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	 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย	 “ฉ่อย	 เดอะซีรีย์”:	 พลวัตของเรื่องเล่าและ

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน”	การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาภาษาไทยและ
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๒
	 นักศึกษาชั้นปีที่	 ๔	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขา

วิชาภาษาไทยและการสื่อสาร	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 *	 วันรับ-ส่งบทความน้ีอ้างอิงตามที่ปรากฏในระบบรับส่งบทความของเว็บไซต์	 https://
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บทความได้ท�ามาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	แล้ว
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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการศึกษาพลวัตของเรื่องเล่าและ

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจ�าอวดหน้าจอ	 ช่วงฉ่อย	 เดอะซีรีย์	 โดยเก็บ

รวบรวมวิดโีอรายการจ�าอวดหน้าจอ	ช่วง	ฉ่อย	เดอะซีรย์ี	ตัง้แต่วันที	่๖	มกราคม	๒๕๖๒	

จนถึงวันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๖๒	รวม	๓๐	ตอน	ผลการศึกษามีดังนี้	วัตถุประสงค์แรก	

พลวัตของเรื่องเล่า	แบ่งการวิเคราะห์เป็น	๒	ประเด็น	ได้แก่	กลวิธีการเลือกเรื่องเล่า	

และกลวิธกีารน�าเรือ่งเล่ามาปรบัใช้	(๑)	ด้านกลวิธกีารเลือกเรือ่งเล่า	พบว่าผู้ผลติใช้วิธี

การเลือกเรื่องมาจาก	๓	แหล่ง	คือ	เรื่องเล่าไทย	เรื่องเล่าที่มาจากต่างประเทศ	และ

เรื่องเล่าที่ผูกเรื่องขึ้นจากแขกรับเชิญ	 เหตุการณ์ปัจจุบัน	 หรือแต่งขึ้นใหม่	 ส่วน	

(๒)	ด้านกลวิธีการน�าเรื่องเล่ามาปรับใช้	พบ	๓	กลวิธีย่อย	คือ	การปรับเหตุการณ์ใน
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โครงเรือ่ง	การปรบัตวัละคร	และการปรบัช่ือเรือ่ง	วัตถปุระสงค์ทีส่อง	กลวิธกีารสร้าง

อารมณ์ขันในรายการ	 แบ่งการวิเคราะห์เป็น	 ๒	 ประเด็น	 ได้แก่	 ลักษณะที่ท�าให้

เกิดอารมณ์ขัน	 และกลวิธีการใช้ภาษาให้เกิดอารมณ์ขัน	 (๑)	 ด้านลักษณะที่ท�าให้เกิด

อารมณ์ขัน	 พบ	 ๙	 ลักษณะย่อย	 ได้แก่	 อารมณ์ขันที่เกิดจากการล้อเลียนรูปลักษณ	์

อารมณ์ขันที่เกิดจากการล้อเลียนวัยสูงอายุ	 อารมณ์ขันที่เกิดจากเรื่องที่มีนัยทางเพศ	

อารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง	 อารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้ความมีช่ือเสียง	

อารมณ์ขันที่เกิดจากการแสดงเป็นคน	 ๒	 คน	 อารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้ท่าทาง

อารมณ์ขันที่เกิดจากการแต่งกาย	 และอารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์	 ส่วน	

(๒)	 ด้านกลวิธีการใช้ภาษา	 พบ	 ๓	 กลวิธีย่อย	 ได้แก่	 การเล่นค�า	 การใช้ภาษาแสดง

น�้าเสียงต่าง	ๆ	และการใช้ค�าถาม	ผลจากการศึกษาท�าให้เห็นว่ารายการจ�าอวดหน้าจอ

ซ่ึงอยูใ่นสือ่บนัเทงิประเภทโทรทศัน์	มลัีกษณะสอดคล้องกบัวัฒนธรรมประชานิยม	คอื

เป็นรายการที่เน้นการผลิตเพื่อผู้บริโภคซ่ึงเป็นส่วนใหญ่ในสังคม	 และมีการใช้ส่ือเป็น

ตัวกลางส�าคัญในการเผยแพร่	 ลักษณะเช่นน้ีส่งผลให้รายการสามารถด�ารงอยู่เพื่อ

สร้างความสุขแก่ผู้ชมมาได้จวบจนทุกวันนี้	นอกจากนี้รายการจ�าอวดหน้าจอ	ช่วง	ฉ่อย	

เดอะซีรีย์	 ยังเป็นพื้นที่ส�าคัญที่ผู ้ผลิตใช้เพื่อส่งเสริมให้เพลงพื้นบ้านไทยประเภท

“เพลงฉ่อย”	 ได้รับการน�าเสนอผ่านส่ือมวลชน	 และท�าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ:	จ�าอวดหน้าจอ,	 ฉ่อยเดอะซีรีย์,	 พลวัตของเรื่องเล่า,	 กลวิธีการสร้าง

	 อารมณ์ขัน
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	 A	bachelor	degree	student	and	an	assistant	professor	in	program	of	Thai	and	
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Dynamics of Narratives and Strategies of Humor 

Creation In Cham Uat Na Cho : Choi the Series 

Kamonphan Deerabram 

Sarapee Khowdee
๓

Abstract

	 This	 article	 describes	 the	 results	 of	 a	 study	 that	 examined	 the

dynamics	of	narratives	and	the	strategies	of	humor	creation	in	Cham	Uat	Na	

Cho:	Choi	the	Series.	The	study	collected	data	from	30	episodes	aired	from	

January	6,	2019	to	August	4,	2019.	The	findings	show	that	in	terms	of	narrative	

dynamics,	there	are	two	issues:	(1)	story	selection	and	(2)	story	adaptation.	

Story	 selection	 involves	 three	 sources:	 Thai	 stories;	 foreign	 stories;	 and	

guest-related	 stories	 that	 involve	 current	 events	 or	 new	 stories.	 Story	

adaptation	 includes	 three	 forms	of	 adaptation:	plot	 events;	 characters;	 and	

story	names.	Regarding	humor	creation	strategies,	two	main	strategies	can	be	

observed:	(1)	insertion	of	humorous	features	and	(2)	infusion	of	humorous	

language.	The	 first	 strategy	has	nine	 features:	physical	appearance	 teasing;	

elderly	 people	 teasing;	 sexual	 implication;	 use	 of	 violence;	 reference	 to	

reputation;	 two-character	 acting;	 gestures;	 dressing;	 and	 the	 use	 of	 acting	

equipment.	The	second	strategy	involving	language	use	has	three	features:

word	play;	use	of	different	voices;	and	use	of	questions.	The	findings	indicate	

that	 the	 series	Cham	Uat	Na	Cho	 is	TV	media	 that	 conforms	 to	popular

culture.	 That	 is	 to	 say,	 this	 show	 was	 specially	 produced	 for	 specific

consumers	and	generally	 recognized	by	most	of	 them	 in	 society	by	using
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an	important	media	for	dissemination.	As	a	result,	Cham	Uat	Na	Cho	has	

brought	entertainment	to	viewers	until	now.	Moreover,	it	is	an	important	tool	

that	has	promoted	the	local	Thai	music,	“Pleng	Choi”,	to	gain	ground	in	mass	

media	and	to	be	more	widely	known.

Keywords: Cham	Uat	 Na	 Cho,	 Choi	 the	 Series,	 Dynamics	 of	 Narratives,	

	 Strategies	of	Humor	Creation 
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๑. บทน�า

	 รายการจ�าอวดหน้าจอ	 เป็นรายการที่แยกมาจากรายการคุณพระช่วย	 ช่วง

จ�าอวดหน้าม่าน	 เน่ืองจากในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 จากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยส�าแดงสด	

ที่ท�าให้ชุดการแสดงร้องฉ่อยของสามน้าประสบความส�าเร็จและได้รับกระแส

ตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี	 จนเกิดความต้องการในการผลิตรายการเพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมผ่านการแสดงทีส่อดแทรกความตลก	จึงกลายเป็นรายการ	“จ�าอวดหน้าจอ”	

ทีอ่อกอากาศทกุวันอาทติย์เวลา	๑๖.๐๐	น.	ทางช่อง	๒๓	เวิร์คพอยท์	โดยมผู้ีด�าเนินรายการ

คือ	พิเชษฐ์	เอี่ยมชาวนา	(น้าโย่ง)	จ�านงค์	ปิยโชติ	(น้านงค์)	และพวง	แก้วประเสริฐ	

(น้าพวง)	รูปแบบของรายการแบ่งออกเป็น	๓	ช่วงหลัก	ได้แก่	ช่วงฉ่อย	เดอะซีรีย์	๑	

ช่วง	และช่วงอื่น	ๆ	ที่สลับกันออกอากาศอีก	๒	ช่วง	ซึ่งช่วงฉ่อย	เดอะซีรีย์	นับว่าเป็น

ช่วงทีไ่ด้รบัความนิยม	เพราะสามน้าได้น�าเอานิทานพืน้บ้านไทย	วรรณคดไีทย	ภาพยนตร์	

ละครโทรทัศน์	 การ์ตูนทั้งของไทยและต่างประเทศมาปรับเปล่ียน	 และน�าเสนอใน

รูปแบบเพลงฉ่อย	ลิเก	แหล่	เสภาฯ	ได้อย่างสนุกสนาน	ชวนติดตาม	

	 ทั้งน้ี	 หากวิเคราะห์ในเบื้องต้นว่า	 อะไรคือสาเหตุที่ท�าให้รายการจ�าอวด

หน้าจอ	ช่วงฉ่อย	เดอะ	ซีรีย์	ได้รับความนิยม	อาจมาจากลักษณะเด่น	๓	ประการ	ได้แก่	

ประการแรก	 เพราะเป็นรายการบันเทิงวาไรตี้ที่ถูกน�าเสนอในรูปแบบของอนุรักษ์

ความเป็นไทยผ่านการน�าเพลงฉ่อย	 ลิเก	 แหล่	 เสภาฯ	 มาขับร้องประกอบการแสดง	

ประการที่สอง เรื่องที่ผู้ผลิตน�ามาแสดงในช่วงฉ่อย	 เดอะซีรีย์	 ค่อนข้างหลากหลาย	

มทีัง้เรือ่งเล่าจากนิทานพืน้บ้านไทย	จากวรรณคดไีทย	จากภาพยนตร์	จากละครโทรทศัน์	

จากการ์ตูน	 รวมถึงเรื่องที่ผูกเรื่องข้ึนจากแขกรับเชิญ	 หรือแต่งขึ้นใหม่ให้ทันสมัย

ทนัเหตกุารณ์	ซ่ึงผู้วิจัยขอเรยีกรวม	ๆ 	ว่าเรือ่งเล่า	ซ่ึงหมายถงึ	เรือ่งหรอืเน้ือหาทีผู่กขึน้

มาเพื่อแสดงในรายการจ�าอวดหน้าจอ	 ช่วง	 ฉ่อย	 เดอะซีรีย์	 โดยแต่ละเรื่องอาจ

มีโครงเรื่องเดิมมาจากนิทานพื้นบ้านไทย	 วรรณคดีไทย	 ละครโทรทัศน์	 ภาพยนตร์	

การ์ตูนทั้งในและต่างประเทศ	รวมถึงเรื่องเล่าที่ผูกเรื่องขึ้นจากแขกรับเชิญ	เหตุการณ์

