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The purpose of this thesis is to analyses the pattern of communicative situation in
the Boonbangfai Festival at Tambon Sangming Amphoe Lueangnoktha Changwat Yasothon
to find how many communicative events and components of each communicative events.
The data was collected from Boonbangfai Festival at Tambon Sangming Amphoe Lueangnoktha
Changwat Yasothon in April-May 2009 and 2010.
The results reveal that this communicative situation consists of 15 events. The
boundary between events is marked by the message content. The communicative events
can be divided into three main sections: Preparation, Performance and Celebration.
Each communicative event is organized into ten components of Saville-Troike. It is
found that type of events, topic, purpose, setting, participants, message content and act
sequence in each event is unique, The message form, rules of interaction and norms of
interpretation in each event is flexible manner.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ประเพณีบุญบัง้ ไฟหรือที่ชาวบานเรียกอีกอยางหนึ่งวาประเพณีบุญเดือน 6 เปนประเพณีพื้นบาน
ที่สําคัญอีกประเพณีหนึ่งที่เกี่ยวของกับวิถีชีวติ และความเชื่อของชาวอีสานมาเปนเวลานาน จารุวรรณ
ธรรมวัตร (2524) ไดกลาวถึงมูลเหตุในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานวา เกิดขึ้นจากความเชื่อ
เรื่องพญาแถน ผูซึ่งมีอํานาจเหนือธรรมชาติและเปนผูมีหนาที่ควบคุมฝนฟาใหตกตองตามฤดูกาล
รวมทั้งสามารถบันดาลใหการทํานาในปนั้นไดผลบริบูรณ บางทองถิ่นเชือ่ วา การทําบุญบั้งไฟเปนการสง
สัญญาณใหพญาแถนไดทราบวาฤดูของการทํานาไดเริ่มตนขึ้นแลวและขอใหพญาแถนสงฝนใหตกลง
มายังโลกมนุษย
การจัดประเพณีบุญบั้งไฟนอกจากจะมีวัตถุประสงคเพื่อการบูชาพญาแถนแลวยังมี
วัตถุประสงคอื่นสอดแทรกอยูดวย ยูร กมลเสรีรัตน (2546) กลาววาประเพณีบุญบั้งไฟเปนการจัดงาน
รื่นเริงครั้งยิ่งใหญที่สรางขวัญกําลังใจใหชาวอีสานกอนที่จะลงมือทํานาตามความเชื่อวา หากไดบูชา
พญาแถนแลวจะทําใหการทําไรนาในปนั้นๆ ไดผลดี ประเพณีบุญบั้งไฟเปนการสรางความสามัคคีใน
หมูคณะ เพราะการจัดประเพณีเชนนี้ตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนในหมูบานใหมาชวยงานบุญจึง
จะสามารถทําใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ประเพณีบุญบัง้ ไฟที่มีความยิง่ ใหญและมีชื่อเสียงเปนที่รูจกั กันทัว่ ประเทศคือ ประเพณีบุญบั้งไฟ
ของจังหวัดยโสธร เปนประเพณีที่ประชาชนในทองถิ่นใหความสําคัญมาก เพราะถือวาเปนประเพณีที่
เปนเอกลักษณของจังหวัด จึงทําใหมีการจัดงานขึ้นทั่วทุกทองที่ในจังหวัดยโสธร และตําบลสรางมิ่งก็
เปนอีกทองที่หนึ่งที่ไดมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยแตละหมูบานจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เปนเจาภาพในการจัดงานเปนประจําทุกป ปจจุบันการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนั้นไดรับการสนับสนุน
จากองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง
ผูวิจัยเปนบุคคลในทองถิ่นตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และไดมีสวนรวม
ในงานประเพณีบุญบั้งไฟของตําบลสรางมิ่งเสมอมา ผูวิจัยสังเกตเห็นวา ในการจัดงานนั้นมีลําดับขั้นตอน
ในการดําเนินงานที่ชัดเจน สวนภาษาที่ใชสื่อสารในงานประเพณีบุญบั้งไฟก็มีลักษณะเฉพาะ ตางจาก
ภาษาที่ใชโดยทั่วไป ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสื่อสารในงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยใชวิธีการศึกษา
แนวชาติพันธุว รรณนาแหงการสื่อสารของ ซาวิลล ทรอยค (สุดาดวง เกิดโมฬี. 2537; อางอิงจาก
Saville-Troike. 1982) เปนแนวทางในการวิเคราะห
การศึกษาแนวชาติพันธุว รรณนาแหงการสือ่ สารเปนการศึกษาเกีย่ วกับการใชภาษาในการสื่อสาร
และชุมชนที่ใชในการศึกษานั้นตองเปนชุมชนภาษาเดียวกัน มีเกณฑการใชภาษารวมกัน มีกฎการพูด
การตีความภาษา มีทัศนคติคานิยมในรูปแบบภาษาที่ใช มีความเขาใจในวัฒนธรรมทางสังคมรวมกัน
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ซึ่งชาวบานในตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เปนชุมชนหนึ่งที่มีการใชภาษารวมกัน มี
ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และเขาใจในวัฒนธรรมทางสังคมรวมกัน ในการวิเคราะหการสื่อสารตามแนว
ชาติพันธุว รรณนาแหงการสื่อสารนัน้ ซาวิลล ทรอยค ไดแบงหนวยที่ใชในการสื่อสารออกเปน 3 หนวย
คือ สถานการณสื่อสาร (Communicative Situation) เหตุการณสื่อสาร (Communicative Event)
และวัจนกรรมสื่อสาร (Communicative Act) ทั้ง 3 หนวยนี้ ทรอยค ถือวาเหตุการณสื่อสารเปนหนวย
ที่สําคัญที่สุดและเปนหัวใจในการวิเคราะหชาติพนั ธุว รรณนาแหงการสื่อสาร โดยเหตุการณสื่อสารหนึ่ง
จะประกอบดวยองคประกอบ 10 ประการ คือ ชนิดของเหตุการณ หัวขอที่สื่อสาร วัตถุประสงค เวลา-สถานที่
ผูรวมเหตุการณ รูปแบบของการสื่อสาร เนื้อหาของการสื่อสาร การลําดับวัจนกรรม กฎการปฏิสัมพันธ
และบรรทัดฐานของการตีความ
จากทฤษฎีชาติพันธุว รรณนาแหงการสื่อสาร ซาวิลล ทรอยค ไดศึกษาภาษาที่ใชในการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ พบวา ในสถานการณหนึ่งๆ สามารถแบงออกเปนเหตุการณสื่อสารไดหลายเหตุการณ
ตามชนิดของเหตุการณ มีขอบเขตที่แสดงการเริ่มตนและลงทายของเหตุการณนั้นๆ เชน การสนทนา
ทางโทรศัพทเริ่มตนจากเสียงกริ๊งดังขึ้น และลงทายดวยการวางหูโทรศัพท นอกจากนี้ ขอบเขตของเหตุการณ
สื่อสารอาจแบงโดยการใชสัญญาณหรือวลีที่ใชประจํา เชน การสวดมนตในศาสนาคริสตจะลงทายดวย
การกลาววา “เอเมน” เปนตน นอกจากนี้ ทรอยค ยังกลาววาระดับเสียงสูงต่ํา ทาทาง การแสดงออก
ทางสีหนา รวมถึงตําแหนงของรางกายของผูรวมเหตุการณก็เปนเครือ่ งแสดงขอบเขตของเหตุการณได
เชนกัน
จากการศึกษาดังกลาว ทําใหผูวิจัยสังเกตเห็นวาในงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง อําเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีขั้นตอนในการดําเนินงานที่ชัดเจน และในแตละขั้นตอนของการสื่อสารนั้น
มีขอบเขตที่แสดงถึงการเริ่มตนและลงทายของเหตุการณนั้นๆ เชน เหตุการณสื่อสารในการกลาวทักทาย
ชาวบานของพิธีกรจะเริ่มตนดวยการยกมือไหวพรอมกับกลาวคําวา “คะ ก็ขอกราบสวัสดีพอแม พี่นอง...”
และลงทายดวย “เรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง คุณณรงคชัย บุญทอง กลาวรายงาน
ตอทานประธาน” นอกจากนี้การเนนเสียง การเปลี่ยนจังหวะการพูด ทาทาง การเปลี่ยนตําแหนงของ
ผูรวมเหตุการณก็เปนเครื่องแสดงขอบเขตของเหตุการณไดเชนกัน เชน เหตุการณการกลาวเปดงาน
เมื่อประธานกลาววา “(เนนเสียง) บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดงานโครงการสืบสานประเพณี
บุญบั้งไฟ ประจําป 2552 ขององคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง ณ บัดนี้ครับ” ซึ่งการหยุดพูดของ
ประธานเปนการแสดงใหเห็นวากลาวจบแลวและผูรวมเหตุการณก็จะปรบมือ เปนตน
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดศึกษาภาษาศาสตรสังคมของ อมรา ประสิทธรัฐสินธุ (2533) ซึ่งมี
แนวคิดวา รูปแบบของภาษาที่ใชเพื่อวัตถุประสงคที่แตกตางกันจะมีลักษณะเดนตางกัน เชนเดียวกับ
ภาษาทีใ่ ชในงานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ ซึ่งมีวตั ถุประสงคเพื่อบูชาพญาแถน และเพื่อสรางความสนุกสนาน
ภาษาที่ใชจึงแตกตางจากภาษาทั่วไป เชน ภาษาที่ใชในการขับรองกาพยเซิ้ง มีการเนนสัมผัสคลองจอง
และใชคําศัพทสูง ดังตัวอยาง
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มาฮอดนี่ถึงคิวกรรมการ
ผูเพิ่นตรวจขบวนแหของเฮา
หอมือออนใหสุดเกศา

ผูชํานาญในการสํารวจ
มาเฮามาไหวทานสากอน
ขอขมาวันทากมกราบ... ฯลฯ

เนื้อหากาพยเซิ้งของแตละหมูบานสวนใหญ จะเปนการออนวอนพญาแถนและสิง่ ศักดิ์สิทธิ์
ใหดลบันดาลฝนใหตกตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังกลาวถึงตํานานการเกิดบุญบั้งไฟ การแสดงความเคารพ
ตอคณะกรรมการในการประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟ เพื่อขอคะแนน เปนตน ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึง
ความคิด ความเชื่อ คานิยมทางสังคมใหคนทั่วไป ไดรับทราบ นอกจากนี้ยังมีการใชภาษาที่เนนความขบขัน
มีการสอดแทรกมุขตลกและกลาวหยอกลอผูร วมเหตุการณเปนระยะๆ เพือ่ ความสนุกสนาน เชน พิธีกรหญิง
กลาวหยอกลอผูชวยผูใหญบา นบานหินเหล็กไฟวา “ผูซอยเมียบนอนิ ผูชวยผูใหญบานนะคะไมใชผูชวยเมีย”
เปนตน ซึ่งการพูดในลักษณะนี้เปนการสรางความสนุกสนานใหแกผูรวมเหตุการณอีกทางหนึ่ง
จากขอมูลขางตน ทําใหผูวิจยั สนใจที่จะศึกษาสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบล
สรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อศึกษาเหตุการณสื่อสาร และลําดับการสื่อสาร อันจะทําให
เกิดความเขาใจในการสื่อสารที่ตรงกันของคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น

จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา
1. เพื่อวิเคราะหโครงสรางของสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบลสรางมิ่ง อําเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาองคประกอบของเหตุการณสื่อสารตางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณสื่อสารงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ความสําคัญของการศึกษาคนควา
การศึกษาคนควา สามารถแสดงใหเห็นโครงสรางของสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร วาประกอบดวยเหตุการณสื่อสารใด และมีลําดับอยางไร

ขอบเขตของการศึกษาคนควา
เก็บขอมูลจาก สถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ป พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา
1. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล ซึ่ง
ประกอบดวย
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1.1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเพณีบุญบั้งไฟ
1.1.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
1.2 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม จากงานประเพณีบุญบัง้ ไฟตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 โดยมีขั้นตอนในการเก็บขอมูล
ดังนี้
1.2.1 สัมภาษณบุคคลในทองถิ่นที่เกี่ยวของกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
1.2.2 สังเกตและมีสวนรวมในงานประเพณีบุญบัง้ ไฟตั้งแตชวงเตรียมงาน ชวงวันรวม
และชวงวันจุดบั้งไฟ
1.2.3 บันทึกขอมูลโดยใชสมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง กลองถายภาพ และกลอง
วีดิทัศน
1.2.4 ถอดขอความการสื่อสารจากเครื่องบันทึกเสียง กลองวีดิทัศนและการจดบันทึก
ประกอบกัน
2. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการถอดขอความการใชภาษาในการสื่อสารมาจัดหมวดหมู และ
ตรวจสอบความถูกตองกอนที่จะลงมือวิเคราะห โดยผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ขั้นตอน
คือ
2.1 วิเคราะหสถานการณสื่อสารในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
2.1.1 องคประกอบของสถานการณสื่อสาร
2.1.2 สรุปการวิเคราะหโครงสรางสถานการณสื่อสาร
2.2 วิเคราะหเหตุการณสื่อสารในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ดังนี้
2.2.1 เหตุการณสื่อสารในชวงวันเตรียมงาน
2.2.1.1 การแจงใหทราบ
2.2.1.2 การประชุม
2.2.1.3 การฝกซอมรําเซิ้ง
2.2.1.4 การเตรียมอุปกรณ
2.2.1.5 การตกแตงขบวนบั้งไฟ
2.2.2 เหตุการณสื่อสารในชวงวันรวม
2.2.2.1 การทักทาย
2.2.2.2 การเปดงาน
2.2.2.3 การแนะนํา
2.2.2.4 การดําเนินงาน
2.2.2.5 การประกาศผล
2.2.2.6 การมอบรางวัล
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2.2.3 เหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟ
2.2.3.1 การทักทาย
2.2.3.2 การเตรียมบั้งไฟ
2.2.3.3 การจุดบั้งไฟ
2.2.3.4 การปดงาน
2.2.4 สรุปลักษณะองคประกอบของเหตุการณสื่อสาร
3. การเสนอผลการวิจัย
การเสนอผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้ใชวิธีพรรณนาวิเคราะห
4. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาการสื่อสารในงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวบานตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาโดยอาศัยแนวทางการวิเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
ซึ่งจําแนกออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเพณีบุญบั้งไฟ
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเพณีบุญบั้งไฟ
1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับประเพณีบุญบั้งไฟ
จารุวรรณ ธรรมวัตร (2524) ไดกลาวถึงวิธีการทําบั้งไฟ และมูลเหตุของการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานวา เกิดขึ้นจากความเชื่อในอํานาจของพญาแถนที่สามารถบันดาลให
พืชผล ตลอดจนขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณได ชาวอีสานถือวา พญาแถนเปนผูมีหนาที่ควบคุมฝนฟา
ใหตกตองตามฤดูกาล หากทําการบูชาพญาแถนแลวจะทําใหใหการทํานาในปนั้นไดผลดี และหากหมูบานใด
ทําบุญบั้งไฟติดตอกันถึง 3 ป ขาวปลาอาหารในหมูบา นนั้นๆ จะสมบูรณ บางทองถิ่นเชื่อวาการทําบุญ
บั้งไฟ เปนการสงสัญญาณใหพญาแถนไดทราบวา ฤดูการทํานาไดเริ่มตนขึ้นแลว และขอใหพญาแถน
สงฝนใหตกลงมาตามฤดูกาล การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เปนการจัดงานรื่นเริงครั้งยิง่ ใหญของชาวอีสาน
กอนลงมือทํานา เปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหชาวอีสานมีความมั่นใจวา การทํานาปนั้น
จะไดผลดี รวมทั้งเปนการทดสอบความพรอมของประชาชนวามีความสามัคคีกันหรือไม
นอกจากนี้ จารุวรรณ ธรรมวัตร ยังไดกลาวอีกวา วันแรกของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
นั้น เรียกวา วันโฮม หรือวันรวม คือวันที่ชาวบานรวมตัวกันจัดขบวนแหบั้งไฟ มีการประกวดขบวน
แหบั้งไฟที่เรียกวา ขบวนเซิ้ง และประกวดการเอบั้งไฟ หรือตกแตงบั้งไฟใหสวยงาม ขบวนแหบั้งไฟ
แตละขบวนจะประกอบดวย ขบวนรําเซิ้งที่ประกอบดวยผูรําชาย-หญิง แสดงศิลปะการรําเซิ้งประกอบ
เครื่องดนตรีพื้นบาน และยังมีขบวนการละเลนสนุกของชาวบาน มีการชักหุนลามกอนาจารเกี่ยวกับ
เรื่องเพศตางๆ ซึ่งชาวบานเชื่อวา การแสดงภาพลามกเกี่ยวกับเรื่องเพศเปนสัญลักษณของการกอใหเกิด
ชีวติ ใหม โดยในขบวนแหบงั้ ไฟนั้นจะมีผขู ับรองกาพยเซิ้งดวย ซึง่ กาพยเซิ้งที่นิยมรองกันมี 3 แบบ คือ
1. การเซิ้งขอ เปนการเซิ้งเพื่อขอบริจาคปจจัย ซึ่งอาจจะเปนทรัพย สิ่งของ หรือ
อาหาร เพื่อนําไปใชในขบวนแหหรืออาจจะขอเพื่อนําไปเปนปจจัยถวายพระ
2. การเซิ้งใหพร เปนการเซิ้งเพื่ออวยพรแกผูที่บริจาคปจจัยใหกับขบวนแห โดย
คําใหพรของกาพยเซิ้งมักสะทอนใหเห็นความสําคัญในการดํารงชีวิต เชน ขอใหทํานาไดผลดี เปนตน
3. การเซิ้งเลานิทาน การเซิ้งประเภทนีจ้ ะเปนการนํานิทานพืน้ บาน ไดแก เรื่องผาแดง
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นางไอ ซึ่งชาวอีสานถือวา เปนตํานานการทําบุญบั้งไฟ และเรื่องกลองขาวนอยฆาแม
เจริญ ตันมหาพราน (2541) กลาววา บุญบัง้ ไฟเปนประเพณีที่สืบทอดกันมาเปนเวลานาน
ของชาวภาคอีสาน จะจัดขึ้นเปนประจําทุกปในเดือนหก เพื่อแสดงใหเห็นวา ชวงเวลาของการทํานา
ทําไร ไดเริ่มตนขึ้นแลว การจัดงานนั้นจะมีการจัดกันอยางยิ่งใหญ เชน ประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัด
ยโสธรที่กลายเปนเอกลักษณของจังหวัด หากพิจารณาตามจุดประสงคของการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ
จะเห็นวา มีลกั ษณะคลายคลึงกับพิธีแหนางแมวของภาคกลางคือ ตองการขอฝนเพือ่ ใหขาวปลาอาหาร
ในทองถิ่นของตนมีความอุดมสมบูรณ แตงานประเพณีบุญบั้งไฟนั้น ยังมีวัตถุประสงค เพื่อสรางความ
สามัคคีในหมูคณะ สรางกําลังใจในการทําไรทํานา และเพื่อใหมีความมั่นใจวาการทํานาทําไรในปนั้นๆ
จะไดผลผลิตดี
บรรเทิง พาพิจิตร (2549) ไดกลาววา งานประเพณีบุญบั้งไฟ มีการจัดขึ้นในภาคตางๆ
ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี ขอนแกน
อุดรธานี หนองคาย มีจุดมุงหมายเพื่อเปนพุทธบูชา และเพื่อใหพืชผลเจริญงอกงามไดผลดี เพื่อใหฝน
ตกลงมา การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะนิยมทํากันในเดือน 6 โดยกอนนํา
บั้งไฟไปจุดนั้น จะมีการแหและประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟ สวนสถานที่จุดบั้งไฟจะจัดไวหางจากหมูบาน
เพื่อความปลอดภัย โดยลักษณะของบั้งไฟจะทําดวยไมไผ อัดดินปน ทําลักษณะคลายจรวด และเมื่อ
จุดแลวบั้งไฟจะพุงขึ้นสูทองฟา ระหวางการจุดบั้งไฟจะมีการตีฆอง ตีกลอง และการฟอนรํา
เบญจมาส เกตแกว (2521) กลาววา ประเพณีบุญบั้งไฟ เปนประเพณีทสี่ ําคัญของชาวอีสาน
เพราะเชื่อวา หากไมจัดทําฝนจะไมตก ประเพณีบุญบั้งไฟแสดงใหเห็นถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของ
ชาวอีสานไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนการแสดงใหเห็นถึงการตอสูกบั สภาพทางภูมิศาสตรที่แหงแลง
เพื่อความอยูรอด นอกจากนี้ยังเปนงานประเพณีที่มีเรื่องของศาสนาเขามาเกี่ยวของ และเปนการสราง
สนุกสนานใหแกชาวบาน ปจจุบันความเชื่อเรื่องเทพเจาไดลดลงไป มีวิทยาศาสตรและวิทยาการใหมๆ
ไดเขาสูภาคอีสาน แตก็ไมสามารถชวยไดมากนัก อยางไรก็ตามประเพณีบุญบั้งไฟก็ยังถือวาเปนประเพณี
ดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเปนเวลานาน ควรที่จะรักษาเอาไวเพื่อเปนเอกลักษณของอีสานตอไป
ปรีชา พิณทอง (2534) ไดกลาวถึง การแหบั้งไฟในหนังสือประเพณีโบราณไทยอีสานวา
เปนการละเลนที่สนุกสนาน มีการขบวนรายรําทั้งชายและหญิงตามจังหวะของกลอง นอกจากนี้ยังมี
ขบวนเลนตลก เชน ทอดแห หาปลา ขายยา ฯลฯ ในการแหบั้งไฟจะมีการขับรองกาพยเซิ้ง ซึ่งกาพยเซิ้ง
มักสอดแทรกคําหยาบโลนอยูบางแตก็ไมมีใครถือสา นอกจากนี้ ยังไดมีการบันทึกตัวอยางกาพยเซิ้ง
เชน คําเซิ้งกลอง คําเซิ้งขอสิ่งของ คําเซิ้งบั้งไฟ คําเซิ้งแหบั้งไฟ กลอนเซิ้งขอเงินตามบานเรือน
กลอนเซิ้งขอเงินหญิงสาว กลอนเซิ้งตลก กลอนเซิ้งถามหาเตา กลอนเซิ้งขอเงินแมคา กลอนเซิ้งขอเงิน
แมคาขาวปุน (ขนมจีน) กลอนเซิ้งขอขนมหอหมก เปนตน รวมทัง้ บอกวิธีการทําบั้งไฟ และมูลเหตุ
ของการทําบุญบั้งไฟเอาไวอยางละเอียด
จากการศึกษาเอกสารทั้งหมดแสดงใหเห็นวา การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเปนประเพณีขอฝน
ที่ยิ่งใหญและเกิดขึ้นจากความเชื่อเรื่องพญาแถนวา สามารถดลบันดาลใหฝนตกตองตามฤดูกาล และ
สามารถทําใหขาวปลาอาหารในทองนาอุดมสมบูรณ รวมทั้งยังเปนการสงสัญญาณใหพญาแถนทราบวา
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ฤดูการทํานาไดเริ่มตนขึ้นแลว ใหพญาแถนสงฝนใหตกลงมา นอกจากนี้ยังถือวา การจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟเปนการจัดงานที่แสดงใหเห็นถึงความสามัคคีในหมูคณะที่รว มมือกันจัดงานรื่นเริงครั้งยิ่งใหญ
เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการทําไรทํานา โดยในการจัดงานจะมีการแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟ มีการขับรอง
กาพยเซิ้งกันอยางสนุกสนาน ซึ่งจากจากเอกสารที่เกีย่ วของนี้สามารถทําใหผูวิจยั เขาใจความคิด ความเชื่อ
คานิยม และสภาพความเปนอยูของชาวอีสานไดดียิ่งขึ้น
1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเพณีบุญบั้งไฟ
บุญสง ครูศรี และปรีชา ชูรัตน (2524) ไดศึกษาประวัติความเปนมาของประเพณีบุญบั้งไฟ
วามาจากนิทานพื้นบานเรื่องผาแดงนางไอ และเรื่องพญาคันคาก การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนั้น เชื่อวา
เพื่อเปนการขอฝนจากพญาแถน ปจจุบันพิธีกรรมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ไมมีการแขงขันตีกลอง
แตละคุมไมนยิ มทําบั้งไฟเองและมักจางผูอ ื่นทํา ดานความเชื่อยังคงสืบทอดความเชือ่ ที่มีมาดั้งเดิม จาก
บรรพบุรุษ ปจจุบันประเพณีบุญบั้งไฟไดเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากไดรับการสงเสริมจากการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหประเพณี บุญบั้งไฟ
แตกตางไปจากเดิม
อรามจิต ชิณชาง (2531) ไดศึกษากาพยเซิ้งบั้งไฟที่ใชขับรองในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ของอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในดานตางๆ ดังนี้
1. ในดานเนื้อหาของกาพยเซิ้งบั้งไฟ พบวา ลักษณะเนื้อหาของกาพยเซิ้งบั้งไฟ
จะเปนการบวงสรวงออนวอนพญาแถนและสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ เพื่อชวยดลบันดาลใหฝนตกตามฤดูกาล นอกจากนี้
ยังเลาถึงตํานานการทําบุญบัง้ ไฟ การขอบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนําไปสมทบการจัดงานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
การอวยพรผูใ หบริจาค เรื่องเบ็ดเตล็ดที่เปนเหตุการณในสังคม เชน ปการทองเทีย่ ว ปพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว และยุคอีสานเขียว นอกจากนี้ก็เปนเรื่องตลกขบขัน หยาบโลน
ที่ทําใหผูมารวมงานสนุกสนานรื่นเริง และไดสื่อความคิดทางสังคมไวหลายดาน เชน ประพฤติปฏิบัติ
ตามประเพณีโบราณ การเปนคนดี ความสามัคคี การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น การแสดงความ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย นอกจากนี้ กาพยเซิ้งบัง้ ไฟยังสรางความสนุกสนานครั้งยิ่งใหญ ใหแก
ประชาชน เปนทางออกและแหวกกรอบประเพณีเพื่อหลีกหนีความเปนจริง ความจําเจของสังคม เพื่อ
ผอนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจําวันกอนที่จะลงมือทํานาตอไป
2. ดานคําประพันธ พบวา กาพยเซิ้งบั้งไฟเปนคําประพันธทองถิ่นอีสานที่ใชรอง
ในขบวนแหบงั้ ไฟ แตงดวยกาพยอีสาน มีลักษณะบังคับ ดังนี้
2.1 คณะ ไมกําหนดแนนอนวาบทหนึ่งมีจํานวนกี่บาท กลาวคือ เริ่มตนจนจบ
เรื่องถือวาเปน 1 บท
2.2 กาพยเซิ้งบั้งไฟมี 2 ชนิดคือ กาพยบาทคีกหรือกาพยคี่ บาทหนึ่งมี 7 คํา
แบงเปน 2 ตอนคือ ตอนหนา 3 คํา ตอนหลัง 4 คํา หรือจะเขียนเปนตอนเดียว 7 คําเลยก็ได สวน
กาพยบาทคูหรือกาพยบาทขอนนั้นบาทหนึ่งมี 8 คํา แบงเปน 2 ตอน ตอนหนา 4 คํา ตอนหลัง 4 คํา
หรือจะเขียนเปนตอนเดียว 8 คําก็ได
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2.3 สัมผัส เนนการสัมผัสนอก และเปนสัมผัสเสียงสระ คือ คําสุดทายของบาทที่ 1
จะสัมผัสกับคําที่ 3 ของบาทตอไปถาขัดของอนุโลมใหสัมผัสกับคําที่ 1 หรือ 2 ก็ได
2.4 คําที่นํามาสัมผัส นิยมนําคําที่มีระดับเสียงวรรณยุกตเดียวกันสัมผัสกัน เพื่อ
ความไพเราะยิ่งขึ้น
3. ในดานพิธีกรรม พบวา การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเปนการสรางความรื่นเริง
สนุกสนาน เปนสวนหนึ่งของการขอความรวมมือในการแสดงออกถึงความสามัคคีในการรวมงานของ
สวนรวม และเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการสนองความเชื่อที่มีมาตั้งแตบรรพบุรุษ คือ อํานาจ
เหนือธรรมชาติวา ไดทําถูกตองตามประเพณีที่ดีงาม และยังแสดงสัญญาณใหพญาแถนไดรับทราบวา
ขณะนี้ ลูกหลานตองการฝนเพราะเริ่มทํานาแลว
4. ในดานนาฏกรรม พบวา การเซิ้งบั้งไฟเปนการละเลนพื้นเมืองชนิดหนึ่ง ซึ่งเลน
กันทั่วไปในภาคอีสาน เปนการฟอนประกอบการขับกาพยเซิ้ง สวนศิลปะการฟอนเซิ้งบั้งไฟในยุคแรก
ไมมีระเบียบแบบแผนที่แนนอนเพียงแตฟอนขึ้นลงตามจังหวะชาๆ ของกลองตุม พังฮาด และโทน
การเซิ้งบั้งไฟนิยมเซิ้งเปนกลุมตั้งแต 3-5 คนขึ้นไป มีหัวหนาเปนตนเสียงขับกาพยนํา สวนคนอื่นรอง
ตามไปเรื่อยๆ ปจจุบันทารําในการฟอนเซิ้งมีการพัฒนาขึน้ ใหมีความออนชอย สวยงาม โดยการเลียนแบบ
จากทาทํางานในชีวิตประจําวัน เชน ทาดํานา ทาถอนกลา ทาเกี่ยวขาว เปนตน
5. บทบาทดานวรรณกรรม พบวา กาพยเซิง้ บั้งไฟเปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่เปน
มรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นอีสาน เปนงานสรางสรรค มีการใชถอยคํา 3 ระดับคือ ใชคําที่เปน
ศัพทสูง ศัพทสามัญ และคําหยาบโลน ซึ่งเนื้อหาของกาพยเปนการแสดงความคิด ความรูสึก ความเชื่อ
คานิยม สังคม โลกทัศน ใหคนทั่วไปไดรับทราบ นอกจากนี้กาพยเซิ้งบั้งไฟยังแสดงแนวคิด กลวิธี
การเขียนรูปแบบ และฉันทลักษณอยางหนึ่งของวรรณกรรมอีสานประเภทกาพยไวอยางชัดเจน
6. ดานโลกทัศน พบวา ในกาพยเซิ้งบั้งไฟแสดงโลกทัศนดังนี้คือ ความตองการให
ลูกเรียนสูงๆ ไดเปนเจานาย ไดรับการเคารพยกยองจากคนในทองถิน่ ตองการชีวติ ที่สมบูรณ สวยงาม
ความไมแก สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืน สวนโลกทัศนตอผูนํานั้น รูปธรรมเปนสิ่งที่ไมสําคัญ แตความดี
สําคัญกวา ในดานความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยนั้น ชาวยโสธรก็มีไมนอยไปกวาจังหวัดอื่นๆ
โลกทัศนตอแนวทางในการดําเนินชีวิตนั้น ชาวจังหวัดยโสธรปฏิบัติตาม ฮีตสิบสอง อยางเครงครัด ที่เดน
ที่สุดคือ ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) โลกทัศนตอธรรมชาติ เชื่อวา ธรรมชาติมีกฎเกณฑที่แนนอน
หากทําตัวใหสอดคลองกับธรรมชาติก็จะปลอดภัยและมีความสุข สวนโลกทัศนที่มีตอสิ่งเหนือธรรมชาติ
เชื่อในศาสนาพุทธ เรื่องดวงวิญญาณ ภูตผีปศาจ เปนตน
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวา การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานประเพณีบุญบั้งไฟนั้น
สวนใหญศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ความเชื่อของการจัดงานบุญบั้งไฟ และศึกษากาพยเซิ้งบั้งไฟ
ในดานตางๆ เชน เนื้อหา ลักษณะคําประพันธ ภาษา โลกทัศนที่ปรากฏในกาพยเซิ้ง เปนตน แตยังไมมีผูใด
ศึกษาการสื่อสารในงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยใชทฤษฎีชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารมากอน จึง
ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาภาษาที่ใชสื่อสารในงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อใหบุคคลทัว่ ไปสามารถเขาใจ
สิ่งที่คนในทองถิ่นตองการสื่อสารไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
เดลล ไฮมส (ณิศณัชชา เหลาตระกูล. 2549; อางอิงจาก Hymes. 1972) ไดกลาวถึงคําวา
”ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร” วามาจากคํา “Ethnography of communication” ซึ่ง เดลล ไฮมส
(Hymes. 1972) ใชเปนคนแรก มีความหมายเดียวกับคําวา “Ethnography of Speaking” โดย อมรา
ประสิทธิ์รัฐสินธุ แปลวา ชาติพันธุวรรณนาแหงการพูด และไดกลาวไววา “ชาติพันธุว รรณนาแหงการพูด
(Ethnography of Speaking) เปนการศึกษาบทบาทของภาษาในการสื่อสารของคนในชุมชน หรือการศึกษา
ถึงวิธีการใชภาษาในวัฒนธรรมตางๆ เชน ศึกษาหนาที่และการใชวัจนลีลาตางๆ ภาษายอยและภาษา
ตางๆ ตลอดจนการวิเคราะหศิลปะในการพูด และวัจนกรรมในแตละสังคม
ชาติพันธุว รรณนาแหงการพูด จัดเปนวิชาที่บูรณาการความรูจากหลายวิชา เชน สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา คติชนวิทยา และภาษาศาสตร วิชานี้ศึกษาไดหลายดาน การวิเคราะหสัมพันธสาร ก็อาจรวม
อยูในวิชานี้ได หัวขอที่เปนที่นิยมศึกษา ไดแก วัจนกรรมที่ใชเปนกิจวัตรและวัจนกรรมที่เปนพิเศษใน
บางโอกาส เชน การเลาเรื่องตลก การเลานิทาน การกลาวอวยพร และการกลาวถอยคําในพิธีกรรม
ตางๆ โดยมีความเชื่อวา ภาษาเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งซึ่งเหมือนพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษยในสังคม
คือ มีกฎควบคุมอยูและเราสามารถพรรณนากฎเหลานั้นได ตอมา ไฮมส ไดเปลี่ยนมาใชคําวา Ethnography
of communication (ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร) แทนคําวา Ethnography of speaking (ชาติพันธุ
วรรณนาแหงการพูด) แตยังคงความหมายและแนวคิดเดิมไว โดยความคิดหลักของไฮมสในการวิเคราะห
คือ การเขาถึงพฤติกรรมการพูดหรือการสื่อสารจากมุมมองของมโนทัศนที่เรียกวา เหตุการณสื่อสาร
(Speech event / Communication event) หมายถึง เหตุการณที่ผูพูดใชภาษาเพื่อสื่อสารตามวัตถุประสงค
ที่เขาตองการ เชน การทักทาย การอําลา การอวยพร การแสดงความเสียใจ การกลาวเปดงาน เปนตน
กลาวคือ ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร เปนการศึกษาแนวภาษาศาสตรสังคมที่ศึกษาเกี่ยวกับการสือ่ สาร
โดยพยายามศึกษาความหมายของวัจนภาษาและรวบรวมตีความหมายเหลานนั้นในการสื่อสาร การศึกษา
ทางทฤษฎีนี้ จะทําใหเขาใจถึงทฤษฎีของการพูดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งไดแยก
ความแตกตางของสังคมและแสดงใหเห็นความสามารถของคนในการใชภาษาอีกดวย
การวิเคราะหเหตุการณสื่อสารตามทฤษฎีของซาวิลล-ทรอยค
การวิเคราะหภาษา ตามแนวชาติพันธุว รรณนาแหงการสื่อสารของซาวิลล-ทรอยค
(สุดาดวง เกิดโมฬี. 2537; อางอิงจาก Saville-Troike. 1982) ดําเนินรอยตามทฤษฎีของไฮมส ในหนังสือ
เรื่อง The Ethnography of communication โดยแบงหนวยที่ใชในการสื่อสารออกเปน 3 หนวย คือ
สถานการณสื่อสาร (Communicative situation) เหตุการณสื่อสาร (Communicative event) และวัจนกรรม
สื่อสาร (Communicative act) และในทั้ง 3 หนวยนี้ ทรอยคถือวา เหตุการณสื่อสารเปนหนวยที่สําคัญ
ที่สุดและเปนหัวใจของการวิเคราะหชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร เหตุการณสอื่ สารเปนสวนประกอบ
ของสถานการณสื่อสาร กลาวคือ สถานการณหนึ่งสถานการณประกอบดวยเหตุการณสอื่ สารหลายเหตุการณ
และแตละเหตุการณสื่อสารก็ประกอบดวยวัจนกรรมสื่อสารหลายวัจนกรรม ดัง ภาพประกอบ 1
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สถานการณสื่อสาร
เหตุการณสอื่ สาร

