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บทคัดย่อ
การวิเคราะห์การใช้ถ้อยคาสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์การใช้ถ้อยคาสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์คาสังวาส
ของสุกัญญา สุจฉายา (2540) ซึ่งได้จาแนกแนวทางการใช้คาสังวาสออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ คาสังวาสชนิด
ตรงหรือกลอนแดง และคาสังวาสชนิดอ้อมหรือกลอนสองแง่สองง่าม ผลการวิเคราะห์พ บว่าบทเพลงพื้นบ้าน
ของแม่ประยูร ยมเยี่ยม มีการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมแบบสัญลักษณ์มากที่สุด จานวน 217 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
81.89 รองลงมาคือการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยการเปลี่ยนเสียงสระหรือพยัญ ชนะแต่เค้าคาศั พท์สังวาส
จานวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.36 และน้อยที่สุดคือการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยการผวนคา จานวน 2
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.75 ส่วนการใช้คาสังวาสชนิดตรงไม่ปรากฏ ดังนั้นการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างสัญลักษณ์สังวาสของแม่ประยูร ยมเยี่ยม จึงนับเป็นลักษณะเด่นในการแสดงเพลงพื้นบ้านเพื่อ
สร้างความขบขันแก่การปฏิพากย์เพลง แสดงถึงความเหนือกว่าฝ่ายตรงข้ามและช่วยลดความหยาบคายในการ
กล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศอย่างมีศิลปะการประพันธ์
คาสาคัญ การใช้คาสังวาส, บทเพลงพื้นบ้าน, แม่ประยูร ยมเยี่ยม
Abstract
This current study aimed to analyze the use of erotic words in Prayoon Yomyiam’s
Thai folk songs by employing a theory proposed by Sukanya Pattrachai in 1997 as a frame of
analysis. Based on the proposed theory, erotic words can be classified into two categories:
Klon Daeng (direct erotic words) and Klon Song Ngae Song Ngam (ambiguous erotic words).
The result revealed that the most frequent type of erotic words used in Prayoon Yomyiam’s
Thai folk songs was symbolic objects and expressions (217 times; 81.89%), followed by erotic
words with sound or spelling changes (46 times; 17.36%) and spoonerisms (2 times; 0.75%),
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respectively. No direct erotic words were found in Prayoon Yomyiam’s Thai folk songs. It can
therefore be concluded that the use of ambiguous erotic words especially those associated
with symbolic objects and expressions was the most prominent feature in Prayoon
Yomyiam’s Thai folk songs because it could create a fun atmosphere. Singing back and forth
could allow the female singer to feel superior to her male counterpart. In addition, it was
found to be an artistic way to soften the rudeness of words concerning sexual organs and
sexuality.
Keywords: Use of Erotic Words, Thai Folk Songs, Prayoon Yomyiam
1. บทนา
เพลงพื้ น บ้ า นภาคกลางเป็ น การละเล่ น ประเภทหนึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ วิ ธีก ารขั บ ร้อ งเชิ งปฏิ พ ากย์
กล่าวคือเพลงเป็นการร้องละเล่นโต้ตอบกัน ซึ่งมักจะร้องละเล่นโต้ตอบกันระหว่างชายหญิงซึ่งสอดคล้องกับบัว
ผัน สุพรรณยศ (2535 : 77) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการร้องละเล่นเชิงปฏิพากย์ (Dialogue Song) ในงานวิจัยเรื่อง
“วิเคราะห์เพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี” ความว่า “การร้องละเล่นเชิงปฏิพากย์เป็นการโต้ตอบคารม
ระหว่างชายหญิงส่วนใหญ่จะเป็นการพบกันครั้งแรกโดยไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ร้องละเล่นเพื่อประชันฝีมือ
ความเฉลียวฉลาดต่อการร้องละเล่นเพลงพื้นบ้านโดยจะนาเอาเพลงตับต่าง ๆ ตามที่ตนได้ฝึกฝน ไม่ ว่าจะเป็น
การประพันธ์ขึ้นด้วยตนเองหรือการต่อจากเพลงต่าง ๆ ที่ได้รับการฝึกฝนจากครูบาอาจารย์ก็ตาม การประชัน
ในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า ‘การร้องเพลงประ’ จากการแสดงเพลงพื้นบ้านดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติ
ของคนไทยส่วนใหญ่มีความสามารถในด้านการประพันธ์บทร้อยกรองแทบทั้งสิ้น โดยเพลงพื้นบ้านจะมีคุณค่า
ทั้งด้านเนื้อหาและด้านภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของบทเพลงพื้นบ้านชนิดนั้น ๆ ซึ่งสุกัญญา สุจฉายา (2540 : 1)
กล่าวเกี่ยวกับภาษาในเพลงพื้นบ้านไว้ว่า “มีการใช้ภาษาพูดธรรมดา มีการเล่นคาและเล่นสัมผัส แต่อาจจะไม่
เข้าหลักเกณฑ์ของการประพันธ์ร้อยกรองนัก”
นางประยู ร ยมเยี่ ย มหรื อ ที่ ป ระชาชนส่ วนใหญ่ รู้ จัก กั น ในนามของแม่ ป ระยู ร ยมเยี่ ย ม ศิ ล ปิ น
แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้านลาตัด) ประจาปี พ.ศ. 2537 แม่เพลงผู้มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
วงการเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ดังที่อภิลักษณ์ เกษมผลกูล (บรรณาธิการ) (2556 : 3) ได้กล่าวถึงประวัติและ
ความสาคัญของแม่ประยูร ยมเยี่ยมไว้ว่า “ชื่อของแม่ประยูรเป็นชื่อที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักในฐานะนักแสดงลา
ตัดมีชื่อเสียงจนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีลาตัดคู่กับราชาลาตัดคือพ่อหวังเต๊ะหรือนายหวังดี นิมา
โดยเนื้อหาในเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม จะใช้ภาษาที่สละสลวย มีการเลือกสรรคาถ้อยคาที่คล้องจอง
และสื่อความหมายเชิงอุปมา ทาให้เข้าถึงผู้ฟังได้เป็นอย่างดี ” บทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม จึงเป็น
