้อง:

ยาบินติยายาบิ ่ นติยา

หนูมาให้ท่านชม

นิ่งนั่งฟังก่ อนเชิญมาพักผ่ อน

เชิญท่ านมาหย่อนอารมณ์
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

(3) (ปรี ชา)พูด:

โอ้ วันนี ้หลวงพ่ อท่ านอุตส่ าห์ มายืนดู นิมนต์ เลยครั บ ข้ างหน้ าเลย

(ณรงค์)พูด:

เอางัน้ เลย

(ปรี ชา)พูด:

เอ้ าท่ านชอบ เผื่ อท่ านจะได้ ติดต่ องานเราพี่ ก็

(ณรงค์)พูด:

งานล้ างป่ าช้ าก็ได้

(ปรี ชา)พูด:

นิมนต์ ดูได้ นะครั บ ลําตัดเราไม่ หยาบโลนนะครั บ แต่ อาจจะเจ็บสั กนิ ดนึ ง
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

(4) (เสมียน)ร้อง:

ผูช้ ายขี้เกียจนี่ออกมาร้องเกริ ่ น

พวกผู้ชายเขามาเชิญแม่ อย่ าเฉไฉ

ขอให้ แม่ แหวกม่ านโผล่ หน้ ามา

แล้ วก็ออกมาว่ ากับพี่เสี ยไวไว
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)



ดังตัวอย่างที่ปรากฏในตัวอย่างที่ 1
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วัจนกรรมการเชิญชวนนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 2 เหตุการณ์
คือ การร้องเกริ่ นหน้ากลอง(1) การร้องออกตัว(2และ3)และการร้องตอบโต้
3. วัจนกรรมการสรรเสริญ

วัจนกรรมการสรรเสริ ญเป็ นวัจนกรรม

ที่นกั แสดงชายขับร้อง เพื่อกล่าวแสดงความเคารพ ยกย่อง เทิดทูนพระมหากษัตริ ยท์ ี่พระองค์ทรง
งานต่ างๆมากมายเพื่อ ช่ ว ยเหลื อประชาชนชาวไทยที่ เ ดื อดร้ อ น มี ก ารใช้ภ าษาเพื่อ แสดงการ
สรรเสริ ญ ได้แก่ การใช้คาํ ราชาศัพท์ เช่นคําว่า “พระเมตตา” “พระราชทาน” “นํ้ าพระทัย” เป็ นต้น
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การใช้ภาษาเปรี ยบเทียบเช่นคําว่า “ยิง่ กว่าแสงอุษาส่องราศรี ” “ร้อนเป็ นไฟน่ าประหลาดเป็ นหยาด

(1) (ณรงค์)ร้อง:

(เสมียน)ร้อง:

ขอเดชะพระองค์เออเอ่ อเอิงเอิ่งเอยทรงสวัสดิ์

พูนพิพัฒน์ พระชนม์ มงคลเด่ น

สวมสร้ อยศรีตรีรัตน์ พิพัฒน์ เพ็ญ

พระทรงเป็ นมิ่งขวัญนิรันดร

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

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

ศุภฤกษ์เลิศแล้วแก้วจักรี

จักรราศีหมุนวนชนาพรรษา

หมุนนับกลับมาห้าธันวา

เฉลิมพระชนมพรรษาประมุกไทย

เกล้ าหม่ อมฉันอัญชุลีสดุดีนพ

ขอเคารพสู งส่ งองค์มไห
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

วัจนกรรมการสรรเสริ ญนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารเพียงเหตุการณ์เดียว
คือ การร้องเกริ่ นหน้ากลอง(1)
4. วัจนกรรมการสัญญา

วัจนกรรมการสัญญาเป็ นวัจนกรรมที่

นัก แสดงชายกล่าวถ้อ ยคําสัญ ญาว่าจะกระทําสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ งให้เห็ น ถึงความจงรั ก ภัก ดี แด่ องค์
พระมหากษัตริ ย ์ อาทิ สามัคคีกนั ปกป้ องภยันตรายจากศัตรู และจะมีความสามัคคีกนั ไม่แบ่งแยก
กันเอง รวมทั้งนักแสดงหญิงที่เป็ นนักแสดงเด็ก กล่าวคําสัญญากับผูช้ มการแสดงว่าจะขับร้องลําตัด
ให้ดีให้เก่งกว่าการขับร้องครั้งนี้ มีการใช้ถอ้ ยคําเพื่อแสดงการสัญญา ได้แก่ คําว่า “ขอปฏิญาณ...”
และ“จะกลับไปหัดมาใหม่” ดังตัวอย่าง
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(1) (ณรงค์)ร้อง:

พวกเราเหล่าลูกเสื อเชื้อชาวบ้าน

ขอปฏิญาณต่ อองค์พระทรงสอน

จะรักษาเอกราชชาติถาวร

ถ้ าดัสกรรุกรํ้ากระหนํ่าไทย

จะสามัคคีกอดคอกันต่ อต้ าน

อีกพวกเราชาวบ้ านทั่วทั้งหลาย

อย่าได้ แตกแยกกันชั้นทําลาย

ไทยต่ อไทยมาฆ่ ากันเอ่ อเอิงเอิ่งเอยนั้นไม่ ดเี อย
(งานเทศกาลลอยกระทง จ. ชลบุรี)

(2) (น้องมายด์)ร้อง:

ต้องขออภัยท่านผูฟ้ ังหนูร้องยังไม่ชดั ถ้ าพลาดผิดติดขัดหนูจะกลับไปหัดมาใหม่
จะกลับไปหัดให้ ดีจะทําให้ มีชื่อเสี ยง

ถ้ารางวัลไม่มาจะไม่หาว่าลําเอียงหนูขอแค่
เพียงกําลังใจ
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(3) (ปรี ชา)พูด: แหม! ตาถึงนะ แกเนี่ ย

(ต๋ อย)พูด: มันดีๆ หลายอย่ างไอ้ ชากูจะบอกให้
(ปรี ชา)พูด: ดียงั ไง

(ต๋ อย)พูด: เดี๋ยวตอนเลิกกูจะบอกมึง
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

วัจนกรรมการสัญญานี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 3 เหตุการณ์ คือ
การร้องเกริ่ นหน้ากลอง(1)และการร้องออกตัว(2)และการร้องตอบโต้(3)
5. วัจนกรรมการเน้ นยํา้

วัจ นกรรมเน้ น ยํ้ าเป็ นวัจ นกรรมที่

นักแสดงและลูกคู่ร้องรับเจตนากล่าวซํ้ าข้อความเดิมที่เคยกล่าวมาแล้วเพื่อเน้นยํ้ าให้ชดั เจนยิ่งขึ้น
และเพิ่มจังหวะในการขับร้อง การเน้นยํ้ าในที่น้ ีมี 2 ลักษณะ คือ การขับร้องหรื อการพูดซํ้ าข้อความ
เดิมบางถ้อยคําและข้อความเดิมทั้งหมดแล้วจึงเพิ่ มข้อความใหม่ เพื่อกล่าวยํ้ าความให้ชดั เจนยิ่งขึ้น
และการขับร้องซํ้ าข้อความเดิมจํานวน 2 ครั้งในบทลูกคู่ ผูท้ ี่ทาํ หน้าที่คือลูกคู่ร้องรับเพื่อเพิ่ มจังหวะ
ในการขับร้องดังตัวอย่าง
(1) บทสร้อยเพลง(ณรงค์)ร้อง: โอ้เจ้าพวงสุ มณฑา
อย่าละเลยจงเทิดทูน
บทลูกคู่(ลูกคู่ร้องรับ)ร้อง: โอ้ เจ้ าพวงสุ มณฑา
อย่าละเลยจงเทิดทูน

มณฑาประชาเอ๋ ย
เอ่อเออเอิ ้ งเอยนเรศูรย์เอย
มณฑาประชาเอ๋ ย(ซํ้าทั้งบาท2 รอบ)
เอ่ อเออเอิงเอยนเรศูรย์เอย(ซํ้าทั้งบท 2รอบ)
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)
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(2) (ณรงค์)พูด:

กระดุม กระดุม กระดุมมหาหล่ อ เขาเขียนไว้ เขียนไว้ ที่โคนต้ น
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

(3) (หวานเย็น)ร้อง: เขาไปคนเดียว

ไปเที่ยวตามตรอก เขาจะเดินออก

แกจะเดินเข้า

เขาไปคนเดียว

ไปเที่ยวตามซ่ อง นี่เขามีลูกน้อง

แกจะล่อแม่เล้า

(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

วัจนกรรมการเน้นยํ้ านี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 3 เหตุการณ์ คือ
การร้องเกริ่ นหน้ากลอง(1) การร้องออกตัว(2) และการร้องตอบโต้(3)
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ส6. วัจนกรรมการทักทาย วัจนกรรมการทักทายเป็ นวัจนกรรมที่

นักแสดงเจตนากล่าวถ้อยคําทักทายกับผูช้ มการแสดง เมื่อนักแสดงขึ้นมายืนแสดงบนเวทีครั้งแรก มี
การใช้ถอ้ ยคําเพื่อแสดงการทักทาย เช่น คําว่า “กราบสวัสดี” “สวัสดี” “สวัสดีมีชยั ” เป็ นต้น รวมทั้ง
การใช้ท่าทางยกมือไหว้ท้ งั ประกอบพูดและขับร้องทักทาย ดังตัวอย่าง
(1) (เสมียน)พูด: เอาละครั บ ก็กราบสวัสดีบรรดาท่ านผู้ฟังและผู้มีเกียรติทุกๆท่ านด้ วยนะครั บ ก็เป็ น
การแสดงลําตัดพร้ อมด้ วยแม่ ศรี นวล ถ้ าการแสดงในคื นนี ้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัย
ด้ วยนะครั บ
(2) (ขวัญตา)ร้อง:

สองกรขึ้นประนมพร้อมกับก้มเกศี

ท่านผูช้ มที่นี่สวัสดีทุกทุกท่ าน

ขอให้ท่านมีความสุ ขให้ท่านสนุกสบาย ทั้งท่านหญิงท่านชายหนูเป็ นฝ่ ายบริ การ
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)
(3) (ต๋ อย)พูด: ครั บก็กราบสวัสดีพ่อแม่ พี่น้องที่เคารพรั กทุกท่ าน ผมขึน้ มาที หลังคงเข้ าใจว่ าผมเก่ งนะครั บ ก็
ไม่ เก่ งหรอกครั บ ก็อาศัยรู ปร่ างดีหน่ อยนะครั บ
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

วัจนกรรมการทักทายนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 2 เหตุการณ์
คือ การร้องออกตัว(1และ2) และการร้องตอบโต้(3)
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วัจนกรรมการแนะนําเป็ นวัจนกรรมที่

7. วัจนกรรมการแนะนํา

นักแสดงเจตนาแนะนําชื่อคณะลําตัด และแนะนํานักแสดงให้ผชู้ มได้รู้จกั นักแสดงที่จะทําหน้าที่
แสดงในลําดับถัดไป การแนะนํานี้นกั แสดงที่แสดงแล้วจะพูดแนะนํานักแสดงคนถัดไป พร้อมทั้ง
บอกคุณสมบัติของนักแสดง รวมถึงนักแสดงแนะนําตนเองผ่านการขับร้อง การใช้ภาษาเพื่อแสดง
การแนะนํา เช่น คําว่า “คนนี้ก็เป็ น” “ขอเชิญพบกับ” “ดิฉันนี่ หรื อชื่อ” “คืนนี้ ก็เป็ นลําตัดคณะ...”
“ขอเชิญท่านพบกับ...” เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
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(1) (ขวัญตา)พูด: ค่ ะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ าน คืนนี้ก็เป็ นลําตัดคณะหวังเต๊ ะพร้ อมด้ วยแม่ ศรี นวล ถ้ า
การแสดงขาดตกบกพร่ องสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดก็ขออภัยด้ วยนะคะ
.........................................................................................................................
จ๊ ะ ก็ จ ะเรี ยกขึ ้ น มาอี ก คนนะคะ คนนี้ ก็ เ ป็ นอาจารย์ ส อนนาฏศิ ลป์ อยู่ที่ คลอง13 รั ง สิ ต
อาจารย์พัชรี เลยค่ะ ขอเชิญพบกับพีพ่ ัชรี ได้ เลยค่ะ
(2) (ศรี นวล)ร้อง:

มาละโหวยมาละวา

มาละโหวยมาละวา

ดิฉันนี่หรือชื่อศรีนวล

ขอเชิญชวนท่านทัศนา
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

(3) (ปรี ชา)พูด:

ลงไปซะที ตอนนี้ก็ขอท่ านพบกับหวังต๋ อยลูกหวังเต๊ ะครั บ คนนี ้กเ็ ด็กฝากเหมือนกัน
เมียเขาฝากมา ฝากตัง้ แต่ ตอนไม่ เลิกเหล้ า จนตอนนี ้เลิกเหล้ าไปแล้ ว
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

วัจนกรรมการแนะนํานี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 2 เหตุการณ์
คือ การร้องออกตัว(1และ2) และการร้องตอบโต้(3)
8. วัจนกรรมการขออภัย

วัจนกรรมการขออภัยเป็ นวัจนกรรมที่

นักแสดงแต่ละคนเจตนาจะใช้กล่าวขออภัยแก่ผชู้ มการแสดงก่อนที่จะเริ่ มต้นการแสดงการขับร้อง
เพลงลําตัด เพื่อขออภัยล่วงหน้าหากการแสดงที่จะแสดงต่อไป ไม่ว่าจะเป็ นนํ้ าเสี ยงที่ใช้ข ับร้อง
เนื้อหาที่ใช้ขบั ร้อง หรื อท่าทางการแสดง และนักแสดงที่เป็ นหัวหน้าคณะจะใช้การกล่าวขออภัยแก่
ผูช้ ม เพื่อแจ้งว่าสาเหตุที่หวังเต๊ะไม่ได้มาร่ วมแสดงลําตัดการแสดงครั้งนั้นๆ ขออภัยเพื่อที่จะแนะนํา
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นักแสดงเด็กที่เพิ่งเริ่ มหัดแสดง คือน้องมายด์ หรื อการแสดงบางครั้งนักแสดงมีเหตุไม่พร้อมแสดง
บางอย่างเช่น แขนเจ็บรําไม่ได้ก็จะกล่าวขออภัยแก่ผชู้ ม และการขออภัยผูช้ มอีกครั้งเมื่อการแสดง
กําลังจะเสร็ จสิ ้ น เพื่อที่จะขออภัยแก่ผชู้ มการแสดง หากคําพูด กริ ยาท่าทางต่างๆ หรื อเนื้ อหาการ
แสดงที่นกั แสดงได้แสดงออกไปนั้นอาจจะมีขอ้ ผิดพลาด ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและ
ความประทับใจให้แก่ผชู้ ม มีการใช้ภาษา เช่นคําว่า “ ขออภัยด้วยนะคะ” “ถ้าผิดพลาดประการใด
ขออภัยด้วยค่ะ” เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
(1) (น้องมายด์)พูด:
(ศรี นวล)พูด:
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จ๊ ะ ขออภัยด้ วยค่ ะ อยู่ที่บ้านมันไม่ คุยกับใครเลย ฮึ ฮึ มันไม่ คุยจริ งๆมันนั่งเฉยถาม
มายด์ กินข้ าวรึ ยงั กิ นรึ ยงั ยัง พูดได้ แค่ นี้ ประหยัดมาก อี หนูไม่ ต้องประหยัดลูก...

(2) (น้องมายด์)ร้อง: ขอโทษมือฉิ่ง

ขอโทษมือกลอง หนูยงั ไม่ คล่ อง

ต้ องขออภัย

ต้ องขออภัยท่ านผู้ฟังหนูร้องยังไม่ ชัด ถ้ าพลาดผิดติดขัดหนูจะกลับไปหัดมาใหม่
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)
(3) (มาเรี ยมกับพัชรี )ร้อง:
หนูรุ่นน้องขอร้องบ้างอยากจะว่าผูด้ งั หัวหน้า ฉันยืนพินิจพิจารณาฉันอยากจะว่าหมดทั้งวง
พระเอกพระรองมองมองแล้วหมัน่ ไส้ ถ้ าผิดพลาดต้ องขออภัยฉันเกลียดนิสัยพ่อณรงค์
(4) (ศรี นวล)พูด : (พนมมือ) เอาไว้ โอกาสหน้ าค่ อยพบกันนะคะ วันนี้ถ้าหยาบคายไปบ้ างก็ต้องขออภัยค่ ะ
(นักแสดงทุกคน): (พนมมือไหว้ลาผูช้ ม)
(ศรี นวล)พูด:

ถ้ าหยาบไปก็ขออภัยด้ วยนะคะ (พนมมือไหว้)

(นักดนตรี ): (ตีกลองรํามะนา)
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

วัจนกรรมการขออภัยนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 3 เหตุการณ์
คือ การร้องออกตัว(1 และ 2) การร้องตอบโต้(3)และการจบการแสดง(4)
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9. วัจนกรรมการสั่ง

วัจ นกรรมการสั ่ ง เป็ นวัจ นกรรมที่ นัก แสดงผู้

เป็ นหัวหน้าคณะต้องการให้นกั แสดงคนอื่นๆกระทําบางสิ่ งบางอย่าง เพื่อแทรกการขับร้อง รวมถึง
การแจ้งให้นกั แสดงคนอื่นทําหน้าที่ขบั ร้องต่อ แจ้งลําดับการแสดงต่อไป อาจจะสัง่ ห้ามนักแสดงให้
หยุด เพื่อที่จะให้นกั แสดงหลักของเหตุการณ์สื่อสารนี้ ทาํ หน้าที่ต่อ มีการใช้รูปภาษาเพื่อแสดงการ
สัง่ หลายลักษณะ เช่นคําว่า “หยุด” “หน่อยสิ” “ยังไม่ตอ้ ง...” “เดี๋ยว...” “เอ้าต่อสิ...” “เอ้าไหนลองดิ ”
“เปลี่ยนอีกครั้ง...นะ” เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
(1) (ศรี นวล)พูด:
(น้องมายด์)พูด:
(2) (ศรี นวล)พูด:
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สวัสดีหน่ อยสิ ลูก
สวัสดีค่ะ

(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

มาเต้ นอะไรโคโยตี ้ ยังไม่ ต้องเต้ น เดี๋ยวค่อยเต้ น

บทร้อง : ..................................................
(หวานเย็น)พูด:

ขีเ้ กี ยจยืนแจก

(ศรี นวล)พูด:

เอ้ าต่ อสิหนู

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

(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)
(3) (ศรี นวล)ร้อง:

ร้องให้ดีดีอวดท่านผูฟ้ ัง

เปลี่ยนกลอนอีกครั้งนะเป็ นกลอนลี

ลองว่าลองด้นว่าใครจะจนก่อน
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

วัจนกรรมการสัง่ นี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 3 เหตุการณ์ คือ การร้อง
ออกตัว(1) การร้องแหล่อวยพร(2) และการร้องตอบโต้(3)
10. วัจนกรรมการอวยพร

วัจนกรรมการอวยพรเป็ นวัจนกรรมที่

นักแสดงหลัก(พัชรี )ผูข้ บั ร้องเจตนากล่าวข้อความอวยพรแก่ผชู้ มการแสดงให้ได้รับแต่สิ่ งมงคลแก่
ชีวิต ทั้งทรั พย์สิน เงิ นทอง บุ ตรธิ ด า เป็ นต้น วัจนกรรมการอวยพรนี้ เป็ นวัจ นกรรมสําคัญ ของ
เหตุการณ์สื่อสารนี้เพราะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารที่ตอ้ งการอวยพรให้แก่ผชู้ ม มี
การใช้รู ปภาษาเพื่อแสดงการอวยพร เช่ นคําว่า “ขออวยพร” “ท่ านมี...ให้...” “ให้...” เป็ นต้น ดัง
ตัวอย่าง
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(1) (ขวัญตา)ร้อง:เมื่อท่ านจะคิดสิ่ งใดขอให้ สมใจดังทุกหน
ขอให้ อายุวรรณะสุ ขะพละ

ให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงช่ วยดลบันดาล
ให้ ท่านแพ้ แก่ พระให้ ท่านชนะแก่ มาร
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

(2) (พัชรี ) ร้อง:

ขออวยพรให้ ท่านนะเจ้าภาพ

บังเกิดลาภดังประสงค์

โดยเฉพาะที่เจาะจง

สมเจตจํานงดังเจตนา

ท่ านคิดมีเงินก็ของให้ เงินมากอง

ท่ านคิดมีทองให้ ไหลมาเทมา

ทรัพย์สินท่ านการขายค้า

ให้ เจริญก้ าวหน้ าพูนนะทวี

ท่ านมีกุลบุตรให้ สุดโสภา

มีกลุ ธิดาให้ สมศักดิ์ศรี
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(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

วัจนกรรมการอวยพรนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 2 เหตุการณ์ คือ การ
ร้องออกตัว(1) และการร้องแหล่อวยพร(2)
11. วัจนกรรมการเรียกขาน

วัจนกรรมการเรี ยกขานเป็ นวัจนกรรม

ที่นกั แสดงใช้เรี ยกผูร้ ่ วมเหตุการณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อน เพื่อให้รับรู้หรื อให้ปฏิบตั ิสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
เพื่อให้ผชู้ มการแสดงทราบว่าลําดับการแสดงต่อไปเป็ นของนักแสดงคนใดที่จะต้องแสดง หรื อใคร
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสดง อาทิ การระบุชื่อเจ้าภาพ เพื่อเรี ยกให้เจ้าภาพรับรู้ว่านักแสดงจะอวยพร
ให้ หรื อเรี ยกนักแสดงหญิงให้ข้ ึนมายืนแสดงสาธิตการเต้น มีการใช้รูปภาษาเพื่อแสดงการเรี ยกขาน
เช่นคําว่า “...นี้” “...ที่นี่” “ท่านนะเจ้าภาพ” “มานี่ สิ...” และการใช้อวัจนภาษาท่าทางประกอบการ
พูด คือ การกวักมือเรี ยก ดังตัวอย่าง
(1) (ปรี ชา)ร้อง:

ญาติพี่น้องแถวนี้

สวัสดีทวั ่ ทัว่ กัน

ให้ท่านที่นี่มีความสุ ข

เชิญชมให้สนุกกับลําดัดยุคปัจจุบนั
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

(2) (พัชรี )ร้อง :

ขออวยพรให้ท่านนะเจ้ าภาพ

บังเกิดลาภดังประสงค์

โดยเฉพาะที่เจาะจง

สมเจตจํานงดังเจตนา

(ศรี นวล)พูด: ไอ้ หนูมายืนทางนี้(กวักมือเรี ยกนักแสดงหญิงปาตี)ให้ มนั เต้ นบ้ าง มีแดนเซอร์ บ้ างเนอะ
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)
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(3) (ศรี นวล)พูด: อีหนู มายืนหน่ อยอีหนู อีหนูคนนั้น
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

วัจนกรรมการเรี ยกขานนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 3 เหตุการณ์
คือ การร้องออกตัว(1) การร้องแหล่อวยพร(2) และการร้องตอบโต้(3)
12. วัจนกรรมการการต่อว่า

วัจ นกรรมการต่ อว่าเป็ นวัจ นกรรมที่
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นักแสดงที่เจตนากล่าวต่อว่านักแสดงด้วยกันเอง เพื่อที่ จะให้นัก แสดงที่ถูกต่อว่าให้ได้รับความ
เสียหาย รู้สึกไม่พอใจ โกรธ จนกระทัง่ ต้องแสดงถ้อยคําเพื่อต่อว่ากลับ ถ้อยคําที่ใช้เพื่อแสดงการต่อ
ว่า มีท้ งั ความหมายเชิงประชดประชัน เสี ยดสี กระทบกระเที ยบ ด่า ว่า สาปแช่ง ตําหนิ มีการใช้
ถ้อยคําหยาบ เช่นคําว่า “ ฉิ บหาย” “โง่” “ห่ า” เป็ นต้น คําไม่สุภาพ เช่น “ไอ้แก่” “ชั ่ ว” มีการใช้
อุปลักษณ์ เรี ยกขานทั้งพ่อเพลงและแม่เพลงในความหมายเชิงประชดประชัน เช่ น พ่อเตยต้นตํ่า
พ่อเม็ดมะยม แม่ เนื้ อเย็น แม่ช่อเรณู เป็ นต้น เพื่อให้ผชู้ มการแสดงรู้สึก สนุ กสนานกับข้อความที่
นักแสดงใช้แสดงการต่อว่า รวมทั้งการใช้อวัจนภาษาเพื่อแสดงการต่อว่า ได้แก่ การถุยนํ้ าลาย การตี
หรื อการผลัก ดังตัวอย่าง
(1) (ศรี นวล)พูด: เสมียนตะเข้ ต๋ อยตะกวด ไอ้หวั แถวเหี้ย
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)
(2) กิริยาท่าทางประกอบ: (หวานเย็นออกไปยืนเต้นหน้าเวที ศรี นวลเข้าไปตีแล้วดึงแขนให้กลับมายืน
ตําแหน่งเดิม)
(ศรี นวล) พูด:

ไปทําอะไร

(หวานเย็น)พูด: ...ดูโคโยตีข้ ายรถดิ ยืนสี กันจนรถถลอก รถคันนั้นใครได้ ไปซวยฉิ บหายเลย ยืนอยู่
บนกระโปรงรถ
............................................................................................................
(ศรี นวล) พูด:

อ้ าว มันโง่ จริ งโว้ ย หูตาไม่ ไวเลย

(พัชรี )พูด:

อะไร ยังเดินมาไม่ ถึง
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

(3) (ต๋ อย)ร้อง: คํานึงก็แก่ สองคําก็แก่ แหมแหมชักจะมั่ว

แย่มากมากปากชั่วไปแก่ หัวมึงเมื่อไหร่
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แก่ฟักแก่แฟงแก่แตงนํ้ าเต้า

เปลือกนอกมันเน่าเม็ดยังเอาไปเพาะได้

แก่ผูแ้ ก่คนมันได้ผลยิง่ กว่าผัก

เราจะชราแก่งกั ่ มันก็ไม่ หนักกบาลใคร

เราจะแก่งอก็ไม่เคยไปขอใครกิน

ถุย

(4) (ต๋ อย)ร้อง:

พอเธอคว้างปุ๊ บเราก็ตะครุ บปั ๊ บ

สองมือกูกจ็ บั ขาไว้

จับไว้ขายกก็ไว้ขา

ถามว่าจะให้ เอาตายห่ าหรื อจะให้ปล่อยไป
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)
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การร้องออกตัว(1)การร้อส
งแหล่อวยพร(2)และการร้องตอบโต้(3และ4)

วัจนกรรมการต่อว่านี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 3 เหตุการณ์ คือ

13. วัจนกรรมการถาม-ตอบ

วัจนกรรมการถาม-ตอบ เป็ นวัจนกรรม

ที่กลุ่มนักแสดงใช้สนทนากัน เมื่อนักแสดงคนหนึ่ งเป็ นผูพ้ ูดมีเจตนาจะพูดถามเพื่อหาคําตอบจาก
นักแสดงอีกคนหนึ่ง และนักแสดงคนดังกล่าวก็พดู ตอบคําถามของผูถ้ ามคําถาม เพื่อให้รายละเอียด
ข้อมูลหรื อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการกระทําหรื อคําพูดบางสิ่ งบางอย่างที่เป็ นเหตุหรื อข้อสงสัยของ
นักแสดงที่เป็ นผูถ้ าม นักแสดงที่สนทนากันก็จะสลับกันเป็ นผูถ้ ามและผูต้ อบ วัจนกรรมการถามตอบนี้ อาจมีการย้อนถาม ตอบปฏิเสธหรื อตอบรับก็ได้ อีกทั้งการใช้วจั นกรรมการถาม-ตอบผลัด
กันสนทนาของนักแสดงนั้นยังสร้างความสนุกสนานให้แก่ผชู้ มได้ เพราะนักแสดงเจตนาถามตอบ
เพื่อจะแทรกมุกตลกเล็กๆน้อยๆจากสนทนาอีกด้วย มีการใช้ถอ้ ยคําเพื่อแสดงการถามและการตอบ
การถามเช่น คําว่า “อะไร” “เฮ้ย อะไร” “ใคร” “เหรอ” และแสดงการตอบ เช่น คําว่า “...ได้” เป็ น
ต้น ดังตัวอย่าง
(1) (ปรี ชา)พูด: ได้ ข่าวพกยาดีมาไม่ ใช่ เรอะ ไม่ แบ่ งลุงแกสั กใบนี งหล่ ะ
(ณรงค์)พูด: ยาอะไรว่ ะเป็ นใบๆ (การถาม)
(ปรี ชา)พูด: เห็นหยิบเมื่อกี ้
(ณรงค์)พูด: อ๋ อ! สมุนไพร เขาเรียกไอ้ สวรรค์ง่อง อะไรนั่นแหละ จากเวียดนามเชียวนะเอ็ง...(การตอบ)
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)
(2) (หวานเย็น)พูด : วันนี ้วันพ่ อ ใครแหล่ ได้ (การถาม)
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(พัชรี )พูด:

หนูแหล่ ได้(การตอบ)

(ศรี นวล)พูด:

ได้ เหรอ(การย้อนถาม)

(พัชรี )พูด:

ได้ (การตอบรับ)

(ศรี นวล)พูด:

พ่ อมันหมอทําขวัญ ไหนลองสิ เอ้ า
............................. ...................................

(กริ ยาท่าทาง):

(หวานเย็นเดินไปเต้นด้านหน้าสุ ดของเวทีที่ติดกับผูช้ ม ศรี นวลเดินออกไป
ผลักศีรษะของหวานเย็น หวานเย็นจึงเดินกลับเข้ามา)

(ศรี นวล)พูด:
(หวานเย็น)พูด:
(3)

(ต๋ อย)พูด:

มึงเต้ นอะไรว่ ะ (การถาม)
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โคโยตี้เขาก็เต้ นอย่างนี้แหละ (การตอบ)

(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

อู้ย ไอ้ ชา มึงนี่ ส่ ู ร้ ู จริ งๆกูชอบ

(ปรี ชา)พูด:

เสป๊ คแกหรื อนี่ (การย้อนถาม)

(ต๋ อย)พูด:

เออ (การตอบ)

(ปรี ชา)พูด:

ตาถึงนะแกเนี่ ย
..............................................................

(ปรี ชากับเสมียน)ร้อง:

อยากใกล้ชิดอยากตีสนิทกับเจ้า ผมอยากเข้าไปนัง่ ใกล้ใกล้
ถึงเธอจะถีบพี่ต๋อยไม่ถือ

(เสมียน)พูด:

ช่ วยกัน(หันหน้าไปถามนักแสดงอีกคน) (การถาม)

(ต๋ อย)พูด:

อ้ อ! ช่ วยกัน(การตอบ) มึงรู้ ได้ ไงว่ ากูไม่ ถือ
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

(4)

(ศรี นวลกับต๋ อย)ร้อง:

ท่ านนายกชื่ ออะไรเธอ(การถาม)

อู้ฮูเอ้ อเฮอชื่อคุณธงชั ย(การตอบ)

คุณธงชัยสี สด

สามารถ นะจะบอกให้



(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

วัจนกรรมการถาม-ตอบนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 4 เหตุการณ์
คือ การร้องออกตัว(1) การร้องแหล่อวยพร(2) การร้องตอบโต้(3)และการจบการแสดง(4)



นักแสดงที่ขบั ร้องสะกดว่า สา-มา-รด
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14. วัจนกรรมการหยอกเย้า

วัจนกรรมการหยอกเย้าเป็ นวัจนกรรม

ที่นัก แสดงตลกมีเจตนาจะกล่า วข้อความพาดพิงถึงพฤติ ก รรมหรื อบุค คลที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นปกติ แต่
นัก แสดงที่ พูด ต้อ งการให้เ ป็ นเรื่ อ งตลก เพื่ อ ให้ผูช้ มรู้ สึก ขบขัน และสนุ ก อาทิ กล่า วพาดพิ ง
พฤติ ก รรมการเต้น ในการขายรถยนต์ก ับการเต้น ของนัก แสดงตลก และพาดพิงถึง รู ปร่ างของ
นักแสดงหญิง รวมทั้งการใช้ถอ้ ยคําที่มีความหมายขัดแย้งกับความจริ ง อาทินกั แสดงที่ขบั ร้องนั้นมี
อายุจริ ง 63 แต่บอกว่าตนอายุนอ้ ยกว่า ดังตัวอย่าง
(1) (ศรี นวล)พูด:
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เอาหล่ะค่ะขอฝากพ่อแม่พี่นอ้ งไว้ดว้ ยนะคะ เด็กคนนี้มีพรสวรรค์ หัดได้แค่ 7วัน
ร้ องได้ขนาดนี้ ...ตอนนี้ ให้ท่านพบอีกคนนึ ง นี่ ก็หัดได้ 7 ปี แล้ ว มาจากสระบุรี ขอ
เชิญท่านพบกับ อ้ าว วัยสาวเชื อก(หวานเย็นดึงเชื อกข้ างเวทีให้ พยุงตัวขึ้น) เขามีแต่

วัยสาว ที่วัยสาวเชือก
(2) (ศรี นวล)ร้อง:

หันมานัง่ กันพร้อมหน้าที่ท่านได้มาสนับสนุน ฉันเป็ นลําตัดวัยรุ่นนะคะคุณเจ้ าขา
ถ้าผิดบ้างพลั้งบ้างขอท่านผูฟ้ ังจงให้อภัย

อายุของหนูก็ไม่ เท่ าไหร่ นับมานับ
ไปหนูเพิ่งสิ บห้ า
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

(3) (ศรี นวล)พูด :

แหล่ ของไทยๆเราไม่ มีดิน้

(หวานเย็น)พูด : จังหวะไทยๆเรายังมีดิน้ เลย ขายรถยนต์ ยงั มีดิน้ เลย ยืนสีจนรถถลอก อีรถคันนั้น
ออกวันแรกก็ชนเลย
(ศรี นวล)พูด:

อ๋ อ ต้ องมี

............
(ศรี นวล)พูด:

ไม่ ได้ กินให้ อร่ อย

(หวานเย็น)พูด:

นี่ ไงกิ นอร่ อย ยืนอืดอยู่นี่ไง กิ นไข่ พะโล้ ที 3 ใบ

(ศรี นวล)พูด:

งัน้ เธอดีแต่ แหล่ ต่อเขา เธอก็แหล่ อวยพรเลยสิ

(หวานเย็น)พูด:

แหล่ อวยพรท่ านผู้ชมไปแล้ ว เดี๋ยวจะซํา้ กันป่ าวๆ นี่ วันพ่ อจะแหล่ อวยพร
พวกผู้ชายลําตัดหน่ อยเหมือนมันกําลังจะขาดที่พึ่ง

(4) (ต๋ อย)พูด: ก็เราไม่ ได้ หาเอง ท่ านหาเรามาไอ้ ชา เอ๊ ย บ้ า ต้ องเข้ าใจด้ วย
(ปรี ชา)พูด: โทษเราไม่ ได้ วันนี ้คนเยอะนะพี่ คนมาก
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(ต๋ อย)พูด: คนมากคนน้ อย เราก็ไม่ ถือครั บ คือเราไม่ ได้ เล่ นเอาคน เล่ นเอาเงินกันตะพรึ ดตะพรื อเลย
(ปรี ชา)พูด: แก่ แล้ วเล่ นเอาคนเหอะ
(ต๋ อย)พูด: เอาคนไม่ ต้องมาที่นี่หรอก บ้ านกูคนบานเลย
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

วัจนกรรมการหยอกเย้านี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 3 เหตุการณ์
คือ การร้องออกตัว(1และ2) การร้องแหล่อวยพร(3)และการร้องตอบโต้(4)

ม
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ลาวัจงนกรรมการอธิบายเป็ นวัจนกรรมที่
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นักแสดงกล่าวชี้แจงเหตุ ของการกระทําบางสิ่ งบางอย่างที่ ได้ก ระทําไปแล้ว กับนักแสดงที่ก าํ ลัง
15. วัจนกรรมการอธิบาย

สนทนากัน เพื่อให้ผชู้ มการแสดงได้ทราบและเข้าใจยิง่ ขึ้น อาทิ การเต้นประกอบเพลงแหล่ อธิบาย
ถึงเหตุของการแสร้งขอรางวัล และหัวหน้าคณะเจตนาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดเวลาแสดง
ให้แก่เจ้าภาพ ว่าแต่ละครั้งคณะหวังเต๊ะจะเล่นกี่ชวั ่ โมง แล้วครั้งนี้เล่นเกินเวลา เพราะเจ้าภาพดูแลดี
หรื อ อธิบายว่าเจ้าภาพเป็ นใครที่เป็ นผูจ้ า้ งลําตัดคณะหวังเต๊ะ มีการใช้รูปภาษาเพื่อแสดงการอธิบาย
ในลักษณะของประโยคบอกเล่า ดังตัวอย่าง
(1) (ผูช้ มเดินขึ้นมาให้รางวัลแก่นักแสดงหญิงที่ขบั ร้องบนเวที นักแสดงหญิงตลกอีกคนแกล้งทําทียกมือ
ไหว้เ พื่อ ขอรางวัล แต่ ผูช้ มคนดังกล่ าวไม่ ไ ด้ใ ห้ร างวัล แก่นักแสดงหญิ งตลก ทํา ให้ผูช้ มการแสดงที่
ด้านหน้าเวทีหวั เราะขบขัน)
(ศรี นวล)พูด:

ให้ รวมๆให้ หมด

(หวานเย็น)พูด:

ฉั นก็ยกมือไหว้ หมดเหมือนแขกมาบ้ าน

(พัชรี )พูด:

ไม่ ได้ มาใบเดียวนะ เป็ นปึ๋ งเลย

(หวานเย็น)พูด:

ขี้เกียจยืนแจก
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

(2) (ศรี นวล)พูด:

งัน้ เธอดีแต่ ต่อเขา เธอก็แหล่ เองเลสิ ใกล้ จะตรุษจีนแล้ วก็แหล่ อวยพรท่ านผู้ชมกับ
ท่ านเจ้ าภาพ

(หวานเย็น)พูด:

เธอแหล่ อวยพรท่ านผู้ชมและท่ านเจ้ าภาพไปแล้ วเดี๋ยวมันจะไปซํ้ากันเปล่ าๆ นี่ ฉันจะ
แหล่ อวยพรพวกผู้ชายลําตัด ตั้งแต่ ปีใหม่ ยงั ไม่ เคยเจอกันเลย ตรุษจีนแล้ วจะอวยพร
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แล้ ว อวยพรแบบคนจีนเลย
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)
(3) (ศรี นวล)ร้อง:

สวัสดีจ๊ะพี่แก่ฉันขอแก้อีกสักครั้ง

ฉันทนฝื นยืนฟังแหมมันช่ างร้ อนหู

มีติมีชมคารมร้ายคมคายนะอีตาขรัว ติคนอื่นเค้าว่าชัว่ ตัวของตัวนะไม่ดู
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)
(4) (ศรี นวล)พูด:

เอางีด้ ีกว่ า ธรรมดาเราเล่ นแค่ สองชั่วโมงเราเลิกแล้ ว วันนี้เราเล่ นให้ สองชั่วโมงครึ่ ง
เราบอกกับท่ านปลัดว่ า ธรรมดาสองชั่วโมงเราเลิกแล้ วนะคะ อันนี้เราเกินเวลาให้ สอง
ชั่วโมงครึ่ ง เพราะว่ าโอ้ โห ท่ านต้ อนรั้ บเราอย่ างดีเลย อาหารการกินก็เลี้ยงดู มะ ปูเสื่อ
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อย่างดี ต้ อนรั บอย่างดี ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

วัจนกรรมการอธิบายนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 4 เหตุการณ์ คือ การ
ร้องออกตัว(1) การร้องแหล่อวยพร(2) การร้องตอบโต้(3)และการจบการแสดง(4)
16. วัจนกรรมการอ้างถึง

วัจนกรรมการอ้างถึงเป็ นวัจนกรรมที่

นักแสดงเจตนากล่าวอ้างถึงข้อมูลบางอย่างที่ เคยเกิดขึ้ นมาแล้ว เพื่อที่จะใช้อธิบายถึงพฤติ กรรม
บางอย่างที่นกั แสดงได้กระทําลงไปว่าเคยมีเกิดขึ้นแล้ว ฉะนั้นพฤติกรรมที่นักแสดงกระทําไปแล้ว
จึงถูกต้องหรื อสามารถกระทําได้ ดังตัวอย่าง
(1) (ศรี นวล)พูด:
(หวานเย็น)พูด:

แหล่ ของไทยเราไม่ มีดิน้
จังหวะไทยๆเรายังมีดิ้นเลย ขายรถยนต์ ยงั มีดิ้นเลย ยืนสี จนถลอก อี รถคันนั้นออก
วันแรกก็ชนเลย

(ศรี นวล)พูด :

อ๋ อ ต้ องมี
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

(2) (ขวัญตากับหวานเย็น)ร้อง:
ว่ายืนนี้เป็ นยืนสองผู้ชายเขาร้ องเกี้ยวมา

แม่ศรี นวลหล่อนจ๋ าอย่าชักช้าเล่นองค์

มาพบพ่อเศรษฐีที่มงั ่ มีอนั จะกิน

คุยว่ามีโรงสี ที่ดินมีโรงฝิ ่ งอยูส่ องโรง
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)
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วัจนกรรมการอ้างถึงนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 2 เหตุการณ์ คือ การ
ร้องแหล่อวยพร(1)และการร้องตอบโต้(2)
17. วัจนกรรมการเสนอ

วัจ นกรรมการเสนอเป็ นวัจ นกรรมที่

นักแสดงเจตนาเสนอความคิดเห็นบางอย่างของตนเอง เมื่อจบลําดับการแสดงใดการแสดงหนึ่ง เพื่อ
จะชี้ แนะว่าการแสดงต่อไปเป็ นลําดับใดหรื อนักแสดงคนใดจะเป็ นผูแ้ สดง รวมทั้งการนําเสนอ
รายละเอียดบางสิ่ งบางอย่างให้นกั แสดงที่แสดงด้วยกันสนใจ เช่น รายการอาหารว่ามีอะไรบ้างให้
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นักแสดงอีกฝ่ ายเลือก เพื่อใช้ดาํ เนินการแสดงตามเนื้อเรื่ อง มีการใช้ถอ้ ยคําเพื่อแสดงการเสนอ เช่น

(1) (ปรี ชา)พูด: เอางี้ดีกว่ าน่ า ลอยลงแบบลําตัดโบราณให้ ฝ่ายหญิงเขาขึ้นบ้ าง เอ้ าพี่ เสี ยงเพราะๆอี กสั กเพลง
(ณรงค์)พูด: ก็ได้
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)
(2) (ศรี นวล)พูด: งัน้ เธอดีแต่ แหล่ ต่อเขา เธอก็แหล่ อวยพรเลยสิ
(หวานเย็น)พูด: แหล่ อวยพรท่ านผู้ชมไปแล้ วเดี๋ยวจะซํ้ากันเปล่ าๆ นี่วันพ่ อจะแหล่ อวยพรผู้ชายลําตัด
หน่ อยเหมือนกําลังจะขาดพี่ พึ่ง อะ ทําใจให้ ดีๆเสมี ยนกูจะอวยพร มึ งแต่ งจั งเลยนะตัว
ณรงค์ นั่งให้ ดี พนมไม้ พนมมือขึน้ อะหลวงพี่ ค่ะ ขอโทษนะคะ หลบๆหน่ อยนะคะหลวง
พี่ พรจะไปโดนเข้ า(หัวเราะ นักแสดงหญิงอีกคนจึงตีที่แขน)
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)
(3) (ปรี ชา)พูด: เอางี้ดีกว่ า เราเล่ นตามคําขอ เมื่อตอนหัวคํา่ เขาขอเป็ นเพลงพื ้นบ้ าน แต่ มนั มีหลายแบบ
มีเพลงฉ่ อย อี แซว เกี่ ยวข้ าว เพลงเรื อ เพลงพวงมาลัย
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)
(4) (ศรี นวล)ร้อง:

กินหมากสิ ทาสู บยาสิ พี่

หมากดิบหน้ านี้ฉันพอหาได้

ยามวนใบตองอยูใ่ นกล่องอยูใ่ นกลัก เชิญล้วงเชิญควักตามก็สบาย
......................................

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

ก่อนจะกินเหล้าต้องเอากับแกล้ม

ฉันมีของแถมมาให้ พี่ชาย

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

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

อ๋ อไม่เป็ นไรหรอกต๋ อยจ๋ า

เอ้ อ พวกปลาแกจะกินไหม

136
แป๊ ะซะปลาช่ อนแหมอร่ อยดี

ทอดมันปลากระดี่อีกทั้งปลากราย

ฉู่ฉี่ปลาสลิดตัวโตโต

เฮ้ ยปลาหมอโค้ ตัวใหญ่ ใหญ่

อ๋ อปลาตะเพียนแล้ วก็ปลานิล

ถ้าพวกแกได้กินแล้วจะติดใจ

อาหารนํ้ าจืดนะมันจําเจ

นี่อาหารทะเลฉันก็มีให้

นี่อาหารทะเลฉันมีอยูห่ ลายชาม

อ้ อหูฉลามฉันก็ทําได้
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

วัจนกรรมการเสนอนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 3 เหตุการณ์ คือ
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การร้องออกตัว(1) การร้องแหล่อวยพร(2) และการร้องตอบโต้( 3 และ 4)
18. วัจนกรรมการเกีย้ ว วัจ นกรรมการเกี้ ยวเป็ นวัจ นกรรมที่ นัก แสดง

ชายเจตนาใช้ถอ้ ยคําในลักษณะ เชิงชูส้ าว แทะโลม หรื อเลียบเคียงนักแสดงฝ่ ายหญิงเพื่อให้สมความ
ปรารถนาอาจจะมีการกล่าวถ้อยคําที่แสดงการถ่อมตนเพื่อให้ฝ่ายหญิงสงสารและเห็นใจ วัจนกรรม
นี้มกั จะปรากฏแทรกกับวัจนกรรมการต่อว่าและการชม กล่าวคือ มีการใช้ถอ้ ยคําเพื่อเกี้ยว เมื่อเกี้ยว
แล้วก็ต่อว่ากลับ สลับกันขึ้นอยู่กบั เนื้ อความ มีการใช้รูปภาษาเพื่อแสดงการเกี้ยว เช่นคําว่า “รัก”
“อยากใกล้ชิด” “ประสบพบ” เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
(1) (ณรงค์)ร้อง:

ได้ มาประสบพบพักตร์

โอ้ แม่ น้องรักนวลใย

ความรักพี่มันคุกกรุ่น

หวังว่าแม่คุณคงเห็นใจ

พี่อยากใกล้ ชิดอยากสนิทกับเจ้ า

ฉันอยากเข้ าไปไปนั่งใกล้ ใกล้

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

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

(ณรงค์)ร้อง: แม่เนื้ออุ่นบุญชูพี่อยากจะรู ้เรื่ องราว เธอมีคู่กนั มาหรื อเปล่าหรื อยังเป็ นสาวทั้งทรวดทรง
ดูสมส่ วนอ้วนปี๋ ดูราศรี ผุดผ่อง

ชั้นแรกประสบพบน้องเล่นเอาสมองชักมึนงง

ฉันหมายมัน่ ปั้นมืออยากหารื อเรื่ องรัก

เพราะฉันกําลังอกหักมีรักไม่สมประสงค์
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

วัจนกรรมการเกี้ยวนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารคือ การร้องตอบโต้(1)
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วัจนกรรมการเล่าเรื่ องเป็ นวัจนกรรมที่

19. วัจนกรรมการเล่าเรื่อง

นักแสดงเจตนาจะใช้เล่าเรื่ องรายละเอียดบางสิ่ งบางอย่าง อาจเป็ นเรื่ องราวสั้นๆเพื่อต้องการบอกให้
นักแสดงหรื อผูช้ มรับฟัง วัจนกรรมการบอกเล่าในเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้อาจจะปรากฏ
แทรกกับวัจนกรรมอื่นๆอาทิ วัจนกรรมการบอกเล่าแล้วก็วจั นกรรมการชม หรื อวัจนกรรมบอกเล่า
แล้วก็ต่อด้วยวัจนกรรมการต่อว่า เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั เนื้ อความที่นักแสดงต้องการสื่ อสารไปยัง
ผูช้ ม มีการใช้ถอ้ ยคําความหมายเพื่อบอกกล่าว เช่น นักแสดงเล่าเหตุการณ์ที่ตวั เองไปประสบมา
ก่อนเพื่อเกริ่ นนําเรื่ องก่อนจะเกี้ยวฝ่ ายหญิง หรื อ เล่าเหตุการณ์ต้ งั แต่มีผชู้ ายมาหาฝ่ ายหญิง เป็ นต้น
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ดังตัวอย่าง

(1) (ต๋ อย)ร้อง:ต้ องเล่ นเข้ าเรื่องนิดหน่ อยตอนพญาน้ อยชมตลาด เรื่องของราชาธิราชเรื่องนี้มันอาจยุ่งเหยิง
ผมเป็ นพระเอกแน่นอนอยูน่ ครหงสา

สนุกกันเลยดีไหมล่ะผมชื่อว่ามะเทิ ่ ง

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

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

เรื่ องสาวสาวเราไม่อยากสน

เพราะว่าเราเป็ นคนรุ่ นผูใ้ หญ่

เราเคยมีเรื่องกับเด็กสาวสาว

มึงคอยฟังกูเล่ าแล้ วมึงก็จําไว้

เรื่องราวทั้งหมดเกิดบนรถเมล์

ต่ างคนต่ างเซแหมเสี ยวไส้

เธอเอาศอกนิ่มนิ่มมาทิ่มกลางหลัง

กูอดทนจนกระทั่งลงเลยป้าย
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

(2 (เสมียน)ร้อง:

ผู้ชายขี้เกียจออกมาร้ องเกริ่น

พวกผู้ชายเขามาเชิญแม่ อย่ าเฉไฉ

ขอให้แม่แหวกม่านโผล่หน้ามา

แล้วก็ออกมาว่ากับพี่เสี ยไวไว

ผู้ชายมาเกริ่นเสี ยเอาเพราะพริ้ง

ฟังฟังแล้ วเหมือนอย่ างริ่ง(ช้ าแม่ )เรไร

พี่ก็มองม้ องมองมองมองมอง

ม้ องมองนวลน้ องมองไปทางไหน

ผู้ชายเกริ่นอยู่ข้างนอกออกมาเสี ยที

แม่จะมายืนแอ่นพุงอยูท่ าํ ไม

(ลูกคู่ร้องรับ): เอชา เอชา ชา ฉ่ า ชาหนอยแม่
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

วัจนกรรมการเล่าเรื่ องนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารคือ การร้องตอบโต้(1 และ 2)
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20. วัจนกรรมการขอบคุณ

วัจนกรรมการขอบคุณเป็ นวัจนกรรมที่

นักแสดงและหัวหน้าคณะเจตนากล่าวคําขอบคุณผูช้ มการแสดง เมื่อผูช้ มการแสดงปรบมือ ให้
รางวัลแก่นกั แสดง และผูช้ มที่มานั ่ งรับชมการแสดงจนกระทัง่ จบการแสดงลําตัด รวมทั้งกล่าวคํา
ขอบคุณเจ้าภาพที่เลี้ยงอาหารสมาชิกคณะหวังเต๊ะ มีการใช้ถอ้ ยคําเพื่อแสดงการขอบคุณ เช่นคําว่า
“ต้องขอขอบพระคุณ” “ขอบคุณ” เป็ นต้น รวมทั้งการใช้ท่าทางการพนมมือไหว้ประกอบการกล่าว
ถ้อยคําขอบคุณ ดังตัวอย่าง
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(1) (ปรี ชา)ร้อง:ผมต้องขอขอบพระคุณที่สนับสนุน(พนมมือไหว้) พวกผมสิ บนิ ้ วขึ้นประนมอยากให้
ให้ท่านชมกันนานนานในรายการครั้งนี้

ท่านชมกันนานนาน

จงกรุ ณาปราณี ท่านอย่าเพิ ่ งหนีกลับบ้าน
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

(2) (ปาตี)ร้อง: หนูรุ่นน้องขอร้องบ้างเพราผูฟ้ ังท่านสนับสนุน หนูลาํ ตัดวัยรุ่ นขอขอบพระคุณท่ านทั้งหลาย
หนูรุ่นใหม่ใช่โง่อยากจะโชว์ผลงาน

ให้หนูมานัง่ อยูต่ ้ งั นานชักมีอาการเบื่อหน่าย
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

(3) (ศรี นวล)พูด: เอางีด้ ีกว่ า ธรรมดาเราเล่ นแค่ สองชั่วโมงเราเลิกแล้ ว วันนี ้เราเล่ นให้ สองชั่วโมงครึ่ ง
เราบอกกับท่ านปลัดว่ า ธรรมดาสองชั่วโมงเราเลิกแล้ วนะคะ อันนี ้เราเกิ นเวลาให้ สองชั่วโมง
ครึ่ ง เพราะว่ าโอ้ โห ท่ านต้ อนรั บเราอย่ างดีเลย อาหารการกิ นก็เลีย้ งดู มะ ปูเสื่ ออย่ างดี ต้ อนรั บ
อย่ างดี ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

วัจนกรรมการขอบคุณนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 2 เหตุการณ์
คือ การร้องออกตัว(1) การร้องตอบโต้(2) และการจบการแสดง(3)
21. วัจนกรรมการสั่งสอน

วัจนกรรมการสัง่ สอนเป็ นวัจนกรรมที่

นักแสดงเจตนากล่าวชี้แจงถึงการปฏิบตั ิบางสิ่ งบางอย่างให้ผฟู้ ังเข้าใจ เพื่อเป็ นข้อคิดเตือนใจถึงสิ่ งที่
ควรและไม่ควรปฏิบตั ิ อาทิ เรื่ องการวางตนของผูห้ ญิง เรื่ องการเลือกคู่ครองของผูช้ าย ส่ วนใหญ่มี
การใช้ถอ้ ยคําภาษาเพื่อแสดงการสัง่ สอนด้วยการสัง่ ห้ามปฏิบตั ิบางสิ่ งบางอย่าง ด้วยการขึ้นต้นคําว่า
“อย่า...” ตามด้วยสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
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(1) (เสมียน)ร้อง:

(2) (เสมียน)ร้อง:

ขอสั่ งสอนวอนไหว้ ไว้ เสี ยด้ วย

ที่กาํ ลังสวยกําลังงามสิ บสามสิ บสี่

อย่ากรีดกรายย้ายอกยกผ้ าห่ ม

อย่าเสยผมกลางทางหว่ างวิถี

อย่าเที่ยวเตร่ เคหาอื่น

อย่าค้ างคืนบ้ านเขาบ้ านเรามี

การคบเพื่อนเรื อนแขกอย่าแลคํา่

อย่าพยายามอิจฉามารศรี

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

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

ทั้งนี้ต้องดู

เรื่องคู่รักใคร่

ศึกษานิสัย

เสี ยให้ ถ้วนถี่

ผู้ชายมีสิทธิ

อย่าคิดสั้ นสั้ น

หาเมียเชื่อมั่น

ตามวรรณคดี

ตามวรรณคดี

เขามีหลายอย่าง

อย่าหาคู่สร้ าง

เหมือนนางกากี
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(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

วัจนกรรมการสัง่ สอนนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารคือ การร้องออกตัว

