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การศึกษาภาคสนาม คือลงเก็บขอมูลในพื้นที่ดวยการสัมภาษณแบบกลุมและเจาะลึก ตลอดจนการ
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ไลภูตผี ใหหนีออกไปจากบริเวณงานพิธี เพื่อความปลอดภัย และขวัญแหง วัตถุนั้นๆ อธิเชน เด็ก,ชาง
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การละเลนครั้งกรุงเกา
เพลงปรบไก เปนการละเลนอยางหนึ่งที่พอจะอนุมานดวยหลักฐานทางประวัติศาสตร พบวา
เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีการออกชื่อ “ปรบไก” ถึงการละเลนตางๆในพิธีกรรมในกฎมลเฑียรบาล
สมัยอยุธยา (สุจิตต วงษเทศ,2532 : 184) จากการศึกษาความเปนมาของเพลงปรบไก จรรยา ตัณฑ
โพธิ์ประสิทธิ์ สันนิษฐานวา “เปนเพลงที่มีเลนกันมาตั้งแตครั้งกรุงเกา ” (จรรยา ตัณฑโพธิ์ประสิทธิ์ ,
2522 : 21) ซึ่งคุณอเนก นาวิกมูล ผูเชี่ยวชาญเพลงพื้นบานไดศึกษาพบวา เพลงปรบไกเปนเพลง
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สาขามานุษยวิทยาการดนตรี Etnomusicology สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

เกาแกอยางหนึ่งของไทย เขาใจวามีเลนตั้งแตสมัยอยุธยา (เอนก นาวิกมูล,สัมภาษณ 2552) และ
ในชวงสมัยกรุงธนบุรีธนบุรี พบหลักฐานที่เกาแกที่สุดปรากฏในหมายรับสั่งสมัยธนบุรี ซึ่งพระเจากรุง
ธนบุรี โปรดเกลาใหฯสมเด็จพระเจาลูกเธอกรมขุนอิ นทรพิทักษ เสด็จขึ้นไปรับพระแกวมรกตที่ทาเจา
สนุกจังหวัดสระบุรี จ.ศ.1141 หรือเมื่อ พ.ศ.2322 (ปลายสมัยพระเจากรุงธนบุรี ) ในครั้งนั้นไดมีการ
ออกชื่อเพลงปรบไกที่เลนฉลองในงานเชนกัน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว .2509:84)
ในศิลปะแขนงตางๆนั้นกวาจะไดรับการยอมรับในวัฒนธรรมของหลวง ซึ่งนําไปสูการจดบันทึกนั้น ตอง
อาศั ย เวลาเป น เครื่อ งบ ม เพราะ ขั ด เกลาที่ ย าวนานและตอ งเป น ที่นิ ย มของชาวบ า นมาเป น เวลา
พอสมควร ผูวิจัยจึงสามารถอนุมานไดวา การละเลนชนิดนี้มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลายเปนอยาง
นอย
ลักษณะของการละเลนเพลงปรบไก เพลงปฏิพากยรองแกกันระหวางฝายพอเพลงกับฝายแม
เพลง ดวยบทกลอน เนื้อรอง และทํานองในลักษณะตางๆ มี ชื่อเรียกอีกอยางหนึ่ง วา “ตบไก” และ
“เพลงวง” (จํารัส อยูสุข, สัมภาษณ 2552) เปนวรรณกรรมมุขปาฐะคือ ลักษณะการสืบทอดและ
ถายทอดดวยปากปาว การทองจํา ไมมีตํารา เนื้อรองที่เปนแบบแผนจากรุนสูรุน จากการศึกษามักพบ
วงปพาทยเครื่องหาเขาใชประกอบในการเลน มีการรําตีบทที่ทวงทารําคลายกับทาไกตัวผูปอไปปอมา
ซึ่งอาจจะเปนมูลเหตุของชื่อเพลง “ปรบไก” อาจเปนได (เรไร สืบสุด, 2526) ลําดับขั้นตอนการละเลนมี
ความเครงคัดในขั้นตอน ดังนี้ 1) บทไหวครู 2) บทเกริ่น 3) บทประ 4) บทมวย 5) บทลา ทั้งนี้จะมี
ขั้นตอนที่แตกตางกันออกไปบางในแตละพื้นที่ แตก็จะขาดขั้นตอนดังกลาวมามิไดเลย อีกทั้งมี “ลูกคู”
คือการแบงผูเลนเปน 2 ฝาย คือฝายผูชายและฝายผูหญิงจํานวนเทาๆกันหรือใกลเคียงกัน มีหนาที่
