
 

 

บทท่ี 3 
ค ำว่ำจ  ำบ๊ะและจ  ำบ๊ะท่ีเป็นกำรแสดง 

 
บทนี้เป็นการศึกษาเชิงลกึเกี่ยวกบัความเป็นมาและลักษณะของจ้้าบะ๊ที่เป็นการแสดง เพื่อให้ได้

ข้อสรปุส้าหรบัน้าไปใช้ในการตอบค้าถามการวิจัยข้อที่ 1 คือ “ค้าว่าจ้้าบ๊ะมีทีม่าอย่างไร” รวมทัง้เพื่อน้า
ข้อมูลไปใช้ในการศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างจ้้าบะ๊ที่เป็นการแสดงกับจ้้าบ๊ะที่เป็นของกินเพื่อตอบ
ค้าถามการวิจัยข้อที่ 2 คือ “ท้าไมจึงเรียกน้้าแข็งไสว่าจ้้าบ๊ะ” ต่อไป  
 
ค ำสัมภำษณ์เกี่ยวกบัจ  ำบ๊ะทีเ่ปน็กำรแสดง  

เมื่อด้าเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับจ้้าบ๊ะที่เป็นการแสดงแล้ว ผู้วิจัยได้ด้าเนินการ
เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสมัภาษณ์ผู้บริโภคจ้้าบ๊ะ ที่มปีระประสบการณ์ตรงในการชมการแสดงจ้้าบ๊ะ 
ซึ่งได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของการแสดงจ้้าบ๊ะดงันี ้

วิภาดา ประสารทรพัย์ (2555) อายุ 48 ปี กล่าวถึงความเข้าใจของตนเองในเรือ่งจ้้าบ๊ะว่า “ที่
มหาสารคาม สมัยเด็กประมาณ 10 ขวบ รู้ว่าเป็นโชว์โป ๊ ใครๆก็พูดถึง เมื่อมงีานวัด เป็นผู้หญงิโชว์
เปิดเผยส่วนสงวน คนดูส่วนใหญเ่ป็นผู้ชาย ไม่เคยเข้าไปด ู แต่เห็นหน้าวิกมปี้ายค้าว่าจ้้าบ๊ะ พรอ้มกบั
รูปภาพผูห้ญงิสวยๆ ต่อมาเปลี่ยนเป็นวิกเมียงู คล้ายๆจ้้าบ๊ะ ตอนแรกคิดว่าเป็นการแสดงมนุษย์
ประหลาด ทีจ่รงิเป็นผูห้ญงิโป๊  พวกผู้ชายจะรู้ว่าเมียงูคือจ้้าบ๊ะ” 

ตรีภพ ชินบูรณ์ (2555) อายุประมาณ 50 ปี อธิบายว่า “จ้้าบ๊ะเป็นการเต้นระบ้าโป๊ มผีู้หญิง
กลุ่มหนึ่งยืนออกมาเต้นตามจงัหวะเพลงบนเวที ตอนจบก็ถอดเสื้อผ้าว่ิงเข้าโรงไป  สมัยเด็กๆ ก็เรียกการ
แสดงอย่างนั้นว่าจ้้าบ๊ะ แต่พอเริ่มเป็นหนุ่มไมเ่ห็นมีป้ายโฆษณาว่าเป็นโรงจ้้าบ๊ะแล้ว ในงานวัดงาน
เทศกาลประจ้าปีที่นครพนมจะมีป้ายว่าเมียงู ก็เหมือนกับเต้นจ้้าบ๊ะ ทางอสีานเรียกกันว่าสามอย่างบาท 
คือ จ่าย 1 บาท สามารถจบัอวัยวะของผูห้ญงิที่มาเต้นได ้3 จุด คือ นม 2 กับของลับ 1”  