(1และ2)
22. วัจนกรรมการท้ าทาย

วัจนกรรมการท้าทายเป็ นวัจนกรรมที่

นัก แสดงเจตนากล่าวท้าทาย ยัว่ ยุ หยัง่ เชิ ง ความสามารถทั้งการขับร้ องและการใช้ถอ้ ยคําของ
นักแสดงอีกฝ่ าย เพื่อให้นักแสดงฝ่ ายตรงข้ามออกมาขับร้ องโต้ตอบกัน หรื อกล่าวท้าทายเพื่อข่ ม
นักแสดงฝ่ ายตรงข้ามว่ารู้สึกว่าตนนั้นมีความสามารถมากกว่า ก่อนที่จะขับร้องโต้ตอบกันไปมาด้วย
ถ้อยคําต่อว่าที่รุนแรง ดังตัวอย่าง
(1) (มาเรี ยม)ร้อง: เคารพสานตามติดต้องลองสะกิดดูสักหน่อย พ่อเนื้อนุ่มหนุ่มน้อยมานัง่ ปล่อยอารมณ์
มานัง่ กันหน้าระเหยชะนะพ่อเตยต้นตํ่า ศุภสร้อยถ้อยคํามีท้ งั ขําทั้งคม
............................................................ ...........................................................
ไม่ ว่าหนุ่มหรือแก่ ถึงเธอจะแน่ สักแค่ไหน ถึงฉันจะเป็ นรุ่นใหม่ ไม่ ยอมให้ ใครมาลูบคม
(มาเรี ยม)พูด: ลูบไม่ ได้ คมทั้งตัว
(2) (เสมียน)พูด: เอาละครั บก็กราบสวัสดีนะครั บ ถ้าร้ องผิ ดพลาดประการใดก็ขออภัยด้ วยนะครั บ ลิเกเอาไว้
ที หลังพี่ แหมฝ่ ายหญิ งมาเยอะนะวันนี ้(ชี้มือไปทางนักแสดงฝ่ ายหญิงนัง่ ) รู้สึกประหม่ านะสิ
(ปรี ชา)พูด: กลัวแพ้ เรานะสิ เลยเอามาเยอะ
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)
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(3) (มาเรี ยมกับหวานเย็น)ร้อง:
ถ้ าเจ้ าหนุ่มนี่ก็ไม่ แน่ ส่วนอีตาแก่ นี่ก็ไม่ กล้ า

เฮ้ยแก่แน่แก้มาถุยดีแต่ท่าเท่านั้น

ลองมาดวลกันคนละด้ นลองมาด้ นคนละลํา ว่ าคารมของใครจะคมขําถ้ อยคําของใครจะขัด
อย่าคุยดีนักเลยน่ าเห็นดีแต่ท่าเท่านั้นเอง

ประเดี๋ยวก็จ่อบอเอ้งเดี๋ยวท่องเพลงแทบไม่ทนั
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

วัจนกรรมการท้าทายนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 2 เหตุการณ์
คือ การร้องออกตัว(1และ 2)และการร้องตอบโต้(3)
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เป็ นวัจนกรรมที่นกั แสดงเจตนาขอร้องให้ผชู้ มการแสดงกระทําบางสิ่ งบางอย่าง อาทิ ขอรางวัล ขอ
เสี ยงปรบมือ ขอให้ผชู้ มการแสดงนั ่ งชมจนจบการแสดง รวมทั้งการกล่าวถ้อยคําพรํ่า มีก ารใช้
ถ้อยคําเพื่อแสดงการขอร้อง เช่นคําว่า “โปรดเอ็นดู...” “ขอ...” “ถ้าชอบ...ก็ได้” เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
(1) (ณรงค์)ร้อง:

โปรดเอ็นดูชูช่วยกระผมด้วยคุณนาย ทั้งสาวแก่แม่หม้ายที่เรี ยงรายล้นเหลือ

ผมลําตัดพลัดถิ ่ นมาหากินตอนคํ่า

อาชีพการกระทําผมเล่นแต่ลาํ เอื้อเฟื้ อ

(2) (ปาตี)ร้อง: ทุกทุกท่านที่นบั ถือช่วยตบมือให้หนูสักที ท่านให้เกียรติกนั แบบนี้รู้สึกว่ามีกาํ ลังใจ
ท่านให้เกียรติกนั แบบนี้รู้สึกว่ามีพลัง แหมท่านตบมือยังไม่ค่อยดังขออีกสั กครั้งได้ ไหม
................................................................ .....................................................................
หนูมีความสามารถ ไม่หวาดไม่หวัน่ ถ้ าชอบหนูน้ ัน จะรางวัลก็ได้
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)
(3) (ณรงค์)ร้อง: สันโดษเดี่ยวเที่ยวจรเอาทางกลอนอุปถัมภ์ การละเล่นเต้นรําอาบแต่นาํ้ ไคลเหงื่อ
พึ่งเจ้ าภาพกราบท่ านหารับประทานทางเสี ยง ไม่ค่อยจะพอหล่อเลี้ยงไว้เป็ นเสบียงเหลือเฟื อ
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

วัจนกรรมการขอร้องนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารคือ การร้องออกตัว(1,
2 และ 3)
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24. วัจนกรรมการชม

วัจ นกรรมการชมเป็ นวัจ นกรรมที่ นัก แสดง

เจตนาใช้ก ล่าวคําชื่นชม ยกย่องนักแสดงและผูช้ มการแสดง กล่าวชมผูช้ มการแสดงที่มาชมการ
แสดงลําตัด ส่วนนักแสดงจะกล่าวชมนักแสดงฝ่ ายหญิงทั้งการชมรู ปร่ างและหน้าตาก่อนที่จะร้อง
เกี้ยวฝ่ ายหญิง มีการใช้ถอ้ ยคําเพื่อแสดงการชม เช่นคําว่า “น่ ารัก” “ดีจงั ” “แฉล้ม” เป็ นต้น รวมทั้ง
การใช้ถอ้ ยคําที่มีความหมายที่สื่อถึงการชม ดังตัวอย่าง
(1) (พัชรี )ร้อง: วันนี้มีลาํ ตัดมาโชว์แหมโอ้ โฮน่ ารั ก

เธอดีจังช่ างรู้จักอนุรักษ์ ของไทย
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พูดถึงลําตัดประชันต้องว่ากันไปตามกลอน
(2) (ปรี ชากับต๋ อย)ร้อง: ดูหน้ าแฉล้ มแก้ มขาว

จะปล่อยทีเด็ดเผ็ดร้อนก็อีตอนท้ายท้าย
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

หน้าไม่ยาวแต่หน้าใหญ่

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

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

คนนี้หลานสาวแม่ประยูร

แม่ เจ้ าประคุณหน้ ารูปไข่
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

วัจนกรรมการชมนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 2 เหตุการณ์ คือ
การร้องออกตัว(1)และการร้องตอบโต้(2)
25. วัจนกรรมการถ่ อมตน

วัจนกรรมการถ่อมตนเป็ นวัจนกรรมที่

นัก แสดงเจตนากล่าวว่าตนมีสถานภาพตํ่ากว่าผูช้ มการแสดง ด้ว ยการบรรยายว่าตนเองมีชีวิต
ลําบากยากจน การแสดงก็ไม่เก่ง การขับร้องยังไม่ไพเราะ และถ้อยคําภาษาคารมประชันก็ยงั ไม่ดี
เพื่อให้ผชู้ มการแสดงให้รู้สึก เห็น ใจ และสงสารนักแสดงทั้งนี้ เพื่อเรี ยกร้ องความสนใจแก่ผชู้ ม
รวมทั้งยังเป็ นการพูดเพื่อออกตัวก่อนหากการแสดงต่อไปมีขอ้ ผิดพลาดประการใดผูช้ มจะได้ไม่
โกรธหรื อตําหนิ(1) และนักแสดงชายเจตนากล่าวถ่อมตนเพื่อให้นักแสดงหญิงหันมาสนใจตนเอง
ก่อนที่จะร้องเกี้ยวฝ่ ายหญิง(2) การใช้ถอ้ ยคําเพื่อแสดงการถ่อมตน เช่น ขึ้นต้นด้วยคําว่า “ไม่...”แล้ว
มีคาํ ขยาย หรื อถ้อยคําที่มีความหมายในเชิงตําหนิตวั เองเช่นคําว่า “ฉันมันซวย” ดังตัวอย่าง
(1) (ปาตี)ร้อง:

หนูเป็ นขาพลอยไม่ ค่อยเฉี ยบแหลม หนูเป็ นตัวแถมมาแซมผู้ใหญ่
ไม่ ดีไม่ เด่ นไม่ เป็ นภาษา

งูงปู ลาปลาเพิ่งมาใหม่ ใหม่

ใหม่ ใหม่ ซิงซิงจริงจริงนะคุณ

ไม่ ค่อยเคยคุ้นกับรุ่นใหญ่ ใหญ่
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(2) (เสมียน)ร้อง:

ฉันหมายมัน่ ปั้นมืออยากจะหารื อเรื่ องรัก เพราะฉันกําลังอกหักมีรักไม่สมประสงค์
เพราะฉันมันซวยสิ้ นดีตลอดปี ตลอดชาติ รูปร่ างก็ไม่ สมาร์ ทจึงไม่ บังอาจเล่ นองค์
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

วัจนกรรมการถ่อมตนนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 2 เหตุการณ์
คือ การร้องออกตัว(1)และการร้องตอบโต้(2)
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ส าวแสดงความต้องการบางสิ่งบางอย่างจากนักแสดงด้วยกันเอง
เป็ นวัจนกรรมที่นกั แสดงเจตนากล่
26. วัจนกรรมแสดงความต้องการ

ตามเนื้อเรื่ อง และนักแสดงเจตนากล่าวแสดงความต้องการให้ผชู้ มการแสดงปรบมือให้กบั นักแสดง
มีการใช้ถอ้ ยคําเพื่อแสดงความต้องการคําว่า “อยาก...” ดังตัวอย่าง
(1) (ปาตี)ร้อง: พวกเราทุกคนจะเริ ่ มต้นกันได้หรื อยัง

เพราะตามบรรดาท่านผูฟ้ ังกําลังให้อภัย

ท่านตบมือตั้งสองหนพวกเราทุกคนต้องพยายาม อยากให้ ท่านตบมือเป็ นครั้งที่สามตบเพื่อ
ความแน่ ใจ
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)
(1) (ต๋ อย)ร้อง:

ตะพดหวานกรอบมะกอกแช่อิ ่ ม กินแล้วหัวทิ ่ มก็แทบทุกคนไป
ก็อยากจะถามศรี นวลสักที

ถามว่าอุง้ ตีนหมีมีไหม
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

วัจนกรรมการแสดงความต้องการนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 2
เหตุการณ์ คือ การร้องออกตัว(1)และการร้องตอบโต้(2)
27. วัจนกรรมการขออนุญาต

วัจ นกรรมการขออนุ ญาต

เป็ นวัจนกรรมที่นกั แสดงเจตนากล่าวขออนุ ญาตก่อนที่จะกระทําบางสิ่ งบางอย่างที่ผชู้ มการแสดง
ฟั ง แล้ว อาจจะไม่ พอใจ ด้ว ยการให้ผชู้ มการแสดงปรบมือ ให้เ พื่อ แสดงการอนุ ญ าตทางอ้อ ม
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นักแสดงจะใช้เมื่อต้องการจะเปลี่ยนเพลงที่ใช้แสดง หรื อนักแสดงต้องการใช้การขออนุ ญาตผูช้ ม
การแสดงเกริ่ นนําก่อนที่จะขับร้อง ดังตัวอย่าง
(1) (ศรี นวล) พูด: นอกเรื่ องเรื่ อยเลย เอางี้ดีกว่ าไหนไหนเราเล่ นของเก่ าเก่ าแล้ ว มันหนักสั กนิดนึง ถ้ าอยาก
ฟังตบมือสักหน่ อยเป็ นไง
(ผูช้ มการแสดง): (ปรบมือ)
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(2) (ปาตี)ร้อง: หนูร่ ุนน้ องขอร้ องบ้ างเพราะผูฟ้ ังท่านสนับสนุน หนูลาํ ตัดวัยรุ่ นขอขอบพระคุณท่าน
ทั้งหลาย

หนูรุ่นใหม่ใช่โง่อยากจะโชว์ผลงาน

ให้หนูมานัง่ อยูต่ ้ งั นานชักมีอาการเบื่อหน่าย
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

วัจนกรรมการขออนุญาตนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารคือ การร้องตอบโต้(1และ2)
28. วัจนกรรมการแก้ตวั

วัจ นกรรมการแก้ตวั เป็ นวัจ นกรรมที่

นักแสดงเจตนากล่าวคําพูดเพื่อปลดเปลื้องความผิดหรื อข้อผิดพลาดของตนเองที่ได้พูดหรื อกระทํา
ออกไปแล้ว มักจะใช้กล่าวเมื่อตนเองได้กล่าวถ้อยคําที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่ องเพศ ดังตัวอย่าง
(1) (ขวัญตา) พูด: ฮึ ้ ย ไม่ มีแม่ ยก แล้ วมีอะไร
(ศรี นวล) พูด: มีแต่ ไอ้ แม่ ...
(ขวัญตา) พูด: ฮึ ้ ย
(ศรี นวล) พูด: ถ้ าไม่ ใช่ งานวัด(ยกมือไหว้ )ที่ นี่ มึงเอ๊ ย โดนแล้ ว
(ขวัญตา) พูด: แม่ ยกขี้เหนียวเลิกไปหมดแล้ ว แม่ ยกอยู่บางปะหันเนี่ ย
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)
(2) (ปรี ชากับต๋ อย)ร้อง: มองดูหน้ายังใหญ่ขนาดนี้ ก็จะมองดู...จะใหญ่ขนาดไหน
(ต๋ อย)พูด: หักคอรอจังหวะ
(ปรี ชา)พูด: เดี๋ยวถ้ าพลาดมา
(ต๋ อย)พูด: อ้ า มันเป็ นศิลปะโว้ ย
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)
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วัจนกรรมการแก้ตวั นี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 2 เหตุการณ์ คือ
การร้องออกตัว(1)และการร้องตอบโต้(2)
29. วัจนกรรมการแสดงความเคารพ

วัจ นกรรมการแสดงความ

เคารพเป็ น วัจนกรรมที่กลุ่มนักแสดงทั้งชายและหญิงทั้งหมดเจตนาใช้คาํ พูดและกิริยาท่าทางคือ
การพนมมือไหว้ เพื่อแสดงการยกย่องให้เกียรติผชู้ มการแสดง เมื่อผูช้ มการแสดงกระทําบางสิ่ ง
บางอย่างให้แก่นกั แสดง อาทิ การมานั ่ งชมการแสดง การนั ่ งชมการแสดงจนจบ รวมทั้งนักแสดง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ก
ั
น
ำ “สองกรประนมก้ลมศีารงษะ” “สิบนิ้วขึ้นประนม” “ศิโรราบ
สดงความเคารพ เช่น คําว่ส
า “ขอคารวะ”

เจตนากล่าวคําพูดเพื่อการแสดงความเคารพต่อครู บาอาจารย์ที่สอนสัง่ นักแสดง มีการใช้ถอ้ ยคําเพื่อ
กราบก้มไหว้บรมครู เฒ่า” รวมทั้งการพนมมือไหว้ ดังตัวอย่าง
(1) (ปรี ชา)ร้อง:

บรรดาผูด้ ูผชู ้ มพวกกระผมขอคารวะ(พนมมือไหว้)
สองกรประนมก้ มศี รษะขอคารวะทุกทุกท่าน
ท่านให้เกียรติมาเยียดยัดชมลําตัดประยุกต์
พวกผมสิ บนิ ้ วประนมอยากให้ท่านชมกันนานนาน

(2) (มาเรี ยม)ร้อง:

ศิโรราบกราบก้มไหว้บรมครู เฒ่า

ที่สั ่ งสอนกลอนข้าเจ้าให้มีเชาว์เชิงคารม

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

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

ลูกขอเชิญคุณครู สมาสิ งสู่ สถิตย์

ร้องอะไรอย่าให้ติดให้หวั คิดลูกแหลมคม

(3) (ศรี นวล)พูด:เอาอย่ างงีด้ ีกว่ าเวลาเราพอดี ท่ านนายกท่ านจะมาแล้ วนะคะ สมควรแก่ เวลาแล้วนะคะ
ถ้ าขาดตกบกพร่ องอันใด นะคะ ก็ขอฝากลําตัดคณะหวังเต๊ ะไว้ ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ ะ
(นักแสดงทุกคน): (พนมมือไหว้ )
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

วัจนกรรมการแสดงความเคารพนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 2 เหตุการณ์
คือ การร้องออกตัว(1 และ 2)และการจบการแสดง(3)
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30. วัจนกรรมการให้ สัญญาณ

วั จ น ก ร ร ม ก า ร ใ ห้ สั ญ ญ า ณ เ ป็ น

วัจนกรรมที่นกั แสดงใช้แสดงเจตนาบอกแก่นักแสดงด้วยกันให้รับรู้ว่าการแสดงลําตัดกําลังจะจบ
การแสดงด้วยการใช้ถอ้ ยคําภาษาที่นกั แสดงกับหัวหน้าคณะได้ตกลงนัดหมายกันไว้ล่วงหน้า คือ
รู ปภาษาที่ใช้มีลกั ษณะการกล่าวเตือนที่ใช้ขบั ร้องทุกครั้ง ประโยคที่ขบั ร้องว่า “จะเล่นถึงตายกัน
เชียวรึ น้ ี” และขับร้องข้อความเดิม 2 ครั้ง เพื่อเป็ นการให้สญ
ั ญาณระหว่างกัน และต่อด้วยประโยคที่
ขับร้องว่า “เล่นให้ดีดีกนั หน่อยได้ไหม” เนื่องจากประโยคที่ขบั ร้องดังกล่าวเป็ นถ้อยคําที่นักแสดง
หลักคือศรี นวล(หัวหน้าคณะ)จะเป็ นผูก้ ล่าวเสมอ ดังตัวอย่าง
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(1) (ศรี นวล)ร้อง: จะเล่ นถึงตายกันเชียวรึนี่(ซํ้าอีกครั้ง)
เราขอขอบคุณทุกทุกท่าน

เล่ นให้ ดีดีกันหน่ อยได้ ไหม
ที่มาพร้อมกันซึ่ งว่ามากมาย
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

วัจนกรรมการให้สญ
ั ญาณนี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง(1)
31. วัจนกรรมการกล่าวลา

วัจนกรรมการกล่าวลาเป็ นวัจนกรรมที่

หัวหน้าคณะเจตนาจะกล่าวอําลาแก่ผชู้ มการแสดง เมื่อการแสดงลําตัดเสร็ จสิ ้ น ด้วยการกล่าวถ้อยคํา
บอกว่าการแสดงของคณะหวังเต๊ะขอจบการแสดง และสัญญาว่าโอกาสหน้าการแสดงลําตัดคณะ
หวังเต๊ะจะมาแสดงให้ผชู้ มอีกครั้ง มีการใช้ถอ้ ยคํา ประโยคที่ส่วนใหญ่จะปรากฏขับร้องเสมอ คือ
“เพลงของลุงหวังขอเอวังแค่น้ ี” และ “ถ้าวันหน้าเวลาดีพบกันใหม่” ดังตัวอย่าง
(1) (ศรี นวล)ร้อง:

เล่นให้ดีดีกะต๋ อยจ๋ า

นี่มนั ได้เวลาแล้วจะบอกให้

เพลงของลุงหวังขอเอวังแค่นี้

ถ้ าวันหน้ าเวลาดีพบกันใหม่
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

(2) (ศรี นวล)พูด:

เอาไว้ โอกาสหน้ าค่ อยพบกันนะคะ วันนี ้ถ้าหยาบคายไปบ้ างก็ต้องขออภัยค่ ะ
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

วัจนกรรมการกล่าวลานี้ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง(1และ2)
2.4.2 การลําดับวัจนกรรมในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร
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จากการศึกษาองค์ประกอบลําดับวัจนกรรมที่ใช้สื่อสารการแสดงลําตัดของคณะ
หวังเต๊ะพบว่า วัจนกรรมสื่ อสารการแสดงที่เกิดในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารนั้น สามารถเรี ยงลําดับ
วัจนกรรมได้และไม่ได้ ดังนี้
2.4.2.1 เหตุการณ์สื่อสารที่สามารถเรียงลําดับวัจนกรรมสื่อสารได้ มี
จํานวน 4 เหตุการณ์ได้แก่ การโหมโรงกลองรํามะนา การร้องเกริ่ นหน้ากลอง การร้องแหล่อวยพร
และเหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดงซึ่งเหตุการณ์สื่อสารทั้ง 4 เหตุการณ์น้ นั เป็ นเหตุการณ์สื่อสาร
ที่มีผแู้ สดง โครงสร้างรู ปแบบการสื่ อสารการแสดงและเนื้ อหาของการสื่ อสารที่แน่ นอนและเป็ น
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ส 1. เหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงกลองรํามะนา

ระบบ ทําให้สามารถลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้

เ ห ตุ ก า ร ณ์

สื่อสารนี้จากการวิเคราะห์พบวัจนกรรมเพียงวัจนกรรมเดียวคือ การประกาศ

เ ห ตุ ก า ร ณ์

2. เหตุการณ์สื่อสารการร้ องเกริ่นหน้ ากลอง

สื่อสารนี้จากการวิเคราะห์พบว่า มีจาํ นวน 4 วัจนกรรมได้แก่ การเชิญชวน การสรรเสริ ญ การสัญญา
และการเน้นยํ้ า เหตุการณ์สื่อสารนี้วจั นกรรมที่เกิดขึ้นเกิดจากวิธีการสื่ อสารโดยการขับร้องเท่านั้น
สามารถเรี ยงลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นได้เป็ นโครงสร้างลําดับวัจนกรรมใน ดังแผนภูมิต่อไปนี้
การเชิญชวน
การสรรเสริ ญ

การสัญญา

คําอธิบาย
หมายถึง วัจนกรรมที่
เกิดขึ้นเป็ นลําดับถัดไป
หมายถึง วัจนกรรมที่
เกิดขึ้นสลับก ันไปมาได้

การเน้นยํ้ า
ภาพที่ 22 แผนภูมิโครงสร้างลําดับวัจนกรรมในเหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ ่ นหน้ากลอง

จากแผนภูมิดงั กล่าวในเหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ่ นหน้ากลอง จะเริ่ ม
ตั้งแต่การวัจนกรรมเชิญชวน วัจนกรรมการสรรเสริ ญ สองวัจนกรรมนี้จะสลับกันอีกครั้ง จึงต่อด้วย
วัจนกรรมการสัญญาและวัจนกรรมการเน้นยํ้ า หากการแสดงลําตัดไปแสดงเนื่ องในโอกาสวันพ่อ
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แห่งชาติ การแสดงลําตัดก็จะปรากฏลําดับวัจนกรรมเพิ่ ม คือ วัจนกรรมการสรรเสริ ญและปิ ดท้าย
ด้วยวัจนกรรมการเน้นยํ้ าอีกครั้ง
3. เหตุการณ์สื่อสารการร้ องแหล่อวยพร เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารนี้
จากการวิเคราะห์ พบว่ามีจาํ นวน 9 วัจนกรรมได้แก่ การสัง่ การอวยพร การเรี ยกขาน การต่อว่า การ
เสนอ การอ้างถึง การอธิบาย การถาม-ตอบ และการหยอกเย้า วัจนกรรมสื่อสารทั้งหมดสามารถแบ่ง
ลักษณะการสื่อสารได้เป็ น 2 ประเภทได้แก่ การสื่ อสารที่นักแสดงใช้สื่อสารกับผูช้ มโดยตรง และ
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การสื่อสารที่นกั แสดงใช้สื่อสารกันเอง ดังนี้

สื่อสารลักษณะนี้มีวจั นกรรมสื่อสารที่พบจํานวน 2 วัจนกรรม ได้แก่ การอวยพร และการเรี ยกขาน

3.2 การสื่อสารที่นกั แสดงใช้ สื่อสารกันเอง การสื่อสาร
ลักษณะนี้มีวจั นกรรมสื่อสารที่พบจํานวน 7 วัจนกรรม ได้แก่ การสัง่ การอธิบาย การถาม-ตอบ การ
อ้างถึง การเสนอ การหยอกเย้า และการต่อว่า
เหตุ ก ารณ์ สื่อสารนี้ วัจ นกรรมสื่ อ สารที่ สํา คัญคื อ การอวยพร
เพราะมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญคือการอวยพรแก่ผชู้ มการแสดง และเป็ นวัจ นกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
สื่อสารโดยการขับร้องของนักแสดงหลัก ส่วนวัจนกรรมสื่อสารอื่นๆนั้นเกิดจากการสื่อสารโดยการ
พูดของนักแสดง สามารถเรี ยงลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นได้เป็ นโครงสร้างลําดับวัจนกรรมดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้
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การสัง่

การถาม-ตอบ

การอวยพร(ร้อง)

การต่อว่า

การถาม-ตอบ

การอ้างถึง

การหยอกเย้า

การสั ่ ง
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การอวยพร

การอธิ บาย

การเสนอ

ภาพที่ 23 แผนภูมิโครงสร้างลําดับวัจนกรรมในเหตุการณ์สื่อสารการร้องแหล่อวยพร

จากแผนภูมิดงั กล่าวเหตุการณ์สื่อสารนี้ จะเรี ยงลําดับวัจนกรรม
เริ่ มตั้งแต่วจั นกรรมการสัง่ และวัจนกรรมการอวยพร มีบางครั้งที่อาจจะแทรกวัจนกรรมการถามตอบ จากนั้น เป็ นการพูด แทรกบทร้ องในลัก ษณะการสนทนาของนัก แสดงลูก คู่ ( ศรี น วล)กับ
นักแสดงตลก(หวานเย็น) จะขึ้นต้นด้วยวัจนกรรมการต่อว่า วัจนกรรมการถาม-ตอบ วัจนกรรมการ
อ้างถึง และ วัจนกรรมการอธิบาย มีการแสดงบางครั้งอาจจะสลับไปมาระหว่างวัจนกรรมการถามตอบและการอ้า งถึง และหลัง จากวัจ นกรรมการอ้า งถึ ง อาจจะต่ อด้ว ยวัจ นกรรมการสั ่ งตาม
ด้วยกวัจนกรรมการหยอกเย้า หลังจากการสนทนาของนักแสดงทั้ง 2 คน นักแสดงหลัก(พัชรี )ก็จะ
ขับร้ องต่ อในวัจ นกรรมการอวยพร เมื่อจบบทร้ อง นัก แสดงหญิง 2 คนเดิ มก็จ ะมีก ารปิ ดท้าย
เหตุการณ์สื่อสารนี้ดว้ ยการใช้วจั นกรรมการถาม-ตอบและวัจนกรรมการเสนอเพื่อจะเปลี่ยนไปยัง
เหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้
4. เหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง

เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารนี้

จากการวิเคราะห์พบว่าจํานวน 8 วัจนกรรมได้แก่ การให้สัญญาณ การประกาศ การขอบคุณ การ
กล่าวลา การอธิบาย การถาม-ตอบ การขออภัย การแสดงความเคารพและปิ ดท้ายด้วยวัจนกรรมการ
ประกาศ สามารถเรี ยงลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดงได้ดงั แผนผัง
ต่อไปนี้
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คําอธิบาย(เพิ ่ ม)
หมายถึง วัจนกรรมที่ไม่
ปรากฏทุกครั้ง

การให้สญ
ั ญาณ

การประกาศ
การอธิบาย

การขอบคุณ

การกล่าว

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
การถาม-ตอบ
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หมายถึง ลําดับวัจนกรรมที่ไม่
ปรากฏทุดครั้ง

การขออภัย
การแสดงความเคารพ

การประกาศ
ภาพที่ 24 แผนภูมิโครงสร้างลําดับวัจนกรรมในเหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง

จากแผนผังดังกล่าวเหตุการณ์สื่อสารนี้ จะปรากฏลําดับวัจนกรรมเริ่ มต้น
คือ วัจนกรรมการให้สญ
ั ญาณและปิ ดท้ายด้วยวัจนกรรมการประกาศที่แน่ นอน ส่ วนลําดับวัจนกร
รมที่เกิดหลังจากวัจนกรรมการให้สญ
ั ญาณนั้น จะมีวจั นกรรมที่เกิดขึ้นแน่นอนจํานวน 6 วัจนกรรม
ได้แก่ การประกาศ การอธิบาย การขอบคุณ การกล่าวลา การขออภัย และการแสดงความเคารพ การ
แสดงลําตัดในแต่ละครั้งลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์สื่อสารนี้ อาจจะเกิดขึ้นสลับกันไปมา
อาทิ บางครั้งอาจจะเรี ยงลําดับวัจนกรรมตั้งแต่ การประกาศ การขอบคุณ การกล่าวลา การขออภัย
การแสดงความเคารพ หรื ออาจจะเรี ยงลําดับวัจนกรรมตั้งแต่ การประกาศ การอธิบาย การขอบคุณ
การขออภัยและการแสดงความเคารพก็ได้
2.4.2.2 เหตุก ารณ์ สื่อสารที่ไ ม่ สามารถเรีย งลําดับวัจนกรรมสื่ อ สารได้
เหตุการณ์สื่อสารนี้มีจาํ นวน 2 เหตุการณ์ ได้แก่ การร้องออกตัวและการร้องตอบโต้ เนื่ องจากเป็ น
เหตุการณ์สื่อสารที่มีนกั แสดงหลักหลายคนแสดงสลับกันไปมา โครงสร้างรู ปแบบการสื่ อสารการ
แสดงที่ซบั ซ้อน และเนื้อหาของการสื่อสารที่เกิดขึ้นซํ้ ากัน ทําให้ลาํ ดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นเลื่อนซํ้ า
กันและแต่ละวัจนกรรมก็สลับกันไปมาไม่แน่นอน จึงไม่สามารถลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้
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1. เหตุการณ์สื่อสารการร้ องออกตัว

เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารนี้ จากการ

วิเคราะห์พบว่าจํานวน 24 วัจนกรรม เมื่อพิจารณาสามารถแบ่งตามลักษณะการสื่ อสารได้เป็ น 2
ประเภทได้แก่ การสื่ อสารที่ นักแสดงใช้สื่อสารกับผูช้ มโดยตรง และการสื่ อสารที่ นัก แสดงใช้
สื่อสารกันเอง ทั้งนี้มีบางวัจนกรรมที่นกั แสดงใช้สื่อสารร่ วมกันทั้งกับผูช้ มโดยตรงและกับนักแสดง
กันเองคือ วัจนกรรมการเน้นยํ้ า ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การสื่อสารที่นักแสดงใช้ สื่อสารกับผู้ชมโดยตรง การสื่ อสาร
ลักษณะนี้มีวจั นกรรมสื่อสารที่พบจํานวน 15 วัจนกรรม ได้แก่ การทักทาย การแนะนํา การขอบคุณ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
การถ่อมตน การเน้นยํ้ า การแสดงความเคารพ
การสัญญา และการชม

การขออภัย การประกาศ การเชิญชวน การขอร้อง การแสดงความต้องการ การอวยพร การสั ่ งสอน
1.2 การสื่อสารที่นักแสดงใช้ สื่อสารกันเอง การสื่ อสารลักษณะนี้

มีวจั นกรรมสื่อสารที่พบจํานวน 10 วัจนกรรม ได้แก่ การหยอกเย้า การถาม-ตอบ การเรี ยกขาน การ
ท้าทาย การชม การต่อว่า การสัง่ การเน้นยํ้ า การอธิบาย และการเสนอ
อย่างไรก็ตาม วัจ นกรรมสื่ อสารการแสดงต่ างๆที่ เกิด ขึ้ น ในเหตุก ารณ์
สื่อสารการร้องออกตัวนี้มีการเรี ยงลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นไม่แน่นอน เนื่องจากเหตุการณ์สื่อสารนี้
มีจาํ นวนนักแสดงที่ออกมาแสดงตัวหลายคนและเนื้ อหาของการสื่ อสารของนักแสดงแต่ละคนก็มี
หลากหลายทั้งเนื้ อหาซํ้ ากันและแตกต่างกัน ทําให้ว จั นกรรมที่เกิดขึ้น นั้นเลื่อนสลับกันไปมาไม่
แน่นอน ทั้งนี้ผวู้ ิจยั สามารถสรุ ปวัจนกรรมหลักที่นักแสดงแต่ละคนใช้แสดงเหมือนกันทุกคนใน
เหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว มีจาํ นวน 5 วัจนกรรม คือ การทักทาย การแนะนํา การเน้นยํ้ า การ
เชิญชวน และการขออภัย
2. เหตุการณ์สื่อสารการร้ องตอบโต้

เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารนี้ จากการ

วิเคราะห์พบว่ามีจาํ นวน 24 วัจนกรรม เมื่อพิจารณาสามารถแบ่งตามลักษณะการสื่ อสารได้เป็ น 2
ประเภทได้แก่ ประเภทการสื่ อสารระหว่างนักแสดงกับนักแสดง และนัก แสดงกับผูช้ ม ทั้งนี้ มี
บางวัจนกรรมที่นกั แสดงใช้สื่อสารร่ วมกันทั้งกับผูช้ มโดยตรงและกับนักแสดงกันเอง ดังนี้
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2.1 การสื่อสารที่นักแสดงใช้ สื่อสารกับผู้ชมโดยตรง การสื่ อสาร
ลักษณะนี้มีวจั นกรรมสื่อสารที่พบจํานวน 9 วัจนกรรมได้แก่ การขอนุ ญาต การประกาศ การเสนอ
การทักทาย การสัญญา การแนะนํา การขออภัยและการเล่าเรื่ อง และการขอบคุณ
2.2 การสื่อสารที่นักแสดงใช้ สื่อสารกันเอง การสื่อสารลักษณะนี้
มีวจั นกรรมสื่อสารที่พบจํานวน 17 วัจนกรรม ได้แก่ การทักทาย การต่อว่า การเล่าเรื่ อง การถ่อมตน
การเชิญชวน การสัง่ การหยอกเย้า การถาม-ตอบ การประกาศ การอ้างถึง การท้าทาย การชม การ
เน้นยํ้ า การเกี้ยว การแก้ตวั การอธิบาย และการแสดงความต้องการ
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สื่อสารการร้องตอบโต้น้ ีมสีการเรี ยงลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นไม่แน่นอน เนื่องจากเหตุการณ์สื่อสารนี้
อย่างไรก็ตาม วัจ นกรรมสื่ อสารการแสดงต่ างๆที่ เกิด ขึ้ น ในเหตุก ารณ์

เป็ นเหตุก ารณ์ สื่อสารที่ มีท้ งั นักแสดงและเนื้ อหาของการสื่ อสารจํานวนมากและแสดงสลับกัน

โต้ตอบไปมา ทําให้มีวจั นกรรมเกิดขึ้นซํ้ ากันหลายครั้งและวัจกรรมที่เกิดขึ้นซํ้ ากันก็เลื่อนสลับไป
มาไม่แน่นอน อาทิ ช่วงการแสดงการร้องเกี้ยวก็จะมีวจั นกรรมหลัก คือ การเกี้ยวซึ่งอาจมี วัจนกรรม
การต่อว่า หรื ออาจจะมีวจั นกรรมการท้าทาย หรื ออาจจะมีวจั นกรรมการชมเกิดขึ้นเป็ นลําดับถัดมาก็
ได้ และวัจนกรรมเหล่านี้ก็อาจเกิดขึ้นสลับกับวัจนกรรมการเกี้ยวอีกครั้ง รวมทั้งวัจนกรรมการต่อว่า
ก็อาจจะมีวจั นกรรมการชม วัจนกรรมการเล่าเรื่ อง หรื อวัจนกรรมการถาม-ตอบเกิดขึ้นเป็ นลําดับถัด
มา และวัจนกรรมเหล่านี้ก็อาจเกิดขึ้นสลับกับวัจนกรรมการต่อว่าอีกครั้ง ทําให้เหตุการณ์สื่อสารนี้
ไม่สามารถจัดเรี ยงลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นแน่นอนได้
ทั้ง นี้ ผูว้ ิจ ัย สามารถสรุ ป วัจ นกรรมหลัก ที่ พ บการปรากฏซํ้ าในแต่ ล ะ
เหตุการณ์สื่อสารย่อยของเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้ มีจาํ นวน 2 วัจนกรรม คือ การต่อว่าและ
การเล่าเรื่ อง
2.4.3 วัจนกรรมสื่อสารทีใ่ ช้ ร่วมในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแสดงลําตัดทั้ง 5 ครั้ง พบวัจนกรรมสื่ อสารการแสดง
ทั้งสิ ้ นจํานวน 31วัจนกรรม วัจนกรรมทั้ง 31 วัจนกรรมมีลกั ษณะการเกิดร่ วมกันในบางเหตุการณ์
สื่อสาร และเกิดขึ้นเฉพาะบางเหตุการณ์สื่อสารเท่านั้น อย่างไรก็ตาม วัจนกรรมการทุกวัจนกรรม
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ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่จะเกิดซํ้ าๆโดยอาจจะเกิดซํ้ าในเหตุการณ์สื่อสารเดิมหรื อเกิดซํ้ าใน
เหตุการณ์สื่อสารอื่นร่ วมกัน สรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 สรุ ปจํานวนการเกิดซํ้ าของแต่ละวัจนกรรมในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร
เหตุการณ์สื่อสาร
ลําดับ

วัจนกรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

การประกาศ
การถาม-ตอบ
การอธิบาย

การโหม การร้ อง
โรงกลอง เกริ่นหน้ า
ระมะนา
กลอง

การร้ อง
ออกตัว

การร้ อง
แหล่ อวย
พร

ห
- อ สม
ุดกลา
ก
ั
น
สำ -   ง

-

การเชิญชวน

-

การสัญญา

-

การเน้นยํ้ า

-

การสั ่ ง

-

การขออภัย

-

การขอบคุณ

-

การเรี ยกขาน

-

การต่อว่า

-

การหยอกเย้า

-

การเสนอ

-

การทักทาย

-

การแนะนํา

-

การอวยพร

-

การอ้างถึง

-

การสั ่ งสอน

-

การท้าทาย

-

การชม

-




-



























-

การร้ อง
ตอบโต้




















จํานวน
การจบ การเกิด
การแสดง ซํ้าทั้งสิ้น
(ครั้ ง)






-

75
170
45
70
15
130
40
70
95
40
355
95
35
75
80
90
25
20
25
50
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

การโหม
โรงกลอง
ระมะนา

การร้ อง
เกริ่นหน้ า
กลอง

การร้ อง
ออกตัว

การร้ อง
แหล่ อวย
พร

การร้ อง
ตอบโต้

การจบ
การแสดง

จํานวน
การเกิด
ซํ้าทั้งสิ้ น
(ครั้ง)

การถ่อมตน

-

-



-



-

65

22.

การแสดงความ
ต้องการ

-

-



-



-

25

23.

การแก้ตวั

-



-

10

24.

การแสดงความ
เคารพ

-

-



10

.25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
รวม

การสรรเสริ ญ




24



8

15
75
125
70
5
5
5
2,010

เหตุการณ์สื่อสาร
ลําดับ

วัจนกรรม

21.

- สม
ุด
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า- ง
น
ำ

ส
-

การขอร้อง

-

การเล่าเรื่ อง

-

การเกี้ยว

-

การขออนุญาต

-

การให้สัญญาณ

-

การกล่าวลา

-

1


4


24

9

จากตารางข้างต้นสรุ ปได้ว่า วัจนกรรมสื่อสารบางประการเกิดร่ วมกันในเหตุการณ์
สื่อสารต่างๆจํานวน 4 เหตุการณ์ได้แก่ การประกาศ การถาม-ตอบและการอธิบาย วัจนกรรมสื่อสาร
บางประการก็เกิ ดร่ วมกันในเหตุ การณ์สื่อสารต่างๆจํานวน 3 เหตุการณ์ได้แก่ การเชิญชวน การ
สัญญา การเน้นยํ้ า การสัง่ การขออภัย การขอบคุณ การเรี ยกขาน การต่อว่า การหยอกเย้าและการ
เสนอ วัจนกรรมสื่อสารบางประการเกิดร่ วมกันในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆจํานวน 2 เหตุการณ์ ได้แก่
การทักทาย การแนะนํา การอวยพร การอ้างถึง การสั ่ งสอน การท้าทาย การชม การถ่อมตน การ
แสดงความต้องการ การแก้ตวั และการแสดงความเคารพ และวัจนกรรมสื่ อสารที่เกิดเฉพาะบาง
เหตุการณ์สื่อสารได้แก่ วัจนกรรมการสรรเสริ ญเกิดเฉพาะเหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ่ นหน้ากลอง
วัจนกรรมการขอร้องเกิดเฉพาะเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว วัจนกรรมการเล่าเรื่ อง การเกี้ยว
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และการขออนุญาตเกิดเฉพาะเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้ และวัจนกรรมการให้สัญญาณและ
การกล่าวลาเกิดเฉพาะเหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง จากตารางดังกล่าว วัจนกรรมการสื่อสารที่
เกิ ดขึ้ นซํ้ าในแต่ ละเหตุ ก ารณ์สื่อสารพบวัจ นกรรมการต่ อว่าปรากฏจํา นวนการเกิ ดซํ้ ามากที่ สุด
จํานวน 355 ครั้ง
1. เหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏวัจนกรรมการต่อว่า
เหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏวัจนกรรมการต่อว่า พบว่า วัจนกรรมการต่อว่า
ปรากฏร่ วมกันในเหตุการณ์สื่อสารจํานวน 3 เหตุการณ์ได้แก่ เหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว การ
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ส 1.1 เหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว

ร้องแหล่อวยพรและการร้องตอบโต้ ดังนี้

เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารนี้

พบวัจนกรรมการต่อว่าจํานวน 70 ครั้ง เหตุการณ์สื่อสารนี้มีนกั แสดงหญิงจํานวน 3 คนเจตนากล่าว
ถ้อยคําต่อว่า ด้วยการใช้วจั นภาษาสื่อสารคือการขับร้องและการพูด นักแสดงหญิงจะกล่าวถ้อยคํา
กระทบกระเทียบ คําหยาบ ประชดประชัน และท้าทายนักแสดงชาย เพื่อแสดงการต่อว่า
1.2 เหตุการณ์สื่อสารการร้ องแหล่อวยพร เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารนี้
พบวัจนกรรมการต่อว่าจํานวน 20 ครั้ง วัจกรรมการต่อว่าที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์สื่อสารนี้ไม่เกี่ยวข้อง
กับนักแสดงหญิงหลักที่ทาํ หน้าที่ขบั ร้องเนื้ อหาเกี่ยวกับอวยพร แต่วจั นกรรมดังกล่าวเกิดจากการ
แสดงแทรกของนัก แสดงหญิ ง 2 คน ที่ นัก แสดงหญิ งคนหนึ่ งแสดงท่ า ทางเต้น ที่ ไ ม่เหมาะสม
ด้านหน้าเวทีระหว่างที่นกั แสดงหลักกําลังขับร้อง แล้วนักแสดงหญิงอีกคนหนึ่ งเดินไปผลักศีรษะ
นักแสดงหญิงที่เต้นเพื่อต่อว่าว่าเป็ นการกระทําที่ไม่เหมาะสม
1.3 เหตุการณ์สื่อสารการร้ องตอบโต้

เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารนี้

พบวัจนกรรมการต่อว่าจํานวน 265 ครั้ง เหตุการณ์สื่อสารนี้ใช้ปรากฏวัจนกรรมการต่อว่า ทั้งการใช้
วัจนภาษาคื อการขับร้ องและการพูด นัก แสดงทั้งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงใช้ถอ้ ยคําสองแง่สองง่าม
ประชดประชัน เสียดสี กระทบกระเทียบ ด่า คําหยาบ เป็ นต้น และอวัจนภาษาคือ การผลักและการ
ถุยนํ้ าลาย
สรุ ปได้ว่าวัจนกรรมสื่ อสารการแสดงลําตัด พบวัจนกรรมการต่อว่ามาก
ที่สุด ในเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้ รองลงมาคือเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัวและการร้อง
แหล่อวยพร เนื่องจากวัจนกรรมการต่อว่า เป็ นวัจนกรรมที่นักแสดงใช้แสดงโต้ตอบสลับกันไปมา
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ในลักษณะการโต้เถียง ให้นักแสดงที่ถูกต่อว่ารู้สึกไม่พอใจหรื อรู้สึกโกรธจนต้องมีการใช้ถอ้ ยคํา
โต้ตอบกลับ อีกทั้งวัจนกรรมต่อว่าก็จะปรากฏใช้สื่อสารระหว่างนักแสดงด้วยกันเองเท่านั้น ส่ วน
เหตุการณ์สื่อสารอีก 3 เหตุการณ์คือ การโหมโรงกลองรํามะนา การร้องเกริ่ นหน้ากลองและการจบ
การแสดงไม่ปรากฏใช้ว จั นกรรมการต่ อว่า เพราะเหตุ การณ์ท้ งั 3 เหตุการณ์เป็ นเหตุการณ์ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารกับผูช้ มโดยตรง นักแสดงที่ทาํ หน้าที่แสดงก็จะมีจาํ นวน1 หรื อ 2
คนแสดงโดยไม่ได้สลับบทบาทหน้าที่กนั แสดงจึงไม่ตอ้ งใช้ถอ้ ยคําโต้ตอบและเนื้อหาที่ใช้สื่อสารก็
จะเป็ นเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกี้ยวพาราสี
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ส2. การใช้วจั นกรรมการต่อว่าในเหตุากงารณ์สื่อสารต่างๆ

การใช้วจั นกรรมการต่อว่าในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆทั้ง 3 เหตุการณ์ มีการ

ใช้ถอ้ ยคําต่อว่าโดยตรงด้วยการให้พ่อเพลงหรื อแม่เพลงเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นต่อว่าก่อนด้วยการใช้ถอ้ ยคําทั้ง
คําหยาบ คําเกี่ยวกับเรื่ องเพศ และมีการใช้ถอ้ ยคําต่อว่าเพื่อให้อีกฝ่ ายต่อว่ากลับมาด้วยถ้อยคําทํานอง
เดียวกัน รวมทั้งวัจนกรรมการต่อว่ายังมีเทคนิ คการใช้วจั นกรรมการต่อว่าร่ วมกับวัจนกรรมอื่นๆ
อาทิ การชม การเกี้ยว การบอกเล่า เป็ นต้น เพื่อทําให้ผฟู้ ัง เข้าใจผิดเบื้องต้น แล้วจึงใช้วจั นกรรม
การต่อว่าเป็ นลําดับถัดมาเพื่อเพิ่มนํ้ าหนักอารมณ์ของการต่อว่าในอีกฝ่ ายรู้สึกเจ็บใจมากยิ่งขึ้นดังจะ
ยกตัวอย่างอธิบายดังนี้
(แม่เพลง)ร้อง:ขออวยพรให้ผูช้ ายลําตัด



ให้แกไร้สมบัติพสั ถาน

ให้แกล้มละลายลงวายปราณ

ถ้าแกไปเล่นงานก็ขอให้ถูกตัดเงิน

หนทางที่ไปก็ให้ไกลก็ลาํ บาก

ให้เกิดยุง่ ยากระหกระเหิน

ไม่มีทางรถยนต์ให้มีแต่หนทางเดิน

ลําบากเหลือเกินนี่ถึงกับต้องทิ ้ งงาน

ถ้าแกมีเมียก็ขอให้เมียแกมีชู้

ถ้าจะเลี้ยงหมูให้กลายเป็ นหมัน

เลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ขอให้ตายหมดทั้งบ้าน

เลี้ยงสัตว์เดรัจฉานก็ให้เป็ นนะมะเลีย

แกมีลูกชายก็ขอให้เป็ นจิ ๊ กโก๋

มีลูกสาวคนโตให้เป็ นจิ ๊ กกี๋

ณรงค์มีเมียก็ขอให้เมียแกเป็ นกะหรี่

มือดีดีกข็ อให้มนั หยิกงอ

ขอให้นายต๋ อยนะก็เป็ นฝี มะม่วง

ให้เป็ นดอกเป็ นดวงอยูต่ ามซอกคอ

ในที่น้ ีหมายถึง โรคมาลาเรี ย

156
ขาแข้งถลอกออกดอกเข้าข้อ

มือหยิกมืองอเดินยักแย่ยกั ยั้นสามวันเจริ ญ
เดินไม่ไหว เพี้ยง
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัวอย่างดังกล่าว เป็ นข้อความที่แสดงวัจนกรรมการต่อว่า ผูท้ ี่กล่าวคือ
แม่เพลงใช้ถอ้ ยคําที่มีความหมายในลักษณะของการสาปแช่ง เพื่อแสดงการต่อว่าพ่อเพลง ทั้งเรื่ อง
ทรัพย์สิน การเดินทาง การเลี้ยงสัตว์ ลูก เมีย รวมทั้งการต่อว่าให้พ่อเพลงเป็ นโรคที่เกี่ยวเนื่ องการ
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เรื่ องเพศ อาทิ โรคฝี มะม่วง ออกดอกเข้าข้อ มือหยิกมืองอ อีกทั้งยังปิ ดท้ายด้วยการลงเพลงด้วยคําลง
คําว่า “เพี้ยง” เพื่อขอให้คาํ อธิษฐานเป็ นจริ งดังที่กล่าวต่อว่า

จากนั้นพ่อเพลงก็จะขึ้นมาโต้ตอบกลับด้วยการจับคําร้ องของแม่เพลงมา
ขับร้องแก้ความกลับ ดังตัวอย่าง
(พ่อเพลง)ร้อง: มีลูกชายก็ขอให้เป็ นจิ๊ กโก๋

มีลูกสาวคนโตให้เป็ นจิ ๊ กกี๋

ณรงค์มีเมียก็ขอให้เมียเป็ นกะหรี่

ถ้ายังงั้นก็ดีเราจะได้เป็ นแมงดา

เอ้ยถ้าพี่รงค์เป็ นแมงดา

ถ้าผมไปถึงพี่ตอ้ งให้ผมครึ่ งราคา
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัวอย่า งดังกล่าว พ่อเพลงจับคําร้ องที่แม่เพลงต่อว่าเรื่ องลูกกับเมีย
แล้วแก้ความกลับด้วยการใช้ถอ้ ยคําทํานองเดียวกับคําว่า “กะหรี่ ” หมายถึง หญิงโสเภณี คือ คําว่า
“แมงดา” ซึ่ งหมายถึง ชายที่อาศัยนํ้ าพัก นํ้ าแรงของผูห้ ญิ งที่ประกอบอาชี พเป็ นโสเภณี ท้ งั คําว่า
“กะหรี่ ”และ “แมงดา” ล้วนเป็ นคําที่มีความหมายในเชิงลบใช้เพื่อแสดงการต่อว่าเหมือนกัน แม้จะ
ต่างกันที่แม่เพลงใช้เพื่อเจตนาต่อว่าพ่อเพลง ส่ วนพ่อเพลงใช้เพื่อเจตนายัว่ ยุให้แม่เพลงรู้สึกว่าตน
นั้นแพ้
อย่างไรก็ตาม การปรากฏวัจนกรรมการต่อว่านี้ มิใช่จะปรากฏวัจนกรรม
ต่อว่าเพียงอย่างเดี ยว วัจนกรรมการต่อว่าอาจจะพบปรากฏแทรกอยู่ในวัจนกรรมอื่นๆแล้วต่อว่า
กลับอีกครั้งก็ได้ ดังตัวอย่าง
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(พ่อเพลง)ร้อง : ดูหน้ ากลมผมสั้ นอ้ วนจนมันจุกอก หน้ าตาตล้ กตลกเหมือนอย่างกับนกมีหู
(วัจนกรรมการต่ อว่ า)
แม่คนริ มเธอยิม้ เก๋ รูปเธอเท่เข้าท่า(วัจนกรรมการชม) ชื่อพัชรีใช่ ไหมล่ ะดูนัยน์ ตาเธอเจ้ าชู้
ชื่อพัชรีใช่ ไหมนาง แหมรูปร่ างเธอช่ างสวยสม คิว้ ก็ต่อคอก็กลมอย่างกับขนมถ้ วยฟู
(วัจนกรรมการต่ อว่ า)

จากตัวอย่างดังกล่าว ปรากฏวัจนกรมการชม แทรกระหว่างวัจนกรรม
การต่อว่า เพื่อแสร้งทําให้เข้าใจผิด ในลักษณะชมแบบต่อว่าให้รู้สึก เจ็บใจ เพื่อให้การต่ อว่านั้น มี
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เกี่ยวกับการบรรยายรู ปร่ าส
งของแม่เพลงว่าทุกส่วนอ้วนไปหมดจนใบหน้าสั้น และใช้คาํ เปรี ยบเทียบ

อารมณ์ มีนาหนั
ํ้ ก มากขึ้ น ก่ อนที่ จ ะกลับไปใช้ว จั นกรรมการต่ อว่า เนื้ อหาของการต่ อว่าข้างต้น

ว่าอ้วนมากถึงขนาดมันมาจุกอยูท่ ี่อก มีการใช้อุปมาเปรี ยบเทียบใบหน้าว่าสั้นเหมือนกับค้างคาว พบ
การใช้ถอ้ ยคําว่าในลักษณะเชิงเสียดสีว่า “ดูนยั น์ตาเธอเจ้าชู”้ และยังพบการซํ้ าความบางส่ วนที่เน้น
ยํ้ านักแสดง “ชื่อพัชรี ใช่ไหม...”ให้แน่ใจจะได้ต่อว่าถูกคน และใช้คาํ อุทานและข้อความที่ว่า “แหม
เธอช่างสวยสม” แสดงการเสียดสี แล้วใช้อุปมาเปรี ยบเทียบว่าคอสั้นเหมือนกับขนมถ้วยฟู
อนึ่ งกรรมการต่ อว่า เป็ นวัจนกรรมที่ แสดงให้เห็นถึงการเปิ ดโอกาสให้
นักแสดงสามารถสรรหาถ้อยคําหรื อถ้อยความต่างๆมาใช้โต้ตอบกันได้จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะ
ยอมแพ้ อีกทั้งวัจนกรรมต่อว่าเป็ นวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก จึงเหมาะสมสําหรับการยัว่ ยุให้อกี
ฝ่ ายโกรธหรื อไม่พอใจ จนต้องมีโต้ตอบกลับเพื่อให้ฝ่ายที่โต้มารู้สึกพ่ายแพ้หรื อเห็นว่าสามารถแก้
ความที่ฝ่ายนั้นต่อว่ามาได้ ยิ่งทําให้บรรยากาศของการแสดงสนุ กยิ่ งขึ้น โดยเฉพาะในเหตุการณ์
สื่อสารการร้องตอบโต้ ที่นกั แสดงทั้งพ่อเพลงและแม่เพลงต้องแสดงให้เห็นถึงการการใช้ปฏิภาณ
ไหวพริ บในการโต้ตอบสลับกันไปมา
ทั้งนี้การใช้วจั นกรรมการต่อว่าในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดนั้น
เป็ นวัจ นกรรมที่ เกิ ด ขึ้ น จากการกระทํา 3 ระดับตามแนวคิ ด ของเซอร์ ล ได้แก่ การกล่าวถ้อ ย
(locutionary act) คือ มีการใช้ถอ้ ยคําสื่ อความหมายชัดเจนเช่น คําว่า “อ้วน” หมายถึงนํ้ าหนักมาก
อีกทั้งนักแสดงหญิงคือ พัชรี น้ ันก็มีรูปร่ างอ้วน การแสดงเจตนา(illocutionary act)คือ นักแสดง
เจตนาที่จะใช้ถอ้ ยคําดังกล่าวเพือ่ สื่อความหมายแฝงคือ ต้องการต่อว่า เพราะนอกจากคําว่า “อ้วน”
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แล้วยังใช้ความเปรี ยบเพื่อยํ้ าเจตนาเดิม เพื่อให้นกั แสดงหญิงรู้สึกโกรธ และวัจนผล(perlocutionary)
คือ การกระทําที่เกิดจากถ้อยคํา เช่น แม่เพลงออกมาโต้ตอบด้วยถ้อยคําแสดงต่อว่าทํานองเดียวกัน
วัจนกรรมการต่อว่านั้น ก็จดั อยู่ในกลุ่มการแสดงความรู้สึก (expressive)
ซึ่งเป็ นวัจนกรรมที่มีความจําเป็ นต่อการมีปฏิสมั พันธ์กนั โดยเฉพาะการแสดงลําตัดที่จะต้องมีการใช้
สภาวะอารมณ์ค วามรู้ สึก ให้สอดคล้องกับการดําเนิ นเรื่ องของกลุ่มนักแสดงที่ จะต้องแสดงให้
สมจริ ง ซึ่งวัจนกรรมการต่อว่าที่เกิดขึ้นบนเวทีการแสดงลําตัดนั้นจะมีลกั ษณะใกล้เคียงกับการใช้ใน
ชีวิต ประจําวัน เช่น การใช้คาํ หยาบ การใช้ถอ้ ยคําเชิงเสี ยดสี ประชดประชัน เป็ นต้น แต่วจั นผล
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การต่อว่าที่เกิดขึ้นบนเวทีสการแสดงนั้น เป็ นวัจนกรรมสื่ อสารที่ใช้สาํ หรับการแสดง ซึ่งนักแสดง