ปรบมือใหเขากับจังหวะการรอง และคอยรองรับรองสงตามบทตางๆ ซึ่งเพลงปรบไกในแตละพื้นที่นั้น
มีลักษณะของทํานองขับรองในบทลูกคูแตกตางกันออกไป ดานเนื้อรองเพลงปรบไก มีเนื้อรองที่หยาบ
คาย เต็มไปดวยเรื่องเพศ กลอนแดง หรือกลอนสองแงสองงาม สะทอนมาในรูปแบบของคํารองเปน
จํานวนมากและเดนชัดที่สุด เมื่อเปรียบกับเพลงพื้นบานของไทยในชนิดอื่นๆ โดยเปนเอกลักษณเฉพาะ
ของเพลงปรบไก (อเนก นาวิกมูล สัมภาษณ, 2552) มักพบวงปรบไกในบริเวณภาคกลางบางจังหวัด
ดังนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี ในสมัยกอนเพลง
ปรบไก เปนการละเลนที่นิยมกันในงานมงคลรื่นเริง ตางๆ อธิเชน งานโกนจุก งานบวช ตลอดจนงาน
ฉลองตางๆ เปนตน แตในปจจุบันนี้ เพลงปรบไกไมเปนที่นิยมของสังคมไทยสมัยใหม อีกทั้งนิยมนํา
เพลงปรบไกไปเลนเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธ ซึ่ง ณ ปจจุบันนี้ ผูวิจัย สามารถอนุมานไดวาเหลือวงปรบไก
เพียงวงเดียวที่สามารถเลนเพลงปรบไกไดอยางครบถวน สมบูรณ ทั้งพอเพลง แมเพลง ลูกคู ตลอดจน
ลําดับขั้นตอนการเลน คือวงปรบไกบานดอนขอย ตําบลลาดโพธิ์ อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
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ในงานศึกษาชิ้นนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาวิเคราะห ถึงสาเหตุตางๆที่ทําใหเพลงปรบไก ซึ่งเปน
เพลงพื้นเมืองที่เกาแกในสมัยอยุธยา ตองใชเนื้อรองที่หยาบคาย เชิงสังวาส ตลอดจนกลอนแดง กลอน
สองงามเขามาบรรจุเปนเนื้อรองนั้นเพื่อเหตุผล
เมื่อมองถึงบริบทในเนื้อรองเพลงปรบไกแลว การศึกษาดวยวิธีแบบ “ชาติพันธุวรรณนาแหง
การพูด” (Ethnography of speaking) ซึ่งมีหลักการวิเคราะหที่กวางออกไปจากแคตัวภาษาเพียงอยาง
เดียวมาก Hymes เสนอใหมองการวิเคราะหหลายดาน เชน รูปแบบสาร (Message From) เนื้อหาของ
สาร (Massage Content) ฉาก (setting) ซีน (Scene) ผูพูดหรือผูสงสาร (speak or sender) ผูฟงผูชม
หรื อ ผู รั บ สาร (Addressee) จุ ด มุ ง หมาย (Purposes-Outcome) เป า หมาย (Purposes-Goals)
ใจความ/น้ําเสียง (Key) ชองทางการสื่อสาร (Channels) รูปแบบของการสื่อสาร (Form of speech)
มาตรฐานของการตีความ(Norm of interpretation) มาตรฐานของการสื่อสาร (Norm of interaction)
และประเภทของการสื่อสาร (Genres) ซึ่งทั้งหมดนี้เปนหลักการวิเคราะหที่จะชวยทําใหเราเห็น บริบท
ของการสื่อสารที่มากกวาเปนเพียงแคคําที่ถายทอดออกมาเทานั้น (Hymes Dell, 1974 : 53-62)
จากมุมมองดังกลาว งานศึกษาชิ้นนี้จึงมุงเสนอใหเห็นวา การละเลนเพลงปรบไกของไทย ไมได
เปนเพียงการละเลนที่หยาบคาย สอไปในทางเพศที่ออกจากกมลสันดารของผูเลนโดยตรง แตมันมี
แบบแผนทางวัฒนธรรมของตัวมันเอง สื่อผานการขับรองที่เกิดขึ้น จากการละเลน โดยใชวิธีการศึกษา
แบบชาติพันธุวรรณนาแหงการพูด
เนื้อหาของสาร (Massage Content) : ความหยาบคายเชิงสังวาส
ในเรื่องเพศนี้เปนประเด็นสําคัญที่ไมควรมองขามไปได โดยเฉพาะเมื่อมาอยูบนวัฒนธรรม
การละเลนพื้นบานแลว ควรจะทําการศึกษาอยางละเอียดออน การเสนอวาทกรรมผานบทเพลงแขนงนี้