วรรณกรรมที่ทรงคุณค่าสามารถนามาวิจารณ์การใช้ภาษาในฐานะกวีนิพนธ์ได้
การกล่าวถึงเรื่องเพศในเพลงพื้น บ้ านหรือเพลงปฏิ พากย์นั้น สุกัญ ญา สุจฉายา (2523 : 106) ได้
กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “เรื่องเพศเป็นแก่นสาคัญของเพลงพื้นบ้าน จนยอมรับกันว่าเพลงปฏิพากย์สามารถกล่าว
เรื่องเพศได้ อย่างอิส ระ ไม่ ถือทั้ งคนร้องและคนฟัง ” ดังนั้น การศึ กษาวิเคราะห์ การใช้ คาสังวาสในบทเพลง
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พื้นบ้านจึงนับเป็นการพิจารณาการใช้คาที่มีการกล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศที่ผู้ประพันธ์บทเพลง
พื้นบ้านได้สร้างสรรค์ไว้ สาหรับการวิเคราะห์การใช้คาสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านนั้น นาวาอากาศโทสมบัติ
สมศรีพ ลอย (2559 : 115) ได้ศึ ก ษาเรื่อ ง “กลอนแดง : วัจ นกรรมบริ ภ าษยอกย้ อ นในเพลงอีแซว” ซึ่งได้
วิเคราะห์การใช้ถ้อยคาสังวาสในเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้กลอนแดงใน
บทเพลงพื้นบ้านความว่า “นับเป็นเวทีการต่อสู้ทางเพศของชายหญิงด้านวาทศิลป์ที่ยอกย้อนเชิงสังวาสด้วยการ
ใช้ถ้อยคาให้เกิดความเจ็บอกเจ็บใจหรืออับอาย อาวุธวาจาสาคัญประจาตัวของพ่อเพลงแม่เพลงนั่นก็คือ กลอน
แดง หมายถึง กลอนที่มีคากล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการเลี่ยงคา ”
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการใช้ถ้อยคาสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านถือเป็นสิ่งสาคั ญในเพลงพื้นบ้าน มิได้เป็นไปเพื่อ
ความหยาบคายอย่างไร้สาระแต่อย่างใด หากแต่เป็นไปเพื่อความบันเทิงและความขบขันบนเวทีที่ทาการแสดง
การใช้คาสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านจึงถือเป็นลักษณะเด่นของการละเล่นเพลงพื้นบ้าน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ
ใคร่รู้แง่การใช้คาสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม ซึ่งจะทาให้ทราบถึงความสามารถในการใช้
ถ้อยคาเพื่อสร้างสรรค์บทเพลงพื้นบ้านของผู้ประพันธ์
ผู้ศึกษาใช้แนวความคิดเรื่องการวิเคราะห์การใช้ถ้อยคาสังวาสของสุกัญญา สุจฉายา (2540) เพื่อเป็น
กรอบการวิเคราะห์คาสังวาสของแม่ประยูร ยมเยี่ยม ซึ่งได้จาแนกแนวทางการพิจารณาถ้อยคาสังวาสดังต่อไปนี้
1. คาสังวาสชนิดตรงหรือกลอนแดง คือ การใช้ถ้อยคาที่กล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทาง
เพศอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการเลี่ยงคา คาเหล่านี้ในสังคมถือเป็นคาหยาบ
2. คาสังวาสชนิดอ้อมหรือกลอนสองง่าม คือ การใช้ถ้อยคาที่กล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรม
ทางเพศอย่างเลี่ยง ๆ กวีจะไม่กล่าวตรงไปตรงมา ประกอบด้วยหลายวิธี ดังต่อไปนี้
ก. เปลี่ยนสระหรือพยัญชนะแต่เค้าคาศัพท์สังวาส
ข. ใช้วิธีการผวนคา
ค. ใช้สัญลักษณ์
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์การใช้ถ้อยคาสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม
3. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ โดยดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจัย
3.1.1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจัย
3.1.1.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเภทของเพลงพื้นบ้าน
3.1.1.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีการใช้ถ้อยคาสังวาส
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3.1.2 ใช้ข้อมูลด้านเนื้อหาหรือตัวบทในเชิงทุติยภูมิจากหนังสือ ประยูรนิทรรศน์: ร้อยเรื่องลาตัด
ผ่านชีวประวัติแม่ประยูร ยมเยี่ยม ศิลปินแห่งชาติชาวศาลายา ของสาขาวิชาภาษาไทยร่วมกับศูนย์สยาม
ทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 ซึ่งรวบรวมบทเพลงต่าง ๆ ของแม่ประยูร
ยมเยี่ยม จานวนทั้งสิ้น 150 บทเพลง
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์การใช้ถ้อยคาสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม โดยใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีการใช้ถ้อยคาสังวาสที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบ
แนวทางในการวิเคราะห์วิจัยตัวบท ดังต่อไปนี้
3.2.1 คาสังวาสชนิดตรงหรือกลอนแดง คือ การใช้ถ้อยคาที่กล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรม
ทางเพศอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการเลี่ยงคา คาเหล่านี้ในสังคมถือเป็นคาหยาบ
3.2.2 คาสังวาสชนิ ดอ้ อ มหรือ กลอนสองง่าม คื อ การใช้ ถ้อ ยคาที่ ก ล่ าวถึงอวัย วะเพศและ
พฤติกรรมทางเพศอย่างเลี่ยง ๆ กวีจะไม่กล่าวตรงไปตรงมา ประกอบด้วยหลายวิธี ดังต่อไปนี้
ก. เปลี่ยนสระหรือพยัญชนะแต่เค้าคาศัพท์สังวาส คือการใช้ถ้อยคาเลี่ยงการกล่าวถึง
อวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศ ด้วยการเปลี่ยนเสียงสระหรือพยัญชนะแต่เค้าคาศัพท์สังวาส
ข. ใช้วิธีการผวนคา คือการใช้ถ้อยคาเลี่ยงการกล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทาง
เพศ ด้วยการสลับเสียงของถ้อยคาสังวาสเดิมเป็นถ้อยคาใหม่
ค. ใช้สัญลักษณ์ คือการใช้ถ้อยคาเลี่ยงการกล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศ
โดยตรง สุกัญ ญา สุจฉายา (2523 : 134) ได้จาแนกการใช้สัญ ลักษณ์ สังวาสในเพลงพื้นบ้านไว้ 2 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอวัยวะเพศ คือการใช้ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมากล่าวแทน
อวัยวะเพศโดยยึดรูปลักษณ์เป็นหลัก เช่น เขี้ยว งา แทนการกล่าวถึงอวัยวะเพศชาย ถ้า เต่า แทนอวัยวะเพศ
หญิง
2) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนการร่วมเพศ คือการใช้อากัปกิริยาหรือปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติมากล่าวแทนการร่วมเพศ ในวรรณคดีเรียกว่า “บทอัศจรรย์”
4. ผลการวิจัย
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์การใช้ถ้อยคาสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม โดยใช้หนังสือ
ประยูรนิทรรศน์: ร้อยเรื่องลาตัดผ่านชีวประวัติแม่ ประยูร ยมเยี่ยม ศิลปินแห่งชาติ ชาวศาลายา เป็นตัวบท
สาหรับการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นลักษณะของการใช้คาสังวาสในบทเพลง โดยผู้วิจัยจะดาเนินการวิเคราะห์วิจัย
ตามชนิดของเพลงของแม่ประยูร ยมเยี่ยม จานวน 9 ชนิด ได้แก่ ลาตัด เพลงแหล่ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉุยฉาย
เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงจังหวะสามช่า เสภา และเพลงเกี่ยวข้าว ดังต่อไปนี้
1. คาสังวาสชนิดตรงหรือกลอนแดง
การวิเคราะห์การใช้คาสังวาสชนิดตรงในบทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม ผู้ศึกษาพบว่า
บทเพลงพื้นบ้านดังกล่าวไม่ปรากฏการใช้คาสังวาสชนิดตรง
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2. คาสังวาสชนิดอ้อมหรือกลอนสองแง่สองง่าม
การวิเคราะห์การใช้คาสังวาสชนิดอ้อมหรือกลอนสองแง่สองง่ามในบทเพลงพื้นบ้านของแม่
ประยูร ยมเยี่ยม ผู้ศึกษาพบว่าเพลงพื้นบ้านดังกล่าวปรากฏการใช้คาสังวาสชนิดอ้อม ดังต่อไปนี้
ก. เปลี่ยนเสียงสระหรือพยัญชนะแต่เค้าคาศัพท์สังวาส
จากการวิเคราะห์บทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม ผู้ศึกษาพบว่าบทเพลงดังกล่าวมีการใช้คาสังวาส
ชนิดอ้อมโดยการเปลี่ยนเสียงสระหรือพยัญชนะแต่เค้าคาศัพท์สังวาส ดังต่อไปนี้
1. ลาตัด ปรากฏการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยการเปลี่ยนเสียงสระหรือพยัญชนะแต่เค้า
คาศัพท์สังวาส จานวน 41 แห่ง
ตัวอย่างบทเพลงลาตัด
“กลอนลม ชาย – หญิงแก้กัน”
1) หรือกายีเจ้าน้องชายมุดอยู่ใต้แผ่นดิน
ไม่เคยคลอดลอดจากหินมาดูหมิ่นหมักหมม
2) ไอ้แกมันชาติสถุลลืมบุญคุณสาวน้อย
ไม่ควรจะเกิดให้เสียรอยทาให้หอยเขาทรุดโทรม
(ประยูรนิทรรศน์, 2556 : 52)
ผู้แต่งใช้คาว่า “หิน” (จากบทกลอนที่ 1) เป็นคาเรียกแทนอวัยวะเพศหญิง เนื่องจากเมื่อสังเกตจาก
บริบทของการปฏิพากย์ความว่า “ไม่เคยคลอดลอดจากหินมาดูหมิ่นหมักหมม” จะพบว่าผู้แต่งต้องการกล่าวถึง
ฝ่ายชายที่ไม่นึกถึงอดีตคราวที่ชายผู้นั้นเกิดมาที่ทุกคนล้วนแต่ต้องผ่านอวัยวะเพศหญิงของมารดามาทั้งสิ้น
ดังนั้นคาว่า “หิน” จึงมีความหมายที่สื่อถึงอวัยวะเพศหญิง จึงกล่าวได้ว่าผู้แต่งใช้คาว่า “หิน” แทนคาว่า “หี”
ด้วยการเปลี่ยนเสียงสระเสียงยาวจาก /iː/ เป็นสระเสียงสั้น /i/ เพิ่มเสียงตัวสะกด /-n/ แต่คงเสียงพยัญชนะ
ต้นคือ /h-/ และเสียงวรรณยุกต์เสียงจัตวาไว้
ในทานองเดียวกัน ผู้แต่งยังใช้คาว่า “หอย” (จากบทกลอนที่ 2) เป็นคาเรียกแทนอวัยวะเพศหญิง
ด้วย ผู้แต่งใช้กลวิธีการเปลี่ยนเสียงสระจากคาว่า “หี” มาเป็นคาว่า “หอย” โดยการเปลี่ยนจากเสียงสระ /i:/
มาเป็น /ᴐ:/ เพิ่มเสียงตัวสะกด /-j/ แต่คงเสียงพยัญชนะต้นคือ /h-/ และเสียงวรรณยุกต์จัตวาไว้ เนื่องจากเมื่อ
สังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ความว่า “ไม่ควรจะเกิดให้เสียรอยทาให้หอยเขาทรุดโทรม” จะพบว่าผู้แต่ง
ต้องการกล่าวเพื่อล้อเลียนฝ่ายชายที่ดูถูกฝ่ายหญิง นอกจากนี้จะเห็นได้อีกว่าผู้แต่งใช้ถ้อยคาดังกล่าวในลักษณะ
ของคาสังวาสชนิดตรง กล่าวคือคาว่า “หอย” หมายถึงอวัยวะเพศหญิง ดังที่อรทัย ชินอัครพงศ์ (2557 : 66)
ได้กล่าวถึงความหมายเปรียบเทียบกับอวัยวะเพศหญิงในงานวิจัย ความว่า “หอย ... มี ลักษณะที่โหนกนูน
แตกต่างกัน นอกจากนี้ลักษณะภายนอกอื่น เช่น สี และ กลิ่น ที่นามาเปรียบเทียบกับอวัยวะเพศหญิงอีกด้วย”
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคาว่า “หอย” นอกจากจะเป็นการใช้ถ้อยคาสังวาสชนิดอ้อมโดยการเปลี่ยนเสียงสระและ
ตัวสะกดดังกล่าว ยังถือได้ว่าถ้อยคาดังกล่าวเป็นการใช้ถ้อยคาสังวาสชนิดตรงอีกด้วย
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การใช้ถ้อยคาสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม

2. เพลงเกี่ ย วข้ า ว ปรากฏการใช้ ค าสั งวาสชนิ ด อ้ อ มโดยการเปลี่ ย นเสี ย งสระหรื อ
พยัญชนะแต่เค้าคาศัพท์สังวาส จานวน 1 แห่ง
ตัวอย่างบทเพลงเกี่ยวข้าว
“เกี่ยวข้าว”
1) ผ้าเย็นเช็ดหน้าตา
จะเช็ดขา (และเช็ด...) ให้ด้วย
2) มาม็อบจะได้มัน ๆ
ใจเบิกบานไม่งงงวย
3) ได้ความรู้ได้สาระ
ได้จังหวะเอื้ออานวย
(ประยูรนิทรรศน์, 2556 : 184-185)
ผู้แต่งใช้คาว่า “จะเช็ดขา (และเช็ด)” (จากบทกลอนที่ 1) ในการกล่าวถึงการใช้ผ้าเย็นเช็ดหน้าที่จะ
มอบให้แก่กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง แต่เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ใน บทเพลงจะเห็นได้ว่าผู้แต่งมี
เจตนาแฝงในการกล่าวถึงการใช้ผ้าเย็นเช็ดอวัยวะเพศชายในคาว่า “ควย” เนื่องจากลักษณะของคาดังกล่าว
สอดคล้องตามสัมผัสสระ /-ua/ และตัวสะกดแม่เกย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แต่งใช้กลวิธีการใช้เสียงพยัญชนะ
/kh-/ ในคาว่า “ขา” ทาให้ผู้รับสารสามารถคาดเดาว่าจะเป็นคาสังวาสดังกล่าวได้ ดังนั้นการใช้กลวิธีดังกล่าว
ถือเป็นการใช้คาสังวาสโดยการเปลี่ยนเสียงสระจาก /-a:/ เป็นเสียงสระ /-ua/ และเพิ่มเสียงตัวสะกดแม่เกย
แต่คงเสียงพยัญชนะต้น /kh-/ ไว้ดังเดิม
3. เพลงฉ่อย ปรากฏการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยการเปลี่ยนเสียงสระหรือพยัญชนะแต่
เค้าคาศัพท์สังวาส จานวน 2 แห่ง
ตัวอย่างบทเพลงฉ่อย
“เพลงฉ่อย”
1) (หญิง) เออ...นี่ไม่เจอกันไปตั้งหลายปี
ละก็นึกว่าไปขายหลีแล้วประไล
..........................................................
....................................................
