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บทคัดย่อ
“กลอนแดง” เป็ นเอกลัก ษณ์ ของขนบในการเล่นเพลงพื้นบ้า นภาคกลาง
เพือ่ สร้างความสนุกสนานให้แก่ผชู้ มผูฟ้ งั เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในการใช้วจั นกรรมบริภาษโต้ตอบเชิงสังวาสอย่างถึงพริกถึงขิงของพ่อเพลงแม่เพลง โดยใช้วธิ กี ารเดินกลอน
ย้อนเนือ้ ความ และยอกด้วยถ้อยค�ำทีก่ ล่าวถึงอวัยวะเพศและเพศสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมา
เพือ่ ให้ฝา่ ยปฏิปกั ษ์เกิดความเจ็บใจและอับอาย อีกทัง้ เป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะหรือช่องทาง
ในการกล่าวถึงเรื่องเพศ ซึง่ เป็ นเรื่องต้องห้ามหรือปกปิ ดของสังคมไทยได้อย่างอิสระ
โดยไม่มใี ครถือสา ท�ำให้ผรู้ อ้ งได้ปลดปล่อยแรงขับเคลือ่ นสัญชาตญาณทางเพศทีเ่ ก็บกด
หรือถูกจ�ำกัด ในขณะทีผ่ ฟู้ งั ก็รสู้ กึ สาแก่ใจกับถ้อยค�ำเรือ่ งราวทีแ่ หวกกฎเกณฑ์จารีตของ
สังคมในเรื่องเพศเช่นเดียวกัน โดยมีจุดร่วมกันคือความบันเทิง บทความนี้มุ่งศึกษา
เฉพาะเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุร ี เนื่องจากยังมีคณะเพลงอาชีพหลายคณะ
ซึง่ แต่ละคณะก็ยงั คงด�ำรงเอกลักษณ์การเล่นกลอนแดงทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดจดจ�ำจาก
ครูเพลงรวมทัง้ การใช้ปฏิภาณด้นสดในการแสดง
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Red-Hot Lyrics: The Dialectical Speech Act of Reprimanding
in E-Saew Songs
Wg.Cdr. Sombat Somsriploy2
Abstract
Red-hot lyric as a means for entertainment is a unique characteristic of
folk song play in central Thailand. Dialectical speech acts of reprimanding on
sexual issues are seriously used by male and female singers. The technique
relies on arguing with opposite singers and scolding them on sexual issues in
order to shame them. Red-hot lyric also serves as a public area or channel for
talking freely about sexuality which is generally forbidden in Thai society. So
singers can release their sex drive, while audiences are simultaneously pleased
with such unconventional content, and everyone share entertainment through the
folk song play. This article studies on E-Saew songs of Suphanburi province only
because there are many professional folk song groups, each of which still keeps
the uniqueness on red-hot lyrics both gained from elder singers and
extemporaneously created while singing.
Keywords: 1. E-Saew songs. 2.Red-hot lyric. 3.Dialectical speech acts
     4.Reprimanding
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ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
เพลงพืน้ บ้าน คือ วรรณกรรมชาวบ้านประเภทหนึ่งทีใ่ ช้รอ้ งเล่นในสังคมท้องถิน่
ถ่ายทอดสืบกันมาโดยใช้ความจ�ำ  ไม่มที ราบผูแ้ ต่งและทีม่ าของเพลง เป็ นวัฒนธรรม
ความบันเทิงทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ เป็ นอย่างมาก (Ruangdej,1983: 41) ส่วนใหญ่
เนื้อหาเป็ นเพลงปฏิพากย์ คือ เป็ นเพลงทีร่ อ้ งโต้ตอบกันสองข้างระหว่างฝา่ ยชายและ
ฝา่ ยหญิงและต้องเป็นเพลงปฏิภาณ เพลงพืน้ บ้านใช้รอ้ งเล่นกันในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ  
(Ruangdej,1983: 46)    
เพลงปฏิพากย์เป็ นเพลงทีพ่ อ่ เพลงแม่เพลงใช้โต้ตอบแก้กนั ในเชิงเกีย้ วพาราสี
ถือเป็ นขนบของการเล่นเพลงพื้นบ้านโดยเฉพาะเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุร ี
ขัน้ ตอนการเกี้ยวกันนี้จะยาวนานแค่ไหนขึน้ อยู่กบั ความสามารถของผู้เล่นเพลงว่า
จะจ�ำเพลงได้มาก มุตโตแตกฉาน3  และมีปฏิภาณไหวพริบมากน้อยเพียงใดในการใช้โวหาร
ชิงไหวชิงพริบกัน นับเป็ นเวทีการต่อสูท้ างเพศของชายหญิงด้านวาทศิลป์ทย่ี อกย้อน
