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 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารในการแสดง

ลิเก รูปแบบ และองค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารตา่งๆ ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก และ

การใช้ภาษาในเหตกุารณ์ส่ือสารตา่งๆ ในการแสดงลิเก โดยศกึษาจากข้อมลูการแสดงสดในช่วง

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2552 จํานวน 5 ครัง้ 

 ผลการศกึษาพบวา่ สถานการณ์ส่ือสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั” 

ประกอบด้วยเหตกุารณ์ส่ือสาร 9 เหตุการณ์เรียงลําดับเป็นขัน้ตอน ได้แก่ เหตุการณ์ส่ือสาร       

การโหมโรงลิเก เหตกุารณ์ส่ือสารการออกแขก เหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง เหตกุารณ์ส่ือสารฉาก

กลา่ว เหตกุารณ์ส่ือสารฉากรบ เหตกุารณ์ส่ือสารฉากทะเลาะ เหตกุารณ์ส่ือฉากเกีย้ว เหตกุารณ์

ส่ือสารตลก และเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลาโรง ทัง้นีผู้้ วิจัยใช้วตัถุประสงค์ของเหตกุารณ์ คํากล่าว

ประกาศ เนือ้หาของเหตกุารณ์ และบทบาทของนักแสดงตลกเป็นเกณฑ์ในการจําแนกเหตกุารณ์

ส่ือสารแตล่ะเหตกุารณ์ โดยสามารถรวบเป็นเหตกุารณ์ส่ือสารหลกัได้ 3 เหตกุารณ์ คือเหตกุารณ์

ส่ือสารเร่ิมการแสดง เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดง และเหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดง  

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสาร พบว่า มีองค์ประกอบครบทัง้ 10 

ประการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทกุเหตกุารณ์ส่ือสาร พบ 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ กาลเทศะ ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ กฎการปฏิสัมพันธ์ และบรรทัดฐานการตีความ 

องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะร่วมกนัเฉพาะบางเหตกุารณ์ส่ือสาร พบ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ชนิดของ

เหตกุารณ์ และรูปแบบการส่ือสาร และองค์ประกอบท่ีตา่งกนัไปตามแตล่ะเหตกุารณ์ส่ือสาร ได้แก่ 

หวัข้อ วตัถปุระสงค์ เนือ้หาการส่ือสาร และลําดบัวจันกรรม 

สว่นด้านภาษาท่ีใช้ส่ือสารในการแสดงลิเก พบวา่ เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงสว่นใหญ่

มีรูปแบบการส่ือสารท่ีใช้วจันภาษา และอวจันภาษาสอดคล้องกนั 
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This research aims to analyze the structures, the form and components of 

communicative situation and language use in the “Likay” performance. The data are collected from 

field study of five live the “Likay” performances of Thaweep–Chainarong Wongthaewan Group from 

November to December 2009. 

The result of the study is that there are nine different scenes in “Likay” performance: 

prelude, singing prelude, talking scene, fighting scene, quarrelling scene, wooing scene, comedy 

scene and ending scene. The connection of each scene can be classified by a shift of the objective, 

the Introducing of an announcer, the message content and the role of a comedian. Each scene 

consists of three main parts: the beginning, the performance and the ending. 

After the analysis of forms and components of the communicative events in “Likay” 

performance, it was found that there are three aspects of the communication. First, setting, 

participants, rules of interaction and norms of interpretation are constant in all events. Second, types 

of event and message form are the same in some events. Lastly, topics, purposes, contents and act 

sequence are various in performances.  

Moreover, the study found that most of “Likay” performances consistently employ both 

verbal and nonverbal languages. 
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 วิทยานิพนธ์นีสํ้าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาชว่ยเหลือ และเอาใจใส่เป็นอยา่งดีจากผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงาม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ประสิทธิ ์ ประสาทวิชาความรู้ 
ตลอดจนข้อคิด ข้อเสนอแนะ และให้กําลงัใจแกผู่้ วิจยัด้วยความเมตตามาโดยตลอด ผู้ วิจยัซาบซึง้ และ
ขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสูง 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์สุวฒันา เล่ียมประวติั และรองศาสตราจารย์
กญัญรัตน์ เวชชศาสตร์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คําแนะนํา และข้อเสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ย่ิงขึน้ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์จไุรรัตน์ ลักษณะศิริ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สายวรุณ น้อยนิมิตร และคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทกุทา่น 
ที่ได้ถา่ยทอดวิชาความรู้ ความคิด กําลงัใจ และให้ความอนเุคราะห์ชว่ยเหลือ รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์แกผู่้ วิจยัตลอดระยะเวลาในการศึกษา และขอกราบขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อมัพร 
แก้วสุวรรณ อาจารย์บญัญัติ เรืองศรี และคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากรทกุทา่น ที่กรุณาให้ความรู้ ข้อคิด และแนวทางการศกึษาแกผู่้วิจยั  
 ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว .) โครงการทุนวิจัย
มหาบณัฑิต สกว. ด้านมนษุยศาสตร์-สงัคมศาสตร์ ที่สนบัสนนุเงินทนุสําหรับงานวิจยั และทําให้ผู้ วิจยัมี
โอกาสได้แลกเปล่ียน และรับฟังความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน 
โดยเฉพาะศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ศาสตราจารย์ ดร.อมรา ประสิทธิ ์ รัฐสินธ์ุ และ
อาจารย์ ดร. ศิริพร ภักดีผาสุข ที่ได้กรุณาให้ความรู้ และคําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ วิจยั ผู้ วิจยัขอ
กราบขอบพระคณุ ผู้ทรงคณุวฒิุทกุทา่นเป็นอยา่งสูง 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ คณุณรงค์ คณุทวีป คณุสุธิราช คณุวิรดา อสุุภะ (วงศ์เทวญั) คณุวิทยา 
ชยับริุนทร์ (พอ่ยกชยันาท) และสมาชิกคณะลิเก โดยเฉพาะเหม่ียว รุ้งตะวนั น้าอ้วน หวัหน้าชา่งเวที น้อง
ปืน ชา่งไฟ และนกัดนตรีทกุทา่น ที่อนเุคราะห์ข้อมลู และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมลูแกผู่้ วิจยัอยา่งดีย่ิง 
 ผู้ วิจยัขอขอบคณุ คณุนํา้ผึง้ มโนชยัภักดี คุณมณฑาทิพย์ ศิริพันธ์ คุณศิวลกัษณ์ เจือจุล คุณมธุรส 
คุ้มประสิทธิ ์  คุณธัชชัย กรกุม คุณปรีชา เสือพิทักษ์ เพื่อนที่คอยช่วยเหลือ และเป็นกําลังใจให้กันเสมอมา 
ขอขอบคณุ คณุโกศล พนัธ์ดิษฐ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ที่ช่วยเหลอื และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ วิจัยมาโดยตลอด 
ขอบคณุ เพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้องทัง้จากศกึษาศาสตร์ และคณะอกัษรศาสตร์ทกุคน ที่สง่กําลงัใจมาให้อย่างสม่ําเสมอ 
 ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุ คณุเผดิมศกัดิ ์  คณุสวุารี อาภานนัท์ และขอบคุณ คุณสวนีย์ อาภานันท์ 
บิดา มารดา และน้องสาวของผู้ วิจยัที่มอบความรัก ความห่วงใย คอยดูแล เอาใจใส่ และสนับสนุนส่งเสริมผู้ วิจัย
ในทกุๆ ด้านเสมอมา ขอขอบคณุ พ่อยกแม่ยกจําเป็นทกุท่าน ทัง้พ่อแม่ น้าพิศ น้าหวาน อาอี๊รวย อาเต๋ียไก่ อาอี๊งิง้ 
วิทวสั และอาอี๊คําที่ช่วยเหลอืผู้ วิจยัในการเก็บข้อมลูภาคสนาม ไม่ว่าจะดกึ หรือไกลแค่ไหนก็ตาม ขอบคณุค่ะ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
“ชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร” เป็นแนวคิดในการศกึษาภาษาของเดล ไฮมส์ (Dell 

Hymes) ท่ีบรูณาการความรู้จากสาขาวิชาตา่งๆ เช่น สงัคมวิทยา มานุษยวิทยา คติชนวิทยา และ

ภาษาศาสตร์ จึงสามารถนํามาใช้ศกึษาภาษาได้หลายด้าน อาทิ วจันกรรมท่ีใช้เป็นพิเศษในบาง

โอกาส ได้แก่ การเล่าเร่ืองตลก การเล่านิทาน การกล่าวคําอวยพร หรือการกล่าวถ้อยคําใน

พิธีกรรมตา่งๆ โดยผู้ ท่ีศกึษาตามแนวคิดนีมี้ความเช่ือท่ีเหมือนกันว่า “ภาษาเป็นพฤติกรรมอย่าง

หนึ่งซึ่งเหมือนพฤติกรรมอ่ืนๆ ของมนษุย์ในสงัคม คือ มีกฎควบคมุอยู่ และเราสามารถพรรณนากฎ

เหลา่นัน้ได้”1 จากการศึกษาข้อมลูพบว่า ผู้ ท่ีศึกษาตามแนวคิดนีส้่วนใหญ่มกัใช้แนวคิดนีศ้ึกษา

ภาษาในสถานการณ์ส่ือสารท่ีเป็นพิธีการ หรือใช้ภาษาท่ีมีรูปแบบเป็นทางการ ค่อนข้างชัดเจน 

ตายตวั เช่น การปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ผู้แทนราษฎร2 การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ3 และ

การสืบพยานคดีอาญาในศาล 4 เป็นต้น  ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสถานการณ์ส่ือสารท่ี 

                                                             
1 อมรา ประสิทธิ ์ รัฐสินธุ,์ ภาษาศาสตร์สงัคม, พิมพ์ครัง้ท่ี 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 181. 

2 สดุาดวง เกิดโมฬี, “การศกึษาการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ผู้แทนราษฎรตามแนวชาติ

พันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร: กรณีศึกษาผู้ สมัครพรรคพลังธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537). 
3 พิกุลกานต์ รุจิราภา,“การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ: การศึกษาแนวชาติพันธุ์

วรรณนาแห่งการสื่อสาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิต

วิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537). 
4 ณิศณชัชา เหลา่ตระกลู, “สถานการณ์ส่ือสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทยตาม

แนวชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549). 
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ไม่ใช่สถานการณ์ส่ือสารปกติทั่วไปและไม่ใช้ภาษาท่ีเป็นทางการ เช่น สถานการณ์ส่ือสาร         

การแสดง ในการแสดงพืน้บ้านไทย โดยใช้แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร เพ่ือแสดงให้

เห็นลกัษณะ และแบบแผนโครงสร้างของการส่ือสารในสงัคมไทยอีกรูปแบบหนึ่ง 

งานวิจยันีผู้้ วิจยัสนใจท่ีจะศึกษา การใช้ภาษาในสถานการณ์ส่ือสาร “การแสดงลิเก” 

เน่ืองจากเห็นว่า ลิเกเป็นการแสดงท่ีมีเอกลักษณ์ เช่น การดําเนินเร่ืองท่ีมกัแสดงเร่ืองราวแบบ

จกัรๆ วงศ์ๆ การรํา และการร้องทํานองรานิเกลิงประกอบวงป่ีพาทย์ การแต่งหน้าท่ีสวยงาม และ

เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายประดบัเพชร หรือแม้แตเ่วทีท่ีใช้แสดงก็มีลกัษณะเฉพาะ คือมีฉากผ้ากัน้เป็น

ภาพทิวทศัน์แตกตา่งจากการแสดงชนิดอ่ืน5 ท่ีสําคญัอีกประการคือ ลิเกเป็นศาสตร์ท่ีมีอิสระ เป็น

การแสดงท่ีมีความยืดหยุ่นและรู้จกัการปรับตวัได้ดี ทัง้นีเ้พราะ ลิเกเป็นธรุกิจบนัเทิง (นาฏยพานิช) 

ท่ีรายได้ทัง้หมด และการอยู่รอดของคณะขึน้อยู่กบัความนิยมของผู้ชมเป็นสําคญั การแสดงลิเกจึง

ต้องมีการปรับ และพฒันารูปลกัษณ์ของการแสดงไปตามสภาพแวดล้อมและยุคสมยั ไม่หยุดน่ิง 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัความนิยมของประชาชนตลอดเวลา6 เช่น การร้องเพลงลกูทุ่ง เพลงยอดนิยม 

เพลงจากภาพยนตร์ การเต้นอะโกโก้7 หรือการล้อเลียนโฆษณา และการกลา่วถึงเหตกุารณ์สําคญั

ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมขณะนัน้ เป็นต้น การแสดงลิเกจึงเป็นเสมือนตวัแทนของส่ือบนัเทิงดัง้เดิมท่ี

สะท้อนลกัษณะความเป็นไปของสงัคมไทยในแตล่ะยคุละสมยัได้เป็นอย่างดี  

แม้การแสดงลิเกจะได้รับความนิยมน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในสงัคมไทยสมยัใหม่ แต่

ลิเกก็ยังคงเป็นศิลปะการแสดงท่ียังครองใจคนไทยได้อย่างมัน่คง โดยเฉพาะวงการการศึกษา 

เพราะลิเกนบัเป็นศิลปะการแสดงชนิดหนึ่งท่ีนักวิชาการหลายท่านสนใจศึกษา พร้อมทัง้เผยแพร่

ผลงานเป็นบทความ และผลงานวิจัยหลายเล่มอย่างต่อเน่ือง8 เม่ือผู้ วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกบัลิเกก็พบวา่ มีผู้สนใจศกึษาเก่ียวกบัลิเกในประเด็นต่างๆ ทัง้ด้านประวตัิความเป็นมา 

ด้านพัฒนาการ หรือด้านการแสดงเป็นจํานวนมาก แต่ยังไม่มีผู้ ใดศึกษาลิเกในฐานะท่ีเป็น

                                                             
5 สจิุตต์ วงษ์เทศ, “ลิเกมีกําเนิดในกรุงเทพฯ มาจาก “แขก” มสุลิม,” ใน ลิเก มหรสพ

กรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: สํานกัวฒันธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร, 2549), 7. 
6 สรุพล วิรุฬห์รักษ์, ลิเก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2522), 173.  

7 สรุพล วิรุฬห์รักษ์, “ลิเก,” ใน ลิเก มหรสพกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: สํานกัวฒันธรรม กีฬา

และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร, 2549), 26. 
8 สริุยา สมทุรคปุต์, พฒันา กิติอาษา และศิลปกิจ ตี่ขนัติกลุ, แตง่องค์ทรงเคร่ือง: “ลิเก” 

ในวฒันธรรมประชาไทย (Like in Thai Popular Culture) (นครราชสีมา: ห้องไทยศึกษานิทัศน์ 

สํานกัวิชาเทคโนโลยีสงัคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี, 2541), 6. 
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สถานการณ์ส่ือสาร ผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษา สถานการณ์ส่ือสารในการแสดงลิเกวา่ การแสดงลิเก

ในปัจจบุนันัน้ มีโครงสร้างการส่ือสาร และวิธีการส่ือสารกบัผู้ชมอย่างไร 

งานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจัยเลือกลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญั หรือท่ีคนทั่วไปเรียกว่า 

ลิเกคณะกุ้ง สธิุราช เป็นกรณีศึกษา เพราะเป็นคณะลิเกท่ีแสดงลิเกเป็นอาชีพหลกั และยังได้รับ

ความนิยมอยู่เสมอ จึงมีผู้วา่จ้างให้จดังานแสดงอย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี ติดต่อกันเป็นระยะเวลา

หลายสิบปี นอกจากลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัจะเป็นคณะลิเกท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของ

คนทัว่ไปแล้ว ยงัเป็นคณะลิเกท่ีมีกลุม่ผู้ชมจํานวนไมน้่อยให้ความสนใจติดตามชมการแสดงอย่าง

สม่ําเสมอด้วย 

แม้ในปัจจุบัน ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญั จะไม่ได้รับจัดงานแสดงลิเกเพียง

อย่างเดียว แตห่ากกลา่วถึง “ครอบครัววงศ์เทวญั” คนสว่นใหญ่ก็จะนึกถึงการแสดงลิเก หรือผู้แสดง

ลิเกทนัที ทัง้นีเ้พราะสมาชิกทกุคนในครอบครัววงศ์เทวญั ตลอดจนเครือญาติล้วนเป็นผู้แสดงลิเกท่ี

มีช่ือเสียง และยงัมีฉายาประจําคณะท่ีสําคญัวา่ “ลกูทุ่ง มาตรฐานลิเกไทย สไตล์คอนเสิร์ต” ด้วย 

จึงน่าสนใจท่ีจะศกึษาวา่ การแสดงลิเกของคณะนีมี้รูปแบบ โครงสร้าง องค์ประกอบ ตลอดจนวิธี

ส่ือสารกบัผู้ชมอย่างไร 

ดงันัน้การศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัจะศกึษาการแสดงลิเกของคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

ในฐานะท่ีเป็นสถานการณ์การส่ือสาร โดยใช้ทฤษฎีชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสารตามแนวคิด

ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร (Ethnography of Communication) ของเดล ไฮมส์ (Dell 

Hymes) และมูเรียล ซาวิลล์-ทรอยก์ (Murielle Saville-Troike) เน่ืองจากเห็นว่าจะทําให้บรรลุ

เป้าหมายของผู้ วิจยัได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

1. เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารในการแสดงลิเก 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบ และองค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารต่างๆ ในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลิเก 

3. เพ่ือวิเคราะห์การใช้ภาษาในเหตกุารณ์ส่ือสารตา่งๆ ในการแสดงลิเก 

 

สมมติฐานของการศึกษา 
1. การแสดงลิเกเป็นสถานการณ์ส่ือสารท่ีประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารหลาย

เหตกุารณ์ ซึ่งมีการเรียงลําดบัท่ีเป็นระบบ  
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2. เหตกุารณ์ส่ือสารแตล่ะเหตกุารณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก่ ชนิด

ของเหตุการณ์ หัวข้อ วัตถุประสงค์ กาลเทศะ ผู้ ร่วมเหตุการณ์ รูปแบบการส่ือสาร เนือ้หา         

การส่ือสาร การลําดบัวจันกรรม กฎการปฏิสมัพนัธ์ และบรรทดัฐานของการตีความ 

3. รูปแบบการสื่อสารในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงใช้วจันภาษาและอวจันภาษาท่ี

สอดคล้องกนั 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศกึษาเฉพาะการแสดงลิเกของ ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญั ท่ีเป็นการแสดง

คณะเดียวเท่านัน้ จะไมศ่กึษาการแสดงลิเกท่ีเป็นการแสดงร่วมกบัคณะอ่ืน 

2. ศกึษาเฉพาะการแสดงลิเกท่ีเป็นการแสดงสด ในงานแสดงลิเกคอนเสิร์ต และงาน

แสดงประกอบการเทศน์มหาชาติและแสดงลิเกคอนเสิร์ต ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน

ธนัวาคม พ.ศ.2552 จํานวน 5 ครัง้ 

 

คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 
ลิเก  หมายถึง การแสดงพืน้บ้านชนิดหนึ่งท่ีผู้แสดงจะแสดงบทบาทไปตาม

เร่ือง โดยมีการร้องทํานองรานิเกลิงประกอบท่ารํา และการสนทนาเพ่ือดําเนินเร่ือง โดยมีเนือ้เร่ือง 

ฉาก เวที เคร่ืองดนตรี เคร่ืองแตง่กาย รวมถึงการแตง่หน้าท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึ่งใน

งานวิจยันีห้มายถึง ลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัเท่านัน้ 

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก หมายถึง บริบทของการใช้ภาษาของคณะลิเก

ทัง้วจันภาษา และอวจันภาษาเพ่ือการส่ือสารกบัผู้ ท่ีมาชมการแสดง ซึ่งประกอบไปด้วยเหตกุารณ์

ส่ือสารหลายเหตกุารณ์ 

เหตุการณ์ส่ือสาร หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีผู้พดูใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารตามวตัถุประสงค์ 

เช่น การทกัทาย การอําลา การอวยพร การกล่าวเปิดงาน เป็นต้น ถือเป็นหน่วยท่ีสําคญัท่ีสดุใน

การวิเคราะห์การพดู หรือการสื่อสาร 

ฉาก  หมายถึง เหตกุารณ์ส่ือสารต่างๆ ท่ีเกิดขึน้บนเวทีแสดงลิเก ซึ่งสามารถ

เกิดซํา้ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการดําเนินเร่ือง และเนือ้หาของเร่ืองท่ีคณะลิเกใช้แสดง 
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วธีิดําเนินการศึกษา 
ผู้ วิจยัมีวิธีการในการดําเนินการวิจยั ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาภาษาตามแนวชาติพันธุ์
วรรณนาแห่งการส่ือสาร และการแสดงลิเก 

2. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

2.1 ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 
การวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามจากการแสดงลิเกของลิเกคณะทวีป-       

ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั ท่ีเป็นการแสดงสดช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ.2552 จํานวน 

5 ครัง้ ดงันี ้

ครัง้ท่ี 1 เก็บข้อมลูการแสดงลิเกเร่ือง “ธิดามหากาฬ” เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2552 ในโอกาสงานทําบญุครบ 100 วนั และงานทําบญุทอดผ้าป่า ณ วดับางแขม ตําบลบาง

แขม อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  

ครัง้ท่ี 2 เก็บข้อมลูการแสดงลิเกเร่ือง “รอยรักรอยร้าว” เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2552 ในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วดับึงทองหลาง แขวงวงัทองหลาง เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร  

ครัง้ท่ี 3 เก็บข้อมลูการแสดงลิเกเร่ือง “บ่วงร้ายพ่ายรัก” เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2552 ในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพ และงานทําบุญทอดผ้าป่า ณ วดัพระยาสเุรนทร์ 

แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  

ครัง้ท่ี 4 เก็บข้อมลูการแสดงลิเกเร่ือง “รักซ่อนแค้น” เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 

2552 ในโอกาสงานเทศน์มหาชาติทรงเคร่ืองประยกุต์ และงานทําบญุทอดผ้าป่าเพ่ือสร้างศาลาวดั 

ณ วดัช่องแสมสาร ตําบลแสมสาร อําเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ  

ครัง้ท่ี 5 เก็บข้อมลูการแสดงลิเกเร่ือง “หน่ึงในดวงใจ” เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 

2552 ในโอกาสงานสมโภชหลวงพ่อขาว ณ วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตําบลพระปฐม

เจดีย์ อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  

ผู้ วิจยัมีวิธีเก็บข้อมลู ตามลําดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ติดต่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูล เพ่ือบันทึกการแสดงลิเกคณะทวีป-    

ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั จากหวัหน้าคณะลิเก 
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2. เดินทางไปเก็บข้อมลูการแสดงลิเกในสถานท่ีจดัแสดงจริง ตามกําหนดการ
งานแสดงของคณะ 

3. บนัทึกข้อมลูสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกท่ีเกิดขึน้ด้วยการสงัเกต จด

บนัทึก บนัทึกภาพ และเสียงการแสดงอย่างละเอียดโดยใช้เคร่ืองบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป และ

กล้องถ่ายวีดิโอ 

4. สมัภาษณ์ และสอบถามผู้ รู้ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงลิเก โดย

ผู้ วิจยัมีเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ให้สมัภาษณ์ คือ ต้องเป็นผู้ ท่ีทราบรายละเอียดเก่ียวกับการแสดง

ของลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัเป็นอย่างดี และเตม็ใจให้ข้อมลูแกผู่้ วิจยั 

5. นําข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกภาพและเสียงการแสดงมาถอดเป็นอักษร
ภาษาไทย 

2.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู มีดงันี ้

1. สมดุบนัทึก 

2. เคร่ืองบนัทึกเสียง 

3. กล้องถ่ายรูป  

4. กล้องถ่ายวีดิโอ 

3. การวิเคราะห์ข้อมลู 

ผู้ วิจยัแบ่งการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้

3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง และจําแนกเหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสาร        

การแสดงลิเก โดยใช้วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ คํากล่าวประกาศ เนือ้หาของเหตกุารณ์ และ

บทบาทของนกัแสดงตลกเป็นเกณฑ์สําคญั 

3.2 วิเคราะห์เหตกุารณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกแตล่ะเหตกุารณ์
ตามองค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก่ ชนิดของเหตกุารณ์ หัวข้อ วตัถุประสงค์ กาลเทศะ ผู้ ร่วม

เหตุการณ์ รูปแบบการส่ือสาร เนือ้หาการส่ือสาร การลําดับวัจนกรรม กฎการปฏิสัมพันธ์ และ

บรรทัดฐานของการตีความ โดยใช้ทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสารตามแนวคิดของเดล 

ไฮมส์ (Dell Hymes) และมเูรียล ซาวิลล์-ทรอยก์ (Murielle Saville-Troike)  

3.3 วิเคราะห์ลกัษณะของการใช้ภาษาท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 

4. สรุปผลการศกึษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ 
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แหล่งข้อมูล 
แหลง่ข้อมลู แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แหลง่ข้อมลูเอกสาร และแหลง่ข้อมลูภาคสนาม 

1. แหลง่ข้อมลูเอกสาร 
1. หอสมดุพระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2. สถาบนัวิทยบริการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3. ศนูย์สารนิเทศมนษุยศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4. หอสมดุแห่งชาติ 
5. เวบ็ไซต์ของสํานกังานการอดุมศกึษา 

6. เวบ็ไซต์กุ้ ง สธิุราชเวบ็บอร์ด 

2. แหลง่ข้อมลูภาคสนาม 

งานแสดงลิเกท่ีเป็นการแสดงสดของลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั จํานวน 5 ครัง้ 

 
งานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจัยเร่ืองนี ้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) แนวคิด

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาภาษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร  และ 2) 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงลิเก มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

1. แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาภาษาตามแนวชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร 

 

1.1 แนวคิดชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร 

ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร (Ethnography of Communication) เดิมเรียกว่า

ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการพูด (Ethnography of Speaking) เป็นแนวคิดของ เดล ไฮมส์ (Dell 

Hymes) ท่ีเสนอไว้เม่ือปี 1962 ในบทความเร่ือง “The Ethnography of Speaking” สรุป

สาระสําคญัได้วา่   ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการพูด เป็นแนวคิดในการศึกษาบทบาทของภาษาใน

การส่ือสารของคนในสงัคม หรือวิธีการใช้ภาษาในแตล่ะวฒันธรรม เช่น การศึกษาการใช้วจันลีลา 

ภาษาย่อย หรือการวิเคราะห์วจันกรรมในแต่ละสงัคม เป็นต้น เน่ืองจากชาติพันธุ์วรรณนาแห่ง  

การพดูเป็นแนวคิดท่ีบรูณาการความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ เช่น สงัคมวิทยา มานุษยวิทยา คติชน

วิทยา และภาษาศาสตร์ จึงใช้ศึกษาภาษาได้หลายด้าน อาทิ วจันกรรมท่ีใช้เป็นพิเศษในบาง

โอกาส ได้แก่ การเล่าเร่ืองตลก การเล่านิทาน การกล่าวคําอวยพร หรือการกล่าวถ้อยคําใน

พิธีกรรมต่างๆ โดยผู้ ท่ีศึกษาตามแนวคิดนีมี้ความเช่ือท่ีเหมือนกันว่า ภาษาเป็นพฤติกรรมอย่าง
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หนึ่งซึ่งเหมือนพฤติกรรมอ่ืนๆ ของมนษุย์ในสงัคม คือ มีกฎควบคมุอยู่ และเราสามารถพรรณนากฎ

เหลา่นัน้ได้9  

ตอ่มาในปี 1974 ไฮมส์ (Hymes) ได้เปล่ียนช่ือแนวคิด “Ethnography of Speaking” 

เป็น “Ethnography of Communication” เพ่ือให้ทราบว่าแนวคิดของเขาเน้นศึกษาด้าน           

การส่ือสาร โดยท่ียงัคงความหมายและแนวคิดไว้เช่นเดิม10 

มเูรียล ซาวิลล์-ทรอยก์ (Muriel Saville-Troike) เป็นนักภาษาศาสตร์ท่ีเสนอแนวคิด

เร่ืองชาติพันธุ์วรรณนาแห่งส่ือสาร โดยนําเอาแนวคิดของไฮมส์ (Hymes) มาปรับใช้ในปี 1982    

ซาวิลล์-ทรอยก์ (Saville-Troike) เสนอแนวคิดของเขาไว้ในหนังสือเร่ือง “The Ethnography of 

Communication” โดยแบ่งหน่วยท่ีใช้ในการส่ือสารออกเป็น 3 หน่วย คือ สถานการณ์ส่ือสาร 

(Communicative Situation) เหตกุารณ์ส่ือสาร (Communicative Event) และวจันกรรมส่ือสาร 

(Communicative Act) ทัง้ 3 หน่วยนีเ้ขาถือวา่ เหตกุารณ์ส่ือสารเป็นหน่วยท่ีสําคญัท่ีสดุ และเป็น

หัวใจของการวิเคราะห์ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร กล่าวคือ สถานการณ์ส่ือสาร 1 

สถานการณ์  ประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารหลายเหตุการณ์  แต่ละเหตุการณ์ ส่ือสาร

ประกอบด้วยวจันกรรมส่ือสารหลายวจันกรรม 

ซาวิลล์-ทรอยก์ (Saville-Troike) เสนอว่า ในเหตุการณ์ส่ือสาร 1 เหตุการณ์นัน้ มี

องค์ประกอบท่ีจะนํามาวิเคราะห์ทัง้หมด 10 ประการ ซึ่งอมรา ประสิทธิ ์ รัฐสินธุ์ แปลไว้ ดงันี ้

1. ชนิดของเหตกุารณ์ (Genre/Type of Event) เช่น เร่ืองตลก เร่ืองเล่า การบรรยาย

ทางวิชาการ การทกัทาย การสนทนา เป็นต้น  

2. หวัข้อ (Topic) หรือจดุเน้นของการส่ือสารท่ีวิเคราะห์ 

3. วัต ถุป ระสงค์  ห รือห น้า ท่ี  ( Purpose/Function)  คือ  จุดมุ่ งหมายหลัก ใ น              

การปฏิสมัพนัธ์ของผู้ ร่วมสนทนาแตล่ะคน 

4. กาลเทศะ หรือเวลา-สถานท่ี (Setting) ซึ่งรวมถึงเวลาของวัน ฤดูของปี สถานท่ี

ส่ือสาร และแง่มมุตา่งๆ ทางกายภาพของสถานการณ์ เช่น ขนาดของห้อง การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ 

เป็นต้น 

5. ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ (Participants) ซึ่งรวมถึง อาย ุเพศ ชาติพนัธุ์ ฐานะทางสงัคม ฯลฯ 

คําถามเก่ียวกบัองค์ประกอบคือ ใครมีสว่นร่วมในเหตกุารณ์ 

                                                             
9  อมรา ประสิทธิ ์ รัฐสินธุ์, ภาษาศาสตร์สงัคม, 181. 
10 เร่ืองเดียวกนั, 181-182. 
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6. รูปแบบการส่ือสาร (Message Form) องค์ประกอบนีเ้หมือนกับ Instrumentalities 

(เคร่ืองมือ) ของไฮมส์ (Hymes) รวมถึงการใช้เสียง (vocal) และไม่ใช้เสียง (non-vocal) และ

ลกัษณะของรหัสท่ีใช้ เช่น ใช้วจันภาษา หรืออวัจนภาษา ซึ่งได้แก่ ภาษาท่าทาง การใช้สายตา 

รูปภาพ การ์ตนู ฯลฯ 

7. เนื อ้หาการส่ือสาร (Message Content) ผู้ วิ เคราะห์ควรตัง้คําถามว่า  เ ป็น          

การส่ือสารเก่ียวกบัอะไร ประเดน็สําคญัได้แก่อะไรบ้าง เป็นต้น 

8. การลําดบัวจันกรรม (Act Sequence)  หมายถึง การเรียงลําดบัวจันกรรมส่ือสาร 

ซึ่งจะเข้มงวดมากในเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเป็นพิธีกรรม เช่น การอําลา การอวยพร การแสดง     

ความเสียใจ แตจ่ะถกูจํากดัน้อยลงในการสนทนา การบรรยาย  

9. กฎการปฏิสมัพันธ์ (Rules of Interaction) ได้แก่ การอธิบายกฎของการใช้ภาษา

พดูและคําพดู ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้กบัเหตกุารณ์ส่ือสาร กฎเช่นนีเ้ป็นตวักําหนดพฤติกรรมวา่ควร

จะแสดงออกอย่างไร และเกิดจากค่านิยมของชุมชนภาษาแต่ละชุมชน ซึ่งกฎเหล่านีอ้าจเห็นได้

จากคําพงัเพย สภุาษิต และกฎหมายของชมุชนนัน้ๆ 

10. บรรทดัฐานของการตีความ (Norms of Interpretation) รวมถึงความรู้ทัว่ไปท่ีมีอยู่

ร่วมกัน ข้อสมมติฐานทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง ความเข้าใจร่วมกันของชุมชนภาษานัน้ๆ     

บรรทัดฐานของการตีความนีส้ร้างขึน้จากมาตรฐานของความเข้าใจของสมาชิกในชุมชนภาษา

ร่วมกนั11 

 

1.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาภาษาตามแนวชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร 

จากการสํารวจข้อมูลงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการศึกษาภาษาตามแนวชาติพันธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสาร พบวา่มีผู้สนใจศกึษาวิจยัการใช้ภาษาตามแนวคิดนี ้4 คน ได้แก่ สดุาดวง 

เกิดโมฬี  พิกลุกานต์ รุจิราภา ปอรรัชม์ ยอดเณร และณิศณัชชา เหล่าตระกูล ซึ่งสามารถสรุปผล

การศกึษาได้ดงันี ้

 

สดุาดวง เกิดโมฬี ศกึษาเร่ือง การปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ผู้แทนราษฎรตามแนวชาติพันธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสาร: กรณีศกึษาผู้สมคัรพรรคพลงัธรรม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้าง

ของสถานการณ์ส่ือสารการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ว่าประกอบด้วยเหตกุารณ์ส่ือสารอะไรบ้าง 

                                                             
11 เร่ืองเดียวกนั, 185-186. 
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และเรียงลําดบัอย่างไร รวมทัง้พรรณนารูปแบบและองค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารต่างๆ ใน

การปราศรัยหาเสียงบนเวที และเพ่ือวิเคราะห์วจันลีลาของภาษาในการปราศรัย หาเสียงเลือกตัง้  

ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์การส่ือสารการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้บนเวที 

ประกอบด้วยเหตกุารณ์ส่ือสารทัง้หมด 17 เหตกุารณ์ แตล่ะเหตกุารณ์ส่ือสารพบวา่ มีองค์ประกอบ

ของเหตกุารณ์ส่ือสารครบทัง้ 10 องค์ประกอบ โดยพบว่า องค์ประกอบด้านชนิดของเหตกุารณ์   

หวัเร่ือง วตัถปุระสงค์ เนือ้หาการส่ือสาร การลําดบัวจันกรรม เป็นองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

ของแตล่ะเหตกุารณ์ ในขณะท่ีองค์ประกอบด้านรูปแบบการส่ือสาร กฎการปฏิสมัพนัธ์ และบรรทดั

ฐานการตีความนัน้ เป็นองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั 

จากเหตกุารณ์ส่ือสารทัง้หมด 17 เหตกุารณ์ สามารถแบ่งชนิดของเหตุการณ์เป็น 4 

ชนิด ได้แก่ การกลา่วเปิด การแนะนําตวั การปราศรัย และการสรุป หวัข้อสําคญัของเหตกุารณ์คือ     

ภูมิหลังของพรรค ภูมิหลังของผู้พูด แนวนโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ของพรรค มี

วตัถปุระสงค์สําคญัคือ แถลงนโยบายการพฒันาประเทศด้านต่างๆ ของพรรค เวลา-สถานท่ี เป็น

องค์ประกอบท่ีคงท่ี ไมมี่การแปรไปตามเหตกุารณ์ส่ือสาร ผู้ ร่วมเหตกุารณ์แบ่งเป็น 2 กลุม่ใหญ่ คือ 

กลุ่มผู้พูด และผู้ ฟัง ผู้ปราศรัยใช้ภาษาไทยกรุงเทพ และใช้ท่าทางประกอบตลอดเวลา เนือ้หามี

ความต่อเน่ือง และสัมพันธ์กับหัวข้อท่ีปราศรัย ในการปราศรัยปรากฏวัจนกรรมทัง้หมด 14          

วจันกรรม ได้แก่ วจันกรรมทักทาย แจ้งให้ทราบ เล่าความ อธิบาย เรียกขาน ขอร้อง แนะนําตัว 

เสนอตัวทํางาน ยืนยัน สญัญา คิดเห็น ยกตวัอย่าง ขอบคณุ และสรุป โดยพบว่า วัจนกรรมท่ี

ปรากฏในทกุเหตกุารณ์คือ วจันกรรมอธิบาย จากการวิเคราะห์ข้อมลูด้านกฎปฏิสมัพันธ์ และด้าน

บรรทัดฐานการตีความ สะท้อนให้เห็นว่า สังคมไทยยกย่องผู้ มีตําแหน่งและฐานะ นับถือ        

ความอาวโุส ไมช่อบความขดัแย้ง และสร้างความสนิทสนมโดยใช้คําเรียกญาติ  

ด้านวจันลีลา พบว่า ผู้พูดมีการใช้กลวิธีการซํา้คํามากท่ีสดุ รองลงมาคือ การใช้คํา

สมัผสัคล้องจอง ซึ่งเป็นกลวิธีท่ีใช้โน้มน้าว ชกัจงูใจให้ผู้ ฟังสนใจ หรือเช่ือในคําปราศรัยของตน มี

ลกัษณะคล้ายกบัภาษาท่ีใช้ในการโฆษณา12 

 

พิกุลกานต์ รุจิราภา ศึกษาเร่ือง การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ: การศึกษาแนว   

ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารการแสดง      

พระธรรมเทศนาทางวิทยุ ว่าประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารอะไรบ้าง พร้อมทัง้วิเคราะห์และ

                                                             
12 สดุาดวง เกิดโมฬี, “การศึกษาการปราศรัยหาเสียงเลือกตัง้ผู้แทนราษฎรตามแนว

ชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร: กรณีศกึษาผู้สมคัรพรรคพลงัธรรม”, 2537.  

   ส
ำนกัหอ
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พรรณนารูปแบบและองค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารต่างๆ ในการแสดงพระธรรมเทศนาทาง

วิทย ุ 

ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ส่ือสารการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุนัน้ 

ประกอบด้วยเหตกุารณ์ส่ือสาร 15 เหตกุารณ์ เกิดเป็นลําดบัเรียงกันแบบตายตวั ดงันี ้การกล่าว

เปิดการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทย ุการประกาศอโุบสถ การอาราธนาอโุบสถศีล การกล่าวคํา

นมสัการโดยพุทธศาสนิกชน การถึงสรณคมน์ การสมาทานอโุบสถศีล การบอกอานิสงส์ของศีล 

การอาราธนาธรรม การกล่าวคํานมสัการโดยพระภิกษุองค์เทศน์ การกล่าวบทอุเทศการเทศน์ 

การกลา่วคําอนโุมทนา การกลา่วคําสาธกุาร การประกาศตนเป็นอบุาสกอบุาสิกา และการกล่าว

ปิดการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ ในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารพบว่า มีองค์ประกอบของ

เหตกุารณ์ส่ือสารครบทัง้ 10 ประการ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทัง้ 10 ประการพบวา่ การแสดง

พระธรรมเทศนาทางวิทยเุป็นเหตกุารณ์ชนิดพิธีกรรมอย่างหนึ่ง เน่ืองจากมีการกําหนดการเรียงลําดบั

เหตกุารณ์ส่ือสาร และวจันกรรมส่ือสารในแตล่ะเหตกุารณ์ส่ือสาร กฎการสลบัภาษา เวลา-สถานท่ี 

รูปแบบภาษาท่ีใช้ ตลอดจนจํานวน และบทบาทของผู้ ร่วมเหตกุารณ์ในสถานการณ์ส่ือสารนีอ้ย่าง

เป็นระบบชดัเจน มีความแน่นอนตายตวั  

จากการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ส่ือสารท่ีสําคัญท่ีสุดในสถานการณ์ส่ือสารคือ 

เหตกุารณ์ส่ือสารการเทศน์ เพราะเป็นเหตกุารณ์ท่ีซบัซ้อนและปรากฏวจันกรรมส่ือสารมากถึง 20 

วจันกรรม โดยวจันกรรมท่ีจัดเป็นโครงสร้างหลกัของเหตกุารณ์ส่ือสารนีก้็คือ วจันกรรมการเร่ิม  

การอธิบาย และการจบ เรียงกันตามลําดบั จากการวิเคราะห์ข้อมลูด้านกฎปฏิสมัพันธ์และด้าน

บรรทดัฐานการตีความสะท้อนให้เห็นวา่ คนในสงัคมไทยมีคา่นิยมในการทําบญุ รักษาศีล และฟัง

ธรรมในวนัพระ13 

 

ปอรรัชม์ ยอดเณร ศึกษาเร่ือง ปฏิสมัพันธ์ของพิธีกรและวิทยากรรายการสขุภาพทาง

โทรทัศน์ในเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการกําหนด

ประเด็นการนําเสนอรายการ “พลิกฟื้นสขุภาพคนเมือง” และรายการ “วาไรตี ้พลิกฟื้นสขุภาพ” 

เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพิธีกรและวิทยากรในการนําเสนอผา่นส่ือโทรทัศน์ รวมทัง้

เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติของผู้ รับสารท่ีมีต่อการชมรายการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรและ

วิทยากร  

                                                             
13 พิกลุกานต์ รุจิราภา, “การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ: การศึกษาแนวชาติพันธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสาร”, 2537. 

   ส
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ผลการศึกษาพบว่า รายการพลิกฟื้นสุขภาพคนเมืองจะมีการกําหนดประเด็นใน      

การนําเสนอโดยมุง่เน้นเร่ืองโรคท่ีเก่ียวกบัอวยัวะเฉพาะสว่นมากท่ีสดุ ส่วนรายการวาไรตีพ้ลิกฟื้น

สขุภาพจะเน้นการนําเสนอในเร่ืองการดแูลสขุภาพทั่วๆ ไป โดยทัง้สองรายการเน้นแนวคิดเร่ือง

ระบบการแพทย์สมยัใหมแ่ละการพ่ึงสถาบนัแพทย์ 

รายการพลิกฟื้นสุขภาพคนเมืองแบ่งสถานการณ์ย่อยได้  5 สถานการณ์  คือ 

สถานการณ์ส่ือสารช่วงเปิดรายการ ช่วงรอบรู้รอบเมือง ช่วงสขุภาพคนเมือง ช่วงปฏิทินสขุภาพ 

และช่วงปิดรายการ สว่นรายการวาไรตีพ้ลิกฟืน้สขุภาพ แบ่งเป็นสถานการณ์ย่อยได้ 6 สถานการณ์ 

คือ สถานการณ์ส่ือสารช่วงเปิดรายการ ช่วงคยุกนัยามเช้า ช่วงสวสัดีคณุหมอ ช่วงขา่วสขุภาพ ช่วง

สขุภาพครอบครัว และช่วงปิดรายการ โดยเลือกศกึษาสถานการณ์ส่ือสารช่วงรอบรู้รอบเมือง และ

ช่วงคยุกนัยามเช้า พบวา่ ทัง้ 2 สถานการณ์สามารถแบ่งเหตกุารณ์ส่ือสารได้ 4 ช่วงเหมือนกันคือ 

เหตกุารณ์ส่ือสารการกลา่วเปิดช่วง การแนะนําวิทยากร การถามตอบ และการกล่าวปิดช่วง โดย

ปรากฏวจันกรรมส่ือสารทัง้หมด 12 วจันกรรม ได้แก่ วจันกรรมเกร่ินนํา แนะนําวิทยากร ทักทาย 

เรียกขาน แจ้งให้ทราบ เลา่ความ อธิบาย ยํา้เตือน สัง่การ อ้างอิง ขอบคณุ และเชิญชวน    

ทศันคติของผู้ชมท่ีมีตอ่รายการคือ ต้องการให้รายการสขุภาพทางโทรทัศน์มีทัง้สาระ

และความสนกุสนานผสมกนั ด้านผู้ชม จะเช่ือในส่ิงท่ีแพทย์พูดมากกว่าวิทยากรทั่วไป และยังคง

ต้องการให้รูปแบบรายการเป็นการสมัภาษณ์โดยมีพิธีกรเป็นตวัแทนของผู้ชมในการขอความรู้จาก

วิทยากร14   

 

ณิศณชัชา เหลา่ตระกลู ศกึษาเร่ือง สถานการณ์ส่ือสารการสืบพยานคดีอาญาในศาล

ไทยตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างของ

สถานการณ์ส่ือสารการสืบพยาน และเพ่ือพรรณนาองค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารต่างๆ ใน

สถานการณ์ส่ือสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทย 

ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ส่ือสาร การสืบพยานคดีอาญา ประกอบด้วย

เหตกุารณ์ส่ือสารทัง้หมด 8 เหตกุารณ์ โดยแบ่งเหตกุารณ์ตามวตัถปุระสงค์ และลําดบัการปรากฏ

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 บทนําของการสืบพยาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารการเปิด    

การสืบพยาน การสาบานตน และการถามข้อมลูส่วนตวัพยาน ส่วนท่ี 2 เนือ้หาของการสืบพยาน 

                                                             
14 ปอรรัชม์ ยอดเณร, “การศกึษาปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพิธีกรและวิทยากรรายการสขุภาพ

ทางโทรทศัน์ในเชิงชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา

วาทวิทยาและส่ือสารการแสดง บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

ประกอบด้วยเหตกุารณ์ส่ือสารการซกัถาม การถามค้าน และการถามติง และสว่นท่ี 3 บทสรุปของ

การสืบพยาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารการอ่านคําเบิกความ และการปิดการสืบพยาน 

ตามลําดบั  

นอกจากนีพ้บวา่ ในแตล่ะเหตกุารณ์ส่ือสารมีองค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารครบทัง้ 

10 ประการ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะตายตวั ได้แก่ องค์ประกอบด้านเวลา-

สถานท่ี ผู้ ร่วมเหตุการณ์ รูปแบบการสื่อสาร กฎการปฏิสัมพันธ์ และบรรทัดฐานการตีความ 

เน่ืองจากมีลกัษณะใกล้เคียงกนัในทกุเหตกุารณ์ ยกเว้นองค์ประกอบด้านเวลา-สถานท่ี และผู้ ร่วม

เหตกุารณ์ท่ีไมมี่ความต่างในทุกเหตกุารณ์ส่ือสาร และองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ได้แก่ 

องค์ประกอบด้านชนิดของเหตกุารณ์ หวัข้อ วตัถปุระสงค์ เนือ้หาการสื่อสาร และลําดบัวจันกรรม 

องค์ประกอบเหลา่นีจ้ะแตกตา่งกนัออกไปตามแตล่ะเหตกุารณ์ส่ือสาร  

ในเหตกุารณ์ส่ือสารพบชนิดของเหตกุารณ์ทัง้หมด 5 ชนิด ได้แก่ การเปิด การสาบาน 

การถามตอบ การสรุป และการปิด หัวข้อหลกั คือ การหาความจริงจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เป็น  

คดีความ วตัถปุระสงค์หลกัคือ เพ่ือให้ได้รายละเอียดของข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้เป็นคดีความจากฝ่าย

โจทก์และจําเลยสําหรับการพิจารณาตดัสินคดีความ เนือ้หาหลกัของการส่ือสารคือ การถามตอบ

เก่ียวกับรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้  โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ศัพท์กฎหมาย และ     

อวจันภาษาตา่งๆ ประกอบการสื่อสาร ในการส่ือสารปรากฏวจันกรรมจํานวน 17 วจันกรรม ได้แก่ 

การสัง่ แสดงความเคารพ สาบาน อ้างอิง ถาม ตอบ เล่าความ อธิบาย แย้ง เน้นยํา้ เตือน ตดับท 

แจ้งให้ทราบ ขออนญุาต ขอร้อง ตอบรับ และขอบคณุ ซึ่งเกิดสลบักนัได้ และพบวา่วจันกรรมท่ีเด่น

ท่ีสดุในการส่ือสารคือ วจันกรรมแสดงความเคารพ ซึ่งสอดคล้องกับกฎการปฏิสมัพันธ์ท่ีพบ ได้แก่ 

กฎทางพิธีกรรม และกฎในการกล่าวข้อความถามตอบของผู้ ร่วมเหตุการณ์ ซึ่งเม่ือนํากฎ          

การปฏิสมัพนัธ์ดงักลา่วมาตีความบรรทดัฐาน พบวา่ คนในสงัคมไทยให้ความสําคญักบัสถานภาพ

ทางสงัคมเป็นอย่างมาก15 

 

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงลิเก 

จากการสํารวจข้อมลูงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงลิเก พบว่ามีผู้สนใจศึกษาและ

วิจัยเ ก่ียวกับการแสดงลิเกไว้อย่างกว้างขวางทัง้ ด้านประวัติความเป็นมา  พัฒนาการ 

                                                             
15 ณิศณชัชา เหลา่ตระกลู, “สถานการณ์ส่ือสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทยตาม

แนวชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร”, 2549. 

   ส
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ลกัษณะเฉพาะ ภาษาท่ีใช้ร้องแสดง รวมถึงรูปแบบการปรับตัว และบทบาทของลิเกในสังคม

ปัจจบุนั สรุปได้ดงันี ้

 

สุภางค์ หิรัญบูรณะ ศึกษาเร่ือง ภาษาในวรรณกรรมชาวบ้าน (ภาษาในลิเก) มี

วตัถุประสงค์เพ่ือมุ่งวิเคราะห์ภาษาในลิเก ซึ่งจะวิเคราะห์ภาษาลิเกในฐานะท่ีเป็นวรรณกรรม

ชาวบ้าน ไมใ่ช่วรรณกรรมพืน้บ้าน เพราะลิเกเกิดจากความต้องการของชาวบ้านท่ีจะมีละครท่ีเป็น

ของตน ดงันัน้ลิเกจึงเป็นสมบัติของสามญัชนโดยส่วนรวมทั่วๆ ไป ไม่ได้เป็นของชนในท้องถ่ิน

หนึ่งๆ เท่านัน้ 

ผลการศกึษาพบวา่ สามารถแบ่งแนวทางในการศึกษาภาษาลิเกเป็น 2 ด้านใหญ่ คือ 

ชนิดของภาษา และลกัษณะของภาษา  

ด้านชนิดของภาษา เน่ืองจากลิเกเป็นวรรณกรรมในรูปของละคร จึงสามารถจําแนก

ชนิดของภาษาลิเกเป็นชนิดต่างๆ ได้หลายประเภท ดงันี  ้แบ่งตามลักษณะการละคร แบ่งได้ 4 

ประเภท คือ ภาษาพดู ภาษาร้อง ภาษาดนตรี และภาษารํา แบ่งตามลําดบัชัน้ แบ่งได้ 2 ประเภท 

คือ ภาษาราชาศัพท์ และภาษาสามัญชน แบ่งตามภาษาท่ีใช้ส่ือความ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

ภาษาไทยกลาง และภาษาต่างด้าว เช่น ภาษาแขก ภาษาทมิฬ เป็นต้น ด้านลกัษณะของภาษา 

พบวา่ ภาษาลิเกมีลกัษณะดงันี ้1.สอนศีลธรรมจรรยา เน่ืองจากเนือ้เร่ืองท่ีนํามาแสดงส่วนมาก

นํามาจากชาดก 2.เจ้าบทเจ้ากลอน ซึ่งสอดคล้องกับนิสัยเจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทย 3.ใช้คํา

เปรียบเทียบ เพ่ือให้ผู้ ฟังเห็นภาพและมีอารมณ์ร่วมไปกับเร่ืองท่ีกําลังแสดง 4.เสียดสีและ

วิพากษ์วิจารณ์ พบทัง้ด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่

เหตกุารณ์ทั่วไป มกัปรากฏในรูป “แฝง” หรือ “ไม่เป็นทางการ” ทัง้นีเ้ป็นเพราะลิเกเป็นละครท่ีมี

รูปแบบ “เปิด” ผู้แสดงจะร้องวา่อะไรก็ได้ขอแต่ให้วกกลบัมาเข้าเร่ืองท่ีเล่นอยู่นัน้ได้ 5.ตลกขบขนั 

มกัพบในบทเจรจามากกวา่บทร้อง สว่นมากเป็นภาษาในลกัษณะสองแง่สองง่าม และพบในบทตวั

พลๆ เช่น เสนา มากกว่าบทตวัเอก 6.ไหวพริบปฏิภาณ โดยเฉพาะการด้นกลอนสดซึ่งถือว่าเป็น

เสน่ห์เฉพาะของลิเก และ  7.หลกัภาษา ลิเกมีธรรมชาติของภาษา คือ มกัออกเสียงและเขียนสะกด

คําไม่ถูกต้องตามหลักภาษา โดยสันนิษฐานเร่ืองการเขียนผิดว่า อาจเป็นเพราะผู้แสดงลิเกมี

ความรู้น้อยก็เป็นได้16 

 

                                                             
16 สุภางค์ หิรัญบูรณะ, “ภาษาในวรรณกรรมชาวบ้าน.(ภาษาในลิเก),” วารสาร

ธรรมศาสตร์ 7, 2 (ตลุาคม 2520): 2-13. 
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สรุพล วิรุฬห์รักษ์ ศกึษาเร่ือง “ลิเก” มีสาระสําคญัว่า พ.ศ. 2423 ปรากฏหลกัฐานเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรท่ีกลา่วถึงลิเกเป็นครัง้แรก ลิเกพฒันามาจากดจิเก ซึ่งเป็นการแสดงเพ่ือศาสนา 

มาเป็นการแสดงมหรสพเพ่ือความบนัเทิง เร่ิมจากลิเกบนัตนปนรํามะนา แล้วมาผสมกับลกูบทปน

ป่ีพาทย์ และสิบสองภาษา จากนัน้เอนเข้าหาแบบแผนละครรํา แตลิ่เกเป็นศิลปศาสตร์ท่ีมีอิสระ จึง

มีผู้ประดิษฐ์ลิเกให้เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั พระยาเพชรปาณีคิดให้ลิเกแตง่กายหรูหราแข่งกับ

ละครรํา หมอ่มสภุาพทําให้ลิเกรําตามแบบแผนละครรํา นายดอกดิน เสือสง่า คิดเพลงรานิเกลิงอนั

เป็นสญัลกัษณ์ของลิเกขึน้ใหม่แทนเพลงหงษ์ทองของเดิม นายหอมหวล นาคศิริ ดดัแปลงเพลง  

รานิเกลิงให้ใช้ในโอกาสต่างๆ ได้มากกว่าเกีย้วพาราสีและด้นให้ยาว ทําให้เกิด ความไพเราะขึน้ 

พร้อมทัง้คิดเลน่ให้ทนัใจ ใสบ่ทเจรจามากกวา่ร้อง เสือ้ผ้าก็ทําตามรสนิยมของ  คนดรุู่นใหม่ ด้วย

ความท่ีลิเกต้องพึ่งตนเอง และทําให้คนดตูิดใจ จึงมีการนําเอาส่ิงแปลกใหม ่มาเสนอผู้ชมให้ตื่นตา 

และติดตาม ลิเกจึงปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการแสดงให้ทันสมยัตลอดเวลา เพ่ือความอยู่รอด 

เช่น การนําเพลงลกูทุ่งเข้ามาประยุกต์ในการแสดงลิเก นอกจากนีลิ้เกยังมีอิทธิพลต่อการแสดง

พืน้เมืองในภาคอ่ืนๆ เห็นได้ใน ลิเกลาว หมอลําเพลิน ลิเกเขมร และโนราฯ นับว่าลิเกเป็นศิลปะ

ของสามัญชนท่ีมีอายุยืนนาน มีอิทธิพลต่อการแสดงพืน้เมืองในภาคต่างๆ และดํารงไว้ซึ่ง

เอกลกัษณ์ของไทยด้านนาฏศิลป์และดริุยางค์ เม่ือการละครเป็นการสะท้อนความคิดและรสนิยม

ของผู้ เล่นและผู้ดูในสังคมหนึ่ง ลิเกก็ควรนับเป็นละครประเภทหนึ่งท่ีสะท้อนวัฒนธรรมของ

ประชาชนขัน้พืน้ฐานของสงัคมไทย แม้ไม่ประณีต แต่มีความจริงใจ ยากท่ีจะหาได้ในนาฏศิลป์   

ขัน้สงูของชาติ จึงไมค่วรท่ีจะดถูกูดแูคลน โดยปราศจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้17 

 

ผะอบ โปษะกฤษณะ และสวุรรณี อดุมผล ศกึษาเร่ือง วรรณกรรมประกอบการเลน่ลิเก 

มีสาระสําคญัว่า “ลิเก” ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “ย่ีเก” เป็นการละเล่นท่ีได้รับความนิยมในหมู่

ชาวบ้านมาแตส่มยัรัชกาลท่ี 5 และสืบเน่ืองมาจนปัจจบุนั และอาจจะยืนยงตอ่ไปอีกนาน เพราะมี

การปรับปรุงทัง้เนือ้เร่ืองและภาษาให้เหมาะสมกบัสมยันิยม แต่ก็ยังคงรักษาเอกลกัษณ์ของตนไว้

ดงัท่ีผู้แสดงคนหนึ่งช่ือ รุ่ง เรไร ซึ่งเลน่ลิเกตัง้แต ่5 ขวบ ได้ให้ความเห็นวา่ “อาชีพลิเกจะยืนยงตอ่ไป

อีกนานเท่านาน…เพราะเข้าใจง่าย พดูภาษาอย่างเดียวกบัชาวบ้าน” อีกตอนหนึ่งเลา่ถึงการแปลง

เนือ้เร่ืองวา่ “สมยันีเ้ร่ืองจักรๆ วงศ์ๆ เปล่ียนเป็นเร่ืองสมยัใหม่อย่างหัวอกตํารวจชายแดน ได้เค้า

ของใครมาก็พอกพนูให้เป็นเร่ืองยาวเอาเอง เค้าโครงอย่างจนัทโครบของโบราณก็ใช้ได้ แทนท่ีจะให้

พระเอกออกป่าไปเรียนศิลปศาสตร์กบัฤๅษี ก็แปลงให้พระเอกไปเรียนเมืองนอก…” ลิเกได้ขยายวง

                                                             
17 สรุพล วิรุฬห์รักษ์, ลิเก, 2522. 
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กว้างออกไปสูบ่คุคลทกุระดบัชัน้ด้วยการรักษาลกัษณะและเอกลกัษณ์ของไทยหลายอย่าง แต่ลิเก

ก็ยงัมีหลายระดบั แตล่ะระดบัควรจะได้รับการสนบัสนนุ การปรับปรุงตามความเหมาะสม  

ลิเกอาจเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารชนิดหนึ่งท่ีมีอิทธิพลมากในปัจจุบัน เช่น เร่ือง    

การวางแผนครอบครัว การเลือกตัง้ แตเ่คร่ืองมือส่ือสารทกุอย่างย่อมใช้ได้ผลดีทัง้ในทางบวกและ

ทางลบ จึงต้องระมดัระวงั เช่น การใช้ลิเกเพ่ือการโฆษณา เพราะลิเกเป็นส่ือสําคญัท่ีซอกซอนไป

ทกุหนทกุแห่งทัว่ประเทศ18 

 

ภทัรวรรณ ยงค์ชยั ศกึษาเร่ือง แม่ยก: การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างผู้แสดงลิเกกับ

คนดเูปรียบเทียบกรุงเทพมหานครกบัพิษณุโลก มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการเกิดแม่ยกใน

สภาพสงัคมของกรุงเทพมหานคร และปัจจยัการเกิดแมย่กในสภาพสงัคมจงัหวดัพิษณโุลก รวมถึง

เปรียบเทียบปัจจยัการเกิดแมย่กพิศวาสในกรุงเทพมหานครกบัแมย่กอปุถมัภ์ในพิษณโุลก 

ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัการเกิดแมย่กในกรุงเทพมหานครคือ แมย่กมีปัญหาในด้าน

ตา่งๆ จึงหาทางออกโดยการมาดลิูเกเพ่ือความบันเทิงและเน่ืองจากปัญหาชีวิตส่วนตวั ประกอบ

กับมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมั่นคง จึงนําไปสู่การสนับสนุนผู้ แสดงลิเกโดยมีเง่ือนไขคือ การมี

เพศสมัพนัธ์ จึงเรียกแมย่กลกัษณะนีว้า่ แมย่กพิศวาส สว่นปัจจยัการเกิดแมย่กในจงัหวดัพิษณโุลก

คือ สภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อมมีความอบอุ่นอยู่ในสงัคมระบบอปุถัมภ์ เม่ือไปดลิูเกก็จะ

ให้ความช่วยเหลือในลกัษณะท่ีเป็นเหมือนแม่บุญธรรม ไม่มีเร่ืองความสัมพันธ์ทางเพศเข้ามา

เก่ียวข้อง จึงเรียกแมย่กลกัษณะนีว้า่ แมย่กอปุถมัภ์ และเม่ือนําผลการศกึษามาเปรียบเทียบปัจจยั

การเกิดแม่ยกพิศวาสในกรุงเทพมหานครกับแม่ยกอุปถัมภ์ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่ามี         

ความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ดังนี  ้ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว คือ แม่ยกพิศวาสขาด     

ความอบอุ่นในครอบครัว ส่วนแม่ยกอุปถัมภ์มีความอบอุ่นในครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ แม่ยก

พิศวาสมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คง รายได้สงู ส่วนแม่ยกอปุถัมภ์มีรายได้ตํ่า ด้านสงัคมท่ีอาศยั 

แม่ยกพิศวาสอยู่ในสงัคมเมืองขนาดใหญ่ แม่ยกอุปถัมภ์อยู่ในสงัคมเมืองขนาดเล็ก ด้านอิสระ

                                                             
18 ผะอบ โปษะกฤษณะ และสุวรรณี  อุดมผล, วรรณกรรมประกอบการเล่นลิเก 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2523). 
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ความสัมพันธ์ทางเพศ แม่ยกพิศวาสมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ แสดงลิเกทุกคน แต่แม่ยก

อปุถมัภ์ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางเพศกบัผู้แสดงลิเก19  

 

สุริยา สมุทรคุปต์, พัฒนา กิติอาษา และศิลปกิจ ตี่ขันติกุล ศึกษาเร่ือง แต่งองค์

ทรงเคร่ือง: “ลิเก” ในวฒันธรรมประชาไทย (Like in Thai Popular Culture) มีวตัถุประสงค์เพ่ือ

อธิบายความหมายและความสําคญัของศิลปะการแสดง “ลิเก” ในกระแสวฒันธรรมประชาไทย

สมัยใหม่ เพ่ือวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของลิเกไทย โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อ

ศิลปะการแสดงแขนงนี ้เพ่ือนําเสนอข้อวิเคราะห์เก่ียวประวตัิศาสตร์และพฒันาการของ “คณะลิเก

โคราช” ในปริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมวฒันธรรมของเมืองนครราชสีมา 

เพ่ือวิเคราะห์หาความหมายและความสําคญัของร่างกายและกิจกรรมพืน้ฐานทางร่างกาย ซึ่ง

ปรากฏอยู่ในบริบทการแสดงของคณะลิเกโคราชสมยัใหม ่

ผลการศกึษาพบว่า ลิเกโคราชเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมประชา (popular culture) 

หรือกระแสวฒันธรรมใหม่ท่ีไม่ใช่ทัง้วฒันธรรมพืน้บ้าน (วฒันธรรมราษฎร์) หรือวฒันธรรมราช

สํานกั ประกอบด้วยคณุลกัษณะสําคญั 6 ประการคือ 1.เป็นศิลปะการแสดงท่ีมีจดุกําเนิดอยู่ในวิถี

ชีวิตของคนธรรมดาสามญัท่ีเรียกว่า “ประชาชน” 2.ไม่ใช่ศิลปะการแสดงของชนชัน้ผู้ นํา 3.เป็น

ศิลปะการแสดงท่ีเน้นปฏิสัมพันธ์โดยแสดงกับผู้ ชม มีการปรับตัวต่อความต้องการของผู้ ชม

ตลอดเวลา จะไม่ฝืนกระแสความนิยมของคนดู เป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์เชิง

อปุถัมภ์ระหว่างแม่ยกกับลิเกท่ีซับซ้อนขึน้ 4.เป็นศิลปะการแสดงท่ีมุ่งหารายได้ เป็นศิลปะเชิง

พาณิชย์ในธรุกิจบนัเทิง 5.เป็นศิลปะการแสดงท่ีนําเสนอความเป็นจริงในเชิงโลกียะของมนษุย์และ

โลก ความจริงทางโลกียะเกิดจากการจําลองและล้อเลียนความดิบอจุาดอนัเน่ืองมาจากกิจกรรม

ทางกายพืน้ฐานของมนุษย์ และ6.ลิเก และศิลปะการแสดงในวฒันธรรมประชาอ่ืนๆ มีนัยของ   

การประท้วง ล้อเลียน และเสียดสีชีวิตและโครงสร้างทางสังคมแฝงอยู่ ศิลปะการแสดงใน

วฒันธรรมประชาส่ือความเป็นจริงท่ีวา่ มนษุย์ทกุคนต่างก็มีกิเลสตณัหาเหมือนกัน ไม่ว่าเจ้า ไพร่ 

                                                             
19 ภัทรวรรณ ยงค์ชัย, “แม่ยก: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงลิเกกับคนดู

เปรียบเทียบกรุงเทพมหานคร กบั พิษณโุลก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยคดี

ศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร, 2540). 
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หรือเสนาตา่งก็ดิน้รนต่อสู้ เพ่ืออํานาจและผลประโยชน์ของตนทัง้นัน้ และท้ายท่ีสดุทุกชีวิตก็เดิน

ไปสูจ่ดุจบท่ีปลายทางเดียวกนั20 

  

เฉิดฉันท์ ดอกแก้ว ศึกษาเร่ือง วิเคราะห์เนือ้หาของลิเกลูกบท มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

วิเคราะห์รูปแบบและลีลาของลิเกลกูบท วิเคราะห์การใช้ภาษา และวิเคราะห์เนือ้หาท่ีสะท้อนให้

เห็นภาพสงัคมไทย  

ผลการศึกษาพบว่า บทลิเกลกูบทมีการใช้ภาษาตามรูปแบบฉันทลกัษณ์แบบกลอน

พืน้บ้านทัว่ไป คอืสว่นใหญ่จะถกูต้องตามหลกัฉันทลกัษณ์ของกลอนลิเก แต่ก็ไม่เคร่งสมัผสัมาก

นัก เน่ืองจากเป็นการแสดงสดบางครัง้จึงเลือกใช้คําท่ีเสียงใกล้เคียงกันมาแทน และบางบทก็มี

ลกัษณะเป็นกลอนหัวเดียว สําหรับการใช้ภาษาของลิเกลูกบทนัน้พบว่า ผู้แสดงลิเกเป็นผู้ ท่ีมี  

ความเช่ียวชาญในด้านการใช้ภาษา เห็นได้จากมีการเลือกใช้คํา และสํานวนโวหารท่ีไพเราะ และ

เหมาะสมกบัเนือ้เร่ืองทําให้ผู้ชมเกิดจินตนาการตามได้ ส่วนเนือ้หาทางสงัคม พบว่า ลิเกลกูบทมี

เนือ้หาท่ีสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความเช่ือ

พบวา่ สะท้อนภาพสงัคมไทยทัง้ในอดีต และปัจจบุนัวา่ยงัคงมีความเช่ือเร่ืองพุทธศาสนา เทพเจ้า 

โชคลาง ฤกษ์ยามไม่เปล่ียนแปลง ด้านค่านิยม พบว่า สะท้อนภาพค่านิยมของสงัคมไทยว่ามี   

การเปล่ียนแปลงไปตามสมยันิยม ด้านการปกครอง พบวา่ สะท้อนภาพการเมืองการปกครองของ

ไทยตัง้แตอ่ดีตท่ีปกครองด้วยระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ จนถึงปัจจุบันท่ีปกครองโดยระบอบ

ประชาธิปไตย และด้านอาชีพ พบว่า สะท้อนภาพคนส่วนใหญ่ในสังคมชนบทประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ส่วนคนในเมืองนิยมประกอบอาชีพรับราชการ ทํางานบริษัท ค้าขาย และประกอบ

ธรุกิจ21 

 

รุ่งนภา ฉิมพุฒ ศึกษาเ ร่ือง  ลิเกในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา       

ความเป็นมา พฒันาการ บทบาทท่ีมีตอ่สงัคม ระบบการจดัการและรูปแบบการแสดงลิเกในจงัหวดั

พิษณโุลก 

                                                             
20 สุริยา สมุทรคุปต์, พัฒนา กิติอาษา และศิลปกิจ ตี่ขนัติกุล, แต่งองค์ทรงเคร่ือง: 

“ลิเก” ในวฒันธรรมประชาไทย (Like in Thai Popular Culture), 2541. 
21

 เฉิดฉันท์ ดอกแก้ว, “การวิเคราะห์เนือ้หาของลิเกลูกบท” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2543). 
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ผลการศกึษาพบวา่ ลิเกในจงัหวดัพิษณโุลกมีมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2470 จนถึงปัจจบุนั แบ่ง

ตามความนิยมได้ 8 ยคุ ได้แก่ยคุลิเกทรงเคร่ืองหมูบ้่านวดัตาล ยคุชายจริงหญิงแท้หมูบ้่านแสงดาว 

ยคุทองย้อย เสียงทอง ยคุเฉลิมชัย ลือชา ยุคศกัดิ ์ นรินทร์ดาวร้าย ยุคเทพบุตร เขีย้วเพชร จะเด็จ

น้อย ยคุลิเกชมุชนวดัท่ามะปราง และยุคบทบาทบริษัทแอ๊ดเทวดา ผู้แสดงลิเกแบ่งเป็น 2 ระดบั 

คือ เร่ิมฝึกหัด กับ มืออาชีพ อาชีพลิเกมีบทบาทต่อสงัคมในจังหวดัพิษณุโลก 8 ประการ ได้แก่     