ปัจจุบัน	 หรือเป็นเรื่องที่แต่งข้ึนใหม่	 เมื่อเรื่องเล่าเหล่าน้ีถูกน�ามาใช้ในรายการบันเทิง

วาไรตี้ที่เน้นความสนุกสนาน	 ผู้ผลิตจึงมีวิธีการปรับเรื่องเล่าในหลายลักษณะ	 เช่น	

คงเค้าโครงเรื่องเดิมไว ้ตลอดทั้งเรื่อง	 หรืออาจปรับเปล่ียนให้เข ้ากับบริบท

สังคม	 การเพิ่มหรือลดตัวละคร	 การตั้งช่ือเรื่องใหม่หรือตัวละครใหม่ให้ใกล้เคียงกับ
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ช่ือเดิม	 เป็นต้น	 ด้วยกลวิธีที่หลากหลายน่ีเองที่ท�าให้เห็นว่าเรื่องเล่าเดิมในส่ือใหม่

มีพลวัต	 อันเป็นไปตามลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมที่	 Oudmuangkam	 (2008,	

p.41)	 สรุปไว้ว่า	 มีการดัดแปลงรูปแบบ	 การดัดแปลงเนื้อเรื่อง	 และการดัดแปลงตัว

ละคร	 เป็นต้น	 ทั้งน้ีก็เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม	 และประการสุดท้ายทางรายการ

เน้นสร้างอารมณ์ขันแก่ผู ้ชม	 อาจเรียกได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของรายการ	

ตามชื่อ	“จ�าอวดหน้าจอ”	เพราะค�าว่า	จ�าอวด	ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. ๒๕๔๒	 หมายถึง	 การแสดงเป็นหมู่โดยใช้ถ้อยค�าชวนให้ตลกขบขัน	 (Royal	

Institute	 2006,	 p.130)	 ดังน้ันตั้งแต่เริ่มเรื่องเล่าจนจบการแสดงผู้ชมจึงได้เห็น

การสอดแทรกอารมณ์ขันหรือมุกตลกไว้โดยตลอด	 ทั้งผ่านการใช้ภาษาและผ่าน

กลวิธี อ่ืน	 ๆ	 เช ่น	 การล ้อเลียนบุคลิกลักษณะของนักแสดง	 การแต ่งกาย	

อุปกรณ์ประกอบการแสดง	 เป็นต้น	 ทั้งน้ีการสอดแทรกอารมณ์ขันเพื่อท�าให้ผู้ชม

มีความสุข	 นอกจากได้รับการน�าเสนอผ่านการแสดงของสามน้าแล้ว	 ในบางตอนก็มี

นักแสดงคนอื่น	ๆ 	เวียนมาเป็นนักแสดงรับเชิญ	เช่น	ส้มเช้ง	ตุ๊กกี้	อาไท	ฯลฯ	ซึ่งบุคคล

เหล่าน้ีล้วนมีภาพลักษณ์ที่คนไทยรู้จักดีในฐานะนักแสดงตลกของวงการบันเทิงไทย

จากลักษณะเด่นทั้ง	๓	ประการดังกล่าว	ผู้วิจัยจึงเลือกน�ารายการจ�าอวดหน้าจอ	ช่วง	

“ฉ่อย	เดอะซีรีย์”	มาศึกษาให้ลึกขึ้น	ใน	๒	ประเด็น	ได้แก่	ประเด็นพลวัตของเรื่องเล่า	

และประเดน็กลวิธกีารสร้างอารมณ์ขนัในรายการ	เพือ่ให้เหน็รปูแบบการน�าเสนอเรือ่ง

เล่าในส่ือใหม่ว่ามีการปรับเปล่ียนหรือน�ามาใช้อย่างไร	 ตลอดจนศึกษาให้เห็นว่า

นักแสดงใช้กลวิธีใดบ้างสร้างอารมณ์ขันผ่านเรื่องเล่าในรายการ	

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพื่อศึกษาพลวัตของเรื่องเล่าในรายการจ�าอวดหน้าจอ	 ช่วง	 ฉ่อย	

เดอะซีรีย์

	 ๒.๒	เพือ่ศกึษากลวิธกีารสร้างอารมณ์ขันในรายการจ�าอวดหน้าจอ	ช่วง	ฉ่อย	

เดอะซีรีย์
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๓. วิธีด�าเนินการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอนด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

	 ๓.๑	 เก็บรวบรวมและศึกษาเอกสาร	 หนังสือ	 ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์

	 ๓.๒	เก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

	 	 ๓.๒.๑	 เก็บรวบรวมวิดีโอรายการจ�าอวดหน้าจอ	 ช่วง	 ฉ่อย	 เดอะซีรีย์	

ตั้งแต่วันที่	๖	มกราคม	๒๕๖๒	จนถึงวันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๖๒	รวม	๓๐	ตอน

	 	 ๓.๒.๒	ถอดตัวบทและเหตุการณ์ที่ปรากฏในวิดีโอการแสดงออกมาเป็น

ตัวอักษร	เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัย

	 ๓.๓	 วิเคราะห์ข้อมูลใน	 ๒	 ประเด็น	 คือประเด็นพลวัตของเรื่องเล่า	 และ

ประเด็นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน	ในรายการจ�าอวดหน้าจอ	ช่วง	ฉ่อย	เดอะซีรีย์

	 ๓.๔	 น�าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

๔. ผลการศึกษา

 ๔.๑ พลวัตของเรื่องเล่า

 รัชรินทร์	 อุดเมืองค�า	 (Oudmuangkam,	 2008)	 ได้ศึกษาวรรณกรรม

แนววัฒนธรรมประชานิยม	 เรื่องสังข์ทองฉบับต่าง	 ๆ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

รูปแบบ	 เน้ือหา	 แนวคิดของวรรณกรรมเรื่องสังข์ทองฉบับต่าง	 ๆ	 ในฐานะที่เป็น

วรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยม	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 ผู้วิจัยเห็นว่า

วิธีการศึกษาของรัชรินทร์	 อุดเมืองค�า	 มีความสอดคล้องและเหมาะสมที่จะใช้

ศึกษาพลวัตของเรื่องเล่าในรายการจ�าอวดหน้าจอ	 ช่วง	 ฉ่อย	 เดอะซีรีย์	 จึงได้น�ามา

เป็นแนวทางการศึกษา	 ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบ่งเป็น	 ๒	 ประเด็นย่อย	 ได้แก่	 กลวิธี

การเลือกเรื่องเล่า	และกลวิธีการน�าเรื่องเล่ามาปรับใช้	

  ๔.๑.๑ กลวธีิการเลอืกเรือ่งเล่า	จากกลุ่มข้อมลูทีน่�ามาศกึษา	พบลักษณะ

ของเรื่องเล่าที่ถูกน�ามาใช้ในรายการ	 ๓	 กลุ่ม	 ได้แก่	 เรื่องเล่าไทย	 เรื่องเล่าที่มาจาก
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ต่างประเทศ	 และเรื่องเล่าที่ผูกเรื่องขึ้นจากแขกรับเชิญ	 เหตุการณ์ปัจจุบัน	 หรือเป็น

เรื่องที่แต่งขึ้นใหม่

   ๔.๑.๑.๑ เรือ่งเล่าไทย	พบว่ามเีรือ่งเล่าไทยทีม่าจากนิทานพืน้บ้าน

ไทย	วรรณคดีไทย	ละครโทรทัศน์	ภาพยนตร์	มาน�าเสนอใหม่	ดังนี้

	 	 	 	 (๑)	เรื่องเล่าไทยที่มาจากนิทานพื้นบ้าน	 พบ	 ๔	 เรื่อง	

ได้แก่	ปลาบู่ทอง	ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่	เทพารักษ์กับคนตัดฟืน	และท้าวแสนปม	

	 	 	 	 (๒)	เรื่องเล่าไทยที่มาจากวรรณคดี	พบ	๓	เรื่อง	ได้แก่	

แก้วหน้าม้า	นางสิบสอง	และจันทโครพ	

	 	 	 	 (๓)	เรื่องเล่าไทยที่มาจากละครโทรทัศน์	 พบ	 ๕	 เรื่อง	

ได้แก่	รักเกิดในตลาดสด	ทองเอกหมอยาท่าโฉลง	กรงกรรม	ทวิภพ	และบ่วง

	 	 	 	 (๔)	เรื่องเล่าไทยที่มาจากภาพยนตร์	 ๔	 เรื่อง	 ได้แก่	

ขุนบันลือ	บางระจัน	โหน่งเท่ง	นักเลงภูเขาทอง	และมนต์รักลูกทุ่ง

   ๔.๑.๑.๒ เรื่องเล่าที่มาจากต่างประเทศ	 พบทั้งฝั ่งตะวันออก

และฝั่งตะวันตก	เป็นเรื่องเล่าที่มาจากละครโทรทัศน์	ภาพยนตร์	การ์ตูน	มาน�าเสนอ

ใหม่	ดังนี้	

	 	 	 	 (๑)	เรื่องเล่าที่มาจากละครโทรทัศน์	 พบเรื่องเล่าที่มา

จากภาพยนตร์ของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้	 ๒	 เรื่อง	 ได้แก่	 ยัยตัวร้ายกับนาย

ต่างดาว	และอภินิหารกระบี่สามภพ

	 	 	 	 (๒)	เรื่องเล่าที่มาจากภาพยนตร์	พบว่ามี	๓	เรื่อง	ได้แก่	

แฮร์รี่พอตเตอร์	 แจ๊คผู้สยบยักษ์	 และ	 AVENGER	 ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ของประเทศ

อังกฤษและอเมริกา

	 	 	 	 (๓)	เรือ่งเล่าทีม่าจากการ์ตนู	พบเรือ่งเล่าทีม่าจากการ์ตนู

ของประเทศญี่ปุ่น	๓	เรื่อง	ได้แก่	อิคคิวซัง	โดเรม่อน	และยอดนักสืบจิ๋วโคนัน	

   ๔.๑.๑.๓ เรือ่งเล่าทีผู่กเรือ่งข้ึนจากแขกรบัเชิญ เหตกุารณ์ปัจจุบนั 

หรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่	พบเรื่องเล่าที่แตง่ขึ้นโดยใหท้ันสมัยและเขา้กับสถานการณ์

ปัจจุบัน	 ๑๐	 เรื่อง	 ได้แก่	 นางสงกรานต์	 เพลงรักสาวดอกหญ้า	 แผนการลับสลับตัว

เจ้าชาย	นักเลงยากูซ่า	เส้นทางนักร้อง	เพื่อนไม่เก่า	เราไม่แก่	ดวงจันทร์	ศึกสองบ้าน	

รักซ่อนเงื่อน	และกฎรักวังหลวง
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	 จากผลการศึกษาพบว่าเรื่องเล่าไทยถูกเลือกมาปรับใช้มากที่สุด	 เพราะเป็น