เหตุการณสอื่ สาร

วัจนกรรมสื่อสาร

วัจนกรรมสื่อสาร

วัจนกรรมสื่อสาร

วัจนกรรมสื่อสาร

วัจนกรรมสื่อสาร

วัจนกรรมสื่อสาร

ภาพประกอบ 1 หนวยการสื่อสาร

จากหนวยที่ใชในการสื่อสารทั้ง 3 หนวย ซาวิลล ทรอยค ไดใหรายละเอียด ดังนี้
1. สถานการณสื่อสาร (Communicative situation)
สถานการณสื่อสารเปนบริบทที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร เชน พิธีกรรมในโบสถ
การพิจารณาคดี งานเลี้ยงคอกเทล การประมูลราคา กิจกรรมภายในหองเรียน ทรอยคกลาววา สถานการณ
สื่อสารนี้อาจยังคงเปนสถานการณเดิม แมจะมีการเปลี่ยนสถานที่ เชน สถานการณการเดินทางโดยรถไฟ
รถประจําทาง หรือรถยนต แตสถานการณสื่อสารจะเปลี่ยนไปเปนคนละสถานการณสื่อสาร แมจะอยู
ในสถานที่เดิม ถามีกิจกรรมที่แตกตางกันมากในเวลาทีต่ างกัน เชน สถานการณสื่อสาร ณ มุมถนนแหงหนึ่ง
ซึ่งมีผูคนติดตอธุรกิจมากมายในเวลากลางวัน เมื่อเปรียบเทียบกับเวลากลาวงคืน หรือสถานการณสื่อสาร
ในการประมูลขณะเปดการประมูลกับสถานการณสื่อสารหลังปดการประมูล
2. เหตุการณสื่อสาร (Communicative event)
เหตุการณสื่อสารเปนหนวยพื้นฐานที่ใชบรรยายชาติพันธุว รรณนาแหงการสื่อสาร
ในเหตุการณสื่อสารหนึ่ง ประกอบดวยกลุมขององคประกอบดังนี้ คือ มีวัตถุประสงคของการสื่อสาร
เรื่องที่พูด ผูรวมสถานการณ วิธภาษา กฎการปฏิสัมพันธ และกาลเทศะเดียวกัน เหตุการณสื่อสารหนึ่งๆ
จะสิ้นสุดลงเมือ่ มีการเปลีย่ นผูรวมสถานการณหลัก เปลีย่ นบทบาทความสัมพันธของผูรวมสถานการณ
หรือมีการเปลีย่ นจุดมุงหมายของความสนใจ และขอบเขตของเหตุการณสอื่ สารอาจถูกกําหนดโดยระยะเวลา
ของความเงียบหรือการเปลี่ยนอากัปกิริยาของผูรวมสถานการณ
ซาวิลล ทรอยค กลาววา การไมตอเนื่องของเหตุการณ อาจเกิดขึ้นได หากมี
การขัดจังหวะระหวางการสื่อสารแลวจากนั้น มีการเริ่มการสื่อสารตอ โดยไมมีการเปลี่ยนองคประกอบ
หลักของการสื่อสารเดิม โดย ซาวิลล ทรอยค ไดยกตัวอยางของการสนทนาระหวางอาจารยและนักศึกษา
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ในสถานศึกษาแหงหนึ่ง ถูกขัดจังหวะการสนทนาโดยมีผูโทรศัพทติดตอกับอาจารย หลังจากนั้นอาจารย
และนักศึกษามีการสนทนากันตอโดยกลาววา “Now where were we?” เพื่อเริ่มการสนทนาตอจากจุด
ที่ถูกขัดจังหวะตอนนั้น
สวนประกอบของเหตุการณสื่อสารและชนิดของเหตุการณสื่อสารหนึ่งๆ อธิบาย
ไดดวยวัจนกรรมสื่อสาร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร อาจจะแสดง
ใหเห็นโดยการใชภาษาที่แตกตางกันหรือประเภทของการพูดที่แตกตางกัน
3. วัจนกรรมสื่อสาร (Communicative act)
ในการวิเคราะหวัจนกรรม ผูวิจัยไดศึกษาตามแนวคิดของจอหน อาร เซอล
(สุดาดวง เกิดโมฬี. 2537; อางอิงจาก Searle. 1969) ซึ่ง เซอล กลาววา ในการศึกษาภาษา เพื่อใชใน
การสื่อสารนัน้ หนวยสําคัญมิใชคาํ หรือประโยคเทานัน้ แตตองดูถงึ จุดมุงหมายความตั้งใจของผูพดู ดวย
ซึ่งการรูเจตนาของ ผูพูดจะทําใหเขาใจถึงขอความที่ผูพดู กลาวไดดีขึ้น นอกจากนี้ เซอล ยังไดกลาววา
ถอยคําที่ใชจะสื่อความหมายไดตองมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดหนาที่ในการสื่อความหมายตางๆ
ในการสื่อความหมายที่ตางกันจะมีเกณฑกําหนดที่แตกตางกัน เชน วัจนกรรมที่แสดงการขอรองมีเกณฑ
คือ ผูพูดตองการใหผูฟงกระทําการสิ่งหนึ่งในอนาคตใหกับผูพูดและผูพูดเชื่อวาผูฟงสามารถทําได วัจนกรรม
ที่แสดงการขอบคุณมีเกณฑคอื ตองมีการกระทําที่ผูฟงไดกระทําขึ้น เพื่อผูพูดและผูพูดรูสึกชื่นชมและ
สํานึกถึงบุญคุณในการกระทํานั้น หรือวัจนกรรมที่แสดงการทักทาย มีเกณฑคือ ผูพูดเพิ่งจะพบกับ
ผูฟงเปนครั้งแรกหรือเพิ่งจะไดรับการแนะนําใหรูจักกับผูฟงเปนครั้งแรก
ซาวิลล ทรอยค กลาววา วัจนกรรมสื่อสารโดยทั่วไป จัดอยูในขอบเขตเดียวกับ
หนาที่ทางการปฏิสัมพันธเปนเจตนาที่แสดงออกในการสื่อสารอาจเปนวัจนภาษาและอวัจนภาษาก็ได
เชน การขอรองหรือการออกคําสั่ง วัจนกรรมสื่อสาร “การขอรอง” ในภาษาอังกฤษไมเพียงแตจะแสดง
วัจนภาษาไดหลายรูป เชน I’d like a cigarette. Do you have a cigarette? และ May I please
have a cigarette? แตอาจจะแสดงออกทางอวัจนภาษาโดยการเลิกคิว้ และมองแบบแสดงคําถาม หรือ
ถอนหายใจยาว
ในบริบทของเหตุการณสื่อสารความเงียบ อาจเปนการแสดงเจตนาอยางหนึ่ง
ซึ่งในวัจนกรรมสื่อสารอาจหมายถึง การแสดงคําถาม การสัญญา การปฏิเสธ การเตือน การดูถูก การขอรอง
หรือการออกคําสั่งก็ได ซาวิลล ทรอยค ไดกลาวอาง เซอรล (Searle. 1969) วา เราอาจแสดงคําพูด
โดยไมตองกลาวขอความใดๆ “One can utter words without saying anything” และในการแสดงออก
ที่เหมือนกันอาจเปนวัจนกรรมสื่อสารหรือไมก็ได ในที่ซึ่งมีชุมชนวัจนะ (Speech community) ตางกัน
เชน การเรอหลังการรับประทานอาหารไมจัดเปนวัจนกรรมสื่อสาร ถาแสดงถึงการยอยอาหารที่ไมสมบูรณ
แตจะเปนวัจนกรรมสื่อสารในสังคมที่การเรอเปนเครื่องแสดงถึงการรูคุณคา และการขอบคุณในอาหาร
มื้อนั้น
ซาวิลล ทรอยค ไดยกตัวอยางหนวยของการวิเคราะหที่แตกตางกัน 3 หนวย
ไดแก สถานการณสื่อสาร เหตุการณสื่อสาร และวัจนกรรมสื่อสาร โดยยกตัวอยางการวิเคราะหสถานการณ
สื่อสาร “พิธีกรรมทางศาสนา” ดังนี้
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พิธีกรรมทางศาสนาในศาสนาคริสต เปนสถานการณสื่อสารหนึ่งประเภท
ประกอบดวยเหตุการณสื่อสาร 6 เหตุการณ ดังนี้
สถานการณสื่อสาร พิธีกรรมทางศาสนา ประกอบดวย
พิธีสักการะ (Call worship)
การอานพระคัมภีร (Reading of scriptures)
การอธิษฐาน (Prayer)
การประกาศ (Announcements)
การเทศนา (Sermon)
การขอพร (Benediction)
แมองคประกอบของเหตุการณนี้จะประกอบดวยผูรว มเหตุการณ กาลเทศะ
และวัตถุประสงคโดยทัว่ ไปรวมกัน แตสามารถแยกเหตุการณสื่อสารตางๆ ออกจากกันได โดยวิเคราะห
จากวิธีการพูดที่แตกตางกัน ตําแหนงรางกายที่ตางกัน ทั้งของผูนาํ และคริสตศาสนิกชนที่ชุมนุมกัน
ในโบสถ ระยะเวลาแหงความเงียบหรือดนตรีที่บรรเลงสลับ ในเหตุการณสื่อสารหนึ่งๆ จะประกอบดวย
วัจนกรรมสื่อสารเรียงลําดับ เชน เหตุการณสื่อสาร “การอธิษฐาน” ประกอบดวยวัจนกรรมสื่อสารตางๆ
เรียงลําดับ ดังนี้
เหตุการณสื่อสาร การอธิษฐาน ประกอบดวย
การเอยถึงพระเจา (Summons)
การสรรเสริญพระเจา (Praise)
การสารภาพบาป (Supplication)
การกลาวขอบคุณพระเจา (Thanks)
บทลงทาย (Closing formula)
องคประกอบในเหตุการณสื่อสาร
การวิเคราะหการสื่อสารประกอบดวยหนวยวิเคราะห 3 หนวยหลัก คือ สถานการณ
สื่อสาร เหตุการณสื่อสาร และวัจนกรรมสือ่ สาร ซึ่งเหตุการณสื่อสารถือวา เปนหนวยพื้นฐานทีใ่ ชใน
การวิเคราะห และสิ่งสําคัญในการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารคือ การบรรยายองคประกอบของเหตุการณ
สื่อสาร โดย ซาวิลล ทรอยค (สุดาดวง เกิดโมฬี. 2537; อางอิงจาก Saville-Troike. 1982) ไดกลาวถึง
องคประกอบของเหตุการณสื่อสาร 10 องคประกอบ ดังนี้
1. ชนิดของเหตุการณ (genre or type of event) เชน เรื่องตลก เรื่องเลา การ
บรรยายทางวิชาการ การทักทาย การสนทนา เปนตน
2. หัวขอของการสื่อสาร (topic) หรือจุดเนนของการสื่อสารที่วิเคราะห
3. วัตถุประสงคหรือหนาที่ (Purpose or function) คือจุดมุงหมายหลักในการปฏิสัมพันธ
ของผูรวมสนทนาแตละคน
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4. กาลเทศะหรือเวลา-สถานที่ (Setting) ซึ่งรวมถึงเวลาของวัน ฤดูของป สถานที่
สื่อสารและแงมุมตางๆ ทางกายภาพของสถานการณ เชน ขนาดของหอง การจัดวางเฟอรนิเจอร ฯ
องคประกอบทั้ง 4 นี้ อาจรวมเรียกวา Scene ซึ่งเปนบริบทที่อยูภายนอก ตัว
บุคคลของเหตุการณใน 4 องคประกอบนี้ มีเพียงเวลา-สถานที่ เทานั้นที่สามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง
ซึ่งในการทําวิจัยทัว่ ไป คําถามที่จะใชเพื่อตรวจสอบไดวา Scene ครบหรือไม คือ เหตุการณสื่อสารนั้น
เปนเหตุการณชนิดใด เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ทําไมจึงเกิดขึ้น เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร
5. ผูรวมเหตุการณ (Participants) ตองคํานึงถึงอายุ เพศ ชาติพันธุ ฐานะทางสังคม
กลาวคือ เปนคําถามเกี่ยวกับองคประกอบวา ใครมีสวนรวมในเหตุการณ
6. รูปแบบของการสื่อสาร (Message form) รวมถึงการใชเสียงและไมใชเสียง การใช
ภาษาอะไรในการสื่อสาร รวมถึงลักษณะของรหัสที่ใช เชน ใชวัจนภาษาหรืออวัจนภาษา
7. เนื้อหาของการสื่อสาร (Message content) ผูวิเคราะหควรตั้งคําถามวา การสื่อสาร
เกี่ยวกับอะไร ประเด็นสําคัญไดแกอะไรบาง รวมถึงการอางถึงความหมายแฝงดวย การที่จะเขาใจเนื้อหา
ของขอความ ตองรูความหมายของสิ่งที่ไมไดพูดออกมาและสิ่งที่สรุปลวงหนา โดยสมาชิกของกลุม
เชนเดียวกับสิ่งที่ถูกกลาวออกมาเปนคําพูด ความเงียบอาจถูกใชเพื่อแสดงการถาม การสัญญา การปฏิเสธ
การเตือน การดูถูก การขอรอง หรือคําสั่งก็ได ความเงียบเปนวัจนภาษาอยงหนึ่ง มีความแตกตางจาก
การหยุด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอวัจนภาษา
8. การลําดับวัจนกรรม (Act sequence) การเรียงลําดับของวัจนกรรมสื่อสาร รวมถึง
การเรียงลําดับวัจนกรรมภายในเหตุการณ (Event) การเรียงลําดับมักจะถูกจํากัดมากในเหตุการณสื่อสาร
ที่เปนพิธีการ เชน การทักทาย การอําลา การอวยพร การแสดงความเสียใจ แตจะถูกจํากัดใหนอยลง
ในการสนทนา การบรรยาย เกี่ยวกับการเรียงลําดับของการกระทําในการสื่อสาร มักจะเปนระดับของ
นามธรรม ซึ่งนับรวมถึงรูปแบบที่เปนประจําสม่ําเสมอในเหตุการณที่เกิดซ้ําแลวซ้ําอีก
9. กฎการปฏิสัมพันธ (Rules of interaction) ไดแก การอธิบายกฎของการใชภาษาพูด
และคําพูด ซึ่งสามารถนําไปใชไดกับเหตุการณสื่อสาร กฎเชนนี้ เปนตัวกําหนดพฤติกรรมวา ควรจะ
แสดงออกอยางไร และเกิดจากคานิยมของชุมชนภาษาแตละชุมชน เพือ่ จะนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหวา
เปนทางบวกหรือทางลบ เราอาจเห็นกฎเหลานี้ไดจากคําพังเพย สุภาษิต และกฎหมายของชุมชนนั้นๆ
10. บรรทัดฐานของการตีความ (Norms of interpretation) รวมถึงความรูทั่วไป ที่
มีอยูรวมกัน ขอสมมติฐานทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ ความเขาใจรวมกันของชุมชนภาษาและวัฒนธรรม
นั้นๆ ความรูในระดับพื้นผิวไมเพียงพอตอการตีความหมายได บรรทัดฐานของการตีความนี้ถูกสราง
จากมาตรฐานของความเขาใจในสมาชิกของชุมชนภาษารวมกัน และบรรทัดฐานเหลานี้อาจเกี่ยวของกับ
กฎของการใชความเคยชินที่เคยมีมากอน
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
สุดาดวง เกิดโมฬี (2537) ไดนําทฤษฎีชาติพันธุว รรณนาแหงการสื่อสารของซาวิลล-ทรอยก
มาใชพรรณนาการปราศรัยการหาเสียงเลือกตั้งผูแทนราษฎรในประเทศไทยวา ประกอบดวยเหตุการณ
สื่อสารอะไรบาง และเรียงลําดับอยางไร รวมทัง้ พรรณนารูปแบบและองคประกอบของเหตุการณสื่อสาร
ตางๆ ในการปราศรัยหาเสียงบนเวที โดยใชขอมูลการปราศรัยหาเสียงของพรรคพลังธรรม ในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนกรณีศึกษา จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ในสถานการณสื่อสาร การปราศรัย
หาเสียงเลือกตั้ง ประกอบดวยเหตุการณสื่อสารทั้งหมด 17 เหตุการณ โดยยึดเกณฑการเปลี่ยนของ
ผูรวมสถานการณหลัก วัตถุประสงคและเนือ้ หาในการแยกเหตุการณสื่อสารออกจากกัน ซึ่งจากการวิเคราะห
เหตุการณสื่อสาร สามารถแบงออกเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ การกลาวเปด การปราศรัย การแนะนํา
และการสรุป
สวนการวิเคราะหองคประกอบของการสื่อสาร พบวา องคประกอบของชนิดเหตุการณ
หัวเรื่อง วัตถุประสงค เนื้อหาการสื่อสาร และการลําดับวัจนกรรมนั้น มีลกั ษณะเฉพาะของแตละเหตุการณ
ในขณะที่องคประกอบของรูปแบบการสื่อสาร กฎการปฏิสัมพันธและบรรทัดฐานของการตีความในแตละ
เหตุการณ มีลกั ษณะใกลเคียงกัน
จากการวิเคราะหวัจนลีลาของการปราศรัยพบวา ใชการซ้ําคํามากที่สดุ รองลงมาคือ
การใชถอยคําสัมผัสคลองจอง แสดงใหเห็นวากลวิธีเชนนีเ้ ปนกลวิธีทใี่ ชโนมนาว ชักจูงใหผูฟงสนใจหรือ
เชื่อ เชนเดียวกับภาษาโฆษณาและภาษาหาเสียงที่เคยมีผูศึกษามาแลว
พิกุลกานต รุจิราภา (2537) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ :
การศึกษาแนวชาติพันธุว รรณนาแหงการสือ่ สาร” เพื่อวิเคราะหสถานการณสื่อสาร รวมทั้งพรรณนารูปแบบ
และองคประกอบของเหตุการณสื่อสารตางๆ ที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบวา ประกอบดวยเหตุการณ
สื่อสารทั้งสิ้น 15 เหตุการณ ซึ่งแตละเหตุการณมีการเกิดขึ้นเปนลําดับเรียงกันแบบตายตัว ดังนี้ การกลาว
เปดการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ การประกาศอุโบสถ การอาราธนาอุโบสถศีล การกลาวคํา
นมัสการโดยพุทธศาสนิกชน การกลาวถึง สรณคมน การสมทานอุโบสถศีล การบอกอานิสงสของศีล
การอาราธนาธรรม การกลาวถึงคํานมัสการโดยพระภิกษุองคเทศน การกลาวบทอุเทศ การเทศน การกลาว
คําอนุโมทนา การกลาวคําสาธุการ การประกาศตนเปนอุบาสกอุบาสิกา และการกลาวปดการแสดง
พระธรรมเทศนา
ณิศณัชชา เหลาตระกูล (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาสถานการณสื่อสารการ
สืบพยานคดีอาญาในศาลไทย ตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร” เพื่อวิเคราะหโครงสรางของ
สถานการณสอื่ สารวา ประกอบดวยเหตุการณสื่อสารใดบางและเรียงลําดับอยางไร รวมทั้งเพื่อพรรณนา
องคประกอบของแตละเหตุการณสื่อสารในสถานการณส่อื สารดังกลาว โดยเก็บขอมูลจากการบันทึก
การสืบพยานคดีอาญาในศาลจังหวัดนครปฐม จํานวน 6 คดี
ผลการวิจัยสรุปไดวา สถานการณสื่อสาร “การสืบพยานคดีอาญา” ประกอบดวย
เหตุการณสื่อสารทั้งหมด 8 เหตุการณ ไดแก เหตุการณสื่อสารการเปดการสืบพยาน การสาบานตน
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การถามขอมูลสวนตัวพยาน การซักถาม การถามคาน การถามติง การอานคําเบิกความ และการปด
การสืบพยาน โดยผูวิจัยใชวัตถุประสงคเปนเกณฑในการแยกเหตุการณสื่อสารออกจากกัน
จากการวิเคราะหองคประกอบของเหตุการณสื่อสารสรุปไดวา ผูรวมเหตุการณสื่อสาร
การสืบพยานประกอบดวยผูพิพากษา เจาของคดี ทนายฝายที่นําพยานเขาเบิกความ ทนายฝายตรงขาม
และพยานเปนฝายถามตอบ สวนผูพิพากษาที่ปรึกษา เจาหนาที่บัลลังก เจาหนาที่ราชทัณฑ จําเลย
และผูรวมฟงการสืบพยานคนอื่นๆ ไมมีบทบาทในการพูด สถานทีข่ องเหตุการณสื่อสารทั้งหมด คือ
หองพิจารณาคดีของศาล ซึ่งจัดแบงเปนสวนตางๆ แกผูรวมเหตุการณอยางชัดเจน คือ บัลลังกศาล
สําหรับผูพพิ ากษา คอกพยานสําหรับพยาน โตะประจําตําแหนงของทนายทั้ง 2 ฝาย และเจาหนาทีบ่ ัลลังก
และที่น่ังสําหรับเจาหนาที่ราชทัณฑ ผูตองขัง และผูรวมฟงการสืบพยานคนอื่นๆ เหตุการณสื่อสาร
การสืบพยานสามารถแบงออกเปน 5 ชนิด ไดแก การเปด การสาบาน การถามตอบ การสรุป และการปด
หัวขอหลักของการสืบพยานคือ การหาความจริงจากเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนคดีความ และวัตถุประสงคหลัก
คือ เพื่อใหรายละเอียดของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนคดีความ เนื้อหาหลักของการสื่อสารคือ การถามตอบ
เกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนคดีความของผูพิพากษา ทนายทั้ง 2 ฝาย และพยาน
ภาษาทีใ่ ชในการสื่อสารนั้นมีการใชภาษาไทยมาตรฐาน ศัพทกฎหมาย และอวัจนภาษาตางๆ ประกอบ
การสื่อสาร ดานการลําดับวัจนกรรม พบวา มีวัจนกรรมทีเ่ กิดขึ้นจํานวน 17 วัจนกรรม ไดแก สั่ง เคารพ
สาบาน อางอิง ถาม ตอบ เลาความ อธิบาย ตัดบท เตือน แยง เนนย้ํา ขออนุญาต ขอรอง ตอบรับ
ขอบคุณ และแจงใหทราบ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นสลับกันได โดยจากการวิเคราะหวัจนกรรม พบวา วัจนกรรม
แสดงความเคารพเปนวัจนกรรมที่เดนที่สุด ดานกฎการปฏิสัมพันธแบงออกเปนกฎทางพิธีกรรม กฎ
ในการกลาวขอความ และการถามตอบของผูรวมเหตุการณ ซึ่งสามารถนํามาตีความบรรทัดฐานไดวา
คนในสังคมไทยใหความสําคัญกับสถานภาพทางสังคมเปนอยางมาก
ปอรรัชม ยอดเณร (2544) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางพิธีกร และวิทยากร
รายการสุขภาพทางโทรทัศนในเชิงชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร” มีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการ
ผลิตและการกําหนดประเด็นในการนําเสนอ แบบแผนปฏิสัมพันธระหวางพิธีกรและวิทยากร และทัศนคติ
ของผูชมที่มตี อ รายการสุขภาพทางโทรทัศน โดยศึกษาจากรายการพลิกฟนสุขภาพคนเมืองและรายการ
วาไรตี้พลิกฟน สุขภาพ โดยใชแนวคิดเรือ่ งระบบการแพทยแผนไทยและการแพทยสมัยใหม ทฤษฎี
ชาติพันธุว รรณนาแหงการสือ่ สารของ เดลล ไฮมส และ ชาวิลล-ทรอยก แนวคิดเรื่องภาษาแสดงความสุภาพ
ของ บราวน และ เลวินสัน และแนวคิดเรื่องวาทกรรมกับการวิเคราะหวาทกรรมเปนแนวทางในการวิเคราะห
จากผลการวิจัยพบวา รายการพลิกฟนสุขภาพคนเมือง มีการกําหนดประเด็นในการนําเสนอโดยมุงเนน
เรื่องโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเฉพาะสวนมากที่สุด สวนรายการวาไรตี้พลิกฟนสุขภาพจะเนนการนําเสนอ
ในเรื่องการดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป
จากการปฏิสัมพันธระหวางพิธีกรและวิทยากรรวมรายการสุขภาพทางโทรทัศน สามารถ
แบงออกเปน 4 เหตุการณ ไดแก การกลาวเปดชวง การแนะนําวิทยากร การถามตอบ การกลาวปดชวง
โดยใชเกณฑตามการเปลี่ยนเนื้อหาการสื่อสารในการแยกเหตุการณสื่อสารออกจากกัน ดานการลําดับ
วัจนกรรมพบวา ประกอบดวย วัจนกรรมเกริ่นนํา วัจนกรรมแนะนําวิทยากร วัจนกรรมทักทาย วัจนกรรม
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เรียกขาน วัจนกรรมแจงใหทราบ วัจนกรรมอธิบาย วัจนกรรมย้ําเตือน วัจนกรรมสั่งการวัจนกรรมเลาความ
วัจนกรรมอางอิง วัจนกรรมขอบคุณ และวัจนกรรมเชิญชวน ทัศนคติของผูชมที่มีตอรายการ คือ ตองการ
ใหรายการสุขภาพทางโทรทัศน มีทั้งสาระและความสนุกสนานผสมกัน โดยผูชมจะเชื่อในสิ่งทีแ่ พทย
พูดมากกวาวิทยากรทั่วไป
สุธาสินี พลอยขาว (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “วัจนกรรมการแสดงความไมพอใจในกระดาน
สนทนาทางอินเทอรเน็ต” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปริบทการสื่อสารของการแสดงความไมพอใจ
ในกระดานสนทนาทางอินเทอรเน็ตตามกรอบทฤษฎีชาติพันธุว รรณนาแหงการสื่อสาร และศึกษากลวิธี
ในการแสดงความไมพอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอรเน็ต ซึ่งขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจากกระดาน
สนทนาของเว็บไซต 2 กลุม กลุมละ 100 ขอความ รวม 200 ขอความ แบงออกเปน การแสดง ความไมพอใจ
ดวยถอยคํา 2,290 ถอยคํา และการแสดงความไมพอใจดวยภาพ 101 ภาพ
จากการศึกษาพบวา ปริบทที่เกี่ยวของกับการแสดงความไมพอใจในกระดานสนทนา
ทางอินเทอรเน็ต คือ ปริบทการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต ปริบททางธุรกิจ และปริบททางวัฒนธรรมไทย
ผูวิจัยพบวา การแสดงความไมพอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอรเน็ตใหความสําคัญกับปริบทการสือ่ สาร
ผานอินเทอรเน็ตและปริบททางธุรกิจ สงผลใหผูสงสารกลาแสดงความไมพอใจดวยกลวิธีแบบตรงเทานั้น
10 กลวิธี และไมปรากฏการแสดงความไมพอใจดวยกลวิธีแบบออมเลย กลวิธีที่นาสนใจ ไดแก การบอก
ความรูสึกทางลบ การบริภาษ การขมขู การกลาวตัดสัมพันธ การกลาวแชง และการกลาว ทาทาย เพราะ
เปนการแสดงอารมณและความรูสกึ ไมพอใจออกมาตรงๆ กับการใชคาํ หยาบ ทั้งคําสรรพนาม คํากริยา
และคําลงทาย นอกจากนี้ ยังมีการใชรูปภาพ สัญลักษณแอสกี และสัญรูปเพื่อบอกความผิด บริภาษ
การบริการ และบอกความรูสึกทางลบของผูสงสารดวย
นอกจากนี้ การแสดงความไมพอใจในแตละขอความนั้น ถาเปนขอความที่มีถอยคํา
นอยผูสงสารจะใชกลวิธีการบริภาษอยางตรงไปตรงมา แตถาเปนขอความที่มีถอยคํามากขึ้น ผูสงสาร
จะใชกลวิธีหลายๆ กลวิธีรวมกัน โดยเนนที่กลวิธีการบอกความผิด การกลาวประจาน และการ
บริภาษการบริการ
จากผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ปริบทการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตและปริบททางธุรกิจ
มีความสําคัญตอการแสดงความไมพอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอรเน็ตอยางยิ่ง ในขณะทีป่ ริบท
ทางวัฒนธรรมของไทยที่ใหความสําคัญกับความเกรงใจ และการรักษาความสัมพันธ อันดีระหวางกัน
มีปรากฏนอยมาก จะปรากฏในกลวิธีการเสียดสีประชดประชันที่มิไดปรากฏรวมกับการใชคําหยาบ
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยสามารถนําไปใชเปนกรอบ
ความคิดและแนวทางในการวิเคราะหสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวบาน ตําบลสรางมิ่ง
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร วาประกอบดวยเหตุการณสื่อสารอะไรบาง มีการเรียงลําดับเหตุการณ
เปนอยางไร รวมทั้งวิเคราะหรูปแบบและองคประกอบของเหตุการณสื่อสารตางๆ โดยสังเกตจากลักษณะ
ของการใชวัจนกรรมสื่อสารระหวางบุคคลในทองถิ่น

บทที่ 3
สถานการณสื่อสาร “งานประเพณีบุญบั้งไฟ”
สถานการณสื่อสาร หมายถึง ปริบทของการใชภาษาเพือ่ การสื่อสารซึ่งประกอบดวยเหตุการณ
สื่อสารหลายเหตุการณ โดยสถานการณสื่อสารถือเปนหนวยที่ใหญที่สดุ ในการวิเคราะหชาติพันธุวรรณนา
แหงการสื่อสาร
ในบทนี้ผูวิจัยวิเคราะหสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร และลําดับของเหตุการณสื่อสาร

องคประกอบของสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ผูวิจัยวิเคราะหองคประกอบของสถานการณสื่อสาร งานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ ตําบลสรางมิ่ง
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยใชวัตถุประสงคของการสื่อสารเปนเกณฑในการแยกเหตุการณสื่อสาร
ตางๆ ออกจากกัน
จากการวิเคราะหขอมูลของสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบลสรางมิ่ง อําเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ผูวิจัยพบวา ประกอบดวยเหตุการณสื่อสาร ดังแสดงใน ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงการแยกเหตุการณสื่อสารในสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบลสรางมิ่ง
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ออกจากกันโดยใชวัตถุประสงคเปนเกณฑในการแยก
ลําดับที่ เหตุการณสื่อสาร

วัตถุประสงค

1

การแจงใหทราบ เพื่อแจงกําหนดการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

2

การประชุม

3

การฝกซอม
รําเซิ้ง

4

การเตรียม
อุปกรณ

เนื้อหา

แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัน/เวลาและสถานที่
ในการจัดงาน
เพื่อแบงหนาที่ในการทํางาน ปรึกษาหารือเพื่อแบงหนาที่
ตามความถนัดของแตละคน ตามความถนัดของแตละคน

เวลา/สถานที่

27 เม.ย. 2552
06.00 – 06.20 น.
ศาลารวมใจ
27 เม.ย. 2552
20.00 – 20.30 น.
ศาลารวมใจ
ฝกซอมการรําเซิ้งเพื่อใหเกิด สอนการรําเซิ้งและ
29 เม.ย. – 7 พ.ค.2552
ความพรอมเพรียงและ
ทําการฝกซอม เพื่อ
20.00 – 22.30 น.
สวยงาม
ความพรอมเพรียง
ศาลารวมใจ
เพื่อเตรียมอุปกรณประกอบ เตรียมอุปกรณตางๆ ที่ตอง 4 – 6 พ.ค. 2552
ขบวนเซิ้งบั้งไฟ เชน เสื้อผา ใชในงานประเพณีบุญบั้งไฟ 13.30 – 15.00 น.
ศาลารวมใจ
เครื่องแตงกาย อุปกรณ
ตกแตงขบวนเซิ้ง บั้งไฟเอ
เปนตน
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ตาราง 1 (ตอ)
ลําดับที่ เหตุการณสื่อสาร
5

6

7

8

9

การตกแตงขบวน
เซิ้งบั้งไฟ

วัตถุประสงค
เพื่อตกแตงบั้งไฟเอและรถ
ที่จะใชประกอบขบวนเซิ้ง
บั้งไฟ
เพื่อแจงใหผูรวมงานทราบ
วางานประเพณีบุญบั้งไฟ
กําลังจะเริ่มตนขึ้น
เพื่อแจงใหทราบวาการ
เฉลิมฉลองงานประเพณี
บุญบั้งไฟไดเริ่มขึ้นแลว

เนื้อหา
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
การทําและการซื้อบั้งไฟ

เวลา/สถานที่

7 พ.ค. 2552
10.00 – 16.00 น.
ศาลารวมใจ
การทักทาย
ทักทายผูรวมงาน
9 พ.ค. 2552
8.45 – 9.00 น.
โรงเรียนบานคึมยาว
การเปดงาน
กลาวถึงประวัติ
9 พ.ค. 2552
วัตถุประสงคของการจัดงาน 9.00 – 10.45 น.
และมอบเงินสนับสนุนการ โรงเรียนบานคึมยาว
จัดงาน
การแนะนํา
เพื่อแนะนําคณะกรรมการ แนะนํารายชื่อ
9 พ.ค. 2552
ในการตัดสินและบอก
คณะกรรมการและบอกบอก 10.50 -11.30 น.
เกณฑการใหคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
สนามโรงเรียนบานคึมยาว
กลาวถึงความคิด ความเชื่อ 9 พ.ค. 2552
การดําเนินงาน คือ เพื่อแสดงความสามารถ
การแสดงขบวน ทางดานการขับรองกาพย และคานิยมของชาวบาน
11.40 – 15.40 น.
เซิ้ง การรําเซิ้ง และใหผูชม
เซิ้งบั้งไฟของ
สนามโรงเรียนบานคึมยาว
ไดชมความสวยงามของ
หมูบานตางๆ
ขบวนเซิ้ง
ไดแก
- บานทาลาด
- บานคึมยาว 1
- บานคึมยาว 2
- บานโนนชาด
- บานโนนหาด
- บานสรางมิ่ง
- บานแสน
สําราญ
- บานหนองเซียง
โท
- บานโคกกอก
- บานหินเหล็กไฟ
- บานกุดเสถียร
- บานเหลาอาภรณ
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ตาราง 1 (ตอ)
ลําดับที่ เหตุการณสื่อสาร
10

การประกาศผล

11

การมอบรางวัล

12

การทักทาย

13

การเตรียมบั้งไฟ

14

การจุดบั้งไฟ

15

การปดงาน

วัตถุประสงค

เนื้อหา

เพื่อแจงการตัดสินการ
ประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟ
และมอบรางวัลใหแกผูชนะ
เพื่อมอบรางวัลแกขบวน
เซิ้งบั้งไฟที่ชนะเลิศ

แจงผลการตัดสิน และเชิญ
ชวนใหประชาชนเขารวมชม
การจุดบั้งไฟ
การมอบรางวัลและกลาวลา
ผูฟง

เวลา/สถานที่

9 พ.ค. 2552
16.00 – 16.30 น.
สนามโรงเรียนบานคึมยาว
9 พ.ค. 2552
16.30 – 17.00 น.
สนามโรงเรียนบานคึมยาว
เพื่อแจงวาการจุดบั้งไฟ
ทักทายผูรวมเหตุการณ
10 พ.ค. 2552
กําลังจะเริ่มตนขึ้น
แจงลําดับการจุดบั้งไฟ และ 13.00 – 13.30 น.
บอกเกณฑการตัดสินบั้งไฟ ดานทิศตะวันออก
วัดบานคึมยาว
เพื่อเตรียมบั้งไฟใหพรอม บอกรายละเอียดของ
10 พ.ค. 2552
กอนนําไปจุด
การลางบั้งไฟเพื่อเตรียม
13.00 – 15.00 น.
นําไปจุด
ดานทิศตะวันออก
วัดบานคึมยาว
เพื่อบูชาพญาแถนและสราง แจงรายชื่อผูสงบั้งไฟเขา
10 พ.ค. 2552
ความสนุกสนานใหแก
ประกวด แจงผลของการจุด 13.30 – 15.30 น.
ผูรวมงาน
บั้งไฟในแตละครั้ง
ดานทิศตะวันออก
วัดบานคึมยาว
เพื่อแจงวางานประเพณีบุญ แจงผลรางวัลของการจุด
10 พ.ค. 2552
บั้งไฟไดสิ้นสุดลงแลว
บั้งไฟและกลาวปดงาน
15.40 – 16.00 น.
ดานทิศตะวันออก
วัดบานคึมยาว

จากตาราง 1 การแสดงจํานวนเหตุการณสื่อสารในสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จํานวน 15 เหตุการณสอื่ สาร ซึ่งในแตละเหตุการณสื่อสาร
ผูวิจัยแยกความแตกตางของวัตถุประสงคในการสื่อสารเปนหลัก นอกจากนี้การเปลี่ยนเวลา-สถานที่
ในการสื่อสารก็เปนปจจัยหนึ่งในการแยกเหตุการณสื่อสารตางๆ ออกจากกัน
เหตุการณสื่อสารสวนที่ 1 ลําดับที่ 1 – 5 ไดแก การแจงใหทราบ การประชุม การฝกซอม
รําเซิ้ง การเตรียมอุปกรณ และการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟ เปนการเตรียมความพรอมเพื่อที่จะจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
เหตุการณสื่อสารสวนที่ 2 ลําดับที่ 6 – 11 ไดแก การทักทาย การเปดงาน การแนะนํา
การดําเนินงาน การประกาศผล และการมอบรางวัล เปนเหตุการณที่แสดงใหเห็นวาการเฉลิมฉลอง
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งานประเพณีบุญบั้งไฟไดเริม่ ตนขึน้ แลว นอกจากนีย้ ังสะทอนใหเห็นถึงความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิต
ของชาวบาน ตําบลสรางมิ่ง ไดอยางชัดเจนผานทางการสื่อสาร และการแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟ ซึ่ง
ความคิด ความเชื่อในสวนนี้จะนําไปสูการจุดบั้งไฟตอไป
เหตุการณสื่อสารสวนที่ 3 ลําดับที่ 12 – 15 ไดแก การทักทาย การเตรียมบั้งไฟ การจุด
บั้งไฟ และการปดงาน เปนบทสรุปของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เนื่องจากการจุดบั้งไฟนั้นชาวบาน
เชื่อวา เปนการบูชาพญาแถน และเพื่อใหฝนตกลงมากอนที่จะลงมือทําไรทาํ นาตอไป การจุดบั้งไฟนั้น
ถือวา เปนเหตุการณสําคัญที่ทําใหมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น

สรุปการวิเคราะหโครงสรางสถานการณสื่อสาร
จากการวิเคราะหสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร ที่ผูวิจัยไดนําเสนอในขางตนสรุปไดวา สถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟประกอบดวย
เหตุการณสื่อสาร 15 เหตุการณ เรียงลําดับเปนขั้นตอน แตละเหตุการณสื่อสาร มีขอบเขตที่ชัดเจน
โดยผูวิจัยใชวัตถุประสงคของการสื่อสารเปนเกณฑในการแยกเหตุการณส่ือสารตางๆ ออกจากกัน
เหตุการณสื่อสารตางๆ สามารถแบงออกเปน 3 สวนไดแก สวนที่ 1 คือ เหตุการณชวงเตรียมงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประกอบดวย การแจงใหทราบ การประชุม การฝกซอมรําเซิ้ง การเตรียมอุปกรณ
และการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟ สวนที่ 2 คือ เหตุการณชวงวันรวม ประกอบดวย การทักทาย การเปดงาน
การแนะนํา การดําเนินงาน การประกาศผล และการมอบรางวัล สวนที่ 3 คือ เหตุการณส่ือสาร
วันจุดบั้งไฟ ประกอบดวย การทักทาย การเตรียมบั้งไฟ การจุดบั้งไฟ และการปดงาน