(perlocutionary act)ของการกระทําที่เกิดขึ้นนั้นจะต่างกัน กล่าวคือวัจนผลของการใช้วจั นกรรม
ผูใ้ ช้ถอ้ ยคําดังกล่าวจะเข้าใจว่านัน่ เป็ นสิ่ งที่สมมติข้ ึนแม้ว่านักแสดงอีกฝ่ ายจะออกมาใช้ถอ้ ยคําต่อว่า
ทํานองเดี ยวกัน จึ งไม่ส่ง ผลของการกระทําคื อ ความไม่พ อใจหรื อแสดงอารมณ์ โ กรธต่ อกัน
เช่นเดียวกับผูช้ มการแสดงก็เข้าใจว่าวัจนกรรมต่อว่าที่เกิด ขึ้นนั้นเป็ นเพียงการแสดงที่ช่วยสร้าง
ความสนุ กสนานเท่านั้น ส่ วนการใช้วจั นกรรมต่ อว่าในชี วิตประจําวัน ด้วยถ้อยคําหยาบ หรื อคํา
ประชดเสียดสีกนั นั้น วัจนผลที่เกิดขึ้นคือ แสดงความโกรธไม่พอใจซึ่งกันและกันจึงต้องใช้ถอ้ ยคํา
เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกนั้นออกมา
สรุ ปได้ว่าองค์ประกอบที่มีลกั ษณะร่ วมกันเฉพาะบางเหตุการณ์สื่อสารนั้น ทําให้เห็น
ว่าคณะหวังเต๊ะมีการจัดวางรายละเอียดของการแสดงที่สะดวกต่อการแสดงของกลุ่มผูแ้ สดงเองซึ่ง
ช่วยให้การแสดงมีความเป็ นระเบียบและไม่ซบั ซ้อน รวมทั้งกลุ่มผูช้ มการแสดงสามารถรับชมและ
เข้าใจสารที่กลุ่มผูแ้ สดงกําลังส่งมายังกลุ่มผูช้ ม และยังทําให้เห็นลักษณะเฉพาะของการแสดงลําตัด
ที่แตกต่างกันตั้งแต่เริ่ มต้นการแสดงจนกระทัง่ จบการแสดง ทําให้ผชู้ มการแสดงไม่รู้สึกเบื่อหน่ าย
และสามารถนัง่ รับชมการแสดงจนกระทัง่ จบการแสดง
3. องค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร
องค์ประกอบที่แตกต่างกันแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร หมายถึง องค์ประกอบที่มีลกั ษะไม่
คงที่มีการเปลี่ยนแปลงลัก ษณะไปตามแต่ ละเหตุ การณ์ สื่อสาร กล่าวคือเป็ นลักษณะเฉพาะของ
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เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารนั้น ๆ องค์ป ระกอบลัก ษณะนี้ ผูว้ ิ จ ัย พบ 3 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ หัว เรื่ อง
วัตถุประสงค์ และเนื้อหาของการสื่อสารซึ่งมีดงั นี้
3.1 หัวเรื่องหรือหัวข้ อ(topic) หัว เรื่ อง หมายถึง เรื่ องที่ พูด ว่าแต่ ละเหตุ การณ์สื่อสาร
นักแสดงได้กล่าวถึงเรื่ องอะไร โดยในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารจะมีหวั ข้อหลักในการสื่ อสารกับผูช้ ม
การแสดงที่ชดั เจนซึ่งวิเคราะห์จากประเด็นหลักของการแสดง
3.2 วัตถุประสงค์หรือหน้ าที่(purpose or function)

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห รื อหน้ า ที่

หมายถึง จุดมุ่งหมายหลักของการแสดงที่ปรากฏในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร
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สาระสําคัญที่กล่าวถึงในเหตุ

3.3 เนือ้ หาของการสื่อสาร(message content) เนื้ อหาของการ สื่ อสาร หมายถึ ง

สื่อสารเกี่ยวกับอะไร เนื้อหาของการสื่ อสาร เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ใช้สาํ หรับดําเนิ นการแสดง
ตั้งแต่ตน้ จนจบการแสดง

ผูว้ ิจ ัยสามารถอธิ บายองค์ประกอบที่ แตกต่ างกัน แต่ ละเหตุ ก ารณ์ สื่อสารทั้งหัว ข้อ
วัตถุประสงค์และเนื้อหาของการสื่อสารในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงกลองรํามะนา
1.1 หัวเรื่อง
1.2 วัตถุประสงค์

หัวเรื่ องคือ การประกาศเริ่ มการแสดงให้ผชู้ มรับทราบ
วัตถุประสงค์คือเพื่อบอกว่าการแสดงลําตัดได้

เริ่ มต้นขึ้นแล้ว ด้วยการใช้ดนตรี คือกลองรํามะนา ฉิ่ งและกรับบรรเลงเพลง เชิญชวนผูช้ มให้มาชม
การแสดงลําตัด
1.3 เนือ้ หาของการสื่อสาร เนื้อหาของการสื่อสารมีการใช้อวัจนภาษาคือ
ดนตรี บรรเลงเพลงเป็ นสื่อแทนการใช้ถอ้ ยคําประกาศแจ้งแก่ผชู้ มการแสดงทราบว่าการแสดง ลําตัด
ได้เริ่ มต้นขึ้นแล้ว
2. เหตุการณ์สื่อสารการร้ องเกริ่นหน้ากลอง
2.1 หัวเรื่อง หัวเรื่ องคือการสดุดีพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่
มีหวั ข้อเกี่ยวข้องกับนักแสดงหลักทําทําหน้าที่สื่อสารด้วยการขับร้องครั้งแรก
2.2 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์คือเพื่อเกริ่ นนําการแสดงและเพื่อเชิญชวน
ผูช้ มการแสดงให้มาร่ วมรับชมการแสดง
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2.3 เนื้อ หาของการสื่ อ สาร เนื้ อ หาของการสื่ อสารมีก ารกล่าวยกย่อ ง
สรรเสริ ญ และสดุดี พระมหากษัต ริ ย ์ เพื่อแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกซาบซึ้ งในพระมหา
กรุ ณาธิคุณของพระมหากษัตริ ย ์ ด้วยการกล่าวถึงพระกรณี ยกิจต่างๆ การเสด็จพระราชดําเนิ นไป
ช่ว ยเหลือในพื้น ที่ ทุร กัน ดารให้อยู่ดี กิ นดี และการบอกว่าจะเป็ นตัว แทนลูก เสื อชาวบ้าน กล่าว
ปฏิญาณจะจงรักภักดีต่อประเทศชาติจะไม่แตกแยกความสามัคคีกนั เองของคนในชาติ ดังตัวอย่าง
บทสร้อยเพลง:

โอ้เจ้าพวงสุ มณฑา

สุ มณฑาประชาเอ๋ ย
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อย่าละเลยจงเทิดทูน

บทร้อง: พระร่ มรัตน์ฉัตรเกล้าเกล่าพวกข้า

นเรนทร์ ศูรย์เอย

พระเมตตาประชาถ้วนล้วนตระหนัก

นํ้ าพระทัยใสงามด้วยความรัก

ทรงพิทกั ษ์ชนผ่องของพระองค์

ชาวนายากไร้ได้ไถหว่าน

พระราชทานที่ให้ทาํ ตามประสงค์

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

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

(ส่ วนท้าย) พวกของเราเหล่าลูกเสื อเชื้อชาวบ้าน ขอปฏิญาณต่อองค์พระทรงสอน
จะรักษาเอกราชชาติถาวร

ถ้าดัสกรรุ กรํ้ ากระหนํ่าไทย

จะสามัคคีกอดคอกันต่อต้าน

อีกพวกเราชาวบ้านทัว่ ทั้งหลาย

อย่าได้แยกแตกกันชั้นทําลาย

ไทยต่อไทยมาฆ่ากันนั้นไม่ดีเอย
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

ในเหตุการณ์สื่อสารนี้บทร้องเพื่อแสดงการสรรเสริ ญพระมหากษัตริ ยน์ ้ นั จะเป็ นบทที่
เคร่ งครัด ไม่มีการตัดทอนเนื้อหา แต่สามารถเพิ่มเนื้อหาทํานองเดียวกันได้หากงานที่ไปแสดงลําตัด
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ คือวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ทางคณะก็จะมีการเพิ่ มเนื้ อหาต่อจากข้างต้น
ดังตัวอย่าง
บทร้อง: ศุภฤกษ์เลิศแล้วแก้วจักรี

จักรราศีหมุนวนชนาพรรษา

หมุนนับกลับมาห้าธันวา

เฉลิมพระชนมพรรษาประมุกไทย

เกล้าหม่อมฉันอัญชุลีสดุดีนพ

ขอเคารพสู งส่ งองค์มไห

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

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

(ส่ วนท้าย)สมแล้วที่พระองค์ทรงกษัตริ ย ์
เจริ ญรอยตามพระบาทชาติวงศ์

สถาปนามหาราชอันสู งส่ ง
ข้านี้หนอขอพระองค์ทรงพระเจริ ญ
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)
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3. เหตุการณ์สื่อสารการร้ องออกตัว
3.1 หัวเรื่อง หัวเรื่ องคือการแสดงตัวของนักแสดงชายและหญิงทีละคน
3.2 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์คือเพื่อให้นักแสดงชายและหญิงแนะนํา
ตัวเองให้ผชู้ มได้รู้จกั เพื่อเรี ยกร้องความสนใจและการฝากเนื้อฝากตัวกับกลุ่มผูช้ ม
3.3 เนือ้ หาของการสื่อสาร เนื้อหาของการสื่อสารมีการกล่าวถึง ความคิด
อารมณ์ค วามรู้สึก ของนัก แสดงแต่ ละคนว่ารู้สึก นึ กคิด อย่างไรให้ผชู้ มได้รั บฟัง เนื้ อหาของการ
สื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผูช้ มโดยตรงและเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องระหว่าง
นักแสดงด้วยกันดังนี้
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เนื้ อหาของการสื่ อสารนี้ นักแสดงต้องการกล่าวกับผูช้ มโดยตรง ด้วยการกล่าวทักทายผูช้ ม การ
แนะนําตนเอง การสอนเรื่ องการประพฤติตน การเชิญชวน การชี้แจงลักษณะการแสดงลําตัด การ
อวยพร การถ่อมตน การไหว้ครู และเรื่ องทัว่ ไป ดังนี้
3.3.1.1 การทักทายผู้ชม

เ นื้ อ ห า ข อ ง ก า ร

ทักทายนัก แสดงจะเป็ นผูพ้ ูดหรื อผูข้ บั ร้องด้วยตัวเอง ด้วยการกล่าวถ้อยคํา “สวัสดีค่ะหรื อครับ ,
กราบสวัสดี ” การใช้ท่าทางการไหว้ประกอบ การกล่าวแนะนําคณะ การกล่าวขอบคุณ และ การ
กล่าวขออภัยผูช้ มการแสดง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1 การทักทายผูช้ มด้วยการขับร้อง
(ปรี ชา)ร้อง: บรรดาผูด้ ูผูช้ มพวกกระผมขอคารวะ(พนมมือไหว้ ประกอบ)สองกรประนมก้มศีรษะขอคารวะทุกท่าน
ท่านให้เกียรติมายัดเยียดชมลําตัดประยุกต์

ขอให้ท่านมีความสุ ขมาร่ วมสนุกสนาน

ผมต้องขอขอบพระคุณที่สนับสนุ น(พนมมื อไหว้ ประกอบ)พวกผมสิ บนิ ้ วขึ้นประนมอยากให้ท่านชมกัน
นานนาน
ให้ท่านชมกันนานนานในรายการครั้งนี้

จงกรุ ณาปราณี ท่านอย่าเพิ ่ งหนีกลับบ้าน
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างข้างต้น นักแสดงชายกล่าวทักทายผูช้ มพบ
ถ้อยคําว่า “คารวะ” “สองประนมก้มศีรษะ” กล่าวชมผูช้ มที่สนใจมาชมการแสดงลําตัด กล่าวขอร้อง
ให้ผชู้ มนัง่ ชมจนจบการแสดง
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ตัวอย่างที่ 2 การทักทายผูช้ มด้วยการพูด
(ขวัญตา)พูด: ค่ะก็กราบสวัสดีท่านผูช้ มทุกๆท่านสําหรับคืนนี้กเ็ ป็ นลําตัดคณะลุงหวังเต๊ะ พร้อมด้วยแม่
ศรี นวล ถ้าการแสดงขาดตกบกพร่ องสิ ่ งหนึ่งประการใด ก็ตอ้ งขออภัยด้วยนะคะ
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างบทพูดข้างต้น นักแสดงหญิงขวัญตา กล่าว
ทักทายผูช้ ม พบคําว่า “ค่ะ ก็กราบสวัสดีท่านผูช้ มทุกๆท่าน” กล่าวแนะนําคณะว่า การแสดงลําตัด
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เป็ นการแสดงของคณะหวังเต๊ะพร้อมกับแม่ศรี นวล แล้วกล่าวออกตัวด้ว ยการขออภัยผูช้ มก่อน
แสดง เผือ่ การแสดงผิดพลาดผูช้ มจะได้ไม่ถือสา

3.3.1.2 การแนะนําตนเอง เนื้อหาของการแนะนําตนเอง
นักแสดงอาจจะแนะนําตนเองและนัก แสดงคนอื่นแนะนําให้ก็ได้ สาระสําคัญของการแนะนํานี้
ประกอบด้วย การกล่าวชื่อจริ งและชื่อเล่นที่นกั แสดงใช้เรี ยกกันเองภายในคณะ อาทิชื่อจริ ง ได้แก่
หวานเย็น ศรี นวล พัชรี ขวัญตา มาเรี ยม ปาตี ปรี ชา เป็ นต้น ชื่อเล่นได้แก่ หวังต๋ อยหรื อต๋ อย เสมียน
น้องมายด์ การกล่าวรายละเอียดของนักแสดงว่ามีความสามารถ ประกอบอาชีพอะไร อาศัยอยู่ที่
ไหน เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1 หัวหน้าคณะแนะนําตัวเองด้วยการขับร้อง
(ศรี นวล) ร้อง :

มาละโหวยมาละวา

มาละโหวยมาละวา

ดิฉันนี่หรื อชื่อศรี นวล

ขอเชิญชวนให้ทศั นา
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างข้างต้นนักแสดงหญิงศรี นวลแนะนําตัวเอง
ว่าตนเองนั้นชื่อ ศรี นวล และกล่าวเชิญชวนผูช้ มให้ชมการแสดง
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ตัวอย่างที่ 2 นักแสดงรุ่ นเด็กแนะนําตนเองพร้อมระบุรายละเอียดด้วยการขับร้อง
(น้องมายด์)ร้อง : สวัสดีท่านทั้งหลายหญิงและชายที่นบั ถือ ตัวของหนูนี่หรื อมีนามชื่อว่าน้องมายด์
ไม่ใช่นอ้ งมายด์ป่วนเมืองนั้นไม่ใช่เรื่ องถนัด

หนูอยากเป็ นน้องมายด์สไตล์ลาํ ตัดอยากฝึ กหัดของ
ไทยไทย

หนูเด็กรุ่ นใหม่ใจแน่นหนักอยากอนุรักษ์ศิลปะ หนูเก้าขวบเองนะคะแต่ชอบวัฒนธรรมไทย
เห็นคุณยายศรี นวลในซี ดีเห็นท่าทีร้องรํา

เหมือนเป็ นเครื่ องตอกยํ้ าหนูยงั จําขึ้นใจ
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)
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นัก แสดงเด็ก เนื้ อหาที่ ใช้ข ับร้ องนี้ เป็ นบทที่ ทางคณะแต่ งขึ้ น ใหม่สําหรั บใช้ข ับร้ องเพื่อแนะนํา

ตนเองเกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่ องราวชี วิตจริ งของน้องมายด์ ว่าตอนนี้ อายุ 9 ขวบ สนใจการแสดง
ลําตัดตั้งแต่นอ้ งมายด์ได้ดูซีดีที่คุณย่าเปิ ดให้ดูแล้วชื่นชอบจึงให้คุณย่าพามาฝากตัวเป็ นลูกศิษย์กบั
นางศรี นวล ขําอาจ ซึ่งบทร้องเดิมมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทักทายและการไหว้ครู
3.3.1.3 การสอนเรื่อ งการประพฤติตน เนื้ อหาของการ
สอนในที่น้ ี นักแสดงชายลําดับที่ 1ใช้เนื้ อหาของการสอนเพื่อแสดงตัว เป็ นคนแรกในเหตุการณ์
สื่อสารนี้และเนื้อหาที่ใช้ขบั ร้องก็มีจาํ นวนยาวหลายบทมากกว่าเนื้อหาของการสื่อสารของนักแสดง
คนอื่นๆ เนื้อหาของการสอนจะกล่าวถึงการสอนหญิงและสอนชาย การสอนหญิงจะสอนเรื่ องการ
ประพฤติตนเป็ นกุลสตรี และการเป็ นภรรยาที่ดีเมื่อถึงวัยอันสมควร และการสอนชายจะสอนเรื่ อง
การเลือกคู่ครองด้วยการอ้างถึงนางในนิ ทานพื้นบ้านไทยเป็ นตัวแทนผูห้ ญิงที่สมควรเลือกมาเป็ น
ภรรยาได้แก่ นางรจนา ตัวแทนผูห้ ญิงที่ไม่สมควรเลือกมาเป็ นภรรยาได้แก่ นางกากี นางเมรี นาง
โมรา หรื อถ้าเลือกก่อนจะเลือกมาเป็ นภรรยาควรศึกษานิ สัย ภูมิหลังก่อนเลือก ได้แก่ นางวันทอง
ดังตัวอย่าง



เนื้อหาของการสอนที่พบในงานวิจยั นี้หวังเต๊ะเรี ยกว่า “ลําสาด กล่ าวคื อ สาด หมายถึ ง ไม่ มีเหตุผล ว่ าไปเฉยๆ
สาดไปเฉยๆ ไม่ ได้ แก้ กัน” (วาสนา ต้นสารี , 2532: 73)
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ตัวอย่างที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับการสอนหญิง
(เสมียน)ร้อง : มีบางคนก็คน้ คิดสุ ภาษิตสอนหญิง

ฟังเสนาะเพราะพริ ้ งตัวอย่างหญิงที่ดี

มีบางคนก็คน้ คิดสุ ภาษิตสอนชาย

สอนศีลธรรมนําขยายในขอบข่ายความดี

ผมเคยจําไว้หลายบทแล้วเคยจดเอามาร้อง

ในเนื้อลําทํานองที่เขาร้องกันแบบนี้

ขอสั ่ งสอนวอนไหว้ไว้เสี ยด้วย

ที่กาํ ลังสวยกําลังงามสิ บสามสิ บสี่

อย่ากรี ดกรายย้ายอกยกผ้าห่ม

อย่าเสยผมกลางทางหว่างวิถี

อย่าเที่ยวเตร่ เฮฮาเคหาอื่น

อย่าค้างคืนบ้านเขาบ้านเรามี

การคบเพื่อนเรื อนแขกอย่าแลคํ่า

อย่าพยายามอิจฉามารศรี

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

.................................................
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(ส่ วนท้าย) ท่านสั ่ งสอนตอนเป็ นสาวฟังเรื่ องราวดีหรื อร้าย คราวนี้คอยฟังต่อไปตอนเมื่อได้ฝ่ายสามี
ได้สามีดีหรื อชัว่ เป็ นครอบครัวแล้วล่ะคุณ

เราต้องปฏิบตั ิท้ งั บู๋และบุ๋นให้สมเป็ นกุลสตรี

มีหนักมีเบารู ้เรารู ้ท่าน

มีผ่อนยาวมีผ่อนสั้นแบบเรื่ องวรรณคดี
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างข้างต้นเนื้ อหาของการสอนจะเกริ่ นนําก่อน
ว่ามีผคู้ ิดค้นสุภาษิตสอนหญิงและสอนชาย เพื่อใช้เป็ นหลักให้คนได้ประพฤติปฏิบตั ิตามในสิ่ งที่ดี
งาม ด้วยการกล่าวสอนข้อห้ามใดบ้างที่ไม่ควรประพฤติของผูห้ ญิง เช่น ไม่ควรไปค้างแรมบ้านคน
อื่น อย่ามีนิสัยอิจ ฉาริ ษยา ขณะอยู่นอกบ้านไม่ควรขยับเสื้ อผ้าในที่สาธารณะ เป็ นต้น และกล่าว
สอนผูห้ ญิงเมื่อถึงวัยครองเรื อนว่าควรปฏิบตั ิตนเป็ นภรรยาที่ ดีอย่างไร เช่น ต้องรู้จ ักทํางานบ้าน
รู้จกั ควบคุมอารมณ์ รู้จกั การให้อภัยกัน และเข้าใจซึ่งกันระหว่างภรรยากับสามี
ตัวอย่างที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับการสอนชาย
(เสมียน)ร้อง: อันคํากลอนสอนชายผมจําได้เลาเลา
ชายเป็ นช้างเท้าหน้าโบราณท่านว่าเอาไว้

เชิญตามสะดวกเถิดพวกเราฟังเค้าข้อคดี
แต่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยเอาใจสุ ภาพสตรี

ทั้งนี้ตอ้ งดู

เรื่ องคู่รักใคร่

ศึกษานิสัย

เสี ยให้ถว้ นถี่

ผูช้ ายมีสิทธิ

อย่าคิดสั้นสั้น

หาเมียเชื่อมัน่

ตามวรรณคดี

ท่านท้าวพรหมทัต ต้องมาตัดสัมพันธ์ ครุ ฑาพาทัน

เย้นหยัยอัปรี ย ์

เจ้าครุ ฑรอบคอบ ผัวชอบสกา

หาญหักลักพา

ภรรยาเขาหนี

ภรรยากากี

ครุ ฑาพาผ่าน

วิมานฉิ มพลี

ก็มีสันดาน
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ถ้าได้คู่สร้าง

เหมือนดังที่ว่า

ต้องเช็ดนํ้ าตา

ภรรยาไม่ดี

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

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

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

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

(ส่ วนท้าย) ถ้าได้สมหวังอย่างว่าแม่รจนาเนื้อเหลือง
ถึงเราจะเป็ นเงาะป่ าแม่จรนาก็ไม่ขดั

ถึงถูกขับออกจากเมืองถอดรู ปได้เรื่ องทั้งตาปี
แม่โฉมสอางค์นางกษัตริ ยย์ งั ปรนิบตั ิสามี

ขอวิงวอนตอนสุ ดท้ายเพื่อเพื่อนชายทุกทุกท่าน จะหาคู่อยูร่ ่ วมกันเลือกตามวรรณคดี
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างข้างต้นเนื้ อหาของการสอนชายจะกล่าวถึง
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ส และยกตัวอย่างผูห้ ญิงที่ควรเลือกมาเป็ นภรรยาอย่างนางรจนาในเรื่ อง
เป็ นผูห้ ญิงที่ไม่ดีมีผชู้ ายมาก
การสอนผูช้ ายในการเลือกภรรยาว่าควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสิ นใจ แล้วยกตัวอย่างนางกากี ว่า

สังข์ทอง เพราะนางดูแลปรนิบตั ิสามีเป็ นอย่างดีแม้สามีของนางจะเป็ นเงาะป่ า นางก็มิได้รังเกียจคน

ที่รูปร่ างหน้าตาและฐานะ
เนื้ อ หาของการเชิ ญ ชวนจะ

3.3.1.4 การเชิญชวน

กล่าวถึงข้อดีลาํ ตัดของคณะหวังเต๊ะว่าคํากลอนที่ใช้มีความไพเราะสละสลวย การชื่นชมผูช้ มการ
แสดงที่ยงั อนุรักษ์การแสดงลําตัด และการเชิญชวนให้มีความสามัคคี ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับการเชิญชวนผูช้ มให้มาชมการแสดงลําตัด
(ปรี ชา)ร้อง: เชิญพักผ่อนหย่อนอารมณ์

เชิ ญท่ า นชมนัก ประพัน ธ์ ที่ใ ช้ก ลอนเข้า แก้
กันด้วยเชิงชั้นของวิชา

แล้ววิชาเชิงชั้นพวกเรานี้ข้ นั คมคาย
ไม่กงั ขาให้ตอ้ งคิดให้คาํ ผิดบกพร่ อง

ทุกข้อคอดคําไขท่านจะไม่กงั ขา
ใช้ถอ้ ยคําเข้าสอดคล้องใช้ทาํ นองนําหน้า
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

ตัวอย่างที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับการชื่นชมผูช้ มที่มาชมการแสดงลําตัด
(พัชรี )ร้อง: วันนี้มีลาํ ตัดมาโชว์แหมโอ้โฮน่ารัก
พูดถึงลําตัดประชันต้องว่ากันไปตามกลอน

เธอดีจงั ช่างรู ้จกั อนุรักษ์ของไทย
จะปล่อยทีเด็ดเผ็ดร้อนก็อีตอนท้ายท้าย
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)
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ตัวอย่างที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับการเชิญชวนให้มีความสามัคคี
(ณรงค์)ร้อง : ใครจะรักใครใคร

ฉันรักเมืองไทยของฉันเมืองเดียว

เมืองไหนฉันไม่ขอ้ งเกี่ยว

รักเดียวใจเดียวฉันรักเมืองไทย (ลูกคู่ร้องรับ)

พวกเราจงมาสามัคคี

ใครหาญราวีเรารบสุ ดใจ

พวกเราจงมาสามัคคี

ใครหาญราวีเรารบสุ ดใจ

ใครอยากเข้ามาทําเป็ นใหญ่ ใครอยากเข้ามาทําเป็ นใหญ่
ใครลํ้ าแดนไทย

เราพร้อมยอมพลี
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)
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3.3.1.5 การชี้แจงลักษณะการแสดงลําตัด เนื้ อหาของ
ส

การชี้แจงลักษณะของการแสดงลําตัดจะกล่าวถึงขั้นตอน วิธีการแสดง ประวัติความเป็ นมา การใช้
ภาษาขับร้องลําตัด รวมทั้งการกล่าวถึงลักษณะการแสดงลําตัดพาดพิงคณะอื่น และฝากฝังการแสดง
ลําตัดให้ช่วยกันอนุรักษ์
ตัวอย่างที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของลําตัด
(เสมียน)ร้อง: ชื่อว่าดิเกร์ ลาํ ตัดเริ ่ มในรัชกาลที่หก

ใคร่ ขอหยิบยกและสาธกแต่เดิมที

เดิมทีมีกลองนัง่ ร้องกันเป็ นหมู่

คล้ายดิเกฮูลูที่มีอยูใ่ นปัตตานี

ต่อต่อมาก็ยนื ร้องเรี ยกว่าทํานองลําตัด ให้เสี ยงดังฟังชัดแบบในปัจจุบนั นี้
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

ตัวอย่างที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาขับร้องในการแสดงลําตัด
(ปรี ชา)ร้อง: ภาษาของเราต้องเป็ นหลักพร้อมอักขระ
ใช้วาทะไม่สันทัดร้องไม่ชดั ภาษาไทย

บ้างอวดดีดน้ ดะใช้วาทะไม่เข้าท่า
ไม่ฝึกฝนฝักใฝ่ เอาใจใส่ เรื่ องภาษา

ถือว่าเล่นแล้วเล่นไปไม่มีอะไรเป็ นหลัก ถ้าเป็ นอย่างนี้เข้าหนักหนักเอกลักษณ์คงโรยรา
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

ตัวอย่างที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับการฝากฝังให้ผชู้ มช่วยกันอนุรักษ์การแสดงลําตัด
(ปรี ชา)ร้อง: ผมขอฝากจากใจเราคนไทยทัง่ ทั้ง
อย่าเพิ ่ งไปคิดคุม้ คลัง่ กับพวกฝรั ่ งช่างผิด

อย่าเพิ ่ งไปคิดคลุม้ คลัง่ กับพวกฝรั ่ งมังค่า
ที่ชอบเห่อแต่เพลงฮิตทั้งในอังกฤษอเมริ กา
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.............................................................

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

(ส่ วนท้าย) เขาเปิ ดแผ่นกันเสี ยจนพรุ น

ให้วยั รุ่ นนี้เริ งรื่ นเพลงเขาแผ่ไปทั้งพื้นทัว่ ทั้งผืนพสุ ธา

เพียงแต่เกริ ่ นขึ้นมาสะกิดให้นึกสักนิดเถิดพี่นอ้ ง ว่าเมืองไทยเมืองทองเรายังมีของมีค่า
ยังมีค่าที่มนั ่ คงควรจรรโลงให้รุ่นหลัง ให้ยนื ยงให้อยูย่ ้ งั เหมือนเมื่อครั้งอยุธยา
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

3.3.1.6 การอวยพร เนื้ อหาของการอวยพรจะกล่าวให้
พรแก่ผชู้ มการแสดง ให้มีความสุขในชีวิตความเป็ นอยู่ ให้ร่ ํารวย ให้เลื่อนยศตําแหน่ ง ให้ปราศจาก
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ส่ยวกับการอวยพรนี้จะปรากฏนักแสดงจํานวน4 คนใช้ขบั ร้อง มากกว่า
กับความทุกข์ยาก เนื้อหาเกี

ทุกข์โศก ให้มคี วามเจริ ญในหน้าที่การงาน ให้การคิดสิ่ งใดก็ให้สมความมุ่งปรารถนา ไม่พบพาน
เนื้อหาของการสื่อสารอื่นๆที่นกั แสดงใช้ขบั ร้อง ดังตัวอย่าง
(1)(ณรงค์)ร้อง:
ผมจะขออวยพรขึ้นเป็ นกลอนลําตัด ให้ทุกทุกท่านสุ ขสมบูรณ์พูนพิพฒั น์อย่าได้ขดั ได้สน
หากท่านคิดจะมีลาภให้ราบรื่ น

ให้อายุทุกท่านยัง่ ยืนจนหนังย่น

ให้อายุทุกท่านยัง่ ยืนถึงหมื่นปี

ให้ทุกทุกท่านเป็ นเศรษฐีจนท่วมท้น
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

(2)(ขวัญตา)ร้อง: ท่านคิดอะไร

ให้ได้ดงั คิด

ให้สิ่ งศักดิ์สิทธิ์

ไปประดิษฐาน

ให้สิ่ งศักดิ์สิทธิ์

ไปสถิตพิทกั ษ์

จงปกปักษ์

เป็ นประจักษ์พยาน

ให้ท่านผูช้ ม

ทีน่ ิยมลําตัด

อย่าข้องอย่าขัด

ดังคําที่ขาน

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

เนื้อหาของการอวยพรจะปรากฏในเพลงลําตัดที่แต่งด้วย
กลอนเดินสิบ(ตัวอย่างที่1)และกลอนโขยก(ตัวอย่างที่2) เนื่องจากกลอนเดินสิบมีจาํ นวนคําในแต่ละ
วรรคตั้งแต่10 คําขึ้นไป จึงสามารถใส่เนื้อความเกี่ยวกับการอวยพรได้มาก ส่วนกลอนโขยกแม้จะมี
จํานวนคําในแต่ละวรรคจํานวน 4 คําแต่เนื้อความที่ใส่จะเชื่อมโยงกัน 2 วรรคเท่ากับ 1 เนื้อความ ดัง
ตัวอย่างที่ 2 เช่น “ท่านคิดอะไร” วรรคที่สองก็จะต่อว่า “ให้ได้ดงั คิด” จึงจะครบเนื้ อความการอวย
พรให้ผชู้ มคิดสิ่ งใดก็สมหวังดังที่คิด
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3.3.1.7 การถ่ อมตน เนื้อหาของการถ่อมตนจะกล่าวถึง
การกล่าวถ้อยคําต่อว่าตนเองเกี่ยวกับเรื่ องความสามารถในการแสดง เช่น ยังไม่เก่งหรื อเชี่ยวชาญ
การแสดงลําตัด ทั้งคําและเนื้ อความยังไม่แหลมคมพอที่จะใช้ปะทะเชือดเฉื อน และกล่าวถึงชีวิต
ตัวเองว่าอาภัพขัดสน ชีวิตลําบาก ต้องมาทํามาหากินเพิ่มเติมทางการร้องการรํา เพื่อเรี ยกร้องความ
สนใจกับผูช้ ม ดังตัวอย่าง
(1)(ณรงค์)ร้อง: ผมเป็ นลําตัดหัดทีหลังชื่อไม่ดงั กระฉ่ อน ทํานิทาํ นองท้องกลอนกระแท่นกระท่อนเต็มทน
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(2)

ยังไม่สันทัดจัดจ้านไม่เก่งในการร้อยกรอง

อภัยผมหน่อยนะพี่นอ้ งถ้าบกพร่ องตกหล่น

ผมขอกราบแทบเท้าผมชาวสวน

นะแม่นวลดอกนะหนูอยู่ ธ เมืองนนท์
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

(ปาตี)ร้อง: หนูเป็ นขาพลอยไม่ค่อยเฉี ยบแหลม หนูเป็ นตัวแถมมาแซมผูใ้ หญ่
ไม่ดีไม่เด่นไม่เป็ นภาษา

งูงูปลาปลาเพิ ่ งมาใหม่ใหม่

ใหม่ใหม่ซิงซิ งจริ งจริ งนะคุณ

ไม่ค่อยเคยคุน้ กับรุ่ นใหญ่ใหญ่
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

3.3.1.8 การไหว้ ครู เนื้ อหาของการไหว้ค รู จ ะกล่าวถึง
การแสดงความเคารพครู อาจารย์ที่สงั ่ สอนความรู้ท้ งั กลอนลําตัด วิธีขบั ร้อง วิธีการแสดงลําตัด และ
มีการกล่าวขอพรจากครู บาอาจารย์ให้การแสดงราบรื่ นด้วยดี ดังตัวอย่าง
(1)(มาเรี ยม)ร้อง : ศิโรราบกราบก้มไหว้บรมครู เฒ่า

ที่สั ่ งสอนกลอนข้าเจ้าให้มีเชาว์เชิงคารม

ท่านให้จาํ ท่านให้จดในแบบบทประพันธ์

ท่านช่วยเหลือเพื่อดิฉันมาตั้งแต่ช้ นั ประถม

ในเชิงชนประชันทําให้ดิฉันประชัน

ลูกขอบูชาทุกคํ่าเช้าไว้เหนือเกล้าเหนือผม

ลูกขอเชิญคุณครู สมาสิ งสู่ สถิตย์

ร้องอะไรก็อย่าให้ติดให้หวั คิดลูกแหลมคม

(2)(ศรี นวล)ร้อง: ข้านี้ขอคารวะยกหัตถะขึ้นวันทา

ขอไหว้พระคุณครู บาที่อุตส่ าสั ่ งสอน

ท่านมุ่งหวังสั ่ งสอนให้ว่ากลอนสดสด

ท่านให้จาํ ท่านให้จดมีกาํ หนดไว้แน่นอน

ทั้งทีฆรัสสระหรื อว่าจังหวะช่องไฟ

สัมผัสนอกสัมผัสในดิฉันเข้าใจล่อนจ้อน

ดิฉันเข้าใจแจ่มแจ้งท่านชี้แจงให้เห็นจริ ง

จังหวะโจ๊ะจังหวะทิงจังหวะสวิงจังหวะว้อน
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)
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จากการศึกษาเนื้ อหาของการไหว้ครู ปรากฏใช้น้อยที่สุดพบเกิด
ซํ้ าไม่เกิน 2 ครั้งหรื อบางครั้งไม่ปรากฏ เนื่องจากเนื้ อหาของการไหว้ครู จะเป็ นเนื้ อหาเฉพาะของผู้
ขับร้องนักแสดงหญิงลําดับที่ 2 นักแสดงหญิงลําดับที่ 6 และนักแสดงหญิงลําดับที่ 5 ซึ่งบางครั้ง
นักแสดงอาจจะมาไม่มาร่ วมแสดงและนักแสดงเปลี่ยนเนื้อหาเป็ นเนื้อหาอื่นแทน ดังนั้นเนื้ อหาของ
การไหว้ครู จึงเป็ นเนื้อหาที่สามารถตัดทอนหรื อยืดหยุน่ ได้
3.3.1.9 เรื่องทั่วไป เนื้อหาของเรื่ องทัว่ ไปในที่น้ ี คือเนื้ อหาที่ใช้
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บรรยายอารมณ์ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งกล่าวถึงความรู้สึกสบายใจ และบรรยายวิธีการสิ่ งใดสิ่ ง
เนื้อหาไม่มีสมั พันธ์กบั เนื้อหาส่วนบทร้อง ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับการบรรยายความรู้สึก
(ปาตี)ร้อง:

ชื่นจิตกระไร

ชื่นใจจะไปเที่ยวเล่น

ลมพัดเย็นเย็น

จะไปเที่ยวเล่นในสวนลําใย
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

ตัวอย่างที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับการปรุ งอาหารคือแกงส้ม
(หวานเย็น)ร้อง: มะละกอแกงกุง้
หลนปลาร้าเอามาฉี ก

แกงส้มผักบุง้ ปนถัว่ ฝักยาว
ตํานํ้ าพริ กแล้วก็บีบมะนาว
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

3.3.2 เนือ้ หาของการสื่อสารที่ใช้ กล่าวกับนักแสดง เนื้อหาของการสื่อสาร
นี้นกั แสดงจะใช้กล่าวถึงกันด้วย การท้าทายกัน การกระทบกระเทียบ การผูกรักกับนักแสดงหญิง
3.3.2.1 การท้ าทาย เนื้ อหาของการท้าทายจะกล่าวหยัง่ เชิงฝ่ าย
ตรงข้ามแล้วเชิญฝ่ ายตรงข้ามขึ้นว่ากลอนแข่งกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน ใครจะพ่ายแพ้จนต้องเสียหน้า
จากการศึกษาพบใช้ในช่วงเหตุการณ์สื่อสารย่อยการร้องลอยลง ดังตัวอย่าง
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(ปรี ชากับเสมียน)ร้อง: ใครตัวดีขอเชิญสิ มาลอง

ใครตัวดีขอเชิญสิ มาลอง

ใครลําพองขอเชิญมาลองกําลัง

วงไหนใครจะสมหวัง

ใครเสี ยท่าจะขายหน้าท่านผูฟ้ ัง

น่าสลดเอ๊ยหมดกําลังจะลงไปนัง่ ต่าปรื อ

ใครตัวดีขอเชิญสิ มาลองดู

แม่ยอดชูเ้ ชิญมาเป็ นคู่ประชัน

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

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

แก้มขาวเชิญเข้าแข่งขัน

ผลัดกันแก้ว่าใครจะแน่กว่ากัน

ให้คนตีกลองนั้นเป็ นกรรมการฉันก็เชื่อมัน่ ในฝี มือ
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)
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นักแสดงหญิงจะใช้ขบั ร้องเพื่อกระตุน้ และเรี ยกร้องให้ฝ่ายชายสนใจ ด้วยการกล่าวตําหนิ ฝ่ายตรง
ข้ามทั้งอายุ รู ปร่ าง หน้าตา กิริยาท่าทางต่างๆ เช่นอายุแก่ หน้าตาผิวพรรณไม่สดใส การแต่งตัวไม่
เหมาะสม หรื อกิ ริยาท่ าทางอ่อนแรง การกล่าวต่อว่าด้ว ยการใช้คาํ เปรี ยบเทียบนักแสดงชายกับ
ต้นไม้ ผ้าแพรแต่มีความหมายเชิงประชดประชัน ดังตัวอย่าง
(1) (พัชรี )ร้อง: จึงหันมาดูคู่ประชันที่แข่งขันคืนนี้

ว่าหนุ่มก็มีแก่กม็ ีดิฉันนี้ยงั สงสัย

ทั้งพ่อปรี ชาคนนี้กบั พ่อณรงค์คนนั้น ดูผิวพรรณไม่ผ่องผุดแต่งเนื้อแต่งตัวชัว่ ที่สุดแม่ศรี นวล
ไปขุดเอามาจากไหน
ว่าคืนนี้จาํ เป็ นจะต้องเล่นโลดโผน

จึงกู่กอ้ งตะโกนถามวงโน้นว่าไง

จึงกู่กอ้ งร้องตะโกนถามวงโน้นดูสักหน่อย

ดูซึมเซื่ องเงื่องหงอยรู ้สึกไม่ค่อยเต็มใจ

ดูซึมเซื่ องเงื่องหงอยรู ้สึกไม่ค่อยกระปรี้ กระเปร่ า เอพี่ต๋อยแกนัง่ เหงาไม่รู้จะเอายังไง
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ
(2) (มาเรี ยม)ร้อง: เคารพสานตามติดต้องลองสะกิดดูสักหน่อย พ่อเนื้อนุ่มหนุ่มน้อยมานัง่ ปล่อยอารมณ์
มานัง่ กันหน้าระเหยชะนะพ่อเตยต้นตํ่า
ในคืนนี้หนอนายจะเอายังไงกันแน่

สุ ภสร้อยถ้อยคํามีท้ งั ขําทั้งคม
ใครพลาดท่าจะต้องแพ้ซะแล้วพ่อแพรไหมพรม

ใครเพลี่ยงพลํ้ าซํ้ าส่ งไล่ออกจากวงไปเลย

พ่อรู ปงามทรามเชยต้องเอ้อระเหยลอยลม
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)
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จากการศึกษาเนื้อหาของการกระทบกระเทียบปรากฏใช้
เฉพาะนักแสดงหญิงในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว เพื่อให้นักแสดงฝ่ ายชายขับร้องแก้ความ
กลับในเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้
จากการศึกษาเนื้อหาของการสื่ อสารในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว
ของนักแสดงแต่ ละคน นักแสดงทุกคนจะมีเนื้ อหาของการสื่ อสารเหมือนกันคือการทักทาย การ
แนะนําตนเอง และรองลงมาเนื้อหาที่นกั แสดงแต่ละคนใช้สื่อสารร่ วมกัน คือ การอวยพรผูช้ ม ส่ วน
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ำ นอนตายตัวที่ใช้แสดงทุกลครัา้ งงยกเว้นนักแสดงหญิงที่เป็ นหัวหน้า
จะมีเนื้อหาเฉพาะของตัวส
เองแน่

เนื้อหาที่พบสื่อสารน้อยที่สุดคือการไหว้ครู นอกจากนี้เนื้อหาของการสื่อสารของนักแสดงแต่ละคน

คณะจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้ อหาของการสื่ อสารในการแสดงแต่ละครั้งทั้งเหมือนและแตกต่างกัน
แต่เนื้อหาของการสื่ อสารที่ ยงั คงเดิมได้แก่ การทักทาย การแนะนําตนเอง การอวยพร การท้าทาย
และกระทบกระเทียบ
4 เหตุการณ์สื่อสารการร้ องแหล่อวยพร
4.1 หัวเรื่อง หัวเรื่ องคือการอวยพรเจ้าภาพแลผูช้ ม
4.2 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์คือเพื่อต้องการอวยพรเจ้าภาพโดยตรง
แต่ก็จะอวยพรผูช้ มการแสดงคนอื่นร่ วมด้วย
4.3 เนือ้ หาของการสื่อสาร เนื้อหาของการสื่อสารมีเนื้ อหาเกี่ยวกับการ
ร้องอวยพรให้เจ้าภาพ ให้ประสบความสุข ให้มคี วามเจริ ญ ให้มคี วามรํ่ารวยทั้งทรัพย์สินเงินทอง ให้
มีต าํ แหน่ งหน้าที่ ก ารงานที่ ดี ให้มีบุตรธิ ดาที่ ดี หล่อสวยและความประพฤติ ตนดี ให้มีค นรับใช้
รวมทั้งยามนอนหลับก็ให้นอนหลับสบาย ฝันดี ตื่นมามีท้ งั ข้าวปลาอาหารพร้อมบริ บูรณ์ เนื้อหาการ
สื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารนี้จะมีจาํ นวนบทที่ใช้ร้องที่ใช้สื่อสารการแสดงแน่ นอนคือมีจาํ นวน 10
บท ดังตัวอย่าง



จํานวนบทในที่น้ ีผวู้ ิจยั นับจํานวนได้เนื่องจากเหตุการณ์สื่อสารการร้องแหล่อวยพรใช้ทาํ นองเพลงแหล่ทแี่ ต่งด้วย
กลอนสุ ภาพ ผูว้ ิจยั จึงนับจํานวนบทตามฉันทลักษณ์ของกลอนสุ ภาพ คือ 2 วรรค เท่ากับ 1 บาทและ2 บาทเท่ากับ 1 บท
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(พัชรี )ร้อง :

..... (ส่ วนท้าย) :

ขออวยพรให้ท่านนะเจ้าภาพ บังเกิดลาภดังประสงค์
โดยเฉพาะที่เจาะจง

สมเจตจํานงดังเจตนา

ท่านคิดมีเงินก็ขอให้เงินมากอง

ท่านคิดมีทองให้ไหลมาเทมา

ขอให้ท่านพบประสบนะแต่สุข

ให้ไร้ความทุกข์สุขสําราญ

ท่านจะนิทราในราตรี กาล

ให้มีเสี ยงประสานดังวงดนตรี

ทั้งกล่อมทั้งขับทั้งรับทั้งร้อง

ทํานิทาํ นองถนัดถนี่

นอนหลับทับหมอนขอให้ท่านนอนฝันดี

ฟังเสี ยงดนตรี แล้วเพลินหลับไป
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)
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อวยพรให้เจ้าภาพ“ขออวยพรให้ ท่านนะเจ้าภาพ บังเกิดลาภดังประสงค์ ” แต่การแสดงบางครั้งจะใช้
การพูดเปิ ดเหตุการณ์สื่อสารนี้ แจ้งว่าจะอวยพรให้ผชู้ ม ผูช้ มในที่น้ ี จึงรวมผูช้ มการแสดงคนอื่นๆ
ด้วย เนื่องจากหากงานแสดงใดสถานที่แสดงเป็ นพื้นที่สาธารณะและหัวหน้าคณะไม่เห็นเจ้าภาพนั ่ ง
ชมอยู่ ก็จะแจ้งให้ผชู้ มทราบว่าจะร้องอวยพรให้กบั ผูช้ มซึ่งก็รวมเจ้าภาพด้วยเช่นกัน ดังตัวอย่าง
(ศรี นวล) พูด:

อ๋ อ! 4 ทุ่ม อี ก 5 นาที ถือโอกาสแหล่ อวยพร

(หวานเย็น) พูด: แหล่ อวยพรท่ านผู้ชมไปเลย
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

หากงานแสดงครั้ งใดสถานที่ แสดงเป็ นพื้นที่ ส่ว นตัว ของเจ้า ภาพ และ
เจ้าภาพนั ่ ง ชมการแสดงตลอดอีก ทั้งเจ้าภาพก็จ ะให้รางวัลนักแสดงเรื่ อยๆตลอดการแสดงลําตัด
หัวหน้าคณะก็จะเอาใจใส่ เจ้าภาพด้วยการแจ้งว่า จะร้องแหล่อวยพรให้กบั เจ้าภาพโดยเฉพาะ ดัง
ตัวอย่างการพูดเปิ ด
(ศรี นวล)พูด : เอางีด้ ีกว่ า เมื่อกี ้เจ้ าภาพมาให้ รางวัล เราก็ถือโอกาสแหล่ อวยพรทางคณะเจ้ าภาพทุกๆท่ าน
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)
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5 เหตุการณ์สื่อสารการร้ องตอบโต้
5.1 หัวเรื่อง

หั ว เรื่ องคื อ การตอบโต้ ร ะหว่ า งนั ก แสดงชายกั บ

นักแสดงหญิง
5.2 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์คือ เพื่อเชิญชวนนักแสดงฝ่ ายชายและ
ฝ่ ายหญิงมาว่ากลอนต่อฝี ปากกัน
5.3 เนือ้ หาของการสื่อสาร

เนื้ อ หาของการสื่ อ สารเกี่ ย วข้อ งกับ

นักแสดงคือ การแสดงอารมณ์ ความรู้สึกและความคิดที่นักแสดงทั้งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงรู้สึกต่อ
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แสดงออก นิสยั การกระทํสาที่ไม่ดี การเชิญชวน เรื่ องเพศ มีการใช้คาํ หยาบ และเนื้ อหาของการผูก

กัน เนื้อหาเกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสีท้ งั การรัก การไม่รับรัก การต่อว่ากันทั้งรู ปร่ างหน้าตา ท่าทางการ
เป็ นเรื่ องราวขนาดสั้นตั้งแต่ผชู้ ายไปหาผูห้ ญิงที่บา้ น รวมทั้งมีสาระเกี่ยวกับการสอบถามความรู้เรื่ อง
เบ็ดเตล็ด
เนื้ อ หาการสื่ อสารที่ ใ ช้สํา หรั บ การแสดงของเหตุ ก ารณ์ สื่อ สารนี้ พบ
รายละเอียดของเนื้อหาการสื่อสารเรี ยงเป็ นลําดับเนื่องจากผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์เนื้ อหาของการสื่ อสารเป็ น
เกณฑ์จ าํ แนกเหตุก ารณ์สื่อสารย่อยจํานวน 9 เหตุการณ์ ซ่ึงเรี ยงตามลําดับได้แก่ การกระทบกระ
เทียบการเกี้ยว การแก้เกี้ยว การว่า การว่าตอบ การด่า การด่าตอบ การโต้ตอบผูกเรื่ องและการต่อ
กลอนเบ็ดเตล็ด ดังนี้
5.3.1 การกระทบกระเทียบ

เ นื้ อ ห า ข อ ง ก า ร ก ร ะ ท บ

กระเทียบ นักแสดงหญิงใช้กล่าวถ้อยคําทํานองเชิญชวนทะเลากกับนักแสดงฝ่ ายชาย สาระสําคัญ
ประกอบด้ว ยการต่ อ ว่ า ฝ่ ายชายให้พบเจอแต่ สิ่ ง ไม่ ดี ท้ ังการงาน ครอบครั ว ให้พ บกับ ความ
ยากลําบาก ติรูปร่ างหน้าตา เป็ นต้น เพื่อแสดงการเรี ยกร้องความสนใจจากฝ่ ายชายให้หันมาสนใจ
ดังตัวอย่าง
(หวานเย็น)ร้อง : ขออวยพรให้ผชู ้ ายลําตัด

...(ส่ วนท้าย)

ให้แกไร้สมบัติพสั ถาน

ให้แกล้มละลายลงวายปราณ

ถ้าแกไปเล่นงานก็ขอให้ถูกตัดเงิน

หนทางที่ไปก็ให้ไกลก็ลาํ บาก

ให้เกิดยุง่ ยากระหกระเหิน

แกมีลูกชายก็ขอให้เป็ นจิ ๊ กโก๋

มีลูกสาวคนโตให้เป็ นจิ ๊ กกี๋

ณรงค์มีเมียก็ขอให้เมียแกเป็ นกระหรี่ ...
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(ณรงค์) ร้อง :

แกมีลูกชายก็ขอให้เป็ นจิ ๊ กโก๋

มีลูกสาวคนโตให้เป็ นจิ ๊ กกี๋

ณรงค์มีเมียก็ขอให้เมียแกเป็ นกระหรี่ ถ้ายังงั้นก็ดีเราจะได้เป็ นแมงด้า(ขึ้นเสี ยงสู ง)
(ต๋ อย)ร้อง : ถ้าพี่รงค์เป็ นแมงดาถ้าผมไปถึง

พี่ตอ้ งให้ผมครึ่ งราคา
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

5.3.2 การเกีย้ ว เนื้ อหาของการเกี้ ยวนี้ นัก แสดงฝ่ ายชายจะใช้
ขับร้องเมื่อนักแสดงฝ่ ายหญิงเริ่ มจะสนใจฝ่ ายตนด้วยการชวนทะเลาะกระทบกระเทียบ นักแสดง
ฝ่ ายชายจึงสนใจนักแสดงฝ่ ายหญิงทีละคนว่ามีใครคนไหนบ้างที่น่าสนใจก็จะร้องทํานองเกี้ยวเพื่อ
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เล่าเรื่ องราวเล็กน้อย การถามตอบกันเองของนักแสดงชายว่านักแสดงหญิงลําตัดมีใครบ้าง อาศัยอยู่

จะฝากรัก สาระสําคัญของการเกี้ยวประกอบด้วย เกริ่ นนําก่อนว่าตนเองสนใจผูห้ ญิงด้วยการขับร้อง

ที่ไหน ถ้านักแสดงหญิงคนไหนถูกใจก็จะบรรยายชื่มชมรู ปร่ างหน้าตา อารมณ์ความรู้สึกชื่นชอบ
อยากแสดงความรู้จกั หรื ออาจมีการแกล้งชมด้วยการติรูปร่ าง หน้าตา ด้วยการใช้คาํ เปรี ยบเทียบ
เล็กน้อยของนักแสดงบางคนที่ตนไม่ชื่นชอบ การเกี้ยวนี้ อาจมีการใช้ถอ้ ยคําสองแง่สองง่ามปะปน
จากนั้นนักแสดงชายก็จะคุยโอ้อวดตัวเองว่ามีฐานะดี ทํามาหากินอะไรบ้าง เพื่อให้นักแสดงหญิง
สนใจ ดังตัวอย่าง
(1) (ต๋ อย)ร้อง:
ต้องเล่นเข้าเรื่ องนิดหน่อยตอนพญาน้อยชมตลาด เรื่ องของราชาธิราชเรื่ องนี้มนั อาจยุง่ เหยิง
ผมเป็ นพระเอกแน่นอนอยูน่ ครหงสา
ผมต้องการผูห้ ญิงลําตัดแต่ตอ้ งคัด

สนุกกันดีไหมล่ะผมชื่อว่ามะเทิ ่ ง
รู ปร่ างไม่เป็ นไรไม่เป็ นไรฉันแค่ตอ้ งการให้เป็ นแม่นางเม้ยเจิง

เรื่ องคัดจัดสรรเจ้าคนนั้นเจ้าคนนี้

แม่คนน้องก็สวยดีแม่คนพี่ยงั กับยังเพิ ้ ง

แม่คนสาวเธอก็เข้าท่าแม่คนกลางตาเธอก็คม

แม่คนใหญ่ฉันนิยมแต่ดูผมเป็ นกระเซิ ง
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

(2) (ปรี ชากับต๋ อย)ร้อง: มาเจอะกับแม่หวานเย็น

มันเป็ นลําตัดที่ไหน

เขาเป็ นลําตัดอยูส่ ระบุรี

คนนี้ปากร้าย

ดูหน้าแฉล้มแก้มขาว

หน้าไม่ยาวแต่หน้าใหญ่
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มองดูหน้ายังใหญ่ขนาดนี้