เรื่องที่ผู้คนส่วนมากรับรู้	เข้าใจ	และคุ้นเคย	แต่เมื่อน�ามาใช้ก็ปรับใหม่ในหลายลักษณะ	

เช่น	ปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ในโครงเรื่องเดิม	เพิ่มเหตุการณ์	ลดเหตุการณ์เดิม	เป็นต้น	

เพื่อความสนุกสนาน	 และเล่ียงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์	 อีกทั้งเมื่อรายการจ�าอวด

หน้าจอเป็นทั้งรายการวาไรตี้	 และรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย	 ก็น่าจะ

เป็นเหตุผลส�าคัญให้เรื่องเล่าของไทยได้รับเลือกน�ามาปรับใช้เพื่อการแสดงใน

รายการมากที่สุด

  ๔.๑.๒ กลวิธีการน�าเร่ืองเล่ามาปรับใช้	 พบว่าน�าเรื่องเล่ามาปรับใช	้

๓	ลักษณะ	ได้แก่	การปรบัเหตกุารณ์ในโครงเรือ่ง	การปรบัตวัละคร	และการปรบัช่ือเรือ่ง	

   ๔.๑.๒.๑ การปรับเหตุการณ์ในโครงเรื่อง เรื่องเล่าที่ถูกน�ามาใช้

ในแต่ละตอน	พบว่ามีการปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ในโครงเรื่อง	เนื่องจากรายการมีเวลา

จ�ากดัในการแสดง	จึงเลือกเอาเฉพาะเหตกุารณ์ทีเ่ป็นจุดเด่นของเรือ่งมาใช้ในการแสดง	

และเหตุการณ์ของเรื่องที่เลือกมาสามารถสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปในการด�าเนิน

เรื่องได้	 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเรื่องเล่าในรายการจ�าอวดหน้าจอ	

ช่วง	ฉ่อย	เดอะซีรย์ี	กบัโครงเรือ่งเดมิในนิทานพืน้บ้านไทย	วรรณคดไีทย	ละครโทรทศัน์	

ภาพยนตร์	การ์ตูนทั้งของไทยและต่างประเทศ	รวมถึงเรื่องเล่าที่ผูกเรื่องขึ้นจากแขก

รับเชิญ	 เหตุการณ์ปัจจุบัน	 หรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่	 จากการวิเคราะห์พบการปรับ

เปลี่ยนเหตุการณ์ในโครงเรื่อง	๒	ลักษณะ	ได้แก่	การเพิ่มเหตุการณ์	การเปลี่ยนแปลง

เหตุการณ์

	 	 	 	 ๔.๑.๒.๑.๑	การเพิ่มเหตุการณ์	 หมายถึงการเพิ่มเนื้อหา

ที่ผู ้ผลิตต้องการน�าเสนอโดยสอดแทรกเหตุการณ์น้ันเสริมเข้าไปให้เรื่องมีความ

สนุกสนานขึ้น	 ขอยกตัวอย่างการเพิ่มเหตุการณ์มาอธิบาย	 เช่น	 ตอน เณรน้อยพบ

นักรบอโยธยา 

	 	 	 	 ในตอนเณรน้อยพบนักรบอโยธยา	มกีารด�าเนินเรือ่งตาม

โครงเรือ่งเดมิของประเทศญีปุ่น่	เป็นเรือ่งราวของอิคควิซัง	เณรในนิกายเซนทีม่ปัีญญา

ฉลาดหลกัแหลม	คอยแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ทีม่าจากเพือ่นเณรในวัดอังโกะก	ุและเจ้าของ

ร้านขายของช�าในละแวกวัดร่วมกบัลูกสาว	ทัง้จากวิธกีารกล่ันแกล้ง	ค�าถามทดลองเชาว์
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ปัญญา	เหตุสุดวิสัย	หรืออื่น	ๆ	แต่อิคคิวซังก็ใช้วิธีการนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา	และ

แก้ไขสถานการณ์ไปได้ทุกครั้ง	(https://library.mju.ac.th,	20	July	2019)	

	 	 	 	 ในตอนน้ีผู้ผลิตได้เพิ่มเหตุการณ์นักรบอโยธยาเข้ามา

เป็นตวัสร้างปัญหาให้เณรน้อยอิค
๑
ต้องแก้ไข	โดยสร้างตวัละครนักรบช่ือเข้มและขามว่า

ก�าลังต่อสู้อย่างชุลมุนกับศัตรูอยู่ภายในสนามรบแห่งหนึ่ง	 แล้วจู่	 ๆ	ทั้งสองก็หลุดเข้า

มาในอีกห้วงเวลาและสถานที่ที่แตกต่างไปจากบ้านเมืองของตน	ทั้งสองตกใจและเกิด

ข้อสงสัยว่ามาที่นี่ได้อย่างไร	ดังตัวบทว่า

 เข้ม (รับบทโดยน้านงค์) : เรามาที่ไหนวะเนี่ย ไอ้ขาม

 ขาม (รับบทโดยนาย) : จะรู้เหรอ ที่ไหนวะเนี่ย

 เข้ม (รับบทโดยน้านงค์) : นักรบแห่งสยามไม่เคยครั่นคร้ามแก่ผู้ใด

 ขาม (รับบทโดยนาย) : ที่ไหนอะ

 เข้ม (รับบทโดยน้านงค์) : ไอ้เข้มคือชื่อข้า ศึกใดไหนมาหากลัวไม่ ได้หมด

   ถ้าสดชื่น พูดแล้วมันขึ้นเอาซะดีไหม 

 ขาม (รับบทโดยนาย) : อะไร อะไรก็มาด้วยกัน จะมาโมโหอะไรเนี่ย

 เข้ม (รับบทโดยน้านงค์) : เป็นเพราะแกคนเดียวเนี่ย

 ขาม (รับบทโดยนาย) : เป็นเพราะแกแหละ 

 เข้ม (รับบทโดยน้านงค์) : หลงมาตรงไหนก็ไม่รู้

(Cham Uat Na Cho, A little monk meets an Ayutthaya Warrior)

	 	 	 	 หลังจากเหตุการณ์น้ีกลายเป็นว่าการมาของนักรบทั้ง

สองสร้างความปั่นป่วน	 และก่อปัญหาให้เณรน้อยอิคต้องแก้ไข	 จากการวิเคราะห์

ในแง่การน�าเรื่องเล่ามาปรับใช้พบว่า	ส่วนที่ผู้ผลิตยังคงด�าเนินตามโครงเรื่องเดิม	คือ

ให้เณรน้อยได้ใช้ปัญญามาท�าให้นักรบทั้งสองคนได้กลับไปยังบ้านเมืองเดิม

	 	 	 	 ๔.๑.๒.๑.๒	การเปล่ียนแปลงเหตุการณ์	 หมายถึงการ

ที่ผู้ผลิตน�าเหตุการณ์อ่ืนหรือแต่งเหตุการณ์อ่ืนเข้ามาเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ในโครง

 
๑
	 แม้ว่าชื่อเต็มของเณรน้อย	คือ	อิคคิวซัง	แต่ในรายการจ�าอวดหน้าจอเรียกตัวละครนี้ว่า	

“เณรน้อยอิค”	ดังนั้นผู้วิจัยจึงเรียกตัวละครนี้ตามรายการ
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เรื่องเดิม	 เพื่อให้มีลักษณะต่างไป	 และเสริมให้เรื่องมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น	 เช่น	

ตอน นางสิบสอง The Series มีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ดังนี้

	 	 	 	 ในตอนน้ีผู้ผลิตได้น�าเอาวรรณคดีเรื่อง	 นางสิบสอง

มาน�าเสนอใหม่	 ซ่ึงเรื่องนางสิบสองมีโครงเรื่องเดิมคือ	 เป็นเรื่องราวของลูกสาว

ทั้งสิบสองคนของเศรษฐีพรหมจันทร์กับนางพราหมณี	 เมื่อครอบครัวยากจนลง

พรหมจันทร์จึงลวงบุตรสาวทั้งสิบสองคนไปปล่อยในป่า	 พวกนางเดินทางไปเรื่อย	 ๆ	

จนได้พบกับนางยักษ์สารตรา	 ต่อมาพวกนางรู้ว่านางสารตราเป็นยักษ์จึงชวนกันหนี	

แล้วได้มาอภิเษกกับท้าวรถสิทธิ์	 (Thai	 Literature	 Directory,	 20	 July	 2019)	

แต่ผู้ผลิตได้มีการเปล่ียนแปลงเหตุการณ์	 โดยก�าหนดให้นางสิบสองเดินทางเข้าป่า

เพื่อที่จะไปขอลูกจากพระฤาษี	ดังตัวบทว่า

 นางหนึ่ง (รับบทโดยน้าโย่ง) : นี่เรามาปรึกษากันว่าความเป็นอยู่ของ

   พวกเราเน่ีย ถ้าเราไม่มีลูกมีเต้า พอแก่

   เฒ่าแล้วใครจะดูแลพวกเรา 

 นางสิบสอง (รับบทโดยฝน) : ตามน้องมาดีกว่า 

 นางหนึ่ง (รับบทโดยน้าโย่ง) : ดูสิว่าน้องจะว่ายังไง 

 นางสิบเอ็ด (รับบทโดยน้าพวง) : นางสองถึงนางสิบ งั้นเราต้องรีบไป

   ตามมาไว ๆ 

 นางหนึ่ง (รับบทโดยน้าโย่ง) : น้องอยูท่ีน่ี่พีจ่ะรบีไปเชญินางมาน่ี มาน่ีไว ๆ  

 พูดพร้อมกัน : ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย 

   ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย (นางหนึ่ง

   และนางสิบเอ็ดน�าหุน่เชดิทีแ่ทนนางสอง

   ถึงนางสิบออกมาพร้อมกับตน) 

 นางสิบสอง (รับบทโดยฝน) : พอแล้วจ้า พอแล้วจ้า 

 นางหนึ่ง (รับบทโดยน้าโย่ง) : แถวตรง 

 นางสิบสอง (รับบทโดยฝน) : แถวตรง 

 นางหนึ่ง (รับบทโดยน้าโย่ง) : พวกเราสู้ไหม สู้ ๆ (นางหนึ่งและนาง

   สิบเอ็ดที่แบกหุ ่นเชิดนางสองถึงนาง

   สิบอยู่ ได้ยกมือขึ้นพร้อมกัน) 

(Cham Uat Na Cho, Mrs. Twelve, The Series) 
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	 	 	 	 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า	 เหตุการณ์ในโครงเรื่อง

เปล่ียนแปลงไป	 โดยก�าหนดให้ตัวละครที่รับบทเป็นนางทั้งสิบสองเพียงสามคน	 คือ

น้าโย่งรับบทเป็นนางหน่ึง	 น้าพวงรับบทเป็นนางสิบเอ็ด	 (นักแสดงหลักของรายการ)	

และนักแสดงรบัเชิญคอื	ฝน	ธนสนุทร	รบับทเป็นนางสิบสอง	พร้อมตวัหุน่อีก	๘	ตวัแทน

นางสองถึงนางสิบ	 เดินทางเข้าป่าเพื่อขอลูก	 ซ่ึงในโครงเรื่องเดิมนางทั้งสิบสองมีลูก