บทที่ 4
เหตุการณสื่อสารในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จากผลการวิเคราะหสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุบั้งไฟของตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร โดยใชวตั ถุประสงคของการสือ่ สารเปนเกณฑในการแยกเหตุการณสื่อสารตางๆ ออกจากกัน
พบวา สามารถแบงเปน 3 สวน คือ เหตุการณสื่อสารชวงเตรียมงาน เหตุการณสื่อสารชวงวันรวมและ
เหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟ ซึ่งเหตุการณสื่อสารทั้ง 3 สวนนี้ประกอบดวยเหตุการณสื่อสารทั้งหมด
15 เหตุการณ ดังนี้
1. เหตุการณสื่อสารชวงเตรียมงาน ประกอบดวย
1.1 การแจงใหทราบ
1.2 การแบงหนาที่
1.3 การฝกซอมรําเซิ้ง
1.4 การเตรียมอุปกรณ
1.5 การตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟ
2. เหตุการณสื่อสารชวงวันรวม ประกอบดวย
2.1 การทักทาย
2.2 การเปดงาน
2.3 การแนะนํา
2.4 การดําเนินงาน
2.5 การประกาศผล
2.6 การมอบรางวัล
3. เหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟ ประกอบดวย
3.1 การทักทาย
3.2 การเตรียมบั้งไฟ
3.3 จุดบั้งไฟ
3.4 การปดงาน
การวิเคราะหเหตุการณสื่อสารตางๆ ทั้ง 15 เหตุการณขา งตน ผูวิจัยใชแนวทางการวิเคราะห
ของ ซาวิลล ทรอยค (Saville-Troike. 1982) เปนหลักในการวิเคราะห โดยจะวิเคราะหองคประกอบ
ทั้ง 10 ประการของเหตุการณสื่อสารแตละเหตุการณ ไดแก ชนิดของเหตุการณ หัวขอ วัตถุประสงค
เวลา-สถานที่ ผูรวมเหตุการณ รูปแบบของการสื่อสาร เนื้อหาของการสื่อสาร การลําดับวัจนกรรม กฎ
การปฏิสัมพันธ และบรรทัดฐานของการตีความ
จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหองคประกอบองเหตุการณสื่อสารตางๆ
ในสถานการณงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรตามลําดับ ดังนี้
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1. เหตุการณสื่อสารชวงเตรียมงาน
เหตุการณสื่อสารในชวงเตรียมงานครั้งนี้ผูวิจัยใชการเตรียมงานของบานหินเหล็กไฟ ตําบล
สรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เปนกรณีศกึ ษา โดยการเตรียมงานเกิดขึ้นในชวงวันที่ 27 เมษายน
ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 การเตรียมงานในบางชวงมักจะกระทําในชวงเวลากลางคืน เพราะ
เปนชวงทีว่ างจากการทํางาน เชน การประชุม การฝกซอมรําเซิ้ง เปนตน จากการเก็บขอมูลและการ
สัมภาษณชาวบาน พบวา เหตุการณชวงเตรียมงานประเพณีบุญบั้งไฟสามารถแบงออกเปน 5 เหตุการณ
ไดแก การแจงใหทราบ การประชุม การฝกซอมรําเซิ้ง การเตรียมอุปกรณ และการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟ
การวิเคราะหเหตุการณสื่อสารในชวงเตรียมงานนี้ผวู ิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห “สถานที”่
เพียงครั้งเดียว เพราะสถานที่ที่ใชในการเตรียมงานคือบานหินเหล็กไฟ
จากขอมูลผูวิจยั วิเคราะหองคประกอบ “สถานที่” ของเหตุการณสื่อสารชวงเตรียมงานได ดังนี้
สถานที่
บานหินเหล็กไฟ ตั้งอยูหมูท ี่ 2 ตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีครัวเรือน
อาศัยอยูจํานวน 84 ครัวเรือน จํานวนประชากรประมาณ 340 คน การเตรียมงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ของบานหินเหล็กไฟ ใชสถานที่ในการเตรียมงานคือ “ศาลารวมใจ” หรือที่ชาวบานเรียกกันวา “ศาลา
กลางบาน” ตั้งอยูบริเวณใจกลางของหมูบ าน ตัวศาลามีลกั ษณะโลง กวาง พื้นของศาลาเปนพื้นปูนซีเมนต
เพื่อใหชาวบานนั่งเมื่อมีการประชุม มีเวทีที่ทําขึ้นจากปูนซีเมนตอยูทางดานหนา สูงประมาณ 60 เซนติเมตร
รอบๆ ตัวศาลาฉาบดวยปูนซีเมนตสูงประมาณ 120 เซนติเมตร ดานขวาของเวทีมีเครื่องขยายเสียง
1 เครื่อง พรอมไมโครโฟน 1 ตัว เพื่อประกาศขาวสารตางๆ ใหชาวบานไดรับรู ดานหลังของศาลา
แบงเปนหอง 1 หอง สําหรับใชเปนสหกรณรานคาประจําหมูบาน นอกจากนี้ตวั ศาลายังติดกับถนนลาดยาง
ที่ตัดผานหมูบาน โดยในเวลากลางคืน มักไมคอยมียานพาหนะผานไปมามากนัก ชาวบานจึงใชเปน
สถานที่ในการฝกซอมรําเซิ้งเนื่องจากมีเนื้อที่กวาง มีแสงสวางจากเสาไฟฟาและอยูในใจกลางของหมูบาน
จึงคอนขางมีความสะดวกในการนัดหมาย นอกจากนีย้ ังใชเปนสถานทีใ่ นการประชุม การจัดเตรียมอุปกรณ
ตางๆ รวมทั้งการตกแตงขบวนบั้งไฟก็ใชศาลารวมใจในการจัดทําเชนเดียวกัน
ในหัวขอตอไป ผูวิจัยจะวิเคราะหองคประกอบของเหตุการณสื่อสารในชวงเตรียมงาน ซึ่ง
ประกอบดวย การแจงใหทราบ การประชุม การฝกซอมรําเซิ้ง การเตรียมอุปกรณ และการตกแตง
ขบวนเซิ้งบั้งไฟ ตามลําดับ
1.1 เหตุการณสื่อสารการแจงใหทราบ
เหตุการณสื่อสารการแจงใหทราบ เปนการแจงรายละเอียดตางๆ ของการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟใหชาวบานทราบ มีองคประกอบ ดังนี้
1.1.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการแจงใหทราบนี้ จัดเปนเหตุการณสื่อสาร
ประเภท “การแจงใหทราบ”
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1.1.2 หัวขอ หัวขอของเหตุการณสื่อสารการแจงใหทราบนี้ คือ แจงรายละเอียดตางๆ
และนัดหมายการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของตําบลสรางมิ่งให
ชาวบานทราบ
1.1.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อสารการแจงใหทราบมีวตั ถุประสงค เพือ่ ประกาศให
ชาวบานทราบวางานประเพณีบุญบั้งไฟประจําปของตําบลสรางมิ่งกําลังจะเริ่มตนขึ้น
1.1.4 เวลา-สถานที่ เหตุการณสื่อสาร การแจงใหทราบเกิดขึ้นที่บานหินเหล็กไฟ ใน
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 06.30 น. เปนระยะเวลา 11 วัน กอนวันงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ของตําบลสรางมิ่ง โดยการแจงใหทราบนี้ เปนการประกาศเสียงตามสายของ นายอนงค ไชยรักษ ใช
เวลาในการแจงใหทราบประมาณ 10 นาที โดยในชวงระยะเวลาของการแจงใหทราบนั้นเปนชวงเวลา
ที่ชาวบานสวนใหญยังทําภารกิจอยูในหมูบานและยังไมออกไปทําไรทํานา
1.1.5 ผูรวมเหตุการณ ผูรวมเหตุการณของเหตุการณสื่อสารการแจงใหทราบประกอบดวย
นายอนงค ไชยรักษ ทําหนาที่ประกาศแจงใหชาวบานทราบเกี่ยวกับนัดหมายการประชุม รวมทั้งการบอก
รายละเอียดของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และชาวบานในหมูบานหินเหล็กไฟ คือ ผูฟง
1.1.6 รูปแบบการสือ่ สาร ในเหตุการณสื่อสารแจงใหทราบนี้ ปรากฏการใชรูปแบบการสื่อสาร
ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยในรูปแบบของวัจนภาษา ผูประกาศเสียงตามสายใชภาษาถิ่นอีสาน
ในการสื่อสาร เนื่องจากเปนภาษาพื้นบานและสามารถเขาใจไดโดยทั่วกัน นอกจากนี้ยังมีการใชอวัจนภาษา
โดยการใชทาทางประกอบคําพูดเปนระยะๆ เชน ผูประกาศแจงใหทราบยกมือสวัสดีเมื่อกลาวทักทาย
ชาวบานวา “กราบสวัสดีพอ แมพี่นองบานเฮา...” แมวาจะไมสามารถมองเห็นชาวบานทุกคนที่กําลังอยู
ในบานเรือนของตนเอง แตผูประกาศแจงใหทราบก็ยังยกมือขึ้นสวัสดี ทั้งนี้แสดงใหเห็นถึงความเคารพ
และนอบนอมตอผูฟงทั้งตอหนาและลับหลัง
1.1.7 เนื้อหาของการสื่อสาร จากการวิเคราะหพบวาเนื้อหาของการสื่อสารในเหตุการณ
สื่อสารการแจงใหทราบประกอบดวย การแจงใหทราบเกี่ยวกับวันและสถานที่ในการจัดงาน การแจง
ใหทราบเกีย่ วกับงบประมาณของหมูบา นในการจัดงาน การชักชวนใหชาวบานมีสว นรวมในการเตรียม
งานประเพณีบุญบั้งไฟ และการนัดหมายการประชุม ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียด ดังนี้
1.1.7.1 การแจงใหทราบเกี่ยวกับวันและสถานที่ในการจัดงาน คือกลาววา
“พอแมพี่นองครับงานบุญบั้งไฟประจําปของเฮากะใกลเขามาแลวนะครับ กะคือ
วันที่ 9 ฮอดวันที่ 10 พฤษภานี้ กะเดือนหนานี่แลวเนาะ”
1.1.7.2 การแจงใหทราบเกี่ยวกับงบประมาณของหมูบานในการจัดงาน คือกลาววา
“งานบุญบัง้ ไฟปนี้ตําบลสรางมิ่งเฮากะไดงบประมาณในการจัดงานจากองคการ
บริหารสวนตําบลสรางมิ่งหมูบานละ 15,000 เนาะพี่นอง สวนในการแขงขันนั้นทุกหมูบานกะสิไดเงิน
บํารุงทีมธอกันคือหมูบานละ 15,000 แตหมูบานไดคั่นแขงชนะกะสิไดถวยรางวัลกับเกียรติบตั รเพิ่ม
เขามา”
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1.1.7.3 การชักชวนใหชาวบานมีสวนรวมในการเตรียมงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อ
แสดงความสามัคคีและเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เชน กลาววา
“อยากใหพี่นองเสียสละเวลาสวนโตแหนจกั หนอยเพื่อใหงานบานเฮามันออกมา
ดีเนาะ งานมันบไดมีอยูซูมื้อปหนึ่งเฮามีเที่ยเดียวธอนั่นเดะ”
1.1.7.4 การนัดหมายการประชุม เปนการนัดหมายใหชาวบานเขารวมการประชุม
เพื่อแจงรายละเอียดตางๆ คือกลาววา
“มื้อแลงนะครับหลังจากพอแมพี่นองเสร็จจากภารกิจแลว ผูใหญบานเพิ่นกะสิ
เอิ้นมาประชุมเนาะกะเรื่องงานบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่งเฮานี่หละ เพิ่นสินัดแนะเรื่องงานตางๆ ใหพี่นอง
ไดรับทราบกันเนาะ กะประมาณ 2 ทุมกวาๆ พูนหละ อยาลืมเดอพี่นอง ประมาณ 2 ทุม”
1.1.8 การลําดับวัจนกรรม จากขอมูลเหตุการณสื่อสารการแจงใหทราบพบวา ลําดับ
วัจนกรรมที่เกิดขึ้น ไดแก การทักทาย การแจงใหทราบ การขอรอง การเรียกขาน การอวยพร และ
การลา ลําดับวัจนกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ สามารถเกิดสลับกันไปมาได ขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดใน
ขณะนั้นวา ตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง อธิบายไดดังนี้ ดังนี้
1.1.8.1 การทักทาย เกิดขึ้นเมื่อผูประกาศใชเสียงตามสาย แจงใหผูฟงทราบ เปน
ครั้งแรกในวันนั้น โดยประกาศยกมือกลาวสวัสดี พรอมกลาวทักทายผูฟงวา “กราบสวัสดีพอแมพี่นอง
บานเฮา...”
1.1.8.2 การแจงใหทราบ เปนการบอกรายละเอียดตางๆ ของการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟใหชาวบานทราบ เชน
“...งานบุญบั้งไฟประจําปของเฮากะใกลเขามาแลวนะครับ กะคือวันที่ 9 ฮอด
วันที่ 10 พฤษภานี้ กะเดือนหนานี่แลวเนาะอีกอาทิตยกวาๆ แลวเนาะพอแมพี่นอง…”
“…งานบุญบั้งไฟปนี้ตําบลสรางมิ่งเฮากะไดงบประมาณในการจัดงานจากองคการ
บริหารสวนตําบลสรางมิ่งหมูบานละ 15,000 เนาะพี่นอง สวนในการแขงขันนั้นทุกหมูบานกะสิไดเงิน
บํารุงทีมธอกันคือหมูบานละ 15,000 แตหมูบานไดคั่นแขงชนะกะสิไดถวยรางวัลกับเกียรติบตั รเพิ่ม
เขามา กะแจงใหพี่นองบานเฮาไดทราบโดยทั่วกันเนาะ...”
1.1.8.3 การขอรอง โดยปรากฏคําวา “ขอให,อยากให” ในเนื้อหาของการแจงใหทราบ
ซึ่งผูพูดใชเพื่อขอรองใหผูฟงปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนตองการ เชน
“...ผมกะอยากใหพี่นองบานเฮาไดมีสวนรวม สวนชวยเหลือใหงานบุญบานเฮา
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเนาะ กะขอใหพี่นองซอยกันคนละไมคนละมือนะครับ ไผมีหนาที่เฮ็ดอีหยังกะ
ขอใหเฮ็ดกันเต็มที่นะครับเพราะวางานนี้ปหนึ่งมีเที่ยเดียว...”
“...อยากใหพี่นองเสียสละเวลาสวนโตแหนจกั หนอยเพื่อใหงานบานเฮามันออกมา
ดีเนาะ...”
1.1.8.4 การเรียกขาน คือ คําที่ผูพูดใชเรียกผูฟงขณะการแจงใหทราบเพื่อแสดง
ความเปนกันเองและใหผูฟงสนใจในสิ่งที่ผูพูดไดพูดออกไป ไดแกคําวา พี่นองบานเฮา พอแมพี่นอง
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บานเฮา พี่นอง นอกจากนี้ ผูพูดยังใชคําเรียกขานผูฟงและตนเองโดยรวมวา “เฮา” เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับชาวบานและแสดงใหเห็นถึงความเปนกันเองของผูพูดและผูฟง
1.1.8.5 การอวยพร เปนการแสดงถึงความปรารถนาดีและหวงใยผูฟงคือ จะอวยพร
เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพรางกาย ดังนี้
“...มื้อนี้กะขอใหพี่นองโชคดี มีสุขภาพแข็งแรงกันถวนหนา...”
1.1.8.6 การลา เปนการแสดงใหวาการประกาศแจงใหทราบไดจบลงแลว เห็นได
จากการกลาววาคําวา “จบ สวัสดี” ดังตัวอยาง
“...สําหรับมื้อนี้ผมกะขอจบเสียงตามสายไวธอนี้กอนนะครับ สวัสดีครับ”
1.1.9 กฎการปฏิสัมพันธ ในเหตุการณสื่อสารการแจงใหทราบ ผูวิจัยไดวิเคราะหตาม
การแสดงออกและปฏิสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟง โดยแยกวิเคราะหเปนหัวขอ ดังนี้
1.1.9.1 การแสดงออกของผูพูดที่มีตอผูฟง พบวา ผูพูดใชภาษาที่แสดงถึงความ
เปนกันเองกับผูฟงโดยการใชคําเรียกขานผูฟงวา พอแมพี่นอง พี่นอง เปนตน ในขณะที่แจงใหทราบ
ผูพูดจะออกมายืนบริเวณดานหนาของศาลารวมใจและมองออกไปรอบๆ หมูบาน เพื่อแสดงใหเห็นวา
ผูพูดนั้นไดประกาศใหชาวบานทุกคนทราบโดยทั่วกัน
1.1.9.2 การแสดงออกของผูฟงที่มีตอผูพูด จากขอมูลพบวา ผูฟ งจะฟงผูพูดอยูที่
บานของตนเองพรอมกับทําภารกิจสวนตัวไปดวย และมีการหยุดทําภารกิจเปนระยะๆ เพื่อตั้งใจฟง
สิ่งที่ผูพูดตองการจะไดแจงใหทราบ
1.1.9.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูพดู และผูฟง พบวา ผูพูดจะยืนผูอยูที่ศาลารวมใจ
และใชเสียงตามสายสื่อสารไปยังผูฟงในหมูบาน สวนผูฟงนั้นพบวาจะหยุดฟงผูพูดเปนระยะๆ
1.1.10 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลเหตุการณสื่อสารการแจงใหทราบสามารถ
วิเคราะหองคประกอบดานบรรทัดฐานของการตีความไดวา การที่ผูพูดใชคําเรียกขานแบบลําดับเครือญาติ
กับผูฟง เชน พอแมพี่นอง พี่นอง เปนตน ถือเปนการสรางความสนิทสนมและเปนกันเองกับผูฟ ง ดังที่
เจิม ชุมเกตุ (2525: 75) กลาววา สังคมของไทยเปนสังคมที่ตั้งอยูบนรากฐานของครอบครัวและญาติ
พี่นอง นอกจากจะนับถือกันทางเครือญาติแลว คนในสังคมยังมีการสรางเครือญาติ ซึ่งเกิดจากความ
สนิทสนมทางสังคมไดอีกดวย เชน การใชคําเรียกญาติที่สนิทกันทางสังคมวา พี่ ปา นา อา ปู ยา ตา
ยาย เปนตน ซึ่งระบบเครือญาตินี้สามารถสรางความอบอุนใจใหแกคนไทยไดเปนอยางดี
1.2 เหตุการณสื่อสารการประชุม
1.2.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการประชุมจัดเปนเหตุการณสื่อสารประเภท
“การประชุม”
1.2.2 หัวขอ หัวขอของเหตุการณสื่อสารการประชุมคือ การบอกเนื้อหาของเตรียมงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
1.2.3 วัตถุปะสงค เหตุการณสื่อสารการประชุมมีวัตถุประสงค เพื่อแจงรายละเอียดใน
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และแบงหนาที่ตามความถนัดของชาวบาน
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1.2.4 ผูรวมเหตุการณ ผูรวมเหตุการณในการประชุม ประกอบดวย
ผูใหญบาน คือ นายพล ทุมโมง ทําหนาที่บอกรายละเอียดของการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟใหชาวบานรับทราบ รวมทั้งแบงหนาที่ในการเตรียมงานใหชาวบาน
ผูชวยผูใหญบา น คือ นายจันทร กินรีวงค ทําหนาที่จดรายละเอียดของการประชุม
ชาวบานหินเหล็กไฟ ทําหนาที่เขารวมประชุม เพื่อรับทราบรายละเอียดของการจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
1.2.5 เวลา-สถานที่ เหตุการณสื่อสารการประชุมเริ่มขึ้นในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552
ชวงเวลา 20.00 – 21.15 น. สถานที่ในการประชุม คือ ศาลารวมใจ
1.2.6 รูปแบบการสื่อสาร จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการประชุมพบวารูปแบบ
ของการประชุมเปนไปแบบไมเครงครัดและไมเปนทางการมากนัก สวนภาษาที่ใชในการสื่อสารนั้นพบ
ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยผูใหญบานใชภาษาถิ่นอีสานในการสื่อสารกับชาวบาน รวมทั้งมีการใช
อวัจนภาษาโดยการเนนเสียงหรือหยุดพูดเปนระยะเพื่อใหชาวบานมีปฏิกิริยาโตตอบ นอกจากนี้ยังพบวา
มีการใชทาทางประกอบคําพูด เชน ยกมือ ชี้มือ เปนตน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
“...เริ่มจากอีหยังกอนนอพี่นอง เอาจั่งซี่เนาะเอาพวกนางรํานางเซิ้งกอน ใหเจาเนาะ
มวน (ชี้มือ) เปนผูจัดการกับผูซอยจัน...”
“...อั่นเรื่องเสื้อผานางรํานี่ผมสิใหเมียผูซอยจัดการเนาะ มวนเนาะ ทั้งของนางรําทั้ง
ของกินรีนั่น หละหรือวาสิตัดชุดใหม มันแพงเดะ (เนนเสียง) วาจั่งไดละ (หยุดพูด) (ชาวบานสายหนา)
บเนาะ”
“...ตอไปผมสิบอกเกณฑการใหคะแนนคณะเซิ้งบั้งไฟใหไดฮูกันกอน มันกะคือซูป
นั่นหละแตผมสิย้ําใหฟงอีกเทื่อหนึ่งเนาะกันลืม เกณฑการใหคะแนนกะประกอบดวย (ยกกระดาษขึน้ ดู)”
นอกจากนี้ยังพบวา ผูใหญบานจะมองชาวบานโดยทั่วถึง ไมมองเพียงจุดใดจุดหนึ่ง
เพื่อแสดงใหเห็นวา พูดกับชาวบานทุกคน สวนชาวบานนั้นจะนั่งฟงเงียบๆ ไมคอยมีการแสดงความคิดเห็น
หรือขอโตแยง
1.2.7 เนื้อหาของการสื่อสาร เนื้อหาของการสื่อสารการประชุมเปนการบอกรายละเอียด
ของการจัดงาน บอกเกณฑการใหคะแนนสําหรับขบวนเซิ้งบั้งไฟ การแบงหนาที่ตางๆ ในการเตรียมงาน
ใหชาวบานรับผิดชอบ และการนัดแนะฝกซอมรําเซิ้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.2.7.1 การบอกรายกําหนดการของการจัดงาน มีดังนี้
“ชวงไปโฮมกันนี่กะประมาณ 2 โมง เคิงเดอ คั่นไปกันครบซูบานแลวจากนั้น
ประมาณ 3 โมงเคิงกะจะทําการเปดงานโดยทาน สส.พิกิฏ ศรีชนะ กะบโดนเนอะประมาณ 4 โมงเพิ่น
กะสิเริ่มปลอยขบวนเซิ้ง คั่นบซั่นมันสิค่ํากอน ละกะเขาสิไปตัดสินกันอยูวัดนะครับ ผมคาดวากั่วสิเซิ้ง
แลวซูบานกะประมาณบาย 3 พูนหละ ซั่วสิรวมคะแนน ซั่วสิประกาศผลกะ 4 โมงเติ่นๆ พูนหละ...สวน
ในวันที่2 นะครับ มื้อนี้กะเปนมื้อจูดเนาะพี่นองเห็นวาทานนายกฯ เพิ่นหาบั้งไฟแสนมาใหเบิ่งกันหลาย
บั้งอยูนะครับ พระฉันเพลแลวพูนละเพิ่จั่งสิเริ่มจูด”
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1.2.7.2 การบอกเกณฑการใหคะแนนสําหรับขบวนเซิ้งบั้งไฟ มีรายละเอียด ดังนี้
“ตอไปผมสิบอกเกณฑการใหคะแนนคณะเซิ้งบั้งไฟใหไดฮูกันกอน มันกะคือซู
ปนั่นหละแตผมสิย้ําใหฟงอีกเทื่อหนึ่งเนาะกันลืม เกณฑการใหคะแนนกะประกอบดวย (ยกกระดาษขึ้นดู)
1) การแตงกาย เออ การแตงกายตามประเพณี 15 คะแนน 2) กลอนเซิ้งหรือวาตนเสียง มีความไพเราะ
รองบเพี้ยน ไปพรอมกลอง 15 คะแนน บานเฮากะมีอยูแลวเนอะผูรองกาพย แมบานผมเอง (หัวเราะ)
3) จํานวนนางรําหามต่ํากั่ว 20 คน อั่นหลายกั่วนั่นกะบเกี่ยงนะครับ แฮงดี อา จํานวนนางรํานี่เพิ่นให
10 คะแนนนะครับ 4) ดนตรีพื้นเมืองหรือกลองยาวนะครับพี่นอง มีลีลาดีเสียงมวน มีความพรอมเพรียง
ในการตี เพิ่นให 10 คะแนน ละกะ 5) การรักษาเวลาในการแสดง 15 นาที หามเกินกวานี้นะครับ 10
คะแนน 6) ความพรอมเพรียงในการแสดงรําเซิ้ง 20 คะแนน สุดทายรีวิวประกอบแตละคณะแลวแต
บานไดสิเฮ็ดเนาะ เปนเงาะ เปนรจนา หรือจั่งไดกะไดเพิ่นกะให 20 คะแนน ทั้งเบิดกะรวมเปน 100
คะแนนนะครับ กะประกาศใหทราบโดยทั่วกันเนาะ”
1.2.7.3 การแบงหนาทีต่ างๆ ในการเตรียมงานใหชาวบานรับผิดชอบ มีทั้งการจัดหา
คณะกลองยาว การฝกซอมของผูรํา การเตรียมอุปกรณตางๆ การทําการแสดงประกอบขบวนเซิง้ บั้งไฟ
คัดเลือกผูแสดงประกอบขบวนเซิ้งบั้งไฟมีรายละเอียด ดังนี้
“...เอาจั่งซี่เนาะเอาพวกนางรํานางเซิ้งกอน ใหเจาเนาะมวน (ชี้มือ) เปนผูจัดการ
กับผูซอยจัน เจาเคยเฮ็ดอยูคูปกะไปเอิ้นผูเพิ่นเคยเซิ้งมาซอมนํากัน ไผอยากสิเซิ้งกะพากันไปซอมได
เดอ เจาสองคนเปนผูจัดการเรื่องหาคณะกลองยาวนําเดอวาสิเอาบานไดมาตีกลองให...”
“...ตอไปนะครับกะเปนฝายจัดอุปกรณ ปกลายอุปกรณบงั้ ไฟของเฮากะเก็บเอาไว
ในวัดนะครับ เบิดทุกอยางนั่นหละ ทั้งบั้งไฟเอ เสื้อผา ของประกอบรีววิ กะหลายอยางอยู คั่นสิเอาอีหยัง
กะไปเอากุญแจไขเอา กุญแจอยูกับปูเฒาเดอ อั่นเรื่องเสื้อผานางรํานี่ผมสิใหเมียผูซอยจัดการเนาะ...”
“...เวาเถิงเรื่องแตงหนาไผสิเปนผูแตงละ ใหสาวตื๋อกับจิราวรรณเบอะ แพรวพราว
สิมาซอนนําอยูเบาะ ออ มาอยูเนาะ...”
“...บั้งไฟโบราณนั่นหละเฮาตองเฮ็ดกันเอง มันกะมีอันเกาอยู อา เฮากะเอา เอา
มาตกแตงใหมใหมันงามๆ ทาสีหัวพญานาคใหม ตัดลายกระดาษติดบั้งไฟธอนั้นกะไดอันใหมแลว ละ
กะเอาขึ้นรถ อาว เอารถไผละบาน รถบักหมื่อมันกะขายซื้อใหมแลว เอาคันเกาๆ กะได ไผสิเสียสละ
นอบาน เฮือนผมกะบมีดอกรถใหญนั่นมีแตรถอีฮางคั่นมีผมสิใหไปเลยบคิดเงิน (หัวเราะ) เอารถพอ
ใหญปเบาะ เพิ่นสิใหอีหลีบอ ใหอยูเนาะ คั่นซั่นตกลงเอารถพอใหญปเปนรถบั้งไฟโบราณ พอใหญโจม
วาเพิ่นสิใหรถเพิ่นเปนรถผาแดงวาซั่น โอย ขอบคุณหลายๆ เดอพอใหญ เดี๋ยวเรื่องรถเอนี่ผม อบต.หลัด
ผูซอยนพ พอใหญป ละกะพอใหญโจมสิจัดการเองเนาะ...”
“...ใหอีนางนุชกับอียุยถือพานดอกไม อั่นใหอีออยกับอีนุยถือรูป บักไนกับบัก
จอยกะใหมันถือธง ละกะสาวลุยถือปายบานเฮาวาซั่น อั่น (หยุด) รีวิวบานเฮาปนพี้ อใหญบรรณเพิ่น
อาสามาเปนเงาะให อายดลเพิ่นอยากเปนรจนากะใหเพิน่ เนาะหรือวาไผอยากเปนแทนหื๋อ อยาแยงเพิ่น
เดะวาซั่น (หัวเราะ) ผูแตงโตเปนลิงนี่พอใหญเขียวเพิ่นกะจองแลว กะมีธอนี้หละ เดี๋ยวๆ ลืม ผาแดง
กับนางไอขอยสิใหเชอรี่กับบักซายเปนคือเกาเดอ...”
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1.2.7.4 การนัดแนะเวลา-สถานทีใ่ นการฝกซอมรําเซิ้ง มีรายละเอียด ดังนี้
“…สิซอมอยูศาลากลางบานนี่หละวาซั่น มันจั่งกวาง พวกกลองยาวเพิน่ สิมาซอม
ใหโดนอยู…”
“...นางเซิ้งๆ พวกกลองยาวเพิ่นนัดมื้อวันที่ 3 เดอ เคาสิมาซอมใหประมาณ 2 ทุม
วาซั่น...”
1.2.8 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการประชุม พบวา ลําดับ
วัจนกรรมที่เกิดขึ้น ไดแก การเรียกขาน การเลาความ การขอรอง การสั่ง การแจงใหทราบ การถาม
การตอบ การแสดงความคิดเห็น การหยอกลอ การเนนย้ํา การขอบคุณ และการลา ซึ่งลําดับวันกรรม
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ สามารถเกิดสลับกันไปมาได ขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวา ตองการแสดง
เจตนาใดไปยังผูฟง อธิบายได ดังนี้
1.2.8.1 การเรียกขาน เปนวัจนกรรมที่ผูพูดมีเจตนาที่จะเรียกใหผูฟงสนใจในขอความ
ที่กลาว และแสดงความเปนกันเองกับผูฟง เชน ใชคําวา พอแมพี่นอง พี่นอง และการเรียกชื่อผูฟง
1.2.8.2 การเลาความ เปนวัจนกรรมที่ผูพูดเจตนาที่จะเลาเรื่องหรือบอกเรื่องที่เคย
เกิดขึ้นมาแลวในอดีตใหผูฟงทราบ เชน
“...กะตามที่พอใหญนงคไดแจงไปมื้อเชาเนาะวาตําบลสรางมิ่งเฮาสิจัดงานบุญ
บั้งไฟ...”
1.2.8.3 การขอรอง เปนวัจนกรรมที่ผูพูดมีเจตนาที่จะใหผูฟงกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให
โดยปรากฏคําวา “ชวย, ขอ” เชน
“…เออ จันซอยจดไวนําเดอวาไผเฮ็ดอีหยัง มันจั่งนําถืก…”
“…กะขอความรวมมือนําเดอซอยกันซอมใหพรอมเพรียงกัน…”
1.2.8.4 การสั่ง เปนวัจนกรรมที่ผูพูดมีตําแหนงสูงกวาแสดงเจตนาที่จะใหผูฟงกระทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งใหที่ตนเองตองการ เชน
“...อยาโสกันหลายฟงกันแนคราวเดียวนึง...”
“...เงียบๆ แหนพี่นองจั๊กสิโสอีหยังกัน ปานบไดเคยเห็นกันเนาะอยูบานเดียวกัน
คั่กๆ กะดาย...”
1.2.8.5 การแจงใหทราบ เปนวัจนกรรมที่ผูพูดมีเจตนาที่จะแจงรายละเอียดตางๆ ให
ผูฟงทราบ เชน
“...ชวงไปโฮมกันนี่กะประมาณ 2 โมงเคิงเดอ คั่นไปกันครบซูบานแลวจากนั้น
ประมาณ 3 โมงเคิงกะจะทําการเปดงานโดยทาน สส.พิกิฏ ศรีชนะ กะบโดนเนอะประมาณ 4 โมงเพิ่น
กะสิเริ่มปลอยขบวนเซิ้ง คั่นบซั่นมันสิค่ํากอน ละกะเขาสิไปตัดสินกันอยูวัดนะครับ...”
“...นางเซิ้งๆ พวกกลองยาวเพิ่นนัดมื้อวันที่ 3 เดอ เคาสิมาซอมใหประมาณ 2 ทุม
วาซั่น ไผติดธุระทางไดกะฟาวเฮ็ดฟาวกลับมาใหมันทันเดอนางเซิ้ง...”
“…ปนี่ทางนายกฯ เพิ่นฝากบอกมาวา มีเงินใหนําเปนเงินขวัญถุงนี่หละ เออ
รางวัลที่ 1 กะ 1,500 บาท ที่ 2 กะ 1,000 ที่ 3 กะ 500 บาทวาซั่น…”
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1.2.8.6 การถาม เปนวัจนกรรมที่ผูพูดตองการคําตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผูฟง
ซึ่งอาจเปนเรื่องที่ผูพูดไมมีขอมูลในเรื่องนั้นๆ หรือทราบขอมูลอยูแลวแตตองการความแนชัดจากผูฟง
อีกครั้ง เชน
“ผูใหญบาน: อั่นหมองซอมนั่นสิซอมอยูกลางบานหรือไผสิเสนออีหยังบ สิซอม
หมองอื่นอยูเบาะ”
1.2.8.7 การตอบ เปนวัจนกรรมที่ผูฟงมีเจตนาที่จะตอบคําถามที่ผูพูดถาม เชน
“มวน: เคาวาสิซอมอยูศาลากลางบานนี่หละวาซั่น มันจั่งกวาง พวกกลองยาว
เพิ่นสิมาซอมใหโดนอยู”
1.2.8.8 การแสดงความคิดเห็น เปนวัจนกรรมที่ผพู ูดมีเจตนาทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น
ของตนเองใหผูฟงทราบ เชน
“…ชวงกลองเพิ่นบทันมาผมวาซอมกับแผน CD เอากอนเดี๋ยวมันสิบทันมื้องาน
มันสิจําทากันบไดเนาะ…”
“…เกือบลืมผูสิถือปาย ถือธง ถือรูป ผมวาใหพวกเยาวชนถือเนาะ…”
1.2.8.9 การหยอกลอ เปนวัจนกรรมที่ผูพูดมีเจตนาที่จะสรางความสนุกสนานดวย
การกลาวหยอกลอผูรวมเหตุการณเปนระยะๆ เชน
“...รีวิวบานเฮาปนี้พอใหญบรรณเพิ่นอาสามาเปนเงาะให อายดลเพิ่นอยากเปน
รจนากะใหเพิ่นเนาะหรือวาไผอยากเปนแทนหื๋อ อยาแยงเพิ่นเดะวาซั่น (หัวเราะ)...”
“...คั่นซั่นผมกะบรบกวนเวลาพักผอนของพี่นองละหละ ลางคนกะติดหนังฟาว
ไปเบิ่งหนังคือชาคักแทวาซั่น (หัวเราะ)...”
1.2.8.10 การเนนย้ํา เปนวัจนกรรมที่ผูพูดมีเจตนาที่จะเนนย้ําขอความที่กลาวเพื่อ
เตือนผูฟงอีกครั้ง เชน
“นางเซิ้งๆ พวกกลองยาวเพิ่นนัดมื้อวันที่ 3 เดอ เคาสิมาซอมใหประมาณ 2 ทุม
วาซั่น...พวกนางเซิ้งอยาลืมเดอมื้ออื่น 2 ทุม ไปรวมกันอยูเฮือนพอใหญไส…”
1.2.8.11 การขอบคุณ เปนวัจนกรรมที่ผูพูดมีเจตนาที่จะขอบคุณเมื่อมีผูกระทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให เชน
“...พอใหญโจมวาเพิ่นสิใหรถเพิ่นเปนรถผาแดงวาซั่น โอย ขอบคุณหลายๆ เดอ
พอใหญ...”
1.2.8.12 การลา เปนวัจนกรรมสุดทายที่พบในเหตุการณสื่อสารการประชุม ซึ่งผูพูด
มีเจตนาเพื่อบอกใหผูฟงทราบวา การประชุมไดสิ้นสุดลงแลว คือ
“...เอาเปนวาผมขอจบการประชุมธอนีล้ ะ เนาะ สิไดกลับเมือเฮือนเมือชานกัน
มันเดิกแลว พวกนางเซิ้งอยาลืมเดอมื้ออื่น 2 ทุม ไปรวมกันอยูเฮือนพอใหญไส เอา แยกยายกันตัว่ บาน
เชิญครับพี่นอง...”
1.2.9 กฎการปฏิสัมพันธ ในเหตุการณสื่อสารการประชุม ผูวิจัยไดวิเคราะห ตามการ
แสดงออกและปฏิสัมพันธระหวางพิธีกรและผูรวมชมงาน โดยแยกเปนหัวขอได ดังนี้
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1.2.9.1 การแสดงออกของผูพูดที่มีตอผูฟง พบวา ผูพูดสื่อสารอยางเปนกันเอง กับ
ผูฟง มีการถามและหยุดฟงความคิดเห็นของผูฟงเปนระยะๆ เพื่อใหผูฟงรูสึกวามีสวนรวม
1.2.9.2 การแสดงออกของผูฟงที่มีตอผูพูด พบวา ผูฟงจะนั่งฟงเงียบๆ ไมคอยมีขอแยง
เชื่อฟงและคลอยตามในสิ่งที่ผูพูดกลาว จะแสดงความคิดเห็นเมื่อถูกถามตรงๆ เทานั้น นอกจากนี้ยัง
พบวา ผูฟงจะยิ้ม หัวเราะ หรือพยักหนาเมื่อเขาใจและรูสึกพอใจในสิ่งที่ผูพูดไดกลาว
1.2.9.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง พบวา ผูพูดและผูฟ งมีปฏิสัมพันธกัน
ทางสายตา โดยผูพูดจะมองผูฟงรอบๆ ไมมองทีจุดใดจุดหนึ่งและผูฟงก็จะมองผูพูดเชนกัน
1.2.10 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลเหตุการณสื่อสารการประชุมสามารถวิเคราะห
องคประกอบดานบรรทัดฐานของการตีความไดวา การที่ผูพูดใชคําเรียกขานแบบลําดับเครือญาติกับ
ผูฟง เชน พอใหญ พี่นอง อาย เปนตน ถือเปนการสรางความสนิทสนมและเปนกันเองกับผูฟง ดังที่
เจิม ชุมเกตุ (2525: 75) กลาววา สังคมของไทยเปนสังคมที่ตั้งอยูบนรากฐานของครอบครัวและญาติ
พี่นอง นอกจากะนับถือกันทางเครือญาติแลว คนในสังคมยังมีการสรางเครือญาติซึ่งเกิดจากความสนิทสนม
ทางสังคมไดอีกดวย เชน การใชคําเรียกญาติที่สนิทกันทางสังคมวา พี่ ปา นา อา ปู ยา ตา ยาย เปนตน
ซึ่งระบบเครือญาตินี้สามารถสรางความอบอุนใจใหแกคนไทยไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ ยังแสดงใหเห็นวา คนในสังคมนับถือผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ
ในการทํางาน เพราะเชื่อวา เปนผูที่ไดรูไดเห็นประสบการณในการทํางานมามาก ยอมเปนคนที่สามารถ
เขาใจและรับผิดชอบหนาที่ของตนเองไดและสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 เหตุการณสื่อสารการฝกซอมรําเซิ้ง
1.3.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการฝกซอมรําเซิง้ จัดเปนเหตุการณสื่อสาร
ประเภท “การสอน”
1.3.2 หัวขอ หัวขอของเหตุการณสื่อสารการฝกซอมรําเซิ้งคือ การฝกซอมทาทางในรําเซิง้
ของนางรําชาย-หญิง
1.3.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อสารการฝกซอมรําเซิ้งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสราง
ความความพรอมเพรียงในการรําเซิ้งใหกับนางรําชาย-หญิง
1.3.4 ผูรวมเหตุการณ ประกอบดวย
ผูขับรองกาพยเซิ้ง คือ นางเขียว ทุมโมง ทําหนาที่ในการขับรองกาพยเซิ้ง
ผูรําชาย-หญิง จํานวน 35 คน แบงออกเปนผูรําที่แสดงเปนกินรี 7 คน ผูรําประกอบ
ขบวนจํานวน 28 คน
คณะกลองยาว จํานวน 15 คน ทําหนาที่บรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบานประกอบการรําเซิ้ง
เชน กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ เปนตน
ผูรวมชมเหตุการณ ไดแก ชาวบานหินเหล็กไฟ
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1.3.5 เวลา-สถานที่ ระยะเวลาในการฝกซอมรําเซิ้งของบานหินเหล็กไฟเริ่มตั้งแตวันที่
28 เมษายน ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ในชวงเวลาประมาณ 20.00-22.00 น. ของทุกวัน ซึ่ง
สถานที่ในการฝกซอมคือ บริเวณศาลารวมใจ
1.3.6 รูปแบบการสื่อสาร เหตุการณสื่อสารการฝกซอมนั้นมีรูปแบบการสื่อสารของผูรวม
เหตุการณ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ซึ่งรูปแบบของการสื่อสารในเหตุการณสื่อสารการฝกซอมรํา
เซิ้งนี้สวนใหญจะเปนการสื่อสาร โดยการใชอวัจนภาษา เพราะการฝกซอมนั้น เนนการใชทารําเซิ้ง
และความพรอมเพรียงมากกวาการพูดคุยกัน จากรูปแบบการสื่อสารสามารถวิเคราะหไดวา การสือ่ สาร
ระหวาง ผูรวมเหตุการณนั้น ใชภาษาถิน่ อีสานในการสื่อสาร มีการนับจังหวะในการรําเซิ้งเปนระยะๆ
เพื่อใหเกิดความพรอมเพรียง เชน
“...ย่ําขาเปนจังหวะเดอ เอา 1, 2, 3, 4, 5 เอา มือตั้งวงขึ้น นับ 2, 3, 4, 5 เปลี่ยน...”
การใชอวัจนภาษานั้นผูนําขบวนเซิ้งมีการใชทาทางประกอบคําพูดเพื่อใหผูรํามองเห็น
ภาพมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากเปนการฝกซอมผูรํา จึงคอนขางตั้งใจและใชสมาธิในการฝกซอม ทาทีที่
แสดงออกสวนใหญจึงเปนทาทางในการรําเซิ้ง นอกจากนี้ ผูรําจะพยักหนาและทําตามเมื่อเขาใจในสิ่ง
ที่ผูนําขบวนเซิ้งบอก จะนิ่งเมื่อไมสามารถปฏิบตั ิตามในสิ่งที่ผูนําขบวนเซิ้งบอกได ทําใหในบางครั้ง
ผูนําขบวนเซิง้ ตองแสดงใหผูรําดูซ้ําๆ หลายรอบเพื่อใหผูรําเขาใจและปฏิบัตติ ามได
1.3.7 เนื้อหาของการสื่อสาร เนื้อหาของการสื่อสารในเหตุการณสื่อสารการฝกซอม
รําเซิ้ง เปนการกลาวถึงลักษณะของทารําเซิ้งที่ใชรูปแบบการจัดขบวน และกาพยเซิ้งบั้งไฟที่ใช ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1.3.7.1 ลักษณะของทารําเซิ้งที่ใช สวนใหญเปนการใชทารําที่ประยุกตมาจากกิจวัตร
ประจําวันของชาวบาน เชน ทาไหวครู ทาถอนกลา ทาดํานา ทาเกี่ยวขาว ทาสอนฮวก (สอน หมายถึง
ชอน ฮวก หมายถึง ลูกออด ดังนั้น สอนฮวก หมายถึง การชอนลูกออด) ทาประแปง ทาฝดขาว เปนตน
“ตัวอยางการฝกซอมทาถอนกลา ทานี้เมื่อรําจะยกเทาขึน้ ตามจังหวะกลอง สวน
มือทั้งสองจีบคว่ําโนมลงต่ําพรอมกับลําตัวเคลื่อนตามดวย เมื่อโนมตัวลงแลวก็เงยขึน้ เปนทากมๆ เงยๆ
เหมือนคนถอนกลา”
1.3.7.2 รูปแบบการจัดขบวน แบงออกเปน 2 สวนคือ สวนของผูรําประกอบขบวน
และกินรี ดังนี้
“...ตั้งเปนสองแถวคือเกานั่นหละ ใหผูเพิ่นเซิ้งงามๆ อยูทางหนา...กินรีไปตั้งแถว
อยูทางหลังกอน บานยามฮอดจังหวะแหเฮาจั่งคอยๆ เลื่อนมาทางหนาคือเฮาซอมนั่นหละ แตวามื้อนี้
เอาอีหลี ลองเบิ่งกอนคั่นมันบคือจั่งเปลี่ยนใหม...”
“...กินรีฟงแน ขอยวา บตองเซิ้งมาจากทางหลังดอกแตวา ใหมาอยูทางหนาเลย
ตั้งแตทีแรก ทาเซิ้งกะยังคือเกานั่นหละ ปนี้ขอย บักเจงละกะพอใหญบรรณสิรําอยูทางหลังกอน บาน
ยามดนตรีมันฮอดจังหวะเซิ้งเร็วขอยจั่งสิหยับขึ้นมาอยูทางหนา ละกะใหพวกกินรีราํ เปนวงกลมรอบขอย
ขอยกะสิโยนพวงมาลัยไปใหพอใหญบรรณ คือ ตอนนางรจนาเลือกคูนั่นหนา ไดพวงมาลัยแลวกะให
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พอใหญบรรณมาอยูทางหลังใหบัก เจงออกไปอยูทางหนาแทน เปนเงาะถอดรูป”
1.3.7.3 กาพยเซิ้ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทักทายคณะกรมการ การขอคะแนน และ
การเลานิทานหรือตํานานการเกิดประเพณีบุญบั้งไฟ ดังนี้
“โอเฮาโอพวกเซิ้งเฮาโอ
โอมพุทธโธนะโมสี่ครั้ง
มาเดอทานยามเซิงบั้งไฟ
แมนผูไดมารํามวนซื่น
เซิ้งทุกปมื้อนี้กรรมการ
ทานชํานาญในการสํารวจ
ผูเพิ่นตรวจขบวนแหของเฮา มาเฮามายกมือไหวกอน
หอมือออนใหสุดเกศา
ไหววันทาขอขมานอบนอม
ใหคนฟอนขึ้นอยูในใจ
ใหผูไดรางวัลที่หนึ่ง
บซาบซึ้งกะฟงแนคํากลอน
ฉันพวกฉันกําลังเรียงขึ้นใหม
คั่นอยากไดกะมวนแนนําฉัน บกลาประชันกับทานแนวหนา
บกลาถาอวดเกงคือเขา
ถาทานเขาใจขอคะแนนกับฉันแน
กะแลวแตพวกทานกรรมการ ผูชํานาญในการมองเบิ่ง
คนมาเบิ่งมากหนาหลายตา
ขอเวลาทาทีของเฮา
พอไหลๆ บั้งไฟหางกาน
เซิ้งมาผานสรางมิ่งสามัคคี
ถึงขวบปทําบุญบั้งไฟใหญ
เพิ่นบอกใหมาเบิ่งลํากลอน
ตอเปนกลอนพวกเฮานําเอิ้น รีบมาเบิ่งนําเพิ่นบั้งไฟ
แหไหลๆ ไวๆ มาเบิ่ง
รีบมาเบิ่งสาวแหไวๆ
หินเหล็กไฟมาแลวคุณพอ
ตั้งใจตอตั้งหนาทําบุญ
เพื่อเปนทุนในภายภาคหนา
เพื่อผูขาไทบานหินเหล็กไฟ
มีบั้งไฟผูขาแตเกา
จูดเถิงเซาจูดไหวทวยแถน
ไหลโฮมๆ มาตั้งนําแน
ไดมาแหกันทั่วทั้งบาน
เปนตํานานผาแดงนางไอ
ทําบั้งไฟไปทั่วเมืองแดน
แหไปกันทําบุญศรีแกว
ใหพวกเจาไดเอาบั้งไฟนํากัน
พากันทําเอาบุญบั้งไฟใหญ
บไดใสกะพากินพาเอิ้น
ไปบกินกะพากันแขง
ใหสมแพงนางไอใจนอง
เตรียมเสบียงอาหารตางๆ
ซุมตางๆ ใหมาหุมมาโฮม
ไดบุญทุกคนเทิงหัวเทิงหาว
ฟาวละเจาบั้งไฟมีผาแดง
กินขาวแลงละจุดบั้งไฟกอน
ขึ้นไปสงหมองพญาแถน
ตกลงแดนอยาตกลงบาน
คนสิยานใหตื่นตกใจ
ไวเฮาไวเอาบั้งไฟมาจูด
ซูซูดๆ บอยูคาคาง
ผาแดงพาหายหลังลมถวน
ไดมามวนนางไออยูในเมือง
บไดเคืองอีหยังจักอยาง
บอยากยางคืนสูผาแดง
หลานขอลงเอาไวสากอน ”
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1.3.8 การลําดับวัจนกรรม ในเหตุการณสื่อสารการฝกซอมรําเซิ้งประกอบดวยเหตุการณ
สื่อสารยอย 9 เหตุการณ เรียงลําดับจากการฝกซอมตั้งแตวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนเหตุการณสื่อสารที่เกิดขึ้นซ้ําๆ ดังนั้นในการนําเสนอผลวิเคราะหองคประกอบของ
ลําดับวัจนกรรม ผูวิจัยจะนําเสนอภาพรวมของการลําดับวัจนกรรมที่ปรากฏในเหตุการณสื่อสารการฝกซอม
รําเซิ้ง โดยไมแยกวิเคราะหยอย เพื่อใหเห็นลําดับวัจนกรรมของการฝกซอมไดชัดเจนขึ้น กลาวคือ
ผูวิจัยจะนําวัจนกรรมที่ปรากฏตั้งแต 6 เหตุการณจาก 9 เหตุการณขึ้นไป ถือเปนวัจนกรรมหลัก ซึ่ง
สามารถสรุปลําดับวัจนกรรมที่พบวาประกอบดวย การทักทาย การอธิบาย การเรียกขาน การหยอกลอ
การสั่ง การขอรอง การเนนย้ํา การถาม การตอบ และการแจงใหทราบ ลําดับวันกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้
สามารถเกิดสลับกันไปมาไดขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวา ตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง
อธิบายได ดังนี้
1.3.8.1 การทักทาย เปนคําพูดที่ผูพูดมีเจตนากลาวทักทายผูฟงเมือ่ พบกันเปนครัง้ แรก
เชน
“...กินขาวแลงละบอ...”
“...เปนจั่งไดแหนละมื้อนี้...”
1.3.8.2 การอธิบาย เปนวัจนกรรมที่ผูพูดมีเจตนาที่จะอธิบายทารําและรูปแบบการจัด
แถวใหผูรําทราบ เชน
“...นับเอากะไดมันกะมีจังหวะมันอยู ตึง ตึ่ง ตึ้ง ตึ่ง ตึ๋ง ตึง ตึ่ง ตึง จั่งซี่ (ทําทารํา)
เห็นบ มือกับขาใหมันไปนํากัน บแมนไปแตขามือบไป...”
“...ปนี้ขอย บักเจงละกะพอใหญบรรณสิรําอยูทางหลังกอน บานยามดนตรีมันฮอด
จังหวะเซิ้งเร็วขอยจั่งสิหยับขึ้นมาอยูทางหนา ละกะใหพวกกินรีรําเปนวงกลมรอบขอย ขอยกะสิโยน
พวงมาลัยไปใหพอใหญบรรณ คือตอนนางรจนาเลือกคูนั่นหนา ไดพวงมาลัยแลวกะใหพอใหญบรรณ
มาอยูทางหลังใหบักเจงออกไปอยูทางหนาแทน เปนเงาะถอดรูป...”
1.3.8.3 การเรียกขาน คือ คําที่ผูพูดมีเจตนาที่จะเรียกผูฟงเพื่อใหผูฟงสนใจในของ
ความที่กลาว โดยปรากฏคําวา แมใหญ นา เอื้อย นาสาว และการเรียกเรียกชื่อผูฟง
1.3.8.4 การหยอกลอ แสดงใหเห็นวา ผูพูดมีเจตนาที่จะสรางความสนุกสนาน ใหแก
ผูฟงเพื่อไมใหผูรําเกิดความเครียดในการซอมมากเกินไป เชน
“…พระสังขคืออวนแทวะบานเฮา (หัวเราะ) หยอกเลนซื่อๆ ดอก อยาเฮ็ดหนา
บูดหลาย…”
“…นางรําแอวออนๆ แหน ออนหลายมื้อแลงนอนบหลับซะละ สิปวดหลังเดะ
แฮงมีแตแมใหญ (หัวเราะ) เด็กนอยเคาบเปนหยังดอก ยังวัยรุน แตเฮานี่ตี้มันสิตาย (หัวเราะ)...”
1.3.8.5 การสั่ง เปนคําพูดที่ผูพูดซึ่งเปนหัวหนาผูรํามีเจตนาที่จะใหผูรํากระทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งตามที่ตนตองการ เชน
“...เอา ลุกซ่ําแหมอยาคาแตนั่งเวาพื้นผูอื่นหลาย ปานบพอหนากันโดนเนาะ
เฮือนใกลๆ กันนึงพวกเจากะดาย มาๆ (กวักมือ) ตั้งแถว...”
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“…เดี๋ยวๆ หยุดกอน (เปานกหวีด) มันยังบได คือไปผูละทางละหือ ทางหลัง
นั่นเบิ่งผูทางหนานําแหน อยาสิฟาวหลายเพิ่นบทันเปากะไปกอน…”
1.3.8.6 การขอรอง เปนคําพูดที่ผูพูดตองการใหผูฟง กระทําสิ่งใดสิง่ หนึ่งให โดยปรากฏ
คําวา ขอ ซอย เชน
“...มะบานลุกๆ เซาเมื่อยละบอขออีกเที่ยวหนึ่ง ใหงามๆ ใหมันพรอมๆ กัน
เดอบาน...”
“…กลองยาวพรอมแลวเนาะ สาวปลาซอยเปานกหวีดใหสัญญาณนําเดอ เอา
ดนตรีขึ้นเลย...”
1.3.8.7 การเนนย้ํา เปนคําพูดที่ผพู ูด มีเจตนาที่จะเนนย้ําขอความที่กลาว เพื่อให
ผูฟงจําไดและเขาใจมากยิ่งขึ้น เชน
“...ทาเช็ดมือ ทานี้งายๆ นึงเอามือทั้งสองขางถูขางสะโพกไปมา ยกศอกขึน้ จักหนอย
ละกะย่ําขาตามจังหวะกลองยาว จั่งซี่ (ทําทาประกอบ) เห็นบ เอามือไวหมองสะโพก ขาทั้ง 2 ขาง จะ
ย่ําใหเปนจังหวะนํากลองยาว ลองเฮ็ดเบิ่ง ผูเปนแลวกะสอนผูมาใหมนํา ซอยกัน...”
“ตอไปเปนทาถอนกลา ทานีเ้ อามือทั้ง 2 จีบคว่ําลงจั่งซี่ (ทําทาประกอบ) จีบแลว
กะยื่นมาทางหนา กมลงจักหนอย ทําทาคือยามเฮาถอนกลาอยูนานั่นหนา กมๆ เงยๆ ขากะไปตาม
จังหวะกลองนําแหนหละ บแมนมือไปทาง ขาไปทาง เดี๋ยวขอยสิเฮ็ดใหเบิ่งอีกเทื่อหนึ่ง เบิ่งเดอนางรํา
ผูมาใหมนั่น เดี๋ยวมันสิบเปน ย่ําขาตามจังหวะกลอง มือยื่นไปทางหนา ละกะจีบคว่ําลง โนมโตไปทาง
หนาจักหนอย จั่งซี่ (ทําทาประกอบ) จําไดบ ลองเบิ่งบาน...”
1.3.8.8 การถาม เปนคําพูดที่ผูพูดตองการคําตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผูฟง ซึ่ง
อาจเปนเรื่องทีผ่ ูพูดไมมีขอมูลในเรื่องนั้นๆ หรือทราบขอมูลอยูแลวแตตองการความแนชัดจากผูฟงอีกครั้ง
เชน
“...มาครบแลวแมนบ เฮาสิเริ่มซอมกันเลยเดะ มันจั่งบเสียเวลา...”
“...เปนจั่งไดละมื้อนี้ กินขาวมาละบอนาสาว...”
1.3.8.9 การตอบ เปนเจตนาที่ผูฟงตองการจะตอบคําถาม เชน
“หัวหนานางรํา (ถาม): จบแลว (ดูนาฬิกา) ใชเวลาไปประมาณ 17 นาที มัน
เกินเดะบาน สิเฮ็ดจังได (หยุด) เอาเรื่องเวลากอนเนาะ เรื่องทาเอาไวกอน เดี๋ยวไปถามหัวหนากลอง
ยาววาซิเฮ็ดจังได วาจั่งไดละหัวหนาเจาวามันพอสิแกไดบ
หัวหนาคณะกลองยาว (ตอบ): อั่นผมวากลอนเซิ้งบานเจามันยาว เวลามันกะ
เลยเกินไปจั๊กหนอย แตวาเรื่องกลอนเซิ้งบมีปญหาดอกมันเขาจังหวะแลว เดี๋ยวพวกผมสิลองตัดจังหวะ
เซิ้งชวงหลังๆ ลงอีก ใหมันสั้นลงเพราะวาเวิ่งหั่นพวกเจากะเซิ้งจบกอนกลองเดะละ...”
1.3.8.10 การแจงใหทราบ สามารถพบไดในทุกๆ เหตุการณสื่อสารการฝกซอมรําเซิ้ง
เปนการแจงใหทราบเกี่ยวกับเวลาในการฝกซอมครั้งตอไป เชน
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“...มื้อนี้พบทอนี้กอนมันดึกแลว มื้ออื่นจั่งมาซอมใหม 2 ทุมคือเกาเดอ อยาลืม”
“...มื้ออื่นกลองยาวเพิ่นสิมาซอมให ประมาณ 2 ทุม มาใหพรอมกันเดอ มาซอม
นํากัน เอา แยกยายตั๋วบาน เฮือนไผเฮือนมัน”
1.3.9 กฎการปฏิสัมพันธ ในเหตุการณสื่อสารการฝกซอมรําเซิ้ง ผูวิจัยไดวิเคราะหตาม
การแสดงออกและการปฏิสัมพันธระหวางผูรวมเหตุการณ โดยแยกเปนขอ ดังนี้
1.3.9.1 การแสดงออกที่ผูนําขบวนเซิ้งมีตอผูรวมเหตุการณ ผูวิจัยพบวาทุกครั้งที่มี
การฝกซอมนั้นผูนําขบวนเซิ้งจะทักทายผูรําหรือคณะกลองยาวกอนเสมอเมื่อพบหนากัน เชน “เปนจั่งได”
“กินขาวละบ” เปนตน ในขณะที่ฝกซอมผูนําขบวนจะเปนผูนําในการแสดงทาทางตางๆ และจะสงสัญญาณ
นกหวีดเมื่อตองการเปลี่ยนทาทาง
1.3.9.2 การแสดงออกที่ผูรวมเหตุการณมีตอผูนําขบวนเซิ้ง พบวา ผูรวมเหตุการณ
ทั้งผูรํา ผูขับรองกาพยเซิ้ง คณะกลองยาวและชาวบาน มีการแสดงออกตอผูนําขบวนเซิ้งคือ เมื่อผูนํา
ขบวนเซิ้งทักทายจะพยักหนา หรือตอบคําถาม จะยิ้มและหัวเราะเมื่อมีการกลาวหยอกลอกัน
1.3.9.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูนําขบวนเซิ้งและผูรํา พบวา ผูน ําขบวนเซิ้งกับผูรํา
มีปฏิสัมพันธกนั ทางสายตา โดยในขณะทีฝ่ ก ซอมผูนําขบวนเซิ้งจะมองผูร ํารอบๆ ไมมองเพียงคนใดคนหนึ่ง
เพื่อใหทราบวาผูรําคนใดยังรําไมไดหรือการรํานั้นมีความพรอมเพรียงกันหรือไม
1.3.9.4 การปฏิสัมพันธระหวางผูฝกซอมรําเซิ้งกับผูรวมชมเหตุการณ พบวา ผูร วม
ชมเหตุการณจะยืนหรือนั่งดูการฝกซอมรําเซิ้งเงียบๆ สวนผูรํานั้นจะตั้งใจและใชสมาธิในการฝกซอม
โดยไมสนใจผูรวมชมเหตุการณ
1.3.10 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลขางตน สามารถนํามาตีความบรรทัดฐาน
ไดวา ชาวบานใหการนับถือผูที่มีคุณวุฒิ และมีประสบการณในการทํางานคือ ผูนําขบวนเซิง้ บั้งไฟ
ประจําหมูบานที่ไดรับมอบหมายหนาที่มาเปนเวลาหลายป ทําใหชาวบานเชื่อในสิ่งที่ผูนําขบวนเซิ้ง
สอนทุกอยางโดยไมมีขอโตแยง เนื่องจากเชื่อวา ผูนําขบวนเซิ้งนั้นเปนผูที่มีความรูและประสบการณ
เรื่องการเซิ้งบั้งไฟมากกวาชาวบานทั่วไป ซึ่งการที่ผูรวมเหตุการณไมมีขอโตแยงนั้น แสดงใหเห็นวา
คนในสังคมเปนคนที่ไมชอบการขัดแยง ไมชอบการซักถาม ไมแสดงความคิดเห็นขัดแยงกับผูที่มีอํานาจ
มากกวา
นอกจากนี้ การหยอกลอกันและการใชคําเรียกขานของผูนําขบวนเซิ้งบั้งไฟที่มีตอผูรวมเหตุการณ
เชน พี่นอง พอแมพี่นอง นา แมใหญ เปนตน นอกจากแสดงใหเห็นถึงความเคารพแลวยังแสดงถึง
ความสนิทสนมกันฉันเครือญาติ ทําใหผูที่ไดฟงเกิดความอบอุนใจไดเปนอยางมาก
จากเนื้อหาของกาพยเซิ้งบั้งไฟแสดงใหเห็นวา คนในสังคมเชื่อวาการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
เปนการทําบุญครั้งยิ่งใหญ เพื่อถวายแดพญาแถน รวมถึงแสดงใหเห็นถึงความเชื่อเรื่องการจัดทํา
ประเพณีบุญ บั้งไฟวา เกิดจากนิทานเรื่องผาแดงนางไอ สวนเนื้อหาการทักทายคณะกรรมการ เพื่อ
เปนการขอคะแนนนั้นเปนการแสดงใหวา คนในสังคมใหความเคารพนอมตอผูที่มีมีฐานะทางสังคม หรือ
หนาที่การงานสูงกวา
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1.4 เหตุการณสื่อสารการเตรียมอุปกรณ
1.4.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการเตรียมอุปกรณจัดเปนเหตุการณสื่อสาร
ประเภท “การปรึกษา”
1.4.2 หัวขอ หัวขอของเหตุการณสื่อสารการเตรียมอุปกรณคือ ตรวจสอบอุปกรณที่จะ
ใชในขบวนเซิ้งบั้งไฟ
1.4.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อสารการเตรียมอุปกรณมีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยก และ
เตรียมอุปกรณประกอบขบวนเซิ้งบัง้ ไฟ เชน เสื้อผาเครือ่ งแตงกาย อุปกรณตกแตงรีววิ ขบวนเซิ้งบั้งไฟ
เปนตน
1.4.4 เวลา-สถานที่ การเตรียมอุปกรณที่จะใชในขบวนเซิ้งบั้งไฟจะเตรียมในชวงกอน
งานประเพณีบุญบั้งไฟคือวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 – 15.00 น. สถานทีใ่ นการเตรียม
อุปกรณคือ ศาลารวมใจ
1.4.5 ผูรวมเหตุการณ ประกอบดวย
นายพล ทุมโมง ผูใหญบานหินเหล็กไฟเปนหัวหนาฝายจัดเตรียมอุปกรณ ทําหนาที่
แบงงานใหฝายจัดเตรียมอุปกรณและควบคุมการทํางาน
นางทองมวน กินรีวงค เปนผูชวยหัวหนา ทําหนาที่ตรวจสอบความเรียบรอยของ
อุปกรณตางๆ
ชาวบานชาย-หญิงจํานวน 7 คน คือ ฝายจัดเตรียมอุปกรณ ทําหนาที่จดั เตรียมอุปกรณ
ตางๆ ที่จะใชในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
1.4.6 รูปแบบการสื่อสาร ในเหตุการณสื่อสารการเตรียมอุปกรณนี้รปู แบบการสื่อสาร
ของผูรวมเหตุการณใชรูปแบบการสื่อสารทัง้ วัจนภาษาและอวัจนภาษา ซึ่งจากขอมูลพบวา ผูรว มเหตุการณ
ใชวัจนภาษาในการสื่อสารเปนภาษาถิ่นอีสาน และมีการใชอวัจนภาษาโดยการใชทา ทางประกอบคําพูด
เชน กวักมือ ชี้มือ เปนตน เพื่อเสริมคําพูด นอกจากนี้ยังมีการเนนเสียงเพื่อใหผูรวมเหตุการณสนใจ
ขอความที่กลาวและมีการหยุดพูดเปนระยะๆ เพื่อใหผูรว มเหตุการณมีปฏิกิริยาโตตอบ ดังตัวอยางเชน
“...มวน ชุดนางรํากองนี่ (ชี้มือ) เจาเอาไปแจกนําเดอ หรือใหเขาเจามาเองอยูเฮือน
กะได...”
“...อั่น หัวพญานาคคือเอามาไวหมองนี่นะ จันๆ (กวักมือ) เอาไปไวเทิงเวทีแนมื้ออื่น
ขอยสิเอบั้งไฟอยู เดี๋ยวเด็กนอยสิมาเลน...”
“...พวกเจาวารีวิวบานเฮามันพอละบ (หยุดพูด) มื้ออื่นคั่นมันบค่ําขอยวาเฮานาสิ
เพิ่ม อั่น พวกแสดงเศรษฐกิจพอเพียง เฮ็ดเปนกระทอมนอยๆ ใสรถไป ขอยคือสิดีเนาะ...”
1.4.7 เนื้อหาของการสื่อสาร จากการวิเคราะหพบวา เนื้อหาของการสื่อสารในเหตุการณ
สื่อสารการเตรียมอุปกรณนั้นประกอบดวย การแยกอุปกรณที่ตองใชประกอบขบวนเซิง้ บั้งไฟออกจากกัน
เชน เสื้อผาเครื่องแตงกายของนางรํา หัวพญานาค บั้งไฟเอ ผาสําหรับตกแตงรถบั้งไฟและรถของผาแดง
นางไอ อุปกรณชางตางๆ ไดแก ลวด ตะปู เลื่อย กรรไกร กาว ไมไผ กระดาษสีสําหรับตกแตงบั้งไฟ
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ดอกไมประดิษฐ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตกแตงการแสดงประกอบขบวน
เซิ้งบั้งไฟ ไดแก รูปแบบของการแตงรถที่ใชเอบั้งไฟโบราณและรถของผาแดงนางไอ
1.4.8 การลําดับวัจนกรรม จากขอมูลเหตุการณสื่อสารการเตรียมอุปกรณ ผูวิจัยพบวา
ลําดัวัจนกรรมเกิดขึ้น ไดแก การทักทาย การเรียกขาน การแสดงความคิดเห็น การถาม การตอบ
การขอรอง การสั่ง การหยอกลอ และการลา ลําดับวันกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้สามารถเกิดสลับกันไปมา
ไดขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวา ตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง อธิบายได ดังนี้
1.4.8.1 การทักทาย แสดงใหเห็นวา ผูพูดมีเจตนาที่จะทักทายผูฟงเมื่อพบกันเปน
ครั้งแรก เชน
“...เอา มาๆ กินขาวมาละบอ เปนจั่งไดแหนละมื้อนี้ ยางออกบ...”
“...เปนไดมื้อคืนไปตัดยางอยูเบาะ ไดจักแผนละมื้อนี้...”
1.4.8.2 การเรียกขาน แสดงใหเห็นวา ผูพูดมีเจตนาที่จะเรียกผูฟงเพื่อใหสนใจในสิ่ง
ที่ผูพูดกลาวและเปนการแสดงออกถึงความสนิทสนม โดยปรากฏการเรียกชื่อผูฟง เชน จัน มวน นพ
ผูใหญ อายทิด เปนตน
1.4.8.3 การแสดงความคิดเห็น เปนการแสดงเจตนาของผูพูดที่จะเสนอความคิดเห็น
ของตนเองใหผูอื่นฟง เชน
“...มื้ออื่นคั่นมันบค่ําขอยวาเฮานาสิเพิ่ม อั่น พวกการแสดงเศรษฐกิจพอเพียง
เฮ็ดเปนกระทอมนอยๆ ใสรถไป ขอยวาคือสิดีเนาะ...”
“...เสื้อผานางรําของบานเฮานี่มีตั้งหลายชุด ขอยวาบตองไปตัดใหมกะดีคือกัน
ปหนากะชุดนี้อีกเนาะ ประหยัดงบหมูบานดี...”
1.4.8.4 การถาม เปนการถามที่ผูพูดตองการคําตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผูฟง ซึ่ง
อาจเปนเรื่องที่ผูพูดไมมีขอมูลในเรื่องนั้นๆ หรือทราบขอมูลอยูแลว แตตองการความแนชัดจากผูฟง
อีกครั้ง เชน
“...แมใหญคําเห็นหัวพญานาคบ จักเอาไวไสแหลวบาน ซอยกันหาแหน...”
“...เอา แลวละแมนบ ของครบบละ บแมนฮอดมื้องานละหาบพอเดะ...”
1.4.8.5 การตอบ เปนการแสดงเจตนาที่ผูพูดตองการจะตอบคําถามเมื่อถูกถาม เชน
“ผูใหญบาน (ถาม): แมใหญคําเห็นหัวพญานาคบ จักเอาไวไสแหลวบาน ซอย
กันหาแหน
แมใหญคํา(ตอบ): พูน (ชี้มือ) ตั้งอยูเทิงเวทีพุน ขางบั้งไฟนั่นหละ หาเบิ่ง”
1.4.8.6 การขอรอง เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาที่จะผูฟ งชวยกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให โดย
ปรากฏคําวา “ซอย” เชน
“...ผูซอยนพมาซอยพอใหญหลัดเอาบั้งไฟโบราณลงจากขื่อแหน เดี๋ยวมันสิตก...”
“มาๆ มาซอยกันแยกอุปกรณกอน เดี๋ยวจั่งแบงกันวาไผสิจัดอันได...”
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1.4.8.7 การหยอกลอ เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาที่จะสรางความขบขันและความสนุกสนาน
ใหแกผูฟง เชน
“...ผูซอยจันซอยยกถุงผานางรํามาไวทางนี้กอน ยกขึ้นบนอบาน บแมนแอวสิ
หักเบาะ แฮงเฒาๆ อยู (หัวเราะ) เวาเลนซื่อๆ ดอก บทันไดแกดอก...”
“...โฮๆ ผาแตงรถบานเฮาคือสีบาดตาแทวะ ปานผาผูกตนโพธิ์ (หัวเราะ) แมนบ
อายทิด...”
1.4.8.8 การลา เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนา เพื่อบอกใหทราบวาการเตรียมอุปกรณได
เสร็จสิ้นลงแลว คือ
“...เอา แลวละแมนบ ของครบบละ บแมนฮอดมื้องานละหาบพอเดะ คั่นครบ
แลวกะแยกยายตั๋ว มื้ออื่นจั่งพอกันใหมอีก มาซอยแตงรถนํากันเดอ”
1.4.9 กฎการปฏิสัมพันธ กฎการปฏิสัมพันธในเหตุการณสื่อสาร การเตรียมอุปกรณนี้
ผูวิจัยวิเคราะหตามการแสดงออกและการปฏิสัมพันธระหวางผูรวมเหตุการณ สามารถแยกเปนหัวขอ
ได ดังนี้
1.4.9.1 การแสดงออกที่ผูพูดมีตอผูฟ ง จากการวิเคราะหพบวาผูพูดมีเปนกันเองกับ
ผูฟงเห็นไดจากการใชคําเรียกขาน เชน อายทิด พอใหญ การเรียกชื่อ เปนตน ซึ่งเปนคําเรียกขานที่
แสดงใหเห็นถึงความสนิทสนม และมีการพูดหยอกลอกันเปนระยะๆ
1.4.9.2 การแสดงออกที่ผูฟงมีตอผูพูด พบวา ผูฟงจะพยักหนาเมื่อเห็นดวย หรือ
เขาใจในสิ่งที่ผูพูดกลาว และจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ผูพูดหรือขอรองใหทําโดยไมมีขอโตแยง
1.4.9.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูฟงกับผูพูด พบวา ผูพูดและผูฟงมีปฏิสัมพันธกัน
ทางสายตาในขณะที่พูดคุยกัน
1.4.10 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลเหตุการณสื่อสารการเตรียมอุปกรณสามารถ
วิเคราะหบรรทัดฐานการตีความไดวา ชาวบานเชื่อฟง และปฏิบัติตามที่ผูใหญบานพูดหรือขอรองโดย
ไมมีขอโตแยง แสดงใหเห็นวา คนในสังคมใหความเคารพนับถือผูที่มีวฒ
ุ ิภาวะและมีตําแหงหนาที่สูงกวา
เนื่องจากเชื่อวา เปนผูที่มีความรูมักจะมีประสบการณในการทํางานมากกวาชาวบานทัว่ ไป สวนการหยอกลอกัน
และการใชคําเรียกขานของผูรวมเหตุการณ เชน คําวา พอใหญ แมใหญ อายทิด การเรียกชื่อเลน เปนตน
นอกจากแสดงใหเห็นถึงความเคารพแลว ยังแสดงถึงความสนิทสนมกันฉันเครือญาติ ทําใหผทู ี่ไดฟง
เกิดความอบอุนใจไดเปนอยางดี
นอกจากนี้การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเตรียมอุปกรณยังแสดงใหเห็นวา คนในสังคมมี
ความรักความสามัคคี มีความทุมเทเพื่อใหงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเปนงานประจําปที่ยิงใหญสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี
1.5 เหตุการณสื่อสารการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟ
1.5.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟจัดเปนเหตุการณ
สื่อสารประเภท “การนําเสนอ”
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1.5.2 หัวขอ หัวของของเหตุการณสื่อสารการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟ คือ การตกแตง
ขบวนเซิ้งบั้งไฟ
1.5.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อสารการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟมีวตั ถุประสงคคือ เตรียม
ความพรอมของการแสดงที่จะใชประกอบขบวนเซิ้งบั้งไฟ ไดแก รถบั้งไฟโบราณ และรถผาแดงนางไอ
1.5.4 เวลา-สถานที่ เหตุการณสื่อสารการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟเกิดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 ชวงเวลา 10.00 – 16.00 น. สถานที่จัดทําคือ ศาลารวมใจ
1.5.5 ผูรวมเหตุการณ ผูรวมเหตุการณในเหตุการณสื่อสารการตกแตงขบวนเซิ้งบัง้ ไฟ
ประกอบดวย
นายพล ทุมโมง ผูใหญบานหินเหล็กไฟ ทําหนาที่เปนหัวหนาควบคุมการทํางาน
และดูแลความเรียบรอยในการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟ
ชาวบานจํานวน 4 คน ทําหนาที่เปนผูชวยผูใหญบานในการเตรียมความพรอมและ
ตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟใหมีความสวยงาม
1.5.6 รูปแบบการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารของผูรวมเหตุการณในเหตุการณสื่อสาร
การตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟพบทั้งแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยจากการวิเคราะหพบวา ผูรวม
เหตุการณใชภาษาถิ่นอีสานในการสื่อสาร และมีการแสดงออกโดยการใชทาทางประกอบคําพูด ไดแก
การชี้มือ ยกมือ สายหนา พยักหนา ตัวอยางเชน
“...พอใหญปเอาไมไผอันนั้น (ชี้มือ) มาใหขอยแน...”
“...นพตัดละบกระดาษสีหนะ ยกขึ้นเบิ่งกันหนะ (ยกมือทั้ง 2 ขาง) เออ เออ (พยักหนา)
เดี๋ยวเอาไปติดบั้งไฟเลย...”
“...ไมอันนี่ยกขึ้นเทิงพูน (ชี้มือ) เอาค้ําบั้งไฟไว เอาลวดผูกแนนๆ ...”
1.5.7 เนื้อหาของการสื่อสาร จากการวิเคราะหพบวา เนื้อหาของการสื่อสารการตกแตง
ขบวนเซิ้งบั้งไฟนี้ คือ การนําเสนอความคิดความเชื่อผานการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟ ไดแก การตกแตง
รถบัง้ ไฟ และ ผาแดงนางไอ ซึ่งเปนการแสดงออกถึงความเชื่อเรื่องการทําบั้งไฟเพือ่ ถวายแดพญาแถน
และการกําเนิดประเพณีบุญบั้งไฟจากนิทานเรื่องผาแดงนางไอ
1.5.8 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหเหตุการณส่ือสารการตกแตงประกอบ
ขบวนเซิ้งบั้งไฟ พบวา ลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณสื่อสารดังกลาวไดแก การทักทาย การเรียกขาน
การอธิบาย การสั่ง การถาม การตอบ การแยง การขอรอง การตอบรับ และการหยอกลอ ซึ่งลําดับวัจนกรรม
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ สามารถเกิดสลับกันไปมาไดขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวา ตองการแสดง
เจตนาใดไปยังผูฟง อธิบายได ดังนี้
1.5.8.1 การทักทาย เปนการแสดงเจตนาของผูพูดที่ตองการทักทายผูฟง เมื่อพบกัน
เปนครั้งแรกของวัน เปนการแสดงออกถึงความมีมารยาททางสังคม เชน
“หัวหนา (ถาม) : อาว มาละเบาะ คือมาเร็วแท กินขาวมาละบ
ผูชวย (ตอบ): กินมาแลวเดะ ยานผูใหญบานบเลี้ยงขาว”
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1.5.8.2 การเรียกขาน เกิดขึ้นเมื่อผูพ ูดมีเจตนาทีจ่ ะเรียกผูฟงเพื่อใหผูฟงสนใจในสิ่ง
ที่ผูพูดกลาว เชน
“หัวหนา : จันๆ มานี่ๆ มาซอยยกบั้งไฟขึ้นรถแหน มันหนัก”
“หัวหนา : ไผสิเฮ็ดผานี่ละบาน พอใหญหลัดเจาเฮ็ดเดอ คั่นใหขอยเฮ็ดมันสิ
พัง ขอยเฮ็ดบเปน”
1.5.8.3 การอธิบาย เปนการใหรายละเอียดของการทํางาน เพื่อใหผูชวยเขาใจและ
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น เชน
“หัวหนา : กระดาษสีทองนี่เดี๋ยวตัดเปนลาย พับเปนสามเหลี่ยมกอน ละกะเอา
มีดตัดตัดขอบเขาไปทางในเฉียงๆ อยาใหมันขาดเดอ (ทําใหผูชวยดูเปนตัวอยาง)”
“หัวหนา : รถนี่กะเอาไมไผมามัดรอบๆ แตอยาใหถกื รถเพิ่นเดะเดีย๋ วสีมันสิลอก
เอาไมมาพาดๆ กันจั่งซี่ (ยกมือประกอบ) ละกะเอาลวดมามัดไวบใหมันหลุด บนนั่นจั่งเอาผาสีมาแตง
ที่หลัง”
1.5.8.4 การสั่ง เปนเจตนาที่ผูพูดมีอํานาจและมีสถานภาพสูงกวาหรือเทาเทียมกับ
ผูฟงตองการใหผูฟงปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนตองการ เชน
“หัวหนา : จันเอาบั้งไฟมาไวนี่กอน (ชี้มือ) เดี๋ยวจั่งเอาขึ้นรถ”
“หัวหนา : ดลกับบักนพเอารถมอ’ไซดขึ้นมาเทิงรถซ๋ําแหม มันค่ําแลว สิไดไป
เฮ็ดอันอื่นอีก”
1.5.8.5 การถาม เกิดขึ้นเมื่อผูพูดตองการขอมูลจากผูฟง ซึ่งขอมูลเหลานั้นอาจเปน
ขอมูลที่ผูพูดไมมีความรูหรืออาจจะเปนขอมูลที่ผูพูดรูอยูแลวแตตองการความแนชัดจากผูฟง เชน
“ผูชวย (ถาม) : เอาคีมหนีบลวดมาใหขอยแหน เห็นบ
หัวหนา (ตอบ) : บมี ในถุงเครื่องมือกะบมี บเห็นตั้งแตงานบุญชุดกอนพูน...”
“ผูชวย (ถาม) : พอใหญพลมานี่แหน มาเบิงใหแนวากระดาษลายนี่เฮาสิติดทับ
อันเกาเลยไดบ
หัวหนา (ตอบ) : ฮวย บไดเดอ มันกะมะสิงามนะ ลอกออกๆ ใหเบิดอันเกานั่น”
1.5.8.6 การตอบ เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาที่จะบอกรายละเอียด ตอบรับหรือปฏิเสธ
คําถาม การตอบมักจะตามดวยการอธิบายเพื่อเปนการใหรายละเอียดหรือเหตุผล ดังตัวอยาง ในการถาม
ขางตน
1.5.8.7 การแยง เกิดขึ้นเมื่อผูพูดตองการปฏิเสธขอความที่ไมเห็นดวย เชน
“หัวหนา : ฮวยๆ เฮ็ดจั่งซั่นบไดเดอพอใหญป ไผเขาเอามีดตัดตัดผมไปตัดลวด
มันกะมะสิตัดขาดนะ พอใหญอันนี่กะดาย”
“ผูชวย : รถมอ’ไซดสิเอาตั้งไวซื่อๆ ติ๊ ขอยวาเอาผามาปกไวจักหนอยแหน”
1.5.8.8 การขอรอง เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาใหผูฟงกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ตนตองการ
โดยใชถอยคําที่นุมนวล เชน
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“ผูชวย : พอใหญหลัดเจาซอยจับหัวพญานาคใหแหน เดี๋ยวขอยสิตอกตะปูให
มันติดกับบั้งไฟ”
“หัวหนา : จันๆ มานี่ๆ ซอยยกบั้งไฟขึ้นรถแหน”
1.5.8.9 การตอบรับ เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาตอบสนองตอการขอรองหรือคําสั่ง ซึ่ง
การตอบรับอาจเปนการใชวัจนภาษาประกอบกับการใชทาทาง เชน
“หัวหนา : จันๆ มานี่ๆ มาซอยกันยกบั้งไฟขึ้นรถแหน
ผูชวย : ไดๆ (พยักหนา)”
“หัวหนา : ผาสีอยูในสอบพูน (ชี้มือ) ดล ไปยกมาใหพอใหญหลัดแตงรถเร็ว
ผูชวย : อื้อ (พยักหนา)”
1.5.8.10 การหยอกลอ เปนเจตนาที่ผพู ูดตองการสรางความสนุกสนานใหแกผูฟง เชน
“หัวหนา : ผูซอยจันเมียมานํา ฟาวไปแหมะ เดี๋ยวถือสับเดะ (หัวเราะ)”
“หัวหนา : โฮ ไผทาสีหัวพญานาคนี่ คือเขียวดีแทนะ ปานงูเขียว (หัวเราะ)”
1.5.9 กฎการปฏิสัมพันธ จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟ
ผูวิจัยพบการแสดงออกและปฏิสัมพันธระหวางผูรวมเหตุการณ ดังนี้
1.5.9.1 การแสดงออกที่ผูพูดมีตอผูฟง พบวา มีการพูดคุยอยางสนิทสนม และเปน
กันเอง เนื่องจากเปนคนในชุมชนเดียวกัน มีการหยอกลอกันเปนระยะๆ เพื่อใหการทํางานไมตึงเครียด
จนเกินไป
1.5.9.2 การแสดงออกที่ผูฟงมีตอผูพ ูด พบวา เมือ่ ผูพูดขอรองหรือสั่งใหกระทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งผูฟงจะปฏิบัติตามโดยไมมีขอโตแยงหรือปฏิเสธ
1.5.9.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง พบวา ผูพูดกับผูฟงมีปฏิสัมพันธกัน
ทางสายตา โดยผูพูดจะมองผูฟงขณะที่พูดและผูพูดก็จะมองผูฟงเชนกัน แตในบางครั้งพบวาผูฟงนั้น
จะตั้งใจทําหนาที่ของตนเองมากกวาการพูดคุยกัน
1.5.10 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลสามารถวิเคราะหบรรทัดฐานการตีความไดวา
คนในสังคมมีความสนิทสนมกันฉันเครือญาติ เห็นไดจากการพูดคุย และการใชคําเรียกขานที่แสดงให
เห็นถึงความสนิทสนมและเปนกันเอง ไดแกคําวา พอใหญ และการเรียกชื่อเลน นอกพบวา คนในสังคม
เปนคนที่มีน้ําใจและมีความสามัคคี เห็นไดจากชวยกันทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จสิ้น