รุ่งโรจน์ ตรงสกลุ (2555) อายุ 54 ปี  พูดถึงประสบการณ์เกี่ยวกบัจ้้าบะ๊ทีจ่ังหวัดราชบุรีว่า 
“เป็นการแสดงโป๊ตามงานวัด สมัยเรียนช้ันประถมและมัธยมต้น ก็เห็นจัดในงานวัด ผมเป็นเด็กวัดเคย
เข้าไปดู 1 ครั้ง ค้าว่าจ้้าบะ๊เป็นภาษาพูดกัน ส่วนป้ายหน้าโรงเขียนว่าเมียงู เป็นการเต้นการโชว์โป๊ขนาด
เห็นของลบั เด็กต่างจงัหวัดรูจ้ักจ้้าบ๊ะ เพราะเห็นเวลาที่มงีานวัด หรือมีหนังกลางแปลง จ้้าบ๊ะจึงเป็น
ความทรงจ้าที่ติดอยู่ในสมอง ต่อมาก็มีเมียงซูึ่งเป็น sub-set (ประเภทย่อย) ของจ้้าบ๊ะ”  

พวงพยอม ณ ล้าปาง (2555) อายุ 59 ปี เล่าประสบการณ์สมัยเดก็ๆ ที่จังหวัดพะเยาว่า “รูจ้ัก
จ้้าบ๊ะ เพราะเคยดูในงานวัด ใครๆ ก็เรียกว่าจ้้าบ๊ะ ตอนนั้นอายุประมาณ 8-9 ขวบ พี่ชายพาไปดู 
กลับมาโดนแม่ตีทัง้สองคน ได้เห็นผูห้ญงิใสเ่สื้อหลวมๆ นุ่งผา้ถุงสั้นๆ เต้นไปเต้นมาตามจงัหวะเพลง แล้ว
ก็ถอดเสื้อออกเห็นหน้าอกขาวๆ ตรงหัวนมมีแผ่นกลมๆ สีบานเย็นเป็นเหลื่อมๆ ปิดอยู่ แล้วส่ายนมไปมา 
จากนั้นก็เอามือสองข้างเปิดปิดผ้านุ่ง ซ้ายทีขวาทีสลับกันเรว็ๆ มองไม่เห็นอะไร พอเพลงจบคนเต้นกเ็ปิด
ผ้าทั้งสองมือออก แล้วว่ิงเข้าโรงไป ตอนที่เปิดครั้งสุดท้ายเพื่อโชว์ของลบั ก็ไม่เห็นอะไร เพราะมี
บางอย่างคล้ายแป้งขาวๆ พอกปิดไว้ และมสีีแดงๆ แต้มตรงกลาง ผูห้ญงิที่ออกมาเต้นมีคนเดียว อาจมี
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หลายคน แล้วใหอ้อกมาทีละคนก็ได้ แต่ไม่ทราบ ไม่ได้ดตู่อเพราะมีผู้ใหญเ่ห็นว่าเป็นเด็กจึงถูกไล่ออก
จากโรง พอโตข้ึนมากท็ราบว่ามีการแสดงคล้ายๆ กันกบัจ้้าบ๊ะ แต่เรียกเมียงหูรือสามอย่างบาท ซึ่ง
นอกจากจะเต้นแล้วยังใหจ้ับอวัยวะต่างๆ ได้ด้วย”   