กับท้าวรถสิทธิ์	 ไม่ได้ขอจากพระฤาษี	 ดังความว่า	 “ราชารถสิทธิ์เป็นผู้ปกครองเมือง 

เมื่อได้เห็นนางเภาก็เกิดความรักใคร่ โดยรักนางเภามากที่สุด ท้าวรถสิทธิ์ได้นางทั้ง

สิบสองเป็นมเหสี แล้วนางทั้งสิบสองคนก็ได้ตั้งครรภ์”	 (Thai	 Literature	Directory,	

20	July	2019)

ภาพที่ ๑	นางหนึ่ง	นางสิบเอ็ด	นางสิบสอง	และน้องทั้ง	๙	คน

(ภาพจาก	https://www.youtube.com/watch?v=lS_BMsSsYSU)

    ๔.๑.๒.๒ การปรับตัวละคร	 ตัวละครหมายถึงผู ้ที่มีบทบาท

ในท้องเรื่อง	 หรือผู้เดินผ่านเน้ือเรื่องและเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ในรายการจ�าอวดหน้าจอ	

ช่วง	ฉ่อย	เดอะซีรีย์	พบการน�าเสนอตัวละคร	๓	ลักษณะ	ได้แก่	การคงตัวละครตาม

การรับรู้เดิม	การปรับรายละเอียดบางส่วนของตัวละคร	และการสร้างตัวละครใหม่	

	 	 	 	 ๔.๑.๒.๒.๑	การคงตัวละครตามการรับรู้เดิม	 กล่าวคือ	

ลักษณะการคงตัวละคร	 ได้แก่	 การคงชื่อตัวละคร	 ลักษณะของตัวละคร	 และอื่น	 ๆ	
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ตามการรับรู้ของผู้ชม	 เช่น	 ตัวละครเณรน้อยอิคในตอน เณรน้อยพบนักรบอโยธยา

ในตอนน้ีผู้ผลิตยังคงใช้โครงเรื่องจากการ์ตูนเรื่อง	 อิคคิวซัง	 เมื่อเรื่องถูกเลือกมา

น�าเสนอใหม่	ก็ยังคงชื่อและลักษณะของตัวละครเอก	ไว้ตามการรับรู้เดิมของผู้ชม	คือ

ชื่อเณรน้อยอิคคิวซัง	ดังภาพตัวอย่างจะเห็นว่า	น้าพวง	ที่รับบทเป็นเณรน้อยอิคยังคง

ลักษณะตัวละครให้ผู้ชมรับรู้ว่าเป็นนักบวชคือหัวโล้น	 และสวมชุดขาวแบบสามเณร

ประเทศญี่ปุ่น	อีกทั้งยังใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการนั่งสมาธิ

ภาพที่ ๒	เณรน้อยอิคคิวซัง	(น้าพวง)

(ภาพจาก	https://www.youtube.com/watch?v=2cmPj8CpSbE)

	 	 	 	 ๔.๑.๒.๒.๒	การปรบัรายละเอียดบางส่วนของตวัละคร	

พบการปรับอยู่	๒	ลักษณะ	ได้แก่	คงชื่อเดิมแต่ปรับลักษณะของตัวละคร	และปรับชื่อ

แต่คงลักษณะของตัวละคร	

    การคงช่ือเดมิแต่ปรบัลักษณะของตวัละคร	ยกตวัอย่าง

เช่น	ตวัละครทอง	ตอน ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ในตอนน้ีผู้ผลิตได้น�าโครงเรือ่งมาจากนิทาน

พื้นบ้านไทย	 เรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่	 ที่มีตัวละครส�าคัญในเรื่อง	 ได้แก่	 ทอง	 แม่	

เมื่อเรื่องน้ีถูกเลือกมาน�าเสนอใหม่	 ผู้ผลิตได้ปรับรายละเอียดของตัวละครทอง

โดยยังคงใช้ชื่อเดิมแต่ปรับลักษณะของตัวละคร	ดังตัวบทว่า	

 ทอง (รบับทโดยนัท) : หนุ่มทองผู้ผ่องผุด หล่อแบบฝุด ๆ รับรองได้ 

   งานหลักคือจีบสาว งานรองของเราคือให้แม่ใช้ 

   ทัง้ที ่อยากไปเทีย่ว ตดิอยูเ่รือ่งเดยีวแม่ไม่ให้ เอะอะ
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   ก็เรียกหาท�าเหมือนกับว่าตัวเราหาย แต่ก็ยังรักแม่ 

   ทา่นเฝ้าดูแลมาแต่ไหน กเ็ลยต้องจ�าทน อยู่ให้แม่บ่น

   กันต่อไป

(Cham Uat Na Cho, Little Kong Khao Killed Mother)

	 จากตัวบทข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 ผู้ผลิตได้คงช่ือตัวละครไว้เช่นเดิมแต่ปรับ

รายละเอียดให้ต่างไป	กล่าวคอืในโครงเรือ่งเดมิทองเป็นลูกชายทีก่�าพร้าพ่อ	เป็นคนขยนั	

หนักเอาเบาสู้	ว่านอนสอนง่าย	เมื่อถึงฤดูท�านาก็ออกไปไถนาเพื่อเตรียมการเพาะปลูก

อย่างไม่อิดออด	 แต่ในตอนน้ีมีการปรับลักษณะนิสัยของตัวละครทองให้เป็นลูกชาย

ขี้เกียจ	ชอบบ่นเวลาที่ถูกแม่เรียกใช้	เป็นต้น

	 การปรับช่ือแต่คงลักษณะของตัวละคร	 การปรับช่ือไม่เพียงสร้างความ

สนุกสนาน	 แต่ยังมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง	 เมื่อเรื่องถูกเลือกมาน�าเสนอใหม่

ท�าให้มีข้อควรระวังในเรื่องของลิขสิทธิ์ในการน�ามาผลิตซ�้า	 จึงต้องมีการปรับชื่อตัว

ละครให้ต่างไปจากเดิม	ตัวอย่างเช่น	ตัวละครแพรรี่	ในตอน ทวิกรรม ตอนนี้ผู้ผลิตได้

น�าละครโทรทัศน์เรื่อง	ทวิภพ	มาเป็นเค้าโครงเรื่องหลักในการแสดง	ก�าหนดตัวละคร

ส�าคัญในเรื่อง	 ได้แก่	 มณีจันทร์หรือเมณ่ี	 คุณหลวงอัครเทพวรากร	 หลวงเจนพาณิช	

ดร.ตรอง	กุลวรางค์	ประยงค์	พ.ต.ไรวัติ	คุณหญิงแสร์	เจ้าคุณวิศาลคดี	เมื่อเรื่องถูก

น�าเสนอใหม่	ผู้ผลิตได้ปรับรายละเอียดบางส่วนของตัวละครส�าคัญ	เช่น	ปรับชื่อเมณี่	

เป็นแพรี่	แต่ยังคงลักษณะและนิสัยของตัวละครเดิมไว้	ดังตัวบทว่า

 แพรรี่ (รับบทโดยส้มเช้ง) : ดิฉันชื่อแพรรี่ ความสวยเซ็กซี่นี่ไม่รองใคร

   แต่ฉันน้ันก๋ากั่น ออกแนวสาวมั่นเป็นนิสัย

   มั่นใจทุกองศา มั่นอก มั่นหน้า มั่นใจ วันน้ี

   คุณแม่ท่าน ซ้ือของเข้าบ้านช้ินใหม่ ๆ เป็น

   กระจกบานใหญ่ยักษ์ คุ้นตายิ่งนักเคยเห็น

   ที่ไหน แต่พอลองสังเกตเหมือนกระจกวิเศษ

   ในนิยายที่พาคนข้ามเวลา เพื่อไปเจอหน้า 

   คู่หมั้นหมาย แบบนีต้้องพิสูจน์ เผื่อจะโดนดูด

   ไปเจอผู้ชาย

 (Cham Uat Na Cho, Double Karma) 
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	 จากตวับทข้างต้นจะเหน็ได้ว่า	ในโครงเรือ่งเดมิตวัละครเอกฝ่ายหญงิใช้ชือ่ว่า

มณีจันทร์หรือเมณ่ี	 ได้ถูกเปล่ียนช่ือเป็น	 แพรรี่	 แต่ลักษณะของตัวละครที่คงไว้	 คือ	

เป็นหญิงที่มีชาติตระกูลสูง	การศึกษาสูง	และมีความมั่นใจในตัวเองสูง

   ๔.๑.๒.๓ การปรับชื่อเรื่อง	 นอกจากผู้ผลิตเลือกน�าเอาเรื่องเล่า

มาจากนิทานพื้นบ้านไทย	วรรณคดีไทย	ละคร	โทรทัศน์	ภาพยนตร์	การ์ตูนทั้งในและ

ต่างประเทศมาปรับใช้ในรายการแล้ว	 ยังปรับช่ือเรื่องให้น่าสนใจ	 จากการวิเคราะห์

พบการปรับชื่อเรื่อง	 ๒	 ลักษณะ	 ได้แก่	 ยังคงเค้าเรื่องเดิม	 และสร้างชื่อเรื่องใหม่	

สามารถสรุปเป็นตารางดังนี้

ตารางการปรับชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องคงเค้าชื่อเรื่องเดิม สร้างชื่อเรื่องใหม่

บ่วงพยาบาท /

เณรน้อยพบนักรบอโยธยา /

สัญญารักในสายลมหนาว /

การผจญภัยในโลกวรรณคดี /

รักนี้ที่ตลาดสด /

วุ่นรักยอดนักสืบ /

ดวงจันทร์ /

เจ้านางน้อย /

อภินิหารพ่อมดชิงบัลลังก์ /

มนต์รักโสนสะเดา /

ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ /

นางสิบสอง	The	Series /

รักซ่อนเงื่อน /

นางสงกรานต์ /

เพลงรักสาวดอกหญ้า /
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ตารางการปรับชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องคงเค้าชื่อเรื่องเดิม สร้างชื่อเรื่องใหม่

บางระจัน	AVENGER /

หมอยาท่าพระจันทร์ /

เจ้าชายแสนปม /

ศึกสองบ้าน /

กฎรักวังหลวง /

จันทโครพ	พบโจร๔G /

กระบี่สามภพ /

กรงก�ากวม /

เพื่อนไม่เก่า	เราไม่แก่ /

แผนการลับ	สลับตัวเจ้าชาย /

ทวิกรรม /

ลิเกภูเขาทอง /

ต�านานแจ๊ค	สยบยักษ์ /

นักเลง	ยากูซ่า /

เส้นทางนักร้อง /

	 จากตารางจะเหน็ได้ว่า	ทางรายการมกีารปรบัช่ือเรือ่งโดยคงเค้าช่ือเรือ่งเดมิ	

๑๗	ตอน	เป็นการคงเค้าเรื่องเดิมไว้ให้ปรากฏอยู่ในการตั้งชื่อเรื่องใหม่	ยกตัวอย่างชื่อ

เรื่องในฉ่อย	เดอะซีรีย์	เช่น	ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่	รักนี้ที่ตลาดสด	ต�านานแจ๊คสยบยักษ์	