นาจะมีความหมายที่สําคัญ ลุมลึก มากกวาเพียงแคเสียงหัวเราะของผูชมผูฟงเทานั้น แตเมื่อพิจารณา
ถึ ง บริ บ ทการขั บ ร อ งเพลงปรบไก จ ะพบว า เนื้ อ หาที่ นํ า มาเล น นั้ น ส ว นมากแล ว มาจากการ
ลอกเลียนแบบ พฤติกรรม ลักษณะการดํารงชีวิตประจําวันของชาวบานมานําเสนอ มีการซ้ําคํา ซ้ํา
วรรค ซ้ําโครงสรางของจังหวะสัมผัส ใชภาษาพูดแบบชาวบานที่เรียบงาย มีชวงจังหวะหยุดที่แนนอน
ทําใหงายตอการจําบท จัดอยูในเพลงจําพวกรอยเนื้อหนึ่งทํานอง ซึ่งสิ่งเหลานี้ แมนผูรองจะรองเร็ว
และรองไมชัดขนาดไหน ก็ยอมจะฟงออก เพราะมีการซ้ําทั้งทํานองและเนื้อรอง เนื้อหาสวนใหญจะ
นําเอาลักษณะชีวิตของหนุมสาว ในวัยของการมีเหยามีเรือนมาเสนอในแงมุมของเรื่องเพศเขามาเปน
หลัก โดยเรียบเรียงใหสมเหตุสมผลและเขากับเนื้อหานั้นๆ ซึ่งจะพบคําหยาบคายมากที่สุดในบทมวย
ซึ่งบทมวยนี้เปนการรองโตตอบแกกันระหวางฝายพอเพลงและฝายแมเพลง อยางออกรส
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ตัวอยางที่ 1
นางเหม

นายภู

เลนเพลงปรบไก
อัฐเฟองก็ไมถึง
เราจะเลนทําไม
ตามประดามานั่งกันนี่
ใหแมงวันมันเขาไปตาย
ไอนั่นไมมี

สีจนหัวไหลมันยอก
อัฐสลึงไมออก
ใหหัวไหลมันยอก (รับ)
พวกอีหีเอยเนา (ซ้ํา)
เปนสองกระบายตวงขาว
มีแตหีเนา
(อเนก นาวิกมูล, 2550)

ตัวอยางที่ 2
แมเพลงไอนี่เจาเลหหนักหนา
มึงหลงแตตูดมาพูดจอจะพากันมรณา
มึงหลงตัญหาบาโลกียมึงเอาแตหีขึ้นมาตั้งหนา
หนาที่ยูยี่เปนหีหมา ไปดอกเมื่อปลายมือ

เอ ชา ไฮ
เอ ชา ไฮ
เอ ชา ไฮ
(ลูกคูรองรับ-สง)
(เยื้อง ชูศรี สัมภาษณ, 2553)

ตัวอยางที่ 3
ชาย

ใหพี่ไปเกี้ยวอีเขียวนมสาว
เราจะเลนเพลงปรบไก
ถาพี่ไปเสีย นองไมเห็น
นองเลนคนเดียวก็เบื่อ
ถาแมนตัวพี่ไปเปนลูกวง
ดีกวาเนื้อเย็นไปเลนคนเดียว

มันจะอื้อฉาวนะแมสําเพ็ง
เอ ชา ไฮ
ทําไมนองไพรไปถึงอีเขียว
เอ ชา ไฮ
นองตองไปเลนคนเดียว
เอ ชา ไฮ
ตองไปหามะเขือที่เปลือกเขียวๆ เอ ชา ไฮ
จะรองจะสงมันก็กลมเกลียว
เอ ชา ไฮ
(ลูกคูรับ) โอ ฉา ฉะ ชา ชา ฉา เอ ชา
(ลิบ หอมหวน ,สัมภาษณ 2552)
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ในสํานวนที่ไดกลาวมาขางตนนี้ สามารถชี้ใหเห็นถึงความหมายวาตองการสื่อถึงอะไร ความ
เรียบงายในการใชภาษาของพอเพลงแมเพลงรุนเกานั้น บรรจงแตงอยางสวยงามสนิทสนมมีความเรียบ
งายที่สมบูรณ มีความคมคายสวยงามในการเลือกสรรใชคําประพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชคํา
ไทยแท ที่ทําใหผูชมผูฟงไดรับรสบรรยากาศพื้นบานไทย โดยเฉพาะเรื่องเพศในเพลงปรบไกนี้ถือวา
เปนแกนสําคัญของเพลงปรบไกเลยทีเดียว เนื่องจากการกลาวถึงเรื่องเพศไดอยางอิสระ โจงแจง ไมถือ
สากันระหวางคนรอง เพื่อความบันเทิง สนุกสนานของผูชม เพราะดูเหมือนจะเปนสันดารของมนุษย
ทุกชาติทุกภาษาและมนุษยกับการสืบพันธุนั้นก็อยูคูกันวันยังค่ํา
จากบริบทของเพลงปรบไกขางตน จุดเดนที่สุดของเพลงปรบไกคือคําหยาบคาย ที่ลวนแตเต็ม
ไปดวยโวหารเชิงสังวาสทั้งที่สังคมไทยนั้น เปนสังคมที่ไมมีการแสดงออกทางดานเรื่องเพศ มีความ