มองดูท.ี่ .. จะใหญ่ขนาดไหน
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

(3) (เสมียนกับณรงค์)ร้อง:ได้มาประสบพบพักตร์

โอ้แม่นอ้ งรักแม่หน้านวลใย

ความรักพี่มนั คุกรุ่ น

หวังว่าแม่คุณคงเห็นใจ

พี่อยากใกล้ชิดอยากตีสนิทกับเจ้า

ฉันอยากเข้าไปไปนัง่ ใกล้ใกล้

ถึงเธอจะถีบพี่ต๋อยไม่ถือ

ขอจับมือสักหน่อยได้ไหม

ขอให้พี่ได้แต๊ะอัง๋

คุยกันบ้างจะเป็ นไร

ถ้าได้หวานเย็นเข้ามาเป็ นคู่

นึกว่าเลี้ยงหมูเอาไว้ขาย

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

.........................................
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ฉันหมายมัน่ ปั้นมืออยากหารื อเรื่ องรัก

เพราะฉันกําลังอกหักมีรักไม่สมประสม

เพราะฉันมันซวยสิ ้ นดีตลอดปี ตลอดชาติ

รู ปร่ างก็ไม่สาร์ ทจึงไม่บงั อาจเล่นองค์

พี่ณรงค์เขาเป็ นคนเศรษฐีที่มงั ่ มีอนั จะกิน

มีโรงสี ที่ดินมีโรงยาฝิ ่ นอยูส่ องโรง
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

5.3.3 การแก้เกีย้ ว

เนื้อหาของการแก้เกี้ยวนี้นกั แสดงหญิง

จะใช้โต้กลับนักแสดงฝ่ ายชายที่ร้องโอ้อวดคุณสมบัติตวั เอง นักแสดงหญิงจึงใช้เนื้อหาเดิมแก้กลับ
ทํานองไม่เชื่อใจฝ่ ายชายแล้วโต้กลับว่าถ้อยคําที่เกี้ยวมานั้นกลับตรงข้ามกับความจริ งทีน่ กั แสดงชาย
โอ้อวดไว้ ดังตัวอย่าง
(ขวัญตากับหวานเย็น)ร้อง: ยืนนี้เป็ นยืนสองผูช้ ายเขาร้องเกี้ยวมา

แม่ศรี นวลหล่อนจ๋ าอย่าชักช้าเล่นองค์

พบพ่อเศรษฐีที่มงั ่ มีอนั จะกิน

คุยว่ามีโรงสี ที่ดินมีโรงฝิ ่ นอยูส่ องโรง

โรงยาฝิ ่ นโรงสี แล้วโลงผีแกมีหรื อป่ าว

ฉันได้ยนิ แต่ข่าวมีโลงป่ าวอยูส่ องโรง

ว่าอย่างไรปี นี้พ่อเศรษฐีรูปงาม

เห็นคุยว่าจะไปตั้งฟาร์ มอยูแ่ ถวแม่นาํ้ บางประกง

ไปตั้งฟาร์ มเลี้ยงเป็ ดแล้วเพาะเห็ดส่ งนอก

แหมกําไรดีไม่หยอกเขาขอบอกตรงตรง

ไปตั้งฟาร์ มเพาะเห็ดว่าเลี้ยงเป็ นเลี้ยงไก่ เมื่อวานซืนฉันแอบไปเห็นนัง่ ล้างไขอยูห่ ลังโรง
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)


จังหวะ

เครื่ องหมาย(...) คือการละคําเพื่อเลีย่ งคําที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่ องเพศ ด้ วยการใช้ เทคนิคการขับร้ องหักคอรอ
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5.3.4 การว่า

การว่ า ในที่ น้ ี หมายถึ ง การใช้ถ ้อ ยคํา เพื่ อ สื่ อ

ความหมายให้ฝ่ายที่ถกู ว่ารู้สึกเจ็บใจ ไม่พอใจ หลังจากที่ฝ่ายที่ว่าไม่พอใจเมื่อฝ่ ายที่ถูกว่าไม่แสดง
การตอบรับความหวังดีของตน จึงหาข้อเสียหรื อความไม่ดีของฝ่ ายนั้นมาตําหนิ เสียดสีเพื่อให้ฝ่ายที่
ถูกว่ารู้สึกไม่พอใจ เนื้อหาของการว่านี้ นักแสดงฝ่ ายชายจะใช้เมื่อนักแสดงหญิงไม่รับฝากรักหรื อ
สนใจตนหลังจากเกี้ยวแล้ว และนักแสดงหญิงก็มีการต่อว่ามา นักแสดงชายจึงว่านักแสดงฝ่ ายหญิง
ด้วยถ้อยคําตําหนิเปรี ยบเทียบรู ปร่ าง หน้าตา ผมทุกส่วนว่าไม่ดี ดังตัวอย่าง
(ปรี ชา)กับ(เสมียน) ร้อง:
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เฮฮาไม่น่าจะดู

ช่อมะไฟใบมะฝ่ อ

เสนาะจริ งหนอแม่ช่อเรณู

ยกมือป้ องมองไปผูห้ ญิงที่ไหนกันหนอนี่

มาเจอกันเข้าวันนี้สวัสดีจ๊ะหนูหนู

หน้ ากลมผมสั้ นอ้ วนจนมันจุกอก

หน้ าตาตล้ กกลกเหมือนอย่างกับนกมีหู

แม่คนริ มเธอยิม้ เก๋ รูปเธอเท่เข้าท่า

ชื่อพัชรี ใช่ไหมหล่ะดูนยั น์ตาเธอเจ้าชู ้

แม่คนนี้ยยี วนชื่อศรี นวลหรื อเนื้อเย็น

ดูผมแข็งเหมือนผมเม่นน่ากลัวคงเหม็นน่าดู
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

5.3.5 การว่าตอบ

เนื้อหาของการว่าตอบนี้ นักแสดงหญิง

จะใช้เพื่อต่อว่านักแสดงชายกลับ ด้วยการตําหนิ รูปร่ างหน้าตา มีการใช้คาํ ด่า เช่น คําว่า ชัว่ ไอ้เวร
ห่า ตะกวด เป็ นต้น มีการใช้คาํ สองแง่สองง่าม มีการใช้คาํ สรรพนามแทนที่ไม่สุภาพ เช่นกู เอ็ง มึง
เป็ นต้น และตําหนินกั แสดงชายว่าไม่เจียมตนเอง และกล้าหาญจะมาสู้ต่อกลอนกับนักแสดงหญิง
อาวุโสกว่ารวมทั้งยังกล่าวท้าทายนักแสดงชาย หากมีความกล้าจริ งดังถ้อยคําที่ร้องว่ามา ดังตัวอย่าง
(ศรี นวล)ร้อง :

ยาลาลาล้าลาลาลา

เฮฮาไม่น่าจะดู

ช่อมะกอกดอกกระดังงา

ฟังลําคําว่าเหมือนถูกปาด้วยตะปู

สวัสดีจ๊ะพี่แก่ฉันขอแก้อีกสักครั้ง

ฉันทนฝื นยืนฟังแหมมันช่างร้อนหู

มีติมีชมคารมร้ายคมคายนะอีตาขรัว

ติคนอื่นว่าชัว่ ตัวของตัวนะไม่ดู

พ่อพระเอกหน้าลายมองคล้ายๆของจริ ง

เฉยเฉยนะค้อนติงอยูน่ ิ ่ งนิ ่ งเถอะไอ้หนู

อยูเ่ ฉยเฉยเสบยกว่าเอ็งก็น่าจะรู ้ดี

เอ็งเคยแย่แพ้พี่หนอยคืนนี้จะฮึดสู ้

ขืนสู ้ไปก็ไร้ผลเพราะเอ็งมันคนละอันดับ

ขนาดหวังเต๊ะผูก้ าํ กับแม่ยงั ขยับเสี ยอยู่

177
ขนาดเจ้าต๋ อยหน้าจ๋ อยจ๋ อยยังจิ ๊ บจ๋ อยควรเข้าใจ หนอยจะมาหาญสู ้กบั จิ ๊ บใหญ่ไม่กล้วตายรึไอ้หนู
ข้อที่สองร้องว่าหนอยเจ้าเหมียนกับเจ้าชาไม่ใช่เล่น เขาบอกว่าผมฉันแข็งเหมือนขนเม่นน่ากลัวคงเหม็น
น่าดู
ถ้าอยากจะดมอยากจะดอมก็เดินอ้อมมาสิ ไอ้หนู

เรื่ องนี้ไม่จาํ เป็ นเรื่ องผมเหม็นหรื อผมหอม

เดินอ้อมมาข้างหลังแล้วชวนณรงค์ที่นงั ่ เขามาด้วย ว่าผมจะหอมหรื อจะเหม็น อ้อ ดมไม่ได้หรอกไอ้เวร
มึงไม่ได้เป็ นผัวกู
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

5.3.6
การด่
า มุด
การด่
าในที่น้ ีหมายถึง การใช้ถอ้ ยคําที่สื่อความ
ส
อ
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ก
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น
ให้ฝ่ายที่ถกู ด่ารู้สึกเจ็บใจส
อับำอายและได้รับความเสี ยหายมากยิ่ งขึ้นหลังจากถูกการว่าตอบกลับมา

เนื้อหาของการด่านักแสดงหญิงที่อายุนอ้ ยกล่าวถ้อยคําต่อว่านักแสดงชายที่อาวุโสกว่า ด้วยการด่า

รู ปร่ าง หน้าตา อายุ เช่นเดียวกับนักแสดงหญิงคนอื่นก็ใช้ถอ้ ยคําดูถกู ด้วยการเปรี ยบเทียบเพื่อต่อว่า
ต่างๆ การแสดงกิริยาอาการทําทีที่ไม่สุภาพเช่น การถุยนํ้ าลาย หรื อแสดงท่าทางสองแง่สองง่าม
ประกอบถ้อยคํา เช่นนักแสดงหญิงเต้นแรงทําให้หน้าอกสะท้อนขึ้นลง ดังตัวอย่าง
(ปาตี)ร้อง :ไม่ตอ้ งอับไม่ตอ้ งอายหนูสู้ได้แน่แน่

พูดถึงลําตัดแก่แก่อาจจะแพ้หนูกไ็ ด้

ดูรูปร่ างหน้าตาไม่เข้าท่าเลยสักคน

ลุกขึ้นมายืนหน้าย่นมองเหมือนคนเพิ ่ งฟื้ นไข้

อย่างนี้ตาขรัวหัวหน้าถ้าจะแย่

ดําก็ดาํ แก่กแ็ ก่จะแค่ไหน

(ขวัญตากับหวานเย็น)ร้อง:
แหมท่าทางจะร้องอร่ อยขอฉันร้องหน่อยได้ไหม

รู ้สึกเจ็บใจเขาว่าฉันไว้เหมือนกัน

ว่าจะหนุ่มนี่กไ็ ม่แน่ส่วนอีตาแก่นี่กไ็ ม่กล้า

เฮ้ยเก่งแน่แก้มาถุย(ทําท่าจะถ่มนํ้ าลาย)ดีแต่ท่าเท่านั้น

แกนึกว่าแกหล่อหน้านี้งอเป็ นจวัก

ว่าผูห้ ญิงที่ไหนใครจะไปรักหน้ายังกับยักษ์กุมภกรรณ

ปรี ชาก็นึกว่าสวยหน้าอย่างกับถ้วยไฮโล

ส่ วนณรงค์หน้าก็หน้าโตเหมือนอย่างกะโล่ทาชัน

ผูห้ ญิงว่าแล้วยังมาเถียงประเดี๋ยวแม่เหวี่ยงเสี ยให้กลับ

ประเดี๋ยวเถอะแม่จะขยับเดี๋ยวก็จะรับกัน
แทบไม่ทนั (ให้หน้าอกสะท้อนขึ้นลง)
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

5.3.7 การด่ าตอบ

เนื้อหาของการด่าตอบนักแสดงชายใช้

ถ้อยคําและท่าทางลักษณะทํานองเดียวกับที่นกั แสดงฝ่ ายหญิงร้องด่ามา เช่น การด่านักแสดงหญิง
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วัยรุ่ นว่า ชัว่ แล้วก็ต่อว่าพาดพิงถึงพ่อกับแม่ของนักแสดงหญิง หนักศีรษะใคร แสดงกิริยาการถุย
นํ้ าลาย เพื่อให้ฝ่ายหญิงรู้สึกเจ็บใจบ้าง ดังตัวอย่าง
(ต๋ อย)ร้อง:

นานนานมาเล่นที่วดั นี้มาว่าพี่ได้ยงั ไง

คํานึกก็แก่สองคําก็แก่ แหมแหมชักจะมัว่

แย่มากมากปากชัว่ กูไปแก่บนหัวมีงเมื่อไหร่

แก่ฟักแก่แฟงแก่แตงนํ้ าเต้า

เปลือกนอกมันเน่าเม็ดยังเอาไปเพาะได้

แก่ผูแ้ ก่คนมันได้ผลยิง่ กว่าผัก

เราจะชราแก่งกั ่ มันก็ไม่หนักกระบาลใคร

เราจะแก่งอก็ไม่เคยไปขอใครกิน”

“ถุย”(แกล้ งทําท่ าทางถุยใส่ แต่ หันไปทางฝ่ ายตัวเอง)
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คํานึงก็แก่สองคําก็แก่

ปากเจ้ากรรมระยําแท้พ่อมึงไม่แก่บา้ งรึ ไง

คํานึงก็แก่สองคําก็แก่

ปากเจ้ากรรมระยําแท้มนั ไปหนักหัวแม่มึงรึ ยงั ไง

5.3.8 การผูกเป็ นเรื่องราวสั้นๆ

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

เ นื้ อ ห า ข อ ง ก า ร ผู ก เ ป็ น

เรื่ องราวสั้น ๆต่ อเนื่ องกันเนื้ อหาส่ ว นนี้ จ ะเกิดขึ้ น หลังจากที่ ฝ่ายชายและฝ่ ายหญิ งได้รู้จ ักกัน แล้ว
เนื้อหาที่ใช้แสดงตอนนี้ ก็จะตัดเนื้ อหาบางส่ วนจากเพลงฉ่ อยและเพลงอีแซว นักแสดงฝ่ ายชายจะ
เป็ นผูเ้ ริ่ มแสดงอารมณ์ ค วามคิ ด ก่ อนแล้วสลับให้นัก แสดงหญิ งเล่าเรื่ องแสดงอารมณ์ ค วามคิ ด
เช่นเดียวกัน เนื้อหาจะต่อเนื่องกับนักแสดงฝ่ ายชาย สําหรับใช้บรรยายเป็ นเรื่ องราวสั้นๆ คือตั้งแต่
หญิงแต่งตัวแล้วชายมาหาที่บา้ นตอนหัวคํ่ามาชวนออกจากบ้าน และ ตั้งแต่ ชายมาหาที่บา้ นหญิง
ชวนขึ้นบ้านแล้วเลี้ยงอาหาร ดังนี้
5.3.8.1 เนือ้ หาของเพลงฉ่ อย เนื้ อหาของเพลงฉ่ อยจะ
บรรยายเรื่ องราวตั้งแต่ ชายมาร้องเรี ยกหาหญิงสาวที่หน้าบ้านแล้วชวนให้ผหู้ ญิงออกมาหา ฝ่ ายหญิง
ทําทีได้ยินเสี ยงฝ่ ายชายร้ องเรี ยกก็แกล้งเฉไฉถามว่าเป็ นใครมาจากที่ ไหนว่าเป็ นจี น พม่า มอญ
คนใต้ เป็ นต้น ฝ่ ายชายก็จึงตะโกนบอกฝ่ ายหญิงว่าตนเองไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ต้ งั ใจมาหาเพื่อจะมา
ฝากรักอยากรู้จกั กันให้มากกว่านี้ เมื่อฝ่ ายหญิงได้ยนิ เช่นนั้นก็เชิญฝ่ ายชายขึ้นบ้านเนื้อหาช่วงนี้กจ็ ะมี
กล่าวถึงการขึ้นบันไดที่เรี ยกว่า “ตับกระได” ซึ่งมีแทรกเนื้อหาสองแง่สองง่าม ฝ่ ายชายทําท่าไม่กล้า
ขึ้น บันไดกลัว ว่าขั้นบัน ไดจะหัก ฝ่ ายหญิ งจึงต่ อว่ากลับว่าอย่ามัว ชัก ช้า ให้รีบขึ้ นบ้าน ถ้าไม่ข้ ึ น
อาจจะเจ็บตัวเพราะตกบันไดปากแตกได้ เมื่อฝ่ ายชายขึ้นไปบนบ้านแล้วก็มองดูรอบบ้านฝ่ ายหญิง
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ทั้งรกรุ งรังและพื้นบ้านนั้นปูดว้ ยไม้ไผ่ไม่กล้านัง่ จึงยืนถกผ้าโสร่ ง กลัวว่าถ้านั ่ งไปแล้วจะไม้ไผ่จะ
หักตัวเองตกลงไปใต้ถุนบ้าน ฝ่ ายหญิงจึงบอกว่าถ้าลอดร่ องลงไปก็โดนแมงป่ องต่อยตาย ฝ่ ายหญิง
จึงเชิญฝ่ ายชายให้ทานหมากทานพลูและมวนยาสูบเตรี ยมไว้ตอ้ นรับ แต่ฝ่ายชายก็ปฏิเสธ ฝ่ ายหญิง
จึงเปลี่ยนว่าหรื ออยากทานอาหารก็จะทําอาหารให้ทาน เมื่อฝ่ ายชายอยากทานอาหารแต่เลือกมาก
อยากอาหารชนิ ดนั้น ชนิ ด นี้ ต่างๆ เช่น หอย ปู ปลา หูฉลาม อุง้ ตี นหมี รวมทั้งอาหารแปลกที่ใน
ชีวิตประจําวันไม่มี เช่น ผัดเผ็ดแมวดํา ต้มยําช้าง แกงจืดเนื้อค่างกะกอไผ่ ไม้ตะพดหวานกรอบ เป็ น
ต้น เมื่อฝ่ ายชายไม่พอใจอาหารที่ฝ่ายหญิงเสนอให้นกั แสดงชายอีกคนจึงเสนอให้อวัยวะคือเท้าเป็ น
อาหารแทน ดังตัวอย่าง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ตัวอย่างที่ 1 เนื้อหาบางส่วนในเพลงฉ่อยตอนผูช้ ายมาร้องเรี ยกผูห้ ญิงหน้าบ้าน
(เสมียน)ร้อง: ผูช้ ายขี้เกียจนี่ออกมาร้องเกริ ่ น

พวกผูช้ ายเขามาเชิญแม่อย่าเฉไฉ

ขอให้แม่แหวกม่านโผล่หน้ามา

แล้วก็ออกมาว่ากับพี่เสี ยไวไว

ผูช้ ายมาเกริ ่ นเสี ยเอาเพราะพริ ้ ง

ฟังฟังแล้วเหมือนอย่างริ ่ ง(ลูกคู่ร้องรับ: ช้าแม่) เรไร

พี่กม็ องม้องมองม่องม่องม่องมองมอง ม้องมองนวลน้องมองไปทางไหน
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

ตัวอย่างที่ 2 เนื้อหาตอนที่ฝ่ายหญิงได้ยนิ เสียงผูช้ ายมาร้องเรี ยกหน้าบ้าน
(ปาตี)ร้อง: ได้ยนิ สําเหนียกผูช้ ายมาเรี ยกหา

แม่กจ็ ึงร้องช้า (ลูกคู่ร้องรับ: ช้าแม่) นัน่ ใคร

ฉันจะนิ ่ งเฉยเสี ยไม่เอ่ยขาน

มาร้องเรี ยกอยูต่ ้ งั นานมากันจากไหน

จะเป็ นจีนจามพะมอญ

หรื อว่าจะเป็ นชาวตะลุง(ลูกคู่ร้องรับ: ช้าแม่) ภาคใต้

จะเป็ นเจ๊กแคะหรื อว่ากวางตุง้

หรื อว่าจะเป็ นตั้งสู ้ที่มาซื้อไก่
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัวอย่างกลอนเพลงฉ่อยข้างต้น จากการสัมภาษณ์นางศรี นวล
ขําอาจ เรี ยกว่า “ตับโบราณ” ใช้ข้ ึนต้นเพลงฉ่อยสําหรับร้องเกี้ยวสาวเมื่อฝ่ ายชายมาเยือนถึงบ้านสาว
และกําลังเชิญชวนให้ฝ่ายหญิงลงมาจากเรื อน
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ตัวอย่างที่ 3 เนื้อหาตอนฝ่ ายหญิงชวนฝ่ ายชายขึ้นบันได้บา้ นที่เรี ยกว่า ตับกะได
(มาเรี ยม)ร้อง: เอ่อ เออว่าพี่มาทาบทามถามดูสักที ว่ารับสมัครสามี (ลูกคู่ร้องรับ: ช้าแม่)
กันบ้างไหม
ให้พ่อขึ้นมาคํานับอย่าได้ชกั ช้า

ก็เชิญสิ ค่ะเชิญสิ ขาไม่ตอ้ งเกรงใจ

ไม่ตอ้ งกลัวหรอหนอพ่อฉันไม่อยู่

นี่ฉันจะบอกให้รู้คุณพ่อไปทําไร่

ฉันอยูบ่ า้ นอยูช่ ่องอยูก่ บั น้องสาว

ทําสํารับกับข้าวนี่เอามาเตรี ยมไว้

คุณเป็ นแขกของคุณพ่อใช่ไหมหนอนี่

ก็เร็ วเร็ วเข้าซี อย่ามัวรํ่าไร

เร็ วเร็ วเข้าซี อย่ามัวรี รอ

อย่าไปมัวยืนออที่กระได
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อย่าไปมัวยืนออนะที่บนั ได

(ต๋ อย)ร้อง: เร็ วเร็ วเข้าซี อย่ามัวรี รอ

(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

ตัวอย่างที่ 4 เนื้อหาตอนเสนอรายการอาหารให้กบั ฝ่ ายชาย
(ศรี นวล)ร้อง: ที่เขาอยากจะถามศรี นวลสักที

ว่าอุง้ ตีนหมีมีกร็ ึ ไม่

ก็ไอ้องุ ้ ตีนหมีราคามันแพง

ฉันเป็ นนักแสดงไม่มีรายได้

อ๋ อไอ้องุ ้ ตีนหมีราคามันแพง

มีแต่องุ ้ ตีนหมาเอาไหม

(ปรี ชา)ร้อง: จะว่าอุง้ ตีนหมีฉันไม่ได้ซ้ือมา
อุง้ ตีนหมากินแล้วท้องเสี ย

มีแต่องุ ้ ตีนหมาจะเอาไหม
นะสู ้องุ ้ ตีนเมียได้ยงั ไง

(ต๋ อย)ร้อง: ไอ้ชาว่าอุง้ ตีนหมากินแล้วท้องเสี ย สู ้อุง้ ตีนเมียมันก็ไม่ได้
ไอ้องุ ้ ตีนเมียมันของหวานหมู

มึงลองอุง้ ตีนกูนี่เป็ นไง
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

นอกจากนี้ ยงั มีเนื้ อหาของเพลงฉ่ อยที่ใช้ขบั ร้องต่อจาก
เนื้อหาของเพลงอีแซว เนื้อหาส่วนนี้จากการสัมภาษณ์นางศรี นวล ขําอาจ(2552) เรี ยกเนื้ อหาดําเนิ น
เรื่ องเป็ นชุดสั้นๆว่า “ตับยักคิ ้ ว” ที่กล่าวถึงการยักคิ ้ วให้กนั และแทรกเนื้ อหาสองแง่สองง่าม โดย
เริ่ มต้นเพลงตั้งแต่ผชู้ ายออกมาวิจารณ์พฤติกรรมของฝ่ ายหญิงด้วยการต่อว่าฝ่ ายหญิงเป็ นผูห้ ญิงเจ้าชู้
เนื้อหาส่วนนี้นางศรี นวล ขําอาจเรี ยกว่า “ตับยักคิ ้ ว” ดังตัวอย่าง เนื้อหาของตับยักคิ ้ ว
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(ณรงค์)ร้อง:

แย่แล้วโว้ยแย่กล็ ะวา

ผมจะแก้อีท่าไหน

แต่พอณรงค์ยกั คิว้ มา

คิว้ เลยลอดหว่ างขาของอีหนูไป

เอ้อว่ากรรมเอ๋ ยกรรมว่ากรรมกรรม

ผมมายักคิว้ ตํ่าน่ าเจ็บใจ

พอฉันยักคิว้ จ๊ อดคิว้ ลอดหว่ างขา

มันกระเทือนอย่างว่ าบ้ างไหม

ลูกคู่ร้องรับ:

เอชา เอชา ชาฉ่ าชา หนอยแม่

(ศรี นวล)ร้อง:

แกว่ ายักคิว้ จ๊ อดคิว้ ลอดหว่ างขา

มันกระเทือนอย่างว่ าบ้ างไหม

แกว่ากรรมเอ๋ ยกรรมตะระกรรม

แกมันยักคิว้ ตํ่าน่ าเจ็บใจ

แต่ พอแกยักคิว้ พร็อย

ผมเผ้ าน้ องเลยพลอยหลุดไป
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(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

5.3.8.2 เนือ้ หาของเพลงอีแซว

เนื้ อหาของเพลง

อีแซวจะกล่าวเริ่ มต้นด้ว ยการทัก ทายผูช้ มแนะนําเพลงอีแซวว่าเป็ นเพลงต้น กําเนิ ดจากจังหวัด
สุ พรรณบุรี แล้วจึงเริ่ มเรื่ องราวตั้งแต่ตอนหัวคํ่าขณะที่หญิงสาวกําลังแต่งตัวทั้งผัดหน้า ทานํ้ าอบ
ไทย ทาแป้ ง แล้วได้ยนิ เสียงฝ่ ายชายมาร้องเรี ยกหน้าบ้าน หญิงสาวจึงไปมองหาที่ริมรั้วเห็นแต่หัว
ของผูช้ าย ผูห้ ญิงจึงไม่กล้ายกขาข้ามรั้ว แต่พอยกขาข้ามรั้วก็เห็นผูช้ ายโผล่หน้าออกมามีการแทรก
เนื้อหาสองแง่สองง่าม เมื่อฝ่ ายชายกับฝ่ ายหญิงได้เห็นหน้ากันชัดเจน ฝ่ ายชายก็กล่าวชื่นชมฝ่ ายหญิง
ว่าสวยมาก สวยเหมือนนางฟ้ า แล้วก็ร้องเกี้ยวฝ่ ายหญิงว่าถ้าฝ่ ายชายได้เป็ นคู่ครองจะเลี้ยงดูปูเสื่ อ
อย่างดี และหากฝ่ ายหญิ งจะเดิ นทางไปไหนฝ่ ายชายก็จ ะตามไปด้ว ยทุ ก ที่ เช่น เมืองมอญ หรื อ
แม้กระทัง่ ตายในกองไฟ ตกลงทะเล และตกเหว ดังตัวอย่าง เนื้อหาที่กล่าวถึงหญิงสาวกําลังแต่งตัว
แล้วได้ยนิ เสียงผูช้ ายร้องเรี ยก
(ศรี นวล)ร้อง :

แม่หวีผมโป่ งแล้วยังไม่ไป

(ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอ้ย เอย แล้วค่อยไป)

แม่กย็ กฝ่ าเท้าเชียวนะก้าวย่อง

แล้วแม่กเ็ ดินเข้าในห้องหอใน

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

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

ถ้าฉะนั้นตอนบนฉันนัง่ ผัดแต่หน้า

(ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอ้ย เอย แล้วแต่หน้า)

ตอนล่างทานํ้ าอบไทย

(ลูกคู่ร้องรับ: เอ่อ เอิง เอ้ย เอย แล้วอบไทย)

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

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

แล้วเดินผ่านไปตรงฝูงพวกผูช้ าย (ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอ้ย เอย แล้วพวกผูช้ าย)
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ได้ยนิ ผูช้ ายเขาร้องไกล่ร้องเกริ ่ น

แม่สาวน้อยก็ไม่เนิ ่ นไม่นิ่ งนอนใจ

แล้วจัดแจงแต่งตัวไม่มวั ชักช้า

นัน่ พวกผูช้ ายเขามากันหน้าใหม่ใหม่

แม่หยิบแป้ งหนึ่งเม็ด

ว่าตอนล่างนั้นทานํ้ าอบไทย

แม่หยิบแป้ งหนึ่งเม็ด

มาตบเป็ นแป้ งเกล็ดกระดี่

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

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

ฉันจึงลองเดินไปตามขอบรั้ว

ไปมองหาหัวของพวกผูช้ าย

ฉันเลยเห็นหัวที่ขา้ งรั้วดําดํา

ฉันนึกว่าตอระกําระกําไฟไหม้

ฉันแลเห็นหัวที่ขา้ งรั้วดําดํา

ฉันเลยยกเท้าข้ามว่าข้ามหัวไป
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ข้ามมาข้ามไปอยูต่ ้ งั หลายหน (ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอ้ย เอย แล้วหลายหน)

พอรู ้ว่าหัวคนฉันเลยต๊กกะใจ(ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอ้ย เอย แล้วตกใจ)

(ปรี ชา)ร้อง
(ต๋ อย)ร้อง

แต่พอเธอยกขาข้ามมาอีกที (ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอ้ย เอย แล้วอีกที)


ฉันเลยมองเห็น... หน้าฉันเลยจําได้ (ลูกคู่ร้องรับ : เอ่อ เอิง เอ้ย เอย แล้วจําได้)
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

5.3.9 การต่อกลอนเบ็ดเตล็ด

เนื้ อหา ของ กา รต่ อกลอน

เบ็ดเตล็ดนี้มกี ารกล่าวเรื่ องเบ็ดเตล็ดซึ่งจะขึ้นอยู่คาํ กลอนที่นักแสดงคิดนํามาขับร้องต่อกลอนและ
การสอบถามความรู้ ทวั ่ ไป เมื่อพิจารณาสาระสําคัญสามารถสรุ ปประเด็นเนื้ อหาเบ็ดเตล็ด ได้แก่
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่ องไฟฟ้ า และเนื้อหาเกี่ยวกับว่าด้วยเรื่ องชอบต่างๆ ดังตัวอย่าง
5.3.9.1 เนือ้ หาเกีย่ วกับเรื่องไฟฟ้ า เนื้ อห า เกี่ ย ว กั บ
เรื่ องไฟฟ้ าใช้วิธีการสอบถามความรู้ กนั ไปมาของนักแสดง เนื้ อหาส่ วนนี้ อาจจะมีสาระอย่างอื่น
สอดแทรก เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่แสดง เป็ นต้นก่อนที่จะเข้าเนื้ อหาเกี่ ยวกับไฟฟ้ า ดัง
ตัวอย่าง
บทร้อง:



ง่าม

(ศรี นวล) คอหนึ่ง

(ต๋ อย) คอสอง

ลองว่าลองด้นว่าใครจะจนก่อน

เธอเป็ นคนขึ้นก่อนนะก็สบายดี

มาเล่นลําตัดที่ท่าข้าม

เป็ นงานไฟสวยดี

การหยุดจังหวะด้วยเทคนิ คการหักคอรอจังหว เพื่อละคําเกีย่ วกับเรื่ องเพศซึ่ งเป็ นเนื้ อหาเกีย่ วกับสองแง่สอง-
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เป็ นงานนะลอยกระทง

ผมคงต้องสวัสดี

เป็ นงานชมโลมานะเธอ

เอ่อนะเออเชิญชมฟรี

ไปเที่ยวเกาะกันไหมเล่า

ไปเมากันให้เต็มที่

(ปรี ชา)พูด: จะข้ ามกันไปเมา
(ต๋ อย)พูด : เขาห้ าม เขาห้ าม
(ศรี นวล)พูด : เมาเรื อสิ
บทร้อง(ต่อ): ไอ้ดวงแดงแดงคงแรงน้อย

ไม่มีไฟห้อยเลยนะงานนี้

พูดถึงเรื่ องไฟฟ้ าคิดแล้วน่าประหลาด ทําแสงส่ องสาดทําได้หลายสี
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สี เขียวสี แดงแสงก็ระยับ

ประเดี๋ยวก็ติดประเดี๋ยวก็ดบั ประเดี๋ยวก็สว่างดี

แกเคยมีวิชาเรื่ องไฟฟ้ าไหม

เคยอยูก่ บั ไฟนั้นมาตั้งหลายปี
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

จากตัวอย่างข้างต้นนางศรี นวล ขําอาจ เรี ยกชื่อเนื้ อหา
ส่วนนี้ว่า “กลอนลี”เป็ นกลอนที่ให้นักแสดงขับร้องต่อกลอนกันคนละวรรค เนื้ อหาจะเกริ่ นนํา
กล่าวถึงสถานที่ที่แสดงลําตัด แล้วจึงจะกล่าวถามเรื่ องเกี่ยวกับไฟฟ้ า
5.3.9.2 เนือ้ หาของการว่าด้ วยเรื่องชอบต่างๆ

เนื้ อหาของ

การว่าด้วยเรื่ องชอบต่างๆนั้นวิธีการขับร้องจะขึ้นต้นวรรคด้วยคําว่า “ฉันชอบ.....” เนื้ อหาของการ
ชอบก็จะขึ้นอยูก่ บั ถ้อยคําที่นกั แสดงจะนํามาต่อว่าชอบอะไรบ้าง ถ้อยคําที่นาํ มาต่อส่วนใหญ่จะเป็ น
กลุ่มคําที่ มีค วามหมายประเภทเดียวกัน อาทิ เรื่ องการพนัน เช่น ไพ่ ถัว่ โป ไฮโล และรัมมี่ เรื่ อง
สถานที่ เช่น สวนลุม เขาดิน หัวหิน และบางพลี เรื่ องอวัยวะ เช่น คิว้ คาง นิ ้ วนาง และนิ ้ วชี้ เป็ นต้น
โดยนักแสดง จะพิจารณาว่าถ้าคนแรกขึ้นต้นเนื้อหาประเภทใดผูข้ บั ร้องคนต่อไปก็จะหาคําประเภท
เดียวกันมาต่อกลอน ดังตัวอย่าง
บทร้อง : (ศรี นวล)

(ขวัญตา)

(ปรี ชา)

(ต๋ อย)

ฉันชอบเล่นไผ่

ฉันชอบเล่นโป

ฉันชอบไฮโล

ฉันชอบรัมมี่

ฉันชอบเล่นม้า

ฉันชอบเล่นมวย

ฉันชอบแทงหวย

ฉันชอบแทง...



กลอนลี คือกลอนหัวเดียวที่ทา้ ยบาททุกบาทจะลงท้ายด้วยเสี ยงสระอีเหมื อนกัน
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ฉันชอบเล่นม้า

ฉันชอบเล่นมวย

ฉันชอบแทงหวย

ฉันชอบแทงลอตเตอรี่

ฉันชอบเที่ยวสวนลุม ฉันชอบเที่ยวเขาดิน

ฉันชอบเที่ยวหัวหิน

ฉันชอบเที่ยวบางพลี

ฉันชอบกินเนื้อ

ฉันชอบไม้จิ ้ มฟัน

ฉันชอบหนูคนนั้น

ฉันชอบหนูคนนี้

ฉันชอบตรงคิ ้ ว

ฉันชอบตรงคาง

ฉันชอบนิ ้ วนาง

ฉันชอบนิ ้ วชี้

ฉันชอบรํา

ฉันชอบตอนร้อง

ฉันชอบอีตอนมอง

ฉันชอบอีตอนฉี่

(ต๋ อย)พูด : ทอดกล้ วยแขกอยู่บ้านไง มันร้ องฉี่ ฉี่ มันดัง ทําท่ าตกใจ
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

จากตั
วอย่
าก
งข้ล
างต้นเนื้ อหาเกี่ยวกับเรื่ องชอบต่างๆ เช่ น
ม
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ชอบการพนัน ชอบเที่ยวตามสถานที
สำ ่ต่างๆ ชอบอวัยวะ และเนืาง้อหาที่จดั กลุ่มไม่ได้ เช่นวรรคที่ว่า

“ฉัน ชอบกิ นเนื้ อ ฉัน ชอบไม้จิ ้ มฟัน ฉันชอบหนู คนนั้น ฉัน ชอบหนู คนนี้ ” นอกจากว่าเรื่ องชอบ
ทัว่ ไปแล้วยังมีการสอดแทรกถ้อยคําสองแง่สองง่ามด้วยเทคนิคการขับร้องแบบหักคอรอจังหวะใน
วรรคที่กล่าวว่า “ฉันชอบเล่นม้า ฉันชอบเล่นมวย ฉันชอบแทงหวย ฉันชอบแทง...” แล้วนักแสดงก็
ร้องทวนซํ้ ายํ้ าเนื้อหาบาทเดิมอีกครั้งว่า “ฉันชอบเล่นม้า ฉันชอบเล่นมวย ฉันชอบแทงหวย ฉันชอบ
แทงลอตเตอรี่ ”แล้วหาถ้อยคํามาลงแทนถ้อยคําที่จงใจหยุดจังหวะ( ... )ไว้ก่อน
ทั้ง นี้ เนื้ อหาว่ า ด้ว ยเรื่ องชอบต่ า งๆนั ก แสดงก็ จ ะขับ ร้ อ งเรื่ อยๆ
จนกระทัง่ นักแสดงที่เป็ นหัวหน้าคณะก็จะเป็ นผูพ้ ูด แจ้งแก่นักแสดงและผูช้ มการแสดงว่าใกล้จะ
หมดเวลาการแสดง
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของเนื้อหาของการสื่อสารของผูแ้ สดงแต่ละคนนั้นมี
เนื้อหาของการสื่อสารในลักษณะเชื่อมโยงกันเป็ นข้อๆ กล่าวคือ เมื่อจบข้อความหนึ่ งก็จะลูกคู่ก็จะ
ร้องรับ เรี ยกว่า ข้อหนึ่ ง แล้วถึงจะต่ออีกข้อความหนึ่ ง เรี ยกว่า ข้อสอง แล้วตามด้ว ยลูกคู่ร้องรั บ
ตามลําดับ ลักษณะเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันเป็ นข้อๆนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ความเดียวกัน กล่าวคือ
เมื่อนักแสดงหญิงหรื อชายอ้างข้อความโต้อีกฝ่ ายว่าเป็ นอย่างนี้ นักแสดงอีกฝ่ ายก็จะแก้ความกลับ
ด้วยการเลี่ยงและหาความโต้กลับไป ซึ่งเนื้ อหาของเหตุการณ์สื่อสารนี้ ผชู้ มการแสดงจะรู้สึกสนุ ก
กับการฟังข้อโต้ตอบของนักแสดง รวมทั้งความสามารถของนักแสดงในการสรรหาเรื่ องราวและ
ความไม่ดีของอีกฝ่ ายมาใช้โต้ตอบ
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ตัวอย่างที่ 1 เนื้อหาที่นกั แสดงหญิง 2 คนใช้ร้องโต้ความไปยังฝ่ ายชาย
(ขวัญตากับหวานเย็น)ร้อง:
เดี๋ยวก็จ่อบอเอ้งท่องเพลงกันไม่ถูก

ดูสินายต๋ อยนะยืนทําจมูกเท่ากับลูกมะดัน

แกนึกว่าแกนะหล่อหน้านี้งอเป็ นจวัก

ว่าผูห้ ญิงที่ไหนใครจะรักหน้ายังกับยักษ์กุมภกรรณ

นี่ปรี ชาก็นึกว่าสวยหน้าอย่างกับถ้วยไฮโล

ส่ วนณรงค์หน้าก็หน้าโตเหมือนยังกะโล่ทาชัน

ผูห้ ญิงว่าแล้วยังมาเถียงประเดี๋ยวแม่เหวี่ยงเสี ยให้กลับ ประเดี๋ยวเถอะแม่จะขยับเดี๋ยวก็จะรับกันแทบไม่
ทัน
ลูกคู่ร้องรับ: สาลิกาโผมาทางไหนแน่

สองตาคอยแลแล้แลแม่แพรศรี จนั ทร์
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(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

ตัวอย่างที่ 2 เนื้อหาที่นกั แสดงชาย 2 คนใช้ร้องตอบแล้วโต้ความกลับไปยังฝ่ ายหญิง
(ปรี ชา) ร้อง :

ลูกคู่ร้องรับ:

เอาจริ งกันหรื อนี่แม่สัตรี รูปงาม

ทั้งข้อกางวางก้ามคิดจะมาข้ามหัวกัน

อย่าปากกล้าให้เกินไปนักแม่ใบบัวบก

นึกว่าฉันจะวิตกซะสิ แม่นกหัวขวาน

เมื่อกี้เจ้าว่าอะไรฉันจําได้หรอกนะงามทรัพย์

เธอบอกเธอขยับฉันแทบจะรับแทบไม่ทนั

แต่พอเธอทําท่าว่าจะขยับพี่ต๋อยต้องรับเอาไว้

เดี๋ยวจะบ่นว่าไม่ไหวว่าต๋ อยไวดีเหมือนกัน

สาลิกาโผมาทางไหนแน่

สองตาคอยแลแล้แลแม่แพรศรี จนั ทร์

(ปรี ชา) ร้องต่อ : คอสองร้องว่ามาติว่าหน้าผมไม่หล่อ

ต้องขอแก้อีกสักข้อแม้ปากคอช่างสําคัญ

มาติว่าหน้าผมไม่สวย เหมือนยังกับถ้วยไฮโล

แล้วยังหาว่าเจ้าต๋ อยนี่หน้าโตเหมือนอย่างกะโล่ทาชัน

ผูห้ ญิงเขาว่าแกหน้าโตแกไม่โมโหบ้างรึ ยงั ไง

เอชอบกลจริ งคนกระไรไง้ไงถึงเป็ นยังงั้น

(ต๋ อย)ร้องต่อ: “ผูห้ ญิงด่าจะไปสานี่กระไรเรายืนทนเอาก็ได้

ไม่เป็ นไรหรอกเรื่ องนั้น

ถ้ารู ปร่ างกะมุกกะมอมมึงอย่าไปยอมให้มนั ด่า ถ้าเอ๊าะเอ๊าะยังงั้นกูไม่ว่ากูอยากให้ด่าสักสองวัน
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัวอย่างเมื่อนัก แสดงหญิงขวัญตาและหวานเย็นร้องต่อว่าและกระทบเทียบ
ฝ่ ายชาย ว่าหน้าตาไม่หล่อด้วยการใช้ถอ้ ยคําเปรี ยบเทียบ เช่น “นี่ปรี ชาก็นึกว่าสวยหน้าอย่างกับถ้วย
ไฮโล” และลงท้ายเพลงด้วย“ผูห้ ญิงว่าแล้วยังมาเถียงประเดี๋ยวแม่เหวี่ยงเสี ยให้กลับ ประเดี๋ยวเถอะ
แม่จะขยับเดี๋ยวก็จะรับกันแทบไม่ทนั ” และนักแสดงฝ่ ายชายปรี ชา ก็จะโต้และตอบกลับนักแสดง
ฝ่ ายหญิง ต่อว่าด้วยเนื้อหาทํานองเดียวกันและการใช้ถอ้ ยคําต่อว่าเหมือนกัน เช่น “นึ กว่าฉันจะวิตก
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ซะสิแม่นกหัวขวาน” และลงท้ายเพลงด้วย “แต่พอเธอทําท่าว่าจะขยับพี่ต๋อยต้องรับเอาไว้ เดี๋ยวจะ
บ่นว่าไม่ไหวว่าต๋ อยไวดีเหมือนกัน”
6. เหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง
6.1 หัวเรื่อง

หัว เรื่ องคื อ การประกาศจบเป็ นเหตุ ก ารณ์ สื่ อสารที่ มี

หัวข้อเกี่ยวข้องกับผูช้ มโดยตรง กล่าวคือ นักแสดงจะออกมาบอกว่าการแสดงกําลังจะจบแล้ว ก็
กล่าวคําอําลากับผูช้ ม
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แล้ว
การแสดงกําลังจะสิ ้ นสุดส

6.2 วัตถุ ป ระสงค์ วัตถุประสงค์คือ เพื่อแจ้งเจ้าภาพและผูช้ มทราบว่า
6.3 เนือ้ หาของการสื่อสาร

เนื้ อหาของการสื่ อสารจะกล่าวถึงการ

แจ้งผูช้ มว่าหมดเวลาการแสดง การขอบคุณเจ้าภาพและผูช้ ม การชมเจ้าภาพว่าดูแลต้อนรับเป็ นอย่าง
ดี การกล่าวอําลา การขออภัยผูช้ มการแสดง หากการแสดงมีถอ้ ยคําหยาบคาย การฝากการแสดง
ลําตัด บางครั้งอาจจะแจ้งลําดับการแสดงอื่นๆ แล้วนักแสดงทุกคนก็จะไหว้ลาผูช้ มพร้อมกัน และ
ปิ ดท้ายด้วยการบรรเลงดนตรี เพื่อแจ้งว่าการแสดงเสร็ จสิ ้ นแล้ว ดังตัวอย่าง
(ศรี นวล)พูด :

เอางีด้ ีกว่ าธรรมดาเราเล่ นแค่ สองชั่วโมงเราเลิ กแล้ ว วันนี ้เราเล่ นให้ สองชั่วโมงครึ่ ง
เราบอกกับท่ านปลัดว่ าธรรมดาสองชั่วโมงเราเลิ กแล้ วนะคะ อันนี ้เราเกิ นเวลาให้
สองชั่วโมงครึ่ ง เพราะว่ าโอ้ โห ท่ านต้ อนรั บเราอย่ างดีเลย อาหารการกิ นก็เลี ้ยงดู มา
ปูเสื่ ออย่ างดี ต้ อนรั บอย่ างดี ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ

(ปรี ชา) พูด :

โดยเฉพาะอากาศหนาวด้ วย

(ศรี นวล) พูด : (พนมมื อไหว้ ) เอาไว้ โอกาสหน้ าค่ อยพบกันนะคะ วันนี ้ถ้าหยาบคายไปบ้ างก็ต้องขอ
อภัยค่ ะ (นักแสดงทุกคนไหว้ ลาผู้ชม)
(นักดนตรี ):

(ตีกลองรํามะนา ฉิ ่ งและกรับ)
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างข้างต้นหัวหน้าคณะกล่าวแจ้งให้ผชู้ มว่าหมดเวลาการแสดง วันนี้แสดง
ให้ 2 ชั ่ ว โมงครึ่ งซึ่ ง ระยะเวลาปกติ รั บแสดง 2 ชั ่ ว โมง และขอบคุ ณ เจ้าภาพที่ เลี้ ยงอาหารกลุ่ ม
นักแสดง และกล่าวสัญญาว่าโอกาสหน้าอาจจะมีโอกาสได้ชมการแสดงอีก ขออภัยผูช้ มหากการ
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แสดงมีการใช้คาํ หยาบ สุดท้ายนักแสดงทุกคนไหว้ลาผูช้ ม และสุดท้ายนักดนตรี จะทําหน้าที่ปิดการ
แสดงด้วยการบรรเลงเครื่ องดนตรี แสดงการเสร็ จสิ ้ นการแสดงบนเวที
สรุ ปได้ว่า องค์ประกอบที่มีลกั ษณะแตกต่างกันในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร ทั้งหัวข้อ
วัตถุประสงค์ และเนื้อหาของการสื่อสาร ทําให้เห็นว่าการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะ มีการจัดวาง
หัวข้อที่แน่นอนว่าแต่ละเหตุการณ์ตอ้ งการกล่าวถึงเรื่ องอะไร และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แต่ละเหตุการณ์
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จากการพรรณนาองค์ประกอบต่างๆทําให้เห็นถึงรู ปแบบพฤติกรรมการสื่ อสารที่เป็ น

อย่างมีระบบชัดเจน ทําให้เห็น ถึงกระบวนความคิดเพื่อสื่ อสารที่เร้าความสนใจผูช้ ม ทั้งการวาง
ลําดับเนื้อหาด้วยการเพิ่มระดับอารมณ์ให้ผชู้ มรู้สึกถึงการโต้เถียงกันไปมาของนักแสดงทั้งฝ่ ายชาย
และหญิง รวมทั้งลีลาท่าทางต่างๆที่มีจงั หวะรับ-ส่งกันไปมาของนักแสดงซึ่งมีส่วนช่วยเสริ มให้การ
แสดงมีความสมจริ งและน่ าสนใจยิ่งขึ้น รวมทั้งความสมจริ งในการแสดงของผูแ้ สดงแม้ว่าจะพูด
เรื่ องจริ ง แต่ ก็ เป็ นตัว ละครและพฤติ ก รรมการแสดงออกบนเวที ก ารแสดงของกลุ่ มผูแ้ สดงก็
แสดงออกได้อย่างสมจริ งเช่ นเดียวกัน ช่ว ยให้สร้างความบัน เทิงและความประทับใจให้แก่ผชู้ ม
ยิง่ ขึ้น
ในบทต่อไปผูว้ ิจยั จะศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด
ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 คือ เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาในการแสดงลําตัด

บทที่ 4
ลักษณะการใช้ ภาษาในการแสดงลําตัด
ในบทที่ 3 ผูว้ ิจยั ศึกษาองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการ
แสดงลําตัด ผลการศึก ษา การแสดงลําตัด มีเครื่ องมือในการสื่ อสารคือ ภาษาทั้ง วัจ นภาษาและ
อวัจนภาษา วัจนภาษาเป็ นเครื่ องมือหลักที่ใช้สื่อสารได้แก่การขับร้องและการพูด ส่ วนอวัจนภาษา
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ส าตัดได้แก่ เพลงลําตัด เพลงพื้นบ้านและเพลงไทยเดิม เพลงต่างๆ
ขับร้องเป็ นเพลงที่ใช้ในการแสดงลํ
เป็ นเครื่ องมือเสริ มวัจนภาษา วัจนภาษาที่สาํ คัญคือการขับร้องด้วยการใช้คาํ ประพันธ์ร้อยถ้อยคํา

นั้นล้วนเกิดจากการเรี ยงร้อยด้วยคําประพันธ์ประเภทกลอนเหมือนกัน ส่วนการสื่ อสารโดยการพูด
นั้นเป็ นการสื่อสารในลักษณะการสนทนาถามตอบของนักแสดง
บทนี้ผวู้ ิจยั จะนําเสนอผลการศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในการแสดงลําตัด โดยเฉพาะ
การใช้วจั นภาษาในการสื่อสารทั้งการขับร้องและการพูด ทั้งนี้ผวู้ ิจยั จะศึกษาลักษณะฉันทลักษณ์คาํ
ประพันธ์กลอนที่ปรากฏใช้ในเพลงต่างๆ และศึกษาลักษณะภาษาด้านการใช้คาํ และการใช้ภาพพจน์
ทั้งส่วนของการขับร้องและการพูด ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. ลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอนประเภทต่างๆที่ใช้ในการแสดงลําตัด
2. ลักษณะการใช้คาํ และการใช้ภาพพจน์ในการแสดงลําตัด
1. ลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอนประเภทต่างๆทีใ่ ช้ ในการแสดงลําตัด
ลักษณะการประพันธ์ที่ใช้ในการแสดงลําตัดโดยเฉพาะการขับร้องเพลงลําตัด เพลง
พื้นบ้านและเพลงไทยเดิม ส่วนใหญ่น้ นั เกิดจากการแต่งขึ้นของผูป้ ระพันธ์แล้วให้ผขู้ บั ร้องท่องจํา
ก่อนใช้แสดงจริ ง แม้ว่าจะมีเนื้อหาบางส่วนที่เกิดจากการด้นกลอนสดของผูข้ บั ร้อง ผูข้ บั ร้องจึงต้อง
มีความรู้ความสามารถในการประพันธ์เช่นเดียวกัน ลักษณะการประพันธ์ที่เกิดขึ้นผูป้ ระพันธ์และผู้
ขับร้องก็จ ะมีก ารเลือกสรรถ้อยคํา การจัดวางตําแหน่ งถ้อยคําให้สัมผัสคล้องจองกัน เพื่อให้เกิ ด
188
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ความไพเราะสละสลวย และสามารถถ่ายทอดเรื่ องราว ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผูข้ บั ร้องได้
เป็ นอย่างดี จากการศึกษาคําประพันธ์ที่ใช้ในการแสดงลําตัดมีประเภทเดียวคือ กลอน เมื่อพิจารณา
ฉันทลักษณ์ของกลอนปรากฏว่าสามารถแบ่งฉันทลักษณ์ของกลอนที่แตกต่างกันในเรื่ องของการจัด
วางสัมผัสสระบังคับออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ กลอนหัวเดียวและกลอนสุ ภาพ กลอนหัวเดียวคือ
กลอนที่กาํ หนดสัมผัสท้ายบาททุกบาทเป็ นเสียงสระเดียวกันแบบตายตัว ส่วนกลอนสุภาพคือกลอน
ที่กาํ หนดสัมผัสสระบังคับระหว่างวรรคแบบตายตัวเช่นกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ม
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ลาง เสียงสัมผัสทั้งเสียงสระและ
ก
ั
น
กลอนหัว เดีส
ยวคืำอกลอนที่ ค าํ สุ ด ท้ายของแต่ละบาทจะมี

1.1 กลอนหัวเดียว

เสี ยงพยัญชนะท้ายคล้องจองและต่อเนื่ องกัน ในทุก บาท เสี ยงสัมผัสสระสามารสัมผัสได้ท้ งั สระ

เสี ยงสั้น และสระเสี ย งยาวไม่เน้น รู ปสระ รวมทั้ง เสี ยงพยัญ ชนะท้ายก็จ ะต้องเป็ นเสี ย งมาตรา
ตัวสะกดเดียวกัน ชื่อเรี ยกของกลอนหัวเดียวก็จะเรี ยกตามเสียงที่ลงท้ายบาท เช่น คําสุดท้ายลงเสี ยง
ด้วยสระ/เ-า/ ก็จะเรี ยกว่า กลอนเลา ซึ่งอาจจะใช้รูปสระสั้นหรื อยาวก็ได้ เช่น /เลา/ หรื อ /ลาว/ (1)
หรื อคําสุดท้ายลงท้ายด้วยเสียงสระ/โ-ะ/และมีเสียงพยัญชนะท้ายเดียวกันคือเสี ยง /-น/ ก็จะเรี ยกว่า
กลอนลน (2) เป็ นต้น
(1) บทร้อง: เห็นหน้านายต๋ อย แกไม่ได้ความ

แกชอบตรงข้าม

กับคนอื่นเขา



จิตใจแก

ก็ไม่แน่นอน

เขาชอบหน้าร้อน

แกชอบหน้าหนาว

เขามีของคาว

แกจะกินของหวาน

เขาชอบเล่นว่าน

แกชอบเล่นว่าว

เขามีหนมเค้ก

จะกินขนมครก

เขามีขา้ วหมก

แกจะแดกข้าวเม่า

(2) บทร้อง:ผมรู ้สึกอึดอัดในเรื่ องลําตัดสมัยนี้

ถ้าหยาบคายไอ้อีสมัยนี้ไม่น่ายล

รู ้สึกลําบากยากแท้ตอ้ งเปลี่ยนแปรแก้ไข

ต้องหมุนสองให้ทนั สมัยและต้องเข้าใจคิดค้น

ต้องเชื่อฟั งคําวิจารณ์ของชาวบ้านร้านถิ ่ น

ท่านนักดูต่างหูชินทุกทุกถิ ่ นทุกตําบล



เครื่ องหมายขีดเส้นใต้สองขีด(...) หมายถึง คําสัมผัสท้ายบาทที่มีเสี ยงสระและเสี ยงพยัญชนะท้ายเสี ยงเดียวกัน ใน
ลักษณะของกลอนหัวเดียว
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ถึงผมจะเป็ นรุ่ นหลังก็เชื่อฟั งความเห็น

อันมุกเม็ดเกร็ ดเล่นผมจัดเจนกันทุกคน
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