เชิงสังวาสด้วยถ้อยค�ำให้เกิดความเจ็บอกเจ็บใจหรืออับอาย อาวุธวาจาส�ำคัญประจ�ำตัว
ของพ่อเพลงแม่เพลงนัน่ ก็คอื กลอนแดง หมายถึง กลอนทีม่ คี ำ� กล่าวถึงอวัยวะเพศ
และพฤติกรรมทางเพศอย่างตรงไปตรงมาไม่มกี ารเลีย่ งค�ำ ค�ำเหล่านีต้ ามปกติสงั คมก็ถอื ว่า
เป็ นค�ำหยาบ ไม่ใช้พดู ทัวไปในชี
่
วติ ประจ�ำวัน (Sujachaya, 2000: 21) ในการเล่นเพลง
“กลอนแดง” จะซ่อนอยูใ่ นเพลงตับต่าง ๆ ของเพลงพืน้ บ้าน หากจะว่ากลอนแดงทัง้ หมด
ั
คนฟงอาจรั
บไม่ได้ ส่วนหนุ่มสาวต่างก็มพี ฤติกรรมไปตามเพศสภาพและกรอบวัฒนธรรม
ทางสังคม ดังตัวอย่าง
ั ได้
ชาตินสิ ยั ไก่ดมี นั ต้องตีดว้ ยแข้ง
เพลงดีวา่ แดงคนฟงไม่
คนหนุม่ หนุม่ สมคะเนเขาก็เฮก็ฮา
แม่สาวสาวเสือ่ มซา4 พากันก้มหน้าเกลีย่ ทราย
(Chawplaina, Interview, January 17th, 2015)
การเล่นเพลงปฏิพากย์โดยเฉพาะ “กลอนแดง” หากเล่นเพือ่ ระบายความเก็บกดอารมณ์
ทางเพศมากเกินไป โดยไม่พจิ ารณากาลเทศและบุคคล อาจจะไม่เรียกเสียงหัวเราะแต่
จะท�ำให้ผฟู้ งั บางคนรับไม่ได้ จนอาจจะส่งผลกระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ซึง่ เรือ่ ง
นี้พอ่ เพลงแม่เพลงในสมัยโบราณก็ตระหนักในเรือ่ งนี้ ดังสะท้อนจากถ้อยค�ำในเนื้อเพลง
อีแซว ดังนี้

3
4

สามารถคิดกลอนโต้ตอบได้อย่างฉับไว มีปฏิภาณไหวพริบ  
แปลว่า เอียงอาย
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พ่อแม่ทม่ี านังอยากฟ
่
งั เนื้อหา
เขาจะเล่าระลอกเขาจะบอกกันลัน่
แม่ลุม่ ก็ดที งั ้ แม่ทเุ รียนก็ดี
เราไม่วา่ กันให้เจ็บเราไม่เหน็บกันให้จงั
ว่ากันเรียบเรียบเป็นระเบียบแบบแผน
เอาพอเด็กฟงั ได้พอผูใ้ หญ่ทา่ นชม

ว่าเอ่ยขึน้ แล้วก็ดา่ ไว้ใจไม่ได้
บอกว่าเพลงสุพรรณว่าเจ็บฉิบหาย
หากเราว่ายังงีฟ้ งั กันไม่ได้
เกรงใจท่านผูฟ้ งั ผมต้องขออภัย
เป็ นท�ำนองเพลงแคนสมัยใหม่
ว่าเสียงใครมันจะอมแหมว่าเสียงใคร
      (Ancient E-Saw Songs, online)

ประวัติเพลงอีแซว
เพลงอีแซวเป็นเพลงทีพ่ อ่ เพลงแม่เพลงในเขตสุพรรณอ่างทอง กล่าวพ้องต้องกันว่า
เป็นเพลงใหม่เพิง่ มีเล่นจริงจังเมือ่ 40-50 ปีน้ี นับจาก พ.ศ. 2527 ถิน่ ก�ำเนิดอยูใ่ นสุพรรณบุร ี
(Navikamul,1984: 677) แต่กอ่ นนี้เพลงอีแซวยังไม่เรียกเพลงอีแซว แต่เรียกเป็น เพลงยัว่
เพราะเล่นกันเป็นท�ำนองร้องยัวกั
่ นสนุก ๆ คล้ายเพลงกลองยาว แบบแผนไม่มอี ะไรมาก
เพียงตบมือให้เป็ นจังหวะ หรือใช้ฉิ่งกรับตีประกอบ บางครัง้ จึงเรียกว่า เพลงตบเผลาะ
ต่อมาเอาแคนเปา่ ประกอบจึงเรียกว่า เพลงแคน ถัดจากนัน้ จึงมาเรียกว่า เพลงอีแซว
ในช่วงนี้ได้ยมื เนื้อของเพลงฉ่ อยทางอ่างทองมาร้องเป็ นเรื่องเป็ นราวขึน้ ในทีส่ ุดจาก
การร้องอย่างสมัครเล่นก็กลายเป็ นผูต้ งั ้ คณะขึน้ ร้องเป็ นอาชีพ (Navikamul,1982-1983:
63-64) เพลงอีแซวเป็ นศิลปะการแสดงพืน้ บ้านทีไ่ ด้รบั ความนิยมเรือ่ ยมาจนถึงปจั จุบนั
ทัง้ ในท้อ งถิ่น จัง หวัดสุพรรณบุ ร ี ท้องถิ่นใกล้เ คีย งและท้องถิ่นอื่น ๆ ทัวประเทศ
่
ทังในสั
้ งคมเมืองและชนบทเพราะผูแ้ สดงมีการประยุกต์ลกั ษณะการร้องเล่นให้มคี วามทันสมัย
(Supannayot,2005 : 35) จะเห็นได้วา่ สถานภาพและบทบาทเพลงอีแซวยังคงท�ำหน้าที่
รับใช้สงั คม แม้จะไม่รงุ่ โรจน์เหมือนในอดีตแล้วก็ตาม  
เพลงอีแซวเป็ นเพลงปฏิพากย์ยาวทีม่ จี งั หวะเร็วกระชัน้ ลักษณะค�ำประพันธ์
เป็ นกลอนหัวเดียว5 เหมือนเพลงพืน้ บ้านภาคกลางทัวไป
่ มีเอกลักษณ์ในการขึน้ เพลง

กลอนทีส่ ง่ สัมผัสท้ายบทเป็ นเสียงเดียวกันทุกบาท ได้แก่ กลอนไล กลอนลา กลอนลี ยก
ตัวอย่างกลอนไล
น้อมหัตถ์นมัสการมือประสานเหนือเศียร ต่างประทีปปทุมเทียนพวงมาลัย
น้อมจิตอัญชุลพี ระชินสีหจ์ ำ� นง
นบพระธรรมเทิดพระสงฆ์สดุ เลือ่ มใส
น้อมไหว้บดิ รยอกรกราบมารดา
ปฏิสนธิ ์เลีย้ งลูกมาจนเติบใหญ่
น้อมนบเนืองนิตย์แม่ขวัญจิตศรีประจันต์ ระลึกคุณแม่บวั ผันพร้อมพ่อไสว
5
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และลงเพลง กล่าวคือ จะขึน้ เพลงด้วยการเอือ้ นเสียงยาว ๆ ว่า  “เอ่อ...เออ...เอิง...เอ้อ...