เป็นต้น	จะเหน็ได้ว่าช่ือเรือ่งเหล่าน้ีมกีารปรบัให้ต่างไปจากเดมิ	โดยยงัน�าเอาค�าบางค�า

ในชื่อเรื่องเดิมใช้ให้เห็นเค้าเดิมอยู่	นอกจากนี้ยังมีการสร้างชื่อเรื่องใหม่	๑๓	ตอน	ซึ่ง

ช่ือเรือ่งทีถ่กูสร้างขึน้ใหม่มกัตัง้ตามเหตกุารณ์หรอืเรือ่งราวของแขกรบัเชิญทีม่าร่วมใน

การแสดง	เช่น	เพลงรักสาวดอกหญ้า	เส้นทางนักร้อง	เป็นต้น
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	 งานวิจัยน้ีพบว่ากลวิธีการน�าเรื่องเล่ามาปรับใช้ด้วยวิธีการปรับเหตุการณ์ใน

โครงเรือ่ง	และการปรบัชือ่เรือ่งเป็นวิธกีารทีถ่กูน�ามาปรบัใช้มากทีสุ่ด	เพราะเรือ่งเล่าน้ี

ถูกน�ามาปรับใช้โดยการผสมสานวิธีการหลาย	ๆ	ด้านเพื่อให้เกิดอารมณ์ขัน	ดังนั้นเมื่อ

เหตกุารณ์ในเน้ือเรือ่งถกูปรบัใหม่ให้มคีวามสนุกสนานมากขึน้	หรอืชือ่เรือ่งถกูปรบัใหม่

ให้น่าสนใจ	 แต่ส่ิงที่ผู ้ชมรับรู ้ตรงกันคือเน้ือเรื่องยังคงเค้าเดิม	 ช่ือเรื่องยังคง

เค้าเดิมไม่ถูกปรับเปล่ียนใหม่	 จนผู้ฟังไม่สามารถรับรู้ว่าเป็นเน้ือเรื่องเกี่ยวกับใคร

ท�าอะไร	ที่ไหน	เมื่อไหร่	อย่างไร	

 ๔.๒ กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน

	 รายการจ�าอวดหน้าจอ	ช่วง	ฉ่อย	เดอะซีรีย์	เป็นรายการบันเทิงวาไรตี้ที่เน้น

สร้างอารมณ์ขันแก่ผู้ชมตามชื่อรายการว่า	“จ�าอวดหน้าจอ”	ดังนั้นเนื้อหาของเรื่องเล่า

ทีถ่กูปรบั	หรอื	ดดัแปลงให้แตกต่างไปจากการรบัรูเ้ดมิดงัทีไ่ด้น�าเสนอไปแล้ว	ส่วนหน่ึง

ก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้นักแสดงได้สอดแทรกมุกตลก	 หรือ	 อารมณ์ขันรูปแบบ

ต่าง	ๆ 	เข้าไปขณะแสดง	จากการวิเคราะห์สามารถสรุปกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันช่วง	

ฉ่อย	เดอะซีรีย์	 ได้เป็น	๒	ประเด็น	ได้แก่	ลักษณะที่ท�าให้เกิดอารมณ์ขัน	และการใช้

ภาษาที่ท�าให้เกิดอารมณ์ขัน	ได้ผลดังนี้

  ๔.๒.๑ ลักษณะที่ท�าให้เกิดอารมณ์ขัน 

		 	 การศกึษาครัง้น้ีผู้วิจัยได้ปรบัใช้ผลการศกึษาที	่Eiamutama	(2008)	และ

Lorruangsilp	 (2006)	 ที่ได้ศึกษากลวิธีและการใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขันใน

ละครคั่นรายการวาไรตี	้เกมโชว์	“ชิงร้อยชงิล้าน”	และ	การวิเคราะห์กลวธิีการใช้ภาษา

เพื่อสร้างอารมณ์ขันในละครตลกสถานการณ์เรื่อง	 บางรักซอย	 ๙	 ซ่ึงเป็นงานวิจัย

ทีม่คีวามใกล้เคยีงกนัมาเป็นแนวทางการศกึษา	จากการวิเคราะห์พบลักษณะทีท่�าให้เกดิ

อารมณ์ขัน	๙	ประการ	ได้แก่	อารมณ์ขันที่เกิดจากการล้อเลียนรูปลักษณ์	อารมณ์ขัน

ที่เกิดจากการล้อเลียนวัยสูงอายุ	อารมณ์ขันที่เกิดจากเรื่องที่มีนัยทางเพศ	อารมณ์ขัน

ที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง	 อารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้ความมีชื่อเสียง	 อารมณ์ขัน

ที่เกิดจากการแสดงเป็นคน	๒	คน	อารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้ท่าทาง	อารมณ์ขันที่เกิด

จากการแต่งกาย	และอารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์	
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   ๔.๒.๑.๑ อารมณ์ขันที่เกิดจากการล้อเลียนรูปลักษณ์	 หมายถึง	

การน�าเอาลักษณะเด่นเฉพาะตัวของบุคคล	 ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง	 หน้าตา	 ผิวพรรณ

มาล้อเลียนเพื่อสร้างอารมณ์ขัน	เช่น	

 อ้าย (รับบทโดยนาย) : ท�าไมเป็นคนแบบนี้ 

 เอื้อย (รับบทโดยตุ๊กกี้) : อ้าย อย่าท�าพี่เลย 

 อ้าย (รับบทโดยนาย) : แกรู้ใช่ไหม แกรู้ล่วงหน้าใช่ไหมว่าแม่แกต้อง

   เกิดเป็นปลา แกถึงหน้าเหมือนแม่ตั้งแต่เด็ก ๆ 

 เอ้ือย (รับบทโดยตุ๊กกี้) : อ้าย พีย่งัไม่ได้ท�าอะไรให้อ้ายเดอืดร้อนเลยนะ

 (Cham Uat Na Cho, Adventure in the world of literature)

ภาพที่ ๓	อ้าย	(นาย)	พูดล้อเลียนรูปร่างและหน้าตาของ	เอื้อย	(ตุ๊กกี้)

(ภาพจาก	https://www.youtube.com/watch?v=i6LWlC_gTD8)

 จากตัวอย่าง	เป็นการล้อเลียนรูปลักษณ์(นักแสดงรับเชิญ)เพื่อสร้างอารมณ์

ขัน	 โดยก�าหนดให้อ้าย(รับบทโดยนาย)	 ล้อเลียนรูปร่างหน้าตาของเอ้ือย	 (รับบทโดย

ตุ๊กกี้)	 ตัวละครในนิทานพื้นบ้านเรื่องปลาบู่ทอง	 ในตอนน้ีผู้ผลิตสร้างเหตุการณ์ให้

อ้ายเข้ามาต่อว่าเอ้ือยหลังจากเห็นนางน่ังคุยกับปลาบู่อยู่ที่ท่าน�้าเป็นเวลานาน	 เมื่อมา

ถึงก็ได้พูดล้อเลียนว่า	“แกรู้ใช่ไหม แกรู้ล่วงหน้าใช่ไหมว่าแม่แกต้องเกิดเป็นปลา แกถึง

หน้าเหมือนแม่ตั้งแต่เด็ก ๆ”	อารมณ์ขันที่เกิดขึ้นตอนนี้	มาจากการที่ผู้ชมคิดเชื่อมโยง

หน้าตาของตุ๊กกี้กับปลาบู่ที่นั่นเอง	
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	 จากการวิเคราะห์	 พบว่าการล้อเลียนรูปร่างหน้าตาของตุ๊กกี้	 ยังปรากฏใน

ตอน	รักนี้ที่ตลาดสด	เช่นเดียวกัน 

   ๔.๒.๑.๒ อารมณ์ขันที่เกิดจากการล้อเลียนรูปลักษณ์วัยสูงอายุ 

หมายถึง	 การล้อเลียนบุคคลที่มีอายุมากกว่าตนเอง	 ผู้วิจัยสังเกตในฉ่อย	 เดอะซีรีย	์

พบว่า	ผู้ที่มักถูกล้อเลียน	คือ	น้าพวง	เชิญยิ้ม	และผู้ร่วมอยู่ในการแสดง	เช่น	น้าโย่ง	

น้านงค์	ส้มเช้ง	เป็นต้น	ซึ่งเห็นได้จากตัวอย่างบทสนทนาดังนี้

 เณรน้อยอิค (รับบทโดยน้าพวง) : เฮ้ย

 เข้ม (รับบทโดยน้านงค์)  : อะไรเนี่ย

 ไซม่อน (รับบทโดยน้าโย่ง)  : เฮ้ย ๆ นี่หัวเณรน้อย เณรน้อย 

 เข้ม (รับบทโดยน้านงค์)  : เป็นใคร เณรน้อย

 เณรน้อยอิค (รับบทโดยน้าพวง) : หนูเป็นเณร

 เข้ม (รับบทโดยน้านงค์) : เอ้า สาธุ

 ขาม (รับบทโดยนาย)  : เณรยังรุ่นน้ี เจ้าอาวาสไม่นอนคุยกับ

     รากมะม่วงแล้วเหรอเนี่ย

 (Cham Uat Na Cho, A little monk meets an Ayutthaya Warrior)

ภาพที่ ๔ หน้าของตุ๊กกี้เปรียบเทียบกับหน้าปลาบู่

(ภาพจาก	https://www.google.co.th/)
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 จากบทสนทนาและภาพประกอบข้างต้น	 เป็นการล้อเลียนวัยของน้าพวง

เชิญยิม้	กล่าวคอื	ขาม	(รบับทโดยนาย)	เมือ่ได้พบกบัเณรน้อยอิคควิซัง	(รบับทโดยน้าพวง)	

แล้วเกดิอาการสงสัยและแปลกใจว่าน่ีใช่เณรน้อยจรงิหรอืไม่	จึงเกดิการพดูล้อเลียนว่า	

“เณรยังรุ่นน้ี เจ้าอาวาสไม่นอนคุยกับรากมะม่วงแล้วเหรอเน่ีย”	 ซ่ึงเป็นการล้อว่า

น้าพวงหน้าแก่เกนิกว่าเป็นเณรน้อย	หากเณรยงัหน้าตา(แก่)ขนาดน้ี	ถ้าเช่นน้ันเจ้าอาวาส

คงนอนคุยกับรากมะม่วง	มีนัยว่าน่าจะตายไปแล้ว	หรืออาจคิดเชื่อมโยงไปถึงตายแล้ว

ถูกฝังไว้ใต้โคนมะม่วงนั่นเอง	การพูดเปรียบเทียบเช่นนี้จึงส่งผลให้เกิดอารมณ์ขันได้

   ๔.๒.๑.๓ อารมณ์ขันที่เกิดจากเรื่องที่มีนัยทางเพศ	 อารมณ์ขัน

ที่เกิดจากเรื่องที่มีนัยทางเพศ	 ในฉ่อย	 เดอะซีรีย์	 หมายถึง	 การพูดในลักษณะที่ส่อไป