จันตรี คุปตะวาทิน (2555) อายุ 62 ป ีเล่าประสบการณ์ของตนเองในกรงุเทพฯ ว่า “สมัยกอ่น
มีระบ้าตาหรัง่ ระบ้าจ้้าบ๊ะ คือออกมาเต้นส่ายสะโพก คนเต้นก็จะอวบๆอั๋นๆ นุง่กระโปรงสั้นๆ  เล่นที่
ศาลาเฉลมิกรงุ ศาลาเฉลิมไทย เขาเรียกกันว่าเต้นจ้้าบะ๊ มีเพลงแบบเชอรีพ่ิงค์ (ผู้วิจัย: เพลงที่คนไทย
เรียกกันสั้นๆ ว่า Cherry Pink นั้น Wikipedia ให้ข้อมลูว่า เป็นเพลงจังหวะแมมโบ แต่งโดย Louis 
Guglielmi ชาวอิตาเลียนเมื่อ พ.ศ. 2493 โดยตั้งช่ือเพลงว่า Cerisier rose et pommier blanc ต่อมา
มีการน้าไปบันทึกเสียงใหม่ในภาคภาษาอังกฤษในช่ือว่า Cherry Pink and Apple Blossom White 
ได้รับความนิยมสงูสุดในปี พ.ศ. 2498 โดยติดอันดับหนึ่งของบลิบอร์ดในองักฤษและอันดบัสบิสี่ของ
ชาร์ตในสหรัฐอเมรกิา) มีดนตรี ตะลึง่ตึ่งๆ โป๊ะ ผู้หญิงกอ็อกมาส่ายหน้า ส่ายอก ส่ายก้น ส่ายเอว ส่าย
แขน ส่ายขา  ในงานวัดก็มี  ดูแล้วไม่ศิวิไลซ์ คนเต้นก็อ้วนๆ กลมๆ ขาวๆ เคยดูเมื่อสมัยเด็กๆ ที่เฉลิม
ไทย” 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2555) อายุประมาณ 65 ปี กล่าวว่า “สมัยเดก็ๆ เคยแอบดจู้้าบ๊ะในงานวัด
พระสมุทรเจดีย์ ที่จงัหวัดสมุทรปราการ โดยมองลงมาจากอาคารสูงที่อยู่ใกล้โรงระบ้าจ้้าบ๊ะ เห็นผูห้ญงิ
นุ่งชุดคล้ายกับกระโจมอก ยืนเต้นตามจงัหวะเพลง โดยเอามือดึงชุดเปิดด้านบนโชว์หน้าอก สลับกับเปิด
ด้านล่างโชว์ของลบั เปิดปิดสลับกันเร็วๆ จนมองแทบไม่เห็นอะไร ตอนจบถอดออกหมดแล้วว่ิงเข้าโรง” 

สุเมธ โกษาแสง. (2555) อายุ 70 ปี กล่าวว่า “จ้้าบะ๊เป็นการแสดงทีผ่สมผสานระหว่างศิลปะ
กับการเปลือย เคยดูในงานวัดพระธาตุพนมประมาณ ปี พ.ศ. 2504 หรือ 2505 ค่าดู 1 สลึงเดียว”  

สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2555) อายุ 78 ปี กล่าวว่า “รู้จกัจ้้าบ๊ะเมื่อเดินทางจากจงัหวัด
มหาสารคาม เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยครูบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2494 ตอนอายุ 17 ปี เนื่องจาก
มีโอกาสติดตามอาจารย์ช่ือ เจริญ แสงรัตนกลุ และสงัด ภูเขาทอง กับเพื่อนช่ือ กิจจา วาจาสัตย์ ซึ่งไป
เป่าแตรให้วงดนตรีของนายหรั่ง เรอืงนาม ในตอนเย็นที่มีการแสดง ทีห่น้าโรงมปี้ายเขียนไว้ว่า ‘จ้้าบ๊ะ’ 
อยู่แถวเยาวราช ใกล้ๆ กับโรงหนังโอเดียนเดิม  ในโชว์จัดเปน็ฉากๆ ละ 5 นาที ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 
ช่ัวโมง มีผู้หญิงหลายคนแต่งตัวโป๊ๆ ออกมาเต้นตามจังหวะเพลง แต่ก็ไม่ได้โป๊อะไรมากมาย คิดว่าการ
แสดงนี้พฒันามาจากการเต้นจ้้าบ๊ะตามงานวัด”  