2. เหตุการณสื่อสารชวงวันรวม
เหตุการณสื่อสารชวงวันรวมหรือวันโฮม เปนวันเฉลิมฉลองงานประเพณีบุญบั้งไฟของตําบล
สรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประกอบดวยเหตุการณสื่อสาร 6 เหตุการณ ไดแก การทักทาย
การเปดงาน การแนะนํา การดําเนินงาน การประกาศผล และการมอบรางวัล โดยในการวิเคราะห
องคประกอบของเหตุการณสื่อสารทั้ง 6 เหตุการณในชวงวันรวมนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห
“เวลา-สถานที่” กอน จากนั้น จึงจะวิเคราะหองคประกอบของเหตุการณสื่อสารทั้ง 6 เหตุการณตามลําดับ
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เนื่องจากองคประกอบของ “เวลา-สถานที่” ของเหตุการณสื่อสารชวงวันรวมนี้เปนชวง “เวลา-สถานที่”
เดียวกัน
จากขอมูลผูวจิ ัยวิเคราะหองคประกอบ “เวลา-สถานที่” ของเหตุการณสื่อสารชวงวันรวมได
ดังนี้
เวลา-สถานที่
การจัดงานสืบสานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจําป
2552 จัดขึ้นทีบ่ านคึมยาว ตําบลสรางมิ่ง ในวันเสารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 – 17.30 น.
สถานที่จัดงานคือ สนามกีฬาโรงเรียนบานคึมยาว มีตนไมขนาดใหญขึ้นอยูรอบๆ โรงเรียนและสนามกีฬา
บริเวณสําหรับพิธีกร ประธาน รองประธาน และแขกผูม ีเกียรติ จัดเปนเวทีสูงประมาณ ½ – 1 เมตร
ฉากดานหลังของเวทีมีแผนปายขนาดใหญเขียนวา “โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง”
พรอมทั้งรูปภาพของประธานคือ สส.พิกิฏ ศรีชนะ คณะองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง และรูปงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟบางสวนติดอยู ดานลางเวที มีแทนยืนพูดสําหรับการกลาวรายงาน การจัดงานแก
ประธานในพิธตี ั้งอยูดานซายพรอมทั้งไมโครโฟน 1 ตัว สวนดานบนของเวที มีแทนยืนพูดสําหรับการกลาว
เปดงานของประธานในพิธีตงั้ อยูดานซายพรอมทั้งไมโครโฟน 1 ตัวเชนกัน ดานขางของเวทีมเี ครื่อง
ขยายขนาดใหญเสียงตั้งอยูท งั้ 2 ดาน มีกระถางตนไมประดับอยูบ ริเวณดานหนาของเวทีเพื่อความสวยงาม
จํานวนหนึ่ง สวนบันไดขึ้น-ลงเวทีอยูทางดานขวาของเวที และบริเวณดานลางหางจากหนาเวทีประมาณ
10 เมตร มีโตะและเกาอี้สําหรับประธาน รองประธาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง คณะกรรมการ
กํานัน ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน ซึ่งการแตงกายของทุกคนรวมทั้งพิธีกรนั้นจะสวมเสื้อเชิ้ตลาย
ดอกไมสีชมพู ดานหลังเขียนวา “งานบุญบั้งไฟป ’52”
บริเวณการจัดการแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟนั้น จะอยูดานหนาหางจากเวทีพอสมควร
นอกจากนี้ ยังมีเชือกกั้นไวสําหรับใหขบวนเซิ้งบั้งไฟไดแสดงในบริเวณที่จัดเตรียมไวใหเพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย คณะกรรมการสามารถเดินดูขบวนเซิ้งไดอยางทั่วถึงและเพื่อไมใหผูรวมชมงานเขาไป
ในบริเวณการแสดง
เนื่องจากการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเปนการจัดงานครั้งยิ่งใหญที่ชาวบานใหความสําคัญ
จึงทําใหมีการบันทึกภาพเหตุการณตางๆ ในงานไวเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นในปตอๆ ไป รวมทั้ง
นําไปแจกจายใหกับทุกๆ หมูบานในตําบลสรางมิ่งตอไป โดยในการบันทึกภาพเหตุการณนั้นจะมีกลอง
วีดีทัศนตั้งอยูบนดานหนาของเวที พรอมทั้งเจาหนาที่ควบคุม เพื่อใหเห็นเหตุการณโดยรอบ
ในสวนของจํานวนผูเขารวมชมงาน เนื่องจากเปนงานที่ทุกคนใหความสนใจ จึงทําใหมี
ผูเขารวมชมงานเปนจํานวนมาก โดยผูเขารวมชมงานนั้นจะยืนชมการแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟอยูบริเวณ
รอบๆ เชือกที่กั้นเอาไวและบริเวณทั่วไปในสนามกีฬาโรงเรียนบานคึมยาว สวนในบริเวณโดยรอบของ
การจัดงานนั้นมีเจาหนาที่ตํารวจและอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยจํานวนหนึ่ง
ตอไปนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหองคประกอบของเหตุการณสื่อสารตางๆ ในเหตุการณ
สื่อสารชวงวันรวมตามลําดับ ดังนี้
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2.1 เหตุการณสื่อสารการทักทาย
เหตุการณสื่อสารการทักทาย มีองคประกอบ ดังนี้
2.1.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการทักทายผูรวมชมงานจัดไดวาเปนเหตุการณ
สื่อสารประเภท “การทักทาย”
2.1.2 หัวขอ เหตุการณสื่อสารการทักทายครั้งนีม้ ี 2 หัวขอ คือ การทักทายผูรวมชมงาน
และบอกลําดับการแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟ
2.1.3 วัตถุประสงค การทักทายมีวัตถุประสงคเพื่อทักทายผูรว มชมงานและเปนการบอกวา
งานประเพณีบุญบั้งไฟกําลังจะเริ่มตนขึ้น
2.1.4 ผูรวมเหตุการณ ผูรวมเหตุการณ ประกอบดวย
พิธีกรหญิง ทําหนาที่เปนผูดําเนินงาน
นายณรงคชัย บุญทอง นายกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง ทําหนาที่จับฉลาก
และแจงลําดับการแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟใหผูรวมชมงานทราบ
ผูรวมชมงาน ไดแก ประชาชนทั่วไป
2.1.5 รูปแบบการสื่อสาร จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการทักทาย รูปแบบการสื่อสาร
ของผูรวมชมงานปรากฏการใชรูปแบบการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา จากขอมูลพบวาพิธีกร
ใชภาษาถิ่นอีสานและภาษาไทยมาตรฐานปนกันในการสื่อสาร เพื่อใหผูรวมงานรูสึกวาไมไดอยูในงาน
ที่เปนทางการมากเกินไป ตัวอยางเชน
“...ปนี้เราก็เลยจะทํากันแบบเรงรัดและรวดเร็วนะคะเพื่อไมใหค่ําเกินไป เดี๋ยวสิลําบาก
พอแมพี่นองเมือบานเมือเฮือนนะคะ...”
“...ตอจากโคกกอกก็เปนหมูบ านที่มสี วนยางเยอะๆ นะคะ บานหินเหล็กไฟคะ บานนี้
เคาวาเปนบานที่ไมงออบต. นะคะ แมนบคะอบต.เขียว...”
การใชอวัจนภาษานั้น พิธีกรมีการใชทาทางประกอบคําพูด เพื่อเสริมขอความที่พูด มี
การใชน้ําเสียงคือ มีการเนนเสียงใชระดับเสียงขึน้ -ลงเปนระยะๆ นอกจากนี้พิธกี รจะใชการหยุดระหวาง
การพูดเพื่อใหผูฟงมีปฏิกิริยาตอบโตดวยการปรบมือ ตัวอยางเชน
“...คะ ก็ขอกราบสวัสดี (ยกมือไหว) พอแมพี่นองชาวตําบลสรางมิ่งและทานผูมีเกียรติ
ที่มารวมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง ประจําป 2552 ในครั้งนี้ดวยนะคะ...”
“...คะ ในลําดับตอไปใครขอเรียนเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง
คุณณรงคชัย บุญทอง ไดกลาวรายงานตอทานประธาน ขอกราบเรียนเชิญคะ (เนนเสียง)”
“...ดิฉันขอเรียนเชิญใหทานนายก อบต.สรางมิ่งนะคะ คุณณรงคชัย บุญทอง มา
หยิบฉลากเพือ่ ที่จะเรียงลําดับวา ขบวนเซิ้งบั้งไฟหมูบ านไหนจะไดเซิ้งกอน เซิ้งหลังนะคะ(เนน
เสียง)...”
“…ปนี้เราก็เลยจะทํากันแบบเรงรัดและรวดเร็วนะคะเพื่อไมใหค่ําเกินไป เดี๋ยวสิลําบาก
พอแมพี่นองเมือบานเมือเฮือนนะคะ ดีมั๊ยคะ (หยุดพูด) (ผูรวมเหตุการณปรบมือ)...”
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สวนรูปแบบการสื่อสารของผูรวมเหตุการณที่มีตอพิธีกรดําเนินงานนัน้ เปนการสื่อสาร โดยใช
อวัจนภาษา เชน พยักหนา ยิ้ม หัวเราะ หรือปรบมือเมื่อรูสึกพอใจในสิ่งที่พิธีกรพูด และจะปรบมือเมื่อ
พิธีกรพูดจบ
2.1.6 เนื้อหาของการสื่อสาร จากการวิเคราะหพบวาเนื้อหาของการสื่อสารการทักทายนี้
ประกอบดวย พิธีกรทักทายผูรวมชมงาน และบอกลําดับขั้นตอนของงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1.6.1 เนื้อหาการทักทายผูรวมเหตุการณ โดยกลาววา
“...คะ ก็ขอกราบสวัสดีพอแมพี่นองชาวตําบลสรางมิ่ง และทานผูมีเกียรติที่มา
รวมงานสืบสานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟตําบลสรางมิ่ง ประจําป 2552 ในครั้งนี้ดวยนะคะ...”
2.1.6.2 เนื้อหาการบอกลําดับขั้นตอนของงานประเพณีบุญบั้งไฟ
“…ดิฉันจะขอกลาวถึงลําดับขั้นตอนของงานในวันนี้ใหทุกทานทราบกอนนะคะ คะ
หลังจากที่ทานประทานไดกลาวเปดงานแลวเพื่อเปนการไมเสียเวลานะคะเราก็จะใหขบวนบั้งไฟแตละ
หมูบานเริ่มเซิ้งกันเลยนะคะ เพราะปที่แลวกวาขบวนบั้งไฟของแตละหมูบานจะเซิ้งเสร็จ กวาจะรวม
รวมคะแนน กวาจะประกาศผลรางวัลก็มืดค่ําแลวนะคะ ปนี้เราก็เลยจะทํากันแบบเรงรัดและรวดเร็วนะ
คะเพื่อไมใหค่ําเกินไป…”
“…ขอเรียนเชิญใหทานนายก อบต. สรางมิ่งนะคะ คุณณรงคชัย บุญทอง มา
หยิบฉลากเพื่อที่จะเรียงลําดับวาขบวนเซิ้งบั้งไฟหมูบานไหนจะไดเซิ้งกอน เซิ้งหลังนะคะ คะ เชิญบน
เวทีเลยคะ เอา เชิญหยิบเลยคะ ไดแลวนะคะ คะหมูบานแรกนะคะที่จะไดแสดงกอนคือ บานทาลาด
ตอจากบานทาลาดคือ บานคึมยาวนะคะ บานเจาภาพนะคะ บานคึมยาวปนี้พิเศษกวาทุกปนะคะคือ
สงเขาประกวด 2 ทีมนะคะไปตกลงกันกอนนะคะวาทีมไหนจะแสดงกอนหลังนะคะ กรรมการจะไดไม
สับสนนะคะ คะ ลําดับตอไปเปนบานโนนชาดนะคะ อดีตแชมปปที่แลวนะคะ ตอจากบานโนนชาดเปน
บานโนนหาดนะคะ แลวก็ตามมาติดๆ ดวยบานสรางมิ่งนะคะ ถัดไปเปนบานแสนสําราญ ตอจากบาน
แสนสําราญก็จะเปนบานหนองเซียงโทนะคะ เสร็จแลวก็เปนบานโคกกอก ตอจากโคกกอกก็เปนหมูบาน
ที่มีสวนยางเยอะๆ นะคะ บานหินเหล็กไฟคะ บานนี้เคาวาเปนบานที่ไมงออบต.นะคะ แมนบคะ อบต.
เขียว ลอเลนคะ คะ ถัดไปก็เปนบานกุดเสถียร และบานเหลาอาภรณเปนบานสุดทายนะคะ…”
2.1.7 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการทักทายพบวา ลําดับ
วัจนกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณสื่อสารดังกลาว ไดแก การทักทาย การใหทราบ การถาม การเรียกขาน
การแสดงความเคารพ การขอบคุณ และการแนะนํา ซึ่งลําดับวันกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ สามารถ
เกิดสลับกันไปมาไดขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวา ตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง อธิบาย
ไดดังนี้
2.1.7.1 การทักทาย เกิดขึ้นเมื่อพิธีกรพบกับผูรว มชมงานเปนครั้งแรก โดยพิธีกร
จะยกมือขึ้นสวัสดี พรอมกับกลาวทักทายผูรวมชมงานวา
“คะ ก็ขอกราบสวัสดีพอแมพี่นองชาวตําบลสรางมิ่งและทานผูมีเกียรติทมี่ ารวมงาน
สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง ประจําป 2552 ในครั้งนี้ดวยนะคะ...”
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2.1.7.2 การแจงใหทราบ เปนการแจงใหผูรวมชมงานทราบถึงลําดับขั้นตอนในการ
ดําเนินงานประเพณีบุญบั้งไฟ เชน
“...ดิฉันจะขอกลาวถึงลําดับขั้นตอนของงานในวันนี้ใหทุกทานทราบกอนนะคะ
คะ หลังจากที่ทานประทานไดกลาวเปดงานแลว เพื่อเปนการไมเสียเวลานะคะ เราก็จะใหขบวนบั้งไฟ
แตละหมูบานเริ่มเซิ้งกันเลยนะคะ เพราะปที่แลวกวาขบวนบั้งไฟของแตละหมูบานจะเซิ้งเสร็จ กวาจะ
รวมรวมคะแนน กวาจะประกาศผลรางวัลก็มืดค่ําแลวนะคะ ปนี้เราก็เลยจะทํากันแบบเรงรัดและรวดเร็ว
นะคะเพื่อไมใหค่ําเกินไป...”
“...หมูบานแรกนะคะที่จะไดแสดงกอนคือ บานทาลาด ตอจากบานทาลาดคือ
บานคึมยาวนะคะ บานเจาภาพนะคะ บานคึมยาวปนี้พิเศษกวาทุกปนะคะคือ สงเขาประกวด 2 ทีมนะ
คะไปตกลงกันกอนนะคะวาทีมไหนจะแสดงกอนหลังนะคะ กรรมการจะไดไมสับสนนะคะ คะ ลําดับตอไป
เปนบานโนนชาดนะคะ อดีตแชมปปท่แี ลวนะคะ ตอจากบานโนนชาดเปนบานโนนหาดนะคะ แลวก็
ตามมาติดๆ ดวยบานสรางมิ่งนะคะ ถัดไปเปนบานแสนสําราญ ตอจากบานแสนสําราญก็จะเปนบาน
หนองเซียงโทนะคะ เสร็จแลวก็เปนบานโคกกอก ตอจากโคกกอกก็เปนหมูบานที่มีสวนยางเยอะๆ นะคะ
บานหินเหล็กไฟคะ บานนี้เคาวาเปนบานที่ไมงออบต. นะคะ แมนบคะอบต.เขียว ลอเลนคะ คะ ถัดไป
ก็เปนบานกุดเสถียร และบานเหลาอาภรณเปนบานสุดทายนะคะ...”
2.1.7.3 การถาม โดยการใชคําวา “มั๊ย” เปนการถามเพื่อใหผูรวมงานตอบรับหรือ
ปฏิเสธขอความที่พิธีกรกลาว ดังนี้
“...ปนี้เราก็เลยจะทํากันแบบเรงรัดและรวดเร็วนะคะเพื่อไมใหค่ําเกินไป เดี๋ยวสิ
ลําบากพอแมพี่นองเมือบานเมือเฮือนนะคะ ดีมั๊ยคะ...”
2.1.7.4 การเรียกขาน บงบอกโดยการที่พิธีกรใชคําเรียกผูรวมชมงานในขณะที่พูด
เชน พอแมพี่นองชาวตําบลสรางมิ่ง ทานผูมีเกียรติ ทานประธาน ทานนายกอบต. เปนตน เพือ่ ทักทาย
และเพื่อเรียกรองความสนใจจากผูรวมชมงาน
2.1.7.5 การแสดงความเคารพ เปนเจตนาที่ตองการจะแสดงความเคารพตอบุคคล
ซึ่งตัวบงชี้นั้นเปนทั้งอวัจนภาษาคือ การไหว และการใชคําเรียกขานที่แสดงถึงความนอบนอม ดังนี้
“...ขอกราบสวัสดี (ยกมือไหว) พอแมพี่นองชาวตําบลสรางมิ่งและทานผูมีเกียรติ
ที่มารวมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง ประจําป 2552 ในครั้งนี้ดวยนะคะ...”
“…ในลําดับตอไปใครขอเรียนเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิง่
คุณณรงคชัย บุญทอง ไดกลาวรายงานตอทานประธาน ขอกราบเรียนเชิญคะ…”
2.1.7.6 การขอบคุณ เปนเจตนาที่ผพู ูดตองการกลาวขอบคุณผูท ไี่ ดกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ให มีตัวบงชี้คือคําวา “ขอบคุณ” ดังนี้
“...วันนี้ก็ขอขอบคุณทานสมชายที่ใหเกียรติมารวมเปนประธานในพิธีเปดงาน
สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจําป 52 ในครั้งนี้ดวยนะคะ...”
2.1.7.7 การแนะนํา โดยใชคําวา “ขอเรียนเชิญ...” และตามดวยตําแหนง ชื่อและ
นามสกุลของผูกลาวรายงานการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ วา
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“...ขอเรียนเชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่งคุณณรงคชัย
บุญทอง ไดกลาวรายงานตอทานประธาน...”
2.1.8 กฎการปฏิสัมพันธ ในเหตุการณสื่อสารการทักทาย ผูวิจัยไดวิเคราะห ตามการ
แสดงออกและปฏิสัมพันธระหวางพิธีกรและผูรวมชมงาน โดยแยกเปนหัวขอได ดังนี้
2.1.8.1 การแสดงออกที่พิธีกรมีตอผูรวมชมงาน จากการวิเคราะห พบวา พิธีกรจะ
ยกมือไหว และกลาวทักทายผูรวมงานกอนที่จะแจงกําหนดการตางๆ ของงาน คําพูดที่ใชนั้นแสดงออกถึง
ความเปนกันเองกับผูรวมชมงาน ใชภาษาที่ไมเปนทางการคือใชภาษาถิ่นอีสานปนกับภาษาไทยมาตรฐาน
และจะมองผูรวมชมงานโดยรอบ ไมมองเพียงจุดใดจุดหนึ่งเพื่อแสดงใหเห็นวาพูดกับผูรวมงานทุกคน
2.1.8.2 การแสดงออกของผูรวมชมงานที่มีตอพิธีกรพบวา ผูรวมชมงานจะยิ้ม พยักหนา
หัวเราะ หรือปรบมือเมื่อพอใจในสิ่งที่พิธีกรกลาว และปรบมือเมื่อพิธีกรกลาวจบ
2.1.7.3 การปฏิสัมพันธระหวางพิธีกรและผูรวมชมงานพบวา พิธกี รและผูรวมชมงาน
มีปฏิสัมพันธกันทางสายตาในขณะที่พูด โดยพิธีกรจะมองผูรวมชมงานโดยรอบและผูรวมชมงานก็จะมอง
พิธีกรเชนกัน
2.1.9 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลขางตนจะเห็นวา เหตุการณสื่อสารการทักทาย
นั้น สามารถตีความบรรทัดฐานไดวา สังคมไทยเปนสังคมที่นับถือวัยวุฒิ คุณวุฒิ เชน เด็กตองนอบนอม
ผูใหญ ผูนอ ยตองเคารพหัวหนา การแสดงการเคารพทีเ่ ปนอวัจนภาษาอยางหนึ่งคือ การไหว การที่
พิธีกรยกมือไหวผูรว มชมงาน นอกจากจะเปนการทักทายแลวยังเปนการแสดงถึงความเคารพนอบนอม
และใหเกียรติตอผูรวมชมงานอีกดวย
นอกจากนี้ การใชคําเรียกขานที่แสดงความเปนกันเองกับผูรวมชมงานคือ คําวา พอแมพี่นอง
เปนคําเรียกขานที่แสดงความนับถือและแสดงความสนิทสนมแบบเครือญาติ ซึ่งทําใหผูฟงเกิดความอบอุน
และเปนกันเองกับพิธีกร
2.2 เหตุการณสื่อสารการเปดงาน
2.2.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการเปดงานจัดไดวาเปนเหตุการณสื่อสาร
ประเภท “การกลาวเปด”
2.2.2 หัวขอ เหตุการณสื่อสารการเปดงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง มี 2 หัวขอ
คือ วัตถุประสงคของการจัดงานและการกลาวเปดงาน
2.2.3 วัตถุประสงค เพื่อประกาศใหผูรวมชมงานทราบวา งานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟของ
ตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไดเริ่มตนขึ้นแลว
2.2.4 ผูรวมเหตุการณ ประกอบดวย
สส.พิกิฏ ศรีชนะ ประธานในพิธี ทําหนาที่กลาวเปดงาน
นายณรงคชัย บุญทอง นายกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง ทําหนาที่กลาวรายงาน
วัตถุประสงคหลักของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ผูรวมชมงาน ไดแก ประชาชนทั่วไป
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2.2.5 รูปแบบการสื่อสาร จากการวิเคราะหรูปแบบการสือ่ สารของเหตุการณสื่อสาร
การเปดงาน พบวา รูปแบบการสื่อสารนั้นมีทั้งที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา ดังนี้
2.2.5.1 รูปแบบการสื่อสารแบบวัจนภาษา จากการวิเคราะหพบวา มีการใชภาษาไทย
มาตรฐานในการเปดงานเพื่อแสดงใหเห็นถึงการเปดงานพิธีอยางเปนทางการ และมีการกลาวนําเสนอ
ขอมูลเปนตัวเลข เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือและสรางกําลังใจแกผูรวมชมงาน ดังนี้
“...ในการจัดงานครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวน
ตําบลสรางมิ่ง 250,000 บาท...”
“...ผมทราบวาปตอไปทานจะจัดงบประมาณเพิ่มใหอีกไมต่ํากวา 400,000 บาท...”
นอกจากนี้ ยังมีการใชคําประพันธเปนบทกลอนในการกลาวรายงาน แสดงใหเห็น
ความเปนคนเจาบทเจากลอนของคนไทย ดังนี้
“บุญบั้งไฟไดจัดมาแตเกากอน
ยโสธรเลื่องชื่อลือชานากลาวขาน
เปนงานใหญทั่วทั้งไทยไดชื่นบาน
ถือเปนงานของประเทศเขตชายแดน
มาปนี้กฤษยามดีในทองถิ่น
ไดถวิลใสใจบัง้ ไฟแสน
อบต.สรางมิงสิ่งตอบแทน
งบสองแสนหาหมื่นทุนตําบล
สิบเอ็ดหมูบานหมุนเวียนเปลี่ยนเจาภาพ คึมยาวกราบขอขอบคุณทุกแหงหน
ขอตอนรับสื่อทั่วแดนแทนมวนชน
ที่มาเยือนคนฟอนรํานําขบวน
บุญสรางมิ่งหนองเซียงโทโองามเดน
เหมือนดังเชนหินเหล็กไฟไมนิ่งเฉย
ทาลาดเอยก็เขาทานาชื่นชม
ฝายโนนชาดพรอมโนนหาดสามารถเกง
โคกกอกเลนฟอนงามจริงนาสุขสม
เหลาอาภรณออนพริ้วไปดังสายลม
ชวนนาชมแสนสําราญตระการตา
งบประมาณสานหัวใจใหเปนหนึ่ง
หมูบานจึงใฝใจและใฝหา
รวมใจชวนรวมขบวนนํากันมา
9 พฤษภาปนี้ วันดีเอย”
2.2.5.2 รูปแบบการสื่อสารแบบอวัจนภาษา จากการวิเคราะหขอมูลพบรูปแบบการ
สื่อสารของผูดําเนินงานและผูรวมชมงาน ดังนี้
อวัจนภาษาของผูดําเนินงาน ประกอบดวยนายณรงคชัย บุญทอง นายกองคการ
บริหารสวนตําบลสรางมิ่ง และ สส.พิกิฏ ศรีชนะ ประธานในพิธี พบการใชอวัจนภาษาประเภทการแสดง
ทาทาง 3 แบบ ไดแก การไหว ปรบมือ และยกมือ นอกจากนี้ยังมีการหยุดพูดเปนระยะๆ เพื่อใหผูรวม
ชมงานไดมีปฏิกิริยาโตตอบ ดังตัวอยาง
“...ขอกราบเรียนทาน สส.พิกิฏ ศรีชนะ สส.ยโสธร เขต 2 ประธานในพิธีที่
เคารพอยางสูง และสวัสดี (ยกมือไหว) ทานผูทีเกียรติ พีน่ องชาวตําบลสรางมิ่งที่เคารพรักทุกทานครับ...”
“...คณะนายก รองนายก และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง ใน
ฐานะที่ทานเห็นความสําคัญของการจัดงานในครั้งนี้ ผมคิดวาเรานาจะตบมือใหกําลังใจสําหรับทานครับ
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(ปรบมือ) ผมทราบวาปตอไปทานจะจัดงบประมาณเพิ่มใหอีกไมต่ํากวา 400,000 บาท ดีมั๊ยครับ ถาดี
ตบมือใหทานดวยครับ (ปรบมือ)...”
“...บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดงานโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจําป 2552 ขององคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง ณ บัดนี้ ครับ (เนนเสียง) (ปรบมือ)”
อวัจนภาษาของผูรวมชมงาน พบวา ผูรว มชมงานจะแสดงออกโดยการใชทาทาง
ไดแก ปรบมือ พยักหนา และยิ้ม เมื่อพอใจในสิ่งที่ผูดําเนินงานพูดหรือเมื่อผูดําเนินงานกลาวจบ เชน
“...บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ขอใหทานประธานในพิธไี ดพบปะกับพีน่ อง
พรอมทั้งใหโอวาท และกลาวเปดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟขององคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง
ประจําปงบประมาณ 2552 ณ โอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญครับ (ปรบมือ)”
“...ผมทราบวาปตอไปทานจะจัดงบประมาณเพิ่มใหอีกไมต่ํากวา 400,000 บาท
ดีมั๊ยครับ ถาดีตบมือใหทานดวยครับ (ปรบมือ)...”
2.2.6 เนื้อหาของการสื่อสาร จากการวิเคราะหพบวาเนื้อหาของการสื่อสารประกอบดวย
การบอกภูมิหลังของการจัดงาน บอกวัตถุประสงคของการจัดงาน และการกลาวเปดงาน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
2.2.6.1 ภูมิหลังของการจัดงาน โดยกลาววา สังคมชาวอีสานนั้นเปนสังคมเกษตรกรรม
มีความเชื่อวา เมื่อเขาสูฤดูการทํานาจะตองจุดบั้งไฟ เพื่อเตือนพญาแถนผูเปนเทพเจาแหงฝน ขอให
ฝนตกตองตามฤดูกาล ทําใหเกษตรกรไดทํานาหรือปลูกพืชมีความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะชาวนาที่
ตองพึ่งพาน้าํ ฝนเปนหลักในการเพาะปลูกนั้นไดมีการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบัง้ ไฟมาตั้งแตโบราณ
เพื่อเปนการบูชาและขอฝนจากพญาแถน
2.2.6.2 การบอกวัตถุประสงคของการจัดงาน เปนการบอกใหผูรวมงานทราบถึง
วัตถุประสงคที่จําเปนตองจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึน้ ดังนี้
2.2.6.2.1 เพื่อเปนการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟใหอยูคูสังคมทองถิ่น
2.2.6.2.2 เพื่อเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม
2.2.6.2.3 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับเกษตรกรในการทํานาปลูกขาว
2.2.6.2.4 เพื่อสรางความสามัคคีใหแกเพื่อนในชุมชน
2.2.6.2.5 เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวประเพณีของทองถิ่น
2.2.6.3 การเปดงาน ประกอบดวย การกลาวใหกําลังใจคณะองคการบริหารสวนตําบล
สรางมิ่ง ที่เปนผูสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของตําบลสรางมิ่งขึ้นและในฐานะที่เปนสมาชิก
ผูแทนราษฎรของจังหวัดยโสธร สส.พิกิฏ ศรีชนะ ไดสัญญากับประชาชนวาจะทําหนาที่ของตนเองให
ดีที่สุดกอนจะเปดงานอยางเปนทางการ
2.2.7 การลําดับวัจนกรรม จากขอมูลเหตุการณสื่อสารการเปดงาน ผูวิจัยพบวา ลําดับ
วัจนกรรมเกิดขึ้นดังตอไปนี้ การทักทาย การแนะนําตัว การแจงใหทราบ การขอรอง การเลาความ
การอธิบาย การอางอิง การเรียกขาน การแสดงความเคารพ การถาม การเสนอตัวทํางาน การแสดง
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ความคิดเห็น การขอบคุณ และการอวยพร ซึ่งลําดับวันกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้สามารถเกิดสลับกัน
ไปมาไดข้ึนอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวาตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง อธิบายได ดังนี้
2.2.7.1 การทักทาย เกิดขึ้นเมื่อผูพูดเจอกับผูรวมชมงานเปนครั้งแรก โดยใชคําวา
“สวัสดี” พรอมกับยกมือไหว ดังนี้
“...ขอกราบเรียนทาน สส.พิกิฏ ศรีชนะ สส.ยโสธร เขต 2 ประธานในพิธีที่
เคารพอยางสูงและสวัสดี (ยกมือไหว) ทานผูทีเกียรติ พี่นองชาวตําบลสรางมิ่งที่เคารพรักทุกทาน
ครับ...”
2.2.7.2 การแนะนําตัว โดยใชคําวา “กระผม” ตามดวยชื่อ-นามสกุล และตําแหนง
หนาที่ ดังนี้
“...กระผมนายณรงคชัย บุญทอง นายกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง...”
2.2.7.3 การแจงใหทราบ เปนเจตนาที่ผูพูดตองการบอกใหผูฟงทราบถึงขอมูลตางๆ
เชน
“...งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่งจํานวนทั้งสิน้ 250,000 บาท
มีขบวนเซิ้งจํานวน 12 คณะ จาก 11 หมูบาน มีผูเขารวมชมงานจากตําบลสรางมิ่งและตําบลใกลเคียง
ประมาณ 3,000 คน และในวันนี้ ในวันพรุงนี้จะมีการจุดบั้งไฟแสน บั้งไฟหมื่นใหชมตลอด 2 วัน...”
“...ปนี้ก็เปนขาวที่ดีที่เราไดรับจัดสรรงบประมาณชดเชยภัยแลงมาเรียบรอยแลว
ซึ่งวันที่ 12 ทานก็จะไดรับการโอนเงินในสวนนี้ตามลําดับตอไปนะครับ...”
2.2.7.4 การขอรองเกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาใหผูฟงกระทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผูพูดตองการ
โดยปรากฏคําวา “ขอ,ขอให” ดังนี้
“...ขอใหทานประธานในพิธีไดพบปะกับพี่นองพรอมทั้งใหโอวาทและกลาวเปด
งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟขององคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง ประจําปงบประมาณ 2552 ณ
โอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญครับ”
2.2.7.5 การเลาความ เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาเลาเรื่องใหผูฟงไดรับรูรายละเอียด
ของเรื่องราวในอดีตซึ่งเปนสาเหตุของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ดังนี้
“...กอนอื่นกระผมใครขอรายงานความเปนมาของการจัดงานในวันนี้ พอสังเขป
ดวยสังคมชนบทโดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมของคนอีสาน ไดมีการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
มาตั้งแตโบราณ โดยมีความเชื่อวาไดเขาสูฤดูการทํานา จะตองจุดบั้งไฟเพื่อเตือนพญาแถนผูเปนเทพ
เจาแหงฝน ขอใหฝนตกตองตามฤดูกาล ทําใหเกษตรกรไดทํานา หรือปลูกพืชมีความอุดมสมบูรณ
โดยเฉพาะชาวนาที่ตองพึ่งพาน้ําฝนเปนหลักในการเพาะปลูก ทั้งนี้ไดมีการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
โดยมีการแหขบวนเซิ้งบั้งไฟและมีการจุดบั้งไฟ...”
2.2.7.6 การอธิบาย เปนเจตนาที่ผูพูดตองการจะชี้แจงเหตุผลหรือรายละเอียดของ
ขอมูลประกอบขอความขางตน มักใชคําวา “เปน” ดังนี้
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“...โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําป 2552 ของตําบลสรางมิ่งในวันนี้
ถือวาเปนโครงการที่สืบสานประเพณีที่ดี เปนการสรางความรัก ความสามัคคี เปนการรักษาประเพณี
อันดีของคนไทยเอาไว...”
2.2.7.7 การอางอิง เปนการอางถึงขอความที่ไดกลาวไปแลวขางตน คือมีการใชคําวา
“ตามที่...” ดังนี้
“ตามที่ทานนายกไดกลาวรายงานถึงความเปนมา และวัตถุประสงคของการจัด
ทําโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําป 2552 ของตําบลสรางมิ่งในวันนี้ ถือวาเปนโครงการที่
สืบสานประเพณีที่ดี เปนการสรางความรัก ความสามัคคี เปนการรักษาประเพณีอันดีของคนไทยเอาไว...”
2.2.7.8 การเรียกขาน ผูพูดใชคําเรียกผูรว มชมงานในขณะที่พูดเพื่อใหผูรว มชมงาน
สนใจและตั้งใจฟง เชน พี่นองตําบลสรามิ่ง พี่นอง ทานผูมีเกียรติ เปนตน
2.2.7.9 การแสดงความเคารพ เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาที่จะแสดงความเคารพตอ
บุคคล ซึ่งตัวบงชี้นั้นเปนทั้งอวัจนภาษา คือ การไหว และการใชคําเรียกขานที่แสดงถึงความนอบนอม
เชน
“...ขอกราบเรียนทาน สส.พิกิฏ ศรีชนะ สส.ยโสธร เขต 2 ประธานในพิธีที่เคารพ
อยางสูง และสวัสดีทานผูทเี กียรติ พี่นองชาวตําบลสรางมิ่งที่เคารพรักทุกทานครับ (ยกมือไหว)...”
“...เรียนนายกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง ทานณรงคชัย บุญทอง ทาน
ทานผูอํานวยการการสถานศึกษาทุกหนวยในเขตตําบลสรางมิ่ง หัวหนาสถานีอนามัยตําบลสรางมิ่ง
ทานรองนายกทั้ง 2 ทาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง ทานกํานัน ทานผูใหญบาน
ตลอดถึงพี่นอง อสม. พี่นอง อปพร. พี่นองชาวตําบลสรางมิ่งที่รวมในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ที่เคารพ
รักทุกทานครับ...”
2.2.7.10 การถาม โดยการใชคําวา “มั๊ย” เปนการถามเพื่อใหผูรวมงานตอบรับหรือ
ปฏิเสธขอความที่ผูถามตองการทราบ ดังนี้
“...ผมทราบวาปตอไปทานจะจัดงบประมาณเพิ่มใหอีกไมต่ํากวา 400,000 บาท
ดีมั๊ยครับ (ผูรวมงานปรบมือ)”
2.2.7.11 การเสนอตัวทํางาน โดยใชคําวา “ขอทําหนาที่...” เพื่อบอกใหผูฟงทราบวา
ผูพูดพรอมที่จะเปนตัวแทนเพื่อทํางานรับใชประชาชน ดังคํากลาววา
“...ผมในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต 2 ที่ไดรับความ
ไววางใจจากทาน จะขอทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของทาน...”
2.2.7.12 การแสดงความคิดเห็น ผูพูดแสดงความคิดเห็นโดยใชคําวา “คิดวา” เชน
“...ผมคิดวาเราทุกคนตองใหกําลังใจสําหรับคนทํางาน โดยเฉพาะคณะนายก
รองนายก และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง ในฐานะที่ทา นเห็นความสําคัญของการจัดงาน
ในครั้งนี้ ผมคิดวาเรานาจะตบมือใหกําลังใจสําหรับทานครับ (ปรบมือ)...”
2.2.7.13 การขอบคุณ เปนการแสดงเจตนาของผูพูดเมื่อผูฟงไดกระทําตามสิ่งที่ผูพูด
ตองการ โดยใชคําวา “ขอบคุณ” ดังนี้
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“...ผมตองขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร ตลอดทั้งคณะกรรมการตัดสิน พี่นอง
ประชาชนทุกทานที่มารวมงานในวันนี้...”
2.2.7.14 การอวยพร เปนการแสดงออกถึงความปรารถนาดีของผูพูดเมื่อกลาวจบ
มักจะอวยพรใหผูฟงสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว โดยใชคําวา “ขอให” ดังนี้
“...ขอใหกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามที่ทานไดมุงหวังทุกประการ และ
ขอใหทาน สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไวตอไป...”
“...ขอใหทุกทานที่มาในวันนี้นะครับมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและประสบ
ความโชคดีตลอดไป ขอใหการดําเนินงานในครั้งนี้ จงดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของคณะกรรมการที่จัดงานทุกประการ...”
2.2.8 กฎการปฏิสัมพันธ ในเหตุการณสื่อสารการเปดงานผูวิจัยไดวิเคราะหตามการ
แสดงออกและการปฏิสัมพันธระหวางผูรวมเหตุการณ โดยแยกเปนหัวขอดังนี้
2.2.8.1 การแสดงออกที่ผูพูดมีตอผูฟง จากการวิเคราะหพบวาผูพูดแสดงความเคารพ
ตอผูรวมชมงานเห็นไดจากการใชคําเรียกผูรวมชมงานวา “ทานผูมีเกียรติ, พี่นองที่เคารพรักทุกทาน”
และใชคําเรียกแทนตนเองวา “กระผม,ผม”
2.2.8.2 การแสดงออกที่ผูรวมชมงานมีตอผูพูด พบวา ผูฟงจะปรบมือ พยักหนา และ
ยิ้มเมื่อพอใจในสิ่งที่ผูพูดกลาวและจะปรบมือเมื่อผูพูดกลาวจบ
2.2.8.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูพูดกับผูรวมชมงาน คือ ผูพูดและผูรวมชมงาน มี
ปฏิสัมพันธกนั ทางสายตา ในขณะที่พูดนัน้ ผูพูดจะมองผูฟงโดยรอบไมมองเพียงจุดใดจุดหนึ่งเพื่อแสดง
ใหเห็นวา ผูพูดไดพูดกับผูรวมชมงานทุกคน
2.2.9 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลทั้งหมดของเหตุการณสื่อสาร การเปดงาน
สามารถวิเคราะหองคประกอบของบรรทัดฐานการตีความได ดังนี้
2.2.9.1 สังคมอีสานเปนสังคมที่มีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ตองอาศัยน้ําในการทํา
เกษตร จึงทําใหเกิดความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาแหงฝน คือ พญาแถน ซึ่งในทุกๆ ป จะมีการบูชาพญาแถน
โดยการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อบอกกลาวกับพญาแถนวา ฤดูการทําเกษตรไดเริ่มตนขึ้นแลวให
พญาแถนสงฝนใหตกลงมา เพื่อใหชาวบานมีน้ําในการทําเกษตร ถือเปนประเพณีที่สรางขวัญกําลังใจ
และเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหชาวบานวาหากไดบูชาพญาแถนแลวการทําเกษตรในปนั้นๆ จะไดผลดี
2.2.9.2 คนในสังคมยกยองความเปนผูใหญ ผูมีตําแหนงหนาที่ทางสังคมหรือขาราชการ
เห็นไดจากการเชิญผูที่มตี ําแหนงหนาทีท่ างสังคมมารวมเปนแขกผูมีเกียรติ และเชิญสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของจังหวัดยโสธร สส.พิกิฏ ศรีชนะ มารวมเปนประธานในการเปดงาน เพื่อใหผูรวมงานเกิด
ความเชื่อถือและเชื่อมั่นในสิ่งที่ผูพูดไดกลาวกับผูรวมชมงาน
2.2.9.3 คนในสังคมเปนผูที่มีความออนนอมถอมตน เห็นไดจากการไหว การพูด ที่
แสดงออกถึงความเคารพและนอบนอมตอผูรวมชมงาน โดยผูพูดคือ สส.พิกิฏ ศรีชะ และนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสรางมิ่ง นายณรงคชัย บุญทอง ที่เปนเสมือนตัวแทนที่ไดรับเลือกตัง้ จากชาวบานและ
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เปนผูรับใชชาวบาน ถือวาอยูในฐานะที่ต่ํากวา
2.2.9.4 การที่ผูพูดใชคําเรียกขานแบบลําดับเครือญาติกับผูรวมชมงานคือคําวา “พี่นอง”
ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความเปนกันเองกับผูรวมชมงาน สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคม
ที่ตั้งอยูบ นรากฐานของระบบเครือญาติ การเรียกผูอื่นทีไ่ มใชญาติแทๆ วา “พี่นอง” นั้นถือเปนการสราง
ความสนิทสนมและสรางความอบอุนใจใหแกผูฟงไดเปนอยางดี
2.3 เหตุการณสื่อสารการแนะนํา
2.3.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการแนะนําจัดเปนเหตุการณประเภท “การแนะนํา”
2.3.2 หัวขอ เหตุการณสื่อสารการแนะนํามี 3 หัวขอคือ การแนะนําคณะกรรมการ การมอบ
เงินสนับสนุน และบอกเกณฑการใหคะแนนของการประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟ
2.3.3 วัตถุประสงค การแนะนํามีวัตถุประสงคเพื่อแนะนํารายชื่อคณะกรรมการการตัดสิน
การใหคะแนนขบวนเซิ้งบั้งไฟและมอบเงินสนับสนุนแกหมูบานตางๆ ในตําบลสรางมิ่ง
2.3.4 ผูรวมเหตุการณ ประกอบดวย
สส.พิกิฏ ศรีชะ ทําหนาที่มอบเงินสนับสนุนแกหมูบานตางๆ ในตําบลสรางมิ่ง
พิธีกร ทําหนาที่ดําเนินงาน
คณะกรรมการ ทําหนาที่ตัดสินการประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟ
ตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุน ไดแก ตัวแทนของบานสรางมิ่ง บานหินเหล็กไฟ บาน
โนนชาด บานหนองเซียงโท บานโนนหาด บานกุดเสถียร บานคึมยาว บานโคกกอก บานทาลาด
บานเหลาอาภรณ บานแสนสําราญ
มชมงาน ไดแก ประชาชนทั่วไป
2.3.5 รูปแบบการสือ่ สาร ในเหตุการณสื่อสารการแนะนํามีรูปแบบการสื่อสารของผูรวม
เหตุการณทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ซึ่งวิเคราะหได ดังนี้
2.3.5.1 รูปแบบการสื่อสารแบบวัจนภาษา พบวา พิธกี รใชภาษาถิ่นอีสานปนกับภาษาไทย
มาตรฐานในการสื่อสาร และมีการกลาวหยอกลอกับผูรว มเหตุการณเปนระยะๆ เพื่อเปนการสรางความ
เปนกันเองและสรางความสนุกสนานแกผูรวมเหตุการณ เชน
“...ทานผูชวยรับมอบ ผูชวยเมียบนอนิ ผูชวยผูใหญบา นนะคะไมใชผูชวยเมีย
(หัวเราะ)”
“…สาวนอยหาดวันเพ็ญโดยทานผูใหญคําไผ ขาเปนหยังนอ คือยางหานมา เมียตี
เอาบอพอใหญไผ (หัวเราะ) แซวเลนนะคะ”
2.3.5.2 รูปแบบการสือ่ สารแบบอวัจนภาษา จากการวิเคราะหพบรูปแบบการสื่อสาร
ของผูรวมเหตุการณ ดังนี้
อวัจนภาษาของพิธีกร พบการใชอวัจนภาษาประเภทการแสดงทาทาง 5 แบบ
ไดแก การไหว พยักหนา ยกมือ หัวเราะ และปรบมือ นอกจากนี้ยังมีการหยุดพูดเปนระยะๆ เพื่อใหผูรวม
เหตุการณมีปฏิกิริยาโตตอบ เชน
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“...คะ ตองขอขอบพระคุณทานประธานเปนอยางสูงนะคะ (ยกมือไหว)...”
“...ทาน สส.พิกิฏ ของเราทานบไดมามือเปลาคะ นะคะ เพิ่นมีของมาฝาก
มาตอนนะคะ (เนนเสียง)ไดยินวาเปนของมีราคา เปนที่นายินดีนะคะเพิ่นมีของมาสนับสนุน ทราบวา
เปนตัวเงิน ใชมั๊ยคะทาน (หยุดพูด) นะคะ ทานจะมอบใหกับตัวแทน เชิญตัวแทนขึน้ มารับมอบบนเวที
เลยนะคะ ออ (พยักหนา) ลงไปดานลางนะคะ (พยักหนา)”
“...หมูที่ 1 คะ ตัวแทนรับมอบโดยทานนายกอบต.เปนคนรับมอบ (ปรบมือ)”
“...เจาภาพบานคึมยาวนะคะรับมอบโดยทานประธานสมุทร แสงแกว หรือ
ศรีแกวคะ หื้อ เกือบจําบได (หัวเราะ)”
“...บานโคกกอกขอตัวแทนดวยคะ 1 ทานนะคะ (ยกมือชู 1 นิ้ว) หมูที่ 8
เดี๋ยวเจาหนาที่ดูดวยนะคะวาใครรับไปจะไดตามซองถูกนะคะ”
อวัจนภาษาของผูรวมเหตุการณ ไดแก สส.พิกิฏ ศรีชนะ คณะกรมการ ตัวแทน
รับมอบเงินสนับสนุนและผูรวมชมงาน พบการใชอวัจนภาษาประเภทการแสดงทาทาง 5 แบบ ไดแก
การลุกขึ้นยืน การไหว ปรบมือ ยิ้ม และหัวเราะ เชน
“...คณะกรรมการจะมีทั้งหมด 9 ทานนะคะ จุดที่ 1 คะ หัวหนาอนามัยตําบล
สรางมิ่งนะคะ วันนี้ทานสงตัวแทนมา ติดภารกิจนะคะตองขอใหผูแทนมาแทนนะคะ (กรรมการลุกขึ้น
ยกมือไหวและผูรวมงานก็ปรบมือ)...”
“...หมู 10 บมีผูเฒาวาซั่น คั่นอยากไดไปเอากับหมู 1 เดอผูใหญกรณวา
จองตัวรอคิวอยูนะคะ (ผูรวมเหตุการณยิ้มและหัวเราะ)”
นอกจากนี้ยังพบวา ผูรวมเหตุการณใหความเคารพนอบนอมตอประธานในพิธี
คือ สส.พิกฏิ ศรีชนะ ผานกริยาทาทาง เห็นไดจากเมื่อเดินผานหนาประธานผูรว มเหตุการณจะกมหนา
โนมตัวลงเล็กนอยและยกมือไหวเมื่อไดรับของจากประธาน สวนพิธีกรนั้นในขณะที่พูดก็จะมองผูรวม
เหตุการณโดยรอบ รวมทั้งมีการพูดเนนเสียงเปนระยะๆ เพื่อใหผูรวมเหตุการณสนใจขอความที่พดู เชน
“...เราไดรับความรวมมือจากทางสถานศึกษาทุกโรงเรียนสงตัวแทนมาเปน
คณะกรรมการตัดสิน ในการตัดสินในครั้งนี้นะคะอยางโปรงใส เปนธรรมนะคะ (เนนเสียง) ...”
“...บานโนนชาดคะ เชิญเลขาลงขันศรัทธา ผูใหญบานใชแตเลขานะคะ เลขาสาว
นะคะ (เนนเสียง)”
2.3.6 เนื้อหาของการสื่อสาร จากขอมูลพบวาเนื้อหาของการสื่อสารแบงออกเปน 3 สวน
ไดแก การแนะนําคณะกรรมการ การมอบเงินสนับสนุน และบอกเกณฑการใหคะแนนการประกวด
ขบวนเซิ้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.3.6.1 การแนะนําคณะกรรมการ เปนการแนะนํากรรมการตัดสินการประกวดขบวน
เซิ้งบั้งไฟ ซึ่งลวนแตเปนผูที่ชาวบานใหความเคารพและมีความนาเชื่อถือ เชน คณะครู-อาจารยจาก
สถาบันการศึกษา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง เปนตน
2.3.6.2 การมอบเงินสนับสนุน เปนการมอบเงินสนับสนุนการทํากิจกรรมตางๆ ของ
หมูบานและมอบเงินสนับสนุนของรัฐบาลใหแกผูสูงอายุในชุมชน
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2.3.5.3 การบอกเกณฑการใหคะแนนการประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟ ซึ่งรายละเอียด
ของเกณฑการใหคะแนนประกอบดวย ความพรอมเพรียง 20 คะแนน การแตงกาย 10 คะแนน กลอนเซิ้ง
และตนเสียง 20 คะแนน จํานวนนางรําตัง้ แต 25 คนขึน้ ไปได 10 คะแนน ดนตรีประกอบขบวนเซิ้ง
10 คะแนน การรักษาเวลาไดไมต่ํากวา 15 นาทีได 10 คะแนน รวมทั้งสิ้นเปน 100 คะแนน
2.3.7 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการแนะนํา พบการลําดับ
วัจนกรรม ดังนี้ การแนะนํา การแจงใหทราบ การเรียกขาน การแสดงความเคารพ การหยอกลอ การถาม
การสั่ง การเนนย้ํา การขอรอง และการขอบคุณ ซึ่งลําดับวันกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้สามารถเกิดสลับกัน
ไปมาได ขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวา ตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง อธิบายได ดังนี้
2.3.7.1 การแนะนํา เปนการแนะนํารายชื่อคณะกรรมการตัดสินขบวนเซิ้งบั้งไฟ โดย
จะบอกชื่อ-นามสกุล รวมทั้งตําแหนงหนาที่ในการทํางาน เชน
“...ทานคณะกรรมการฝายรวมคะแนน รองนายกบุญมี นายะพันธุคะ...”
“...คุณสุชาดา จันทรสาขา หัวหนาฝายการคลัง...”
2.3.7.2 การแจงใหทราบ เปนเจตนาที่ผูพูดตองการบอกใหผูรวมชมงาน ทราบถึง
ขอมูลตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเรื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปยังผูรวมเหตุการณ เชน
“...คะแนนที่เคยไดในปที่ผา นมานะคะเราจะตัดเปนศูนยนะคะ เราจะไมนํามา
รวมกันในปนนี้ ะคะ เราจะเริม่ ใหคะแนนใหมนะคะ...”
“...หลังจากตัวแทนรับมอบเสร็จใหสมาชิกอบต.พวกเรานะคะไปเช็คกับทางคณะ
ฝายการคลังเพื่อที่จะรับเงินไปนะคะ เนื่องจากวาตอนนี้มาไมครบนะคะก็เลยไมสามารถจะใหเรียงตัว
ไดนะคะก็ใหตวั แทนเปนผูรบั มอบแทน...”
“...ประชาสัมพันธนิดนึง คณะกรรมการหมูบานบอกวาบานทาลาดนะคะชวยหา
เชือกฟางมาขึงกั้นอาณาบริเวณของริว้ ขบวนทานดวยเพื่อคณะกรรมการจะไดทราบวาริว้ ขบวนของทาน
มีอยูที่ไหน อยางไรบาง...”
“...ประชาสัมพันธไปถึงเจาภาพดวยนะคะ ยังไงชวยฝากดูแลปากทองของคณะ
กรรมการและทีมงานดวย...”
2.3.7.3 การเรียกขาน เกิดขึ้น เมื่อผูพูดมีเจตนาใหผูรวมชมงานสนใจและตั้งใจฟง
ในขณะที่กําลังพูด เชนใชคาํ วา พี่นอง ยาย ซึ่งเปนคําเรียกญาติเพื่อแสดงความเปนกันเองและแสดง
ความสนิทสนม ดังตัวอยาง
“..ใหบานที่จะเซิ้งนะคะมาอยูตรงกลางเนอะพี่นองเนอะ สวนบรรดาผูเชียรกะ
สองยืนเบิ่งอยูนอกอาณาบริเวณนะคะ...”.
“...ยายสงวนเปนผูรับมอบ หมู 6 เปนพยานเดอ ยายหงวนเปนผูรับไวเดอเงิน
ของทานสส.สนับสนุนมานะคะ”
2.3.7.4 การแสดงความเคารพ เปนเจตนาที่ผูพูดตองการแสดงความเคารพตอบุคคล
ซึ่งมีตัวบงชี้ เปนทั้งวัจนภาษาที่แสดงความนอบนอมและอวัจนภาษาที่เปนทาทางคือ การไหว การยืน
การกมและโนมตัว เชน
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“...ทานประธานนะคะ ทาน สส.พิกิฏ ของเราทานบไดมามือเปลาคะ...”
“...ทานสส. เชิญดานลางเลยคะ (พิธีกรกมหัวลงเล็กนอย)...”
2.3.7.5 การหยอกลอ เปนการสรางความสนุกสนานดวยการกลาวหยอกลอผูรวมเหตุการณ
เปนระยะๆ เชน
“...บานโนนหาด สาวนอยหาดวันเพ็ญ โดยทานผูใหญคําไผ ขาเปนหยังนอ คือ
ยางหานมา เมียตีเอาบอพอใหญไผ (หัวเราะ) แซวเลนนะคะ”
“...กุดเสถียร คะ หมู 6 บ บมีคนมาใหญหงวนยาดเอาเดะ (หัวเราะ)…”
2.3.7.6 การถาม เกิดขึ้นเมื่อผูพูดตองการคําตอบรับหรือปฏิเสธจากผูรวมชมงาน เชน
“...ไสละขบวนบั้งไฟของบานทาลาดอยูไสนอพี่นอง ยกมือแหน (ผูรวมขบวน
บานทาลาดยกมือ)”
“…บานเหลาอาภรณ หมู 10 ไมมีใชมั๊ยคะ...”
“…เอาละคะทุกขบวนพรอมรึยังคะ…”
2.3.7.7 การสั่ง เกิดขึน้ เมื่อผูพูดซึ่งมีอํานาจและมีสถานภาพสูงกวาหรือเทาเทียมกับ
ผูรวมชมงานมีเจตนาใหผูรวมชมงานกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ตนตองการ เชน
“...อยาเพิ่งแตกแถวนะคะอยูกอน...”
2.3.7.8 การเนนย้ํา เปนการใหน้ําหนักแกขอความที่ไดกลาวไปแลวในตอนแรก เพื่อ
ใหผูรวมชมงานไดรับทราบขอความดังกลาวอยางชัดเจนขึ้น เชน
“...เกณฑในการใหคะแนนนะคะ เกณฑในการใหคะแนนคิดวา ทุกคณะ ทุก
ขบวนเซิ้งนะคะคงจะทราบในเบื้องตนแลวนะคะวาเกณฑในการใหคะแนนนะคะ กรรมการใหคะแนน
จังไดแนนะคะ อา เดี๋ยวกะจะขอทบทวนใหฟงอีกครั้งนึงนะคะ...”
“...ทุกอยางที่อยูในบริเวณริว้ ขบวน เปนคะแนนทั้งเบิดเลยนะคะ เราจะไมให
เฉพาะนางรํานะคะเราจะดูองคประกอบทั้งหมดเลยนะคะ วามีบั้งไฟบ เอบั้งไฟงามซ่ําไดนะคะ
มีความคิดสรางสรรคบนะคะ ดูทั้งหมด คณะกรรมการจะไมดูเฉพาะนางรํา จะดูทั้งหมดเลย...”
2.3.7.9 การขอรอง เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาใหผูรวมชมงาน ทําตามในสิ่งที่ตนเอง
ตองการ เชน
“...ถาพรอมแลวนะคะตองขออนุญาตใหอยูเฉพาะบานทาลาดบานเดียวกอน
นะคะ พวกที่เหลือนะคะเคลื่อนออกไปกอนเดอพี่นองไปถาอยูขางๆ เวที...”
“…ขอใหแตละหมูบานจัดขอบเขตอาณาบริเวณดวย จะไดทราบวาขบวนของ
ทานนะคะมีอยูแคไหน มีอยูเทาไหรนะคะ…”
2.3.7.10 การขอบคุณ เกิดขึ้นเมื่อมีผูกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให โดยใชคําวา “ขอบคุณ
ขอขอบพระคุณ” เชน
“...ขอขอบพระคุณทานสส. นะคะ เปนตัวแทนมอบนะคะ ซึ่งงบตรงนี้เปนงบของ
รัฐบาลนะคะ คะ นามของ อบต. สรางมิ่งนะคะ ก็ตองขอขอบคุณทานประธานพรอมทีมงานและคณะ
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ผูติดตามเปนอยางสูงนะคะที่ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดครั้งนี้นะคะ ขอขอบคุณแขกผูม ีเกียรติ
ทุกทานนะคะและก็คณะกรรมการกลางนะคะก็ไปปฏิบัติงานตามจุดที่ไดรับมอบหมายนะคะ...”
“...ก็ตองขอขอบพระคุณทุกขบวนทุกคณะนะคะ มาจัดงานปไหนก็ไมเคยที่จะ
ผิดหวังนะคะ...”
2.3.8 กฎการปฏิสมั พันธ จากการวิเคราะหลักษณะทาทางและการแสดงออกของผูรวม
เหตุการณ พบการปฏิสัมพันธระหวางผูรวมเหตุการณ ดังนี้
2.3.8.1 การแสดงออกของพิธีกรที่มีตอ ผูรวมเหตุการณ พบวา พิธกี รมีการพูดหยอกลอ
กับผูรวมเหตุการณเปนระยะๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนกันเอง เปนการสรางเสียงหัวเราะและ
ความสนุกสนานใหแก ผูรวมเหตุการณ นอกจากนี้ยังแสดงออกใหเห็นถึงความออนนอมตอผูที่มีคณ
ุ วุฒิ
และวัยวุฒิผานการใชคําเรียกขานตางๆ เชน ทานประธาน ทานผูใหญ ทาน สส. เปนตน รวมทั้ง
แสดงออกถึงความเปนกันเองฉันเครือญาติกับผูรว มเหตุการณ เชน ใชคําวา ยาย พี่นอง พอกํานัน
เปนตน
2.3.8.2 การแสดงออกของผูรวมเหตุการณที่มีตอพิธีกร พบวา ผูรวมเหตุการณ จะ
ยืนฟงพิธีกรเงียบๆ ไมมีขอโตแยง และมีปฏิกิริยาโตตอบบางเปนระยะๆ เชน ยิ้ม หัวเราะ ปรบมือ
เปนตน เมื่อพอใจในสิ่งที่พิธกี รไดกลาวหรือหยอกลอผูรวมเหตุการณ และจะปฏิบตั ิตามในสิ่งทีพ่ ิธีกร
ขอรองหรือสั่งใหปฏิบตั ิอยางไมมีขอโตแยงใดๆ
2.3.8.3 การปฏิสัมพันธระหวางพิธีกรและผูรวมเหตุการณ พบวา พิธีกรจะมองผูรวม
เหตุการณ โดยรอบ และมีปฏิสัมพันธกันทางสายตาในขณะที่สื่อสารกัน นอกจากนี้ พิธีกรยังหยุดพูด
เปนระยะๆ เพื่อใหผูรวมเหตุการณมีปฏิกิริยาโตตอบ เชน ปรบมือ เปนตน
2.3.9 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลเหตุการณสื่อสารการแนะนํา สามารถวิเคราะห
บรรทัดฐานการตีความได ดังนี้
2.3.9.1 คนในสังคมนับถือวัยวุฒิและคุณวุฒิ เชน เด็กตองเคารพผูใหญ ผูนอยตอง
เคารพหัวหนาหรือผูที่มีตําแหนงสูงกวา ผานการพูดจาหรือกริยาทาทางตางๆ ไดแกการใชคําวา ทาน
ประธาน ทาน สส. ทานผูใหญ และมีการไหว การกมหัวหรือโนมตัวเมื่อเดินผาน นอกจากยังมีการใช
คําที่แสดงออกถึงความเปนกันเองกับผูรวมเหตุการณ ซึ่งเห็นไดจากการใชคําเรียกญาติเรียกผูอื่นที่
ไมใชญาติของตนเองวา ยาย พี่นอง พอ เปนตน
2.3.9.2 คนในสังคมเปนคนที่มีความเกรงใจ เมื่อขอรองใหผูอื่นกระทําสิ่งใดสิง่ หนึ่ง
ใหหรือมีผูกระทําในสิ่งที่ตนเอง บอกใหกระทําจะตองมีการขอบคุณเสมอเพื่อแสดงออกถึงความมีน้ําใจ
และความออนนอมถอมตน
2.3.9.3 การพูดหยอกลอกับผูรวมเหตุการณเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสนุกสนาน และ
สรางความขบขันแกผูรวมเหตุการณนั้นแสดงใหเห็นวา บุคคลในสังคมเปนคนที่ชอบความสนุกนาน
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2.4 เหตุการณสื่อสารการดําเนินงาน
2.4.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการดําเนินงาน จัดเปนเหตุการณสื่อสาร
ประเภท “การนําเสนอ”
2.4.2 หัวขอ เหตุการณสื่อสารการดําเนินงานมีหัวขอคือ การแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟ
บานทาลาด บานคึมยาว บานโนนชาดบานโนนหาด บานสรางมิ่ง บานแสนสําราญ บานหนองเซียงโท
บานโคกกอก บานหินเหล็กไฟ บานกุดเสถียร และบานเหลาอาภรณ
2.4.3 วัตถุประสงค การดําเนินงานมีวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอความคิด ความเชื่อ
สภาพชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม และแสดงออกใหเห็นถึงความสามัคคี ความรวมมือรวมใจ ใน
การเปนสวนหนึ่งของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
2.4.4 ผูรวมเหตุการณ ผูรวมเหตุการณในเหตุการณสื่อสารการดําเนินงานประกอบดวย
พิธีกร ทําหนาที่ดําเนินงาน
คณะกรรมการ ทําหนาที่ใหคะแนนแกขบวนเซิ้งบั้งไฟ
ขบวนเซิ้งบั้งไฟ 11 หมูบาน ไดแก บานทาลาด บานคึมยาว บานโนนชาดบานโนนหาด
บานสรางมิ่ง บานแสนสําราญ บานหนองเซียงโท บานโคกกอก บานหินเหล็กไฟ บานกุดเสถียร
บานเหลาอาภรณ
ผูรวมชมงาน ไดแก ประชาชนทั่วไป
2.4.5 รูปแบบการสื่อสาร จากขอมูลของรูปแบบการสื่อสาร ในเหตุการณสื่อสารการ
ดําเนินงาน พบวา ผูรวมเหตุการณใชการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ดังนี้
2.4.5.1 รูปแบบการสื่อสารแบบวัจนภาษา แบงออกเปน 2 สวนคือ การสื่อสารของ
พิธีกรและผูขับรองกาพยเซิ้งของแตละหมูบาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.4.5.2 วัจนภาษาของพิธีกร พบวา พิธีกรใชภาษาถิ่นอีสานปนกับภาษาไทยมาตรฐาน
ในการสื่อสาร มีการหยอกลอผูรวมเหตุการณเปนระยะๆ เพื่อสรางความสนุกสานใหแกผูรวมงานอีก
ทางหนึ่ง เชน
“...บานคึมยาวมีปายสโลแกนวา รณรงคตอตานยาเสพติด พี่นองอยาเขาไปยุงเกีย่ ว
เดอยาเสพติด เหลาก็ถือวาเปนยาเสพติดกินไดแตอยาใหเมา คั่นซั่นรานคาเพิ่นบไดขายนะคะ ใหเซา
กินกันวาซั่นนะคะ (หัวเราะ)...”
“...ใหเวลาคณะกรรมการเพิ่นขยับหนีแดดละหละเพิ่นฮูจักควมอยูตั๋ว ฮูวา แดด
กะหยับหนีละคะ (หัวเราะ)...”
2.4.5.3 วัจนภาษาของผูขับรองกาพยเซิ้ง พบวา กาพยเซิ้งบั้งไฟของแตละหมูบาน
มีลักษณะเฉพาะ คือ มีการใชภาษาที่แตกตางจากการใชภาษาโดยทั่วไป คือ เนนสัมผัสคลองจอง และ
มีการใชคําที่ไมนิยมใชในชีวิตประจําวัน เชน
“มาฮอดนี่ถึงที่กรรมการ
ผูชํานาญในการสํารวจ
ผูเพิ่นตรวจขบวนแหของเฮา
มาเฮามาไหวทานสากอน
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ยกมือออนใหสุดเกศา
ขอขมาวันทากมกราบ
ใหเพิ่นทราบทั้งฝายกรรมการ
เปนประธานคอยดูขอยรํา...”
2.4.5.2 รูปแบบการสือ่ สารแบบอวัจนภาษา แบงออกเปน 3 สวนคือ อวัจนภาษา
ของพิธีกร อวัจนภาษาของผูรวมขบวนเซิ้งบั้งไฟ และอวัจนกรรมของผูรวมชมงาน มีรายละเอียด ดังนี้
2.4.5.3 อวัจนภาษาของพิธีกร พบวา มีการใชทาทางประกอบคําพูดและมีการเนนเสียง
โดยใชระดับเสียงขึ้นลงเปนระยะๆ เพื่อใหผูรวมเหตุการณสนใจในสิ่งที่ผูพูดไดกลาวถึง นอกจากนี้ยังมี
การหยุดพูดเปนระยะๆ เพื่อใหผูรวมเหตุการณมีปฏิกิริยาโตตอบ ตัวอยางเชน
“...ไสละขบวนบั้งไฟของบานทาลาดอยูไสนอพี่นอง ยกมือแหน (หยุดพูด และ
มองหา) (ผูรวมขบวนเซิ้งบัง้ ไฟบานทาลาดยกมือ) อยูดานหลังนะคะ...”
“...ในการตัดสินในครั้งนี้นะคะอยางโปรงใส เปนธรรมนะคะ (เนนเสียง)...”
2.4.5.4 อวัจนภาษาของผูรวมขบวนเซิ้งบั้งไฟ ประกอบดวยผูถือปายชื่อหมูบาน ผูถือ
พานพุมดอกไม ผูถือพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมราชินีนาถ
ผูถือธงชาติไทย ผูรําชาย-หญิง คณะกลองยาวและผูแสดงประกอบขบวนเซิ้งบั้งไฟ จากขอมูลพบวา
ผูถือปายชื่อหมูบาน ผูถือพานพุมดอกไม ผูถือพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และพระบรมราชินีนาถ ผูถือธงชาติไทยนั้นจะยืนอยูในตําแหนงของตนเองนิ่งๆ สวนผูรําชาย-หญิงนั้น
มีการแสดงออกโดยการใชทา ทางในการรําเซิ้ง เชน ทาไหวครู ทาเกี่ยวขาว ทาลางมือ ทาปนขาว
เปนตน ซึ่งทารําเซิ้งแตละทานั้น ลอกเลียนแบบมาจากการใชชวี ิตประจําวันของคนในสังคม
การแสดงประกอบขบวนเซิ้งบั้งไฟสวนใหญเปนการแตงตัวเลียนแบบบุคคลตางๆ
ใหดูแปลกและตลก เชน นักศึกษา เงาะปา ลิง ผูชายแตงกายเปนผูหญิง การเขียนปายที่มีขอความลามก
เปนตน เพื่อเปนการสรางความขบขันใหแกผูรวมเหตุการณ นอกจากนี้อุปกรณตางๆ ที่นํามาใชประกอบ
ขบวนเซิ้งบั้งไฟ เชน ปลัดขิก ครกตําขาว ตนขาว เคียวเกี่ยวขาว แห อาหารพื้นบานตางๆ บั้งไฟเอ
เปนตน เปนการแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวติ และความเชื่อของชาวบานใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบ
นอกจากนี้ ยังพบวา กอนที่จะทําการแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟของทุกขบวน
คณะกลองยาว จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีกอนเสมอเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
2.4.5.5 อวัจนภาษาของผูรวมเหตุการณ พบวา มีการแสดงออกโดยการใชทา ทาง
ไดแก การยิ้ม หัวเราะ ปรบมือ เมื่อพิธีกรพูดหยอกลอผูรวมเหตุการณ หรือเมื่อพอใจการแสดงของ
ขบวนเซิ้งบั้งไฟ ผูรวมชมงานบางคนแสดงออกถึงความสนุกสาน โดยการเตนหรือรายรําไปพรอมกับ
จังหวะดนตรีของคณะกลองยาวและจะปรบมือทุกครั้ง เมื่อขบวนเซิ้งบั้งไฟของแตละหมูบานแสดงเสร็จ
เรียบรอย
2.4.6 เนื้อหาของการสื่อสาร จากการวิเคราะหเนื้อหาของเหตุการณสื่อสารการดําเนินงาน
แสดงใหเห็นวา เนื้อหาที่พิธีกรสื่อไปยังผูรวมเหตุการณนั้น เปนการสรางความสนุกสนานและหยกลอ
ผูรวมเหตุการณ สวนเนื้อหาที่ปรากฏในขบวนเซิ้งบั้งไฟไมวา จะเปนการขับรองกาพยเซิ้ง ทาทางใน
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การรําเซิ้งหรือแมแตการแสดงประกอบขบวนเซิ้งบั้งไฟลวนแตสะทอนใหเห็นถึงวิถีชวี ิตความเปนอยูของ
คนในสังคม นอกจากนี้เนื้อหาในกาพยเซิ้งยังแสดงใหเห็นถึงความเชื่อ เรื่องการขอฝนจากพญาแถน
เรื่อง ผาแดงนางไอ ซึ่งเปนตํานานเกี่ยวกับการเกิดประเพณีบุญบั้งไฟ
2.4.7 การลําดับวัจนรรม ในการวิเคราะหองคประกอบการลําดับวัจนกรรมของเหตุการณ
สื่อสารการดําเนินงานนี้ผวู ิจยั จะแยกวิเคราะหลาํ ดับวัจนกรรมของพิธีกรและลําดับวัจนกรรมการขับรอง
กาพยเซิ้งบั้งไฟออกจากกัน ดังนี้
2.4.7.1 ลําดับวัจนกรรมของพิธีกร จากการวิเคราะหพบวาพิธีกรจะพูดในชวงกอน
ที่จะมีการแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟ และเมื่อการแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟ แตละขบวนเสร็จสิ้น โดย
ลําดับวัจนกรรมที่พบ ไดแก การแนะนํา การชม การถาม การขอรอง การหยอกลอ การเรียกขาน
และการแจงใหทราบ ซึ่งลําดับวันกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้สามารถเกิดสลับกันไปมาไดขึ้นอยูกับเจตนา
ของผูพูดในขณะนั้นวาตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง อธิบายได ดังนี้
2.4.7.1.1 การแนะนํา เปนเจตนาที่ผูพูดตองการแนะนําขบวนเซิ้ง จากแตละ
หมูบานเพื่อใหผูรวมเหตุการณทราบวาหมูบานที่ทําการแสดงคือหมูบานใด เชน
“...เพื่อไมใหเปนการเสียเวลานะคะ ขอเสียงตบมือตอนรับขบวนที่ 1 บาน
ทาลาดคา (ปรบมือ)”
“...ถาพรอมแลวตบมือตอนรับคณะบานคึมยาวทีมที่ 1 คะ (ปรบมือ)”
2.4.7.1.2 การชม เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาแสดงความชื่นชม เพื่อเปนการสราง
กําลังใจและทําใหผูฟงเกิดความภูมิใจ เชน
“...สวยงามมากนะคะ เปดมาขบวนแรกนะคะก็สนุกสนาน สวยงามแลวนะคะ...”
“...นางรํายิ้มดวยนะคะ คนสวยก็ตองยิ้มสวยๆ ใหสมกับศักดิ์ศรีแชมปนะคะ
นําขบวนโดยผูใหญบานโนนชาดนะคะ สวยงามจริงๆ นะคะบานโนนชาด...”
2.4.7.1.3 การถาม เกิดขึ้นเมื่อผูพูดตองการคําตอบรับ หรือปฏิเสธจากผูรวม
ชมงาน เชน
“...คณะกลองยาวพรอมมั๊ยคะ(เสียงดนตรีขึ้น)นางรําพรอมหรือยัง คณะกรรมการ
ขอกินน้ํากอนนะ คณะกรรมการพรอมนะคะ ผูชมพรอมมั๊ยคะ พรอมแตโดนแลวเพิ่นวา ถาพรอมแลว
ขอเสียงตบมือใหบานคึมยาวทีมที่ 2 คะ”
“...ลูกผูไดเสียใหอยูขางหลังนะคะ มาเดอมารับลูกอยูขางหลังเวที ใสเสื้อสี
ลายแดง กางเกงสีฟา เปนเพศหญิง ใหพรอมนะคะ อายุประมาณ 3 ปนะคะ...”
2.4.7.1.4 การขอรอง เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาใหผูรวมชมงาน ทําตามในสิ่งที่
ตนเองตองการ เชน
“...ขอเสียงซวดๆ ใหบานทาลาดแหน...”
“...บั้งไฟโบราณของบานโนนหาดยังเขาบไดอยูพี่นอง หลีกแหนเดอหลีก
ทางใหเพิ่นแหนพี่นอง”
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“...ตบมือเปนกําลังใจใหบานเหลาอาภรณ ถือวา เปนขบวนสุดทายของ
มื้อนี้นะคะ...”
2.4.7.1.5 การหยอกลอ เปนการสรางความสนุกสนาน ดวยการกลาวหยอกลอ
ผูรวมเหตุการณเปนระยะๆ เชน
“…ซอนผูบาวบอ ผูบาวแฮงหายากอยูเนอะสมัยนี้ เอา พากันซอนเอาเดอ
หลังจากนั้นจั่งมาโสกันเนอะ…”
“…ผาแดงจับางไอดีๆ เดอ จับแอวไวเดอจับแนนๆ (หัวเราะ)...”
2.4.7.1.6 การเรียกขาน เกิดขึ้นเมื่อผูพ ูดมีเจตนาใหผูรวมชมงานสนใจและตั้งใจ
ฟงในขณะที่กําลังพูด เกิดขึ้นและสอดแทรกอยูในการสื่อสารของพิธีกรตลอดการดําเนินงาน เชน
“...ครกตําขาวบนี่ เบิ่งเดอพี่นองครกตําขาวโบราณ หาเบิ่งยากเดอปจจุบันนี้
เปนการอนุรักษ ภูมิปญญาโบราณนะคะ…”
“…เบิ่งบานหินเหล็กไฟกอนเพิ่นพนประตูโขง หรือยังคั่นยังบพนกะปลอย
บไดเดอพี่นอง...”
2.4.7.1.7 การแจงใหทราบ เปนเจตนาของผูพูดตองการบอกใหผูรวมชมงาน
ทราบถึงขอมูลตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเรื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปยังผูรวมเหตุการณ เชน
“…คณะกลองยาวจากทุงรวงทองนะคะจากอําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
นี่เองนะคะ ถาสนใจคณะกลองยาวชุดนี้นะคะติดตอที่ 0878756236 คะ นะคะ…”
“…คั่นขบวนอื่นสนใจอยากไดไปรําติดตอไดกับนายก อบต. สรางมิ่งนะคะ
ราคามิตรภาพ เงินดีเซิ้งใหฟรีนะ คั่นเงินดีแฮงสิแอวออน เงินหนอยกะสิออนตามเงินเพิ่นวานะคะ
(หัวเราะ) นี่คอื อาชีพหลักของไทตําบลสรางมิ่ง อาชีพรับจางเซิ้งบั้งไฟ อาชีพรอง รับจางถอนขาว
รับจางตกกลาเพิ่นวา…”
2.4.7.2 ลําดับวัจนกรรมการขับรองกาพยเซิ้งบั้งไฟ ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลการแสดง
ของขบวนเซิ้งบั้งไฟทั้ง 12 ขบวน ดวยการนําเสนอภาพรวมของลําดับวัจนกรรมที่ปรากฏในเหตุการณ
สื่อสารการดําเนินงานโดยไมแยกวิเคราะหยอย เพื่อใหเห็นลําดับวัจนกรรมของการดําเนินงานไดชัดเจน
ขึ้น กลาวคือ ผูวิจัยจะนําวัจนกรรมที่ปรากฏตั้งแต 10 เหตุการณจาก 12 เหตุการณขึ้นไปถือเปน
วัจนกรรมหลัก สามารถสรุปไดวา ลําดับวัจนกรรมทีพ่ บ ไดแก การทักทาย การแสดงความเคารพ
การขอรอง การเลาความ การอวยพร และการลา ซึ่งลําดับวันกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ สามารถเกิด
สลับกันไปมาได ขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวาตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง อธิบายได
ดังนี้
2.4.7.2.1 การทักทาย เกิดขึ้นเมื่อผูขับรองกาพยเซิ้งเริ่มขับรองกาพย เปนการ
ทักทาย คณะกรรมการ โดยผูขับรองจะยกมือไหวพรอมกับกลาวทักทาย เชน
“มาฮอดนี่ถึงที่กรรมการ
ผูชํานาญในการสํารวจ
ผูเพิ่นตรวจขบวนแหของเฮา มาเฮามาไหวทานสากอน
ยกมือออนใหสุดเกศา
ขอขมาวันทากมกราบ
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ใหเพิ่นทราบทั้งฝายกรรมการ เปนประธานคอยดูขอยรํา...”
2.4.7.2.2 การแสดงความเคารพ เกิดขึ้นเมื่อผูขับรองกาพยเซิ้ง มีเจตนาที่จะ
แสดงความเคารพตอคณะกรรมการ ซึ่งมีตัวบงชี้เปนทั้งวัจนภาษาที่แสดงความนอบนอมและอวัจนภาษา
ที่เปนทาทางคือ การไหว มักเกิดขึ้นพรอมกับการทักทาย เชน
“มาฮอดนี่ถึงที่กรรมการ
ทานประธานพวกดิฉันขอไหว
นอมมือไหวคนหลื่นคนสูง
หมูของหนูไดมาโชวประกวด...”
2.4.7.2.3 การขอรอง เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาใหผูรวมชมงาน ทําตามในสิ่งที่
ตนเองตองการ เชน
“ขอขมาวันทากมกราบ
ใหเพิ่นทราบทั้งฝายกรรมการ
เปนประธานคอยดูขอยรํา
จึงพรอมพร่ําออกอวยนวยแขน
ใหไดคะแนนพอพันพอรอย ฝูงขานอยขอเกี่ยววันทา...”
2.4.7.2.4 การเลาความ มีเจตนาเพื่อเลาประวัติหรือตํานานของการเกิดประเพณี
บุญบั้งไฟ เชน
“ใหฟงกลอนการเซิ้งการแห นี่ละแหบานกุดเสถียร
ดังทุกที่จนไดลือชื่อ
ดังอื้อๆ ขึ้นเทิงฟาเบื้องบน
ขอฟาขอฝนปนี้มันแหง
ฝนมันแลงบลอดชายคา
นําบั้งไฟมาถวายแถนเจาพอ แตเกาแตกอนนางไอผาแดง
เคยจัดแจงนําบั้งไฟเขาแขง
นําจัดแตงเขาใสทุกหน
ผาแดงสนแตนางแกวไอ
จึงมาไดรีบลงมื้อนี้
ทาวภังคีนายพญานาคใหญ
เพิ่นไดไลใสเมืองบาดาล
บานเฮือนชานไดพังหลุบลง
ไดหลุบลงจมแผนบาดาล
ทาวภังคารสนนางแกวไอ
ไปบไดหลุดลมจมแดน
ทาวผาแดงจงกลับมาหนิ่ง
เชิญทุกสิ่งมากใหญทํากิน
เปนยามแลงกินกะฮอกดอน
เนื้อคนตอนมาแบงปนกัน
เพิ่นพากันเขาครัวกินเนื้อ
เฮือนเฮานั่นพากันจําจร
เกิดเปนดอนเปนหนองกวางใหญ ยอนอยูใกลนําเลาะหนองหาร
ตามนิทานแตตั้งแตกอน
มีเปนดอนเปนเกาะเปนดอน
นี่คือดอนมีแมฮางอยู
เมือโลดสูกูบไปนําเขา
ฮายบเอาซิ้นเนื้อมาสู
เลยตั้งอยูบโดนบพอง
มาตอนหลังเปนดอนกลางแกว มีคําแตงเอาไวเปนกลอน
เปนอุทาหรณนิทานแตเกา
จึงสืบเลาสืบตอมานาน
ประวัตินิทานผาแดงนางไอ...”
2.4.7.2.5 การอวยพร เปนการแสดงออกถึงการตอบแทน หากขบวนเซิ้งไดรับ
คะแนนจากคณะกรรมการ มักจะอวยพรใหสมหวังเกี่ยวกับเงินทอง ความสวยงาม สุขภาพ เชน
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“มาเซิ้งมาแหใหเบิ่งสมใจ ใหไดสมหมายสิแถมพรซอนสง
ใหเจาลงคือทงนาทาม
ใหเจางามคืออินทรแตงปน
ใหไดอยูชั้นสนุกยิ่งเมืองคน
อยาไดจนเงินทองของคา
ใหสมหวังพรอมพร่ํานําพร”
2.4.7.2.6 วัจนกรรมลา เปนวัจนกรรมสุดทายที่พบในทุกๆ กาพยเซิ้งบั้งไฟ เปน
วัจนกรรมที่แสดงเจตนาของผูขับรองกาพยเซิ้งวา การขับรองกาพยเซิ้งไดจบลงแลว เชน
“เซิ้งไปใสพวกหนุมซุมซาย ศิวิไลรูปงามนามหลอ
มีใภพอแลวบหรือยัง
ใหนงคนางขอเอี่ยวเกี้ยวแน
ฮักพอแมยังนอมบูชา
ฮักศาสนาใหกมลงไหว
คั่นฮักอายยานนองบสมหวัง ยานเพิ่นซังบเหลียวมาลํา
คนพอซ่ําผิวนั้นดําแดง
อดสาแงงเอาเดออายบาว
นองสิตาวโคงอวยลาลง
ศรีโฉมยงคโคงลงลาอวย”
2.4.8 กฎการปฏิสัมพันธ เหตุการณสื่อสารการดําเนินงานนี้ ผูวิจัยวิเคราะหตามการ
แสดงออกและการปฏิสัมพันธระหวางผูรว มเหตุการณ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.4.8.1 การแสดงออกของผูสงสารที่มีตอผูรวมเหตุการณ พิธีกรจะแสดงออกถึง
ความเปนกันเองกับผูรวมเหตุการณ เห็นไดจากการพูดหยอกลอกับผูรวมเหตุการณ เปนระยะๆ สวน
ผูขับรองกาพยเซิ้งบั้งไฟนั้น จะยืนขับรองกาพยนิ่งๆ อยูทางดานหลังของขบวนเซิ้งบั้งไฟ นอกจากนี้
ยังพบวา ผูแสดงประกอบขบวนเซิ้งบั้งไฟมีการหยอกลอผูรวมชมงานเปนระยะๆ เชน การสะบัดน้ํา
จากตนกลาใสผูรวมชมงาน การนําปลัดขิกที่ทําจากไมไปยื่นใหผูรวมชมงานจับ เปนตน
2.4.8.2 การแสดงออกที่ผูรวมเหตุการณมีตอผูสงสาร เปนการแสดงออกโดยการใช
ทาทาง เชน ปรบมือ เมื่อมีการแนะนําขบวนเซิ้ง และเมื่อขบวนเซิง้ ทําการแสดงเสร็จเรียบรอย เตน
หรือรายรําตามจังหวะของกลองยาวเพื่อแสดงออกถึงความสนุกสนาน ยิ้ม หัวเราะเมือ่ พอใจในการแสดง
ของขบวนเซิ้งบั้งไฟหรือในสิ่งที่พิธีกรพูดหยอกลอผูรวมเหตุการณ
2.4.8.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรวมเหตุการณ พบวา พิธีกรมีปฏิสัมพันธ
กับผูรว มเหตุการณทางสายตาโดยจะมองไปรอบๆ บริเวณงาน และในขณะที่มีการแสดงของขบวนเซิ้ง
นั้น ผูรวมเหตุการณจะใหความสนใจการแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟมากกวาตัวพิธีกร สวนผูแสดงใน
ขบวนเซิ้งบั้งไฟ คือ ผูรําชาย-หญิง คณะกลองยาว ตองใชสมาธิในการแสดงจึงไมคอยมีปฏิสัมพันธกับ
ผูรวมเหตุการณมากนัก ยกเวนนักแสดงประกอบขบวนเซิ้งบั้งไฟที่มีการหยอกลอกับผูรวมเหตุการณ
เปนระยะๆ
2.4.9 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลเหตุการณสื่อสาร การดําเนินงานสามารถ
วิเคราะหบรรทัดฐานการตีความได ดังนี้
2.4.9.1 กอนการแสดงเซิ้งบั้งไฟของขบวนตางๆ จะตองมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมีกอนเสมอเปนการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและแสดงถึงความจงรักภักดีของคนในสังคม
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ที่มีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยคนไทยเชื่อวาพระมหากษัตริย
เปรียบเสมือนพอแมของแผนดินและเปนผูที่ตองเทิดทูนไวเหนือหัว
2.4.9.2 จากการขับรองกาพยเซิ้งบั้งไฟทั้ง 12 ขบวนแสดงใหเห็นถึงความเชื่อใน
เรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติของพญาแถนวา สามารถดลบันดาลใหฝนตกลงมาเพือ่ ใหการทําไรทํานา
ในปนั้นๆ ไดผลดีและมีความอุดมสมบูรณ รวมถึงแสดงใหเห็นถึงความเชื่อ เรื่องการจัดทําประเพณี
บุญบั้งไฟวา เกิดจากนิทานเรื่องผาแดงนางไอ ซึ่งการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นเปนประจําทุกปนั้น
นอกจากแสดงออกถึงความเชื่อแลวยังเปนการแสดงใหเห็นถึงการเครงครัดในฮีต 12 คลอง 14 ซึ่งเปน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทสี่ ําคัญของชาวอีสาน และเปนการสืบสานประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมา
เปนเวลานาน
2.4.9.3 การแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟ ประกอบดวยการใชทารําเซิ้งที่เลียนแบบมา
จากกิจวัตรประจําวัน เชน ทาดํานา ทาถอนกลา ทาลางมือ ทาปนขาว เปนตน นอกจากนี้การแสดง
ประกอบขบวนเชน การสาธิตการฟาดขาว การแสดงชีวิตความเปนอยู การหาไขมดแดง การทอดแห
เปนตน ซึ่งการใชทาทางในการรําเซิ้งและการแสดงประกอบขบวนเซิ้งบั้งไฟสะทอนใหเห็นถึงความคิด
ความเชื่อและวิถีชวี ิตของคนในสังคมไดอยางชัดเจนวาเปนสังคมการเกษตรที่ใชชวี ติ อยางพอเพียง
2.4.9.4 การพูดจาหยอกลอของพิธีกร และการแสดงตลกของผูรวมแสดงประกอบ
ขบวนเซิ้งบั้งไฟ เชน ผูชายแตงกายเปนผูหญิง การแตงกายเลียนแบบนักศึกษา การแตงกายหรือแตงหนา
แปลกๆ การเขียนขอความลามกบนเสื้อหรือแผนปาย เปนตน เพื่อใหผูรวมเหตุการณรูสึกขบขันนั้น
แสดงใหเห็นวา สมาชิกในสังคมเปนคนทีช่ อบความสนุกสนาน ชอบงานรื่นเริง ซึ่งงานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
ถือเปนการจัดงานรื่นเริงครั้งยิ่งใหญของคนในชุมชน เพื่อผอนคลายความตึงเครียดกอนจะที่จะเตรียม
ตัวลงมือทําไรทํานาตอไป ดังที่ อรามจิต ชิณชาง (2531: 120) กลาววา การแสดงเซิ้งบั้งไฟเปนการ
แสดงออกเพื่อความสนุกสนาน เปนการสรางความขบขันหลีกหนีความจําเจในชีวิต แหวกกรอบสังคม
และประเพณีออกไป การพูดถึงอวัยวะเพศและเพศสัมพันธอยางตรงไปตรงมา หรือการใชสัญลักษณ
แทนนัน้ เปนเพราะจิตใตสํานึกของมนุษยมีสวนหนึง่ ที่เรียกวา “สัญชาตญาณชีวติ ” ความตองการขยาย
เผาพันธุของตน เพราะการกําเนิดเปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหชาติพนั ธุข องมนุษยดํารงอยู ดังนั้นการแสดง
ประกอบรีววิ จึงถือเปนสัญลักษณของความสนุกสนาน เปนสัญลักษณที่เกี่ยวกับการเกิด การสรางสรรค
และความอุดมสมบูรณ
2.4.9.5 คนในสังคมยกยองความเปนผูใหญ ผูมีตําแหนงหนาที่ทางสังคมหรือขาราชการ
เห็นไดจากการเชิญผูที่มตี ําแหนงหนาทีท่ างสังคมมารวมเปนคณะกรรมการ เพื่อใหผูรวมงานเกิดความ
เชื่อถือ
2.4.9.6 การที่ผูพิธีกรใชคําเรียกขานแบบลําดับญาติกับผูฟง เชน พี่นอง เพื่อเปน
การสรางความสนิทสนมเปนกันเองและสรางความอบอุนใหกับผูฟง
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2.5 เหตุการณสื่อสารการประกาศผล
2.5.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการประกาศผล เปนเหตุการณสื่อสารประเภท
“สรุป”
2.5.2 หัวขอ หัวขอของเหตุการณสื่อสารการประกาศผล คือ สรุปผลการประกวดขบวน
เซิ้งบั้งไฟ
2.5.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อสารการประกาศผลมีวัตถุประสงคเพื่อแจงผลการตัดสิน
การประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟของคณะกรรมการใหแกผูรวมเหตุการณทราบ
2.5.4 ผูรวมเหตุการณ ผูรวมเหตุการณในเหตุการณสื่อสารการประกาศผล ไดแก
พิธีกรชาย และพิธีกรหญิง ทําหนาที่ดําเนินงาน
ขบวนเซิ้งบั้งไฟทั้ง 12 ขบวน จะยืนอยูรอบๆ บริเวณการจัดงานเพื่อรอผลการตัดสิน
จากคณะกรรมการ
ผูรวมชมงาน ไดแก ประชาชนทั่วไป
2.5.5 รูปแบบการสื่อสาร ในเหตุการณสื่อสารการประกาศผลนี้ปรากฏการใชรูปแบบ
การสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยในรูปแบบของวัจนภาษา พบวา พิธกี รดําเนินงานทัง้ ชาย
และหญิงใชภาษาถิ่นอีสานปนกับภาษาไทยมาตรฐาน ในการสื่อสารกับผูรวมเหตุการณ สวนการใช
อวัจนภาษาของพิธีกรนั้น พบวา เปนการแสดงออกดวยการใชทาทางประกอบคําพูด ไดแก การไหว
ปรบมือ ยกมือ ชี้มือ รวมทั้งมีการพูดเนนเสียง และหยุดพูดเปนระยะ เพื่อใหผูรวมเหตุการณสนใจ
เนื้อหาที่พูด และมีปฏิกิริยาโตตอบดวยการปรบมือ เชน
“...เดี๋ยวใหคณะกรรมการรวบรวมอีกนะครับ 5 นาทีนะครับ (ยกมือชู 5 นิ้ว)...”
“...ทางดานกองฉลากนะครับ (ชี้มือ) ตอนนี้กะยังยังอยูนะครับผูไดอยากรวมทําบุญ
นะครับ โดยการจับฉลากนะครับ เออ มีหลายนะครับ มีแตของดีๆ นะครับ หรือพี่นองสิรวมกันทําบุญ
ตักบาตรนะครับ ลองเสี่ยงทายนะครับ ทางดานกองอํานวยการนะครับ...”
“...เดี๋ยวผมสิประกาศรางวัลที่ 3 กอนนะครับ รองชนะเลิศอันดับ 2 นะครับ ไดแก
บานมีสวนยางหลายๆ นะครับ บานชนะเลิศอันดับที่ 2 นะครับกะคือบาน บานหินเหล็กไฟนะครับพี่
นอง (ปรบมือ) อา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก บานหนองเชียงโทนะครับ (ปรบมือ) อา สวนรางวัล
ชนะเลิศนะครับ ไดแก บานโนนชาดนะครับ (ปรบมือ) นั่นกะคือผลการตัดสินอันที่เปนเอกฉันทนะครับ...”
สวนรูปแบบการสื่อสารของผูรวมเหตุการณนั้นจะแสดงออกโดยการใชกริยาทาทาง
ไดแก การปรบมือเมื่อพิธีกรประกาศผลรางวัล
2.5.6 เนื้อหาของการสื่อสาร จากขอมูลพบวาเนือ้ หาของเหตุการณสื่อสารการประกาศผล
คือ การแจงผลการตัดสินการประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟ ซึ่งผลการประกวดนั้น หมูบา นที่ไดรับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ บานโนนชาด รางวัลชนะเลิศอับดับ 2 คือ บานหนองเซียงโท และรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 3 คือ บานหินเหล็กไฟ สวนรางวัลชมเชยนั้นไดแก บานทาลาด บานคึมยาว บานโนนหาด
บานสรางมิ่ง บานโคกกอก บานกุดเสถียร บานเหลาอาภรณ และบานแสนสําราญ สวนเงินสนับสนุนนั้น
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จะไดหมูบา นละ 15,000 บาท เปนงบประมาณการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟจากองคการ
บริหารสวนตําบลสรางมิ่ง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเชิญชวนใหผูรวมเหตุการณไปชมการจุด
บั้งไฟในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 อีกดวย
2.5.7 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการประกาศผล พบลําดับ
วัจนกรรมที่เกิดขึ้น ไดแก การเรียกขาน การแสดงความเคารพ การแจงใหทราบ การเนนย้ํา และการขอรอง
ซึ่งลําดับวันกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ สามารถเกิดสลับกันไปมาไดขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้น
วาตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง อธิบายได ดังนี้
2.5.7.1 การเรียกขาน เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาที่จะใหผูรวมชมงานสนใจ และตั้งใจ
ฟงในขณะที่กาํ ลังพูด เชนใชคําวา พี่นอง พอแมพี่นอง พี่นองชาวสรางมิ่ง พี่นองที่อยูบานใกลเรือนเคียง
เปนตน เพื่อแสดงความเปนกันเองและแสดงความสนิทสนม ดังตัวอยาง
“…งานทุกสิ่งจะเสร็จสิ้นไมไดนะคะถาไมไดรับความรวมมือ ความสามัคคีจาก
พอแมพี่นองชาวสรางมิง่ นะคะ โครงการดีๆ แบบนี้อบต.สรางมิ่งเรานะคะจัดทุกปนะคะ ถาพี่นอง
ใหการสงเสริมสนับสนุนนะคะ…”
“…บริเวณวัดเพราะวาเฮาสิมีเวทีนะครับ มีคาราโอเกะนะครับ ใหพี่นองไดเบิ่ง
กัน…”
2.5.7.2 การแสดงความเคารพ เปนเจตนาที่ผูพูดตองการที่จะแสดงความเคารพตอ
บุคคล มักใชรวมกับการเรียกขาน เชน
“...ครับพี่นองที่เคารพครับตอไปสิเปนการประกาศ เออ ผลการ เออ เซิ้งบั้งไฟ
นะครับ...”
“...ตองขอขอบพระคุณพี่นองชาวสรางมิ่ง พี่นองที่อยูบานใกลเรือนเคียงนะคะที่
ใหเกียรติมารวมเชียรรวมเปนกําลังแรงใจนะคะ...”
2.5.7.3 การแจงใหทราบ เปนเจตนาที่ผูพูดตองการบอกใหผูรว มเหตุการณทราบถึง
ขอมูลตางๆ เชน
“...ก็เรียนไปถึงผูนําทุกหมูบานดวยนะคะ จั๊กหนอยนะคะใหมารับเงินสนับสนุน
ในการจัดขบวนริ้วขบวนบั้งไฟทุกหมูบานจากทานนายกอบต.นะคะ พรอมกับรับถวยรางวัลนะคะสําหรับ
ขบวนที่ไดรับรางวัลนะคะ...”
“...พี่นองคณะเซิ้ง ขบวนเซิ้งนะครับ เออ ที่ยังบไดรับประทานอาหารนะครับ
อยูทางดานโรงครัวนะครับ ทางดานทิศใตศาลาการเปรียญ เออ เฮามีอาหารนะครับ เออ เอาไวบริการ
พี่นองเฮา พรอมดวยทั้งคณะกรรมการทุกทานนะครับ เออ ทางโรงครัวนะครับเฮามีอาหารเหลืออยู...”
2.5.7.4 การเนนย้ํา เปนใหน้ําหนักแกขอความที่ไดกลาวไปแลวในตอนแรก เพื่อให
ผูรวมชมงานไดรับทราบขอความดังกลาวอยางชัดเจนขึ้น เชน
“...จั๊กหนอยขอเชิญตัวแทนผูใหญบานนะคะใหมารับเงินสนับสนุนจากนายกอบต.
สรางมิ่งนะคะ อยูที่บริเวณวัดบานคึมยาวตรงนีน้ ะคะ ก็เรียนไปถึงผูนาํ ทุกหมูบา นดวยนะคะ จัก๊ หนอย
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นะคะใหมารับเงินสนับสนุนในการจัดขบวนริ้ว ขบวนบั้งไฟทุกหมูบานจากทานนายกอบต.นะคะ พรอมกับ
รับถวยรางวัลนะคะสําหรับขบวนที่ไดรับรางวัลนะคะ...”
“…มื้ออื่นกะมีบั้งไฟแสนนะครับใหพี่นอ งเบิ่งนะครับ เออ มื้ออื่นมีบั้งไฟแสน
นะครับ จุดบั้งแรกเวลา 5 โมงตรงนะครับ เออ พี่นองกะมาเบิ่งนะครับบั้งไฟแสน เออ หลังจากบั้งไฟ
แสนจุดแลวเฮากะมีบั้งไฟหมื่นนะครับ บั้งไฟกิโลนะครับใหพี่นองเบิ่งอีกเปนหลายสิบบั้งนะครับ…”
2.5.7.5 การขอรอง เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาที่จะใหผูรวมเหตุการณทําตามในสิ่งที่
ตนเองตองการ เชน
“…ตอนนี้คณะกรรมการกําลังรวบรวมคะแนน พี่นองอยาฟาวกลับนะคะ รอลุน
กันกอนนะคะวาทีมที่ไดที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 สิเปนทีมไดนะคะ...”
“…เดี๋ยวแมคาทางดานหลังนะครับ ขอความกรุณานะครับยายออกนะครับ เพราะวา
เวทีเพิ่นสิตั้งตรงนั้นนะครับ เออ รานคากะขอความกรุณานะครับ”
2.5.8 กฎการปฏิสัมพันธ ในเหตุการณสื่อสารการประกาศผล ผูวิจัยไดวิเคราะหตาม
การแสดงออกและการปฏิสัมพันธระหวางผูรวมเหตุการณ โดยแยกเปนขอ ดังนี้
2.5.8.1 การแสดงออกของพิธีกรที่มีตอผูรวมเหตุการณ พบวา พิธีกรใชภาษาทีแ่ สดง
ถึงความออนนอมและใชคําเรียกขานที่แสดงเปนกันเองกับผูรว มเหตุการณ เชน พีน่ องที่เคารพ พอแม
พี่นอง เปนตน มีการกลาวเนนย้ํา เพื่อขอบคุณผูรวมเหตุการณและผูที่เกี่ยวของที่สามารทําใหการจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟของตําบลสรางมิ่งเปนระยะระหวางการดําเนินงาน
2.5.8.2 การแสดงออกของผูรวมตุการณที่มีตอพิธีกร พบวา ผูรว มเหตุการณจะปรบมือ
เมื่อพิธีกรประกาศผลและบางกลุมมีการโหรองแสดงความดีใจที่หมูบานของตนไดรับรางวัล ไมมีการแสดง
ความคิดเห็นหรือขอโตแยงใดๆ หากผูรวมเหตุการณไมเห็นดวยกับผลการตัดสินก็จะยืนนิ่งๆ
2.5.8.3 การปฏิสัมพันธระหวางพิธีกรและผูรวมเหตุการณ พบวา พิธีกรนั้น จะมอง
ผูฟงรอบๆ ไมมองเพียงจุดใดจุดหนึ่งเพื่อแสดงใหเห็นวาไดพูดกับผูรวมเหตุการณทุกคน
2.5.9 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลขางตน สามารถนํามาตีความบรรทัดฐานได
วา คนในสังคมนับถือและเคารพผูที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ทําใหเกิดความเชือ่ ถือและคิดวาสิ่งที่คณะกรรมการ
ไดตัดสินหรือกระทําเปนสิ่งทีถ่ ูกตอง ยุตธิ รรมเห็นไดจากการที่ผูรว มเหตุการณ ไมมีการแสดงความคิดเห็น
หรือมีขอโตแยงใดๆ ในผลการตัดสินการประกวดของคณะกรรมการ ซึ่งการที่ผูรวมเหตุการณไมมีขอ
โตแยงนัน้ แสดงใหเห็นวาคนในสังคมเปนคนที่ไมชอบการขัดแยง ไมชอบการซักถาม ไมแสดงความคิดเห็น
ขัดแยงกับผูที่มีอํานาจมากกวา
นอกจากนีก้ ารใชคาํ เรียกขานของพิธกี รที่มตี อผูรว มเหตุการณ เชน พี่นอ ง พอแมพี่นอง เปนตน
นอกจากแสดงใหเห็นถึงความเคารพแลวยังแสดงถึงความสนิทสนมกันฉันทเครือญาติ ทําใหผูที่ไดฟง
เกิดความอบอุนใจไดเปนอยางมาก จากขอมูลยังแสดงใหเห็นวา คนในสังคมเปนคนที่มีความเกรงใจ
เมื่อขอรองใหผูอื่นกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให หรือมีผูกระทําในสิ่งที่ตนเอง บอกใหกระทําจะตองมีการขอบคุณ
เสมอเพื่อแสดงออกถึงความมีน้ําใจและความออนนอมถอมตน
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2.6 เหตุการณสื่อสารการมอบรางวัล
2.6.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการมอบรางวัลเปนเหตุการณสื่อสารประเภท
การมอบรางวัล
2.6.2 หัวขอ หัวขอของการมอบรางวัล คือ การเชิญผูชนะเลิศในการประกวดขบวน
เซิ้งบั้งไฟและผูเขารวมแขงขันขึ้นรับรางวัลจากนายกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง
2.6.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อสารการมอบรางวัล มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อมอบ
ถวยรางวัลและเงินสนับสนุนใหแกผูชนะเลิศในการประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟ และผูเขารวมแขงขัน
2.6.4 ผูรวมเหตุการณ ในเหตุการณสื่อสารการมอบรางวัล มีผูรวมเหตุการณ ไดแก
พิธีกรชาย-หญิง ทําหนาที่ดําเนินงาน
นายณรงคชยั บุญทอง นายกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง ทําหนาที่มอบรางวัล
ใหแกผชู นะเลิศและผูเขารวมแขงขัน
ขบวนเซิ้งบั้งไฟ ไดแก ขบวนเซิ้งบั้งไฟบานทาลาด บานคึมยาว บานโนนชาด บาน
โนนหาด บานสรางมิ่ง บานแสนสําราญ บานหนองเซียงโท บานโคกกอก บานหินเหล็กไฟ บานกุดเสถียร
และ บานเหลาอาภรณ
ผูรวมเหตุการณ ไดแก ประชาชนทั่วไป
2.6.5 รูปแบบการสื่อสาร ในเหตุการณสื่อสารการมอบรางวัลนี้ เปนการสื่อสารแบบ
ไมเปนทางการ พิธีกรใชภาษาถิ่นอีสานในการสื่อสารและใชอวัจนภาษาโดยการใชทาทางประกอบคําพูด
เชน การไหว ปรบมือ ดังตัวอยาง
“ขอกราบขอบพระคุณทานนายกฯ หลายๆ นะคะที่กรุณาขึ้นมามอบของรางวัล...
(ยกมือไหว)”
“ตอไปเปนการมอบรางวัลใหผูชนะที่ 1 นะคะ ที่ 1 เชิญบานโนนชาดคะ ปรบมือให
เพิ่นแหน (ปรบมือ) เอา เชิญขึ้นมาเทิงเวทีเลยนะคะ ตัวแทนกะได...”
นอกจากนี้ยังพบวา ผูร ว มเหตุการณบางคนมีการแสดงออกถึงความยินดีเมื่อไดรับรางวัลชนะเลิศ
ดวยการปรบมือ โหรอง บรรเลงเพลงและเตนรําอยางสนุกสนาน
2.6.6 เนื้อหา ของการสื่อสารจากขอมูลพบวา เนื้อหาของการสื่อสารประกอบดวย การแจง
ผลการประกวด การเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง เปนผูม อบรางวัล การเชิญตัวแทนหมูบาน
ขึ้นรับรางวัล และเงินสนันสนุน รวมทั้งกลาวลาผูฟง
2.6.7 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการมอบรางวัลพบลําดับ
วัจนกรรมที่เกิดขึ้น ไดแก การเชิญ การชักชวน การเนนย้าํ การหยอกลอ การขอบคุณ การสรุป การอวยพร
และการลา ซึ่งลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นนั้น สามารถเกิดสลับกันได ขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูด อธิบาย
ไดดังนี้
2.6.7.1 การเชิญ เปนการเชิญผูมอบรางวัลขึ้นมาบนเวที ดังตัวอยาง