ทางเพศ	ไม่ว่าจะเป็นการพูดสองแง่สองง่าม	หรือการกระท�าที่ส่อไปทางเพศ	เช่น	

 คุณหลวง (รับบทโดยน้านงค์) : แพนจ๊ะ 

 แพน (รับบทโดยนาย) : คณุหลวงลงมาหาแพนถงึทีน่ี่ มอีะไรหรอื

   เปล่า คุณหลวง 

 คุณหลวง (รับบทโดยน้านงค์) : สวยแท้งามแท้จริงนะแม่คุณ ดูหน้าผาก

   โหนกนูน โหนกนอก โหนกใน สะโพก

   ออก ช่องล่ะศอกช่องล่ะวา เอาไปท�านา

   หรือว่าท�าไร ่ สะโพกข้างซ้ายหว่าน

   แตงกวา สะโพกข้างขวาหว่านแตงไทย 

ภาพที่ ๕	ขาม	(นาย)	พูดล้อเลียนวัยของเณรน้อยอิคคิวซัง	(น้าพวง)

(ภาพจาก	https://www.youtube.com/watcv=j8CpSbE)
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   เหลือตรงกลางล่ะที่ว่างแหว่ง เอาไว้

   ฝังแง่งกระชาย 

 แพน (รับบทโดยนาย) : คุณหลวง ของคุณหลวงนะ แง่งขิงค่ะ 

 (Cham Uat Na Cho, Vengeful snare)

 จากตัวอย่าง	 จะเห็นได้ว่าคุณหลวง	 (รับบทโดยน้านงค์)	 ก�าลังพูดจาเกี้ยว

พาราสีแพน	 (รับบทโดยนาย)	 เริ่มจากการชมสรีระก่อนแล้วจึงกล่าวส่อไปในทาง

สองแง่สองง่าม	ทั้งนี้	นอกจากการใช้นักแสดงที่เป็นเพศชายทั้งคู่มาแสดงความรักต่อ

กันอย่างขัดกับความเป็นจริง	จนสามารถท�าให้เกิดอารมณ์ขันแล้ว	ค�าพูดของตัวละคร

ยังช่วยให้ผู ้ชมนึกเชื่อมโยงลักษณะและขนาดของอวัยวะเพศคุณหลวงล้อเลียน	

เปรียบเทียบกับกระชายและแง่งขิงกับพื้นที่ว่างตรงกลางของแพน	 (ที่จะใช้ปลูก)	

ซึ่งสามารถท�าให้เกิดอารมณ์ขันได้เช่นกัน	

   ๔.๒.๑.๔ อารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง อารมณ์ขัน

ที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง	 หมายถึง	 การใช้ก�าลังท�าร้ายร่างกายผู้ด�าเนินรายการ	

และแขกรับเชิญ	เช่น	เหตุการณ์ในตอน	เจ้านางน้อย 

 นายพล (รับบทโดยน้าโยง่) : พ่อหมัน้หมายสาวเหนือไว้ให้ ไอ้เราไม่เคย

   เห็นหน้า เขาเรียกว่า คลุมถุงชน 

 หนัง (รับบทโดยนาย) : ไอ้เรือ่งสวยเน่ียนะ สวยแน่ ๆ  ผมเหน็มา

   แล้วกับตา

 นายพล (รับบทโดยน้าโย่ง) : จริงหรือเปล่าครับเจ้านาย (น้าโย่ง

   ขยับตัวลงมานั่งข้างล่าง)

 หนัง (รับบทโดยนาย) : อ้าว ไอ้เรือ่งน้ีเอ็งไม่ต้องห่วง การแต่งงาน

   ในครั้งน้ี ข ้าตั้งใจไว ้ แล้วว ่า. . .สวย 

   สวย สวย

 นายพล (รับบทโดยน้าโย่ง) : อะไรของมงึเน่ีย (น้าโย่งเอามอืตบศรีษะ

   นาย) คอยจะตีเสมออยู่เรื่อย

(Cham Uat Na Cho, Little lady)
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 จากภาพตัวอย่าง	นายพล	(รับบทโดยน้าโย่ง)	ท�าร้ายร่างกาย	หนัง	(รับบท

โดยนาย)	ที่ท�าตัวขึ้นไปนั่งเทียบเจ้านาย	พูดจาจนลืมตัวว่าตนเป็นเพียงบ่าว	ท�าให้การ

สนทนาทีเ่กดิข้ึนในสถานการณ์ดงักล่าวสามารถสร้างอารมณ์ขนัได้	กล่าวคอื	หนังท�าท่า

ทาง	 และใช้ค�าพูดเสมือนว่าตนเป็นเจ้านาย	 อีกทั้งนายพลยังลงไปน่ังกับพื้นราวกับว่า

ตนเป็นบ่าว	 เมื่อนายพลได้สติจึงท�าร้ายร่างกายหนัง	 ด้วยการตบศีรษะบ่าว	 ดังน้ัน

ความโง่	เป่ิน	ของคนเป็นเจ้านาย	มาบวกกบัการใช้ความรนุแรงอย่างลงจังหวะจึงท�าให้

เกิดอารมณ์ขันได้	

   ๔.๒.๑.๕ อารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้ความมีชื่อเสียง	อารมณ์ขัน

ที่เกิดจากการใช้ความมีช่ือเสียง	 หมายถึง	 การกล่าวถึงจุดเด่นของผู้คนที่เป็นที่รู้จัก

แพร่หลาย	 ในด้านรูปร่างหน้าตา	 ความรู้ความสามารถ	 มาเปรียบเทียบกับนักแสดง

ท�าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน	เช่น	

 ทาร์ต (รับบทโดยนาย) : หนุ่มทาร์ตผู้เลอโฉม ผมหล่อกว่าโดม

      นะจะบอกให้ ชมเองนักเลงพอ ผมว่า

      ผมหล่อใครจะท�าไม เป็นเพือ่นกบัไอ้แจ็ค

      อยู่แถวละแวกบ้านใกล้ ๆ นี่มันฝากเงิน

      ล่ะไปซ้ือข้าว ดันเจอเรื่องราวน่าเร้าใจ

      มีหญิงวัยชรา เอาของเลอค่ามาขายให้ 

      บอกว่าเจ้าส่ิงน้ี บ้านไหนมรี�า่รวยกระจาย

 (Cham Uat Na Cho, Legend of Jack Conquers the Giants)

ภาพที่ ๖	นายพล	(น้าโย่ง)	ตบศีรษะหนัง	(นาย)

(ภาพจาก	https://www.youtube.com/watch?v=PhQGv3Hg0vg)
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 จากตวัอย่าง	เป็นการใช้ความมช่ืีอเสียงด้านรปูร่างหน้าตาของดารานักแสดง

ชายมากล่าวในเชิงเปรียบเทียบกับนักแสดงในละคร	ช่วง	ฉ่อย	เดอะซีรีย์	เพื่อให้ผู้ชม

เกิดอารมณ์ขัน	 โดยผู้ผลิตก�าหนดให้ทาร์ต	 (รับบทโดยนาย)	 แนะน�าตัวเอง	 และ

กล่าวเปรียบเทียบว่าตนเองว่าหล่อกว่าโดม	 ปกรณ์	 ลัม	 ซ่ึงในสังคมไทยทราบกันดีว่า

โดม	ปกรณ์	ลัม	เป็นดาราชายที่มีรูปร่างหน้าตาดีมาก	แต่นายมีรูปร่างหน้าตาธรรมดา	

ซ่ึงเมื่อประกอบกับถ้อยค�าติดปากของวัยรุ่นที่ว่า	 “ชมเองนักเลงพอ”	 จึงท�าให้ผู้ชม

เกิดอารมณ์ขันยิ่งขึ้น	

   ๔.๒.๑.๖ อารมณ์ขันที่เกิดจากการแสดงเป็นคน ๒ คน	หมายถึง	

การที่นักแสดงคนหน่ึงแสดงเป็นสองตัวละครที่พูดโต้ตอบกัน	 เช่น	 ในเหตุการณ์ตอน

นางสงกรานต์	 เป็นเรื่องราวของการประกวดนางสงกรานต์	 ซ่ึงในบทสนทนาที่

ยกตัวอย่างมา	 เป็นตอนที่แหม่ม	 (รับบทโดยน้าพวง)	 เดินข้ึนมาบนเวที	 โดยไม่มีใคร

มาเป็นพี่เล้ียงนางงามให้แก่ตน	 จึงเริ่มซักซ้อมด้วยตัวเอง	 โดยสมมุติให้ตนเองเป็นทั้ง

พิธีกรและแหม่มไปพร้อมกันทั้งสองบทบาท	ท�าหน้าที่พูดโต้ตอบกันไปมา	ดังตัวอย่าง

 น้าพวง(รับบทแหม่มผู้ประกวด) : ไม่ต้องมพีีเ่ลีย้ง มแีม่มา คอยสอน 

   เพราะเราตวัคนเดยีว สวยมากไง

   ไม่ มีใครคบ ณ บัดโน้น

 น้าพวง(รับบทพิธีกรสมมติในร่างแหม่ม) : บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่าน ลอยคอ 

 น้าพวง(รับบทแหม่มผู้ประกวด) : รอคอย

 น้าพวง(รับบทพิธีกรสมมติในร่างแหม่ม) : ท่านจะได้พับกบ 

 น้าพวง(รับบทแหม่มผู้ประกวด) : พบกับ

ภาพที่ ๗	ทาร์ต	(นาย)	พูดเปรียบเทียบว่าตนหล่อกว่าโดม	ปกรณ์	ลัม

(ภาพจาก	https://www.youtube.com/watch?v=YvZIKgGmMAE)
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 น้าพวง(รับบทพิธีกรสมมติในร่างแหม่ม) : คนที่ท่านไม่อยากเจอ 

 น้าพวง(รับบทแหม่มผู้ประกวด) : จะบ้าเหรอ อยากเจอสิ

 น้าพวง(รับบทพิธีกรสมมติในร่างแหม่ม) : พร้อมรึยัง พร้อมรึยัง 

 น้าพวง(รับบทแหม่มผู้ประกวด) : อ๋อ พร้อมแล้ว

 น้าพวง(รับบทพิธีกรสมมติในร่างแหม่ม : งั้น เรายังไม่พร้อม 

 (Cham Uat Na Cho, Mrs. Songkran)

 จากตวัอย่าง	แหม่ม	และพธิกีร	(รบับทโดยน้าพวง)	เป็นผู้แสดงเพยีงคนเดยีว	

แต่แสดงเหมือนกับว่ามีคน	๒	คน	ก�าลังพูดโต้ตอบกัน	 เมื่อถึงผลัดที่แหม่มผู้ประกวด

พูดเสร็จ	 แหม่มพิธีกรสมมติที่สลับบทบาทไปเป็นคนสัมภาษณ์	 พูดโต้ตอบกลับมา	

ด้วยสถานการณ์ความไม่เข้ากันจึงท�าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน	

   ๔.๒.๑.๗ อารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้ท่าทาง	 การใช้ท่าทาง	 เป็น