เครงคัดตอขนบธรรมเนียม
ทุกสังคมที่มีกรอบของสังคมที่เครงครัดจะตองหาทางออกใหเพื่อลดความเครียด (tension) ลง
การหาทางออกในที่นี้คือการละเมิดกรอบของสังคมไดโดยไมถูกลงโทษ สังคมไทยก็เชนกันแมจะมี
ประเพณีและขอหามเกี่ยวกับเรื่องเพศมากมาย แตสังคมก็หาโอกาสใหในบางโอกาส เชน ในการเลน
ยามตรุษสงกรานต การเลาเรื่องหยาบโลนในนิทาน การพูดหยาบในมหรสพในบางประเภท เชน
ละครนอก เพลงพื้นบาน การเลนปริศนาคําทาย เปนตน และออกจะมีมากจนดูเหมือนวาสังคมไทย
ลักปดลักเปดในเรื่องทางเพศ (สุวัฒนา อารีพรรค, 2521 : 370)
สิ่งที่เพลงปรบไกมุงสอไปทางเพศอยางมากนั้น อาจจะเปนเพราะอิทธิพลของความเชื่อในอดีต
ที่สั่งสมมาแตครั้งโบราณ โดยถือวาเรื่องเพศนั้นเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณของมนุษยและพืชผล
ดวยความเชื่อจากโบราณที่กลาวกันวาผีไมชอบสิ่งที่ลามก หยาบคาย นาเกลียด จึงมีความเชื่อที่สืบ
ทอดต อ ๆกั น มาอี ก ว า ห า มเรี ย ก หรื อ ทั ก เด็ ก ที่ แ รกเกิ ด นั้ น ว า น า รั ก สวย งาม แต ก ลั บ นิ ย มพู ด
ความหมายที่ตรงกันขามวา นาเกลียด นาชัง ทุเรศ จนชวงยุคสมัยหนึ่ง ชาวบานตางนิยมพากันตั้งชื่อ
บุตรหลาน เด็กๆใหมีความนาเกลียด เชน ไอแดง อีเขียว บักหํานอย อีจิ๋ม ถึงแมวาบางคนจะตั้งชื่อ
บุตรหลานไปในความหมายที่ดีแลวก็ตาม บางครั้งก็ยังเรียกเด็กๆเหลานั้นวา “หนู” แทนชื่อที่ไดตั้งให
ซึ่งคําวาหนูก็มีความหมายสื่อออกมาในทางความนาเกลียด แมกระทั่งการนําวัตถุที่สื่อถึงเครื่องเพศ
ชายอยาง “ปลัดขลิก” มาแขวนที่เอวเด็กๆเพื่อกันภูตผี มาคอยรังควาญ ทําราย
นอกจากนี้ความเชื่อในเรื่องเพศจากศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธที่ยั งทรงอิทธิพลหลง
เหลืออยูในความเชื่อของคนไทยปจจุบัน ซึ่งในแงมุมของความเชื่อทางศาสนา จะสามารถใหความ
กระจางในเรื่องเพศกับความเชื่อของคนไทยไดเปนอยางดี โดยความเชื่อเรื่องเพศนั้นแฝงเขามาปะปน
อยูมากในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ โดยเฉพาะศาสนาพราหมณ “นิกายตันตระ” ที่มีความเชื่อ
ในเรื่องเพศ บูชาคุณแหงเพศ การสักยันต บูชาศิวลึงค ลัทธิตันตระไดเขามาผสมกลมกลืนกับศาสนา
พุทธในราว พ.ศ.๑๕๙๐ เรียกวานิกาย “พุทธตันตระ” เปนการผสมลัทธิตันตระฝายซายที่เรียกวาวาจา
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ริน หรือกาฬจักร (พรหมศักดิ์ เจิมสวัดดิ์, 2522 : 94 ) ซึ่งภายหลังจึงเปนที่รูจักกันของคนไทยในนาม
“พุทธศาสนานิกายวัชรยาน” แตภายหลังนั้นนิกายลังกาวงศไดเขามามีอิทธิพลอยางเต็มที่สืบเนื่อง
มาถึงปจจุบัน ความเชื่อของคนไทยกับนิกายตันตระก็ยังคงพอใหเห็นอยูบางอธิเชน ภาพจิตกรรมตาม
ฝาผนังโบสถ วัดทองนพคุณ วัดนนทบุรี วัดอินทราราม เปนตน ลวนแลวแตมีภาพเชิงสังวาสดวยวิธีการ
แอบซอนเขียนไวในที่ยากตอการมองเห็นเชนหลังพระประธาน เปนตน ในบางลัทธิจึงมักมีพิธีกรรม
เกี่ยวกับการรวมเพศซึ่งปรากฏมาในรูปของการกระทํา พฤติกรรมการรวมเพศอยางตรงไปตรงมาหรือ