69
“ตอไปขอกราบเรียนเชิญทานนายกอบต.สรางมิ่ง อบต.เขียวนะคะ ขึ้นมาเปน
ผูมอบรางวัลนะคะ”
2.6.7.2 การชักชวน เปนการชักชวนใหผูรวมเหตุการณกระทําสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผูรวม
เหตุการณอาจจะทําหรือไมก็ได
“…ทางดานกองฉลากนะครับ ตอนนีก้ ะยังยังอยูนะครับผูไดอยากรวมทําบุญนะครับ
โดยการจับฉลากนะครับ เออ มีหลายนะครับ มีแตของดีๆ นะครับ หรือพี่นองสิรวมกันทําบุญตักบาตร
นะครับ ลองเสี่ยงทายนะครับ ทางดานกองอํานวยการนะครับ…”
2.6.7.3 การเนนย้ํา เปนการเนนย้ําผลการตัดสินใหแกผูรวมเหตุการณทราบ ตัวอยาง
เชน
“...เดี๋ยวผมสิประกาศรางวัลที่ 3 กอนนะครับ รองชนะเลิศอันดับ 2 นะครับ ไดแก
บานมีสวนยางหลายๆ นะครับ บานชนะเลิศอันดับที่ 2 นะครับกะคือบาน บานหินเหล็กไฟนะครับพีน่ อง
(ปรบมือ) อา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก บานหนองเชียงโทนะครับ (ปรบมือ) อา สวนรางวัลชนะเลิศ
นะครับไดแก บานโนนชาดนะครับ (ปรบมือ)... คะนั่นกะคือผลรางวัลนะคะ ที่ 1 บานโนนชาด ที่ 2
บานหนองเซียงโท ที่3 บานหินเหล็กไฟนะคะ...”
2.6.7.4 การขอบคุณ เปนการแสดงการขอบคุณเมื่อมีผูกระทําตามสิ่งที่ผูพูดตองการ
โดยใชคําวา “ขอบคุณ,ขอขอบพระคุณ” เชน
“…ขอบพระคุณ อบต.สรางมิ่ง สมาชิกอบต.ทุกทาน คณะกรรมการ โดยเฉพาะ
เจาภาพ บาน วัด โรงเรียนนะคะ ถือวา ทานเปนเจาภาพใหความรวมมือกันไดดีมากนะคะ ขอบพระคุณ
ไปถึงผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงนะคะที่ทานไดสงตัวแทนคณะอาจารยใหมารวมเปนคณะกรรมการ
ผูใหคะแนนนะคะ ขอบพระคุณคณะกรรมการนะคะ นายอําเภอ คุณวินัย และก็ทานอาจารยอีกหลาย
ทานนะคะที่ไมสามารถเอยนามไดนะคะ…”
“…ขอบคุณทุกทานนะครับ เออ ที่ใหความรวมมือนะครับทําใหการสืบสานโครงการ
งานประเพณีของเฮาในปนี้นะครับไดดําเนินสําเร็จลุลวงไปดวยดี…”
2.6.7.5 การสรุป เปนการกลาวสรุปผลการแขงขันของขบวนเซิ้งบั้งไฟทั้ง 12 ขบวน
ดังนี้
“...เดี๋ยวผมสิประกาศรางวัลที่ 3 กอนนะครับ รองชนะเลิศอันดับ 2 นะครับ ไดแก
บานมีสวนยางหลายๆ นะครับ บานชนะเลิศอันดับที่ 2 นะครับกะคือบาน บานหินเหล็กไฟนะครับพีน่ อง
(ปรบมือ) อา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก บานหนองเชียงโทนะครับ (ปรบมือ) อา สวนรางวัลชนะเลิศ
นะครับ ไดแก บานโนนชาดนะครับ (ปรบมือ) นั่นกะคือ ผลการตัดสินอันที่เปนเอกฉันทนะครับของ
คณะกรรมการนะครับ...”
“...สวนรางวัลชมเชยนะครับกะมีอยู 8 รางวัลนะครับ รางวัลชมเชยมีอยู 8 รางวัล
นะครับ คือ บานที่ผมบไดเอยชื่อนะครับถือวาไดรับรางวัลชมเชย...”
2.6.7.6 การอวยพร เปนวัจนกรรมที่ผูพูดแสดงความปรารถนาดีและมีเจตนากลาว
อวยพรใหผูรวมเหตุการณ ดังนี้
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“...มื้อนี้กะขอใหพี่นองเดินทางกลับเฮือนกลับชานดวยความปลอดภัยนะครับ
เออ ขอใหพี่นองมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีเงินมีทองใชกันตลอดปนะครับ...”
2.6.7.7 การลา เปนวัจนกรรมสุดทายที่พิธีกรกลาวกับผูรว มเหตุการณ แสดงใหเห็นวา
งานในวันดังกลาวไดจบลงแลว ดังนี้
“...สําหรับมื้อนี้ผมกะขอกลาวคําวาลากอนครับ สวัสดีครับ”
2.6.8 กฎการปฏิสัมพันธ ในเหตุการณสื่อสารการมอบรางวัล ผูว ิจัยไดวเิ คราะหตาม
การแสดงออกและปฏิสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟง โดยแยกวิเคราะห ดังนี้
3.6.8.1 การแสดงออกของผูพูดที่มตี อ ผูฟง พบวา ผูพูดใชภาษาถิ่นอีสานในการสื่อสาร
เพื่อแสดงออกถึงความเปนกันเองและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับคนในชุมชน
2.6.8.2 การแสดงออกของผูฟงที่มตี อ ผูพูด พบวา ผูฟงจะปรบมือ โหรอง บรรเลงเพลง
และเตนรําอยางสนุกสนานเมื่อผูพูดเชิญตัวแทนหมูบานของตนเองขึ้นรับรางวัลบนเวที และมีผูฟงบางสวน
ที่ยืนมองเหตุการณนิ่งๆ
2.6.8.3 การแสดงออกของผูมอบรางวัลและผูรวมเหตุการณ พบวา ผูมอบรางวัล
จะยืนบนเวทีเพื่อมอบรางวัล สวนผูรับรางวัลนั้นจะไหวทุกครั้งกอนที่จะรับรางวัลจากผูมอบ และผูรวม
เหตุการณจะปรบมือเมื่อมอบรางวัลเสร็จ
2.6.8.4 การปฏิสัมพันธระหวางผูรวมเหตุการณ พบวา ทั้งผูพูดและผูฟงมีปฏิสัมพันธ
กันทางสายตา โดยผูพูดจะมองผูฟงรอบๆ ไมมองเพียงจุดใดจุดหนึ่งเพื่อแสดงใหเห็นวาไดพูดกับทุกคน
สวนผูฟงนั้นก็มองผูพูดเชนกัน
2.6.9 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลขางตน สามารถนํามาตีความบรรทัดฐานได
วาการใชภาษาถิ่นอีสานในการสื่อสารแสดงใหเห็นถึงความเปนกันเองของคนในชุมชน นอกจากนี้ยัง
แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในภาษาถิ่นของตนเองใหคนทั่วไปไดรับทราบ
การเชิญนายณรงคชัย บุญทอง นายกองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง มาเปนผู
มอบรางวัล สามารถตีความไดวา คนในสังคมใหความเคารพ นับถือ ผูมีตําแหนงหนาที่ทางสังคม ซึ่ง
แสดงออกดวยการใหเกียรติ และใหความเกรงอกเกรงใจ
จากการกลาวอวยพรผูรวมเหตุการณ แสดงใหเห็นวา คนสังคมมีคานิยมในดานสุขภาพคือ
ตองการที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรง ตองการที่จะมีเงินมีทองใชจายอยางสบาย ตองการใหชีวิต มีแตความสุข
สมหวังและมีความปลอดภัย

3. เหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟ
เหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟของงานประเพณีบุญบั้งไฟของตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร ประกอบดวยเหตุการณสื่อสาร 4 เหตุการณ ไดแก เหตุการณสื่อสารการทักทาย เหตุการณ
สื่อสารการเตรียมบั้งไฟ เหตุการณสื่อสารการจุดบั้งไฟ และเหตุการณสื่อสารการประกาศผลการปดงาน
โดยในการวิเคราะหองคประกอบของเหตุการณสื่อสารทั้ง 4 เหตุการณในชวงวันจุดบั้งไฟนี้ ผูวิจัยจะ
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นําเสนอผลการวิเคราะห “เวลา-สถานที่” ของเหตุการณสื่อสารกอน จากนั้นจึงจะวิเคราะหองคประกอบ
ของเหตุการณสื่อสารทั้ง 4 เหตุการณ ตามลําดับ เนื่องจากองคประกอบของ “เวลา-สถานที่” ของเหตุการณ
สื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟนี้เปนชวง “เวลา-สถานที่” เดียวกัน
จากขอมูลผูวจิ ัยวิเคราะหองคประกอบ “เวลา-สถานที่” ของเหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟ
ไดดังนี้
เวลา-สถานที่
การจุดบั้งไฟของตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดขึ้นในวันถัดไปของ
ประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟคือวันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่
ในการจุดบั้งไฟคือ ทุงนาทางดานทิศเหนือของบานคึมยาว ตําบลสรางมิ่ง ฐานจุดบั้งไฟนั้นใชตนไม
ขนาดใหญสูงประมาณ 15 เมตร ตัดกิ่งกานออกดานหนึ่งแลวใชไมตอกตะปูติดกับตนไมเปนขั้นบันได
เพื่อใหชางทําบั้งไฟสามารถนําบั้งไฟขึ้นไปบนฐานจุดไดสะดวกขึ้น ฐานจุดบั้งไฟนั้นมีความมั่นคง และ
แข็งแรงสามรถทนตอแรงประทุของบั้งไฟไดเปนอยางดี เนื่องเปนตนไมขนาดใหญ และคอนขางเปนที่
นิยมนํามาเปนฐานจุดตามธรรมชาติแทนการใชฐานจุดแบบเหล็กและไมธรรมดา ดานหลังฐานจุดบั้งไฟ
มีรอกสําหรับใหชางทําบั้งไฟนําบั้งไฟขึ้นไปบนฐานไดงายขึ้น เพราะบั้งไฟแสนแตละบั้งนั้นมีน้ําหนัก
ถึง 120 กิโลกรัม ขึ้นไป การใชเครื่องทุนแรงจึงเปนวิธีที่สะดวก หางจากฐานจุดบั้งไฟประมาณ 150 เมตร
มีกองอํานวยการ ซึ่งเปนเวทีสูงประมาณ 1 เมตร ดานบนเวทีประกอบดวยเกาอี้สําหรับพิธกี ร และ
เจาหนาที่ จํานวน 5 ทาน ดานขางเวทีประกอบดวยลําโพงขนาดใหญดานละ 2 ตัว มีไมโครโฟน
สําหรับพิธีกร 1 ตัว และมีบนั ไดสําหรับขึน้ -ลงดานขวาเพียงดานเดียวเทานั้น
บริเวณรอบๆ การจัดงานมีรานขายอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูที่มารวมชมการจุดบั้งไฟ
ซึ่งเจาหนาที่ไดกําหนดใหรานคาตางๆ ตั้งอยูหางจากฐานจุดบั้งไฟไมต่ํากวา 80 – 100 เมตร เพื่อ
ปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการจุดบั้งไฟ สวนสถานที่ในการเตรียมบั้งไฟของชางทําบั้งไฟนั้น จะอยู
หางออกไปจากบริเวณฐานจุดบั้งไฟประมาณ 200 เมตร
ในขึ้นตอนตอไปนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหองคประกอบของเหตุการณสื่อสารตางๆ
ในเหตุการณสื่อสารชวงวันรวมตามลําดับ ดังนี้
3.1 เหตุการณสื่อสารการทักทาย
3.1.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการทักทายจัดเปนเหตุการณสื่อสารประเภท
“ทักทาย”
3.1.2 หัวขอ เหตุการณสื่อสารการทักทายมีหัวขอคือ บอกลําดับการจุดบั้งไฟ
3.1.3 วัตถุประสงค การทักทายมีวัตถุประสงคเพื่อทักทายผูรวมเหตุการณและบอกวา
การจุดบั้งไฟกําลังจะเริ่มตนขึ้น
3.1.4 ผูรวมเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการทักทายมีผูรวมเหตุการณ คือ
พิธีกร ทําหนาที่ดําเนินงาน
ผูรวมชมงาน ไดแก ประชาชนทั่วไป
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3.1.5 รูปแบบการสื่อสาร จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการทักทาย พบวา มีรูปแบบ
การสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ซึ่งจากขอมูลแสดงใหเห็นวา พิธีกรใชวัจนภาษา โดยการใช
ภาษาถิ่นอีสานในการสื่อสาร และมีการอวัจนภาษา โดยการใชน้ําเสียงคือ มีการเนนเสียงเพื่อใหผูฟง
สนใจและใชทา ทางประกอบการสื่อสารเปนระยะ เชน
“ครับ สวัสดี (ยกมือไหว) พอแมพี่นองบานเฮาซูผูซูคนเดอครับเดอ...”
“...มื้อนี้ อบต.สรางมิ่งเพิ่นไดหาบั้งไฟแสน (เนนเสียง) มาจูดใหพี่นองเบิ่งหลายบั้ง
อยู (เนนเสียง) ถาเบิ่งนํากันเดอพี่นอง...”
สวนรูปแบบการสื่อสารของผูรวมชมงานนั้นเปนการใชอวัจนภาษา เชน การปรบมือ
เมื่อพอใจในสิ่งที่พิธีกรกลาว และหันมองพิธีกรเปนระยะๆ เมื่อพิธีกรกลาวขอความที่นาสนใจ
3.1.6 เนื้อหาของการสื่อสาร จากขอมูลพบวาเนื้อหาของเหตุการณสื่อสารการทักทาย
ประกอบดวย พิธีกรทักทายผูรวมชมงานและแจงลําดับการจุดบั้งไฟ
3.1.7 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการทักทาย พบวาลําดับ
วัจนกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณสื่อสารดังกลาว ไดแก การทักทาย การเรียกขาน การแจงใหทราบ และ
การเลาความ ซึ่งลําดับวัจนกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ สามารถเกิดสลับกันไปมาได ขึ้นอยูกับเจตนาของ
ผูพูดในขณะนั้นวาตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง อธิบายได ดังนี้
3.1.7.1 การทักทาย เกิดขึ้นเมื่อผูพูดตองการทักทายกับผูรวมเหตุการณ ซึ่งการทักทาย
ถือเปนมารยาททางสังคมอยางหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อผูพูดพบกับผูรวมเหตุการณเปนครั้งแรก ดังนี้
“ครับ สวัสดี (ยกมือไหว) พอแมพี่นองบานเฮาซูผูซูคนเดอครับเดอ...”
3.1.7.2 การเรียกขาน เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาที่จะเรียกผูรวมเหตุการณ เพื่อใหผู
รวมเหตุการณสนใจ ในสิ่งที่ผูพูดกลาว เชน
“...มื้อนี้เปนมื้อดีนะครับพอแมพี่นอง มื้อจูดบั้งไฟใหพี่นอ งไดเบิ่งไดมวนนํากัน...”
“...พี่นองครับ เดี๋ยวเฮาสิมีการจูดบั้งไฟแสนใหเบิ่ง บั้งแรกนี่กะถากอนเดอชาง
เพิ่นกําลังลางบั้งไฟอยู อีกจักหนอยกสินํามาขึ้นฐานแลวนะครับ...”
3.1.7.3 การแจงใหทราบ เปนเจตนาทีผ่ ูพูดตองการที่จะแจงรายละเอียดตางๆ ใหผูรวม
เหตุการณทราบ เชน
“...การจูดบั้งไฟมื้อนี้ไดรับการสนับสนุนจาก อบต.สรางมิ่ง มื้อนี้ อบต. สรางมิ่ง
เพิ่นไดหาบั้งไฟแสน (เนนเสียง) มาจูดใหพี่นองเบิ่งหลายบั้งอยู (เนนเสียง)...”
“...ตอไปผมสิแจงลําดับการจุดบั้งไฟแสนใหพี่นองทราบกอนนะครับ อา บั้งแรก
เปนของคณะ
หงสเหิน หงสเหินนี่มีมาใหชมกัน 2 บั้งนะครับ จูดบั้งแรกกับบั้งสุดทาย...”
3.1.7.4 การเลาความ เปนเจตนาที่ผูพูดตองการที่จะเลาเรื่องใหผูรวมเหตุการณทราบ
ซึ่งเรื่องที่เลานั้นเปนเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแลว เชน
“...หลังจากทีม่ ้อื วานเฮาไดสนุกสนานมวนซื่นกับการแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟ
แลว มื้อนี้เฮากะมามวนกันตอเดอครับ มาเบิ่งบั้งไฟแสนกัน...”
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“...ปกลายนีบ่ ญ
ุ บั้งไฟบานเฮามีแตบงั้ ไฟนอย มาปนี้ยิ่งใหญครับทาง อบต. เพิ่น
จัดหาบั้งไฟแสนมาใหพี่นองไดชมกัน...”
3.1.8 กฎการปฏิสัมพันธ ในเหตุการณสื่อสารการทักทาย ผูวิจัยไดวิเคราะหตามการ
แสดงออกและปฏิสัมพันธระหวางผูรวมเหตุการณ ซึ่งสรุปได ดังนี้
3.1.8.1 การแสดงออกที่ผูพูดมีตอผูฟง พบวา ผูพ ูดจะกลาวทักทายผูฟงกอน เมื่อ
เจอกันเปนครั้งแรก มีการใชคําพูดที่แสดงออกถึงความสนิทสนมและเปนกันเองกับผูฟง เชน ใชคําวา
พี่นอง พอแม พี่นอง เฮา เปนตน ซึ่งการใชคําเหลานี้ นอกจากจะสรางความอบอุนใจใหแกผูฟงแลว
ยังเปนการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับผูฟงไดอีกดวย
3.1.8.2 การแสดงออกที่ผูฟงมีตอผูพูด พบวา ผูฟงจะนั่งและยืนฟงผูพูดอยูบริเวณ
รอบๆ การจัดงาน เมื่อผูพูดกลาวขอความที่ผูฟงพอใจก็จะหันมามองผูพูดเปนระยะๆ บางคนก็ยมิ้ หรือ
ปรบมือ
3.1.8.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง พบวา ผูพูดจะมองผูฟงรอบๆ บริเวณ
การจัดงาน เพราะผูฟงนั้นจะนั่งหรือยืนอยูกระจัดกระจาย การที่ผูพูดมองไปรอบๆ เปนการแสดงใหเห็นวา
ผูพูดไดพูดกับทุกคน และเนื่องจากผูฟงนั้นกระจัดกระจายอยูรอบๆ บริเวณการจัดงาน ซึ่งคอนขาง
กวางพอสมควร ทําใหผูฟงบางคนไมสามารถมองเห็นผูพูดได การปฏิสัมพันธทางสายตาระหวางผูฟง
และผูพูดกลุมนี้จึงมีนอย แตในขณะเดียวกันกลุมผูฟงที่อยูบริเวณใกลๆ กับเวทีนั้น จะมีปฏิสัมพันธทาง
สายตากับผูพดู คือ เมื่อผูพูดมองผูฟงและผูฟงก็จะมองผูพูดตอบ เชนกัน
3.1.9 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลขางตนสามารถนํามีความไดวา การใชคํา
เรียกขานที่แสดงความเปนกันเอง และความเปนครอบครัวเดียวกัน หรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับผูฟง เชน พี่นอง พอแมพี่นอง เฮา เปนตน นอกจากจะสรางความอบอุนใจใหกับผูฟ ง แลวยังแสดง
ใหเห็นวา คนในสังคมมีความรักและนับถือกันฉันทพี่นองหรืเปนเครือญาติกัน
นอกจากนี้ การจัดงานที่มีความยิ่งใหญแสดงใหเห็นวา คนในสังคมใหความสําคัญกับงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟมาก เพราะถือวา เปนงานรื่นเริงประจําปของชุมชนกอนที่จะลงมือทําไรทํานาตอไป
ผูที่มารวมชมงานสวนใหญจึงมาเพื่อความสนุกสนานและรวมชมความยิ่งใหญของการจุดบั้งไฟ
3.2 เหตุการณสื่อสารการเตรียมบั้งไฟ
เหตุการณสื่อสารการเตรียมบั้งไฟนี้คือ ขั้นตอนของการลางบั้งไฟ ซึ่ง อรามจิต ชิณชาง
(2531: 56) กลาววา การลางบั้งไฟ เปนขั้นตอนการตกแตงรูชนวนเปนครั้งสุดทายดวยการนําเศษผา
พันไมเรียว แลวนําไปจุมน้ํา บิดใหหมาด ใชแยงเขาไปทําความสะอาดในรูชนวน เรียกวา การลางบัง้ ไฟ
เปนการปรับแตงรูชนวนดวยวิธตี างๆ ตามเทคนิคของชางทําบั้งไฟแตละคนทีต่ องการแกไขจุดบกพรอง
ตางๆ เชน ถาอากาศรอนจัดขณะนําไปจุดบั้งไฟอาจจะระเบิดไดจึงตองลางน้ําหรือชโลมน้ําในรูชนวน
ใหเปยกโชกเพื่อลดความไวของดินปน ถามีน้ําขังอยูเพราะอัดดินปนเปนเวลานานชางทําบั้งไฟก็จะใช
ผาแหงพันใสไมแลวแยงเขาไปในรูชนวนเพื่อขัดใหแหง เพราะถานําไปจุดเลยบั้งไฟจะประทุอยูบนฐานจุด
ทําใหบั้งไฟไมขึ้น ดังนั้นการลางรูชวนจึงเปนขั้นตอนสําคัญกอนที่จะใสชนวนบั้งไปและนําบั้งไฟไปจุด
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ในขั้นตอนของการเตรียมบั้งไฟนี้ผูวิจัยใชการเตรียมบั้งไฟของชางทําบั้งไฟ “คณะมาตามสั่ง”
เปนกรณีศึกษาเนื่องจากเปนคณะทําบั้งไฟที่มีชื่อเสียง และขั้นตอนการเตรียมบั้งไฟของแตละคณะนั้น
มีลักษณะที่คลายคลึงกัน
ตอไปเปนการวิเคราะหองคประกอบตางๆ ของเหตุการณสื่อสารการเตรียมบั้งไฟ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
3.2.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการเตรียมบั้งไฟจัดเปนเหตุการณสื่อสาร
ประเภท “การเตรียมพรอม”
3.2.2 หัวขอ เหตุการณสื่อสารการเตรียมบั้งไฟมีหัวขอคือ ลักษณะของการเตรียมบั้งไฟ
3.2.3 วัตถุประสงค เหตุการณสอื่ สารการเตรียมบั้งไฟ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ตรวจสอบ
ความพรอมของบั้งไฟกอนที่จะนําไปจุด
3.2.4 ผูรวมเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการเตรียมบั้งไฟมีผูรวมเหตุการณ ไดแก
ชางทําบั้งไฟ ทําหนาทีเ่ ตรียมความพรอมของบั้งไฟกอนนําไปจุด ซึ่งแตละคณะจะมี
จํานวนชางทําบั้งไฟประมาณ 7 – 10 คน
ผูรวมชมเหตุการณ ไดแก ประชาชนทั่วไป
3.2.5 รูปแบบการสื่อสาร จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการเตรียมบั้งไฟ พบวา
มีการสื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ซึ่งจากขอมูลผูรวมเหตุการณใชวัจนภาษาโดยการใชภาษา
ถิ่นอีสานในการสื่อสารระหวางผูรวมเหตุการณดวยกัน สวนรูปแบบการสื่อสารแบบอวัจนภาษานั้นพบวา
ผูรวมเหตุการณใชทาทางประกอบคําพูด ไดแก การพยักหนา สายหนา ยกมือ ชี้มือ ตัวอยางเชน
“...มานี่บาน ซอยกันหามลง คอยๆ แหนหละ พูนขึ้นไปยกมาแตทางหนาพูน (ชี้มือ)...”
“...เอาไมอันนั้นมา (ชี้มือ) บแมน (สายหนาและโบกมือปฏิเสธ) ไมอันพันแลวพูนๆ
(ชี้มือ)...”
สวนผูที่เขารวมชมการเตรียมบั้งไฟนั้นจะยืนดูเงียบๆ ไมมีการซักถามหรือเขาไป
มีสวนรวมกับชางทําบั้งไฟเลย
3.2.6 เนื้อหาการสือ่ สาร จากขอมูลพบวาเนื้อหาการเตรียมบั้งไฟนั้นประกอบดวย เนื้อหา
ของการลางบัง้ ไฟและการใสชนวนบั้งไฟเพื่อเตรียมความพรอมกอนที่จะนําไปจุด ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
3.2.6.1 เนื้อหาของการลางบั้งไฟ เปนการลางทอที่ใชสําหรับใสชนวนบั้งไฟ เปน
การปรับแตงแกไขจุดบกพรองของรูชนวนเปนครั้งสุดทายกอนที่จะใสชนวนบั้งไฟ
3.2.6.2 เนื้อหาของการใสชนวนบั้งไฟ เปนการนําชนวนบั้งไฟที่เปนดินปนหอดวยเศษผา
มีความยาวกวาบั้งไฟคอนขางมาก เพื่อความปลอดภัยของผูจุดบั้งไฟ การใสชนวนเขาไปในบั้งไฟนั้น
มีขั้นตอนคือ การใชหลอดอุด หมายถึง ทอหรือแปบบางๆ สําหรับสอดชนวนเขาไปขางใน โดยสอดหลอด
ดังกลาว เขาทางดานทายของบั้งไฟ สาเหตุที่ตองใชหลอดเพราะตองการใหมีสิ่งปองกันไฟที่เกิดจาก
ชนวนไมใหไฟไหมที่ดานทายของบั้งไฟ เนื่องจากถาไฟไหมบั้งไฟกอนจะทําใหบั้งไฟไมขึ้น
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3.2.7 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการเตรียมบั้งไฟ พบวา
ลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณสอื่ สารดังกลาว ไดแก การสั่ง การขอรอง การถาม การตอบ
การหยอกลอ และการเรียกขาน ซึ่งลําดับวัจนกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ สามารถเกิดสลับกันไปมาได
ขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวาตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง อธิบายได ดังนี้
3.2.7.1 การสั่ง ผูสั่งมักมีอํานาจและมีสถานภาพสูงกวาหรือเทาเทียมกับผูฟง มีเจตนา
ใหผูฟงกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ตนตองการ เชน
“ ชนวนอยูเทิงรถ บักเอกไปเอาของลงมาแมะ ”
“ ผามันดําละ เอาอันใหมมาเปลี่ยนเร็วๆ อยาคาแตนั่งเบิ่ง มันสิบทันเวลา ”
3.2.7.2 การขอรอง เกิดขึ้นเมื่อผูพดู มีเจตนาใหผฟู งกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหตามที่ตน
ตองการโดยการถอยคําที่นุมนวล เพื่อใหผูฟงไมรูสึกวาเปนการสั่ง
“ โอยปวดแขน ผูไดกะไดมาลางตอแหน เมื่อยแลว บักชาติกะไดมาชวยกู
แหนกูเมื่อย ”
“ เอาๆ บั้งตอไปคิวเฮาแลวมาๆ มาซอยกันหามไปขึ้นฐาน ”
3.2.7.3 การถาม เกิดขึ้นเมื่อผูพูดตองการของมูลบางอยางจากผูฟง ซึ่งขอมูลเหลานั้น
อาจเปนขอมูลที่ผูพูดไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เลยหรือทราบขอมูลอยูแลว แตตองการความแน
ชัดจากผูฟง เชน
“ชางทําบั้งไฟ (ถาม) : ขึ้นแลวๆ โฮคือขึ้นงามแทวะบั้งไฟบั้งนี้แหมะ ของคณะได
นะพอใหญขอยบไดฟง
ชางทําบั้งไฟ (ตอบ): บั้งนี่เบาะ เคาวาสามดาววาซั่น”
“หัวหนา (ถาม): ผานี่ใชแลวแมนบ มันคือดําๆ คือบเอาผืนใหมมาพันนะ
ชางทําบั้งไฟ (ตอบ): อื้อ ใชละคือ เอาไมมาเดี๋ยวขอยสิพันอันใหมให”
3.2.7.4 การตอบ คือ ผูพูดมีเจตนาบอกรายละเอียด ตอบรับหรือปฏิเสธคําถาม เชน
“ชางทําบัง้ ไฟ (ถาม) : ขึ้นแลวๆ โฮคือขึ้นงามแทวะบั้งไฟบั้งนี้แหมะ ของคณะได
นะพอใหญขอยบไดฟง
ชางทําบั้งไฟ (ตอบ): บั้งนี่เบาะ เคาวาสามดาววาซั่น”
“หัวหนา (ถาม): ผานี่ใชแลวแมนบ มันคือดําๆ คือบเอาผืนใหมมาพันนะ
ชางทําบั้งไฟ (ตอบ): อื้อ ใชละคือ เอาไมมาเดี๋ยวขอยสิพันอันใหมให”
3.2.7.5 การหยอกลอ พบมากที่สุดในเหตุการณสื่อสารการเตรียมบั้งไฟ เปนการสราง
ความสนุกสนานใหแกผูรวมเหตุการณ เชน
“ ลางทอเดอบแมนใหลูบทอ อัดใหมันแฮงๆแหน ยานมันเจ็บเบาะบั้งไฟแสน
เดะบแมนเมียอยูเฮือน (หัวเราะ) บตองคอยลูบ ”
“ใกลฮอดคิวเฮาแลว เบิ่งเอาเดอคั่นบขึ้นกะลงตมละเฮามื้อนี้ ยานไดลงตมอยูกูวา
ไผแลนบทันกะโตไผโตมันเดอ (หัวเราะ)”
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3.2.7.6 การเรียกขาน เปนการเรียกผูฟง เพื่อใหผูฟงสนใจในสิ่งที่ผูพูดกลาว เชน
คําวา พอใหญ หรือการเรียกชื่อผูฟง เปนตน
3.2.8 กฎการปฏิสัมพันธ ในเหตุการณสื่อสารการเตรียมบั้งไฟ ผูวิจัยไดวิเคราะหตาม
การแสดงออกและการปฏิสมั พันธระหวางผูรวมเหตุการณ ซึ่งสามารถสรุปไดวา ผูรวมเหตุการณมี
ความสนิทสนมและมีความเปนกันเอง เพราะเปนทีมงานที่รูจักกันเปนอยางดีเนื่องจากเปนชางทําบั้งไฟ
ในคณะเดียวกัน ในขณะที่พูดคุยกันนั้นชางทําบั้งไฟแตละคนก็ทําหนาที่ของตนเองไปดวย โดยสายตา
จะจองมองงานที่รับผิดชอบอยูอยางตั้งใจ มีการเงยหนาขึ้นมาสบตาผูพูดบางเปนระยะๆ เมื่อผูพดู เรียก
หรือกลาวขอความที่ทําใหผูฟงพอใจ สวนผูรวมชมเหตุการณนั้นจะยืนมองเงียบๆ มีมีการซักถามหรือ
ปฏิสัมพันธใดๆ กับชางทําบั้งไฟ
3.2.9 บรรทัดฐานการตีความ จากการวิเคราะหขอมูลเหตุการณสื่อสารการเตรียมบั้งไฟ
ขางตน สามารถตีความบรรทัดฐานไดวา คนในสังคมเปนคนที่มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง จากการชวยกันเตรียมความพรอมของบั้งไฟอยางตั้งใจ เพื่อใหบั้งไฟที่ไดมีความปลอดภัย
ตอผูชม สวนการพูดจาหยอกลอกันของผูรวมเหตุการณ แสดงใหเห็นวาคนในสังคมเปนคนที่มีอารมณขัน
ชอบความสนุกสนาน รื่นเริง และไมชอบความตึงเครียด
นอกจากนีค้ นในสังคมยังใหความเคารพและเชื่อฟงผูที่อาวุโสกวา ผูท มี่ ีอํานาจ มีความรู หรือ
มีตําแหนงหนาที่สูงกวาเสมอ โดยการแสดงออกในลักษณะตางๆ เชน การเชื่อฟงและปฏิบัตติ ามคําสั่ง
ของหัวหนาคณะบั้งไฟโดยไมมีขอโตแยงใดๆ
3.3 เหตุการณสื่อสารการจุดบั้งไฟ
เหตุการณสื่อสารการจุดบั้งไฟนี้ ผูวิจัยไมสามารถเก็บขอมูลชวงที่ชางทําบั้งไฟนําบั้งไฟ
ขึ้นสูฐานจุดได เนื่องจากเปนเขตอันตราย และหามไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบริเวณ นอกจากชาง
ทําบั้งไฟเทานั้น เพื่อความปลอดภัยของผูเหตุการณ
3.3.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการจุดบั้งไฟจัดเปนเหตุการณสื่อสารประเภท
“การดําเนินงาน”
3.3.2 หัวขอ เหตุการณสื่อสารการจุดบั้งไฟ มีหัวขอคือ รายละเอียดของการจุดบั้งไฟ
แตละบั้ง
3.3.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อสารการจุดบั้งไฟมีวัตถุประสงคคือ จุดบั้งไฟเพื่อบูชา
พญาแถนและสรางความสนุกสนานใหแกผูรวมชมงาน
3.3.4 ผูรวมเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการจุดบั้งไฟมีผูรวมเหตุการณ ไดแก
พิธีกร ทําหนาที่รายงานผลการจุดบั้งไฟ
คณะกรรมการ ทําหนาที่จับเวลาขณะที่บั้งไฟขึ้นสูทองฟา
คายบั้งไฟ ประกอบดวย คายหงสเหิน คายสามดาว คายมาตามสั่ง คายเบิกฟา
คายฟาประทาน และคายเทพพนม
ผูรวมชมเหตุการณ ไดแก ประชาชนทั่วไป
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3.3.5 รูปแบบของการสื่อสาร จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการจุดบั้งไฟ พบวา
มีการใชการสือ่ สาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ซึ่งจากขอมูลพิธกี รมีการใชวัจนภาษา โดยการใช
ภาษาถิ่นอีสานในการสื่อสาร และใชอวัจนภาษา ดวยการแสดงทาทางประกอบการสื่อสาร ไดแก การเงยหนา
สายหนา ชี้มือ ตัวอยางเชน
“...ตอไปเปนบั้งไฟของ สามดาว นะครับพี่นอง คั่นพรอมแลว 3 2 1 ไป (เงยหนา
มองตามบั้งไฟ)”
“...ลงมาแลวพี่นอง ใกลสิตกแลว ตอนนี้พี่นองสามารถมองเห็นดวยตาเปลาแลวนะครับ
พูนๆ (ชี้มือ) หมองปลายยอดยูคา ทางทิศเหนือพี่นอง...”
“ขึ้นสวย หางกะดี แตยามลงคือลงจั่งซั่นละ (สายหนา) คั่นลงจั่งซั่นผมวาเวลานาสิบผาน
นะครับ”
นอกจากนี้พธิ กี รยังมีการพูดเนนเสียงเปนระยะ เพื่อเนนใหขอความที่กลาวมีความหนักแนน
และมีน้ําหนัก เชน
“...ผูชมนะครับถอยออกมา นอกฐานจุดแหน เพื่อความปลอดภัยของตัวผูชมเอง
นะครับ...”
“...ตอนนี้ทีมงานมาตามสั่งกําลังนําบั้งไฟขึ้นฐาน พี่นองรออีกสักครูนะครับ...”
สวนรูปแบบการสื่อสารของผูรวมชมงานพบวามีการพูดคุยและวิจารณการขึ้นของบั้งไฟกัน
ในกลุมของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีชี้มือและการเงยหนามองตามบั้งไฟที่จุดขึ้นไปแลว
3.3.6 เนื้อหาของการสื่อสาร จากขอมูลพบวา เนื้อหาของการสื่อสาร ประกอบดวย
การแนะนําคณะบั้งไฟที่นําบั้งไฟมาจุด ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 คาย ไดแก คายหงสเหิน คายสามดาว คายมา
ตามสั่ง คายเบิกฟา คายฟาประทาน คายเทพพนม การเตือนใหผูรว มชมงานใชความระมัดระวังใน
การชมบั้งไฟ คือ กอนการจุดบั้งไฟจะมีการเตือนใหผูรวมชมงานถอยออกหางจากฐานจุดบั้งไฟอยางนอย
40 – 50 เมตร เพื่อความปลอดภัยของผูรวมชมงานเอง นอกจากนี้ ยังบอกรายละเอียดของการขึ้น – ลง
ของบั้งไฟแตละบั้งใหผูรวมชมงานทราบและเพื่อใหชางทําบั้งไฟนําขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข
3.3.7 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการจุดบั้งไฟ พบวา
ลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณสื่อสารดังกลาว ไดแก การแนะนํา การเตือน การขอรอง การเรียกขาน
การถาม การตอบ การแจงใหทราบ การสั่ง และการหยอกลอ ซึ่งลําดับวันกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้
สามารถเกิดสลับกันไปมาได ขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวาตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง
อธิบายได ดังนี้
3.3.7.1 การแนะนํา เปนการบอกกับผูฟงวา บั้งไฟที่กําลังจะจุดนั้น เปนบั้งไฟของ
คายใด เชน
“...ที่กําลังนําขึ้นฐานใหพี่นองไดชมตอไปคือ บั้งไฟของคณะมาตามสั่ง...”
“...ตอไปเปนบั้งไฟของคณะสามดาวนะครับพี่นอง...”
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3.3.7.2 การเตือน เปนเจตนาที่ผูพูดตองการกลาวเตือนหรือบอกกลาวกับผูฟงเพื่อ
แสดงออกถึงความเปนหวง เชน
“...ผูชมนะครับ ชางกําลังทําการจุดบั้งไฟแลว ขอความกรุณานะครับถอยออกมา
จากฐานนําเดอครับ มันอันตราย..”
“...เบิง่ บั้งไฟกะใหผชู มใชวิจารณญาณในการชมนะครับ ผูมักไลกะใหไล ผูมักหนี
กะใหหนี มักบคือกัน จะใหใชวิจารณญาณกันนํา..”
3.3.7.3 การขอรอง เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาใหผูฟงกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามที่ผูพูด
ตองการ โดยใชถอยคําที่นุมนวล ไดแกคําวา “ขอ” เพื่อใหผูฟงไมรูวาเปนการสั่ง เชน
“...ขอความกรุณานะครับ ผูชมถอยออกจากฐานจุดแน...”
“...การเบิง่ บั้งนี่อีหยังมันกะเกิดขึ้นไดนะครับ ขอใหพี่นอ งถอยออกมาหางๆ ฐาน
เพื่อความปลอดภัยของผูชมเองนะครับ...”
3.3.7.4 การเรียกขาน เปนเจตนาที่ผพู ูดตองการเรียกผูฟงเพื่อใหผูฟงสนใจในขอความ
ที่กลาวและแสดงถึงความเปนกันเองกับผูฟง เชนการใชคําวา พี่นอง พอแมพี่นอง ผูชม เปนตน
3.3.7.5 การถาม เกิดขึ้นเมื่อผูพูดตองการทราบความพรอมในการการจุดบั้งไฟ เชน
“...คณะหงสเหินพรอมจุดละบ”
“...คณะสามดาวเอาบั้งไฟขึ้นฐานเรียบรอยแลว พรอมหรือยังครับ สงสัญญาณนํา...”
3.3.7.6 การตอบ เกิดขึ้นเมื่อผูฟงตองการตอบคําถามของผูพูดในเหตุการณสื่อสาร
การจุดบั้งไฟนี้พบวา มีการตอบคําถามของพิธีกรดวยการใชอวัจนกรรมเนื่องจากฐานจุดบั้งไฟกับเวที
คอนขางหางกันพอสมควร ซึ่งการตอบคําถามนั้นจะใชธงสีแดงและสีเขียวแทนคําตอบ โดยกําหนดให
ธงสีแดงคือบั้งไฟยังไมพรอมที่จะจุด และธงสีเขียวคือบั้งไฟพรอมที่จะจุดแลว
3.3.7.7 การแจงใหทราบ เปนเจตนาที่ผูพูดตองการที่จะแจงรายละเอียดตางๆ ให
ผูฟงทราบ เชน
“...ตอนนี้บั้งไฟลงมาแลว อยูบริเวณกอนเมฆหนาๆ นอนเปลลงมาเลยนะครับ
เห็นบ หมองกอนขี้ฟาหนาๆ ทางดานทิศเหนือ...”
“...บั้งไฟบั้งที่ 2 ของคณะหงสเหิน ละกะเปนบั้งสุดทายของมื้อนี้นะครับ...”
3.3.7.8 การสั่ง เกิดขึ้นเมื่อผูพูดตองการใหผูฟงกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให เชน
“...ชางบั้งไฟนะครับ ชูปายเวลานําวาคณะของเจาตั้งเวลาไวถอได...”
“...มีปญหาหยังอีก มื้อนี้สิไดจูดบนี่ ชางเฮ็ดไวๆ แหนผูชมถาเบิ่งอยู. ..”
3.3.7.9 การหยอกลอ เปนการสรางความสนุกสนานแกผูรวมชมงาน เชน
“...บั้งที่ 2 นี่เพิ่นเตรียมมาแกมือแตคือสิแกบไดดอกเพราะวาหางหัก ลงแบบ
สาวนอยดูดนมจวบๆ เลย (หัวเราะ) คือสิบเถิง 200 ดอกเดอ...”
“...มื้อนี้ไผเลนไดกะอยาลืมซื้อขนอกขนมไปฝากเมียอยูบานนําเดอ ผูแพกะซื้อ
ไดคั่นเงินบเบิด (หัวเราะ) ฮอดเฮือนคือสิถืกคอนเนาะ (หัวเราะ)...”
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3.3.8 กฎการปฏิสัมพันธ ผูวิจัยวิเคราะหกฎการปฏิสัมพันธของเหตุการณสื่อสารการจุด
บั้งไฟ โดยแบงเปนกฎทางพิธีกรรมและการแสดงออกของผูรวมเหตุการณ ดังนี้
3.3.8.1 กฎทางพิธีกรรม พบวา กอนทําการจุดบั้งไฟทุกครั้ง หัวหนาชางทําบั้งไฟ
จะตองทําการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธกอนเสมอเพื่อใหบั้งไฟของตนขึ้นไดสูง ไมประทุติดอยูบนฐานหรือแตก
เพราะอาจจะเปนอันตรายตอผูชมได นอกจากนี้ ยังเปนการบูชาเพื่อบอกกลาวกับพญาแถนวาไดนําบั้งไฟ
มาจุดถวายเพือ่ ขอใหฝนตกลงมาใหชาวบานทําการเกษตรไดผลดี
3.3.8.2 การแสดงออกของผูรวมเหตุการณ พบวา ผูรวมเหตุการณจะใหความสนใจ
กับการจุดบั้งไฟมาก ผูชมสวนใหญจะยืนดูการจุดบั้งไฟอยูในบริเวณรอบการจัดงาน สวนผูชมที่ยืนชม
บั้งไฟอยูใกลๆ กับฐานจุดบั้งไฟนั้นสวนใหญเปนกลุมที่เลนการพนัน คือ มีการพูดคุยตอรองราคาวา
บั้งไฟที่กําลังจะจุดนั้นจะขึ้นสูงหรือไม โดยจะมีโตะรับพนันอยูหางจากฐานจุดบั้งไฟเล็กนอย
3.3.9 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลของเหตุการณสื่อสารการจุดบั้งไฟ สามารถ
นํามาวิเคราะหองคประกอบดานบรรทัดฐานการตีความไดวา คนในสังคมมีความเชื่อวา การจุดบั้งไฟ
นั้นนอกจากจะสรางความสนุกสนานแลว เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งคือ เปนการบูชาพญาแถน ซึ่ง
เปนเทพเจาแหงฝนเพื่อขอใหฝนตกลงมา ดังที่ จารุวรรณ ธรรมวัตร (2524: 21 – 22) กลาววา การจุด
บั้งไฟเปนการสงสัญญาณเตือนใหพญาแถนทราบวา ฤดูการทํานาไดเริม่ ตนขึ้นแลว และขอใหพญาแถน
สงฝนใหตกลงมายังโลกมนุษย
การจัดแขงขันบั้งไฟวา บั้งไฟของคณะใดขึ้นสูง และลอยอยูในอากาศไดนาน จะไดรับรางวัล
ชนะเลิศ แสดงใหเห็นวา คนในสังคมนิยมยกยองผูที่มีความสามารถ เนื่องจากการทําบั้งไฟนั้น ตอง
อาศัยประสบการณและความชํานาญมาก จึงจะสามารถเปนชางทําบั้งไฟที่มีคุณภาพได หากบั้งไฟของ
คณะใดไดรับรางวัลถือวาการทําบั้งไฟนั้น ประสบความสําเร็จและไดรับความนิยมจากผูรวมชม
นอกจากนี้การจับกลุมเพื่อเลนการพนันของผูชม แสดงใหเห็นวา คนในสังคมชอบเสี่ยงทาย
ชอบการพนัน ซึ่งเปนนิสยั ของคนไทยที่มกั จะพนันกัน หรือเสี่ยงทายแมจะเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ก็ตาม
3.4 เหตุการณสื่อสารการปดงาน
3.4.1 ชนิดของเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการปดงานจัดเปนเหตุการณสื่อสารประเภท
“การปด”
3.4.2 หัวขอ เหตุการณสื่อสารการปดงานมีหัวขอคือ สรุปผลการจุดบั้งไฟ
3.4.3 วัตถุประสงค เหตุการณสื่อสารการปดงานมีวัตถุประสงคเพื่อบอกผูรวมเหตุการณวา
งานประเพณีบุญบั้งไฟของตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไดสิ้นสุดลงแลว
3.4.4 ผูรวมเหตุการณ เหตุการณสื่อสารการปดงานมีผูรวมเหตุการณ ไดแก
พิธีกร ทําหนาที่ดําเนินงาน
คณะกรรมการ ทําหนาที่สรุปผลการจุดบั้งไฟวา บั้งไฟของคณะใดลอยในอากาศได
นานที่สุด และมอบรางวัลแกคณะบั้งไฟที่ชนะเลิศ
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คณะบั้งไฟ ประกอบดวย คายหงสเหิน คายสามดาว คายมาตามสัง่ คายเบิกฟา
คายฟาประทาน และคายเทพพนม
ผูรวมชมเหตุการณ ไดแก ประชาชนทั่วไป
3.4.5 รูปแบบการสื่อสาร จากการวิเคราะหรูปแบบการใชภาษาของเหตุการณสื่อสาร
การปดงานปรากฏการสื่อสาร ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ซึ่งในรูปแบบการใชวัจนภาษา พบวา มี
การสื่อสารโดยการใชภาษาถิ่นอีสาน สวนรูปแบบการสื่อสารแบบอวัจนภาษา พบวา มีการใชน้ําเสียง
โดยการเนนเสียงในขอความที่สําคัญและหยุดพูดเปนระยะ เพื่อใหผรู วมเหตุการณมีปฏิกิริยาโตตอบ
เชน ปรบมือ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใชทาทางประกอบคําพูดเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น เชน
“...ตอไปผมสิประกาศผลการแขงขันบั้งไฟใหพี่นองไดทราบ บั้งไฟที่ขึ้นสูงที่สุดและ
ลอยไดโดนที่สุดคือบั้งไฟคณะสามดาว (เนนเสียง) (ผูรวมเหตุการณปรบมือ)”
“...สําหรับมื้อนี้งานบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่งเฮากะสําเร็จลงไดดว ยดี พอกันใหมปห นา
สวัสดีครับ (ยกมือไหว)”
สวนรูปแบบการสื่อสารของผูรวมงาน พบวา มีการใชอวัจนภาษาเพื่อโตตอบกับพิธีกร
เชน ปรบมือ เมื่อพิธีกรกลาวจบและเมื่อพิธีกรประกาศผลการตัดสินบัง้ ไฟ มีการโหรองแสดงความยินดี
เมื่อคายบั้งไฟของตนเองไดรับรางวัล
3.4.6 เนื้อหาของการสื่อสาร จากขอมูลพบวา เนื้อหาของการสื่อสารในเหตุการณสื่อสาร
การปดงานประกอบดวย การประกาศผลการตัดสินบั้งไฟ และกลาวลาผูรวมเหตุการณ
3.4.7 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารการปดงานพบวา ลําดับ
วัจนกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณสื่อสารดังกลาว ไดแก การแจงใหทราบ การเรียกขาน การหยอกลอ
การขอรอง การขอบคุณ การอวยพร และการลา ซึ่งลําดับวันกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ สามารถเกิด
สลับกันไปมาได ขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวาตองการแสดงเจตนาใดไปยังผูฟง อธิบายได
ดังนี้
3.4.7.1 การแจงใหทราบ เปนเจตนาที่ผูพูดตองการแจงผลการตัดสินการจุดบั้งไฟ
ใหผูรวมเหตุการณทราบ เชน
“...ตอนนี้ผลกะออกมาแลวนะครับ เออ ชนะเลิศที่ 1 นะครับ ทําเวลาได 382 วินาที
นะครับ ชนะที่ 1 บั้งไฟของคณะสามดาวครับ (ผูรว มเหตุการณโหรองและปรบมือ) ขอเชิญตัวแทน
ขึ้นมารับรางวัลนํานะครับเปนถวยรางวัลกับซองขาวนะครับ บแมนไลออกแตเปนซองเงินนะครับ (หัวเราะ)
อา จํานวน 3,000 บาท นะครับ เชิญตัวแทนครับ...”
“...ตอไปเปนรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลที่ 2 นะครับเปนของคณะมาตามสั่งครับ
เออ มาตามสั่งทําเวลาไป 362 วินาทีครับ ขอเชิญตัวแทนขึ้นมารับถวยรางวัลครับ ที่ 2 นี่เปนเงิน
2,000 บาท นะครับ เอา ขึ้นมาแลว เชิญครับ...”
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3.4.7.2 การเรียกขาน เปนการเรียกเพื่อใหผูฟงสนใจขอความที่ผพู ูดกลาว ซึ่งพบวา
คําที่เรียกขานเปนคําที่แสดงความเปนกันเองกับผูฟง เชน พอแมพี่นองบานเฮา พอแมพี่นอง พี่นอง
เปนตน
3.4.7.3 การหยอกลอ เปนเจตนาทีผ่ ูพูดตองการที่จะสรางความสนุกสนาน ใหแก
ผูฟงดวยการหยอกลอกับผูฟง เชน
“...ขอเชิญตัวแทนขึ้นมารับรางวัลนํานะครับเปนถวยรางวัลกับซองขาวนะครับ
บแมนไลออกแตเปนซองเงินนะครับ (หัวเราะ)...”
3.4.7.4 การขอรอง เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาที่จะใหผูฟงกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให ซึ่ง
ที่บงชี้คือคําวา “ขอ” เชน
“...ขอเชิญตัวแทนขึ้นมารับถวยรางวัลครับ...”
“...ขอเสียงปรบมือใหทานนายก อบต. สรางมิ่งนะครับที่ไดจัดหาบั้งไฟแสนมา
ใหพี่นองบานเฮาไดชมกันนะครับ...”
3.4.7.5 การขอบคุณ เกิดขึ้นเมื่อผูพูดมีเจตนาที่จะขอบคุณ เมื่อมีผูกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ให เชน
“...ขอบคุณคณะ อบต. สรางมิ่งที่ไดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟใหพี่นองบานเฮา
ไดรวมสนุกสนาน มวนชื่นกันนะครับ...”
“...ขอบคุณพอแมพี่นองตําบลสรางมิ่ง พีน่ องใกลเคียงทุกคนที่เดินทางมาชมงาน
ในมื้อนี้ ขอบคุณที่อยูนํากันตั้งแตเที่ยงจนค่ํานะครับ ขอบคุณมากๆ ครับ...”
3.4.7.6 การอวยพร เปนการแสดงความปรารถนาดีของผูพูด และเจตนาที่จะกลาว
อวยพรใหผูรวมเหตุการณ ดังนี้
“...งานมื้อนี้กะเสร็จสิ้นลงแลว ขอใหพอแมพี่นองเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ มี
เงินมีทองใชตลอดป เฮ็ดอีหยังกะใหประสบความสําเร็จนะครับ...”
3.4.7.7 การลา เปนลําดับวัจนกรมสุดทายที่พบในเหตุการณสื่อสารการปดงาน ผูพูด
มีเจตนาที่จะบอกกับผูฟงวางานประเพณีบุญบั้งไฟของตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ไดเสร็จสิ้นลงแลว ดังนี้
“...บัดนี้งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง ประจําป 2552 กะไดเสร็จ
สิ้นสมบูรณลงไดดวยดีจากความรวมไมรวมมือจากพอแมพี่นองทุกคน ปหนาเฮาคงสิไดพอกันอีกนะครับ
สําหรับปนี้ผมกะขอกลาวคําวา สวัสดีครับ (ยกมือไหว) พอกันใหมปหนานะครับพอแมพี่นอง สวัสดีครับ”
3.4.8 กฎการปฏิสัมพันธ ในเหตุการณสื่อสารการปดงาน ผูวิจัยวิเคราะหกฎการปฏิสัมพันธ
ตามการแสดงออกและการปฏิสัมพันธของผูรวมเหตุการณ ซึ่งสามารถวิเคราะหได ดังนี้
3.4.8.1 การแสดงออกที่ผูพูดมีตอผูฟง พบวา ผูพูดจะกลาวขอบคุณและอวยพรให
ผูฟงกอนจะกลาวลา เปนการแสดงความขอบคุณและความหวงใยผูรว มเหตุการณที่มารวมชมงานประเพณี
บุญบั้งไฟ
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3.4.8.2 การแสดงออกที่ผูรวมเหตุการณมีตอผูพูด พบวา มีการแสดงออกโดยการใช
อวัจนภาษา คือ การปรบมือ เมื่อผูพูดประกาศผลรางวัลและเมื่อผูพูดกลาวจบ นอกจากนี้ยังมีการโหรอง
แสดงความดีใจเมื่อบั้งไฟคณะของตนหรือคณะที่ตนเชียรไดรับรางวัลชนะเลิศ
3.4.8.3 การปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูรวมเหตุการณ พบวา ในขณะที่ผูพูดพูด
จะมองผูฟงโดยรอบตลอดเวลาและไมมองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง เพื่อแสดงใหเห็นวา พูดกับผูฟงทุกคน
สวนผูรวมเหตุการณก็จะมองผูฟงตอบเชนกัน
3.4.9 บรรทัดฐานการตีความ จากขอมูลขางตนสามารถนํามาวิเคราะหองคประกอบ
ของบรรทัดฐานการตีวามไดวา คนในสังคมนิยมความมั่งคั่ง นิยมการประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนา
และความโชคดีในชีวิต เห็นไดจากคําอวยพร ซึ่งสังคมไทยถือวา การอวยพรเปนการแสดงออกถึง
ความปรารถนาดีและความเปนหวงตอผูฟง ไดเปนอยางดี สวนการพูดจาหยอกลอกันนั้น แสดงใหเห็นวา
คนในสังคมเปนคนที่ชอบความสนุกสนานรื่นเริง ไมชอบความตึงเครียด