2) งาคงถลอกปลอกไปถึงโคน
เพราะว่าไปเที่ยวไล่ซนและซอนไซ
3) มาหาว่าฉันนั้นไปขายหลี
เมียพ่อพี่นะซีนั้นเคยไป
(ประยูรนิทรรศน์, 2556 : 196-197)
ผู้แต่งใช้คาว่า “หลี” (จากบทกลอนที่ 1) ในการโต้ตอบฝ่ายชายที่กล่าวหาตนว่าไปขายหลี คาว่า
“หลี” นับเป็นถ้อยคาไม่มีความหมาย แต่เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ในบทเพลงจะเห็นได้ว่าผู้แต่ง
ต้องการใช้ถ้อยคาดังกล่าวเพื่อเลียงการกล่าวคาว่า “หี” การใช้อวัยวะเพศหญิงเพื่อทามาหากินดังกล่าวถือเป็น
ลักษณะของสตรีผู้ประกอบอาชีพเป็นโสเภณีหรือสตรีผู้ค้าบริการทางเพศ ดังนั้ นการใช้ถ้อยคาดังกล่าวถือเป็น
การที่ผู้แต่งใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้น /h-/ เป็นเสียงพยัญชนะต้น /h-/ และเสียง
ควบกล้า /-l-/ แต่ยังคงเสียงสระ /-i:/ และเสียงวรรณยุกต์จัตวาไว้
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นอกจากนี้ผู้แต่งยังใช้คาว่า “ปลอก” (จากบทกลอนที่ 2) ในการกล่าวถึงลักษณะของงาช้างที่ผ่านการ
ชนกับช้างตัวอื่น หรือในกรณีที่ช้างตัวดังกล่าวประสบอุบัติเหตุจึงทาให้งามีความถลอกปลอกไปถึงโคน แต่เมื่อ
สังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ในบทเพลงจะเห็นได้ว่าผู้แต่งใช้คาว่า “ปลอก” เพื่อเป็นคาเลี่ยงว่า “ถอก”
ซึ่งหมายถึง “ก. รั้น , ร่นเข้ าไป.” (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2556 : 526) ในการถอกอวัย วะเพศของฝ่ายชายที่
สามารถถอกได้จนถึงโคนอวัยวะเพศ ดังนั้นการใช้คาเลี่ยงดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นจากเสียง
/th-/ เป็นเสียงพยัญชนะต้น /pl-/ แต่ยังคงเสียงสระ /-ɔ:/ เสียงตัวสะกด /-k/ และเสียงวรรณยุกต์เอกไว้
4. เพลงอี แซว ปรากกฎการใช้ ค าสั งสั งวาสชนิ ด อ้ อ มโดยการเปลี่ ย นเสี ย งสระหรื อ
พยัญชนะแต่เค้าคาศัพท์สังวาส จานวน 2 แห่ง
ตัวอย่างบทเพลงอีแซว
“อีแซว”
1) นึกเอาเงินมาล่อก็หวังหอผู้หญิง
ไอ้ปากเปรอะเหมือนตะปิ้งเหมือนเอาขี้เลนมาป้าย
…………………………………
………………………………………
2) ญ. มาเจอะเจอเจ้าพ่อแหมอีจ๋อชักจู๋
ช. ถ้าคิดจะสู้แล้วนอนลงไป...เอย
(ประยูรนิทรรศน์, 2556 : 223-226)
ผู้แต่งใช้ความว่า “นึกเอาเงินมาล่อก็หวังหอผู้หญิง” (จากบทกลอนที่ 1) ในการกล่าวล้อเลียนฝ่าย
ชายว่าที่นิยมใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพื่อบาเรอหญิงงามตามที่ตนชอบ เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ใน
บทเพลงจะพบว่าผู้แต่งต้องการกล่าวคาว่า “หอ” ซึ่งเป็นของผู้หญิงเพื่อเป็นคาแทนอวัยวะเพศหญิง ดังนั้นการ
ใช้ถ้อยคาดังกล่าวถือเป็นการใช้คาแทนโดยการเปลี่ยนเสียงจากคาว่า “หี” เป็นคาว่า “หอ” กล่าวคือเปลี่ยน
เสียงสระ /-i:/ เป็นเสียงสระ /-ɔ:/ แต่คงเสียงพยัญชนะต้น /h-/ และเสียงวรรณยุกต์จัตวาไว้ การใช้ถ้อยคา
ดังกล่าวถือเป็นการกล่าวหาล้อเลียนฝ่ายชายให้ผู้รับสารเกิดความขบขันในการแสดงเนื่องจากผู้รับสารส่วนมาก
น่าจะสามารถคิดตามได้ในคาสังวาสดังกล่าว
นอกจากนี้ผู้แต่งยังใช้ความว่า “มาเจอะเจ้าพ่อแหมอีจ๋อชักจู๋” (จากบทกลอนที่ 2) ในการกล่าวถึง
ความตระหนกของตนเมื่อประสบกับเจ้าพ่อหรือฝ่ายชายในบทเพลง เมื่อเกิดความตื่นตระหนกจากเหตุการณ์
ดังกล่าวจึงทาให้ “อีจ๋อ” มีความหดตัว เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ในบทเพลงจะเห็นได้ว่าผู้แต่ง
ต้องการใช้ถอ้ ยคาดังกล่าวเพื่อแทนความหมายของอวัยวะเพศหญิงในคาว่า “จิ๋ม” การใช้ถ้อยคาดังกล่าวจากคา
ว่า “จ๋อ” แทนคาว่า “จิ๋ม” จึงถือเป็นการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยการเปลี่ยนเสียงสระจาก /-ɔ:/ เป็นเสียง
สระ /-i:/ และเพิ่มเสียงตัวสะกดแม่กม แต่คงเสียงพยัญชนะต้น /t͡ɕ-/ และเสียงวรรณยุกต์จัตวาไว้ ทั้งนี้หาก
พิจารณาถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติจะเห็นได้อีกว่าอวัยวะเพศหญิงไม่สามารถหดได้เมื่อสตรีผู้นั้นตระหนก
ตกใจ ดังนั้นการใช้ถ้อยคาดังกล่าวถือเป็นการกล่าวขึ้นเพื่อล้อเลียนให้เกิดความขบขันในการแสดงเท่านั้น
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ข. ใช้วิธีการผวนคา
จากการวิ เ ค ราะห์ บ ท เพ ลงพื้ น บ้ านของแม่ ป ระยู ร ยม เยี่ ย ม ผู้ วิ จั ย พ บ ว่ า
บทเพลงดังกล่าวมีการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยใช้วิธีการผวนคา ดังต่อไปนี้
1. ลาตัด ปรากฏการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยใช้วิธีการผวนคา จานวน 2 แห่ง
ตัวอย่างบทเพลงลาตัด
“กลอนแลว ชาย – หญิงแก้”
1) ช้างม้าวัวควาย เจอที่ไหนมันเป็นจี้
ทั้งหมาหมูหูหมี มันจับจี้กันตาแป๋ว
2) อันว่าอย่างเธอเสมอพี่มันไม่ได้จี้กันหรอกไอ้อึ่ง ดีกว่าเจ้ายังไม่ถึงนี่ดีอย่างมึงหรือวะไอ้แจ๋ว
(ประยูรนิทรรศน์, 2556 : 54-55)
ผู้ แ ต่ ง ใช้ ค าว่ า “หู ห มี ” (จากบทกลอนที่ 1) ในบริ บ ทของการกล่ า วล้ อ เลี ย นของผู้ แ ต่ ง
ผู้แต่งต้องการกล่าวหาฝ่ายชายว่านิยมการร่วมเพศกับสัตว์เดรัจฉาน เมื่อสังเกตความหมายตรงตามตัวในคาว่า
“หูหมี” จะมีความหมายตามบริบทการปฏิพากย์ว่าฝ่ายชายนิยมร่วมเพศกับหมีทางรูหูโดยการใช้อวัยวะเพศ
ชายสอดใส่ทางรูหูของหมี แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้แต่งต้องการใช้ถ้อยคาสังวาสชนิดอ้อมด้วยการใช้วิธีการผวน
คามากกว่า เพราะเมื่อผวน คาว่า “หูหมี” แล้วจะได้คาใหม่คาว่า “หีหมู” ซึ่งมีความหมายที่สื่อถึงอวัยวะเพศ
หรืออวัยวะสืบพันธุ์ของสุกรเพศเมีย ดังนั้นในบริบทของการปฏิพากย์นี้จะเห็นได้ว่า ผู้แต่งต้องการสื่อให้ผู้อ่าน
เห็นว่าฝ่ายชายสามารถหรือเคยมีเพศสัมพันธ์กับสุนัขและสุกรได้อย่างไม่อับอายต่อสังคม ถึงแม้ว่าสัตว์เหล่านั้น
จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตาม ถือเป็นการใช้คาเพื่อสร้างความขบขันของการปฏิพากย์ที่ผู้แต่งสร้างแก่ผู้รับสารโดย
ที่การกระทาดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตาม
ค. ใช้สัญลักษณ์
จากการวิเคราะห์บทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม ผู้วิจัยพบว่าบทเพลงดังกล่าวมี
การใช้คาสังวาสชนิดอ้อมแบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
1. ลาตัด ปรากฏการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยแบบสัญลักษณ์ จานวน 173 แห่ง
ตัวอย่างบทเพลงลาตัด
กลอนลาว่า (ทิ้งดิ่ง)
1) ทาให้พวกขายหน้าไปเสียท่าที่วัดทุ่ง
กางเกงในก็ไม่ได้นุ่งดันขึ้นไปมุงหลังคา
2) ขึ้นไปมุงหลังคาต้องขายหน้าอย่างยิ่ง
ฉันอยู่ด้วยซวยจริงจริงแกทิ้งดิ่งลงมา
…………………………………………..