เอิง๋ ...เอย...” เพือ่ เป็ นการทดสอบเสียงหรือตัง้ ระดับเสียง เพือ่ เรียกความสนใจจากผูช้ ม
ส่วนการลงเพลงหรือรับเพลง ผูร้ อ้ งจะทอดเสียงต�่ำและทอดท�ำนองให้ชา้ ลง แล้วลงท้ายว่า
“เอย” ลูกคูจ่ ะร้องรับด้วยค�ำว่า เอย...แล้ว...”  และต่อด้วยสองค�ำสุดท้ายของวรรค
ลักษณะกลอนแดง
Sukanya Pattrachai (1997: 99-100) ได้แบ่งศิลปะการเสนอเรือ่ งราวทางเพศ
ผ่านศิลปะของภาษาในรูปถ้อยค�ำสังวาส (erotic  words) ของกวีชาวบ้านหรือพ่อเพลงแม่เพลงไว้ 2 ประเภท
  
1. ค�ำ สัง วาสชนิ ด ตรงหรือ กลอนแดง คือ การกล่ า วถึง อวัย วะเพศและ
พฤติกรรมทางเพศอย่างตรง ๆ ไม่มกี ารเลีย่ งค�ำเหล่านี้ ตามปกติสงั คมถือว่าเป็นค�ำหยาบ  
(foul-language) ไม่ใ ช้พูด ทัวไปในชี
่
ว ิต ประจ�ำ วัน เพราะสื่อ ภาพได้ค วามหมาย
อย่างชัดเจน ตัวอย่าง
เอ็งได้เมียแก่
ได้เมียรุน่ แม่เอ็งไม่ตอ้ งเสียใจ
มีเมียแก่นนแหละดี
ั่
ให้มงึ จัดกลีบหี6 กูทกุ วันไป   
     (Tianjam, Interview, January 17th, 2015)
2. ค�ำสังวาสชนิดอ้อมหรือกลอนสองง่าม คือ การกล่าวถึงอวัยวะเพศและ
พฤติกรรมทางเพศอย่างเลีย่ ง  ไม่พดู ตรงไปตรงมา การกล่าวเลีย่ งนัน้ มีอยูห่ ลายวิธี ได้แก่
การเปลีย่ นเสียงสระหรือพยัญชนะแต่เห็นเค้าค�ำศัพท์สงั วาส เช่น ดูหน้าตายูย่ เ่ี หมือนกับ
สีตน่ื นอน การใช้คำ� ผวน เช่น จับไปยัดข้างเว็จ อีคนเช็ดเช็ดคบไม่ได้ และการใช้สญ
ั ลักษณ์
เช่น สูฉ้ นั ไม่ได้จะให้ไหว้บชู า จะให้ไหว้เต่านาพร้อมด้วยเม็ดใน
ราชบัณฑิตยสถานไม่ได้ให้นิยาม “กลอนแดง” ไว้ แต่ได้ให้ความหมายของ
“แดง” ในอันทีจ่ ะส่องนัยแห่งเพลงปฏิพากย์วา่ แดง ก.ลักษณะทีค่ วามลับซึง่ ปกปิ ดไว้
ได้ปรากฏออกมา เช่น เรือ่ งนี้แดงออกมาแล้ว(Office of the Royal Society, 2003: 417)
เป็นธรรมดาทีท่ กุ สังคมย่อมก�ำหนดกฎเกณฑ์เพือ่ ควบคุมพฤติกรรมในสังคม ในขณะเดียวกัน
มนุษย์ยอ่ มมีความรูส้ กึ อึดอัดกับกฎเกณฑ์หรือข้อห้ามบางประการทีส่ งั คมก�ำหนด “กลอนแดง”
ได้ทำ� หน้าทีช่ ว่ ยให้ความบันเทิงสนุกสนาน เพือ่ ลดความอึดอัดและความรุนแรงในเรือ่ งเพศ
ที่เ ป็ น ความลับ ปกปิ ด ไว้ใ ห้ป รากฏออกมาในพื้น ที่ส าธารณะของคนในสัง คมไทย

6

บทความนี้ตรงใดทีเ่ ป็ นค�ำแดงจะขอเขียนตรง ๆ ไม่เลีย่ งค�ำ
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ยกตัวอย่าง เพลงติสงั ขาร
ช. แม่สำ� เนียงเสียงทองมองดูตงั ้ นาน   นมตมก็ยานหีกน้ ไม่คอ่ ยใหญ่
ญ. ติแต่รปู เขาไม่ดเู งาของตัว
  พูดมากปากชัวชาติ
่ ไอ้ตวั วายร้าย
    ดูตาก็เหลือกเหงือกก็แห้ง
  รูปร่างอย่างอีแร้งกินควาย
    ดูปากก็บางยอดจมูกก็เล็ก
  หน้าอ่อนยังกะหีเด็กจริงจริงให้ตาย
ช. นมก็ไพล่หวั ไหล่กล็ ด
  นมเหีย่ วหีหดใช้ไม่ได้
ญ. ข้อจริงฉันจะเล่าข้อเปล่าฉันจะรับ   มันไม่ทนั ถึงอับหนอว่าอาย
    ฉันก็เฒ่าชะแรจวนจะแก่ชรา
  จะให้หเี ต่งเหมือนกับหน้ามึงได้อย่างไร
(Chawbangngam - Chawplaina, Interview, January 17th, 2015)
กลอนแดงกล่าวถึงอวัยวะเพศ7
การฟงั เพลงพืน้ บ้านให้ได้อรรถรสโดยเฉพาะเพลงอีแซว นอกจากท่วงท�ำนอง
ทีส่ นกระชั
ั้
บแล้ว ยังมีน้�ำเสียง และลีลาท่าทางของพ่อเพลงแม่เพลงทีย่ ยี วนชวนท้าตีทา้ ต่อย
เช่น ยักคิว้ หลิว่ ตา ชีห้ น้า ท้าวสะเอว สะบัดหน้า เป็ นต้น ท�ำให้ผฟู้ งั ได้โอชะรสทางหูและ
ทางสายตาเกิดอารมณ์รว่ มในการถือหางเลือกฝา่ ย นอกจากนัน้ ถ้อยค�ำโวหารทีส่ รรหา
มาใช้โต้ตอบกันอย่างเผ็ดร้อนมีชนั ้ เชิงทัง้ ทางโลกและทางธรรมของพ่อเพลงแม่เพลง
ที่บรรจุในบทเพลงที่เรียกว่า “เพลงตับ” ซึ่งในแต่ละตับจะแฝงไว้ด้วย “กลอนแดง”