รสสุคนธ์ มกรมณี (ผู้วิจัย) อายุ 59 ปี เล่าถึงประสบการณ์ที่เคยดูการแสดงที่ได้ยินผู้ใหญส่มัย
นั้นเรียกว่าจ้้าบ๊ะ บางคนเรียกฟลอรโ์ชว์ “ตอนนั้นอายุ 18 ปี มีงานเลี้ยงต้อนรับบิดาซึง่ย้ายไปประจ้าที่
จังหวัดนครสวรรค์ โดยจัดงานในบริเวณบ้านพกัรบัรอง ได้ยินคนพูดกันว่าจะมีโชว์จ้้าบะ๊ จึงรอดูว่าเป็น
อย่างไร จนกระทั่งดึกมาก จงึมีผู้หญิงหนึ่งคนแต่งตัวด้วยเสื้อยกทรงและกางเกงในแบบบกิินี่สีแดงปัก
เลื่อมระยบิระยับ ตกแต่งชุดด้วยผ้าแพรบางๆ ห้อยเป็นริ้วๆ สีสันแบบสายรุง้ฉูดฉาด ออกมาเต้นตาม
จังหวะเพลงเชอร์รีพ่ิงค์ ส่ายสะโพก ส่ายหน้าอก ท้าตัวออ่นบิดไปมา เต้นบนเวทีทีจ่ัดไว้ส้าหรับลีลาศ 
จากนั้นผู้แสดงเดินเต้นไปตามโต๊ะต่างๆ ใหจ้ับร่างกายและรับเงินมาเสียบไว้ที่เสื้อด้วย ระหว่างเต้นก็
ค่อยๆ ปลดผ้าแพรออกทลีะช้ินจนเหลือเพียงชุดช้ันใน แล้วก็ถอดเสื้อยกทรงออก เห็นหน้าอกที่มีพู่ติดอยู่
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ตรงหัวนม โชว์การส่ายนมแบบที่ท้าให้พู่ซึง่ติดอยู่หมุนเป็นวงกลมได้ สุดท้ายก็ถอดกางเกงในออก มี
เครื่องประดับปักเหลือ่มปิดของลบัไว้ ก็จบการแสดง”  

นอกจากนั้น มผีู้ใหส้ัมภาษณ์ที่อายุ 60 ปีข้ึนไปกล่าวว่า รู้จักจ้้าบ๊ะที่เป็นการแสดงระบ้าโป๊ใน
สมัยที่ยงัเป็นเด็ก โดยจัดแสดงในงานวัด ให้มผีู้หญิงนุง่น้อยห่มน้อยออกมาเต้นบนเวที โดยต้องเสียค่า
ผ่านประตูเข้าไปชม อาทิ เนาสราญ สิรพิรหม (2555) รู้จกัในงานเดือนสบิ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  สวงค์ ศรีพงษ์ (2555) รู้จกัในงานประจ้าปีวัดหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ข้อสรุปเกีย่วกับจ  ำบ๊ะทีเ่ปน็กำรแสดง 

จากการศึกษาวรรณกรรม หนังสอื บทความ เอกสาร สิ่งพมิพ์ต่างๆ ดังปรากฏในบทที่ 2 และ
การสมัภาษณ์ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกบัจ้้าบ๊ะทีเ่ป็นการแสดง ผู้วิจัยได้ข้อสรปุเกี่ยวกับความเป็นมาและ
ลักษณะของจ้้าบ๊ะที่เป็นการแสดงดังนี ้

1. ค้าว่า “จ้้าบ๊ะ” ใช้เป็นภาษาพูดที่ใช้เรียกการแสดงที่ยั่วยุกามารมณ์ ซึ่งในปัจจุบันแม้ว่าการ
แสดงในท้านองเดียวกันนี้ จะมีค้าเรียกอย่างหลากหลายไปตามยุคสมัย แตค้่าว่า “จ้้าบ๊ะ” ก็ยังคงมีการ
ใช้เมื่อให้ความหมายเชิงลบในการน้าเสนอบทความ ข่าวทางหน้าหนงัสอืพิมพ์ สื่อออนไลน์ ในกรณีที่
กล่าวถึงการเต้นโชว์ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร 