วิธีการที่ช่วยสร้างอารมณ์ขันได้อีกทางหนึ่ง	 อาจเป็นการแสดงออกทางสีหน้า	 อาการ	

และความเคลื่อนไหว	เช่น	

 เรนิว (รับบทโดยกระติ๊บ) : ฉนัชือ่ว่าเรนวิ ความสวยน�าลิว่มาแต่ไกล 

   สวยจัดล่ะปลัดบอก ปลัดที่ลาออกยัง

   บอกว่าใช่ ความสวยน้ันไม่เป็นรอง 

   ส่วนความสตรองกไ็ม่แพ้ใคร เพราะสวย

   แบบสู้คน ถ้าจะชนก็บอกได้ 

ภาพที่ ๘	แหม่ม	(น้าพวง)	แสดงเป็นแหม่มกับพิธีกร

(ภาพจาก	https://www.youtube.com/watch?v=2zBGjF09HbE)
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 ก�าไล (รับบทโดยส้มเช้ง) : ได้เลย รู้จักฉันน้อยไปซะแล้ว ฉันสะใภ้

      เล็กกจ็รงิแต่ไม่เล็กนะ (ส้มเช้งท�าท่าส่าย

      หน้าอกใส่อีกฝ่าย)

 เรนิว (รับบทโดยกระติ๊บ) : ของฉันก็ใหญ่เหมือนกันแหละ (กระติ๊บ

      ท�าท่าส่ายหน้าอกใส่อีกฝ่าย)

 (Cham Uat Na Cho, Ambigious cage)

ภาพที่ ๙	เรนิว	(กระติ๊บ)	และก�าไล	(ส้มเช้ง)	ท�าท่าทางประชดประชันกันเรื่องหน้าอก

(ภาพจาก	https://www.youtube.com/watch?v=_4uDiAW8)

	 จากตัวอย่าง	 และภาพประกอบข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้ท่าทางของ

นักแสดง	คือ	ก�าไล	(รับบทโดยส้มเช้ง	ใส่เสื้อลายดอก)	ท�าท่าทางส่ายหน้าอก	เพื่อสื่อ

ว่าหน้าอกของตนไม่ได้เล็กเหมือนต�าแหน่งของสะใภ้	 ขณะเดียวกัน	 เรนิว	 (รับบทโดย

กระติบ๊	ใส่เส้ือสีม่วง)	กท็�าท่าส่ายหน้าอกใส่อีกฝ่ายคนืเช่นกนั	ด้วยสีหน้าท่าทางประกอบ

การแสดง	จึงท�าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน	

   ๔.๒.๑.๘ อารมณ์ขนัทีเ่กดิจากการแต่งกาย	เป็นการตกแต่งบคุลกิ

ภายนอกของผู้แสดงผ่านเสื้อผ้า	เครื่องประดับ	การแต่งหน้าท�าผม	เพื่อสร้างอารมณ์

ขัน	เช่น	จากตอนเพื่อนไม่เก่าเราไม่แก่ 
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	 จากภาพตวัอย่าง	เป็นการแต่งกายและท�าผมเพือ่เน้นให้เหน็บุคลิกลักษณะของ

คนมีฐานะ	หรือ	คุณนาย	แต่ด้วยเหตุที่	น้าโย่งเป็นนักแสดงชาย	จึงต้องเอาผมปลอม

มาใส่เพื่อส่ือว่าเป็นเพศหญิง	 แต่ผมปลอมที่น�ามาใส่น้ันเป็นทรงผมที่ไม่งดงามเหมือน

ความเป็นจริงจึงส่งผลให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน

   ๔.๒.๑.๙ อารมณ์ขนัทีเ่กดิจากการใช้อุปกรณ์	หมายถงึ	การท�าให้

ผู้ใดผู้หน่ึงเจ็บตวั	เป็นการใช้เครือ่งมอืตบตนัีกแสดงด้วยกนั	หรอือุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ทีถ่กูน�า

มาใช้ประกอบในการแสดง	 เพื่อท�าให้ผู้รับชมเกิดความตลกขบขัน	 เช่น	 จากตอน	

เณรน้อยพบนักรบอโยธยา

ภาพที่ ๑๐	คุณนายประเสริฐ	(น้าโย่ง)

(ภาพจาก	https://www.youtube.com/watch?v=SLtUbC_1Dno)

ภาพที่ ๑๑	ขาม	(นาย)	ใช้ไม้ตีหลังเณรน้อยอิคคิวซัง	(น้าพวง)

(ภาพจาก	https://www.youtube.com/watch?v=2cmPj8CpSbE)
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 จากภาพเป็นตอนที่ขาม(รับบทโดยนาย)	ได้ทดสอบสมาธิของเณรน้อยอิคคิว

ซัง	(รับบทโดยน้าพวง)	ว่าจะมีสมาธิที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่รบกวนอยู่ข้าง	ๆ 	เพียง

ใด	 จึงเกิดการน�าอุปกรณ์ประกอบการแสดงมาตีที่หลังของน้าพวง	 ทั้งน้ีถึงแม้ว่าการ

กระท�าดงักล่าวจะดรูนุแรง	แต่พบว่าผู้ผลติมกัน�าใช้สร้างความขบขนัเสมอ	และปรากฏ

ให้เห็นหลาย	ๆ	ตอน	

  ๔.๒.๒ การใช้ภาษาที่ท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

	 	 รายการตลกมักมีการใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขัน	 ในรายการจ�าอวด

หน้าจอ	ช่วง	ฉ่อย	เดอะซีรีย์	พบ	๓	ลักษณะ	ได้แก่	การเล่นค�า	การใช้ภาษาที่แสดง

น�้าเสียงต่าง	ๆ	และการใช้ค�าถาม	

   ๔.๒.๒.๑ การเล่นค�า	 หมายถึง	 การสร้างอารมณ์ขันด้วยการ

ที่น�าค�ามาใช้ซ�้ากันหลาย	ๆ 	ครั้ง	หรือน�าค�าเดิมมาสร้างความหมายใหม่	ดังตัวอย่างเช่น 

 พระป่ินทอง (รับบทโดยน้านงค์) : ตอนน้ีส่งพวกเหล่าทหาร ให้ไปปิดประกาศ

   หมาย ปะป้าย

  โนบิ (รับบทโดยน้าโย่ง) : เฮ้ย ป้ายประกาศ 

 พระปิ่นทอง (รับบทโดยน้านงค์) : เออ ปิดก้ายหมายปะปาด

 เอม่อน + โนบิ : เฮ้ย ปิดป้ายหมายประกาศ 

 พระปิ่นทอง (รับบทโดยน้านงค์) : เออ ปิดป้ายหมายประกาศ

 (Cham Uat Na Cho Cho, Adventure in the world of literature) 

	 จากตัวอย่าง	 มีการเล่นค�ากับค�าว่าป้ายประกาศที่พระปิ่นทอง	 (รับบทโดย

น้านงค์)	 ต้องการจะส่ือในตอนแรกว่าปิดประกาศหมายปะป้าย	 แต่โนบิ	 (รับบทโดย

น้าโย่ง)	ได้น�าค�านั้นมาพูดซ�้าในหลาย	ๆ 	รอบ	เพื่อย�้าให้พระปิ่นทองพูดค�านั้นจนถูกต้อง	

ท�าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ขันเนื่องจากมีการเล่นค�าสลับไปมา	

   ๔.๒.๒.๒ การใช้ภาษาที่แสดงน�้าเสียงต่าง ๆ	 หมายถึง	 การใช้

ภาษาเพื่อแสดงความรู้สึกที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อท�าให้เกิดอารมณ์ขัน	 ในรายการพบ

การใช้ภาษาแสดงน�้าเสียงยั่วล้อ	ตัวอย่างเช่น	
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 พอลลี่ (รับบทโดยส้มเช้ง) : ส่วนฉันชื่อพอลลี่ สวยเอ็กเซ็กซี่ล่ะยิ่งกว่า

   ใคร สวยสุดสวยเหลือแสน สวยแตกสวย

   แตนสวยวอดวาย เป็นลูกสาวพ่อก�านัน 

   เป็นลูกสาวพ่อก�านัน ชาติตระกูลฉันน้ัน

   ยิ่งใหญ่ ฐานะน้ันก็มั่งมี นิสัยก็ดีว้าย ๆ ๆ 

   กลุ้มใจๆ ๆ (ส้มเช้งท�าท่าทางประกอบ)

   หนุ่ม ๆ ก็มารุมนักมากันควัก ๆ ๆ ไม่

   ขาดสาย พอลล่ีเลยปวดเฮด อันเป็นประเภท

   สวยเลือกได้

 (Cham Uat Na Cho, Flower Girl Love song)

ภาพที่ ๑๒	พอลลี่	(ส้มเช้ง)	พูดเน้นน�้าเสียง

(ภาพจาก	https://www.youtube.com/watch?v=fYyewE)

 จากตวัอย่างและภาพประกอบ	เป็นการใช้ภาษาทัง้	วัจนภาษาและอวัจนภาษา

คือแสดงน�้าเสียงเพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดง	 กล่าวคือ	 พอลล่ี	 (รับบทโดย

ส้มเช้ง)	ได้เน้นน�้าเสียงที่ค�าว่า	“นิสัยก็ดีว้าย ๆ ๆ กลุ้มใจๆ ๆ หนุ่ม ๆ ก็มา รุมนักมา

กันควัก ๆ ๆ ไม่ขาดสาย”	 เมื่อมีการเน้นน�้าเสียงที่ค�าดังกล่าว	 ประกอบกับท่าทาง

ที่แสดงออกของพอลลี่	จึงท�าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขัน

   ๔.๒.๒.๓ การใช้ค�าถาม	 หมายถึง	 การใช้ค�าถามทายปัญหาโดย

ที่ค�าตอบไม่ยึดติดอยู่กับข้อเท็จจริง	 แต่เป็นไปเพื่อหวังผลในการสร้างอารมณ์ขัน	

สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	ดังนี้	
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    ๔.๒.๒.๓.๑ การใช้ค�าถามเพื่อถามผู้อ่ืน	 เป็นการใช้

ค�าถามเพื่อให้ผู้อ่ืนตอบ	 โดยก�าหนดให้ตอบผิดแล้วให้ผู้ถามเฉลยเพื่อสร้างอารมณ์ขัน

จากค�าเฉลยนั้น	ตัวอย่างเช่น

 นายพล (รับบทโดยน้าโย่ง) : เสือเน่ียไม่ต้องเอาในป่า ถ้ามนัอยูใ่นกรง

   เนี่ย ถ้ามันหลุดออกมาจะท�าไง

 หนัง (รับบทโดยนาย) : หลุดเราก็วิ่งสิครับ

 นายพล (รับบทโดยน้าโย่ง) : วิ่งไปไหน

 หนัง (รับบทโดยนาย) : วิ่งหนีมันไง

 นมอุ่น (รับบทโดยน้านงค์) : วิ่งหนีขึ้นต้นไม้

 นายพล (รับบทโดยน้าโย่ง) : ไม่ต้องขึ้นหรอก

 นมอุ่น (รับบทโดยน้านงค์) : ท�าไม

 นายพล (รับบทโดยน้าโย่ง) : พอมันหลุดออกจากกรงปุ ๊ป เราก็วิ่ง

   เข้ากรงแล้วก็ปิดกรงไม่ให้เสือเข้าไง

 (Cham Uat Na Cho, Little lady)