เพือ่ ระบายออกในเรือ่ งเพศอันถูกเก็บกดไว้  
ค�ำส่วนใหญ่ทล่ี งใน “กลอนแดง” คือ “ค�ำแดง” หมายถึง ค�ำทีก่ ล่าวถึงอวัยวะเพศ
โดยตรงโดยไม่คำ� เลีย่ ง เป็นกลอนสองง่าม การลงค�ำตรง ๆ นี้ ท�ำให้เกิดน�้ำหนักเนื้อความ
แห่งความสะใจ เพราะถือว่าค�ำพวกนี้เป็ นของต�่ำทีส่ กปรก โดยปกติจะไม่ใช้พดู จากัน
จะใช้กต็ ่อเมือ่ เกิดการทะเลาะเบาะแว้งด่าทอกันให้เกิดความเจ็บใจแค้นใจ อวัยวะเพศ
ทีก่ ล่าวถึงในกลอนแดง มีทงอวั
ั ้ ยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง อวัยวะเพศสัตว์ และขนในทีล่ บั
การบริภาษโดยใช้อวัยวะเพศไม่จ�ำกัดเพศ กล่าวคือ ทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย
สามารถใช้คำ� เรียกอวัยวะเพศและสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ขีเ้ ปียก ขีห้ ี และหมอย ทัง้ สองเพศ
มาใช้ในการบริภาษตรง ๆ เช่น “ควยกูแตกเหมือนแฝกบาด” หรือ “ใครเอาหีให้เลียก็ทง้ิ
ทุกราย” หรือเป็ นการเปรียบเทียบหน้าผูช้ ายกับอวัยวะเพศหญิง เช่น “ก็น่ีฉันพูดดีดี
ไอ้หน้ าหีไม่น่าโมโห” หรือ “เมือ่ จะติตวั ข้านะไอ้หน้าหีควาย” การน�ำใบหน้าของผูช้ าย

ตัวอย่างกลอนแดงทีก่ ล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศจะยกเฉพาะทีป่ รากฏ
ค�ำแดง  (ค�ำเรียกอวัยวะเพศและกิรยิ าการร่วมประเวณี) เท่านัน้   ไม่ยกเนื้อหาวัจนกรรมบริภาษยอกย้อน
7
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ไปเปรียบเทียบกับอวัยวะเพศสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะควายท�ำให้ดตู ่ำ� ค่าน่าเหยียดหยาม
ยอกย้อนค�ำได้เสียดแทงใจยิง่ นัก อีกทัง้ จังหวะเสียงในการลงกลอนพอดี จึงท�ำให้เกิดเสียง
และความหมายทีด่ คี วบคูก่ นั การใช้ “ค�ำแดง” ในการลงกลอนมีหลากหลาย ดังต่อไปนี้
1. อวัยวะเพศชาย
     ช. ควยกูแตกเหมือนแฝกบาด โดนแตดมึงกัดหรืออย่างไร
     ช. มาตัง้ ตัวอวดตนอีคนเช็ดควย มึงนึกว่ามึงสวยขนาดไหน
     ช. กูนงรอจนหน้
ั่
าแข้งกูขวย
มึงข้ามคนเลยควยมึงจะไปเย็ดกับใคร
     ช. อีหนูนมเหีย่ วปอดแปดไปอย่างลูกกระโปก   ตีราคาเสียต๊กกะใจ
     ช. เอาอย่างนี้แม่รอ้ ยชัง่
เอากระดอไปจ่อห่างห่างมึงคิดเท่าใด
     ญ. ให้รางวัลแต่ผชู้ ายข้างเดียว จะแช่งให้กระเจี๊ยวเหีย่ วตลอดไป
     ช. ผูห้ ญิงทุกคนไม่พน้ มีสามี
เดีย๋ วเอาขีเ้ ปี ยกวงหีให้ไปนังร้
่ องไห้
2. อวัยวะเพศหญิง
     ญ. ไอ้โน้นก็วา่ ไอ้น่ีกแ็ ถม
     มึงจะมารุมกัดแคมกูหรืออย่างไร
     ญ. อีลกู ใครหนอปากคออย่างแตด     ลูกอีสร้อยฟ้าแรดมาแต่ไหน
     ญ. มึงผัดหน้าทัง้ แล้งประแป้งทัง้ ปี     หน้ามึงขาวสูห้ ีกกู ไ็ ม่ได้
     ญ. รูปร่างก็ใช่ได้แต่นิสยั เกินเหีย้        ใครเอาหีให้เลียก็ทง้ิ ทุกราย
     ญ. มีเพลงกันมากีค่ ำ� ร้องจ�้ำกันอย่างเจ๊ก   เดีย๋ วกูให้ไหว้หีเด็กกันจนได้
     ญ. ก็น่ีฉนั พูดดีดไี อ้หน้ าหีไม่น่าโมโห   แกก็เป็ นคนโตคนใหญ่
     ญ. ไอ้หน้าขีเ้ ถ้าโรงสีไอ้หน้าขีห้ คี นชัว      เดี
่
ย๋ วควักขีห้ ีวงหัวให้เด็กเห็นร้องไห้
     ญ. พูดจาพล่อยพล่อยปากหมอยหีหมา   ครัน้ จะพูดจะจาเอ็งไม่เกรงใจ
     ช. เห็นคนด่าเข้าด่าไม่เข้าหูคน      พวกนังแคมมีขนมึงจะด่าอวดใคร
     ญ. ผมหมอบดูอย่างกับหมอยค้างย้อยเหมือนหีแหม่ม
ั นไคร้
    ปากเหมือนอย่างกับแคมขีฟ้ นเป็
3. อวัยวะเพศสัตว์
     ญ. กันเสียมังกั
่ นสิไอ้หมา
เมือ่ จะติตวั ข้านะไอ้หน้าหีควาย
     ญ. ฉันก็มาเรียกหาไม่ได้พดู เล่น ไอ้หน้าแตดนกกระเต็นมึงหลบอยูท่ แ่ี ห่งใด