…………………………………….
3) ที่แกโดนเมียด่าก็เพราะแกบ้าผู้หญิง
ไปทากระตุ้งกระติ้งเลยเกิดกุ้งยิงตา
(ประยูรนิทรรศน์, 2556 : 61-62)
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ผู้แต่งใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยใช้สัญลักษณ์ ความว่า “กางเกงในไม่ได้นุ่งขึ้นไปมุงหลังคา...แกทิ้งดิ่ง
ลงมา” (จากบทกลอนที่ 1-2) ในการกล่าวหาฝ่ายชายที่มีพฤติกรรมดังกล่าว เมื่อสังเกตคาว่า “กางเกงในไม่ได้
นุ่ง” จากบริบทของการปฏิพากย์จะเห็นได้ว่านี่คือสาเหตุของการที่อวัยวะเพศชาย “ทิ้งดิ่งลงมา” หรือห้อย
โตงเตง ทั้งนี้เนื่องจากฝ่ายชายอยู่ที่สูงคือบนหลังคา ในขณะที่ฝ่ายชายกาลังมุงหลังคาอยู่ ผู้แต่งจึงต้องการ
กล่าวถึงเพื่อล้อเลียนอวัยวะเพศของฝ่ายชายที่ห้อยลงมา การใช้ถ้อยคาดังกล่าวจึงเป็นการกล่าวสังวาสชนิดอ้อม
นอกจากนี้ ผู้แต่งยังใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยใช้สัญลักษณ์ ความว่า “แกโดนเมียด่าก็เพราะแกบ้า
ผู้หญิง ไปทากระตุ้งกระติ้งเลยเกิดกุ้งยิงตา” (จากบทกลอนที่ 3) โดยคาว่า “กระตุ้งกระติ้ง” หมายถึง “มีกิริยา
ท่าทางกระชดกระช้อย.” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 38) เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์จะเห็นได้ว่า
เป็นการกล่าวถึงอาการของฝ่ายชายซึ่งมีนิสัยบ้าผู้หญิง ส่วนคาว่า “กุ้งยิงตา” แม้จะเป็นคาเรียกของโรคที่เกิด
จากการอักเสบของต่อมที่ขอบตา ดังที่เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ (ม.ป.ป.) ได้อธิบายลักษณะของโรคไว้ในแผ่นพับ
ของศูนย์จักษุแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเรื่อง “โรคตากุ้งยิง” ความว่า “Hordeolum, Chalazion หรือ
ตากุ้งยิง เป็ น อาการอัก เสบของต่อ มไขมั นเปลื อกตา” แต่ อย่างไรก็ตามการใช้สานวนของโรคดังกล่าวยั งมี
ความหมายตามความนิยมของคนในสังคมส่วนใหญ่เพื่อใช้เรียกล้อเลียนคนที่มีนิสัยถ้ามอง หรือชอบแอบมอง
ของลับของคนอื่นขณะที่โป๊เปลือย ดังนั้นจากบริบทของการปฏิพากย์ถือเป็นการที่ผู้แต่งใช้ถ้อยคาดังกล่าวใน
ลักษณะการใช้ถ้อยคาสังวาสชนิดอ้อม
2. เพลงฉุยฉาย ปรากฏการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยแบบสัญลักษณ์ จานวน 4 แห่ง
ตัวอย่างบทเพลงฉุยฉาย
“เพลงฉุยฉาย”
1) ชอกช้าเอยชอกช้าที่สุด
นางวิ่งผ้าหลุดรีบรุดเข้าป่า
2) หนุ่ม ๆ ไล่ปล้ามือคลาไขว่คว้า หยิบได้ท่อนแขนแล้วนอนหลับตา
3) หยิบท่อนไม้มา
หนุนนอนเอย
(ประยูรนิทรรศน์, 2556 : 187-188)
ผู้แต่งใช้ความว่า “นางวิ่งผ้าหลุดรีบรุดเข้าป่า” (จากบทกลอนที่ 1) ในการกล่าวถึงสตรีนางหนึ่งในบท
เพลงที่รีบวิ่งเข้าป่าโดยที่ผ้านุ่งหรือผ้าถุงหลุดลุ่ยด้วยความตระหนกตกใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เมื่อสังเกตจาก
บริบทของการปฏิพากย์ในบทเพลงจะเห็นได้ว่าผู้แต่งมีเจตนากล่าวถึงสตรีคนดังกล่าวที่ต้องการเชิญชวนฝ่าย
ชายเพื่อมีเพศสัมพันธ์ในป่ามากกว่าการที่สตรีคนดังกล่าวจะถูกฝ่ายชายทั้งกลุ่มรุมข่มขืน ดังนั้นการใช้ถ้อยคา
ดังกล่าวจึงถือเป็นการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมแบบสัญลักษณ์ในบทเพลงเพื่อสร้างความขบขันแก่ผู้รับสารในงาน
ประพันธ์
นอกจากนี้ผู้แต่งยังใช้ความว่า “หยิบท่อนไม้มาหนุนนอนเอย” (จากบทกลอนที่ 3) ในการกล่าวถึง
ลักษณะของสตรีคนดังกล่าวที่มีหยิบท่อนไม้มานอนหนุนในป่าเมื่อครั้งที่ถูกข่มขืนจากกลุ่มของฝ่ายชาย แต่เมื่อ
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สังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ในบทเพลงจะเห็นได้ว่าผู้แต่งต้องการกล่าวล้อเลียนฝ่ายหญิงดังกล่าวว่า
ยินยอมให้ฝ่ายชายร่วมเพศด้วย เนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ขัดขืนในครั้งนั้นทั้งยังหยิบท่อนไม้ข้าง ๆ มานอนหนุน
เพื่อให้เกิดความสบายขณะที่ตนนอนให้ฝ่ายชายร่วมเพศ ดังนั้นการใช้ถ้อยคาดังกล่าวจึงถือเป็นการใช้คาสังวาส
ชนิดอ้อมแบบสัญลักษณ์ในบทเพลงเพื่อสร้างความขบขันแก่ผู้รับสารในงานประพันธ์
3. เพลงฉ่อย ปรากฏการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยแบบสัญลักษณ์ จานวน 18 แห่ง
ตัวอย่างบทเพลงฉ่อย
เพลงฉ่อย
1) ถ้าทานายถูกใจฉันนะพ่อขวัญยืน จะให้กอดทั้งคืนไม่เป็นไร
……………………………………..