2. ผู้รเิริ่มการแสดงจ้้าบ๊ะเป็นใครนั้น ไม่มหีลกัฐานแน่ชัด แตม่ีหลกัฐานชัดเจนว่าผูท้ี่จัดการ
แสดงระบ้าโป๊จนมีช่ือเสียงเป็นทีรู่้จกัคือ นายหรั่ง เรอืงนาม มีช่ือจริงนามสกลุจรงิว่า บุญศรี สอนชุ่ม
เสียง ใช้ช่ือคณะว่า ระบ้ามหาเสน่ห์ เปิดการแสดงมาตัง้แต่กอ่นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2482  

3. การแสดงจ้้าบ๊ะเริ่มเมื่อใดนั้น เมือ่พิจารณาจากข้อมูลการเปดิแสดงระบ้ามหาเสน่ห์ของคณะ
นายหรั่ง เรืองนาม และการแสดงระบ้าโป๊ตามโรงน้้าชาต่างๆ ประกอบกับระยะเวลาทีพ่บเห็นการแสดง
จ้้าบ๊ะของผู้ให้ข้อมลูทั้งหลาย ซึ่งย้อนหลังไปได้ถึง 80 ปี คือ พ.ศ. 2475 และข้อมลูประกอบอื่นๆ ท้าให้
อนุมานไดว่้า การแสดงจ้้าบ๊ะระบ้าเปลื้องผ้าเป็นกจิกรรมหนึง่ที่จัดข้ึนในโรงน้้าชาต่างๆ เช่นเดียวกับทีจ่ัด
อยู่แล้วในประเทศจีน เมือ่คนจีนอพยพเข้ามาต้ังรกรากในประเทศไทยเป็นจ้านวนมากในสมัยก่อน
สงครามโลกครั้งที่สอง ก็น้าเอารปูแบบโรงน้้าชาเช่นเดียวกบัที่จัดอยูใ่นประเทศจีนมาเปิดกจิการด้วย ซึง่
มีอยู่เป็นจ้านวนมากบรเิวณถนนเยาวราชของกรงุเทพฯ เนื่องจากเป็นย่านธุรกิจส้าคัญของยุคนั้น  แต่ยัง
ไม่ได้เรียกว่าระบ้าจ้้าบ๊ะ 

4. การแสดงจ้้าบ๊ะที่ใช้ค้าเรียกว่า “ระบ้าจ้้าบะ๊” เกิดข้ึนในสมัยหลงัสงครามโลกครั้งทีส่อง พ.ศ. 
2488 โดยผู้จัดคณะเล็กๆ ที่แสดงระบ้าอย่างของนายหรั่ง เรืองนาม แต่ด้าเนินกจิการแบบคณะแสดงเร่
ออกไปจัดตามงานวัดและงานเทศกาลทั่วไป และแสดงโปก๊ว่าของนายหรั่ง เพราะเจ้าของคณะใช้ผู้แสดง
ที่เป็นหญงิอาชีพพิเศษ ไม่ต้องแสดงแบบปิดป้อง จึงใช้ช่ือเรยีกการแสดงของตนว่า “ระบ้าจ้้าบะ๊” นั่นคือ
เมื่อประมาณ 70 ปีที่แล้ว  

5. สถานที่จัดแสดงจ้้าบ๊ะ ก่อนทางการจะการห้ามจัดในที่สาธารณะ ได้แก่ โรงน้้าชา (อาทิ ฮั่ว
ลัก ไตแ้ป๊ะ/ไต๋แปะ) โรง/วิก/เวทีในอาคาร (อาทิ อาคาร 9 ช้ันที่เยาวราช ศาลาเฉลิมกรุง ศาลาเฉลิม
ไทย) โรง/วิก/เวทีในตลาด (อาทิ ตลาดบ้าเพญ็บญุ) งานวัด (อาทิ งานภูเขาทองวัดสระเกศ งานวัด
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เบญจมบพิตร งานวัดพระสมุทรเจดีย์ งานวัดพระมหาธาตุฯ งานวัดหลวงพ่อโสธร งานวัดพระธาตุพนม) 
งานเทศกาลต่างๆ (อาทิ งานฉลองรฐัธรรมนูญ งานประจ้าปขีองจังหวัด)   