1.เป็นเคร่ืองบนัเทิงใจ 2.เป็นอาชีพหลกั 3.สง่เสริมศิลปะการแสดงและศิลปิน 4.เป็นส่วนหนึ่งของ

พิธีกรรม เช่น การไหว้ครู หรือแก้บน 5.เป็นเคร่ืองมือในการส่ือข้อมลูข่าวสาร 6.ให้การศึกษาและ

ข้อคิดสอนใจ 7.สืบสานนิทานพืน้บ้าน และ8.เป็นส่ือในการปะทะสัมพันธ์ทางวฒันธรรม โดยมี 

การบริหารทีมงานแบ่งเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ คณะเดี่ยวกบัแบบผสมโรง ด้านรูปแบบการแสดง

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ลิเกงานหา เป็นการแสดงบนเวทีในงานต่างๆ และลิเกโทรทัศน์ เป็น      

การแสดงลิเกเพ่ือบันทึกเทปโทรทัศน์ ในรายการส่งเสริมศิลปินไทย ออกอากาศทางสทท .11 

พิษณโุลก22 

 

สกุญัญา สมไพบลูย์ ศกึษาเร่ือง สญันิยมในส่ือสารการแสดง “ลิเก” ยุคโลกาภิวฒัน์ มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฒันาการของลิเกช่วง พ.ศ. 2518-2543 เป็นช่วงท่ีพลงัเศรษฐกิจ การเมือง 

และวฒันธรรมพฒันาสูย่คุโลกาภิวฒัน์ และศกึษาภาษาการแสดงเฉพาะของลิเกท่ีสะท้อนออกมา

ในรูปของกลุม่สญัญะวา่เป็นอย่างไร ตลอดจนศกึษาถึงความต้องการในการดลิูเกของกลุม่ผู้ชมผู้ด ู

ผลการศกึษาพบวา่ ลิเกมีพฒันาการและการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยนําของเก่าท่ี

ยังคงเอกลักษณ์ของลิเก เช่น การร้องรานิเกลิง การแต่งกาย แต่งหน้าท่ีสวยงามและเนือ้เร่ือง

เก่ียวกับเจ้ามาผสมผสานกับความทันสมยัหรือกลยุทธ์ในการแสดงใหม่ๆ เพ่ือสร้างรายได้ เช่น  

การปรับปรุงเคร่ืองแตง่กายให้วิจิตรอลงัการมากขึน้ นําเพลงลกูทุ่งมาช่วยหารายได้ เปล่ียนรูปแบบ

ของรายการพิเศษ รวมทัง้การผันตัวเองไปเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่ง ทัง้นีมี้สาเหตุมาจากพลัง

ส่ือมวลชน ความทนัสมยั และการสร้างช่องทางความอยู่รอดของลิเก สว่นสญันิยมในการแสดงนัน้ 

เน้นท่ีความสวยงามเป็นหลกั ทัง้การแตง่กายแตง่หน้า เวที ฉาก แสง สี ซึ่งช่วยสร้างความเพลิดเพลิน

และความล่ืนไหลทางอารมณ์ในการชมการแสดงได้ ผู้แสดงลิเกต้องมีความสามารถในการร้อง รํา 

มีปฏิภาณไหวพริบดี มีลีลาเฉพาะตวัท่ีดึงดดูผู้ชม สามารถนําเหตกุารณ์รอบตวัมาผสมผสานกับ

การแสดง และสามารถสร้างปฏิสมัพันธ์กับคนดไูด้ ส่วนเร่ืองความต้องการของกลุ่มของผู้ชมผู้ด ู

                                                             
22 รุ่งนภา ฉิมพฒุ, “ลิเกในจังหวดัพิษณุโลก,” ใน ความรู้คู่สงัคม รวมผลงานวิจัยของ

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร (กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลีฟว่ิง จํากดั, 2545). 
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พบวา่ สามารถแบ่งความต้องการในการมาดลิูเกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 1.เพ่ือมาดกูารแสดง 2.เพ่ือ

มาดกูารแสดงและนกัแสดง และ 3.เพ่ือมาดนูกัแสดง โดยมีความนิยมช่ืนชมลิเกแบ่งได้ 4 ประการ 

คือ ความนิยมในสญัญะด้านความงาม ความนิยมในคณุลกัษณ์ของตวัละคร และบทบาทการแสดง 

ความนิยมในศิลปวิธีปฏิสมัพนัธ์ของนกัแสดงลิเก และความนิยมความสมัพนัธ์พิเศษ23 

 

หฤทัย ขัดนาค ศึกษาเร่ือง การส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ในการผลิต “ลิเกทีวีช่อง 11 

พิษณโุลก” พ.ศ. 2545 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความเป็นมาของการแสดงลิเกในจงัหวดัพิษณโุลก 

ศึกษาวิธีการแสดงลิเกสดบนเวทีในปัจจุบัน (พ.ศ. 2545) ของจังหวัดพิษณุโลก และศึกษา

กระบวนการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้การผลิตรายการลิเกโทรทัศน์ในกลุ่มผู้ แสดงลิเกในจังหวัด

พิษณุโลก รวมทัง้ศึกษากระบวนการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้การผลิตรายการลิเกโทรทัศน์ในกลุ่ม

ผู้ผลิตรายการลิเกทางโทรทศัน์ช่อง 11 พิษณโุลก  

ผลการศกึษาพบว่า การแสดงลิเกในจังหวดัพิษณุโลกเร่ิมขึน้หลงัปี พ.ศ. 2460 ได้รับ

ความนิยมสงูสดุในยุคชุมชนลิเกท่ามะปรางช่วงปี พ.ศ.2502 และเส่ือมความนิยมตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2541 ถึงปัจจบุนั ด้านวิธีการแสดงลิเกสดบนเวทีมีองค์ประกอบตา่งๆ เหมือนการแสดงลิเกในพืน้ท่ี

อ่ืนๆ ทัง้ในลกัษณะการผสมโรงของลิเก การว่าจ้างงานแสดงลิเก เร่ืองท่ีใช้แสดง สถานท่ีแสดง

ขัน้ตอนก่อนการแสดง การแต่งหน้าและเคร่ืองแต่งกาย การออกแขก การเร่ิมเร่ือง แต่มีลกัษณะ

เดน่แตกตา่งตรงท่ีการร้องและด้นกลอนสด การเจรจาท่ีต้องระมดัระวงัเร่ืองการใช้คํา คือจะไม่ใช้

คําท่ีไมส่ภุาพ และไมมี่การปฏิสมัพนัธ์กบัคนด ูการเข้าและออกเวที จะใช้มมุกล้องแทนการเข้าออก

เวทีจริง ด้านท่ารําพบวา่ปรากฏน้อยกว่า เน้นการดําเนินเร่ืองท่ีกระชับ รวมทัง้สามารถแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้ดี สําหรับการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ในการแสดงโทรทัศน์ ผู้ แสดงลิเกจะต้องมี       

การปรับตวัมากกว่าผู้ ผลิตรายการทางโทรทัศน์ คือเรียนรู้ว่ารายการโทรทัศน์ต้องมีบท และมี

ข้อจํากดัเร่ือง เวลา พืน้ท่ี การจบัภาพของกล้องโทรทศัน์ และคํานึงถึงผู้ชมในฐานะท่ีเป็นส่ือมวลชน 

เช่น ระมดัระวงัเร่ืองการใช้ภาษา และกริยาท่าทางท่ีไมส่ภุาพ ทัง้สองฝ่ายเกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีได้

                                                             
23 สุกัญญา สมไพบูลย์ , “สัญนิยมในส่ือสารการแสดง “ลิเก” ยุคโลกาภิวัฒน์” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง บัณฑิตวิทยาลัย 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543). 
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จากการลงมือปฏิบตัิจริง และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และวิธีแบบ “ครูพักลกั

จํา”24 

 

ฐปนรรฆ์  ตันสกุล  ศึกษาเ ร่ือง  อาชีพลิเกในอําเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  มี

วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประกอบอาชีพและวิถีชีวิต รวมทัง้ศึกษาวิธีการและภูมิปัญญาใน    

การสืบทอดอาชีพลิเกในอําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ 

ผลการศึกษาพบว่า การประกอบอาชีพลิเก ได้รับพืน้ฐานมาจากโขน และละครเป็น

สว่นใหญ่ จากการสํารวจผู้ วิจัยพบว่าในอําเภอบ้านโป่งมีคณะลิเกจํานวน 47 คณะ โดยพืน้ท่ีท่ีมี

คณะลิเกมากท่ีสดุคือ ตําบลปากแรต เน่ืองจากอยู่ในเขตเทศบาลเมือง และมีประชากรอยู่อาศยั

หนาแน่น รวมถึงเม่ือมีงานประจําปี งานประเพณี จะมีการวา่จ้างให้คณะลิเกไปจดังานแสดง ด้าน

วิถีชีวิต พบวา่ การแสดงลิเกเป็นอาชีพเสริม เพราะลิเกไมมี่การงานแสดงประจํา จึงต้องหารายได้ท่ี

มัน่คงจากอาชีพอ่ืนๆ จากการสํารวจของผู้ วิจยัพบวา่ ผู้แสดงลิเกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลกัคือ 

รับจ้างและอาชีพค้าขาย สว่นด้านการแสดงพบวา่ ในการแสดงลิเกจะมีการร้องเพลงลกูทุ่ง เพลง

สากล หรือหมอลําด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้เข้ากับยุคสมัยและความนิยมของคนด ูในด้านการสืบทอด    

ภมิูปัญญามี 2 วิธี คือ สืบทอดโดยตรงกบัครู หรือบิดามารดา และใช้วิธีครูพกัลกัจํา คือ ฝึกหดัด้วย

ตนเองโดยแอบจําวิธีการแสดงของคนอ่ืนมาทดลอง25 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทําให้ทราบถึงโครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก และระบบระเบียบ 

รวมถึงลําดบัขัน้ตอนในการแสดงลิเก 

2. ทําให้ทราบถึงลกัษณะการใช้ภาษาในการสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 

3. ทําให้เห็นถึงวิธีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของการแสดงพืน้บ้านไทยในสงัคม
ปัจจบุนั 

                                                             
24 หฤทัย ขดันาค, “การส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ในการผลิต“ลิเกทีวีช่อง 11 พิษณุโลก” 

พ.ศ.2545” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการส่ือสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545). 
25 ฐปนรรฆ์ ตันสกุล, “อาชีพลิเกในอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาไทยคดีศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม, 2547). 
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4. เป็นแนวทางในการอนรัุกษ์ และสืบสานศิลปะการแสดงพืน้บ้าน อนัเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมของสงัคมไทยสืบไป 

5. เป็นการขยายแนวทางการศกึษาวิจยัข้อมลูทางคติชนวิทยาในประเทศไทยให้กว้าง
มากย่ิงขึน้โดยใช้แนวคิดทางชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร 
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บทท่ี 2 

สถานการณ์ส่ือสาร “การแสดงลเิกคณะทวปี-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ” 

 

ในบทนีผู้้ วิจยัจะเสนอผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ส่ือสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป-   

ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั” โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ ความรู้เก่ียวกับการจัดงานแสดง

ของลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั และผลการวิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะ

ทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

2.1 ความรู้เก่ียวกับการจัดงานแสดงของลิเกคณะทวปี-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ 

ลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั เป็นคณะลิเกท่ีมีช่ือเสียงของอําเภอสรรคบรีุ จงัหวดั

ชัยนาท ก่อตัง้ขึน้หลงัจากท่ีหัวหน้าคณะคือ นายณรงค์ อสุุภะ ช่ือในการแสดงลิเกคือ พระเอก    

ชยัณรงค์ รุ่งเรือง และนางทวีป อสุภุะ ช่ือในการแสดงคือ นางเอกทวีป วงศ์เทวญัแต่งงานกัน โดย

เร่ิมดําเนินการแสดงครัง้แรก เม่ือ พ.ศ. 25211  

การแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญัในช่วงแรกมีชัยณรงค์ รุ่งเรือง เป็น

พระเอกประจําคณะ และทวีป วงศ์เทวัญ เป็นนางเอกประจําคณะ โดยมีญาติพ่ีน้องของทัง้        

ชยัณรงค์ และทวีปร่วมแสดง และมีส่วนหนึ่งทําหน้าท่ีเป็นทีมงานฝ่ายต่างๆ ด้วย การแสดงของ

คณะช่วงสิบปีแรกนัน้ มีเพียงการแสดงลิเกอย่างเดียวเท่านัน้ จนกระทัง่ พ.ศ. 2540 ได้มีการเปล่ียน

พระเอก นางเอกประจําคณะจากชัยณรงค์ รุ่งเรือง และทวีป วงศ์เทวัญ เป็นนายสุธิราช อสุภุะ 

(บตุรของณรงค์ และทวีป) ช่ือในการแสดงคือ กุ้ ง สธิุราช วงศ์เทวญั และนางสาวสรุางค์ ผิวอ่อน 

(น้องสาวของทวีป) ช่ือในการแสดงคือ จิง้หรีดขาว วงศ์เทวญัแทน เน่ืองจากช่วงนัน้ผู้ชมลิเกนิยม

ฟังเพลงลกูทุ่ง ประกอบกบัพระเอก และนางเอกประจําของคณะเป็นนกัร้องลกูทุ่งท่ีมีช่ือเสียง ลิเก

คณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั จึงปรับรูปแบบการแสดงจากการแสดงลิเกเพียงอย่างเดียว เป็นมี

การแสดงคอนเสิร์ตด้วย ตอ่มา พ.ศ. 2549 เม่ือจิง้หรีดขาว วงศ์เทวญั แยกตวัไปตัง้คณะลิเก และ

วงดนตรีของตนเอง จึงเปล่ียนนางเอกประจําคณะอีกครัง้จากจิง้หรีดขาวเป็นนางสาววิรดา อสุภุะ 

                                                             
1 สมัภาษณ์ ชยัณรงค์ รุ่งเรือง, หวัหน้าคณะ, 22 สิงหาคม 2552. 
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(บุตรของณรงค์ และทวีป) ช่ือในการแสดงคือ วิ วิรดา วงศ์เทวญั (วิรดา วงศ์เทวญั อาร์สยาม)  

โดยแสดงนําคูก่บัสธิุราชจนถึงปัจจบุนั2 

 
2.1.1 รูปแบบการจัดงานแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ 
แม้คณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัจะใช้ช่ือว่าเป็นคณะลิเก แต่ลกัษณะการแสดงของ

คณะในปัจจบุนัไมไ่ด้มีเฉพาะการแสดงลิเกเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยังมีการแสดงรูปแบบอ่ืนๆ 

ด้วย เช่น การแสดงคอนเสิร์ต หรือการแสดงลิเกและคอนเสิร์ต เป็นต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

พบวา่ สามารถแบ่งรูปแบบการจดัการแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญั ได้ 5 รูปแบบ 

ดงันี ้

1. งานแสดงคอนเสิร์ต  

งานแสดงคอนเสิร์ต หมายถึง การจัดแสดงของคณะท่ีมีการร้องเพลง และ       

การแสดงตลก จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ การแสดงลกัษณะนีมี้การร้องเพลงเป็นการแสดงหลกั 

และมีการแสดงตลกเป็นการแสดงประกอบ การจัดงานแสดงคอนเสิร์ตแต่ละครัง้มีอตัราค่าจ้าง

ตัง้แต ่200,000 บาทขึน้ไป 

 

2. งานแสดงลิเก 
 งานแสดงลิเก หมายถึง การจดัแสดงของคณะท่ีมีการแสดงลิเกเป็นการแสดงหลกั

เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ การจดังานแสดงในลกัษณะนีจ้ะเร่ิมต้นด้วยการไหว้ครู การโหมโรงป่ีพาทย์ 

การรําถวายมือ แล้วจึงเร่ิมการแสดงลิเก การจัดงานแสดงลิเกแต่ละครัง้มีอัตราค่าจ้างตัง้แต ่

150,000 บาทขึน้ไป 
 
3. งานแสดงลิเกคอนเสิร์ต  
งานแสดงลิเกคอนเสิร์ต หมายถึง การจัดแสดงของคณะท่ีมีทัง้การแสดงโชว์เปิด

เวที การร้องเพลง และการแสดงลิเก ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจยัพบวา่ การแลดงในลกัษณะนี ้

มีการร้องเพลง และการแสดงลิเกเป็นการแสดงหลกั สงัเกตจากเวทีจัดการแสดง ท่ีมีฉากหลัง

สําหรับใช้ประกอบการแสดงร้องเพลง และการแสดงลิเกโดยเฉพาะ  

การจดังานแสดงในลกัษณะนีจ้ะเร่ิมต้นด้วยการไหว้ครู การโหมโรงป่ีพาทย์ และ

การรําถวายมือซึ่งเป็นพิธีกรรม หรือขนบสําคญัในการแสดงลิเก แล้วจึงจะเร่ิมต้นการแสดงต่างๆ 

                                                             
2 สมัภาษณ์ วิทยา ชยับริุนทร์, พ่อยกชยันาท, 28 เมษายน 2554. 
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โดยเร่ิมจากการแสดงโชว์เปิดเวที ต่อด้วยการร้องเพลง เม่ือจบการร้องเพลงแล้วจึงจะแสดงลิเก 

การแสดงลิเกจึงเป็นการแสดงในลําดบัสดุท้ายของการแสดงลิเกคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงลิเก

คอนเสิร์ตแตล่ะครัง้มีอตัราคา่จ้างตัง้แต ่150,000 บาทขึน้ไป  

ด้วยอตัราค่าจ้างการจัดงานแสดงลิเกคอนเสิร์ตและการจัดงานแสดงลิเกนัน้มี

ราคาท่ีเท่ากัน จึงทําให้เจ้าภาพ หรือผู้ว่าจ้างมักว่าจ้างให้คณะลิเกจัดงานแสดงลิเกคอนเสิร์ต

มากกวา่ เน่ืองจากจะได้ชมการแสดงท่ีหลากหลายกวา่ และเป็นท่ีนิยมของผู้ชมด้วย 

 

4. งานแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ือง 

งานแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ือง หมายถึง การจัดแสดงท่ีมีทัง้  

การเทศน์มหาชาติโดยพระภิกษุ และมีการแสดงของคณะประกอบการเทศน์มหาชาติด้วย ซึ่งจาก

การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัพบวา่ การเทศน์มหาชาติโดยพระภิกษุเป็นการแสดงหลกั สว่นการแสดง

ประกอบการเทศน์มหาชาติของคณะลิเกเป็นการแสดงเสริม โดยเป็นการแสดงแทรกในตอนท่ี

พระภิกษุเทศน์ถึงกัณฑ์ชูชก และการแสดงลักษณะนีมี้นักแสดง แสดงเพียง 5 คนเท่านัน้ คือ

ประกอบด้วย 1) พระเอกนํา แสดงเป็น พระเวสสนัดร 2) นางเอกนํา แสดงเป็น พระนางมทัรี 3) 

นักแสดงตัวโกง แสดงเป็น ชูชก 4) นักแสดงเด็กผู้ ชาย แสดงเป็น พระชาลี และ 5) นักแสดง

เดก็ผู้หญิง แสดงเป็น พระกณัหา 

การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ืองนี ้นักแสดงจะแสดงโดยจะไม่มี

การรําตามขนบการแสดงลิเก แต่จะแสดงคล้ายกับการแสดงลิเกผสมกับการแสดงละครเวที 

กลา่วคือ มีการสนทนาโต้ตอบกันระหว่างนักแสดงกับพระภิกษุ และนักแสดงกับนักแสดง และมี

การร้องเพลง ทัง้แบบรานิเกลิง เพลงลกูทุ่ง และเพลงแหล่ประกอบการเทศน์ของพระภิกษุ (พระ

ธรรมกถึก) ตามท่ีได้ตกลงกนัไว้กบัทางเจ้าภาพ การจดังานแสดงประกอบเทศน์มหาชาติทรงเคร่ือง

แตล่ะครัง้มีอตัราคา่จ้างตัง้แต ่60,000 บาทขึน้ไป 

การแสดงประกอบการเทศน์นี  ้แต่เดิมเรียกว่า เทศน์มหาชาติหางเคร่ือง ซึ่ง

หมายถึง การเทศน์ท่ีมีตวัละครแสดงประกอบ จากการเก็บข้อมลูภาคสนาม และสมัภาษณ์สมาชิก

ของคณะลิเก ผู้ วิจยัพบวา่ ผู้ชมท่ีมาชมการแสดงเกือบทัง้หมดจะร่วมบริจาคเงินทําบุญระหว่างท่ี

นักแสดงลงมาเดินเร่ียไร จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เจ้าภาพ หรือวดัใดก็ตามท่ีต้องการเร่ียไรเงิน

จํานวนมาก เพ่ือใช้ทําบุญในโอกาสต่างๆ เช่น สร้างโบสถ์ สร้างศาลาการเปรียญ สร้างโรงเรียน 

หรือปฏิสงัขรณ์วดั เป็นต้น จะนิยมว่าจ้างให้คณะลิเกจัดงานแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ 

เน่ืองจาก นอกจากจะได้เงินทําบญุจากชาวบ้าน หรือผู้ ท่ีต้องการร่วมทําบุญด้วยแล้ว ยังได้รับเงิน
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ทําบญุจากผู้ ท่ีติดตามชมการแสดงของคณะลิเกด้วย นกัแสดงจึงมีบทบาทสําคญัในการช่วยเร่ียไร

เงินทําบุญจากผู้ ท่ีมาชมการแสดง ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีจะลงจากเวทีไปเร่ียไรเงินทําบุญจากผู้ ชมได้แก่ 

นกัแสดงท่ีรับบทเป็นพระมทัรี ตอนท่ีต้องเข้าป่าไปเก็บผลไม้ และนกัแสดงท่ีรับบทเป็นชชูก พระชาลี 

และพระกณัหา ตอนท่ีชชูกพาสองกมุารลงจากเขาวงกตนัน่เอง 
 
5. งานแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ืองและลิเกคอนเสิร์ต 
งานแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ืองและลิเกคอนเสิร์ต หมายถึง     

การจดัแสดงท่ีมีทัง้การเทศน์มหาชาติ การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ือง การแสดง

โชว์เปิดเวที การร้องเพลง และการแสดงลิเก ซึ่งมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า การแสดงประกอบการเทศน์

มหาชาติทรงเคร่ืองประยุกต์ และลิเกคอนเสิร์ต จากการวิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจัยพบว่า การแสดง

เทศน์มหาชาติ การแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงลิเกต่างก็เป็นการแสดงหลกัด้วยกันทัง้หมด 

เน่ืองจากมีการใช้ และเปล่ียนฉากของเวที รวมถึงอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการแสดงทุกครัง้ท่ีเร่ิมต้น 

หรือจบการแสดงแตล่ะชนิด 

การแสดงในลกัษณะนีเ้ร่ิมต้นด้วยการโหมโรงป่ีพาทย์ แล้วจึงเร่ิมการแสดงเทศน์

มหาชาติโดยพระธรรมกถึก และการแสดงประกอบการเทศน์โดยคณะลิเก เม่ือจบการเทศน์

มหาชาติแล้วจึงแสดงโชว์เปิดเวที ร้องเพลง และแสดงลิเกตามลําดับ โดยการแสดงประกอบ     

การเทศน์มหาชาติทรงเคร่ือง และลิเกคอนเสิร์ตแตล่ะครัง้มีอตัราคา่จ้างตัง้แต ่250,000 บาทขึน้ไป3 

 

2.1.2 รูปแบบการเข้าชมงานแสดง 

จากการเก็บข้อมลูการแสดงลิเกทัง้ 5 ครัง้ ผู้ วิจัยพบว่า การจัดงานแสดงของคณะลิเก

แต่ละครัง้นัน้ แม้จะจัดแสดงในรูปแบบเดียวกัน มีลักษณะการแสดงท่ีคล้ายคลึงกัน แต่มีส่ิงท่ี

ตา่งกนัอยู่ประการหนึ่งคือ วิธีการเข้าชมงานแสดง โดยการเข้าชมแต่ละครัง้นัน้จะแตกต่างกันไป

ตามวตัถปุระสงค์ หรือเจตนาในการวา่จ้างของเจ้าภาพเป็นสําคญั เน่ืองจากเจ้าภาพเป็นผู้ว่าจ้าง

ให้คณะลิเกมาจดังานแสดง จึงต้องเป็นผู้ รับผิดชอบชําระค่าจัดงานแสดงให้คณะลิเกตามสญัญา

วา่จ้างท่ีได้ตกลงกนัไว้กบัหวัหน้าคณะ ดงันัน้เม่ือเจ้าภาพชําระคา่จ้างเรียบร้อยแล้ว คณะลิเกก็จะ

จัดงานแสดงตามท่ีตกลงไว้กับทางเจ้าภาพ ส่วนวิธีการเข้าชม จะมีการเรียกเก็บอตัราเข้าชม      

การแสดงจากผู้ชมหรือไมน่ัน้จึงเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเจ้าภาพ ดงันัน้จึงสามารถแบ่งรูปแบบ

การเข้าชมงานแสดงลิเกตามวตัถปุระสงค์ หรือเจตนาของเจ้าภาพได้ 2 รูปแบบ ดงันี ้

                                                             
3 สมัภาษณ์ วิทยา ชยับริุนทร์, พ่อยกชยันาท, 29 มีนาคม 2553. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 

1. การเข้าชมการแสดงแบบไม่เสียค่าชม 

การเข้าชมการแสดงแบบไมเ่สียคา่ชม หมายถึง การท่ีเจ้าภาพว่าจ้างให้คณะลิเก

จดังานแสดงแล้วอนญุาตให้ผู้ ท่ีสนใจเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เน่ืองจากต้องการ

สร้างความบนัเทิงให้แกค่นในท้องถ่ิน หรือคนในพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีมาร่วมชมการแสดง โดยงานแสดง

ท่ีเปิดให้ผู้ชมเข้าชมแบบไม่เก็บค่าเข้าชมนี ้มกัเป็นงานประเภทงานส่วนบุคคล ไม่ใช่งานบุญท่ี

ต้องการเงินรับบริจาค หรือการเร่ียไร เพราะเจ้าภาพเป็นผู้ ท่ีมีฐานะดีอยู่แล้ว  

ประเภทของงานท่ีอนุญาตให้ผู้ ชม ชมการแสดงโดยไม่เรียกเก็บค่าเข้าชมนัน้     

มกัเป็นงานท่ีเจ้าภาพว่าจ้างให้คณะลิเกจัดงานแสดงเพ่ือฉลองในโอกาสต่างๆ เช่น งานสมโภช 

งานศพ หรืองานพระราชทานเพลิงศพ เป็นต้น สรุพล วิรุฬห์รักษ์ กล่าวว่า การท่ีเจ้าภาพไม่เรียก

เก็บเงินจากผู้ เข้าชมนัน้ นอกจากจะมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมแล้ว ยังเป็น 

การแสดงให้ผู้ ท่ีมาร่วมชมงานแสดงนัน้ๆ เห็นถึงฐานะ และบารมีของทางเจ้าภาพด้วย สรุพล วิรุฬห์

รักษ์ เรียกการจดังานลกัษณะนีว้า่ การจดังานแบบ “การจ้างเหมาดฟูรี”4  

 

2. การเข้าชมการแสดงแบบเสียค่าชม 

การเข้าชมการแสดงแบบเสียค่าชม คือ การท่ีเจ้าภาพว่าจ้างให้คณะลิเกมาจัด

งานแสดงแล้วเจ้าภาพหารายได้ หรือผลประโยชน์จากการเก็บค่าเข้าชมงานแสดงจากผู้ ท่ีมาชม

การแสดงอีกทอดหนึ่ง โดยงานแสดงท่ีผู้ชมต้องเสียคา่ชมนี ้มกัเป็นงานประเภทงานบุญท่ีต้องการ

เงินบริจาค หรือเงินเร่ียไรจํานวนมาก เช่น งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า หรืองานการกุศลต่างๆ 

เป็นต้น  

จากการสมัภาษณ์สมาชิกคณะลิเก พบวา่ สว่นใหญ่แล้วการจัดงานในลกัษณะนี ้

เจ้าภาพจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ชําระคา่จดังานแสดงกบัคณะลิเก แล้วมอบสิทธิ ์ ให้ทางวดั กรรมการ

วดั หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นผู้ กําหนดค่าชม และดแูลการเรียกเก็บค่าเข้าชมการแสดงกับ

ผู้ชมเอง ซึ่งทางเจ้าภาพนัน้ถือวา่ การวา่จ้างให้คณะลิเกมาจดังานแสดง เป็นการทําบุญ เพราะวิธี

นีส้ามารถช่วยหาเงินเข้าวดั หรือหน่วยงานการกศุลได้ทางหนึ่งด้วย5  

ผู้ วิจัยพบว่า สามารถแบ่งประเภทของงานแสดงท่ีมีการเรียกเก็บค่าเข้าชมตาม

รูปแบบของอตัราคา่ชมได้ 2 แบบ ดงันี ้1.แบบกําหนดอตัราค่าชม คือ มีการกําหนดอตัราค่าชมท่ี

ชดัเจน สว่นใหญ่จะเป็นการเรียกเก็บค่าชมจากค่าเช่าเก้าอีสํ้าหรับนั่งชมการแสดงท่ีผู้ รับผิดชอบ

                                                             
4 สรุพล วิรุฬห์รักษ์, ลิเก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2522), 207. 
5  สมัภาษณ์ วิโรจน์ ขํามา, หวัหน้าทีมงานฝ่ายช่างเวที, 22 สิงหาคม 2552. 
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จดัเตรียมไว้ เช่น 20 บาท 100 บาท หรือ 200 บาท เป็นต้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กับระยะความใกล้หรือไกล

จากเวทีการแสดง และ 2.แบบไมกํ่าหนดอตัราคา่ชม คือ การเก็บคา่ชมในลกัษณะท่ีให้ร่วมทําบุญ

กบัทางวดั หรือหน่วยงานการกศุลตา่งๆ ซึ่งมีทัง้แบบการเดินเร่ียไร ตัง้พุ่ม ตัง้กลอ่ง หรือตัง้ตู้ สําหรับ

รับบริจาค การเก็บคา่ชมในลกัษณะนี ้จึงไมกํ่าหนดราคา และไมบ่งัคบัให้ผู้ชมท่ีมาชมการแสดงทกุ

คนต้องจ่ายคา่ชม ทัง้นีเ้พราะถือเป็นการทําบญุตามกําลงัศรัทธา และความสมคัรใจ สรุพล วิรุฬห์

รักษ์ เรียกงานลกัษณะนีว้า่ การจดังานแบบ “การวา่จ้างเพ่ือการจงูใจ”6  

 

เม่ือพิจารณา รูปแบบการแสดงในปัจจุบันของคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญทัง้ 5 

แบบนัน้ พบวา่ มีรูปแบบการแสดงท่ีตรงกับขอบเขตของการศึกษาครัง้นี ้3 แบบ คือ 1.งานแสดง

ลิเก 2.งานแสดงลิเกคอนเสิร์ต และ 3.งานแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ืองและลิเก

คอนเสิร์ต ผู้ วิจัยจึงจะเก็บข้อมูลการแสดงลิเกจากการจัดการแสดงทัง้ 3 รูปแบบ แต่เน่ืองจาก

ช่วงเวลาท่ีผู้ วิจยัเก็บข้อมลูภาคสนามนัน้ (ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2552) ลิเก

คณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญั ไม่จัดการแสดงรูปแบบงานแสดงลิเก ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงเก็บข้อมูล

ภาคสนามเฉพาะการแสดงท่ีเป็นงานแสดงลิเกคอนเสิร์ต และงานแสดงประกอบการเทศน์

มหาชาติทรงเคร่ืองและลิเกคอนเสิร์ตเท่านัน้  

จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ การจดังานแสดงของคณะลิเกทัง้ 2 รูปแบบนัน้ เป็นงาน

แสดงท่ีมีสถานการณ์ส่ือสารซ้อนกันอยู่หลายสถานการณ์  กล่าวคือ งานแสดงลิเกคอนเสิร์ต 

ประกอบด้วยสถานการณ์ส่ือสารการแสดงคอนเสิร์ต และสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก ส่วน

งานแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ืองและลิเกคอนเสิร์ตนัน้ ประกอบด้วยสถานการณ์

ส่ือสารการเทศน์มหาชาติ สถานการณ์ส่ือสารการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ือง 

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงคอนเสิร์ต และสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกตามลําดบั ผู้ วิจัยจะ

นําข้อมูลเฉพาะท่ีเป็นสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก ซึ่งเป็นการแสดงในลําดบัสุดท้ายของ    

การจดังานแสดงทัง้ 2 รูปแบบ มาวิเคราะห์ในฐานะสถานการณ์ส่ือสารตามแนวชาติพันธุ์วรรณนา

แห่งการส่ือสารเท่านัน้  จะไม่วิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารประเภทอ่ืน เน่ืองจากอยู่นอกขอบเขต

ของการศกึษาท่ีได้กําหนดไว้ 

 
 
 

                                                             
6 สรุพล วิรุฬห์รักษ์, ลิเก, 207. 
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2.2 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ 
ซาวิลล์-ทรอยก์ (Saville-Troike) เสนอแนวคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารไว้ว่า 

“ในสถานการณ์ส่ือสาร 1 สถานการณ์ ประกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารหลายเหตุการณ์”7 เม่ือ

พิจารณาสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั ผู้ วิจยัพบวา่ สถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลิเกนัน้ เป็นสถานการณ์ส่ือสารท่ีมีเหตกุารณ์ส่ือสารเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้

สถานการณ์ จากการวิเคราะห์ข้อมลูตามแนวคิดข้างต้นพบวา่ สามารถจําแนกเหตกุารณ์ส่ือสารท่ี

เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองนัน้ได้ โดยใช้เกณฑ์จําแนก ซึ่งเกณฑ์ท่ีผู้ วิจัยใช้จําแนกเหตกุารณ์ส่ือสารมี 4  

เกณฑ์ ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของเหตกุารณ์ คํากลา่วประกาศ เนือ้หาของเหตกุารณ์ และบทบาทของ

นกัแสดงตลก มีรายละเอียดดงันี ้

 

1. วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ 

วตัถุประสงค์ของเหตกุารณ์ หมายถึง จุดมุ่งหมายหลกั หรือเจตนาท่ีคณะลิเก

ต้องการส่ือสารให้ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ทราบ ในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยใช้วตัถุประสงค์ของเหตกุารณ์เป็น

เกณฑ์หลกัในการจําแนกเหตกุารณ์ส่ือสารแต่ละเหตกุารณ์ออกจากกัน จากการวิเคราะห์ข้อมลู

พบวา่ เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก มีวตัถุประสงค์ในการส่ือสาร

ของแต่ละเหตุการณ์ท่ีไม่เหมือนกัน เช่น การโหมโรงลิเก มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้ผู้ ชม และ

นกัแสดงทราบว่าการแสดงลิเกกําลงัจะเร่ิมขึน้ ส่วนการออกแขก มีวตัถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้ผู้ชม

ทราบว่า การแสดงลิเกเร่ิมขึน้แล้ว เป็นต้น ดงันัน้เม่ือพบว่า การโหมโรงลิเก และการออกแขกมี

วตัถปุระสงค์ของเหตกุารณ์ท่ีแตกตา่งกนัก็แสดงวา่ ทัง้ 2 เหตกุารณ์นัน้ เป็นคนละเหตกุารณ์กนั ใน

กรณีนีจ้ึงสรุปได้ว่า การโหมโรงลิเก และการออกแขกเป็นเหตุการณ์ส่ือสารคนละเหตุการณ์ 

เน่ืองจากมีวตัถปุระสงค์ของเหตกุารณ์ท่ีแตกตา่งกนั 

 

2. คาํกล่าวประกาศ 
คํากล่าวประกาศ หมายถึง ถ้อยคําท่ีหัวหน้าคณะ นักแสดง หรือโฆษกเจตนา

ประกาศเพ่ือบอกให้ผู้ ท่ีมาชมการแสดงทราบว่า ต่อไปคณะลิเกจะทํา หรือต้องการอะไร หรือแจ้ง

ให้ผู้ชมทราบลว่งหน้าว่า ต่อไปจะเกิดเหตกุารณ์ใดขึน้ จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ไม่ว่าคณะ

ลิเกจะแสดงการแสดงใด หรือเกิดเหตกุารณ์ใดขึน้บนเวที หวัหน้าคณะ นักแสดง หรือโฆษกจะพูด

                                                             
7
 อมรา ประสิทธิ ์ รัฐสินธุ,์ ภาษาศาสตร์สงัคม, พิมพ์ครัง้ท่ี 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 185. 
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ประกาศให้ผู้ ชมทราบก่อนเสมอ คํากล่าวประกาศจึงเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งท่ีสามารถใช้จําแนก

เหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตกุารณ์ออกจากกันได้ เพราะทําให้ทราบถึงขอบเขตของเหตกุารณ์

ส่ือสารตา่งๆ กลา่วคือ ทําให้ทราบว่า คณะลิเกจะเร่ิมต้นแสดง หรือเร่ิมต้นเหตกุารณ์ส่ือสารใหม่

เม่ือใด ในขณะเดียวกนัคํากลา่วประกาศก็ยงัทําหน้าท่ีบอกให้ผู้ชมทราบด้วยว่าการแสดงท่ีชมอยู่ 

หรือเหตุการณ์ส่ือสารขณะนัน้ได้สิน้สุดลงแล้ว เช่น เม่ือสุธิราช วงศ์เทวัญท่ีเป็นผู้ ร้องเพลงใน     

การแสดงคอนเสิร์ตเป็นลําดบัสดุท้าย ร้องเพลงจบลง ก็จะทําหน้าท่ีเป็นโฆษก โดยกล่าวประกาศ

บอกผู้ชมวา่ “ต่อไปพบกบัการแสดงลิเกครับ” เสมอ จากคําประกาศนีจ้ึงทําให้ทราบว่า การแสดง

คอนเสิร์ตได้สิน้สดุลงแล้ว และการแสดงท่ีเกิดขึน้เป็นลําดบัถัดไปนัน้คือ การแสดงลิเก หรือจาก  

คําประกาศท่ีว่า “ฉากนี้เราขอพาท่านผู้ชม ท่านผู้มีเกียรติพบกับบทบาทการแสดงจากนางเอก
ดวงใจ วงศ์เทวญัครับ รับชมผลงานการแสดง ธิดามหากาฬกนัต่อนะครับ” คําประกาศนีน้อกจาก

จะเป็นการแนะนํานกัแสดงท่ีจะแสดงเป็นลําดบัถดัไป และยํา้ให้ผู้ชมทราบวา่คณะลิเกกําลงัแสดง

เร่ืองอะไรอยู่แล้ว ยงัถือเป็นการบอกขอบเขตของเหตกุารณ์ด้วยว่า เหตกุารณ์การแสดงฉากท่ีชม

อยู่นัน้จบลงแล้ว และกําลงัจะเร่ิมต้นแสดงเหตกุารณ์ฉากใหม ่โดยมีดวงใจ วงศ์เทวญัเป็นผู้แสดง 

เป็นต้น ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงถือวา่ หากมีการกลา่วคําประกาศ ก็แสดงวา่ เหตกุารณ์ส่ือสารในปัจจบุนัได้

จบลงแล้ว และกําลงัจะมีเหตกุารณ์ส่ือสารใหมเ่กิดขึน้ หรือการแสดงในลําดบัถัดไปของคณะลิเก

เป็นคนละเหตกุารณ์ส่ือสารกนักบัการแสดงท่ีเพ่ิงจบลง 

 

3. เนือ้หาของเหตุการณ์ 
เนือ้หาของเหตุการณ์ หมายถึง เร่ืองราว หรือข้อมลูต่างๆ ท่ีคณะลิเกต้องการ

ส่ือสารไปยงัผู้ ร่วมเหตกุารณ์ จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า การแสดงลิเกในส่วนท่ีเป็นการแสดง

ตามเร่ือง หรือการดําเนินเร่ืองนัน้ เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีมีวตัถปุระสงค์คือ เพ่ือสร้างความบันเทิง

โดยการแสดงเร่ืองให้ผู้ชมชมเหมือนกัน และเหตกุารณ์บางฉากหัวหน้าคณะ หรือโฆษกก็ไม่ได้

ประกาศเพ่ือบอกเร่ิม หรือยุติเหตุการณ์ขณะนัน้ ทัง้ท่ีเนือ้หาของเหตุการณ์มีความแตกต่างกัน 

กรณีนีผู้้ วิจยัจึงใช้เนือ้หาของเหตกุารณ์มาเป็นเกณฑ์สําหรับจําแนกเหตกุารณ์ส่ือสารออกจากกัน 

โดยจะพิจารณาเนือ้หาของการส่ือสารในเหตกุารณ์นัน้ๆ เป็นหลกั ว่าต้องการส่ือสารเก่ียวกับเร่ือง

ใด ถ้าเนือ้หาท่ีต้องการส่ือถึงผู้ ร่วมเหตกุารณ์มีความแตกต่างกัน ก็แสดงว่าเป็นคนละเหตกุารณ์

ส่ือสาร เช่น ฉากลงโรง ท่ีเป็นการแสดงฉากแรกของนักแสดงแต่ละคน เนือ้หาของเหตกุารณ์ส่วน

ใหญ่จึงเป็นการทกัทายผู้ชม และแนะนําบทบาทของตวัละครท่ีตนแสดงให้ผู้ชมทราบ ซึ่งต่างกับ

ฉากกลา่ว ท่ีเนือ้หาของเหตกุารณ์จะเน้นท่ีการพูด หรือการสนทนาระหว่างนักแสดงกับนักแสดง
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ตามบทบาทของเร่ืองท่ีแสดงเป็นหลัก ดังนัน้เม่ือพบว่า แม้ฉากลงโรง และฉากกล่าวจะมี

วตัถปุระสงค์ร่วมกนั แตมี่เนือ้หาของเหตกุารณ์ท่ีตา่งกนั ก็แสดงว่าฉากลงโรง และฉากกล่าว เป็น

เหตุการณ์ส่ือสารคนละเหตุการณ์ส่ือสาร ดงันัน้เม่ือพบว่า เนือ้หาของเหตุการณ์เปล่ียนไป แม้

เหตกุารณ์ส่ือสารนัน้จะเกิดขึน้ตอ่เน่ือง และมีวตัถุประสงค์ร่วมกัน โดยท่ีโฆษก หรือหัวหน้าคณะ

ไมไ่ด้กลา่วคําประกาศใดๆ ก็แสดงวา่ การแสดงในฉากนัน้ๆ เป็นคนละเหตกุารณ์ส่ือสาร 
 

4. บทบาทของนักแสดงตลก  
บทบาทของนกัแสดงตลก หมายถึง หน้าท่ีของนักแสดงตลกในเหตกุารณ์ส่ือสาร       

การแสดงฉากนัน้ๆ จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ ไมว่า่จะเป็นเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงใดก็ตาม 

หากนักแสดงตลกท่ีร่วมแสดงฉากนัน้ๆ เปล่ียนบทบาทการแสดง จากการเป็นตวัตามมาเป็น

นักแสดงหลกัของฉาก ก็จะถือว่าฉากท่ีนักแสดงตลกมีบทบาทเป็นนักแสดงหลกันัน้ เป็นคนละ

เหตกุารณ์ส่ือสารกบัฉากท่ีนกัแสดงตลกแสดงเป็นตวัตาม ไมว่า่เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงนัน้จะมี

เนือ้หาการส่ือสารเร่ืองใดก็ตาม เพราะเม่ือนกัแสดงตลกแสดงเป็นนกัแสดงหลกั เหตกุารณ์ส่ือสาร

ฉากนัน้ จะเปล่ียนเป็นเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลกทนัที  

สรุพล วิรุฬห์รักษ์ กลา่วถึงสาเหตท่ีุลิเกต้องมีการแสดงตลกวา่ การแสดงฉากตลก 

เป็นฉากสําคญัท่ีผู้ชมช่ืนชอบ8 ลิเกจึงต้องมีการแสดงตลกเพ่ือให้ผู้ชมพอใจ เพราะลิเกเป็นการแสดง

เพ่ือเลีย้งชีพ เม่ือผู้ชมชอบอย่างไรก็แสดงอย่างนัน้9 นอกจากนกัแสดงตลกจะแสดงตลกเพ่ือให้ผู้ชม

รู้สกึตลกขบขนัแล้ว บางครัง้ยงัเป็นการแสดงขัน้เวลาด้วย เพ่ือให้นกัแสดงคนอ่ืนๆ ไปรับรางวลัจาก

ผู้ชม หรือมีเวลาสําหรับเปล่ียนชุดแสดงเพ่ิมขึน้ด้วย เหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลกจึงเป็นเหตกุารณ์

ส่ือสารท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ตลอดการแสดงลิเก โดยอาจเกิดเป็นเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงฉาก

หนึ่ง หรือเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดแทรกในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงฉากอ่ืนๆ ก็ได้ ดงันัน้จึงกล่าวได้

ว่า หากมีการเปล่ียนให้นักแสดงตลกทําหน้าท่ีเป็นนักแสดงหลกัของฉาก ก็จะถือว่าเหตกุารณ์

ส่ือสารนัน้เป็นคนละเหตกุารณ์ส่ือสารกบัเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีนกัแสดงตลกแสดงเป็นตวัตาม 

 

เม่ือจําแนกเหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกโดยใช้เกณฑ์

วตัถปุระสงค์ของเหตกุารณ์ คํากลา่วประกาศ เนือ้หาของเหตกุารณ์ และบทบาทของนกัแสดงตลก

                                                             
8 สรุพล วิรุฬห์รักษ์, “ลิเก,” ใน ลิเก มหรสพกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: สํานกัวฒันธรรม กีฬา

และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร, 2549), 36. 
9 เร่ืองเดียวกนั, 28. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

แล้ว ลําดบัถดัไปผู้ วิจยัจะเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกว่าประกอบด้วย

เหตกุารณ์ส่ือสารใดบ้าง และมีการเรียงลําดับอย่างไรในหัวข้อ “เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏใน

สถานการณ์ส่ือสาร” และ “โครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสาร” ตามลําดบั ดงันี ้

 

2.2.1 เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสาร 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์

เทวญั ผู้ วิจยัแบ่งเหตกุารณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารนีอ้อกเป็น 9 เหตกุารณ์ ตามเกณฑ์ท่ีได้

กลา่วไปแล้วข้างต้น คือ วตัถปุระสงค์ของเหตกุารณ์ คํากล่าวประกาศ เนือ้หาของเหตกุารณ์ และ

บทบาทของนกัแสดงตลก โดยผู้ วิจยัจะนําเสนอเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในเหตกุารณ์ส่ือสารแต่

ละเหตกุารณ์ดงัตาราง 

 

ตารางที่ 1 แสดงเหตกุารณ์ส่ือสารทีป่รากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวปี-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

 

เหตุการณ์
ส่ือสาร 

เกณฑ์ท่ีใช้จาํแนกเหตุการณ์ส่ือสาร 

วัตถุประสงค์ 
ของเหตุการณ์ 

คาํกล่าว
ประกาศ 

(โดยสรุป) 

เนือ้หา 
ของเหตุการณ์ 

บทบาทของ
นักแสดงตลก 

1. การโหมโรงลเิก 

เ พื่ อ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ช ม

ทราบว่าการแสดง

ลเิกกําลงัจะเร่ิมขึน้ 

ต่ อ ไ ป พ บ กั บ  

ก า ร แ ส ด ง ลิ เ ก

ครับ 

- - 

2. การออกแขก 

เ พื่ อ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ช ม

ทราบว่าการแสดง

ลเิกเร่ิมขึน้แล้ว 

ลเิกคณะทวีป-ชัย

ณรงค์ วงศ์เทวัญ

แสดงแล้วจ้า 

ช่ือคณะลิเก ช่ือวง

ดนตรีป่ีพาทย์  ช่ือ

เร่ืองที่จะแสดง และ 

ขอบคณุเจ้าภาพ 

- 

3. ฉากลงโรง 

เ พื่ อ ใ ห้ นั ก แ ส ด ง

ทักทายผู้ ชม  และ

แนะนําบทบาทที่ตน

แสดงให้ผู้ชมทราบ 

ฉากต่อไปพบกับ 

(ช่ือนักแสดง) ใน

บทบาทของ ( ช่ือ

ตวัละคร) 

ช่ือนักแสดง  และ

บทบาทที่ตนแสดง

รวมถงึเร่ืองราวตาม

ท้องเร่ืองที่แสดง 

- 
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ตารางท่ี 1 (ตอ่) 

 

เหตกุารณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในตารางข้างต้นทัง้ 9 เหตกุารณ์ มีรายละเอียดดงันี ้

1. เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงลิเก 

เหตกุารณ์ส่ือสารการโหมโรงลิเก เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารลําดบัแรกในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั มีวตัถปุระสงค์สําคญัเพ่ือแจ้งให้ผู้ชม และผู้ ท่ี

อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทราบวา่การแสดงลิเกกําลงัจะเร่ิมขึน้แล้ว และยังใช้เพ่ือบอกหรือ เตือนให้

นกัแสดงท่ีอยู่ด้านหลงัเวทีให้รู้วา่จะต้องออกมาแสดงแล้วด้วย  

เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงลิเกนัน้ เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีทางคณะลิเกให้      

วงดนตรีป่ีพาทย์บรรเลงเพลงโหมโรงก่อนท่ีจะเร่ิมการแสดงลิเก เพลงท่ีใช้บรรเลงมีเพลงเดียว คือ 

เหตุการณ์
ส่ือสาร 

เกณฑ์ท่ีใช้จาํแนกเหตุการณ์ส่ือสาร 

วัตถุประสงค์ 
ของเหตุการณ์ 

คาํกล่าว
ประกาศ 

(โดยสรุป) 

เนือ้หา 
ของเหตุการณ์ 

บทบาทของ
นักแสดงตลก 

4. ฉากกลา่ว 

เพื่อดําเนินเร่ืองให้

ผู้ชมชม 

- 

เ ร่ืองราวตามท้อง 

เ ร่ืองที่แสดง เ ร่ือง

ของนักแสดง หรือ

เร่ืองทัว่ไป 

- 

5. ฉากรบ - 
การต่อสู้ หรือรบกัน

ตามบท 
- 

6. ฉากทะเลาะ - 
ก า ร ด่ า ท อ ห รื อ

ทะเลาะกนัตามบท  
- 

7. ฉากเกีย้ว - 
การเกีย้วพาราสีกัน

ตามบท 
- 

8. ฉากตลก - 

เ ร่ืองราวตามท้อง 

เ ร่ืองที่แสดง เ ร่ือง

ของนักแสดง หรือ

เร่ืองทัว่ไป 

นกัแสดงตลกเป็น

นกัแสดงหลกั 

9. ฉากลาโรง 

เ พื่ อ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ช ม

ทราบว่าการแสดง

ลเิกจบลงแล้ว 

ขอยติุเวลาทําการ

แสดงไว้เพียงแค่นี ้

ห รือ  หมดเ วลา

แล้ว 

คําอําลา คําอวยพร 

คํา ขอบคุณ  และ

กําหนดการแสดงใน

ครัง้ต่อไป 

- 
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“เพลงวา” สาเหตุท่ีบรรเลงเฉพาะเพลงวานัน้ เน่ืองจากว่า ก่อนท่ีจะเร่ิมการแสดงอ่ืนๆ บนเวที     

นกัดนตรีได้บรรเลงเพลงโหมโรงตามขนบการแสดงของไทยไปแล้ว ได้แก่ เพลงสาธุการ เพลงตระ

โหมโรง เพลงรัวสามลา เพลงกลม เพลงเข้าม่าน ฯลฯ แต่ยังไม่ได้บรรเลงเพลงวา เพราะเพลงวา

เป็นเพลงท่ีใช้สําหรับบรรเลงก่อนการแสดงลิเกเท่านัน้ เม่ือการแสดงลิเกเป็นการแสดงท่ีอยู่ใน

ลําดบัสดุท้าย ดงันัน้ก่อนท่ีจะเร่ิมต้นแสดงลิเกจึงต้องมีการโหมโรงใหม่อีกครัง้ โดยบรรเลงเฉพาะ

เพลงวาเท่านัน้ นกัดนตรีเรียกการบรรเลงนีว้า่ “การลงวา” เพราะมกัจะบรรเลงเฉพาะท่อนหางเพลง 

หรือท่อนลงก่อนจบเพลงเท่านัน้ เพ่ือรักษาขนบ และช่วยประหยดัเวลา คณะลิเกจะได้เร่ิมการแสดง

ไมด่กึจนเกินไป10 โดยเหตกุารณ์นีเ้ร่ิมต้นขึน้เม่ือสธิุราช วงศ์เทวญัประกาศให้ผู้ชมทราบว่า “ต่อไป
พบกบัการแสดงลิเกครับ” และจะสิน้สดุเหตกุารณ์ส่ือสารเม่ือนกัดนตรีบรรเลงเพลงวาจบลง 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงภาพเหตกุารณ์ส่ือสารการโหมโรงลิเก 

 

2. เหตุการณ์ส่ือสารการออกแขก 
เหตกุารณ์ส่ือสารการออกแขก เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีเกิดขึน้เป็นลําดบัท่ีสองต่อ

จากเหตกุารณ์ส่ือสารการโหมโรงลิเก มีวตัถปุระสงค์สําคญัเพ่ือแจ้งให้ผู้ชมทราบว่า การแสดงลิเก

ได้เร่ิมขึน้แล้ว และยงัเป็นแนะนําคณะลิเก ตลอดจนทีมงาน รวมทัง้บอกรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบั

การแสดงให้ผู้ชมทราบด้วย 

                                                             
10 สมัภาษณ์ ฤทธิชยั ชมูก, นกัดนตรี (ตะโพน กลองทดั), 19 ธนัวาคม 2552. 
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เหตกุารณ์ส่ือสารการออกแขก เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีโฆษกของคณะ คือ มรกต 

วงศ์เทวญั ประกาศแนะนําคณะลิเกโดยการบอกช่ือคณะลิเก ช่ือวงดนตรีป่ีพาทย์ ช่ือเร่ืองท่ีจะ

แสดง และโอกาสงาน รวมทัง้กล่าวขอบคณุเจ้าภาพ เม่ือประกาศจบก็ร่วมกับนักแสดงอีก 2 คน 

คือ ดาวเดี่ยว วงศ์เทวญั และศรีสมบตัิ รุ่งเรือง ร้องเพลงออกแขกตามธรรมเนียม  

จากการสัมภาษณ์พบว่า เพลงออกแขกท่ีคณะลิเกนํามาใช้ร้องมี 2 เพลง คือ 

เพลงมอเตอร์ไซค์ และสร้อยเพลงในเพลงรักเมืองไทย โดยจะเลือกร้องสลบักนัเพ่ือไมใ่ห้ผู้ ท่ีติดตาม

ชมการแสดงลิเกของคณะอย่างสม่ําเสมอรู้สกึเบ่ือ หรือจบัทางการแสดงได้ วิชาญ รุ่งเรืองกล่าวถึง

สาเหตท่ีุใช้เพลง 2 เพลงนีเ้ป็นเพลงออกแขกประจําคณะวา่ เพราะทัง้ 2 เพลง เป็นเพลงท่ีมีทํานอง

และจงัหวะสนกุสนานเร้าใจ เพลงมอเตอร์ไซค์มีเนือ้หากล่าวถึงวิถีชีวิตทั่วไป และคติในการแสดง

ของคณะลิเก รวมถึงบอกภมิูลําเนาของหัวหน้าคณะ ส่วนเพลงรักเมืองไทยนัน้ นอกจากจะเป็น

เพลงปลกุใจให้คนไทยรักชาติบ้านเมืองแล้ว ยังเป็นเพลงท่ีร้องเพ่ือสดดุีขนุสรรค์ วีรบุรุษของชาว

อําเภอสรรคบรีุ จงัหวดัชยันาทท่ีไปร่วมรบกับชาวบ้านบางระจันในศึกบางระจัน การร้องเพลงรัก

เมืองไทยจึงเป็นการแสดงให้ผู้ ชมเห็นถึงความภมิูใจของคณะลิเกท่ีได้เกิดเป็นคนไทย เป็นชาว

อําเภอสรรคบรีุ และเป็นลกูหลานของขนุสรรค์ด้วย11 

เพลงออกแขกของคณะทัง้ 2 เพลง มีคําร้องดงัตอ่ไปนี ้

เพลงมอเตอร์ไซค์  

“มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์ คนสรรค์บุรี
หนา้ทีท่กุคนจงทํา มาเล่นร้องรํา ร้องรําตอ้งทําให้ดี คนสรรค์บุรีหนา้ที่ทุกคนจงทํา มาเล่นร้อง
รํา ร้องรําตอ้งทําให้ดี ทวีป วงศ์เทวญั ลิเกเมืองสรรค์บุรี” 
 

เพลงรักเมืองไทย 

“รักเมืองไทย ชูชาติไทยให้รุ่งเรือง สมเป็นเมืองของไทย เราชาวไทยเกิดเป็นไทย 
ตายเพือ่ไทย เราชาวไทยเกิดเป็นไทย ตายเพือ่ไทย ไม่เคยอ่อนนอ้ม เราไม่ยอมแพ้ใคร ศตัรูใจ
กลา้ มาแต่ถ่ินใด มาข่มเหงไทยแลว้จะไดเ้ห็นดี ฮือ ฮือ ฮือ เชิญชมลิเกเมืองสรรค์บุรี”  
 

เม่ือร้องเพลงออกแขกจบ โฆษกก็จะพดูออกตวั หรือกล่าวอวยพรเจ้าภาพอีกครัง้ 

การแสดงในเหตกุารณ์ส่ือสารนีน้กัแสดงจะพดูและร้องอยู่เฉพาะด้านหลงัเวทีเท่านัน้การออกแขก

ของลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั จึงมีลกัษณะเป็น “การออกแขกหลงัโรง” ในระหวา่งท่ีโฆษก 

และนกัแสดงอีก 2 คน พดูหรือร้องเพลงนัน้ นกัดนตรีวงป่ีพาทย์จะบรรเลงเพลง “แขกอาวสั” หรือ

                                                             
11 สมัภาษณ์ วิชาญ รุ่งเรือง, นกัแสดงลิเก, 19 ธนัวาคม 2552. 
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เพลงหางเพลงอ่ืนๆ ท่ีเป็นทํานองเพลงแขกประกอบตลอดทัง้เหตุการณ์ส่ือสารตามขนบของ      

การแสดงลิเกด้วย โดยเหตกุารณ์นีเ้ร่ิมต้นขึน้เม่ือนักแสดงท่ีทําหน้าท่ีเป็นโฆษกของคณะกล่าว

ประกาศแนะนําคณะลิเกให้ผู้ชมทราบ และจะสิน้สุดเหตุการณ์ส่ือสารเม่ือโฆษก และนักแสดง

ทัง้หมดท่ีอยู่ด้านหลงัเวทีร่วมโห่ร้องเอาชยั 3 ครัง้พร้อมกนัเพ่ือเร่ิมการแสดง 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงภาพเหตกุารณ์ส่ือสารการออกแขก 

 

3. เหตุการณ์ส่ือสารฉากลงโรง 
การลงโรง คือ การออกตัวครัง้แรกของนักแสดงแต่ละคน12 ดังนัน้เหตุการณ์

ส่ือสารฉากลงโรงจึงนบัเป็นเหตกุารณ์ส่ือสารแรกท่ีผู้ชมจะได้ชมการแสดงลิเกของนักแสดงบนเวที 

เหตกุารณ์ส่ือสารนีมี้วตัถปุระสงค์สําคญัเพ่ือให้นกัแสดงได้ทกัทายผู้ชม และแนะนําตวั หรือแนะนํา

บทบาทท่ีตนแสดงให้ผู้ชมทราบ 

จากการวิเคราะห์ข้อมลู พบวา่ เหตกุารณ์ส่ือสารนีส้ามารถเกิดขึน้ซํา้ได้หลายครัง้ 

เพราะเป็นเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีเปรียบเสมือนการแนะนําตวัของนักแสดง ดงันัน้จํานวนครัง้ท่ีเกิด

เหตกุารณ์ส่ือสารนีจ้ึงมกัเท่ากบัจํานวนฝ่ายของนกัแสดงท่ีต้องออกมาแสดงตามบทบาทของเร่ือง 

จากการสงัเกตพบว่า การแสดงแต่ละครัง้จะมีจํานวนฝ่ายของนักแสดงอย่างน้อย 6 ฝ่าย เรียง

ตามลําดับการออกแสดงดังนีค้ือ 1.ฝ่ายตัวโกง 2.ฝ่ายพ่อแม่ของพระเอก หรือนางเอก 3.ฝ่าย

                                                             
12 สรุพล วิรุฬห์รักษ์, ลิเก, 121. 
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พระเอก 4.ฝ่ายนางเอก 5.ฝ่ายนางเอกประจําคณะ และ 6.ฝ่ายพระเอกประจําคณะ หากมีการสลบั

สบัเปลี่ยนตวันกัแสดงในบทเดียวกนั นกัแสดงท่ีเพ่ิงออกมาแสดงเป็นครัง้แรกก็จะต้องแนะนําตวั

ใหม ่และถือวา่การแสดงในฉากนัน้เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรงด้วย  

ผู้ วิจยัพบวา่ การแสดงในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากนีมี้ความแตกตา่งจากการแสดงใน

เหตกุารณ์ส่ือสารฉากอ่ืนๆ ตรงท่ี นกัแสดงจะออกมาแสดงพร้อมกนัเป็นฝ่าย หรือพวกตามบทบาท

ท่ีได้รับเสมอ เช่น เหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรงของฝ่ายพระเอก นอกจากจะมีนักแสดงท่ีรับบทเป็น

พระเอกออกมาแสดงแล้ว ยงัมีนกัแสดงท่ีมีบทเก่ียวข้องตามออกมาด้วย คือ ตวัตลกตามพระเอก 

ซึ่งจะมีจํานวน 1 คน หรือ 2 คนก็ได้ เป็นต้น หรือเหตุการณ์ส่ือสารฉากลงโรงของฝ่ายตัวโกง 

นักแสดงท่ีรับบทเป็นตัวโกงและนักแสดงท่ีเก่ียวข้องก็จะออกมาแนะนําตัวพร้อมกันทัง้หมด 

ตวัอย่างเช่น เหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรงของฝ่ายตวัโกงในเร่ือง รอยรักรอยร้าว มีนักแสดงท่ี

ออกมาแสดงในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากนีพ้ร้อมกนัจํานวน 5 คน ได้แก่ เจ้าเมืองหงสา โอรสเพชรนิล 

โอรสเพชรศิลป์ ตวัร้ายเด็ก และตวัตลกตามตวัโกง ซึ่งแสดงบทเป็นตวัโกงทุกคน ส่วนการแสดง

ฉากอ่ืนๆ นัน้ นักแสดงของฝ่ายนีจ้ะออกมาแสดงพร้อมกันทัง้หมดหรือไม่ก็ได้ ขึน้อยู่กับบทตาม

ท้องเร่ือง หรือความพร้อมของนักแสดงแต่ละคน โดยนักแสดงท่ีจะออกมาแสดง ในเหตกุารณ์

ส่ือสารฉากลงโรงเป็นฝ่ายแรกเสมอมกัจะเป็นฝ่ายนักแสดงท่ีรับบทตัวโกง ทัง้นีเ้พ่ือให้เร่ืองราว

ดําเนินไปได้เร็ว เร้าใจผู้ชม และเพ่ือให้พระเอกของคณะคือ สุธิราช วงศ์เทวัญ มีเวลาสําหรับ

เปล่ียนเคร่ืองแตง่ตวัด้วย เน่ืองจากสธิุราช วงศ์เทวญัเป็นผู้แสดงคอนเสิร์ต (ร้องเพลง) เป็นลําดบั

สดุท้ายในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงคอนเสิร์ต หลงัจากนักแสดงฝ่ายท่ีรับบทตวัโกงออกมา

แสดงแล้วนัน้ นักแสดงท่ีรับบทฝ่ายอ่ืนๆ ก็จะทยอยกันออกมาแสดงฉากลงโรงตามบทของเร่ือง 

โดยท่ีสธิุราช วงศ์เทวญัพระเอกของคณะ และตวัตลกตามพระเอกนัน้จะออกมาแสดงในเหตกุารณ์

ส่ือสารฉากลงโรงเป็นลําดบัสดุท้ายเสมอ 

แม้เหตกุารณ์ส่ือสารนีน้ักแสดงจะออกมาแสดงพร้อมกันเป็นฝ่าย แต่การแสดง

ของนกัแสดงแตล่ะคนนัน้จะมีลกัษณะท่ีไมเ่หมือนกนั โดยเฉพาะการเข้าและการออกเวที กลา่วคือ 

หากเป็นนกัแสดงท่ีได้รับบทบาทสําคญั ได้แก่ นักแสดงท่ีรับบทเป็นพระเอก นางเอก ตวัโกง หรือ

ตวัเดก็จะใช้วิธีรําออกมาจนถึงกลางเวที แล้วจึงร้องแนะนําตวั หรือกลา่วทกัทายผู้ชม และสนทนา

กบันกัแสดงหรือผู้ชมตามบทในท้องเร่ือง หลงัจากนัน้ก็ร้องสง่และรํากลบัเข้าเวที สว่นนกัแสดงท่ีรับ

บทอ่ืนๆ ได้แก ่ตวัตลก หรือผู้ติดตามนัน้ จะใช้วิธีเดินออกมาเฉยๆ แล้วไหว้ทักทายผู้ชม หลงัจาก

นัน้เดินมากลางเวทีเพ่ือร่วมแสดงหรือสนทนากบันกัแสดงคนอ่ืนๆ ตามบทในท้องเร่ือง เม่ือจบบทก็

เดินกลบัเข้าหลงัเวทีโดยไมมี่การรํา หรือร้องแบบเดียวกบันกัแสดงท่ีได้รับบทบาทสําคญั ยกเว้นจะ
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ร้อง หรือรําเพ่ือให้ผู้ ชมเกิดความตลกขบขัน โดยไม่เน้นความสวยงามเป็นหลัก และระหว่างท่ี

นักแสดงรํา ร้อง หรือสนทนากันอยู่นัน้ นักดนตรีวงป่ีพาทย์จะบรรเลงเพลงท่ีเข้ากับเนือ้หาของ

เหตุการณ์ มกันิยมใช้เพลงเสมอ เพลงเชิด หรือเพลงพม่าทุงเล และหางเพลงของเพลงต่างๆ 

ประกอบการแสดงตลอดทัง้เหตกุารณ์ส่ือสารด้วย  

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงภาพเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง 

 

เหตกุารณ์ส่ือสารนีเ้ร่ิมต้นขึน้เม่ือนกัแสดงเดินออกมาจากข้างหลงัเวทีหลงัจากท่ี

โฆษกประกาศแนะนํานักแสดง และจะสิน้สดุเหตกุารณ์เม่ือนักแสดงเดินกลับเข้าหลงัเวที ส่วน

ใหญ่แล้วนกัแสดงมกัจะเดินออกมาจากหลงัเวทีทางด้านซ้ายมือของผู้ชม และเดินกลบัเข้าหลงัเวที

ทางขวามือของผู้ชม  

 

4. เหตุการณ์ส่ือสารฉากกล่าว  
เหตกุารณ์ส่ือสารฉากกลา่ว เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีมีวตัถปุระสงค์สําคญัคือ เพ่ือ

ดําเนินเนือ้เร่ืองท่ีมีเนือ้หากล่าวถึงการบอกเล่าเร่ืองราว แลกเปล่ียนความคิดเห็น สนทนา 

ปรึกษาหารือ หรือวางแผนเพ่ือทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดร่วมกันระหว่างนักแสดงกับนักแสดง หรือนักแสดง

กบัผู้ชม ไมว่า่จะเป็นเร่ืองราวตามเร่ืองท่ีแสดง เร่ืองสว่นตวั หรือเร่ืองทัว่ไป ระหวา่งท่ีนกัแสดงกําลงั

แสดงอยู่นัน้ นกัดนตรีวงป่ีพาทย์ก็จะบรรเลงเพลงรับร้องตา่งๆ ท่ีเข้ากับเนือ้หาของเหตกุารณ์ เช่น 

เพลงเถา หรือเพลงเบ็ดเตลด็ เป็นต้น ประกอบการแสดงตลอดทัง้เหตกุารณ์ส่ือสารด้วย  
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ภาพท่ี 4 แสดงภาพเหตกุารณ์ส่ือสารฉากกลา่ว 

 

เหตกุารณ์ส่ือสารนีเ้ร่ิมต้นขึน้เม่ือนกัแสดงออกมาแสดงบนเวทีโดยใช้การรํา ร้อง 

สนทนาโต้ตอบระหวา่งนกัแสดงด้วยกันเอง หรือพูดกับผู้ชมโดยตรง และจะสิน้สดุเหตกุารณ์เม่ือ

เนือ้หาท่ีนกัแสดงใช้กลา่ว หรือสนทนานัน้มีการเปล่ียนแปลง หรือเม่ือนกัแสดงเดินกลบัเข้าไปหลงั

เวที โดยเหตกุารณ์ส่ือสารฉากกล่าวนัน้ สามารถเกิดขึน้ซํา้ได้หลายครัง้ ขึน้อยู่กับบทของเร่ืองท่ี

นํามาใช้แสดงในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกครัง้นัน้ๆ  

 

5. เหตุการณ์ส่ือสารฉากรบ 

เหตกุารณ์ส่ือสารฉากรบ เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีมีวตัถปุระสงค์สําคญัเพ่ือดําเนิน

เนือ้เ ร่ืองท่ีมีเนื อ้หากล่าวถึงความบาดหมาง ขัดแย้ง  จนนําไปสู่การต่อสู้ โดยการใช้อาวุธ 

ประกอบการแสดงการรบ เช่น มีด ดาบ หรือทวน เป็นต้น เพ่ือตดัสินแพ้ชนะ ระหว่างท่ีนักแสดง

กําลงัแสดงอยู่นัน้ นักดนตรีวงป่ีพาทย์ก็จะบรรเลงเพลงต่างๆ ท่ีมีทํานองฮึกเหิมเพ่ือให้เข้ากับ