…………………………………….
2) มีในตาราหรือพ่อหมอจ๋า
เดี๋ยวแม่กอดเสียด้วยหม้อใบใหญ่
3) บอกให้ทายฝันดีก็ปล้า
เดี๋ยวเถอะก็จะคว่านั่งกุมไป
(ประยูรนิทรรศน์, 2556 : 191-192)
ผู้แต่งใช้ความว่า “กอดทั้งคืน” (จากบทกลอนที่ 1) ในการกล่าวถึงการเชิญชวนฝ่ายชายให้สามารถ
กอดตนได้ทั้งคืนหากฝ่ายชายทานายฝันดีของตนได้ถูกใจ เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ในบทเพลงหรือ
ตามความเป็นจริง หากชายและหญิงที่พึงใจกันแล้วต้องนอนกอดกันทั้งคืน พฤติกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนา
และนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กันในที่สุด สอดคล้องกับความคิดของณภัค เสรีรักษ์ (2555 : 86) ที่อ้างถึงคา
กล่าวของนายแพทย์นพพร (นายแพทย์นวรัตน์ ไกรฤกษ์) ซึ่งกล่าวถึงธรรมชาติความต้องการทางเพศของชาย
หนุ่มและหญิงสาว ความว่า “[หนุ่ม ๆ สาว ๆ] เมื่ออยู่ใกล้ชิดกันบ่อย ๆ ธรรมชาติแห่งความต้องการทางเพศมัน
เรียกร้องด้วยกันทั้งสองฝ่าย” ดังนั้นด้วยสภาวการณ์ที่เป็นใจที่ผู้แต่งและฝ่ายชายกอดกันในเวลากลางคืนและ
ตลอดทั้งคืน จึงนับเป็นการใช้ความแฝงพฤติกรรมการร่วมเพศของทั้งสองฝ่าย นับเป็นการใช้ถ้อยคาสังวาสชนิด
อ้อมแบบสัญลักษณ์ในงานประพันธ์
นอกจากนี้ผู้แต่งยังใช้คาว่า “หม้อใบใหญ่ ” (จากบทกลอนที่ 2) ในการกล่าวถึงภาชนะเครื่องใช้ใน
ครั ว เรื อ น เพื่ อ ใช้ ใ นการท าร้ า ยทุ บ ตี ฝ่ า ยชายที่ ท านายฝั น ตนแล้ ว ตนไม่ ถู ก ใจ ค าว่ า “หม้ อ ” หมายถึ ง
“น. ภาชนะส าหรั บ หุ งต้ ม หรื อ ใส่ ข อง เป็ น ต้ น มี รู ป ทรงต่ า ง ๆ ท าด้ ว ยดิ น เผา หรื อ โลหะ มั ก เรี ย กตาม
วัตถุประสงค์การใช้สอย.” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1296) แต่เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ในบท
เพลงจะเห็นได้ว่าผู้แต่งต้องการใช้คาดังกล่าวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศหญิง เนื่องจากลักษณะของหม้อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหม้อดินที่มีลักษณะอวบและมีช่องสาหรับใส่อาหาร มีลักษณะคล้ายคลึงกับอวัยวะเพศหญิงที่
มีลักษณะเป็นเนินเนื้อและมีช่องคลอด ทั้งนี้เมื่อสังเกตจากกีฬาพื้นบ้าน “ปิดตาตีหม้อ” จะเห็นได้ว่าลักษณะ
ของกระบองหรือไม้ที่ใช้ตีหม้อคือสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศชาย ส่วนหม้อดินที่ถูกตีคือสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศ
หญิง ดังนั้นการตีหม้อจึงหมายถึงการร่วมเพศระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ดังนั้นการที่ผู้แต่งใช้คาว่า “หม้อใบ
ใหญ่” ในการทาร้ายร่างกายฝ่ายชายจึงถือเป็นการกล่าวขึ้นเพื่อแสดงความโดดเด่นของอวัยวะเพศหญิงที่ใหญ่
เพื่อสร้างอารมณ์ขันแก่ผู้รับสารในการแสดง
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4. เพลงเรือ ปรากฏการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยแบบสัญลักษณ์ จานวน 1 แห่ง
ตัวอย่างบทเพลงเรือ
“เพลงเรือ”
1) มาคอยพวกฉันคงจะนานไปเสียหน่อย
เห็นยืนห้อมกันจนห้อยเชียวหนา
2) แดดก็กล้าอีกลมก็กรู
เพราะมันเป็นพ่อเอ๋ยฤดูเดือนกันยา
(ประยูรนิทรรศน์, 2556 : 199-200)
ผู้แต่งใช้ความว่า “เห็นยืนห้อมกันจนห้อย” (จากบทกลอนที่ 1) ในการกล่าวล้อเลียนฝ่ายชายที่พาย
เรือมาถึงแล้วยืนรอตนที่บริเวณหน้าท่าน้าเป็นเวลานานแล้ว เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ในบทเพลง
จะเห็นได้ว่าผู้แต่งต้องการกล่าวถึงอวัยวะเพศของฝ่ายชายที่ห้อยลงเนื่องจากยืนรอตนเป็นเวลานาน ผู้แต่งจึง
ต้องการล้อเลียนฝ่ายชายด้วยการใช้คาเลี่ยงดังกล่าวเพื่อสร้างความขบขันแก่ผู้รับสารในการแสดง ถือเป็นการใช้
คาสังวาสแบบสัญลักษณ์ในงานประพันธ์
5. เพลงจังหวะสามช่า ปรากฏการใช้คาสังวาสชนิดอ้ อมโดยแบบสัญลักษณ์ จานวน 1
แห่ง
ตัวอย่างบทเพลงจังหวะสามช่า
“เพลงจังหวะสามช่า”
1) (หญิง2) เออ...โกรธ เอ่ย โกรธ โดดพรวดพราด ชี้หน้าด่ากราดอีจุ๊กกี้หาผัวไม่ได้กันหรือไง (ซ้า)
2) จึงได้มาร่อนเร่ให้ตะเข้ขี่
จะกางตาราด่าเสียให้แสบ
3) หนอยอีนี่อีแสบแสบนะอีนี่
เอ้าอีตั้งฉ่ายอีไฉ่โป๊อีตั้งโอ๋อีเต้าหู้ยี้
4) (หญิง) อย่ามาทาด่าโจ้เลยอีโอเลี้ยง (ซ้า) (หญิง2) เห็นฉันไม่เถียงเลยอีแปบซี่
5) (หญิง) ผัว ๆ โมโหอีโคล่าหยักรั้งตั้งท่าอีทาสี
(ประยูรนิทรรศน์, 2556 : 219)
ผู้แต่งใช้ความว่า “หาผัวกันไม่ได้หรือไง (ซ้า) จึงได้มาร่อนเร่ให้ตะเข้ขี่” (จากบทกลอนที่ 1 – 2) ใน