6. รูปแบบการเต้น เป็นการเต้นตามจงัหวะเพลงด้วยท่วงท่ายั่วยวนกามารมณ์ อาทิ ส่ายสะโพก 
ส่ายหน้าอก โดยผูห้ญิงที่เต้นมีการเปิดหรือเปลื้องเสื้อผ้าใหผู้้ชมไดเ้ห็นหน้าอก หรือเห็นทั้งหน้าอกและ
อวัยวะเพศ แตอ่วัยวะเพศนั้นมักจะมีการพอกปิดด้วยแป้ง ดินสอพอง หรือดอกไม้  การเต้นมีทั้งแบบที่
ใช้ผู้แสดงครัง้ละคนเดียวหรอืแบบหลายคน  หากเป็นการเต้นที่ผู้แสดงมีการน้าอวัยเพศมากระทบหรือ
ชนกัน เรียกว่า ยุทธหัตถีหรอืชนช้าง 

7. ดนตรีที่ใช้ในการแสดงจ้้าบ๊ะ เป็นเครื่องแตรวง ประกอบด้วย แตรทรัมเปต แตรทรอมโบน ปี่
คลาริเนต กลองใหญ่ และฉาบ 

8. การแต่งกายของผู้แสดงจ้้าบ๊ะ ก่อนท้าการเปลือ้งออก ได้แก่ ชุดเปิดไหล่ เปิดหน้าท้องและ
เปิดเหนือเข่านิดหน่อย ชุดกระโปรงบาน ชุดราตรียาว ชุดแบบเสื้อคลุมอาบน้้า ชุดกระโจมอก ชุดกิโมโน 
ชุดเสื้อยกทรงกับกางเกงใน ชุดกางเกงขาสั้น  

9. การแสดงที่เรียกว่า “ระบ้าจ้้าบ๊ะ” “เต้นจ้้าบ๊ะ” มีช่ือเรียกอย่างอื่น อาทิ เมียงู สามอย่าง
บาท ฟลอร์โชว์ อะโกโก้ โคโยต้ี 

10. ค่าผ่านประตูเพื่อชมการแสดงจ้้าบ๊ะ ในสมัยกอ่นที่ทางการจะห้ามจัด ได้แก่ 25 สตางค์ 1 
บาท 3 บาท และ 5 บาท 
  
กำรวิเครำะหท์ี่มำของค ำ “จ  ำบ๊ะ” 

จากการศึกษาวรรณกรรม หนังสอื บทความ เอกสาร สิ่งพมิพ์ต่างๆ ดังปรากฏในบทที่ 2 และ
การสมัภาษณ์ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกบัจ้้าบ๊ะทีเ่ป็นการแสดง ผู้วิจัยพบว่า มีความเป็นไปได้อย่างมาก ที่
ค้าว่า “จ้้าบ๊ะ” จะมาจากค้าว่า “จัมบะ” ในภาษาจีนแต้จิ๋ว เพราะเป็นภาษาของชาวแต้จิ๋วซึ่งส่วนใหญ่
อาศัยอยู่บรเิวณเยาวราชเมื่อร้อยกว่าปทีี่ผ่านมา โดยน้ามาใช้เป็นค้าสแลงหรือภาษาพูดส้าหรบัเรียกการ
เต้นระบ้าโปท๊ี่แสดงในโรงน้้าชาต่างๆ จนกระทั่งระบ้าโป๊พฒันาข้ึนเป็นการแสดงบนเวที มีโรงแสดง และ
จัดแสดงตามงานวัดต่างๆ โดยผูจ้ัดใช้ค้า “ระบ้าจ้้าบ๊ะ” ในปา้ยโฆษณา  