     ญ. จะมาพูดจากันว่าดูถกู
ไอ้หน้าหีนกฮูกเดีย๋ วตบให้นงร้
ั ่ องไห้
4. ขนในทีล่ บั
     ช. ว่าโมโหฮึกห้าวอีพวกเหากินหมอย          พูดจาไม่ใช่นอ้ ยเดีย๋ วกูเตะยันเม็ดใน
     ญ. พูดจาพล่อยพล่อยปากหมอยหีหมา  ครัน้ จะพูดจะจาเอ็งไม่เกรงใจ
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กลอนแดงกล่าวถึงพฤติ กรรมทางเพศ
การเสพกามเป็นธรรมชาติของมนุษย์ สังคมไทยถือว่าเป็นเรือ่ ง “ในมุง้ ” ทีไ่ ม่ควร
“กินทีล่ บั ไขทีแ่ จ้ง” เป็นเรือ่ งอุดจาดน่าอายลามกสัปดนยามเมือ่ เอ่ยถึง ผูใ้ หญ่ไม่ควรพูดกัน
หรือพูดให้เด็กฟงั นับเป็นการปิดกัน้ สัญชาตญาณทางเพศของสังคมไทย การได้รอ้ งหรือ
ั
ฟงกลอนแดงจึ
งเปรียบเสมือนโลกอีกโลกหนึ่งทีท่ กุ คนไม่ตอ้ งกระมิดกระเมีย้ นเหนียมอาย
ไม่มใี ครถือสา เปิ ดโอกาสให้มพี น้ื ทีท่ างเพศแบบชัวคราวเพื
่
่อชดเชยความตึงเครียด
ภายในทีค่ กุ รุน่ และก้าวร้าวทางเพศ  
ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่า พ่อเพลงแม่เพลงเล่น “กลอนแดง” เปรียบเสมือน
สงครามทางเพศทีต่ อ้ งขับเคีย่ วกัน ดังนัน้ ค�ำทีใ่ ช้จงึ หลีกไม่พน้ เชิงสังวาส เหมือนชายหญิง
ต่อสูก้ นั ทางประเวณีมกี ารรุกรับเพือ่ ความได้เปรียบแห่งเชิงชันกามารมณ์
้
จึงท�ำให้นำ� ถ้อยค�ำ
ทีส่ อ่ื กิรยิ าอาการของการมีเพศสัมพันธ์มากล่าวเหยียดหยามกันในพืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ สนอง
ความดิบเถื่อนของสัญชาตญาณ และเพือ่ ความสะใจแห่งชัยชนะของสงครามทางเพศ
ดังตัวอย่าง การใช้คำ� สือ่ พฤติกรรมทางเพศ ต่อไปนี้
ช. อีคนไม่มคี อติคอไม่มคี นั
กูเย็ดคนไม่หายคันหรืออย่างไร
ช. ตัง้ แต่มงึ ยอมให้กกู ระเด้าในวัด เกิดเป็ นลูกปากจัดก็มงึ ใช่ไหม
ช. มึงมันต้องโดนเย็ดแงะ เย็ดงัด เย็ดซัด เย็ดเสย เย็ดละ เย็ดเลยให้หเี ลือดไหล
ช. ขึน้ ก็เม็ดลงก็เม็ดจับไปยึดข้างเว็จจับไปเย็ดข้างวัด  ให้เขาเล่าประวัตมิ งึ อยูไ่ ม่วาย
ญ.  เอ้ากูจะนอนให้มงึ เล่นฉับฉับ นานนานเด้งรับกูกย็ งั ไหว
ช. ถ้ามึงกระเด้งกูไม่ตอ้ งกระเด้า กูจะได้เบาหัวอกหัวใจ
ญ. เห็นจะได้กนั อีกทีกก็ ระหรีต่ ามตลาด   อย่างนันมึ
้ งต้องไปฟาดเย็ดกับหมาในกองไฟ
เพศกับกลอนแดง
ในสังคมประเพณีมกั มีกฎเกณฑ์หรือข้อห้ามต่าง ๆ เกีย่ วกับเรื่องเพศ เช่น
ห้ามพูดเรื่องเพศ ห้ามใช้ภาษาหยาบคายเรื่องเพศ ห้ามการแสดงออกถึงพฤติกรรม
ทางเพศในที่สาธารณะ ข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์เรื่องเพศมีอยู่มากมายในแต่ละสังคม
(Nathalang, 2009: 408) การกล่าวถึงเรือ่ งเพศเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังในการใช้ภาษา
เป็ นอย่างมาก ดังที่ Theerajit leetrakul (as cited in Panomsuk,2006: 1) ได้กล่าวถึง
เรื่องเพศว่าเป็ นเรื่องน่ าอับอายและเป็ นเรื่องเฉพาะบุคคล เมื่อต้องกล่าวถึงเรื่องเพศ
ซึง่ เป็ นเรือ่ งต้องห้ามโดยไม่ให้เป็ นการใช้ภาษาทีข่ ดั ต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม
จึงต้องมีการใช้ภาษาในเชิงเปรียบเทียบ เพือ่ หลีกเลีย่ งถึงการกล่าวถึงเพศอย่างตรงไปตรงมา
ดังจะเห็นได้จากบทอัศจรรย์ทป่ี รากฏอยูใ่ นวรรณกรรมไทย
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ข้อห้ามดังกล่าวในสังคมไทยดูเหมือนจะเคร่งครัดกับผูห้ ญิง หากใครประพฤติผดิ
ข้อห้ามจะได้รบั การประจาน ดูถกู เหยียดหยามจากสังคม แต่เป็นทีน่ ่าสังเกตในวันสงกรานต์
คือ บทบาทของผู้หญิงที่นอกจากการตระเตรียมข้าวปลาอาหารในการท�ำบุญแล้ว