เนือ้หาของเหตกุารณ์ประกอบการแสดงตลอดทัง้เหตกุารณ์ส่ือสารด้วย 
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ภาพท่ี 5 แสดงภาพเหตกุารณ์ส่ือสารฉากรบ 

 

เหตกุารณ์ส่ือสารนีเ้ร่ิมต้นขึน้เม่ือนกัแสดงท่ีรับบทเป็นศตัรูกัน หรือไม่ถูกกัน เช่น 

พระเอกกบัตวัโกง หรือนางเอกกบันางอิจฉา ออกมาแสดงบนเวทีโดยใช้การรํา ร้อง สนทนาโต้ตอบ

ระหวา่งนกัแสดงด้วยกันเอง หรือพูดกับผู้ชมโดยตรง และจะสิน้สดุเหตกุารณ์เม่ือการต่อสู้ยุติลง

โดยการรบนีอ้าจรู้ผลแพ้ชนะ หรือไมรู้่ผลเพราะคูต่อ่สู้ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหนีไปก็ได้ เหตกุารณ์ส่ือสารนี ้

สามารถเกิดขึน้ซํา้ได้หลายครัง้เช่นเดียวกบัเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงในฉากอ่ืนๆ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ

เร่ืองท่ีนํามาใช้แสดง  
 

6. เหตุการณ์ส่ือสารฉากทะเลาะ 
เหตกุารณ์ส่ือสารฉากทะเลาะ เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีมีวตัถุประสงค์สําคญัเพ่ือ

ดําเนินเนือ้เร่ืองท่ีมีเนือ้หากล่าวถึงความขดัแย้งระหว่างนักแสดง 2 ฝ่าย โดยนักแสดงมกัจะยั่วย ุ

เสียดสี โต้เถียง หรือด่าทอกัน เพ่ือให้ฝ่ายตรงข้ามโกรธ หรือยอมแพ้ไป ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มี     

การยอมแพ้ เพราะนักแสดงมกัจะแสดงการทะเลาะไปเร่ือยๆ จนถึงขัน้ลงมือทําร้ายกัน โดยใช้    

การแสดงท่าตบ ตอ่ย หรือตีประกอบ แต่จะไม่นําอาวธุมาใช้ในการต่อสู้ เหมือนเหตกุารณ์ส่ือสาร

ฉากรบ สว่นใหญ่นกัแสดงหลกัของเหตกุารณ์ส่ือสารนีม้กัเป็นนกัแสดงผู้หญิงมากกว่าจะเป็นฉาก

การแสดงของนักแสดงผู้หญิงกับนักแสดงผู้ ชาย หรือนักแสดงผู้ ชายกับนักแสดงผู้ ชาย โดยใน

ระหวา่งท่ีนกัแสดงกําลงัแสดงอยู่นัน้ นกัดนตรีวงป่ีพาทย์ก็จะบรรเลงเพลงตา่งๆ ท่ีมีทํานองฮึกเหิม

เพ่ือให้เข้ากบัเนือ้หาของเหตกุารณ์ประกอบการแสดงตลอดทัง้เหตกุารณ์ส่ือสารด้วย 
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ภาพท่ี 6 แสดงภาพเหตกุารณ์ส่ือสารฉากทะเลาะ 

 

เหตุการณ์ส่ือสารนีเ้ร่ิมต้นขึน้เม่ือนักแสดงท่ีรับบทไม่ถูกกัน หรือผิดใจกัน เช่น 

นางเอก และนางอิจฉามาพบกนัแล้วออกมาแสดงบนเวทีโดยใช้การรํา ร้อง หรือสนทนาโต้ตอบกัน 

และเหตกุารณ์ส่ือสารนีจ้ะสิน้สดุลงเม่ือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพอใจแล้วเลิกราไปเอง หรือมีนักแสดงคน

อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเข้ามาห้ามปราม เหตกุารณ์ส่ือสารนีส้ามารถเกิดขึน้ซํา้ได้หลายครัง้เช่นเดียวกับ

เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงในฉากอ่ืนๆ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเร่ืองท่ีนํามาใช้แสดง 

 

7. เหตุการณ์ส่ือสารฉากเกีย้ว 

เหตกุารณ์ส่ือสารฉากเกีย้ว เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารการท่ีมีวตัถุประสงค์สําคญัเพ่ือ

ดําเนินเนือ้เร่ืองท่ีมีเนือ้หากลา่วถึงการเกีย้วพาราสี หรือการขอความรัก และคํามัน่สญัญาระหว่าง

กนัของนกัแสดงท่ีรับบทพระเอก และนางเอก นอกจากนีย้งัมีฉากเกีย้วระหว่างตวัโกง กับนางเอก 

หรือนางอิจฉา กบัพระเอกด้วย แตฉ่ากเกีย้วของตวัโกง และนางอิจฉามกัจะไมป่ระสบความสําเร็จ 

และต้องพบกบัความผิดหวงัเสมอ โดยเหตกุารณ์ส่ือสารนีม้กัจะเกิดขึน้ในฉากแรกท่ีนักแสดงทัง้

สองฝ่ายคือพระเอกกับนางเอก ตัวโกงกับนางเอก หรือพระเอกกับนางอิจฉาพบกัน ระหว่างท่ี

นกัแสดงกําลงัแสดงอยู่นัน้ นกัดนตรีวงป่ีพาทย์ก็จะบรรเลงเพลงประกอบด้วย จากการสมัภาษณ์

นกัดนตรี พบวา่เพลงท่ีนิยมนํามาใช้บรรเลงคือ สร้อยเพลง หรือหางเพลงของเพลงไทยเดิม หรือ
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เพลงลกูทุ่งท่ีเป็นท่ีนิยมเช่น เพลงลาวดวงเดือน ยอยศพระลอ เทพธิดาผ้าซ่ิน นํา้ตาลาไทร หรือคน

จนๆ เป็นต้น13  

 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงภาพเหตกุารณ์ส่ือสารฉากเกีย้ว 

 

เหตกุารณ์ส่ือสารนีเ้ร่ิมต้นขึน้เม่ือนักแสดงท่ีรับบทต้องเกีย้วพาราสีกันออกมา

แสดงร่วมกนับนเวทีโดยใช้การรํา ร้อง หรือสนทนาโต้ตอบกนั และจะสิน้สดุเหตกุารณ์เม่ือการเกีย้ว

พาราสีจบลง หรือเนือ้หาของเหตกุารณ์เปล่ียนไป เหตกุารณ์ส่ือสารนีส้ามารถเกิดขึน้ซํา้ได้หลาย

ครัง้เช่นเดียวกับเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงในฉากอ่ืนๆ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเร่ืองท่ีนํามาใช้แสดง และ

จํานวนคูข่องนกัแสดงท่ีรับบทเป็นพระเอก และนางเอกของเร่ืองด้วย 
 

8. เหตุการณ์ส่ือสารฉากตลก 
เหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีมีวตัถปุระสงค์สําคญัเพ่ือแสดง

เร่ืองท่ีมีเนือ้หาตลกขบขนั โดยมีผู้ ร่วมเหตกุารณ์ คือนกัแสดงตลก ทําหน้าท่ีเป็นนักแสดงหลกัของ

ฉาก ผู้ วิจยัพบวา่ นกัแสดงตลกมกัจะใช้วิธีส่ือสาร หรือเลา่เร่ืองต่างให้ผู้ชมฟังด้วยการพูดกับผู้ชม

ในฐานะท่ีตนเป็นนกัแสดงลิเก ไม่ใช่พูดในฐานะท่ีเป็นนักแสดงตามท้องเร่ือง เพ่ือทําให้ผู้ชมเกิด

ความรู้สึกตลก ขบขนั และยังเป็นวิธีการสร้างความสนิทสนม และเป็นกันเองกับผู้ ชมด้วย โดย

เนือ้หาท่ีนักแสดงใช้กล่าวถึงในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากนีม้กัเป็นเร่ืองทั่วไปท่ีผู้ชม หรือชาวบ้านให้

                                                             
13

 สมัภาษณ์ สําราญ ขําประสาท, นกัดนตรี (ระนาดเอก), 19 ธนัวาคม 2552. 
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ความสนใจ และรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี เช่น เร่ืองการเล่นพนัน การเล่นหวย เร่ืองส่วนตัวของ

นักแสดงคนอ่ืนๆ ในคณะลิเก เร่ืองข่าวในสงัคม เป็นต้น หรือกล่าวถึงเร่ืองท่ีคนทั่วไปไม่กล้าพูด 

หรือไมพ่ดูกนัในชีวิตประจําวนั เช่น เร่ืองเพศ เร่ืองปัญหาความขดัแย้งทางการเมือง หรือพดูถึงเร่ือง

ของคนท่ีเสียชีวิตไปแล้วในเชิงล้อเล่น ล้อเลียน เป็นต้น ระหว่างท่ีนักแสดงตลกแสดงอยู่นัน้ นัก

ดนตรีวงป่ีพาทย์ก็จะบรรเลงเพลง หรือให้เสียงประกอบจังหวะท่ีเข้ากับเนือ้หา หรือมุกตลกท่ี

นกัแสดงนํามาใช้แสดงตลอดทัง้เหตกุารณ์ส่ือสารด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ภาพแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก 

 

เหตกุารณ์ส่ือสารนีเ้ร่ิมต้นขึน้เม่ือนกัแสดงตลกทําหน้าท่ีเป็นนกัแสดงหลกั และจะ

สิน้สดุเหตกุารณ์ส่ือสารเม่ือนกัแสดงตลกยตุิบทบาทในการเป็นนกัแสดงหลกัของตนลง เหตกุารณ์

ส่ือสารนีส้ามารถเกิดขึน้ซํา้ได้หลายครัง้ และสามารถแทรกอยู่ในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงฉาก

อ่ืนๆ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัจํานวนครัง้ท่ีนกัแสดงตลกแสดงทําหน้าท่ีเป็นนกัแสดงหลกัของฉาก 

 

 

9. เหตุการณ์ส่ือสารฉากลาโรง 
เหตกุารณ์ส่ือสารฉากลาโรง เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารลําดบัสดุท้ายในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั มีวตัถปุระสงค์สําคญัเพ่ือแจ้งให้ผู้ชม และผู้ ท่ี

อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทราบว่าการแสดงลิเกจบลงแล้ว เหตกุารณ์นีมี้เนือ้หากล่าวถึง การจบ     
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การแสดง การอําลา ขอบคณุ รวมทัง้อวยพรผู้ชมท่ีมาชมการแสดง ฉากลาโรงอาจเกิดขึน้เม่ือแสดง

ลิเกจบเร่ือง หรือเห็นวา่ถึงเวลาท่ีจะต้องปิดการแสดงแล้ว เน่ืองจากครบกําหนดตามเวลาท่ีได้ตกลง

ไว้กับเจ้าภาพ หรือเห็นว่าดึกมากเกินไปแล้ว โดยโฆษกเป็นผู้ประกาศจบการแสดง หรือหาก     

การแสดงยงัไม่จบเร่ือง นักแสดงท่ีแสดงอยู่บนเวทีก็จะประกาศยุติการแสดง ระหว่างท่ีนักแสดง

กําลงัแสดงตอนจบของเร่ือง หรือกําลงัจะปิดเร่ืองนัน้ ทีมงานของคณะลิเกก็จะทยอยเก็บของต่างๆ 

บนเวที นกัแสดงท่ีแสดงอยู่บนเวทีก็จะมารวมตวักนัท่ีกลางเวทีเพ่ือให้ผู้ชมถ่ายรูป และร่วมกันร้อง

เพลงลา โดยมีนกัดนตรีวงป่ีพาทย์บรรเลงเพลงประกอบการร้องเพลงของนักแสดง และจะบรรเลง

เพลงลาโรงตอ่เน่ืองจนกระทัง่สิน้สดุเหตกุารณ์ด้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ภาพแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลาโรง 

 

เหตกุารณ์ส่ือสารนีเ้ร่ิมต้นขึน้เม่ือโฆษก หรือนักแสดงนําของคณะท่ีแสดงบนเวที

ในการแสดงฉากสดุท้าย กลา่วประกาศยตุิการแสดงวา่ “ขอยติุเวลาทําการแสดงไวเ้พียงแค่นี”้ หรือ 

“หมดเวลาแลว้” เป็นต้น และเหตกุารณ์ส่ือสารนีจ้ะสิน้สดุลงเม่ือนักแสดงท่ีอยู่บนเวทีเดินกลบัเข้า

ไปหลงัเวทีจนครบทกุคน 

 

จากการวิเคราะห์เหตกุารณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะ

ทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั ผู้ วิจัยพบว่า สามารถนําเหตกุารณ์ส่ือสารทัง้ 9 เหตกุารณ์ มาจัดกลุ่ม
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โดยใช้วตัถุประสงค์หลกัเป็นเกณฑ์ในการจําแนกเป็นเหตกุารณ์ส่ือสารหลกัได้ 3 เหตกุารณ์ ดัง

ตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี 2 แสดงเหตกุารณ์ส่ือสารหลกัและเหตกุารณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 

 

เหตุการณ์ส่ือสาร
หลัก 

เหตุการณ์ส่ือสาร
ย่อย 

วัตถุประสงค์
หลัก 

ลักษณะสาํคัญของ
เหตุการณ์ 

1. เร่ิมการแสดง 
การโหมโรงลิเก 

การออกแขก 

เ พ่ื อแ จ้ ง ใ ห้ผู้ ช ม

ทราบวา่ การแสดง

ลิเกเร่ิมขึน้แล้ว 

เ ป็นเหตุการณ์ ส่ือสาร

ลําดบัแรกท่ีคณะลิเกเร่ิม

มีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ชมท่ีมา

รอชมการแสดง 

2. การแสดง 

ฉากลงโรง ฉากกลา่ว 

ฉากรบ ฉากทะเลาะ  

ฉากเ กี ย้ว  และฉาก

ตลก 

เพ่ือสร้าง 

ความบันเทิงโดย

การแสดงตาม 

เนือ้เร่ืองให้ผู้ชมชม 

เ ป็นเหตุการณ์ ส่ือสาร

หลัก ท่ี สํ า คัญ ท่ี สุ ด ใ น

ส ถ า น ก า ร ณ์ ส่ื อ ส า ร  

การแสดงลิเก  นักแสดง

ของคณะจะออกมาแสดง

การรํา ร้อง และสนทนา

โต้ตอบกนัตามบทในเร่ือง

บนเวทีการแสดง 

3. ปิดการแสดง ฉากลาโรง 

เ พ่ื อแ จ้ ง ใ ห้ผู้ ช ม

ทราบวา่ การแสดง

ลิเกจบลงแล้ว 

เ ป็นเหตุการณ์ ส่ือสาร

ลํ า ดั บ สุ ด ท้ า ย ข อ ง  

การแสดงลิเก และถือเป็น

จดุสิน้สดุของสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลิเก 

 

เหตกุารณ์ส่ือสารหลกัท่ีปรากฏในตารางข้างต้นทัง้ 3 เหตกุารณ์ มีรายละเอียดดงันี ้

 

1. เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง  
เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดขึน้เป็นลําดับแรกของ

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก มีวตัถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้ผู้ชมทราบว่าการแสดงลิเกเร่ิมต้นขึน้
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แล้ว เหตกุารณ์นีเ้ร่ิมขึน้เม่ือสธิุราช วงศ์เทวญักล่าวประกาศว่า “ต่อไปพบกับการแสดงลิเกครับ” 

หลงัจากนัน้โฆษกจะประกาศให้นักดนตรีวงป่ีพาทย์เร่ิมการโหมโรงลิเก และจะสิน้สดุเหตกุารณ์

เม่ือโฆษกและนกัแสดงอีก 2 คนร้องเพลงออกแขกจบลง และประกาศเร่ิมการแสดงลิเก 
เหตกุารณ์ส่ือสารนีป้ระกอบด้วยเหตกุารณ์ส่ือสารย่อย 2 เหตกุารณ์ ได้แก่ 1.เหตกุารณ์

ส่ือสารการโหมโรงลิเก และ 2.เหตกุารณ์ส่ือสารการออกแขก จากการวิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจัยพบว่า 

ในเหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดงจะต้องปรากฏเหตกุารณ์ส่ือสารย่อยทัง้ 2 เหตกุารณ์เสมอ   
 

2. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง 
เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง เป็นเหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดขึน้เป็นลําดับท่ี 2 ของ

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้หลงัจากเหตกุารณ์ส่ือสารการเร่ิมแสดง

จบลง มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความบนัเทิงโดยการแสดงตามเนือ้เร่ืองให้ผู้ชมชม เหตกุารณ์นีเ้ร่ิม

ขึน้เม่ือโฆษกประกาศเร่ิมการแสดงลิเก และจะสิน้สดุเหตกุารณ์เม่ือมีผู้ประกาศยตุิการแสดง 

เหตกุารณ์ส่ือสารนีป้ระกอบด้วยเหตกุารณ์ส่ือสารย่อย 6 เหตกุารณ์ ได้แก่ 1.เหตกุารณ์

ส่ือสารฉากลงโรง 2.เหตกุารณ์ส่ือสารฉากกล่าว 3.เหตกุารณ์ส่ือสารฉากรบ 4.เหตกุารณ์ส่ือสาร

ฉากทะเลาะ 5.เหตกุารณ์ส่ือสารฉากเกีย้ว และ 6.เหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก 

ผู้ วิจยัพบวา่ ในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงลิเกจะต้องปรากฏเหตกุารณ์ส่ือสารย่อยทัง้ 

6 เหตกุารณ์เสมอ และเหตกุารณ์ส่ือสารทัง้หมดนีส้ามารถเกิดซํา้ หรือเกิดสลบักันได้ ขึน้อยู่กับ

เนือ้หาของเร่ืองท่ีแสดง ระยะเวลาท่ีใช้แสดง หรือจํานวนนกัแสดงท่ีมาแสดง และสภาพแวดล้อมใน

ขณะท่ีแสดงด้วย 

 

3. เหตุการณ์ส่ือสารปิดการแสดง  
เหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดง เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีเกิดขึน้เป็นลําดบัสดุท้ายของ

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้หลงัจากเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงใน

ฉากสดุท้ายจบลง มีวตัถปุระสงค์เพ่ือแจ้งให้ผู้ชมทราบวา่ การแสดงลิเกจบลงแล้ว เหตกุารณ์นีเ้ร่ิม

ขึน้เม่ือโฆษก หรือนกัแสดงหวัหน้าคณะประกาศจบการแสดงหรือกลา่วอําลาผู้ชม เม่ือแสดงจนถึง

ตอนจบของเร่ือง หรือเห็นว่าถึงเวลาท่ีต้องจบการแสดงแล้ว เช่น เจ้าภาพต้องการให้จบ หรือดึก

เกินไป นกัแสดงท่ีแสดงบนเวทีก็จะยตุิการแสดง และจะสิน้สดุเหตกุารณ์เม่ือนักแสดงทัง้หมดเดิน

กลบัเข้าไปหลงัเวที 
เหตุการณ์ส่ือสารนีป้ระกอบด้วยเหตุการณ์ส่ือสารย่อย 1 เหตุการณ์ คือ เหตกุารณ์

ส่ือสารฉากลาโรง ผู้ วิจยัสงัเกตว่า นอกจากการกล่าวลาบนเวทีแล้ว นักแสดงท่ีเปล่ียนเคร่ืองแต่ง
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กายเรียบร้อยแล้ว หรือยงัไมไ่ด้กลบัไปเปล่ียนเคร่ืองแตง่ตวัก็จะลงมาด้านล่างของเวทีเพ่ือให้ผู้ชม

ท่ีมาชมการแสดงได้ถ่ายรูป พบปะพดูคยุ หรือมอบของขวญั และของกํานลัให้นกัแสดง โดยผู้ชมท่ี

อยู่จนถึงเหตกุารณ์ส่ือสารนีม้กัจะเป็นผู้ชมท่ีติดตามชมการแสดงอย่างสม่ําเสมอ หรือแฟนคลบัท่ีมี

ความใกล้ชิดสนิทสนมกับนักแสดงและทีมงานเป็นอย่างดี เร่ืองท่ีพูดก็จะเป็นเร่ืองทั่วไป เร่ือง      

นัดหมาย หรือเชิญชวนเพ่ือให้ติดตามชมการแสดงครัง้ต่อไป ตลอดจนเร่ืองส่วนตวั เพ่ือสร้าง

ความสมัพันธ์อนัดีระหว่างนักแสดงและผู้ ชมท่ีมาชมการแสดง และจะสิน้สดุเหตกุารณ์ก็ต่อเม่ือ

ผู้ชมพึงพอใจ หรือถึงเวลาท่ีนกัแสดงจะต้องเดินทางกลบั 
 

2.2.2 โครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสาร 
จากการวิเคราะห์เหตกุารณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ 

วงศ์เทวญั ผู้ วิจยัพบวา่ เหตกุารณ์ส่ือสารทัง้หมด 9 เหตกุารณ์ สามารถรวมเป็นเหตกุารณ์ส่ือสาร

หลกัได้ 3 เหตกุารณ์ และมีเหตกุารณ์ส่ือสารบางเหตกุารณ์ท่ีสามารถเกิดแทรก เกิดซํา้ หรือเกิด

สลบักนัได้ เม่ือมีการเปล่ียนเนือ้หาของเหตกุารณ์ หรือบทบาทของนกัแสดงตลก ได้แก่ เหตกุารณ์

ส่ือสารฉากลงโรง ฉากกล่าว ฉากรบ ฉากทะเลาะ ฉากเกีย้ว และฉากตลก สามารถแสดงเป็น

โครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสารได้ดงัแผนภมิูตอ่ไปนี ้
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แผนภมิูท่ี 1 แสดงโครงสร้างเหตกุารณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 

  

 

 

คําอธิบาย 
  หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏทกุครัง้ 

       หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดแทรกใน      

       เหตุการณ์ส่ือสารอ่ืน และไมป่รากฏทกุครัง้ 

 หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารนัน้  ๆเกิดเป็น  

       ลําดบัต่อเน่ืองกัน 

    หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารนัน้ๆ สามารถ 

        เกิดสลบัลําดบักันได้ 

—   หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารย่อยท่ีปรากฏใน 

       เหตุการณ์ส่ือสารนัน้ๆ 

 *     หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีเกิดซํา้ได้ 

เหตุการณ์สื่อสาร 
เร่ิมการแสดง 

เหตุการณ์สื่อสาร 
การแสดง 

เหตุการณ์สื่อสาร 
ปิดการแสดง 

การโหมโรงลเิก 

การออกแขก 

ฉากลงโรง* 

ฉากกลา่ว*
 ฉากรบ* 

ฉากทะเลาะ* ฉากเกีย้ว* 

ฉากตลก* 

ฉากลาโรง 

ฉากตลก* 

ฉากตลก* 

ฉากตลก* 

ฉากตลก* 

ฉากตลก* 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 

จากผลการศกึษาสรุปได้วา่ สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์

เทวญั ประกอบด้วยเหตกุารณ์ส่ือสาร 9 เหตกุารณ์ เรียงลําดบัเป็นขัน้ตอน ผู้ วิจัยใช้วตัถุประสงค์

ของเหตกุารณ์ คํากลา่วประกาศ เนือ้หาของเหตกุารณ์ และบทบาทของนกัแสดงตลกเป็นเกณฑ์ใน

การจําแนกเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ออกจากกัน เหตุการณ์ส่ือสารทัง้  9 เหตุการณ์ 

สามารถรวบเป็นเหตุการณ์ส่ือสารหลักได้ 3 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง 

เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดง และเหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดง โดยเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีปรากฏใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกทัง้หมด เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีเกิดขึน้แบบตอ่เน่ืองเช่ือมโยง และ

มีความสอดคล้องกลมกลืนกันทุกเหตกุารณ์ส่ือสาร บทต่อไปผู้ วิจัยจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์

รูปแบบ และองค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารแต่ละเหตกุารณ์ท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสาร 

การแสดงลิเก    ส
ำนกัหอ
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บทท่ี 3 

เหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสาร “การแสดงลเิกคณะทวปี-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ” 

 
บทท่ี 2 ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์

เทวัญ” และพบว่าสถานการณ์ส่ือสาร “การแสดงลิเก” ของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ 

ประกอบด้วยเหตกุารณ์ส่ือสารหลกั 3 เหตกุารณ์ คือ เหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง เหตกุารณ์

ส่ือสารการแสดง และเหตุการณ์ส่ือสารปิดการแสดง ดงันัน้บทนีผู้้ วิจัยจะเสนอผลการวิเคราะห์

เหตกุารณ์ส่ือสารทัง้ 3 เหตกุารณ์ข้างต้น โดยจะเสนอผลการวิเคราะห์ในหัวข้อ องค์ประกอบของ

เหตกุารณ์ส่ือสาร ตามแนวคิดของมเูรียล ซาวิลล์-ทรอยก์ (Murielle Saville-Troike) ท่ีเสนอว่า ใน

เหตกุารณ์ส่ือสารแตล่ะเหตกุารณ์จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการ ดงันี ้

1. ชนิดของเหตุการณ์ โดยวิเคราะห์ภาพรวมของเหตุการณ์ส่ือสาร เพ่ือบอกว่า

เหตกุารณ์ส่ือสารนัน้ๆ เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารประเภทใด 

2. หัวข้อ โดยวิเคราะห์ประเด็นหลกัของการส่ือสารจากเร่ืองท่ีส่ือสาร เพ่ือบอกว่า

จดุเน้นของเหตกุารณ์ส่ือสารนัน้คือเร่ืองใด  

3. วตัถุประสงค์ โดยวิเคราะห์จุดมุ่งหมายหลกัในการส่ือสาร เพ่ือบอกว่าเหตุการณ์

ส่ือสารนัน้มีวตัถปุระสงค์อะไร 

4. กาลเทศะ โดยวิเคราะห์โอกาส เวลา และสถานท่ีท่ีใช้ในการจดัแสดงลิเก และแง่มมุ

ตา่งๆ ทางกายภาพของสถานการณ์ เช่น ขนาดของเวทีแสดง การจดัวางอปุกรณ์ตา่งๆ เป็นต้น เพ่ือ

บอกวา่เหตกุารณ์ส่ือสารนัน้เกิดขึน้ในโอกาสใด ช่วงเวลาไหน และมีการตกแตง่สถานท่ีอย่างไร  

5. ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ โดยวิเคราะห์รายละเอียดของผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในเหตกุารณ์ส่ือสาร ซึ่ง
รวมถึง อาย ุเพศ การแตง่กาย ชาติพันธุ์ ฐานะทางสงัคม ฯลฯ เพ่ือบอกว่าเหตกุารณ์ส่ือสารนัน้มี

ผู้ ใดเป็นผู้ มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ส่ือสาร และแต่ละฝ่ายทําหน้าท่ี หรือมีส่วนร่วมในเหตกุารณ์

ส่ือสารอย่างไรบ้าง 

6. รูปแบบการส่ือสาร โดยวิเคราะห์รูปแบบ เคร่ืองมือ และวิธีการส่ือสารท่ีคณะลิเกใช้

ส่ือสารกบัผู้ชมในแตล่ะเหตกุารณ์ เพ่ือบอกวา่เหตกุารณ์ส่ือสารนัน้มีรูปแบบการส่ือสารอย่างไร 
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7. เนือ้หาการส่ือสาร โดยวิเคราะห์รายละเอียด และสาระสําคญัของการส่ือสาร เพ่ือ

บอกวา่เหตกุารณ์ส่ือสารนัน้กลา่วถึงอะไรบ้าง 

8. ลําดบัวจันกรรม โดยวิเคราะห์การเรียงลําดบัวจันกรรมส่ือสาร เพ่ือบอกวา่เหตกุารณ์

ส่ือสารนัน้มีวจันกรรมส่ือสารใดบ้าง และวจันกรรมเหลา่นัน้มีการเรียงลําดบัหรือไม ่อย่างไร 

9. กฎการปฏิสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์กฎของการสื่อสารระหว่างผู้ ร่วมเหตุการณ์ใน
สถานการณ์ส่ือสาร เพ่ือบอกวา่เหตกุารณ์ส่ือสารนัน้มีกฎของการใช้ภาษา หรือการสื่อสารอย่างไร 

10. บรรทัดฐานของการตีความ โดยวิเคราะห์ความรู้ทั่วไป หรือความเข้าใจท่ีผู้ ร่วม

เหตกุารณ์มีร่วมกนั เพ่ือบอก หรืออธิบายสาเหต ุและความหมายของทัง้คําพูด และการกระทําใน

เหตกุารณ์ส่ือสารนัน้วา่ เหตใุดจึงปรากฏคําพดู และการกระทําเช่นนัน้ในเหตกุารณ์ส่ือสาร และส่ิง

ท่ีเกิดขึน้นัน้หมายความวา่อย่างไร 

 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสาร 

“การแสดงลิเก” ของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญั ผู้ วิจัยพบว่า ในทุกเหตกุารณ์ส่ือสาร มี

องค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารครบทัง้ 10 ประการ แต่เม่ือพิจารณาทีละองค์ประกอบพบว่า 

องค์ประกอบท่ีอยู่ ในแต่ละเหตุการณ์ส่ือสารนัน้  สามารถแบ่งออกเป็น  3 ประเภท  คือ                     

1.องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทกุเหตกุารณ์ส่ือสาร 2.องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะร่วมกนัเฉพาะบาง

เหตกุารณ์ส่ือสาร และ 3.องค์ประกอบท่ีตา่งกนัไปตามแตล่ะเหตกุารณ์ส่ือสาร มีรายละเอียดดงันี ้

  

3.1 องค์ประกอบท่ีมีลักษณะคงท่ีทุกเหตุการณ์ส่ือสาร  
องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทกุเหตกุารณ์ส่ือสาร หมายถึง องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะ

คงท่ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ส่ือสารใดก็ตาม พบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

กาลเทศะ ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ กฎการปฏิสมัพนัธ์ และบรรทดัฐานการตีความ 
 
3.1.1 กาลเทศะ  

องค์ประกอบด้านกาลเทศะ หรือเวลา-สถานท่ี คือ เวลา และสถานท่ีท่ีคณะลิเกใช้ใน

การจดัแสดงลิเก จากการสมัภาษณ์หวัหน้าคณะ พบวา่ ด้านเวลานัน้ คณะลิเกสามารถจดัการแสดง

ลิเกได้ทกุวนั และเวลาท่ีผู้วา่จ้าง หรือเจ้าภาพต้องการ กลา่วคือ หากเจ้าภาพต้องการให้คณะลิเก

จดัแสดงลิเกในช่วงบ่าย หรือช่วงเย็น หรือมีกําหนดระยะเวลาให้แสดง คณะลิเกก็จะจัดแสดงลิเก

ตามเวลาท่ีเจ้าภาพต้องการ แตห่ากเจ้าภาพไม่กําหนดเวลาแสดง คณะลิเกก็จะแสดงลิเกเม่ือทํา

การแสดงอ่ืนๆ คือ การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ และการแสดงคอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้ว 
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โดยจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 22.00 - 01.00 น. เน่ืองจากการแสดงลิเกเป็นการแสดงลําดับ

สดุท้ายของคณะ โดยในแตล่ะครัง้จะใช้เวลาแสดงประมาณ 2 ชั่วโมง ทัง้นีอ้าจมีการปรับลด หรือ

เพ่ิมระยะเวลาท่ีใช้แสดงได้ตามความเหมาะสมด้วย ขึน้อยู่กบัเนือ้เร่ืองท่ีแสดง สภาพแวดล้อม และ

ความต้องการของผู้ ท่ีมาชมการแสดงด้วย 

ด้านสถานท่ี พบว่า คณะลิเกจะจัดแสดงลิเกภายในบริเวณสถานท่ีท่ีได้ตกลงไว้กับ

เจ้าภาพ ซึ่งมกัเป็นบริเวณเดียวกับสถานท่ีจัดงานของเจ้าภาพด้วย กล่าวคือ ถ้าเจ้าภาพจัดงาน

บวชท่ีบ้าน คณะลิเกก็จะจดัแสดงลิเกภายในบริเวณลานหน้าบ้านของเจ้าภาพ หรือถ้าเจ้าภาพจัด

งานศพ หรืองานพระราชทานเพลิงศพท่ีวดั คณะลิเกก็จะจัดแสดงลิเกท่ีลานกว้างของวดั หรือถ้า

เจ้าภาพไมส่ะดวกให้จดังานในสถานท่ีสว่นตวั ก็จะให้คณะลิเกไปจดัแสดงลิเกในบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ี

สาธารณะของชมุชน เช่น ลานกว้างของวดั โรงเรียน หรือสํานักงานเทศบาล เป็นต้น โดยมีเกณฑ์

ในการเลือกสถานท่ีจัดแสดงคือ จะต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีบริเวณกว้างขวาง ทัง้นีเ้พ่ือให้คณะลิเก

สามารถตัง้เวทีแสดงของคณะ ซึ่งเป็นเวทีขนาดใหญ่ได้ และสถานท่ีนัน้จะต้องมีพืน้ท่ีว่างเพียงพอ

สําหรับรองรับผู้ชมท่ีเดินทางมาชมการแสดงด้วย และเม่ือพิจารณาสถานท่ีในการจัดแสดงลิเก 

พบวา่ สามารถออกเป็น 2 สว่น คือ เวทีแสดง และท่ีสําหรับนัง่ชมการแสดง มีรายละเอียดดงันี ้

 

1. เวทีการแสดง  
ลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั เป็นคณะลิเกท่ีมีเวทีการแสดงเป็นของตนเอง 

ไมว่า่จะไปจดัแสดงในสถานท่ีใดก็ตาม ก็จะนําเวทีการแสดงของตนไปประกอบ หรือตัง้ ณ สถานท่ี

นัน้เอง ไมใ่ช้เวทีอ่ืน โดยหวัหน้าคณะลิเกจะให้ทีมงานฝ่ายเวทีของคณะเดินทางไปจัดเตรียมเวที

แสดงลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั ซึ่งการจดัเตรียมลว่งหน้านี ้ถือเป็นการช่วยประชาสมัพันธ์ให้คนใน

ชุมชนทราบทางหนึ่งด้วย เม่ือโฆษกประกาศจบการแสดง ทีมงานท่ีรับผิดชอบก็จะรือ้ถอนเวที   

การแสดงออกทันที หากเป็นการแสดงในงานอวมงคลคณะลิเกจะตัง้เวทีโดยหันหน้าไปทางเมรุ 

หรือศาลาสวดอภิธรรมเสมอ  

เวทีการแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญั เป็นเวทีลอยฟ้า สร้างจาก

การประกอบโครงเหลก็ ท่ียกระดบัขึน้สงูจากพืน้ประมาณ 1 เมตร มีความยาวประมาณ 18 เมตร 

พืน้เวทีใช้ไม้กระดานขนาดยาววางเรียงต่อกันโดยไม่ตอกยึด เวทีการแสดงมีลักษณะคล้าย

ขัน้บนัไดแบ่งได้ 3 ระดบั พืน้ท่ีบนสดุใช้สําหรับตัง้ตัง่ลิเก รองลงมาใช้เป็นท่ีนั่งของนักแสดง ส่วน

สดุท้ายคือพืน้เวทีระดบัลา่งสดุใช้สําหรับยืนแสดง สนทนา และเดินออก-เข้าเวที  
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ภาพท่ี 10 แสดงภาพเวทีการแสดงลิเกของลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

 

 

 
 

ภาพท่ี 11 แสดงภาพพืน้เวทีขณะทีมงานคณะลิเกตัง้เวทีการแสดง 

 

บนเวทีการแสดงมีฉากกัน้ระหว่างพืน้ท่ีด้านหน้าและด้านหลงัของเวที ฉากของ

เวทีทําด้วยผ้าไวนิลสีฟ้าขนาดใหญ่ จํานวนหลายผืนจดัวางซ้อนกนั เพ่ือให้เวทีดมีูมิติมากขึน้ ลาย

สกรีนบนผ้าประกอบด้วยช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ของคณะลิเก รวมถึงช่ือและรูปของพระเอก 

นางเอกประจําคณะ นอกจากนีย้งัมีรูปของขนุสรรค์ ซึ่งเป็นวีรบรุุษของชาวอําเภอสรรคบุรี จังหวดั
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ชยันาท ท่ีสมาชิกคณะลิเกทุกคนนับถือ รวมถึงป้ายโฆษณาสินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีเจ้าของคณะ

ลิเกจดัจําหน่ายด้วย ผ้าไวนิลนีจ้ะเปล่ียนใหมท่กุปี หรือทกุคร่ึงปีขึน้อยู่กบัรายได้ การตดัสินใจของ

หวัหน้าคณะ และผู้ให้การสนบัสนนุ หรือสปอนเซอร์ของคณะลิเก  

 

 
 

ภาพท่ี 12 แสดงภาพบนเวทีการแสดง 

 

เวทีการแสดงของลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัเป็นเวทีขนาดใหญ่ สามารถ

แบ่งเป็น 3 สว่น คือ หน้าเวที หลงัเวที และข้างเวที มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

1.1 หน้าเวที  หน้าเวทีเป็นสถานท่ีสําหรับใช้จัดการแสดงลิเกใน

เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดง และเหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดง หากเป็นการจัดแสดง

รูปแบบของงานเทศน์มหาชาติทรงเคร่ืองและลิเกคอนเสิร์ต คณะลิเกจะนําบันไดมาวางไว้

ด้านหน้าเวที สําหรับใช้เป็นทางเดินขึน้ลงของพระภิกษุ นักแสดง และผู้ชมท่ีต้องการเดิน

ขึน้เวทีไปถวายเงินทําบุญกับพระธรรมกถึกด้วยตนเอง ส่วนการจัดงานแสดงในรูปแบบ

งานแสดงลิเกคอนเสิร์ต จะไม่มีบันไดสําหรับใช้ขึน้ลงวางไว้หน้าเวทีเหมือนงานเทศน์

มหาชาติทรงเคร่ืองและลิเกคอนเสิร์ต  

หน้าเวทีเป็นพืน้ท่ีสว่นท่ีไมมี่หลงัคา และเป็นสว่นท่ีผู้ชมมองเห็นได้ชดัเจน

ท่ีสดุ 
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ภาพท่ี 13 แสดงภาพหน้าเวทีการแสดงรูปแบบงานเทศน์มหาชาติทรงเคร่ืองและลิเกคอนเสิร์ต 

 

 
 

ภาพท่ี 14 แสดงภาพหน้าเวทีการแสดงรูปแบบงานแสดงลิเกคอนเสิร์ต 

 

1.2 หลังเวที  หลังเวทีเป็นสถานท่ีสําหรับใช้แสดงการออกแขกใน

เหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง พืน้ท่ีตรงกลางของด้านหลงัเวทีการแสดงมีโต๊ะหมู่บูชา
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พระพทุธรูป และพ่อแก่1 ซึ่งเป็นท่ีเคารพของทุกคนในคณะลิเกตัง้ไว้เสมอ นักแสดงจะมา

รวมตวัพร้อมกนัท่ีหน้าโต๊ะบชูานีเ้พ่ือไหว้ และขอพรก่อนท่ีจะเร่ิมแสดงเสมอทกุครัง้  

พืน้ท่ีส่วนหนึ่งของหลงัเวที เป็นพืน้ท่ีส่วนท่ีดัดแปลงจากรถบรรทุกของ 

และอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้จดัแสดงลิเก โดยทีมงานจะนํารถบรรทุกของของคณะลิเกมาจอด

ชิดหลงัเวที โดยหนัท้าย หรือด้านข้างของรถข้างใดข้างหนึ่งมาทางฉากของเวที ไว้สําหรับ

เป็นท่ีใช้เก็บอปุกรณ์ประกอบการแสดง เสือ้ผ้า และใช้เป็นสถานท่ีสําหรับให้นักแสดงใช้

แตง่ตวัด้วยทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกในการประกอบสร้าง และขนย้ายเวที โดยนกัแสดงแตล่ะ

คนจะมีพืน้ท่ีเฉพาะของตนเอง ไมน่ัง่ปะปนกนั  

 

 

 
 

ภาพท่ี 15 แสดงภาพหลงัเวทีการแสดง 

 

                                                             
1 พ่อแก่ หรือพระฤๅษี เป็นส่ิงศกัดิ ์ สิทธิ ์ ท่ีฝ่ายคณะลิเกเคารพนับถือ เน่ืองจากเช่ือว่า 

เป็นครูแห่งศาสตร์การแสดง เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะ ไมว่า่จะเป็นการร้อง การรํา หรือนาฏศิลป์

แขนงตา่งๆ แก่มนุษย์ ดงันัน้คณะลิเกจึงมีการตัง้โต๊ะบูชาพ่อแก่ เพ่ือแสดงความเคารพ และเพ่ือ

ความเป็นสิริมงคลทัง้ตอ่นกัแสดง และคณะลิเก 
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ภาพท่ี 16 แสดงภาพห้องแตง่ตวัหลงัเวทีการแสดงของชยัณรงค์ รุ่งเรือง และสธิุราช วงศ์เทวญั  

 

 
 

ภาพท่ี 17 แสดงภาพด้านนอกของหลงัเวทีการแสดง 

 

จากการเก็บข้อมลูภาคสนามพบว่า พืน้ท่ีในส่วนท่ีเป็นห้องแต่งตวัของ

นักแสดงนําประจําคณะ ได้แก่ ชัยณรงค์ รุ่งเรือง สุธิราช วงศ์เทวัญ วิรดา วงศ์เทวัญ 

และชชัชฏา วงศ์เทวญั มีลกัษณะพิเศษกวา่นกัแสดงคนอ่ืนๆ คือเป็นห้องท่ีดดัแปลงมาจาก

ตู้คอนเทรนเนอร์ท่ีใช้เก็บเคร่ืองคนตรี และชุดลิเก จึงมีผนังปิดมิดชิดทัง้ด้านบน และ

ด้านข้าง และเป็นสว่นท่ีติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศ สว่นพืน้ท่ีของนกัแสดงคนอ่ืนๆ จะใช้ผ้าใบ

ขึงเป็นหลงัคาเพ่ือกันนํา้ค้าง และขึงด้านข้าง เพ่ือปิดกันสายตาคนภายนอกไว้ เพราะ
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นอกจากคณะลิเกจะใช้พืน้ท่ีด้านหลังเวทีสําหรับแสดงการออกแขกแล้ว ผู้ ชมท่ีอยู่

ด้านหน้าเวทีจะไมส่ามารถมองเห็นในสว่นนี ้แตห่ากต้องการพบ สนทนา ถ่ายรูป หรือมอบ

ของขวัญของรางวัลให้กับนักแสดงท่ีตนช่ืนชอบก็สามารถเดินเข้าออกในส่วนนีไ้ด้ จาก    

การเก็บข้อมลูพบวา่ มีผู้ชมสว่นหนึ่งเดินเข้าออกหลงัเวทีตลอดเวลา และมีบางส่วนนั่งชม

การแสดงอยู่ด้านหลงัเวที บริเวณทางเช่ือมกบัหน้าเวที ซึ่งเป็นทางให้นกัแสดงเข้าและออก

ฉากตา่งๆ ในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงด้วย 

 

1.3 ข้างเวที ข้างเวทีแบ่งเป็น 2 ด้าน คือด้านซ้าย และด้านขวาของผู้ชม  

โดยด้านซ้ายของผู้ชม เป็นสถานท่ีใช้สําหรับจดัวางเคร่ืองดนตรีของวงป่ีพาทย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้

นักดนตรีเห็นท่าทางการรําได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากท่ารําเป็นสัญลกัษณ์อย่างหนึ่งท่ี

นกัแสดงจะใช้ส่ือสารกบันกัดนตรี เพ่ือให้นกัดนตรีหยดุ หรือบรรเลงเพลงตามท่ีตนต้องการ

ได้ ถดัจากวงป่ีพาทย์จะเป็นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ เพ่ือให้ผู้ชมท่ีอยู่ไกลจากหน้าเวที

สามารถรับชมการแสดงได้อย่างชัดเจน ส่วนด้านขวาของผู้ชมใช้สําหรับจัดวางเคร่ืองไฟ 

(เคร่ืองเสียง) ถดัจากเคร่ืองไฟจะเป็นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เช่นกนั ลกัษณะข้างเวทีจึง

เป็นสมมาตร แตห่ากสถานท่ีท่ีไปจดัแสดงมีบริเวณกว้างไมเ่พียงพอ ทีมงานก็จะจดัวางจอ

โปรเจคเตอร์ในท่ีท่ีเห็นว่าเหมาะสม อาจเป็นด้านข้างท่ีเยือ้งออกไป หรือลดจํานวนจอ

โปรเจคเตอร์ลงเหลือเพียง 1 จอแทน โดยพืน้ท่ีข้างเวทีสว่นท่ีใช้วางเคร่ืองดนตรีวงป่ีพาทย์ 

และเคร่ืองไฟจะเป็นส่วนท่ีมีเต็นท์หลงัคาผ้าใบคลมุไว้ต่างจากพืน้ท่ีส่วนอ่ืนๆ เน่ืองจาก

คณะลิเกมกัจดัแสดงลิเกเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาท่ีอากาศชืน้ และมีนํา้ค้าง จึงต้องทํา

หลงัคาป้องกันไว้ และเผ่ือในกรณีท่ีเกิดฝนตกกะทันหันด้วย เคร่ืองดนตรีป่ีพาทย์ และ

เคร่ืองไฟของคณะลิเกจะได้ไมเ่สียหาย 
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ภาพท่ี 18 แสดงภาพข้างเวทีการแสดง ด้านซ้ายมือของผู้ชม  

 

 

 
 

ภาพท่ี 19 แสดงภาพข้างเวทีการแสดง ด้านขวามือของผู้ชม  
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ภาพท่ี 20 แสดงภาพท่ีตัง้จอโปรเจคเตอร์ข้างเวทีการแสดง  

 

พืน้ท่ีข้างเวทีส่วนท่ีเป็นเต็นท์วงดนตรีป่ีพาทย์ และเคร่ืองไฟเป็นส่วนท่ี

ผู้ชมสามารถมองเห็นได้ แตจ่ะไมช่ดัเจนเท่าไรนกัเน่ืองจากมีฉาก เสาเวที และเคร่ืองเสียง

ขนาดใหญ่ตัง้ไว้ สว่นบริเวณท่ีตัง้จอโปรเจคเตอร์ ผู้ชมสามารถมองเห็นได้ชดัเจน  

 

2. ท่ีสําหรับน่ังชมการแสดง  
ท่ีสําหรับนัง่ชมการแสดง อยู่ด้านลา่งของเวที บริเวณด้านหน้าเวที เป็นสถานท่ีท่ี

จดัไว้สําหรับให้ผู้ชมรับชมการแสดง โดยท่ีสําหรับรับชมการแสดงนัน้มีหลายรูปแบบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั

สถานท่ี และเจ้าภาพวา่ต้องการจัดให้ผู้ชมรับชมการแสดงแบบใด จากการเก็บข้อมลูพบ 2 แบบ 

คือ แบบมีการจดัเตรียมเก้าอีไ้ว้ให้ผู้ชม กบัแบบไมมี่การจดัเตรียมเก้าอีไ้ว้ให้ผู้ชม โดยผู้ชมจะต้อง

นัง่ชมการแสดงกบัพืน้ สว่นใหญ่มกัเตรียม หรือหาซือ้เส่ือ แผน่พลาสติก กระดาษหนงัสือพิมพ์ หรือ

วสัดอ่ืุนๆ มาใช้รองนั่งด้วย จากการสมัภาษณ์เพ่ิมเติมพบว่า มีเจ้าภาพบางงานท่ีต้องการเลีย้ง

อาหาร หรือให้ผู้ชมท่ีมาชมการแสดง รับประทานอาหารขณะนั่งชมการแสดงของคณะลิเกก็จะ

จดัเตรียมท่ีนัง่แบบงานเลีย้งโต๊ะจีนด้วย สรุปได้วา่ การจดัเตรียมท่ีสําหรับนัง่ชมการแสดงมี 3 แบบ 

คือ แบบมีเก้าอีน้ัง่ชม แบบไมมี่เก้าอีน้ัง่ชม และแบบงานเลีย้งโต๊ะจีน2 

                                                             
2  สมัภาษณ์ วิโรจน์ ขํามา, หวัหน้าทีมงานฝ่ายช่างเวที, 22 สิงหาคม 2552. 
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ภาพท่ี 21 แสดงภาพท่ีสําหรับนัง่ชมการแสดง แบบมีเก้าอีน้ัง่ชม  

 

 
 

ภาพท่ี 22 แสดงภาพท่ีสําหรับนัง่ชมการแสดง แบบไมมี่เก้าอีน้ัง่ชม  

 
3.1.2 ผู้ร่วมเหตุการณ์ 

องค์ประกอบด้านผู้ ร่วมเหตกุารณ์ของเหตกุารณ์ส่ือสารต่างๆ ในสถานการณ์ส่ือสาร

การแสดงลิเก ประกอบด้วยบคุคล 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายคณะลิเก และฝ่ายผู้ชม มีรายละเอียดดงันี ้
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1. ฝ่ายคณะลิเก  
ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเก หมายถึง สมาชิกของคณะลิเกทัง้หมด มีจํานวน

ทัง้หมดประมาณ 90 คน สามารถแบ่งผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้ 5 

กลุม่ คือ หวัหน้าคณะ นกัแสดง โฆษก นกัดนตรีวงป่ีพาทย์ และทีมงาน มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

1.1 หัวหน้าคณะ หวัหน้าคณะ หรือโต้โผ หมายถึง ผู้ ท่ีคอยควบคมุดแูล

คณะลิเกในทุกๆ ด้าน เช่น การรับงานแสดง ติดต่อหานักแสดง กําหนดเร่ืองท่ีใช้แสดง 

กํากบัคิวการแสดงด้วย รวมถึงคอยแก้ไขปัญหาหรืออปุสรรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในขณะ

แสดงด้วย จากการสงัเกตพบวา่ หัวหน้าคณะจะอยู่ด้านหลงัเวทีใกล้กับทางเข้าออกของ

เวทีในทุกเหตุการณ์ส่ือสาร เพ่ือควบคมุให้การแสดงในแต่ละครัง้ออกมาเรียบร้อยและ

สมบรูณ์มากท่ีสดุ หวัหน้าคณะ หรือโต้โผของลิเกคณะนีมี้ 2 คนคือ ทวีป วงศ์เทวญั และ

ชัยณรงค์ รุ่งเรือง หัวหน้าคณะทัง้ 2 คนจะแบ่งหน้าท่ีกันคือ ชัยณรงค์จะทําหน้าท่ีหลัก   

รับงานแสดง และเป็นนกัแสดงนํา สว่นทวีปทําหน้าท่ีหลกัดแูล และควบคมุการแสดงของ

คณะ แตจ่ากการสมัภาษณ์ และเก็บข้อมลูภาคสนามพบว่า หากผู้ชมท่ี สนิทสนมคุ้นเคย

กบัทวีปร้องขอให้ทวีปร่วมแสดง ทวีปก็จะร่วมแสดงด้วย แตจ่ะไมบ่่อยนกัเน่ืองจากต้องทํา

หน้าท่ีควบคมุ ดแูล และคอยแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้เป็นหลกั 

 

 
 

ภาพท่ี 23 แสดงภาพหวัหน้าคณะ ชยัณรงค์ รุ่งเรือง (ซ้าย) และทวีป วงศ์เทวญั (ขวา) 
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1.2 นักแสดง ลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั มีสมาชิกทําหน้าท่ีเป็น

นกัแสดงประมาณ 20 คน นักแสดงส่วนใหญ่มกัเป็นสมาชิกภายในครอบครัว หรือเครือ

ญาติกับเจ้าของคณะ ส่วนนักแสดงคนอ่ืนๆ หากไม่ใช่คนรู้จักท่ีบ้านใกล้เรือนเคียงกับ

หัวหน้าคณะ ก็จะเป็นนักแสดงท่ีผู้ ท่ีหัวหน้าคณะนับถือฝากให้มาร่วมแสดงด้วย และ

เน่ืองจากนักแสดงบางคนไม่ได้ประกอบอาชีพแสดงลิเกเป็นอาชีพหลัก เพราะยังเป็น

นกัเรียน นกัศกึษา หรือประกอบอาชีพอ่ืนเป็นหลกั จํานวนของนักแสดงท่ีแสดงแต่ละครัง้

อาจไมเ่ท่ากนั หากติดธรุะสว่นตวัในวนัท่ีมีงานแสดง ก็ไม่ต้องมาแสดง หัวหน้าคณะก็จะ

ใช้วิธีจ้างนกัแสดงอิสระ หรือจากลิเกคณะอ่ืนมาแสดงแทนเป็นครัง้คราวไป  

นกัแสดงลิเกของคณะลิเกนีจ้ะใช้ช่ือท่ีตัง้ขึน้เอง ช่ือท่ีดดัแปลงจากช่ือจริง 

หรือใช้ช่ือเล่นของตนเป็นช่ือในการแสดงอย่างไรก็ได้ แต่จะใช้นามสกุล “วงศ์เทวัญ” 

เหมือนกันทัง้หมด แต่หากเป็นนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของผู้ ชมอยู่แล้ว เช่น          

ชัยณรงค์ รุ่งเรือง ศรีสมบัติ รุ่งเรือง หรือเป็นนักแสดงลิเกท่ีมีช่ือเสียงของลิเกคณะอ่ืนท่ี

หัวหน้าคณะว่าจ้างให้มาแสดงแทนนักแสดงประจําเป็นครัง้คราวก็ใช้นามสกุลใน        

การแสดงตน ไมใ่ช้นามสกลุ “วงศ์เทวญั” ได้ 

นกัแสดงทัง้ชายและหญิงส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดลิเกประดบัเพชร 

แตง่หน้า และสวมเคร่ืองประดบัท่ีสวยงาม ชดุท่ีสวมใสน่ัน้จะไมส่ามารถบอกบทบาท หรือ

ฐานะของตวัละครแบบในอดีตได้ วา่เลน่เป็นเจ้า ขนุนาง หรือชาวบ้าน ทัง้นีเ้ป็นเพราะทาง

คณะลิเกไม่ได้จัดเตรียมเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายไว้ให้นักแสดง นักแสดงแต่ละคนต้อง

จดัเตรียมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบัและแต่งหน้าด้วยตนเอง คณะลิเกจึงไม่มีกฎเกณฑ์บังคบั

เร่ืองการแต่งตัว นักแสดงแต่ละคนจึงแต่งกายเพ่ือให้ตนดูสวยงามเป็นสําคัญ ยกเว้น

นกัแสดงท่ีรับบทตลก ทัง้นกัแสดงชาย และหญิง เพราะนกัแสดงท่ีรับบทนีส้่วนใหญ่จะไม่

เน้นเร่ืองความสวยงาม แตจ่ะเน้นไปท่ีความสะดดุตา เพ่ือให้เป็นท่ีสนใจ การแตง่กายด้วย

เสือ้ผ้าท่ีมีสีสนัฉดูฉาด หรือเน้นท่ีความแปลกท่ีคนทัว่ไปไมส่วมใสก่นั ซึ่งจะเป็นชุดประดบั

เพชรหรือไม่ก็ได้ แต่ส่ิงหนึ่งท่ีเหมือนกันคือ ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงท่ีแสดงบทบาทใด 

นกัแสดงแตล่ะคนล้วนแตง่หน้า ทาตวัให้ขาวกวา่ปกติ ทัง้นีเ้พ่ือให้ดสูวยงาม ไม่จืด หรือดู

ซีดเซียวขณะแสดงอยู่บนเวทีเพราะแสงไฟ และเม่ือพิจารณาตามบทบาทท่ีนักแสดงได้รับ

พบวา่ สามารถแบ่งนกัแสดงได้ 5 ฝ่าย ได้แก่ พระเอก นางเอก ตวัโกง ตวัตลก และตวัเด็ก

มีรายละเอียดดงันี ้
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1.2.1 พระเอก พระเอก หมายถึง นกัแสดงชายท่ีรับบทเป็นคนดี 

หรือแสดงเป็นตวัละครดีทัง้หมด ไมเ่จาะจงว่าจะต้องมีคู่หรือไม่ จะแตกต่างกับท่ี

คนทัว่ไปเข้าใจว่า การแสดงเร่ืองหนึ่งๆ จะต้องมีพระเอกของเร่ืองเพียงคนเดียว 

และพระเอกก็จะต้องคูก่บันางเอกเท่านัน้ การเรียกนกัแสดงลกัษณะนี ้ทําให้ผู้ชม

ทราบทนัทีตัง้แตน่กัแสดงเร่ิมต้นแสดงวา่ นกัแสดงคนนีรั้บบทเป็นตวัละครดี บทท่ี

นกัแสดงฝ่ายพระเอกได้แสดงมีหลากหลาย เช่น บทพระเอก พระรอง พ่อ พ่ีชาย 

น้องชาย เพ่ือน ขนุนาง ทหาร แตย่กเว้นกรณีของสธิุราช วงศ์เทวญั เพราะถึงแม้

จะรับบทแสดงเป็นตวัโกงของเร่ือง โฆษกก็จะประกาศแนะนําวา่ เป็นพระเอกท่ีรับ

บทเป็นตวัโกง และผู้ชม รวมถึงคนทัว่ไปก็ยงัถือวา่เป็นพระเอก เพราะสธิุราช วงศ์

เทวญั เป็นพระเอกประจําคณะ 

 

 
 

ภาพท่ี 24 แสดงภาพสธิุราช วงศ์เทวญั และวิรดา วงศ์เทวญั  

 

1.2.2 นางเอก นางเอก หมายถึง นักแสดงผู้หญิงท่ีรับบทเป็น

คนดี หรือแสดงเป็นตวัละครดีทัง้หมด ไมเ่จาะจงวา่จะต้องมีคูห่รือไม ่เช่นเดียวกบั

ตวัละครฝ่ายพระเอก บทท่ีนักแสดงกลุ่มนางเอกได้แสดงก็มีหลากหลายเช่นกัน 

เช่น บทนางเอกของเร่ือง นางรอง แม ่พ่ีสาว น้องสาว เพ่ือน แต่จะไม่มีบทขนุนาง 

หรือทหารเหมือนนกัแสดงผู้ชาย ยกเว้นกรณีของวิรดา วงศ์เทวญั เพราะถึงแม้จะ
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รับบทเป็นตวัโกงของเร่ือง โฆษกก็จะประกาศแนะนําวา่ เป็นนางเอกท่ีรับบทเป็น

นางโกง และผู้ชมรวมถึงคนทั่วไปก็ยังถือว่าเป็นนางเอก เพราะวิรดา วงศ์เทวญั 

เป็นนางเอกนําประจําคณะ 

1.2.3 ตัวโกง ตวัโกง หมายถึง นกัแสดงท่ีรับบทเป็นคนร้าย หรือ

เป็นตวัละครท่ีไมด่ี เป็นฝ่ายท่ีอยู่ตรงข้าม หรือเป็นศตัรูกับฝ่ายพระเอก หรือฝ่าย

นางเอกของเร่ือง ตวัโกงท่ีเป็นผู้ชายจะเรียกวา่ ตวัโกง หรือ ดาวร้าย ส่วนตวัโกงท่ี

เป็นผู้หญิงจะเรียกว่า นางโกง หรือนางอิจฉา มกัพบว่า ตัวโกงฝ่ายชายมกัจะ

ขัดแย้งกับฝ่ายพระเอกประเด็นของอํานาจ หรือความรัก  หรือขัดแย้งทัง้สอง

ประเดน็ สว่นตวัโกงฝ่ายหญิงมกัจะขดัแย้งกับฝ่ายนางเอกประเด็นของความรัก

เร่ืองเดียว บทท่ีนักแสดงกลุ่มนีไ้ด้แสดงก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันกับนักแสดง

กลุม่พระเอกและนางเอก แตจ่ะมีจํานวนนกัแสดงน้อยกวา่ 

1.2.4 ตัวตลก ตวัตลก หรือตวัตาม หมายถึง นักแสดงท่ีรับบท

เป็นผู้ติดตามนกัแสดงหลกัของเร่ือง แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ตวัตลกชาย และตวัตลก

หญิง ตวัตลกท่ีเป็นผู้ชาย จะเรียกวา่ ตวัตลก หรือตวัโจ๊ก สว่นตวัตลกท่ีเป็นผู้หญิง 

จะเรียกวา่ ตวัตลก หรือนางโจ๊ก มีหน้าท่ีสําคญัคือ ทําให้ผู้ชมรู้สึกขบขนัไม่ว่าจะ

รับบทเป็นตวัตามของฝ่ายใดก็ตาม นอกจากทําหน้าท่ีสร้างเสียงหัวเราะแล้วตวั

ตลกยังมีหน้าท่ีให้คําปรึกษา ออกความเห็น หรือยุยงตัวละครท่ีตนทําหน้าท่ี

ติดตามให้ทําส่ิงต่างๆ เป็นตัวละครหลักท่ีทําหน้าท่ีพูด หรือส่ือสารกับผู้ ชม

โดยตรงด้วย ตวัตลกชายจะทําหน้าท่ีตามฝ่ายพระเอก และตวัโกง ส่วนตลกหญิง

จะทําหน้าท่ีตามฝ่ายนางเอก และนางอิจฉา  

จากการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า การท่ีมีตวัตลกตามตวัละครทุก
ฝ่ายนัน้ แสดงภาพสะท้อนให้เห็นวา่การแสดงลิเกมีวตัถปุระสงค์สําคญัอย่างหนึ่ง

คือ เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน สามารถยิม้ และหัวเราะได้ทุกฉากทุกตอน

นัน่เอง บทท่ีนกัแสดงกลุม่ตวัตลกมกัได้แสดง เช่น พ่ีเลีย้ง เพ่ือน ลกูน้อง หรือคน

รับใช้ แตจ่ากการเก็บข้อมลูพบวา่ นกัแสดงท่ีเป็นตวัตลกบางคนมีบทบาทสําคญั

อ่ืนด้วยคือ ทําหน้าท่ีเป็นผู้ ร้องเพลงออกแขกร่วมกบัโฆษกของคณะ 

1.2.5 ตัวเด็ก ตวัเดก็ หมายถึง นกัแสดงท่ีเป็นเด็ก หรือมีรูปร่าง

ลกัษณะเหมือนเดก็ อายปุระมาณ 9 – 15 ปี โดยส่วนใหญ่จะรับบทแสดงเป็นตวั

ละครพระเอก หรือตวัโกงในวยัเด็ก ตวัเด็กของลิเกคณะนี ้มีด้วยกัน 2 คน เป็น
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ฝ่ายพระเอก 1 คน และฝ่ายเป็นตวัโกง 1 คน ตวัเด็กนีจ้ะแสดงเฉพาะต้นเร่ือง

เท่านัน้ คือพบในฉากลงโรงเพ่ือแนะนําตนเองให้ผู้ ชมรู้จัก หรือแสดงในฉาก

ต่อเน่ืองต่อจากฉากลงโรงของตนอีกเพียง 1 - 2 ฉากเท่านัน้ แล้วก็หายไป จาก

การสมัภาษณ์เพ่ิมเติมพบวา่ ท่ีให้ตวัเดก็แสดงเพียงไมก่ี่ฉากเป็นเพราะ การแสดง

ลิเกเร่ิมแสดงในเวลาท่ีคอ่นข้างดกึแล้ว แต่ท่ีให้เด็กได้ร่วมแสดงด้วยก็เพ่ือให้เด็ก

ได้ฝึกปรือ และพฒันาฝีมือนัน่เอง3  

 

1.3 โฆษก โฆษก คือ ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีประกาศ หรือแจ้งเร่ืองราวต่างๆ ให้ผู้ ท่ี 

มาชมการแสดงลิเกรับทราบ โดยจะประกาศอยู่ด้านหลงัเวทีการแสดงทกุเหตกุารณ์ส่ือสาร 

ผู้ชมไมส่ามารถมองเห็นได้จากด้านหน้าเวทีการแสดง แตจ่ากการเก็บข้อมลูภาคสนามทัง้ 

5 ครัง้ ทําให้ทราบว่า ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีโฆษกมี 2 คน คือ มรกต วงศ์เทวญั เป็นโฆษกประจํา

คณะ และชยัณรงค์ รุ่งเรือง หัวหน้าคณะ ซึ่งจะรับหน้าท่ีเป็นโฆษกก็ต่อเม่ือผู้ ท่ีทําหน้าท่ี

เป็นโฆษกประจําคณะออกมาแสดงหน้าเวที  

บทบาทสําคัญของโฆษกคือ ทําหน้าท่ีประกาศเร่ิม และประกาศจบ

เหตกุารณ์ส่ือสารตา่งๆ ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก นอกจากทําหน้าท่ีประกาศเร่ิม 

ประกาศจบเหตกุารณ์ส่ือสารตา่งๆ แล้ว โฆษกยังทําหน้าท่ีประกาศ ประชาสมัพันธ์ และ

โฆษณาสินค้า บริการของคณะลิเก หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีทางเจ้าภาพ ผู้ชม หรือหัวหน้าคณะ

ต้องการด้วย โดยการประกาศแทรกเร่ืองอ่ืนๆ นี  ้สามารถประกาศได้ตลอดเวลาในทุก

เหตกุารณ์ส่ือสาร 

 

1.4 นักดนตรีวงป่ีพาทย์ นักดนตรีวงป่ีพาทย์ คือ ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีบรรเลง

เพลง หรือดนตรีในการแสดงลิเกทัง้หมด วงดนตรีป่ีพาทย์ประจําลิเกคณะนีช่ื้อวงป่ีพาทย์ 

“ธงชยับรรเลง” มีนกัดนตรีจํานวน 9 คน เป็นเพศชายทัง้หมด แต่หากงานใดนักดนตรีมา

ไมค่รบ ก็จะให้นกัดนตรีคนอ่ืนในวงท่ีสามารถเลน่เคร่ืองดนตรีชิน้นัน้ๆ ได้เลน่แทน  

นกัดนตรีวงป่ีพาทย์แตง่กายด้วยเสือ้ผ้าธรรมดา ไมมี่ชดุเฉพาะเหมือนกับ

นกัแสดง ซึ่งผู้ชมท่ีอยู่ด้านหน้าเวทีสามารถมองเห็นได้ แตไ่มช่ดัเจนเท่าบนเวที เน่ืองจากมี

ชุดเคร่ืองเสียงและฉากส่วนหนึ่งบังอยู่ คณะลิเกจะเรียกบุคคลกลุ่มนีว้่า “วงป่ีพาทย์

ประกอบการแสดง” มีหน้าท่ีสําคญัคือ เป็นผู้บรรเลงเพลงวา ในเหตกุารณ์ส่ือสารโหมโรง

                                                             
3 สมัภาษณ์ ชยัณรงค์ รุ่งเรือง, หวัหน้าคณะ, 22 สิงหาคม 2552. 
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ลิเก และบรรเลงดนตรีให้จังหวะแก่ผู้ แสดงในเหตุการณ์ส่ือสารการออกแขก และ

เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงทัง้หมดจนกระทัง่ปิดการแสดง  

เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในวงป่ีพาทย์นีมี้ทัง้เคร่ืองดนตรีแบบวงป่ีพาทย์ไทย และ

วงป่ีพาทย์มอญ ได้แก่ ฉ่ิง ฉาบ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเลก็ ตะโพนไทย 

ตะโพนมอญ กลองทดั กลองแขก และเปิงมาง4 สว่นวงดนตรีเคร่ืองไฟนัน้ พบว่า คณะลิเก

มกัจะไมใ่ช้ หรือใช้น้อยมากในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 

 

1.5 ทีมงาน ทีมงาน หมายถึง สมาชิกในคณะลิเกท่ีทําหน้าท่ีอย่างอ่ืน ท่ี

ไม่ใช่นักแสดง ทีมงานของคณะลิเกเป็นเพศชายทัง้หมด มีอายุเฉล่ียประมาณ 20-45 ปี 

โดยสามารถแบ่งผู้ ร่วมเหตกุารณ์กลุม่ทีมงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้ 2 ฝ่าย คือ ช่างไฟ 

และช่างเวที มีรายละเอียดดงันี ้ 

1.5.1 ช่างไฟ ช่างไฟ หมายถึง ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีดูแล และจัดการ

เก่ียวกบัการติดตัง้อปุกรณ์ท่ีต้องใช้ไฟฟ้าทกุชนิด ได้แก่ เคร่ืองเสียง หรือเคร่ืองไฟ 

และ ไฟสปอตไลท์บนเวที เป็นต้น ฝ่ายช่างไฟของคณะลิเกมีจํานวน 10 กว่าคน 

ในการจัดแสดงลิเกแต่ละครัง้ อาจมีจํานวนช่างไฟไม่เท่ากัน ทัง้นี ข้ึน้อยู่กับ

ระยะทาง และความใกล้ไกลของสถานท่ีท่ีไปจัดแสดง ช่างไฟบางคนยังเป็น

นักเรียน นักศึกษาอยู่ หากมีสอบหรือติดธุระส่วนตัว  ก็ไม่ต้องมาทํางานได้

เช่นเดียวกับนักแสดง  เน่ืองจากต้องเดินทางมาก่อนวนัแสดงเพ่ือเตรียม และ

ติดตัง้อปุกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย และต้องอยู่จนกระทั่งเก็บอปุกรณ์เสร็จจึงจะ

เดินทางกลบัได้  

ทีมงานฝ่ายช่างไฟมีบทบาทสําคญัตอ่เหตกุารณ์ส่ือสารต่างๆ ใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก คือ เป็นผู้ ท่ีควบคมุ แสง สี และเสียง ตลอดจน

การถ่ายทอดภาพการแสดงลิเกเพ่ือนําขึน้ฉายบนจอโปรเจคเตอร์ด้านข้างเวทีและ

ฉายไปท่ีห้องแต่งตัวของหัวหน้าคณะด้านหลังเวที  ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีบันทึกภาพ      

การแสดงจะอยู่ด้านหน้าเวทีบริเวณเดียวกับผู้ ชม และจะหยุดถ่ายทอดภาพ    

การแสดงก่อนการแสดงจบประมาณ 30-45 นาที เน่ืองจากฝ่ายช่างไฟจะต้อง

ทยอยเก็บอปุกรณ์ต่างๆ ล่วงหน้าเม่ือเห็นว่าการแสดงใกล้สิน้สดุลงแล้ว เพ่ือให้

ฝ่ายช่างเวทีสามารถรือ้ถอนเวทีการแสดงได้ทนัทีเม่ือโฆษกประกาศจบการแสดง 

                                                             
4 สมัภาษณ์ ฤทธิชยั ชมูก, นกัดนตรี (ตะโพน กลองทดั), 19 ธนัวาคม 2552. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 
 