4. สรุปลักษณะองคประกอบของเหตุการณสื่อสาร
จากการวิเคราะหสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร ซึ่งประกอบดวยเหตุการณสื่อสารชวงเตรียมงาน เหตุการณสื่อสารชวงวันรวม และเหตุการณ
สื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟ โดยผูวิจัยวิเคราะหตามองคประกอบ 10 ประการของ ซาวิลล ทรอยค (Saville
Troike. 1982) ไดแก ชนิดของเหตุการณ หัวขอของเหตุการณ วัตถุประสงค เวลา-สถานที่ ผูรว มเหตุการณ
รูปแบบการสือ่ สาร เนื้อหาของการสื่อสาร การลําดับวัจนกรรม กฎการปฏิสมั พันธ และบรรทัดฐานของ
การตีความ สามารถสรุปเหตุการณสื่อสารตางๆ ทั้ง 3 เหตุการณได ดังนี้
4.1 เหตุการณสื่อสารชวงเตรียมงาน สามารถสรุปผลการวิเคราะหองคประกอบทั้ง 10 ประการ
ได ดังนี้
4.1.1 ชนิดของเหตุการณ จากการวิเคราะหสรุปไดวา เหตุการณสื่อสารทั้ง 5 เหตุการณ
สามารถจําแนกตามชนิดของเหตุการณไดเปน 5 ชนิด คือ การแจงใหทราบ การประชุม การฝกซอม
การปรึกษา และการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟ
4.1.2 หัวขอ จากการวิเคราะหพบวาเหตุการณสอื่ สารชวงเตรียมงานมีหัวขอตางๆ ไดแก
นัดหมายการประชุม แบงหนาที่การทํางาน แจงรายละเอียดของการเตรียมงาน การฝกซอมรําเซิ้ง
ตรวจสอบอุปกรณ และการตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟ
4.1.3 วัตถุประสงค วัตถุประสงคของการเตรียมงาน คือ การเตรียมความพรอมในการเขารวม
เปนสวนหนึ่งของงานประเพณีบุญบั้งไฟประจําปของตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ใน
ดานการแสดงประกอบขบวนเซิ้งบัง้ ไฟ ไดแก การฝกซอมรําเซิ้ง การแสดงประกอบของขบวนเซิ้งบั้งไฟ
ใหมีความสวยงามและพรอมเพรียงกัน
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4.1.4 เวลา-สถานที่ การเตรียมงานของชาวบานหินเหล็กไฟใชศาลารวมใจ ซึ่งตั้งอยูใจ
กลางของหมูบานที่ใชทํากิจกรรมตางๆ ในหมูบาน โดยระยะเวลาในการเตรียมงานเริ่มตั้งแตวันอังคาร
ที่ 28 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
4.1.5 ผูรวมเหตุการณ ในเหตุการณสื่อสารการเตรียมงาน มีผูรวมงานเหตุการณ คือ
ชาวบานในหมูบ านหินเหล็กไฟ โดยแบงออกเปน 5 กลุม คือ หัวหนาหรือผูนําหมูบาน 1 คน กลุมเซิ้งบั้งไฟ
กลุมจัดเตรียมอุปกรณ กลุมตกแตงขบวนบั้งไฟและกลุมผูรวมเหตุการณ
4.1.6 รูปแบบการสื่อสาร ในแตละเหตุการณสื่อสาร พบวา ใชรูปแบบการสื่อสารที่
คลายคลึงกัน คือ ใชภาษาถิน่ อีสานในการสื่อสารระหวางกัน และมีการใชอวัจนภาษาประเภทการใช
ทาทางประกอบ คําพูดตลอดเวลา เชน ยกมือ ชี้มือ สายหนา พยักหนา เปนตน
4.1.7 เนื้อหาของการสื่อสาร เนื้อหาการสื่อสารในเหตุการณสื่อสาร ชวงเตรียมงาน คือ
เริ่มตนการแจงใหชาวบานทราบเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ กอนที่จะมีการประชุม เพื่อแบง
หนาที่ในการรับผิดชอบในการเตรียมงาน และบอกรายละเอียดของการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ให
ชาวบานทราบอยางละเอียด สวนเนื้อหาของการรําเซิ้งบั้งไฟและตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟนั้น เปนการสื่อสาร
ถึงวิถีชวี ิต ความเชื่อ และความเปนอยูของคนในสังคมใหคนทั่วไปทราบ
4.1.8 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารชวงเตรียมงาน พบลําดับ
วัจนกรรมที่เกิดขึ้น ดังนี้ การทักทาย การแจงใหทราบ การเลาความ การเรียกขาน การสั่ง การขอรอง
การตอบรับ การถาม การตอบ การหยอกลอ การอธิบาย การแยง การเนนย้ํา การแสดงความคิดเห็น
การอวยพร และการลา โดยลําดับวัจนกรรมตางๆ ดังกลาวมีการเกิดขึ้นสลับกันไปมา ขึ้นอยูกับการ
แสดงเจตนาของผูพูดวาผูพูดตองการแสดงเจตนาใดในขณะนั้น ซึ่งจากการวิเคราะหพบวาการลาเปน
ลําดับ วัจนกรรมสุดทายที่พบในเกือบทุกเหตุการณสื่อสารชวงเตรียมงาน
4.1.9 กฎการปฏิสัมพันธ จากการวิเคราะห พบวา องคประกอบของกฎการปฏิสัมพันธ
ในแตละเหตุการณมีลักษณะใกลเคียงกัน คือ กาแสดงออกที่ผูพูดมีตอผูฟงนั้น ผูพูดจะกลาวทักทาย
ผูฟงกอนเสมอ เมื่อพบหนากันเปนครั้งแรก และมีการแสดงถึงความสนิทสนมเปนกันเองกับผูฟง โดย
ใชคําเรียกขานแบบลําดับญาติ เชน พี่นอง พอใหญ นา เปนตน การแสดงออกที่ผูฟงมีตอผูพูด คือ
ผูฟงจะเชื่อฟงและปฏิบัติตามในสิ่งที่ผูพูดขอรองหรือสั่งใหทําอยางเต็มใจ และไมมีขอโตแยง สวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟงนั้น พบวา ผูพูดกับผูฟงมีปฏิสัมพันธกันทางสายตา โดยผูพูดจะมอง
ผูฟงตลอดเวลา สวนผูฟงจะไมแสดงอาการโตแยงหรือแสดงความคิดเห็นมากนัก ยกเวนในเหตุการณ
สื่อสารการแจงใหทราบที่ผูฟงนั้นฟงผูพูดอยูในบริเวณบานเรือนของตนเอง ซึ่งการแสดงออกนั้น จะมี
การหยุดฟงผูพูดเปนระยะๆเมื่อผูพูดกลาวขอความที่นาสนใจ
4.1.10 บรรทัดฐานการตีความ จากการวิเคราะหองคประกอบของเหตุการณสื่อสาร
ชวงเตรียมงานในสถานการณงานประเพณีบุญบั้งไฟ ทําใหเห็นองคประกอบบรรทัดฐานของการตีความ
ซึ่งมีลักษณะรวมกันอยูในแตละเหตุการณเปนบรรทัดฐานที่คนในสังคมสวนใหญถือปฏิบัติกันดังนี้ คือ
เมื่อผูพูดพบกับผูฟงเปนครั้งแรก จะมีการกลาวทักทายกอนเสมอ นอกจากนี้การใชคําเรียกขาน เชน
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พี่นอง พอแมพี่นอง นา เปนตน แสดงใหเห็นวาคนในสังคมนับถือกันแบบเครือญาติ เปนการสราง
ความสนิทสนมเปนกันเองและสรางความอบอุนใจใหแกผูฟงไดเปนอยางดี
การคัดเลือกผูที่มีความรู มีประสบการณในการทํางานเพื่อทําหนาที่ตางๆ ในการเตรียมงาน
แสดงใหเห็นวาคนในสังคมนับถือผูที่มีคุณวุฒิ และมีประสบการณในการทํางานเพราะเชื่อวา เปนผูที่รู
และเห็นการทํางานมาแลว จึงทําใหมีประสบการณ สามารถทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดดี
4.2 เหตุการณสื่อสารชวงวันรวม สามารถสรุปผลการวิเคราะหองคประกอบทั้ง 10 ประการ
ได ดังนี้
4.2.1 ชนิดของเหตุการณ จากการวิเคราะหสรุปไดวา เหตุการณสื่อสารชวงวัน รวมทั้ง
6 เหตุการณทพี่ บสามารถจําแนกได 6 ชนิด ไดแก การทักทาย การเปดงาน การแนะนํา การดําเนินงาน
การประกาศผลและการมอบรางวัล
4.2.2 หัวขอ จากการวิเคราะหสรุปไดวา เหตุการณสื่อสารชวงวันรวม มีหัวขอตางๆ
ไดแก การทักทายผูรวมเหตุการณ บอกวัตถุประสงคของการจัดงานการกลาวเปดงาน การนําเสนอ
ความคิด ความเชื่อ วิถีชวี ิตคิ วามเปนอยู และการสรุปผลการดําเนินงาน
4.2.3 วัตถุประสงค วัตถุประสงคของการสื่อสารชวงวันรวม คือ ถายทอดความคิด ความเชื่อ
และวิถีชวี ิตความเปนอยูของคนในสังคม และเปนการแสดงออกใหเห็นถึงความสามัคคี ความรวมมือ
รวมใจในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟใหคนทั่วไปไดรับทราบ
4.2.4 เวลา-สถานที่ เหตุการณสื่อสารชวงวัน รวมจัดขึ้นที่โรงเรียนบานคึมยาว ตําบล
สรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในวันเสารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 9.00 – 17.30 น.
4.2.5 ผูรวมเหตุการณ แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 คือ กลุมเจาหนาที่
ประกอบดวย ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ คณะองคการบริหารสวนตําบลสรางมิ่ง กํานัน
ผูใหญบาน ผูช วยผูใหญบา น แขกผูมเี กียรติและพิธกี ร กลุมที่ 2 คือ กลุมขบวนเซิ้งบั้งไฟ ประกอบดวย
ขบวนเซิ้งบานทาลาด บานคึมยาว บานโนนชาด บานโนนหาด บานสรางมิ่ง บานแสนสําราญ บาน
หนองเซียงโท บานโคกกอก บานหินเหล็กไฟ บานกุดเสถียร และบานเหลาอาภรณ กลุมที่ 3 คือ กลุม
ผูรวมชมงาน ไดแก ประชาชนทั่วไป
4.2.6 รูปแบบการสื่อสาร จากการวิเคราะหสรุปไดวา เหตุการณสื่อสารชวงวันรวมมีการใช
ภาษาถิ่นอีสานและใชภาษาไทยมาตรฐานบางเล็กนอย เปนการสื่อสารที่ใชภาษาแบบไมเปนทางการ
นอกจากนี้ ยังใชอวันภาษาโดยการใชทาทาง
4.2.7 เนื้อหาของการสื่อสาร เนื้อหาการสื่อสารของเหตุการณสื่อสารชวงวันรวม ไดแก
การทักทายผูรวมเหตุการณ แจงลําดับการแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟ บอกวัตถุประสงคของการจัดงาน
การกลาวเปดงาน แนะนําคณะกรรมการ แจงรายละเอียดการใหคะแนนการประกวดขบวนเซิ้งบั้งไฟ
การถายทอดความคิด ความเชื่อ วิถีชีวติ ความเปนอยูของคนในสังคม และเนื้อหาการสรุปผล
เนื้อหาของการถายทอดความคิด ความเชือ่ และวิถชี ีวติ ความเปนอยูของคนในสังคม
เปนการถายทอดผานการขับรองกาพยเซิ้งบั้งไฟ ซึ่งในกาพยเซิ้งบั้งไฟสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ

85
กาพยเซิ้งไหวคณะกรรมการ กาพยเซิ้งเลานิทาน หรือตํานานการเกิดประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ กาพยเซิ้ง
อวยพร และกาพยเซิ้งทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีการแสดงออก โดยการใชทาทางประกอบรําเซิ้ง เชน
ทาดํานา ทาถอนกลา ทาเกี่ยวขาว ทาลางมือ เปนตน สวนการแสดงประกอบขบวนเซิ้งบั้งไฟ เชน
การแสดงตําขาว การทอดแห การหาไขมดแดง การแตงกายเลียนแบบนักศึกษา การเขียนขอความ
สองแงสามงาม เปนตน นอกจากจะสรางความขบขันใหแก ผูรวมชมงานแลว ยังเปนการถายทอด
ความคิด ความเชื่อ และชีวติ ความเปนอยูของคนในสังคมไดอีกดวย
4.2.8 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสาร ชวงวันรวม พบลําดับ
วัจนกรรมที่เกิดขึ้น ไดแก การทักทาย การเรียกขาน การแจงใหทราบ การแสดงความเคารพ การถาม
การแนะนําตัว การเลาความ การอธิบาย การอางอิง การเนนย้ํา การเสนอตัวทํางาน การแสดงความ
คิดเห็น การแนะนํา การ หยอกลอ การสั่ง การขอรอง การชม การเชิญชวน การขอบคุณ และการสรุป
โดยลําดับวัจนกรรมที่เกิดขึ้นในเหตุการณสอื่ สารชวงวันรวมนี้ เกิดขึ้นสลับกันไปมาขึ้นอยูกับเจตนาของ
ผูพูดในขณะที่พูดวาตองการแสดงเจตนาใด
4.2.9 กฎการปฏิสัมพันธ จากการวิเคราะห พบวา กฎการปฏิสัมพันธของเหตุการณ
สื่อสารชวงวันรวม แบงออกเปน 4 แบบคือ การแสดงออกที่ผูพูดมีตอผูฟง การแสดงออกที่ผูฟงมีตอผูพูด
กฎทางพิธีกรรม และการปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
4.2.9.1 การแสดงออกที่ผูพูดมีตอผูฟง พบวา ผูพูดจะกลาวทักทายผูฟงกอนเสมอ
เมื่อเจอหนากันเปนครั้งแรก และมีการสรางความสนิทสนม ความเปนกันเองกับผูฟงตลอดการดําเนินงาน
ผานการใชคําเรียกขานแบบลําดับเครือญาติ เชน พี่นอง พอแมพี่นอง เปนตน นอกจากนี้ ยังพบวา ผูพูด
ยังหยอกลอกับผูฟงเปนระยะๆ เพื่อสรางความสนุกสนานใหแกผูฟง และมีการแสดงออกที่ออนนอม
เพื่อแสดงความเคารพตอผูฟ ง
4.2.9.2 การแสดงออกที่ผูฟงมีตอผูพูดพบวา ผูฟงจะตั้งใจฟงในสิ่งที่ผูพูดกลาวโดย
ไมแสดงความคิดเห็นหรือขอโตแยงใดๆ มีการแสดงออกทางการใชอวัจนภาษาโดยการใชทาทาง เชน
ปรบมือ เตนรํา โหรอง หัวเราะ เปนตน
4.2.9.3 กฎทางพิธีกรรมพบวา กอนการแสดงเซิ้งบั้งไฟ แตละหมูบานตองยืนตรง
และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีกอนทุกครั้งเพื่อแสดงความจงรกภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ในการแสดงนั้น จะมีการขับรองกาพยเซิ้งไหวคณะกรรมการ
กอนเพื่อแสดงความเคารพ และเปนการขอคะแนน กอนจะเขาสูเนือ้ หาของกาพยเซิ้งประจําหมูบาน
สวนตอนจบของกาพยเซิ้ง มักเปนการอวยพรและการกลาวลา
4.2.9.4 การปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงพบวา ทั้งผูพูดและผูฟงมีปฏิสัมพันธกัน
ทางสายตา โดยผูพูดจะมองผูฟงรอบๆ บริเวณการจัดงานเพื่อแสดงใหเห็นวา พูดกับผูฟงทุกคน สวน
ผูฟงก็จะมองผูพูดตอบเชนกัน และในขณะที่มีการแสดงของขบวนเซิ้งนั้น ผูรวมเหตุการณจะใหความสนใจ
การแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟมากกวาการพูด สวนผูแสดงในขบวนเซิ้งบั้งไฟ คือ ผูรําชาย-หญิง คณะ
กลองยาว ตองใชสมาธิในการแสดงจึงไมคอยมีปฏิสัมพันธกับผูรวมเหตุการณมากนัก ยกเวนนักแสดง
ประกอบในขบวนเซิ้งบั้งไฟที่มีการหยอกลอกับผูรวมเหตุการณเปนระยะๆ
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4.2.9.5 บรรทัดฐานของการตีความ จากการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารชวงวันรวม
ผูวิจัยสามารถตีความบรรทัดฐานของคนในสังคมได ดังนี้
4.2.9.5.1 คนในสังคมนับถือและเคารพผูที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ทําใหเกิดความเชื่อถือ
และคิดวาสิ่งที่ประธาน คณะกรรมการหรือสิ่งที่พิธีกรกลาวหรือกระทําเปนสิ่งที่ถูกตอง ทําใหไมมีการแสดง
ความคิดเห็นหรือมีขอโตแยงใดๆ ซึ่งการที่ผูรวมเหตุการณไมมีขอโตแยงนั้นแสดงใหเห็นวาคนในสังคม
เปนคนที่ไมชอบการขัดแยง ไมชอบการซักถาม ไมแสดงความคิดเห็นขัดแยงกับผูที่มีอํานาจมากกวา
4.2.9.5.2 กอนการแสดงเซิ้งบั้งไฟของขบวนตางๆ จะตองมีการบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีกอนเสมอ เปนการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและแสดงถึงความจงรักภักดีของคน
ในสังคมที่มีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยคนไทยเชื่อวาพระมหากษัตริย
เปรียบเสมือนพอแมของแผนดินและเปนผูที่ตองเทิดทูนไวเหนือหัว
4.2.9.5.3 จากการขับรองกาพยเซิ้งบั้งไฟทั้ง 12 ขบวนแสดงใหเห็นถึงความเชื่อ
ในเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติของพญาแถน วาสามารถดลบันดาลใหฝนตกลงมาเพือ่ ใหการทําไรทํานา
ในปนั้นๆ ไดผลดีและมีความอุดมสมบูรณ รวมถึงแสดงใหเห็นถึงความเชือ่ เรื่องการจัดทําประเพณีบุญบั้งไฟ
วาเกิดจากนิทานเรื่องผาแดงนางไอ ซึ่งการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นเปนประจําทุกปนั้น นอกจาก
แสดงออกถึงความเชื่อแลวยังเปนการแสดงใหเห็นถึงการเครงครัดในฮีต 12 คลอง 14 ซึ่งเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่สําคัญของชาวอีสานและเปนการสืบสานประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาเปนเวลานาน
4.2.9.5.4 การแสดงของขบวนเซิ้งบั้งไฟ ประกอบดวยการใชทารําเซิ้งที่เลียนแบบ
มาจากกิจวัตรประจําวัน เชน ทาดํานา ทาถอนกลา ทาลางมือ ทาปนขาว เปนตน นอกจากนีก้ ารแสดง
ประกอบขบวน เชน การสาธิตการฟาดขาว การแสดงชีวิตความเปนอยู การหาไขมดแดง การทอดแห
เปนตน ซึ่งการใชทาทางในการรําเซิง้ และการแสดงของขบวนเซิ้งบัง้ ไฟสะทอนใหเห็นถึงความคิด ความเชื่อ
และวิถีชวี ิตของคนในสังคมไดอยางชัดเจนวา เปนสังคมการเกษตรที่ใชชีวติ อยางพอเพียง
4.2.9.5.5 การพูดจาหยอกลอของผูพูดและการแสดงตลกของผูรว มขบวนเซิ้งไฟ
เชน ผูชายแตงกายเปนผูห ญิง การแตงกายเลียนแบบนักศึกษา การแตงกายหรือแตงหนาแปลกๆ
การเขียนขอความลามกบนเสื้อหรือแผนปาย เปนตน เพื่อใหผูรวมเหตุการณรูสึกขบขันนั้น แสดงให
เห็นวา สมาชิกในสังคมเปนคนที่ชอบความสนุกสนาน ชอบงานรื่นเริง ซึ่งงานประเพณีบุญบั้งไฟถือเปน
การจัดงานรื่นเริงครัง้ ยิ่งใหญของคนในชุมชน เพื่อผอนคลายความตึงเครียดกอนจะที่จะเตรียมตัวลงมือ
ทําไรทํานาตอไป ดังที่ อรามจิต ชิณชาง (2531: 120) กลาววา การแสดงเซิ้งบั้งไฟเปนการแดงออก
เพื่อความสนุกสนาน เปนการสรางความขบขันหลีกหนีความจําเจในชีวติ แหวกกรอบสังคมและประเพณี
ออกไป การพูดถึงอวัยวะเพศและเพศสัมพันธ อยางตรงไปตรงมาหรือการใชสัญลักษณแทนนั้น เปน
เพราะจิตใตสาํ นึกของมนุษย มีสวนหนึ่งที่เรียกวา “สัญชาตญาณชีวิต” ความตองการขยายเผาพันธุ
ของตน เพราะการกําเนิดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหชาติพนั ธุของมนุษยดํารงอยู ดังนั้น การแสดงประกอบ
ขบวนเซิ้งบั้งไฟ จึงถือเปนสัญลักษณของความสนุกสนาน เปนสัญลักษณที่เกี่ยวกับการเกิด การสรางสรรค
และความอุดมสมบูรณ
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4.2.9.5.6 การใชคําเรียกขานของผูพูดที่มีตอผูฟง เชน พี่นอง พอแมพี่นอง
เปนตน นอกจากแสดงใหเห็นถึงความเคารพแลวยังแสดงถึงความสนิทสนมกันฉันทเครือญาติ ทําให
ผูที่ไดฟงเกิดความอบอุนใจไดเปนอยางมาก
4.3 เหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟ จากการวิเคราะหองคประกอบทั้ง 10 ประการสามารถ
สรุปได ดังนี้
4.3.1 ชนิดของเหตุการณ จากการวิเคราะหสรุปไดวาเหตุการณสื่อสารทั้ง 4 เหตุการณ
ที่พบ ไดแก เหตุการณสื่อสารการทักทาย เหตุการณสื่อสารการเตรียมบั้งไฟ เหตุการณสื่อสารการจุด
บั้งไฟ และเหตุการณสื่อสารการปดงาน สามารถจําแนกตามชนอดของเหตุการณได 4 ชนิด คือ การทักทาย
การเตรียมความพรอม การดําเนินงาน และการปดงาน
4.3.2 หัวขอ ในเหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟมีหัวขอสําคัญคือ ทักทายผูรว มเหตุการณ
รายละเอียดของการจุดบั้งไฟ ลักษณะของการเตรียมบั้งไฟ และผลการจุดบั้งไฟ
4.3.3 วัตถุประสงค วัตถุประสงคของการจุดบั้งไฟคือ เพื่อเปนการบูชาพญาแถน และ
ขอฝน นอกจากนี้ ยังเปนการสรางความสนุกสนานใหแกคนในชุมชนกอนจะลงมือทําไรทํานาตอไป
4.3.4 เวลา-สถานที่ การจุดบั้งไฟนัน้ จุดที่ทุงนาดานทิศเหนือของบานคึมยาว ตําบลสรางมิ่ง
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในวันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 12.30 – 17.00 น.
4.3.5 ผูรวมเหตุการณ ในเหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟสามารถแยกผูรว มเหตุการณ
หลักออกเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ 1 คือ กลุมเจาหนาที่ ประกอบดวย พิธีกร 1 คนและคณะกรรมการ 3 คน
กลุมที่ 2 คือ กลุมชางทําบั้งไฟ และกลุมที่ 3 คือ กลุมผูรวมชมงาน
4.3.6 รูปแบบการสื่อสาร ในแตเหตุการณสื่อสาร มีการใชรูปแบบการสื่อสารคลายคลึงกัน
คือ ใชภาษาถิ่นอีสานในการสื่อสารและใชทาทางประกอบคําพูด
4.3.7 เนื้อหาของการสื่อสาร ประกอบดวยเนื้อหาการสื่อสารของพิธีกรและชางทําบั้งไฟ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
4.3.7.1 เนื้อหาการสื่อสารของพิธกี ร ประกอบดวย การทักทายผูร วมเหตุการณ แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการจุดบั้งไฟ แจงผลการจุดบั้งไฟแตละบั้ง ประกาศผลรางวัล และกลาวปดงาน
4.3.7.2 เนื้อหาการสื่อสารของชางทําบั้งไฟ เปนเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอม
ของบั้งไฟกอนนําไปจุด
4.3.8 การลําดับวัจนกรรม จากการวิเคราะหพบลําดับวัจนกรรมทีเ่ กิดขึ้น ไดแก การทักทาย
การเรียกขาน การเลาความ การแจงใหทราบ การหยอกลอ การสั่ง การขอรอง การตอบรับ การถาม
การตอบ การแนะนํา การเตือน การขอบคุณ การอวยพร และการลา โดยลําดับวัจนกรรมตางๆ
ดังกลาวเกิดขึ้นสลับกันไปมาตลอด ขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวาผูพูดมีเจตนาใด
4.3.9 กฎการปฏิสัมพันธ จากผลการวิเคราะหพบวาองคประกอบของกฎการปฏิสัมพันธ
ในแตละเหตุการณสื่อสารมีลักษณะใกลเคียงกันคือ การแสดงออกที่พิธีกรมีตอผูรวมเหตุการณนั้นพบวา
ผูพูดแสดงความสนิทสนมและเปนกันเองกับผูรว มเหตุการณ ผานการใชคําเรียกขาน เชน พอแมพี่นอง

88
บานเฮา พี่นอง เปนตน มีการพูดหยอกลอกับผูรวมเหตุการณเปนระยะๆ เพื่อความสนุกสนาน และ
พิธีกรจะมองผูฟงรอบๆ บริเวณสถานที่การจัดงาน เพื่อแสดงใหเห็นวา พูดกับผูรวมเหตุการณทุกคน
การแสดงออกที่ผูรวมเหตุการณมีตอพิธีกรพบวา ผูรวมเหตุการณสนใจการจุดบั้งไฟมากกวาตัวพิธีกร
แตจะหันมามองพิธีกร เมื่อพอใจในสิ่งที่พิธีกรกลาว สวนชางทําบั้งไฟนั้น จะใหความสนใจกับหนาที่
ของตนเองมากกวาผูรวมเหตุการณโดยรอบ
นอกจากนี้ ยังพบกฎดานพิธีกรรมของชางทําบั้งไฟ คือ กอนที่จะมีการจุดบั้งไฟ
ชางทําบั้งไฟ จะตองมีการจุดธูป เทียน ดอกไม เพื่อบอกกลาวกับพญาแถนวา ไดนําบั้งไฟมาจุดถวาย
ขอใหพญาแถนสงฝนใหตกลงมา ชาวบานจะไดทําไรทํานาตอไป และเปนการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอให
บั้งไฟของตนเองขึ้นสูง ไมแตก
4.3.10 บรรทัดฐานการตีความ จากการวิเคราะหสามารถนํามาตีความไดวา บรรทัดฐาน
ที่คนในสังคมสวนใหญนบั ถือปฏิบัติกันคือ เมื่อผูพูดเจอกับผูฟงเปนครั้งแรก จะมีการกลาวทักทายกอน
เสมอ และในขณะที่พูดนั้น จะแสดงออกถึงความเปนกันเองและเปนพวกเดียวกันกับผูฟง โดยการใช
คําเรียกขาน เชน พี่นอง พอแมพี่นองบานเฮา เปนตน แสดงใหเห็นวา คนในสังคมนับถือกันแบบ
เครือญาติ ซึ่งการใชคําเรียกญาตินี้ สามารถสรางความอบอุนใจใหแกผูฟงไดเปนอยางดี
การจุดบั้งไฟถือเปนความเชื่อของคนในสังคมอีสานที่ยึดถือปฏิบัตกิ ันมาเปนเวลานาน โดย
มีความเชื่อวาการจุดบั้งไฟเปนการบูชาพญาแถน เพราะพญาแถนนั้นเปนเทพเจาแหงฝน สามารถสง
ใหฝนตกลงมายังโลกมนุษยได และยังสามารถดลบันดาลใหการทําเกษตรของคนในสังคมมีความอุดม
สมบูรณได หากปใดคนในสังคมไมจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถน จะทําใหเกิดความแหงแลง การทําเกษตร
ไมประสบความสําเร็จ ดังนั้นคนในสังคมจึงตองทําการจุดบั้งไฟ เพื่อบูชาพญาแถนเปนประจําทุกป
การจุดบั้งไฟ นอกจากจะเปนการสืบทอดประเพณีอันเกาแกของสังคมอีสานแลว ยังเปนการสราง
ความสนุกสนานรื่นเริงใหแกคนในสังคมอีกดวย โดยมีพูดหยอกลอกันระหวางการชมการจุดบั้งไฟ ถือวา
เปนการปลดปลอยความเครียดกอนที่จะลงมือทําการเกษตรตอไป สะทอนใหเห็นวา คนในสังคมเปน
คนที่อารมณดี มีอารมณขัน ชอบความสนุกสนาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง ชาติพันธุว รรณนาแหงการสื่อสาร : กรณีศึกษางานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโครงสรางของสถานการณสื่อสารวาประกอบดวย
เหตุการณสื่อสารใดบาง และเพื่อวิเคราะหองคประกอบของเหตุการณสื่อสารตางๆ ที่เกิดขึ้นเหลานั้น
ผูวิจัยเก็บขอมูลของงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในเดือนเมษายน
ถึง พฤษภาคม ชวงป พ.ศ. 2552 และ ป พ.ศ. 2553 ผลการวิเคราะหสรุปได ดังนี้
1. โครงสรางของสถานการณสื่อสาร
การวิเคราะหโครงสรางของสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง อําเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไดยดึ วัตถุประสงคในการแยกเหตุการณสื่อสารเปนหลัก ผลการวิเคราะห สามารถ
แบงเหตุการณสื่อสารออกเปน 3 สวน ไดแก เหตุการณสื่อสารชวงเตรียมงาน เหตุการณสื่อสาร ชวง
วันรวม และเหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟ ซึ่งแสดง ดังตารางตอไปนี้
ตาราง 2 แสดงเหตุการณสื่อสาร “งานประเพณีบุญบัง้ ไฟตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร”
เหตุการณสื่อสาร

ประเภทของเหตุการณสื่อสาร

1.
2.
3.
4.
5.