อาจทําใหซับซอนขึ้นโดยสะทอนออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ลักษณะทางวาทะคือสัญลักษณที่ปรากฏ
อยูใน ตํานาน นิทาน บทกลอน เพลงปฏิพากย เปนตน
ใจความ/น้ําเสียง (Key) : สิ่งที่เดนชัดที่สุดในการขับไล
เสี ย งมี พ ลั ง และอนุ ภ าพทํ า ให ม นุ ษ ย เ กิ ด อารมณ ต า งๆ เช น เสี ย ง กลองยาว ทํ า ให รู สึ ก
สนุก สนาน รื่ นเริ ง เสียงหมาหอน ทํ าให รูสึก กลัว โดยเฉพาะเสีย งตวาด ตะคอก ทํา ใหเ ราสะดุ ง
หวาดกลัว อีกทั้งยังสื่อถึงการไมพอใจ การขับไล
เอกลักษณที่โดดเดนอีกสิ่งหนึ่งของวัฒนธรรมเพลงปรบไก คือ การอาศัยเสียงรองรับ รองสอด
เพลง และกระทุ ง เพลง เพื่ อ เป น การเน น ย้ํ า ทํ า นอง เน น ย้ํ า เนื้ อ ร อ ง และเป น สั ญ ลั ก ษณ ใ นการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหรือทํานองนั้นๆ ทั้งยังชวยใหเพลงนั้นสนุกสนานครึกครื้น สิ่งเหลานี้มักเปนสวนที่
อาจจะมองขามของผูชมซึ่งลวนเกิดจาก“ลูกคู” คือการแบงผูเลนเปน 2 ฝาย คือฝายผูชายและฝาย
ผูหญิงจํานวนเทาๆกันหรือใกลเคียงกัน มีหนาที่ปรบมือใหเขากับจังหวะการรอง และคอยรองรับรองสง
ตามบทตางๆ โดยบทลูกคูนั้นเปนสวนที่ทําใหผูชมเขาใจในบทรอง เนื้อหา ทํานอง ในเพลงนั้นๆไดเปน
อยางดี ซึ่งเพลงปรบไกในแตละพื้นที่นั้นมีลักษณะของทํานองขับรองในบทลูกคูแตกตางกันออกไป โดย
สามารถจําแนกออกไดดังนี้
แบบที่ 1 “ ฉา ฉา ฉา ชะฉา ไฮ” เปนสํานวนรองของลูกคูของเพลงปรบไกในบทละคร
สัง คี ต เรื่ อ ง ศกุล ตลา พระราชนิ พ นธ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยูหั ว รั ช การที่ 6
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกลาเจาอยูหัว . 2494) ซึ่งทํานองลูกคูแบบแรกนี้ ครูมนตรี ตราโมท
(กรมศิลปากร, 2545) และ ศาสดราจารย ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์ (อุทิศ นาคสวัสดิ์, 2530) ไดใชเลือก
เขียนในหนังสือทฤษฏีดนตรีไทย
แบบที่ 2 ชะฉาฮาไฮ เปนสํานวนเพลงปรบไกในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนโจรจัน
ศรคุมพวกปลนบานขุนศรีวิชัย ที่เมืองสุพรรณ บทในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ประพันธโดยพระสุนทรโวหาร (ภู) (น. ศิลปาบรรณาคา, 2544)
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แบบที่ 3 ฉา ตะละลา ฉาฉา ฉาฉา ชะ, ฮาไฮ เปนสํานวนรองของลูกคูของเพลงปรบไก
บานสระกระเทียม จังหวัดนครปฐม (จารุจพงษ ศิลปะภิรมยสุข)
แบบที่ 4 ชา เอชา เอชา ฮุย , ฮุย เปนสํานวนรองของลูกคูของเพลงปรบไกบานเวียง
ทุน จังหวัดราชบุรี และ บานเนินมะปรางค จังหวัดสุพรรณบุรี (พื้นบานภาคกลาง, 2526)
แบบที่ 5 โอฉา ชะชาชาฉา เอชา ไฮ , เอ ชา ฉาไฮ เปนสํานวนรองของลูกคูของเพลง
ปรบไกดอนขอย จังหวัดเพชรบุรี ( สุคนธ แสนหมื่น, 2552)
จากแบบการรองลูกคูในลักษณะตางๆสามารถชี้ใหเห็นถึงลักษณะของคําที่ลูกคูร องออกมาใน
แนวทางเดียวกัน กลาวคือ คําลงทายของลูกคูในแตละพื้นที่ลวนลงดวยคําวา “ไฮ”และ “ฮุย” ทั้งสิ้น
จุดมุงหมาย (Purposes-Outcome) มาตรฐานของการตีความ(Norm of interpretation) : ความ