การถ่ายทอดภาพการแสดงลิเกของคณะลิเกนีเ้ป็นการถ่ายแบบไม่มีการบันทึก

เก็บไว้ เพราะมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ชมท่ีอยู่ไกลจากหน้าเวทีเห็นการแสดงของ

นักแสดงได้ชัดเจน และให้หัวหน้าคณะดกูารแสดงของนักแสดงท่ีแสดงอยู่หน้า

เวทีเท่านัน้  

1.5.2 ช่างเวที  ช่างเวที  หมายถึง  ผู้ ท่ี มีหน้าท่ีดูแลและจัด       

การเก่ียวเวทีท่ีใช้แสดงทัง้หมด มีจํานวนประมาณ 10 กวา่คนเช่นเดียวกับทีมงาน

ฝ่ายช่างไฟ บทบาทหน้าท่ีสําคญัของทีมงานฝ่ายช่างเวทีท่ีเก่ียวข้องเหตุการณ์

ส่ือสารตา่งๆ ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก คือ เตรียมอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบ

ฉากการแสดงลิเกให้เรียบร้อยในเวลาอนัรวดเร็ว เพราะการแสดงลิเกจะเร่ิมต้น

ทนัทีท่ีการแสดงคอนเสิร์ตจบลง ฝ่ายช่างเวทีก็จะต้องยกตัง่ และท่ีนัง่มาไว้บนเวที 

และรีบปลดฉากผ้าของการแสดงคอนเสิร์ตท่ีแขวนทับฉากของคณะลิเกไว้ออก 

ช่างเวทีจะต้องจดัเวทีให้เรียบร้อยก่อนเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงจะเร่ิมต้น และ 

รือ้ถอนเวทีแสดงทนัทีท่ีโฆษกประกาศจบการแสดง 

 

2. ฝ่ายผู้ชม  

ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายผู้ชม หมายถึง ผู้ ท่ีมาชมการแสดงลิเกทัง้หมด สามารถแบ่งผู้

ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายผู้ ชมได้เป็น 4 กลุ่ม คือ ฝ่ายเจ้าภาพ ฝ่ายแม่ยกหรือแฟนคลับ ฝ่ายผู้ ชมใน

ท้องถ่ิน และฝ่ายคนท่ีมาขายของ มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

2.1 ฝ่ายเจ้าภาพ ฝ่ายเจ้าภาพ หมายถึง ผู้ ท่ีติดต่อว่าจ้าง และเป็น

ผู้ รับผิดชอบจ่ายเงินค่าจัดการแสดงให้กับคณะลิเก ทราบได้จากการกล่าวประกาศ

ขอบคณุเป็นระยะๆ ของโฆษก หรือนกัแสดงลิเก ฝ่ายเจ้าภาพมีทัง้ท่ีเป็นบุคคล และกลุ่ม

บุคคล เป็นผู้ มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง และช่ืนชอบในการแสดงลิเก จากการสมัภาษณ์

พบว่า เจ้าภาพมักจะรู้จักกับเจ้าของคณะ หรือเคยว่าจ้างให้คณะลิเกจัดงานแสดงใน

รูปแบบต่างๆ มาก่อน และหากเป็นการแสดงลิเกในงานอวมงคล เช่น งานศพ หรืองาน

พระราชทานเพลิงศพ จะสามารถระบุ หรือจําแนกผู้ ชมฝ่ายเจ้าภาพได้ชัดเจน จาก       

การสงัเกตสีของเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายท่ีสวมใส ่เพราะบคุคลเหลา่นีจ้ะสวมใสเ่สือ้ผ้าไว้ทกุข์

สีขาว หรือสีดํา ซึ่งตา่งจากผู้ชมกลุม่อ่ืนๆ ท่ีแตง่กายด้วยเสือ้ผ้าท่ีมีสีสนั 
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2.2 ฝ่ายแม่ยกหรือแฟนคลับ ฝ่ายแมย่กหรือแฟนคลบั หมายถึง ผู้ชมท่ี

ติดตามชมการแสดงของคณะลิเกอย่างสม่ําเสมอ และมีความสนิทสนมกับหัวหน้าคณะ 

หรือสมาชิกของคณะลิเกเป็นพิเศษ ผู้ชมฝ่ายแม่ยก หรือแฟนคลบัส่วนใหญ่จะเป็นเพศ

หญิง มีอายมุากกวา่ 30 ปีขึน้ไป และเป็นผู้มีการศกึษา และมีฐานะทางเศรษฐกิจสงู จาก

การสังเกตพบว่า ผู้ ชมกลุ่มนี  ้มักจะเป็นผู้ ชมท่ีจะนั่งอยู่บริเวณท่ีติด หรือใกล้กับเวที        

การแสดง ซึ่งมีทัง้ท่ีมาจองด้วยตนเอง คือ มาตัง้แตค่ณะลิเกยังไม่เร่ิมแสดง หรือมาทีหลงั

แตใ่ช้วิธีการฝากจอง โดยให้ผู้ ท่ีตนสนิทสนมคุ้นเคยจองให้ หรือโทรศพัท์ว่าจ้างให้สมาชิก

ในคณะลิเกท่ีตนสนิทสนมคุ้นเคยเป็นผู้จองให้ จากการวิเคราะห์ทําให้ทราบว่า สาเหตท่ีุ

ผู้ชมกลุม่นีต้้องการท่ีนัง่ชมติดเวทีการแสดงก็เพ่ือความสะดวกในการถ่ายรูป และการลกุ

ไปมอบรางวลัให้กบันกัแสดงท่ีตนช่ืนชอบ แตห่ากมาไมท่นัก็สามารถไปนัง่ชมการแสดงอยู่

บนเวทีบริเวณขอบเวทีทัง้ 2 ด้าน หรือจะยืนชมตรงทางเข้าออกเวทีของนักแสดงก็ได้ 

นอกจากนีย้งัมีบางสว่นอยู่ท่ีด้านหลงัเวทีด้วย จากการสอบถามพบวา่ ผู้ชมกลุม่นีเ้ป็นผู้ชม

ท่ีสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าของคณะเป็นอย่างดี เน่ืองจากคอยติดตามชมการแสดงของ

คณะลิเกคณะนีอ้ย่างสม่ําเสมอ และต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี ผู้ วิจัยพบว่า 

กลุม่ท่ีอยู่หลงัเวทีนีมี้ทัง้ผู้ ท่ีไปเพ่ือพดูคยุ ทกัทายหรือมอบของขวญัให้เฉยๆ แล้วก็กลบัมา

ชมการแสดงด้านหน้าเวทีต่อ กับผู้ ท่ีตัง้ใจมาเพ่ือพูดคยุ และช่วยเหลือคณะลิเกทํางาน

ตา่งๆ เช่น ช่วยหยิบจบัส่ิงของ หรือช่วยนกัแสดงแตง่ตวั โดยไมไ่ปนัง่ชมการแสดงของคณะ

ลิเกเพราะติดตามชมการแสดงมานานจนรู้เร่ืองท่ีคณะลิเกแสดงหมดทกุเร่ืองแล้วนัน่เอง  
 
2.3 ฝ่ายคนในท้องถิ่น ฝ่ายคนในท้องถ่ิน หมายถึง ผู้ชมท่ีมาชมงาน

แสดงเน่ืองจากอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานท่ีท่ีคณะลิเกไปจัดแสดง เป็นผู้ชม

กลุม่ใหญ่ท่ีสดุ จากการสงัเกตพบวา่ ผู้ชมในกลุม่นีมี้ทัง้ท่ีเป็นผู้ชมเพศหญิง เพศชาย และ

มีทัง้ผู้ ชมท่ีเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยชรา มักจะนั่งชมการแสดงกับพืน้ โดยมีเส่ือ แผ่น

พลาสติก หรือกระดาษหนงัสือพิมพ์รองนัง่จนเตม็พืน้ท่ีด้านหน้าเวทีแสดงลิเกถัดจากผู้ชม

ฝ่ายแม่ยก หรือแฟนคลับ ผู้ ท่ีมาถึงก่อนก็จะปูท่ีนั่งเป็นการจองไว้สําหรับพวกของตน

บริเวณด้านหน้าใกล้กบัเวทีการแสดง และบางสว่นท่ีมาทีหลงัหรือไมช่อบนัง่ชมก็จะยืนชม

การแสดง หรือนั่งตามร้านขายอาหารในบริเวณนัน้เพ่ือรับประทานอาหาร และชม         

การแสดงไปพร้อมกนั 
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2.4 ฝ่ายคนท่ีมาขายของ ฝ่ายคนท่ีมาขายของ หมายถึง ผู้ชมท่ีมีอาชีพ
ค้าขายท่ีต้องการมาหารายได้ในงานท่ีมีการจัดแสดงลิเก ผู้ วิจัยพบว่า กลุ่มคนท่ีมาขาย

ของทัง้สินค้า และอาหารในสถานท่ีจัดแสดงลิเก สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

กลุม่คนในท้องถ่ิน กบักลุม่คนท่ีตามขายของ หรือสินค้าตามงานแสดงของคณะลิเก ผู้ชม

กลุม่นีมี้ทัง้ท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง สว่นมากเป็นวยัผู้ใหญ่ และวยัชรา การขายของมี

ทัง้ท่ีตัง้ร้านค้าบริเวณหน้าเวทีถัดจากท่ีนั่งชมการแสดง และเดินเร่ขายบริเวณท่ีนั่งชม   

การแสดง สินค้าท่ีนิยมขายได้แก่ อาหาร นํา้ด่ืม พดั ยาทากนัยงุ และวสัดสํุาหรับใช้รองนั่ง 

เช่น แผน่พลาสติก เป็นต้น 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ บคุคลกลุม่ “นกัแสดง” เป็นผู้ ร่วมเหตกุารณ์กลุม่เดียวท่ีมี

การเปล่ียนแปลง โดยการเปล่ียนแปลงจะขึน้อยู่กับหน้าท่ี หรือบทบาทท่ีได้รับในแต่ละเหตกุารณ์

ส่ือสาร ทัง้นีร้วมถึงเนือ้เร่ืองท่ีนํามาใช้แสดงด้วย ส่วนผู้ ร่วมเหตกุารณ์บุคคลอ่ืนๆ ในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลิเกจะไมมี่การเปล่ียนแปลงหน้าท่ี หรือบทบาทของตนไมว่า่เป็นเหตกุารณ์ส่ือสาร

ใดก็ตาม  

 

3.1.3 กฎการปฏิสัมพันธ์  
องค์ประกอบด้านกฎการปฏิสมัพันธ์ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก แบ่งเป็น 3 

ส่วน  คือ กฎการปฏิสัมพันธ์ของฝ่ายคณะลิเก  กฎการปฏิสัมพันธ์ของฝ่ายผู้ ชม  และกฎ              

การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งฝ่ายคณะลิเกกบัฝ่ายผู้ชม มีรายละเอียดดงันี ้
 1. กฎการปฏิสัมพันธ์ของฝ่ายคณะลิเก  

กฎการปฏิสมัพนัธ์ของฝ่ายคณะลิเกแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ กฎการปฏิสมัพันธ์

ระหวา่งนกัแสดงกบันกัแสดง และกฎการปฏิสมัพันธ์ระหว่างนักแสดงกับนักดนตรี มีรายละเอียด

คือ 

1.1 กฎการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับนักแสดง มีดงันี ้
1.1.1 นักแสดงทุกคนต้องเคารพพ่อแก่ เม่ือทีมงานตัง้โต๊ะ

บูชาพ่อแก่ท่ีด้านหลงัเวทีเรียบร้อยแล้ว นักแสดงของคณะลิเกต้องจุดธูปเทียน 

และนําดอกไม้มาบชูาพ่อแก่ และก่อนท่ีจะเร่ิมแสดงลิเกท่ีหน้าเวที นกัแสดงทกุคน

จะต้องไปรวมตวักนัท่ีบริเวณหน้าโต๊ะบชูาพ่อแก่ ในระหว่างท่ีโฆษกและนักแสดง

อีก 2 คนแสดงการออกแขกในเหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง เพ่ือบูชาพ่อแก่

พร้อมกนั โดยมีสธิุราช วงศ์เทวญัเป็นผู้จดุธปูไหว้ และนักแสดงท่ีอยู่ด้านหลงัเวที
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จะต้องคอยสงัเกตธปูในกระถางด้วย เพราะจะต้องไม่ปล่อยให้ธูปในกระถางดบั

จนกวา่จะจบการแสดง เพ่ือความเป็นสิริมงคล และเอาฤกษ์เอาชยัในการทํางาน 
1.1.2 นักแสดงทุกคนจะต้องเคารพ และเช่ือฟังหัวหน้า

คณะ นกัแสดงจะต้องเคารพการตดัสินใจ และเช่ือฟังคําสัง่ของหัวหน้าคณะ ไม่

ว่านักแสดงคนนัน้จะเป็นใคร หรือได้รับบทบาทอะไรก็ตาม ต่างก็ต้องทําตามท่ี

หวัหน้าคณะมอบหมาย เพราะหัวหน้าคณะเป็นผู้ ท่ีมีอํานาจในการควบคมุ ดแูล 

หรือการตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในขณะจดัการแสดง ตลอดจนการเลือกเร่ือง

ท่ีจะใช้แสดง หรือการจัดลําดบัการแสดง ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ เช่น วิธีดําเนิน 

การแสดง บทร้อง บทสนทนา บทพูด ท่ารํา มุขตลก หรือการตอบโต้กันใน

เหตกุารณ์ส่ือสารต่างๆ นัน้ ขึน้อยู่กับประสบการณ์ และปฏิภาณไหวพริบของ

นกัแสดงแต่ละคนเป็นสําคญั นักแสดงแต่ละคนจึงมีอิสระท่ีจะจัดการการแสดง

ของตนอย่างเตม็ท่ี  

จากการสมัภาษณ์พบวา่ ไมมี่นกัแสดงคนใดท่ีทราบช่ือเร่ืองท่ีจะ

แสดงลว่งหน้า แตท่กุคนจะได้รู้พร้อมๆ กบัผู้ชม คือเม่ือหวัหน้าคณะบอกให้โฆษก

ประกาศแจ้งช่ือเร่ืองท่ีจะแสดงให้ผู้ชมทราบในเหตกุารณ์ส่ือสารการออกแขก นั่น

หมายความวา่ นกัแสดงทกุคนจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับท่ีจะแสดงได้ในทุกเร่ือง 

แตถ่ึงแม้วา่นกัแสดงจะไมรู้่ลว่งหน้าวา่ต้องแสดงเป็นใคร ในเร่ืองอะไรก็ตาม ก็ไม่

เกิดปัญหา เพราะเร่ืองท่ีแสดงล้วนเป็นเร่ืองท่ีเลน่สืบทอดตอ่กนัมา และเคยเลน่มา

ก่อนแล้ว ท่ีสําคญัคือแตล่ะคนมีหน้าท่ีท่ีชดัเจนอยู่แล้ว เช่น เป็นฝ่ายพระเอก ฝ่าย

นางเอก ฝ่ายตวัโกง หรือเป็นตวัตลกท่ีต้องติดตามตัวละครฝ่ายใด พอทราบช่ือ

เร่ืองก็เพียงแคท่บทวนวา่ตนแสดงเป็นตวัละครช่ืออะไรก็ออกแสดงได้แล้ว หรือถ้า

จําไม่ได้ก็ไปถามจากนักแสดงคนอ่ืน โดยถามด้านหลังเวที หรือถามในขณะท่ี

แสดงหน้าเวทีได้ สว่นเนือ้เร่ืองหรือบทท่ีใช้นัน้ ก็ไมจํ่าเป็นต้องท่องอีก เพราะจํากนั

ได้จนขึน้ใจ หรือจะด้นกลอนสดให้เหมาะสมกับบริบทแวดล้อมก็สามารถทําได้ 

เพียงแตต้่องควบคมุเร่ืองราว และดําเนินเร่ืองให้เป็นไปตามโครงเร่ืองเท่านัน้5 

การท่ีนักแสดงสามารถแสดงได้ แม้จะไม่ทราบช่ือเร่ืองท่ีต้อง

แสดงลว่งหน้านัน้ นอกจากจะแสดงให้เห็นวา่ นกัแสดงทกุคนเป็นผู้ ท่ีมีปฏิภาณ มี

ความเช่ียวชาญ และมีฝีมือในการแสดงแล้ว ยงัแสดงให้เห็นว่าลิเกคณะทวีป-ชัย

                                                             
5 สมัภาษณ์ รุ้งตะวนั วงศ์เทวญั, นกัแสดงลิเก, 2 มิถนุายน 2553. 
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ณรงค์ วงศ์เทวญั เป็นคณะลิเกท่ีได้รับการยอมรับ เป็นคณะลิเกท่ีน่าเช่ือถือของ

สงัคมด้วย เพราะเจ้าภาพท่ีวา่จ้างให้จดัการแสดงทกุคนไว้ใจ ให้จดัแสดงลิเกเร่ือง

ใดก็ได้ ไมต้่องแจ้งให้เจ้าภาพทราบลว่งหน้า    

1.1.3 นักแสดงต้องเคารพนักแสดงท่ีมีอาวุโสกว่า และต้อง
ให้เกียรตินักแสดงด้วยกันเอง โดยก่อนท่ีนกัแสดงจะออกมาแสดงท่ีหน้าเวทีได้

นัน้ นักแสดงทุกคนจะต้องเดินไปไหว้นักแสดงท่ีอาวโุสกว่าตนจนครบเสียก่อน 

เพ่ือแสดงความเคารพ ขออนญุาต และขอขมาลว่งหน้าก่อนท่ีจะออกมาแสดงครัง้

แรก เพราะในระหวา่งท่ีแสดงอาจจะมีการแสดงท่ีต้องลว่งเกิน หรือกระทําการท่ีไม่

เหมาะสม เช่น การดา่วา่ เตะ ตอ่ย ตี หรือใช้เท้าถีบกัน เป็นต้น นักแสดงท่ีอาวโุส

กว่าก็จะรับไหว้ และพยักหน้าเป็นการบอกรับรู้ หลงัจากนัน้จึงจะออกมาแสดง

หน้าเวทีได้ และหากในระหวา่งท่ีแสดงมีการกระทบกระทัง่ ลว่งเกิน หรือทําส่ิงท่ีไม่

เหมาะสม เช่น ด่าว่า หรือใช้เท้าถีบกัน เม่ือกลบัเข้ามาหลงัเวทีการแสดงแล้วก็

ต้องไหว้เพ่ือขอขมากนัอีกครัง้ด้วย 

1.1.4 นักแสดงจะต้องออกมาแสดงหน้าเวทีเป็นกลุ่มตาม
ฝ่ายของตัวละครท่ีแสดง กล่าวคือ นักแสดงจะออกมาแสดงหน้าเวทีเป็นฝ่าย 

ตามบทบาทของตวัละครท่ีตนแสดงเสมอ จะไม่ออกมาแสดงคนเดียว แม้ว่าจะมี

บทพูดหรือไม่ก็ตาม เช่น การแสดงของนักแสดงฝ่ายพระเอก นักแสดงท่ีรับบท

พระเอก และตวัตลกท่ีเป็นตัวตามก็จะต้องออกมาแสดงพร้อมกันเสมอ แม้ตัว

ตามนัน้จะมีบทพูดหรือไม่ก็ตาม ลําดับการแสดงของนักแสดงจะขึน้อยู่กับ

ความสําคญัของตวัละครและเนือ้หาของเร่ืองท่ีใช้แสดง เม่ือนักแสดง แสดงจน

ครบตามจํานวน หรือตามบทแล้วจึงจะกลบัเข้าหลงัเวที มีกฎสําคญัคือ นักแสดง

ท่ีรับบทเป็นฝ่ายตวัโกงจะออกมาแสดงเป็นฝ่ายแรกเสมอ และนกัแสดงจะต้องร้อง 

หรือพดูทีละคนเพ่ือให้คนดไูด้อรรถรสในการชม และเข้าใจได้ชดัเจน 

1.1.5 นักแสดงจะต้องน่ังต่ัง และท่ีน่ังตามลําดับฐานะและ
บทบาทท่ีตนแสดง นกัแสดงท่ีจะนัง่แสดงบนตัง่ หรือท่ีนัง่ชัน้บนสดุท่ีมีหมอนอิง

วางไว้ คือนกัแสดงท่ีรับบทเจ้าเมือง หรือเชือ้พระวงศ์เท่านัน้ นกัแสดงท่ีรับบทอ่ืนๆ 

เช่น ขนุนาง พ่ีเลีย้ง หรือคนรับใช้ จะต้องนั่งท่ีนั่งท่ีตํ่ากว่าตัง่ ลดหลัน่ลงมาตาม

ฐานะของตัวละครท่ีตนแสดง แม้การแสดงฉากนัน้จะมีนักแสดงท่ีรับบทเป็น     

เจ้าเมืองร่วมแสดงหรือไมก่็ตาม  
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1.1.6  ขณะแสดง นักแสดงจะต้องแสดงอย่างระมัดระวังไม่
ทาํให้ผู้ร่วมแสดงได้รับบาดเจบ็ เพราะการแสดงบางฉาก โดยเฉพาะเหตกุารณ์

ส่ือสารฉากตลก หรือฉากรบอาจจะมีการแสดงท่ีต้องกระทบกระทั่งกันบ้าง เช่น 

ผลกั ถีบ หรือเตะกนั นกัแสดงท่ีแสดงฉากนัน้จะต้องแสดงอย่างระมดัระวงั ไม่ให้ 

ผู้ ท่ีร่วมแสดงกบัตนได้รับบาดเจ็บ หรือมีเลือดออกอย่างเดด็ขาด 

1.1.7 เงินรางวัลท่ีนักแสดงแต่ละคนได้รับนั้น ถือเป็น
รายได้ส่วนบุคคล เม่ือได้รับเงินรางวลัจากผู้ชม นักแสดงไม่ต้องนําเงินท่ีได้มา

แบ่ง หรือเฉล่ียร่วมกับนักแสดงคนอ่ืน และเงินส่วนนีถื้อเป็นรายได้ท่ีได้รับเพ่ิม

พิเศษ เป็นคนละสว่นกบัคา่จ้างแสดงท่ีจะได้จากหวัหน้าคณะ 

 

1.2 กฎการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับนักดนตรี มีดงันี ้

1.2.1 การโหมโรงลิเกเป็นการประกาศเร่ิมการแสดง ดงันัน้

เม่ือนักดนตรีบรรเลงเพลงวาในเหตกุารณ์ส่ือสารการโหมโรงลิเก นักแสดงท่ียัง

แตง่ตวัไมเ่รียบร้อยก็จะต้องรีบแตง่ตวัให้เสร็จโดยเร็ว เพราะถึงเวลาท่ีจะต้องแสดง

แล้ว  

1.2.2 นักดนตรีจะต้องบรรเลงเพลงตามท่ีนักแสดงต้องการ 
กลา่วคือ นกัดนตรีวงป่ีพาทย์จะต้องคอยสงัเกตสญัญาณท่ีนักแสดงจะส่งมาให้ 

วา่ต้องการให้บรรเลงเพลงจงัหวะใด หรือควรจะเร่ิม หรือหยุดบรรเลงเพลงเม่ือใด

ตลอดทัง้เหตกุารณ์ส่ือสาร เพ่ือให้การแสดงของคณะลิเกดําเนินการแสดงได้อย่าง

ราบร่ืน โดยการสื่อสารนี ้นักแสดงกับนักดนตรีจะต้องตกลง หรือนัดหมายกันไว้

ล่วงหน้าก่อนท่ีจะแสดง จากการเก็บข้อมูลพบว่านักแสดงใช้ทัง้วัจนภาษา 

และอวจันภาษาในการสื่อสารกับนักดนตรี ตวัอย่างสัญญาณท่ีใช้ส่ือสารได้แก่ 

คําพดู ท่ารํา และการทอดเสียงร้องลงในบทร้อง  

 

2. กฎการปฏิสัมพันธ์ของฝ่ายผู้ชม  

กฎการปฏิสมัพันธ์ของฝ่ายผู้ชมนัน้ พบเพียงประการเดียว คือ ผู้ชมท่ีมาถึงหน้า

เวทีการแสดงก่อนมีสิทธิ ์ ท่ีจะเลือกท่ีนั่ง และจองท่ีให้สําหรับผู้ ท่ียังเดินทางมาไม่ถึงโดยไม่จํากัด

จํานวนได้ สว่นผู้ชมท่ีมาทีหลงัจะต้องหาท่ีนัง่ท่ีอ่ืน ห้ามนัง่ในท่ีท่ีมีผู้จองไว้ก่อนแล้ว ไม่ว่าเป็นที่นั่ง

แบบมีเก้าอีใ้ห้นัง่ชม หรือไมมี่เก้าอีใ้ห้นัง่ชมก็ตาม กลา่วคือ หากพบวา่ท่ีนัง่บริเวณนัน้มีผู้ นําส่ิงของ 
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เช่น กระเป๋า ขวดนํา้ หรือมีกระดาษหนงัสือพิมพ์ แผน่พลาสติก เส่ือปูวางไว้ ก็จะไม่เข้าไปนั่ง หรือ

หยิบส่ิงของไปวางท่ีอ่ืนแล้วนัง่แทน แม้จะไมมี่ผู้นัง่เฝ้าส่ิงของนัน้อยู่ก็ตาม 
 
3. กฎการปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายแสดงกับฝ่ายผู้ชม 

กฎการปฏิสมัพนัธ์ของฝ่ายแสดงกบัฝ่ายผู้ชมแบ่งเป็น 2 สว่น ได้แก ่กฎการปฏิสมัพันธ์

ระหวา่งนกัดนตรีกบัผู้ชม และกฎการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัแสดงกบัผู้ชม มีรายละเอียดดงันี ้

 

3.1 กฎการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักดนตรีกับผู้ชม มีประการเดียวคือ 

การบรรเลงเพลงเป็นการประกาศว่ามีการแสดงลิเก การท่ีนักดนตรีวงป่ีพาทย์เร่ิม

บรรเลงเพลงวาเป็นการแสดงให้ผู้ชมท่ีอยู่ในบริเวณสถานท่ีจดัแสดงลิเกทราบวา่ การแสดง

กําลงัจะเร่ิมขึน้แล้ว และขณะเดียวกนั ผู้ชมท่ีได้ยินเสียงเพลงท่ีนกัดนตรีวงป่ีพาทย์บรรเลง 

ก็ทราบได้ทนัทีวา่มีการแสดงของคณะลิเกจัดแสดงอยู่ เพราะนักดนตรีวงป่ีพาทย์จะต้อง

บรรเลงเพลงประกอบการแสดงจนกระทัง่จบการแสดงเสมอ 

 

3.2 กฎการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับผู้ชม มีประการเดียวคือ 

นักแสดงจะต้องเคารพ และทาํตามความต้องการของผู้ชมเสมอ เม่ือออกมาแสดง

หน้าเวทีครัง้แรกนักแสดงจะต้องไหว้ทักทายผู้ ชม และต้องไหว้ขอบคุณผู้ ชมท่ีมอบ

ของขวัญ หรือเงินรางวลัให้ตน เม่ือโฆษกประกาศปิดการแสดงแล้ว นักแสดงหลกัท่ีอยู่

หน้าเวทีจะต้องกลา่วลา อวยพร และขอบคณุ พร้อมกับยกมือไหว้ผู้ชมซํา้ไปมาหลายครัง้ 

จนกระทัง่ผู้ชมท่ีอยู่หน้าเวทีเดินทางกลบัจนหมด ส่วนฝ่ายผู้ชมนัน้สามารถมีปฏิสมัพันธ์

กับนักแสดงได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ เช่น หากรู้สึกสนุกสนานกับการแสดง ก็สามารถ

ปรบมือ หัวเราะ หรือพูดคุยโต้ตอบกับนักแสดงท่ีตนสนิทสนมคุ้นเคยได้ตลอดเวลา 

โดยเฉพาะเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก หรือฉากท่ีนักแสดงท่ีตนช่ืนชอบเป็นพิเศษแสดง 

และหากต้องการมอบรางวลั ให้กับนักแสดงบนเวที ก็สามารถลกุ หรือเดินไปมอบท่ีหน้า

เวทีได้ทนัที ไมว่า่ลิเกจะแสดงฉากใดอยู่ก็ตาม จากการสงัเกตพบว่า ผู้ชมฝ่ายแม่ยก หรือ

แฟนคลบัเป็นผู้ชมกลุ่มท่ีมีปฏิสมัพันธ์ด้านนีก้ับนักแสดงมากท่ีสดุ โดยเฉพาะตอนมอบ

รางวลั หรือพวงมาลยั เพราะนอกจากจะมอบในจํานวนครัง้ท่ีมากกวา่แล้ว ยงัมีการพูดคยุ 

ทักทายกันด้วย และส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่างผู้ ชมกลุ่มนีก้ับ

นักแสดงก็คือ ผู้ ชมฝ่ายแม่ยก หรือแฟนคลับเพศหญิง ท่ีมีอายุมากกว่านักแสดง คือ 

ประมาณ 30 ปีขึน้ไป จะหอมแก้มของนกัแสดงท่ีตนช่ืนชอบหลงัจากท่ีมอบรางวลัให้แล้ว
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ด้วย จากการสมัภาษณ์เพ่ิมเติมผู้ วิจยัพบว่า บางครัง้หัวหน้าคณะก็จะให้นักแสดง แสดง

เร่ืองตามท่ีผู้ชมต้องการ คือ ถ้ามีผู้ชมฝ่ายแมย่กหรือแฟนคลบัร้องขอด้วย6 

 

3.1.4 บรรทัดฐานของการตีความ  
องค์ประกอบด้านบรรทดัฐานของการตีความในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกมีดงันี ้ 

1. เม่ือนกัดนตรีวงป่ีพาทย์บรรเลงเพลง ไมว่า่จะเป็นเพลงใด หรือทํานองใดก็ตาม 

ผู้ ท่ีได้ยินย่อมทราบได้ทนัทีวา่ มีการแสดงลิเกในบริเวณสถานท่ีนัน้ โดยอาจจะเป็นช่วงกําลงัจะเร่ิม

แสดง หรือกําลงัแสดงอยูก่็ได้ 

2. การท่ีนกัแสดงท่ีทําหน้าท่ีแสดงในเหตกุารณ์ส่ือสารการออกแขกของคณะลิเก

ร้องขึน้ต้นก่อนร้องเพลงออกแขกวา่ “สะลามมานา” เสมอ แม้จะไม่ได้ร้องออกแขกเป็นเพลงออก

ภาษา ท่ีมีสําเนียงแขก หรือเลือกใช้เพลงท่ีมีเนือ้หากลา่วถึงประวตัิของการแสดงลิเกตามขนบท่ีว่า 

“เดิมลิเก เฮฮามาจากแขก...” เหมือนในอดีตแล้วก็ตาม แสดงให้เห็นวา่ บทร้องท่ีขึน้ต้นวา่ “สะลาม
มานา...” เป็นขนบสําคญัในการออกแขก จากการสงัเกตพบวา่ นักแสดงจะร้อง “สะลามมานา...” 
ให้ผู้ชมได้ยินเป็นคําแรกเสมอ เม่ือเทียบกับการส่ือสารทั่วไป คําท่ีจะใช้พูด หรือใช้เร่ิมต้นส่ือสาร

มกัจะเป็นคําทกัทาย เม่ือพิจารณาบทร้องนี ้จะเห็นได้วา่ มีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบัมารยาทพืน้ฐาน

ในการทกัทายของชาวมสุลิม ตามหลกัศาสนาอิสลามท่ีเรียกวา่ “การให้สลาม” มาก  

การให้สลาม หมายถึง การขอดอุาอฺ หรือการวิงวอน โดยชาวมสุลิมจะทกัทายชาว

มสุลิมด้วยกันเองเสมอว่า “อสัสลามุอะลัยกุม วะเราะมะตุลลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ” แปลว่า ขอ

ความสนัติสขุ ความเมตตา และความจําเริญจากพระองค์อลัลอฮฺจงประสบแดท่่าน หรืออาจกล่าว 

วา่”มะอสัลาม” ซึ่งหมายถึง สวสัดี หรือลาก่อนเพียงสัน้ๆ ก็ได้  

ดงันัน้การท่ีนักแสดงร้องว่า “สะลามมานา...” ให้ผู้ชมได้ยินเป็นคําแรกนัน้ จึง

น่าจะหมายถึง การทกัทาย ด้วยการสวสัดี หรือการอวยพรให้เจ้าภาพ และผู้ชมท่ีมาชมการแสดง

ของคณะลิเกมีความสขุ ตามหลักของศาสนาอิสลามท่ีชาวมุสลิม ผู้ ริเร่ิมนําลิเกเข้ามาแสดงใน

ประเทศไทยนบัถือนัน่เอง  

3. คําพดู และการกระทําของนกัแสดงทกุคนท่ีเกิดขึน้บนเวทีการแสดง ล้วนเป็นส่ิง

ท่ีเกิดขึน้จากความตัง้ใจของนักแสดงท่ีจะ “แสดง” ให้ผู้ชม “ชม” ซึ่งผู้ ร่วมเหตุการณ์ทุกฝ่ายใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกตา่งก็รับรู้ร่วมกนั ดงันัน้ไมว่า่นกัแสดงจะใช้คําพูดท่ีไม่ถูกต้อง ไม่

สภุาพ เช่น การใช้คําราชาศพัท์ท่ีไมถ่กูต้องตามแบบแผน การพดูคําหยาบ การพดูเร่ืองเพศ การด่า

                                                             
6 สมัภาษณ์ ทวีป วงศ์เทวญั, หวัหน้าคณะ, 14 พฤศจิกายน 2552. 
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ทอ หรือพูดล้อเลียนบุคคลต่างๆ  ฯลฯ  หรือการแสดงกิริยาท่าทางท่ีไม่เหมาะสม  ขัดกับ

ขนบธรรมเนียม ความเช่ือ และวฒันธรรมของไทย เช่น การทําร้ายร่างกายพ่อแม่ หรือผู้ ท่ีอาวโุส

กว่าตน การท่ีผู้ ชายทําร้ายผู้หญิง การท่ีผู้หญิงตบหัวผู้ ชาย การใช้เท้า หรือการแต่งกายท่ีไม่

เหมาะสมกับสถานะของตน เช่น ผู้ ชายสวมชุดผู้หญิง เป็นต้นนัน้ ไม่ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีผิด หรือ  

หยาบคาย เพราะทัง้หมดนี ้เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้บนเวทีการแสดง ทุกคนต่างก็เข้าใจตรงกันว่า 

ส่ิงท่ีเกิดขึน้นัน้ เป็นการแสดงของนกัแสดง และถือเป็นเร่ืองล้อเลน่ของผู้ ท่ีมีความสนิทสนมกนั โดย

มีเจตนาสําคญัเพ่ือให้ผู้ชมรู้สกึตลกขบขนั และเกิดความสนกุสนานเท่านัน้ แตห่ากนําเร่ืองท่ีเกิดขึน้

บนเวทีเหลา่นีม้าพดู หรือปฏิบตัิในสงัคมท่ีไมใ่ช่บนเวที คําพดู และการกระทําท่ีกล่าวมาทัง้หมดก็

จะกลายเป็นส่ิงท่ีไมด่ี ไมถ่กูต้อง และไมค่วรปฏิบตัิเป็นอย่างย่ิง อีกทัง้ผู้ ท่ีพูด หรือกระทําเช่นนัน้ก็

จะถกูมองวา่เป็นคนไมด่ี หรือเป็นคนหยาบคายทนัที 

4. การท่ีโฆษก หรือนักแสดงพูดประกาศเร่ืองต่างๆ เช่น แจ้งสถานท่ีนัดพบ

ประชาสมัพนัธ์งานแสดงครัง้ถดัไป หรือโฆษณาสินค้าและบริการตา่งๆ แทรกขณะมีการแสดงลิเก

อยู่บนเวทีนัน้ ไม่ถือว่าเป็นเร่ืองผิด หรือเสียมารยาท เพราะผู้ชมทุกคนเข้าใจ และยอมรับได้ แม้ 

การประกาศแทรกบางครัง้จะทําให้การแสดงต้องหยุดชะงักก็ไม่มีผู้ ใดถือสา ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะ

ลิเกเป็นการแสดงพืน้บ้าน ท่ีนกัแสดงและผู้ชมสามารถส่ือสารกันได้ตลอดเวลา เม่ือฝ่ายหนึ่งฝ่าย

ใดต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการส่ิงหนึ่งส่ิงใดก็สามารถร้องขอ แจ้ง หรือบอกกล่าวได้

ตลอดเวลา เช่น โฆษกต้องการเสียงปรบมือ นกัแสดงต้องการรางวลั เจ้าภาพต้องการให้ประกาศ

หยุดพักการแสดง หรือผู้ ชมต้องการให้ประกาศหาคน ประกาศเล่ือนรถ เ ป็นต้น กล่าวได้ว่า       

การประกาศแทรกเร่ืองต่างๆ แสดงให้เห็นว่า นักแสดง และผู้ ชมสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ 

สอดคล้องกบัวฒันธรรม และลกัษณะนิสยัของคนไทยท่ีมีนํา้ไจ เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ และมกัพูดติดปาก

ว่า “ไม่เป็นไร” เสมอ บรรยากาศขณะชมการแสดงลิเกจึงเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย และ

ประนีประนอมกนั  

5. การมอบเงินให้นกัแสดง เป็นขนบอย่างหนึ่งในการชมการแสดงลิเก ผู้ชมฝ่าย

แมย่กหรือแฟนคลบัจะเป็นผู้มอบเงินให้นกัแสดง อาจจะมอบให้เฉพาะนกัแสดงท่ีตนช่ืนชอบ หรือ

ให้นกัแสดงทกุคนท่ีร่วมแสดงก็ได้ การมอบเงินให้นักแสดงนัน้ สามารถทําได้ตลอดเวลา แต่ส่วน

ใหญ่จะนิยมมอบในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง คือช่วงท่ีนกัแสดงกําลงัร้องแนะนําตวั หรือเพ่ิงเดิน

ออกมาแสดงหน้าเวทีเป็นครัง้แรก  

การมอบเงินให้นักแสดงลิเกตีความได้ว่า ผู้ชมคนนัน้ๆ รัก และช่ืนชอบนักแสดง 

หรือช่ืนชอบในผลงานการแสดงของนกัแสดงลิเก ไมใ่ช่มอบให้เพราะหลงรัก หรือมีเจตนาในเชิงชู้
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สาว ซึ่งแตกตา่งจากสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีหากพบการมอบเงิน หรือให้เงินกบับคุคลอ่ืน มกัจะตีความ

ได้วา่ผู้ ท่ีให้เงินนัน้ มีเจตนาท่ีไมด่ีแอบแฝง หรือต้องหวงัผลตอบแทนบางอย่างแน่นอน 

การมอบเงินให้นกัแสดงมีทัง้ท่ีนําไปมอบให้กบัมือของนกัแสดง ประดบักบัดอกไม้ 

เย็บติดกบัพวงมาลยัท่ีทําจากริบบิน้ ประดิษฐ์เป็นรูปตา่งๆ เช่น พวงมาลยัธนบตัรแล้วนําไปมอบให้

นกัแสดงหน้าเวที หรือจะใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บเงินท่ีจะมอบให้ติดกับชุดลิเกของนักแสดงท่ีหน้า

เวทีก็ได้ ด้านจํานวนเงินท่ีมอบให้นัน้ขึน้อยู่กับฐานะ และความช่ืนชอบของผู้ชมท่ีมีต่อนักแสดง     

ผู้นัน้ ซึ่งจํานวนเงินท่ีนกัแสดงแตล่ะคนได้รับนัน้ ยงัแสดงให้เห็นถึงความเป็นท่ีนิยมของตวันกัแสดง

ด้วย จากการสงัเกตพบวา่ นกัแสดงท่ีได้รับความนิยม หรือเงินมากท่ีสดุคือ สธิุราช วงศ์เทวญั ท่ีรับ

บทเป็นพระเอกนําประจําคณะ รองลงมาคือ ชยัณรงค์ รุ่งเรือง หัวหน้าคณะ และวิรดา วงศ์เทวญั 

นางเอกนําประจําคณะ 

เงินท่ีนกัแสดงลิเกได้รับจากผู้ชมนี ้เรียกวา่ เงินรางวลั หรือรางวลันํา้ใจท่ีผู้ชมมอบ

ให้ด้วยความรัก ช่ืนชอบ และให้ด้วยความเต็มใจ มักพบว่า หลังจากมอบเงิน หรือรางวัลให้

นกัแสดงแล้ว ผู้ชมมกัจะกอด หรือหอมแก้มนกัแสดงท่ีตนช่ืนชอบด้วยทกุครัง้ ผู้ ท่ีอยู่ในเหตกุารณ์ก็

จะทราบได้ทนัทีวา่ ผู้ชมคนนัน้รัก ช่ืนชอบ และเป็นแมย่ก หรือแฟนคลบัของนักแสดงคนนัน้ ไม่ใช่ 

การกระทําในเชิงชู้สาว เน่ืองจากเงินรางวลัท่ีได้จากผู้ชม เป็นคนละสว่นกบัค่าจ้างแสดงท่ีจะได้รับ

จากหวัหน้าคณะลิเก เงินสว่นนีจ้ึงนบัเป็นรายได้พิเศษของนักแสดง ถือเป็นสมบัติส่วนตวั ไม่ต้อง

แบ่งกบันกัแสดงคนอ่ืนด้วย ดงันัน้มกัพบว่า นักแสดงมกัจะใช้บทร้อง บทสนทนาท่ีมีเนือ้หาออด

อ้อน น่าสงสาร หรือใช้การพูดอ้อนเพ่ือให้ผู้ชมเอ็นด ูหรือเมตตาให้รางวลักับตน โดยเฉพาะบท

แนะนําตวัในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง การร้องขอเงินรางวลัจากผู้ชมบนเวทีการแสดงลิเกนัน้ไม่

ถือวา่เป็นเร่ืองผิด ผู้ชมจะให้หรือไมก่็ได้ ขึน้อยู่กับความพอใจเป็นหลกั ไม่มี การบังคบั และไม่ว่า

นักแสดงจะได้รับรางวัลจากผู้ชมตามท่ีร้องขอหรือไม่ นักแสดงทุกคนก็ต้องทําหน้าท่ีแสดงลิเก

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหวัหน้าคณะจนกวา่โฆษกจะประกาศปิดการแสดง 

5. การท่ีผู้ ชมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ ชมฝ่ายแม่ยกและแฟนคลับติดตามชม       

การแสดงลิเกของคณะลิเกอย่างสม่ําเสมอ แม้จะทราบว่า เร่ืองท่ีคณะลิเกจะแสดงนัน้ เป็นเร่ืองท่ี

ตนเคยชมแล้ว เพราะผู้ ท่ีมาชมการแสดงลิเกต้องการท่ีจะมาชมวิธีการแสดงทัง้การร้อง การรํา    

การสนทนาโต้ตอบ รวมถึงการแตง่หน้า เสือ้ผ้า และเคร่ืองแตง่กาย ท่ีสําคญัคือมาดนูักแสดงท่ีตน

ช่ืนชอบทําการแสดง ไมไ่ด้ต้องการท่ีจะมาดเูร่ือง หรือเนือ้หาของเร่ืองเหมือนการชมภาพยนตร์   

จากการสงัเกตพบวา่ ผู้ชมฝ่ายแมย่กและแฟนคลบัจะสามารถเลา่เร่ืองราวโดยย่อ

ของเร่ืองท่ีคณะลิเกจะแสดงได้ทนัทีท่ีได้ยินโฆษกประกาศช่ือเร่ืองท่ีจะแสดง หรือหากคณะลิเกปรับ 
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เปล่ียน หรือตัง้ช่ือเร่ืองท่ีจะแสดงใหม่ก็สามารถจดจําเร่ืองท่ีกําลงัแสดงอยู่ได้ทันทีท่ีได้ยินช่ือตัว

ละคร ทัง้นีเ้พราะเนือ้เร่ืองท่ีลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญันํามาใช้แสดงนัน้ แม้จะมีมากถึง 40 

เร่ือง แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีใช้เล่นซํา้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี ดังนัน้ผู้ ชมท่ีติดตามชม        

การแสดงของคณะลิเกอย่างสม่ําเสมอ จึงย่อมจะทราบ และรู้เร่ืองราวของเร่ืองท่ีคณะลิเกจะใช้

แสดงเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แตก่็ไมพ่บวา่มีผู้ ร่วมเหตกุารณ์ หรือผู้ชมรายใดตําหนิ หรือตอ่วา่คณะลิเก

ท่ีแสดงเร่ืองซํา้ให้ชม จึงตีความได้วา่ การท่ีผู้ชมการแสดงลิเกสว่นใหญ่ โดยเฉพาะผู้ชมฝ่ายแม่ยก

และแฟนคลบัติดตามชมการแสดงของคณะลิเกอย่างสม่ําเสมอเป็นเพราะต้องการชมวิธีการดําเนิน 

การแสดง รวมถึงช่ืนชอบนกัแสดงของคณะลิเกนัน่เอง 

ดงันัน้ แม้คณะลิเกจะแสดงเร่ืองซํา้ไมว่า่จะก่ีครัง้ หรือเร่ืองท่ีใช้แสดงจะไม่สมจริง

อย่างไรก็ตาม ผู้ชมท่ีช่ืนชอบการแสดงลิเก ก็จะยงัคงติดตามชมการแสดงลิเกของลิเกคณะนีต้่อไป

อย่างแน่นอน  

 
3.2 องค์ประกอบท่ีมีลักษณะเหมือนกันบางเหตุการณ์ส่ือสาร  

องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะเหมือนกันบางเหตกุารณ์ส่ือสาร หมายถึง องค์ประกอบท่ีมี

รายละเอียดบางอย่างร่วมกันในบางเหตุการณ์ส่ือสาร และต่างกันในบางเหตุการณ์ส่ือสาร 

องค์ประกอบในลกัษณะนีไ้ด้แก ่ชนิดของเหตกุารณ์ และรูปแบบการส่ือสาร มีรายละเอียดดงันี ้

 

3.2.1 ชนิดของเหตุการณ์  
องค์ประกอบด้านชนิดของเหตกุารณ์ มีดงันี ้

 
1. เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง  

เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง เป็นเหตุการณ์ประเภท “การประกาศ” คือ         

การประกาศเร่ิมการแสดง  

 

2. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง  

เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดง เป็นเหตุการณ์ประเภท “การแสดง” เม่ือพิจารณา

เหตุการณ์ส่ือสารย่อยในแต่ละเหตุการณ์ พบว่า เหตุการณ์ส่ือสารฉากลงโรง เป็นเหตุการณ์

ประเภท “การแนะนําตัว” คือ การแนะนําตัวของนักแสดง เหตุการณ์ส่ือสารฉากกล่าว เป็น

เหตุการณ์ประเภท “การสนทนา” คือ การแสดงการสนทนาตามเร่ืองท่ีหัวหน้าคณะกําหนด 

เหตกุารณ์ส่ือสารฉากรบ เป็นเหตกุารณ์ประเภท “การตอ่สู้” คือ การแสดงการต่อสู้ตามเนือ้หาของ
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เร่ืองท่ีแสดง เหตุการณ์ส่ือสารฉากทะเลาะ เป็นเหตุการณ์ประเภท “การขดัแย้ง” คือ การแสดง

ความขัดแย้งตามเนือ้หาของเร่ืองท่ีแสดง เหตุการณ์ส่ือสารฉากเกีย้ว เป็นเหตุการณ์ประเภท     

“การขอความรัก” คือ การแสดงการขอความรักตามเนือ้หาของเร่ืองท่ีแสดง และเหตกุารณ์ส่ือสาร

ฉากตลก เป็นเหตกุารณ์ประเภท “การแสดงตลก” คือ การแสดงกริยาท่าทางท่ีทําให้เกิดความตลก

ขบขนั 

 

3. เหตุการณ์ส่ือสารปิดการแสดง  
เหตุการณ์ส่ือสารปิดการแสดง เป็นเหตุการณ์ประเภท “การประกาศ” คือ         

การประกาศปิดการแสดง 

สรุป ชนิดของเหตกุารณ์เป็นองค์ประกอบท่ีมีลักษณะร่วมกันบางเหตกุารณ์ส่ือสาร 

กล่าวคือ มีบางเหตุการณ์ส่ือสารท่ีมีชนิดของเหตกุารณ์เหมือนกัน ได้แก่ เหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิม   

การแสดง และเหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดง เป็นเหตกุารณ์ประเภท “การประกาศ” เหมือนกัน 

สว่นเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีมีชนิดของเหตกุารณ์ต่างกันคือ เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงเน่ืองจากเป็น

เหตกุารณ์ประเภท “การแสดง” 

 

3.2.2 รูปแบบการส่ือสาร  
องค์ประกอบด้านรูปแบบการส่ือสารของเหตกุารณ์ส่ือสารตา่งๆ ในสถานการณ์ส่ือสาร

การแสดงลิเก สามารถพิจารณาได้ 2 ประเดน็ คือ รูปแบบการส่ือสาร และเคร่ืองมือท่ีใช้ส่ือสาร มี

รายละเอียดดงันี ้
 

1. รูปแบบการส่ือสาร  

การส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก  มีความแตกต่างไปจาก

สถานการณ์ส่ือสารระหวา่งบคุคล เน่ืองจากการส่ือสารระหวา่งบคุคลเป็นการส่ือสารท่ีผู้สง่สารและ

ผู้ รับสารสามารถสลบับทบาทการเป็นผู้สง่สารและผู้ รับสารได้ แตก่ารส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสาร

การแสดงลิเกเป็นการส่ือสารผา่นการแสดง ผู้สง่สารและผู้ รับสารจึงไม่สามารถสลบับทบาทกันได้  

การส่ือสารในสถานการณ์นีมี้ผู้สง่สาร คือนกัแสดงเป็นฝ่ายทําหน้าท่ีส่งสารไปยังผู้ รับสาร คือผู้ชม 

และขณะเดียวกัน นักแสดงก็มีการส่ือสารกับนักแสดงด้วยกันเองแบบคู่สนทนาท่ีสามารถสลับ

บทบาทกนัได้ให้ผู้ รับสาร คือผู้ชม รับชม ด้วย  

ดงันัน้ ผู้สง่สาร คือ นกัแสดงจึงสามารถสง่สารไปยังผู้ รับสาร คือ ผู้ชม ได้ทัง้แบบ

พูดกับผู้ ชมโดยตรง และแบบแสดงให้ผู้ชม ชม ผู้ วิจัยจึงแบ่งรูปแบบการส่ือสารในสถานการณ์
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ส่ือสารการแสดงลิเก ออกเป็น 2 แบบ คือ การส่ือสารโดยการพูดกับผู้ชมโดยตรง และการส่ือสาร

โดยผา่นการแสดง มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

1.1 การส่ือสารโดยการพูดกับผู้ชมโดยตรง การส่ือสารโดยการพูดกับ
ผู้ชมโดยตรงในเหตกุารณ์ส่ือสารต่างๆ ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกเป็นรูปแบบ  

การส่ือสารท่ีผู้สง่สารคือ โฆษก หวัหน้าคณะ หรือนกัแสดงจะส่ือสารกบัผู้ชมในฐานะท่ีตน

เป็นตวัแทนของคณะลิเก ไมใ่ช่ในฐานะบทบาทของตวัละครตามเนือ้เร่ืองท่ีแสดง โดยจะมี

การใช้คําพดู เช่น คําสรรพนามแทนตน คําเรียกขาน รวมถึงสายตา และท่าทางท่ีแสดงให้

ผู้ชมเห็นว่า ตนกําลงัส่ือสารด้วย เช่น การประกาศเร่ิมการแสดง การกล่าวทักทายผู้ชม         

การกลา่วขอบคณุ การกลา่วลา การอวยพร การประชาสมัพนัธ์ หรือการประกาศแจ้งเร่ือง

ต่างๆ เป็นต้น การส่ือสารโดยการพูดกับผู้ ชมโดยตรงนี  ้พบในเหตุการณ์ส่ือสารทัง้ 3 

เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง และ

เหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดง 

 

1.2 การส่ือสารโดยผ่านการแสดง การส่ือสารโดยผ่านการแสดงใน

เหตกุารณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีผู้ส่งสารคือ

นกัแสดงทกุคนจะสื่อสารกบัผู้ชมทัง้ในฐานะท่ีตนเป็นนกัแสดงของคณะลิเก และฐานะของ

ตวัละครตามเนือ้เร่ืองท่ีแสดง อาจเป็นการส่ือสารโดยการร้องเพลง เช่น การร้องเพลง  

ออกแขก หรือการเลา่เร่ืองราวตา่งๆ ให้ผู้ชมฟัง เช่น การเลา่ความรู้สกึนึกคิดของตวัละครท่ี

แสดง หรือการสนทนากนัเองระหวา่งนกัแสดงกบันกัแสดงตามบทบาทของเร่ืองท่ีแสดงใน

เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงฉากตา่งๆ เช่น การสนทนาในฉากกลา่ว ฉากเกีย้ว หรือฉากรบ 

เป็นต้น รวมถึงการส่ือสารกันเองแบบคู่สนทนาระหว่างนักแสดงกับนักแสดงในฐานะท่ี

ไมใ่ช่บทบาทของตวัละคร เช่น การแสดงความคิดเห็นของนักแสดง หรือการเล่าเร่ืองราว

สว่นตวัของสมาชิกในคณะลิเก ในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงฉากตลก เป็นต้น 

การแสดงท่ีนักแสดงใช้ส่ือสารกับผู้ ชม ได้แก่ การพูด การร้อง การรํา    

การแสดงท่าทางตา่งๆ รวมถึงการบรรเลงดนตรีของนกัดนตรีวงป่ีพาทย์ด้วยการส่ือสารใน

ลกัษณะนีมี้เจตนาสําคัญคือ เพ่ือให้ผู้ รับสาร คือ ผู้ชม ได้รับสารจากคณะลิเกผ่านการ

แสดง และการบรรเลงดนตรีขณะท่ีชมการแสดงนั่นเอง โดยพบในเหตกุารณ์ส่ือสารทัง้ 3 
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เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง และ

เหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดง 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ส่ือสาร 
เคร่ืองมือท่ีใช้ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

วจันภาษา และอวจันภาษา ดงันี ้

 

2.1 วัจนภาษา วัจนภาษา คือ ภาษาท่ีใช้ถ้อยคําในการส่ือสาร เป็น

องค์ประกอบท่ีพบทกุเหตกุารณ์ส่ือสาร วจันภาษาท่ีพบคือ เสียงพูด และเสียงร้อง ซึ่งพบ

ในการสนทนา หรือการกลา่วประกาศของผู้ ร่วมเหตกุารณ์ทัง้ฝ่ายนกัแสดง โฆษก ทีมงาน 

และผู้ชม สว่นเสียงร้อง หรือการร้องนัน้ พบเฉพาะการร้องของผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะ

ลิเก คือ นกัแสดงเท่านัน้ ได้แก่ การร้องเพลงออกแขกในเหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง 

การร้องรานิเกลิง การร้องเพลงลกูทุ่งในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดง และการร้องลาโรงใน

เหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดง  
 
2.2 อวัจนภาษา อวัจนภาษา คือ ภาษาท่ีไม่ใช้ถ้อยคําในการส่ือสาร 

เป็นองค์ประกอบท่ีมีพบทุกเหตกุารณ์ส่ือสาร อวจันภาษาท่ีพบทุกเหตกุารณ์ส่ือสาร คือ 

เสียงดนตรี ท่ีบรรเลงโดยวงดนตรีป่ีพาทย์ อวจันภาษาท่ีพบเฉพาะบางเหตกุารณ์ส่ือสาร 

ได้แก่ การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง การไหว้ การโบกมือ ท่ารํา เสียงหัวเราะ เสียง

ปรบมือ การมอบรางวลั และความเงียบ การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง การไหว้ และ 

การมอบรางวัลเป็นอวัจนภาษาท่ีพบทัง้ในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดง และเหตุการณ์

ส่ือสารปิดการแสดง สว่นอวจันภาษาท่ีพบเฉพาะเหตกุารณ์ส่ือสารคือ ท่ารํา เสียงหัวเราะ 

และเสียงปรบมือ จะพบเฉพาะในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง ส่วนการโบกมือ และ     

ความเงียบ จะพบเฉพาะในเหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดงเท่านัน้ 

 

สรุป รูปแบบการส่ือสารเป็นองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะร่วมกันในบางเหตกุารณ์ส่ือสาร 

กลา่วคือ แม้ทกุเหตกุารณ์ส่ือสารจะมีรูปแบบท่ีใช้ส่ือสาร และเคร่ืองมือท่ีใช้ส่ือสารเหมือนกัน แต่

ทัง้ 3 เหตกุารณ์มีรายละเอียดด้านวิธีการท่ีใช้ส่ือสารตา่งกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ และเนือ้หา

ท่ีต้องการส่ือสารเป็นสําคญั 
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3.3 องค์ประกอบท่ีต่างกันไปตามแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร  

องค์ประกอบท่ีตา่งกนัไปตามแตล่ะเหตกุารณ์ส่ือสาร หมายถึง องค์ประกอบท่ีไม่คงท่ี 

มีการเปล่ียนแปลงแตล่ะเหตกุารณ์ส่ือสาร องค์ประกอบลกัษณะนีมี้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หัวข้อ 

วตัถปุระสงค์ เนือ้หาการส่ือสาร และลําดบัวจันกรรม  
 
3.3.1 หัวข้อ  
องค์ประกอบด้านหวัข้อของเหตกุารณ์ส่ือสารตา่งๆ ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 

มีดงันี ้ 

 

1. เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง  
เหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง มีหวัข้อคือ การประกาศเร่ิมการแสดง 

 

2. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง 

เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดง มีหวัข้อคือ การถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีใช้แสดง 

 

3. เหตุการณ์ส่ือสารปิดการแสดง 
เหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดง มีหวัข้อคือ การกลา่วปิด 

 

3.3.2 วัตถุประสงค์  
องค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆ ในสถานการณ์ส่ือสาร    

การแสดงลิเก มีดงันี ้
 

1. เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง  
เหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง มีวตัถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้ผู้ชมทราบว่าการแสดง

ลิเกเร่ิมขึน้แล้ว 
 

2. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง 
จากการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจัยพบว่า สามารถแบ่งวตัถุประสงค์ของเหตกุารณ์

ส่ือสารการแสดงได้เป็น 2 ประเด็น คือ เพ่ือมอบความสนุกสนานและความบันเทิงแก่ผู้ชม และ

เพ่ือให้ได้รับรางวลัและความช่ืนชอบจากผู้ชม 
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3. เหตุการณ์ส่ือสารปิดการแสดง  
เหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดง มีวตัถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้ผู้ชมทราบว่าการแสดง

ลิเกได้สิน้สดุลงแล้ว 

 

3.3.3 เนือ้หาการส่ือสาร  
จากการวิเคราะห์ข้อมลู สามารถสรุปประเดน็ขององค์ประกอบด้านเนือ้หาการสื่อสาร

ของเหตกุารณ์ส่ือสารแตล่ะเหตกุารณ์ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกได้ดงันี ้

 

1. เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง  
เหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง มีเนือ้หากล่าวถึง รายละเอียดเก่ียวกับการจัด  

การแสดงลิเก ได้แก่ ช่ือคณะลิเก ช่ือวงดนตรีป่ีพาทย์ ช่ือเจ้าภาพ กาลเทศะ หรือโอกาสของงาน 

และช่ือเร่ืองท่ีจะแสดง ดงัข้อความตวัอย่าง 
 
โฆษก : ชมการแสดงลิเกกันต่อไปครับท่าน จากทีมงานของทวีป -ชัยณรงค์    

วงศ์เทวญั กุ้ ง สธิุราช วิรดา วงศ์เทวัญครับ จากลกูทุ่งมาตรฐานลิเกไทย

สไตล์คอนเสิร์ต ทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ภูมิใจเสนอ มาพร้อมด้วย       

วงดนตรีป่ีพาทย์ของธงชัยบรรเลงรับร้อง เสนอสนองต่อสายตาท่านผู้ชม

ในท้องเร่ืองที่มีช่ือว่า “รักซ่อนแค้น”  

นักดนตรีวงป่ีพาทย์บรรเลงเพลงวา ตามด้วยเพลงแขกอาวสั 

นักแสดง 2 คน : เฮ้ ฮดัช่า ทวีป-ชยัณรงค์ กุ้ง สธิุราช แสดงแล้วจ้า 

โฆษก : นมสัการขอบพระคณุไปยงัพระครูวิทย์ สภุากรครับ เป็นผู้ที่ประสานงาน

และก็ติดต่อผลงานการแสดงกับทีมงานของเรา ให้เรามาทําการแสดงใน

วนันีน้ะครับ 

ร้องรวม : เฮ เฮ่ เฮ่ สะลามมานา... เฮ้ ฮดัช่า มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์ 
มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์ คนสรรค์บุรีหน้าที่ทุกคนจงทํา มาเล่น
ร้องรํา ร้องรําต้องทําให้ดี คนสรรค์บุรีหน้าที่ทุกคนจงทํา มาเล่นร้องรํา 
ร้องรําตอ้งทําให้ดี ทวีป วงศ์เทวญั ลิเกเมืองสรรค์บุรี 

โฆษก : สัมผัสผลงานการแสดงจากลกูทุ่งมาตรฐานลิเกไทยสไตล์คอนเสิร์ต

ทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัจากตลาด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มอบ

ความสําราญ และทําการแสดงในท้องเ ร่ืองที่มี ช่ือว่า “ รักซ่อนแค้น” 

ทีมงานผู้ เรียนน้อยด้อยด้วยความสามารถ ผิดพลาดประการใด ได้ด ู   

การแสดง กราบประทานอภัยท่านผู้ชมไว้ ณ โอกาสนี ้ 
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นักแสดงลิเกทุกคนร้องโห่เอาชยัพร้อมกนั 3 ครัง้ 
(เหตกุารณ์สือ่สารเร่ิมการแสดง: รักซ่อนแค้น) 

 

2. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง 

เน่ืองจากเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงนีเ้ป็นการแสดงเร่ืองราวท่ีมีความซบัซ้อนและ

หลากหลาย ผู้ วิจัยจึงแบ่งเนือ้หาการส่ือสารท่ีพบเป็น 3 ประเด็น คือ เนือ้หาของเร่ืองท่ีใช้แสดง 

เนือ้หาเก่ียวกบันกัแสดง และเนือ้หาทัว่ไปในสงัคม มีรายละเอียดดงันี ้

 

2.1 เนือ้หาของเร่ืองท่ีใช้แสดง เนือ้หาของเร่ืองท่ีใช้แสดง หมายถึง 

เร่ือง หรือบทท่ีหวัหน้าคณะกําหนดให้นกัแสดงทกุคนใช้เลน่ หรือแสดงลิเกในงาน

แสดงแต่ละครัง้ เร่ืองท่ีใช้แสดงนีจ้ึงถือเป็นเนือ้หาหลกัของเหตกุารณ์ส่ือสารใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก เพราะถึงแม้นักแสดงจะไม่มีบทร้อง บทพูดท่ี

ชดัเจนตายตวั และยงัสามารถพลิกแพลง ปรับ เปล่ียน เพ่ิม หรือลด หรืออาจจะ

แสดงนอกบทท่ีตนได้รับได้อย่างเสรี แต่สดุท้ายก็จะต้องกลบัเข้าเร่ืองเพ่ือแสดง 

หรือดําเนินเร่ืองตอ่ ตามโครงเร่ืองของเร่ืองท่ีหัวหน้าคณะได้กําหนดไว้จนกระทั่ง

โฆษกประกาศปิดการแสดง 

จากการสมัภาษณ์พบว่า เร่ืองท่ีลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญัใช้

แสดงทัง้หมดนัน้มีประมาณ 40 กวา่เร่ือง เป็นเร่ืองท่ีเลน่สืบตอ่กนัมาตัง้แตรุ่่นปู่ ย่า

ตายายทกุเร่ือง ไม่ได้แต่งขึน้ใหม่ หรือปรับเปล่ียนเนือ้หาให้เป็นเร่ืองราวในสมยั

ปัจจบุนั เนือ้หาสว่นใหญ่ของเร่ืองจึงเป็นเร่ืองราวแบบจักรๆ วงศ์ๆ7 ลกัษณะของ

เร่ืองท่ีคณะลิเกนีใ้ช้แสดงจึงมีความโดดเดน่ ท่ียงัคงรักษาเสน่ห์ อนัเป็นเอกลกัษณ์

เดิมของการแสดงลิเกไว้ได้อย่างดี 

แม้เร่ืองท่ีแสดงจะเป็นเร่ืองแบบจกัรๆ วงศ์ๆ และใช้เล่นสืบทอดต่อกันมา

เป็นเวลาหลายสิบปี แต่ก็ไม่น่าเบ่ือ เพราะเป็นเร่ืองท่ีไม่ซับซ้อน ผู้ ชมทุกฝ่าย

สามารถเข้าใจได้ ท่ีสําคญัคือมีปรับ และแทรกรายละเอียดท่ีเป็นเร่ืองราว รวมถึง

เหตกุารณ์ในสงัคมท่ีผู้ชมสนใจลงไปด้วย เช่น เพลงลูกทุ่ง ข่าวสงัคม การเมือง 

โฆษณา ภาพยนตร์ หรือละครโทรทศัน์ เป็นต้น จากการวิเคราะห์พบว่า สามารถ

แบ่งเร่ืองท่ีใช้แสดงตามประเด็นปัญหาของเร่ืองได้ 2 แบบ คือ 1.เร่ืองท่ีเก่ียวกับ

                                                             
7 สมัภาษณ์ วิทยา ชยับริุนทร์, พ่อยกชยันาท, 22 สิงหาคม 2552. 
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การต่อสู้แย่งชิงอํานาจ และ 2.เร่ืองท่ีเก่ียวกับการต่อสู้แย่งชิงคนรัก ซึ่งอาจเป็น

ปัญหาระหวา่งเจ้าเมืองกบัเจ้าเมือง หรือเจ้าเมืองกบัขนุนางก็ได้  

เร่ืองท่ีใช้แสดง จึงมีเนือ้หากล่าวถึง รายละเอียดตัง้แต่สาเหต ุหรือท่ีมา

ของความขดัแย้งในเร่ือง ผลจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ ความพยายามแก้ปัญหาของตวั

ละครฝ่ายดี จนกระทัง่สามารถคล่ีคลายปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ (เร่ืองย่อท่ีใช้แสดง ดู

รายละเอียดท่ีภาคผนวก ก.)  

 

2.2 เนือ้หาเก่ียวกับนักแสดง ได้แก่ เร่ืองราวของนักแสดง หรือสมาชิก

ในคณะลิเก ซึ่งเป็นเร่ืองจริง และผู้ชมสนใจ เช่น เร่ืองความรัก สขุภาพ อปุนิสยั 

หรือความชอบสว่นตวัของนกัแสดง เป็นต้น พบเนือ้หาสว่นนีแ้ทรกอยู่ในการแสดง

ของนกัแสดงเกือบทุกฉาก โดยเฉพาะในบทพูดของโฆษก และนักแสดงท่ีรับบท

เป็นตวัตลก ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

สายชล รุ่งเรือง : กราบขอบคุณ มีเสียงปรบมือให้กับพระเอกกุ้ ง สธิุราชครับ พระเอกกุ้ ง 

สธิุราช เป็นนกัร้องลกูทุ่ง แสดงลเิก งานไม่ค่อยได้หยุดหรอก ร้องเพลงมั่ง 

เลน่ลเิกบ้าง ปลอ่ยให้พี่ ป้า น้า อา อดอยากอยู่บ้าน เป็นศิลปินที่มีนิสยัดี 

ไม่ถือเนือ้ถือตวั เมียไม่มี แฟนไม่มีครับ แต่ไม่รู้คุยโทรศัพท์กับใครไม่รู้ทัง้

วนัเลย เข้าห้องนํา้ยงัโทรอีก 

    (เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: หน่ึงในดวงใจ) 

 

โฆษก  : เสยีงแหบแห้งขอกราบประทานอภัยนะครับ กุ้ ง สธิุราชเป็นหวัด เม่ือคืน

นีร้้องเพลงที่พิษณุโลก แล้วอุทัยธานีนะครับ วันนีม้านี่ พรุ่งนีท้ี่จังหวัด

กาญจนบรีุนะครับ ณ อําเภอท่ามะกา” 

    (เหตกุารณ์สือ่สารลงโรง: รักซ่อนแค้น) 

 

2.3 เร่ืองท่ัวไปในสังคม ได้แก่ เร่ืองท่ีกําลงัเป็นท่ีสนใจของคนทัว่ไป ขา่ว

สงัคม การเมือง ผลรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือการซือ้ (แทง) หวยใต้ดิน และ

ปัญหาความขดัแย้งตา่งๆ ในสงัคม เป็นต้น สว่นใหญ่จะพบเนือ้หาสว่นนีใ้นบทพดู 

หรือบทสนทนาของนักแสดงตลก และถือเป็นเนือ้หาหลกัของเหตกุารณ์ส่ือสาร

ฉากตลกด้วย ดงัตวัอย่างข้อความ 
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จ้อย : อ้าว รางวลัที่ให้มาก็ไม่ได้ไปไหนหรอก เด๋ียวเอาไปแทงหวยวนัที่สิบหกนี ้

แหละ ใกล้เข้ามาทกุทีแล้ว  
จ๋า : นี่ก็วนัที่สบิสีแ่ล้ว ยงัไม่ถงึไง? 
จ้อย : เขาว่า เจ็ด มาไงนี่แหละ 

จ๋า  : สีม่ัง้ ป้าแตงเขาว่า สี่ 

จ้อย  : ย่ิงเลน่แม่งย่ิงแด๊ก เลกิเหอะ ไม่แทงแล้ว วนัที่สบิหกก็ไม่ต้องแทง 

จ๋า  : อ้าว แล้วทํายงัไง? 