สวนที่ 1 เหตุการณสื่อสารชวงเตรียมงาน

การแจงใหทราบ
การประชุม
การฝกซอมรําเซิ้ง
การเตรียมอุปกรณ
การตกแตงขบวนเซิ้งบั้งไฟ

6. การทักทาย
7. การเปดงาน
8. การแนะนํา
9. การดําเนินงาน
10. การประกาศผล

สวนที่ 2 เหตุการณสื่อสารชวงวันรวม

11. การมอบรางวัล
12. การทักทาย
13. การเตรียมบั้งไฟ
14. การจุดบั้งไฟ
15. การปดงาน

สวนที่ 3 เหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟ
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จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวา สถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง อําเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในป พ.ศ. 2552 และ 2553 ประกอบดวยเหตุการณสื่อสาร 15 เหตุการณ ใน
3 ชวงเวลา ไดแก สวนที่ 1 เหตุการณสื่อสารชวงเตรียมงานคือเหตุการณสื่อสารที่ 1 – 5 สวนที่ 2
เหตุการณสื่อสารชวงวันรวมคือเหตุการณสื่อสารที่ 6 – 11 และสวนที่ 3 เหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟ
คือเหตุการณสื่อสารที่ 12 – 15
เหตุการณสื่อสารในสวนที่ 2 พบวา เหตุการณสื่อสาร การดําเนินงานใชเวลานานกวา
เหตุการณสื่อสารอื่นๆ เนื่องจากการแสดงในแตละเหตุการณ มีผูรวมเหตุการณตางกันหรือตางคณะกัน
คือ การแสดงขบวนเซิ้งบั้งไฟบานทาลาด บานคึมยาว 1 บานคึมยาว 2 บานโนนชาด บานสรางมิ่ง
บานแสนสําราญ บานหนองเซียงโท บานโคกกอก บานหินเหล็กไฟ บานกุดเสถียร และบานเหลาอาภรณ
การแสดงของแตละคณะมีการนําเสนออยางเปนลําดับขัน้ ตอนคือ เริ่มตนดวยการบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมีเพื่อยกยองสถาบันกษัตริย ตามดวยการแสดงศิลปการรําเซิ้งประกอบ การเลนดนตรีพนื้ บาน
และขับรองกาพยเซิ้งบั้งไฟ โดยกาพยเซิ้งของแตละหมูบ าน มีเนื้อหาแตกตางกัน สวนผูรว มเหตุการณ
ที่เปนผูชมการแสดงยังคงเปนกลุมเดิม คือ คณะกรรมการ พิธีกร และประชาชนทั่วไป
2. เหตุการณสื่อสารตางๆ ในสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ผูวิจัยไดวิเคราะหเหตุการณสื่อสารในสถานการณงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบลสรางมิ่ง
อําเภอ เลิงนกทา จังหวัดยโสธร จํานวน 15 เหตุการณ สามารถแบงออกเปน 3 สวน คือ เหตุการณ
สื่อสารชวงเตรียมงาน เหตุการณสื่อสารชวงวันรวม และเหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟ
จากผลการวิเคราะหเหตุการณสื่อสารตางๆ ตามองคประกอบ 10 ประการของ ซาวิลล
ทรอยค (Saville-Troike. 1982) คือ 1) ชนิดของเหตุการณ 2) หัวขอของเหตุการณ 3) วัตถุประสงค
4) เวลา-สถานที่ 5) ผูรวมเหตุการณ 6) รูปแบบการสื่อสาร 7) เนื้อหาของการสื่อสาร 8) ลําดับวัจนกรรม
9) กฎการปฏิสัมพันธ และ 10) บรรทัดฐานการตีความ ผูวิจัยพบวา องคประกอบแตละดานมีรายละเอียด
แตกตางกัน กลาวคือ มีองคประกอบที่มีลักษณะตายตัว และองคประกอบที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
2.1 องคประกอบที่มีลักษณะตายตัว ไดแก องคประกอบดานรูปแบบการสื่อสาร กฎ
การปฏิสัมพันธ และบรรทัดฐานการตีความ ซึ่งในแตละเหตุการณสื่อสารมีลักษณะใกลเคียงกัน กลาวคือ
องคประกอบดานรูปแบบการสื่อสารพบวา ในเหตุการณสื่อสารทุกเหตุการณใชภาษาถิ่นอีสาน และใช
อวัจนภาษา โดยการใชทาทางประกอบคําพูด มีเพียงเหตุการณสื่อสารของพิธีกรในชวงวันรวมเทานั้น
ที่ใชภาษาไทยมาตรฐานปนกับภาษาถิ่นอีสานเล็กนอย ดานกฎการปฏิสัมพันธพบวา ผูรวมเหตุการณ
ทุกคนแสดงความสนิทสนม เปนกันเองดวยการใชคําเรียกขานแบบลําดับเครือญาติ เชน พอแมพี่นอง
พี่นอง นา พอใหญ เปนตน มีการพูดหยอกลอกันเปนระยะๆ เพื่อความสนุกสนาน ผูรวมเหตุการณให
ความเคารพตอผูที่มีตําแหนงหนาที่การงาน หรือผูที่มีประสบการณสูงกวา ซึ่งแสดงออกดวยการใหเกียรติ
เชื่อฟง ไมมีการซักถาม และไมมีขอโตแยงใดๆ นอกจากนี้ยังพบกฎทางดานพิธีกรรมคือ กอนการแสดง
ของขบวนเซิ้งบั้งไฟแตละขบวนตองมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความจงรักภักดีตอ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมราชินีนาถ สวนการจุดบั้งไฟนั้น หัวหนาชางทําบั้งไฟจะจุด
ธูปเทียนเพื่อบอกกลาวพญาแถนและสิ่งศักดิส์ ิทธิ์กอนจุดบัง้ ไฟของตนเองกอนทุกครั้ง และดานบรรทัดฐาน
การตีความ ผูวิจัยสรุปจากการนําองคประกอบดานกฎการปฏิสัมพันธมาตีความวา เหตุใดผูรวมเหตุการณ
จึงปฏิบตั ิเชนนั้น โดยใชประเพณีและวัฒนธรรมทีค่ นสวนใหญในสังคมถือปฏิบตั ิเปนเกณฑในการวิเคราะห
ตีความบรรทัดฐานไดวา คนในสังคมมีวามจงรักภักดีตอสถาบันกษัตริย โดยมองวา สถาบันกษัตริย
เปนสถานบันที่สูงสุด ทุกคนตองใหความเคารพยกยอง นอกจากนี้ การใหผูใหญบานเปนผูตัดสินใจใน
เรื่องการเตรียมงาน การเชิญสมาชิกผูแทนราษฎรจังหวัดยโสธรมาเปนประธานในการเปดงาน การเชิญ
คณะครู-อาจารยในโรงเรียนตางๆ ของตําบลสรางมิ่งมาเปนคณะกรรมการ เปนตน สะทอนใหเห็นวา
คนในสังคมใหความเคารพยกยองผูมีตําแหนงหนาที่ทางสังคม ยกยองความเปนผูใหญ ขาราชการ หรือ
ผูที่มีประสบการณการทํางานสูง
การที่ผูพูดใชคําเรียกขานแบบลําดับเครือญาติกับผูรวมชมงานคือ คําวา “พี่นอง” ทั้งนี้
เพื่อเปนการสรางความเปนกันเองกับผูรวมชมงาน สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมที่
ตั้งอยูบนรากฐานของระบบเครือญาติ การเรียกผูอื่นที่ไมใชญาติแทๆ วา “พี่นอง” นั้นถือเปนการสราง
ความสนิทสนมและสรางความอบอุนใจใหแกผูฟงไดเปนอยางดี
สังคมอีสานเปนสังคมที่มีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ตองอาศัยน้ําในการทําเกษตร
จึงทําใหเกิดความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาแหงฝน คือ พญาแถน ซึ่งในทุกๆ ป จะมีการบูชาพญาแถน
โดยการจุดบั้งไฟเพื่อบอกกลาวกับพญาแถนวาฤดูการทําเกษตรไดเริ่มตนขึน้ แลวใหพญาแถนสงฝนให
ตกลงมา เพื่อใหชาวบานมีนา้ํ ในการทําเกษตร ถือเปนประเพณีที่สรางขวัญกําลังใจ และเปนทีย่ ึดเหนี่ยว
จิตใจใหชาวบานวาหากไดบูชาพญาแถนแลวการทําเกษตรในปนั้นๆ จะไดผลดี
การพูดจาหยอกลอของพิธีกรและการแสดงตลกของผูรวมรีวิวประกอบขบวนเซิ้งบั้งไฟ
เชน ผูชายแตงกายเปนผูหญิง การแตงกายเลียนแบบนักศึกษา การแตงกายหรือแตงหนาแปลกๆ การเขียน
ขอความลามกบนเสื้อหรือแผนปาย เปนตน เพื่อใหผูรวมเหตุการณรูสึกขบขันนั้นแสดงใหเห็นวาสมาชิก
ในสังคมเปนคนที่ชอบความสนุกสนาน ชอบงานรื่นเริง ซึ่งงานประเพณีบุญบั้งไฟถือเปนการจัดงานรื่นเริง
ครั้งยิ่งใหญของคนในชุมชน เพื่อผอนคลายความตึงเครียดกอนจะที่จะเตรียมตัวลงมือทําไรทํานาตอไป
ดังที่ อรามจิต ชิณชาง (2531: 120) กลาววา การแสดงเซิ้งบั้งไฟเปนการแสดงออกเพื่อความสนุกสนาน
เปนการสรางความขบขันหลีกหนีความจําเจในชีวิต แหวกกรอบสังคมและประเพณีออกไป การพูดถึง
อวัยวะเพศและเพศสัมพันธอยางตรงไปตรงมา หรือการใชสัญลักษณแทนนั้น เปนเพราะจิตใตสํานึก
ของมนุษยมีสวนหนึ่งที่เรียกวา “สัญชาตญาณชีวิต” ความตองการขยายเผาพันธุของตนเพราะการกําเนิด
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหชาติพันธุของมนุษยดํารงอยู ดังนั้นการแสดงประกอบขบวนเซิ้งบั้งไฟ จึงถือ
เปนสัญลักษณของความสนุกสนาน เปนสัญลักษณที่เกี่ยวกับการเกิด การสรางสรรคและความอุดมสมบูรณ
2.2 องคประกอบที่มีลักษณะเฉพาะ ไดแก องคประกอบดานชนิดของเหตุการณ หัวขอ
วัตถุประสงค เวลา-สถานที่ ผูรวมเหตุการณ เนื้อหาการสื่อสาร และลําดับวัจนกรรม ซึ่งองคประกอบ
ดังกลาวแตกตางกันออกไป ตามแตละเหตุการณสื่อสารที่ประกอบอยูในเหตุการณสื่อสารทั้ง 3 สวน
ตามที่ผูวิจัยไดกลาวสรุปลักษณะองคประกอบของเหตุการณสื่อสารไวในตอนตน
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อภิปรายผล
1. จากผลการวิเคราะหองคประกอบดานรูปแบบการสื่อสาร พบวา ทุกเหตุการณสอื่ สาร
ในสถานการณสื่อสารประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ใชภาษาถิ่น
อีสานในการสื่อสารระหวางกันเพื่อแสดงออกถึงความเปนกันเอง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคน
ในชุมชน นอกจากนี้ยังเปนการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในภาษาถิ่นของตนเอง
2. จากการวิเคราะหรูปภาษาของวัจนกรรมขอรองและวัจนกรรมสั่ง พบวา ผูพูดมักใชคําวา
“แหน” ประกอบดวยเสมอ เชน “มาซอยขอยแหน”, “เอาคีมตัดลวดมาใหแหน” เปนตน โดยการใชคําวา
“แหน” นี้ จะพบในตอนทายของประโยค ใชไดทั้งประโยคคําสั่งหรือขอรองขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดใน
ขณะนั้นวาตองการจะสั่งหรือขอรองผูฟง ซึ่งในแยกรูปประโยคนั้นตองวิเคราะหจากการใชน้ําเสียงของ
ผูพูด
3. จากการวิเคราะหกฎการปฏิสัมพันธจะเห็นวา การสื่อสารและการปฏิบัตติ นของผูรวม
เหตุการณเปนการสื่อสารที่มีรูปแบบคอนขางตายตัวคือ มีความสนิทสนมและเปนกันเอง ซึ่งอาจเปน
เพราะผูรวมเหตุการณทุกคนถือวาผูคนในชุมชนเปรียบเสมือนเครือญาติและเปนคนในครอบครัวเดียวกัน
ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงความรัก ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนใหคนทั่วไปไดรับทราบ
นอกจากนี้ การใชคําเรียกขานที่แสดงความถึงความเปนพวกเดียวกัน คือคําวา “เฮา” เพื่อใหผูฟงหรือ
ผูรวมเหตุการณรูสึกวาตนเองก็เปนสวนหนึ่งและมีสวนรวมในการจัดงานของของชุมชนเชนกัน
4. จากการวิเคราะหการลําดับวัจนกรรม พบวา วัจนกรรมที่พบนั้น ไมไดมีการเรียงลําดับ
ตายตัวเนื่องจากเปนการสื่อสารทีไ่ มเปนทางการและเปนการสื่อสารทีเ่ ปนกันเองของคนในชุมชนทําให
วัจนกรรมที่เกิดนั้น สลับกันไปมาอยูตลอดเวลาขึ้นอยูกับเจตนาของผูพูดในขณะนั้นวามีเจตนาที่จะสื่อสาร
อะไรไปยังผูฟง ซึ่งการสื่อสารในลักษณะนี้จะแตกตางจากรูปแบบการสื่อสารที่เปนทางการที่มีการลําดับ
วัจนกรรมไวอยางชัดเจน
5. จากการวิเคราะหสถานการณสื่อสารงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสรางมิ่ง อําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร พบวา การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อความสนุกสนาน รื่นเริงและ
เปนการสรางความสามัคคีของคนในชุมชนเปนหลัก ซึ่งประเพณีบุญบั้งไฟเกิดขึ้นจากความเชื่อ เรื่อง
พญาแถนวา หากทําการจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนแลวฝนจะตกลงมา รวมทั้งเปนการจัดงานขึ้นเพื่อสืบสาน
ประเพณีโบราณไมใหสูญหายไป นอกจากนี้ยังพบวาถึงแมในปจจุบันการจะมีการแขงขันและมีการพนัน
เขามาเกีย่ วของกับการจุดบัง้ ไฟเปนจํานวนมากแตความเชื่อในเรื่องการขอฝนจากพญาแถนก็ยังคงอยู

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณสื่อสารอื่นๆ เชน สถานการณสื่อสารงานประเพณี
บุญบั้งไฟในจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเปนการขยาย
งานวิจัยตามแนวชาติพันธุวรรณนาการสื่อสารตอไป
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2. ควรมีการศึกษาวัจนกรรมการสื่อสารที่เกิดขึ้นในกาพยเซิง้ บั้งไฟของจังหวัดยโสธร เพื่อให
เห็นลักษณะเฉพาะของการใชภาษาในกาพยเซิ้งบั้งไฟ
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชภาษา รูปแบบของการประพันธ รวมทั้งภาพสะทอน
ของสังคมที่ปรากฏในงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ

บรรณานุกรม

95

บรรณานุกรม
จารุบุตร เรืองสุวรรณ. (2549). ของดีอีสาน. กรุงเทพฯ: หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ.
จารุวรรณ ธรรมวัตร. (2524). ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอรุณการพิมพ.
เจริญ ตันมหาพราน. (2541). เบิ่งประเพณีบานขอย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพธารบัวแกว.
เจิม ชุมเกตุ. (2525). มัคคุเทศกกบั การนําเที่ยว. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ณิศนัชชา เหลาตระกูล. (2549). การศึกษาสถานการณสื่อสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทย
ตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร. วิทยานิพนธ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร.
ธวัช ปุณโณทก. (2530). วัฒนธรรมพื้นบาน : คติความเชื่อ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
------------ . (2547). วรรณกรรมภาคอีสาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
บรรเทิง พาพิจิตร. (2549). ประเพณี วัฒนธรรมไทย และคติความเชื่อ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
บุญสง ครูศรี; และ ปรีชา ชูรตั น. (2524). ประเพณีบุญบั้งไฟ. ภาคนิพนธ ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย :
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยครูนครราชสีมา. ถายเอกสาร.
เบญจมาส เกตแกว. (2521). ประเพณีบุญบั้งไฟ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา.
ปรีชา พิณทอง. (2537). ประเพณีโบราณไทยอีสาน. อุบลราชธานี: โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท.
ปอรรัชม ยอดเณร. (2544). การศึกษาปฏิสัมพันธระหวางพิธีกรและวิทยากรรายการสุขภาพทางโทรทัศน
ในเชิงชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร. วิทยานิพนธ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร.
พิกุลกานต รุจิราภา. (2537). การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ : การศึกษาตามแนวชาติพันธุวรรณนา
แหงการสื่อสาร. วิทยานิพนธอกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ถายเอกสาร.
ยูร กมลเสรีรตั น. (2546). บุญบั้งไฟยโสธร ประเพณีขอฝนที่ยิ่งใหญที่สุดในภาคอีสาน. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ ที เจ เจ.
สมัย สุทธิธรรม. (2530). บุญบั้งไฟ. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา.
สุดาดวง เกิดโมฬี. (2537). การศึกษาการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งผูแทนราษฎรตามแนวชาติพันธุ
วรรณนาแหงการสื่อสาร : กรณีศึกษาผูสมัครพรรคพลังธรรม. วิทยานิพนธ อักษรศาสตร
มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร.
สุธาสินี พลอยขาว. (2551). วัจนกรรมการแสดงความไมพอใจในกระดานสนทนาทางอินเทอรเน็ต.
วิทยานิพนธ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ถายเอกสาร.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ. (2544). ภาษาศาสตรสังคม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

96
อรามจิต ชิณชาง. (2531). กาพยเซิ้งบั้งไฟ : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอเมือง จังหวัดยโสธร. ปริญญานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม. ถายเอกสาร.
Hymes, Dell. (1966). On Communicative Competence. in Paper Presented at the Research
Planning Conference on Language Development Among Disadvantaged Children.
Veshiva University.
------------ . (1972). Models of Interaction of Language and Social Life. In John, J. Gumperz;
& Hymes, D. Directions in Sociolinguistic : The Ethnography of Communication.
pp. 35 – 71. New York: Holt, Rinchart & Winston.
------------ . (1974). Foundations in Sociolinguistic: An Ethnographic Approach. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press.
Saville-Troike, Muriel. (1982). The Ethnography of Communication. University Park Press.

ภาคผนวก

98

ภาคผนวก ก
เนื้อหาของกาพยเซิ้งบั้งไฟ
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เนื้อหากาพยเซิ้งบั้งไฟบานหนองเซียงโท
โอเฮาโอนางรําเฮาโอ
วันนี้พรอมทั้งกลุมสามัคคี
ใหเพิ่นเบิ่งรําเซิ้งบั้งไฟ
บใหเพิ่นเมาเหลาเมายา
ไดของเกี่ยวลูกหลาขอฝน
พรอมทุกสิ่งในการประดับประดา
เอาฉลากไปใสทั้งใจทั้งกาย
ชิงตําแหนงทีห่ นึ่งที่สอง
หมายเอาดีทางใตทางเหนือ
ดิฉันขอเชิญมาเที่ยวถวายทําบุญ
พอกันใหมปใหมสิมา

สาธุสาวันทานบนอม
โอกาสดีมารํามาเซิ้ง
ใจบใสขางในบขุน
มาเฮามาหนองเซียงโทฟาวเอี่ยว
เซิ้งกับกันนําบานสรางมิ่ง
เปนศรัทธาทําบุญบั้งไฟใหญ
นําบั้งไฟมารํามาแขง
ไผสิรองที่สามที่สี่
ฟาวมารวมศรัทธามาเกี่ยว
กราบพอคุณขอใหบุญสง
กราบขอฟาขอฝนเทิดเทิง
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เนื้อหากาพยเซิ้งบั้งไฟบานกุดเสถียร
สาธุสาวันทากราบไหว
เปนประธานตัดสินการแห
ตอนสําคัญคะแนนทานใส
ในเวลาอันเต็มคนเบิ่ง
ตั้งเปนมานิทานแหนแห
ตามนิทานเพิน่ พูดแตเกา
โปรดเมตตาเปนครั้งๆ หนึ่ง
พรอมทั้งทําเสียงคําเซิ้งหมู
ขอใหมองดูทุกๆ อยาง
ดูทุกอันใหเปนพิเศษ
ใหฟงกลอนการเซิ้งการแห
ดังทุกที่จนไดลือชื่อ
ขอฟาขอฝนปนี้มันแหง
นําบั้งไฟมาถวายแถนเจาพอ
เคยจัดแจงนําบั้งไฟเขาแขง
ผาแดงสนแตนางแกวไอ
ทาวภังคีนายพญานาคใหญ
บานเฮือนชานไดพังหลุบลง
ทาวภังคารสนนางแกวไอ
ทาวผาแดงจงกลับมาหนิ่ง
เปนยามแลงกินกะฮอกดอน
เพิ่นพากันเขาครัวกินเนื้อ
เกิดเปนดอนเปนหนองกวางใหญ
ตามนิทานแตตั้งแตกอน
นี่คือดอนมีแมฮางอยู
ฮายบเอาซิ้นเนื้อมาสู
มาตอนหลังเปนดอนกลางแกว
เปนอุทาหรณนิทานแตเกา
ประวัตินิทานผาแดงนางไอ
ถาเบิ่งกอนลํากลองยาวเฮาตอ

พรอมทั้งฝายพวกทานกรรมการ
เบิ่งใหแหนกลอนเซิ้งกับรํา
ฉันขอไหวเคารพวันทา
เปนคนเบิ่งตั้งอยูเต็มตา
เบิ่งใหแหนกลอนกาพยทํานอง
เพิ่นพาเลาสืบตอกันมา
มองใหเบิ่งทุกมื้อทุกทาง
จงควรอยูที่หนึ่งที่สอง
ในระหวางการแขงขันกัน
โปรดสังเกตใหแนใหนอน
นี่ละแหบานกุดเสถียร
ดังอื้อๆ ขึ้นเทิงฟาเบื้องบน
ฝนมันแลงบลอดชายคา
แตเกาแตกอนนางไอผาแดง
นําจัดแตงเขาใสทุกหน
จึงมาไดรีบลงมื้อนี้
เพิ่นไดไลใสเมืองบาดาล
ไดหลุบลงจมแผนบาดาล
ไปบไดหลุดลมจมแดน
เชิญทุกสิ่งมากใหญทํากิน
เนื้อคนตอนมาแบงปนกัน
เฮือนเฮานั่นพากันจําจร
ยอนอยูใกลนําเลาะหนองหาร
มีเปนดอนเปนเกาะเปนดอน
เมือโลดสูกูบไปนําเขา
เลยตั้งอยูบ โดนบพอง
มีคําแตงเอาไวเปนกลอน
จึงสืบเลาสืบตอมานาน
ขอพักไวสากอนคํากลอน
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เนื้อหากาพยเซิ้งบั้งไฟบานหินเหล็กไฟ
โอเฮาโอพวกเซิ้งเฮาโอ
มาเดอทานยามเซิงบั้งไฟ
เซิ้งทุกปมื้อนี้กรรมการ
ผูเพิ่นตรวจขบวนแหของเฮา
หอมือออนใหสุดเกศา
ใหคนฟอนขึ้นอยูในใจ
บซาบซึ้งกะฟงแหนคํากลอน
คั่นอยากไดกะมวนแหนนําฉัน
บกลาถาอวดเกงคือเขา
กะแลวแตพวกทานกรรมการ
คนมาเบิ่งมากหนาหลายตา
พอไหลๆ บั้งไฟหางกาน
ถึงขวบปทําบุญบั้งไฟใหญ
ตอเปนกลอนพวกเฮานําเอิ้น
แหไหลๆ ไวๆ มาเบิ่ง
หินเหล็กไฟมาแลวคุณพอ
เพื่อเปนทุนในภายภาคหนา
มีบั้งไฟผูขาแตเกา
ไหลโฮมๆ มาตั้งนําแหน
เปนตํานานผาแดงนางไอ
แหไปกันทําบุญศรีแกว
พากันทําเอาบุญบั้งไฟใหญ
ไปบกินกะพากันแขง
เตรียมเสบียงอาหารตางๆ
ไดบุญทุกคนเทิงหัวเทิงหาว
กินขาวแลงละจุดบั้งไฟกอน
ตกลงแดนอยาตกลงบาน
ไวเฮาไวเอาบัง้ ไฟมาจูด
ผาแดงพาหายหลังลมถวน
บไดเคืองอีหยังจักอยาง
หลานขอลงเอาไวสากอน

โอมพุทธโธนะโมสี่ครั้ง
แมนผูไดมารํามวนซื่น
ทานชํานาญในการสํารวจ
มาเฮามายกมือไหวกอน
ไหววันทาขอขมานอบนอม
ใหผูไดรางวัลที่หนึ่ง
ฉันพวกฉันกําลังเรียงขึ้นใหม
บกลาประชันกับทานแนวหนา
ถาทานเขาใจขอคะแนนกับฉันแหน
ผูชํานาญในการมองเบิ่ง
ขอเวลาทาทีของเฮา
เซิ้งมาผานสรางมิ่งสามัคคี
เพิ่นบอกใหมาเบิ่งลํากลอน
รีบมาเบิ่งนําเพิ่นบั้งไฟ
รีบมาเบิ่งสาวแหไวๆ
ตั้งใจตอตั้งหนาทําบุญ
เพื่อผูขาไทบานหินเหล็กไฟ
จูดเถิงเซาจูดไหวถวยแถน
ไดมาแหกันทั่วทั้งบาน
ทําบั้งไฟไปทัว่ เมืองแดน
ใหพวกเจาไดเอาบั้งไฟนํากัน
บไดใสกะพากินพาเอิ้น
ใหสมแพงนางไอใจนอง
ซุมตางๆ ใหมาหุมมาโฮม
ฟาวละเจาบั้งไฟมีผาแดง
ขึ้นไปสงหมองพญาแถน
คนสิยานใหตนื่ ตกใจ
ซูซูดๆ บอยูคาคาง
ไดมามวนนางไออยูในเมือง
บอยากยางคืนสูผาแดง
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เนื้อหากาพยเซิ้งบั้งไฟบานคึมยาว ทีมที่ 1
โอเฮาโอพวกเซิ้งเฮาโอ
ดีทุกอยางมื้อนี้ทําบุญ
ผูมาฟอนบั้งไฟนํากัน
เอิ้นบานอื่นมาเบิ่งนํากัน
ฟงใหแหนของพวกขอยคราวเดียว
ใหฟอนเซิ้งบั้งไฟนํากัน
เชิญนองพี่มาเบิ่งขบวน
ผูเพิ่นฟอนใหมวนนําทั่ว
จุดบั้งไฟใหพญาแถน
เอาใจใสใหทวั่ กันไป
มีหลายอยางใหทานไดชม
ตั้งแตกอนเฮามาเอาบุญ
ดีแทๆ พวกเฮานางรํา
พากันเที่ยวเบิง่ ประเพณี
ตั้งแตเกานิทานผาแดง
ตั้งใจแขงบั้งไฟทวมทง
ขอเวาไปลงในกลอนนี้
ผูเปนใหญแหงเมืองบาดาล
อดบไดจําแลงแปลงตน
เอิ้นทุกคนใหมาทําบุญ
คัวเปนตอนมาแบงปนกัน
แลวผูข าจําตองจําจร
แนบเอาไวชื่อวาหนองหาร
อยูเปนดอนเปนเกาะเปนดอน
บไดคูบไดนําเขา
เลยตั้งอยูบ โดนบพัง
หมูเพิ่นแหแตงไวเปนกลอน
พอสิเลาบขาดพอตอน

หอวันทากันพอดีพองาม
แสนอาวรณแตครั้งแตกอน
พาทําบุญบั้งไฟนําเพิ่น
มาเปนกลอนทั้งเซิ้งทั้งแห
ฟอนอวยพรศรัทธาใหเพิ่น
มีรางวัลหนึ่ง สอง สาม สี่
จักเพิ่นชวนมาเบิ่งสากอน
ผูเพิ่นหัวใสบงั้ ไฟใหญ
เปนโตแทนเพื่อขอฝนใหม
เซิ้งบั้งไฟขวนตางๆ
ใหไดสมดังใจหมายมั่น
บลืมคุณของทานเฒาแก
ผูติดตามมีดีทกุ หมู
มามื้อนี้ติดตามเรื่องเลา
เคยจัดแจงบั้งไฟกันแขง
ขอฟงกลอนของนางแกวไอ
ทาวภังคีของพญานาคใหญ
ทาวภังคารมักนางแกวไอ
ทาวผาแดงจึงกลับมาสู
ตกยามแลงกินกะฮอกดอน
แบงปนกันทุกครัวทัว่ เถิง
เกิดเปนดอนเปนหนองกวางใหญ
เปนตํานานแตครั้งกอนๆ
ตั้งแตตอนเปนแมฮางอยู
ฮายบเอาซิ้นเนื้อมาสู
มาตอนหลังเปนเมืองขอนแกน
เปนอุทาหรณนิทานเกาๆ
ขอจบกลอนเรือ่ งนางแกวไอ
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เนื้อหากาพยเซิ้งบั้งไฟบานคึมยาว ทีมที่ 2
มาฮอดนี่ถึงที่กรรมการ
นอมมือไหวคนหลื่นคนสูง
ขอเชิญตรวจถวนถีท่ ุกแหง
ลีลาเซิ้งยังบทนั ดี
ขับกลอนเซิ้งบเกงคือเขา
เหลียวมาเบิ่งผูสาวเซิ้งบั้งไฟ
ใหนําพานําหมูนําฝูง
มีทุกสิ่งทุกอยางดังขอ
ใหไดทวงเอาที่หนึ่งนําแน
ใหคนงามทั้งหลายในหลา
ขอขมาวันทาขึ้นใหม
พากันหนุนประเพณีของชาติ
บไดไปเปนทาสคนอื่น
พากันมาเอาบุญบั้งไฟแขง
พากันหามพากันแหนแห
ปรารถนาพากันมามวน
มาสุขสันตนํากันทั่วถวน

ทานประธานพวกดิฉันขอไหว
หมูของหนูไดมาโชวประกวด
ใหคะแนนพวกดิฉันทวมทน
มามื้อนี้มารวมกันแขง
บั้งไฟเฮาเอามาเอพอเบิ่ง
เปนจั๋งไดบพอขายหนา
ใหมวนซื่นคือพวกหมูเพิ่น
มีพอมาไดมารวมโชว
ถาใหดีกะนํามวนคือเขา
พวกผูขาขอกลาวสวัสดี
คนเกาใหมกะใหไดซื่น
เพื่อประกาศความเปนคนไทย
มามวนซื่นพวกทานศรัทธา
พากันแตงบุญบั้งไฟงาม
พวกเจาแหพากันศรัทธา
พวกเฮามามามวนนํากัน
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เนื้อหากาพยเซิ้งบั้งไฟบานทาลาด
โอเฮาโอพวกเซิ้งเฮาโอ
ผูชํานาญในการสํารวจ
มาเฮามาไหวทานสากอน
ขอขมาวันทากมกราบ
เปนประธานคอยดูขอยรํา
ใหไดคะแนนพอพันพอรอย
มื้อนี้มาประชันขันแขง
มาสูมารําเอาบุญนําแหน
ใหไดสมหมายสิแถมพรซอนสง
ใหเจางามคืออินทรแตงปน
อยาไดจนเงินทองของคา
โฉมบังอรหันกลอนทางใหม
โอละหนาศรัทธาแมพอ
มีนิทานผาแดงนางไอ
กลาวเปนแดนมีเมืองยิ่งใหญ
งามจนมีทั้งเมืองเขาลือ
หาเพิ่นคือบมีใภพอ
เสียงลือซาดังไปไกลเทา
อยากจะแงงเบิ่งงามนางไอ
มันสิคือคนเวาอีหลีบ
ไดฟงเสียงเขาซาเขาลือ
จนยามแลงคนเขายังเวา
มาในเมืองมาแขงบั้งไฟ
ใหประสานบั้งไฟลงแขง
พวกคนแหมาพนันขันแขง
ขึ้นและลงถึงเมืองแกวใส
ไปบเซาในดงเทิงทง
แสนสําราญกับนางนองไอ
เวาตํานานนิทานพื้นบาน
เห็นคําแพงคนลือคนซา
เวาสําเนียงเสียงแจวแกวใส

มาฮอดนี่ถึงที่กรรมการ
ผูเพิ่นตรวจขบวนแหของเฮา
ยอมือออนใหสุดเกศา
ใหเพิ่นทราบทั้งฝายกรรมการ
จึงพรอมพร่ําออกอวยนวยแขน
ฝูงขานอยขอเกี่ยววันทา
ไดตกแตงมาแขงเอารางวัล
มาเซิ้งมาแหใหเบิ่งสมใจ
ใหเจาลงคือทงนาทาม
ใหไดอยูชั้นสนุกยิ่งเมืองคน
ใหสมหวังพรอมพร่ํานําพร
หลานสิตอประวัติหนองหาร
กลาวไปใสบานพญาแถน
มีนางไอเปนดังบุตรตรี
เสียงโจนๆ คนซาคนลือ
เพิ่นคือหนอกษัตริยเ มืองมา
ฮูถึงเจาทาวใหญผาแดง
มีพวกไพรเขาซาเขาลือ
อยากเห็นหนอนางไอใจนาง
วางามคือนางฟาจําแลง
ลือจนเชาเจาเขาสูเมือง
ไปเฮาไปสมคําเวาขาน
มาลงแขงนําเขานําแหน
นําขึ้นกอนบทนั ไดลง
ใหไปไกลไดบค ือเขา
เลยตกลงในแองหนองหาร
เปนพวกไพรแหงเมืองหนองหาร
เปนตํานานของทานผาแดง
เห็นเขาวากะมีชื่อเสียง
นางแกวไอจบแลวขอยขอลา

105
ขอขมาคั่นเวลานอย
หลายสมัยนิทานเขาเลา
ไดสรางตํานานนํากันนําแหน
ขอคําแพงลงกลอนไวกอน

หลานสิเวาเรือ่ งเกาในใจ
ฝูงขาเจาขอเกี่ยววันทา
สมไดซื่นนางไอผาแดง
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เนื้อหากาพยเซิ้งบั้งไฟบานโนนหาด
มาฮอดนี่ถึงที่กรรมการ
ผูเพิ่นตรวจขบวนแหของเฮา
ยกมือออนใหสุดเกศา
ใหเพิ่นทราบทั้งฝายกรรมการ
จึงพรอมพร่ําออกอวยนวยแขน
ฝูงขานอยขอเกี่ยววันทา
ไดตกแตงมาแขงเอารางวัล
มาเซิ้งมาแหใหเบิ่งสมใจ
ใหเจาลงคือทงนาทาม
ใหไดอยูชั้นสนุกยิ่งเมืองคน
ใหสมหวังพรอมพร่ํานําพร
โอละหนาศรัทธาพี่นอง
แสนอาลัยคิดฮอดปเกา
หัวใจลอยใจนอยใจเหี่ย
อยากใหงามลีลาพันผูก
อกจังนางคือจังกลอนเซิ้ง
เซิ้งบั้งไฟของเฮาใหขึ้น
ใหมีชัยสมชื่นสมแหน
ใหสมหวังกับเฮาเขาทาน
บไดงมลงดินลงหญา
ใหสาวๆ นั่งเบิ่งใตลาง
นําสะออนกับบั้งไฟแหน
ผูไดกินสุราเมืองเพิ่น
ยามเจาเอิ้นลงมาทางใต
ขอใหแคงลงมาทางใหม
ใหไหลลงเทิงดอนเทิงปา
โฉมบังอรขอลงลาอวย

ผูชํานาญในการสํารวจ
มาเฮามาไหวทานสากอน
ขอขมาวันทากมกราบ
เปนประธานคอยดูขอยรํา
ใหไดคะแนนพอพันพอรอย
มื้อนี้มาประชันขันแขง
มาสูมารําเอาบุญนําแหน
ใหไดสมหมายสิแถมพรซอนสง
ใหเจางามคืออินทรแตงปน
อยาไดจนเงินทองของคา
โฉมบังอรหันกลอนทางใหม
ฟาอ่ําฮองปใหมดังไกล
นั่งกอดเขาเฉียงศอกเหงาหงอย
คิดนําหมูอดีตตามหา
อยูตี๋เฒาตี๋แกบเปน
ตุมเติดเติงเพิน่ บันเทิงใจ
ใหไดหลื่นบานอื่นดังใจ
ใหสมแหนบั้งไฟทานทํา
ใหเจาผานขึ้นสูเมืองเพิ่น
ใหเอาฟาเปนดังเมืองแมน
มีหลายทางใหไดบันเทิง
มีนําแหนใหพระยาอินทร
ยามเจาเซิ้งกับหมูๆ เพิ่น
เจาอยาไดลงใสเฮือนแพง
อยาลงใสหมองทงนาดํา
ใหลงปาสมดังคําวอน
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เนื้อหากาพยเซิ้งบั้งไฟบานโนนชาด
มาฮอดนี่ถึงที่กรรมการ
ผูเพิ่นตรวจขบวนแหของเฮา
ยกมือออนใหสุดเกศา
ใหเพิ่นทราบทั้งฝายกรรมการ
จึงพรอมพร่ําออกอวยนวยแขน
ฝูงขานอยขอเกี่ยววันทา
ไดตกแตงมาแขงเอารางวัล
มาเซิ้งมาแหใหเบิ่งสมใจ
ใหเจาลงคือทงนาทาม
ใหไดอยูชั้นสนุกยิ่งเมืองคน
ใหสมหวังพรอมพร่ํานําพร
เซิ้งไปใสพวกหนุมซุมซาย
มีใภพอแลวบหรือยัง
ฮักพอแมยังนอมบูชา
คั่นฮักอายยานนองบสมหวัง
คนพอซ่ําผิวนัน้ ดําแดง
นองสิตาวโคงอวยลาลง

ผูชํานาญในการสํารวจ
มาเฮามาไหวทานสากอน
ขอขมาวันทากมกราบ
เปนประธานคอยดูขอยรํา
ใหไดคะแนนพอพันพอรอย
มื้อนี้มาประชันขันแขง
มาสูมารําเอาบุญนําแหน
ใหไดสมหมายสิแถมพรซอนสง
ใหเจางามคืออินทรแตงปน
อยาไดจนเงินทองของคา
โฉมบังอรหันกลอนทางใหม
ศิวิไลรูปงามนามหลอ
ใหนงคนางขอเอี่ยวเกี้ยวแหน
ฮักศาสนาใหกมลงไหว
ยานเพิ่นซังบเหลียวมาลํา
อดสาแงงเอาเดออายบาว
ศรีโฉมยงคโคงลงลาอวย
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เนื้อหากาพยเซิ้งบั้งไฟบานโคกกอก
สาธุสาวันทากมกราบ
เปนประธานคอยดูขอยรํา
ใหไดคะแนนเต็มพันเต็มรอย
มื้อนี้มาประชันขันแขง
มาเศดมางันเอาบุญนําแหน
ทานใหสมหมายสิแถมพรซอนสง
ใหเจางามคืออินทรแตงปน
อยาไดจนเงินทองของคา
โฉมบังอรหันกลอนทางใหม
ศิวิไลรูปงามนามหลอ
ใหนงคนางขอเกี่ยวเกี้ยวแหน
ฮักศาสนาไดวันทากมไหว
ยานเพิ่นซังบเหลียวมาลํา
อดสาแงงเอาเดออายบาว
ศรีโฉมยงคโคงลงลาอวย

ใหเพิ่นทราบทั้งฝายกรรมการ
จึงพรอมพร่ําออกอวยนวยแขน
ฝูงขานอยนอมเนี่ยววันทา
ไดตกแตงมาแขงรางวัล
มาเซิ้งมาแหออกแอนแผนกาย
ใหเจาลงคือทงนาทาม
ใหอยูชั้นสนุกยิ่งเมืองคน
ใหสมหวังพรอมพร่ํานําพร
เซิ้งไปใสพวกหนุมซุมซาย
มีใภพอแลวบหรือยัง
ฮักพอแมยังนอมบูชา
คั่นฮักอายยานนองบสมหวัง
คนพอซ่ําเกี่ยงกําดําแดง
นองสิตาวโคงอวยลาลง
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เนื้อหากาพยเซิ้งบั้งไฟบานเหลาอาภรณ
สาธุสาวันทานอมกลาว
จัดเปนงานหรรษายิ่งใหญ
หลายตอหลายโฮมบุญมื้อนี้
เซิ้งบั้งไฟขบวนแบนแหนแห
มือสวมซวยเหลืองงามยามลํา
คลองมาลาเปนพวงดวงดอก
ไดดํารงคลองธรรมเกาแก
ไดสืบสานประเพณีอันล้ําคา
ฟอนเปนแนวแถวยาวอาดหลาด
เลนลีลากลองยาวตุมเปง
ฟอนและลํานําฮอยเฒาแก
ฟอนถวายในงานมื้อนี้
ใกลและไกลภัยมารออยาตอง
ใหสมหวังในใจทุกอยาง

เพิ่นไดเตาตกแตงแปลงการ
มีพวกไพรเจาขุนคุณนาย
มีนองพี่มาจากแดนไกล
ซมเบิ่งแหนลาํ เซิ้งสาวสวย
นุงผาต่ําทายลามงามตา
กางแขนออกฟอนแอนแผนหลัง
มีมาแตสมัยโบราณ
มีหลายทาลําเซิ้งเสียงแจว
ทรงนวยนาดวาดคลองงามตา
ใหเพิ่นเบิ่งยอนใสไปนํา
เชิญพอแมปูยาตายาย
ใหนองพี่มีโชคมีชัย
คืนสูหองบานอยูเคหัง
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เนื้อหากาพยเซิ้งบั้งไฟบานแสนสําราญ
โอเฮาโอพวกเซิ้งเฮาโอ
คราวแตกอนครั้งทาวภังคี
ขึ้นโจนใสคนโสนํากัน
สาวคือเจาเปนเทพมาหา
เจาคือฮองยามเมื่อเจอกาย
คนเปนรอยกะแหมากิน
กินอิ่มแลวกะลมลงเพ
ทาวพวกเขานามวาผาแดง
อุมนองหนอนางไอมาเทียม
แลนเบิดแฮงหนอมาผาแดง
บานก็ลมไปถึงหนองหาร
น้ําเปนแองกะเอื้อนวาหนองหาร
ซาวนางไอนําทาวผาแดง
ขอยสิไลบพอติดตาม
สาวซํานอยฟอนเปนหมูนํากลอง
เอามาแตงนําหมูคือเพิ่น
ฟอนใหมวนนํากันปนี้
กลอนจับใจแตงฟงฮอดจับใจ
บอกฮองหมูใหกองแผนดิน
ยังเหลืออยูหนอยๆ พื้นที่
เปนจังซี่ละคุณพอทั้งหลาย
โอเฮาโอพวกเซิ้งเฮาโอ
ผูชํานาญในการสํารวจ
มาเฮามาไหวทานสากอน
ขอขมาวันทากมกราบ
เปนประธานคอยดูขอยรํา
มื้อนี้มาประชันขันแขง
มาสูมารําเอาบุญนําแหน
ใหไดสมหมายสิแถมพรซอนสง

โอเฮาโอนะโมตั้งกอน
เหลียวทางนี้เห็นนางแกวไอ
สาวไอฟงจนลืมหมาขาว
พวกเสนาเขาโสเลากอน
เจาเปนไผคือมากินซิ้นขอย
ใหพวกพลกินกันจนอิ่ม
ไผบกินกะเฮือนยังคือเกา
ฟาสิแลงมาลงบานพอ
จับบังเหียนสามัคคีกันแลน
เปนตะแฮงมองดูมาลม
เปนภูพานเหลียวเห็นมากแกง
ทาวภังคารมีความสุขใจ
ผาแดงหนีกะบจําบานเกา
โอหนองหารบคือบานขอย
เหลี่ยมมองๆ คือทองคําแทง
มาเอาบุญบานเจาปกอน
ปนี้ใครนําบั้งไฟจัดแตง
เรื่องนิทานยังมีอีกอยู
ไผบกินเจาภังคีนําหมู
เลยเปนที่บหลายเดียวนี้
บไดรายเปนกลอนสุดทาย
มาฮอดนี่ถึงที่กรรมการ
ผูเพิ่นตรวจขบวนแหของเฮา
ยกมือออนใหสุดเกศา
ใหเพิ่นทราบทั้งฝายกรรมการ
ฝูงขานอยขอเกี่ยววันทา
ไดตกแตงมาแขงเอารางวัล
มาเซิ้งมาแหใหเบิ่งสมใจ
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เนื้อหากาพยเซิ้งบั้งไฟบานสรางมิ่ง
โอเฮาโอนางรําเฮาโอ
ผูชํานาญในการสํารวจ
มาเฮามาไหวทานสากอน
ไหววันทาขอขมานบนอม
โอกาสดีมารํามาเซิ้ง
ใจบใสขางในบขุน
โอละหนาศรัทธาพี่นอง
แสนอาลัยคิดฮอดปเกา
หัวใจลอยใจนอยใจเหี่ย
อยากใหงามลีลาพันผูก
อกจังนางคือจังกลอนเซิ้ง
เซิ้งบั้งไฟของเฮาใหขึ้น
ใหมีชัยสมซื่นสมแหน
ใหสมหวังกับเฮาเขาทาน
บไดงมลงดินลงหญา
ใหเหลียวเห็นซ่ําตอซ่ําทง
จังหันเบิ่งขึ้นเมือเถิงฟา
ใหสาวๆ นั่งเบิ่งใตลาง
นําสะออนกับบั้งไฟแน
ผูไดกินสุราเมืองเพิ่น
ยามเจาเอิ้นลงมาทางใต
ขอใหแคงไหลลงทางใหม
สุขสวัสดีขอลาลงกอน

มาเอาปหนึ่งนี้กรรมการ
ผูเพิ่นตรวจขบวนแหของเฮา
ยอมือออนใหสุดเกศา
วันนี้พรอมทุกกลุมสามัคคี
ใหเพิ่นเบิ่งรําเซิ้งบั้งไฟ
บใหวุนเมาเหลาเมายา
ฟาฮ่ําฮองปใหมดังไกล
นั่งกอดเขาเฉียงศอกเหงาหงอย
คิดนําหมูอดีตตามหา
อยูตี๋เฒาตี๋แกบเปน
ตุมเติดเติงเพิน่ บันเทิงใจ
ใหไดหลื่นบานอื่นดังใจ
ใหสมแหนบั้งไฟสมหาง
ใหเจาผานขึ้นสูเมืองเพิ่น
ใหเอาฟาเปนดังเมืองแมน
ขึ้นใหเถิงลอยลองลําเลิง
ขึ้นไปหนาขางหมูเคียงดาว
มีหลายทางใหไดบันเทิง
มีนําแหนใหพระยาอินทร
ยามเจาเซิ้งกับหมูๆ เพิ่น
เจาอยาไดลงใสเฮือนแพง
เซิ้งบั้งไฟของใหมเฮานี้
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ภาคผนวก ข
ภาพประกอบ

113

ภาพประกอบเหตุการณสื่อสารชวงเตรียมงาน

ภาพประกอบ 2 การฝกซอมรําเซิ้งเพื่อเตรียมความพรอม

ภาพประกอบ 3 การฝกซอมรําเซิ้งเพื่อเตรียมความพรอม
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ภาพประกอบ 4 การเตรียมบั้งไฟเอ (บั้งไฟที่ไมไดใชจดุ จริงๆ) เพื่อใชตกแตง

ภาพประกอบ 5 การตกแตงรถบั้งไฟเอเพื่อประกอบขบวนเซิ้งบั้งไฟ

115

ภาพประกอบ 6 รถบั้งไฟเอที่ตกแตงอยางสวยงามแลว

ภาพประกอบ 7 รถบั้งไฟเอที่ตกแตงอยางสวยงามแลว

116

ภาพประกอบเหตุการณสื่อสารชวงวันรวม

ภาพประกอบ 8 การเขารวมพิธีเปดของขบวนเซิ้งบั้งไฟ

ภาพประกอบ 9 ประธานกลาวเปดงาน คณะกรรมการ และแขกผูมเี กียรติ

117

ภาพประกอบ 10 การกลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดงาน

ภาพประกอบ 11 ประธานในพิธีกลาวเปดงาน
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ภาพประกอบ 12 ลักษณะการแตงกายพื้นบานของนางรํา

ภาพประกอบ 13 ลักษณะการแตงกายของผูขับรองกาพยเซิ้งบั้งไฟ

119

ภาพประกอบ 14 ผูอันเชิญพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภาพประกอบ 15 ผูถือปายชื่อหมูบานของขบวนเซิ้งบั้งไฟบานโคกกอก

120

ภาพประกอบ 16 การแสดงศิลปะการรําเซิ้งประกอบเครื่องดนตรีพื้นบาน

ภาพประกอบ 17 การแสดงศิลปะการรําเซิ้งประกอบเครื่องดนตรีพื้นบาน

121

ภาพประกอบ 18 การแสดงศิลปะการรําเซิ้งประกอบเครื่องดนตรีพื้นบาน

ภาพประกอบ 19 การแสดงศิลปะการรําเซิ้งประกอบเครื่องดนตรีพื้นบาน
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ภาพประกอบ 20 การแสดงดนตรีพื้นบานของคณะดาวสองแสง

ภาพประกอบ 21 การแสดงดนตรีพื้นบานของบานหินเหล็กไฟ
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ภาพประกอบ 22 การแสดงความเชื่อเรื่องผาแดงนางไอ

ภาพประกอบ 23 การแสดงวิถีชวี ิตความเปนอยูของชาวบาน

124

ภาพประกอบ 24 การแสดงวิถีชวี ิตความเปนอยูของชาวบาน

ภาพประกอบ 25 แสดงการหาไขมดแดงและการใชสวิง

125

ภาพประกอบ 26 การแสดงตลกของผูรวมขบวนเซิ้งบัง้ ไฟบานหินเหล็กไฟ

ภาพประกอบ 27 การแสดงตลกของผูรวมขบวนเซิ้งบัง้ ไฟบานทาลาด

126

ภาพประกอบเหตุการณสื่อสารชวงวันจุดบั้งไฟ

ภาพประกอบ 28 การลางบั้งไฟ

ภาพประกอบ 29 ลักษณะการลางบั้งไฟของชางทําบั้งไฟคณะมาตามสั่ง
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ภาพประกอบ 30 การนําบั้งไฟไปยังฐานจุดบั้งไฟ

ภาพประกอบ 31 การนําบั้งไฟขึ้นไปยังฐานจุดบั้งไฟ

128

ภาพประกอบ 32 การตรวจสอบความเรียบรอยของบั้งไฟกอนจุด

ภาพประกอบ 33 บรรยากาศบริเวณฐานจุดบั้งไฟ

129

ภาพประกอบ 34 การประทุของบั้งไฟ

ภาพประกอบ 35 ลักษณะการขึ้นของบั้งไฟ

130

ภาพประกอบ 36 ลักษณะการขึ้นของบั้งไฟ

ภาพประกอบ 37 บรรยากาศโดยรอบของฐานจุดบั้งไฟ

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
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ระดับประถมศึกษา
จาก โรงเรียนบานเขาแค อําเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎรธานี
ระดับมัธยมศึกษา
จากโรงเรียนทาอุแทพิทยา อําเภอกาญจนดิษฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