เขาใจผิดในวัฒนธรรม
เหตุปจจัยเกื้อหนุนที่ทําใหผูวิจัยมีความเชื่อว าเพลงปรบไกนั้น มีวัตถุประสงคที่แอบแฝงอยูใน
วัฒนธรรมของตัว มันเอง สวนหนึ่ง ไดจ าก บทความตอไปนี้ ในสมัยก อนเมื่อมี ง านสมโภชพระยา
ชางเผือกมาถึงพระนคร จะมีการเลนเพลงปรบไกหรือเพลงเทพทองไปเปนมหรสพดวย สมเด็จกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพทรงตั้งขอสันนิฐานเกี่ยวกับเพลงปรบไกและเพลงเทพทองซึ่งเปนเพลงรวมสมัยกัน
มาครั้งนั้นวา “การที่เพลงทั้งสองประเภทหยาบคายกวาเพลงอื่นเปนเพราะประสงคจะใหผีรังเกียจ
บุคคล หรือวัตถุที่เปนเหตุแหงมหรสพ” (บทเสภาขุนชาง-ขุนแผน : หนา 14) กลาวคือจะใชคําหยาบ
คายในเพลงปรบไกนี้เพื่อไลผีที่อาจติดมากับชางปาใหกลับไป เพื่อเกิดความราบรื่นในการประกอบพิธี
มงคลตางๆ สิ่งเหลานี้ก็อาจจะพออนุมานได วา ผีไมชอบคําหยาบคาย เชิงสังวาส จึงมีสวนที่ทําให
นําไปสูการตั้งจุดมุง หมายในการละเลนเพลงปรบไกขึ้น โดยมีกรอบแนวคิดจากภูมิหลัง ของตํารา
เอกสาร งานวิจัย ตลอดจนบทความวิชาการตางๆที่เกี่ยวของ
ด ว ยความที่ เ ป น วรรณกรรมมุ ข ปาฐะเก า แก ใ นสมั ย อยุ ธ ยา จึ ง ทํ า ให เ พลงปรบไก มี ก าร
แพรกระจายของภาษาวัฒนธรรมขอนขางมาก ความเขาใจของผูที่ไ ดรับการถายทอดวัฒนธรรม
บางครั้ง ไมตรงตามจุดประสงคของผูที่ไดถายทอดให หรือมีความเขาใจคลาดเคลื่อนกันในกลุมใดกลุม
หนึ่งจึงอาจเปนชนวนสําคัญในการเขาใจผิดทางวัฒนธรรมบางประการ และนําวัฒนธรรมที่ตนเขาใจ
อยางคลาดเคลื่อนนี้ไปเผยแพรจนกระทั้งอาจไมเปนที่ยอมรับจากสังคมเหมือนครั้งเกาดั้งเดิมโดยยุค
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ปจจุบันนี้ คนไทยบางกลุมไดมองเพลงปรบไกและเพลงพื้นบานบางชนิดเปนการละเลนที่ หยาบคาย
ไมเหมาะแกการสงเสริม
อนึ่ง เพลงปรบไกนั้นเปนวัฒนธรรมที่เกิดมานานกวาเพลงพื้นบานในหลายๆชนิด อาจจะเปน
ตัวแปรสําคัญที่ทําใหเพลงพื้นบานชนิดตางๆของไทยนํามาเปนแนว แบบอยาง โดยตองมีเรื่องเพศเขา
มาเกี่ยวของกับการละเลน
รูปแบบที่พบในการเลนเพลงปรบไกอันหนึ่ง คือการถายทอดคํารอง คือ ขณะการถายทอดคํา
รองนั้น Signifier กับ Signified ไมไดทํางานในลักษณะสัมพันธแบบปกติ โดยสัญลักษณที่ใชสื่อ
ความหมาย (Signifier) ไมไดสื่อความหมาย (Signified) อยางปกติตามหนาที่ กลาวคือการถายทอด
คํารองมีจุดมุงหมายที่ซอนเรน ปกปดอยู ทําใหผูรับสารเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนในการตีความ
แยกเปนประเด็นดังนี้
ดานรูปแบบสารที่สะทอนออกมานั้น เปนคําหยาบคาย ที่ลวนแตเต็มไปดวยโวหาร คําหยาบ
คายเชิงสังวาส
ดานจุดมุงหมายหลักของการเลนเพลงปรบไกจากการศึกษาวิเคราะหคือ การใชคํารองที่หยาบ
คายในเพลงปรบไกนี้เพื่อไลภูตผีรายตางๆ เพื่อใหงานพิธีนั้นๆเกิดความราบรื่นในการประกอบพิธี
มงคลตางๆ ตลอดจนขวัญของวัตถุสิ่งนั้นๆ เชน เด็ก,ชาง เปนตน
ดานมาตรฐานการตีความของผูรับสาร แบงออกได 2 ชนิด คือ ผูชม (รูปธรรม) และ ภูตผี
(นามธรรม) เปนธรรมดาที่ผลลับที่ไดคือคําตอบที่สะทอนมาจากผูชม (รูปธรรม) ซึ่งเขาใจวาผูเลนกําลัง