จ้อย  : กไูม่เลน่ กูไปแทงวนัที่หนึง่โน่น 

จ๋า  : โอ้โห มงึก็เล่นอีก คดีเก่ายงัใช้หนีเ้ขาไม่หมดเลย 

จ๋า  : นี่ช่ืออะไรกนัมัง่เนี่ย? 

จ้อย  : ฉนัเองช่ือ ช่ือเลน่ก็ จ้อย 

จ๋า  : ฉนั จ๋า  

จ้อย  : ช่ือจริงก็ ราเกซ สกัเสนา 

จ๋า  : โอ้โห อ้าวไม่ใช่ ฮสุเซน หรอกหรอ? 

จ้อย  : ไม่ใช่ ช่างแม่งเหอะ 

ขวัญ  : ฉนัเองนัน้ช่ือว่าขวญั ทกุคนก็รู้ดี 

จ๋า  : นี่ เฮ้ยขวญั มงึ มงึเอาไอ้นี่ไปนัง่ไกลๆ กเูหอะ 

ขวัญ  : อ้าว มนัเป็นยงัไง? ทําไมนัง่ใกล้กนัไม่ได้? 

จ๋า  : มนัคนละส ีสมีนัแดง กเูหลอืง 

      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รอยรักรอยร้าว) 

 

จากตวัอย่างเป็นการพดูสนทนา และแนะนําตวัของนักแสดงตลกชาย 3 

คน ท่ีรับบทเป็นตัวตามฝ่ายพระเอก ในเร่ืองรอยรักรอยร้าว โดยพูดขณะท่ี

นักแสดงท่ีรับบทพระเอกกําลังรับรางวัลจากผู้ ชม เม่ือพิจารณาด้านเนือ้หา      

การส่ือสาร จะเห็นว่ามีการกล่าวถึงเร่ืองทั่วไปในสงัคมทัง้เร่ืองการซือ้หวย ข่าว

สงัคมโดยอ้างอิงถึงช่ือ ราเกซ สกัเสนา ผู้ ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ และฮุสเซน ท่ี

น่าจะหมายถึง สมเดจ็ฮนุเซน นายกรัฐมนตรีของประเทศกมัพชูา การใช้ “ฮสุเซน” 

ในท่ีนี ้เป็นการเล่ียงคํา ไมใ่ห้ผู้ชมรู้สกึวา่ กําลงัลบหลู ่หรือพาดพิงบุคคลจริง และ

สดุท้ายคือเร่ืองความขดัแย้งท่ีเก่ียวกับการเมือง โดยสงัเกตจากสีชุด และคําพูด

ของนกัแสดง เป็นต้น 
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3. เหตุการณ์ส่ือสารปิดการแสดง  
เหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดง มีเนือ้หากลา่วถึง การขอบคณุเจ้าภาพ และผู้ชม มี

การอําลา และการอวยพรให้ผู้ ชมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ประชาสัมพันธ์ขายสินค้า แจ้ง

กําหนดการ และเชิญชวนให้ผู้ชมติดตามชมงานแสดงของคณะในครัง้ถดัไป ดงัข้อความตวัอย่าง 

 

โฆษก : ธิดามหากาฬจบการดําเนินแสดงครับ นมัสการขอบพระคุณไปยัง    

พระครูพิพัฒน์ สทุธจิตนะครับ เจ้าอาวาสวัดบางแขม ประธานอุปถัมภ์ 

คณุแม่ วรนชุ คณุเซ่ียงหง นิยมธรรม ผู้ ติดต่อประสานงานอาจารย์ณรงค์ 

ทรัพย์สมบูรณ์ และก็น้าจันทร์ เพ๊งเกลือ คุณประกอบ คุณพัชรี พู่ห้อย 

และชาวบ้านคณะกรรมการทกุคนนะครับที่ร่วมกนัจดังานวนันีค้รับ 

วิรดา วงศ์เทวัญ : ขอบคุณค่ะ โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะ เดินทางกลับบ้านโดย      

สวสัดิภาพค่ะ ขอบคณุค่ะ 

สุธิราช วงศ์เทวัญ : เดินทางกลบับ้านโดยสวสัดิภาพครับ 

วิรดา วงศ์เทวัญ : ขอบคณุค่ะ ขอบคณุค่ะ 

สุธิราช วงศ์เทวัญ : พรุ่งนีพ้บกันที่เทศบาลอําเภอมโนรมย์นะครับ จังหวัดชัยนาทนะครับ 

ขอบคณุทกุคนนะครับ 

วิรดา วงศ์เทวัญ : โอกาสหน้าเจอกนันะคะ ระวงักระเป๋าสตางค์กนัด้วยนะคะ 

นักดนตรีวงป่ีพาทย์บรรเลงเพลงลาโรง 
ร้องรวม : ลาลา้ลา ลาหล่าลา ลา้ลา ลาลา / ลาลา้ลา ลาหล่าลา ลา้ ลา 
วิรดา วงศ์เทวัญ : โชคดีนะคะ เดินทางกลบับ้านโดยสวัสดิภาพทุกๆ ท่าน โอกาสหน้าเจอ

กนัใหม่ 

สุธิราช วงศ์เทวัญ : ใครสนใจนะครับกับเคร่ืองด่ืมนํา้ผลไม้สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับ ก็

ติดต่อได้ด้านหลงัเวทีกบัคณุแม่ ขอบคณุมากนะครับ 

โฆษก : ใครที่ต้องการอยากจะดื่มนํา้ผลไม้อินทราครับ หลงัจากที่กุ้ งเข้ามาข้าง

ในแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะมาจะสัง่ซือ้กับกุ้ ง สธิุราชวงศ์เทวัญได้นะ

ครับ กับนํา้สมุนไพรแก้โรคเบาหวาน หรือว่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม 

สารพดัโรคนะครับก็ด่ืมซะด้วยนํา้ผลไม้อินทราครับ 

(เหตกุารณ์สือ่สารปิดการแสดง: ธิดามหากาฬ) 

 

3.3.4 ลําดับวัจนกรรม  
องค์ประกอบด้านลําดับวจันกรรมในเหตกุารณส่ือสารต่างๆ ในสถานการณ์ส่ือสาร  

การแสดงลิเก สามารถแบ่งประเด็นในการวิเคราะห์ได้ 2 ส่วน คือ วัจนกรรมท่ีใช้ส่ือสาร และ     
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การลําดบัวจันกรรม ผู้ วิจัยจะพิจารณาวจันกรรมจากทัง้การพูด และการร้อง โดยจะนําเสนอผล

การวิเคราะห์ทีละเหตกุารณ์ส่ือสาร เร่ิมจากวจันกรรมท่ีใช้ส่ือสาร แล้วจึงจะกล่าวถึงการลําดับ    

วจันกรรม ดงันี ้

 

 1. เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง 
 เหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดงพบการใช้วจันกรรมส่ือสารทัง้หมด 5 วจันกรรม 

ได้แก่ วจันกรรมการประกาศเร่ิม การแจ้งให้ทราบ การขอบคุณ การออกตวั และการอวยพร มี

รายละเอียดดงันี ้

 

1.1 วัจนกรรมการประกาศเร่ิม วจันกรรมประกาศเร่ิมเป็นวจันกรรมท่ี

กลา่วโดยนกัแสดงนําประจําคณะ คือ สธิุราช วงศ์เทวญั เม่ือแสดงคอนเสิร์ตจบลงเพ่ือให้

ผู้ชมทราบวา่การแสดงลิเกกําลงัเร่ิมขึน้แล้ว และกล่าวโดยนักแสดงท่ีแสดงการออกแขก 

คือ ดาวเดี่ยว วงศ์เทวญั และศรีสมบัติ รุ่งเรือง กล่าววจันกรรมประกาศเร่ิมก่อนท่ีจะร้อง

เพลงออกแขก เพ่ือแจ้งให้ผู้ชมทราบวา่การแสดงได้เร่ิมขึน้แล้ว ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

 

สุธิราช วงศ์เทวัญ : ช่วงต่อไปรับชมการลเิกกนัต่อครับ”    

(เหตกุารณ์สือ่สารการโหมโรงลเิก) 

 

ดาวเดี่ยว วงศ์เทวัญ : เฮ้ ฮัดช่า ทวีป-ชัยณรงค์ กุ้ ง สุธิราช แสดงแล้วจ้า มาแล้วจ้ะ แม่จ๋า

 (เหตกุารณ์สือ่สารการออกแขก) 

 

1.2 วัจนกรรมการขอบคุณ วัจนกรรมการขอบคุณเป็นวจันกรรมท่ี

กล่าวโดยโฆษกของคณะ คือ มรกต วงศ์เทวัญ เพ่ือแสดงความขอบคุณเจ้าภาพ และ      

ผู้ติดตอ่ประสานงานท่ีวา่จ้างคณะลิเกให้มาแสดง อาจจะกล่าวขอบคณุก่อนท่ีจะแนะนํา

ช่ือคณะ หรืออาจจะขอบคณุหลงัจากท่ีแจ้งช่ือเร่ืองท่ีจะแสดงให้ผู้ชมทราบเพียงครัง้ใดครัง้

หนึ่ง หรือกลา่วขอบคณุซํา้สองครัง้ก็ได้ ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

  โฆษก  : ขอบคณุกบัคณะท่านเจ้าภาพ คณุชชูยัติดต่อผลงานการแสดงครับ 

(เหตกุารณ์สือ่สารการออกแขก: รอยรักรอยร้าว) 
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โฆษก : นมสัการขอบพระคณุไปยงัพระครูวิทย์ สภุากรครับ เป็นผู้ที่ประสานงาน

และก็ติดต่อผลงานการแสดงกับทีมงานของเราให้เรามาทําการแสดงใน

วนันีน้ะครับ 

(เหตกุารณ์สือ่สารการออกแขก: รักซ่อนแค้น) 

 

1.3 วัจนกรรมการแจ้งให้ทราบ วัจนกรรมการแจ้งให้ทราบเป็น        

วจันกรรมท่ีกล่าวโดยโฆษก เพ่ือบอกช่ือคณะลิเก ช่ือวงดนตรีป่ีพาทย์ และช่ือเร่ืองท่ีจะ

แสดงให้ผู้ชมทราบ โดยการบอก หรือแนะนําช่ือคณะ และช่ือเร่ืองท่ีจะแสดงนัน้ โฆษกจะ

กล่าวซํา้สองครัง้ คือเม่ือเร่ิมพูดส่ือสารกับผู้ ชมพร้อมการบอกช่ือวงดนตรีป่ีพาทย์ และ

หลงัจากท่ีร้องเพลงออกแขกจบ สว่นช่ือวงดนตรีป่ีพาทย์จะแจ้งให้ผู้ชมทราบเพียงครัง้เดียว 

ดงัตวัอย่างข้อความ  

 

โฆษก : จากทีมงานลกูทุ่งมาตรฐานลเิกไทยสไตล์คอนเสิร์ต ทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์

เทวัญ ภูมิใจเสนอ มาพร้อมด้วยวงดนตรีปีพาทย์ของ ธงชัย บรรเลงรับ

ร้อง เสนอสนองแด่สายตาท่านผู้ชมในท้องเร่ืองที่มีช่ือว่า...... 

(เหตกุารณ์สือ่สารการออกแขก) 

 

โฆษก : จากลูกทุ่งมาตรฐานลิเกไทยสไตล์คอนเสิร์ตทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ 

จากบ้านท่าตลาด อําเมืองสรรค์บุรี จังหวัดชัยนาท มอบความสําราญ

ด้วยการแสดงในท้องเร่ืองที่มีช่ือว่า... 

(เหตกุารณ์สือ่สารการออกแขก) 

 

1.4 วัจนกรรมการอวยพร วจันกรรมการอวยพรเป็นวจันกรรมท่ีกล่าว

โดยโฆษก เพ่ืออวยพรให้กบัเจ้าภาพท่ีวา่จ้างคณะลิเกให้มาแสดง ดงัข้อความ 

 

โฆษก : พรใดลํา้ พรใดเลิศ พรใดอันประเสริฐขอมอบให้แด่ท่านคณะเจ้าภาพ 

ขอให้มีความสขุ อย่าเจ็บ อย่าจน 

(เหตกุารณ์สือ่สารการออกแขก: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

1.5 วัจนกรรมการออกตัว วจันกรรมการออกตวัเป็นวจันกรรมท่ีกล่าว

โดยโฆษก ถือเป็นวัจนกรรมลําดับสุดท้ายในเหตกุารณ์ส่ือสารก่อนเร่ิมการแสดง และ
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นบัเป็นขนบอย่างหนึ่งท่ีคณะลิเกต้องปฏิบตัิ คือจะต้องมีผู้กลา่วออกตวัก่อนท่ีจะเร่ิมแสดง 

ดงัข้อความ 

 

โฆษก : ทีมงานผู้ เรียนน้อย ด้อยด้วยความสามารถ ผิดพลาดประการใด กราบ

ประทานอภัยกบัท่านผู้ชมไว้ ณ โอกาสนี ้ 

(เหตกุารณ์สือ่สารการออกแขก:  หน่ึงในดวงใจ) 

 

วจันกรรมท่ีปรากฏทัง้หมดในเหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดงทัง้ 5 วจันกรรมนัน้ มี

การเรียงลําดบัท่ีชดัเจน สามารถแสดงโครงสร้างลําดบัวจันกรรมได้ดงัแผนภมิูตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภมิูท่ี 2 แสดงโครงสร้างการลําดบัวจันกรรมส่ือสารในเหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง 

 

2. เหตุการณ์ส่ือสารการแสดง 
เหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดงพบ การใช้วจันกรรมสื่อสารทัง้หมด 28 วัจนกรรม 

ได้แก่ วจันกรรมการแจ้งให้ทราบ การทกัทาย การขอร้องอ้อนวอน การสัง่ การขอบคณุ การเสนอแนะ   

และเชิญชวน การถาม การตอบ การยืนยนั การชม การอวยพร การอธิบาย การออกตวั การเกีย้ว 

การกลา่วลา การขออภยั การเลา่เร่ือง การตอ่วา่ การตกัเตือน การปลอบใจ การสญัญา การห้าม 

การประกาศเร่ิม 

การขอบคุณ 

การออกตวั 

การอวยพร 

 

คําอธิบาย 
   หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏทกุครัง้      

       และสามารถเกิดซํา้ได้ 

  หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีไม่ปรากฏทกุครัง้ 

  หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารนัน้ๆ  เกิดเป็น  

       ลําดบัต่อเน่ืองกนั 

    หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารนัน้ๆ สามารถ 

       เกิดสลบัลําดบักันได้ 

การแจ้งให้ทราบ 
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การสาปแช่ง การล้อเลียน การประชดเสียดสี การแสดงความดีใจ การแสดงความประหลาดใจ 

และการแสดงความเข้าใจ มีรายละเอียดดงันี ้

 

2.1 วัจนกรรมการแจ้งให้ทราบ วจันกรรมแจ้งให้ทราบเป็นวจันกรรมท่ี

กลา่วโดยโฆษกหวัหน้าคณะ หรือนกัแสดง เพ่ือแจ้งให้ผู้ชม หรือนกัแสดงด้วยกนัเองทราบ

ข้อมลูเร่ืองตา่งๆ เช่น ยอดเงินบริจาค ลําดบัการแสดง บทบาทท่ีตนแสดง หรือสถานท่ีนัด

หมาย เป็นต้น ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

โฆษก : สําหรับยอดผ้าป่าที่ท่านได้ร่วมบริจาคมานะครับ 6,135 บาท ชม        

การแสดงลเิกกนัต่อครับ ในฉากนีข้อนําพาท่านผู้ชมผู้ มีเกียรติพบบทบาท

การแสดงจากพระเอกศรราม วงศ์เทวัญ ติดตามมาด้วยนางเอกรัตนาพร 

รุ่งเรืองครับ...อ่ะ ตอนนี ้เด๋ียวเราหยุดพักกับการแสดงสกัครู่ก่อนนะครับ 

ให้ทางท่านเจ้าภาพนะครับ ประกอบพิธีการทางด้านศาสนาสกัครู่หนึ่งนะ

ฮะ หลังจากพิธีการทางด้านศาสนาทางท่านเจ้าภาพแล้วก็จะเร่ิมทํา    

การแสดงกนัต่อไปครับ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

โฆษก : นําพาท่านผู้ชมผู้ มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องที่รักที่เคารพพบกับ การแสดงจาก

น้องเมย์ ชัชชฎา วงศ์เทวัญครับ รับใช้ท่านผู้ ชมได้ทําการแสดงด้วย      

การสวมบทบาทเป็นตะละแม่กัณทรี สับเปลี่ยนกับศรีนวล รุ่งเรืองได้

ดําเนินการแสดงครับ... 
กัณทรี  : เปิดฉากดาวยัว่ฝ่ายหญิง  รูปร่างก็ด่ิงสวยแน่  

สวยติดกนัมาตัง้แต่รุ่นแม่   เร่ืองนีม้นัแน่มนัน่ิง  
หนูชือ่นอ้งเมย์ ชชัชฎา  สวมบทดาราวายร้าย  

ทัง้เย่อทัง้หย่ิงทัง้ย่ิงใหญ่   ทัง้โยกทัง้ยา้ยยอดหญิง  
คนชมว่าเจ๋งเสียงแจ๋   บอกนอ้งเมย์ตอแหลจริง จริงจริง 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รอยรักรอยร้าว) 

 

โฆษก  : น้องมาริสาและก็น้องกรรณิการ์ครับ คุณพ่อมารับแล้ว รถจอดอยู่ถนน

ด้านหน้าเวทีนะฮะ ไปที่พ่อด่วนนะครับ น้องมาริสา และน้องกรรณิการ์

ครับ คณุพ่ออยู่ที่ด้านหน้าเวที รถจอดที่ถนนข้างๆ ห้องนํา้...ชมกันต่อไป
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ครับกับผลงานการแสดง วันนีก้ารแสดงในเนือ้เร่ือง หนึ่งในดวงใจ ชม

ต่อไปกบัน้องวิ วิรดา วงศ์เทวญัครับ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: หน่ึงในดวงใจ) 

 

2.2 วัจนกรรมการทักทาย วจันกรรมการทกัทายเป็นวจันกรรมท่ีกล่าว
โดยนกัแสดงเพ่ือทกัทายนกัแสดงด้วยกนัเอง และผู้ชมเม่ือพบกนับริเวณหน้าเวทีเป็นครัง้

แรก วจันกรรมนีม้กัพบในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง และฉากท่ีมีนกัแสดงรับบทเจ้าเมือง

ร่วมแสดง เน่ืองจากผู้ ร่วมแสดงในฉากนัน้ๆ จะต้องแสดงความเคารพนักแสดงท่ีรับบท   

เจ้าเมืองด้วยการถวายบงัคมก่อนท่ีจะเร่ิมแสดงตามเนือ้หาของเร่ืองเสมอ การถวายบงัคม

จึงถือเป็นการทกัทายแบบพิเศษรูปแบบหนึ่งด้วย ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

ดวงพร  : ซาหวดัดีค่ะพี่น้อง 

อุอุ๊อิอ๊ิ  : ยงัพดูไม่ชดัเลย 

ดวงพร  : ซาหวดัดีค่ะพีน่อ้ง  มาฟังหนูร้องกนัสกัหน่อย  
หนูร้องไม่มากไม่นอ้ย   มาฟังกนัสกัหน่อยไดไ้หม  
ถา้ไดร้างวลัสกัร้อยบาท   จะร้องให้ขาดใจตาย  

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รักซ่อนแค้น) 

 

โสเภณี  : พ่อ แม่ หวดัดี 

อัปรีย์  : นี่ พ่อ หวดัดีครับ 

มารุต  : หวดัดีลกู  

เมืองเริง  : สวสัดีครับคณุพ่อคณุแม่ 

มาเรียม  : ไหว้พระเถอะลกู 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รักซ่อนแค้น) 

 

พรรณราย : หม่อมฉนั ถวายบังคมเพคะเสด็จพี่ 

อธิราช   : เจริญสขุเถอะน้องพี่ 

รุ่งนิรันดร์ : ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ 

อธิราช   : เจริญสขุเถอะรุ่งนิรันดร์ เจนณรงค์ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 
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2.3 วัจนกรรมการขอร้องอ้อนวอน วัจนกรรมการขอร้องอ้อนวอน 

เป็นวจันกรรมท่ีกลา่วโดยโฆษก หรือนักแสดง เพ่ือขอให้ผู้ชม หรือนักแสดงท่ีตนต้องการ

กระทําการบางอย่างให้ เช่น มอบเงินรางวลั สง่เสียงปรบมือ ขออนุญาต ขอความคิดเห็น 

หรือขอความเห็นใจ เป็นต้น วจันกรรมขอร้องอ้อนวอนนีมี้ลกัษณะเฉพาะท่ีสําคญัประการ

หนึ่งคือ ผู้พดูจะเลือกใช้ถ้อยคํา หรือสํานวนภาษาท่ีไพเราะ สละสลวย และสภุาพน่าฟัง 

ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

โจ     : ยกมือวิงวอนคาราวะ  โปรดฟังผมนะผูช้มจ๊ะผูช้มจ๋า  
โปรดฟังเจ้าโจมาเจรจา   ขอความศรัทธาอีกสกัตัง้  
ช่วยเชียร์ดาวร้ายตวัเล็ก   ให้ดาวร้ายเด็กไดด้งั ไดด้งั 

 (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รอยรักรอยร้าว) 

 

อธิราช : ...ถ้าไม่คิดว่าเป็นทหารที่ฉนัรัก ฉันตัดหัวแกไปนานแล้ว แล้วคิดยังไงถึง

มาขอชีวิตของอีเรืองรอง ห ึคงจะหลงในเสน่ห์มารยาหญิง เม่ือกีเ้ห็นแค่รูป 

พอเห็นตวัจริงมนัถงึกบัเปลีย่นใจ ดสู ิ

รุ่งนิรันดร์ : ฝ่าบาท สัง่ให้เกล้าหม่อมฉันขอ หม่อมฉันก็ขอ โปรดประทานชีวิตองค์

หญิงเรืองรองด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ 

อธิราช : พอแล้ว ข้าเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วย่อมไม่คืนคํา ในเม่ือแกขอชีวิตของ        

อีเรืองรองข้าไว้ รับคําสัง่ ไประงบัการประหารจากไอ้เจนณรงค์ 

รุ่งนิรันดร์ : พระเจ้าค่ะ 

อธิราช : ถ้าแกไปทนั อีเรืองรองมนัรอด แต่ถ้าไปช้า ไปไม่ทนัมนัตายไม่รับผิดชอบ

นะเว้ย 

รุ่งนิรันดร์ : ขอบพระทยัพระเจ้าค่ะฝ่าบาท 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

2.4 วัจนกรรมการส่ัง วจันกรรมการสัง่เป็นวจันกรรมท่ีกล่าวโดยโฆษก

หวัหน้าคณะ หรือนกัแสดง เพ่ือบอกให้นักแสดง หรือนักดนตรีกระทําการบางอย่างท่ีตน

ต้องการ เช่น ให้นกัแสดงตอบคําถาม หรือให้นกัดนตรีบรรเลงเพลงท่ีต้องการ เป็นต้น จาก

การวิเคราะห์พบวา่ วจันกรรมการสัง่เป็นวจันกรรมท่ีใช้เฉพาะผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะ

ลิเกเท่านัน้ จะไมใ่ช้กบัผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายผู้ชมไมว่า่จะเป็นผู้ชมกลุม่ใดก็ตาม ดงัตวัอยา่ง

ข้อความ 
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ภุชงค์ : รุ่งฤทธิ ์  รับคําสัง่จากเสด็จพ่อ ไปจับตัวอีนังราชินีมหากาฬมา เอาตัวมัน

มาประหารชีวิตให้ได้ ไป เจ็บใจนกั 

รุ่งฤทธ์ิ  : พระเจ้าค่ะ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: ธิดามหากาฬ) 

 

รุ่งฤทธ์ิ  : หาญณรงค์ฟังเรา จบัตวัไอ้ขนุรุ่งให้ได้ จบัเป็นไม่ได้ จบัตาย 

หาญณรงค์ : รับด้วยเกล้าพทุธเจ้าค่ะ 

 (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

2.5 วัจนกรรมการขอบคุณ วัจนกรรมการขอบคณุเป็นวัจนกรรมท่ี
กลา่วโดยโฆษกหวัหน้าคณะ หรือนักแสดง เพ่ือแสดงความขอบคณุต่อเจ้าภาพ ผู้ติดต่อ

ประสานงานท่ีว่าจ้างคณะลิเกให้มาแสดง ผู้ชมท่ีมอบรางวัลให้นักแสดง หรือขอบคุณ

นกัแสดงด้วยกนัเองเม่ือได้รับความช่วยเหลือ หรือคําชม เป็นต้น ดงัตวัอย่างข้อความ 
 

โฆษก : ขอเชิญรับชมการแสดงต่อไปเลยนะครับ ขอบคุณกับท่านอาจารย์ณรงค์ 

ทรัพย์สมบูรณ์นะครับ รวมทัง้ท่านคุณน้าจันทร์ กลิ่นเครือ คุณประกอบ 

คณุพชัรี พู่ห้อยนะครับแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อได้ร่วมกันจัด

งานในวนันี ้
(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: ธิดามหากาฬ) 

 

ขุนดิน : ขอบคณุครับคณุแม่ ขอบคณุครับ ขโมยกระเป๋าเลย ขอบคุณนะครับกับ

คณุแม่สมใจ จากล.โชคครามจากโต๊ะจีนจากอําเภอศรีประจันต์ จังหวัด

สพุรรณบรีุ ขอบคณุนะฮะ 

แม่ของพิม : บอกว่า เขาจ้างมาเดินสวนสนาม 

ขุนดิน : ขอบคณุครับ จะให้ก็ให้ ยงัมาแซวอีก หาว่ามาเดินสวนสนามหรือไง คุณ

แม่จากเพชรบุรี ขอบคุณครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณคุณแม่นะครับจาก

ชมุพร ขอบคณุเจ้าของรางวลัทกุๆ ท่านเลยนะครับ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รอยรักรอยร้าว) 

 

2.6 วัจนกรรมการเสนอแนะและเชิญชวน วจันกรรมการเสนอแนะ

และเชิญชวนเป็นวจันกรรมท่ีกลา่วโดยโฆษก หวัหน้าคณะ และนกัแสดงเพ่ือบอกข้อเสนอ 

ให้คําแนะนํา หรือเชิญชวนให้ผู้ชมติดตามชมการแสดงของคณะลิเกตอ่ไป หรือให้ทดลอง
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ใช้สินค้าและบริการทัง้ของหวัหน้าคณะลิเก และของผู้ชมฝ่ายแม่ยกหรือแฟนคลบัท่ีมอบ

รางวลัให้กับนักแสดง รวมถึงเชิญชวนนักแสดงตามบทบาทของเร่ืองท่ีกําลงัแสดง ดัง

ตวัอย่างข้อความ 

 

ชัยณรงค์ รุ่งเรือง  : “ชมกนัต่อไปครับ ผลงานการแสดงในเนือ้เร่ือง บ่วงร้ายพ่ายรัก ท่านผู้ชม

ผู้ มีเกียรติ พี่น้องที่รักที่เคารพครับ ในฉากนีข้อนําพาท่านผู้ชมผู้ มีเกียรติ 

พบบทบาทการแสดงจากนางเอกที่พี่น้องให้ความเมตตา น้องวิรดา วงศ์

เทวัญได้ดูการแสดงครับ ออกไปสวยสดงดงามมากครับท่านผู้ ชมผู้ มี

เกียรติ กราบฝากไว้ด้วยนะฮะกบัวิรดา วงศ์เทวัญได้ดําเนินการแสดงครับ 

ศรีสมบติั รุ่งเรืองได้ดกูารแสดงพร้อมด้วยน้องวิรดา วงศ์เทวัญ เร็วๆ นีก้ับ

ผลงานเพลงของวิรดา  วงศ์เทวัญ  ยังไงก็กราบฝากไว้ด้วย ช่วยกัน

สนับสนุนเป็นกําลงัแรงใจ ผลงานเพลงออกมาสู่ท้องตลาดเม่ือไหร่ เป็น   

วีซีดีหรือว่าจะเป็นซีดีเพลงก็ช่วยกันสนับสนุนเป็นแรงใจให้กับวิรดา วงศ์

เทวญัอีกสกัคนหนึง่ด้วยก็แล้วกนันะครับ ใกล้ที่ไหนติดตามให้กําลงัแรงใจ

กันที่นั่นกับผลงานการแสดง ต้องการ อยากได้ดอกไม้สด ดอกไม้ที่ มี

คณุภาพต้อง แม่แดงดอกไม้เศรษฐีนะฮะ ติดต่อมาได้ราคาเป็นกันเองนะ

ครับ ข้าวแกงก็นึกถึง ป้าประพิณข้าวแกงสิบบาท โต๊ะจีนก็นึกถึง ล.โชค

ครามโต๊ะจีนครับ” 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

เมืองเริง  : ขอนอ้มมโนสกันิด  ฝากความรู้สึกทีดี่  
ผมมาผูกมิตรไมตรี   แฟนแฟนอย่าเพ่ิงหนีกนัไปไหน  

ขอกราบลงรอบรอบ  ทกุท่านยงัชอบลิเก  
ข้ึนมาสนกุฮาเฮ    ฟังเสียงลิเกใสใส 

    (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

2.7 วัจนกรรมการถาม วัจนกรรมการถามเป็นวัจนกรรมท่ีกล่าวโดย

โฆษก หรือนกัแสดง เพ่ือสอบถามข้อมลูท่ีต้องการจากผู้ชม หรือนกัแสดงด้วยกันเอง อาจ

เป็นการถามตามบทบาทของเร่ืองท่ีกําลงัแสดง หรือเร่ืองทั่วไปก็ได้ การถามในท่ีนีห้มาย

รวมถึง การถามยํา้ ถามซํา้ และถามกลบั ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

เรืองรอง  : เจ้าช่ือว่าอะไร? เจ้าทัง้สามคนช่ือว่าอะไรกนั? 
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วัลลภ  : หม่อมฉนัน่ะช่ือว่า วลัลภ พระเจ้าค่ะ 

รุ่งนิรันดร์ : ข้า รุ่งนิรันดร์ 

เมืองเริง  : ฉนัเอง เมืองเริง 

วัลลภ  : เราทัง้สามคนเป็นทหารของอธิราช 

รุ่งนิรันดร์ : ใช่พระเจ้าค่ะ 

เรืองรอง  : เป็นทหารของอธิราชราชา แล้วทําไมจะต้องมาฆ่าเราด้วย? 

รุ่งนิรันดร์ : องค์อธิราชราชามีคําสัง่ให้มาฆ่าองค์หญิงเรืองรอง เพราะพระองค์ส่ง

สาสน์ฉบับที่สอง ตอบปฏิเสธพระองค์ท่านไป ให้ไปแต่งงานกับหมูกับ

หมาที่ไหนก็ได้ คํานีพ้ระองค์เจ็บใจ 

รุ่งนิรันดร์ : จงึให้เกล้าหม่อมฉนัทัง้สามมาเอาชีวิตองค์หญิงพระเจ้าค่ะ 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

กฤษฎา  : องค์กฤษฎายืนดู   ก็อยากจะรู้เร่ืองราว  
มนัเร่ืองอะไรไฉนกนัเล่า   จงบอกพวกเราไดไ้หม?  

มนัแห่โห่รํามะนา   กลองยาวก็มากนัมาก  
จะแต่งงานหรือจะบวชนาค   เร่ืองราวมนัยากจะขยาย  

มองเห็นไอ้ขวญัมานําหนา้  อนิจจาแปลกในจิต  
องค์กฤษฎาครุ่นคิด   มนัเป็นนิมิตความหมาย  
ไอ้ยินเสียงฮ้ิวโฮ    ไอ้หลวง มนัโห่อะไร? 

เสมอใจราช : ร้องบอกพระองค์ทรงทราบ  กระหม่อมไดรั้บข่าวสาร  
ว่าวนันีเ้ขาแต่งงาน   คือหวัหมู่ขวญัจําได ้ 
แต่งทีบ่้านทุุ่งจนัตคราม   เจ้าสาวมีนามพิมใจ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 
 

2.8 วัจนกรรมการตอบ วจันกรรมการตอบเป็นวจันกรรมท่ีกล่าวโดย

นักแสดง เพ่ือให้ข้อมูลท่ีโฆษก หรือนักแสดงคนอ่ืนๆ ต้องการทราบ โดยข้อมูลในท่ีนี ้

หมายถึง การตอบคําถาม การตอบรับ และการตอบปฏิเสธ วัจนกรรมการตอบจะเกิด

หลงัวจันกรรมการถามเสมอ ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

เรืองรอง  : เจ้าช่ือว่าอะไร? เจ้าทัง้สามคนช่ือว่าอะไรกนั? 

วัลลภ  : หม่อมฉนัน่ะช่ือว่า วลัลภ พระเจ้าค่ะ 

รุ่งนิรันดร์ : ข้า รุ่งนิรันดร์ 

เมืองเริง  : ฉนัเอง เมืองเริง 
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วัลลภ  : เราทัง้สามคนเป็นทหารของอธิราช 

รุ่งนิรันดร์ : ใช่พระเจ้าค่ะ 

เรืองรอง  : เป็นทหารของอธิราชราชา แล้วทําไมจะต้องมาฆ่าเราด้วย? 

รุ่งนิรันดร์ : องค์อธิราชราชามีคําสัง่ให้มาฆ่าองค์หญิงเรืองรอง เพราะพระองค์ส่ง

สาสน์ฉบับที่สอง ตอบปฏิเสธพระองค์ท่านไป ให้ไปแต่งงานกับหมูกับ

หมาที่ไหนก็ได้ คํานีพ้ระองค์เจ็บใจ 

รุ่งนิรันดร์ : จงึให้เกล้าหม่อมฉนัทัง้สาม มาเอาชีวิตองค์หญิงพระเจ้าค่ะ 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

กฤษฎา  : องค์กฤษฎายืนดู   ก็อยากจะรู้เร่ืองราว  
มนัเร่ืองอะไรไฉนกนัเล่า   จงบอกพวกเราไดไ้หม?  

มนัแห่โห่รํามะนา   กลองยาวก็มากนัมาก  
จะแต่งงานหรือจะบวชนาค   เร่ืองราวมนัยากจะขยาย  

มองเห็นไอ้ขวญัมานําหนา้  อนิจจาแปลกในจิต  
องค์กฤษฎาครุ่นคิด   มนัเป็นนิมิตความหมาย  
ไอ้ยินเสียงฮ้ิวโฮ    ไอ้หลวง มนัโห่อะไร? 

เสมอใจราช : ร้องบอกพระองค์ทรงทราบ  กระหม่อมไดรั้บข่าวสาร  
ว่าวนันีเ้ขาแต่งงาน   คือหวัหมู่ขวญัจําได ้ 
แต่งทีบ่้านทุุ่งจนัตคราม   เจ้าสาวมีนามพิมใจ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 
 

2.9 วัจนกรรมการยืนยัน วจันกรรมการยืนยนัเป็นวจันกรรมท่ีกลา่วโดย

นักแสดง เพ่ือกล่าวเน้น หรือยํา้ให้ผู้ ชม หรือนักแสดงด้วยกันเองมั่นใจในส่ิงท่ีตนพูด

ออกไป ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

เพชร  : แม่ แม่จ๋า ยกโทษให้ข้าด้วย แม่ข้าเลกิเหล้าแล้ว ข้าเลกิเหล้าแล้ว 

นวลจนัทร์ : เพชร เลกิเหล้าได้แล้วจริงๆ หรอลกู 

เพชร  : ข้าเลกิได้แล้วจริงๆ จ้ะแม่ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: รอยรักรอยร้าว) 
 

ขวัญ : ทรงพระทัยเย็นๆ ไว้ก่อนเถิดพระเจ้าค่ะ กระหม่อมมั่นใจ พิมใจต้องไม่

ทําแบบนัน้แน่พระเจ้าค่ะ 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 
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2.10 วัจนกรรมการชม วจันกรรมการชมเป็นวัจนกรรมท่ีกล่าวโดย
โฆษก หรือนกัแสดง เพ่ือแสดงความช่ืนชอบท่ีผู้พดูมีตอ่ผู้ชม หรือนักแสดงด้วยกันเอง ซึ่ง

ในท่ีนีห้มายรวมถึง การกลา่วชมตนเองด้วย ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

กฤษฎา  : เห็นพิมเจ้าแลว้ถูกใจ  น้ํายายมนัไหลหยามหยด   
สวยละเมียดละมยั แหมสวยไปหมด  แม่สวยสดหรรษา  

นีเ่ป็นลูกเตา้เหล่าใคร  คงสวยมากมายเหมือนแม่ 

พ่อมนัคงรูปหล่อ   แม่มนัคงตอ....แหมช่างสวยแจ๋ว เธอจ๋า   
เธอสวยไม่มีทีติ่    นางเอกชือ่วิรดา 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: รอยรักรอยร้าว) 

 

หาญณรงค์ : ถึงมีลูกสองเธอก็ยงัสวย  รูปร่างสํารวยน่ารัก  
ขนลกุกนัเกรียวนึกเปร้ียวปาก  น้ําลายทะลกั เลือดไหล  
จะอุ้มรจนานอ้งนี ้   ไปดูแผนทีล่ายไทย  

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

แก้วตา  : พีเ่พชรจ๊ะ พีเ่พชรจ๋า พีเ่พชรเมามาใช่ไหม  
วนันีจิ้บเหลา้ยีห่้ออะไร   พีไ่ม่ตอ้งอายรีบเอ่ย  
เห็นหนา้พีเ่พชร เท่านีค้งพอ   แหม เมาแลว้หล่อจงัเลย 
   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

2.11 วัจนกรรมการอวยพร วจันกรรมการอวยพรเป็นวจันกรรมท่ีกล่าว

โดยโฆษก หวัหน้าคณะ หรือนกัแสดง เพ่ืออวยพรให้กบัผู้ชมท่ีมอบรางวลัให้นกัแสดง หรือ

อวยพรนกัแสดงด้วยกนัเองตามบทบาทของเร่ือง ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

ไชยเชษฐ์ : ขอบคณุนะครับ เจ้าของมาลยันํา้ใจที่นํามามอบให้ ขอให้ถูกหวยรางวัล

ที่หนึง่ครับ และก็หาเราไปเลน่สกัสบิคืน 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: หน่ึงในดวงใจ) 

 

รัตนา : เสด็จพี่ ตอนนี ้เราก็เปรียบเสมือนขาดเสาหลกัของครอบครัวแล้ว แล้ว

เราจะทํายงัไงต่อไปละ่เพคะ 

   ส
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กาวินทร์ : เจ้าไม่ต้องห่วง พี่จะเป็นทัง้พ่อและแม่ให้กับพวกเจ้า ต่อไปนีข้้าพเจ้า    

กาวินทร์จะขอสถาปนาตวัเองขึน้เป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินอสรู 

ทิวา  : ทรงพระเจริญ 

ไพรวัลย์  : ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ 

ดวงนภา  : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: ธิดามหากาฬ) 

 

2.12 วัจนกรรมการอธิบาย วจันกรรมการอธิบายเป็นวจันกรรมท่ีกลา่ว

โดยโฆษก หัวหน้าคณะ หรือนักแสดง เพ่ือบอกสาเหตุ เหตุผล หรือชีแ้จงรายละเอียด

เก่ียวกบัเร่ืองตา่งๆ เพ่ิมเติมให้ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ทราบชดัเจนขึน้ ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

สายชล รุ่งเรือง : ขอบคุณพี่ดําโต๊ะจีน ล.โชคครามนะครับ กราบขอบคุณแม่นะครับ 

สตางค์ที่ให้ไม่เอาไปไหนหรอกครับ ใช้ค่าหวยเขาสิน้เดือนหน้า แล้วก็

กลางเดือนวันที่สิบหก ถูกกินมาตัง้แต่ ศูนย์ศูนย์แล้ว พระเอกรับรางวัล

ด้วยนะครับ สาํหรับพระเอกอาจจะสุ้มเสยีงแหบแห้งเพราะว่าไปร้องเพลง

เพิ่งกลบัมาแล้วก็มาแสดงลิเกต่อ งานไม่ว่างเลยครับพระเอก สําหรับผม

ยดัห่ากระถินขีเ้ขียวเลยครับ 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ) 

 

มะข่ิน : นี่ท่านอปุราช ฟังเรานะ เร่งจบัตวัของโจรโมซาน ถงึยงัไงก็แล้วแต่ ขุนโจร

โมซานไม่มีวนัที่จะฆ่าเรากบัเด็กคนนี ้

สิงคา  : หมายความว่ายงัไงแม่นาง? 

มะข่ิน  : เพราะเรามะขิ่นเป็นเมีย และเด็กคนนีคื้อลกูของโมซาน 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 

 

ไชยเชษฐ์ : เอ๊ะ นีม่นัเร่ืองอะไรไฉนกนั?  
ราณี  : บอกแม่นัน้ให้รู้เป็นอย่างไร  
เรืองรอง  : พ่อเรืองรองตอ้งมีภยั   

อนุรักษ์  : เพราะคนชัว่ใจร้าย อยากไดเ้ป็นเมีย  

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 
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2.13 วัจนกรรมการออกตัว วจันกรรมการออกตวัเป็นวจันกรรมท่ีกลา่ว

โดยโฆษก หรือนกัแสดง เพ่ือขอให้ผู้ชมไมถื่อสา และยกโทษ หรือให้อภยัลว่งหน้า สําหรับ

ข้อผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ หรือต้องเกิดขึน้แน่นอนขณะทําการแสดง เช่น มีเนือ้หา

กลา่วถึงเร่ืองไมส่ภุาพ เร่ืองเพศ เร่ืองการใช้คํา หรือกลา่วถึงอาการเจ็บป่วยของนกัแสดงท่ี

มีผลให้แสดงได้ไมเ่ตม็ท่ี เป็นต้น ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

โฆษก : ติดตามรับชมผลงานการแสดงและให้กําลงัใจกันเร่ือยๆ นะครับ ท่าน

ผู้ชมที่เคารพครับ ในฉากนีเ้ราขอนําพาท่านผู้ ชมผู้ มีเกียรติ พบบทบาท

การแสดงจากพระเอกผู้สร้างสรรค์ผลงานการแสดง พระเอกยอดกตัญญ ู

พระเอกหนุ่มแห่งเมืองชยันาท กุ้ง สธิุราช วงศ์เทวัญครับ ต้องขอประทาน

อภัยครับ เพื่อให้สมบทบาทในท้องเร่ือง รับบทบาทเป็นเจ้าเพชร ขีเ้มา

ประจําตําบล  (เพราะแสดงเป็นคนเมา และถือขวดเหล้าปลอมในวัด) 

ติดตามมาด้วยดาวตลกส้มแป้น วงศ์เทวัญ พร้อมด้วยวิชาญ รุ่งเรืองครับ 

อ้าว หลบัซะแล้ว เมาจัด....การด่ืมสรุาทําให้ความสามารถในความขับขี่

ลดลงครับ ต้องขออภัย…การด่ืมสรุาทําให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง

นะครับ เป็นการแสดงในท้องเร่ือง ชมผลงานการแสดงกันต่อไป จาก

ทีมงานมาตรฐานลเิกไทย สไตล์คอนเสร์ิต ทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

โฆษก : ทีมงานของเรานัน้ ยังน้อยด้อยด้วยความสามารถ ขอบคุณเจ้าของ

รางวลันะครับ การแสดงวนันีข้าดตกบกพร่อง ขอกราบประทานอภัย ฝาก

ไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ มีเกียรติ มีความดีอยู่แล้ว มีงานการบันเทิงครัง้ใด

ติดต่อได้ที่ตลาดอําเภอสรรคบรีุ จงัหวดัชยันาทนะครับท่าน 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: ธิดามหากาฬ) 

 

โฆษก : เสยีงแหบแห้งขอกราบประทานอภัยนะครับ กุ้ ง สธิุราชเป็นหวัด เม่ือคืน

นีร้้องเพลงที่พิษณุโลก แล้วอุทัยธานีนะครับ วันนีม้านี่ พรุ่งนีท้ี่จังหวัด

กาญจนบรีุนะครับ ณ อําเภอท่ามะกา 

    (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 
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2.14 วัจนกรรมการเกีย้ว วจันกรรมการเกีย้วเป็นวจันกรรมท่ีกล่าวโดย

นกัแสดง เพ่ือใช้บอกรัก แสดงความรัก หรือขอความรักจากนักแสดงตามเนือ้หาของเร่ือง 

วจันกรรมนีเ้ป็นวจันกรรมท่ีพบเฉพาะในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากเกีย้ว ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

ขวัญ  : โอ้แม่กุหลาบหนามเรียว  ขอให้พีเ่หลียวหน่อยหนอ  

ไดโ้ปรดจงชูอีกช่อ    วนันีต้อ้งขอชวนเชย 

พิมใจ  : อย่าเป็นภมรร้อนอารมณ์  ประเดีย๋วถูกคมหนามเรียว 
ขวัญ : ถา้ปลายจมูกไปถูกเฉีย่ว  สาวแม่ก็เก้ียวเหลือเกิน 

พิมใจ  : อย่าเอาจมูกมาซุกไซ้ นอ้งกลวัทําให้ปวดแสบ 

ขวัญ : แม่อย่าเพ่ิงปวดสวดแปลบ   ขอจูบกนัแบบแซมเป้ิล 

พิมใจ  : นอ้งกลวัจะทําให้ช้ําจิต ขวัญ : ไดโ้ปรดจงคิดวางใจ  

จมูกกบัปาก แหมอยากจะไช ้ พิมใจ : นอ้งกลวัพิษภยัฉกุเฉิน  

พิมใจ : นอ้งกลวัจะติดโรคเอดส์  ขวัญ : ก็นบัว่าเป็นเหตบุงัเอิญ 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: รอยรักรอยร้าว) 

 

เอกรัตน์  : พบรัตนาเห็นหนา้ถนดั  เกิดพิศวาสวา้วุ่น  
หวัใจเร่ิมคิดรักคณุ   เจ้าอย่าเคืองขุ่นคําขาน 

รัตนา  : ไดฟั้งคําวอนอ่อนหวาน  เหมือนดลฉนัสวาท  
ใจเพ่ิงเตลิดเกิดประหลาด   เหมือนธรรมชาติเสกสรร 

ศิลา  : เมือ่แรกเจอพาให้นึก  เราตกผลึกความรัก  
เมือ่แรกเจอไดรู้้จกั    ทําให้ตระหนกัอยู่นาน 

ศรีประภา : ไดฟั้งสนุทรน้ําถอ้ย  หวานย่ิงกว่าอ้อยเหลืองอ่อน  
สงสยัคําหวานอ้อนวอน   เราแทบจะซ่อนคิดคน้ 

เอกรัตน์  : มาเอ่ยบทบาทสองเราคือราชบุตร  สองเจ้าสวยสดุงามสม  
ขอให้ชายไดเ้ชยชม   เจ้างามสขุสมเสกสรร  
ไปพบคนดีดืม่ด่ํา  ศิลา : ขอจูบมดัจําแจ่มจนัทร์ 
   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: ธิดามหากาฬ) 

 

2.15 วัจนกรรมการกล่าวลา วจันกรรมการกล่าวลาเป็นวัจนกรรมท่ี

กลา่วโดยนกัแสดง เพ่ือกลา่วคําลากบันกัแสดงตามเนือ้หาของเร่ือง ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

กฤษฎา : เหอะ ดี เธอรู้หรือเปล่าว่าพิมเป็นแม่ห้ามนางหวงของฉัน ใครจะมายุ่ง

เก่ียวไม่ได้ จําไว้นะ ถ้าไม่อยากจะโดนลงทณัฑ์ถงึประหารชีวิต ไอ้ อีตนใด
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ก็แล้วแต่ ห้ามมาแตะต้องพิมของข้าอีก ถ้าหากว่าไม่เช่ือ ประหารทุกคน 

เข้าใจมัย้? แยกย้ายกนัไป 

พิมใจ  : หม่อมฉนัทลูลาเพคะ 

จ๋า  : ทลูลาพะย่ะค่ะ 

    (เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: รอยรักรอยร้าว) 

 

ยอด  : ตอ้งเอ่ยคําลา หนา้วดัพระยาสเุรนทร์ หลายวนัไม่ไดเ้ห็นใจหาย  

โอ้แม่เจ้าดวงใจ    พีข่อลาไกลเธอจ๋า 

ดวงใจ  : พีย่อดไปแลว้อย่าไปลบั  ขอให้รีบกลบัเร็วร่ี  
นอ้งจะเก็บหวัใจดวงนี ้  ไวร้อพีก่ลบัมา รีบกลบัมานะจ๊ะ 

ยอด  : มนัขุ่นเคืองเร่ืองครอบครัว  เจ้าอย่าไดก้ลวัไปก่อน  

วนันีต้อ้งลาแรมรอน   พีจ่ะขอจรเธอจ๋า  

ไม่ลาลบัแลว้จะกลบัโดยเร็ว   พีจ่ะส่งอีเมล์ยอ้นมา 
      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

2.16 วัจนกรรมการขออภัย วจันกรรมการขออภยัเป็นวจันกรรมท่ี

กลา่วโดยโฆษก หรือนักแสดง เพ่ือกล่าวคําขอโทษ หรือใช้กล่าวปฏิเสธคําสัง่ คําขอร้อง

ของนกัแสดงตามเนือ้หาของเร่ือง หรือใช้เพ่ือแสดงความเสียใจท่ีได้กระทําการส่ิงหนึ่งส่ิง

ใดผิดไป ไมว่า่จะตัง้ใจหรือไมต่ัง้ใจก็ตาม ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

เพชร  : มากล่าวย้ําคําขอโทษ  น้ําตาเล็ดลอดร่วงไหล  
ไอ้เพชรผูพี้ต่อ้งขออภยั   เจ้าอย่าด่าใส่เซ้าซ้ี  

โถแม่ของข้าตอ้งป่วยไข้  ไอ้เพชรป่วยใจแสนเจ็บ  
ยงัมาถูกนอ้งมาแนมเหน็บ   มนัย่ิงกว่าเจ็บไฟจ้ี  
โถนอ้งชายหวัใจช่างดํา   ให้เวลาพีแ่ค่สามนาที  

แม่ แม่จ๋า ยกโทษให้ข้าด้วย แม่ข้าเลกิเหล้าแล้ว ข้าเลกิเหล้าแล้ว 

นวลจนัทร์ : เพชร เลกิเหล้าได้แล้วจริงๆ หรอลกู 

เพชร  : ข้าเลกิได้แล้วจริงๆ จ้ะแม่ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: รอยรักรอยร้าว) 
 

ดาวเรือง : พี่จ๋า ฉนัขอโทษ ฉนัขอโทษด้วยจริงๆ เพราะความคิดเพียงวูบเดียวของ

ฉนัเท่านัน้ ที่ทําให้เหตกุารณ์ทัง้หมดมนัเป็นเช่นนี ้พี่ฆ่าฉันเถอะนะ ฉันไม่

ถือโทษโกรธพี่ ฉนัรู้ ถ้าฉนัไม่ตายพี่ก็ต้องตาย พี่ฆ่าฉนัเถอะนะ... 
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เสมอใจราช : ทําไมต้องเป็นพี่ล่ะ? ทําไม? ดาวเรือง เอาผ้าผูกตาไว้น้องเอาสําลีอุดห ู

จะได้ไม่ได้ยินจะได้เห็น 

ดาวเรือง : พี่จ๋า ฉนัไม่ต้องการอะไรมาปิดตาฉันทัง้นัน้ ก่อนตายในครัง้นี ้ฉันขอแค่

อย่างเดียว ฉนัอยากจะเห็นหน้าพี่เป็นครัง้สดุท้าย ฉนัขอเถอะนะ 

เสมอใจราช : ดาวเรือง ทกุสิง่ทกุอย่าง อภัยให้พี่นะ มองหน้าพี่ไว้ มองหน้าพี่ ได้เจอกัน

เป็นครัง้สดุท้าย มองหน้าพี่ไว้ ถ้าเกิดชาติหน้ามีจริง เจ้าเกิดเป็นน้องพี่อีก

นะ เจ้าเกิดเป็นน้องพี่นะ 

ดาวเรือง : จ้ะพี่ ฉนัรักพีน่ะ พี่เสมอ (เสมอใจราช) 

    (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รอยรักรอยร้าว) 

 

2.17 วัจนกรรมการเล่าเร่ือง วจันกรรมการเล่าเร่ืองเป็นวจันกรรมท่ี
กลา่วโดยโฆษก หวัหน้าคณะ หรือนกัแสดง เพ่ือบอกเลา่เร่ืองราวตา่งๆ ให้ผู้ ร่วมเหตกุารณ์

ทราบ เร่ืองท่ีเลา่อาจเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้จริง เร่ืองสมมตุิ หรือเป็นเร่ืองตามบทท่ีใช้แสดงก็ได้ 

ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

เมืองเริง  : นี่ ดสูรีิบแต่งตวัเนี่ย แต่งกนัแทบไม่ทนัเลย 

วัลลภ  : ก็นกึว่าจะร้องอีก 

เมืองเริง  : เพิ่งร้องเพลงเสร็จเม่ือก๊ีเนี่ย 

โสเภณี  : ก็ร้องเพลงป๊ับ เลน่ลเิกปุ๊ บเลย ไม่บอกผมเป็นพระเอกให้ก่อนก็ได้ 

เมืองเริง : เนี่ยๆ รู้เปลา่น่ะ เม่ือก๊ีเนี่ย ร้องเพลงคนสดุท้ายด้วย พอร้องเพลงเสร็จปุ๊ บ

นะ หนก็ูเข้าไปแต่งตัวข้างใน รีบเอา เอา ดินสอป้ายๆ แตะนู่นแตะนี่ นิด

หน่อย ดีนะ อาศยัว่าเป็นคนหน้าตาดีอ่ะ มนัเลยออกมาดหูลอ่ 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รักซ่อนแค้น) 

 

ขุนรุ่ง  : ยีสิ่บกว่าปีทีผ่่านไป  มนัปวดในใจบาดเจ็บ  
มนัปวดมนัแสบแสนอกัเสบ   หวัใจเหมือนเจ็บไฟจ้ี  

ตอ้งถูกใส่ร้ายไล่ล่า  แทบหมดปัญญาเยือ้งย่าง  
มนัตามทกุทิศเสียทกุทาง   แทบหมดหวงัชีวี 

มนัยึดอํานาจขาดคณุธรรม  เหมือนบาปมาซ้ําให้เราเศร้า  
ตอ้งจากลูกเมียของเรา   ชีวิตจึงเศร้าบดัสี  
จะลงจากดอยใจห้อยละเหี่ย   เพราะว่าห่วงลูกเมียยงัมี  
   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 
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2.18 วัจนกรรมการต่อว่า วจันกรรมการตอ่วา่เป็นวจันกรรมท่ีกลา่วโดย

โฆษก หรือนักแสดง เพ่ือใช้ตําหนิ ต่อว่า รวมถึงด่าผู้ ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเก ตาม

เนือ้หาของเร่ือง และพฤติกรรม หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

ไตรรงค์  : อ้าว เฮ้ย ตวัใครตวัมนัเว้ยเฮ้ย ไอ้แก่บกุ 

ศรีนวล  : นี่บกุมาถงึนี่เชียวหรือเนี่ย 

สุนทรี  : มองเห็นถนดัไอ้สตัว์มนษุย์ เลวทีส่ดุไสศึ้ก  
มากอดพิร้ีเล่นพิลึก   หูหางตอนดึกหนา้ดา้น 

ไตรรงค์  : เต็มหน้าเลย  

โจเพ้ง  : โอ้โห ด่าไอ้สตัว์ เต็มหน้าเลย 

ไตรรงค์  : เพราะเอ็งมนัเก่าเอ๊ยเอ็งมนัแก่ กูไม่อยากจะไปแหย่เขย่า  
เพราะมนัเก่าเฮย้เจ้ามนัแก่   กูไม่อยากจะไปแหย่เขย่า  
เพราะมึงมนัแก่ เก๊าเก่า  ทําให้นกเขากูไม่ขนั 

ก้องหล้า  : แม่ช่อกระถินคงไม่ไดกิ้นอินทรา  ดูหนา้ดูตาจึงไดต้อบ  
แลว้ใครเขาล่ะจะชอบ อ้าวแม่ร้อยเอย  รอวนัฝังและนอนฝัน  

แก่ก็แก่ แหมมนัก็เก่า  ใครเขาล่ะจะเอาล่ะแม่เอ๊ย  
ใหม่ใหม่มีมาก หาไม่ยากหรอกแม่เมย้  แค่จะพูดเอ่ย ยา้น ยาน 

สุนทรี  : หมัน่ไส้ ของมงึน่ะแก่ย่ิงกว่ากอูีก นมยานไปถงึข้างหลงั 

ไตรรงค์  : ใครๆ ของใคร กไูม่มีๆ 

สุนทรี  : มงึน่ะอย่างกบัปลาหมกึบดน่ะ ของเมียมงึอ่ะ 

ตลก   : ไอ้ห่า เสยีมัย้เนี่ย? เสยีมัย้? 

ศรีนวล  : หยดุนะนงัแก่หนงัเหี่ยว  อย่าเข้ามาเฮีย้วสร้างปัญหา  
ดูแก่แก๊แก่ยงัปากกลา้   มายืนให้เขาด่าหนา้ดา้น 

สุนทรี  : มาแลตลบลบลู่   ระวงักูแวง้กดั  
เจ้าตอ้งเตลิดเกิดวิบติั  แหมอีชาติเดรัจฉาน  
จะเอามีดขดัแลว้ฟันหวั   ดูเลือดของตวัซาตาน 

ก้องหล้า  : อ้าวเฮ้ย ตวัใครตวัมนั รีบหลบหลกี 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: ธิดามหากาฬ) 

 

ขวัญ  : โถไอ้สญัชาติเชลย  ไม่นึกเลยว่าจะกลา้  
ดงัสจัวาจาทีเ่คยสญัญา  กนัไว ้

เสด็จพ่อ  : ด่าชาติเชลยเลยอย่างงัน้หรอ? 

เสมอใจราช : ถ่อกลบัประเทศแสนอาจ  ฉนัพิชาติชาติชัว่ 
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อีกประเด๋ียวเด๋ียวจะถกูตดัหวั  มงึคิดว่ากลวัมุ่งหมาย 

กฤษฎา  : มากนัไม่นอ้ยบุกถึงซอยร้อยหนึ่ง  อย่ามาทะล่ึงทา้รบ  
วนันีต้อ้งเจอจุดจบ   พวกเจ้าตอ้งพบความตาย   
หากแมน้เรารบก็คงไม่ครบตํารา  ไอ้สองราชาปราชยั 
   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากรบ: รอยรักรอยร้าว) 

 

ดวงตา  : ขอตงัค์บาทหนึง่ส ิ

ยอด  : เอาไปทําอะไร? 

ดวงตา  : จะโทรหาพ่อ ว่าเจอเนือ้คู่แล้ว 

ประสบ  : จะโทรหาพ่อว่าเจอเนือ้คู่แล้ว? 

ดวงตา  : ใช่แล้ว 

ประสบ  : อ่ะ คู่ไหนละ่? (โยนรองเท้าใสด่วงตา) มงึเลอืกเอา  

ยอด  : เฮ้ย มงึโยนใสผู่้หญิงเขาได้ยงัไงละ่ ไอ้ทะลึง่ 

      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

2.19 วัจนกรรมการตักเตือน วจันกรรมการตกัเตือนเป็นวจันกรรมท่ี

กลา่วโดยโฆษก หัวหน้าคณะ นักแสดง หรือผู้ชม เพ่ือกล่าวสอน ให้ข้อคิด หรือตกัเตือน

นกัแสดง เร่ืองท่ีตกัเตือนนัน้อาจเป็นเร่ืองจริง เร่ืองสมมตุิ หรือเป็นเร่ืองตามบทท่ีใช้แสดงก็

ได้ ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

โฆษก : ...การด่ืมสรุาทําให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงนะครับ เป็นการแสดง

ในท้องเร่ือง ชมผลงานการแสดงกันต่อไป จากทีมงานมาตรฐานลิเกไทย 

สไตล์คอนเสร์ิต ทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

อธิราช  : อ้าว เป็นไร? มาถงึก็มาดงึ ดงึ ดงึเอาเนี่ย 

ทัก  : พระองค์ระวงัทรัพย์สนิสว่นตวัให้ดี 

      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

2.20 วัจนกรรมการปลอบใจ วจันกรรมการปลอบใจเป็นวจันกรรมท่ี

กลา่วโดยนกัแสดง เพ่ือให้กําลงัใจ หรือปลอบประโลมนักแสดงตามเนือ้หาของเร่ือง หรือ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ดงัตวัอย่างข้อความ 

   ส
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สมิงเดโช : แหม อีกไม่ก่ีราตรีก็แต่งงานกันแล้ว ก็เป็นคู่ครองกันอยู่แล้ว จะร้องไห้

ทําไมละ่เรืองรอง แต่งกบักระหม่อมแค่นี ้มนัไม่เป็นไรหรอก ตอนแรกมันก็

ไม่รักกันหรอก ทีแรกอ่ะนะ ทีแรกก็ไม่รักกันหรอก นานๆ ไป นานๆ ไป 

เด๋ียวก็รักกนัเองอ่ะ อยู่ๆ กนัไปเด๋ียวก็รักกนัไปเองแหละ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 
 

ดวงนภา  : พระทยัเย็นๆ เด๋ียวเขาก็ฆ่าเอาตายหรอก 

เพชรนิล  : อยากจะเข้ามากใช่ไหม ถ้าอยากจะเข้าก็เชิญ 

จ้อย  : เชิญน่ะ แม่ก ูเด๋ียวพดัเตะคว่ําหรอก 

ดวงนภา  : หม่อมฉนับอกให้พดูดีๆ หม่อมฉันเชิญเองเพคะ อยู่ข้างใน หึ เชิญเสด็จ

เข้าไปข้างในทกุๆ ท่านเลยนะ 

แม่จอมมารี : ใจเย็นๆ ก่อนลกู อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ 

กัณทรี  : เด๋ียวหม่อมฉนัเข้าไปตกันํา้ก่อนนะ อย่างอื่นค่อยว่ากนั 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รอยรักรอยร้าว) 
 

ขุนรุ่ง  : แล้วอีหนนูี่ อีหนนูี่ ช่ืออะไรลกู? 

แก้วตา  : ฉนัหรอจ๊ะ? เลน่ผิดมาตัง้แต่หวัค่ําแล้วจ้ะ ช่ือแก้วตาจ้ะ 

ขุนรุ่ง : แก้วตา ไม่เป็นไรลกู นานๆ เล่นที เล่นผิดช่างมันเหอะ คนดูเขารู้ แต่เรา

ไม่รู้อ่ะ จะไปกลวัอะไร 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 
 

2.21 วัจนกรรมการสัญญา วจันกรรมการสญัญาเป็นวจันกรรมท่ีกล่าว

โดยนักแสดง เพ่ือกล่าวผูกมดัสญัญากับนักแสดงด้วยกันเอง หรือผู้ชม ว่าจะกระทําส่ิง

หนึ่งส่ิงใดให้ อาจเป็นการกลา่วสญัญาตามเนือ้หาของเร่ือง หรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้จริง ดงั

ตวัอย่างข้อความ 
 

ยอด : พี่สญัญาว่า พี่จะเร่งทํางานให้ได้เงินเยอะๆ เก็บออมเอาไว้ วันข้างหน้าพี่

จะได้มาขอเจ้าแต่งงาน 

ดวงใจ  : จริงนะ? 

ประสบ  : จริงครับ 

ดวงใจ  : ฉนัจะรอพี่กลบัมาจ้ะ ไม่ต้องเป็นห่วงฉนันะ 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 
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มารุต  : จะให้เราช่วยในสิง่ใด เจ้าบอกมาเถิด เรายินดีและเต็มใจเสมอ 

มะข่ิน : รับปากแล้วนะ หากแม้นเราสิน้ลมหายใจ พ่อแดงของเรา เราขอฝากไว้

กับท่านอุปราช ช่วยดูแลเลีย้งให้ เขามีอนาคตที่ดี อย่าให้เขาเป็นโจร

เหมือนกบัพ่อเขา ท่านอปุราชรับปากเราส ิ

มารุต : เราสญัญา ว่าเราจะดแูลเขาเหมือนบตุรในอกของเรา แต่เจ้าต้องไม่เป็น

อะไร รีบสัง่ทหาร ให้พามะขิ่นไปรักษา 
   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 

 

2.22 วัจนกรรมการห้าม วจันกรรมการห้ามเป็นวจันกรรมท่ีกล่าวโดย

โฆษก หัวหน้าคณะ นักแสดง หรือผู้ ชม เพ่ือห้ามไม่ให้ผู้ ร่วมเหตุการณ์ท่ีส่ือสารด้วย 

กระทําส่ิงท่ีตนไม่ต้องการ ถ้าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ การห้ามนีห้มาย

รวมถึง การขู ่การปราม และการคาดโทษด้วย ดงัตวัอย่างข้อความ 
 

กฤษฎา : เธอรู้หรือเปล่าว่าพิมเป็นแม่ห้ามนางหวงของฉัน? ใครจะมายุ่งเก่ียว

ไม่ได้ จําไว้นะ ถ้าไม่อยากจะโดนลงทัณฑ์ถึงประหารชีวิต ไอ้ อีตนใดก็

แล้วแต่ ห้ามมาแตะต้องพิมของข้าอีก ถ้าหากว่าไม่เช่ือ ประหารทุกคน 

เข้าใจมัย้? แยกย้ายกนัไป 

พิมใจ  : หม่อมฉนัทลูลาเพคะ 

จ๋า  : ทลูลาพะย่ะค่ะ 

    (เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: รอยรักรอยร้าว) 

 

มารุต  : สอนไม่เคยเช่ือ ใช้ได้ที่ไหน สอนไม่เคยจํา 

วัลลภ  : พ่ออย่าตีน้องเลยนะ แม่ช่วยห้ามพ่อหน่อย 

มารุต : เจ็บใจนกั เมืองเริงฟังนะ ต่อไปนีเ้ร่ืองราวในบ้านเราแบบนีอ้ย่าให้เกิดขึน้

อีก ถ้าหากว่าครัง้นี ้โดนลงโทษแล้วไม่เช่ือ ถ้าให้เหตุการณ์แบบนีเ้กิดขึน้

อีกละ่ก็ พ่อก็จะถือซะว่าเจ้าน่ะ ไม่ใช่สายเลือดของพ่อ เป็นไอ้ลกูเสือ ลกู

โจร   

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 

 

เขียว : หอมหน่อยจะได้ไหม โปรดอย่าคิดเหนียมอายไปเลยน้องเอ๋ย ขอหอม
หน่อย  

แก้วแตก : ไม่ต้องช่วย จริงๆ นะ อย่าช่วยนะ 
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เขียว  : อ้าว ถา้ไม่รักแลว้จะปล้ํา  จะปล้ําเอาทําเมีย 

วนันีเ้ธอกบัฉนัตอ้งไดเ้สีย  เป็นผวัเมียกนั 
แก้วแตก : อย่าช่วยนะ 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

2.23 วัจนกรรมการสาปแช่ง วจันกรรมการสาปแช่งเป็นวจันกรรมท่ี

กลา่วโดยนกัแสดง เพ่ือแช่งให้นกัแสดงฝ่ายตรงข้ามพลาดหวงัในส่ิงท่ีต้องการ หรือได้รับ

ส่ิงท่ีไมด่ี ไมต้่องการ เช่น ความทุกข์ ถูกลงโทษ หรือประสบภยัพิบัติต่างๆ เป็นต้น พบ 1 

วจันกรรม ถือเป็นวจันกรรมหลกัในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากทะเลาะของเร่ืองรักซ่อนแค้น ดงั

ข้อความ 
 

โมซาน  : ก่อนกูจะกลบั เฮย้ ฟังกู  ขอยกมือชูสาปแช่ง   
ให้มึงร้อนแรงไอ้อุปราช   มึงจงพินาศเถิดหนา  

ทีมึ่งมาทํากบักู   มึงตอ้งเป็นผูรั้บผิด  
ให้สีค่นหามสามคนติด  ให้มีคนคิดตามฆ่า  
ให้นอนไม่หลบั เฮย้ ไดอ้ยู่ในโลง  ทกุทกุชัว่โมงตามมา 
   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: รักซ่อนแค้น) 

 

2.24 วัจนกรรมการล้อเลียน วจันกรรมการล้อเลียนเป็นวจันกรรมท่ี

กลา่วโดยโฆษก หรือนกัแสดง เพ่ือแสดงเจตนาล้อ เยาะเย้ย หรือสมนํา้หน้านักแสดง หรือ

ผู้ชมเพ่ือให้เกิดความตลกขบขนั เม่ือพลาดโอกาสท่ีจะกระทํา หรือกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดผิด

โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ จากการวิเคราะห์พบวา่ วจันกรรมการล้อเลียนมกัพบในเหตกุารณ์ส่ือสาร

ฉากตลก ดงัตวัอย่างข้อความ 
 

จ้อย  : เนี่ย เลน่ลเิกมาก็หลายปีแล้ว  

เสด็จพ่อ : ยงัไง? 

จ้อย  : วนันี ้กเูพิ่งเห็นขาประจํายืนดเูนี่ย แสดงว่ามาไม่ทนั 

เสด็จพ่อ  : ปกติเขาต้องนัง่ข้างหน้าใช่มัย้เลา่? 

โจ้เพ้ง  : มาไม่ทนั ฮ่า ฮ่า ฮ่า  

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รอยรักรอยร้าว) 
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โฆษก  : วิน่ะ ช่ือแก้วตา ดวงใจน่ะ มีคนเขาใช้ช่ือไปแล้ว 

แก้วแตก : กก็ูว่าอย่างนัน้แหละ กูก็ว่าทําไมน้องวิถึงช่ือดวงใจ กูนึกว่ากูเล่นผิดซะ

แล้ว ฮ่า ฮ่า ฮ่า ขออภัยค่ะ 

แก้วตา  : อายนะเนี่ย  

แก้วแตก : น้องวิต้องช่ือแก้วตา อาต้องช่ือแก้วแตก ฮิ ฮิ ฮิ จริงนะ 

แก้วตา  : พดูอะไรไม่ออกเลยนะ 

แก้วแตก : ไม่เป็นไรหรอกนะ ฮิ ฮิ ฮิ 

โฆษก  : ว้าย เลน่ผิด เลน่ผิด 

แก้วแตก : ข้างหลงัก็ตะโกนมาด้วย 

แก้วตา  : ไปดีกว่า 

 (เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 
 

2.25 วัจนกรรมการประชดเสียดสี วจันกรรมการประชดเสียดสีเป็น 

วจันกรรมท่ีกลา่วโดยนกัแสดง เพ่ือประชดประชนั เสียดสี ถากถาง หรือแสดงความไม่ชอบใจ 

วจันกรรมนีถื้อเป็นวจันกรรมหลกัในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก ดงัตวัอย่างข้อความ 
 

เมืองเริง  : พดูถงึเนี่ย คนดทูี่นี่เขาดลูเิกไม่เป็นโนะ 

โสเภณี  : ทําไมอ่ะ? 