อย่างไรก็ตาม หากพจิารณาตามข้อสงสัยของโบ๊ท ไทยเทียม (2545) ซึ่งพบการแสดงจ้้าบะ๊ใน
หนังสือหสันิยาย พล นิกร กิมหงวน ชุดวัยหนุ่ม ตอนระบ้าหยาดฟ้า ท้าให้ตัง้ต้าถามว่าค้า “จ้้าบ๊ะ” คิด
ข้ึนโดย ป. อินทรปาลิตหรือไม่นั้น  ผู้วิจัยได้ศึกษาหนังสอืดังกล่าวพบว่า ไม่ปรากฏปีที่พมิพ์ในเล่ม แต่
เมื่ออ่านประวัติของปรีชา อินทรปาลิตซึ่งระบุว่าได้เริม่สร้างหัสนิยายชุดของ พล พัชราภรณ์  และนิกร 
การุณวงศ์ ข้ึนในปี พ.ศ. 2481 ในเรื่อง “อายผูห้ญงิ” ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาก่อนเกิดสงครามโลกครั้งทีส่อง 
และต่อมาได้เพิม่ตัวละครอื่นๆ เช่น กิมหงวน ไทยแท้  ดร.ดิเรก ณรงค์ฤทธ์ิ ฯลฯ แต่ต้องชะงักไปบ้าง
ในช่วงสงครามโลกครั้งทีส่อง ซึ่งประเทศไทยเข้าสูส่งครามในปี พ.ศ. 2584 ซึ่งหลังจากเกิดสงครามใน
ยุโรปไปแล้ว 2 ปี เมื่อสงครามสงบในปี พ.ศ. 2488  ป. อินทรปาลิต กลับมาเขียนหสันิยายชุดสามเกลอ
ให้กับเพลินจิตต์อยูร่ะยะหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ. 2490 จึงไดท้้าหนังสือขนาดสีห่น้ายกช่ือ “ปิยะมิตร” ด้วย
ตนเอง ซึ่งมหีัสนิยาย “สามเกลอ” เป็นเรื่องเอก ออกจ้าหนา่ยทุกวัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้เริ่ม
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เขียนหนังสือสามเกลอฉบับพอ็กเกตบุ๊ค ทั้งนี้ ผลงานหสันิยายชุดสามเกลอทีอ่อกเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 
2482-2511 มีจ้านวนเกินกว่าพันตอน (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.; ปริญญา อินทรปาลิต, 
2532; บุญชิต ฟักม,ี 2550; น้าชาติ ประชาช่ืน, 2554) แสดงว่า หัสนิยายชุดน้ีเกิดข้ึนในยุคการแสดงจ้้า
บ๊ะได้รับความนิยม 