รองคําหยาบคายเชิงสังวาสใหฟง สวนภูตผี (นามธรรม) ซึ่งเปนจุดมุงหมายแหงการละเลนยอม
สะทอนออกมาไมได
ดวยเหตุดังกลาว เมื่อผู รับสารที่เปนผูชม (รูปธรรม) เขาใจคลาดเคลื่อนในวัตถุประสงคหลัก
แลว ทําใหเกิดการแบงแยกออกเปน 2 แนวคิดใหญ คือ ผูที่นิยมชมชอบในเรื่องราว และผูที่รับไมไดใน
เรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดที่เกิดขึ้นมานั้น ก็ลวนแตจะทําใหวัฒนธรรมเพลงปรบไกจะส อไป
ในทางที่เสื่อมโทรม และนับวันจะหายไปทุกๆขณะ อยางที่เปนอยูขณะนี้
ในกรณีของความรูสึกที่มีตอเนื้อรองหยาบคายเชิงสังวาสของผูเลนนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ
พอเพลงแมเ พลงบานดอนขอย ตลอดจนถอดเทปจากรายการแสดงเพลงปรบไกของบานเวียงทุน
จังหวัดราชบุรี พบว า พอเพลง แมเพลงตางมีความเห็นที่เปนในแนวทางเดียวกันคือ มีความอาย ที่
จะตองรองเนื้อที่เกี่ยวกับคําหยาบตางๆ เนื่องจากไมใชคําที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะพอเพลง
ปรบไกบานดอนขอยดวยแลว ยังเปนมรรคทายกวัด หมอประกอบพิธีกรรมตางๆ ซึ่งเปนผูปฏิบัติตนที่
อยูในศีลธรรมโดยเครงครัด แตก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงถอยคําเหลานี้ไดเนื่องจาก ไดรับการสืบทอดมา
จากโบราณจารยในลักษณะนี้
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บทสรุป: เพลงปรบไกกับความหยาบคาย รับใชสังคม
การวิเคราะหถึงสาเหตุตางๆที่ทําใหเพลงปรบไก ซึ่งเปนเพลงพื้นเมืองที่เกาแกในสมัยอยุธยา
ตองใชเนื้อรองที่หยาบคาย เชิงสังวาส ตลอดจนกลอนแดง กลอนสองงามเขามาบรรจุเปนเนื้อรองเพื่อ
เหตุผลประการใดนั้น ผูวิจัยไดแบงประเด็นออกมาดังนี้
1) เนื้อหาของสาร (Massage Content) : ความหยาบคายในเนื้อรอง
ดวยความที่เ ปนวัฒนธรรมพื้นบานพื้นเมืองของเพลงปรบไก ทําใหการนําเสนอบทเพลงที่
สะทอนออกมาในรูปแบบของเนื้อรองนั้น ตรงไปตรงมา ไมมีออมคอม อีกทั้งเปนวรรณกรรมมุขปาฐะซึ่ง
ตองใชความชํานาญ ความสามารถ ความรอบรู ปฏิภาณไหวพริบในการนึกเนื้อรอง ทําใหผูเลนไมมี
โอกาสขัดเกลาเนื้อรองใหสละสลวย ซึ่งแตกตางจากงานบทประพันธวรรณกรรมของกวีซึ่ง มีเวลาคิด
ถอยคํา ซึ่งจะพบเห็นถอยคําเชิงสังวาสนอยมากถาไมพินิจสังเกต โดยกวีไดใชกลวิธีในการพรรณนาใน
บทอัศจรรยออกมาในลักษณะบรรยายถึงลักษณะธรรมชาติ อธิเชน ภัยธรรมชาติ เปนตน
แตจุดเดนที่สุดของเพลงปรบไกคือคําหยาบคาย ที่ลวนแตเต็มไปดวยโวหาร คําหยาบคายเชิง
สั ง วาส ทั้ ง ที่ สั ง คมไทยนั้ น เป น สั ง คมที่ ไ ม มี ก ารแสดงออกทางด า นเรื่ อ งเพศ มี ค วามเคร ง คั ด ต อ
ขนบธรรมเนียม แตสิ่งที่เพลงปรบไกมุงสอไปทางเพศอยางมากนั้น อาจจะเปนเพราะอิทธิพลของความ
เชื่อในอดีตที่สั่งสมมาแตครั้งโบราณ โดยถือวาเรื่ องเพศนั้นเกี่ยวของกับ ความเชื่อจากโบราณที่กลาว
กันวาผีไมชอบสิ่งที่ลามก หยาบคาย นาเกลียด อีกทั้งสิ่งที่เพลงปรบไกมุงสอไปทางหยาบคายเชิง
สังวาสอยางมากนั้น อาจจะเปนเพราะอิทธิพลของความเชื่อในอดีตที่สั่งสมมาแตครั้งโบราณ โดยถือ