กลอนหัวเดียวจากตัว อย่างกลอนเลา(1)และกลอนลน(2)ข้างต้น จํานวนคําในแต่ละ
วรรคมีจาํ นวนคําไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ฉันทลักษณ์ของกลอนแต่ละประเภทที่ใช้ในการแสดงลําตัด
กล่าวคื อ กลอนเลา จํานวนคําในแต่ ละวรรคเป็ นลักษณะเฉพาะของกลอนโขยก ส่ ว นกลอนลน
จํานวนคําในแต่ละวรรคเป็ นลักษณะเฉพาะของกลอนเดินสิบ

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาางตัด พบการใช้เสียงสัมผัสท้ายบาท
ห
ก
ั
น
งานวิจยั ครั้งนี้ ำ
ก ลอนหัวเดียวที่ใช้ในการแสดงลํ
ส

คล้องจองกันแบบตายตัวมีจาํ นวน 11 ชนิ ด ได้แก่ กลอนลา กลอนไล กลอนเลา กลอนลูด กลอนลี

กลอนลัน กลอนเลือ กลอนลม กลอนเลิง กลอนลง และกลอนลู ชนิ ดของกลอนที่พบใช้มากที่สุด
คื อ กลอนไล พบปรากฎใช้มากที่ สุ ด ในเหตุ ก ารณ์ สื่ อสารการร้ อ งตอบโต้เพราะเป็ นกลอนที่
เหมาะสมใช้สาํ หรับการขับร้องโต้ตอบสลับกันไปมาของพ่อเพลงและแม่เพลงในเพลงลําตัดและ
เพลงพื้น บ้า น โดยเฉพาะเพลงพื้น บ้า นได้แก่ เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่ อ ยและเพลงอีแ ซวจะใช้
กลอนไลขับร้องเท่านั้น เนื่องจากเน้นการลงสัมผัสท้ายบาท อีกทั้งเสียงสระไอนั้น พ่อเพลงแม่เพลง
สามารถสรรหาถ้อยคําได้ง่าย ดังตัวอย่าง กลอนไล เสียงสระที่ใช้ได้ท้ งั ไล-ใล-ลัย-ลาย ดังนี้
บทร้อง: แม่จึงจัดแจงแล้วก็แต่งตัว

ผัดหน้าหวีหวั เสี ยใหม่

แม่จึงหยิบคันฉ่ องแล้วมาส่ องหน้า

ยืนพิจารณาดูร่างกาย

แม่จึงหยิบหวีนอ้ ยขึ้นมาส่ อยเสย

เส้นผมแม่กเ็ ลยกระจาย

แม่จึงดัดจริ ตเดินกรี ดนิ ้ ว

แม่หนูกเ็ ดินยักคิ ้ วออกไป
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

การที่ผปู้ ระพันธ์และผูข้ บั ร้องใช้กลอนหัวเดียวในการแสดงลําตัดนั้นเนื่ องจากกลอน
หัวเดียวเป็ นกลอนที่มีหลักเกณฑ์ตายตัวเพียงประการเดียว คือ การลงสัมผัสท้ายบาท ทําให้กลอน
หัวเดียวเหมาะสมที่จะเป็ นกลอนพื้นฐานของการประดิษฐ์กลอนอื่นๆสําหรับใช้เป็ นลักษณะเฉพาะ
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ทั้งเพลงลําตัดและเพลงพื้นบ้านในการแสดงลําตัด กลอนหัวเดียวที่ใช้ในการแสดงลําตัดสามารถ
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่กลอนเพลงลําตัดและกลอนเพลงพื้นบ้าน ดังนี้
1.1.1 กลอนเพลงลําตัด กลอนเพลงลําตัดคือกลอนที่ใช้ในการแสดงเพลงลําตัด
ประกอบด้วยกลอนสร้อยเพลงและกลอนหัวเดียวลําตัดซึ่งมีการสร้างจํานวนคําและการจังหวะของ
คํา ดังนี้
กลอนสร้อยเพลงคือ กลอนที่ใช้ขบั ร้อง

1.1.1.1 กลอนสร้ อยเพลง

ในบทสร้อยเพลงซึ่งเป็ นบทที่ใช้ข้ ึนต้นเพลงลําตัด จํานวนคําในแต่ละวรรคใช้คละกันตั้งแต่ 4-8 คํา

ม
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ส านวน 1 แห่ง คือคําสุดท้ายของวรรคแรกจะสัมผัสกับคําที่ 2, 3 หรื อ4
ระหว่างวรรคเป็ นสัมผัสสระจํ

มีจ าํ นวน1บทเท่ า นั้น ซึ่ ง หนึ่ งบทอาจมีจ าํ นวนวรรคตั้งแต่ 2-4 วรรค การวางสัมผัสจะมีสัมผัส
และคําสุดท้ายของบาทแรกกับบาทที่สองอาจจะสัมผัสแบบกลอนหัวเดียวหรื อไม่ก็ได้ แต่คาํ สุดท้าย

ของบาทสุดท้ายจะต้องสัมผัสกับกับคําสุดท้ายของบาทแรกในบทร้อง ตัวอย่าง
(1) บทสร้อยเพลง:



ชื่นจิตกระไร

ชื่นใจจะไป เที่ยวเล่น

ลมพัดเย็นเย็น

จะไปเที่ยวเล่นในสวนลําไย

(2) บทสร้อยเพลง:

โพระดกโอ้เจ้านกเอี้ยงโครง
อย่าทําลําพองโผผิน

บทร้อง: หนูรุ่นน้องขอร้องบ้างอยากจะว่าผูด้ งั หัวหน้า
พระเอกพระรองมองมองแล้วหมัน่ ไส้

ผลัดตนหล่นดินเดี๋ยวไม่ได้บินกลับดง
ฉันยืนพินิจพิจารณาฉันอยากจะว่าหมดทั้งวง
ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยฉันเกลียดนิสัยพ่อณรงค์
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างที่ 1 กลอนสร้อยเพลงจะมีจ าํ นวน 4 วรรค พบการใช้เสี ยง
สัมผัสระหว่างวรรคคําว่า “ไร-ไป” และ “เย็น-เล่น” และตัวอย่างที่ 2 กลอนสร้อยเพลงจะมีจาํ นวน 3
วรรค พบการใช้เสียงสัมผัสระหว่างวรรค คําว่า ผิน-ดิน ส่วนสัมผัสท้ายบาทพบคําว่า “โครง-ดง”



ผูว้ ิจยั ใช้เส้นโยงสัมผัสระหว่างวรรค เพื่อแสดงคํารับ-ส่งสัมผัส
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กลอนหัว เดียวในการแสดงลําตัด แยก

1.1.1.2 กลอนหัวเดียวลําตัด

ออกเป็ น 4ชนิดได้แก่ กลอนเดินสิบ กลอนเดินแปด กลอนโขยก และกลอนต่อ กลอนแต่ละประเภท
มีลกั ษณะจํานวนคําและการแบ่งจังหวะของคําต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้
กลอนเดินสิบคือ กลอนที่แต่ละวรรคมี

1. กลอนเดินสิบ

จํานวนคําตั้งแต่ 10-12 คําขึ้นไป ในหนึ่งบาทจะมี2 วรรค ลงท้ายด้วยเสี ยงสระเดียวกันทุกบาท ซึ่ง
นาง

ศรี นวล ขําอาจเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า “กลอนเดิ นสิ บหัวเดียว” และมีก ารรับ-ส่ งสัมผัสสระ

ม
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ลาง อ คําสุดท้ายของวรรคแรกจะส่ง
ก
ั
น
ำบ-ส่งสัมผัสบังคับระหว่างวรรคคื
ในวรรคเดียวกัน และมี กสารรั

ภายในวรรคเดียวกันคือ สัมผัสสระคําที่4 ,5หรื อ6 ส่งสัมผัสกับคําที่6,7,9 นิยมคําสัมผัสที่ 5 กับคําที่ 7
สัมผัสไปยังคําที่4 ,5 หรื อ 6 แต่นิยมคําที่ 5

ลักษณะของการลงสัมผัสสระภายในวรรคของกลอนลําตัดนั้นจะ
เป็ นตัวกําหนดจังหวะของการขับร้อง ในที่น้ ีผวู้ ิจยั จะแบ่งหนึ่งวรรคของกลอนลําตัดออกเป็ น 2 ตอน
แต่ละตอนของวรรคจะมีการหยุดจังหวะของการขับร้อง คือจังหวะหยุดสั้นซึ่งจะหยุดตําแหน่ งคําที่
5หรื อคําที่ 6 ก่อนร้องส่ งสัมผัสไปยังตอนที่ 2 ในตําแหน่ งที่ คาํ ที่6 หรื อคําที่7ภายในวรรคเดียวกัน
เป็ นต้น สรุ ปได้ว่ากลอนลําตัดนิ ยมแบ่ งจังหวะคํา ในแต่ ละวรรคได้เป็ น 5/7 หรื อ 6/6 ทําให้ก าร
ขับร้องต้องรวบคําแต่ละช่วงจังหวะมากเพื่อให้ลงจังหวะ ดังตัวอย่าง
 

บทร้อง: ชื่อว่าดิเกร์ ลาํ ตัด / เริ ่ มในรัชกาลที่หก //
เดิมทีมกี ลอง /นัง่ ร้องกันเป็ นหมู่



ใคร่ ขอกระซิ บหยิบยก/และสาธกแต่เดิมที

//

คล้ายดิเกฮูลู /ที่มอี ยูใ่ นปัตตานี

ต่อต่อมาก็ยนื ร้อง /เรี ยกว่าทํานองลําตัด //



ให้เสี ยงดังฟังชัด /แบบในปัจจุบนั นี้

เครื่ องหมายขีดเส้นใต้ 1 ขีด (...) หมายถึง คําจํานวน2 คําที่รับส่ งสัมผัสก ันภายในวรรค

เครื่ องหมายขีดทับ 1 ขีด ( / ) เป็ นสัญลักษณ์แทนการแบ่งจังหวะหยุดของวรรคหนึ่งๆออกเป็ น2 ตอนระหว่างตอนแรกก ับ
ตอนหลัง ซึ่ งเป็ นการลงจังหวะหยุดสั้นที่ผขู ้ บั ร้องกลอนจะหยุดร้องเพื่อผ่อนลมหายใจออกชัว่ ขณะหนึ่งแล้วขับร้องต่อในตอนหลัง

เครื่ องหมายขีดทับ 2 ขีด (//) เป็ นสัญลักษณ์แทนการแบ่งกลอนภายในหนึ่งบาทออกเป็ น 2 วรรค คือ วรรคหน้าก ับวรรค
หลัง ซึ่งเป็ นการลงจังหวะหยุดยาวที่ผขู ้ บั ร้องกลอนจะหยุดร้องเพื่อผ่อนลมหายใจยาวกว่าจังหวะหยุดสั้นแล้วขับร้องต่อในวรรคหลัง
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จากตัวอย่างข้างต้น กลอนเดินสิบบาทแรกจะมีการรับ-ส่ งสัมผัส
ภายในวรรค คือ คําว่า “ตัด”จะส่งสัมผัสกับคําว่า “รัช” โดยจะลงจังหวะหยุดสั้นก่อนที่คาํ ว่า “ตัด”
และสัมผัสระหว่างวรรคคําว่า“หก” ส่งสัมผัสกับคําว่า“ยก” โดยจะลงจังหวะหยุดยาวที่คาํ ว่า “หก”
และคําว่า“ยก” ส่งสัมผัสภายในวรรคไปยังคําว่า“ธก” วรรคลําดับถัดมาก็จะรับ-ส่งสัมผัสในลักษณะ
เดียวกันกับที่กล่าวข้างต้น และท้ายบาทแต่ละบาทจะใช้เสียงสัมผัสสระเดียวกันคําว่า “ที-นี-นี้”
กลอนเดิ น สิ บสามารถเรี ย งร้ อ ยคําได้ต้ ังแต่ 12 คําขึ้ นไปซึ่ ง มี
จํานวนคํามากกว่ากลอนประเภทอื่นๆ จากการศึกษาพบการการเรี ยงร้อยจํานวนคําในแต่ละวรรค
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ยาวมากที่สุดจํานวน 22 คํา และนิยมใช้ในวรรคที่สองเท่านั้น ดังตัวอย่าง
บทร้อง: จึงหันมาดูคู่ประชัน/ที่แข่งขันคืนนี้

//

ทั้งพ่อปรี ชาคนนี้/กับพ่อณรงค์คนนั้น //

ว่าหนุ่มก็มีแก่กม็ ี/ดิฉันนี้ยงั สงสัย
ดูผิวพรรณไม่ ผ่องผุด/แต่ งเนื้อแต่ งตัวชั่ว
ที่สุดแม่ ศรีนวลไปขุดเอามาจากไหน

ว่าคืนนี้จาํ เป็ น/ต้องเล่นโลดโผน

//

จึงกู่กอ้ งร้องตะโกน/ถามวงโน้นว่าไง
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัวอย่าง จํานวนคําที่พบ คือ “ดูผิวพรรณไม่ผ่องผุดแต่งเนื้ อ
แต่งตัวชัว่ ที่สุดแม่ศรี นวลไปขุดเอามาจากไหน” มีจาํ นวน 22 คํา ซึ่งจะแบ่งจังหวะหยุดสั้นที่คาํ ที่ 6
ตรงคําว่า “ผุด” แล้วจึงร้องต่อเนื่องจนกระทัง่ จบวรรค
นอกจากนี้ผวู้ ิจยั ยังพบว่าวรรคที่นิยมใช้จาํ นวนคําตั้งแต่ 15-22 คํา
มักจะนิยมใช้ในขับร้องเพื่อจะลงเพลง คือ วรรคสุดท้ายของบทร้องที่จบเนื้อหาใจความหนึ่ ง ก่อนที่
จะร้องลูกคู่ ดังตัวอย่าง
บทร้อง: เพราะฉะนั้น/ท่านที่มาชุมนุม

พวกหนุ่มหนุ่มแถวแถวนี้/ช่ วยตบมือให้ หนู สักทีหนูจะ
ได้ มีกําลังใจ

หรื อ
บทร้อง : ผมเป็ นพระเอกแน่นอน/อยูน่ ครหงสา สนุกกันเลยดีไหมหล่ะ/ผมชื่อว่ามะเทิ ่ ง
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ผมต้องการผูห้ ญิงลําตัด/แต่ตอ้ งคัด

รูปร่ างไม่ เป็ นไรไม่ เป็ นไร/ฉันแค่ต้องการจ้ าง
ให้ เป็ นแม่ นางเม้ ยเจิง
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัวอย่างดังกล่าววรรคสุดท้ายก่อนที่ลกู คู่ร้องรับจะขับร้องบท
ลูกคู่ วรรคที่กล่าวว่า “พวกหนุ่มหนุ่มแถวแถวนี้ช่วยตบมือให้หนูสกั ทีหนูจะได้มีกาํ ลังใจ”มีจาํ นวน
คํา 21 คํา และ วรรคที่กล่าวว่า “รู ปร่ างไม่เป็ นไรไม่เป็ นไรฉันแค่ตอ้ งการจ้างให้เป็ นแม่นางเม้ยเจิง”
มีจาํ นวนคํา 19 คํา
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จํานวนคําตั้งแต่ 7-9 คํา นิยมจํานวนคํา 8 คํา ในหนึ่งบาทจะมี 2 วรรค ลงท้ายด้วยเสี ยงสระเดียวกัน

ทุก บาทซึ่ งนางศรี นวล ขําอาจเรี ยกอีก ชื่อหนึ่ งว่า “กลอนเดิ นแปดหัว เดี ยว” นิ ยมมีสัมผัสใน คื อ
สัมผัสสระคําที่ 5 สัมผัสกับคําที่ 6 หรื อ 7 ในวรรคเดียวกัน และมีการรับ-ส่ งสัมผัสบังคับระหว่าง
วรรค คื อคําสุ ดท้ายของวรรคแรกจะส่ งสัมผัสสระไปยังคําที่ 5 ของวรรคที่สอง ในหนึ่ งบทจะมี
จํานวนวรรคไม่แน่ นอน มีก ารแบ่ งจังหวะหยุดสั้นในวรรคหนึ่ งๆออกเป็ น 2 ตอนเช่น เดี ยวกับ
กลอนเดินสิบ ซึ่งกลอนเดินแปดนี้จะแบ่งจังหวะคําในแต่ละวรรคได้เป็ น 5/3 หรื อ 5/2 ดังตัวอย่าง
บทร้อง: อย่ากรี ดกรายย้ายอก /ยกผ้าห่ม //

อย่าเสยผมกลางทาง/หว่างวิถี

อย่าเที่ยวเตร่ เฮฮา/เคหาอืน่

//

อย่าค้างคืนบ้านเขา/บ้านเรามี

การคบเพื่อนเรื อนแขก/อย่าแลคํ่า

//

อย่าพยายามอิจฉา/มารศรี
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัว อย่า งข้า งต้น กลอนเดิ น แปดบาทแรกจะมี ก ารรั บ -ส่ ง
สัมผัสภายในวรรคคําว่า “อก” จะส่งสัมผัสไปยังคําว่า “ยก” โดยจะลงจังหวะหยุดสั้นที่คาํ ว่า “อก”
ส่วนการรับ-ส่งสัมผัสระหว่างวรรคคําว่า “ห่ม”จะส่งสัมผัสไปยังคําว่า “ทาง” โดยจะลงจังหวะหยุด
ยาวที่คาํ ว่า “ห่ม” และคําว่า “ทาง”จะส่ งสัมผัสภายในวรรคกับคําว่า “หว่าง” แล้วจึงขับร้องวรรค
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ต่อไป วรคลําดับถัดมาก็จะรับ-ส่ งสัมผัสในลักษณะเดียวกันกับที่กล่าวข้างต้น และท้ายบาทแต่ละ
บาทจะใช้เสียงสัมผัสสระเดียวกันคําว่า “ถี-มี-ศรี ”
3. กลอนโขยก กลอนโขยกคือ กลอนที่แต่ละวรรคจะมีจาํ นวน
คํา 4 คํา บางครั้งอาจมี 5 ก็ได้ ในหนึ่งบาทจะมี 4 วรรค ลงท้ายด้วยเสียงสระเดียวกันทุกบาท แต่ละ
บาท จะมีการรับ-ส่งสัมผัสสระระหว่างวรรค กล่าวคือ คําสุดท้ายของวรรคที่ 1 จะส่ งสัมผัสกับคําที่
สองของวรรคที่ 2 คําสุดท้ายของวรรคที่ 2 ก็สัมผัสกับคําสุ ดท้ายของวรรคที่ 3 และคําสุ ดท้ายของ
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เนื้อหา ลักษณะการรับ-ส่สงสัำมผัสคล้ายกลอนเดินแปด แต่ต่างกัง

วรรคที่ 3 ก็ส่งสัมผัสกับคําที่สอง ของวรรคที่ 4 ในหนึ่ งบทจะมีจาํ นวนวรรคไม่แน่ นอนขึ้นอยู่กบั
โขยกจะไม่มีการลงจังหวะหยุดสั้น จะลงเฉพาะจังหวะหยุดยาวที่ใช้แบ่งกลอนออกเป็ น 4 วรรค ดัง
ตัวอย่าง
บทร้อง: “ทั้งนี้ตอ้ งดู

//

เรื่ องคูร่ ักใคร่

//

ศึกษานิสัย

//

เสี ยให้ถว้ นถี่

ผูช้ ายมีสิทธิ

//

อย่าคิดสั้นสั้น

//

หาเมียเชื่อมัน่

//

ตามวรรณคดี

ตามวรรณคดี

//

เขามีหลายอย่าง

//

อย่าหาคู่สร้าง

//

เหมือนนางกากี”

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

จากตัวอย่างข้างต้น กลอนโขยกบาทแรกจะมีการรับ -ส่ งสัมผัส
ระหว่างวรรคของบาทแรกคําว่า “ดู-คู่”,“ใคร่ -สัย”และ“สัย-ให้” โดยจะลงจังหวะหยุดยาวแต่ละบาท
ออกเป็ น 3 ช่วงตรงคําสุดท้ายของวรรคที่ 1 วรรคที่ 2 และวรรคที่ 3 ส่วนบาทลําดับถัดไปก็จะมีการ
รับ-ส่ งสัมผัสในลักษณะเดียวกับที่ กล่าวข้างต้น และท้ายบาทแต่ ละบาทจะลงท้ายด้วยเสี ยงสระ
เดียวกันคําว่า “ถี-่ ดี-กี”
4. กลอนต่อ

กลอนต่ อคือกลอนที่จ าํ นวนคําในแต่ ละวรรค

ขึ้นอยูก่ บั ปฏิภาณของผูข้ บั ร้องว่าจะนําถ้อยคําใดมาลงกลอนเพื่อต่อคํากลอน กลอนต่อนี้ แต่ละบาท
จะมี 2 วรรค ท้ายบาทแต่ละบาทจะต้องลงท้ายด้วยเสียงสระอี นางศรี นวล ขําอาจ(2552)จะเรี ยกการ
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ขับร้องกลอนชนิดนี้ว่า “กลอนลี” ในที่น้ ีผวู้ ิจยั พบกลอนต่อ 2 ลักษณะคือลักษณะแรกเป็ นกลอนที่
แต่ละวรรคจะมีจาํ นวนคําไม่แน่ นอน อาจจะมีจาํ นวน 6-9 คําก็ได้ และอาจจะมีการรับ-ส่ งสัมผัส
ระหว่างวรรคหรื อไม่ก็ได้ ตัวอย่าง
บทร้อง:“ลองว่าลองด้นว่าใครจะจนก่อน

เธอเป็ นคนขึ้นก่อนนะก็สบายดี

มาเล่นลําตัดที่ท่าข้าม

เป็ นงานไฟสวยดี

เป็ นงานนะลอยกระทง

ผมคงต้องสวัสดี
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เป็ นงานชมโลมานะเธอ

เอ่อ นะเออเชิญชมฟรี

ไปเที่ยวเกาะกันไหมเล่า

ไปเมากันให้เต็มที่
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

จากตัวอย่างข้างต้นมีการรับ-ส่ งสัมผัสระหว่างวรรคไม่แน่ นอน
พบการรับ-ส่งสัมผัสบางคํา เช่น “ทง-คง” และ “เล่า-เมา” จํานวนคําแต่ละวรรคไม่เท่ากัน เนื่ องจาก
กลอนดังกล่าวจะใช้วิธีการขับร้องแบบด้นกลอนสด จึงทําให้ถอ้ ยคําที่ใช้ไม่สัมผัสคล้องจองกัน แต่
เสียงสัมผัสที่ตอ้ งมีคือสัมผัสท้ายบาทเสียงสระอี ได้แก่ “ดี-ดี-ดี-ฟรี -ที่”
ลักษณะที่สอง คือกลอนที่แต่ละวรรคจะแบ่งออกเป็ น 2 ตอน แต่
ละตอนจะขึ้นต้นด้วยคําเดียวกันคือ “ฉันชอบ....”แล้วคําที่ต่อท้ายอีกจํานวน 2 หรื อ 3 คําซึ่งนิ ยม 2
คํา ดังตัวอย่าง
“ ฉันชอบผ้าม่วง ฉันชอบผ้าไหม

ฉันชอบผ้าลาย

ฉันชอบผ้าสี

ฉันชอบนํ้ าชา

ฉันชอบกาแฟ

ฉันชอบกาละแม ฉันชอบโรตี

ฉันชอบแม่โขง

ฉันชอบโซดา

ฉันชอบโคล่า

ฉันชอบแป๊ บซี่

(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

จากตัวอย่างข้างต้น กลอนมีก ารรับ -ส่ งสัมผัสระหว่างวรรคทุ ก
วรรค ได้แก่คาํ ว่า “ไหม-ลาย” “แฟ-แม” และ “ดา-ล่า” และเสียงสัมผัสท้ายบาทได้แก่ “สี-ตี-ซี่”
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กลอนต่ อ นี้ เหมาะสมสํา หรั บ การขั บ ร้ อ งบทร้ อ งที่ มี เ นื้ อหาเบ็ ด เตล็ ด ไม่
เฉพาะเจาะจงว่าต้องมีการดําเนิ นเรื่ องราวหรื อต้องการมุ่งจะเสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสี
บทร้องของกลอนต่ อจะสิ ้ นสุ ด เมื่อผูข้ บั ร้องไม่สามารถหาคํามาต่อกลอนได้ หรื อผูข้ บั ร้องที่เป็ น
หัวหน้าคณะพิจารณาว่าจะให้สิ้ นสุดเมื่อใดก็จะหยุด เนื่ องจากกลอนต่อสามารถสรรหาคํามาต่อได้
เรื่ อยๆขึ้นอยูก่ บั ปฏิภาณของผูข้ บั ร้อง
1.1.2 กลอนเพลงพืน้ บ้ าน กลอนเพลงพื้นบ้านที่ใช้กลอนหัวเดียวในงานวิจยั ฉบับนี้
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1.1.2.1
กลอนเพลงพวงมาลั
ย
ยมีฉันทลักษณ์คือ
ส

ได้แก่ กลอนเพลงพวงมาลัย กลอนเพลงฉ่อยและกลอนเพลงอีแซว มีลกั ษณะฉันทลักษณ์ดงั นี้

กลอนที่มีจาํ นวนคําแต่ละวรรคประมาณ 3-10 คําที่นิยมคือจํานวน 5-8 คํา แต่ละวรรคจะมีจาํ นวนคํา
ไม่แน่ นอนและไม่เท่ากัน การรับ-ส่ งสัมผัสระหว่างวรรคอาจจะมีหรื อไม่ก็ได้ข้ ึนอยู่ก ับถ้อยคําที่
นักแสดงด้น และคําสุดท้ายแต่ละบาทจะสัมผัสเสียงสระเดียวกันแบบกลอนหัวเดียว ดังตัวอย่าง
บทร้อง(บทขึ้นต้น): ดอกจําปี ศรี จาํ ปา

ผัดหน้านวลนวล

ยามเย็นยามเย็นยียวน

มาชวนกันเล่นมาลัยเอย

เอ้อระเหยลอยมา

ตอนนี้จะว่ากันเป็ นพวงมาลัย (บทลูกคู่ )

(บทต่อ): เพลงพวงมาลัยมันก็ตอ้ งด้น
งั้นฉันขึ้นต้นพี่ต๋อยเป็ นคนต่อ



เราสามสี่ คนช่วยกันได้ไหม
เอ่อยังงั้นก็มึงวางใจ
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัวอย่างข้างต้น กลอนเพลงพวงมาลัยส่ วนของบทขึ้นต้นซึ่งจะมีผขู้ บั
ร้องเพียงคนเดี ยวเป็ นผูข้ ้ ึนต้น ลักษณะการรับ-ส่ งสัมผัสจะคล้องจองกันคําว่า “ปา-หน้า”,“ยวนชวน”และ “มา-ว่า” และคําสุดท้ายวรรคสุ ดท้ายของบทต้นจะส่ งสัมผัสท้ายบาทไปยังส่ วนของบท
ต่อ คือคําว่า “ลัย-ไหม” บทต่อนี้จะมีผขู้ บั ร้อง 2 คนผลัดกันคนละวรรค ลักษณะการรับ-ส่งสัมผัสจึง
เน้นที่เสียงคําท้ายบาทมากกว่าส่วนสัมผัสระหว่างวรรคอาจจะมีหรื อไม่ก็ได้


บทลูกคู่เพลงพวงมาลัยในการแสดงลําตัดขับร้องว่า “เอ้อระเหยลอยมา ตอนนี้จะว่ากันเป็ นพวงมาลัย”
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1.1.2.2 กลอนเพลงฉ่ อย กลอนเพลงฉ่ อ ยมี ฉั น ทลัก ษณ์ คื อ กลอนที่ มี
จํานวนคําตั้งแต่ 8-10 คําขึ้นไป ท้ายบาททุกบาทลงท้ายด้วยเสียงสระเดียวกันคือเสี ยงสระไอ หรื อที่
เรี ยกว่า กลอนไล การรับ-ส่ งสัมผัสกลอนเพลงฉ่ อยจะเน้นสัมผัสระหว่างวรรคคือ คําสุ ดท้ายของ
วรรคหน้าส่งสัมผัสกับคําที่ 5, 6หรื อ 7 ของวรรคหลัง ส่วนการรับ-ส่งสัมผัสภายในวรคจะมีหรื อไม่
ก็ได้ จํานวนวรรคของแต่ละบทไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาแต่ละใจความ การลงจังหวะหยุดสั้นจะ
ลงที่คาํ ตําแหน่งที่ 5 หรื อ 6 การแบ่งจังหวะหยุดคําที่ได้คือ5/4 หรื อ 6/4 ดังตัวอย่าง
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บทร้อง: เออว่าที่มาทาบทาม/ถามดูสักที

//

ว่ารับสมัครสามี/(ลูกคู่) กันบ้างไหม

ให้พ่อขึ้นมาคํานับ/อย่าได้ชกั ช้า

//

ก็เชิญสิ ค่ะสิ ขา/ไม่ตอ้ งเกรงใจ

ไม่ตอ้ งกลัวหรอกหนอ/พ่อฉันไม่อยู่ //

นี่ฉันจะบอกให้รู้/คุณพ่อไปทําไร่
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัวอย่างข้างต้นกลอนเพลงฉ่อยมีการรับ-ส่งสัมผัสระหว่างวรรคคําว่า
“ที-มี” “ช้า-ขา”และ“อยู-่ รู้” สัมผัสภายในวรรค คําว่า “ทาม-ถาม” และ “รู้-คุณ” และสัมผัสเสี ยงท้าย
บาทคําว่า “ไหม-ใจ-ไร่ ”
1.1.2.3 กลอนเพลงอีแซว

กลอนเพลงอี แ ซวมี ฉั น ทลัก ษณ์ คื อ

กลอนที่มีจาํ นวนคําแต่ละวรรคตั้งแต่ 8-10 คําขึ้ นไป ท้ายทุก บาทลงท้ายเสี ยงสระไอ ที่ เรี ยกว่า
กลอนไล การรับ-ส่งสัมผัสระหว่างวรรค คือ คําสุดท้ายของวรรคหน้าส่ งสัมผัสไปยังคําที่ 2, 3, 4, 5
หรื อ 6 ของวรรคหลัง ส่วนการรับ-ส่งสัมผัสภายในวรรคจะมีหรื อไม่มีก็ได้ จํานวนวรรคไม่แน่นอน
ขึ้นอยูก่ บั เนื้อหาแต่ละใจความ มีจาํ นวนวรรคไม่แน่นอน การลงจังหวะหยุดสั้นจะลงที่คาํ ตําแหน่งที่
5 หรื อ 6 การแบ่งจังหวะหยุดคําที่ได้คือ5/5, 6/5 ดังตัวอย่าง
บทร้อง: สวัสดีแม่พ่อร้อง/ฉันร้องขอขมา(ลูกคู่)

คุณลุงคุณป้ า/คุณตาคุณยาย

มานัง่ ชมเพลงอีแซว/ที่เป็ นแนวสุ พรรณ

เป็ นการละเล่นโบราณ/นะพ่อแม่ท้ งั หลาย

ฉันเพิ ่ งจะหัดร้อง/บอกที่นอ้ งให้ทราบ

ถ้าผิดพลาด/ฉันกราบขออภัย

ฉันเป็ นลําตัด/ไม่ถนัดเรื่ องนี้(ลูกคู่)

นานนานร้องที/มิได้มาท้าทาย
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

199
จากตัวอย่างข้างต้นกลอนเพลงอีแซว มีการรับ-ส่ งสัมผัสระหว่างวรรคคําว่า “มาป้ า” “พรรณ-การ” “ทราบ-กราบ” และ “นี้-ที” และการรับ-ส่งสัมผัสภายในวรรคมีไม่สมํ่าเสมอ พบ
คําว่า “ร้อง-ร้อง” “ป้ า-ตา” “แซว-แนว” “ร้อง-น้อง”และ“ตัด-(ถ)นัด” และสัมผัสเสี ยงท้ายบาทคําว่า
“ยาย-หลาย-(อ)ภัย-ทาย”
1.2 กลอนสุ ภาพ
กลอนสุ ภ าพคือกลอนที่มีฉัน ทลักษณ์บังคับแบบแผนคณะและสัมผัส กล่าวคื อ
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วรรคถัดมาเป็ นบาทที่สองสและสัมผัสของกลอนสุภาพจะมีการสัมผัสบังคับระหว่างวรรคคําสุ ดท้าย

คณะของกลอนสุ ภาพ 1 บทจะมี4วรรคและ2บาท 2วรรคแรกเท่ากับ1บาทซึ่งเป็ นบาทแรก และ2

ของวรรคแรกสัมผัสกับคําที่ 3 ของวรรคที่สองและคําสุ ดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคําสุ ดท้าย

ของวรรคที่ 3 คําสุ ดท้ายของวรรคที่ 3 สัมผัสกับคําที่ 3ของวรรคสุ ดท้าย และคําสุ ดท้ายของวรรค
สุดท้ายสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไป จากการศึกษาพบการใช้ฉนั ทลักษณ์ของกลอน
สุภาพในเพลงไทยเดิมและเพลงแหล่ ดังนี้
1.2.1 กลอนเพลงไทยเดิม

เพลงไทยเดิ ม ในที่ น้ ี แต่ ง ด้ว ยกลอน

สุภาพ คือทํานองเพลงสังฆราและทํานองการขับเสภา เพลงไทยเดิมทั้งสองเพลงจะใช้ฉันทลักษณ์
อันเป็ นลักษณะของกลอนสุภาพคือ กลอนที่มีจาํ นวนคําในวรรคหนึ่ งประมาณ7-9 คํา หนึ่ งบทจะมี
4 วรรคไม่ปรากฏสัมผัสท้ายบาทด้วยสระเดียวกัน แต่มีสมั ผัสสระระหว่างบทและสัมผัสระหว่างส
สัมผัสระหว่างบทคือคําสุดท้ายของวรรคที่ 4 จะส่ งสัมผัสกับคําสุ ดท้ายของวรรคที่ 2 ในบทถัดไป
และสัมผัสระหว่างวรรคคือสัมผัสในคําสุดท้ายของวรรคที่ 1 ส่งสัมผัสกับคําที่3,4 หรื อ 5 ของวรรค
ที่2 คําสุ ดท้ายของวรรคที่ 2 สัมผัสกับคําสุ ดท้ายของวรรคที่ 3 และสัมผัสกับคําที่ 3,4,หรื อ 5 ของ
วรรคสุดท้าย และการลงจังหวะแต่ละวรรค คือ 3/2/3, 3/3/3, 3/2/2 หรื อ2/2/3 ดังตัวอย่าง
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บทร้อง: พระร่ มรัตน/ฉัตรเกล้า/เหล่าพวกข้า

พระเมตตา/ประชาถ้วน/ล้วนตระหนัก

นํ้ าพระทัย/ใสงาม/ด้วยความรัก

ทรงพิทกั ษ์/ชนผ่อง/ของพระองค์

ชาวนา/ยากไร้/ได้ไถหว่าน

พระราชทาน/ที่ให้ทาํ /ตามประสงค์

ทั้งชาวเขา/ซึ่ งห่างไกล/ในเถื่อนดง

พระก็ทรง/ให้ปลูก/ถูกวิธี
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างข้างต้นกลอนสุภาพบาทแรกจะมีการส่งสัมผัสระหว่างวรรคที่
1 กับวรรคที่ 2วรรค คื อคําว่า “ข้า-ตา” วรรคสุ ด ท้ายของวรรคที่ สองจะส่ งสัมผัสไปยังวรรคคํา
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สงสัมผัสระหว่างบท คือ คําว่า “องค์-สงค์”
คําว่า “รัก-ทักษ์” และการส่

สุดท้ายของวรรคที่ 3 คําว่า “หนัก-รัก” และคําสุ ดท้ายวรรคที่ 3 ส่ งสัมผัสไปยังคําที่ 3 ในวรรคที่ 4

1.2.2 กลอนเพลงแหล่

เพลงแหล่ ในการแสดงลํา ตัด นี้ จะใช้

ฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพคือการใช้สมั ผัสสระบังคับระหว่างวรรคและระหว่างบทที่ตายตัวของ
กลอนสุภาพ แต่จาํ นวนของกลอนเพลงแหล่จะมีจาํ นวนคําแต่ละวรรคไม่แน่ นอน อาจจะมีจาํ นวน
คําประมาณ 5-11คํา แต่นิยมจํานวนคํา 6-8 คํา จํานวนคําสามารถยืดหยุน่ ได้เนื่องจากแต่ละวรรคจะมี
จํานวนคําไม่เท่ากัน การรับ-ส่งสัมผัสเหมือนกลอนสุภาพ ส่วนสัมผัสในจะมีหรื อไม่มีก็ได้และไม่มี
สัมผัสท้ายบาทเหมือนกลอนหัวเดียว และการลงจังหวะกลอนเพลงแหล่จะลงจังหวะหยุดสั้นที่คาํ
ตําแหน่งที่ 3,4 หรื อ 5 การแบ่งจังหวะคําที่ได้คือ 3/5,3/3,4/3 หรื อ 4/5 ซึ่งจะต่างจากการลงจังหวะ
ของกลอนสุ ภาพที่จะลงจังหวะมากกว่า เนื่ องจากการลงจังหวะหยุดสั้น ของกลอนเพลงแหล่น้ ัน
นักแสดงจะใช้เพื่อขับร้องประกอบเครื่ องดนตรี ดังตัวอย่าง

บทร้อง:

ขออวยพร/ให้ท่านนะเจ้าภาพ

บังเกิดลาภ/ดังประสงค์

โดยเฉพาะ/ที่เจาะจง

สมเจตจํานง/ดังเจตนา

ท่านคิดมีเงิน/ก็ขอให้เงินมากอง

ท่านคิดมีทอง/ให้ไหลมาเทมา

ทรัพย์สินท่าน/การขายค้า

ให้เจริ ญก้าวหน้า/พูนนะทวี
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)
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จากตัว อย่า งข้า งต้น กลอนเพลงแหล่ บ าทแรกจะมี ก ารรั บ -ส่ ง สัม ผัส
ระหว่างวรรคคําว่า“ภาพ-ลาภ” คําว่า“สงค์-จง” และคําว่า“จง-นง” และมีการรับ-ส่ งสัมผัสระหว่าง
บทคําว่า“นา-มา” ส่วนบทต่อไปก็มีการรับ-ส่งสัมผัสลักษณะเดียวกับที่กล่าวข้างต้น
2. ลักษณะการใช้ คาํ และการใช้ ภาพพจน์ ในการแสดงลําตัด
ลักษณะการใช้คาํ และการใช้ภาพพจน์ในการแสดงลําตัดจะปรากฏใช้ท้ งั บทร้องและ
บทพูดซึ่งจะพบการใช้ภาษาในบทร้องมากกว่าบทพูด เนื่องจากเป็ นบทที่ใช้สาํ หรับดําเนินการแสดง
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เป็ นหลักลําตัด ได้แก่ ลักษณะการใช้คาํ และลักษณะการใช้ภาพพจน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ลักษณะด้ านการใช้ คาํ

ลักษณะทางด้านการใช้คาํ ของบทพูดและบทร้องซึ่งพบการใช้คาํ ส่ วนของบทร้อง
มากกว่า ผูว้ ิจยั จะนําเสนอผลการศึกษาที่พบทั้งสองส่ วน ลักษณะของการใช้ภาษาด้านการใช้คาํ ที่
พบ ได้แก่ การใช้ค าํ สัมผัส การซํ้ าคํา การซํ้ าข้อ ความ การใช้ค ําซํ้ า การใช้ค าํ ซ้อ น การใช้ค ํา
ภาษาต่างประเทศ การใช้คาํ สองแง่สองง่าม การใช้คาํ หยาบ การใช้คาํ ศัพท์เฉพาะ และ การสร้าง
คําศัพท์ใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 การใช้ คาํ สัมผัส
การใช้คาํ สัมผัส คือ การใช้คาํ ที่มีเสี ยงสัมผัสคล้องจองกันทั้งเสี ยงสัมผัสสระและ
เสียงสัมผัสพยัญชนะ โดยเฉพาะบทร้องที่พบทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสในของบทกลอน สัมผัสสระ
คือ คําที่ใช้เสียงสระและมาตราตัวสะกดเดียวกัน และสัมผัสอักษร(สัมผัสพยัญชนะ)คือ คําที่ใช้เสี ยง
พยัญชนะต้นเสี ยงเดียวกัน ในการแสดงลําตัดพบการใช้คาํ สัมผัสทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร
โดยเฉพาะในบทร้อง ดังต่อไปนี้
2.1.1.1 การใช้ คาํ สัมผัสสระ

คําสัมผัสสระคือ คําที่ใช้เสี ยงสระและ

มาตราตัวสะกดเดียวกันเพื่อให้เสี ยงของคํามีความคล้องจองกันทั้งภายในวรรคเดียวกัน ระหว่าง
วรรคและท้ายบาท ช่วยให้การขับร้องกลอนมีความไพเราะสละสลวยยิ่งขึ้น แม้ว่าการใช้คาํ สัมผัส
สระระหว่างวรรคและท้ายบาทจะเป็ นลักษณะบังคับของการสร้างฉันทลักษณ์ประเภทกลอนต่างๆ
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ดังที่กล่าวไปข้างต้น ผูว้ ิจยั จะขอยกตัวอย่างการใช้คาํ สัมผัสสระภายในวรรคที่เกือบทุกวรรคของ
กลอนแต่ ละชนิ ด นิ ยมใช้ค าํ สัมผัสสระหลายตําแหน่ ง เพื่อ ให้เสี ยงของคํา คล้อ งจองกัน อี ก ทั้ง
ความหมายของคําก็มีความหมายทํานองเดียวกันอีกด้วย ดังตัวอย่าง
บทร้อง: ไหว้ครู ประเดิมเริ่ มหัด/ที่คิดลําตัดเป็ นขั้นตอน ไหว้ครู เฒ่ าเก่ าก่ อน/ที่เขียนกลอนกระทู ้
ไหว้ครู พักลักจํา/มาแต่โบรํ่ าโบราณ

จนเกิดความชํานาญ/เพราะเคยได้ผ่านเข้าหู
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)
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ตัด,เฒ่า-เก่า,ก่อน-กลอน,พัก-ลัก,จํา-รํ่า,และ นาญ-ผ่าน

จากตัวอย่างกลอนเดินสิบพบใช้คาํ สัมผัสสระ 7 แห่ ง ได้แก่ เดิม-เริ่ ม,หัด-

2.1.1.2 การใช้ คาํ สัมผัสอักษร

คํ า สั ม ผั ส อั ก ษ ร คื อคํ า ที่ ใช้ เ สี ย ง

พยัญชนะต้นมีเสียงเดียวกันอาจเล่นเสียงสัมผัสของอักษรเสียงเดียวกัน ตั้งแต่ 2 ถึง 4 ตําแหน่ ง คําที่
มีพยัญชนะเสียงเดียวกันอาจอยูช่ ิดติดกันหรื อมีเสียงอื่นคัน่ ดังตัวอย่าง
(1) บทร้อง: อัญเชิญเทพาอารักษ์ที่ทรงพิทักษ์ ทั่วทิศ
ทั้งโรคาอาพาธหรื อพยาธิสิ่ งใด

จงมาสิ งสู่ สถิตย์ประสาทประสิ ทธิ์สุขสรรค์
อย่าแฝงร่ างบังกายเข้าเยือนใกล้พัวพัน
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัว อย่างดังกล่าวพบการใช้ค าํ สัมผัสเสี ยงอัก ษร 3 ตําแหน่ งเรี ยงชิ ด
ติดกัน คําว่า ทักษ์-ทั ่ ว-ทิศ, สิ ง-สู่-สถิต ย์และ สิ ทธิ์ -สุ ข -สรรค์ คําสัมผัสอักษร 2 ตําแหน่ งเรี ยงชิ ด
ติดกัน คําว่า พัว-พัน และ คําสัมผัสอักษรที่มีเสียงคําอื่นคัน่ คําว่า พาธ-พ(ยาธิ)
(2) บทร้อง: ไม่บิดไม่เบือน
ครู ด้ งั ครู เดิม

ช่วยเตือนวัยรุ่ น

ต้องขอขอบคุณ

ท่านสุ นทรภู่

ส่ งเสริ มสั่ งสอน

มีกาํ หนดบทกลอน

แน่นอนน่าดู

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)
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จากตัว อย่า งกลอนโขยกพบการใช้ค าํ สัมผัสอัก ษร 4 ตําแหน่ งเรี ยงชิ ด
ติดกันคําว่า“ส่ง-เสริ ม-สัง่ -สอน”
2.1.2 การซํ้าคํา
การซํ้ าคํา คือ การนําคําหรื อกลุ่มคําเดียวกันในตําแหน่ งต่างกันมากล่าวซํ้ า และมี
ความหมายเหมือนกันทุกตําแหน่ง การใช้วิธีการซํ้ าคําเพื่อเน้นยํ้ าความสําคัญของถ้อยคําที่ตอ้ งการ
สื่อความหมายให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ขอ้ ความนั้นเกิดจังหวะสมดุลทางเสี ยงและความหมาย
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และเพื่อยํ้ าอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างออกไป ในการแสดงลําตัดพบการซํ้ าคําพยางค์เดียวและ
2.1.2.1 การซํ้ า คําพยางค์ เ ดี ย ว คื อ การซํ้ าคํา พยางค์เ ดี ย วปรากฏใน

ตําแหน่งต่างๆกัน แต่คาํ ที่ซาํ้ กันยังมีความหมายคงเดิมทุกตําแหน่ง เพื่อเน้นยํ้ าความหมายและทําให้
เกิดจังหวะของเสียง ดังตัวอย่าง
(1)

บทร้อง:

ฉันขออวยพรกับท่านผูฟ้ ัง

จะกล่าวเป็ นกลอนสุ นทรฝากไว้

ท่านคิดอะไรขอให้ สมหวัง

อายุวรรณะสุ ขะพลัง

ให้ พร้อมสะพรั ่ งเพิ ่ มพูนทวี

ให้ ปรากฎลาภยศสมบัติ

ให้ แจ่มจรัสเป็ นในรัศมี

ให้ ท่านถาวรให้ ได้พรทั้งสี่

มิได้มีเจ็บไข้โรคา
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัวอย่างข้างต้น พบการซํ้ าคํา คํากริ ยาคําว่า “ให้” เพื่อต้องการยํ้ าความหมาย
ของการอวยพร และเพื่อบอกปริ มาณสิ่ งที่เป็ นสิ ริมงคลต่างๆที่ผขู้ บั ร้องต้องการให้ว่ามีอะไรบ้าง
เช่น ให้สมหวัง, ให้มีลาภยศสมบัติ,ให้มีอายุยืน ร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็ นต้น แล้วสร้างความ
ประทับใจให้กบั ผูฟ้ ัง
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(2) บทร้อง: ท่ านผูด้ ูท่านรู ้ดที ่ านที่นี่ตอ้ งพินิจ

หนูร้องถูกหรื อร้องผิดท่ านคงคิดให้อภัย

ท่ านก็รู้ว่าเด็กวัยรุ่ นยังไม่ค่อยคุน้ กับเวที

จะเล่นดีหรื อไม่ดีในเรื่ องนี้ไม่เป็ นไร

ท่ านอุตส่ าห์มาดูมาชมหนูกนั แน่นขนัด

เชิญท่ านชมลําตัดกันตามอัธยาศัย
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัวอย่างพบการซํ้ าคํา คําสรรพนามคําว่า “ท่าน” เมื่อใช้เรี ยกแทนผูช้ ม
การแสดง เพื่อเพื่อต้องการเน้นยํ้ าความบางประการกับผูช้ มการแสดงโดยตรง อีกทั้งยังแสดงให้เห็น
ว่านักแสดงให้ความสําคัญกับผูช้ มการแสดง
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บางคําในตําแหน่ งต่างๆกัน แต่จะมีการนําคําอื่นๆมาประกอบด้ว ย เพื่อให้เกิ ดคําที่มีค วามหมาย

2.1.2.1 การซํ้าคําบางส่ วน คือ การซํ้ าคําพยางค์เดี ยวในบางพยางค์หรื อ

หลากหลาย อาทิ การซํ้ าคํา คําว่า “จังหวะ” และมีคาํ อื่นมาประกอบด้วย เช่น โจ๊ะ ทิง สวิง ว้อน เป็ น
ต้น ก็จะได้คาํ ที่มีความหมายใหม่เป็ นคําว่า จังหวะโจ๊ะ จังหวะทิง จังหวะสวิง จังหวะว้อน เพื่อสร้าง
ความหมายใหม่ ดังตัวอย่าง
(1) บทร้อง: ดิฉันเข้าใจแจ่มแจ้งท่านชี้แจงให้เห็นจริ ง

จังหวะโจ๊ะจังหวะทิงจังหวะสวิงจังหวะว้อน

จังหวะดิสโก้จังหวะสโลว์ดอ็ กท็อก ให้พากเพียรเรี ยนตลอดจังหวะออดจังหวะอ้อน
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างพบการซํ้ าคํา คํานาม คําว่า “จังหวะ” บางส่วน และมีคาํ อื่นมาประกอบ
ได้แก่คาํ ว่า “โจ๊ะ” “ทิง” “สวิง” “ว้อน” “ดิสโก้” “สโลว์” “ออด”และ “อ้อน” เพื่อสร้างความหมาย
ใหม่ว่ามีจงั หวะอะไรบ้าง ที่มีใช้ในทางดนตรี ทั้งจังหวะดิสโก้ จังหวะสโลว์ จังหวะสวิงและจังหวะ
ว้อน หรื อจังหวะของเครื่ องดนตรี สาํ คัญของลําตัดคือ จังหวะโจ๊ะและจังหวะทิง แต่จงั หวะออดกับ
จังหวะอ้อน สองคํานี้เป็ นการสร้างคําศัพท์ใหม่ ร่ วมกับกริ ยาอาการออดอ้อนของมนุ ษย์ว่าเป็ นอีก
จังหวะหนึ่งนอกจากจังหวะทางด้านเสี ยงดนตรี อีกทั้งการซํ้ าคําบางส่ วน คําที่นาํ มาประกอบยังมี
เสียงสัมผัสคล้องจองกัน อาทิ คําว่า “ทิง” กับคําว่า “สวิง” เป็ นต้น
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(2) บทร้อง: พี่อยากจะถามศรี นวลสักที ว่าอุ้งตีนหมีมีกร็ ึ ไม่
ก็ไอ้องุ ้ ตีนหมีราคามันแพง ฉันเป็ นนักแสดงไม่มีรายได้
อ๋ อไอ้องุ ้ ตีนหมีฉันไม่ซ้ือมา

มีแต่อ้ งุ ตีนหมาเอาไหม

ลูกคู่ร้องรับ: เอชา เอชา ชา ฉ่ า ชาหนอยแม่
บทร้อง: ไอ้ชาว่าอุง้ ตีนหมีกไ็ ม่ได้ซ้ือมา

มีแต่องุ ้ ตีนหมาก็จะเอาไหม

ไอ้ชาว่าอุง้ ตีนหมากินแล้วท้องเสี ย

สู ้อ้ งุ ตีนเมียมันก็ไม่ได้

ไอ้องุ ้ ตีนเมียมันของหวานหมู

มึงลองอุ้งตีนกูนี่เป็ นไง
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)
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สางมีการซํ้ ากลุ่มคํา คําว่า “อุง้ ตีน”บางส่

คําว่า “หมี” “หมา” “เมีย” และ “กู” แต่ละคําก็มีความหมายแตกต่างกัน การซํ้ าคําจากตัวอย่างนี้ เป็ น
วิธีการสร้างคําศัพท์เพื่อใช้แก้ความแล้วโต้ตอบกลับสลับไปมา ด้วยการเพิ่ มระดับการเร้าอารมณ์
และความหมายของถ้อยคํา ประกอบกับบริ บทของข้อความ โดยเฉพาะ อุง้ ตีนหมา อุง้ ตีนเมีย และ
อุง้ ตีนกู ซึ่งทั้งสามคํานี้มีความหมายในลักษณะการประชดประชันเสียดสี ที่นกั แสดงคนหนึ่ งแสดง
อาการเลือกมาก นักแสดงอีกคนจึงเสนอรายการอาหารใหม่ให้แทน
2.1.4 การซํ้าข้ อความ
การซํ้ าข้อความ คือ ลักษณะการซํ้ าข้อความเดิมและคงความหมายเดิม โดยอาจมี
การเปลี่ยนถ้อยคําเล็กน้อย แล้ว เพิ่ มข้อความใหม่ การซํ้ าความอาจมีการใช้รูปภาษาเดิมในระดับ
กลุ่มคําและประโยค เพื่อเน้นยํ้ าความหมายเดิมที่กล่าวถึงให้ชดั เจนยิ่งขึ้น แล้ว เพิ่ มข้อมูลใหม่ที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน อีกทั้งยังเป็ นการช่วยทบทวนเนื้อร้องถือเป็ นการดึงดูดความสนใจและชี้นาํ
ผูฟ้ ัง ในการแสดงลําตัดพบการซํ้ าข้อความมี 2 รู ปแบบ คือ
2.1.3.1 การซํ้าข้ อความบางส่ วน คือ การซํ้ ารู ปภาษาเดิมเฉพาะบางส่วนใน
วรรค ซึ่งจะปรากฎในตําแหน่งช่วงต้นวรรคและเปลี่ยนข้อความใหม่ต่อช่วงท้ายในวรรคเดียวกัน
เพื่อต้องการเน้นยํ้ าความหมายที่กล่าวถึงให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังทําให้ขอ้ ความมีจงั หวะสมดุลทาง
เสียงและความหมาย ดังตัวอย่าง
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(1) บทร้อง:

อีกคนนี่หรื อชื่อว่ าขวัญตา

มากับเขายังไง

มาเล่นลําตัดหาค่าแชร์

แน่ยกนิ ้ วให้

อีกคนนี่หรื อชื่อว่ าพัชรี

อาจารย์คนนี้หน้าอกใหญ่

อีกคนนี่หรื อชื่อว่ าปาตี

มากับใคร

มาเล่นลําตัดหาค่าเทอม

คงจะเริ ่ มหัดใหม่ใหม่

(2) บทร้อง: ว่าคืนนี้จาํ เป็ นต้องเล่นโลดโผน

จึงกู่ก้องร้ องตะโกนถามวงโน้ นว่าไง
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จึงกู่ก้องร้ องตะโกนถามวงโน้ นดูสักหน่อย

ดูซึมเซื่ องเงื่องหงอยรู้สึกไม่ ค่อยเต็มใจ

ดูซึมเซื่ องเงื่องหงอยรู้สึกไม่ ค่อยกระปรี้ กระเปร่ า เอพี่ต๋อยแกนัง่ เหงาไม่รู้จะเอายังไง
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัวอย่างที่ 1 พบการซํ้ าข้อความบางส่ วน ของคําว่า “อีกคนนี่ หรื อชื่อ
ว่า...” ส่ ว นข้อความใหม่ต่ อด้ว ยชื่อของแม่เพลงเพื่อต้องการกล่าวทีละคนในความหมายทํานอง
เดียวกัน และตัวอย่างที่ 2 พบการซํ้ าข้อความบางส่วน คําว่า “จึงกู่กอ้ งร้องตะโกนถามวงโน้น..”และ
“ดูซึมเซื่องเงี่องหงอยรู้สึกไม่ค่อย..” ส่วนข้อความที่นาํ มาต่อจะมีความหมายทํานองเดียวกัน สําหรับ
เน้นยํ้ าความเพื่อกล่าวกระทบกระเทียบกัน
2.1.3.2 การซํ้าข้ อความทั้งหมด คือการซํ้ ารู ปภาษาเดิมทั้งหมด เพื่อเน้นยํ้ า
ข้อความเดิม ในการแสดงลําตัดพบการซํ้ าข้อความทั้งหมด 2 ลักษณะได้แก่ การซํ้ าข้อความหมดทั้ง
วรรคและการซํ้ าข้อความหมดทั้งบาท ดังนี้
1. การซํ้าข้ อความหมดทั้งวรรค คือ การร้องทวนซํ้ าวรรคเดิมอีก
หนึ่งครั้งโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคํา ในการแสดงลําตัดมักพบใช้ในการขับร้องกลอนโขยก
การซํ้ าความดังกล่าวเป็ นการซํ้ าที่ไม่นับจํานวนวรรคเพิ่ มอีกหนึ่ งวรรค และไม่ใช่เพราะนักแสดง
ร้ อ งลื มเนื้ อ ร้ อ งวรรคต่ อไป แต่ เป็ นเจตนาร้ อ งทวนซํ้ าของนัก แสดงหลัก เพื่อ ต้อ งการเน้น ยํ้ า
ความหมาย และเพิ่มจังหวะการร้อง ดังตัวอย่าง
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(1) บทร้อง: จึงชวนคุณย่ า
สมัครเป็ นศิษย์

