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Abstract

The objective of this research is to examine the sense of humor within the Thai

socio-political context in Note’s standup comedy based on the classic theories of

humor. Three classic humor theories are used for the analysis: Theory of Incongruity,

Theory of Superiority, and Theory of Relief. The study also investigates the linguistic

device that Note uses to invite the laughter from his audience.

The study uses 32 jokes in Note’s 4th episode standup comedy, of which he

received 2 media awards. The analysis indicates that 15 jokes are based on the Theory

of Incongruity, 7 on the Theory of Superiority, and 2 on the Theory of Relief. A

combination of theories is also found; 3 jokes are based on a combination of Theories

of Incongruity and Relief, 4 on the Theories of Superiority and Relief, and 1 on

Theories of Incongruity and Relief. The linguistic analysis has also found that

witticism is the linguistic characteristics of Note’s monologues for all types of humor,

incongruity, superiority, and relief. Note relies a great deal on wordplay and sarcasm

as linguistic devices to create humor in combination with other devices  such as

punning, parody, and paralanguage.
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The majority of Note’s monologues in the 4th episode standup comedy are

based on the Theory of Incongruity.  They mostly elicit laughter from the audience

because they show conflict between what the audience expects to hear and what Note

delivers.  Regarding superiority, Note creates humor by diminishing and humiliating

certain groups of people to invite laughter from the audience. Among the four groups

found to be the butt of humor, two groups, women and immigrants, are universal

targets, while the other two groups, transgender and the Southern people, are found to

be culturally, socially, and politically specific to Thailand. The findings, thus, reveal

certain aspects of the social structures, social attitudes, and linguistic structures

relevant to the reaction of the Thai audience to Note’s standup comedy in the form of

laughter.
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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การสรางอารมณขันในงานแสดงเด่ียวไมโครโฟนคร้ังที่ 4 ของ
โนต อุดม แตพานิช

ผูเขียน นายไชยพร รักรวม

ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรียา โนแกว

บทคัดยอ

งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบททางสังคมไทยภายใตการสรางอารมณขันใน
การแสดงเด่ียวไมโครโฟนของโนต อุดม แตพานิช โดยวิเคราะหจากกรอบทฤษฎีความตลกทั้งสาม
ชนิดคือ ทฤษฎีความเหนือกวา ทฤษฎีความไมเขากัน และ ทฤษฎีการปลดปลอย อีกทั้งยังศึกษากล
วิธีการใชภาษาที่โนตใชในการสรางความตลกขบขันในการแสดงเด่ียวไมโครโฟน

จากการศึกษาการสรางอารมณขันในเร่ืองตลกจํานวน 32 เร่ืองในการแสดงเด่ียวไมโครคร้ัง
ที่ 4 ซึ่งถือวาเปนการแสดงคร้ังที่ทําใหโนตไดรับ 2 รางวัลจากสื่อมวลชนและนิตยสารในประเทศ
ผลการศึกษาพบวาเร่ืองตลกจํานวน 15 เร่ืองเกิดจากทฤษฎีความไมเขากัน จํานวน 7 เร่ืองเกิดจาก
ทฤษฎีความหนือกวา และมีจํานวน 2 เร่ืองที่เกิดจากทฤษฎีการปลดปลอย นอกจากน้ีเร่ืองตลกบาง
เร่ืองยังพบการใชทฤษฎีความตลกรวมกันเพื่อใหเกิดการสรางอารมณขันดังน้ีคือ ทฤษฎีความไมเขา
กันและการปลดปลอย ทฤษฎีความเหนือกวาและการปลดปลอย และทฤษฎีความไมเขากันและการ
ปลดปลอย จํานวน 3, 4 และ 1 เร่ืองตามลําดับ ทั้งน้ีในการศึกษากลวิธีการใชภาษาจากการวิเคราะห
ตามกรอบทฤษฎีดังกลาวพบวาโนตมักจะใชคําพูดขบขัน อาทิ การเลนคํา และ คําพูดถากถาง
ผสมผสานกับกลวิธีทางภาษาอ่ืนๆ เชน การใชคําที่มีความหมายโดยนัย การลอเลียน และการใช
ภาษาทาทางเพื่อสรางเสียงหัวเราะใหแกผูชมในการแสดงเด่ียวไมโครโฟนคร้ังน้ี

การแสดงเด่ียวไมโครโฟนคร้ังที่ 4 ของโนตอุดม แตพานิชโดยสวนใหญแลวพบวาอารมณ
ขันเกิดจากทฤษฎีความไมเขากันคือ เกิดจากความไมลงรอยกันในระหวางสิ่งที่ผูชมคาดการณไวกับ
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สิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีเมื่อกลาวถึงทฤษฎีความเหนือกวาพบวาความตลกขบขันเกิดจากความรูสึกเมื่อได
เห็นผูอ่ืนดอยกวาซึ่งสัมพันธกับสถานภาพทางสังคมและกลุมชาติพันธ กลาวคือมีการนําเสนอคน
หลายกลุมในสังคมไทยใหกลายเปนตัวตลกในลักษณะตางๆโดยเฉพาะกลุมสตรีและผูอพยพใน
ประเทศ ในขณะเดียวกันกลุมคนที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ และ กลุมคนในบริเวณแถบชายแดน
ภาคใตถูกนําเสนอในเชิงที่แฝงไปดวยอุดมการณทางวัฒนธรรม สังคม และการเมืองในประเทศไทย
ผลการศึกษาไดสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางและแนวความคิดทางสังคมของไทย และ ลักษณะที่มี
ความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับการตอบสนองของผูชมที่สะทอนออกมาจากเสียงหัวเราะที่พบใน
การแสดงเด่ียวไมโครโฟนของโนตอุดม แตพานิช ในคร้ังน้ี