ผู้ห ญิงดูม อี ิสระท�ำอะไรได้หลายอย่า งโดยไม่ต้องส�ำ รวมหรือ กลัวถูก ต�ำ หนิ ติเตีย น
แม่เพลงสามารถเป็ นตัวแทนพูดหรือร้องเพลงโต้ตอบผูช้ ายทีม่ เี นื้อหาเรือ่ งทางเพศและ
ถ้อยค�ำหยาบคาย ทีผ่ หู้ ญิงทัวไปไม่
่
ปฏิบตั กิ นั ในชีวติ ประจ�ำวัน (Wongthes, 2001: 185)
สังคมเปิ ดโอกาสอนุ ญาตให้เวทีแก่หนุ่ มสาวได้เกีย้ วพาราสีปะทะคารมกันในเทศกาลนี้
บางทีเล่นกันทังวั
้ นทังคื
้ น ยิง่ ถ้าผูเ้ ล่นฝา่ ยชายกับฝา่ ยหญิงมาจากต่างท้องถิน่ กันยิง่ สนุกมาก
ต้องปะทะฝีปากกันจนถึงแพ้ชนะ หนุ่มสาวคนใดถูกตาต้องใจกันก็อาจสานต่อความสัมพันธ์
จนถึงขัน้ ครองคูก่ นั ก็ได้ (Supannayot,2005: 254)  
ในบทความของ Aihwa Ong (1989) (as cited in Tosakul, 2005 : 33) เสนอว่า
ผูห้ ญิงในเอเชียอาคเนย์ได้รบั การยอมรับตามประเพณีนยิ มมาช้านานแล้วว่ามีสถานภาพ
และบทบาทสังคมทีค่ อ่ นข้างเสมอภาคกับเพศชาย ทัศนะนีม้ ที ม่ี าจากการทีผ่ หู้ ญิงในภูมภิ าคนี้
มีบทบาทเคียงบ่าเคียงไหล่รว่ มกับฝา่ ยชายในการผลิตทางการเกษตร จากทัศนะดังกล่าว
เพลงพืน้ บ้านเกิดจากสังคมเกษตรกรรมจึงพอเข้าใจบทบาททางเพศได้ ถึงแม้ผหู้ ญิง
จะมีสรีระทางชีวภาพไม่แข็งแรงเท่าผูช้ าย แต่ในด้านจิตใจย่อมมีความแข็งแกร่งเสมอ
หรืออาจจะมากกว่า  
ฉะนัน้ การทีผ่ หู้ ญิง “แหวกกฎ” สังคม ออกมายืนโต้ตอบยอกย้อนคารม จึงเป็นเสมือน
การช่วงชิงอ�ำนาจทางเพศทีว่ ดั ว่าใครจะเหนือกว่ากันด้วยฝี ปากโดยใช้ “กลอนแดง”
เป็ นเครือ่ งมือ ในกาลเทศะทีไ่ ม่มใี ครถือสา ส่วนผูช้ มนัน้ ก็ถอื หางแบ่งตามเพศ ยัวยุ
่ ให้
พ่อเพลงใช้ถ้อยค�ำที่เผ็ดร้อนในการโต้ตอบกัน หากลงเพลงได้แดงสะใจแก่อารมณ์
ก็จะตบรางวัล จึงเปรียบเสมือนสงครามระหว่างเพศที่มที งั ้ ขุนทหารและกองก�ำลัง
สนับสนุนท�ำให้เกิดการต่อสูท้ ข่ี บั เคีย่ วบนเวทีการแสดงเพลงอีแซว
วัจนกรรมบริ ภาษยอกย้อน
Sukanya Pattrachai (1997: 7) ได้กล่าวว่า เพลงปฏิพากย์ ( Dialogue  Songs)
คือ เพลงที่ชายหญิงใช้ร้องโต้ตอบกัน ส่วนใหญ่ จะเป็ นเรื่องของการเกี้ยวพาราสี
ซึง่ มีจดุ เด่นอยูท่ โ่ี วหาร การชิงไหวชิงพริบกัน หากเป็นเพลงต่างวงหรือต่างถิน่ ต้องปะทะฝีปากกัน
จึงแพ้ชนะ บางทีโต้กนั ด้วยถ้อยค�ำรุนแรงแต่ไม่โกรธกัน เพราะถือว่าเป็นการเล่นไม่ใช่เรือ่ งจริง
(Supannayot, 2005: 254) จากการสัม ภาษณ์ พ่ อ เพลงแม่ เ พลงเพลงอีแ ซว
ท�ำให้พอจะขยายความหมายของค�ำว่า “เพลงปฏิพากย์” ได้กว้างขึน้ ว่า เป็นการด่าทอกัน
ด้วยถ้อยค�ำทีห่ ยาบคายเพือ่ แก้เกีย้ วเชิงสังวาสให้เจ็บใจหรืออับอาย ไม่ใช่เชิงเกีย้ วพาราสีเท่านัน้
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ใครดีใครอยู่ พ่อเพลงบางคนสูไ้ ม่ได้ หนีไปบวชกระทังตายก็
่
ม ี บางคนเคืองกันไม่พดู กันเลย
บางคนแพ้แก้ผา้ นุ่ งกลางวงหนีกลับบ้าน (Tianjam, Interview, January 17th, 2015)
ตามทีก่ ล่าวมาการเล่นเพลงปฏิพากย์ โดยเฉพาะกลอนแดงนัน้ เป็นสงครามเชิงสัญลักษณ์
ระหว่างเพศทีต่ อ้ งขับเคีย่ วกันด้วยถ้อยค�ำให้แพ้ชนะ ที่ Buapan Supannayot (2005: 254)
กล่าวว่า ไม่โกรธกันเพราะถือว่าเป็ นการเล่นไม่ใช่เรือ่ งจริง ซึง่ เป็ นข้อเท็จจริงทีไ่ ม่น่าจะ
ถูกต้องนัก
การใช้ “กลอนแดง” ในการโต้ตอบด้วยถ้อยค�ำทีต่ ้องห้ามจัดเป็ นวัจนกรรม
ประเภทหนึ่ง ซึง่ วัจนกรรม  (Speech act) หมายถึง การกระท�ำโดยใช้คำ� พูดซึง่ เกิดขึน้
ภายใต้เงือ่ นไขของการกระท�ำหรือวัจนกรรมนัน้ (Searle, 1969) (as cited in Jaisue,
2006: 3) โดยใช้กลวิธกี ารบริภาษซึง่ เป็ นวิธที ผ่ี บู้ ริภาษใช้เพือ่ แสดงออกถึงเจตนาทีจ่ ะ