เสาะหาสั กนิด

จึงชวนคุณย่ า

เสาะหาสั กนิด

อยากชิดอยากใกล้

คุณยายใจดี

แล้วมีเมตตา

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัว อย่างบทร้ องดัง กล่า วแต่ ง ด้ว ยกลอนโขยก พบการซํ้ า
ข้อความหมดทั้ง วรรคสองครั้ ง คื อ “จึ งชวนคุ ณ ย่า ” และ “เสาะหาสัก นิ ด ” เพื่ อเน้น ยํ้ าความที่
นักแสดงหญิงต้องการเน้นประวัติที่มาของตนเองให้ผชู้ มได้รับทราบถึงความตั้งใจที่อยากมาเล่นลํา
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ตัดในครั้งนี้ และเพื่อให้ผชู้ มรู้สึกเอ็นดูนกั แสดง
(2) บทร้อง: ถ้ าได้ ค่สู ร้ าง

เหมือนนางเกสร ใจเย็นไว้ ก่อน

ใจร้ อนไม่ ดี

ก็คงว้าวุ่น

ไปหลงไออุ่น

แม่ยสี่ ุ่ นมาลี

ทรงสาวไม่สร่ าง แม่นางเกสร

จะม้วยมรณ์

ก็ไม่วรสามี

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

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

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

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

ถ้ าได้ ค่สู ร้ าง

เหมือนนางเกสร ใจเย็นไว้ ก่อน

ลักษณาวงศ์

ใจร้ อนไม่ ดี

(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

2. การซํ้าข้ อความหมดทั้งบาท คือ การร้องทวนเนื้อความเดิมทั้ง
บาทของคํากลอนและอาจเพิ่ มถ้อยคําใหม่เพื่อ การซํ้ าความหมดทั้งบาทนี้ ยงั ใช้เพื่อเพิ่ มจังหวะใน
การขับร้อง เรี ยกว่า “ย้อนหัว” (นิ รามัย นิ มา, สัมภาษณ์ : 2552) กล่าวคือ นักแสดงที่จะทําหน้าที่
ขับร้องต่อจะซํ้ าข้อความเดิมที่ตวั เองขับร้องไว้และที่นักแสดงอีกคนขับร้องไว้ จากการศึกษาพบ
ลักษณะการซํ้ าข้อความ 2 ลักษณะ คือ การซํ้ าข้อความหมดทั้งบาทแต่เปลี่ยนบางถ้อยคํา และการซํ้ า
ข้อความหมดทั้งบาทไม่มีการเปลี่ยนถ้อยคํา ดังนี้
2.1 การซํ้า ข้ อ ความหมดทั้ง บาทแต่ เปลี่ย นบางถ้ อยคํา
การซํ้ าข้อความหมดทั้งบาทแล้วเปลี่ยนถ้อยคําบางถ้อยคําในบาทเดิม ถ้อยคําที่เปลี่ยนอาจจะเป็ นคํา
หรื อกลุ่มคํา ดังตัวอย่าง
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(1) บทร้อง: ใช้วาทะไม่สันทัดร้องไม่ชดั ภาษาไทย

ไม่ฝึกฝนฝักใฝ่ เอาใจใส่ เรื่ องภาษา

ถือว่ าเล่ นเร็วแล้ วเล่ นไปไม่ มีอะไรให้ เป็ นหลัก ถ้ าเล่ นอย่างนี้เข้ าหนักหนักเอกลักษณ์ คงโรยรา
ลูกคู่ร้องรับ:

เตลุมเตลุมสิ น่าน้องเอ๋ ย

ยะลุมเตวา

คนไหนไม่ช่วย

เห็นจะต้องม้วยชีวา

บทร้อง: ก็เล่ นแล้ วเล่ นไปไม่ มีอะไรเป็ นหลัก

ถ้ าเป็ นอย่างนี้เข้ าหนักหนักแล้ วเอกลักษณ์ คงโรยรา

อันเอกลักษณ์ของเราอย่าเพิ ่ งให้เขามาดูแคลน

ผมขอฝากเอาไว้กบั แฟนที่เนืองแน่นทัว่ หน้า

ผมขอฝากจากใจเราคนไทยทัว่ ทั้ง

อย่าเพิ่งไปคิดคลุ้มคลั่งกับพวกฝรั่งมังค่า

อย่าเพิ่งไปคิดคลุ้มคลั่งกับพวกฝรั่งช่ างผิด

ที่ชอบเห่อแต่เพลงฮิตทั้งในอังกฤษอเมริ กา
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(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัว อย่าง(1)พบการซํ้ าข้อความในบาทที่ว่า “ถือว่า
เล่นเร็ วแล้วเล่นไปไม่มีอะไรให้เป็ นหลัก ถ้าเล่นอย่างนี้ เข้าหนักหนักเอกลักษณ์คงโรยรา” และมี
การซํ้ าข้อความเดิมครั้งที่สองโดยเปลี่ยนบางถ้อยคําของวรรคแรกที่ว่า “ถือว่าเล่นแล้วเล่นไป” เป็ น
“ก็เล่นแล้วเล่นไป..” ถ้อยคําที่เปลี่ยนจากคําว่า “ถ้าว่า” เป็ น “ก็” เป็ นการเปลี่ยนเฉพาะคําเชื่อม ส่ วน
ข้อความต่อท้ายยังคงเดิม
(2) (ปาตี)ร้อง:

แม่จึงหยิบหวีนอ้ ยขึ้นมาส่ อยเสย

เส้นผมแม่เลยกระจาย

แม่ จึงดัดจริตเดินกรีดนิ้ว

แม่ หนูก็เดินยักคิว้ ออกไป

ลูกคู่ร้องรับ:

เอชา เอชา ชา ฉ่า ชา หนอยแม่

(ณรงค์)ร้อง:

เธอว่ าเดินจริตเดินกรีดนิ้ว

แม่ หนูก็เดินยักคิว้ ออกไป

ว่ากรรมเอ๋ ยกรรมตะระกรรมกู

มาเจอะผูห้ ญิงเจ้าชูเ้ ข้าได้
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัว อย่าง(2) พบการซํ้ าข้อความในบาทที่ว่า “แม่จึ ง
ดัดจริ ตเดินกรี ดนิ ้ ว แม่หนูก็เดิน ยักคิ ้ วออกไป” และมีการซํ้ าความเดิมครั้งที่สองโดยเปลี่ยนบาง
ถ้อยคํา ถ้อยคําที่เปลี่ยนคือ จากคําว่า “แม่จึง...” เป็ นคําว่า “เธอว่า...” การซํ้ าข้อความดังกล่าวเกิดจาก
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นักแสดงหญิงขับร้องจึงแทนตัวเองว่า “แม่จึง...” เมื่อนักแสดงชายต้องการร้องทวนซํ้ าความเดิ ม
ก่อนที่จะเพิ่มข้อความใหม่ในบาทต่อไป ด้วยการอ้างถึงความเดิมจึงต้องมีการเปลี่ยนคําสรรพนาม
เป็ น “เธอว่า...”
2.2 การซํ้าข้ อความหมดทั้งบาทไม่มกี ารเปลีย่ นถ้ อยคํา
คือการซํ้ าข้อความเดิมทั้งบาทของคํากลอนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคํา เพื่อใช้สาํ หรับเพิ่ ม
ข้อความใหม่อีกบาทหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาทํานองเดียวกัน และเพิ่ มข้อความใหม่เพื่อใช้ขอ้ ความโต้ตอบ
กลับ ดังตัวอย่าง
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(ณรงค์)ร้อง: เธอว่ าเดินจริ ตเดินกรีดนิ้ว

แม่ หนูก็เดินยักคิว้ ออกไป

ว่ากรรมเอ๋ ยกรรมตะระกรรมกู

มาเจอะผูห้ ญิงเจ้าชูเ้ ข้าได้

เธอว่ าเดินจริตเดินกรีดนิ้ว

แม่ หนูก็เดินยักคิว้ ออกไป

แต่พอเธอยักทีฉันยักสองที

คิ ้ วใครมันจะถี่กว่าใคร
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัว อย่างข้างต้นซํ้ าข้อความว่ า “แม่จึ งเดิ นจริ ตเดิ น
กรี ดนิ ้ ว แม่หนูก็เดิ นยักคิ ้ วออกไป” แล้วต่อด้วยข้อความใหม่ซ่ึงมีเนื้ อหาทํานองเดียวกัน เพื่อใช้
สําหรับอ้างถึงข้อความเดิมที่ผรู้ ้องใช้ร้องส่งมาแล้วผูข้ บั ร้องก็จะใช้เพื่อโต้กลับ
2.1.5 การใช้ คาํ ซํ้า
การใช้คาํ ซํ้ าคือ การใช้คาํ ที่มีรูปและความหมายเหมือนกันซํ้ าติดต่อกันตั้งแต่2-3
ครั้งเรี ยงติดต่อกัน ซึ่งการซํ้ าแบบนี้ จะทําให้มีจาํ นวนคําและเสี ยงมากขึ้น และเพื่อต้องการเน้นยํ้ า
ความหมายชัดเจนยิง่ ขึ้น ดังตัวอย่าง
(1) บทร้อง:

ไม่ดีไม่เด่นไม่เป็ นภาษา

งูงูปลาปลา เพิ ่ งมาใหม่ ใหม่

ใหม่ ใหม่ ซิงซิงจริงจริงนะคุณ

ไม่ค่อยเคยคุน้ กับรุ่ นใหญ่ ใหญ่
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(2) บทร้อง:

กลัวกลัวกล้ ากล้ าวิชายังน้อย

นิดนิดหน่ อยหน่ อยยังลอยละล่อง

(3) บทสร้อยเพลง:

เพลินเพลินเพลินดุ่มดุ่มเดินเดิน

ประเชิญฉิ ่ งกลอง

ตาลาลีหวันยาหวันยา

ทีท่าเป็ นรอง
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

จากตัวอย่างที่ 1,2และ3 พบคําซํ้ าสองพยางค์ที่ไม่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ เพื่อเน้นยํ้ า
ความหมาย ได้แก่คาํ ว่า ใหม่ใหม่,ซิงซิง,จริ งจริ ง,ใหญ่ ใหญ่ ,กลัวกลัว ,กล้ากล้า,นิ ดนิ ดและหน่ อย
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ได้แก่ คําว่า “งูงูปลาปลา”สหมายถึง มีความรู้เล็กๆน้อยๆ จากตัวอย่างที่ 3 พบคําซํ้ าเรี ยงติดต่อกัน
หน่ อย และคําว่า เดินเดิน ซํ้ าเพื่อแสดงอาการต่อเนื่ อง และคําซํ้ าสี่ พยางค์ที่ซาํ้ ความหมายเปลี่ยน

จํานวน 3 ครั้ง คําว่า “เพลินเพลินเพลิน” และคําซํ้ าสี่พยางค์คาํ ว่า “หวันยาหวันยา” ซํ้ าเพื่ออะไรสร้าง

จังหวะเสียงและคํา
2.1.6 การใช้ คาํ ซ้ อน
การใช้คาํ ซ้อน คือ การนําคําหรื อกลุ่มคําตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปมาเรี ยงต่อกัน โดย
แต่ละหน่วยนั้นมีความสัมพันธ์กนั ด้านความหมาย อาจเป็ นความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ทํานอง
เดียวกัน หรื อตรงข้ามกันก็ได้ แต่ละหน่วยอาจสัมพันธ์กนั ทางด้านเสี ยงสระหรื อเสี ยงพยัญชนะต้น
ซํ้ ากัน พิจารณาเรื่ องความหมายเรี ยกว่า คําซ้อนเพื่อความหมาย หากพิจารณาเรื่ องเสี ยง ก็จะเรี ยกคํา
ซ้อนเพื่อเสี ยง ในการแสดงลําตัดมักพบคําซ้อนในบทร้องตั้งแต่ คาํ ซ้อนสองพยางค์และคําซ้อนสี่
พยางค์มากที่สุด เพื่อเน้นความหมายของถ้อยคําให้ชดั เจนและยังช่วยสร้างจังหวะสําหรับการขับร้อง
ดังนี้
2.1.6.1 คําซ้ อนสองพยางค์

คําซ้อนสองพยางค์คือ การนําคําสองคํา

ที่มีค วามหมายทํานองเดียวกัน เพื่อเน้นยํ้ าความหมายให้หนัก แน่ นขึ้น และยังก่อให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกคล้อยตามได้ อีก ทั้งยังทําให้ผชู้ มการแสดงสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่ งขึ้ น ดัง
ตัวอย่าง
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บทร้อง: อีกคนนี่หรื อชื่อว่าศรี นวล

ไม่ผอมไม่อว้ นแต่ชกั อุ้ยอ้ าย

ดูอ้ ยุ อ้ ายดูอืดอาด

ดูยดื ยาดไม่ชา้ ก็เป็ นคุณยาย
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัว อย่า งพบคํา ซ้อ นสองพยางค์ ที่ ท้ ังสองคํา มี เ สี ยงพยัญชนะต้น
เหมือนกัน ได้แก่ คําว่า “อุย้ อ้าย”, “อืดอาด” และ “ยืดยาด” เพื่อเน้นว่านักแสดงคื อนางศรี นวล
รู ปร่ างเริ่ มอ้วน เวลาทําอะไรก็ดูชกั ช้า เพราะอายุมากจนเป็ นคุณยายได้แล้ว
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เป็ นคําซ้อนสี่พยางค์ โดยคําที่ซอ้ นกันอาจจะมีเสียงสัมผัสคล้องจองกัน คําที่ซอ้ นกันอาจเป็ นคําชนิด
2.1.6.2 คําซ้ อนสี่พยางค์ คือ คําพยางค์เดียวหรื อคําสองพยางค์มาซ้อนกัน

เดียวกันหรื อต่างชนิดกัน และคําที่ซอ้ นกันมีความหมายคล้ายกัน ดังตัวอย่าง
(1) บทร้อง: หนุ่มคะนองในท้องถิ ่ นเขานินทา
ต้องรักนวลสงวนนามด้วยความซื่ อ

ญาติวงศ์ พงศาพาหมองศรี
อย่าดึงดื้อกับผูใ้ หญ่มกั ไม่ดี
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

(2) บทร้อง: ให้ปราศจากยากเข็ญเรื่ องลําเค็ญเดือดร้ อน

จงวัฒนาถาวรฐานันดรนิรันด์

อัญเชิญเทพาอารักษ์ ที่ทรงพิทกั ษ์ทวั ่ ทิศ

จงมาสิ งสู่ สถิตย์ประสาทประสิ ทธิ์สุขสรรค์

ทั้งโรคาอาพาธหรื อพยาธิสิ่ งใด

อย่าแฝงร่ างบังกายเข้าเอียงใกล้พวั พัน
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัวอย่าง(1) พบคําซ้อนสี่ พยางค์ คําว่า “ญาติวงศ์พงศา” ซึ่งคําที่2 กับ
คําที่ 3 มีเสียงสัมผัสสระคล้องจองกันและถ้อยคํามีความหมายทํานองเดียวกัน และตัวอย่าง(2) พบ
คําซ้อนสี่พยางค์ คําว่า “ลําเค็ญเดือนร้อน” “วัฒนาถาวร” “เทพาอารักษ์” และ “โรคาอาพาธ” ซึ่งคํา
ซ้อนแต่ละคําเป็ นคําที่มีความหมายทํานองเดียวกัน
อนึ่งคําซ้อนสี่พยางค์อีกลักษณะหนึ่ง คือ การซ้อนคํา กล่าวคือกลุ่มคําที่มี
การซํ้ าคํารู ปเดิ มเป็ นจังหวะในตําแหน่ งที่ 1 กับ 3 และคําพยางค์ที่ 2 กับ 4 เป็ นการซ้อนคําที่ มี
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ความหมายทํานองเดียวกัน เหมือนกันหรื อตรงข้ามกันหรื ออาจจะมีเสียงสัมพันธ์กนั เป็ นกลุ่มคําที่มี
ความหมายเหมือนคําซ้อน การซ้อนคํา ดังกล่าวเพื่อเน้นยํ้ าความหมายและยังช่วยทําให้เกิดเสี ยง
ไพเราะขณะขับร้องเป็ นจังหวะหนักเบา ดังตัวอย่าง
(1) บทร้อง: ให้ท่านผูช้ มที่นิยมลําตัด
จะคิดค้าขายกําไรคล้องคล่อง

อย่าข้ องอย่าขัดดังคําที่ขาน
มัง่ มีเงินทองสักสองร้อยล้าน
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(2) บทร้อง: ขอโทษค่ะคุณ

อย่าขุ่นอย่าหมอง

อย่าเมียงอย่ามอง

ฉันร้องเรื่ องจริ ง

ลําตัดประชัน

นี่มนั ต้องขอดค่อน

ลําตัดทุกตอน

ต้ องค้อนต้ องติง

ทั้งหนุ่มทั้งแก่

ต้องแก้ให้ได้

เธอเป็ นผูช้ าย

ฉันฝ่ ายผูห้ ญิง

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัวอย่าง(1) พบการซ้อนคําว่า “อย่าข้องอย่าขัด” ซึ่งคําตําแหน่ งที่ 1กับ 3นั้น
คําว่า “อย่า”ซํ้ าคํารู ปเดิม ส่ วนคําตําแหน่ งที่2 กับ 4 คําว่า “ข้อง” กับ “ขัด” เป็ นคําที่มีความหมาย
ทํานองเดียวกันเพื่อเน้นยํ้ าความหมายของการให้หนักแน่นยิง่ ขึ้น เช่นเดียวกับตัวอย่าง(2) คําว่า “อย่า
ขุ่น อย่าหมอง” และคําว่า “อย่าเมียงอย่ามอง” ซึ่ งคําว่า “เมียง”กับ “มอง” เป็ นคําซ้อนเพื่อเสี ยง
ความหมายหลักอยู่ที่คาํ ว่า “มอง” คําว่า “ต้องค้อนต้องติง ” และ “ทั้งหนุ่ มทั้งแก่” ซึ่งการซ้อนคํา
ดังกล่าวยังช่วยสร้างจังหวะหนัก เบาของกลอนโดยเฉพาะตัวอย่างที่ 2 เป็ นกลอนโขยก ซึ่งแต่ละ
วรรคมีจาํ นวน 4 คํา และแต่ละวรรคก็ใช้วิธีสร้างจังหวะคําด้วยการซ้อนคําช่วยให้การขับร้องมีความ
ไพเราะยิง่ ขึ้น
2.1.7 การใช้ คาํ ภาษาต่างประเทศ
จากการศึกษานอกเหนือจากการใช้คาํ ไทยเพื่อสื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาให้
ผูฟ้ ังเข้าใจง่ายแล้วยังมีการเลือกใช้คาํ ภาษาต่างประเทศ เพื่อสื่อความหมายไพเราะ ลึกซึ้ง เพื่อสร้าง
ความขบขัน และเพื่อสื่ อความเข้า ใจง่ าย ได้แก่ คําภาษาอังกฤษ คําภาษาบาลีสัน สกฤต และคํา
ภาษาจีน ดังนี้
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2.1.7.1 การใช้ คาํ ภาษาอังกฤษ
จากการศึกษาพบ การเลือกใช้คาํ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อความในการแสดง
ลําตัดนั้นมิใช่การใช้เพื่อแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ แต่ใช้เพื่อสื่ อความให้ผฟู้ ังเข้าใจง่าย
และเพื่อต้องการสร้างความตลกขบขันและสร้างความประทับใจให้กบั ผูฟ้ ังด้วย ลักษณะการใช้คาํ
ภาษาอังกฤษที่พบมี 2 ลักษณะคือการใช้คาํ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และมีการการนําคําภาษาอังกฤษ
มาดัดแปลงเสียง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. การใช้ คําทับ ศั พท์ คื อ การยืมเสี ยงคําภาษาอังกฤษโดยยึด
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ส ผฟู้ ังเข้าใจง่ายยิง่ ขึ้น เช่น เบิ้ล ฟลุค โชว์ เช็ค แฟน สไตล์ ซีดี ฮิต
ตัดคํา เพื่อต้องการสื่อความหมายให้
หลักการออกเสียงให้ใกล้เคียงกับคําในภาษาอังกฤษ อาจจะมีการออกเสี ยงเพี้ยน และอาจจะมีการ

และ แชมเปี้ ยน เป็ นต้น และยังมีการใช้คาํ ทับศัพท์ที่เป็ นชื่อเฉพาะภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง
(1) บทร้อง: ฉันหมายมัน่ ปั้นมือ อยากหารื อเรื่ องรัก เพราะฉันกําลังอกหักมีรักไม่สมประสงค์
เพราะฉันมันซวยสิ ้ นดีตลอดปี ตลอดชาติ

รู ปร่ างก็ไม่สมาร์ ทจึงไม่บงั อาจเล่นองค์
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัว อย่างดังกล่า วพบการใช้ค ําทับศัพ ท์ภ าษาอังกฤษคําว่ า
สมาร์ท(smart) เพื่อต้องการสื่ อความให้ผฟู้ ังเข้าใจง่ายและรวดเร็ วยิ่งขึ้น อีกทั้งคําที่ใช้ยงั ลงสัมผัส
ระหว่างวรรค กับคําว่า “ชาติ”
(2) (เสมียน)ร้อง: มายืนเรี ยงกันเป็ นตับไหนลองนับดูที

ฮัลโลหนึ่งสองสามสี่ วันทูทรีโฟไฟว์

(ปรี ชา)พูด : ภาษาอังกฤษเป็ นรี
(เสมียน)พูด : เป็ นสิ นี่ จบอัสสั มชัญนะโว้ ย ศรี นวลนี่ กเ็ หมือนกันจบมาแตร์
(เสมียน)ร้อง: วันทูทรีโฟไฟว์ มีท้ งั ผูใ้ หญ่มีท้ งั เด็ก

มีท้ งั นางโอ่งมีนางเอกมีนางเล็กนางใหญ่
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างดังกล่าวพบการใช้คาํ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในบทร้อง
คําว่า “ฮัลโล” และคําว่า “วันทูทรี โฟโฟว์...” เพื่อสร้างความตลกขบขันแทนการนับจํานวนนักแสดง
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หญิงด้วยการใช้คาํ ไทยเพียงอย่างเดียว และใช้คาํ ว่า“วันทูทีโฟโฟว์...”อีกครั้งเพื่อช่วยเน้นความให้
เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
(3) (ปรี ชา)ร้อง:

อย่าเพิ ่ งไปคิดคุม้ คลัง่ กับพวกฝรั ่ งช่างผิด ที่ชอบเห่อแต่เพลงฮิตทั้งในอังกฤษอเมริ กา
เช่นเพลงริงมายเบลวันเวทิกเกต

เพลงดังเพลงเด็ดของโชเบ๊ ทแอบบ้ า

แอบบร้ าโรโบ้ ชิคาโก้ ม้ งั กี้

เอลตันจอห์ นบีจีแบรี่บาบาร่ า

(เสมียน)พูด:

ฮั่ นแน่ พี่ เป็ นเรอะ

(ปรี ชา)พูด:

รู้ จักหลายคน

(เสมียน)พูด:
(ปรี ชา)พูด:
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รู้ จักหลายคน รู้ จักนี่ ไหมล่ ะ ไมเคิล แจ๊ คหวัง
เขามีแต่ ไมเคิล แจ็คสัน

(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัว อย่างข้างต้นพบการใช้คาํ ทับศัพท์ที่เป็ นชื่อเฉพาะทั้งชื่ อ
เพลง ชื่อนักร้องและชื่อวงนักร้องต่างประเทศมีท้ งั ออกเสียงตรงกับคําภาษาอังกฤษและออกเสี ยงไม่
ตรงกับคําภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อเพลง เช่น คําว่า ริ งมายเบล(Ring my bell)ของกลุ่มนักร้องแอบบ้า
(ABBA) และวันเวทิกเกต(One way ticket)ของกลุ่มนักร้องโชเบท(Sherbet) ชื่อนักร้องได้แก่ เอล
ตันจอห์น(Elon John) โรโบ้(Lobo) แบรี่ (Barry) และชื่อวงนักร้อง ได้แก่ โชเบท(Sherbet) แอบบ้า
(ABBA) ชิคาโก้(Chicago) มั้งกี้(Monkey) บีจี (Bee Gees)ซึ่งมีสมาชิกที่เป็ นนักร้องคือ แบรี่ (Barry)
และบาบาร่ า(Brabra) เป็ นต้น เพื่อนํามายกตัวอย่างเปรี ยบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า กระแสความนิ ยม
ฟังเพลงตะวัน ตกมีมากขึ้ น แล้วมีเพลงอะไร นักร้องคนไหนที่ ได้รับความนิ ยม และยังเชื่อมโยง
วิธีการทับศัพท์ที่เป็ นชื่อเฉพาะมาดัดแปลงเสียงเพื่อสร้างความตลกขบขันได้แก่คาํ ว่าไมเคิล แจ๊คสัน
เป็ น ไมเคิล แจ๊คหวัง
2. การการนําคําภาษาอังกฤษมาดัดแปลงเสียง คือการนําคําภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
มาดัดแปลงด้วยการจงใจออกเสี ยงคําให้ผิดเพี้ยน แล้วใช้วิธีการกล่าวซํ้ าไปมาเพื่อสร้างความตลก
ขบขัน ดังตัวอย่าง
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(ต๋ อย)ร้อง: ฉันตกลงโอเช
(ต๋ อย)พูด: ผิ ดแล้ ว
(ปรี ชา)พูด: อะไร
(ต๋ อย)พูด: ภาษาอังกฤษเขา โอเค
(ปรี ชา)พูด: โอเช
(ต๋ อย)พูด: โอเค
(ปรี ชา)พูด: อะโอเชก็โอเช
(ต๋ อย)พูด: เอ้ าโอเคก็ได้ มึงอย่ าบังคับกูเด้
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(ปรี ชา)พูด: เอ้ าตามใจ ตามใจ

(ต๋ อย)พูด: มันทําหน้ าตาเขียวเลย โอเค โอเชหนะแปลว่ า โอเค
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัวอย่างดังกล่าวพบการนําคําภาษาอังกฤษมาดัดแปลงเสี ยง ได้แก่ คํา
ว่า “โอเช”ดัดแปลงเสียงจากคําภาษาอังกฤษคําว่า “โอเค” (OK) เพื่อให้ตลกขบขัน
2.1.7.2 การใช้ คาํ ภาษาจีน
จากการศึ ก ษาพบว่ า มี ก ารเลื อ กใช้ค ํา ยืม ภาษาจี น ใช้แ สดงลํา ตัด นั้ น
นอกจากสื่อความเข้าใจง่ายแล้วยังนํามาใช้เพื่อต้องการกล่าวกระทบกระเทียบกัน ได้แก่คาํ ว่า แต๊ะอัง๋
,เซียน,บู๋,บุ๋นและซวย เป็ นต้น ดังตัวอย่าง
(1) บทร้อง: ถึงเธอจะถีบพี่ต๋อยไม่ถือ
ขอให้พี่ได้แต๊ ะอั๋ง

ขอจับมือสักหน่อยได้ไหม
คุยกันบ้างจะเป็ นไรไป
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างพบคํายืมภาษาจีน คําว่า “แต๊ะอัง๋ ” หมายถึง การถูกเนื้อต้องตัว
หญิง ในทํานองหาเศษหาเลย มาจากภาษาจี นคําว่า ตะอัง๋ แปลว่า กดทาบลงไป(วิไลศักดิ์ กิ่ งคํา,
2550: 54) เพื่อใช้สื่อความหมายให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นสําหรับใช้เพื่อเกี้ยวฝ่ ายหญิง
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(2)

บทร้อง: ชอบรําวงหรื อเจ้างัง่ แหมกําลังของแกยังดี
พูดถึงจังหวะวาตูซี่พี่ต๋อยนี้แกแชมเปี้ ยน

จังหวะวาตูซ่งวาตูซี่เดี๋ยวนี้แกยังมีควันหลง
ขนาดหนุ่มหนุ่มเซียนเซียนนี่ยงั เฆี่ยนแกไม่ลง
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัวอย่างพบคํายืมภาษาจีน คําว่า “เซียน” หมายถึง ผูว้ ิเศษ เรี ยกคนที่มี
ความสามารถพิเศษหรื อเก่งในทางใดทางหนึ่ งว่า เซียน.(พจนานุ กรมมติชน, 2547: 292) เป็ นคํา
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ส2.1.7.3 การใช้คาํ ภาษาบาลีสันสฤต

ภาษาปากซึ่งในที่น้ ีมีความหมายเชิงประชดประชันเพื่อใช้กระทบกระเทียบนักแสดงฝ่ ายตรงข้าม

จากการศึกษา มีการเลือกใช้คาํ ภาษาบาลีสนั สกฤต เพื่อสื่ อความหมายที่ดี
และลึกซึ้ง เพื่อใช้นาํ เสนอเนื้อหาที่ตอ้ งการแสดงความยกย่อง เช่นการสดุดี การอวยพร และการไหว้
ครู ซึ่งจะมีการเลือกใช้คาํ ภาษาบาลีสนั สกฤตเพื่อแสดงความสุภาพ หรื อความเป็ นทางการแทนการ
ใช้ศพั ท์ธรรดาที่ใช้กนั ในชีวิตประจําวัน ดังตัวอย่าง
(1) บทร้อง: ขอเดชะพระองค์ทรงสวัสดิ์
สวมสร้อยศรี ตรี รัตน์พิพฒั น์เพ็ญ

พูนพิพฒั น์พระชนม์มงคลเด่น
พระทรงเป็ นมิ ่ งขวัญนิรันดร
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัว อย่า ง(1) มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ การสดุ ดี พบการใช้ค ํา ภาษาบาลี
สันสกฤตเช่นคําว่า “เดชะ” “พระองค์” “พิพฒั น์” “ชนม์” “มงคล” “ศรี ” “ตรี รัตน์” “ขวัญ ” และ
“นิ รั น ดร” เพื่ อแสดงความเป็ นทางการเนื่ อ งจากบทดังกล่ าวใช้เพื่ อสรรเสริ ญ พระเกี ยรติ ข อง
พระมหากษัตริ ย ์ จึงต้องมีการใช้คาํ ราชาศัพท์ซ่ึงมักมีคาํ ยืมภาษาบาลีสนั สกฤต
(2) บทร้อง: ท่านมีกุลบุตรให้สุดโสภา

มีกุลธิดาให้สมศักดิ์ศรี

ให้งามเพริ ศพริ ้ งยิง่ กว่านารี

ให้พ้ืนปฐพีจะหิมพานต์

ขอให้ท่านพบประสบนะแต่สุข

ให้ไร้ความทุกข์สุขสําราญ
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ท่านจะนิทราในราตรี กาล

ให้มีเสี ยงประสานดังวงดนตรี

ทั้งกล่อมทั้งขับทั้งรับทั้งร้อง

ทํานิทาํ นองถนัดถนี่

นอนหลับทับหมอน

ขอให้ท่านนอนฝันดี

ฟังเสี ยงดนตรี

แล้วเพลินหลับไป

ยามพลิกฟื้ นตื่นลืมตา

ให้มีทาสี ทาสาคอยรับใช้
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัว อย่าง(2) มีเ นื้ อ หาเกี่ ยวกับ การอวยพร พบการใช้ค าํ ภาษาบาลี
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ลูกชาย คําว่า “กุลธิดา”ส
แทน ลูกสาว คําว่า “นารี ” แทนผูห้ ญิง คําว่า “ปฐพี” แทนแผ่นดิ นหรื อ

สันสกฤตบางคําเพื่อแสดงความสุ ภาพแทนการใช้คาํ ศัพท์ธรรมดาเช่น คําว่า “กุลบุตร” แทนคําว่า

พื้นดิน คําว่า“นิทรา” แทนนอน คําว่า“ราตรี กาล” แทน เวลากลางคืน หรื อคําว่า “ทาสี ” แทน ทาส
ผูห้ ญิง และ “ทาสา” แทนทาสผูช้ าย ถ้อยคําส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้ในการพูดชีวิตประจําวัน
2.1.8 การใช้ คาํ สองแง่ สองง่ าม

สุ กญ
ั ญา ภัทราชัย (2540: 100) ให้คาํ นิ ยามคําสองแง่สองง่ามว่า หมายถึง “การ
เลี่ยงกล่าวถ้อยคําที่สื่อถึงอวัยวะทางเพศและพฤติกรรมทางเพศอย่างเลี่ยง โดยไม่พูดตรงไปตรงมา
หรื อที่เรี ยกว่า “คําสังวาสชนิดอ้อมหรื อคําสังวาสชนิดสองง่าม” ในการแสดงลําตัดพบว่า นิ ยมใช้คาํ
สองแง่สองง่ามมากกว่า การใช้คาํ ที่เกี่ยวกับเพศและพฤติกรรมทางเพศอย่างตรงไปตรงมา ที่เรี ยกว่า
“กลอนแดง” ทั้งนี้ เพื่อช่ วยลดความหยาบคายและเพื่อสร้างอารมณ์ สนุ ก สนาน โดยเฉพาะช่ ว ง
เหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้กนั ของพ่อเพลงแม่เพลง การใช้คาํ สองแง่สองง่ามนั้นผูช้ มการ
แสดงสามารถรั บสารหรื อเข้าใจความหมายโดยอาศัยจากเนื้ อความที่พ่อเพลงแม่เพลงร้อง หรื อ
ขึ้นอยูก่ บั ภูมิความรู้เดิมของผูช้ ม หรื ออาศัยจากเนื้ อความเดิมที่พ่ อเพลงแม่เพลงร้อง ในการแสดง
ลําตัดพบการใช้คาํ สองแง่สองง่ามปรากฎแทรกในส่วนของบทร้องมากกว่าบทพูด โดยการเลี่ยงใช้
ถ้อยคําอื่นที่ย งั คงสื่ อนัยเกี่ยวกับเรื่ องเพศหรื อเรื่ องสัปดน เพื่อช่ วยลดความหยาบคาย เพื่อสร้าง
อารมณ์สนุกสนาน ลักษณะการปรากฎคําสองแง่สองง่ามพบ 6 วิธี ดังนี้
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2.1.8.1 การใช้ สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ คือการสมมติสิ่ งหนึ่ งขึ้นแทนอีกสิ่ ง
หนึ่ง ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นการสมมติสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ทวั ่ ไปในสังคมนั้นๆเข้าใจตรงกัน ในการ
แสดงลํา ตัด พบการใช้ค ํา สัญ ลัก ษณ์ เ พื่อ ใช้แทนอวัยวะเพศ และพฤติ ก รรมเกี่ ย วกับ เรื่ อ งเพศ
สัญลักษณ์ที่พบในการแสดงลําตัด คือคําว่า “หอย” หมายถึง อวัยวะเพศหญิง ดังตัวอย่าง
บทร้อง:
(หญิง)ร้อง:

(หญิง)

(ชาย)

นี่จะกินอะไรที่มนั อร่ อย

ถามว่าหอยหอยมีบา้ งไหม

นี่จะกินอะไรที่มนั อร่ อย

ถามว่าหอยหอยมีบา้ งไหม

ส
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อ้อพวกหอยมีหลายก็ชนิด

เอ้ยพวกทิดจะกินหอยก็อะไร

หอยแครงหอยครามหอยนางรม

หอยโข่งหอยขมกําลังจะมีไข่

หรื อจะกินหอยแครงหอยแมลงภู่

ฉันจะได้แหกทัดหูเอาไปให้
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัวอย่างพ่อเพลงแม่เพลงนํามาใช้ในบริ บทของความหมายโดยตรงคือ
ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง ทั้งหอยแครง หอยนางรม หอยโข่ง หอยขม หอยแมลงภู่ ที่แม่เพลงได้เสนอหอย
หลากหลายชนิดให้พ่อเพลงเลือกรับประทาน แต่ในบาทสุดท้ายต้องการสื่อถึง ความหมายโดยนัย
ซึ่งต้องอาศัยบริ บทของข้อความ วรรคท้ายที่พ่อเพลงถามแม่เพลงว่า “ถามว่าหอยหอยมีบา้ งไหม”
และแม่เพลงก็ร้องซํ้ าอีกครั้ง กับข้อความวรรคสุดท้ายคือ “ฉันจะได้แหกทัดหูเอาไปให้” ซึ่งต้อง
อาศัยภูมิความรู้เดิมของผูช้ มการแสดงที่อยูใ่ นวัฒนธรรมเดียวกันจึงจะสามารถเข้าใจความหมาย
โดยนัยของคําว่า “หอย”ได้
2.1.8.2 การเลี่ย งคํา แล้ ว หยุ ด ด้ วยเทคนิ ค หั ก คอรอจัง หวะ  หัก คอรอ
จังหวะ คื อ การจงใจหยุด จังหวะร้ องโดยละคํา ที่ มีเสี ยงถ้อยคําที่ เกี่ยวเนื่ องกับอวัยวะเพศอย่าง


หักคอรอจังหวะ เป็ นคําศัพท์ที่ผแู้ สดงของคณะลําตัดหวังเต๊ะใช้เรี ยกเมื่อต้องการเลี่ยงการกล่าวคําเกีย่ วกับ
เรื่ องเพศอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งยังมีคาํ ศัพท์ที่ใช้เรี ยกแตกต่างกันของเพลงพื้นบ้านภาคกลางอื่นๆ ได้แก่ เพลงอีแซวจะใช้ชื่อ
เรี ยกว่า “หักข้อรอ”(บัวผัน สุพรรณยศ ,2535) หรื อเพลงระบําบ้านนาจะใช้ชื่อเรี ยกว่า “หักขอรอ”(กาญจนา อินทรสุนานนท์
2532: 52)
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ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผฟู้ ังคิดลงเสียงคําในจังหวะที่หยุดนั้นเอง นางศรี นวล ขําอาจ(สัมภาษณ์ :2552)
เรี ยกลักษณะการขับร้องนี้ว่า “หั กคอรอจังหวะเว้ นวรรคไว้ ” กล่าวคือ ลักษณะของการจงใจหยุด
เสียงนั้นคล้ายกับการสะดุดเสียงของผูข้ บั ร้องที่ขณะร้องไปเรื่ อยๆแล้วหยุดกลางวรรคจึงค่อยร้องต่อ
จนจบวรรค ทั้งนี้ จังหวะที่ จงใจหยุดละคํานั้นเกิ ดจากคําสุ ดท้ายของวรรคหน้าจะส่ งสัมผัสมายัง
ตําแหน่งของคําที่ตอ้ งรับสัมผัสแล้วผูร้ ้องจงใจหยุดเสี ยง เพื่อให้ผฟู้ ังคิดคําลงเอง ซึ่งผูฟ้ ังก็สามารถ
ลงถ้อยคําดังกล่าวได้โดยอาศัยจากเสี ยงคําสัมผัสที่ส่งมาประกอบกับบริ บทเนื้ อความที่ขบั ร้องมา
ก่อนหน้า จึงมีส่วนช่วยให้ถอ้ ยคําที่ลงจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่ องเพศ จากการศึกษาพบวิธีการหักคอ
รอจังหวะ 4 วิธีดงั นี้
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ส 1. การหยุดจังหวะและละคําางคือ การหยุดจังหวะเพื่อให้ผฟู้ ังคิด

ลงคําเองชัว่ ขณะหนึ่ง แล้วร้องต่อไปโดยไม่สมั ผัสกับเสียงนั้นๆดังตัวอย่าง
บทร้อง: มองหน้าอกแหมสะทกสะท้อน
มองดูหน้าอกเธอยังขนาดนี้

อาวรในหัวใจ
ถ้าจะมองดู...จะขนาดไหน
(งานเทศกาลลอยกระทง ชลบุรี)

จากตัวอย่างเป็ นการละคําลงที่ตอ้ งสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรค
หน้าคือ คําว่า “นี้”เพื่อให้ผชู้ มคิดคําลงกลอนเอง โดยพ่อเพลงร้องต่อโดยละคําสัมผัสนั้น
2. การหยุดจังหวะและลงคําอืน่ คือ การหยุดจังหวะเพื่อให้ผฟู้ ัง
คิดลงคําเองชัว่ ขณะหนึ่ง แล้วร้องต่อไปโดยลงคําอื่นที่มีเสียงสัมผัสกับเสียงนั้นๆดังตัวอย่าง
บทร้อง: แหมวันนั้นเจอหนักชักหัวเสี ย

กลับถึงบ้านเห็นหน้าเมียงี้ชกั หมัน่ ไส้

ถึงบ้านหัวเสี ยเมียก็ไม่สน

มึงกูรู้กูเป็ นคนโมโหร้าย

กูเป็ นคนโมโหร้ายกูคว้าไม้ตี

แต่พอเมียเปิ ด...หนีกูเลยทิ ้ งไม้
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)
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จากตัวอย่างกลอนเดินแปดบาทสุดท้ายที่ว่า “กูเป็ นคนโมโหร้ายกูคว้าไม้ตี
แต่พอเมียเปิ ด...หนีกเู ลยทิ ้ งไม้” มีการละคําลงกลางวรรคสุดท้ายที่ตอ้ งสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรค
หน้าคือคําว่า “ตี” เพื่อให้ผชู้ มคิดลงกลอนเอง จากนั้นพ่อเพลงจึงเลี่ยงลงคําอื่นที่มีเสี ยงสัมผัสกับ
คําว่า “ตี”แทน คือคําว่า “หนี”
3. การหยุดจังหวะและเลีย่ งลงคําหยาบแทน คือ การหยุดจังหวะ
เพื่อให้ผฟู้ ังคิดลงคําเองชัว่ ขณะหนึ่ง แล้วร้องต่อไปโดยเลี่ยงไปใช้คาํ หยาบแทน ดังตัวอย่าง
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บทร้อง: ลูกแมวอาบนํ้ าที่ต๋อยคอยฟอกสบู่
จะถูโน่นแล้วก็ถูนี่

ถูถูทวั ่ ร่ างกาย

แล้วก็ถูตรงที่...ไอ้ฉิบหาย
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัวอย่างกลอนเพลงพวงมาลัยบาทสุดท้ายที่ว่า “จะถูโน่นแล้ว
ก็ถนู ี่ แล้วก็ถตู รงที่...ไอ้ฉิบหาย”มีการละคําลงกลางวรรคสุดท้ายโดยเลี่ยงลงคําที่มีเสียงเกี่ยวเนื่องกับ
เพศ เพื่อให้ผชู้ มคิดคําลงเอง แล้วพ่อเพลงจึงใช้คาํ หยาบคําว่า “ไอ้ฉิบหาย”สําหรับต่อกลอนแทน
และคําหยาบดังกล่าวก็มีเสียงสัมผัสท้ายบาทอีกด้วย
4. การหยุดจังหวะและเลีย่ งโดยใช้ ท่าทางแทน คือ การขับร้อง
โดยมีผอู้ ื่นจงใจหยุดคําที่กาํ ลังขับร้องด้วยการใช้ท่าทางหยุดจังหวะคําที่อาจเกี่ยวเนื่องกับเรื่ องเพศ
แล้วมีผอู้ ื่นขับร้องต่อโดยลงคําอื่นแทน ดังตัวอย่าง
บทร้อง: ถ้าหากน้องตายลงไปเป็ นผี แกจะปั้นของดีเอาไว้ดูให้ได้
ถ้าหากเจ้าต๋ อยจะปั้นของดี ปั้นหูป้ ัน...(นักแสดงอี กคนรี บปิ ดปากคนร้ องทันที แล้ วมี
นักแสดงชายร้ องต่ อให้ )
ปั้นหูป้ ันตาแล้วก็ป้ ันใจ (ลูกคู่)
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)
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จากตัวอย่างกลอนเพลงอีแซวเป็ นวิธีการจงใจหยุดคําโดยใช้วิธี
หยุดจังหวะด้วยการให้นกั แสดงอีกคนใช้มือปิ ดปากคนร้อง เพื่อเลี่ยงคําที่เกี่ยบกับเรื่ องเพศ แล้วจึง
ให้นกั แสดงคนอื่นขับร้องต่อแทนโดยการลงถ้อยคําอื่น
2.1.8.3 การใช้ คาํ ผวน

คําผวนเป็ นการสลับหน่วยเสียงสระ

ระหว่างคําหรื อพยางค์ เพื่อเลี่ยงการคําเกี่ยวกับเพศและคําหยาบ อีกทั้งยังช่วยสร้างความสนุกสนาน
ให้กบั ผูช้ มการแสดง การแสดงลําตัดพบปรากฎในเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้ พบคําผวนที่ใช้
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จํานวน2 คําคือ “ออกระได” และ “ปูกิ”๊ ดังตัวอย่าง
(ศรี นวล)ร้อง:

เร็ วเร็ วเข้าซี อย่ามัวรี รอ

อย่าไปมัวยืนออที่กระได

(ต๋ อย) ร้อง:

เร็ วเร็ วเข้าซี อย่ามัวรี รอ

อย่าไปมัวยืนออ ณ ที่บนั ได

(ศรี นวล)พูด: โบราณ กระได
(ต๋ อย) ร้อง:

เร็ วเร็ วเข้าซี อย่ามัวรี รอ

อย่าไปมัวยืนออที่ ณ บันได

(ศรี นวล)พูด: กระได
(ต๋ อย) ร้อง:

เร็ วเร็ วเข้าซี อย่ามัวรี รอ

อย่าไปมัวยืนออที่กระได กระได
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัวอย่าง เป็ นการเล่นคําผวน คําว่า “ออกระได”ระหว่างพ่อเพลงกับแม่
เพลงสลับกันไปมา เพื่อเลี่ย งการใช้ค าํ เกี่ย วกับเพศชายโดยตรง ซึ่ งผูช้ มต้องอาศัยภูมิ รู้เดิ มหรื อ
ประสบการณ์ในการเข้าใจ อีกทั้งพ่อเพลงแม่เพลงยังเน้นกล่าวแก้ซาํ้ ไปมาจาก “บันได” เป็ นคําว่า
“กระได” เพื่อสร้างความขบขันอีกด้วย
อนึ่งการใช้คาํ ผวนอาจจะใช้เพื่อความสนุกสนานด้วยการใช้คาํ เชิงเสียดสี
หรื อล้อเลียน โดยไม่เกี่ยวกับคําสองแง่สองง่ามพบคําว่า “มาแตหลอ” เป็ นการนําชื่อโรงเรี ยนแห่ง
หนึ่งมากล่าวล้อเลียน
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2.1.8.4 การใช้ บริบทเนือ้ หาที่มคี วามหมายสองแง่ สองง่ าม เป็ นการใช้
บริ บทของข้อความที่ปรากฎในบทร้องในลักษณะความหมายที่สัมพันธ์กบั ลักษณะสองแง่สอง
ง่าม ทั้งถ้อยคําที่เกี่ยวกับเรื่ องเพศ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ โดยผูช้ มการแสดง
จะต้องอาศัยบริ บทของข้อความประกอบกับภูมิความรู้เดิมและประสบการณ์จึงจะสามารถเข้าใจ
ความหมายลักษณะสองแง่สองง่ามที่พ่อเพลงแม่เพลงลําตัดใช้เพื่อสื่อความหมาย ดังตัวอย่าง
(1) (ศรี นวล)ร้อง:

พ่อพระเอกหน้าลายมองคล้ายคล้ายของจริ ง เฉยเฉยนะค้อนติงอยูน่ ิ ่ งนิ ่ งเถอะไอ้หนู
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อยูเ่ ฉยเฉยเสบยกว่าเอ็งก็น่าจะรู ้ดี

เอ็งเคยแย่แพ้พี่หนอยคืนนี้จะฮึดสู ้

ขืนสู ้ไปก็ไร้ผลเพราะเอ็งมันคนละอันดับ ขนาดหวังเต๊ะผูก้ าํ กับแม่ยงั ขยับเสี ยอยู่

(หวานเย็น)พูด: โอ้ ย! ไม่ ต้องขยับก็อยู่ แกจะไปไหนได้ ยงั ต้ องนั่งรถเข็นอยู่เลย
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัวอย่างข้างต้นพบการใช้บริ บทเนื้อหาที่มีความหมายสองแง่สองง่าม
ข้อความที่ว่า “เอ็งเคยแย่แพ้พี่หนอยคืนนี้จะมาฮึดสู้” และ“ขนาดหวังเต๊ะผูก้ าํ กับแม่ยงั ขยับเสี ยอยู่”
ซึ่งเป็ นบริ บทที่มีลกั ษณะถ้อยคําดูถกู พ่อเพลง ประกอบกับคําว่า “สู”้ และ“แพ้” ซึ่งอาจมีความหมาย
โดยนัยถึงการสูก้ นั ทางกิจกรรมทางเพศที่ฝ่ายพ่อเพลงเคยแพ้มาก่อน และคํากริ ยาแสดงอาการคําว่า
“ขยับ” ที่สามารถสื่อนําความคิดให้เกี่ยวข้องกับเรื่ องทางเพศ
(2) (ศรี นวล)ร้อง:

ถ้าหากฉันตกลงไปในเหว

แกจะดึงบั้นเอวของฉันเอาไว้

ถ้าหากฉันตกลงไปในซอกหินเขา

แกจะแหกหินเอาขึ้นมาได้

ได้จะจับหัวแกไปยัด

ไปขัดแง่หินให้เห็นแต่ตีนไรไร

ถ้าฟ้ าไม่ร้องหินน้องไม่อา้

หัวเจ้าต๋ อยจะต้องคาต้องคาหินตาย

ลูกคู่ร้องรับ:

เอ่อ เออ เอิง เอ้ย คาหินตาย

(ต๋ อย)ร้อง:

ไอ้ต๋อยตายแน่ ต้องตายแน่ไอ้ต๋อย

ลูกคู่ร้องรับ:

เอ่อ เออ เอิง เอ้ย แล้วทําไง

(ต๋ อย)ร้อง:

จับหัวไปยัดไปขัดกับแง่หิน

ให้เห็นแต่ตีน ตีนไวไว

ถ้าฟ้ าไม่ร้องหินน้องไม่อา้

หัวต๋ อยนี่จะต้องคา ต้องคาหินตาย

เอาหัวไอ้ชามึงไปขัดไว้ก่อน

จะถามสักหน่อยจะให้ต๋อยทําไง
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ลูกคู่ร้องรับ:

เอ่อ เออ เอิง เอ้ย แล้วไว้ก่อน

(ต๋ อย)ร้อง:

หัวพี่จะได้ผ่อนได้ผ่อนหายใจ

ลูกคู่ร้องรับ:

เอ่อ เออ เอิง เอ้ย แล้วหายใจ
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัวอย่างกลอนเพลงอีแซวพบการใช้บริ บทเนื้ อหาที่มีความหมายสอง
แง่สองง่าม ข้อความที่ว่า “ถ้าฟ้ าไม่ร้องหินน้องไม่อา้ หัวเจ้าต๋ อยจะต้องคาต้องคาหิ นตาย” แล้วก็มี
ข้อความตอบกลับจากพ่อเพลงที่ว่า “ไอ้ต๋อยตายแน่ตอ้ งตายแน่ไอ้ต๋อย จะถามสักหน่อยจะให้ต๋อยทํา
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เพลงที่ว่า “ถ้าฟ้ าไม่ร้ องหิ น น้องไม่อา้ หัวต๋ อยนี่ จ ะต้องคาต้องคาหิ น ตาย” ช่ วยเสริ มให้สามารถ

ไง” และ“จับหัวไปยัดไปขัดกับแง่หิน ให้เห็นแต่ตีนตีนไวไว” อีกทั้งพ่อเพลงยังใช้ขอ้ ความซํ้ ากับแม่

ตีค วามนัยสองแง่สองง่าม ประกอบกับการใช้ค าํ ว่า “หิ น” ซึ่ งมีเสี ยงพยัญ ชนะต้น และเสี ยงสระ
ใกล้เคียงกับเสียงของคําที่หมายถึงอวัยวะเพศหญิง แล้วอาศัยบริ บทเพื่อใช้สื่อเนื้ อหาที่มีนัยสองแง่
สองง่าม
2.1.8.5 การใช้ คําที่มีเสี ยงใกล้ เคียงกับคําที่มีความหมายเกี่ยวกับเพศ คือ
การกล่าวคําอื่นที่มีเสียงใกล้เคียงกับคําที่มีความหมายเกี่ยวกับเพศ โดยเปลี่ยนเสียงบางเสียง อาจเป็ น
เสียงพยัญชนะหรื อเสียงอื่น และมีการใช้วิธีลกั ษณะกล่าวซํ้ าไปซํ้ ามาเสริ มโดยไม่มีคาํ ที่เกี่ยวกับเรื่ อง
เพศออกมา เพื่อสื่อความหมายสองแง่สองง่ามแล้วยังเป็ นการสร้างความขบขันให้กบั ผูช้ มการแสดง
ดังตัวอย่าง
(ปรี ชากับต๋ อย)ร้อง:

เขาเป็ นลําตัดนักศึกษา

แล้วมากับเขาทําไม

มาเล่นลําตัดหาค่าเทอม

เริ ่ มหัดใหม่ใหม่

ดูรูปดูร่างเธอช่างสวยสะเด็ด

จะพาไปนู่นไปภูเก็ตไปที่ภาคใต้

ไปเที่ยวภาคใต้ไปที่ภูเก็ต

กลับมาร้อยเอ็ดมาเยีย่ มพี่อา้ ย

(ต๋ อย)พูด:

อุดรอุเดินมึงไม่ ไปบ้ างว่ ะไอ้ ชา

(ปรี ชา)พูด:

ไหนว่ าต่ อได้ ไง

(ต๋ อย)พูด:

มึงอย่ าซํ้านักเดะ
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(ปรี ชากับต๋ อย)ร้อง:

มาเยีย่ มพี่อา้ ยกันที่ร้อยเอ็ด

กลับมาที่เพชรบุรีตดั ใหม่

มาดูซากแก๊สระเบิดกันที่แถวเพชร

ก็จะไปซื้อเป็ ดก็จะไปซื้อไก่

บอกจะไปซื้อไก่ทาํ ไมไปซื้อเป็ ด
(ต๋ อย)พูด:

แล้ วกูซื้ออะไรแล้ วมันเรื่ องอะไรของพ่ อมึงไอ้ ชา (คนดูปรบมือ) ถ้ าไม่ กลัวมึงสู้ มึง
โดนแล้ ว ไอ้ ชา กูกลัวมึงสู้ แค่ นั้นแหละไอ้ ชา
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

จากตัวอย่างคําว่า เด็ด เก็ต เอ็ด เพชร เป็ ด ซึ่งมีเสียงสระและตัวสะกดคือ
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รู้เบื้องหลังจะเข้าใจความหมายเกี

เสียง “เ◌็ด ” เหมือนกับคําที่เหมือนกับกิจกรรมทางเพศ ซึ่งผูฟ้ ังที่เคยมีประสบการณ์ รู้จกั คําหรื อภูมิ