วาเรื่องเพศนั้นเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณของมนุษยและพืชผล และดวยความเชื่อจากโบราณที่
กลาวกันวาผีไมชอบสิ่งที่ลามก หยาบคาย นาเกลียด ผสมผสานกับลัทธิความเชื่อในศาสนาพราหมณ
“นิกายตันตระ” ที่มีความเชื่อในเรื่องเพศ บูชาคุณแหงเพศ การสักยันต บูชาศิวลึงค ลัทธิตันตระไดเขา
มาผสมกลมกลืนกับศาสนาพุทธ จึงใชการขับรองที่มีลักษณะหยาบคายมาเปนเครื่องสื่อสารทาง
พิธีกรรมติดตอกับอํานาจเหนือธรรมชาติ
2) ใจความ/น้ําเสียง (Key) : สิ่งที่เดนชัดที่สุดในการขับไลผี
เอกลั ก ษณ ที่ โ ดดเด น อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมเพลงปรบไก คื อ บทลู ก คู เ พลงปรบไก จาก
ผลการวิจัยสามารถรวบรวมลักษณะเนื้อรองไดทั้งหมด 5 สํานวนดังนี้
แบบที่ 1 “ ฉา ฉา ฉา ชะฉา ไฮ”
แบบที่ 2 ชะฉาฮาไฮ
แบบที่ 3 ฉา ตะละลา ฉาฉา ฉาฉา ชะ, ฮาไฮ
แบบที่ 4 ชา เอชา เอชา ฮุย , ฮุย
แบบที่ 5 โอฉา ชะชาชาฉา เอชา ไฮ , เอ ชา ฉาไฮ
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จากสํานวนการรองของลูกคูในเพลงปรบไกมี ลักษณะตางๆกัน ทั้งนี้ยัง สามารถชี้ใหเห็นถึง
ลักษณะของคําที่ลูกคูรองออกมาในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ คําลงทายของลูกคูในแตละพื้นที่ลวนลง
ดวยคําวา “ไฮ”และ “ฮุย” ทั้งสิ้น ซึ่งพอจะอนุมานไดวามาจาก กิริยาอาการของการขับไลอีกทั้ง การ
อาศัยเสียงรองรับ รองสอดเพลง และกระทุงเพลง เพื่อเปนการเนนย้ําทํานอง เนนย้ําเนื้อรองของลูกคู ใน
แตละวรรคที่พรอมเพรียงกัน ทําใหเกิดเสียงดังไปทั่วบริเวณงานพิธี ประกอบกับเสียงปรบมือของลูกคูที่
พรอมกัน ซึ่งการปรบมือนั้นยังมีสัญญะในทางขับไล การไมพอใจ ซึ่งลวนเปนการขับไลทั้งในทาง
ภาษาและในทางกิริยา
3) จุ ด มุ ง หมาย (Purposes-Outcome) มาตรฐานของการตี ค วาม (Norm
of
interpretation) : ความเขาใจผิดในวัฒนธรรม
กลาวคือการถายทอดคํารองมีจุดประสงคที่ซอนเรนอําพราง คือถายทอดออกมาดวย คําหยาบ
คายที่ลวนแตเต็มไปดวยโวหารเชิงสังวาส ทําใหมาตรฐานการตีความของผูรับสาร เกิดความเขาใจ
คลาดเคลื่อนในจุดประสงคแทจริงบางประการของวัฒนธรรมเพลงปรบไก โดยแบงออกได 2 ชนิด คือ
ผูชม (รูปธรรม) และ ภูต ผี (นามธรรม) เปน ธรรมดาที่ผ ลลับที่ ไ ดคือ คําตอบที่ส ะทอนมาจากผูช ม
(รูปธรรม) ซึ่งเขาใจวาผูเลนกําลังรองคําหยาบคายเชิงสังวาสใหฟง สวนภูตผี (นามธรรม) ซึ่งเปน
จุดมุงหมายแหงการละเลนยอมสะทอนออกมาไมได
เมื่อผูรับสารที่เปนผูชม (รูปธรรม) เขาใจคลาดเคลื่อนในวัตถุประสงคหลักแลว ทําใหเกิ ดการ
แบงแยกออกเปน 2 แนวคิดใหญ คือ ผูที่นิยมชมชอบในเรื่องราว และผูที่รับไมไดในเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ซึ่งทั้ง 2 แนวคิดที่เกิดขึ้น ลวนแตจะทําใหวัฒนธรรมเพลงปรบไกนับวันจะหายไปทุกๆขณะ
ตราบใดที่ผูชมยังไมใหความสนใจกลับมาศึกษาวัฒนธรรมการละเลนของไทยใหลึ กซึ้งแลวนั้น
การละเลนที่ทําหนาที่รับใชสังคมอยางเพลงปรบไกที่มีหนาที่ไลผีนั้น คงจะตองตายไปในขอหา “ทํา
คุณบูชาโทษ”
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