 จากตัวอย่าง	เห็นได้ว่าค�าตอบที่ผิดความคาดหมาย	โดยผู้ชมอาจคาดหวังว่า

จะได้ยินค�าตอบที่มีหลักการว่า	 วิธีการใดคือหนทางที่จะช่วยให้สามารถหนีเสือที่หลุด

มาจากกรงได้	คนตอบคงคิดอย่างมีเหตุผลว่า	ถ้าไม่วิ่งหนี	ก็ต้องพยายามขึ้นที่สูง	เช่น	

การหนีขึ้นต้นไม้	แต่คนถามกลับเฉลยว่า	ไม่ใช่	การหนีเข้ากรงแล้วขังตัวเองไว้แทนเสือ

ต่างหาก	 คือวิธีการที่ปลอดภัยจากเสือหลุดกรงที่สุด	 ด้วยเหตุนี้ค�าตอบที่คาดไม่ถึงจึง

ท�าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ขันได้

   ๔.๒.๒.๓.๒ การใช้ค�าถามเพือ่ตอบเอง	เป็นการใช้ค�าถามแบบถาม

เองตอบเอง	 โดยการให้ผู้ถามเฉลยค�าตอบเองทันทีที่จบค�าถาม	 มักใช้กับค�าถามที่ไม่

ซับซ้อน	เมื่อตอบแล้วผู้ชมเข้าใจและเกิดอารมณ์ขันได้ทันที	ตัวอย่างเช่น	

 สะเดา (รับบทโดยนาย) : คนจนมันเป็นยังไง คนจนก็ไม่มีตังค์

      นั่นแหละ ใช่ถูกแล้ว 

 (Cham Uat Na Cho, Mantra of love sano sadao)
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๕. สรุปและอภิปรายผล

	 จากการศึกษาพลวัตของเรื่องเล่าและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน	 ในรายการ

จ�าอวดหน้าจอ	ช่วงฉ่อย	เดอะซีรีย์	ในแง่พลวัตของเรื่องเล่า	ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์

เป็น	๒	ประเด็น	พบว่าด้านกลวิธีการเลือกเรื่องเล่า	ผู้ผลิตใช้วิธีการเลือกเรื่องมาจาก

๓	แหล่ง	คือ	 เรื่องเล่าไทย	 เรื่องเล่าที่มาจากต่างประเทศ	และเรื่องเล่าที่ผูกเรื่องขึ้น

จากแขกรับเชิญ	 เหตุการณ์ปัจจุบัน	 หรือ	 แต่งขึ้นใหม่	 ส่วนด้านกลวิธีการน�าเรื่องเล่า

มาปรับใช้	พบ	๓	ลักษณะ	คือ	การปรับเหตุการณ์ในโครงเรื่อง	การปรับตัวละคร	และ

การปรับช่ือเรื่อง	 ในแง่กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการ	 แบ่งการวิเคราะห์เป็น	

๒	 ประเด็น	 พบว่าด้านลักษณะที่ท�าให้เกิดอารมณ์ขัน	 พบ	 ๙	 ลักษณะย่อย	 ได้แก่

อารมณ์ขันที่เกิดจากการล้อเลียนรูปลักษณ์	 อารมณ์ขันที่เกิดจากการล้อเลียนวัยสูง

อายุ	อารมณ์ขันที่เกิดจากเรื่องที่มีนัยทางเพศ	อารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง	

อารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้ความมีชื่อเสียง	 อารมณ์ขันที่เกิดจากการแสดงเป็นคน	

๒	คน	อารมณ์ขนัทีเ่กดิจากการใช้ท่าทาง	อารมณ์ขนัทีเ่กดิจากการแต่งกาย	และอารมณ์

ขันที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์	 ส่วนด้านกลวิธีการใช้ภาษา	 พบ	 ๓	 ลักษณะย่อย	 ได้แก่	

การเล่นค�า	การใช้ภาษาแสดงน�้าเสียงต่าง	ๆ	และการใช้ค�าถาม

	 ผลจากการศึกษา พลวัตของเรื่องเล่าในรายการ จ�าอวดหน้าจอ ช่วง ฉ่อย 

เดอะซีรย์ี	ท�าให้เหน็การเปล่ียนแปลงของเรือ่งเล่าทีผู้่ผลติรายการพยายามปรบัเปล่ียน

ให้ต่างไปจากเดมิ	เพือ่สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ชม	และการปรบัเปล่ียนเรือ่งเล่ายงั

มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการท�าธุรกิจ	 ซ่ึงการน�าเรื่องเล่ามาน�าเสนอใหม่	 ท�าให้มี

ข้อควรระวังในเรื่องของลิขสิทธิ์ในการน�ามาผลิตซ�้า	 จึงท�าให้เรื่องเล่าที่ถูกเลือกน�า

มาเสนอต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ต่างไปจากเดิม	 ทั้งนี้รายการจ�าอวดหน้าจอ	 ซึ่งอยู่ใน

ส่ือบนัเทงิประเภทส่ือโทรทศัน์ทีม่ลัีกษณะสอดคล้องกบัวัฒนธรรมประชานิยม	กล่าวคอื

เป็นวัฒนธรรมที่เน้นการผลิตเพื่อผู้บริโภค	 และเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมจาก

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในสังคม	 โดยใช้ส่ือเป็นตัวกลางส�าคัญในการเผยแพร่	 เช่น	 กรณี

งานวิจัยของ	 Oudmuangkam	 (2008)	 ศึกษาเรื่อง	 “การศึกษาวรรณกรรมแนว

วัฒนธรรมประชานิยมเรื่องสังข์ทองฉบับต่าง	 ๆ”	 พบว่า	 วรรณกรรมเรื่องสังข์ทอง

ทั้งส่ีฉบับดัดแปลงโดยยังคงเค้าโครงเรื่องหลักจากบทละครนอก	 พระราชนิพนธ์ใน
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยไว้ทั้งส่ีฉบับ	 โดยมีเพียงฉบับการ์ตูนนิทาน

เพื่อส่ิงแวดล้อมฉบับเดียวที่เป็นการน�าโครงเรื่องบางตอนจากเรื่อง	 สังข์ทองไปแต่ง

เป็นนิทานใหม่	จากการศกึษากระบวนการสร้างสรรค์และการผลิตซ�า้	วรรณกรรมเรือ่ง	

สังข์ทองดดัแปลงตามองค์ประกอบส�าคญั	ดงัน้ี	จุดประสงค์ของการผลติ	ส่ือหรอืช่อง

ทางการน�าเสนอ	 ผู้เสพกลุ่มเป้าหมาย	 และยุคสมัยที่น�าวรรณกรรมมาผลิตซ�้า	 อีกทั้ง

ลักษณะวัฒนธรรมประชานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องสังข์ทองฉบับต่าง	ๆ	ท�าให้

เห็นลักษณะความนิยมของยุคสมัยที่ผลิตส่ือและภาษาท�าหน้าที่ตอบสนองจุดประสงค์

ของการผลิต	ท�าให้ผู้เสพสนใจและเข้าถึงสารของเรื่องสังข์ทองได้ง่ายขึ้น	

 ส่วนผลจากการศึกษา	 กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน	 ในแง่ลักษณะที่ท�าให้เกิด

อารมณ์ขันที่พบมากในรายการคือ	 อารมณ์ขันที่เกิดจากการล้อเลียนรูปลักษณ	์

อารมณ์ขันที่เกิดจากการล้อเลียนวัยสูงอายุ	 อารมณ์ขันที่เกิดจากเรื่องที่มีนัยทางเพศ	

อารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง	 อารมณ์ขันที่เกิดจากการใช้ความมีชื่อเสียง	

อารมณ์ขันที่เกิดจากการแสดงอาการเกินจริง	 อารมณ์ขันที่เกิดจากการแสดงเป็นคน

๒	คน	อารมณ์ขันทีเ่กดิจากการใช้ท่าทาง	การแต่งกาย	และการใช้อุปกรณ์ประกอบการ

แสดง	จะเหน็ได้ว่า	ลักษณะทีท่�าให้เกดิอารมณ์ขันเหล่าน้ี	รายการได้หยบิยกมาน�าเสนอ

ซ่ึงมคีวามโดดเด่นทีเ่ป็นลักษณะใกล้ตวัและประกอบกบัการด�าเนินชีวิตของผู้รบัชม	เช่น	

เรือ่งทีม่นัียทางเพศ	ทีท่ราบกนัอยูแ่ล้วว่าเป็นส่ิงทีไ่ม่เหมาะสม	แต่รายการได้น�ามาสร้าง

เป็นสถานการณ์ให้เกิดเป็นอารมณ์ขันได้	เช่น	กรณีงานวิจัยของ	Lorruangsilp	(2006)

ศึกษาเรื่อง	 “การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขันในละครตลก

สถานการณ์เรื่องบางรักซอย	 ๙”	 พบว่าลักษณะที่ถูกน�ามาใช้เป็นสถานการณ์ของ

ความขบขันมี	 ๑๒	 ลักษณะ	 ได้แก่	 ความขบขันที่เกิดจากการท�าให้เป็นเรื่องไร้สาระ	

ความขบขันที่เกิดจากการล้อเรื่องสามีภรรยา	ความขบขันที่เกิดจากการเน้นพฤติกรรม

ที่ไม่น่าพึงพอใจ	 ความขบขันที่เกิดจากการล้อความเป็นอีสาน	 ความขบขันที่เกิดจาก

การล้อรูปลักษณ์	 ความขบขันที่เกิดจากการเน้นลักษณะนิสัย	 ความขบขันที่เกิดจาก

การล้อสถานภาพโสด	 ความขบขันที่เกิดจากการล้อวัยสูงอายุ	 ความขบขันที่เกิดจาก

การล้อเรือ่งหนุ่มสาว	ความขบขนัจากเรือ่งทีม่นัียทางเพศ	ความขบขนัทีเ่กดิจากการล้อ

เรื่องในครอบครัว	และความขบขันที่เกิดจากการล้อเรื่องความโง่	
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	 	 นอกจากกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันที่น�ามาสอดแทรกผ่านเรื่องเล่าต่าง	 ๆ	

ความสามารถพเิศษของ	“สามน้า”	ในการเลือกใช้กลวิธแีละภาษาให้สอดคล้องกลมกลืน

กนั	โดยเฉพาะเรือ่งของการใช้มกุสด	จังหวะในการเล่นมกุ	และการใช้ไหวพรบิปฏภิาณ	

เป็นส่ิงส�าคัญที่ท�าให้รายการสามารถสร้างความสุขให้ผู้ชมมาได้จวบจนทุกวัน	 เหนือ

สิ่งอื่นใด	รายการจ�าอวดหน้าจอ	ช่วง	ฉ่อย	เดอะซีรีย์	ยังนับว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญที่

สนับสนุนให้เพลงพื้นบ้านไทยประเภท	 “เพลงฉ่อย”	 มีพื้นที่ในสื่อสารมวลชนและเป็นที่

รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นอีกด้วย



พลวัตของเรื่องเล่าและกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน 

ในรายการจ�าอวดหน้าจอ ช่วง ฉ่อย เดอะซีรีย์
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