การกล่าวถึงคาต่อว่าของฝ่ายหญิงคนที่หนึ่ง (หญิง 1) เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ในบทเพลงจะเห็น
ได้ว่าผู้แต่งต้องการใช้คาว่า “ตะเข้” หรือ “จระเข้” ซึ่งหมายถึง “น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ ที่สุดใน
ปัจจุบัน มีหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Crocodylidae ปากและหัวยาว ปลายปากนูนสูงขึ้นเป็นช่องเปิดของรู
หายใจ เรียกว่า ก้อนขี้หมา ลาตัวกลมยาว หนังเป็นเกล็ดแข็งทั้งตัว หางแบนยาวทางข้างใช้โบกว่ายน้า มักหากิน
ในน้ า อาศั ย บริ เวณป่ า ริ ม น้ า ” (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2556 : 474) ประกอบกั บ ค ากริ ย าคื อ “ขี่ ” ซึ่ งเป็ น
พฤติกรรมของจระเข้ที่ขึ้นขี่ฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาน้อย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายชายที่มีเพศสัมพันธ์กับฝ่าย
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การใช้ถ้อยคาสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม

หญิงคนดังกล่าวในท่าที่จระเข้หรือฝ่ายชายอยู่นอนทับร่างกายของฝ่ายหญิง ดังนั้นการใช้ถ้อยคาในลักษณะ
ดังกล่าวถือเป็นการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมในงานประพันธ์
6. เสภา ปรากฏการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยแบบสัญลักษณ์ จานวน 8 แห่ง
ตัวอย่างบทเสภา
“เสภา”
1) ทาตาปริบมือกาแต่ด้ามปี่
เรียกว่ามา มาเร็วซี่ ผัวจ๋า มาไวไว
2) (หญิง) นางผีเสื้อโกรธเกรี้ยวว่าเดี๋ยวเหอะ เลือดจะเลอะท้องร่วงร้องเอ๋ง ๆ
3) ฉันจะให้เธอเป่าอีกไม่กี่เพลง
หอบกางเกงเก็บปี่วิ่งหนีไป
4) คนอะไรใจเสาะน่าเยาะเย้ย
จะเป็นเขยใครได้ไม่อายเขา
5) เหมือนฟืนแกร่งแข็งขึงพอถึงเตา
พอถูกเผาก็เหี่ยวหดหมดศักดา
6) สู้อุตส่าห์เอาใจให้เข้มแข็ง
ทั้งกระทิงแดงทั้งลิโพตั้งโหลกว่า
7) ไม่กระดิกไม่กระดี้ไม่ขี้ยา
ส่งปี่มาเดี๋ยวเราจะเป่าเอง
8) (หญิง) นางผีเสื้อเกรี้ยวโกรธพิโรธลั่น
เดี๋ยวเถอะแม่จะหั่นให้ปี่ด้วน
9) พระอภัยร่อนเร่ทาเรรวน
ชวนตัดปี่วันนี้เอง
10) (ชาย) พระอภัยได้ฟังพลางขยับ
(หญิง) นางผีเสื้อคว้ามับเข้าเหมาะเหม็ง
11) (ชาย) พระอภัยวิ่งกากุมกางเกง
(หญิง) ฉันจะเป่าปี่เองอย่าเอ็ดไป
12) (ชาย) ไม่ใช่ปี่ของเจ้านะสาวเอ๋ย
(หญิง) ช่างเหอะเฉย ๆ จะเป่าให้
13) (ชาย) น้องจะบรรเลงเพลงอะไร
(หญิง) เพลงอีกาฟักไข่มัน ๆ ดี
14) (ชาย) ถ้าขืนอยู่วุ่นวายคงตายแฝด
(หญิง) ก็ฤาษีมีแพทย์เก่อนะพี่
15) (ชาย) คางเหลืองแย่ ๆ แย่ละซี
(หญิง) มาให้เป่าซะดี ๆ อย่ารวนเร
16) (ชาย) พระอภัยเผ่นโผนโจนลงคลอง
(หญิง) ผีเสื้อแกล้งร้องว่าเฮ้ยตะเข้
17) (ชาย) พระอภัยตะกายขึ้นตลิ่งวิ่งโซเซ
ราลิเกเซิดร่าเข้าป่าไป
(ประยูรนิทรรศน์, 2556 : 220-221)
ผู้แต่งใช้ความว่า “ทาตาปริบมือกาแต่ด้ามปี่” (จากบทกลอนที่ 1) ในการกล่าวถึงพฤติกรรมของฝ่าย
ชายที่รับบทเป็นพระอภัยมณีที่ทาตาปริบ ๆ แล้วใช้มือกาที่ด้ามปี่ เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ในบท
เพลงจะเห็นได้ว่าผู้แต่งต้องการใช้คาว่า “ปี่” ซึ่งหมายถึง “น. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า มีลิ้น ตัวปี่และ
เลาปี่ ทรงยาวกลวง มีรูสาหรับใช้นิ้วเปิดปิดบังคับเสียงสูงต่า มีหลายชนิด ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 745)
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนอวัยวะเพศของฝ่ายชาย เนื่องจากลักษณะของปี่และอวัยวะเพศชายที่คล้ายคลึงกัน จะ
เห็นได้ว่าฝ่ายชายกาลังช่วยตัวเองอยู่ในขณะนั้น
นอกจากนี้ ผู้แต่งยังใช้ความว่า “หอบกางเกงเก็บปี่วิ่งหนีไป” (จากบทกลอนที่ 3) ในการล้อเลียนฝ่าย
ชายเมื่อถูกตนทาร้ายร่างกาย เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ในบทเพลงจะเห็นได้ว่าผู้แต่งต้องการใช้
อากัปกิริยาการหอบกางเกงแล้ววิ่งหนีไปพร้อมปี่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสมรรถภาพทางเพศของฝ่ายชายที่ หมด
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ไปเนื่องจากถูก ตนจัดการ หรือด้วยสมรรถภาพทางเพศที่เหนือกว่าฝ่ายชายทาให้ฝ่ายชายต้องยอมพ่ายแพ้ไป
อย่างน่าอับอาย การกล่าวถึงสัญลักษณ์ดังกล่าวถือเป็นการกล่าวเพื่อแสดงความเหนือกว่าของสมรรถภาพทาง
เพศตนให้เกิดความขบขันแก่ผู้รับสารในการแสดง
7. เพลงอีแซว ปรากฏการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยแบบสัญลักษณ์ จานวน 12 แห่ง
ตัวอย่างบทเพลงอีแซว
“อีแซว”
1) ไอ้ลมบนนะพัดดีมีแต่ความเย็น
แต่ลมล่างซิเหม็นทนกันไม่ไหว
…………………………………..