บริภาษให้ผูถ้ ูกบริภาษได้รบั รู้ วัจนกรรมการบริภาษทีผ่ ูพ้ ูดจะตัดสินใจเลือกวิธที ต่ี น
ั
จะแสดงเจตนาของตนออกมาให้ผฟู้ งทราบ
ส�ำหรับ “กลอนแดง” นัน้ เป็นกลวิธกี ารบริภาษ
แบบตรงไปตรงมา (bold on record)  ตามทฤษฎีความสุภาพของ Brown and Levinson
ั
(1978) (as cited in  Sukwisit, 2004: 12) ว่า การใช้คำ� หยาบเพือ่ บริภาษนัน้ ผูฟ้ งสามารถ
รับรูไ้ ด้ทนั ทีวา่ ผูพ้ ดู มีเจตนาอย่างไร และไม่สามารถตีความเป็นอย่างอืน่ ได้ วัจนกรรมบริภาษ
ใน “กลอนแดง” เป็ นการด่าด้วยถ้อยค�ำที่ปกติคนในสังคมไม่พูดกันหรือค�ำหยาบ
ไม่มกี ารเลี่ยงค�ำเป็ นกลอนสองง่าม ค�ำหยาบเหล่านัน้ เป็ นค�ำเรียกอวัยวะเพศและ
พฤติกรรมทางเพศ โดยมีเงื่อนไขของการบริภาษในเวทีสาธารณะตามเทศกาลหรือ
การจ้างวานระหว่างเพศชายหญิง ภายใต้เงื่อนไขการเปิ ดโอกาสของคนในสังคม
ตามทีไ่ ด้กล่าวมา การบริภาษโต้ตอบนัน้ เป็นการยอกย้อนเพือ่ เพิม่ ความเข้มข้นแห่งความสะใจ
ของแต่ละฝา่ ย รวมทัง้ ผูช้ มด้วย   
Office of the Royal Society (2003: 893-894) ให้ความหมายค�ำว่า ยอก
ก. รูส้ กึ เจ็บแปลบคล้ายมีอะไรมาเสียดแทง เช่น รูส้ กึ ยอกอก ส่วน ย้อน ก. พูดสวนตอบ
(มักใช้ในทางไม่ด)ี เช่น เด็กย้อนผูใ้ หญ่ ลูกย้อนแม่ และยอกย้อน ว. พูดให้เจ็บอกเจ็บใจ
เช่น พูดจายอกย้อน, ย้อนยอก ก็วา่ . ดังนัน้ การบริภาษ “กลอนแดง” จึงเป็ นวัจนกรรมบริภาษยอกย้อน กล่าวคือ เมื่อพ่อเพลงจะว่าแม่เพลงจะต้องย้อนสวนเนื้อความหรือ
เดินกลอนย้อนตามทีถ่ ูกแม่เพลงยอกค�ำหรือเนื้อความทีเ่ สียดแทงมาในตอนต้นก่อน
แล้วจึงค่อยยอกค�ำหรือเนื้อความเสียดแทงต่อไป  จึงเป็ นการร้องกลอนแดงโต้ตอบกัน
แบบยอกย้อนเพือ่ ให้เกิดความเจ็บอกเจ็บใจ ยกตัวอย่าง
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ั่
ช. ลอยละเล้งเคว้งคว้างมาตามฝงสาคร
เป็ นคนหรือขอนข้ายังสงสัย
เอามือเข้าไปอังเนื้อหนังมันอ่อน
ว่าเป็ นหัวพังพอนมันก็ไม่ใช่
โดดเอามือคล�ำดูหีมนั ขูด่ งั ฟา่ ว
อีหา่ ลากหีมนั เห่ามือกูได้
ญ. อยากจะมีเนื้อความเข้าไปถามสักหน่อย พ่อทิดเอ๊ยอย่าน้อยน�้ำใจ
หากว่าหีเห่าได้เหมือนดังหมูดงั หมา
ถามว่าพระมารดามึงเลีย้ งหมาท�ำไม
อย่างนัน้ ไม่ตอ้ งเลีย้ งหมาให้เสียน�้ำข้าว
เอาหีแม่มงึ ไปเห่าแล้วเฝ้าควาย
(Boonma - Wanrakakij,  Interview, January 17th, 2015)
จากเนื้อเพลงจะเห็นว่าแม่เพลงจะย้อนสวนตอบโดยเดินความซ�ำ้ ตามทีพ่ อ่ เพลง
ยอกค�ำมาในประเด็นทีก่ ล่าวถึงอวัยวะเพศของผูห้ ญิงนัน้ เห่าได้ และยอกค�ำแทงกลับว่า
ถ้าหากอวัยวะเพศผูห้ ญิงเห่าได้จริง อย่างนัน้ บ้านของพ่อเพลงไม่ตอ้ งเลีย้ งหมาให้เปลืองน�้ำข้าว
ใช้อวัยวะเพศของแม่พอ่ เพลงเห่าเฝ้าควายได้เลย การย้อนยอกเนื้อความอย่างคมคาย
เจ็บแสบ แสดงปฏิภาณไหวพริบความเป็ นนายภาษาอย่างยิง่ ของพ่อเพลงแม่เพลง
ที่แฝงอารมณ์ ขนั ช่างคิดช่างเปรียบเปรย และแก้กนั ตกเสมอด้วยค�ำและเนื้อความ
นับเป็นเอกลักษณ์อจั ฉริยะของกวีชาวบ้านอย่างแท้จริง ลองพิจารณาวัจนกรรมบริภาษยอกย้อน
อีกส�ำนวนหนึ่งก็จะเห็นรูปแบบการบริภาษยอกย้อนแบบเดียวกัน
ช. พีม่ าเตือนเอ็งให้มามีผวั
จะหาว่าพีช่ วกั
ั ่ นไม่ได้
ผูห้ ญิงไม่มผี วั เหมือนรัว้ ไม่มเี รียว ชายเห็นมันจะเกีย้ วกันเรือ่ ยไป
ผูห้ ญิงทุกคนไม่พน้ มีสามี
เดีย๋ วเอาขีเ้ ปี ยกวงหีให้ไปนังร้
่ องไห้
ญ.หญิงทุกคนไม่พน้ มีสามี
เดีย๋ วเอาขีเ้ ปียกวงหีให้ไปนังร้
่ องไห้
รูปร่างอย่างเธอเสมออย่างเจ้า
มันไม่ได้พบเต่าอีตวั หมอบตาย
น�้ำหน้าอย่างเธอหรือจะเป็ นผัว
จะเอาขีห้ ีวงหัวให้ลงไปนังร้