เมืองเริง  : เขาดกูนัเฉ๊ยเฉย 

อุอุ๊ อิอ๊ิ  :  ไม่น่า มีแบงค์ร้อยแค่พวงเดียว 

อัปรีย์  : พระเอกประท้วง เพราะได้แค่พวงเดียว 

โสเภณี  : ที่เขาดนู่ะ เขาดดู้วยความบริสทุธิ ์ ใจ เขาไม่มีอะไรมาให้พวกเราหรอก 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รักซ่อนแค้น) 
 

อธิราช  : ทําไม? ทําไมต้องทิง้เราไปด้วย? หน้าตาอย่างนี ้รูปก็หลอ่ พ่อก็รวย แม่ก็

ขีบ้่น 

รุ่งนิรันดร์ : ฝ่าบาท 

ทัก  : แม่ด่าเก่ง น่าภูมิใจ 

สิน  : บ่นก็ไม่บ่นเปลา่ หกัค่าตวัอีก  

ทัก  : ด่าจนได้แม่ดีเด่นอ่ะ 

อธิราช  : พี่ดีขนาดนีแ้ล้ว ยงัไม่สนใจอีกเหรอ? เรืองรอง ทําไมทํากบัพี่แบบนี?้  

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: หน่ึงในดวงใจ) 
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พริง้เพรา : อุตส่าห์ห้ิวหมูเอามาให้  อุตส่าห์หอบกายเข้ามาหา  
ไม่คิดจะสนไม่คิดจะซ่า   เห็นแลว้มนัน่าหมัน่ไส ้

พรรษา  : มาทําเป็นเล่นโอ้เอ้  มารีบโอดโอยกนัเลยพีจ๋่า   
อย่ามวัใจเย็น มาเร็วมาเล่นแก้ผา้  ยงัดีเสียกว่าฉยุฉาย 

พริง้เพรา : หรือพีเ่ป็นตุ๊ดหรือว่าเป็นแต๋ว ก็บอกให้แลว้กนัไปเถิด  
จะไดส้บายคลา้ยกบัป๋าเบิร์ด  ลืมชาติกําเนิดแบบไหน  

หรือว่านกเขาของพีไ่ม่ขนั  หรือว่านกเขาของพีไ่ม่ขนั 
ขนักนัสกัหน่อย    อย่าทําหดห้อยหดหาย   

 แหมยไุม่ข้ึนเลยนะพ่อนกเขา  หรือพีไ่ม่เอาเพราะอาย เพราะอาย 
(เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

2.26 วัจนกรรมการแสดงความดีใจ วัจนกรรมการแสดงความดีใจ

เป็นวจันกรรมท่ีกล่าวโดยโฆษก หรือนักแสดง เพ่ือแสดงความรู้สึกมีความสขุในโอกาส

ตา่งๆ เช่น เม่ือได้รับขา่วดี ได้รับรางวลั หรือกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดสําเร็จ ดงัตวัอย่างข้อความ 
 

เพชร  : ฉนัเอง ฉนัไม่มีพ่อ เอาเป็นว่า ฉนัให้ลงุเป็นพ่อเลยแล้วกนัเนอะ 

แก้วตา  : เป็นพ่อ? 

ขุนรุ่ง : โธ่เอ๊ย ดีใจ ไอ้นี่มนัก็ลกูเราอ่ะเนอะ แต่เราจะบอกมนัตอนนีก็้ไม่กล้าบอก 

เอ๊า ต้องทนอีกนิดเด๋ียวค่อยกล้าบอก 

แก้วตา  : สรุปนะ สรุปแล้วเป็นพ่อลกูกนัใช่มัย้? สวสัดีจ้ะแม่ยาย ฝากตวัด้วยนะ 

ขุนรุ่ง  : พ่อผวั ลกู พ่อผวั 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

พรรณราย : หม่อมฉนัมีข่าวดีมาบอก   

อธิราช  : ข่าวดีอะไร? 

พรรณราย : ตอนนีอ้งค์หญิงเรืองรอง ยินดีจะแต่งงานกบัเสด็จพี่แล้วเพคะ เลิกเมาได้

แล้ว 

อธิราช  : เรืองรองจะแต่งงานกบัพี่เหรอ ไชโยๆ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

2.27 วัจนกรรมการแสดงความประหลาดใจ วจันกรรมการแสดง

ความประหลาดใจเป็นวัจนกรรมท่ีกล่าวโดยโฆษก หรือนักแสดง เพ่ือแสดงความรู้สึก
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ประหลาดใจให้ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ทราบ สงัเกตได้จากการใช้คําอทุาน เช่น อุ๊ย เอ๊ะ โอ๊ย อ้าว 

เป็นต้น การแสดงความประหลาดใจนีห้มายรวมถึง การแสดงความตกใจด้วย ดงัตวัอย่าง

ข้อความ 
 

โสเภณี : เอ๊ะ ธรรมดา กุ้งเขาเป็นพระเอก เขาให้เร่ือง ให้เร่ืองยังไง? ให้กุ้ งมาเป็น

โกง 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รักซ่อนแค้น) 
 

ก้องหล้า  : อย่าๆ เฮ้ย อ้าว ตายซะแล้ว   

ไตรรงค์  : โอ้โหๆ ออกฉากเดียว ตายแล้ว 

โจเพ้ง   : เป็นศรรามนี่ก็ดีเนอะ ออกฉากเดียว  

ไตรรงค์  : เด๋ียวมนัก็หนีกลบับ้านอีกแล้ว 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ) 
 

2.28 วัจนกรรมการแสดงความเข้าใจ วจันกรรมการแสดงความเข้าใจ

เป็นวจันกรรมท่ีกลา่วโดยนักแสดง เพ่ือแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนให้ผู้ ร่วมเหตกุารณ์

ทราบ วา่สามารถเข้าใจ เห็นด้วย หรือรับรู้เร่ืองราวตา่งๆ ได้อย่างกระจ่างหรือไม ่สงัเกตได้

จากการใช้คํา “ออ๋” ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

มารุต  : แล้วท่านเค้า (เพราะแต่งตวัเป็นผีดูดเลือด) ท่านเค้าน่ะ ช่ืออะไร? 

ตัม้  : ช่ืออปุกรณ์การเกษตรครับ 

โสเภณี  : อ๋อ ไอ้ควาย 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 
 

ขวัญ : ขอบคณุครับ ทกุรางวัลที่มอบให้นะครับ ขอให้ร่ํารวย ถูกหวย โชคดีกัน

ทกุๆ คนครับ 

จ้อย  : ที่ไม่ได้ให้ก็ขอให้ถกูด้วยนะฮะ 

จ๋า  : ถกูอะไร? 

จ้อย  : ถกูหวย จะได้ตามไปดลูเิกเราทกุคืนเลย 

จ๋า  : อ๋อ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รอยรักรอยร้าว) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



112 
 

การขอบคุณ การแจ้งให้ทราบ 

การยืนยนั 

การอวยพร การกลา่วลา 

การเลา่เร่ือง การปลอบใจ 

การสญัญา การสาปแช่ง* การล้อเลยีน การประชดเสยีดสี 

การแสดงความประหลาดใจ 

การเสนอแนะและเชิญชวน 

การห้าม 

วจันกรรมท่ีปรากฏทัง้หมดในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงทัง้ 28 วจันกรรมนัน้ มี

ทัง้วจันกรรมส่ือสารท่ีใช้พดูกบัผู้ชมโดยตรง และวจันกรรมส่ือสารท่ีใช้ในการแสดง โดยวจันกรรม

ทัง้หมดนัน้ เกิดสลับกันไปมาตลอดทัง้เหตุการณ์ส่ือสาร อีกทัง้สามารถเกิดซํา้  ปรับ หรือ

เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้นีข้ึน้อยู่กับวิธีการดําเนินการแสดง และเนือ้หาการส่ือสาร ลําดับ   

วัจนกรรมท่ีปรากฏในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดง จึงเกิดขึน้แบบมีลําดับท่ีไม่ตายตัว ยกเว้น           

วจันกรรมการตอบท่ีจะเกิดเป็นลําดบัตอ่เน่ืองจากวจันกรรมการถามเสมอ สามารถแสดงโครงสร้าง

ของวจันกรรมท่ีปรากฏในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงทัง้ 28 วจันกรรมได้ ดงัแผนภมิูตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภมิูท่ี 3 แสดงโครงสร้างวจันกรรมส่ือสารท่ีปรากฏในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดง 

 

 

 

การถาม 

การสัง่ การขอร้องอ้อนวอน การทกัทาย 

การตอบ 

การออกตวั การอธิบาย 

การชม 

การตักเตือน การต่อว่า การขออภัย 

การเกีย้ว 

การแสดงความดีใจ การแสดงความเข้าใจ 

 

คําอธิบาย 
   หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏทกุครัง้     หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีไม่ปรากฏทกุครัง้  

  หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารนัน้ เกิดเป็นลําดบัต่อเน่ืองกนั *      หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏเพียง 1 ครัง้ 
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 3. เหตุการณ์ส่ือสารปิดการแสดง 
 เหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดงพบการใช้วจันกรรมส่ือสารทัง้หมด 6 วจันกรรม 

ได้แก่ วจันกรรมการประกาศจบ การขอบคณุ การอวยพร การเสนอแนะและเชิญชวน การเตือน 

และการกลา่วลา มีรายละเอียดดงันี ้

 

3.1 วัจนกรรมการประกาศจบ วจันกรรมการประกาศจบเป็นวจันกรรม

ท่ีกล่าวโดยโฆษก หรือหัวหน้าคณะ เม่ือต้องการยุติการแสดง เพ่ือให้ผู้ ชมทราบว่า        

การแสดงลิเกจบลงแล้ว ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

  โฆษก  : ธิดามหากาฬจบการดําเนินแสดงครับ 

      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลาโรง: ธิดามหากาฬ) 

 

โฆษก  : ขอยติุเวลาทําการแสดงไว้เพียงแค่นี ้

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลาโรง: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 
 

 3.2 วัจนกรรมการขอบคุณ วัจนกรรมการขอบคุณเป็นวจันกรรมท่ี

กล่าวโดยโฆษก หัวหน้าคณะ และนักแสดงนําประจําคณะ คือ สธิุราช วงศ์เทวัญ และ    

วิรดา วงศ์เทวญั เพ่ือกลา่วคําขอบคณุตอ่ผู้ชมท่ีมาชมการแสดง โดยอาจจะกล่าวขอบคณุ

หลังจากท่ีโฆษก หรือหัวหน้าคณะประกาศจบการแสดง หรือกล่าวขอบคณุเม่ือได้รับ

รางวลัจากผู้ชม ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

โฆษก : ขอบคณุท่านผู้ชมผู้ มีเกียรติพี่น้องพี่รักที่เคารพ พี่น้องชาวสตัหีบ พี่น้อง

ขาวชลบุรีและหลากหลายสถานที่ ขอบคุณที่ติดตามมาให้กําลงัแรงใจ

ครับ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลาโรง: รักซ่อนแค้น) 

 

ชัยณรงค์ รุ่งเรือง : หมดเวลาแล้ว โอกาสหน้าพบกนัใหม่นะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ มีเกียรติ

ที่เคารพทกุท่านนะครับ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลาโรง: รอยรักรอยร้าว) 
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 3.3 วัจนกรรมการอวยพร วจันกรรมการอวยพรเป็นวจันกรรมท่ีกล่าว

โดยนกัแสดงหวัหน้าคณะ เพ่ือกลา่วคําอวยพรให้ผู้ชมท่ีมาชมการแสดงเดินทางกลบับ้านโดย 

ปลอดภยั และมีความโชคดี ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

สุธิราช วงศ์เทวัญ : สาํหรับวนันี ้เดินทางกลบับ้านโดยสวสัดิภาพนะครับ โชคดี ร่ํารวยๆ ทุกคน

นะครับ 

      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลาโรง: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 
 

วิรดา วงศ์เทวัญ : ขอบคณุค่ะ กลบับ้านโดยสวสัดิภาพนะคะ เดินทางกลบับ้านโดยสวสัดิภาพ

ค่ะ ขอบคณุนะคะ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลาโรง: หน่ึงในดวงใจ) 
 

 3.4 วัจนกรรมการเสนอแนะและเชิญชวน วจันกรรมการเสนอแนะ

และเชิญชวนเป็นวจันกรรมท่ีกล่าวโดยโฆษก หัวหน้าคณะ และนักแสดงนําประจําคณะ 

เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ชมติดตามชมการแสดงของคณะลิเกตอ่ไป หรือเสนอให้ทดลองใช้สินค้า

และผลิตภณัฑ์ของคณะลิเก ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

โฆษก : พบกนัวนัที่ย่ีสบิสีค่รับ วดับ่อนํา้จืด เลยกําแพงแสนไปทางอําเภอบางเลน

สีกิ่โลเมตรนะครับ ไปติดตามชมกนันะครับ 
   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลาโรง: หน่ึงในดวงใจ) 

  

โฆษก : ใครที่ต้องการอยากจะด่ืมนํา้ผลไม้อินทราครับ หลงัจากที่กุ้ งเข้ามาข้างใน

แล้วนะครับ ก็สามารถที่จะมาจะสัง่ซือ้กับกุ้ ง สธิุราชวงศ์เทวัญได้นะครับ 

กบันํา้สมนุไพรแก้โรคเบาหวาน หรือว่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม สารพัดโรค

นะครับก็ด่ืมซะด้วยนํา้ผลไม้อินทราครับ 

    (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลาโรง: ธิดามหากาฬ) 

 

3.5 วัจนกรรมการเตือน วจันกรรมการเตือนเป็นวจันกรรมท่ีกล่าวโดย

หัวหน้าคณะ และนักแสดงนําประจําคณะ เพ่ือบอก หรือเตือนให้ผู้ ท่ีมาชมการแสดง

ระมดัระวงัตวัในด้านตา่งๆ ดงัตวัอย่างข้อความ 
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ชัยณรงค์ รุ่งเรือง : อย่าลืมนะครับ บุตรหลานของท่าน กระเป๋านําไปด้วยนะครับ ดูให้

เรียบร้อย ขอบคณุครับ ขอบคณุนะครับ 

    (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลาโรง: รอยรักรอยร้าว) 

 

สุธิราช วงศ์เทวัญ : ระวงักระเป๋าสตางค์ของท่านกนัทกุคนนะครับ อย่าลมืเก็บของมีค่านะฮะ 

ไว้กบัตวันะฮะ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลาโรง: รอยรักรอยร้าว) 

 

3.6 วัจนกรรมการกล่าวลา วจันกรรมการกล่าวลาเป็นวัจนกรรมท่ี

กลา่วโดยโฆษก หวัหน้าคณะ และนักแสดงนําประจําคณะ เพ่ือกล่าวคําอําลาผู้ชม และ

ปิดการแสดง ดงัตวัอย่าง 

 

  โฆษก  : พบกนัใหม่โอกาสหน้า สวสัดีครับ 

      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลาโรง รักซ่อนแค้น) 

 

  สุธิราช วงศ์เทวัญ : ขอบคณุครับ ไปแล้วนะ  

      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลาโรง: รอยรักรอยร้าว) 

 

วจันกรรมท่ีปรากฏทัง้หมดในเหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดงทัง้ 6 วจันกรรมนัน้ มี

การเรียงลําดบัท่ีชดัเจน สามารถแสดงโครงสร้างลําดบัวจันกรรมได้ดงัแผนภมิูตอ่ไปนี ้
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แผนภมิูท่ี 6 แสดงโครงสร้างการลําดบัวจันกรรมส่ือสารในเหตกุารณ์ส่ือสารปิดการแสดง 

 
จากผลการศกึษาสรุปได้วา่ เหตกุารณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสารการแสดง

ลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั มีองค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารครบทัง้ 10 องค์ประกอบ

ทุกเหตุการณ์ และเม่ือพิจารณาทีละองค์ประกอบพบว่า สามารถแบ่งองค์ประกอบท่ีพบเป็น 3 

ประเภทคือ 1.องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทกุเหตกุารณ์ส่ือสาร ได้แก่ องค์ประกอบด้านกาลเทศะ 

ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ กฎการปฏิสมัพนัธ์ และบรรทดัฐานการตีความ 2.องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะร่วมกัน

เฉพาะบางเหตกุารณ์ส่ือสาร ได้แก่ องค์ประกอบด้านชนิดของเหตกุารณ์ และรูปแบบการส่ือสาร 

และ 3.องค์ประกอบท่ีต่างกันไปตามแต่ละเหตกุารณ์ส่ือสาร ได้แก่ หัวข้อ วตัถุประสงค์ เนือ้หา   

การส่ือสาร และลําดบัวจันกรรม  

จากการศึกษาองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารทัง้  10 องค์ประกอบ  พบว่า 

องค์ประกอบท่ีมีบทบาทสําคญัท่ีสดุในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคือ องค์ประกอบด้านผู้ ร่วม

เหตกุารณ์ส่ือสารฝ่ายผู้ชม เพราะความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ชมเป็นปัจจัยสําคญัใน

การจดังานแสดงลิเก ทัง้การว่าจ้าง การเลือกรูปแบบงานแสดง เวลา-สถานท่ีจัดแสดง เร่ืองท่ีจะ

แสดง นักแสดงท่ีจะแสดง เพลงท่ีจะใช้ร้อง มกุตลกท่ีจะแสดง และองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ ด้วย    

การจดัการแสดงลิเกของคณะลิเกจึงต้องมีการปรับรูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกบัความต้องการ 

และความนิยมของผู้ชม เพ่ือให้ผู้ชมพอใจ จะได้ให้การสนบัสนนุ และคอยติดตามชมการแสดงของ

คณะอย่างสม่ําเสมอตอ่ไป สอดคล้องกบัคํากล่าวของสรุพล วิรุฬห์รักษ์ ท่ีว่า ลิเกเป็นธุรกิจบันเทิง 

(นาฏยพานิช) ท่ีรายได้ทัง้หมด และการอยู่รอดของคณะขึน้อยู่กับความนิยมของผู้ชมเป็นสําคญั 

การประกาศจบ* 

การขอบคุณ การอวยพร 

การเตือน 

การกลา่วลา 

การเสนอแนะและเชิญชวน 

 

คําอธิบาย 
   หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีปรากฏทกุครัง้ 

  หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีไม่ปรากฏทกุครัง้ 

  หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารนัน้ๆ  เกิดเป็น  

       ลําดบัต่อเน่ืองกนั 

    หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารนัน้ๆ สามารถ 

       เกิดสลบัลําดบักันได้ 

  *   หมายถึง เหตุการณ์ส่ือสารท่ีไม่เกิดซํา้ 
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การแสดงลิเกจึงต้องมีการปรับ และพัฒนารูปลกัษณ์ของการแสดงไปตามสภาพแวดล้อมและยุค

สมัย ไม่หยุดน่ิง เพ่ือให้สอดคล้องกับความนิยมของประชาชนตลอดเวลา8 การแสดงลิเกจึงยัง

สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมัน่คงภายใต้กระแสความเป็นสากลในสงัคมไทยท่ีมีส่ือบนัเทิงหลากหลาย

ให้ผู้ชมเลือกรับชม  ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น จึง

กล่าวได้ว่า องค์ประกอบด้านผู้ ร่วมเหตกุารณ์ส่ือสารฝ่ายผู้ชมเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีสดุใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก สว่นบทตอ่ไป ผู้ วิจยัจะนําเสนอผลการวิเคราะห์การใช้ภาษาตาม

วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 3 คือ เพ่ือวิเคราะห์การใช้ภาษาในเหตกุารณ์ส่ือสารตา่งๆ ในการแสดงลิเก  

                                                             
8 สรุพล วิรุฬห์รักษ์, ลิเก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2522), 173.  
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บทท่ี 4 

ลักษณะภาษาท่ีใช้ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลเิก 

 
บทท่ี 3 ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆ ในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั พบวา่ การแสดงลิเกของลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค ์

วงศ์เทวญัมีวิธีการส่ือสารกบัผู้ชม และผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายอ่ืนๆ 2 รูปแบบ คือ ส่ือสารโดยการพูด

กับผู้ ชมโดยตรง และส่ือสารโดยผ่านการแสดง มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสาร คือ วัจนภาษา 

และอวจันภาษา ดงันัน้บทนีผู้้ วิจยัจะเสนอผลการวิเคราะห์ ลกัษณะของภาษาท่ีคณะลิเกใช้ส่ือสาร

ในเหตกุารณ์ส่ือสารตา่งๆ ทัง้ 3 เหตกุารณ์ โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 หัวข้อ คือ ภาษาท่ีใช้

ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก และลกัษณะการใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสาร

การแสดงลิเก ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

4.1 ภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 
ภาษาท่ีคณะลิเกใช้ส่ือสารในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกทัง้ 3 เหตุการณ์นัน้ 

สามารถจําแนกตามเคร่ืองมือท่ีใช้ส่ือสารได้ 2 ประเภท คือ วัจนภาษา และอวัจนภาษา มี

รายละเอียดดงันี ้

 

4.1.1 วัจนภาษา  
วจันภาษา คือ ภาษาท่ีใช้ถ้อยคําในการส่ือสาร จากการวิเคราะห์พบวจันภาษาท่ีใช้ใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 2 แบบ คือ บทร้อง และบทพดู 

 

1. บทร้อง  
บทร้อง หมายถึง คําประพนัธ์ท่ีนกัแสดงใช้ร้องประกอบการแสดงลิเกในเหตกุารณ์

ส่ือสารทัง้ 3 เหตกุารณ์ จากการวิเคราะห์พบว่า บท หรือคําประพันธ์ท่ีนักแสดงลิเกคณะทวีป-    

ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัใช้ร้องประกอบการแสดงนัน้มีหลายชนิด จําแนกได้หลายลกัษณะตามเกณฑ์ท่ี

ใช้จําแนก มีรายละเอียดดงันี ้
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1.1 จําแนกตามเพลง เม่ือพิจารณาเพลง หรือทํานองเพลงท่ีใช้ร้อง

ประกอบเป็นเกณฑ์ พบว่า สามารถแบ่งบทร้องได้ 3 ชนิด ได้แก่ กลอนลิเก กลอนหาง

เพลง และเพลงร่วมสมยั ดงันี ้

 

1.1.1 กลอนลิเก กลอนลิเก คือ กลอนเพลงท่ีใช้ร้องประกอบ

ทํานองรานิเกลิง เป็นเอกลักษณ์ของการร้องลิเก ไม่ว่านักแสดงจะเลือกใช้คํา

ประพนัธ์ชนิดใดมาขบัร้อง หากใช้ทํานองเพลงแบบรานิเกลิง ก็ถือว่าบทร้องนัน้

เป็นกลอนลิเก  

การร้องกลอนลิเกมีหลกัสําคญัประการหนึ่งคือ นักแสดงจะต้อง

ร้องให้เข้ากบัจงัหวะของเพลง โดยเฉพาะช่วงจบบทร้อง หรือท่ีเรียกวา่ “การลง” ท่ี

นกัแสดงจะต้องร้องลงให้เข้ากบัจงัหวะดนตรีท่ีนกัดนตรีวงป่ีพาทย์บรรเลงรับ จาก

ข้อมลูพบการร้องกลอนลิเกเฉพาะในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดง และนิยมใช้บท

ร้องนี ้ ในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง เพ่ือแนะนําตวั ทกัทาย เท้าความเร่ือง บอก

เร่ืองราวต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ หรือจะทําเป็นลําดบัถัดไป เป็นต้น ส่วนเหตุการณ์

ส่ือสารฉากอ่ืนๆ จะร้องหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับความสามารถในการร้อง เนือ้หาของ

เหตกุารณ์ และปฏิภาณไหวพริบของนกัแสดงเป็นสําคญั 

ตวัอย่างบทร้องท่ีนกัแสดงใช้ กลอนลิเก ร้องประกอบการแสดง

ลิเก มีดงันี ้

 

รุ่งฤทธ์ิ  : พระทรงธรรม์ขวญัประเทศ  ปกครองในเขตของข้า  
สติรักตัง้ฉนัพระเมตตา   เราคอยนําพาทัง้ผอง 

มเหส ี  : เราจอมนารีนาถ   ประทบับนอาสน์แท่นอ่อน  
ไม่เคยไดรั้บเดือดร้อน   ไม่เคยอาวรณ์หม่นหมอง 

กฤษฎา  : มาส่งสําเนียงเสียงแว่ว  กฤษฎามาแลว้นะครับ  
ขอก้มลงกราบใกลใ้กล ้  ขอฝากหวัใจไวส้นอง 

อมรรัตน์ : โฉมยงอนงค์นาถ   เป็นเชือ้กษัตริย์รุ่นสาว  
ไม่เคยมีข่าวราคี    ไม่หมองศรีเป็นสาว 

รุ่งฤทธ์ิ  : แผ่นดินเก่าทีเ่ราเกิด  คือส่ิงประเสริฐหนุ่มสาว  
อย่าให้ใครรุกพวกเรา   เพราะเราเป็นเจ้าของ  
สยามเมืองย้ิมเป็นเมืองใหญ่  เพราะเป็นเมืองไทยแหลมทอง  

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 
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1.1.2 กลอนหางเพลง กลอนหางเพลง คือ กลอนเพลงท่ีใช้ร้อง

ประกอบทํานองเพลงไทยเดิม หรือเพลงลกูทุ่งต่างๆ มีลกัษณะสําคญัคือ บทร้อง

ของกลอนหางเพลงจะต้องมีสมัผสัตรงตามฉันทลกัษณ์ของเนือ้เพลงนัน้ๆ จาก

การสมัภาษณ์พบวา่ นกัแสดง หรือผู้แตง่บทร้องนีม้กัจะใช้วิธีดดัแปลงเนือ้หาของ

เพลงมาเป็นบทร้อง หรือใช้เนือ้ร้องเพียงท่อนใดท่อนหนึ่งของเพลง คือ สร้อยเพลง 

มาร้อง และจะไมร้่องจนกระทัง่จบเพลง  

จากข้อมลู พบการร้องกลอนหางเพลงในเหตุการณ์ส่ือสารทุก

เหตกุารณ์ ดงันี ้

1. เหตุการณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง พบการร้องกลอน 

หางเพลงในการแสดงการร้องเพลงออกแขก บทท่ีใช้ร้องนัน้ดัดแปลง

ทํานองและเนือ้ร้องมาจากเพลงมองทําไม ท่ีมีสร้อยเพลงร้องว่า “มอง
ทําไม ไม่รักแลว้มองทําไม” โดยเปล่ียนคําร้องสว่นนีเ้ป็น “มอเตอร์ไซค์ ไป
ไหนก็มอเตอร์ไซค์” แล้วแต่งบทร้องให้มีเนือ้หาเก่ียวกับลิเกคณะทวีป-  

ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัเพ่ิมเติม และเรียกเพลงนีว้่า เพลงมอเตอร์ไซค์ และ

ถือว่าเป็นเพลงออกแขกประจําของคณะ  กลอนหางเพลงของเพลง

มอเตอร์ไซค์ มีบทร้องดงัตอ่ไปนี ้ 

 

“มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็มอเตอร์ไซค์    
คนสรรค์บุรีหน้าที่ทุกคนจงทํา มาเล่นร้องรํา ร้องรําต้องทําให้ดี คนสรรค์บุรีหน้าที่
ทกุคนจงทํา มาเล่นร้องรํา ร้องรําตอ้งทําให้ดี ทวีป วงศ์เทวญั ลิเกเมืองสรรค์บุรี” 

 

2. เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดง พบการร้องกลอนหางเพลง

ในการแสดงฉากต่างๆ นักแสดงมกัจะใช้กลอนหางเพลงเป็นบทร้องส่ง

ก่อนท่ีจะเดินเข้าเวที เพลงท่ีนํามาใช้ดดัแปลงมีหลายเพลง เช่น เพลง

ยวนยาเหล ท่ีมีสร้อยเพลงร้องว่า “ยวนยาเอ๋ย ยวนยาเหล่” หรือ เพลง

ฟ้อนเงีย้ว ท่ีมีสร้อยเพลงร้องว่า “มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะลุมตุ้มมง” 

เป็นต้น บทกลอนหางเพลงท่ีใช้ร้องในเหตุการณ์ส่ือสารนีมี้ลักษณะ

แตกตา่งกบัท่ีใช้ร้องในเหตกุารณ์ส่ือสารเปิดการแสดงคือ จะแปลงเฉพาะ

คําร้องสว่นเนือ้เพลง ไมแ่ปลงสว่นท่ีเป็นสร้อยเพลง 
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ตวัอย่างกลอนหางเพลงท่ีนักแสดงใช้ทํานองและสร้อย

เพลงมาเป็นบทร้องประกอบการแสดงลิเก มีดงันี ้

 

- บทร้องกลอนหางเพลง เพลงยวนยาเหล 

 

ก้องหล้า  : ยวนยาเอ๋ย ยวนยาเหล่ หวัใจวา้เหว่ ไม่รู้จะเหล่ไปหาใคร จะรักสาวสาว
ก็เศร้าใจแท ้จะรักสาวสาวก็เศร้าใจแท้ จะรักคนแก่ อ้าว คนแก่ว่ายงัไง ลิเก พี่ป้า 
นายจ๋าฟังทางนี้ ลูกเมียเขาไม่มี คนนี้จะบอกให้ ส่วนผมดาวเดี่ยว ขอบอกทุกคน 
ว่าเกิดมาขัดสน จึงไม่มีคนสนใจ ใครคิดจะจอง ก็รีบมาจอง เพราะยงัขาดคู่ครอง 
เป็นเจ้าของหวัใจ ยวนยาเอ๋ย ยวนยาเหล่ ยวนยาเอ๋ย ยวนยาเหล่ หัวใจว้าเหว่ ไม่รู้
จะเหล่ไปหาใคร จะรักสาวสาวก็เศร้าใจแท้ จะรักสาวสาวก็เศร้าใจแท้ จะรักคนแก่ 
กลวัคนแก่หวัใจวาย 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ) 

 

- บทร้องกลอนหางเพลง เพลงฟ้อนเงีย้ว 

 

ดวงพร  : นางเอกวิรดา  วนัทาจากใจ  
สองมือข้ึนวิงวอนไหว ้  พีน่อ้งหญิงชายคืนนี ้
 ส่งเสียงรําร่าย   ศิลปะของไทยมากมายศกัดิ์ศรี  
ขอความเมตตาปรานี   วิรดาคนนีจ้ะไม่ลืมพระคณุ  

มงแซะ มงแซะ   แซะมง ตะลุ่มตุม้มง  
มงแซะ มงแซะ   แซะมง ตะลุ่มตุม้มง  

ทวีป-ชยัณรงค์   อยู่ยงเร่ือยมา 
ดว้ยความรักและศรัทธา   ทีท่่านให้มานานหลาย  

วงศ์เทวญั-รุ่งเรือง   ชือ่เสียงกระเดือ่งเลือ่งลือไกล 
ฝากวิรดาคนนีเ้อาไว ้  อยู่ในใจเป็นแฟนแฟนผูช้ม  

มงแซะ มงแซะ   แซะมง ตะลุ่มตุม้มง  
มงแซะ มงแซะ    แซะมง ตะลุ่มตุม้มง  

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รักซ่อนแค้น) 

 

3. เหตุการณ์ส่ือสารปิดการแสดง พบการร้องกลอน 

หางเพลงในการแสดงการร้องเพลงลา ประกอบการบรรเลงเพลงลาโรง
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ของวงดนตรีป่ีพาทย์ มีบทร้องว่า “ลาล้าลา ลาหล่าลา ล้าลา ลาลา / ลา
ลา้ลา ลาหล่าลา ลา้ ลา” นกัแสดงจะร้องเพียงรอบเดียวเท่านัน้ ถือเป็นบท

ร้องตามขนบสําหรับลาโรง หรือประกาศปิดการแสดงของการแสดง

พืน้บ้านไทย 

 

1.1.3 เพลงร่วมสมัย เพลงร่วมสมยั คือ เพลงในปัจจบุนัท่ีไมใ่ช่

เพลงไทยเดิม อาจเป็นเพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง เพลงไทยสากล หรือเพลง

ประกอบโฆษณาท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมในสงัคมท่ีนกัแสดงนํามาร้องประกอบการแสดง 

โดยไมเ่ปล่ียนเนือ้หา จากข้อมลูพบการร้องเพลงร่วมสมยัเฉพาะเหตกุารณ์ส่ือสาร

การแสดง พบว่า นักแสดงนิยมใช้บทร้องนี  ้ในเหตุการณ์ส่ือสารฉากเกีย้วมาก

ท่ีสดุ เพ่ือร้องขอความรัก เกีย้วพาราสี หรือแสดงความผิดหวัง และเหตกุารณ์

ส่ือสารฉากตลก เพ่ือล้อเลียนให้ผู้ชมสนุกสนาน เป็นต้น ส่วนเหตกุารณ์ส่ือสาร

การแสดงฉากอ่ืนๆ นัน้พบบ้าง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเนือ้หาของเ ร่ืองท่ีแสดง หรือ

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ขณะนัน้เป็นสําคญั  

บทเพลงท่ีนักแสดงใช้ร้องแสดงลิเกมีหลายเพลง เช่น เพลงรัก

เมืองไทย ใช้ร้องเป็นเพลงออกแขกแทนเพลงมอเตอร์ไซค์กรณีท่ีจัดงานแสดงใน

เวลา-สถานท่ีใกล้เคียงกัน เพ่ือไม่ให้ผู้ ชมเบ่ือและจับทางการแสดงของคณะได้ 

สว่นเพลงอ่ืนๆ ได้แก่ เพลงผู้ชายในฝัน เพลงจูบเย้ยจันทร์ เพลงมนต์เสียงเพลง 

เพลงเสียความรู้สกึ เพลงใต้ร่มมลลีุ เพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ เพลงสกา 

วาไรตี ้เพลงQue Sera Sera เป็นต้น สาเหตท่ีุนักแสดงเลือกร้องเพลงร่วมสมัย

ประกอบการแสดงลิเกเป็นเพราะเนือ้หาของเพลงท่ีร้องสอดคล้องกับเหตกุารณ์

ของเร่ืองท่ีกําลงัแสดง หรือเพลงนัน้ๆ เป็นท่ีนิยมของผู้ชม ผู้ชมส่วนใหญ่รู้จักและ

คุ้นเคยเป็นอย่างดี สามารถร้องตามได้ ท่ีสําคญัคือ เนือ้ร้องของเพลงส่วนใหญ่มี

คําสมัผสัคล้องจองคล้ายคําประพันธ์ประเภทกลอนอยู่แล้ว จึงสามารถนํามาใช้

ร้องแทนกลอนลิเกได้ทนัที ไมต้่องแตง่กลอนใหม่1  

ตวัอย่างเพลงร่วมสมยัท่ีนกัแสดงใช้ร้องประกอบการแสดงลิเก มี

ดงันี ้

 

                                                             
1 สมัภาษณ์ วิทยา ชยับริุนทร์, พ่อยกชยันาท, 22 สิงหาคม 2552. 
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- บทร้องเพลงร่วมสมยั เพลงมนต์เสียงเพลง 

 

ขวัญ  : มนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวี ดงัเหมือนมีหยาดน้ําทิพย์ชโลมใจ 
ไม่คิดรักใคร รักเพียงแต่เธอ เพียงแต่เธอ เพอ้ห่วงหาทกุเวลาทกุนาที 

พิมใจ  : มนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวี ใจซ่ือต่อกัน ไม่มีวนัร้องไห้ ร้องไห้ 
ส่ิงทีส่ขุใจคือทีนี่ ่ทีนี่ ่

ขวัญ  : โปรดเถิดคนดี ฉนันีมี้รักมัน่ อย่าลืมวนัสวรรค์สวาท 

รวม  : มนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวี ดงัเหมือนมีหยาดน้ําทิพย์ชโลมใจ  
ไม่คิดรักใคร รักเพียงแต่เธอ เพียงแต่เธอ เพอ้ห่วงหาทกุเวลาทกุนาที 

พิมใจ  : มนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวี ล่อหลอกใจให้เหมือนทาสผู้ภักดี 
เธอคงไม่รู้ รักทัง้ใจจนลน้ปร่ี  

ขวัญ  : ปานวิมานฉิมพลี ถา้ไดใ้กลชิ้ดเธอ อย่าทําใจดําอย่าทําให้ฉนัเก้อ 
พิมใจ  : รักเกิดจากสายใจ เกิดสายใยสายโซ่ ต่อให้แรงอกัโขก็ฉดุไม่ได ้
ขวัญ  : อย่าให้ฉนัคอย นัง่เหงาหงอย จิตรักเท่าชีวิต โปรดคิดสงสารใจ 

รวม  : มนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวี ดงัเหมือนมีหยาดน้ําทิพย์ชโลมใจ  
ไม่คิดรักใคร รักเพียงแต่เธอ เพียงแต่เธอ เพ้อห่วงหาทุกเวลาทุกนาที  มนต์
เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวี 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: รอยรักรอยร้าว) 

    

1.2 จาํแนกตามฉันทลักษณ์ เม่ือพิจารณาฉนัทลกัษณ์ของคําประพันธ์

เป็นเกณฑ์ในการจําแนก พบวา่ สามารถแบ่งบทร้องได้ 2 ชนิด ได้แก่ กลอน และร่าย ดงันี ้

 

1.2.1 กลอน กลอน คือ คําประพนัธ์ท่ีเรียบเรียงเข้าเป็นคณะ มี

สมัผสักันตามลกัษณะบัญญัติเป็นชนิดๆ แต่ไม่มีบังคบัเอกโท และครุลหุ2 เม่ือ

พิจารณา กลอนท่ีนกัแสดงลิเกใช้ร้องพบว่า มีฉันทลกัษณ์ตรงกับ “กลอนสภุาพ” 

หรือ “กลอนขบัร้อง” ประเภทกลอนปฏิพากย์มากท่ีสดุ 

  กลอนในบทร้องของลิเกมีลกัษณะสําคญัดงันี ้ 

1. กลอน 1 บท มี 4 วรรค คือวรรคสดบั วรรครับ วรรค

รอง และวรรคส่ง โดยในวรรคหนึ่งๆ จะใช้คําจํานวนประมาณ 4-12 คํา 

                                                             
2 กําชยั ทองหลอ่, หลกัภาษาไทย (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์, 2547), 415. 
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โดยไมจํ่าเป็นต้องใช้คําเท่ากันทุกวรรค ทัง้นีข้ึน้อยู่กับวิธีในการร้องของ

นกัแสดง และทํานองเพลงท่ีใช้ประกอบการร้อง  

2. กลอนบทร้องลิเกไม่จํากัดความยาว ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

เนือ้หา และเวลาในการร้องเป็นสําคญั แตจ่ะต้องมีความยาวอย่างน้อย 2 

คํากลอน (4 วรรค เท่ากับ 2 บาท หรือ 2 คํากลอน) เพ่ือให้นักแสดงได้

ร้องลงกลอน และไม่ว่าจะมีความยาวเท่าใดก็ตาม จะต้องจบกลอนท่ี

บาทท่ี 2 คือ วรรครอง และวรรคสง่เสมอ แม้จะไม่มีวรรคสดบั และวรรค

รับเหมือนกลอนทัว่ไปก็ตาม    

3. กลอนบทร้องของลิเกท่ีไมใ่ช่กลอนจากบทเพลง เป็น

กลอนท่ีไม่เค ร่งค รัดฉันทลักษณ์  ทั ง้สัมผัสใน  และสัมผัสนอก  มี

รายละเอียดดงันี ้

สัมผัสใน กําหนดให้คําสุดท้ายของวรรคหน้า (วรรค

สดบั และวรรครอง) ไปสมัผสักับคําใดคําหนึ่งของวรรคหลงั (วรรครับ 

และวรรคสง่) โดยอาจสมัผสักับคําท่ี 2, 3, 4, 5, 6 หรือคําใดคําหนึ่งก็ได้ 

แต่ถ้าวรรคนัน้ไม่มีคําสมัผสักัน นักแสดงก็สามารถใช้วิธีร้องเอือ้น หรือ

ร้องลากเสียงให้ใกล้เคียงกบัเสียงสมัผสัท่ีถกูต้องนัน้แทนได้ 

ส่วนสมัผสันอกมีลกัษณะเด่นแตกต่างจากกลอนชนิด

อ่ืนตรงท่ีนิยมใช้คําลงท้ายท่ีมีเสียงสระเป็นเสียงเดียวกัน โดยแบ่งได้ 2 

แบบคือ 1.แบบท่ีใช้คําลงท้ายเป็นสระเสียงเดียวกันทุกบาท ทัง้ในวรรค

รับ และวรรคสง่ เรียกวา่ “กลอนเด่ียว” หรือ “กลอนหัวเดียว” กับ 2.แบบ

ท่ีใช้คําลงท้ายเป็นสระเสียงเดียวกนัทกุบท คือใช้คําลงท้ายเสียงเดียวกัน

เฉพาะในวรรคสง่ ซึ่งเป็นวรรคสดุท้ายเท่านัน้ เรียกวา่ “กลอนคู”่ 

 

จากลกัษณะของกลอนลิเกท่ีกล่าวไปข้างต้น สามารถสรุปเป็น

แผนผงัคําประพนัธ์ได้ 2 แผนผงั คือ แบบกลอนเด่ียว และแบบกลอนคู ่ดงันี ้
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1. แบบกลอนเด่ียว 

 

       
 

       
 

       
 

       

  

แผนผงัท่ี 1 แสดงแผนผงัฉนัทลกัษณ์บทร้องชนิดกลอนเด่ียว (กลอนหวัเดียว) ในการแสดงลิเก 

คําอธิบาย:   หมายถงึ คําสมัผสัระหว่างวรรค   หมายถงึ คําสมัผสัระหว่างบาท (คําลงท้ายบาท) 

 

ตวัอย่างบทร้องท่ีใช้คําประพนัธ์ชนิดกลอนเด่ียว (กลอนหวัเดียว) มีดงันี ้

 

วัลลภ  : มัน่คงจริงหวัใจเพชร  ถูกปฏิเสธดว้ยเจตนา 
ตําแหน่งมาถูกยือ้ยดุ   เรานัน้ก็สดุดว้ยปัญญา 

เมืองเริง  : เหมือนดวงแก้วลอยควา้ง  ลอยอยูก่ลางเวหา 
   ถูกมนัขโมยแก้วไป   เป็นเหตไุฉนมึงตอบมา 

วัลลภ  : นอ้งมาประจานแสนหวัน่ใจ  หรือเจ้านอ้งชายอิจฉา  
เราไดรั้บยศทีย่ิ่งใหญ่  จะขอรับใชอ้งค์ราชา  

เมืองเริง  : หกัอารมณ์ข่มใจ   คิดถึงทรามวยัดงัว่า  
ไม่มวัรอนานคืนนี ้   จะไปหาคนดีราชธิดา 

      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: รักซ่อนแค้น) 

 

พริง้เพรา : ขนักนัสกัหน่อย   อย่าทําหดห้อยหดหาย  
แหมยไุม่ข้ึนเลยนะพ่อนกเขา  หรือพีไ่ม่เอาเพราะอาย เพราะอาย 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: หน่ึงในดวงใจ) 
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2. แบบกลอนคู ่

 

       
 

       
 

       
 

       
  

 ท่อนลง (จบ)     

 

แผนผงัท่ี 2 แสดงแผนผงัฉนัทลกัษณ์บทร้องชนิดกลอนคูใ่นการแสดงลิเก 

คําอธิบาย:   หมายถงึ คําสมัผสัระหว่างวรรค   หมายถงึ คําสมัผสัระหว่างบท (คําลงท้ายบท) 

 

ตวัอย่างบทร้องท่ีใช้คําประพนัธ์ชนิดกลอนคู ่มีดงันี ้

 

กาวินทร์  : เรากษัตริย์ใจสิงห์  หวัใจผิดหญิงหลายอย่าง  
ไม่น่องแน่งแข็งกระดา้ง   พูดจาโอหงัโวหาร  

 ไม่อยากเดินเฉียดเกลียดผูช้าย  เขาว่าลวดลายบุรุษ  
ล้ินย่ิงกว่าคมอาวุธ   จึงเกลียดบรุุษล้ินหวาน  

ร้องลง ดกุว่ากระทิงนีแ่หละหญิงไทย  ฝีมือแม่ไร้เทียมทาน 
   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ) 

 

เรืองรอง  : แม่โฉมยงอนงค์นาฏ  เป็นนางกษัตริย์สาวสาว  
ไม่เคยมีข่าวราคี    รักษาดีทกุด้าน  

พระจนัทร์ตรงทรงกลด  ดูสวยสดไม่เศร้า 
 ก็เปรียบเหมือนสาวบริสทุธิ์   ยงัไม่มีจุดจุ้นจ้าน  

ร้องลง แสงจนัทร์สะทอ้นตอนข้างแรม  ดวงจิตหญิงแจ่มเพียงจนัทร์ 
(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: หน่ึงในดวงใจ) 

  

1.2.2 ร่าย ร่าย คือ คําประพนัธ์ชนิดหนึ่ง ท่ีไม่กําหนดว่าจะต้อง

มีจํานวนบท หรือบาทเท่านัน้เท่านี ้จะแต่งให้ยาวเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้องเรียงคําให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



127 
 

คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านัน้3 และไม่มีการบังคับเอกโท  และครุลห ุ

เช่นเดียวกบัคําประพนัธ์ชนิดกลอน เม่ือพิจารณาร่ายท่ีนักแสดงลิเกใช้ร้องพบว่า 

มีฉนัทลกัษณ์ตรงกบั “ร่ายยาว” มากท่ีสดุ 

  ร่ายยาวในบทร้องของลิเกมีลกัษณะสําคญัดงันี ้ 

1. ในวรรคหนึ่งๆ จะใช้คําจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ แต่ไม่ควร

น้อยกวา่ 5 คํา และไมจํ่าเป็นต้องใช้คําเท่ากันทุกวรรค ทัง้นีข้ึน้อยู่กับวิธี

ในการร้องของนกัแสดง และทํานองเพลงท่ีใช้ประกอบการร้อง 

2. บทร้องไมจํ่ากดัความยาว ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเนือ้หา และ

เวลาในการร้องเป็นสําคญั แตไ่มค่วรมีความยาวน้อยกวา่ 4 วรรค เพ่ือให้

นกัแสดงสามารถร้องลงกลอนได้ 

3.  บทร้องท่ีใช้คําประพนัธ์ชนิดร่ายยาวมีลกัษณะสมัผสั

ท่ีสําคญัคือ กําหนดให้คําสดุท้ายของวรรคต้น (วรรคแรก) ไปสมัผสักับ

คําใดคําหนึ่งของวรรคต่อๆ ไป โดยไม่กําหนดว่าจะต้องเป็นคําไหน แต่

ควรเล่ียงคําท่ีติดกบัคําสดุท้ายของวรรคจนกระทั่งจบบท แต่ถ้าวรรคนัน้

ไมมี่คําสมัผสักนั นกัแสดงก็สามารถใช้วิธีร้องเอือ้น หรือร้องลากเสียงให้

ใกล้เคียงกบัเสียงสมัผสัท่ีถกูต้องนัน้แทนได้ 

 

จากลักษณะของร่ายในบทร้องของลิเกท่ีกล่าวไปข้างต้น 

สามารถสรุปเป็นแผนผงัคําประพนัธ์ได้ดงัแผนผงัตอ่ไปนี ้

 

 

      
 

 

   ฯลฯ 

 

แผนผงัท่ี 3 แสดงแผนผงัฉนัทลกัษณ์บทร้องชนิดร่ายยาวในการแสดงลิเก 

คําอธิบาย:   หมายถงึ คําสง่สมัผสัระหว่างวรรค   หมายถงึ คํารับสมัผสัระหว่างวรรค 

                                                             
3 เร่ืองเดียวกนั, 411. 
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ตวัอย่างบทร้องท่ีใช้คําประพนัธ์ชนิดร่าย มีดงันี ้

 

 เมืองเริง  : ก่อนทีจ่ะจากให้วาจา   ให้ไวต่้อหนา้ธรณี   หากแผ่นดินนีไ้ม่กลบหนา้ 
 จะตามฆ่าหกัโคน      จุดไฟนรกบนอกอุปราช       ให้มนัส้ินชาติลกุโชน 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 

 

ราชครู  : ณ สถานลานซ้อม ศิษย์รักมาพร้อมถว้นหน้า มาฝึกปรือเร่ืองการวิชา  
ทกุวนัศิษย์มามุ่งมัน่ 

ไพรวัลย์  : ขอเป็นพระกรทัง้ซ้ายขวา ของธิดาใกลชิ้ด   ดัง่เพือ่นสนิทไม่คิดหน่าย 
ชีวิตยอมตายเพือ่ท่าน 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ) 

 

2. บทพูด 

บทพดู หมายถึง ถ้อยคํา หรือข้อความท่ีผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้พูดเพ่ือ

ส่ือสารในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงลิเกทัง้ 3 เหตกุารณ์ จากการวิเคราะห์พบวา่ สามารถแบ่งบท

พูดในการแสดงลิเกตามเจตนา และเนือ้หาการส่ือสารได้ 2 ประเภท คือ บทประกาศ และบท

ดําเนินเร่ือง มีรายละเอียดดงันี ้

 

2.1 บทประกาศ บทประกาศ คือ ข้อความ หรือเร่ืองท่ีผู้ ร่วมเหตกุารณ์

ฝ่ายคณะลิเกใช้พดู เพ่ือแจ้งเร่ืองราวตา่งๆ ให้ผู้ชม หรือนกัแสดงด้วยกนัทราบ จําแนกได้ 2 

แบบ คือ บทท่ีเตรียมมาประกาศ และบทประกาศจากเหตกุารณ์เฉพาะหน้า ดงันี ้

 

2.1.1 บทท่ีเตรียมมาประกาศ บทท่ีเตรียมมาประกาศ คือ บท

ประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัคณะลิเก ท่ีผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกเตรียมไว้ลว่งหน้า 

เพ่ือใช้พูดแจ้งเร่ืองราวต่างๆ ให้ผู้ ชม หรือนักแสดงด้วยกันทราบ บทพูดท่ีผู้ ร่วม

เหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกเตรียมมาประกาศ ได้แก่ บทประกาศเร่ิมการแสดง บท

แนะนําคณะลิเก บทแนะนํานักแสดง บทประกาศเชิญชวน และบทประกาศปิด

การแสดง ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้
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ตวัอย่างท่ี 1 

สุธิราช วงศ์เทวัญ :  ต่อไปพบกบัการแสดงลเิกครับ 

โฆษก  : จากลกูทุ่งมาตรฐานลิเกไทยสไตล์คอนเสิร์ตทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ 

ภูมิใจเสนอ มาพร้อมด้วยวงดนตรีป่ีพาทย์ของธงชัยบรรเลงรับร้อง เสนอ

สนองแด่สายตาท่านผู้ชมในท้องเร่ืองที่มีช่ือว่า...สมัผัสผลงานการแสดง

จากลกูทุ่งมาตรฐานลเิกไทยสไตล์คอนเสร์ิตทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวัญ จาก

บ้านท่าตลาด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มอบความสําราญและทํา

การแสดงในท้อง เ ร่ืองที่ มี ช่ื อ ว่า . . .ทีมงานผู้ เ รียน น้ อยด้อยด้วย

ความสามารถ ผิดพลาดประการใดได้ดูการแสดง กราบประทานอภัยกับ

ท่านผู้ชมไว้ ณ โอกาสนี ้ 

    (เหตกุารณ์สือ่สารเร่ิมการแสดง) 

 

จากข้อความเป็นบทพูดประกาศเร่ิมการแสดงท่ีสุธิราช วงศ์

เทวญั ใช้พูดเพ่ือประกาศเพ่ือให้ผู้ชมทราบว่า การแสดงลิเกเร่ิมขึน้แล้ว และบท

พดูประกาศแนะนําคณะลิเกท่ีมรกต วงศ์เทวญั โฆษกประจําคณะใช้พูดประกาศ

เสมอในเหตกุารณ์ส่ือสารการออกแขก เพ่ือแนะนําคณะลิเก วงดนตรีป่ีพาทย์ และ

แจ้งช่ือเร่ืองท่ีจะแสดงให้ผู้ชมทราบ 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

โฆษก  : ติดตามรับชมผลงานการแสดงกันต่อไปครับกับผลงานของทวีป-ชัย

ณรงค์ วงศ์เทวัญ นําพาท่านผู้ ชมผู้ มีเกียรติพบบทบาทการแสดงจาก

พระเอกตัวน้อยๆ วัยกําลงัน่ารัก พระเอกแอนดริว ปิยวงศ์ วงศ์เทวัญได้

ดําเนินการแสดง วัยสิบขวบครับ กราบฝากไว้ด้วย ช่วยกันสนับสนุนเป็น

กําลงัแรงใจทางด้านการแสดงครับ พร้อมด้วยดาวร้ายตัวน้อยๆ ดาวร้าย

พิเศษครับ โจ เสยีงแจ๋ว วยัสบิขวบเศษๆ กราบฝากไว้ด้วยกับพี่น้องที่รักที่

เคารพที่นั่งชมผลงานการแสดงในค่ําของคืนวันนีน้ะครับ มีปัญหาเร่ือง

สขุภาพ ร่างกายไม่ค่อยสบาย ปวดเม่ือยตามร่างกาย โรคร้ายในร่างกาย 

โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคโลหิต เร่ืองไขมันในร่างกายครับ ด่ืมซะ

ด้วยนํา้ผลไม้อินทรา ติดต่อกบักุ้ง สธิุราช วงศ์เทวญัหลงัเวทีการแสดงครับ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 
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จากข้อความเป็นบทพูดประกาศแนะนํานักแสดงท่ีมรกต วงศ์

เทวญั โฆษกประจําคณะใช้พดูประกาศแนะนํานักแสดงตวัเด็ก และบทประกาศ

เชิญชวน เพ่ือโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ ชมสนใจซือ้สินค้าของหัวหน้าคณะ ใน

เหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง เร่ืองบ่วงร้ายพ่ายรัก 

 

ตวัอย่างท่ี 3 

โฆษก  : หมดเวลาแล้ว โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับ ขอบคุณท่านผู้ ชมผู้ มี

เกียรติที่เคารพทกุท่านนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาดูการแสดงครับ...

ขอให้เดินทางโดยสวสัดิภาพ โอกาสหน้าพบกนัใหม่นะครับ 

    (เหตกุารณ์สือ่สารปิดการแสดง: รอยรักรอยร้าว) 

 

จากข้อความเป็นบทพดูประกาศปิดการแสดงท่ีมรกต วงศ์เทวญั 

โฆษกประจําคณะใช้พดูประกาศเพ่ือแจ้งให้ผู้ชมทราบวา่ การแสดงลิเกจบลงแล้ว

ในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลาโรง เร่ืองรอยรักรอยร้าว 

 

2.1.2 บทประกาศจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า บทประกาศจาก
เหตกุารณ์เฉพาะหน้า คือ บทประกาศท่ีมีผู้หนึ่งผู้ใด เช่น เจ้าภาพ ผู้ชมในท้องถ่ิน 

หรือหวัหน้าคณะ นํามาให้ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกพดู เพ่ือแจ้งเร่ืองราวตา่งๆ 

ให้ผู้ ท่ีอยู่ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกทราบทัว่กนั ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า 

บทท่ีผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้พดูประกาศจากเหตกุารณ์เฉพาะหน้า ได้แก่ 

บทประกาศตามหาคน บทประกาศนัดหมาย บทประกาศขอให้เล่ือนรถ หรือบท

ประกาศแจ้งของหาย เป็นต้น ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

โฆษก  : น้องมาริสาและก็น้องกรรณิการ์ครับ คุณพ่อมารับแล้ว รถจอดอยู่ถนน

ด้านหน้าเวทีนะฮะ ไปที่พ่อด่วนนะครับ น้องมาริสา และน้องกรรณิการ์

ครับ คณุพ่ออยู่ที่ด้านหน้าเวที รถจอดที่ถนนข้างๆ ห้องนํา้ 

    (เหตกุารณ์สือ่สารเร่ิมฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 
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จากข้อความเป็นบทพูดประกาศนัดหมายท่ีมรกต วงศ์เทวัญ 

โฆษกประจําคณะใช้พดูเพ่ือแจ้งให้ผู้ชมคือ น้องมาริสา และน้องกรรณิการ์ทราบ

ว่า ผู้ปกครองมารับกลับบ้านแล้ว ให้ไปยังสถานท่ีนัดหมายด้วย ในเหตุการณ์

ส่ือสารฉากกลา่ว เร่ืองหนึ่งในดวงใจ 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

โฆษก  : ขอเชิญดาวตลกสายชล รุ่งเรือง ส้มแป้น วงศ์เทวัญ เอ่อ ไปรับรางวัลที่

เรือจกัรีนฤเบศวร์...น้องเบียร์ไปที่ต้นไม้ พบพ่อแม่ที่หน้าเวทีการแสดงด้วย 

น้องเบียร์ พบพ่อแม่ที่ต้นไม้หน้าเวทีด้วย... เอ่อ มหาจํา้นะครับ มาหลัง

เวทีหน่อยครับ 

    (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 

 

จากข้อความเป็นบทพูดประกาศนัดหมายท่ีมรกต วงศ์เทวัญ 

โฆษกประจําคณะใช้พดูเพ่ือแจ้งให้นกัแสดงตวัตลก สายชล รุ่งเรือง ส้มแป้น วงศ์

เทวญัไปรับรางวลั และแจ้งให้ผู้ชมคือ น้องเบียร์ และมหาจํา้ไปยังสถานท่ีนัด

หมาย เพราะมีผู้ต้องการพบ ในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากกลา่ว เร่ืองรักซ่อนแค้น 

 

ตวัอย่างท่ี 3 

โฆษก  : เจ้าของรถ บม 9969 ชลบรีุ ช่วยไปขยบัรถด้วยนะครับ บม 9969 ชลบรีุ

ไปขยบัรถด้วยครับ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

จากข้อความเป็นบทพดูประกาศขอให้เล่ือนรถท่ีมรกต วงศ์เทวญั 

โฆษกประจําคณะใช้พดูเพ่ือแจ้งให้เจ้าของรถหมายเลขทะเบียน บม 9969 ชลบุรี 

ทราบวา่ ต้องไปเลื่อนรถของตน ในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากกล่าว เร่ืองบ่วงร้ายพ่าย

รัก 

 

บทประกาศในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก เป็นบทพูดท่ีเกิดขึน้ได้

ทนัทีตลอดทัง้สถานการณ์ส่ือสาร กลา่วคือ หากหวัหน้าคณะ เจ้าภาพ หรือผู้ชมท่านหนึ่ง

ท่านใด มีเร่ืองท่ีต้องการให้ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกช่วยพดูประกาศให้ ทัง้บทท่ีเตรียม
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มาล่วงหน้า และบทประกาศจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็สามารถมาแจ้งท่ีโฆษก หรือ

นกัแสดงให้ประกาศได้ทันที ไม่ต้องรอให้นักแสดงกลบัเข้าไปหลงัเวที เม่ือแสดงจบฉาก 

หรือจบเร่ือง 

 

2.2 บทดําเนินเร่ือง บทดําเนินเร่ือง คือ ถ้อยคํา หรือข้อความท่ีผู้ ร่วม

เหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้พดูเพ่ือบรรยาย บอกเลา่ เท้าความ หรือเจรจาโต้ตอบกัน ขณะ

แสดงลิเกในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตา่งๆ เร่ืองท่ีพดูจะมีเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีแสดงหรือไมก่็

ได้ ขึน้อยู่กบันกัแสดงเป็นสําคญั บทดําเนินเร่ืองแบ่งได้ 4 แบบ คือ บทบอกเลา่ บทสนทนา 

บทบรรยายประกอบ และบทเสริมแทรก ดงันี ้   

 

2.2.1 บทบอกเล่า บทบอกเล่า คือ ถ้อยคํา หรือข้อความท่ี

นักแสดงคนใดคนหนึ่งใช้พูดเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราว ความเป็นมา หรืออารมณ์

ความรู้สึกของตัวละครตามบทบาทท่ีตนแสดงให้ผู้ ชม หรือนักแสดงท่ีแสดง

ร่วมกนัในฉากนัน้ๆ ฟัง  

ตวัอย่างบทบอกเลา่ท่ีนกัแสดงใช้ดําเนินเร่ืองในการแสดงลิเก มี

ดงันี ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

ศรีสมบัติ : โธ่เอ๊ย ดสู ิน่าสงสารองค์หญิง ต้องแต่งงาน ทําไงไม่ได้แล้ว เวรกรรม เรา

ส ิไม่มีใครมาแย่งเลย ไฟใกล้จะมอดอยู่แล้ว หวัหงอกแล้ว 

    (เหตกุารณ์สือ่สารเร่ิมฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

จากข้อความเป็นบทพูดดําเนินเร่ืองของตวัละคร ศรีสมบัติ เพ่ือ

ใช้บอกเลา่ความรู้สกึของตนให้ผู้ชมทราบวา่ ตนรู้สึกสงสาร และเห็นใจองค์หญิง

เรืองรองท่ีจําใจต้องแตง่งานทัง้ท่ีไมไ่ด้รัก ในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากกล่าว เร่ืองหนึ่ง

ในดวงใจ 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

มารุต  : ...วลัลภ ในอดีตพ่อกบัโมซานนัน้สู้รบกนัมาหลายครัง้หลายหน เอาชนะ

กนัไม่ได้เพราะทําเลของมันน่ะดีกว่า ครัง้สดุท้ายนีม้ันแพ้พ่อ พ่อต้องเอา

   ส
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ชีวิตหรือไม่ก็จับมันเอามาเข้าคุกให้ได้ พ่อตัดสินใจบุกมันขึน้ไปบนดอย 

มนัไปจบัผู้หญิงลกูอ่อนคนหนึ่ง ลกูกําลงัแบเบาะเป็นตัวประกัน  พ่อก็ไม่

กล้าที่จะเข้าไปจบัตวัมนั เพราะกลวัมันจะทําร้ายผู้หญิงและเด็ก แต่หญิง

คนนัน้ชาวกะเหร่ียงบอกพ่อว่า ไม่ต้องกลวั เพราะเค้าและเด็กคนนัน้คือ

ลกูและเมียของมนั มนัไม่กล้าทําอะไร ผลสดุท้ายพ่อก็เข้าชาร์ตหวังจะจับ

ตัวมัน มันผลักผู้หญิงคนนัน้น่ะเข้ามาโดนคมดาบของพ่อ ก่อนนางจะ

สิน้ใจตาย เอ่ยปากฝากเด็กคนนัน้ไว้ให้พ่อได้เลีย้งดู พ่อไม่เคยฆ่าผู้หญิง 

พ่อรู้สกึมีความผิดมาก มนัเป็นบาป พ่อตัดสินใจรับฝาก และก็เอาเด็กคน

นัน้มาเลีย้งไว้ในบ้าน และรัก รักเขาเหมือนกบัสายเลอืดของพ่อ...วัลลภ นี่

คือความจริงลกู ความจริงที่พ่อไม่อยากจะเปิดเผย เจ้าคือลกูของโมซาน 

พ่อจะยอมให้เจ้า ไปฆ่าพ่อของเจ้าไม่ได้   

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: รักซ่อนแค้น) 

 

จากข้อความเป็นบทพูดดําเนินเร่ืองของตวัละคร มารุต เพ่ือใช้

บอกเลา่เร่ืองราวให้ตวัละคร วลัลภ ทราบเหตผุลท่ีถกูตนห้าม ไม่ให้ฆ่าโจรโมซาน

ตามคําสัง่ของเจ้าเมืองวา่เป็นเพราะ ความจริงแล้ว โมซานเป็นพ่อแท้ๆ ของวลัลภ 

ในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากทะเลาะ เร่ืองรักซ่อนแค้น 

 

ตวัอย่างท่ี 3 

เพชร  : มงึรู้มัย้ กเูนี่ยมีพ่อเลีย้ง พ่อเลีย้งกช่ืูอไอ้หาญณรงค์ พ่อเลีย้งกูใจร้าย กูนี่ 

กูนี่ รู้เ ร่ืองมาตัง้แต่เด็ก กูจําความได้ เพราะไอ้พ่อเลีย้งเนี่ย มันทําให้

ครอบครัวกแูตก ครอบครัวนี่ วายป่วงไปหมด เพราะว่าไอ้พ่อเลีย้ง กูก็เลย

เก็บความชํา้อกชํา้ใจไว้คนเดียว น้องกูไอ้ยอด มันก็ยังตัวเล็กๆ มันก็ยังจํา

ความไม่ได้ มีกนูี่แหละจําความได้ ทกุวนันี ้กอูยากจะบอกให้น้องกูมันรับรู้ 

แต่น้องกมูนัไม่ยอมรับ กูก็เลยเก็บความชํา้อกชํา้ใจไว้ ไม่รู้จะระบายออก

ทางไหน ก็เลยต้องกินเหล้า กินให้มนัเมา มนัจะได้ลมื 
กล้วยไข่  : เออ เออ 

ห้อย  : โธ่เอ๊ย ไม่เป็นไรหรอก 

 (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

จากข้อความเป็นบทพูดดําเนินเร่ืองของตัวละคร เพชร เพ่ือใช้

บอกเลา่เร่ืองราวของตนให้ตวัละคร กล้วยไข ่และห้อย ทราบเร่ืองราวในอดีตของ

   ส
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ครอบครัวตน และบอกสาเหตท่ีุตนกลายเป็นคนติดเหล้า ในเหตกุารณ์ส่ือสารฉาก

กลา่ว เร่ืองบ่วงร้ายพ่ายรัก 

 

2.2.2 บทสนทนา  บทสนทนา คือ ถ้อยคํา หรือข้อความท่ี

นกัแสดงใช้พดู เจรจาโต้ตอบกนัตามบทของเร่ืองท่ีแสดง บทท่ีใช้พูดสนทนาอาจ

เป็นการทกัทาย ถามตอบ ปรึกษาหารือ เกีย้วพาราสี สัง่สอน หรือทะเลาะ เป็น

ต้น ขนาดของบทสนทนาจะสัน้ หรือยาวนัน้ขึน้อยู่กับเนือ้หาของเหตกุารณ์ และ

จํานวนนกัแสดงท่ีร่วมแสดงในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงฉากนัน้ๆ  

ตวัอย่างบทสนทนาท่ีนกัแสดงใช้ดําเนินเร่ืองในการแสดงลิเก มี

ดงันี ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

เมืองเริง  : พ่อๆ พ่อจ๋า พ่ออย่าเพิ่งไปนะพ่อ   

โมซาน  : ใครเป็นพ่อเอ็ง? 

เมืองเริง  : พ่อเป็นพ่อของข้า 

โมซาน  : รู้ได้ยงัไงน่ะ? 

เมืองเริง  : ข้าช่ือว่าเมืองเริง ข้าอยู่ในบ้านอุปราชมารุต อุปราชมารุตก็เคยพูดบอก

ว่าข้าเป็นลกูเสอืลกูโจร  

โมซาน  : อปุราชมารุตพดูอย่างนัน้เลยหรอ? 

เมืองเริง  : ใช่ เขาไม่ได้รักข้า 

โมซาน  : ลกูพ่อ   

เมืองเริง  : พ่อ 

โมซาน  : ลกูพ่อจริงๆ ด้วย ลกูพ่อ พ่อตามหาเจ้าสบิกว่าปีแล้ว 

เมืองเริง  : พ่อ 

 (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 

 

จากข้อความเป็นบทพดูสนทนาระหวา่งตวัละครเมืองเริง และโม

ซาน เพ่ือดําเนินเร่ืองตามบทท่ีวา่ เมืองเริงว่ิงตามโมซานมา เพ่ือจะบอกว่าตนคือ

ลกูท่ีมารุตเก็บมาเลีย้ง เป็นลกูแท้ๆ ของโมซาน ในเหตุการณ์ส่ือสารฉากกล่าว 

เร่ืองรักซ่อนแค้น 
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ตวัอย่างท่ี 2 

รัตนา  : เสด็จพี่เพคะ 
กาวินทร์  : ศรีรัตนา เป็นยังไงกันบ้าง? พี่ดีใจจังเลยได้เจอเจ้า มากันพร้อมหน้า

พร้อมตา 

ศรีประภา : เสด็จพี่เพคะ 

กาวินทร์  : แล้วทําไม มาอยู่ที่นี่ได้ยงัไง? 

ศรีประภา : บดัเด๋ียวนี ้ในเมืองของเราเกิดเร่ืองวุ่นวายขึน้แล้วเพคะ 

กาวินทร์  : มีอะไรหรอ? 

รัตนา  : เสด็จแม่ คบชู้กบัทหารที่ช่ือว่าไตรรงค์   

กาวินทร์  : ฮะ?  

รัตนา  : วางแผนฆ่าเสด็จพ่อแล้วเพคะ 

กาวินทร์  : จริงเหรอเนี่ย?  