2.1.8.6. การใช้ คํา ศั พ ท์ ชื่ อ โรคเพื่อ สื่ อ นัย เกี่ย วกับ เรื่ อ งเพศ คื อ การใช้
คําศัพท์ที่เป็ นชื่อโรคที่มีเชื้อโรคเข้าสู่ทางอวัยวะสืบพันธุ์ พบชื่อโรคได้แก่ ฝี มะม่วง และ เข้าข้อออก
ดอก เพื่อใช้กล่าวแสดงการต่อว่า ดังตัวอย่าง
(1) บทร้อง: ขอให้ต๋อยนะก็เป็ นฝี มะม่ วง
ขาแข้งถลอกออกดอกเข้ าข้ อ

ให้เป็ นดอกนะเป็ นดวงอยูต่ ามซอกคอ
มือหยิกมืองอเดินยักแย่ยกั ยั้นสามวันเจริ ญเดินไม่ไหว
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัวอย่าง(1) พบการใช้คาํ ศัพท์ชื่อโรคคือคําว่า “ฝี มะม่วง” คือ ฝี ที่โคน
ขาหนีบเกิดจากต่อมนํ้ าเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิ ดหนึ่ ง (พจนานุ กรมฉบับมติชน, 2547:
90) คําว่า “ออกดอกเข้าข้อ” คือโรคเข้าข้อออกดอก เป็ นกามโรคที่เรื้ อรังจนปวดตามข้อกระดูกและ
พุตามผิวหนัง (พจนานุกรมฉบับมติชน, 2547: 90) และยังพบการใช้คาํ บอกอาการเช่น “ดอก” และ
“ดวง” ซึ่ ง ลัก ษณะอาการออกดอกเป็ นอาการที่ เ กิ ด เป็ นเม็ ด ตามผิ ว หนั ง เนื่ อ งจากกามโรค
(พจนานุกรมฉบับมติชน,2547: 86) นอกจากชื่อโรคแล้วยังมีการใช้คาํ บอกอาการจากโรคดังกล่าวว่า
“มือหยิกมืองอเดินยักแย่ยกั ยั้น...” เพื่อเจตนาใช้แสดงการแช่งหรื อต่อว่าพ่อเพลง
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นอกจากนี้ยงั มีการใช้คาํ ที่สื่อนัยเกี่ยวกับเรื่ องเพศโดยอาศัยวิธีการพูดขยายความ
จากการใช้ชื่อโรคชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศ คือ “โรคฝี มะม่วง” แล้วใช้วิธีการสนทนาถามตอบไปมา เพื่อต้องการนําไปสู่การใช้คาํ ที่นยั เกี่ยวข้องกับเรื่ องเพศ ดังตัวอย่าง
(2) (หวานเย็น)ร้อง:

ณรงค์มีเมียก็ขอให้เมียแกเป็ นกะหรี่

มือดีดีกข็ อให้มนั หยิกงอ

ขอให้นายต๋ อยนะเป็ นฝี มะม่วง
(หวานเย็น)พูด:

โห ต๋ อยกําลังออกช่ อเลยนะ
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(ศรี นวล)พูด:

มะม่ วงอะนะ

(หวานเย็น)พูด:

มะม่ วง แต่ มะม่ วงบ้ านต๋ อยไม่ ค่อยติดลูก ช่ อมันดํา

(ศรี นวล)พูด:

ทําไมช่ อมันดํา

(หวานเย็น)พูด:

หมอกมันลง นี่ ไม่ เคยอยู่บ้านนอก ไม่ เคยปลูกมะม่ วงนะสิ

(ศรี นวล)พูด:

หมอกลง นี่ ช่อมันดํา

(หวานเย็น)พูด:

ถ้ าหมอกลงนะ ไม่ ติดเลย

(ศรี นวล)พูด:

ไม่ มีเลย

(หวานเย็น)พูด:

มีเหมือนกัน ช่ อนึ งก็ติดลูกบ้ างลูกสองลูก ห้ อยต่ องแต่ งเลย แล้ วต๋ อยปลูก
มะม่ วงอะไรรู้ ไหม

(ศรี นวล)พูด:

อะไร

(หวานเย็น)พูด:

มะม่ วงลูกเล้ กเล็ก เออ มะม่ วงกะร่ อนไง ลูกนิ ดนึ งกลมดิกเลย
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัว อย่าง(2)พบการใช้คาํ ที่มีนัยสื่ อความเกี่ ยวกับอวัยวะเพศชายจาก
ถ้อยคําที่ว่า “ช่อนึงก็ติดลูกบ้างลูกสองลูก ห้อยต่องแต่งเลย” และยังเสริ มอีกว่า “มะม่วงลูกเล้กเล็ก
เออ มะม่วงกะร่ อนไง ลูกนิ ดนึ งกลมดิกเลย” ซึ่งผูฟ้ ังที่มีประสบการณ์การรับรู้ก็จะสามารถเข้าใจ
เกี่ยวกับถ้อยคําที่ใช้สื่อว่ามีนยั การใช้คาํ สองแง่สองง่าม
อนึ่งการใช้คาํ ศัพท์ที่เป็ นชื่อโรคนี้พบคําว่า “บ้าลําโพง”ซึ่งเป็ นชื่อโรคที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพจิตใจที่ไม่ปรกติ เพื่อแสดงการต่อว่า ดังตัวอย่าง
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บทร้อง: เขาลือกันว่าปัญญาอ่อนคงแน่นอนอย่างว่า
เดี๋ยวไปเล่นคณะโน้นเดี๋ยวกระโจนมาคณะนี้

อยูน่ นบุรีศรี ธญ
ั ญาเขาลือว่าบ้ าลําโพง
เพราะเขานิสัยไม่ดีเลยถูกลูกพี่เขาเตะโด่ง
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

คําว่า “บ้าลําโพง” คือ อาการบ้าที่เกิดจากการกินเมล็ดลําโพง จึงมีอาการซึมหรื อ
พูดพล่าม(พจนานุกรมฉบับมติชน, 2547: 90)
2.1.9 การใช้ คาํ หยาบ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส ามอย่างตรงไปตรงมาได้แก่ คําว่า ไอ้ห่า, ชัว่ , ตะกวด, เหี้ย, ฉิบหาย
ลําตัดเพื่อด่าหรื อต่อว่าฝ่ ายตรงข้

คําหยาบ คือ คําไม่สุภาพเป็ นคําภาษาพูดที่ต่าํ กว่ามาตรฐาน คําหยาบในการแสดง

และโง่ฉิบหาย เป็ นต้น
(1) (ศรี นวล)ร้อง:

มันให้ปวดแสบนะว่าปวดร้อน

ครั้นจะนัง่ แล้วจะนอนไม่สบาย

แหมเอ็งร้องด่าห่ าไอ้ ตะกวด

รักษาปรวดของแม่ให้หาย
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

(2) (ต๋ อย)บทร้อง:

จะถามไฟฟ้ ามาก็อย่างไร

(ขวัญตา)พูด:

เอ้ า

(ต๋ อย)พูด:

โง่ ฉิบหายไม่ ร้ ู ไฟมายังไง

มันมาตามสายไงแม่โฉมศรี

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัว อย่าง(1) แม่เพลงใช้คาํ หยาบคํา ว่า “ห่ า” และ”ไอ้ต ะกวด” ใช้เพื่อแสดง
ความรู้สึกไม่พอใจพ่อเพลงที่มาร้องต่อว่าก่อน แม่เพลงจึงเลือกใช้คาํ หยาบตรงไปตรงมาเพื่อต่อว่า
กลับ และตัวอย่าง(2) พ่อเพลงคือต๋ อย ใช้คาํ หยาบคําว่า “โง่ฉิบหาย” เพื่อต่อว่านักแสดงฝ่ ายหญิงที่
ไม่รู้ว่าไฟฟ้ ามันมาจากที่ไหน
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2.1.10 การใช้ คาํ ศัพท์ เฉพาะ
คําศัพท์เฉพาะ คือคําศัพท์ที่ใช้เฉพาะเกี่ยวกับการแสดงเพลงพื้นบ้านลําตัด ได้แก่
คําว่า ยืน, ร้องเกี้ยว, แก้,หักคอรอจังหวะ,กลอนหรอย, และ ลอยลง เพื่อต้องการแจ้งให้กบั ผูช้ ม
ทราบขั้นตอนหรื อบอกลักษณะของการแสดงที่กาํ ลังแสดงหรื อจะแสดงเป็ นลําดับถัดไป มักพบใช้
ทั้งบทพูดและบทร้อง ดังตัวอย่าง
(1) บทร้อง: เท่าที่ฉันร้องมานี้ท่านที่นี่อย่าพึ่งรําคาญ

เท่าที่ฉันร้องเพ่นพ่านขอทุกท่านอย่าพึ่งนินทา
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เพราะยืนนี้เป็ นยืนแรกร้องแปลกแปลกกันไปก่อน ท่านอย่าพึ่งขอดค่อนในบทกลอนที่ฉันว่า

(2) บทร้อง: ยืนนี้เป็ นยืนสองผูช้ ายเขาร้ องเกี้ยวมา

(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

แม่ศรี นวลหล่อนจ๋ าอย่าชักช้าเล่นองค์

มาพบพ่อเศรษฐีที่มงั ่ มีอนั จะกิน

คุยว่ามีโรงสี มีที่ดินมีโรงฝิ ่ นอยูส่ องโรง
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

จากตัวอย่าง(1)และ(2) พบคําศัพท์เฉพาะคําว่า “ยืน”ในที่น้ ี หมายถึง การยืนร้อง
ของฝ่ ายพ่อเพลงและแม่เพลงที่จะสลับเป็ นผูน้ าํ ร้องเพลง ซึ่งเมื่อฝ่ ายหนึ่ งยืนร้องอีกฝ่ ายก็จะนั ่ งฟังก็
จะเรี ยกว่า คนละยืน คําว่า “ยืนแรก” ในที่น้ ี คือการแสดงครั้งของแรกของฝ่ ายแม่เพลงซึ่งในที่ น้ ี
หมายถึงการแสดงในเหตุ การณ์สื่อสารการร้องออกตัว และเมื่อออกมาแสดงครั้งที่ 2 ซึ่งในที่ น้ ี
หมายถึงการแสดงในเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้ และคําว่า “ร้องเกี้ยว” คือการร้องประกอบ
เนื้อความเพื่อพูดในลักษณะเชิงชูส้ าว
อย่างไรก็ตาม คําว่า “ยืน”นั้น เอนก นาวิกมูล(2550: 536) กล่าวถึงประวัติลาํ ตัดว่า
“เดิมลําตัดเวลาร้ องก็ยืนครึ่ งนั่งครึ่ ง เรี ยกว่ า ‘ครึ่ งท่ อน’ คื อยืนไม่ เต็มตัว ต่ อมาก็ลุกยืนร้ องเต็มตัว
ผลัดกันว่ าโต้ ตอบฝ่ ายละยืน คือเวลาหนึ่งราว 30 นาที คล้ายคําว่ า ‘ยก’ในวงการมวย”
(3)

(หวานเย็น)พูด : เมานะซิ แหมจะมาติดตะขอยกทรง
(ศรี นวล)พูด :

เอางี้ดีกว่าลําตัดมันต้องแก้ กนั
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)
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จากตัวอย่างพบคําศัพท์เฉพาะคําว่า“แก้” ในที่น้ ี หมายถึง การขับร้องเนื้ อความเพื่อ
ตอบโต้ขอ้ ความกลับไปยังฝ่ ายตรงข้าม ซึ่งข้อความที่ปรากฎในการร้องแก้ จะมีเนื้ อความทวนซํ้ าที่
อีกฝ่ ายโต้มาเพื่อให้หายกัน เป็ นต้น
(4) (ต๋ อย)พูด:
(ปรี ชา)พูด:
(ต๋ อย)พูด:

หักคอรอจังหวะ
ให้ ดีหนะ เดี๋ยวจะพลาด
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เขาเรี ยกจังหวะ หักคอรอจังหวะ เขามีกันมานานแล้ วแบบนี ้
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัวอย่างพบคําศัพท์เฉพาะคําว่า “หักคอรอจังหวะ” คือ การหยุดจังหวะแล้วละ
ถ้อยคําลงกลางวรรคของกลอน ซึ่งถ้อยคําดังกล่าวเป็ นคําที่มีเสียงสัมผัสเกี่ยวเนื่องกับเรื่ องเพศ
(5) (ต๋ อย)ร้อง:
(ปรี ชา)พูด:

ผมศรี นวลเธอมันหยิกไปหน่อย

หยิกหย็อกหยอยเส้นไม่ใหญ่

กลอนหรอยนะ
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัวอย่างพบคําศัพท์เฉพาะคําว่า “กลอนหรอย” คือ ชื่อที่ใช้เรี ยกการลงสัมผัส
กลอนระหว่างวรรคที่มีเสี ยงสระออและเสี ยงพยัญชนะท้ายคือเสี ยงยอ จากบทร้องคําว่า “หน่ อย”
กับ “หยอย” มีเสียงสัมผัสกัน
(6) (ปรี ชา)พูด:

เอาแค่ นี้ งัน้ เอางี ้ดิพี่ เราเล่ นแบบลําตัดโบราณ ต้ องมี การลอยลงให้ ฝ่ายหญิ งเขาขึ ้น
บ้ าง ก่ อนจะลอยลงช่ วยกันเลยสามคน พี่ เป็ นคนขึน้ แล้ วกันเสี ยงดีหน่ อย
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)
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จากตัวอย่างพบคําศัพท์เฉพาะคําว่า “ลอยลง” คือ การขับร้องบทร้องที่ใช้ค นั ่ การ
แสดงระหว่างพ่อเพลงกับแม่เพลง เนื้อหาในการร้องลอยลงในงานวิจยั ฉบับนี้พบเนื้ อหาทํานองการ
เกี้ยวสาวหรื ออาจจะเนื้อหาเกี่ยวกับความสามัคคีของคนในชาติ
2.1.11 การสร้ างคําศัพท์ใหม่
การสร้างคําศัพท์ใหม่ คือ การใช้คาํ ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมาสร้างคําที่มีความหมายใหม่
เพื่อให้มีความหมายแปลกใหม่และผิดแปลกไปจากเดิมที่ปรากฏในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ อาจจะสร้าง
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การแสดงลําตัดพบการสร้สางคําที่เป็ นจินตนาการของพ่อเพลงแม่เพลง เพื่อสร้างความสนุ กสนานที่

เป็ นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่ออาหาร หรื ออาจจะมีความหมายไหม่ในบริ บทใหม่ที่ต่างจากบริ บทเดิม ใน

แปลกออกไป พบปรากฎในส่วนของบทร้องและบทพูด ดังตัวอย่าง
(1)บทร้อง:

อาหารทะเลไม่ดีพี่จ๋า

เอ่ออาหารป่ าแกจะกินไหม

ผัดเผ็ดแมวดําต้ มยําช้ าง

แกงจืดเนื้อค่ างกะกอไผ่

ฉู่ฉี่คางคกอะจิ้งจกปิ้ ง

ทั้งตุ๊กแกผัดขิงลิงยังไส้

เออกินสมองลิงไหมต๋ อยจ๋ า

มีกาํ ลังวังชานะจะบอกให้
(งานทําบุญขิ ้ นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัวอย่าง(1) พบการสร้างคําศัพท์เกี่ยวกับ ชื่ออาหารแปลกๆ เช่น ผัดเผ็ดแมวดํา
,ต้มยําช้าง,แกงจืดเนื้อค่างกะกอไผ่,ฉู่ฉี่คางคก,จิ ้ งจกปิ ้ ง,ตุ๊กแกผัดขิง,ลิงยัดไส้ เป็ นต้น ในสังคมไทย
ไม่มีว ฒ
ั นธรรมการกิ นแมว กิ น ช้าง กิน จิ ้ งจก กิ นตุ๊กแก กิ นลิง หรื อเนื้ อค่ าง เป็ นอาหารปกติ ใน
ชีวิตประจําวัน
(2) (หวานเย็น)พูด : กําพร้ าผัวค่ ะ ผัวทิ ้งตัง้ แต่ เด็กๆ นั่นพ่ อทิ ้งแม่ ทิ้งตัง้ แต่ เด็ก ฉั นก็ผัวทิ ้งตัง้ แต่ เด็ก
เหมือนกัน
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)
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จากตัวอย่าง(2) พบการสร้างคําใหม่คาํ ว่า “กําพร้าผัว” หมายถึง ผูท้ ี่ไร้สามี และแม่
เพลงยังเน้นอีกว่า ตัวเองถูกสามีทิ้ งตั้งแต่เด็ก ซึ่งคําว่า “กําพร้า” ในสังคมไทยมักคิดถึงผูท้ ี่ไม่มีพ่อ
หรื อไม่มีแม่ คือ กําพร้าพ่อ และกําพร้าแม่ แต่แม่เพลงสร้างคําใหม่ เพื่อล้อเลียนนักแสดงเด็กที่ข้ ึนมา
ร้องก่อนหน้าว่าเป็ นผูท้ ี่กาํ พร้าพ่อกับแม่ อาศัยอยูย่ าย และเพื่อสร้างความขบขันอีกด้วย
2.2 ลักษณะการใช้ ภาพพจน์
ชุมสาย สุวรรณชมภู(2553: 53) ได้อธิบายความหมายของคําว่า ภาพพจน์ ว่า
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ภาพพจน์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า figure of speech คือ ถ้อยคําที่ทาํ ให้เกิดภาพในใจ
โดยใช้กลวิธีหรื อชั้นเชิงในการเรี ยบเรี ยงถ้อยคําให้มีพ ลังที่จะสัมผัสอารมณ์ ของผูอ้ ่านจนเกิ ด
ความประทับใจ เกิดความเข้าใจลึกซึ้ งและเกิดอารมณ์ สะเทือนใจมากกว่าถ้อยคําที่กล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมา

จากการศึกษา การใช้ภาพพจน์ในการแสดงลําตัดพบว่ามีก ารใช้อุปมา การใช้
อุปลักษณ์และการอ้างถึง เป็ นเครื่ องมือสื่อความทําให้บทร้องมีความลึกซึ้งทั้งสาระและอารมณ์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
2.2.1 การใช้ อปุ มา
อุปมา(Simile) คือ การใช้ถอ้ ยคําเปรี ยบเทียบอธิบายลักษณะสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเหมือน
หรื อคล้ายกับอีกสิ่ งหนึ่ง โดยใช้คาํ เชื่อมแสดงการเปรี ยบเทียบไว้อย่างชัดเจนได้แก่ ดัง่ เหมือน คล้าย
เท่า ดุจ เป็ นต้น การแสดงลําตัดพบการใช้อุปมาเปรี ยบเหมือนกับ สิ่ งของ สัตว์และธรรมชาติ การใช้
คําอุปมาเปรี ยบเทียบเพื่อสื่อความหมายทั้งแง่บวกและแง่ลบ ดังนี้
2.2.1.1 ความหมายในแง่บวก

ความหมายในแง่บวกคือการใช้อุปมา

เพื่อแสดงการกล่าวชม มักพบใช้เมื่อผูข้ บั ร้องต้องการกล่าวอวยพรกับผูฟ้ ัง

ดังตัวอย่าง
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บทร้อง: ให้สุขสมบูรณ์พูนผลเจริ ญล้นลาภยศ
จะลงทุนหุน้ ส่ วนหรื อเรื อกสวนนาไร่

ให้ลือชาปรากฎรวยลาภยศแพรพรรณ
ให้ เจริญรวยรํ่ ากําไรดั่งนํ้าไหลในลําธาร
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัว อย่ า งแม่ เ พลง เปรี ยบความรํ่ ารวยเหมื อ นกับ การไหลของ
กระแสนํ้ าในลําธาร เพื่ออวยพรให้แก่ผชู้ มลําตัดมีฐานะรํ่ารวยอยูต่ ลอดเวลามิได้ขาด
ความหมายในแง่ลบคือการใช้อุปมา
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2.2.1.2 ความหมายในแง่ลบ

เพื่อแสดงการต่อว่า มักพบใช้เมื่อผูข้ บั ร้องต้องการกล่าวถ้อยคําเชิงประชด เสียดสีนกั แสดงฝ่ ายตรง
ข้าม ดังตัวอย่าง

(1)บทร้อง:คนนี้หรื อชื่อเจ้าต๋ อยหนูอย่าทําปากพล่อยกับเขาไม่ได้ เขาเป็ นลําตัดผูช้ ายแหมลวดลายเขาดีจริ ง
เขาเป็ นลําตัดอยูใ่ กล้ศรี ธญ
ั ญา ดูหน้ าแฉล้ มแฉล้ มฉันยังไม่ เหน็บแนมนั่งหน้ าแหลมเหมือนหน้ าลิง
(2) บทพูด(หวานเย็น): หน้ าไม่ เห็นเหมือนพ่ อเลย
(ศรี นวล): เป็ นไง
(หวานเย็น): พ่ อหน้ ายังกะมัง ลูกหน้ ายังกะลูกหนํ าเลีย้ บ เล้ กเล็ก
(ศรี นวล): ไม่ เหมือนกัน
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)
(3) บทร้อง: พระเอกพระรองมองมองแล้วหมัน่ ไส้ ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยฉันเกลียดนิสัยพ่อณรงค์
นายณรงค์นนบุรีอีตาคนนี้แน่นกั หรื อ ร้ องพึมพํารํากระพือตัวแข็งทื่อเหมือนเสาธง
(งานพระราชทานเพลิงศพ จ.นนทบุรี)

จากตัวอย่าง(1) และ (2) แม่เพลงเปรี ยบเทียบใบหน้าของพ่อเพลงคือต๋ อย
ว่าใบหน้าแหลมเหมือนใบหน้าของลิง และเปรี ยบเทียบพาดพิงถึงบิดาของพ่อเพลง(ต๋ อย)ในที่น้ ี คือ
หวังเต๊ะ ว่าหวังเต๊ะใบหน้าใหญ่เหมือนกับกะละมัง ส่ วนพ่อเพลงซึ่งเป็ นลูกนั้นมีขนาดใบหน้าเล็ก
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มากเหมือนกับลูกหนําเลี้ยบ ลูกหนําเลี้ยบ คือ ลูกสมอจีนดองเค็ม(พจนานุ กรมฉบับมติชน, 2547:
906) และตัวอย่าง(3) เปรี ยบเทียบรู ปร่ างของพ่อเพลงคือนายณรงค์ ว่าท่าทางการแสดงลําตัดตัวแข็ง
ทื่อเหมือนเสาธง
(4) บทร้อง: คนนี้กย็ ยี วนชื่อศรี นวลหรื อเนื้อเย็น

ดูผมแข็งเหมือนขนเม่ นน่ ากลัวคงเหม็นน่ าดู
(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

(5) บทสร้อยเพลง:
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เฮฮาไม่น่าจะดู

ช่อมะกอกดอกกระดังงา

ฟังลําคําว่ าเหมือนถูกปาด้ วยตะปู
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัว อย่าง(4) และ(5) พ่อเพลงใช้อุปมาเพื่อเปรี ยบเที ยบเส้น ผมของ
แม่เพลงนั้นมีลกั ษณะ ว่าแข็งมากเหมือนกับขนของตัวเม่นซึ่งลําตัวของเม่นนั้นมีขนแหลมแข็ง และ
เปรี ยบเทียบ “ลํา”ในที่น้ ีคือถ้อยคําเนื้อร้อง และคําว่า “คําว่า”ในที่น้ ีหมายถึง ถ้อยคําที่แม่เพลงเจตนา
แสดงการต่อว่านั้น ทําให้พ่อเพลงรู้สึกเจ็บใจเหมือนกับถูกตะปูทิ่ ม
2.2.2 การใช้ อปุ ลักษณ์
ชุมสาย สุวรรณชมภู (2553: 53) ได้ให้ความหมาย อุปลักษณ์(metaphor)ไว้ว่า
การเปรี ยบเที ย บด้ว ยการกล่ า วว่ า สิ ่ ง หนึ่ งเป็ นอี ก สิ ่ งหนึ่ ง โดยใช้ค ํา แสดงการ
เปรี ยบเทียบว่า “เป็ น” หรื อ “คือ” ความหมายจึงลึกซึ้งกว่าอุปมา เช่น ลูกคือดวงตาดวงใจของพ่อ
แม่ ...และอุปลักษณ์อีกประเภทหนึ่งที่ใช้กนั มากในวรรณคดีและสํานวน คือ อุปลักษณ์ โดยนัย
(implicit metaphor)ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบคล้ายอุปลักษณ์(metaphor) แต่ต่างกันตรงที่อุปลักษณ์
โดยนัยจะไม่ปรากฏคําเชื่อมแสดงการเปรี ยบเทียบ “เป็ น ” หรื อ “คือ ” อยู่ในข้อความ โดยยกมา
แต่สิ่ งที่นาํ ไปเปรี ยบเทียบให้ผอู ้ ่านตีความเอาเองว่าสิ ่ งที่นาํ ไปเปรี ยบนั้นคืออะไร โดยสังเกตจาก
เนื้ อ ความในปริ บท เช่ น “เขาไม่ ย อมทํา อะไรเลย รอให้ ราชรถมาเกยหรื ออย่ า งไร” คํา ว่ า
“ราชรถมาเกย” หมายถึง โชคดีมาถึงเข้าเอง โชคดีมาถึงโดยไม่รู้ตวั ประสบโชคดีท้ งั ๆที่ไม่ได้
ขวนขวายหรื อไม่ได้ทาํ อะไรเลย
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จากการศึกษาการใช้อุปลักษ์ในการแสดงลําตัด พบว่า อุปลักษณ์ที่นาํ มาใช้สื่อสาร
นั้น เกิ ด จากการใช้ภ าษาในเชิ ง เปรี ยบเที ยบ โดยอาจจะมี หรื อ ไม่ มีก ารใช้ค ํา เชื่ อมที่ แสดงการ
เปรี ยบเทียบ คือ คําว่า “เป็ น” หรื อ “คือ” เพื่อนํามาใช้สื่อความในลักษณะของการกล่าวชมและการ
ต่อว่า การใช้อุปลักษณ์ในการแสดงลําตัดพบว่ามีการใช้อุปลักษณ์ที่มีคาํ แสดงการเปรี ยบเทียบ และ
การการใช้อุปลักษณ์โดยนัยเพื่อใช้เรี ยกขานนักแสดงฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง ดังนี้
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“เป็ น” แสดงการเปรี ยบเทียบำดังตัวอย่าง
ส

2.2.2.1 การใช้ อุปลักษณ์ การใช้อุปลัก ษณ์ ในที่ น้ ี คื ออุปลัก ษณ์ ที่มีค าํ ว่า

บทร้อง: ไม่คล่องไม่แคล่วบอกแล้วนะคุณ
ผมรู ้สึกนึกประหม่านานนานจะมาให้ท่านชม

ลําตัดวัยรุ่ นยังไม่คนุ ้ ทํานอง
ท่านให้อภัยแก่กระผมก็ถือเป็ นร่ มโพธิ์ทอง
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัวอย่างข้างต้น นักแสดงชายใช้อุปลักษณ์คาํ ว่า “ร่ มโพธิ์ทอง” เปรี ยบผูช้ มการ
แสดงกับต้นโพธิ์ซ่ึงเป็ นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ว่าผูช้ มนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้การอุปถัมถ์คาํ้ ชู เพื่อแสดง
การถ่อมตนให้ผชู้ มรู้สึกเอ็นดู และแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติผชู้ ม
2.2.2.2 การใช้ อุปลักษณ์โดยนัยเพือ่ ใช้ เรียกขานพ่อเพลงและแม่ เพลง การ
ใช้อุปลักษณ์โดยนัยในที่น้ ี คือ การใช้อุปลักษณ์ที่ไม่มีคาํ แสดงการเปรี ยบเทียบ เพื่อนําใช้เรี ยกขาน
พ่อเพลงและแม่เพลง ด้วยการเปรี ยบเทียบร่ างกายของพ่อเพลงแม่เพลงกับดอกไม้ ต้นไม้ อวัยวะ
ร่ างกายและสิ่ งของ ให้เห็นลักษณะเด่นของพ่อเพลงแม่เพลง การใช้อุปลักษณ์ดงั กล่าวเพื่อสื่ อความ
ในลักษณะของการชม และการต่อว่า ดังนี้
1. การใช้ อุ ป ลักษณ์ โ ดยนัย เมื่อ ต้ อ งการกล่ าวถึง พ่ อ เพลง จาก
การศึกษาพบว่า อุปลักษณ์โดยนัยที่ใช้ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยคําว่า “พ่อ” แล้วมีคาํ ขยายความ ได้แก่
คําว่า พ่อเตยต้นตํ่า พ่อเม็ดมะยม พ่อแพรไหมพรม พ่อแพรศรี ไพร พ่อพุ่มพวง เป็ นต้น และมีการใช้
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ชื่อสัตว์เป็ นอุปลักษณ์เรี ยกขานนักแสดงฝ่ ายชาย อุปลักษณ์โดยนัยเมื่อต้องการเรี ยกขานพ่อเพลง
ผูใ้ ช้คือแม่เพลงจะใช้เมื่อต้องแสดงการต่อว่า ดังตัวอย่าง
(1) บทร้อง: เคารพสานตามคิด ต้องลองสะกิดดูหน่อย
มานัง่ กันหน้าระเหย ชะนะพ่ อเตยต้ นตํ่า
ในคืนนี้หนอนายจะเอายังไงกันแน่

พ่อเนื้อนุ่มหนุ่มน้อย มานัง่ ปล่อยอารมณ์
สุ ภสร้อยถ้อยคํา มีท้ งั ขําทั้งคม

ใครพลาดท่าจะต้องแพ้ซะแล้วพ่ อแพรไหมพรม

ใครเพลี่ยงพลํ้ าซํ้ าส่ งไล่ออกจากวงไปเลย

พ่อรู ปงามทรามเชยต้องเอ้อระเหยลอยลม

ตามธรรมดาลําตัดเขาเลือกคัดเอามาว่า

ถ้าใครเปลี้ยเสี ยท่าวันนี้ตอ้ งว่าเสี ยให้จม

ถ้าใครเปลี้ยเสี ยท่าวันนี้ตอ้ งว่าเสี ยให้เข็ด

วันนี้ตอ้ งปล่อยทีเด็ดเสี ยแล้วพ่ อเม็ดมะยม
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(งานห้าธันวามหาราช จ.นครสวรรค์)

จากตัว อย่า งข้างต้น นัก แสดงหญิ งใช้อุป ลัก ษณ์ เพื่อต้องการ
กล่าวถึงนักแสดงชายในลักษณะการต่อว่า พบคําว่า “พ่อเตยต้นตํ่า” กล่าวเปรี ยบเทียบต้นไม้ก ับ
รู ปร่ างว่าเป็ นผูช้ ายที่มีรูปร่ างเตี้ย เหมือนกับต้นเตยซึ่งเป็ นต้นพันธุไ์ ม้พุ่มเป็ นกอๆขนาดลําต้นเตี้ย คํา
ว่า “พ่อแพรไหมพรม” กล่าวเปรี ยบเทียบกับสิ่ งของเพื่อใช้ในความหมายเชิงเสี ยดสี ประชดประชัน
ว่าเป็ นชายที่ไม่หล่อ ไม่สง่างามหรื อไม่น่ามอง เพราะคําว่า “แพร”เป็ นชื่อของเนื้ อผ้าที่มีความมัน
วาวและสวยงาม เช่นเดียวกับคําว่า “ไหมพรม” เป็ นชื่อผ้าขนสัตว์ ผูท้ ี่สวมใส่จะรู้สึกสบายและแสดง
ถึงฐานะของผูส้ วมใส่ทาํ ให้บุคคลิกของผูใ้ ส่ดูน่ามองหรื อสง่างาม ส่ วนคําว่า “พ่อเม็ดมะยม” กล่าว
เปรี ยบเที ยบผลไม้คือลูกมะยมกับอวัย วะในร่ างกายคื อ หัวนมของผูช้ าย  ซึ่ งความหมายในที่ น้ ี
อาจจะขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ในการรับรู้ทางภาษาของผูฟ้ ังในแต่ละวัย
(2) บทสร้อยเพลง:

โพระดกโอ้เจ้านกเอี้ยงโครง
อย่าทําลําพองโผผิน

ผลัดตนหล่นดินเดี๋ยวไม่ได้บินกลับดง
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)



ความหมายดังกล่าวได้จากการสัมภาษณ์ผชู้ มการแสดงที่เป็ นรุ่ นอาวุโสทั้งหญิงและชายบางคนที่มีความ
เข้าใจตรงกัน และสัมภาษณ์นกั แสดงคือ นางศรี นวล ขําอาจ ส่วนความหมายอื่นๆนั้นบางคนบอกว่าน่าจะเกีย่ วกับใบหน้า และ
ผูช้ มบางคนก็ไม่รู้วา่ คําดังกล่าว หมายถึงอะไร โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ นและวัยเด็ก
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(3) บทร้อง(ปาตี) :

แม่ศรี นวลเขาขอให้มาล่อตะเข้

หนูยอมโอเคไม่ได้อะไร

คืนไหนเล่นดีกม็ ีค่าตัว

คืนไหนเล่นชัว่ ค่าตัวไม่ได้
(งานเทศกาลชมปลาโลมาที่ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา)

จากตัวอย่าง(2) และ(3) พบการใช้อุปลักษณ์ โดยนัยที่ตอ้ งอาศัย
บริ บทในการตี ความจึ งจะทราบว่านักแสดงหญิงใช้ชื่อสัตว์ต่างๆเป็ นอุปลักษณ์ โดยนัยเรี ยกขาน
นักแสดงฝ่ ายชาย เพื่อต่อว่านักแสดงชาย จากตัวอย่าง(2) พบชื่อนก คําว่า “โพระดก” และคําว่า “นก
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กินผลไม้ มีหลายชนิด เช่นโพระดกคอสีฟ้า โพระดกคางแดง.(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 806) และ
เอี้ยงโครง” นกโพระดก คือ ชื่อวงศ์นกชนิ ดหนึ่ ง ตัวป้ อม มีหลากสี ในตัวเดียวกัน ปากแหลมแข็ง

นกเอี้ยงโครง คือชื่อวงศ์นกชนิดหนึ่ง เรี ยกว่า นกเอี้ยงหรื อนกกิ ้ งโครง ตัวสี นาตาล
ํ้
หัวและคอสี ดาํ
ปากและขอบตาสีเหลือง,เอี้ยงหรื อเอี้ยงสาริ กาก็เรี ยก.(พจนานุ กรมมติชน, 2547: 869) และนกทั้ง
สองชนิดนี้ก็ชอบส่งเสียงร้องดังไปไกล เมื่อถึงฤดูผสมพันธ์ การใช้ชื่อนกโพระดกและนกเอี้ยงโครง
เปรี ยบเทียบนักแสดงชายเป็ นนกซึ่งเป็ นสัตว์ปีกที่มีขนาดเล็กแล้วเมื่อบินออกจากรังมายังถิ่ นอื่นๆ
แล้วแสดงกิริยาลําพอง อวดดีในพื้นที่ต่างถิ่ นอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับรั งจากข้อความเตือนที่ว่า
“อย่าทําลําพองโผผิน พลัดตนหล่นดินเดี๋ยวไม่ได้บินกลับดง” และจากตัวอย่าง(3) พบคําว่า “ตะเข้”
หรื อ“จระเข้” ซึ่งจระเข้คือ สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ในวงศ์ Crocodylidae อาศัยบริ เวณป่ าริ มนํ้ า
หนังเป็ นเกล็ดแข็ง ปากยาวและปลายปากนูนสูงขึ้นเป็ นช่องเปิ ดของรู จมูก เรี ยกว่า ก้อนขี้หมา หาง
แบนยาวใช้ โ บกว่ า ยนํ้ า มัก หากิ น ในนํ้ า ซึ่ งเรี ยกอี ก ชื่ อ ว่ า ตะเข้ หรื อ อ้า ยเข้ ก็ ใ ช้ เ รี ยก.
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 290) โดยนําคําว่า “ตะเข้”มาใช้เรี ยกแทนนักแสดงฝ่ ายชายซึ่งเป็ นสัตว์
ประเภทสัตว์เลื้อยคลานที่มีลกั ษณะลําตัวประเภทเดียวกับ “ตัวเหี้ย” และ “ตัวตะกวด” แต่ตวั เหี้ยและ
ตัว ตะกวดจะมีขนาดลําตัว เล็กกว่า จระเข้ การนําชื่ อสัตว์มาเปรี ยบเป็ นนัก แสดงฝ่ ายชาย เพื่อสื่ อ
ความหมายใหม่ในลักษณะการต่อว่า ด้วยเหตุที่คนไทยเชื่อว่า หากสัตว์ประเภทนี้ ข้ ึนเรื อนใครแล้ว
จะเกิดความอัปมงคลขึ้น(รุ่ งอรุ ณ ฑีฆชุณหเถียร, 2529: 112)
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2. การใช้ อุปลักษณ์ โดยนัยเพื่อต้ องการเรีย กขานแม่ เพลง จาก
การศึกษาพบว่าอุปลักษณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยคําว่า “แม่”แล้ว มีคาํ ขยายความได้แก่คาํ ว่า
แม่ช่อเรณู แม่นิ่ มอนงค์ แม่เนื้ ออุ่นบุ ญชู แม่ด ารา แม่โฉมศรี แม่จ อมขวัญ แม่แพรศรี จนั ทร์ แม่
ใบบัวบก แม่นกหัวขวาน และแม่ยอดชู้ หรื ออาจจะไม่ข้ ึนต้นด้วยคําว่า “แม่” ได้แก่ คําว่า เนื้ อเย็น
การใช้อุปลักษณ์โดยนัยดังกล่าวส่วนใหญ่นกั แสดงชายใช้เพื่อต้องการเกี้ยวฝ่ ายหญิง เพื่อแสดงการ
ชื่นชม และเพื่อใช้แสดงการต่อว่าเมื่อฝ่ ายหญิงไม่สนใจฝ่ ายชาย ดังตัวอย่าง
(1) บทสร้อยเพลง:
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เฮฮาไม่น่าจะดู

ช่อมะไฟใบมะฝ่ อ

เสนาะจริ งหนอแม่ ช่อเรณู
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

(2) บทสร้อยเพลง:

มาประสบพบพา

แม่ ดาราตัวยง

สองแก้มแย้มยิ ้ ม

ดูจิ ้ มลิ ้ มแม่ นิ่มอนงค์

บทร้อง : แม่ เนื้ออุ่นบุญชูพี่อยากจะรู ้เรื่ องราว เธอมีคู่กนั มาหรื อเปล่าหรื อยังเป็ นสาวทั้งทรวดทรง
ดูสมส่ วนอ้วนปี๋ ดูราศีผุดผ่อง

ชั้นแรกประสบพบน้อง เล่นเอาสมองชักมึนงง
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

(3) บทร้อง: แม่คนนี้กย็ ยี วนชื่อศรี นวลหรื อเนื้อเย็น ดูผมแข็งเหมือนขนเม่นน่ากลัวคงเหม็นน่าดู
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัว อย่าง(2) ทั้งบทร้ องและบทสร้อยเพลง นัก แสดงชายใช้
อุปลักษณ์เมื่อต้องการใช้เรี ยกขานนักแสดงหญิงในลักษณะการกล่าวชม จากตัวอย่าง(1)พบการใช้
อุปลักษ์โดยนัยคําว่า “แม่เรณู ” กล่าวเปรี ยบเทียบแม่เพลงกับส่ วนประกอบของดอกไม้ว่าเป็ นคน
น่ารัก น่าทะนุถนอม และตัวอย่าง(2) พบการใช้อุปลักษณ์โดยนัยคําว่า “แม่ดารา” กล่าวเปรี ยบเทียบ
กับดาวสําหรับใช้เรี ยกผูแ้ สดงที่มีความสามารถทางการแสดง คําว่า “แม่นิ่ มอนงค์” และคําว่า “แม่
เนื้ออุ่นบุญชู” กล่าวเปรี ยบเทียบแม่เพลงกับร่ างกายว่าเป็ นคนที่ร่างกายนุ่มนิ่ ม มีผวิ เนื้ออุ่นซึ่งน่าดูแล
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ส่วนตัวอย่าง(3) พบการใช้อุปลักษณ์ โดยนัยคําว่า “เนื้ อเย็น” กล่าวเปรี ยบเทียบกับร่ างกายซึ่งจาก
บริ บทมีความหมายเชิงประชดประชัน เพื่อต้องการต่อว่านักแสดงหญิง
(4) บทร้อง: พูดถึงจังหวะวาตูซี่พี่ต๋อยนี้แกแชมเปี้ ยน ขนาดหนุ่มหนุ่ มเซี ยนเซี ยนนี่ยงั เฆี่ยนแกไม่ลง
เดี๋ยวนี้เขาได้จงั หวะใหม่เธอรู ้ไหมแม่ จอมขวัญ ของไวพจน์เพชรสุ วรรณคือสาละวันเตี้ยลง
(งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ)

จากตัวอย่าง(4) นักแสดงหญิงใช้อุปลักษณ์ โดยนัย เพื่อต้องการ
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กล่าวถึงนักแสดงหญิงด้วยกันในลักษณะยกย่องพบคําว่า “แม่จอมขวัญ” กล่าวเปรี ยบเทียบว่าเป็ น

2.2.3 การใช้ อ้างถึง
ชุมสาย สุ วรรณชมภู (2553: 56) ได้ให้ค วามหมาย การอ้างถึง(allusion)ว่า “คื อ
การอ้ างถึงหรื อการท้ าวความ กล่าวคือการอ้ างอิงถึงบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ในวรรณคดีอื่นๆ” ใน
การแสดงลําตัดพบ การอ้างถึงตัว ละครหญิ ง และชายในวรรณคดี และนิ ทานพื้น บ้าน มีก ารยก
เรื่ องราวบางส่วนของตัวละครมาเป็ นอุทาหรณ์สอนผูช้ ายและผูห้ ญิง เพื่อเป็ นอุทาหรณ์ แก่ผชู้ มการ
แสดง และให้แง่คิดเชิงสัง่ สอนผูช้ ายในเรื่ องการเลือกภรรยาที่ไม่ดีและดี และยังสอนผูห้ ญิงว่าควร
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพ จึงจะทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข ตัวละครหญิงที่อา้ งถึง
เป็ นภรรยาไม่ดีได้แก่ นางกากี นางเมรี นางโมรา นางวันทอง และตัวละครหญิงที่เป็ นภรรยาที่ดี คือ
นางรจนา ดังตัวอย่าง
(1) บทร้อง: ผูช้ ายมีสิทธิ
ตามวรรณคดี

อย่าคิดสั้นสั้น

หาเมียเชื่อมัน่

ตามวรรณคดี

เขามีหลายอย่าง

อย่าหาคู่สร้าง

เหมือนนางกากี

ท่านท้าวพรหมทัต ต้องมาตัดสัมพันธ์ ครุ ฑาพาทัน

เย้ยหยันอัปปรี ย ์

เจ้าครุ ฑรอบคอบ ผัวชอบสกา

หาญหักลักพา

ภรรยาเขาหนี

ภรรยากากี

ก็มีสันดาน

ครุ ฑาพาผ่าน

วิมานฉิ มพลี

ถ้าได้คู่สร้าง

เหมือนดังที่ว่า

ต้องเช็ดนํ้ าตา

ภรรยาเขาหนี
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)
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จากตัวอย่าง(1) ตัวละครหญิงที่อา้ งถึงเป็ นภรรยาไม่ดี คือ นางกากี ในเรื่ องกากี มา
เป็ นอุทาหรณ์ ผหู้ ญิงที่มีจิต ใจไม่หนัก แน่ น ทําให้ต ้องตกเป็ นภรรยาของคนอื่น แต่เนื้ อหาก็มิได้
ตําหนิเฉพาะผูห้ ญิง ยังตําหนิฝ่ายชายคือ ท้าวพรหมทัต ที่ มีจิตใจไม่หนักแน่ นและไม่เอาใจใส่ ดูแล
นางกากีเท่าที่ควร เพราะห่วงแต่การชอบเล่นสกา ส่ วนพญาครุ ฑก็มีนิสัยไม่ดีลกั พาภรรยาของคน
อื่นมาเป็ นของตัวซึ่งเป็ นการประพฤติผิดศีลข้อ 3 จากการอ้างถึงเรื่ องราวของตัวละครที่ผชู้ มการ
แสดงอาจจะเคยได้ยนิ ได้ฟัง ประกอบกับพ่อเพลงแม่เพลง เลือกลักษณะของ กลอนโขยกที่จาํ นวน
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คําแต่ละวรรคสั้น จังหวะขับร้องก็กระชับ และมีทาํ นองที่ใช้เครื่ องดนตรี ใช้ประกอบจังหวะ จึงทํา

(2) บทร้อง: ถ้าได้สมหวังอย่างว่าแม่ รจนาเนื้อเหลือง ถึงถูกขับออกจากเมืองถอดรู ปได้เรื่ องทั้งตาปี
ถึงเราจะเป็ นเงาะป่ าแม่ รจนาก็ไม่ขดั

แม่โฉมสอางค์นางกษัตริ ยย์ งั ปรนิบตั ิสามี

ขอวิงวอนตอนสุ ดท้ายเพื่อเพื่อนชายทุกทุกท่าน จะหาคู่อยูร่ ่ วมกันเลือกตามวรรณคดี
(งานเทศกาลลอยกระทง จ.ชลบุรี)

จากตัวอย่าง(2) ตัวละครหญิงที่อา้ งถึงคือ นางรจนา เป็ นตัวอย่างของผูห้ ญิงที่ผชู้ าย
ควรจะเลือกมาเป็ นภรรยา ซึ่งเป็ นผูห้ ญิงที่ไม่มองคนที่รูปร่ างหน้าตา นางดูแลปรนนิ บตั ิสามีเป็ น
อย่างดี และตอนสุดท้ายยังเน้นยํ้ าให้ผฟู้ ังที่เป็ นผูช้ ายเลือกภรรยาอย่างตัวละครหญิงในวรรณคดี
อนึ่งการยกตัวอย่างวรรณคดี แสดงให้เห็นถึงการนําความรู้ทางวรรณคดีมาปรับใช้
กับแสดงลําตัด เพื่อสอดแทรกแง่ คิดคติเตือนใจจากการยกตัวอย่างเรื่ องราวที่เป็ นอุทาหรณ์ ทําให้
ผูฟ้ ังเห็นได้ชดั แจ้งยิง่ ขึ้น
จากการศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในการแสดงลําตัด จะเห็นได้ว่า การแสดงลําตัดจะ
เน้นการขับร้องเป็ นรู ปแบบการดําเนิ นการแสดงส่ วนใหญ่ จึงทําให้ภาษาที่ใช้ในการขับร้องนั้น มี
รายละเอียดของลักษณะการใช้ภาษามากกว่าการพูด โดยเฉพาะกลอนประเภทต่างๆที่ การแสดง
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ลําตัดนํามาใช้ขบั ร้องในเพลงต่างๆ กลอนที่ใช้ในเพลงลําตัดและเพลงพื้นบ้านก็มีฉันทลักษณ์บาง
ประการที่ เหมือนและแตกต่างกัน ทําให้นักแสดงรวมทั้งผูช้ มการแสดงสามารถเข้าใจเนื้ อหาที่
ปรากฏในกลอนประเภทต่างๆได้ง่ายขึ้ นและไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังทําให้เห็ นถึงการคิด ประดิ ษ ฐ์
กลอนหัว เดี ย วให้เป็ นกลอนที่ มีลกั ษณะเฉพาะของตนได้แก่ กลอนเพลงลําตัด ที่ ประกอบด้ว ย
กลอนเดินสิบ กลอนเดินแปด กลอนโขยก และกลอนต่อ โดยเฉพาะกลอนเดินสิบที่มีการใช้จาํ นวน
คําในแต่ละวรรคมากที่สุดสามารถบรรจุคาํ ได้มากกว่า 10 ขึ้นไป รวมทั้งกลอนเพลงพื้นบ้านต่างๆ
ได้แก่ กลอนเพลงพวงมาลัย กลอนเพลงฉ่ อย และกลอนเพลงอี แซว นอกจากนี้ ยังนํา รู ปแบบ
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ตาม กลอนประเภทต่างๆที
ส่พบใช้ในการแสดงลําตัดก็สามารถปรั

ฉันทลักษณ์ของกลอนสุ ภาพมาใช้ขบั ร้องเป็ นกลอนเพลงไทยเดิมและกลอนเพลงแหล่ อย่างไรก็
และการรั บ ส่ งสัมผัส ผูข้ บั ร้ องก็สามารถใช้ก ลอนเหล่านี้ ร่ วมกัน ได้ สอดคล้องกับ คํากล่าวของ
สุกญั ญา สุจฉายา(2548)กล่าวถึง การใช้กลอนหัวเดียวสามารถใช้ร้องกลอนเพลงอื่นๆได้ เพียงแต่
จับจังหวะของการกลอนแต่ละเพลงก็สามารถแตกเพลงหรื อต่อเพลงได้เกือบทุกเพลง
ลักษณะการใช้ภาษาทั้งด้านคําและการใช้ภาพพจน์ พบว่าการขับร้องนั้นกลอนเพลง
ลําตัดจะนิยมใช้ภาษาที่เน้นความไพเราะทั้งเสี ยงและความหมาย จังหวะ และความสละสลวยของ
ถ้อยคํา ทั้งการใช้คาํ สัมผัส คําซํ้ า คําซ้อน การซํ้ าคํา การซํ้ าข้อความ การใช้อุปมา การใช้อุปลักษณ์
และการอ้างถึง เพื่อจะได้นาํ เสนอรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับผูช้ มโดยตรง ทั้งการอวยพร การ
ทักทาย การแนะนํา เป็ นต้น อีกทั้งกลอนเพลงลําตัดสามารถใส่ รายละเอียดของเนื้ อหาได้มากกว่า
โดยเฉพาะกลอนเดินสิบ
ส่ ว นกลอนเพลงพื้นบ้านอื่นๆ นอกจากความสละสลวยของการใช้คาํ ต่ างๆแล้ว ยัง
สอดแทรกการใช้คาํ สองแง่สองง่าม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ มความขบขันและความสนุ กสนานผนวกกับเรื่ อง
เพศ ร่ วมด้วยการใช้เครื่ องดนตรี ประกอบการขับร้อง อีกทั้งยังเปิ ดโอกาสให้ผชู้ มการแสดงได้มีส่วน
ร่ วมกับการแสดงจากเทคนิควิธีการใช้คาํ สองแง่สองง่าม ยิง่ ทําให้การแสดงลําตัดสนุกสนานยิง่ ขึ้น
อนึ่ง จากการศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในการแสดงลําตัด พบว่าการแสดงลําตัดนั้นมี
การใช้วิธีการซํ้ าหลายวิธี ทั้งการใช้คาํ ซํ้ า การซํ้ าคําและการซํ้ าข้อความ วิธีการซํ้ าดังกล่าว เพื่อแสดง
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ให้เห็ นถึงการใช้ปฏิภาณไหวพริ บอันฉับไวในการโต้ตอบของพ่อเพลงและแม่เพลง ที่ สามารถ
นําเอาถ้อยคําหรื อข้อความที่พ่อเพลงหรื อแม่เพลงอีกฝ่ ายร้ องส่ งมาเรี ยบเรี ยงใหม่ แล้วแก้ไขหรื อ
เปลี่ยนคําใหม่บางคําเป็ นบทร้องของตนเอง ทําให้ผชู้ มการแสดงรู้สึกเหมือนพ่อเพลงและแม่เพลง
กําลังขับร้องแบบด้นกลอนสดโต้ตอบกัน นอกจากนี้ ย งั แสดงให้เห็นถึงความงามทางวรรณศิลป์
แม้ว่าจะมีการใช้คาํ หยาบ คําสองแง่สองง่าม แต่ภาษาที่ใช้ก็ยงั มีการใช้คาํ สัมผัสคล้องจองกัน มีการ
ใช้ภาพพจน์
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ศึกษาลักษณะการสื่อสารการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะ ศึกษาตามกรอบ
การวิ เ คราะห์ ข องทฤษฎี ช าติ พ ัน ธุ์ว รรณนาแห่ ง การสื่ อ สารของไฮมส์ แ ละซาวิ ล ล์ -ทรอยก์
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด โดยศึกษา
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ส สื่อสารการแสดงลําตัด สมมุติฐานในการศึกษาครั้งนี้คือ 1) การ
วิเคราะห์การใช้ภาษาในสถานการณ์
รู ปแบบและองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่ างๆในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด และ

แสดงลํา ตัด เป็ นสถานการณ์ สื่ อ สารที่ ประกอบด้ว ยเหตุ ก ารณ์ สื่ อสารหลายเหตุ ก ารณ์ ที่ มีก าร

เรี ยงลําดับเป็ นระบบ 2)เหตุ การณ์สื่อสารในการแสดงลําตัด แต่ละเหตุ ก ารณ์ มีองค์ประกอบ 10
ประการ ได้แก่ ชนิดของเหตุการณ์ หัวข้อ วัตถุประสงค์ เวลา-สถานที่ ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ รู ปแบบการ
สื่อสาร เนื้อหาการสื่อสาร ลําดับวัจนกรรม กฎการปฏิสมั พันธ์และบรรทัดฐานของการตีความ และ
3)สถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัดส่วนใหญ่เป็ นวัจนกรรมการต่อว่า
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะ จากการแสดงสดตามสถานที่ต่างๆ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จํานวนทั้งสิ ้ น 5 ครั้ง ด้วยการ
บันทึกเสียงและภาพการแสดงแล้วนําข้อมูลการดังกล่าวมาถอดเป็ นตัวอักษรตามภาพและเสี ยงที่ได้
จากการบันทึก และวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสาร
1. สรุ ปผลการศึกษา
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า การแสดง
ลํา ตัด ของคณะหวัง เต๊ ะ เป็ นสถานการณ์ สื่ อสารการแสดงประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง มี โ ครงสร้ า งของ
สถานการณ์สื่อสารประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารย่อยและเหตุการณ์สื่อสารหลักหลายเหตุการณ์ที่มี
การเรี ยงลําดับเป็ นขั้นตอนอย่างชัดเจน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมุติฐานของการศึกษาข้อที่
241

242
1 คือ “การแสดงลําตัดเป็ นสถานการณ์สื่อสารที่ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารหลายเหตุการณ์ที่มี
การเรี ยงเป็ นระบบ”
เกณฑ์ที่ผวู้ ิจยั ใช้จาํ แนกเหตุการณ์สื่อสารมีจาํ นวน 3 เกณฑ์ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของ
การสื่อสาร เนื้อหาของการสื่อสารและผูร้ ่ วมเหตุการณ์หลัก พบว่าการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะ
ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารย่อยจํานวนทั้งสิ ้ น 25 เหตุการณ์เรี ยงเป็ นลําดับชัดเจน ได้แก่ (1)การ
โหมโรงกลองรํามะนา(2)การร้องเกริ่ นหน้ากลอง (3)นักแสดงฝ่ ายชาย1ร้องออกตัว(4)นักแสดงฝ่ าย
ชาย2ร้องออกตัว (5)นักแสดงฝ่ ายชาย3ร้องออกตัว (6)การร้องลอยลง(7)นักแสดงฝ่ ายหญิง1ร้องออก
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ออกตัว (11)นักแสดงฝ่ ายหญิ
ส ง ร้องออกตัว (12)นักแสดงฝ่าายหญิง ง ร้องออกตัว (13)นักแสดงฝ่ าย

ตัว (8)นักแสดงฝ่ ายหญิง2ร้องออกตัว (9)นักแสดงฝ่ ายหญิง3ร้องออกตัว(10)นักแสดงฝ่ ายหญิง4ร้อง
5