่ องไห้
(Boonma - Kasemsuk, Interview, January 17th, 2015)
หากพิจารณาเนื้อความของวัจนกรรมยอกย้อนทัง้ สองส�ำนวน แล้วเปรียบเทียบ
กับสงครามทางเพศทีต่ ่อสูก้ นั โดยใช้ถ้อยค�ำบริภาษด้วยกลอนแดงบนเวทีการแสดง
เพลงอีแซวนัน้ สงครามก็ยอ่ มต้องมีฝา่ ยแพ้และชนะ เมือ่ วิเคราะห์ตดั สินดูเหมือนฝา่ ยหญิง
จะเป็ นฝา่ ยชนะ จากส�ำนวนแรก พ่อเพลงขึน้ กระทูถ้ งึ ลักษณะพิเศษของอวัยวะเพศของ
แม่เพลงทีส่ ามารถเห่ามือได้ “อีหา่ ลากหีมนั เห่ามือกูได้” แม่เพลงก็เดินกลอนย้อนความ
แล้วดึงเอาแม่ของพ่อเพลง ซึง่ เป็ นบุคคลทีต่ อ้ งเคารพสูงสุดมายอกความโดยกล่าวถึงว่า
ถ้าหากอวัยวะเพศของผูห้ ญิงเห่าได้ อย่างนัน้ ก็นำ� อวัยวะเพศของแม่พอ่ เพลงมาเห่าแทนหมา
“เอาหี แ ม่ ม ึง ไปเห่ า แล้ว เฝ้ า ควาย” ซึ่ง เป็ น การพลิก ย้อ นยอกความมาเป็ น ผู้ม ีช ยั
ด้วยการลากสิง่ ทีส่ งู ควรค่าแก่การบูชาของฝา่ ยตรงข้ามลงมาสูท่ ต่ี ่ำ� ได้   ในทางกลับกัน
อีกส�ำนวนหนึง่ แม่เพลงก็สามารถย้อนความตอนทีพ่ อ่ เพลงเดินกลอน “เดีย๋ วเอาขีเ้ ปี ยกวงหี
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ให้ไปนัง่ ร้องไห้” ซึ่งเป็ นการกล่าวถึงของต�่ำในระดับทีเ่ สมอกันแต่การยอกความของ
แม่เพลงสามารถน�ำของต�่ำทีอ่ วัยวะเพศแม่เพลงไปวงไว้ทห่ี วั ของพ่อเพลง ซึง่ เป็นส่วนทีส่ งู
และเป็ นอวัยวะทีค่ นไทยถือห้ามแตะต้อง “จะเอาขี้หีวงหัวให้ลงไปนังร้
่ องไห้” จึงนับว่า
แม่เพลงมีชยั เหนือกว่าในการประลองกลอนแดง
สรุป

เพศและประเวณีเป็นเรือ่ งสามัญของมนุษย์แต่เป็นสิง่ ทีส่ งั คมปกปิดไม่อยากพูดถึง
ถือเป็นเรือ่ งหยาบคายน่าละอายผิดจารีตศีลธรรม ทัง้ ๆ ทีส่ ญั ชาตญาณมืดกระตุน้ ให้หาทางออก
เพือ่ ระบายความก้าวร้าวทางเพศ  สังคมไทยเปิดโอกาสให้คนในสังคมชดเชยเรือ่ งดังกล่าว
จากการเล่นเพลงปฏิพากย์รอ้ งโต้ตอบเกีย้ วพาราสี  รวมทังด่
้ าว่ากันในลักษณะ “กลอนแดง”
กล่าวถึงอวัยวะเพศและพฤติกรรมทางเพศโดยตรง ไม่มกี ารเลีย่ งค�ำ ซึง่ ถ้อยค�ำเหล่านัน้
มีการหลากค�ำตามเนื้อหาและการลงสัมผัสของกลอน กลวิธดี งั กล่าวเป็ นการบริภาษ
ในลักษณะวัจนกรรมบริภาษยอกย้อน เพือ่ ให้ฝา่ ยตรงข้ามเกิดความเจ็บใจ เสียหน้า และละอาย
อาจจะกล่าวได้วา่ เป็นสงครามเชิงสัญลักษณ์ทางเพศทีช่ งิ ไหวชิงพริบเอาแพ้ชนะกันด้วยโวหาร
ส่วนผูช้ มจะมีส่วนร่วมในลักษณะเป็ นผูถ้ อื หางตามเพศคอยยัวยุ
่ ให้พ่อเพลงแม่เพลง
โต้ตอบกันอย่างเผ็ดมันโดยมีรางวัลเป็ นเครือ่ งตอบใจ
“กลอนแดง” เป็ นปรากฏการณ์การใช้ภาษายอกย้อนเชิงสังวาสของสังคมไทย
ั
ั บนั ถ้าเปรียบเทียบ
นับเป็นภูมปิ ญญาทางภาษาที
บ่ รรพชนได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาในปจจุ
ระหว่างของเก่าคือเพลงพืน้ บ้านกับของใหม่คอื เพลงร่วมสมัย โดยมีกระแสนิยมเป็ น
มาตรฐาน ของเก่าก็ยอ่ มมีคะแนนนิยมน้อยกว่าของใหม่เป็นธรรมดา แต่ถา้ พิจารณาใหม่วา่
แม้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ของเก่าก็มไิ ด้ลบั หายไปจากสังคมไทยหากสามารถก้าวข้าม
กาลเวลามาถึงอีกยุคหนึง่ ก็ได้ ก็จะเรียกว่าจิตวิญญาณของสิง่ นัน้ ยังด�ำรงอยู่ แม้จะหายากขึน้ บ้าง
แต่กไ็ ม่ได้หายไปไหน (Dithiyon, 2014: 14) เฉกเช่น “กลอนแดง” เพลงอีแซว จังหวัดสุพรรณบุร ี
ยัง คงท�ำ หน้ า ที่ร บั ใช้ส งั คมในป จั จุบ นั อาจจะไม่ไ ด้ม พี ้นื ที่ม ากเหมือ นในสมัย ก่ อ น
เนื่องจากขาดคนร้องและผูฟ้ งั ทีช่ ว่ ยกันจรรโลงอย่างในอดีต แต่กไ็ ม่ได้สญ
ู หายไปไหน
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