รัตนา  : เพคะ เสด็จพี่ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: ธิดามหากาฬ) 

 

จากข้อความเป็นบทพดูสนทนาระหวา่งตวัละคร องค์หญิงกาวินทร์ 

กบัองค์หญิงรัตนา และองค์หญิงศรีประภา เพ่ือทกัทายหลงัจากท่ีไมไ่ด้พบกนันาน 

และดําเนินเร่ืองเจรจาโต้ตอบกันตามบทท่ีว่า องค์หญิงทัง้ 2 คน มาแจ้งข่าวท่ี 

เสดจ็พ่อของตนถกูเสดจ็แม ่และไตรรงค ์ชายชู้  ลอบปลงพระชนม์ เพ่ือให้องค์หญิง

กาวินทร์รีบเสดจ็กลบัไปจดัการ ในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากกลา่ว เร่ืองธิดามหากาฬ 

 

2.2.3 บทบรรยายประกอบ บทบรรยายประกอบ คือ ถ้อยคํา 

หรือข้อความท่ีโฆษกใช้พดูเลา่เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์ของเร่ืองท่ีกําลงัแสดง

ขณะนัน้แบบสรุปย่อให้ผู้ชมฟัง มกัพดูขณะนกัแสดงกลบัเข้าไปด้านหลงัเวที เพ่ือ

เปล่ียนฉากแสดง การพดูบทบรรยายประกอบเป็นการช่วยอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจ

เร่ืองราวท่ีจะแสดงตอ่ไปมากขึน้ และไมป่ลอ่ยให้เวทีการแสดงเงียบนานไปด้วย 

ตวัอย่างบทบรรยายประกอบท่ีโฆษกใช้พูดเพ่ือดําเนินเร่ืองใน

การแสดงลิเก มีดงันี ้
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โฆษก  : เหมือนสายฟ้าฟาดกับครอบครัวของออกหลวงเสมอใจราช เม่ือเป็น

คําสั่งขององค์กฤษฎาฟ้าลั่นให้ออกหลวงเสมอใจราชนัน้ นําน้องของ

ตวัเองนัน้ นําน้องของเขาไปประหารชีวิต 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รอยรักรอยร้าว) 

 

โฆษก ความคิดชัว่วูบของเจ้าเพชร เพื่อต้องการอยากจะได้เงินมาซือ้เหล้าที่เขา

ต้องการอยากกระหายจะกินเหลอืเกิน มองเห็นขนุรุ่งเดินผ่านหน้า คว้าเอา

ดาบเข้าหมายจะจีชิ้งเงิน...นวลจันทร์ได้ยินข่าวว่าเจ้าเพชรจะบวชให้ 

อาการป่วยไข้ทัง้หลายก็มลายไปสิน้ เดินทางไปหาญณรงค์ เพื่อขอให้

หาญณรงค์นัน้ บวชให้กับเจ้าเพชร...ไอ้เพชรพลาดท่า ถูกหาญณรงค์ฟัน

เข้าอย่างแรง เมื่อปลอมตัวแล้วผ้าโพกหัวหลดุเพราะหาญณรงค์ ช่าง

น่าสงสารเจ้าเพชรซะเหลอืเกิน 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

2.2.4 บทเสริมแทรก บทเสริมแทรก คือ ถ้อยคํา หรือข้อความ

ท่ีนักแสดงใช้พูดโต้ตอบระหว่างนักแสดงด้วยกัน เพ่ือเล่า หรือแสดงความเห็น

เก่ียวกบัเร่ืองทัว่ๆ ไป หรือใช้พดูส่ือสารกบัผู้ชมโดยตรง ในฐานะท่ีเป็นตนเองไมใ่ช่

ตวัละครตามเร่ืองท่ีแสดง เร่ืองท่ีพดูเสริมแทรก มกัเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้บริเวณหน้า

เวทีแสดง เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ใช่ส่ิงท่ีนักแสดงเตรียมมาใช้แสดง บท

เสริมแทรกท่ีพบในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก ได้แก่ บทพูดทักทาย บทพูด

ขอบคณุ หรือบทพดูล้อเลียนสมาชิกของคณะลิเก และผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายผู้ชม 

เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ชมขบขนั หรือใช้เป็นบทดําเนินเร่ืองสําหรับแสดงคัน่เวลา ใน

เหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก เพ่ือให้นกัแสดงท่ีร่วมแสดงในฉากเดียวกัน มีเวลารับ

รางวลัจากผู้ชมได้อย่างเตม็ท่ี 

ตวัอย่างบทเสริมแทรกท่ีนกัแสดงใช้ดําเนินเร่ืองในการแสดงลิเก 

มีดงันี ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

เมืองเริง  : นี่ ดสูรีิบแต่งตวัเนี่ย แต่งกนัแทบไม่ทนัเลย 

วัลลภ  : ก็นกึว่าจะร้องอีก 

เมืองเริง  : เพิ่งร้องเพลงเสร็จเม่ือก๊ีเนี่ย 

   ส
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โสเภณี  : ก็ร้องเพลงป๊ับ เลน่ลเิกปุ๊ บเลย ไม่บอก ผมเป็นพระเอกให้ก่อนก็ได้ 

เมืองเริง : เนี่ยๆ รู้เปลา่น่ะ เม่ือก๊ีเนี่ย ร้องเพลงคนสดุท้ายด้วย พอร้องเพลงเสร็จปุ๊ บ

นะ หนูก็เข้าไปแต่งตัวข้างใน รีบเอา เอา ดินสอป้ายๆ แตะนู่นแตะนี่นิด

หน่อย ดีนะ อาศยัว่าเป็นคนหน้าตาดีอ่ะ มนัเลยออกมาดหูลอ่ 

   (เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รักซ่อนแค้น) 

 

 จากข้อความเป็นบทพดูดําเนินเร่ืองของเมืองเรือง ท่ีสนทนากับ

วลัลภ (เสกสรร วงศ์เทวญั) และโสเภณี (สายชล รุ่งเรือง) ในฐานะท่ีตนเป็นสธิุราช 

วงศ์เทวญั สงัเกตได้จากเร่ืองท่ีนํามาใช้พูดว่า แม้ตนจะเป็นผู้แสดงการร้องเพลง

เป็นลําดบัสดุท้ายในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงคอนเสิร์ต ทําให้มีเวลาแต่งหน้า 

แตง่ตวัจํากดักวา่นกัแสดงคนอ่ืน แตเ่พราะความท่ีมีรูปร่างหน้าตาดีอยู่แล้ว จึงไม่

ต้องใช้เวลาแตง่ตวัมากก็ดดูีได้นัน้ เป็นเร่ืองเลา่เสริมแทรกของสธิุราชท่ีเจตนาพูด

ชมตวัเอง เพ่ือให้ผู้ชมขบขนั ในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก เร่ืองรักซ่อนแค้น 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

ลูกตัม้  : วนันีน้ะครับ วนันี ้โห  

วิชาญ  : คนเยอะโนะ? 

ลูกตัม้  : เยอะมาก 

วิชาญ  : เยอะมาก เม่ืองานที่แล้วนี่ 

ลูกตัม้  : เป็นไง? 

วิชาญ  : ไปเลน่ เจ้าภาพหาไป พอออกฉากแรกเท่านัน้แหละ ฝนตกเละ   

ลูกตัม้  : ฝนตกเลย แล้ว? 

วิชาญ  : สงสารคนด ูลเิกก็เลน่ไม่ได้   

ลูกตัม้  : ใช่ครับ 

วิชาญ  : ไม่อะไรหรอก สงสารเจ้าภาพน่ะส ิ

ลูกตัม้  : ใช่ ถกูต้องเลยพี่ 

วิชาญ  : แล้วลเิกก็ไม่ได้ดใูช่มัย้ละ่? เจ้าภาพอ่ะ แล้ว แล้วต้องจ่ายเงินเต็มน่ะ   

ลูกตัม้  : เออใช่ ใช่ 

วิชาญ  : เออ แล้ววนันีเ้ป็นไงถงึโลง่จงัวะเนี่ย? 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ) 
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 จากข้อความเป็นบทพดูดําเนินเร่ืองของวิชาญ (วิชาญ รุ่งเรือง) 

ท่ีสนทนากบัลกูตัม้ (ลกูตัม้ วงศ์เทวญั) ในฐานะท่ีเป็นตนเอง คือเป็นนักแสดงตวั

ตลก สงัเกตได้จากเร่ืองท่ีนํามาใช้พูดเล่าเสริมแทรกว่า การจัดงานแสดงลิเกใน

วนันี ้มีผู้มาชมการแสดงของคณะจํานวนมากเหมือนเม่ือคราวท่ีจดัแสดงท่ีจงัหวดั

เพชรบรีุ แตค่รัง้นัน้ฝนตกหนกั คณะลิเกจึงต้องยตุิการแสดง ตนรู้สึกสงสารผู้ชมท่ี

ไมไ่ด้ชมการแสดง และสงสารเจ้าภาพท่ีต้องจ่ายค่าว่าจ้างเต็มราคา ทัง้ท่ีพวกตน

ไมไ่ด้แสดงลิเกจนจบเร่ือง แล้วก็ตัง้ข้อสงัเกตให้ผู้ชมขบขนัวา่ ทําไมวนันีท้้องฟ้าถึง

ได้ปลอดโปร่ง ไมมี่ว่ีแววว่าฝนจะตกเลย ในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก เร่ืองธิดา

มหากาฬ 

 

จากการวิเคราะห์บทดําเนินเร่ืองในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก พบว่า บทท่ี

นักแสดงใช้พูดดําเนินเร่ืองขณะแสดงลิเกนัน้ ไม่ได้เป็นบทพูดท่ีเกิดขึน้เด่ียวๆ แบบใดแบบหนึ่ง

โดยเฉพาะ แตส่ามารถเกิดสลบักนัได้ทัง้ 4 แบบ ทัง้นีเ้พราะนักแสดงลิเกมกัจะแสดง หรือส่ือสาร

กับผู้ ชมโดยการสลับบทบาทของตนไปมาระหว่างการเป็นตัวละครกับเป็นตัวเองตลอดทัง้

สถานการณ์ ซึ่งถือเป็นลกัษณะพิเศษของการส่ือสารในการแสดงลิเก บทท่ีนักแสดงใช้พูดขณะ

แสดงจึงเกิดปนกันไป กล่าวคือ ระหว่างท่ีนักแสดงกําลังพูดบอกเล่าเ ร่ืองราว หรืออารมณ์

ความรู้สกึของตวัละคร หากมีเหตกุารณ์เฉพาะหน้าเกิดขึน้ เช่น มีผู้ชมมอบรางวลัให้ หรือต้องการ

อยากจะได้รางวลัจากผู้ชม ก็สามารถพดูขอบคณุผู้ชม หรือพดูร้องขอรางวลัเป็นบทเสริมแทรกบท

บอกเลา่นัน้ได้ เม่ือพดูเสริมแทรกจบก็แสดงเร่ืองตอ่ได้ทนัที โดยท่ีผู้ชมไมถื่อสา และดลิูเกรู้เร่ืองแม้

นกัแสดงจะไมไ่ด้แสดงลิเกตามบทอย่างตอ่เน่ือง ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

มาเรียม  : ฉันเองมีช่ือว่ามาเรียม ทุกวันเนีย้ก็มีความสขุดีอยู่หรอก แต่เสียอย่าง

เดียวอ่ะ พี่มารุตน่ะไปทํางานราชการในเมืองทีไร นานเหลือเกินกว่าจะ

กลบับ้าน ขอบคณุมากค่ะ มาไกลกันเหลือเกินนะคะวันนี ้ขอบคุณพี่สาว

จากกรุงเทพด้วยค่ะ ขอบคุณ คุณแม่ปุ๊ กนะคะ ขอบคุณค่ะ ตอนเนีย้ฉันก็

เลีย้งลกูอ่อนอยู่บ้าน ดูสิ จะไม่ให้ฉันคิดได้ยังไงล่ะ มันก็น่าแปลกใจอยู่ 

ป่านนีแ้ล้ว ไม่กลบับ้านสกัที หรือว่าไปมีเลก็มีน้อยที่ไหนก็ไม่รู้ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รักซ่อนแค้น) 
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จากข้อความเป็นบทพูดดําเนินเร่ืองในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง เร่ืองรักซ่อน

แค้นของนกัแสดง ศรีนวล รุ่งเรือง ท่ีรับบทแสดงเป็นตวัละครช่ือ มาเรียม บทพูดดําเนินเร่ืองนี ้เป็น

บทบอกเลา่เร่ืองราว และอารมณ์ความรู้สกึของตนในฐานะตวัละคร สลบักบับทพดูเสริมแทรก เพ่ือ

ขอบคณุ และทกัทายผู้ชมท่ีมอบรางวลัให้ตนในฐานะท่ีเป็นตนเอง เม่ือพดูบทเสริมแทรกจบก็สลบั

กลับมาพูดบทบอกเล่าในฐานะท่ีเป็นตัวละครอีกครัง้ สังเกตได้จากการเลือกใช้ถ้อยคําของ

นกัแสดง และเนือ้หาของเร่ืองท่ีพดู 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

ยอด  : หนเูอง ช่ือยอด  

เพชร  : หนเูอง ช่ือเพชร  

ยอด  : หนมีูพ่อ ช่ือว่าพ่อขนุรุ่ง มีแม่ ช่ือแม่นวลจนัทร์  

เพชร  : พดูถงึ แม่ก็มาพอดีเลย 

ยอด  : แม่ แม่ หวดัดีจ้ะแม่ 

นวลจนัทร์ : ไหว้พระเถอะลกู ตอนเนีย้ ลงมานี่เถอะลกู ตอนนีพ้่อของเจ้า ไปรับ

รางวลักนัลกูเร็ว กราบขอบพระคณุในความเมตตา 

โฆษก : ขอบคณุมาลยันํา้ใจที่มอบให้โจ เสียงแจ๋วนะฮะ แล้วก็น้องแอนดริว ปิย

วงศ์ วงศ์เทวญันะครับ 

นวลจนัทร์ : โถ ลกูของแม่ ตอนนี ้ฟังไว้นะลกูรัก ลกูต้องเป็นเด็กดี ตามแบบของพ่อ

เจ้านะลกูนะ 

ยอด  : จ้ะแม่ 

เพชร  : จ้ะแม่ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

  

จากข้อความเป็นบทพดูดําเนินเร่ืองในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง เร่ืองบ่วงร้าย

พ่ายรักของนกัแสดง รัตนาพร รุ่งเรือง ท่ีรับบทแสดงเป็นตวัละครช่ือ นวลจนัทร์ กบันกัแสดงตวัเด็ก 

2 คน คือ ปิยะวงศ์ วงศ์เทวญั รับบทแสดงเป็น ยอด โจ เสียงแจ๋ว รับบทแสดงเป็น เพชร และมรกต 

วงศ์เทวญั โฆษกประจําคณะ บทพดูดําเนินเร่ืองนี ้เป็นบทสนทนาแนะนําตวั และทักทายตวัละคร

ด้วยกนัเองตามเร่ือง สลบักบับทพดูเสริมแทรก เพ่ือบอกให้นกัแสดงเดก็ไปรับรางวลัจากผู้ชม และ

พดูขอบคณุผู้ชมท่ีมอบรางวลัให้ในฐานะท่ีเป็นตนเอง คือนกัแสดงลิเก และโฆษกประจําคณะ เม่ือ

พดูบทเสริมแทรกขอบคณุจบ รัตนาพรก็สลบับทบาทกลบัมาพดูบทสนทนาในฐานะท่ีเป็นตวัละคร

ช่ือ นวลจนัทร์อีกครัง้ สงัเกตได้จากการเลือกใช้ถ้อยคําของนกัแสดง และเนือ้หาของเร่ืองท่ีพดู 
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4.1.2 อวัจนภาษา  
จากการวิเคราะห์ข้อมูล  พบอวัจนภาษาท่ีใช้ในการแสดงลิเกหลายแบบ  เช่น 

เสียงดนตรี เสียงหวัเราะ เสียงปรบมือ การโบกมือ การไหว้ ความเงียบ การแสดงออกทางสีหน้า 

ท่าทาง ท่ารํา การแต่งหน้า การเดินเข้า-ออกเวที และการมอบ-รับรางวลั เป็นต้น งานวิจัยนีจ้ะ

ศึกษาเฉพาะภาษาท่าทางอย่างละเอียดของนักแสดงเฉพาะในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงเพ่ือ

พิสูจน์สมมติฐานข้อท่ี 3 ท่ีว่า “รูปแบบการส่ือสารในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงใช้วัจนภาษา

และอวจันภาษาท่ีสอดคล้องกนั” อวจันภาษาท่ีพบในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงมี 2 แบบ คือ ท่า

รํา และสีหน้า-ท่าทาง มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

1. ท่ารํา 
ท่ารํา หรือการรํา หมายถึง การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวร่างกาย แบบมีจงัหวะลีลา 

สอดคล้องกบัอารมณ์ คําร้อง และจังหวะดนตรี4 จนเกิดเป็นท่วงท่าสวยงาม ท่ารําส่วนใหญ่จะมี

ความหมายตามบทร้อง แตบ่างท่า อาจจะไม่มีความหมายก็ได้ เพราะบางครัง้นักแสดงจะรําเพ่ือ

แสดงความอ่อนช้อย สวยงามเท่านัน้ จากการวิเคราะห์พบว่า นักแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ 

วงศ์เทวญั ใช้ท่ารําเป็นอวจันภาษาประกอบการแสดง มากกวา่ท่ีจะมุง่ใช้ส่ือสารกบัผู้ชม เพราะลิเก

เป็นการแสดงท่ีเน้นส่ือสารกับผู้ชมด้วยการร้อง และพูดมากกว่า แต่ถึงแม้การรําจะไม่ได้เป็น     

การแสดงหลกัของการแสดงลิเกเหมือนการร้อง และการพูด แต่ก็เป็นขนบสําคญัท่ีจะขาดไม่ได้ 

เพราะถ้าไมมี่การรําก็จะถือวา่การแสดงนัน้ ไมใ่ช่การแสดงลิเกท่ีสมบรูณ์ ท่ารําท่ีนกัแสดงลิเกคณะ

ทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั ใช้ประกอบการแสดงนัน้ แบ่งได้ 3 แบบ คือ การรําออกรําเข้า การรําใช้

บท และการรําประกอบเร่ือง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 

1.1 การรําออกรําเข้า การรําออกรําเข้า คือ การรําออกจากเวที และรํา

เข้าหลงัเวทีของนักแสดง การรําออกรําเข้าจะเกิดในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรงเท่านัน้ 

และบางครัง้พบวา่ นกัแสดงจะใช้การรําออกเท่านัน้ ไมมี่การรําเข้า ส่วนเหตกุารณ์ส่ือสาร

การแสดงฉากอ่ืนๆ นกัแสดงจะใช้วิธีเดินออกและเดินเข้าหลงัเวที ไมนิ่ยมการรําออกรําเข้า 

นกัแสดงท่ีจะรําออกรําเข้า คือ นกัแสดงพระเอก นางเอก ตวัโกง ตวัเด็ก และตวัตลกตาม

                                                             
4 สุกัญญา  สมไพบูลย์ ,  “สัญนิยมในส่ือสารการแสดง “ลิเก” ยุคโลกาภิวัฒน์” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาวาทวิทยาและส่ือสารการแสดง บัณฑิตวิทยาลัย 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543),138. 
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พระเอก-นางเอก นกัแสดงพระเอก นางเอก ตวัโกง และตวัเด็กจะแสดงการรําออกรําเข้า

ด้วยท่ารําปกติ ส่วนนักแสดงตวัตลกตามพระเอก-นางเอก จะใช้การรําออกรําเข้าด้วย

ท่าทางตลกขบขนั เพ่ือเรียกเสียงหวัเราะจากผู้ชม สว่นนกัแสดงท่ีรับบทอ่ืนไม่นิยมรําออก

รําเข้า ตวัอย่างการรําออกรําเข้าของนกัแสดงนางเอก และนกัแสดงตวัตลกตามนางเอก มี

ดงัภาพท่ี 25 

 

 
   การรําออก    การรําเข้า 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รักซ่อนแค้น) 

ภาพท่ี 25 แสดงภาพการรําออกรําเข้าของนางเอกวิรดา วงศ์เทวญั และตวัตลกศรีสมบตัิ รุ่งเรือง 

 

1.2 การรําใช้บท การรําใช้บท คือ การรําท่ีใช้ท่าทางแสดงอารมณ์

ความรู้สกึของตวัละคร หรือใช้บอกทิศทางเพ่ือส่ือความหมายให้เข้าใจย่ิงขึน้5 จากข้อมลู

พบว่า นักแสดงจะใช้การรําใช้บทเป็นท่าทางแสดงประกอบบทร้อง บทพูด หรือใช้เพ่ือ

แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องใช้ประกอบบทร้อง หรือบท

พดูก็ได้ ท่ารําใช้บทเป็นท่ารําท่ีใช้มือแสดงท่าทางเป็นหลกั มีท่ารําท่ีเป็นท่าพืน้ฐาน 12 ท่า 

ได้แก่ ท่ารัก ท่าโศก ท่าโอด ท่าชี ้ท่าฟาดนิว้ ท่ามา ท่าไป ท่าตาย ท่าคู่ครอง ท่าช่วยเหลือ 

ท่าเคือง และท่าโกรธ  จากการสัมภาษณ์นักแสดงพบว่า นักแสดงท่ีจะรําใช้บท คือ 

นักแสดงท่ีได้รับบทสําคญั เช่น พระเอก นางเอก หรือตัวโกง และจะรําใช้บทประกอบ

อารมณ์ความรู้สึกของตัวละครตามความเหมาะสมจนจบเร่ือง นักแสดงแต่ละคนจะ

เลือกใช้ท่ารําท่ีสอดคล้องกับเนือ้หาของเร่ืองเป็นหลกั อาจเป็นท่าพืน้ฐาน ท่าท่ีปรับจาก 

                                                             
5 เร่ืองเดียวกนั, 140. 
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ท่ารําพืน้ฐาน หรือใช้ท่าทางอ่ืนๆ ก็ได้ เช่น ท่าเขินอาย ท่าดีใจ ท่าเสียใจ หรือท่าไป ท่ามา 

ท่าใกล้ ท่าไกล ท่าเจ็บ ท่าตาย เป็นต้น6  

จากการวิเคราะห์พบวา่ การแสดงรําใช้บทในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดง

ลิเกนัน้ มกัเป็นการแสดงท่ีใช้อวจันภาษา คือ ท่าทางประกอบการแสดงกิริยาอาการ และ

อารมณ์ความรู้สกึตา่งๆ ของตวัละครอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับวจันภาษา คือ บทร้อง 

และบทพดูในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงฉากนัน้ๆ เสมอ ดงัภาพตวัอย่างการแสดง ท่ารํา

ใช้บทประกอบการแสดงของนกัแสดง ตอ่ไปนี ้

 

ตวัอย่างการแสดงท่ารําใช้บทประกอบการแสดงในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากเกีย้ว 

 

รุ่งนิรันดร์ : แก้วตาดวงใจ ขวญัใจสดุทีรั่กของพี ่ค่อยพูดจาพาที ขวญัฤดีโอ้ดวงสมร 
พีข่อวอนฝากใจใฝ่หา เจ้าจงเมตตา อย่าโกรธเคืองเร่ืองใด มอบรักมอบ
ภกัดีให้ ขอฝากหวัใจแนบไวใ้นทรวงดวงฤดี ขอนอ้งอย่าแคลงแหนงหน่าย 

โปรดจงเห็นใจพีนี่ ้ถึงจะตายพี่ขอสมคัร พี่ขอรักเธอคนดี จะอยู่เคียงน้อง 
ประคองสวาท ไม่แรมนิราศ ไม่คลาดสกัครา แม้นลมไม่ให้ กล้ํากรายตวั
เจ้า (ช.แสดงท่าโอ้โลม และโอบประคอง ญ.แสดงท่าเขินอาย: ภาพบน

ซ้าย-ขวา) 
พรรณราย : พีจ่งเฝ้าเท่าดวงชีวา (ช. และ ญ. แสดงท่าช่วยเหลอื: ภาพลา่งซ้าย) 
รุ่งนิรันดร์ : ใครรักนอ้งของพี ่เห็นทีตอ้งฆ่า 
พรรณราย : ขอเพียงพีย่า อย่ามาทําให้ช้ําทรวง (ญ. แสดงท่าห้าม: ภาพลา่งขวา) 

 

                                                             
6 สมัภาษณ์ รุ้งตะวนั วงศ์เทวญั, นกัแสดงลิเก, 2 มิถนุายน 2553. 
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      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: หน่ึงในดวงใจ) 
ภาพท่ี 26 แสดงภาพท่ารําใช้บทประกอบการแสดงเกีย้วของตวัละครรุ่งนิรันดร์ และพรรณราย 

 

จากตัวอย่าง จะเห็นว่าขณะท่ีรุ่งนิรันดร์ และองค์หญิงพรรณรายแสดง

การร้องเพลงร่วมสมยัเกีย้วพาราสีกนัอยู่นัน้ รุ่งนิรันดร์และองค์หญิงพรรณรายได้ใช้การรํา

ใช้บท เป็นอวจันภาษาประกอบการแสดงลิเก กลา่วคือ รุ่งนิรันดร์ใช้ท่ารําท่าโอ้โลม และท่า

โอบประคองแสดงการปกป้องดแูลคนรัก เม่ือร้องบทร้องเกีย้วท่ีวา่ “แก้วตาดวงใจ ขวญัใจ
สดุที่รักของพ่ี” และ “จะอยู่เคียงนอ้ง ประคองสวาท ไม่แรมนิราศ ไม่คลาดสกัครา แมน้ลม
ไม่ให ้กล้ํากรายตวัเจ้า” ส่วนองค์หญิงพรรณรายเมื่อได้ยินรุ่งนิรันดร์บอกรักก็ใช้มือป้อง

หน้าแสดงท่าทางเขินอาย แล้วใช้ท่าประสานมือกับรุ่งนิรันดร์เป็นท่าช่วยเหลือเม่ือร้องว่า 

“พ่ีจงเฝ้าเท่าดวงชีวา” เพ่ือขอให้ฝ่ายชายช่วยเหลือดแูลปกป้องตนตลอดไป และใช้ท่าห้าม 

โบกมือไปมาเม่ือร้อง “อย่ามาทําใหช้ํ้าทรวง” เพ่ือขอให้รุ่งนิรันดร์ ไมทํ่าให้ตนเสียใจ จึงถือ

วา่การแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากนี ้นกัแสดงใช้อวจันภาษา คือ ท่ารําใช้บทแสดงท่าทาง

ประกอบอารมณ์รัก และวจันภาษา คือ บทร้องเกีย้วได้อย่างสอดคล้องกันตามอารมณ์

ความรู้สกึของตวัละคร และบทของเร่ือง 
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ตวัอย่างการแสดงท่ารําใช้บทประกอบการแสดงในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากกลา่ว 

 

มารุต  : เมือ่ส้ินน้ําเสียงตรัสสัง่  พ่อหมดหนทางยืนทอ้   
หวัใจของผมผูเ้ป็นพ่อ   ไม่ฟังคํารอเล่นล้ิน 

ลูกมาเป็นไผ่แตกกอ หวัอกของพ่ออย่างผม  
ยืนรวนเรแทบเป็นลม   มนัไม่สมสูญส้ิน  
มองเห็นพระองค์เดินหาย   น้ําตาพ่อไหลร่วงริน 

 

 
“หวัใจของผมผู้ เป็นพ่อ” “หวัอกของพ่ออย่างผม”  “มองเห็นพระองค์เดินหาย”   “นํา้ตาพ่อไหลร่วงริน” 

      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 

ภาพท่ี 27 แสดงภาพท่ารําใช้บทประกอบการแสดงความเสียใจของตวัละครมารุต 

 

จากตวัอย่าง จะเห็นว่าขณะท่ีมารุตแสดงการร้องบอกความทุกข์ใจของ

ตนอยู่นัน้ ได้ใช้การรําใช้บท เป็นอวจันภาษาประกอบการแสดงลิเก กล่าวคือ มารุตใช้ท่า

รําท่าตบอกเม่ือร้องวา่ “หวัใจของผมผูเ้ป็นพ่อ” และ “หวัอกของพ่ออย่างผม” เพ่ือให้ทราบ

วา่กําลงัพดูถึงตนเอง และใช้ท่าไปเม่ือร้องวา่ “มองเห็นพระองค์เดินหาย” เพ่ือส่ือความว่า 

เจ้าเมืองได้เดินจากไปแล้ว จึงมองไม่เห็นพระองค์ และใช้มือแตะท่ีหัวตาทัง้ซ้ายและขวา

แสดงท่าโอด หรือท่าร้องไห้เม่ือร้องว่า “น้ําตาพ่อไหลร่วงริน” เพ่ือแสดงความเศร้าโศก

เสียใจท่ีลกูชายของตนเป็นกบฏ จึงถือว่าการแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากนี  ้นักแสดงใช้ 

อวัจนภาษา คือ ท่ารําใช้บทแสดงท่าทางเศร้าเสียใจ และวจันภาษา คือ บทร้องแสดง

ความทกุข์ใจได้อย่างสอดคล้องกนัตามบทร้อง และอารมณ์ความรู้สกึเสียใจของตวัละคร 
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1.3 การรําประกอบเร่ือง การรําประกอบเร่ือง คือ การรําเพ่ือแสดง

ความสามารถของนกัแสดง7 ในการรบ หรือตอ่สู้ ท่ารําท่ีใช้รําประกอบเร่ือง ได้แก่ ท่าระบํา

ข่ีม้า รําดาบ รําทวน รํากระบ่ีกระบอง เป็นต้น นกัแสดงท่ีจะรําประกอบเร่ือง คือ นักแสดง

ท่ีรับบทเป็นผู้ ท่ีมีฝีมือในการตอ่สู้ เช่น เจ้าเมือง องค์ชาย องค์หญิง ขนุนาง ทหาร หรือโจร 

เป็นต้น และจะต้องมีอุปกรณ์ เช่น ม้าปลอม ดาบ หรือทวน ประกอบการรําด้วย จาก

ข้อมลูพบการรําประกอบเร่ืองเฉพาะเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงฉากท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับ

การตอ่สู้ การรบ หรือการเดินทางไกล จากการวิเคราะห์พบว่า นักแสดงใช้ท่ารําประกอบ

เร่ืองในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 2 ลกัษณะคือ ใช้แสดงอวดความสามารถของ

นกัแสดงเพียงอย่างเดียว และใช้แสดงอวดความสามารถประกอบบทร้อง ดงัภาพตวัอย่าง 

 

ตวัอยา่งการแสดงท่ารําประกอบเร่ือง แบบแสดงอวดความสามารถ 

  

 
      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ) 

ภาพท่ี 28 แสดงภาพการรําประกอบเร่ือง แบบรําอวดความสามารถของตวัละครองค์ชาย รุ่งฤทธิ ์

 

จากภาพตวัอย่าง เป็นการแสดงระบําข่ีม้า และรํากระบองขององค์ชาย 

รุ่งฤทธิ ์  ขณะออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองพร้อมผู้ติดตาม การแสดงรํา

ประกอบเร่ือง แบบรําอวดความสามารถเพียงอย่างเดียวนี ้ใช้อปุกรณ์ประกอบการแสดง

คือ ม้าปลอมทําจากกระดาษร้อยเชือกแขวนสะพายไว้กบัตวันกัแสดง และถือกระบองเป็น

อาวธุ ภาพการแสดงนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรงท่ีแสดงแตอ่วจันภาษา 

คือ ท่ารํา ไมป่รากฏวจันภาษา ทัง้บทร้อง และบทพดู 

                                                             
7 เร่ืองเดียวกนั, 147. 
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ตวัอย่างการแสดงท่ารําประกอบเร่ือง แบบแสดงอวดความสามารถประกอบบทร้อง 

 

รุ่งนิรันดร์ : ไม่กลา้ประทว้งทวงถาม  ถา้ไม่ทําตามก็ตาย  
เร่งออกจากวงัเสียโดยไว   ไม่ร่ําไรชะล่า 

เมืองเริง  : ส้ินคําสาธกยกกองทพั  ถา้ใครมาทาบฆ่าท้ิง  
วนันีแ้หละเสือตอ้งพบสิงห์   ถา้ใครมาหย่ิงทํากลา้ 

วัลลภ  : องค์หญิงเรืองรองตอ้งเป็นผี  เพราะองค์ภูมีตรัสใช ้ 
ไม่ขดัข้องตอ้งทําได ้  เราจะไปไล่ฆ่า 
เร่งออกจากวงัโดยไว   ทําตามรับใชบ้ญัชา 

 

 
      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

ภาพท่ี 29 แสดงภาพการรําดาบของตวัละครรุ่งนิรันดร์ เมืองเริง และวลัลภ 

 

จากภาพตวัอย่าง จะเห็นว่าขณะท่ีนักแสดงคือ รุ่งนิรันดร์ เมืองเริง และ

วลัลภ นายทหารองครักษ์ขององค์อธิราชแสดงการร้องกลอนลิเกอยู่นัน้ นักแสดงทัง้ 3 คน

ใช้ท่ารําอวดความสามารถคือ ท่ารําดาบ แสดงการควงดาบ และแกว่งดาบไปมา เพ่ือให้

เห็นวา่ พวกตนพร้อมท่ีจะยกทพัไปจบัองค์หญิงเรืองรองตามคําสัง่ของเจ้าเมือง จึงถือว่า

การแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากนี ้นกัแสดงใช้ทัง้อวจันภาษา คือ ท่ารําดาบ และวจันภาษา 

คือ บทร้องรับคําสัง่ยกทพัได้อย่างสอดคล้องกนัตามบทของเร่ือง 
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2. สีหน้า-ท่าทาง  
สีหน้า-ท่าทาง หมายถึง การแสดงออกทางสีหน้า แววตา และการแสดงท่าทาง

เคล่ือนไหวร่างกายประกอบการแสดงร้อง และพดู ขณะแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงฉากตา่งๆ 

ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก การใช้อวจันภาษาสีหน้า-ท่าทางในการแสดงลิเกมีลกัษณะ

คล้ายกบัอากปักิริยาท่าทางของคนทัว่ไปทัง้รัก ชอบ โกรธ เกลียด พอใจ หรือไมพ่อใจ เป็นต้น จาก

ข้อมูลพบว่า นักแสดงทุกคนจะใช้สีหน้า แววตา และท่าทางประกอบการแสดงตามอารมณ์

ความรู้สึกของตัวละครขณะแสดงตามเร่ือง หรือแสดงออกตามอารมณ์ความรู้สึกของตน เม่ือ

ส่ือสารกบัผู้ชมในฐานะท่ีเป็นตนเอง 

อวัจนภาษาสีหน้า-ท่าทางมีหลายรูปแบบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเนือ้หาของเร่ือง และ

วตัถปุระสงค์หลกัของเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงฉากนัน้ๆ เป็นสําคญั การแสดงออกทางสีหน้า-

ท่าทางท่ีพบในการแสดงลิเก เช่น การแสดงความดีใจ เสียใจ เศร้าใจ มีความสขุ มีความทุกข์ ยิม้ 

หวัเราะ ร้องไห้ พอใจ ไมพ่อใจ นอนหลบั บาดเจ็บ ตาย โกรธ กอด จบู หอมแก้ม ว่ิง รบ ตอ่สู้ ตบ ตี 

เตะ ตอ่ย ถีบ เป็นต้น  

จากการวิเคราะห์การใช้อวจันภาษาสีหน้า-ท่าทางในสถานการณ์ส่ือสารการแสดง

ลิเก กับการใช้วัจนภาษาทัง้บทร้อง และบทพูด พบว่า ส่วนใหญ่นักแสดงจะใช้อวัจนภาษา

ประกอบวจันภาษาได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกันตามเนือ้หาของเร่ือง ยกเว้นเหตกุารณ์ส่ือสาร

การแสดงฉากตลก ท่ีนกัแสดงจะเลือกใช้อวจันภาษาสีหน้า-ท่าทางแบบตรงกันข้ามกับวจันภาษา 

และขดัแย้งกบัเนือ้หาของเหตกุารณ์ด้วย เน่ืองจากเป็นเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้ชมสนกุ และขบขนั  

สรุปได้วา่ ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกมีเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงท่ีใช้ 

วจันภาษา คือ บทร้อง บทพูด ทัง้สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับอวจันภาษา คือ สีหน้า-ท่าทาง 

ดงัตวัอย่างภาพการแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

นวลจนัทร์ : ทําใจดีๆ ไว้ลกูนะ เพชร (ร้องไห้) 

เพชร  : พระยอดได้บวชให้แม่แล้ว 

แก้วตา  : พี่เพชร พี่เพชร พี่ต้องไม่เป็นอะไรนะ 

นวลจนัทร์ : ไปตามหมอมา  

เพชร  : พ่อจ๋า แม่จ๋า ฉนัต้องฝากพ่อกบัแม่ ดแูลแม่ของลกูฉนัด้วย 

แก้วตา  : พี่เพชร พี่ต้องไม่เป็นอะไรนะ พี่เพชร ฮือๆ (ร้องไห้) 
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ขุนรุ่ง  : เพชร ฮือๆ (ทําเสยีงร้องไห้) 

นวลจนัทร์ : เพชร ลกู ฮือๆ (ร้องไห้) 

ขุนรุ่ง  : เพชรลกูพ่อ ฮือๆ (ทําเสยีงร้องไห้) 

แก้วตา  : พี่เพชร พี่เพชร ฮือๆ (ร้องไห้) 

 

 
(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

ภาพท่ี 30 แสดงภาพเหตกุารณ์ส่ือสารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก 

 

จากตวัอย่างเป็นภาพเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีขุนรุ่ง นวลจันทร์ และแก้วตา แสดงสี

หน้า-ท่าทางเศร้าโศกเสียใจ และร้องไห้ ประกอบบทสนทนาท่ีมีเนือ้หาแสดงความเป็นห่วง และ

ทกุข์ใจท่ีตวัละคร เพชร ลกูชาย และสามีของตนถกูทําร้ายจนบาดเจ็บสาหสั จะเห็นวา่ นกัแสดงใช้

สีหน้า-ท่าทางประกอบบทพูดได้อย่างเหมาะสม จึงถือว่า การแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากนี ้เป็น

การแสดงท่ีใช้ทัง้วจันภาษา และอวจันภาษาได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกนั ตามบทของเร่ือง และ

อารมณ์เศร้าของตวัละคร 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

พิมใจ  : หม่อมฉนัคงจะทําตามประสงค์ไม่ได้ หม่อมฉนั จะให้ทํายงัไงละ่เพคะ? 

กัณทรี : ฉนัจะให้โอกาสเธอแล้วกัน วันนีฉ้ันจะให้เธอโชว์ฝีมือ เรามาวัดกันมัย้? 

ว่ามือใครมนัจะหนกักว่ากนั 

พิมใจ : หม่อมฉนัเป็นชาวไร่ชาวนา หม่อมฉนัเองอ่ะ คงไม่อาจเอือ้มที่จะไปสู้กับ

องค์หญิงหรอกเพคะ 

กัณทรี  : ฉนัให้เธอตบก่อนก็ได้ ฉนัไม่ถือ 

พิมใจ  : หม่อมฉนัไม่ทําหรอกเพคะ 

กัณทรี  : ทําหน่อยเถอะนะ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



149 
 

พิมใจ  : หม่อมฉนัทําไม่ได้หรอกเพคะ 

กัณทรี : ไม่ทํา กทูํา (ตบหน้าพิมใจ) เป็นไง? ให้โอกาสอีกที ตบมาเน้ดๆ เลยอ่ะ 

ให้เลยเนี่ย ข้างซ้ายเลยอ่ะ เนี่ยเอาเน้ดๆ เลยนะ ตบมา 

พิมใจ  : หม่อมฉนัไม่ทําหรอกเพคะ 

กัณทรี  : ไม่กล้าเหรอ? กล้าหน่อยเถอะน่า 

พิมใจ  : หม่อมฉนัทําไม่ได้หรอกเพคะพระองค์ 

กัณทรี  : กล้าหน่อยส ิไม่กล้า กกูล้า (ตบหน้าพิมใจ) 

พิมใจ  : มนัจะมากเกินไปแล้วนะเพคะ (ตบหน้ากณัทรี) 

 

 
      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: รอยรักรอยร้าว) 

ภาพท่ี 31 ภาพแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากทะเลาะ: รอยรักรอยร้าว 

 

จากตวัอย่างเป็นภาพเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีตะละแม่กัณทรีและพิมใจแสดงสีหน้า-

ท่าทางไม่ลงรอยกัน มีการใช้มือชีห้น้า และแสดงท่าตบหน้าประกอบบทพูดท่ีมีเนือ้หาสรุปได้ว่า 

ตะละแมก่ณัทรีไมพ่อใจท่ีรู้ข่าวว่า สวามีของตนรับพิมใจเป็นสนมนางห้ามคนใหม่ จึงมาหาเร่ือง 

พิมใจ และท้าให้มาตบกัน ตอนแรกพิมใจปฏิเสธเพราะไม่อยากมีเร่ืองด้วย แต่เม่ือถูกตะละแม ่

กณัทรีตบหลายครัง้สดุท้ายก็ตบคืน จะเห็นว่า นักแสดงใช้สีหน้า-ท่าทางประกอบบทพูดได้อย่าง

เหมาะสม จึงถือวา่ การแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากนี ้เป็นการแสดงท่ีใช้ทัง้วจันภาษา และอวจัน

ภาษาได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกนัตามบทของเร่ือง และอารมณ์โกรธของตวัละคร 

 

ตวัอย่างท่ี 3 

ศรีนวล : หยดุนะนงัแก่หนงัเหี่ยว  อย่าเข้ามาเฮีย้วสร้างปัญหา  
ดูแก่แก๊แก่ยงัปากกลา้   มายืนให้เขาด่าหนา้ดา้น (ใช้มือชีห้น้า) 
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สุนทรี  : มาแลตลบลบลู่   ระวงักูแวง้กดั  
เจ้าตอ้งเตลิดเกิดวิบติั   แหมอีชาติเดรัจฉาน  
จะเอามีดขดัแลว้ฟันหวั   ดูเลือดของตวัซาตาน (ใช้มือชีห้น้า) 

 

 
(เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: ธิดามหากาฬ) 

ภาพท่ี 32 แสดงภาพเหตกุารณ์ส่ือสารฉากทะเลาะ: ธิดามหากาฬ 

 

จากตวัอย่างเป็นภาพเหตุการณ์ส่ือสารท่ีสุนทรี ศรีนวล ไตรรงค์ และก้องหล้า

แสดงสีหน้า-ท่าทางไม่ลงรอยกัน มีการผลัดกันใช้มือชีห้น้า แสดงอารมณ์โกรธ และไม่พอใจ

ประกอบบทร้องท่ีมีเนือ้หาสรุปได้วา่ ศรีนวลเห็นสนุทรีมาหาสามีตนท่ีบ้านก็โมโหหึง จึงร้องด่าขบั

ไล่ สนุทรีได้ยินก็โกรธและร้องด่าตอบโต้ จะเห็นว่า นักแสดงใช้สีหน้า-ท่าทางประกอบบทพูดได้

อย่างเหมาะสม จึงถือว่า การแสดงเหตุการณ์ส่ือสารฉากนี  ้เป็นการแสดงท่ีใช้ทัง้วัจนภาษา 

และอวจันภาษาได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกนัตามบทของเร่ือง และอารมณ์โกรธของตวัละคร 

 

ตวัอย่างท่ี 4 

อธิราช  : จ๊ะเอ๋ (หอมแก้มเรืองรอง) 

เรืองรอง  : อุ๊ย (ยิม้ เขิน อาย) เด๋ียว ปลอ่ยนะ คณุเป็นใครเนี่ย? 

เมือ่ตาต่อตามาประสบ  หญิงนีต้อ้งหลบตาต่ํา  
หวัใจวาบหวัน่ผวา    เขามองมาให้หวัน่ไหว 

อธิราช  : จีบกันแบบจู่โจมแบบนีค้งจะไม่ชอบ ระนาด ขอจังหวะซอฟๆ หน่อย

จงัหวะแบบพระเอก พระเอกร้อง  

 : ถึงพีจ่ะเป็นลูกผูช้าย  แต่ก็ขี้อายสดุจะอ้าง 
ถามหนอ่ยทูนหวัมีผวัรึยงั?   ถา้พีร่ะวงัตัง้ไว ้
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แม่คณุคนสวยเหมือนแอนทองประสม  ส่วนตวัของผมครูกุ๊ก 
มารักกนัเถอะนอ้งรับรองสนกุ  จะมีแต่สขุแก้มใส  
ติดไข้หวดัใหญ่มนัยงัมายุ่ง   แต่ถา้เจอหวดักุ้งติดใจ (หอมแก้มเรืองรอง) 

เรืองรอง  : อุ้ย นี่คณุเป็นใครกนั? มาทําแบบนีก้บัฉนัได้ยงัไง? ไม่ทราบว่าใหญ่มากรึ

ไงในเมืองนี?้ จะบอกอะไรให้นะ ถ้าเธอรู้จักตัวฉัน รู้จักช่ือฉัน รู้จักยศฉัน

แล้วเธอจะหนาว นี่ปลอ่ยนะ ถามกนัดีๆ ก็ได้ 

อธิราช  : ฉนัถกูใจเธอ (หอมแก้มเรืองรอง) 

เรืองรอง  : อยากรู้มัย้ว่าฉนัช่ืออะไร? ฉนัจะแนะนําให้นายรู้จกัไว้แล้วกัน จะได้รู้เข้าไว้ 

ฉนันี่แหละ องค์หญิงเรืองรองพระคู่หมัน้ขององค์อธิราชราชาย่ะรู้ไว้ด้วย 

อธิราช  : จริงหรอ? เมือ่วานก็รัก วนันี้รักเธอ พรุ่งนี้ก็รักเธอ พอใจที่มีเธอ ไม่มีอีก
แลว้ ใครจะมาเข้าใจ ฉนัได้ดีอย่างเธอ ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว เขา

บอกว่า เขาบอกว่า เนือ้คู่กนัแล้วน่ะ ไม่แคล้วกนั 

เรืองรอง  : หมายความว่ายงัไง? 

อธิราช  : ฉนันี่แหละ อธิราชราชา พระคู่หมัน้ของเธอไงล่ะจ๊ะ เรืองรอง (หอมแก้ม

เรืองรอง) 

 

 
      (เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: หน่ึงในดวงใจ) 

ภาพท่ี 33 แสดงภาพเหตกุารณ์ส่ือสารฉากเกีย้ว: หนึ่งในดวงใจ 

 

จากตวัอย่างเป็นภาพเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีองค์ชายอธิราชกําลงัแสดงการเกีย้วพา

ราสีองค์หญิงเรืองรองจึงแสดงสีหน้า-ท่าทางทัง้สบตา ยิม้ กอด และหอมแก้มประกอบบทร้อง และ

บทพดูเพ่ือขอความรัก สว่นองค์หญิงเรืองแสดงสีหน้า-ท่าทางเขินอายเมื่อได้สบตา ถูกเกีย้ว และ

แสดงความไม่พอใจเม่ือถูกหอมแก้มหลายครัง้ เพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครประกอบบทร้องแก้

เกีย้ว และบทพูดข่มขู่ ต่อว่า จะเห็นว่า นักแสดงใช้สีหน้า-ท่าทางประกอบบทร้อง และบทพูดได้

อย่างเหมาะสม จึงถือว่า การแสดงเหตุการณ์ส่ือสารฉากนี  ้เป็นการแสดงท่ีใช้ทัง้วัจนภาษา 
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และอวจันภาษาได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกนัตามบทของเร่ือง ท่ีมีทัง้อารมณ์รัก และอารมณ์ไม่

พอใจของตวัละคร 

 

ตวัอย่างท่ี 5 

ดวงพร : When I was just a little girl I ask my mother what will I be will I 
be beauty will I be rich will she said  to me que sera sera 
whatever will be will be…  

อุอุ๊อิอ๊ิ  : ไม่มีใครห้ามเลยหรอ? 

เมืองเริง  : what will be will be 

อุอุ๊อิอ๊ิ  : อ้าว พอกนัเลย ไอ้บ้านัน่เหม็นจดั จนร้องไห้เลย 

อัปรีย์  : ฮือๆ เศร้า (แกล้งร้องไห้ แล้วยกชายกระโปรงซบันํา้ตา) 
โสเภณี  : มงึไปยืนที่อื่นส ิฮือๆ (แกล้งร้องไห้) 

 

 
(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รักซ่อนแค้น) 

ภาพท่ี 34 แสดงภาพเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก: รักซ่อนแค้น 

 

จากตวัอย่างเป็นภาพเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีนกัแสดงตลกชายคือ โสเภณี และอปัรีย์ 

พยายามแสดงอารมณ์เศร้าไปกบับทร้องเพลง Que Sera Sera ท่ีดวงพรกบัเมืองเริงร่วมกนัร้อง แต่

กลบัแสดงสีหน้า-ท่าทางยิม้ และแกล้งยกชายกระโปรงขึน้ซบันํา้ตาทัง้ท่ีไมไ่ด้ร้องไห้ จนเห็นกางเกง

ชัน้ในของตน จะเห็นวา่ นกัแสดงใช้สีหน้า-ท่าทางขดัแย้งกบับทร้อง และบทพดู จึงถือวา่ การแสดง

เหตกุารณ์ส่ือสารฉากนี ้เป็นการแสดงท่ีใช้วจันภาษา และอวจันภาษา ไมส่อดคล้องกนัตามบทของ
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เร่ือง และขดัแย้งกบัอารมณ์ของตวัละคร เพราะเป็นเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลกท่ีมีเจตนาให้ผู้ชม

ขบขนั 

 

ตวัอย่างท่ี 6 

ลูกตัม้ : พระเอกนางเอกเกีย้วเรียบร้อยแล้ว ตลกแล้วครับ ขอเวลาสิบนาที

โดยประมาณ แม่นางเอย มาหาพี่หน่อยครับ 

ดวงนภา : เฮ้อ ฉนัเป็นผู้หญิง ฉันลกูไม่มีพ่อ มีแม่ มาชวน มาถามมาไถ่มาอย่างนี ้

วุ้ย ไม่ได้ 

ลูกตัม้  : แม่นาง มาหาหน่อยเร็ว มา (ใช้เท้ายกกวกัเรียกแทนมือ) 

ดวงนภา  : อ้าว เป็นผู้ชายก็ต้องเป็นฝ่ายมาหาผู้หญิง 

ลูกตัม้  : มาส ิมา (ใช้เท้ากวกัเรียก) 

ดวงนภา  : วุ้ย (แสดงอาการไม่พอใจ แต่เดินมาหา) 

ลูกตัม้  : ผู้หญิงอะไร ชินส้นตีนซะด้วย (ยกเท้าวางบนไหล)่ 

ดวงนภา  : ต้องซ้อมไว้ก่อนเผ่ือเจอส้นตีน 

 

 
(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: หน่ึงในดวงใจ) 

ภาพท่ี 35 ภาพแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก: หนึ่งในดวงใจ  

 

จากตวัอย่างเป็นภาพเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีนกัแสดงตลกชายแสดงสีหน้า-ท่าทางยิม้

แย้ม แตใ่ช้เท้าแทนมือในการเรียกผู้หญิงท่ีตนจะเกีย้วพาราสีประกอบบทพูดเชิญชวนให้ดวงนภา

เดินมาหาตน ส่วนนักแสดงตลกหญิงดวงนภาแสดงสีหน้า-ท่าทางยิม้แย้ม และยินดีเดินทาหา

ลกูตัม้ประกอบบทพดูปฏิเสธ ตอ่วา่ และแสดงความไมพ่อใจ  จะเห็นวา่ นกัแสดงใช้สีหน้า-ท่าทาง

ขดัแย้งกบับทพดู และการกระทําของตน จึงถือวา่ การแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากนี ้เป็นการแสดง
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ท่ีใช้วจันภาษา และอวจันภาษา ไม่สอดคล้องกันตามอารมณ์ของตวัละคร เพราะเป็นเหตกุารณ์

ส่ือสารฉากตลกท่ีมีเจตนาให้ผู้ชมขบขนั 

 

ตวัอย่างท่ี 7 

เขียว : ขอหอมหน่อย หอมหน่อยจะไดไ้หม โปรดอย่าคิดเหนียมอายไปเลยน้อง
เอ๋ย ขอหอมหน่อย 

แก้วแตก : มิดเลย มิดเลย มิดเลยนะพีช่าย มิดเลย มิดเลย มิดเลยนะพีช่าย 
เขียว  : ส้นตีนมิดหรอ? (ใชเ้ทา้ถีบผูห้ญิง) 
แก้วแตก : เหอ ยงัไม่ทนัใช้กเูลย ถีบกแูละ กไูม่ใช่จกัรยานนะเน่ีย 

เขียว  : คนละเพลง มงึก็ร้องได้ 

แก้วแตก : ก็กนูกึเพลงอะไร กก็ูร้องเพลงนัน้ 

 

 
(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

ภาพท่ี 36 ภาพแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก: บ่วงร้ายพ่ายรัก  

 
จากตวัอย่างเป็นภาพเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีนกัแสดงตลกเขียวแสดงสีหน้า-ท่าทางไม่

พอใจท่ีนกัแสดงตลกหญิงแก้วแตกร้องเพลงคนละเพลงกับตน ทําให้การแสดงเกีย้วพาราสีติดขัด 

จึงใช้บทพดูดา่ และใช้เท้าถีบนกัแสดงตลกหญิง จะเห็นวา่ นกัแสดงใช้สีหน้า-ท่าทางขดัแย้งกบับท

ร้องเกีย้วของตน จึงถือว่า การแสดงเหตุการณ์ส่ือสารฉากนี  ้เป็นการแสดงท่ีใช้วัจนภาษา 

และอวจันภาษา ไมส่อดคล้องกนัตามเนือ้หาของเหตกุารณ์ เพราะเป็นเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลกท่ี

มีเจตนาให้ผู้ชมขบขนั 
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จากการสงัเกตอวจันภาษาการใช้ท่ารํา และการแสดงออกทางสีหน้า-ท่าทางของ

นกัแสดงในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก สามารถสรุปลกัษณะสําคญัได้ดงันี ้

1. นอกจากนักแสดงจะแสดงออกทางสีหน้า แววตา และท่าทางตาม

อารมณ์ ความรู้สกึของตวัละคร ขณะท่ีแสดง รํา ร้อง โต้ตอบกับนักแสดงด้วยกันเองตาม

บทแล้ว ยงัใช้สีหน้า แววตา และท่าทางแบบเดียวกบัท่ีตวัละครรู้สกึ หนัไปพดูกบัผู้ชมหน้า

เวทีด้วย เพ่ือให้ผู้ชมเห็นการแสดงสีหน้า-ท่าทางของตนได้ชดัเจนขึน้  

2. นักแสดงจะแสดงสีหน้า-ท่าทางตามอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร

เฉพาะตอนท่ีตนกําลงัแสดงเท่านัน้ เม่ือรํา ร้อง พูดเจรจาโต้ตอบตามบทของตนจบแล้วก็

จะเปล่ียนสีหน้า แววตา และท่าทางกลบัมาเป็นตนเองทนัที แม้จะยงัไมไ่ด้กลบัเข้าหลงัเวที  

 

เม่ือพิจารณาการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาเพ่ือส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสาร    

การแสดงลิเกของคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัแล้ว พบวา่ มีเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงลิเกส่วน

หนึ่งใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีใช้วจันภาษาสอดคล้องกบัอวจันภาษา และอีกสว่นหนึ่งท่ีใช้วจันภาษา

ไม่สอดคล้องกับอวจันภาษา กล่าวคือ เหตุการณ์ส่ือสารการแสดงส่วนใหญ่ ได้แก่ เหตกุารณ์

ส่ือสารฉากลงโรง ฉากกล่าว ฉากรบ ฉากทะเลาะ และฉากเกีย้ว จะใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีใช้     

วจันภาษา คือ บทร้อง และบทพดู สอดคล้องกบัอวจันภาษา คือ ท่ารํา และสีหน้า-ท่าทาง ยกเว้น

เหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลกท่ีนกัแสดงตลกเจตนาใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีไมส่อดคล้องกัน คือ แสดง

พฤติกรรมท่ีไมเ่ป็นไปตามบริบทของสงัคมแบบตา่งๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ชมสนกุ และขบขนันัน่เอง 

 

4.2 ลักษณะการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 
จากผลการวิเคราะห์ภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกในหัวข้อ 4.1 

สามารถสรุปลักษณะของการใช้ภาษาเฉพาะส่วนท่ีเป็นวจันภาษา เพ่ือส่ือสารในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลิเก ของลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัได้ 4 ประเด็น คือ การใช้เสียง การใช้

คํา การใช้สํานวน และการใช้โวหารภาพพจน์ มีรายละเอียดดงันี ้

 

4.2.1 การใช้เสียง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบลักษณะการใช้ภาษาด้านการใช้เสียงเพ่ือส่ือสารใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก ดงันี ้
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1. การเปล่ียนเสียงพยัญชนะท้ายจาก /_n/ เป็น /_l/    
จากข้อมลูพบวา่ นกัแสดงมกัเปลี่ยนการออกเสียงท้ายคําท่ีสะกดในมาตราแม่กน 

จากออกเสียง /_n/ เป็น /_l/ ตัวอย่างเช่น ออกเสียงคํา “สุนทรี” จาก สนุ-ทะ-รี เป็น สุล-ทะ-รี

“สรรเสริญ” จาก สนั-เสิน เป็น สนั-ระ-เสิล “ฉัน” เป็น ฉัล “พระทรงธรรม์” จาก พระ-ซง-ทัน เป็น 

พระ-ซง-ทลั และ “ขวญั” จาก ขวนั เป็น ขวลั ดงัข้อความ  

 

สุนทรี  : ชือ่สุลทรีงามหนา้  หลงรักพระยาไตรรงค์  
แอบคบผูช้ายนอกใจภุชงค์   ดัง่ความประสงค์สรรเสริล 
มีเวรกรรมฉัลไม่กลวั   เพราะว่านอกใจผวัจนเคย 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ) 

 

รุ่งฤทธ์ิ  : พระทรงธรรลขวลัประเทศ ปกครองในเขตของข้า  
สติรักตัง้ฉนัพระเมตตา   เราคอยนําพาทัง้ผอง 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

2. การแก้ไขเกินเหตุ    
การแก้ไขเกินเหตุท่ีพบคือ การท่ีนักแสดงมักออกเสียง “ล” จาก /l/ เป็น /r/ 

ตัวอย่างเช่น ออกเสียงคํา “เหลวไหล” เป็น เหรวไหร “ชะรอยชะล่า” เป็น ชะรอยชะร่า และ 

“ทะเลาะ” เป็น ทะเราะ ดงัข้อความ 

 

ขวัญ  : พวกเรารู้ดีรู้ชัว่   ไม่ทําตวัเหรวไหร  
มีประมขุเหมือนธงชยั   ชีวิตยอมตายเพือ่ท่าน  
กฎบญัญติัไม่เหยียดหยาม   สํานึกในคําปฏิญาณ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รอยรักรอยร้าว) 

 

สิงคา  : ชะรอยชะร่ามาหาเร่ือง  คิดมาย่ํามาเยือนในหมอกนี ้ 
อย่ามาตีรวนชวนทะเราะ   ไอ้หนา้ลูกเงาะเดีย๋วจะหงอย  

 (เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รอยรักรอยร้าว) 

 

4.2.2 การใช้คาํ 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้บทร้อง และบทพูด พบลกัษณะการใช้ภาษาด้านการใช้คํา

เพ่ือส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก ดงันี ้
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1. การใช้คาํราชาศัพท์  
การใช้คําราชาศัพท์ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกเป็นการเลือกใช้คําให้

เหมาะกับสถานภาพของตัวละครท่ีตนแสดง หรือร่วมแสดงตามบทของเร่ือง เพ่ือให้ผู้ ชมรู้ว่า 

นกัแสดงท่ีกําลงัสนทนา หรือใช้คําราชาศพัท์อยู่นัน้แสดงเป็นเจ้า เช่น แสดงเป็นเจ้าเมือง หรือมี

ความเก่ียวข้องกบัทางราชวงศ์ เช่น แสดงเป็นมเหสี นางสนม องค์ชาย องค์หญิง หรือขนุนาง เป็น

ต้น  

การใช้ราชาศพัท์ในการแสดงลิเก ไมมี่ข้อบงัคบัตายตวัเหมือนการใช้ราชาศพัท์ใน

สงัคมไทย เพราะการใช้ราชาศพัท์ของนกัแสดง เป็นการใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์สมมติ

ในเร่ืองเท่านัน้ แม้จะใช้ไมถ่กูต้อง หรือมีความผิดพลาด ผู้ชมก็ไม่ถือสา ไม่ถือว่าเป็นเร่ืองผิด และ

ทกุคนตา่งก็เข้าใจตรงกนัวา่ การพดูคําราชาศพัท์เป็นการแสดง ไมใ่ช่การล้อเลียน นักแสดงลิเกใช้

คําราชาศพัท์ในสถานการณ์ส่ือสารท่ีเป็นการแสดง ไม่ได้ใช้ส่ือสารกับเจ้านาย หรือราชวงศ์ท่ีเป็น

บุคคลจริง คําราชาศพัท์ท่ีนักแสดงนํามาใช้แสดงจึงมีทัง้ท่ีใช้ถูกต้องตามรูปคํา และระดับของ

บุคคล เช่น ครองราชย์ ถวายพระพร พระอาการ พระสวามี พระกร พระศพ พระราชวงศ์ 

สิน้พระชนม์ หรือทรงพระเจริญ เป็นต้น และการใช้แบบไมถ่กูต้อง ซึ่งพบทัง้ท่ีใช้แบบตดั และย่อคํา

ให้สัน้ลง หรือเปล่ียนคําศพัท์บางคํา เช่น ใช้ “ขึน้เฝ้า” แทน “เข้าเฝ้า” ใช้ “จอมเจ้าเหนือหัว” แทน 

“พระเจ้าอยู่หัว” เป็นต้น และจากข้อมลูพบว่า บางครัง้นักแสดงตลกจะมีการสร้างคําราชาศพัท์

ขึน้มาใช้ใหม่ เพ่ือสร้างความขบขนัในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลกด้วย เช่น “มึน” ใช้ว่า “ทรงพระ

มนึ” “เสือก” ใช้วา่ ทรงพระเสือก หรือ “หงายหลงั” ใช้วา่ ทรงพระเงิบ เป็นต้น  

จากการสมัภาษณ์หัวหน้าคณะพบว่า การใช้คําราชาศพัท์ในการแสดงลิเกทัง้ท่ี

ถกูต้อง และไมถ่กูต้องนัน้ เป็นการใช้ตามท่ีได้รับการถ่ายทอดสืบตอ่กนัมา แม้จะรู้ว่ามีบางคําท่ีไม่

ถกูต้องตามหลกัการใช้ภาษาก็ไมไ่ด้เปล่ียนแปลง เพราะถือว่าใช้ตามท่ีครูสอนมา8 สอดคล้องกับ

คา่นิยมในการแสดงของไทยท่ีว่า “ไม่นอกครู” ดงันัน้จึงถือว่า การใช้คําราชาศพัท์ท่ีมีทัง้ถูก และ

และไมถ่กูต้องนี ้เป็นระบบหรือลกัษณะของภาษาลิเกแบบหนึ่ง 

ตวัอย่างการใช้ราชาศพัท์ในการแสดงลิเก มีดงัตอ่ไปนี ้

 

ศรีประภา   : หม่อมฉนัศรีประภา ถวายบงัคมเสด็จพี่เพคะ 

มะลิวัลย์   : หม่อมฉนัมะลวิลัย์ ถวายบงัคมเช่นกนัเพคะ 

                                                             
8 สมัภาษณ์ ชยัณรงค์ รุ่งเรือง, หวัหน้าคณะ, 4 มกราคม 2553. 
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รัตนา  : จ้ะ ขอให้น้องมีความสขุกนันะ น้องของพี่ ทกุวนันี ้พี่คิดมากอยู่เร่ืองเดียว

เท่านัน้ ก็คือเร่ืองพระอาการของเสด็จพ่อที่ทรงประชวรหนัก ไม่รู้ว่าจะเป็น

อย่างไรบ้าง? 

ศรีประภา   : เสด็จพี่เพคะ พดูถงึเร่ืองนี ้หม่อมฉนัก็หนกัใจอยู่เพคะ   

มะลิวัลย์   : ใช่เพคะ 

ศรีประภา   : ได้ข่าวร่ําๆ มาว่า หมอหลวงก็ไม่มีทางจะรักษานะเพคะโรคนี ้

มะลิวัลย์   : หม่อมฉนัเป็นห่วงเสด็จพ่อเหลอืเกินเพคะเสด็จพี่ งัน้เราจะทําอย่างไรดี?   

ศรีประภา    : เราไปขึน้เฝ้าเสด็จพ่อกนัจะดีกว่ามัย้เพคะ? 

รัตนา    : ก็ดีเหมือนกนั  

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ) 

 

จ้อย  : เกล้ากระหม่อมขอถวายบงัคมด้วยพะยะค่ะ 

จ๋า  : กระหม่อมขอถวายสงัฆทาน 

เสมอใจราช : หม่อมเสมอใจราช ขึน้เฝ้าพระองค์พระองค์แล้ว 

ขวัญ  : กระหม่อมฉันก็เช่นเดียวกันพระเจ้าค่ะ หัวหมู่ขวัญ ขอให้พระองค์นัน้

เป็นพระม่ิงขวญัของประชาชนและเหลา่ทหารไปนานแสนนานพทุธเจ้าค่ะ 

กฤษฎา  : ขอบใจพวกเจ้าทกุคนท่ีทําตามคําสัง่ของข้าพเจ้ากฤษฎาอย่างเคร่งครัด 

ข้าพเจ้าเช่ือว่า (นกัแสดงตลกลกูตัม้ ใช้ฝากลอ่งพลาสติกตีหวักฤษฎา) 

ขวัญ  : ทางนีพ้ทุธเจ้าข้าพระองค์ ทรงพระมนึหรือนี่? นายคนพัดมันช่างกล้าเสีย

เหลอืเกินนะเนี่ย 

จ้อย  : เจ้า เขาเป็นเจ้าเนี่ย มงึไปทํายงังีไ้ด้ยงัไง? 

ลูกตัม้  : ข้าพระองค์ขอโทษ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

จ้อย  : อ้าว ถวายบงัคมพระเจ้าค่ะ 

จ๋า  : ถวายบงัคมพระองค์ท่าน 

จ้อย  : พระองค์ มาไงเนี่ย? อ้าว ได้การ์ดมนัรึไง? 

กฤษฎา  : ก็มางานเค้านี่แหละ 

จ้อย  : ไอ้ ไอ้ขวญัมนัแจกการ์ดพระองค์? 

จ๋า  : แจกการ์ดพระองค์? 

กฤษฎา  : ฮ ึไม่ได้ ไม่ได้รับ 

จ้อย  : พระองค์ได้บตัร? ได้บตัรเชิญ? 

กฤษฎา  : ไม่มี 
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จ้อย  : บอกปากเปลา่? 

กฤษฎา  : ไม่ได้บอก 

จ้อย  : อ้าว การ์ดก็ไม่ได้ บอกก็ไม่ได้บอก ต๊าย ถ้างัน้พระองค์ก็ทรงพระเสือก

มาน่ะส ิ

จ๋า  : เอาซะเต็มที่เลยวะเนี่ย 

เสมอใจราช : เอ่อ พระองค์ พระองค์ท่าน อย่าไปคิดมากเลยพทุธเจ้าค่ะ 

กฤษฎา  : นี่มงึกล้าพดูกบักขูนาดนีเ้ลยหรอวะเนี่ย? 