6

หญิง7ร้องออกตัว (14)การร้องแหล่อวยพร (15)การร้องกระทบกระเทียบ,(16)การร้องเกี้ยว (17)การ
ร้องแก้เกี้ยว (18)การร้องว่า (19)การร้องว่าตอบ (20)การร้องด่า (21)การร้องด่าตอบ (22)การร้อง
โต้ตอบผูกเรื่ อง (23)การร้ องกลอนต่อเบ็ด เตล็ด (24)การร้องหรื อกล่า วจบ และ(25)การตีก ลอง
รํามะนาจบ เมื่อพิจารณารายละเอียดของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆพบว่า การแสดงลําตัดมีวางลําดับ
บทบาทของผูแ้ สดงเป็ นลําดับตายตัว และมีการวางลําดับเนื้ อหาเป็ นระบบชัดเจนต่อเนื่ องกัน แต่ก็
สามารถยืดหยุน่ หรื อตัดทอนเหตุการณ์สื่อสารต่างๆได้
อย่างไรก็ต าม เหตุ การณ์ สื่อสารต่ างๆทั้ง 25 เหตุก ารณ์ มีเหตุ การณ์ สื่อสารที่ จ ะต้อง
เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเกิดสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด ได้แก่ การโหมโรงกลองรํามะนา การร้อง
เกริ่ นหน้ากลอง การร้องออกตัวของนักแสดง การร้องเกี้ยว การร้องแก้เกี้ยว การร้องผูกเรื่ อง และจบ
การแสดง
อนึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะวัตถุประสงค์หลักของการสื่ อสารเป็ นเกณฑ์ สามารถจัดรวม
เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารที่ มี ล ัก ษณะซํ้ ากัน และมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ หมื อ นกัน ทั้ง 25 เหตุ ก ารณ์ ร วมเป็ น
เหตุการณ์สื่อสารหลักที่ใช้แสดงลําตัดจํานวน 6 เหตุการณ์สื่อสาร ได้แก่ (1)เหตุการณ์สื่อสารการ
โหมโรงกลองรํามะนา (2)เหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ่ นหน้ากลอง (3)เหตุการณ์สื่อสารการร้อง
ออกตัว (4)เหตุ ก ารณ์ สื่อ สารการร้ องแหล่ อ วยพร (5)เหตุ ก ารณ์ สื่ อสารการร้ อ งตอบโต้ และ
(6)เหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเหตุการณ์สื่อสารการร้องแหล่อวยพร
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อาจจะไม่เกิด ขึ้น ทุก ครั้ ง แต่ ถือว่ามีความสําคัญเพราะมีวตั ถุประสงค์ของการแสดงหลักคื อการ
อวยพร อีกทั้งยังเป็ นลําดับการแสดงที่หวั หน้าคณะให้ความสําคัญกับการแสดงลําตัด
ผูว้ ิจยั นําเหตุการณ์สื่อสารหลักทั้ง 6 เหตุการณ์มาศึกษารู ปแบบและองค์ประกอบของ
เหตุการณ์สื่อสารต่างๆในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ข้อที่ 2 คื อ “เหตุก ารณ์สื่อสารในการแสดงลําตัดแต่ละเหตุ การณ์สื่อสารมีองค์ประกอบครบ 10
ประการ ได้แก่ ชนิ ดของเหตุ การณ์ หัว ข้อ วัตถุประสงค์ กาลเทศะ ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ รู ปแบบการ
สื่ อสาร เนื้ อหาการสื่ อสาร ลําดับวัจ นกรรม กฏการปฎิสัมพันธ์และบรรทัดฐานของการตีความ”
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1. องค์ปส
ระกอบที่มลี กั ษณะคงที่ทุกเหตุการณ์สื่อสาร ได้แก่ กาลเทศะ ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ และ

สามารถจัดกลุ่มรู ปแบบองค์ประกอบ 10 ประการของซาวิลล์-ทรอยก์ ออกเป็ น 3 ลักษณะดังนี้
กฎการปฏิสมั พันธ์ เหตุการณ์สื่อสารในการแสดงลําตัดนั้นทุกเหตุการณ์ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

1.1. กาลเทศะ ทุกเหตุการณ์สื่อสารจะเกิดขึ้นตามวันและเวลาที่เจ้าภาพ
กําหนด จะมีการปลูกสร้างเวทีการแสดงของคณะ หรื ออาจจะใช้เวทีของทางคณะเจ้าภาพ
1.2 ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ ทุกเหตุการณ์สื่อสารประกอบด้วยบุคคล2 กลุ่ม คือ
กลุ่มนักแสดงกับกลุ่มผูช้ มการแสดง กลุ่มนักแสดงประกอบด้วยกลุ่มนักแสดงชายและนักแสดง
หญิง ซึ่งนักแสดงทุกคนจะต้องทําหน้าที่เป็ นนักแสดงหลัก และลูกคู่ร้องรับ และกลุ่มนักดนตรี จะ
ทําหน้าที่ ตีเครื่ องประกอบจังหวะสําคัญคือกลองรํามะนาจํานวน 4ใบซึ่งจะทําหน้าที่แสดงตาม
บทบาทที่ตนได้รับอยูบ่ นเวทีการแสดง และกลุ่มผูช้ มการแสดงทําหน้าที่รับชมการแสดงลําตัดอยู่
บริ เวณหน้าเวทีการแสดง
1.3 กฏการปฏิสมั พันธ์ของกลุ่มนักแสดงที่สาํ คัญคือนักแสดงต้องเชื่อฟัง
และปฏิบตั ิตามหัวหน้าคณะ กลุ่มนักแสดงมีพ้ืนที่ประจําของตนบนเวทีการแสดง กลุ่มนักแสดงทุก
คนต้องรู้จกั บทบาทหน้าที่ในการแสดงของตนในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารนั้น และนักแสดงสามารถ
ใช้คาํ และกิริยาต้องห้ามในการแสดงบนเวทีได้ กฏการปฏิสัมพันธ์ของนัก ดนตรี กบั นักแสดงที่
สําคัญคือนักดนตรี ตอ้ งตีกลองรํามะนาก่อนการแสดงลําตัดจึงจะเริ่ มต้นได้ และกฎการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักแสดงกับผูช้ มสามารถ นักแสดงต้องยกย่องให้เกียรติและแสดงความสนิ ทสนมกับผูช้ ม
และผูช้ มการแสดงสามารถมีส่วนร่ ว มกับการแสดงบนเวที ได้ ได้แก่ การปรบมือ การส่ งเสี ยง
หัวเราะ หรื อการมีส่วนร่ วมลุกขึ้นร้องรํา เป็ นต้น
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2. องค์ประกอบที่มลี กั ษณะร่ วมกันบางเหตุการณ์สื่อสารได้แก่ ชนิดของเหตุการณ์
รู ปแบบการสื่อสาร บรรทัดฐานของการตีความและลําดับวัจนกรรม สรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ชนิดของเหตุการณ์ ชนิ ดของเหตุการณ์ มี 2 ชนิ ด คือ การประกาศ
และการแสดง
2.2 รู ปแบบการสื่อสาร รู ป แบบการสื่ อสารสําหรั บ ดําเนิ น การแสดง
ตั้งแต่ตน้ จนจบการแสดง มีท้ งั การใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษาสลับกันแสดง วัจ นภาษาที่ แสดง
ได้แก่ การขับร้องและการพูด การขับร้องเป็ นรู ปแบบที่ปรากฏใช้เกือบทุกเหตุการณ์สื่อสารยกเว้น
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ด้วยการท่องจํากลอนและมี
สดน้ กลอนสดแทรก เพลงที่ใช้ขบั าร้องงมี 3 ชนิด ได้แก่ เพลงลําตัด เพลง

เหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงกลองรํามะนา การขับร้องของนักแสดงนั้นเกิดจากวิธีการเตรี ยมพร้อม
พื้นบ้านและเพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้านที่ คณะหวังเต๊ะใช้แสดง คือ เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่ อยและ

เพลงอีแซว เทคนิ คหรื อวิธีการขับร้ องเฉพาะพบ 2 วิธี คือการร้ องแกมบังคับ และการหัก คอรอ
จังหวะ การใช้วจั นภาษาสื่อสารการแสดงพบใช้ต้ งั แต่เหตุการณ์สื่อสารการร้องเกริ่ นหน้ากลองซึ่ง
เหตุการณ์สื่อสารนี้พบการขับร้องเท่านั้น ส่วนเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว การร้องแหล่อวยพร
และการร้องตอบโต้พบใช้ท้ งั การขับร้องและการพูด และอวัจนภาษาที่พบคือการใช้ดนตรี การใช้
ท่ารําและการใช้กิริยาท่าท่างอื่นๆ เครื่ องดนตรี ที่ใช้สื่อสารการแสดง ได้แก่ กลองรํามะนา ฉิ่ ง กรับ
และกลองตะโพน โดยเฉพาะในเหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงกลองรํามะนาที่ จะใช้เสี ยงบรรเลง
ดนตรี เพียงอย่าง ส่วนเหตุการณ์สื่อสารอื่นๆจะใช้เสียงกลองรํามะนาประกอบการขับร้อง
ทั้งนี้ ลํา ดับการแสดงในแต่ ละเหตุ ก ารณ์ ย งั สอดคล้อ งกับ รู ป แบบการ
สื่อสารด้วยการใช้เพลงต่างๆในแต่ละลําดับ กล่าวคือ เพลงลําตัดจะใช้สาํ หรับดําเนิ นการแสดงใน
เหตุการณ์สื่อสารช่ว งแรก ตั้งแต่ การร้ องเกริ่ นหน้ากลอง เหตุก ารณ์สื่อสารการร้องออกตัว และ
เหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้ช่วงที่เป็ นเหตุการณ์สื่อสารย่อย ได้แก่การร้องเกี้ยว ร้องแก้เกี้ยว
ร้องว่า ร้องว่าตอบ ร้องด่า และร้องด่าตอบ ซึ่งเนื้ อหาของการสื่ อสารในเหตุการณ์สื่อสารหลักและ
เหตุการณ์สื่อสารย่อยดังกล่าว จะเป็ นเนื้อหาเบ็ดเตล็ดทัว่ ไปไม่มีการดําเนินเรื่ อง และในช่วงท้ายของ
การแสดงจะใช้เพลงพื้น บ้า นทั้ง เพลงฉ่ อยและเพลงอีแซว เนื่ อ งจากทั้งสองเพลงมีก ารดําเนิ น
เรื่ องราวสั้นเป็ นชุดๆ จึงทําให้นักแสดงสามารถโต้ตอบต่อกลอนตามท้องเรื่ องต่อไปเรื่ อยๆ อีกทั้ง
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สามารถสอดแทรกการใช้คาํ สองแง่สองง่ามได้ง่าย ประกอบกับเพลงขณะขับร้องจะมีเครื่ องดนตรี
ประกอบ เหมาะใช้แสดงการโต้ตอบสลับกันไปมา
2.3 บรรทัดฐานของการตีความ บรรทัดฐานของการตีความที่สาํ คัญคือ
การแสดงจะเกิดขึ้นหลังจากเสี ยงประโคมกลองรํามะนาจบลง การแสดงจะต้องมีการแสดงความ
เคารพผูม้ ีพระคุณก่อนแสดงอย่างอื่น การใช้ถอ้ ยคําแสดงเพื่อต่อว่า ทั้งคําหยาบคาย คําด่า คําเสี ยดสี
คําประชดประชัน คํากระทบกระเทียบหรื อคําสองแง่สองง่าม สามารถเกิดขึ้นได้ถา้ ใช้บนเวทีการ
แสดง

ลําก
ดับล
วัจนกรรมในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารนั้นมี
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ำ าดับวัจนกรรมไม่ได้ เหตุกาารณ์ง สื่อสารที่ลาํ ดับวัจนกรรมได้คือ
ทั้งที่ ลาํ ดับวัจ นกรรมได้ส
และลํ
2.4 ลําดับวัจนกรรม

เหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงกลองรํามะนา การร้องเกริ่ นหน้ากลอง การร้องแหล่อวยพรและการ

จบการแสดง เนื่องจากเป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่มีโครงสร้างการใช้วจั นภาษาโดยการขับร้องและการ
พูดไม่ซบั ซ้อนเหมือนเหตุการณ์สื่อสาร คือ การร้องออกตัวและการร้องตอบโต้ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์
สื่อสารที่มีโครงสร้างการใช้ภาษาโดยการขับร้องและการพูดที่ซบั ซ้อนและเนื้อหาของการสื่ อสารก็
มีหลากหลายมากกว่า จึงทําให้ลาํ ดับวัจนกรรมเลื่อนสลับกันไปมาไม่แน่ นอน แต่พบวัจกรรมหลัก
ในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัวพบวัจนกรรมหลัก4 วัจนกรรมได้แก่ การทักทาย การเชิญชวน
การขออภัย และการขอบคุณ และเหตุการณ์สื่อสารการร้องตอบโต้ พบวัจนกรรมหลักที่ปรากฏมาก
ที่สุด คือ การต่อว่า รองลงมา คือการเล่าเรื่ อง
ทั้ง นี้ วัจ นกรรมสื่ อ สารส่ ว นใหญ่ ที่ ป รากฏการเกิ ด ซํ้ ามากที่ สุ ด คื อ
วัจนกรรมการต่อว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 คือ “สถานการณ์สื่อสารการแสดง
ลําตัดส่วนใหญ่เป็ นวัจนกรรมการต่อว่า” วัจนกรรมการต่อว่าปรากฏใช้ในเหตุการณ์สื่อสารการร้อง
ตอบโต้มากที่สุด รองลงมาคือ เหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัว และการร้องแหล่อวยพร โดยเฉพาะ
ในเหตุ การณ์สื่อสารการร้องตอบโต้ เนื่ องจากเหตุการณ์ สื่อสารนี้ นักแสดงหญิ งและชายจะต้อง
สลับกันขับร้องด้วยถ้อยคําที่มีความหมายในแง่ลบ การสรรหาความไม่ดีของของอีกฝ่ ายมาต่อว่า
เมื่ออีกฝ่ ายถูกต่อว่ามาก็รู้สึกไม่พอใจจึงต้องสรรหาถ้อยคําที่สื่อความไม่ดีของอีกฝ่ ายมาโต้เช่นกัน
รวมทั้งถ้อยคําทํานองการเกี้ยวพาราสีและถ้อยคําโวหารพาดพิงไปถึงเรื่ องเพศ ทําให้เห็นถึงปฎิภาณ
ไหวพริ บในการนําถ้อยคําดังกล่าวมาโต้ตอบกันได้อย่างสมจริ ง อาทิ ด่าก็ด่ากันจริ งๆ ผลักก็ผลักกัน
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จริ งๆ แต่สิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นคือการแสดง อีกทั้งวัจนกรรมการต่อว่า ยังเป็ นวัจนกรรมที่เร้าอารมณ์ผฟู้ ัง
เพราะผูฟ้ ังรู้สึกสนุกเมื่อนักแสดงโดนอีกฝ่ ายต่อว่า ซึ่งสอดคล้องกับกฎของการใช้ภาษาถ้อยคําเพื่อ
แสดงการต่อว่าจะเกิดขึ้นบนเวทีการแสดงเท่านั้น นักแสดงที่แสดงก็สามารถนําถ้อยคําเหล่านั้นมา
ใช้ในทางสร้างสรรค์ ผูช้ มจึงไม่ถือโทษโกรธนักแสดง
3. องค์ ป ระกอบที่มีลัก ษณะแตกต่ า งกัน แต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ สื่อ สาร ได้แ ก่ หัว ข้อ
วัตถุประสงค์และเนื้อหาของการสื่อสาร สรุ ปได้ดงั นี้

หัสว ข้มอ เริุด่ มตั
้ งแต่ การประกาศเริ่ มแสดง การสดุ ดี
อ
ก
ห
ลางการตอบโต้และการประกาศจบ
ก
ั
น
ำ
พระมหากษัตริ ย ์ การออกมาแสดงตั
ว
ของนั
ก
แสดง
การอวยพร
ส
3.1 หัวข้อ

3.2 วัตถุประสงค์

วัต ถุประสงค์เริ่ มตั้งแต่ เพื่ อเริ่ มต้น การแสดง

เพื่อเกริ่ นนําการแสดง เพื่อแสดงตัวนักแสดงทุกคน เพื่ออวยพรผูช้ ม เพื่อเชิญชวนนักแสดงด้วยกัน
เองออกมาร้องว่ากลอนโต้ตอบกันและเพื่อแจ้งผูช้ มการแสดงว่าจบการแสดง
3.3. เนื้อหาของการสื่อสาร

เนื้ อหาของการสื่ อสาร เริ่ มตั้ งแต่

เสี ย งเพลงบรรเลงเป็ นทํานองออกภาษา ถ้อยคํากล่าวสดุ ดีพระมหากษัต ริ ย ์ การทัก ทายด้วยการ
แนะนําตัวเองของนักแสดงเป็ นหลัก การอวยพรผูช้ ม เกี่ยวกับการแสดงความรักของชายหญิง และ
การกล่าวอําลาผูช้ ม
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ลกั ษณะการใช้ภาษาในการแสดงลําตัดมีท้ งั การพูดและการขับร้อง การ
ขับร้องเพลงที่ใช้แสดงลําตัดทั้งเพลงลําตัดและเพลงพื้นบ้านแต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทกลอน2
ประเภท คือกลอนหัวเดียวและกลอนสุ ภาพ กลอนหัวเดียวแบ่งออกเป็ นกลอนหัวเดียวลําตัดและ
กลอนหัวเดียวเพลงพื้นบ้าน กลอนหัวเดียวลําตัดที่เป็ นลักษณะเฉพาะคือ กลอนเดินสิ บ กลอนเดิน
แปด และกลอนโขยก พบปรากฏใช้ในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัวและการร้องตอบโต้ช่ว ง
เหตุการณ์สื่อสารย่อยการร้องเกี้ยว การร้องแก้เกี้ยว การร้องว่า การร้องว่าตอบ การร้องด่าและการ
ร้องด่าตอบ อีกทั้งกลอนเดินสิบเป็ นกลอนที่มีจาํ นวนคํามากที่สุด ส่วนกลอนสุ ภาพจะใช้ขบั ร้องใน
เพลงไทยเดิมและเพลงแหล่
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ลักษณะการใช้คาํ ได้แก่ การใช้คาํ สัมผัส การซํ้ าคํา การซํ้ าข้อความ การใช้คาํ ซํ้ า การใช้
คําซ้อน การใช้คาํ ภาษาต่างประเทศ การใช้คาํ สองแง่สองง่าม การใช้คาํ หยาบ การใช้คาํ ศัพท์เฉพาะ
และการสร้างคําศัพท์ใหม่ โดยเฉพาะการใช้คาํ สองแง่ สองง่ามเพื่อเลี่ยงคําเกี่ยวกับเรื่ องเพศพบ
วิธีการปรากฏคําสองแง่สองง่ามจํานวน 6 วิธี ได้แก่ การใช้สัญลักษณ์ การเลี่ยงคําแล้วหยุดด้วยวิธี
“หักคอรอจังหวะ” การใช้คาํ ผวน การใช้บริ บทเนื้ อหาที่มีความหมายสองแง่สองง่าม การใช้คาํ ที่มี
เสียงใกล้เคียงกับคําที่มีความหมายเกี่ยวกับเพศ และการใช้คาํ ศัพท์ชื่อโรคเพื่อสื่ อนัยเกี่ยวกับเรื่ อง
เพศ และลักษณะการใช้ภาพพจน์ได้แก่ การใช้อุปมา การใช้อุปลักษณ์ และการอ้างถึง โดยเฉพาะ
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ลักษณะของการต่อว่าเป็ นสส่วนใหญ่

การใช้อุปลักษณ์พบการใช้อุปลักษณ์โดยนัยเพื่อใช้เรี ยกขานพ่อเพลงและแม่เพลง เพื่อสื่ อความใน
ทั้งนี้ จากการศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในการแสดงลําตัดแสดงให้เห็ นถึง ความคิ ด

สร้ างสรรค์ทางภาษาของคณะหวังเต๊ะ โดยเฉพาะวิธีก ารใช้ค าํ สองแง่ สองง่ าม ที่ มีวิธีก ารใช้ค าํ
ดังกล่าวหลายวิธี รวมทั้งการใช้วิธีการซํ้ า ทั้งคําซํ้ า การซํ้ าคํา และการซํ้ าข้อความ สําหรับใช้ในการ
โต้ตอบกันได้อย่างทันท่วงที เมื่อฝ่ ายหนึ่งร้องกลอนมา อีกฝ่ ายก็จะร้องกลอนแล้วแก้กลับโดยอาศัย
วิธีการซํ้ าเนื้อเดิมแล้วเปลี่ยนหรื อแก้ไขคําใหม่และมีความหมายใหม่บางถ้อยคํา
2. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาการข้อมูลการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะในปั จจุบนั โดยใช้แนวคิ ด
ทฤษฎีชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสาร มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
2.1 การแสดงลํา ตัด มีก ารผสมผสานการแสดงออกทางศิ ล ปะหลายแขนงทั้ ง
วรรณศิ ล ป์ นาฏศิ ลป์ และคีตศิ ล ป์ ทําให้เห็ น ถึงการแสดงที่ ต ้องอาศัยศิลปะเกื้ อกูลกันประสาน
สอดคล้องกัน ทั้งการร้ อง การรํา และการใช้ด นตรี เพื่อให้การแสดงนั้น มีค วามสมบูร ณ์ ในการ
ถ่ายทอดสารไปยังผูช้ มการแสดง และผูช้ มการแสดงสามารถซึ มซับความบันเทิ งเพลิดเพลินทั้ง
ความคิดและอารมณ์ได้อย่างสุนทรี ต้ งั แต่ตน้ จนกระทัง่ จบการแสดง การแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะจึง
มีการใช้ศิลปะต่างๆทั้งวรรณศิลป์ นาฎศิลป์ และคีตศิลป์ กล่าวคือใช้วรรณศิลป์ ในการเขียนบทร้อง
เลือกใช้ถอ้ ยคําและภาพพจน์ นาฏศิลป์ คือการใช้ท่าทางการรําอ่อนช้อยสวยงามถูกต้องตามแบบของ
การแสดงลําตัด ที่เรี ยกว่า “การรําปักหลัก” และการใช้ท่ารําประกอบบทร้องทั้งท่าพนมมือ ท่าชี้นิ้ ว
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และคีตศิลป์ มีท้ งั การใช้เครื่ องดนตรี ได้แก่ การตีกลองรํามะนา ฉิ่ ง กรับ รวมทั้งกลองตะโพน และ
การปรบมือ ประกอบและไม่ประกอบการขับร้องทํานองเพลงต่างๆ การสอดประสานกันของศิลปะ
ทั้ง 3 แขนงดังกล่าวอาจใช้พร้อมกันครบทั้ง 3 แขนง หรื อใช้สลับกัน หรื อใช้ศิลปะแขนงใดแขนง
หนึ่งแสดงเพียงอย่างเดียว อาทิ ใช้คีตศิลป์ บรรเลงเป็ นทํานองเพลงต่างๆเพียงอย่างเดียว ดังปรากฏ
ใช้ในเหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงกลองรํามะนาสําหรับเริ่ มต้นการแสดงลําตัด และการใช้ท้ งั การ
ร้อง การรําและดนตรี ประกอบในเหตุการณ์สื่อสารการร้องออกตัวที่นกั แสดงแต่ละคนออกมาแสดง
ทําให้การแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะน่าสนใจยิง่ ขึ้น
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2.2 การแสดงลํส
าตัด แม้ จะเป็ นการแสดงพืน้ บ้ านแต่ ก็มีระบบระเบียบลํา ดับขั้นตอนการ

แสดงอย่างชัดเจน ตั้งแต่ลาํ ดับขั้นเริ่ มแสดง ดําเนินแสดงและจบการแสดง แสดงให้เห็นว่าการแสดง
พื้นบ้านไทยมิได้ไร้ ระบบ แต่มีขนบและระบบที่ชดั เจนของการแสดงเหมือนกับการแสดงสากล
อย่างไรก็ตาม ลักษณะการแสดงลําตัดมีความเป็ นวัฒนธรรมไทยอยู่อย่างชัดเจน นั ่ นคือ การที่ผชู้ ม
การแสดงสามารถมีส่วนร่ วมกับการแสดงบนเวทีได้ ด้วยการพูดหยอกเย้า ช่วยลงคํากลอน ช่วยร้อง
รับบทลูกคู่ ซึ่งต่างจากการแสดงของตะวันตกอาทิ ละครเวที ละครบัลเล่ต์ ซึ่งผูช้ มการแสดงไม่มี
โอกาสที่จะมีส่วนร่ วมโต้ตอบกับนักแสดงโดยตรงขณะที่กาํ ลังแสดงบนเวทีได้ การแสดงลําตัดจึง
แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความประนีประนอมของไทยที่ไม่เคร่ งครัดจนเกินไปแต่ก็มิได้ไร้ระบบ
2.3 การแสดงลําตัดมีการปรับตัวบางประการเพือ่ ให้ สามารถดํารงอยู่ภายใต้กระแส
ความเป็ นสากล เนื่องจากปัจจุบนั มีสื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากยิง่ ขึ้นอาทิ โทรทัศน์ วิทยุ ทําให้ผชู้ ม
การแสดงสามารถสรรหาความบันเทิงได้ง่ายขึ้น ลําตัดคณะหวังเต๊ะจึงต้องมีการปรับตัว จากการ
สัมภาษณ์ หัว หน้าคณะคือ นางศรี นวล ขําอาจ(2554)ทําให้ทราบว่า การแสดงของคณะมีวิธีก าร
ปรับตัว ด้วยการปรับวิธีการแสดงและการปรับภาษา การปรับวิธีการแสดง ได้แก่ ประการแรกคือ
การให้นกั แสดงออกมาแสดงตัวพร้อมกันเป็ นหมู่ เพื่อเรี ยกร้องความสนใจจากผูช้ ม ประการที่สอง
คือ การปรับเพลงไหว้ครู และเพลงลาจากเดิมมีเนื้อร้องยาวหลายบทก็ปรับด้วยการไหว้ครู เหลือเพียง
2-3 บทและพูดอําลาแทนการขับร้อง ประการที่สามคือ การหยุดจังหวะความสนุกเมื่อใกล้หมดเวลา
ด้วยการหยุดเนื้อร้องที่กาํ ลังขับร้องให้เหมือนกับการแสดงยังไม่จบ เพื่อให้ผชู้ มรู้สึกว่ายังค้างความ
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สนุกก่อนที่จะเริ่ มรู้สึกเบื่อหน่าย ประการที่สี่คือการที่คณะหวังเต๊ะมีนกั แสดงวัยรุ่ นคือ นางสาวปาตี
นิมา และนักแสดงรุ่ นเยาว์คือน้องมายด์(ด.ญ.นพรัตน์ ศรี นิยม)ร่ วมแสดงลําตัด และการปรับภาษา
โดยการใช้ภาษาอังกฤษมาสอดแทรกทั้งในบทร้ องและบทพูด เพื่อสื่ อความหมายให้ชดั เจนและ
เข้าใจง่าย และเพื่อสร้างบทตลกเล็กๆน้อยๆจากการใช้ภาษาอังกฤษ งานวิจยั ของวาสนา ต้นสารี
(2532) ศึกษาการแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะจากแถบบันทึกเสี ยงในช่วงพ.ศ. 2525-2529 ทําให้ทราบ
ว่า ลําดับขั้นตอนการแสดงลําตัดเดิมจะ เริ่ มตั้งแต่ การโหมโรงกลองรํามะนา การร้องเกริ่ นหน้า
กลอง การร้องไหว้ค รู การร้องโต้ตอบ และการร้องอําลา ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการแสดงมากกว่า 3
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ก่อน และการร้องอําลาที่จสะมีบทร้องยาวหลายบท จนทําให้การแสดงเยิ่นเย้อ หากการแสดงลําตัด
ชัว่ โมง โดยเฉพาะการร้องไหว้ครู ซ่ึงพบว่านักแสดงฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงจะต้องสลับกันขับร้อง
ดําเนิ น ขั้น ตอนการแสดงเหมือนเดิ มก็อาจจะทําให้ผชู้ มการแสดงรู้ สึก เบื่ อหน่ าย ไม่ทัน ใจ ไม่

เหมือนกับการชมภาพยนต์ที่เสร็ จ สิ ้ นภายใน 2 ชัว่ โมง ดังนั้น จึงพบว่า การแสดงลําตัดของคณะ
หวังเต๊ะในช่วง พ.ศ. 2552-2553 ที่เป็ นข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาการแสดงเพียง 2-3 ชัว่ โมง
และมีการการปรับเปลี่ยนลําดับขั้นตอนการร้องไหว้ครู และการร้องอําลาให้ส้ นั กระชับยิง่ ขึ้น ทําให้
การแสดงไม่ยืด เยื้อ อีก ทั้งช่ ว งเวลาแสดงไม่เกิ น 24.00 น. ซึ่ งยังเป็ นช่ ว งเวลาที่ ผชู้ มการแสดง
สามารถนัง่ รับชมได้และไม่ดึกมากจนเกินเวลาพักผ่อนของผูช้ ม
แม้ว่าการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะ จะมีก ารปรั บเปลี่ยนบางประการ แต่ ก็มี
ลักษณะการแสดงบางอย่างที่ไม่ปรับเปลี่ยน เนื่องจากกลอนเพลงที่ใช้แสดงนั้นยังไม่เข้ากับยุคสมัย
เนื่องจากเป็ นบทร้องที่ท่องจําต่อๆกันมา อาทิ การพูดถึงการต้อนรับแขกด้วยการชวนกินหมาก การ
พูดถึงบ้านที่ปูพ้นื ด้วยไม้ไผ่ การกล่าวทักทายที่คนไทยพูดว่า “กินข้าวปลามาหรื อยัง” หรื อการพูด
ถึงอุบตั ิเหตุแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ซ่ึงเป็ นอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2533 เป็ นต้น จึงไม่
มีการสร้างสรรค์บทใหม่ หรื อเนื้ อหาใหม่ๆที่เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งอาจทําให้การแสดงลําตัดไม่
น่าสนใจเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม การใช้เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงถ้อยคําบางคําที่ในปัจจุบนั ไม่นิยมพูด
กันในชีวิตประจําวันเช่น เคหา สางเกศี ส่ องกายี เป็ นต้น ก็แสดงให้เห็นถึงการอนุ รักษ์วฒั นธรรม
ไทย และคณะหวังเต๊ะมีแนวคิดในการอนุรักษ์การแสดงลําตัดแบบดั้งเดิม ด้วยการรักษาอาทิ ขนบ
การแสดง ลําดับขั้นตอนการแสดง การแต่งกาย การใช้ท่ารํา การใช้เครื่ องดนตรี และทํานองเพลง
ต่างๆไว้ เพื่อจะได้อนุ รั กษ์และคงเอกลักษณ์วฒั นธรรมการแสดงลําตัดให้ดาํ รงอยู่ภ ายใต้กระแส
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สังคมที่เปลี่ยนแปลง ทําให้ผชู้ มการแสดงได้รับทั้งความบันเทิง ความรู้ ความเข้าใจและรู้จกั การ
แสดงพื้นบ้านประเภทลําตัดมากยิง่ ขึ้น
จากการที่ ผวู้ ิจยั เดิ นทางไปชมการแสดงลําตัดทั้ง 5 ครั้ ง เป็ นที่น่ าห่ วงใยว่าการ
แสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะ อาจจะค่อยๆสูญหายไปจากสังคมไทย เพราะไม่ได้รับความนิ ยมจากผูช้ ม
อีกทั้งยังอาจทําให้หาชมการแสดงลําตัดได้ยาก หากต่อไปการแสดงลําตัดของคณะหวังเต๊ะยังคงใช้
บทร้ องเดิ มๆไม่ส ร้ า งสรรค์บ ทร้ อ งใหม่ หรื อเนื้ อ หาบทร้ องไม่ มีก ารสอดแทรกสภาพสัง คม
เศรษฐกิจ หรื อทันต่อเหตุการณ์ต่างๆในปั จจุบนั รวมทั้งทางด้านวรรณศิลป์ อย่างการใช้อุปมาและ
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อื่นๆที่สอดคล้องกับยุคสมัสยให้มากขึ้นยิง่ ขึ้น อนึ่ง สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ อาจจะ
อุปลักษณ์ ควรมีการสอดแทรกคําเปรี ยบเทียบพ่อเพลง แม่เพลงหรื อเนื้อหาเกี่ยวกับการอวยพรและ

ช่วยอนุ รักษ์การแสดงพื้นบ้านให้ดาํ รงอยู่ หากมีกลุ่มบุคคลทั้งหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

บุคคลที่สนใจช่วยกันและร่ วมกันสืบสานให้การแสดงลําตัดสามารถดํารงอยู่ภายใต้กระแสสังคมที่
เปลี่ยนแปลง
2.4 แม้ว่าการแสดงลําตัดคณะหวังเต๊ะจะใช้ กลอนเพลงที่ท่องจําต่อๆกันมา แต่ผ้ชู ม
การแสดงก็ยงั พึงพอใจกับการแสดงลําตัดอยู่ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการแสดงลําตัดบนเวทีมีลกั ษณะการ
แสดงที่เร้าอารมณ์ผชู้ ม ได้แก่ รู ปแบบการแสดงสมจริ ง จังหวะในการสื่อสารทั้งของกลุ่มผูแ้ สดงทั้ง
นักแสดงชายและหญิงและนักดนตรี ที่มีจงั หวะในการรับ-ส่ ง ความคิด เทคนิ คการหยุดจังหวะได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งการใช้ถอ้ ยคําภาษา คํากลอนบทร้ อง ลักษณะการใช้คาํ การใช้ภ าพพจน์
โดยเฉพาะถ้อยคําเพื่อแสดงการต่อว่า ที่ทาํ ให้ผชู้ มได้รับความสนุกสนานและพึงพอใจต่อการแสดง
ลําตัดคณะหวังเต๊ะมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะมีการใช้ถอ้ ยคําหยาบ คําสองแง่สองง่าม แต่ผชู้ มการแสดง
และกลุ่มนัก แสดงมีความรู้ความเข้าใจร่ วมกัน ว่าถ้อยคําดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น เพราะกฏของการใช้
ภาษาที่ เ กิ ด ขึ้ นบนเวที ผูช้ มก็ย งั พึง พอใจกับ การแสดง อีก ทั้งชื่ อ เสี ย งของหวังเต๊ ะ ที่ ก ลายเป็ น
สัญลัก ษณ์ ข องลําตัด ดังคํากล่ าว “ถ้านึ ก ถึง หวัง เต๊ะ ก็จ ะนึ ก ถึ งลําตัด ถ้านึ ก ถึงลําตัด ก็จ ะนึ ก ถึ ง
หวังเต๊ะ” ก็มีส่วนสําคัญที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผชู้ มการแสดง

251
2.5 จากการศึก ษาเรื่อ งลัก ษณะการใช้ คํา ในการแสดงลําตัด ผู้วิจัย พบคําบางคํา
เหมือนกับคําภาษามลายูและคิดว่าเป็ นคําเลียนเสียงภาษามลายู ถ้อยคําดังกล่าวนักแสดงใช้ขบั ร้อง
ในเพลงลําตัดในส่วนของบทสร้อยเพลง ดังนี้
(1) บทสร้อยเพลง: ยาบินติยายาบิ่นติยา

หนูมาให้ท่านชม

นิ ่ งนัง่ ฟังก่อนเชิญมาพักผ่อน เชิญท่านมาหย่อนอารมณ์
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(2) บทสร้อยเพลง: ตาต่ าลินตาลินลั้นลาปูเลาะแน
(3)บทสร้อยเพลง:

ส

เตลุมเตลุมสิ น่าน้ องเอ๋ ยยะลุมเตวา

แล้แลแลแลแล่แลแลอย่าหลงระเริ ง
เตลุมเตลุมสิ น่าน้ องเอ๋ ยยะลุมเตวา

ถ้าคนไหนไม่ช่วยเห็นจะต้องม้วยชีวา

จากการสัมภาษณ์ นัก แสดงที่ ผขู้ ับร้ อง นัก แสดงที่ มีค วามรู้ ภ าษามลายูบางคนและ
หัวหน้าคณะ เกี่ยวกับความหมายของถ้อยคําดังกล่าว พบว่าผูข้ บั ร้องเองไม่ทราบความหมายว่ามี
ความหมายว่าอย่างไร แล้วเป็ นคําภาษามลายูหรื อไม่ เนื่ องจากบทร้องดังกล่าวเป็ นบทร้องที่ใช้ขบั
ร้องสืบทอดต่อๆกันมา เมื่อผูว้ ิจยั ถ้อยคําดังกล่าวไปตรวจสอบพจนานุกรมไทย-มลายูและมลายู-ไทย
ก็ไม่พบถ้อยคําดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นพจนานุกรม ผูว้ ิจยั จึงนําถ้อยคําดังกล่าวตรวจสอบอีกครั้งกับผู้
ชํานาญภาษามลายู ผลของการตรวจสอบเหมือ นกัน คําดังกล่าวไม่ ใช่ ค าํ ภาษามลายู เป็ นการ
ดัด แปลงเสี ยงผิด เพี้ย นและไม่มีค วามหมาย ผูว้ ิ จ ัยจึ งคิ ด ว่า ถ้อยคําดังกล่าวเป็ นการสร้ างคํามา
เลียนเสียงภาษามลายู เนื่องจากการแสดงลําตัดดั้งเดิมนั้น ผูข้ บั ร้องจะขับร้องบทร้องเป็ นภาษามลายู
ที่เรี ยกการแสดงว่า “ละกู” จนกระทั ่ งการแสดงดังกล่าวแยกออกจากเป็ น 2 สาขา คือ สาขาหนึ่ ง
เป็ นฮันดาเลาะ คือการแสดงลิเกและอีกสาขาหนึ่งคือ ละกูเยาหรื อละกูยาว จึงมีการปรับเปลี่ยนบทที่
แสดงใช้ขบั ร้องเป็ นภาษาไทยทั้งหมด แม้ว่าบทร้องจะเปลี่ยนเป็ นภาษาไทยทั้งหมดแต่ลาํ ตัดก็ยงั คง
เค้าเสียงของภาษามลายู เพื่อแสดงให้เห็นต้นเค้าของการแสดงลําตัดนั้นเป็ นวัฒนธรรมชาวมลายู
2.6 ลักษณะการใช้ ถ้อยคําโต้ตอบกันในเชิงการเกีย้ วพาราสี และเชิงสั งวาสพาดพิง
ไปถึ ง เรื่ อ งเพศ สุ ก ัญ ญา ภัท ราชัย (2540)กล่ า วไว้ก ารใช้ถ ้อ ยคํา ดัง กล่ า วนั้ นเป็ นการขัด ต่ อ
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ขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคมไทย แต่กลับปรากฏเป็ นที่นิยมแพร่ หลายมากที่สุด งานวิจยั ฉบับ
นี้ผวู้ ิจยั พบว่า ลําตัดคณะหวังเต๊ะนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ถอ้ ยคําเชิงสังวาสที่กล่าวถึง
เรื่ องเพศอย่างตรงไปตรงมาเป็ นการใช้ค าํ สองแง่สองง่ามที่เลี่ยงการกล่า วถึงคําเกี่ยวเนื่ องกับเพศ
ตรงๆ ในงานวิจยั ฉบับนี้ พบว่ามีกลวิธีการใช้คาํ สองแง่สองง่ามหลายวิธี ทั้งการใช้คาํ ผวน การใช้
สัญลักษณ์ การใช้วิธีการกล่าวซํ้ าไปซํ้ ามาเพื่อจะสื่ อนัยคําเกี่ ยวกับเพศ การใช้เสี ยงของถ้อยคําที่
เกี่ยวกับเรื่ องเพศ หรื อการใช้เทคนิคการ “หักคอรอจังหวะ” ซึ่งเป็ นวิธีการหยุดจังหวะแล้วละคําที่
เกี่ยวกับเรื่ องเพศ ผูว้ ิจยั พบว่าล้วนเป็ นกลวิธีที่เปิ ดโอกาสให้ผฟู้ ังได้คิดเอง โดยอาศัยประสบการณ์
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ที่ลาํ ตัดคณะหวังเต๊ะยึดปฏิสบตั ิ ว่าถ้อยคําที่ใช้ตอ้ งไม่หยาบโลนและหยาบคายเกินไป เพราะหวังเต๊ะ

ภูมิความรู้เดิมของผูฟ้ ัง การใช้หลายกลวิธีของการใช้คาํ สองแง่สองง่ามนั้นสอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิ

ถือว่าเป็ นการไม่ให้เกียรติ ผฟู้ ัง อีกทั้งกลุ่มผูฟ้ ังในปั จจุ บนั นั้นมีหลากหลายมากยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะ
กลุ่มคนที่ได้รับการศึกษา การแสดงลําตัดจึงเน้นการให้เกียรติกลุ่มผูฟ้ ังด้วยการพยายามสร้างความ
ประทับใจให้กลุ่มผูฟ้ ังทุกเพศทุกวัยให้รู้สึกพึงพอใจ
3. ข้ อเสนอแนะ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ นการศึกษาการแสดงลําตัดซึ่งเป็ นการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง
ประเภทหนึ่ ง โดยนําทฤษฎีทางภาษาศาสตร์สงั คมคือชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่ งการสื่ อสารมาใช้ศึกษา
ผูว้ ิจยั เห็นว่ายังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจควรจะมีการศึกษาต่อ ดังนี้
3.1 ศึกษาทฤษฎีชาติพนั ธุว์ รรณนาแห่งการสื่อสาร กับการการแสดงพื้นบ้านอื่นๆ
เพื่อจะได้เห็นลักษณะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านร่ วมกัน อาจจะเป็ นการแสดงพื้นบ้านของภาค
เดียวกันหรื อภาคอื่นของประเทศไทย เพื่อขยายกลุ่มการศึกษาให้กว้างขึ้น
3.2 ผูว้ ิจยั สังเกตเห็นว่าการแสดงลําตัดมีการสร้างอารมณ์ขนั ด้วยการใช้มุกตลกที่
หลากหลายซึ่ งวิ ทยานิ พ นธ์ฉ บับ นี้ กล่าวไว้เพีย งบางส่ ว น ดังนั้น จึ ง อาจจะมีก ารศึก ษาลัก ษณะ
กลวิธีการใช้มุกตลกของการแสดงลําตัดหรื อการแสดงพื้นบ้านประเภทอื่น เพื่อศึกษาลักษณะร่ วม
หรื อลักษณะที่แตกต่างกัน
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ในภาคผนวกนี้ ผูว้ ิจยั ขอเสนอประวัติของพ่อเพลงแม่เพลงผูเ้ ป็ นหัวหน้าคณะลําตัด
หวังเต๊ะ
ประวัตพิ ่อเพลงแม่เพลงของคณะลําตัดหวังเต๊ะ
พ่อเพลงแม่เพลงที่ มีบทบาทสําคัญในการจัดการแสดงลําตัด คณะหวังเต๊ะ ได้แก่ พ่อ
เพลงคือ นายหวังดี นิมาหรื อที่รู้จกั ในนาม “หวังเต๊ะ” และแม่เพลง คือ นางศรี นวล ขําอาจ พ่อเพลง
แม่เพลงทั้งสองคนนั้นเป็ นผูท้ ี่ได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถในการแสดงลําตัดและเป็ นผูส้ ื บ
ทอดวิชาการแสดงลําตัดจนกระทัง่ ปัจจุบนั ดังรายละเอียดประวัติพ่อเพลงและแม่เพลงต่อไปนี้
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1.ประวัตพิ ่อเพลงลําตัด นายหวังดี นิมา (หวังเต๊ะ)

ภาพที่25 นายหวังดี นิมา หรื อ หวังเต๊ะ

นายหวังดี นิมา เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือนยี่ ปี ฉลู พ.ศ. 2468 ที่ตาํ บลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี นับถือศาสนาอิสลาม มีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดหน้าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายหวังดี นิ มาเป็ น
บุตรชายของนายเต๊ะ นิมา หรื อ นายหวังเต๊ะ นิมา กับนางลําใย นิมา บิดาของนายหวังดีเป็ นนักเล่น
ลําตัดอยูอ่ าํ เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนมารดาของนายหวังดีเป็ นนักเล่นละครชาตรี อยู่



ที่มา:http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/thai03/10/contents/folkmusic14.html เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554.
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อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรีท้ งั สองเสียชีวิตแล้ว(มารดาเสี ยชีวิตประมาณปี พ.ศ. 2485 และบิดา
เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2505 )
นายหวังดี นิ มาหรื อหวังเต๊ะ นอกจากจะเป็ นศิลปิ นแห่ งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(เพลงพื้นบ้าน) ประเภทลําตัด ในปี พ.ศ. 2531 จากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติแล้ว
นายหวังดี นิมา ยังได้รับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิ ได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ในฐานะได้รับการยกย่องให้เป็ นบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรมของภาคกลางด้านศิลปะในปี
พ.ศ.2530 เป็ นต้น รางวัลต่ างๆเป็ นเครื่ องรับประกัน ความเป็ นศิลปิ นผูม้ ีค วามสามารถ ทั้งด้าน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
าง
น
ำ
ในด้านการแต่งเพลงพื้นบ้สาน ดังตัวอย่างคําประกาศเกียรติคุณที่ ยกย่องเชิดชูเกียรติของนายหวังดี

ปฏิภาณไหวพริ บทั้งความคิดและการแสดง ยังเป็ นศิลปิ นผูม้ ีความสร้างสรรค์ทางด้านการใช้ภาษา

(หวังเต๊ะ) นิมาจากสํานักงานคณะกรรมการแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ(2532:102) ตอนหนึ่งว่า
...หวังเต๊ะ เป็ นศิลปิ นผูส้ ร้างสรรค์และสื บทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ยืนยงอยู่
ได้อย่างน่ า ภาคภู มิยิ ่ ง หวังเต๊ะ เป็ นศิ ลปิ นที่ มีความสามารถรอบตัว มีค วามเป็ นเลิ ศทั้งด้า น
ปฏิภาณและความคิดในการแสดงเพลงพื้นบ้าน สามารถด้นกลอนสดและแต่งคําร้ องได้อย่าง
คมคาย เหมาะสมกับลีลาและสถานการณ์ สร้ างความบันเทิงเริ งรมย์แก่ผูฟ้ ั งผูช้ มตลอดเวลา
อย่างยากจะหาใครเทียบได้ท้ งั ในอดีตและปั จจุ บนั หวังเต๊ะได้แสดงให้มหาชนประจักษ์ถึ ง
อัจฉริ ยภาพในการใช้ภาษาและการแสดงได้อย่างเชี่ยวชาญสมกับสุ นทรี ยลักษณ์ของภาษาไทย
ที่มีมาแต่โบราณกาล หวังเต๊ะเป็ นศิลปิ นผูม้ ีคุณธรรม ได้ใช้ศิลปะการแสดงเป็ นสัมมาชีพอย่าง
ซื่ อ สั ต ย์ตลอดมา นับ ว่ า หวังเต๊ ะ เป็ นศิ ล ปิ นที่ไ ด้บ าํ เพ็ญประโยชน์ ท้ งั ด้านสร้ า งสรรค์แ ละ
อนุรักษ์ศิลปะ อันเป็ นสมบัติวฒั นธรรมไทยมาตลอดระยะเวลายาวนาน

ความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์ภาษาของนายหวังดี นิมาหรื อหวังเต๊ะ จากงานวิจยั ของวาสนา
ต้นสารี (2532) พบว่าคํากลอนที่ ใช้เน้น สัมผัสคล้องจอง มีสาํ นวนโวหารเปรี ยบเที ยบ ใช้ถอ้ ยคํา
ภาษาที่ทาํ ให้เข้าใจง่าย สื่อความได้ชดั เจน อีกทั้งยังนําภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในคํากลอนเพื่อให้เข้า
กับยุคสมัย เช่นเดียวกับเนื้ อหาของกลอนก็มีหลายประเภท ทั้งบทสรรเสริ ญพระมหากษัตริ ย ์ บท
แสดงความกตัญญูรักชาติบา้ นเมือง บทเรื่ องความเชื่อต่างๆ บทเกี่ยวกับการสอนหลักประพฤติตน
ในสังคมทั้งการเลือกคู่ครอง การครองเรื อน เป็ นต้น
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นอกจากนี้ นายหวังดี นิ มา ยังได้ถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับการแสดงลําตัดทั้งการ
เป็ นวิ ท ยากรจัด การแสดง บรรยายและสาธิ ต การแสดงลํา ตัด และการเป็ นอาจารย์พิ เ ศษ
สถาบันการศึกษาต่างๆ หรื อการไปร่ วมงานการกุศลทุกครั้งที่มีโอกาส อีกทั้งยังมีการแต่งบทร้อง
และฝึ กซ้อมการแสดงให้กบั หน่วยงานรัฐ เอกชน หรื อบุคคลผูส้ นใจต่างๆมากมาย อาทิ แต่งบทร้อง
และฝึ กซ้อมการแสดงแก่ ค ณะรั ฐมนตรี ในงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยูห่ วั ปี พ.ศ.2526 หรื อแม้กระทัง่ การร้องลําตัดบันทึกแผ่นเสี ยงเพื่อเชิญชวนให้คนไปเลือกตั้ง
เพื่อต้องการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านให้คงอยูส่ ืบไป
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คือ นางชื่น รั ก ษาราชวิตสร มีบุต รธิ ดาด้ว ยกันจํา นวน 3 คน ได้แก่ นายวีร ะศัก ดิ์ นิ มา นางสาว
ทางด้านชีวิตครอบครัว นายหวังดี นิมาได้สมรสกับภรรยา 3 คน ได้แก่ ภรรยาคนแรก

นวลจันทร์ นิ มาและนายประภาส นิ มา ภรรยาคนที่สอง คือ นางประยูร ยมเยี่ยม มีบุต รด้วยกัน

จํานวน 2 คน ได้แก่ นายวิทยา นิมา และนายต่อต้าน นิมา ภรรยาคนที่สาม คือ นางศรี นวล ขําอาจ มี
ธิดาด้วยกันจํานวน 1 คนได้แก่ นางสาวนิรามัย นิมา
2. ประวัตแิ ม่เพลงนางศรีนวล ขําอาจ

ภาพที่26 แม่เพลงศรี นวล ขําอาจ(หัวหน้าคณะลําตัดหวังเต๊ะ) ถ่ายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552
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นางศรี น วล ขําอาจ เกิ ด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุน ายน ปี พ.ศ.2490 ที่ แขวงศาลา
ธรรมสพ เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จากโรงเรี ยนวัด
กลางทอง(ปัจจุบนั คือวัดปุรณาวาส) นางศรี นวล ขําอาจเป็ นบุตรสาวคนที่ 8 จาก 12 คนของนายผ่อง
ขําอาจและนางใบ ขําอาจ มีอาชีพทํานา จนกระทัง่ นางศรี นวล ขําอาจ อายุ 15ปี ได้เริ่ มหัดเล่นลําตัด
กับป้ าคือ นางจีบ ยมเยี่ยม และได้ศึกษาการเล่นลําตัดกับ นายหวังเต๊ะ นิ มา จนกระทัง่ ได้เริ่ มเล่น
ลําตัดเป็ นอาชีพกับคณะบุญช่วยผูเ้ ป็ นน้องชายของนายหวังเต๊ะ นิ มา จากนั้นนางประยูร ยมเยี่ยม
(นางศรี นวล ขําอาจเป็ นลูกพี่ลกู น้องกับนางประยูร ยมเยีย่ ม) ชวนไปเล่นลําตัดกับคณะลําตัดหวังเต๊ะ
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นางเอกประจําวงทําหน้าทีส่เป็ นคนร้องนํา ร้องซักให้คนอื่นร้องต่อ กระทัง่ ปี พ.ศ.2517 นางศรี นวล

นางศรี นวล ขําอาจก็ได้ศึก ษาเพิ่ มเติมและฝึ กการเล่นลําตัด กับ นายหวังดี นิ มา ขณะนั้น ได้เป็ น
ขําอาจ อายุ 27 ปี ก็ได้สมรสกับนายหวังดี นิ มา และมีบุตรสาวด้วยกันจํานวน 1 คนคื อ นางสาว
นิรามัย นิมาซึ่งได้รับการสืบทอดการเล่นลําตัดตั้งแต่อายุ 5 ขวบจากบิดาและมารดาแต่ปัจจุบนั รับ
หน้าที่เพียงเขียนเนื้อเพลงแทนบิดากับมารดา เนื่ องจากไม่ชอบการแสดงบนเวทีแต่ชอบการเขียน
เนื้อเพลงมากกว่า บางครั้งก็ไปช่วยเหลืองานแสดงทางด้านดนตรี กรณี นกั ดนตรี ที่ทาํ หน้าที่ตีฉิ่ งหรื อ
กรับ ไม่ว่างไปร่ วมแสดง ปั จจุบนั นางศรี นวล ขําอาจ อายุ 64 ปี และแสดงลําตัดเป็ นอาชีพจนถึง
ปัจจุบนั รวมระยะเวลาประมาณ 49 ปี
นางศรี นวล ขําอาจ เป็ นศิลปิ นเพลงพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถมากทั้งด้านการใช้
ภาษาในการร้องและการพูด การรํา การแสดงออกท่าทาง ปฏิภาณในการแสดงบนเวที และการแต่ง
เนื้อเพลง ความสามารถในการเล่นลําตัดดังกล่าวทําให้นางศรี นวล ขําอาจ ได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ
ในปี พ.ศ.2542 ได้รับรางวัลศิลปิ นดีเด่น สาขาการแสดงพี้นบ้านลําตัด จังหวัดปทุมธานี ในปี พ.ศ.
2550 ได้รับปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์ และการละคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ และในปี พ.ศ.2553ได้รับรางวัลบุษราคัมมณี ศรี ราชภัฎ ครั้งที่ 7
เป็ นรางวัลยกย่องเชิด ชูเกีย รติผมู้ ีผลงานดี เด่ นทางการศึก ษาวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาไทย จาก


นางประยูร ยมเยี่ยม ได้รับรางวัลศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(เพลงพื้นบ้าน)ประเภทลําตัด ในปี พ.ศ. 2537
เป็ นศิลปิ นแห่งชาติคนที่ 2 ที่ได้รับรางวัลเพลงพื้นบ้านประเภทลําตัด ต่อจากนายหวังดี นิมา หรื อ หวังเต๊ะ นางประยูร ยมเยีย่ มเสี ยชีวิตแล้ว
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
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สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา เป็ นต้น นอกจากนี้นางศรี นวล ขําอาจ ยังรับหน้าที่
ถ่ายทอดศิลปะการแสดงลําตัดทั้งเป็ นวิทยากรและเป็ นครู พิเศษตามหน่ วยงานของรัฐและเอกชน
ต่างๆ อาทิ เป็ นวิทยากรไปบรรยายประกอบการสาธิตการแสดงลําตัดและเพลงพื้นบ้านอื่นๆให้กบั
นักศึกษาของการศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดปทุมธานี เป็ นครู พิเศษสอนการแสดงลําตัดให้ก ับ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนชุมชนวัดหน้าไม้และโรงเรี ยนสวนกุหลาบรังสิ ต เป็ นต้น รวมทั้งยังช่วยแต่ง
บทร้องหรื อฝึ กซ้อมการแสดงลําตัดให้กบั หน่ วยงานต่างๆหรื อบุคคลที่สนใจเพลงพื้นบ้านอีกด้วย
อาทิ แต่งเนื้อเพลงลําตัดให้กบั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ เป็ นต้น
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ-สกุล

นางสาวนํ้ าผึ้ง มโนชัยภักดี

ที่อยู่

15/10 หมู่ 3 ตําบลวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2549

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
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สศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ.2550

มหาวิทยาลัยศิลปากร