………………………………………
2) แต่งองค์ทรงเครื่องเรืองระยับ
แล้วหยิบลูกแก้วแวววับออกมาทันใด
3) มาเหาะคล้อยลอยคว้างอยู่กลางนภา
เอย...แล้วรีบแก้ผ้าด้วยทันใด
4) ฉันไม่ได้หน้าด้านเหมือนสะพานหิน
อายฟ้าอายดินบอกให้ก็ได้
5) ไอ้ที่ฉันแก้ผ้าน่าจะรู้แกว
ฉันแก้ผ้าที่ห่อแก้วหรอกจงรู้ไว้
6) แหมมณีเมขลาจะแก้ผ้าต่อ
นี่รามสูรหน้างอไปอยู่ที่บ้านใคร
7) หรือไปนอนโก้งโค้งอยู่ตามโรงนวดหรือไปนอนกอดขวดอยู่ที่บ้านใคร
8) เมขลาล่อแก้วแล้วก็รอ
รามสูรหน้างอนี่พ่อจะว่ายังไง เออ...
(ประยูรนิทรรศน์, 2556 : 230-232)
ผู้แต่งใช้ความว่า “ไอ้ลมบนนะพัดดีมีแต่ความเย็น แต่ลมล่างซิมันเหม็นทนกันไม่ไหว” (จากบทกลอน
ที่ 1) ในการกล่าวถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดลมพายุโหมกระหน่า ผู้แต่งมีการกล่าวถึงคาว่า “ลมบน”
ซึ่งหมายถึง “น. กระแสลมเบื้องบน เช่น ว่าวติดลมบน.” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1035) เพื่อบอกความ
เย็นสบาย และผู้แต่งยังได้กล่าวถึงคาว่า “ลมล่าง” ซึ่งน่าจะมีความหมายถึงลมที่พัดอยู่ลาดับล่างถัดลงมาจาก
ลมบน แต่เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ในบทเพลงจะเห็นได้ว่าผู้แต่งต้องการใช้คาว่า “ลมล่าง” เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์แทนลมที่พัดผ่านอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง เนื่องจากลมดังกล่าวเมื่อพัดผ่านอวัยวะเพศทั้งชาย
และหญิง ผู้คนทั่วไปจะมองว่าเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ผู้แต่งจึงต้องการกล่าวถึงลมล่างเพื่อสร้างความขบขันแก่
ผู้รับสารในการแสดง
นอกจากนี้ ผู้แต่งยังใช้ความว่า “แล้วหยิบลูกแก้วแวววับออกมาทันใด” (จากบทกลอนที่ 2) ในการ
กล่าวถึงของวิเศษของนางมณีเมขลา ซึ่งผู้แต่งได้แต่งกายเป็นองค์สมมุติของนางมณีเมขลาและได้หยิบลูกแก้ว
ออกมาในการแสดง แต่เมื่อสังเกตจากบริบทของการปฏิพากย์ในบทเพลงจะเห็นได้ว่าผู้แต่งต้องการใช้คาว่า
“ลูกแก้ว” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการเปิดอวัยวะเพศของตนขึ้นมาอวดหรือแสดงให้ฝ่ายชายเห็น จะเห็นได้ว่าผู้
แต่งมิได้ต้องการจะเปิดอวัยวะเพศของตนให้ฝ่ายชายเห็นตาที่กล่าว แต่เป็ นเพียงการกล่าวถึงสัญลักษณ์เพื่อ
สร้างความขบขันแก่ผู้รับสารในการแสดงเท่านั้น
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5. การสรุปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์การใช้คาสังวาสในบทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยม ผู้ศึกษาพบว่าบทเพลง
ดั งกล่ า วปรากฏการใช้ ค าสั งวาสชนิ ด อ้ อ ม จ านวน 265 แห่ ง โดยปรากฏการใช้ ค าสั งวาสชนิ ด อ้ อ มแบบ
สัญลักษณ์มากที่สุด จานวน 217 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.89 รองลงมาคือการใช้คาสังวาสชนิดอ้อมโดยการ
เปลี่ยนเสียงสระหรือพยัญชนะแต่เค้าคาศัพท์สังวาส จานวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.36 และน้อยที่สุดคือ
การใช้คาสังวาสโดยการผวนคา จานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.75 ส่วนการใช้คาสังวาสชนิดตรงหรือกลอน
แดงนั้นไม่ปรากฏการใช้ อาจเป็นเพราะบทเพลงพื้นบ้านที่ใช้ในการวิเคราะห์มีลักษณะเป็นสื่อตีพิมพ์สาธารณะ
ผู้เรียบเรียงเนื้ อหาในสื่อดังกล่าวจึงอาจจะตัด เนื้อหาที่ มีการกล่าวถึงเรื่องเพศและพฤติกรรมทางเพศอย่าง
ตรงไปตรงมา แต่ถึงอย่างไรก็ดีการกล่าวถึงเรื่องเพศและพฤติกรรมทางเพศในบทเพลงพื้นบ้านยังปรากฏไว้ใน
รูปแบบการใช้คาสังวาสชนิดอ้อม เพื่อสร้างความขบขันและแสดงฝีมือการประชันกันระหว่างชายหญิงในการ
ปฏิพากย์เพลง
จากการวิเคราะห์บทเพลงพื้นบ้านของแม่ประยูร ยมเยี่ยมยังทาให้เห็นได้อีกว่าการใช้คาสังวาสชนิด
อ้อมแบบสัญลักษณ์ถือเป็นความนิยมสูงสุด เนื่องจากผู้แต่งมีความผูกพันกับสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของตน สอดคล้องกับความคิดของสุกัญญา สุจฉายา (2523 : 133-134) ที่ได้กล่าวว่า “ชาวบ้าน
โดยเฉพาะตัวพ่อเพลงแม่เพลงมีความผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนอย่างลึกซึ้งจนสามารถนามาใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สามารถใส่ความหมายใหม่โดยการใช้ลักษณะร่วมและความสัมพันธ์ของสิ่งที่ ตน
ต้องการระบุถึง” นอกจากนี้ สุกัญญา สุจฉายา (2523 : 134) ยังได้กล่าวถึงสาเหตุของการใช้คาสังวาสชนิดอ้อม
แบบสัญลักษณ์ในเพลงพื้นบ้านไว้ ความว่า “เหตุผลในการนาเสนอโดยใช้สัญลักษณ์นั้นนอกจากจะเบี่ยงเบน
‘นัยทางเพศ’ ให้ลดลง...ยังเป็น การป้องกัน ตัวเองจากการละเมิดกรอบของสังคม...การแสดงความคิ ดที่ใช้
ขบวนการเปรียบเทียบ (metaphorical process) แม้จะช่วยลดความหยาบลงแต่ก็ยังแสดงถึงความคิ ดอัน
แท้จริงไว้ด้วย”
ดังนั้น การใช้คาสังวาสชนิดอ้อมแบบสัญลักษณ์ของแม่ประยูร ยมเยี่ยม จึงถือเป็นลักษณะเด่นในการ
แสดงเพลงพื้ นบ้านเพื่อสร้างความขบขันแก่การปฏิพากย์ แสดงความเหนือกว่าฝ่ายชายคู่ตรงข้ามของการ
ปฏิพากย์เพลง และช่วยลดความหยาบคายในการกล่าวถึงอวัยวะเพศตลอดจนพฤติกรรมทางเพศอย่างมีศิลปะ
การประพันธ์
6. ข้อเสนอแนะ
ผู้ที่สนใจใคร่รู้ประเด็นการใช้คาสังวาสในเพลงพื้นบ้านสามารถดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการใช้
คาสังวาสของพ่อเพลงและแม่เพลงพื้นบ้านท่านอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการใช้คาสังวาสในบทเพลง
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