ผู้วิจัยไม่พบหลักฐานยืนยันว่า ป.อินทรปาลิต คิดค้าดังกลา่วข้ึนมาใช้เป็นคนครั้งแรก แต่อาจ
กล่าวได้ว่าการใช้ค้า “จ้้าบ๊ะ” เพือ่เรียกการแสดงระบ้าโป ๊ มีปรากฏอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรในงาน
เขียนหัสนิยายชุดสามเกลอเป็นแหลง่แรก  รวมทั้งใช้ค้า “จ้า้บ๊ะ” ในความหมายว่า “ถนัดถนี่ เต็มที่ เต็ม
เหนี่ยว ไม่มียั้ง” เช่น “คอยดูนะ ถ้ากลับมาเมื่อไหร่ แม่จะแทงใหจ้้้าบ๊ะไปเลย” “อย่างงี้ต้องเอาเงินไป
แทงใหจ้้้าบ๊ะไปเลย” (เยาวฯ, 2553)  จึงมีความเป็นไปไดท้ี่ ป. อินทรปาลิต  อาจเป็นผู้คิดค้าดังกล่าว
ข้ึนมาใช้เรียกการแสดงระบ้าโปท๊ี่ได้รับความนิยมในยุคนั้น และก็เป็นไปได้เช่นกันว่าคนทั่วไปในสมัยนั้น
ใช้ค้าดังกล่าวเป็น “ภาษาพูด” เรียกการแสดงระบ้าโป๊อยูก่อ่นแล้ว และ ป. อินทรปาลิตไดน้้ามาใช้ใน
งานเขียน เนื่องจากผลงานเขียนหัสนิยายสามเกลอมีนักวิชาการให้ความเห็นว่าสะท้อนวิวัฒนาการของ
สังคมไทย และเป็นบันทึกสังคมไทย (พสิิฐ ภูศรี, 2541; วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2544; สุจริต สัจจ
พิจารณ์, 2549) นอกจากนั้น พสิิฐ ภูศรี (2541) ยงัมีความคิดเห็นว่า ป. อินทรปาลิตเป็นผู้มี
ความสามารถในการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ “กรยิาวิเศษณ์” คือ หาค้ามาขยายรูปศัพทก์ริยา 
เพื่อใหเ้ห็นภาพพจน์ชัดเจนข้ึน ยกตัวอย่างค้ากริยาทั่วๆ ไป เช่น พูด ยิ้ม เดิน นอน นั่ง ฯลฯ หากเขียน
ออกมาพื้นๆ เขาย้ิม เขาพูด เขาเดิน อ่านแล้วก็ไม่เกิดจินตนาการ แต่ ป. อินทรปาลิตเพิ่มเติมเป็น เขาย้ิม
แห้งๆ  เขาพูดเนือยๆ เขาพูดด้วยใบหน้าซ่อนยิ้ม ผู้อ่านจะรบัรู้อารมณ์ของตัวละครได้ทันที โดยค้าส้าคัญ
ที่คิดข้ึนและมผีู้ใช้มาจนทุกวันน้ีคือ ค้าว่า “ม่องเท่ง” กับ “เทง่ทึง” ที่ ป.อินทรปาลิตอธิบายความว่า 
หมายถึง “ตาย” ซึง่น้ามาจากเสียงปี่พาทยบ์รรเลงในงานศพ กับค้าว่า “เชย” ซึ่งความจริงไม่ใช่ส้านวน
แต่เป็นช่ือคน คือ ลุงเชย ญาติผู้ใหญ่ของสามเกลอ ซึง่มบีุคลิกเปิ่นเทิ่น ไม่ทันสมัย... บทบาทของลุงเชย
ท้าให้ผู้อ่านติดอกติดใจ จนกลายเป็นค้าสแลงว่า “เชย”  รวมทั้ง บุญชิต ฟักมี (2550) ได้กล่าวว่า งาน
เขียนของ ป. อินทรปาลิตมสีิ่งที่เรียกว่า “จิตวิญญาณแห่งยุคสมัย” กล่าวคือนอกจากฉากทีส่มจริงแล้ว 
“ความคิด” กับ “จิตวิญญาณ” ของคนในยุคนั้น ก็ถูกน้ามาชลอไว้ในหนังสอื   

จากเหตุผลดังกล่าว  ป. อินทรปาลิตจงึอาจเป็นผู้คิดน้าค้าว่าจ้้าบ๊ะ มาใช้เรียกการแสดงระบ้าโป๊
ที่ก้าลงัมีในยุคสมัยนั้นว่า “ระบ้าจ้้าบะ๊” ดังที่ปรากฏในหัสนิยายสามเกลอ เฉกเช่นการคิดค้าต่างๆ ดัง
ตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วกเ็ป็นได้ หรือเป็นเพียงผูท้้าหน้าที่สะท้อนสิง่ทีเ่ป็นจิตวิญญาณแหง่ยุคสมัย  

ภาพ 3.1 ปกหนังสือหสันิยายสามเกลอ 

   ที่มา: www.samgler.org 
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