จ้อย  : ผมพดูอะไรไม่ได้เลยครับพี่น้อง  

กฤษฎา  : เอาซิวะ ถ้ามงึว่ากเูสอืกมา กก็ูเสอืกไป 

จ้อย  : งัน้ก็เชิญทรงพระเสอืกเข้าไปข้างใน 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รอยรักรอยร้าว) 

 

2. การใช้คาํบุรุษสรรพนาม 
การใช้คําบรุุษสรรพนามในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก ของลิเกคณะทวีป- 

ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากสถานการณ์ส่ือสารทั่วไปคือ นอกจากจะใช้คําบุรุษ

สรรพนามเป็นคําแทนตวัผู้พดู ผู้ฟัง หรือผู้ถกูกลา่วถึงแล้ว ยงัใช้เพ่ือบอกให้ผู้ชมทราบวา่ ขณะนัน้ผู้

ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกกําลงัพดูส่ือสารกบัผู้ชมในฐานะท่ีเป็นตนเอง หรือเป็นตวัละครตามบท

ของเร่ือง เม่ือพิจารณาการใช้คําบรุุษสรรพนามจากบทร้อง และบทพูดแล้วพบว่า มีการใช้คําบุรุษ

สรรพนามท่ีถือเป็นลกัษณะเฉพาะของการแสดงลิเก 2 แบบ คือ การใช้คําแทนตวันักแสดงและ 

การใช้คําแทนตวัผู้ชม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

2.1 การใช้คาํแทนตัวนักแสดง เม่ือพิจารณาการใช้คําบรุุษสรรพนาม
เพ่ือส่ือสารของนักแสดงในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากต่างๆ แล้วพบว่า สามารถจําแนกคําท่ี

นกัแสดงใช้พดูแทนตวั 2 แบบ คือ คําแทนตวัในฐานะท่ีเป็นตนเอง และคําแทนตวัในฐานะ

ท่ีเป็นนกัแสดง มีรายละเอียดดงันี ้

 

2.1.1 คาํแทนตัวในฐานะท่ีเป็นตนเอง คําแทนตวัในฐานะท่ี
เป็นตนเองจะใช้เม่ือต้องการพูด หรือส่ือสารกับผู้ ชมโดยตรง จากข้อมลูพบว่า 

นกัแสดงมกัจะเลือกใช้คําบรุุษสรรพนามประเภท “ระดบัคําสามญั” เป็นคําแทน
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ตวัเป็นสว่นใหญ่ สว่นคําบรุุษสรรพนามระดบัคําสงู และระดบัคําต่ํา9นัน้ ไม่พบใช้

เป็นคําพดูแทนตวักบัผู้ชมโดยตรง ยกเว้นในกรณีท่ีใช้พูดกับผู้ชมท่ีสนิทสนม เช่น 

ผู้ชมฝ่ายแมย่กหรือแฟนคลบับางคน ทัง้นีเ้พ่ือแสดงความสนิทสนมคุ้นเคย หรือ

เป็นการแสดงมกุตลกของนกัแสดง เพ่ือให้เกิดความขบขนั การใช้คําระดบัคําต่ํา

พูดกับผู้ชมในกรณีนีจ้ึงไม่ถือว่าเป็นการใช้คําหยาบคาย เพราะผู้ชมทุกคนต่าง

เข้าใจตรงกนัวา่ เป็นการสนทนาระหว่างผู้ ท่ีสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และ

เป็นการแสดงเพ่ือความสนกุสนานเท่านัน้ 

คําบรุุษสรรพนามแทนตวัท่ีนกัแสดงใช้พดูในฐานะท่ีเป็นตนเอง

ได้แก ่ฉนั ผม เรา หน ูก ูเป็นต้น นอกจากนีพ้บว่า นักแสดงบางคนนิยมใช้ช่ือ ทัง้

ช่ือจริง และช่ือเลน่ รวมถึงตําแหน่งหน้าท่ีของตนในคณะลิเกเป็นคําแทนตวัขณะ

พดูส่ือสารกบัผู้ชมด้วย ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

เรืองรอง  : ไดยิ้นพีกุ้่งเขาพูดไหม?  เขาเป็นพีช่ายของฉนั  
แมแ้ต่นอ้งสาวเขายงัไม่สงสาร  ทําเราใจสัน่เสือ่มเสีย  
เดีย๋วจะบอกแม่ให้หมด   แลว้พีกุ้่งจะอดมีเมีย 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

จากข้อความเป็นบทร้องขององค์หญิงเรืองรอง ท่ีร้องกลอนลิเก

ต่อว่าองค์ชายอธิราชท่ีสั่งให้ทหารมาจับตนไปขังคุกขีไ้ก่ เน่ืองจากตนไม่ยอม

แต่งงานด้วยให้ผู้ ชมฟัง โดยใช้คําแทนตัวในฐานะท่ีเป็นตนเอง คือ วิรดา วงศ์

                                                             
9 คําที่จดัอยู่ในระดบัคําสูง ได้แก่ คําราชาศพัท์ สําหรับใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน พระบรม

วงศานุวงศ์ และพระภิกษุสงฆ์ คําแสดงความสุภาพ ใช้กับบุคคลสามัญท่ีมีฐานะทางสังคมสูง 

ได้แก่ บคุคลท่ีมีอาชีพท่ีมีเกียรติ เช่น แพทย์ ครู ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ เป็นต้น คําที่จดัอยู่ในระดบัคํา
สามญั ได้แก่ คําสภุาพ และคําท่ีใช้ส่ือสารกนัอยู่ทัว่ไปในชีวิตประจําวนั และคําที่จดัอยู่ในระดบัคํา
ต่ํา ได้แก่ คําท่ีใช้ขณะสนทนาล้อเลียนกนัในหมู่เพ่ือนท่ีสนิทสนมคุ้นเคย หรือใช้พูดกับผู้ ท่ีมีฐานะ

ตํ่ากวา่ หรือใช้เม่ือต้องการด่ากัน. ดรูายละเอียดจาก วลัยา ช้างขวญัยืน, “ความรู้เก่ียวกับระดบั

ภาษา,” ใน ภาษากับการส่ือสาร, จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ และบาหยัน อ่ิมสําราญ, บรรณาธิการ 

(กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2550), 42-43. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



161 
 

เทวญั น้องสาวของสธิุราช วงศ์เทวญั ท่ีแกล้งรังแกน้อง โดยสงัเกตจากใช้คําแทน

ตวัวา่ ฉนั น้องสาว และเรา ดงัตวัอย่างข้างต้น  

 

ตวัอย่างท่ี 2 

โจ     : ยกมือวิงวอนคาราวะ  โปรดฟังผมนะ ผูช้มจ๊ะผูช้มจ๋า  
โปรดฟังเจ้าโจมาเจรจา   ขอความศรัทธาอีกสกัตัง้  
ช่วยเชียร์ดาวร้ายตวัเล็ก   ให้ดาวร้ายเด็กไดด้งั ไดด้งั 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ) 

 

จากข้อความเป็นบทร้องของโจ ท่ีร้องแนะนําตวัเองให้ผู้ชมฟัง 

ในฐานะท่ีเป็นตนเอง คือ นักแสดงตวัเด็กท่ีรับบทตัวโกง โดยใช้ช่ือ10 ตําแหน่ง

หน้าท่ี และคําบรุุษสรรพนามระดบัคําสามญัเป็นคําแทนตวัวา่ ผม เจ้าโจ และดาว

ร้าย ซึ่งหมายถึง นกัแสดงตวัเดก็ท่ีรับบทเป็นตวัโกง ดงัตวัอย่างข้างต้น 

 

ตวัอย่างท่ี 3 

สิน  : ขอบคณุนะครับที่มีรางวลัให้กบัพระเอกนะฮะ สําหรับผมไม่เป็นไรหรอก

ครับ ผมใช้เงินไม่ค่อยเป็น 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: หน่ึงในดวงใจ) 

 

จากข้อความเป็นบทพดูเสริมแทรกของสิน ท่ีใช้พดูเพ่ือขอบคณุ

ผู้ชมท่ีมอบรางวลัให้นักแสดงของคณะ โดยใช้คําพูดประชดประชันเพ่ือให้ผู้ชม

ขบขนั และเจตนาขอรางวลัทางอ้อม เน่ืองจากตนไม่ได้รับรางวลัเหมือนนักแสดง

พระเอก ในฐานะท่ีเป็นตนเอง คือ นกัแสดงตวัตลกของคณะ โดยใช้คําบุรุษสรรพ

นามระดบัคําสามญัเป็นคําแทนตวัวา่ ผม ดงัตวัอย่างข้างต้น 

 

ตวัอย่างท่ี 4 

แก้วตา  : ฉนัเอง ช่ือว่า ดวงใจ  

                                                             
10

  หากไมไ่ด้รับบทเป็นตวัละครสําคญัของเร่ือง นกัแสดงฝ่ายตวัเดก็ และตวัตลกมกัจะ

ใช้ช่ือของตนเป็นช่ือตวัละครด้วย 
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แก้วแตก  : เค้า11 ช่ือปารมี 

โฆษก  : วิน่ะ ช่ือแก้วตา ดวงใจน่ะมีคนเขาใช้ช่ือไปแล้ว 

แก้วแตก  : กูก็ว่าอย่างนัน้แหละ กูก็ว่าทําไมน้องวิถึงช่ือดวงใจ กูนึกว่ากูเล่น
ผิดซะแล้ว ขออภัยค่ะ 

แก้วตา  : อายนะเนี่ย  

แก้วแตก  : น้องวิต้องช่ือแก้วตา อาต้องช่ือแก้วแตก ฮิฮิฮิ จริงนะ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

จากข้อความตวัหนาเป็นบทพดูเสริมแทรกของแก้วแตก ท่ีใช้พดู

เพ่ือแสดงความคิดเห็นของตนให้ผู้ชมฟังว่า ตนเองก็รู้สึกแปลกใจ และสงสยัว่า

นักแสดงวิรดา วงศ์เทวญัน่าจะแนะนําช่ือตัวละครท่ีใช้แสดงผิด ในฐานะท่ีเป็น

ตนเอง คือ นกัแสดงตวัตลก หรือศรีสมบตัิ รุ่งเรือง โดยใช้คําบุรุษสรรพนามระดบั

คําต่ําว่า กู เพ่ือให้ผู้ ชมขบขัน และไม่ถือสาท่ีวิรดาแนะนําช่ือตัวละครผิด ดัง

ตวัอย่างข้างต้น 

 

การใช้คําบุรุษสรรพนามระดบัคําสามญั และระดบัคําต่ํา “กู” 

เป็นคําแทนตวันกัแสดง เม่ือพดูกบัผู้ชมนัน้ พบได้ทกุเหตกุารณ์ โดยเฉพาะในบท

ร้องแนะนําตวั และบทพูดเสริมแทรก และพบใช้สลบัไปมากับคําพูดแทนตวัเม่ือ

แสดงตามบท ทัง้นีเ้พราะนกัแสดงสามารถส่ือสารกบัผู้ชมในฐานะท่ีเป็นตนเองได้

ตลอดเวลาจนกระทัง่จบการแสดง นอกจากนีพ้บวา่ บางครัง้นกัแสดงจะใช้วิธีการ 

“ละคํา” คือ ไมใ่ช้คําแทนตวัขณะพดู แตจ่ะใช้คําแทนตวัผู้ฟัง เรียก หรือกล่าวถึงผู้

ท่ีต้องการพดูด้วย แล้วใช้การสบตา หรือมองไปยังผู้ชมท่ีตนต้องการส่ือสารแทน

การใช้คําบรุุษสรรพนามด้วย 
  

2.1.2 คาํแทนตัวในฐานะท่ีเป็นตัวละคร คําแทนตวัในฐานะ
ท่ีเป็นตวัละครจะใช้เม่ือต้องการพูด หรือส่ือสารขณะแสดงตามบทบาทตวัละคร

                                                             
11  คําบรุุษสรรพนาม /เค้า/ เม่ือใช้เป็นคําสรรพนามบุรุษท่ี 1 เขียน เค้า แต่เม่ือใช้เป็น

สรรพนามบรุุษท่ี 3 เขียน เขา ทัง้ 2 คําออกเสียงแบบเดียวกนัวา่ /เค้า/, ดรูายละเอียดจาก วิจินตน์ 

ภาณุพงศ์ และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม ๓ : ชนิดของคํา วลี ประโยค และสมัพันธสาร 

(กรุงเทพฯ: สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา สถาบนัภาษาไทย, 2552). 25. 
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ของเรือง จากข้อมลูพบวา่ นกัแสดงจะเลือกใช้คําบรุุษสรรพนามระดบัคําสงู ระดบั

คําสามัญ  และระดับคําต่ําเป็นคําแทนตัวขณะพูด หรือส่ือสารกับผู้ ชมให้

เหมาะสมตามอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครท่ีตนแสดง ตามเนือ้เร่ือง นักแสดง

จะเลือกใช้คําบรุุษสรรพนามระดบัคําสงูเป็นคําแทนตวัก็ต่อเม่ือรับบทแสดงเป็น

เจ้า หรือต้องสนทนากับตัวละครท่ีเก่ียวข้องกับราชวงศ์ ส่วนคําบุรุษสรรพนาม

ระดับคําสามัญ และระดับคําต่ํานัน้ พบใช้เป็นคําแทนตัวของนักแสดงได้ทุก

บทบาท และทกุฉากการแสดง จากการวิเคราะห์พบวา่ การส่ือสารในสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลิเกนัน้ เน้นไปท่ีการส่ือสารเพ่ือดําเนินเร่ืองให้ผู้ชมสนุกสนาน

มากกวา่การชมเร่ืองราวท่ีสมบรูณ์ ดงันัน้จึงไมจํ่าเป็นต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องตาม

กาลเทศะ หรือฐานะของบคุคลเหมือนการส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารปกติทัว่ไป 

แตเ่น้นท่ีการใช้ภาษาและคําพดูเพ่ือแสดงความรู้สกึของตวัละครตามบทมากกว่า 

นกัแสดงจึงสามารถใช้คําบรุุษสรรพนามแบบปนกนัไปมาได้ทัง้ 3 ระดบั และใช้คํา

แทนตวัได้หลากหลายอย่างไมจํ่ากดัในบทพูดเดียวกัน และผู้ชมก็สามารถเข้าใจ

ได้ เพราะรู้วา่เป็นสถานการณ์ส่ือสารการแสดง ไมใ่ช่การส่ือสารในสงัคมจริง  

คําบรุุษสรรพนามระดบัคําสงูท่ีนกัแสดงใช้พดูแทนตวัในฐานะท่ี

เป็นตวัละคร เช่น ข้าพเจ้า เกล้ากระหม่อม กระหม่อมฉัน กระหม่อม หม่อมฉัน 

หมอ่ม (องค์)หญิง เป็นต้น สว่นคําบรุุษสรรพนามระดบัคําสามญั เช่น ผม ฉัน เรา 

หนู เค้า (เขา) และคําบุรุษสรรพนามระดับคําต่ํา คือ กู และข้า ซึ่งพบว่า คําท่ี

นักแสดงนิยมใช้เป็นคําแทนตัวขณะแสดงตามบทมากท่ีสดุ คือ “ฉัน” และ “กู” 

เพราะสามารถใช้เป็นคําแทนตวัได้ทัง้นกัแสดงหญิง และนกัแสดงชาย ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบับทของเร่ือง อารมณ์ความรู้สกึ สถานะของตวัละคร และความสมัพนัธ์ระหว่าง

นกัแสดงด้วย  

จากข้อมลูพบวา่ นอกจากจะใช้คาํบรุุษสรรพนามทัง้ 3 ประเภท

เป็นคําแทนตวัแล้ว นักแสดงยังใช้ช่ือ ทัง้ช่ือของตวัละคร และช่ือของตน รวมถึง

ตําแหน่ง หรือบทบาทของตวัละครท่ีแสดงเป็นคําพูดแทนตวัขณะแสดงด้วย โดย

จะใช้สลบัไปมากบัคําบรุุษสรรพนามทัง้ 3 ระดบัตลอดทัง้เหตกุารณ์ส่ือสาร ขณะ

พดูแสดงตามบท ทัง้บทร้อง และบทพดู โดยเฉพาะบทบอกเลา่ และบทสนทนาใน

บทพดูดําเนินเร่ืองจนกระทัง่จบการแสดง ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้
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ตวัอย่างท่ี 1 

รัตนา  : เสด็จพี่ ตอนนี ้เราก็เปรียบเสมือนขาดเสาหลกัของครอบครัวแล้ว แล้ว

เราจะทํายงัไงต่อไปละ่เพคะ? 

กาวินทร์  : เจ้าไม่ต้องห่วง พี่จะเป็นทัง้พ่อและแม่ให้กับพวกเจ้า ต่อไปนีข้้าพเจ้า   

กาวินทร์จะขอสถาปนาตัวเองขึน้เป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินอสรู ในการขึน้

ครองราชย์ของข้าครัง้นี ้เสด็จพ่อเสด็จแม่ของข้าต้องสิน้พระชนม์ไป ต้อง

ตายไปก็เพราะความรัก ความรักตัวเดียวเท่านัน้ที่ทําให้ครอบครัวของเรา

ต้องบ้านแตกสาแหรกขาดอย่างนี ้ต่อไปนีแ้ผ่นดินของข้าจะไม่ขอมีความรัก

อีก ข้าจะขอตัง้กฎบญัญัติขึน้มาสองข้อ ข้อที่หนึ่ง ทหารทุกคนห้ามมีเมีย 

ข้อที่สอง ผู้หญิงทกุคนในเมืองของฉนั ห้ามมีผวั คนดูด้วย ถ้าเห็นใครมีผัว

แม้แต่คนเดียว ประหารเจ็ดชัว่โคตร 

ประกาศไปสวรรค์นรก  ผูช้ายทัง้โลกโปรดรู้  
เจ้ากาวินทร์หญิงใจสู ้  จะไม่ขอมีคู่เซ้าซ้ี 

จะยกปัญหาสาเหต ุ ผูช้ายกิเลสร้อยเล่ห์  
แถลบถลอกโลเล    เหมือนกบัลิเกเมือ่ก้ี  
จะไม่ขอรักใครเอาไวเ้ป็นคู่   แต่ถา้เป็นคนดูยินดี 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: ธิดามหากาฬ) 

 

จากข้อความเป็นบทพูด และบทร้องขององค์หญิงกาวินทร์ 

ตามบทของเร่ืองธิดามหากาฬ ท่ีพดูตอบคําถามของน้องสาวคือ องค์หญิงรัตนา ท่ี

ถามวา่ ตนจะทําอย่างไรตอ่ไป เม่ือเสดจ็พ่อ และเสดจ็แมสิ่น้พระชนม์ไปแล้ว จาก

คําตอบจะเห็นวา่เป็น การพดูส่ือสารตามเนือ้เร่ืองในฐานะท่ีเป็นตวัละคร คือ องค์

หญิงกาวินทร์ ไม่ใช่วิรดา วงศ์เทวัญ สังเกตจากการใช้คําบุรุษสรรพนามทัง้ 3 

ระดบั คือ ข้าพเจ้า ฉนั ข้า เป็นคําแทนตวัขณะส่ือสาร สลบัไปมากับการใช้ช่ือตวั

ละคร คือ กาวินทร์ และเจ้ากาวินทร์ ดงัตวัอย่างข้างต้น 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

โมซาน  : เราขอทา้รบไอ้อุปราช  ถึงมึงเป็นชาติคนป่า  
กูจะตดัหวัหกังา    วนันีจ้ะทา้ไม่ถอย  
เศวตฉตัรกูขอพิชิต   เอาไปประดิษฐ์บนดอย 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากรบ: รักซ่อนแค้น) 
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จากข้อความเป็นบทร้องของโมซาน ตามบทของเร่ืองรักซ่อน

แค้น ท่ีใช้ร้องท้าให้มารุตมาสู้กับตน ในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากรบ จากบทร้องจะ

เห็นว่าเป็นการพูดส่ือสารตามเนือ้เร่ืองในฐานะท่ีเป็นตวัละคร คือ โมซาน ไม่ใช่

สิทธิชัย วงศ์เทวญั สงัเกตจากการใช้คําบุรุษสรรพนามแทนตัวขณะร้องว่า เรา 

และก ูดงัตวัอย่างข้างต้น 

 

ตวัอย่างท่ี 3 

จ้อย  : เกล้ากระหม่อมขอถวายบงัคมด้วยพะยะค่ะ 

จ๋า  : กระหม่อมขอถวายสงัฆทาน 

เสมอใจราช : หม่อมเสมอใจราช ขึน้เฝ้าพระองค์พระองค์แล้ว 

ขวัญ  : กระหม่อมฉันก็เช่นเดียวกันพระเจ้าค่ะ หัวหมู่ขวัญ ขอให้พระองค์นัน้

เป็นพระม่ิงขวญัของประชาชนและเหลา่ทหารไปนานแสนนานพทุธเจ้าค่ะ 

กฤษฎา  : ขอบใจพวกเจ้าทกุคนท่ีทําตามคําสัง่ของข้าพเจ้ากฤษฎาอย่างเคร่งครัด 

ข้าพเจ้าเช่ือว่า...ข้ามีเร่ืองสําคัญ บัดนีเ้มืองตองอูขาดส่งเคร่ืองราชย์มา

นานหลายปี  กําลัง ซ่องสุมกําลังทหารมุ่ งสู่ เ มืองปัญจาราของ ข้า 

เพราะฉะนัน้แล้ว เสมอใจราช 

เสมอใจราช : รับด้วยเกล้าพทุธเจ้าค่ะ 

กฤษฎา  : ทหารทกุหมู่เหลา่ของข้าพเจ้ากฤษฎา พร้อมรึยงัที่จะสู้รบ? 

เสมอใจราช : พร้อมหมดทกุคนพทุธเจ้าค่ะ 

จ้อย  : พร้อมหมดแล้วพะยะค่ะ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รอยรักรอยร้าว) 

 

จากข้อความเป็นบทพูดสนทนาของเสมอใจราช ขวัญ จ้อย 

และจ๋า กบัองค์กฤษฎา ตามบทของเร่ืองรอยรักรอยร้าว ท่ีใช้โต้ตอบกนัเพ่ือดําเนิน

เร่ือง ในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากกลา่ว จากบทพูดจะเห็นว่าเป็นการพูดส่ือสารตาม

เนือ้เร่ืองในฐานะท่ีเป็นตวัละคร คือ เจ้าเมือง กับขนุนาง ไม่ใช่นักแสดงของคณะ

ลิเก สงัเกตจากการใช้คําบรุุษสรรพนามแทนตวัของนกัแสดงแตล่ะคนขณะโต้ตอบ

วา่ หมอ่ม กระหมอ่ม กระหมอ่มฉนั เกล้ากระหม่อม ข้าพเจ้า และข้า พูดสลบักับ

การใช้ช่ือและตําแหน่งของตวัละครคือ เสมอใจราช หวัหมูข่วญั และ กฤษฎา เป็น

คําใช้แทนตวั ดงัตวัอย่างข้างต้น 
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ตวัอย่างท่ี 4 

รุ่งฤทธ์ิ  : พูดออกจากใจ  ฟังให้กระจ่าง  ข้ามาพบนางทีนี่ ่

กาวินทร์  : มนัน่าหวัเราะ เดีย๋วเคราะห์จะร้าย        อย่ามาก้าวก่ายเกะกะ  
ชีวิตของนายจะหายนะ ไอ้อย่ามายัว่โทสะเซ้าซ้ี  

รุ่งฤทธ์ิ  : มาพูดจาเซ้าซ้ี  ฉีจ่ะไหล    ขี้หดตดหายนะอีห่า 

กาวินทร์  : จะมาขู่อาฆาต  จะมากดัข้า  ดย่ิุงล่ะกว่าหมากินขี ้

รุ่งฤทธ์ิ  : มือถือโลหะ  กูจะประหาร    
กาวินทร์  : อยากเล่นสงกรานต์โลหิต 
รุ่งฤทธ์ิ  : กูโจมตี ดาบจ้ีติด  กาวินทร์ : อุ๊ย อย่าฟันน่ะให้ผิดเชียวนะพี ่

รุ่งฤทธ์ิ  : โมโหใหญ่เดีย๋วกูจะฟันให้ยบั กาวินทร์: นีห่รือนายทพัเมืองท่าน? 

รุ่งฤทธ์ิ  : อีคนปากคนั จะฟันให้คว่ํา  กาวินทร์: เหอะเดีย๋วจะขยบั เหอะเดีย๋วจะขยี ้

รุ่งฤทธ์ิ  : สธิุราชฟันฉบั  กาวินทร์: วิรับฉาด 

รุ่งฤทธ์ิ  : สธิุราชฟันฉบั  กาวินทร์: นอ้งวิรับฉาด 

รุ่งฤทธ์ิ  : กุ้งไม่ขยาด  กาวินทร์: เราก็ไม่ยัน่ 

รุ่งฤทธ์ิ  : ผมโดดแทง  กาวินทร์: นอ้งวิรับทนั 

รุ่งฤทธ์ิ  : กุ้งโดดแทง  กาวินทร์: นอ้งวิรับทนั 

รุ่งฤทธ์ิ  : ผมโดดแทง  กาวินทร์: เรารับทนั 

รุ่งฤทธ์ิ  : ผมยืนใจสัน่ ปะทะกบัดุง้  ถา้ไม่สะดุง้ก็ซวย   
กาวินทร์  : ฮะ ถา้ยงังัน้ มนัก็สวยน่ะสิ มา 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากรบ: ธิดามหากาฬ) 

 

จากตัวอย่างเป็นบทร้องโต้ระหว่างองค์ชายรุ่งฤทธิ ์  และองค์

หญิงกาวินทร์  ตามบทของเร่ืองธิดามหากาฬ  เพ่ือใช้ประกอบการต่อสู้ ใน

เหตุการณ์ส่ือสารฉากรบ จากบทร้องจะเห็นว่าเป็นการส่ือสารตามเนือ้เร่ืองใน

ฐานะท่ีเป็นตวัละคร คือ องค์ชายรุ่งฤทธิ ์  และองค์หญิงเรืองรอง และเป็นนักแสดง

ท่ีกําลงัแสดงเป็นตวัละครนัน้ คือสธิุราช วงศ์เทวญั และวิรดา วงศ์เทวญั แต่ไม่ใช่

การส่ือสารในฐานะท่ีเป็นตนเอง สงัเกตจากการใช้คําบุรุษสรรพนามแทนตวัของ

นกัแสดงวา่ ข้า ผม ก ูเรา สลบักบัการใช้ช่ือจริง และช่ือเลน่ของตน คือ สธิุราช กุ้ ง 

วิ และน้อง มาใช้เป็นคําแทนตวัละคร ดงัตวัอย่างข้างต้น 

 

นอกจากนีย้งัพบวา่ บางเหตกุารณ์ส่ือสาร นักแสดงจะมีการใช้

คําพดูบรุุษสรรพนามเดียวกนัเป็นคําแทนตวันกัแสดงทัง้ในฐานะท่ีเป็นตนเองพูด
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ส่ือสารกับผู้ ชมโดยตรง และในฐานะท่ีเป็นตวัละครพูดส่ือสารกับผู้ ชมผ่านการ

แสดงเร่ืองด้วย ในกรณีนีผู้้ชมสามารถสงัเกต หรือทราบได้ว่าขณะนัน้นักแสดง

กําลงัพดู หรือส่ือสารกับตนในฐานะท่ีเป็นตนเอง หรือตวัละคร จากเร่ืองท่ีใช้พูด 

และคําท่ีนกัแสดงคนอ่ืนๆ ใช้เรียกนกัแสดงผู้นัน้ ดงัตวัอย่างการใช้คํา “ฉัน” จาก

ข้อความสนทนาตอ่ไปนี ้

 

รัตนา  : นี่คณุเป็นใคร? ช่วยด้วย 

ศรีประภา : นี่คณุเป็นใครเนี่ย? มากอดฉนัได้ยงัไง? ปลอ่ยฉนันะ ช่วยด้วย 

เอกรัตน์  : ฉนัไม่ปลอ่ย ถ้าจะให้ฉนัปลอ่ย เธอจะต้องบอกมาก่อนว่าเธอชื่ออะไร 

รัตนา  : ฉนัช่ือว่ารัตนา 

เอกรัตน์  : รัตนา 

ศิลา  : แล้วเธอละ่จ๊ะ ช่ือว่าอะไร? 

ศรีประภา : ฉนัศรีประภาจ้ะ 

ศิลา  : ฉนัเองมีช่ือว่า ศิลานะจ๊ะ อ้าว รับก่อน ดวู่าเขาให้ประกาศอะไร 

เอกรัตน์  : อ้าว ช่วยประกาศหน่อย รถหายอกีแล้ว พี่เขาให้ประกาศบอกเจ้าของว่า 

รถหาย รถทะเบียน.... 

รัตนา  : ไหน? ไหน? ฉันขอดหูน่อย เด๋ียวๆ รถฉันเอง รถนางเอกลเิก  

เอกรัตน์  : เด๋ียวก่อนนะพี่ นางเอกเลน่แป๊บ เด๋ียวไปขยบัให้นะ 

รัตนา  : แป๊บนงึนะพี่ เด๋ียวให้แม่ไปขยบัให้ 
เอกรัตน์  : เอาเลยป่ะ? ช่ือรัตนาหรอจ๊ะ? 

รัตนา  : ฉนัช่ือว่ารัตนาจ้ะ บอกแม่ขยบัรถด้วยนะ (บอกคนหลงัโรงลเิก) 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: ธิดามหากาฬ) 

 

จากตวัอย่างบทสนทนาเกีย้วพาราสีขององค์ชายเอกรัตน์กับ

องค์หญิงรัตนา และองค์ชายศิลา กับองค์หญิงศรีประภา จะเห็นว่า นอกจาก

นกัแสดงทัง้ 4 คนจะใช้คําบรุุษสรรพนามระดบัคําสามญั “ฉนั” เป็นคําพูดแทนตวั

ในฐานะท่ีเป็นตวัละครเหมือนกนัทัง้หมดแล้ว นกัแสดงรุ้งตะวนั วงศ์เทวญัท่ีแสดง

เป็นองค์หญิงรัตนา ก็ยงัใช้คําบรุุษสรรพนามระดบัคําสามญั “ฉนั” เป็นคําพดูแทน

ตวัในฐานะท่ีเป็นตนเอง คือเป็นนกัแสดงลิเกเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนท่ีมีผู้มา

ประกาศขอให้เล่ือนรถ พดูกบัผู้ชมด้วย ดงัตวัอย่างข้อความข้างต้น 
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จากท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ การใช้คําแทนตวัของนกัแสดง

ในการแสดงลิเกเป็นการใช้คําแทนตวัแบบล่ืนไหล สลบัปนไปมาได้อย่างอิสระตลอดทัง้

การส่ือสาร ของนกัแสดง ไมว่า่จะเป็นการแสดงเหตกุารณ์ส่ือสารฉากใด โดยเฉพาะการใช้

คําแทนตวัในฐานะตวัละคร เม่ือส่ือสารกนัตามบทของเร่ือง ท่ีไม่ว่านักแสดงจะใช้คําแทน

ตวัวา่อย่างไร เหมาะสมหรือไม ่ผู้ชมก็สามารถยอมรับ และชมการแสดงแบบต่อเน่ือง ไม่

อรรถรสในการชม คือดกูารแสดงรู้เร่ือง ทัง้ท่ีนักแสดงแสดงแบบสลบับทบาท เพราะผู้ชม

สว่นใหญ่ โดยเฉพาะฝ่ายแมย่กหรือแฟนคลบั ไมไ่ด้มาชมการแสดงเร่ืองเท่านัน้ แต่มาชม

การร้อง การรํา การแตง่กาย ตลอดจนวิธีการดําเนินเร่ืองของนกัแสดงด้วย  

การเปล่ียนบทบาทจากตนเองเป็นตวัละครไปมานีจ้ึงถือเป็นเสน่ห์ใน

การส่ือสารท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก ซึ่งสามารถสงัเกตได้

จากการใช้คําแทนตวัของนักแสดง ดงันัน้การใช้คําแทนตวัของนักแสดงจึงเป็นลกัษณะ

การใช้ภาษาท่ีสําคญัในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกด้วย 

 

2.2 การใช้คําแทนตัวผู้ชม จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ ร่วม

เหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกมีการใช้คําบุรุษสรรพนามแทนตัวผู้ ชมในฐานะผู้ ฟัง ท่ีเป็น

ลกัษณะเฉพาะของการแสดงลิเก จําแนกได้ 3 ประเภท คือ สรรพนามวลี คําเรียกญาติ 

และช่ือกิจการ หรืออาชีพของผู้ชม มีรายละเอียดดงันี ้

 

2.1.1 สรรพนามวลี สรรพนามวลี คือ วลี หรือกลุม่คําท่ีขึน้ต้น

ด้วยคําสรรพนาม12 เช่น ท่านผู้ชมท่ีเคารพ ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติ ท่านผู้ชมผู้สงู

เกียรติ ท่านผู้ชมพ่อแมพ่ี่น้องท่ีเคารพรักทกุท่าน เป็นต้น การใช้คําลกัษณะนีแ้สดง

ให้เห็นวา่คณะลิเกให้เกียรติ ยกย่อง และให้ความเคารพนับถือผู้ชมเป็นอย่างสงู 

ทัง้นีเ้พราะถือวา่ ผู้ชมทกุคนเป็นผู้มีอปุการคณุของคณะลิเก ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

โฆษก : รอยรักรอยร้าว ติดตามชมกันไปเร่ือยๆ นะครับ ต่อจากนีไ้ปสิทธิชัยจะ

โกงแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ มีเกียรติ นําพาท่านผู้ ชมผู้ มีเกียรติพ่อแม่พี่

น้องที่รักที่เคารพพบกบัการแสดงจากน้องเมย์ ชัชชฎา วงศ์เทวัญครับ รับ

                                                             
12 พระยาอุปกิตศิลปสาร, หลักภาษาไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 11 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา

พาณิชย์, 2545),199. 
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ใช้ท่านผู้ ชมได้ทําการแสดง ด้วยการสวมบาทเป็นตะละแม่กัณทรี 

สบัเปลีย่นกบัศรีนวล รุ่งเรืองได้ดําเนินการแสดงครับ วันพรุ่งนีอ้ย่าลืมไป

ให้กําลงัแรงใจกนัที่วดัพระยาสเุรนทร์นะฮะ บอกกนัต่อๆ ไปด้วย 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รอยรักรอยร้าว) 

 

โฆษก : ท่านผู้ชมผู้ มีเกียรติที่เคารพ ขอกราบฝากนางเอกใหม่ไว้ในอ้อมใจของ

ผู้ชมผู้ มีเกียรติทกุท่านครับ นางทอวอ วอทอครับ เสียงอาจจะแหบแห้งลง

ไปบ้างครับ เพราะว่าบ่นลเิกไม่เคยหยดุเลย  

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

2.1.2 คาํเรียกญาติ จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ ร่วมเหตกุารณ์

ฝ่ายคณะลิเกจะใช้คําเรียกญาติเป็นคําแทนตวัผู้ชมเป็นสว่นมาก สามารถแบ่งได้ 

2 แบบ คือ แบบท่ีใช้เป็นคําซ้อน และแบบท่ีใช้ประกอบกบัคําอ่ืน ดงันี ้

 

1. แบบท่ีใช้เป็นคําซ้อน จากข้อมูลพบว่า คําเรียก

ญาติท่ีผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้เป็นคําซ้อนเรียก หรือกล่าวถึง

แทนตวัผู้ชม ได้แก่ พ่ีน้อง และพ่อแมพ่ี่น้อง ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

ดวงพร  : ซาหวดัดีค่ะพีน่อ้ง  มาฟังหนูร้องกนัสกัหน่อย  
หนูร้องไม่มากไม่นอ้ย   มาฟังกนัสกัหน่อยไดไ้หม? 
 ถา้ไดร้างวลัสกัร้อยบาท   จะร้องให้ขาดใจตาย  

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รักซ่อนแค้น) 

 

กฤษฎา  : นี่มงึกล้าพดูกบักขูนาดนีเ้ลยหรอวะเนี่ย? 

จ้อย  : ผมพดูอะไรไม่ได้เลยครับพี่น้อง  

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รอยรักรอยร้าว) 

 

ก้องหล้า : นี่แหละ พ่อแม่พี่น้อง เขาเป็นลกูเป็นหลานกนั เขาเลน่กนัได้สนิท ตีกันได้

สบาย ผมไม่ใช่ญาติ เขาเลยไม่กล้าตีผม 

ไตรรงค์   : เด๋ียว เด๋ียวเถอะมงึ 

กาวินทร์  : ไม่ใช่ญาติเหรอ? เด๋ียวเจอกนั  

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ) 
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2. แบบท่ีใช้ประกอบกับคาํอ่ืน จากข้อมลูพบวา่ คําท่ี

ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกนํามาใช้ประกอบกับคําเรียกญาติใช้แทน

ตัวผู้ ชมมีหลายแบบ ได้แก่  ช่ือของผู้ ชม ช่ือสถานท่ี ภูมิลําเนา หรือ

แหลง่ท่ีมา ช่ืออาชีพ หรือกิจการสว่นตวัของผู้ชม เป็นต้น การใช้คําเรียก

ญาติเป็นคําบุรุษสรรพนามร่วมกับคําอ่ืนนี ้นอกจากจะช่วยเสริมสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเก และผู้ชมแล้ว ยัง

แสดงให้เห็นวา่ คณะลิเกมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ชมผู้นัน้เป็นอย่าง

มาก เพราะทราบรายละเอียดต่างๆ ของผู้ชมเป็นอย่างดี จึงสามารถนํา

ข้อมลูมาประกอบกบัคําเรียกญาติ ใช้เป็นคําแทนตวัได้ เช่น พ่ีวรรณ คณุ

น้าจนัทร์ กล่ินเครือ พ่ีสาวจากกรุงเทพฯ คณุแม่จากเพชรบุรี พ่ีดําโต๊ะจีน 

แมแ่ดงดอกไม้เศรษฐี ป้าประพิณข้าวแกงสิบบาท คลองสอง ปทมุธานี เป็น

ต้น ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

โฆษก : น้องมาริสา และก็น้องกรรณิการ์ครับ คุณพ่อมารับแล้ว รถจอดอยู่ถนน

ด้านหน้าเวทีนะฮะ ไปที่พ่อด่วนนะครับ น้องมาริสา และน้องกรรณิการ์

ครับ คณุพ่ออยู่ที่ด้านหน้าเวที รถจอดที่ถนนข้างๆ ห้องนํา้ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

มาเรียม  : ...ขอบคุณมากค่ะ มาไกลกันเหลือเกินนะคะวันนี  ้ขอบคุณพี่สาวจาก

กรุงเทพด้วยค่ะ ขอบคณุคณุแม่ปุ๊ กนะคะ ขอบคณุค่ะ... 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รักซ่อนแค้น) 

 

ขุนดิน : ขอบคณุครับ คณุแม่ ขอบคุณนะครับกับคุณแม่สมใจ จาก ล.โชคคราม

จากโต๊ะจีน จากอําเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ ขอบคณุนะฮะ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: รอยรักรอยร้าว) 

 

2.1.3 ช่ือกิจการ หรืออาชีพของผู้ชม การใช้ช่ือกิจการ หรือ
อาชีพเป็นคําแทนตัวผู้ ชม หมายถึง การท่ีผู้ ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้ช่ือ

กิจการ หรืออาชีพของผู้ชม เป็นคําบุรุษสรรพนามแทนตวัผู้ ชมผู้นัน้ไปเลย เช่น 

“โต๊ะจีน” หมายถึง ผู้ชมช่ือ สมศรี หรือพ่ีดํา เจ้าของกิจการรับจัดโต๊ะจีน โต๊ะจีน 

ล.โชคคราม “ข้าวแกงสิบบาท” หมายถึง ผู้ ชมช่ือ ประพิณ เจ้าของกิจการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



171 
 

ร้านอาหาร ร้านข้าวแกงสิบบาท “ดอกไม้เศรษฐี” หมายถึง ผู้ชมช่ือ แดง เจ้าของ

กิจการร้านรับจัดดอกไม้ ร้านดอกไม้เศรษฐี และ “สารวัตร” หมายถึง ผู้ ชมท่ี

ประกอบอาชีพตํารวจ เป็นต้น  

จากการสงัเกตพบว่า ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกจะใช้ช่ือ

กิจการแทนตวัผู้ชม เฉพาะผู้ชมฝ่ายแม่ยกหรือแฟนคลบัท่ีมามอบรางวัลให้ตน 

หรือนกัแสดงคนอ่ืนๆ บริเวณหน้าเวทีการแสดง ทัง้นีเ้พ่ือแสดงความขอบคณุ และ

เพ่ือช่วยโฆษณาสินค้า หรือบริการของผู้ชมผู้นัน้เป็นการตอบแทน ดงัตัวอย่าง

ข้อความ 

 

โฆษก  : ล.โชคครามโต๊ะจีนมอบรางวลันํา้ใจ ให้กับศิลปินนักแสดง ขอบคุณครับ 

ขอบคุณกับทุกรางวัลนํา้ใจที่มอบให้ศิลปินทุกคนที่มาทําการแสดงวันนี ้

จากข้าวแกงสบิบาท ขอบคณุครับ ขอบคณุรางวลันํา้ใจจากดอกไม้เศรษฐี

นะครับ 

 (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 

 

เรืองรอง  : นี่ รุ่งนิรันดร์ โต๊ะจีนกลบัรึยงั? 
รุ่งนิรันดร์ : ยงัพระเจ้าค่ะ 
ทัก  : ยงั นี่ยายดํายงันัง่อยู่นี่เลย ยายดําอยู่เนี่ยจะกลบัยงัไงเลา่ 
เรืองรอง   : โต๊ะจีนกลบัหรือยงั? โต๊ะจีนกลบัรึยงั? 

สิน  : กลบัแล้ว 

เรืองรอง   : กลบัแล้วเหรอ? โต๊ะจีนรอด้วย โต๊ะจีนรอด้วย โต๊ะจีนรอด้วย 
อธิราช  : อย่าเพิ่งไปนะ 
เรืองรอง  : โต๊ะจีนรอด้วย 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

ทัก  : เด๋ียวพระเอกถ่ายรูปแป๊บนงึนะฮะ กราบขอบพระคณุพี่วรรณกับสารวัตร

ที่มากินข้าวหน้าโรงลเิกนะฮะ 

สิน  : ครับ อย่างนีถื้อว่ารักกนัจริง 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: หน่ึงในดวงใจ) 

 

นอกจากผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกจะใช้สรรพนามวลี คําเรียกญาติ 

และช่ือกิจการ หรืออาชีพของผู้ชมเป็นคําบรุุษสรรพนามแทนตวัผู้ชมแล้ว ยังพบการใช้คํา
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ประสม “ชาว” ตามด้วยช่ือสถานท่ี ภมิูลําเนาหรือแหล่งท่ีมาของผู้ชม เป็นคําแทนตวัผู้ชม

เพ่ือแสดงความเป็นกลุม่เป็นก้อน หรือความเป็นพวกเดียวกนัของผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายผู้ชม

ด้วย เช่น ชาวกรุงเทพฯ ชาวสตัหีบ ชาวชลบรีุ ชาวนครปฐม เป็นต้น ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

กฤษฎา  : ว่าดูเอาเถิดชาวกรุงเทพ  เรามนัเจ็บปวดใจ  
มาทํายงังีไ้ดย้งัไง    แหมช่างใจร้ายดือ้ร้ัน  

อย่าอยู่ร่วมโลกกนัเลย  เราจะเฉลยไล่ล่า 
มนัเจ็บใจรักเสียหนกัหนา  ไม่ตอ้งผวาหวาดหวัน่ 

เจ้าขวญัเอ๋ยอภยัให้ข้า  เจ็บใจหนกัหนาชาตินี ้ 
ทีท่่านไดห้วัใจไม่ดี    มนับดัสีโศกศลัย์ 
พวกเราขอฝากรักซ้ึงซ้ึง  ไวก้บัชาวร้อยหนึ่งนานนาน 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รอยรักรอยร้าว) 

 

โฆษก  : ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ มีเกียรติพี่น้องพี่รักที่เคารพ ชาวสัตหีบ ขาวชลบุรี

และหลากหลายสถานที่ ขอบคุณที่ติดตามมาให้กําลงัแรงใจครับ พบกัน

ใหม่โอกาสหน้า สวสัดีครับ 

(เหตกุารณ์สือ่สารปิดการแสดง: รักซ่อนแค้น) 
 

 

3. การใช้คาํฉายานาม13 
จากการสงัเกตพบว่า นักแสดงลิเก ของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญัส่วน

ใหญ่ จะมีฉายาท่ีตัง้ขึน้ หรือผู้ อ่ืนตัง้ให้ สําหรับใช้เรียกขาน หรือกล่าวถึงในการสื่อสารขณะแสดง

ลิเกโดยเฉพาะ เม่ือพิจารณาคําฉายานามท่ีใช้ส่ือสารในการแสดงลิเกพบว่า คําฉายานามมกัเป็น

คําท่ีมีความคล้องจองกับช่ือของนักแสดง พบใช้สําหรับแนะนําตวันักแสดง ในเหตกุารณ์ส่ือสาร

ฉากลงโรง เช่น ดาวตลกผู้น่าสงสาร วิชาญ รุ่งเรือง หนุ่มน้อยหน้ามน คนรูปหล่อ หนีสิ้นใกล้จะ

หมด มรกต วงศ์เทวญั นางเอกท่ีทุกท่านให้ความเมตตา วิรดา วงศ์เทวญั หรือพระเอกหนุ่มแห่ง

เมืองชัยนาท กุ้ ง สธิุราช วงศ์เทวัญ เป็นต้น ส่วนด้านลกัษณะต่างๆ ท่ีใช้เป็นฉายานามได้แก่ 

ลกัษณะเดน่ทางกายภาพของนกัแสดง เช่น นางร้ายนยัน์ตาไขห่่าน (ชชัชฎา วงศ์เทวญั)  ดาวร้ายหู

                                                             
13 ฉายา หมายถึง ช่ือตัง้ให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะท่ีหมายรู้กันในหมู่คณะ, ดู

รายละเอียดจาก  ราชบัณฑิตยสถาน ,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.๒๕๔๒ 

(กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์, 2546). 337. 
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กาง ปากแบะ (สิทธิชัย วงศ์เทวญั) ระดบัการศึกษา เช่น พระเอกปริญญา ทิวา เทวินทร์ หรือใช้

ตําแหน่งหน้าท่ีของนักแสดง เช่น ดาวยั่วประจําทีมงานฝ่ายหญิง (ศรีนวล รุ่งเรือง) พระเอกผู้ นํา

ทีมงานฝ่ายชาย (ชยัณรงค์ รุ่งเรือง) เป็นต้น จากการวิเคราะห์พบการใช้คําฉายานามเพ่ือแนะนํา

ตวันกัแสดงในเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง และการใช้เพ่ือเรียกขาน กล่าวถึง ล้อเลียน เพ่ือสร้าง

ความขบขนัในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงฉากตา่งๆ ดงัตวัอย่างการใช้คําฉายานามของนักแสดง

สิทธิชยั วงศ์เทวญั ท่ีวา่ หกูาง ปากแบะ ดงันี ้

  

โฆษก  : บทบาทการแสดงฉากแรกจากไอ้ดาวร้ายหูกาง ปากแบะ แกละ สิทธิชัย 

วงศ์เทวญั 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: หน่ึงในดวงใจ) 

 

กาวินทร์  : นี่ใช่มัย้กษัตริย์องค์ใหม่? หูกาง ปากแบะ อย่างนีใ้ช่มัย้? จับมันถอดยศ

เด๋ียวนี ้

ทิวา  : พระเจ้าค่ะ 

ไตรรงค์  : เฮ้ย อาร์ต อาร์ต 

กาวินทร์  : ฆ่าให้ตาย  

ไตรรงค์  : ช้าๆ ส ิ

กาวินทร์  : ถอดออกมา ไม่ต้องปรานี หมัน่ไส้ 

ไตรรงค์  : อาร์ตกเูจ็บนะเนี่ย แล้วไม่รู้ว่าเลน่เร่ืองนี ้กติูดก๊ิบตัง้หลายตวั 

 (เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ) 

 

4. การใช้คาํภาษาอังกฤษ14 
การใช้คําภาษาองักฤษในการแสดงลิเก ของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญั

แบ่งได้ 2 ลกัษณะ คือ ใช้เพ่ือส่ือความหมาย กบัใช้เพ่ือความตลกขบขนั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

4.1 ใช้เพื่อส่ือความหมาย การใช้คําภาษาองักฤษเพ่ือส่ือความหมาย 

หมายถึง การใช้คําภาษาองักฤษทัง้ท่ีเป็นคําทบัศพัท์ คําตดั หรือคําสแลงตามความหมาย

                                                             
14 การใช้คําภาษาองักฤษ หมายถึง การนําคําภาษาองักฤษมาใช้ปะปนอยู่ในประโยค, 

ดรูายละเอียดจาก ประคอง นิมมานเหมินท์ และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม ๔ : วฒันธรรม

การใช้ภาษาไทย (กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาไทย, 2552). 
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ของคํา หรือความเข้าใจของคนในสงัคม จากการวิเคราะห์พบการใช้คําภาษาองักฤษทัง้ใน

บทร้อง และบทพดู สามารถจําแนกตามเจตนาท่ีใช้ส่ือความหมายได้ 2 แบบ คือ คําทั่วไป 

และคําสแลง ดงันี ้

 

4.1.1 คาํท่ัวไป คําภาษาองักฤษท่ีพบในการแสดงลิเกสว่นใหญ่
เป็นคําทบัศพัท์ คําตดั และคําสแลงท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั คนส่วนใหญ่สามารถ

เข้าใจได้โดยไมต้่องแปล เช่น ย ูโชว์ ฟรี เคลียร์ แอร์ เบรก สโลว์ โอเค เชียร์ พลิก

ล็อค (จบ)เกม ซอฟ ไมค์ เบิล้ แซมเปิ้ล แดนเซอร์ หรือคําเป็นช่ือเฉพาะ เช่น 

ซีเกมส์ ดีเซล (โรค)เอดส์ โคโยตี ้กอล์ฟ เป็นต้น ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

กฤษฎา  : เกิดอะไรขึน้? กณัทรี 

กัณทรี  : ฉนัให้โอกาสยเูลา่ก่อน 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รอยรักรอยร้าว) 

 

มารุต  : อ้าว เอ็งสองคนเลย ประลองฝีมือโชว์ให้พระองค์ดูก่อน ให้พระองค์

ทอดพระเนตรก่อน ลลีา เกล้ากระหม่อมได้ฝึกสอนมาเป็นอย่างดีเลยพระ

เจ้าค่ะ เต้นท่าเดียวกะแหยมเลยพทุธเจ้าค่ะ  

แสงทินกร : ทกุสิง่ทกุอย่างนี่ถ่ายทอดมาจากเจ้ารึอปุราช? 

มารุต  : เราจะสู้แบบ สโลว์โมชัน่ พระเจ้าค่ะ 

โสเภณี  : สโลว์? ได้เลยพระองค์ท่าน 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รักซ่อนแค้น) 

 

พรรณราย : เมือ่ความรักมนัพลิกล็อก  ฉนัพูดไม่ออกแน่นอก 
หนทางมนัตนัแก้ไม่ตก   เหมือนอยู่ในโลกโหดร้าย  
รักหรือไม่รักมนัน่าจะบอก  ไม่น่ามาหลอกพรรณราย 

รุ่งนิรันดร์ : องค์หญิงพรรณราย เด๋ียว ขอเดชะ องค์หญิงเรืองรอง หม่อมฉันขอไป

เคลยีร์ปัญหาก่อนนะพระเจ้าค่ะ 

เรืองรอง  : โชคดีจ้ะ รีบไปเหอะ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

4.1.2 คาํสแลง คําสแลงท่ีพบในการแสดงลิเกคือ การเจตนาใช้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไปมาเป็นคําสแลง เพ่ือสร้างความขบขันเฉพาะใน
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เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงฉากนัน้ ผู้ชมจะต้องอาศยับริบทอธิบายความหมายจึง

จะเข้าใจได้ คําท่ีพบได้แก่ “รีสอร์ต” หมายถึง เมรุ “ลกูสนุ้ก” หมายถึง ลกูอณัฑะ 

ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

จ๋า  : ชล รับรางวลัด้วย ทีรี่สอร์ตนู่น ไฟแปล๊บๆ (ชีมื้อไปท่ีเมรุบริเวณหน้าเวที) 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รอยรักรอยร้าว) 

 

อัปรีย์  : เด๋ียว ว้าย อ้าว เวสสนัดรแหย่ตดู (ตกใจท่ีเมืองเริงใช้ทวนแทงลอดหวา่งขาตน) 

เมืองเริง  : อะไรอ่ะ? 

อัปรีย์  : ไอ้เหีย้ มนัโดน 

โสเภณี  : มนันกึว่าลกูสนุ้กอ่ะดิ (ลกูสนุ้ก หมายถึง ลกูอณัฑะ) 

เมืองเริง  : เห็นต๊องแต๊ง ต๊องแต๊ง 

อัปรีย์  : เห็นอะไรต๊องแต๊งไม่ได้ เช่ีย 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รักซ่อนแค้น) 

 

4.2 ใช้เพื่อสร้างความขบขัน การใช้คําภาษาองักฤษเพ่ือสร้างความ

ขบขนั หมายถึง การพดูคําภาษาท่ีเป็นประโยคภาษาง่ายๆ แตบ่อกผู้ชมวา่ไมรู้่ความหมาย

ทัง้ท่ีคนทัว่ไปเข้าใจ หรือการเจตนาพดูออกเสียงคําภาษาองักฤษแบบผิดเพีย้น เพ่ือให้ผู้ชม

ขบขนั ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

ราเกซ   : หยดุ stop this is a chair 

ส้มแป้น  : เอ๊ะ แปลว่าอะไรเนี่ย? 

ราเกซ   : no it is not 

ส้มแป้น  : แปลว่าอะไร? 

ราเกซ   : ไม่รู้ กพูดูได้ กแูปลไม่ได้ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ) 

 

ดวงตา  : แม่ผู้ชายใสเ่สือ้สม่ีวง ป๊อก 

ประสบ  : มงึพดูอะไรเนี่ย? 

ดวงนภา  : เขาบอกว่า แม่ ผู้ชายที่ใสเ่สือ้สม่ีวงน่ะถกูสป๊อกหนจูงัเลย  

   (สป๊อก คือ สเป็ค/Spec เป็นคําสแลง หมายถึง ถูกใจ ชอบ) 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 
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จากการวิเคราะห์พบว่า นอกจากนักแสดงจะใช้คําภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ส่ือ

ความหมาย และสร้างความขบขนัขณะแสดงเร่ืองแล้ว ยงันําคําภาษาองักฤษมาใช้แตง่บทร้องด้วย 

โดยเฉพาะบทร้องประเภทกลอนของลิเก ทําให้เห็นถึงปฏิภาณไหวพริบของนักแสดงในการเพ่ิม

คําศพัท์ ทําให้มีคําสําหรับใช้แตง่บทร้องท่ีถกูต้องตามฉนัทลกัษณ์ของกลอนลิเกเพ่ิมมากขึน้ด้วย 

 

5. การใช้คาํซ้อน15 
จากข้อมลูพบการใช้คําซ้อนเพ่ือส่ือสารในบทพดูเป็นสว่นใหญ่ สามารถจําแนกคํา

ซ้อนท่ีพบในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกตามเจตนาการใช้ได้ 2 แบบ คือ ใช้เป็นคําเรียก
แทนตัวบุคคล เช่น พ่ีน้อง พ่อแมพ่ี่น้อง พ่อแมพ่ี่น้องท่ีรักท่ีเคารพ ผู้ชมผู้มีเกียรติ ผู้ชมผู้ มีเกียรติท่ี

รักท่ีเคารพ ลงุป้าน้าอา ลิเกลิเกอ กษัตริย์จอมราชา สนมนางห้าม และแมห้่ามนางหวง เป็นต้น กบั

ใช้เป็นคําเสริมความหมาย หรืออธิบายความรู้สึก เช่น ขนงขนม อดอยาก นานโข หลบัหู

หลบัตา คณุงามความดี เคียงบ่าเคียงไหล ่แตะเนือ้ต้องตวั ถือเนือ้ถือตวั หวัซุกหวัซุน เสือกไสไลส่่ง 

ร้องห่มร้องไห้ ตัดพ้อต่อว่า ตัดอกตดัใจ หักอกหักใจ เจ็บชํา้นํา้ใจ ความชํา้อกชํา้ใจ บ้านแตก

สาแหรกขาด อดตาหลบัขบัตานอน เป็นต้น ดงัข้อตวัอย่างข้อความตอ่ไปนี ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

พิมใจ : พี่ ฉนัมาอยู่ที่เนี่ย องค์กฤษฎาฟ้าลัน่น่ะ เขาดีกบัฉนัมากๆ เลย เขาน่ะให้

ฉนัเป็นแม่ห้ามนางหวง ไม่เคยแตะต้องเนือ้ตวัฉนัแม้แต่นิดเดียว 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

  จากบทพูด พบการใช้คําซ้อนเป็นคําเรียกแทนตัวบุคคล คือ “แม่ห้ามนางหวง” 

หมายถึง ตําแหน่งนางสนม และคําซ้อนเสริมความหมาย คือ “แตะต้องเนือ้ตวั” ในบริบทนีใ้ช้วา่ ไม่

เคยแตะเนือ้ต้องตวั เพ่ือเน้นยํา้วา่ ไมเ่คยถกูลว่งเกิน เป็นการบอกผู้ชมทางอ้อมวา่ พิมใจยังคงเป็น

สาวบริสทุธิ ์ อยู่ แม้จะเข้าพิธีแตง่งานแล้วก็ตาม ตามเนือ้เร่ืองท่ีแสดง 

                                                             
15  คําซ้อน หมายถึง คําท่ีเกิดจากการนําคําตัง้แต่ 2 คําขึน้ไปมาเรียงต่อกัน โดยแต่ละ

คํานัน้ มีความสมัพันธ์กันในด้านความหมาย อาจเป็นความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ทํานอง

เดียวกนั หรือตรงกนัข้ามก็ได้ เพ่ือให้ได้ความหมายท่ีชดัเจน, ดรูายละเอียดจาก วลัยา ช้างขวญัยืน 

และคณะ, บรรทดัฐานภาษาไทยเลม่ ๒ : คํา การสร้างคํา และการยืมคํา (กรุงเทพฯ: สํานกัวิชาการ

และมาตรฐานการศกึษา สถาบนัภาษาไทย, 2549). 57. 
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ตวัอย่างท่ี 2 

สิน  : พระเอกกุ้ง สธิุราชครับ พระเอกกุ้ ง สธิุราช เป็นนักร้องลกูทุ่ง แสดงลิเก 

งานไม่ค่อยได้หยดุหรอก ร้องเพลงมัง่ เลน่ลเิกบ้าง ปลอ่ยให้พี่ป้าน้าอา อด

อยากอยู่บ้าน 

ทัก  : ออกตดัอ้อยส ิ

สิน  : ครับ เป็นศิลปินที่มีนิสยัดี ไม่ถือเนือ้ถือตวั เมียไม่มี แฟนไม่มีครับ แต่ไม่รู้

คยุโทรศพัท์กบัใครไม่รู้ทัง้วนัเลย 

ทัก  : มงึจะไปยุ่งอะไร เร่ืองสว่นตวัของเขาละ่ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: หน่ึงในดวงใจ) 
  

จากบทพดู พบการใช้คําซ้อนเป็นคําเรียกแทนตวับคุคล คือ “พ่ีป้าน้าอา” หมายถึง 

นักแสดงลิเกท่ีเป็นญาติกับสุธิราช วงศ์เทวญัทุกคน คําซ้อนเสริมความหมาย ได้แก่ “อดอยาก” 

จากบริบทหมายถึง ไมมี่รายได้ แตใ่ช้คําซ้อนเพ่ือเสริมความหมายให้มากขึน้เป็น ไม่มีจะกิน และ

“ถือเนือ้ถือตวั” หมายถึง หย่ิง ไว้ตวั ในบริบทนีใ้ช้วา่ ไมถื่อเนือ้ถือตวั เพ่ือเน้นยํา้วา่ ไมเ่คยหย่ิง เป็น

นกัแสดงท่ีเป็นกนัเอง เป็นการบอกผู้ชมทางอ้อมวา่ สธิุราช วงศ์เทวญั เป็นนกัแสดงลิเกท่ีนิสยัดี แม้

จะมีเจตนาในการพดูเพ่ือล้อเลียนก็ตาม 

 

6. การใช้คาํสองแง่สองง่าม16 
จากข้อมลูพบวา่ สามารถจําแนกการใช้คําสองแง่สองง่ามในสถานการณ์ส่ือสาร

การแสดงลิเกได้ 2 วิธี คือ การใช้สญัลกัษณ์ และการใช้คําท่ีมีเสียงใกล้เคียงกับคําท่ีมีความหมาย

เก่ียวกบัเพศ มีรายละเอียดดงันี ้

 

6.1 การใช้สัญลักษณ์17 จากการวิเคราะห์บทร้อง และบทพดูพบคําท่ีมี

ความหมายส่ือเป็นสญัลกัษณ์เร่ืองเพศ หรือเก่ียวกบัอวยัวะเพศดงันี ้ของ คมแฝก นกเขา 

                                                             
16 คําสองแง่สองง่าม หมายถึง การเล่ียงกล่าวถ้อยคําท่ีส่ือถึงอวัยวะทางเพศ และ

พฤติกรรมทางเพศอย่างเล่ียง ไม่พูดตรงไปตรงมา, ดรูายละเอียดจาก สกุัญญา ภทัราชัย, เพลง

ปฏิพากย์: บทเพลงแห่งปฏิภาณของชาวบ้านไทย (กรุงเทพฯ: โครงการตําราคณะอกัษรศาสตร์ 

ลําดบัท่ี 29 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540),100. 
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ถงัพาวเวอ่ร์ สายพาวเวอ่ร์ พริกพวงใหญ่ เส้นหม่ี หม้อ หอย หอยจ๊อ อ่าว แผนท่ีลายไทย 

เส้นหม่ี ลกุ โด ่ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

พริง้เพรา : ขนักนัสกัหน่อย   อย่าทําหดห้อยหดหาย  
แหมยไุม่ข้ึนเลยนะพ่อนกเขา  หรือพีไ่ม่เอาเพราะอาย เพราะอาย 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: หน่ึงในดวงใจ) 
 

จากตวัอย่าง “นกเขา” ในบริบทนีห้มายถึง อวยัวะเพศชาย 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

หาญณรงค์  : ถึงมีลูกสองเธอก็ยงัสวย  รูปร่างสํารวยน่ารัก  
ขนลกุกนัเกรียวนึกเปร้ียวปาก  น้ําลายทะลกั เลือดไหล  
จะอุ้มรจนานอ้งนี ้   ไปดูแผนทีล่ายไทย  

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากเกีย้ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

จากตวัอย่าง “แผนท่ีลายไทย” ในบริบทนีห้มายถึง อวยัวะเพศหญิง 

 

6.2 การใช้คาํท่ีมีเสียงใกล้เคียง การใช้คําท่ีมีเสียงใกล้เคียง หมายถึง 
การใช้คําท่ีพ้องเสียง หรือคําท่ีออกเสียงคล้ายกับคําท่ีมีความหมายเก่ียวกับเพศ หรือ

อวัยวะเพศ นักแสดงอาจใช้วิธีเปล่ียนเสียงพยัญชนะบางส่วน หรือใช้การเว้นจังหวะ 

เพ่ือให้ผู้ชมคิดตอ่เอง เพ่ือเล่ียงการใช้คํานัน้ ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

  ราเกซ  : รักนอ้งไม่ไดน้ะพ่อหนุ่มนอ้ย นอ้งไม่มีหอยมี ฮิ ฮิ ฮิ 
จุ๋มจ๋ิมนอ้งพีก็่ไม่มี   เดีย๋วคลีไ่ม่คล่อง 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ) 

                                                                                                                                                                              
17

 สญัลกัษณ์ คือ การเปรียบเทียบท่ีเรียกส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยใช้คําอ่ืนแทน คําท่ีใช้เรียกนัน้

เกิดจากการเปรียบเทียบ และตีความซึ่งใช้กนัมานานจนเป็นท่ีเข้าใจโดยทัว่ไป, ดรูายละเอียดจาก 

วีรฉตัร วรรณดี. “ความรู้เก่ียวกบัสํานวน,” ใน ภาษากบัการส่ือสาร, 54. 

   ส
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จากตวัอย่างข้อความบทร้องของราเกซ พบการใช้คําสองแง่สองง่าม

ประเภทคําพ้องเสียง ได้แก่ “หอย” “จุ๋มจ๋ิม” และใช้เสียงหวัเราะ “ฮิ ฮิ ฮิ” แทนการกล่าวถึง

คําท่ีหมายถึงอวยัวะเพศหญิง 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

จ้อย   : ตวั หลาย ตวั เตรียมตวั ขนัหมากจะมา ขอเดือนสีไ่ปแต่งเดือนเจ็ด  
ขอเดือนสีไ่ปแต่งเดือนเจ็ด เดีย๋วพีจ่ะ.... 

จ๋า     : ว้าย 

จ้อย   : ให้นอ้งไดเ้อ็ด เดีย๋วพีจ่ะยกขนัหมากมา 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รอยรักรอยร้าว) 

 

จากตวัอย่างข้อความบทร้องแห่ขนัหมากของจ้อย พบการใช้คําสองแง่

สองง่าม โดยใช้การเว้นจังหวะ และสดุท้ายเล่ียงการใช้คําหยาบโดยตรงด้วยการเปลี่ยน

เสียงพยญัชนะต้นจาก “ย” เป็น “อ” เพ่ือให้ผู้ชมขบขนั 

 

เม่ือพิจารณาคําสองแง่สองง่ามท่ีใช้ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกพบว่า ผู้

ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกท่ีใช้คําสองแง่สองง่ามมากท่ีสดุคือ นักแสดงตลกชาย ท่ีเป็นตวัตาม

พระเอก รองลงมาคือนกัแสดงตวัโกงทัง้ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง นักแสดงตลกจะใช้คําสองแง่สอง

ง่ามเพ่ือให้ผู้ชมขบขนั สว่นนกัแสดงตวัโกงจะใช้เพ่ือดําเนินเร่ืองตามบทบาทของตวัละคร 

 

7. การใช้คาํหยาบคาย 

จากข้อมลูพบวา่ ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกจะใช้คําหยาบเพ่ือส่ือสารกับผู้ชม

ผ่านการแสดงเท่านัน้ คือใช้ในการแสดงตามบท หรืออาจใช้พูดเพ่ือตําหนิ และต่อว่าผู้ ร่วม

เหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกท่ีทําความผิดขึน้จริงก็ได้ ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ชมขบขนั แต่จะไม่ใช้คําหยาบคาย

เพ่ือพดูส่ือสารกบัผู้ชมโดยตรงอย่างเดด็ขาด ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ท่ีใช้คําหยาบคายส่ือสารมากท่ีสดุคือ 

นกัแสดงตลก สว่นนกัแสดงคนอ่ืนๆ นัน้จะใช้คําหยาบคายบ้าง ทัง้นีข้ึน้อยู่กับบทบาทท่ีได้รับ และ

เหตกุารณ์เฉพาะหน้าท่ีเกิดขึน้ ยกเว้นนกัแสดงนางเอก หรือนักแสดงหญิงท่ีเป็นตวัละครฝ่ายดี ท่ี

จะไมใ่ช้ หรือพดูคําหยาบคาย เน่ืองจากรับบทเป็นคนดี และมีนกัแสดงตวัตลกหญิงเป็นผู้ออกหน้า

แทนอยู่แล้ว คําหยาบคายท่ีพบสว่นใหญ่เป็นคําดา่ท่ีขึน้ต้นด้วย “ไอ้” หรือ “อี” ดงันี ้ไอ้หน้าเหีย้ ไอ้

ห่า ไอ้ระยํา ไอ้ฉิบหาย ไอ้เวร ไอ้ใจหมา ไอ้หน้าด้าน ไอ้สัตว์ ไอ้ผีโขมด ไอ้ชาติชั่วตัวอบุาทว์ อี
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ตอแหล อีเวร หรือเป็นดา่อยู่แล้ว เช่น ทะลึง่ จญัไร เลว บดัซบ เหีย้ เป็นคําผวน เช่น ไอ้หน้าหมหูหูมี 

ไอ้หูหมี และเป็นคําสแลง พบคําแสลงถ่ินชัยนาท เช่น ไอ้ต๊ะ ไอ้จ๊ะ ไอ้จ๊ิ (ดตูวัอย่างท่ี 3) และคํา

สแลงจากภาพยนตร์ เช่น อีชบาไพร เป็นต้น ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

สิน  : ขอเป็นพระเอกในหวัใจเธอ ไดไ้หมเล่าเออ? เพราะเธอยงัมีช่องว่าง 
ทัก  : มงึนะ มนัหื่น ไอ้หื่น มงึน่ะ ไอ้กาม 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

จากตัวอย่างเป็นข้อความท่ีนักแสดงตัวตลกใช้ด่ากันตามบทของเร่ืองท่ีแสดง 

เพ่ือให้ผู้ชมขบขนั โดยใช้คําวา่ “ห่ืน” “ไอ้ห่ืน” และ “ไอ้กาม” 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

จ้อย  : เฮ้ย เฮ้ย ตาย แล้วน่ะ  

จ๋า  : ฉิบหายไปทบัเค้ามัย้นัน่?  

วิชาญ  : โอ้โห ตายแล้วนัน่  

จ้อย  : ขอโทษ ขอโทษเขาเลยน่ะ ไอ้ห่า เลน่ไม่ห่วงชีวิต 

วิชาญ  : โอ้โห กหู่วงคนข้างลา่ง เด๋ียวมงึไปทบัเค้า 
(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รอยรักรอยร้าว) 

 

จากตวัอย่างเป็นข้อความท่ีนักแสดงตวัตลกใช้ด่าเพราะเหตกุารณ์เฉพาะหน้าท่ี

เกิดขึน้ เน่ืองจากมีนักแสดงตลกกระโดดลงจากเวทีไปคยุกับผู้ชม จนเกือบทับผู้ชม นักแสดงคน

อ่ืนๆ ท่ีเห็นเหตกุารณ์จึงตอ่วา่ เพ่ือตําหนิ และให้ผู้ชมขบขนั โดยใช้คําวา่ “ฉิบหาย” และ “ไอ้ห่า” 

 

ตวัอย่างท่ี 3 

ดวงพร  : เฮ้ย เฮ้ย ไอ้จ๊ะ   

เมืองเริง  : ใครชื่อจ๊ะ? จ๊ะไหนอ่ะ? 

ดวงพร  : ฮึย่ ไอ้ต๊ะ 

เมืองเริง  : ไอ้ต๊ะ? แถวบ้านเขาเรียก ไอ้เช่ียนะ ไอ้ต๊ะน่ะ  

(แถวบ้าน หมายถึง ภูมิลําเนาของนกัแสดง คือ จงัหวดัชยันาท) 

โสเภณี  : หรอ? หยู ด่าสเินี่ย 
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อุอุ๊อิอ๊ิ  : เขาด่ามงึอ่ะ มงึน่ะ ไอ้เด็กเช่ียๆ ไอ้เด็กเช่ียๆ 

โสเภณี  : มงึน่ะแหละ ตอแหล 

อัปรีย์  : โห อีเด็กนี่ ปากจดั 

เมืองเริง  : เธอ ด่าไอ้ต๊ะหรอ? มีไรหรือเปลา่? อีจ๊ิ 

อัปรีย์  : แล้วไอ้จ๊ิ แปลว่าไรวุ้ย? 

ดวงพร  : แปลว่า ไอ้จู๋ 

โสเภณี  : โอ้โห เรียกไอ้จู๋ 

เมืองเริง  : โห ด่างีเ้ลยหรอ? อีจ๋ิม 

ดวงพร  : อ๊าย จําไว้เลยนะไอ้เมืองเริง สกัวนันงึอ่ะ ไอ้เมืองเริงจะต้องมาคุกเข่าขอ

โทษฉนัดวงพรให้ได้ จําไว้เลย ไอ้ขีห้มา 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: รักซ่อนแค้น) 

 

จากตวัอย่างเป็นข้อความท่ีนกัแสดงตวัตลก และนกัแสดงพระเอกนางเอก ด่ากัน

ในฐานะท่ีแสดงเป็นตวัละครเดก็ เป็นการดา่ตามบทเพ่ือดําเนินเร่ือง และเพ่ือให้ผู้ชมขบขนั โดยใช้

คําวา่ “ตอแหล” “ปากจดั” “ไอ้เดก็เช่ีย” “อีจ๋ิม” “ไอ้ขีห้มา” และคําสแลง “ไอ้ต๊ะ” “ไอ้จ๊ะ” และ “อีจ๊ิ” 

 

ตวัอย่างท่ี 4 

หาญณรงค์  : พนกังานไปไหนละ่? เฮ้ย พนกังานเตียง ยงัไงเนี่ย? เฮ้ย 

โจเพ้ง   : ไอ้ห่า หลบัหมดแล้วมัง้เนี่ย ไอ้ห่า สงสยัว่าต้องยืนเลน่ซะแล้วมัง้เนี่ย 

หาญณรงค์  : มนัไปเพลยีอะไรมนั กนันกัหนาวะนัน่น่ะ? ฮะ เด็กเวที 

น้องชายคนเล็ก  : ผมเป็นทหารเคยผ่านศึก  ความตายไม่นึกเลยสกันิด  
สายเลือดนกัสูผู้พิ้ชิต   ทกุวนัไม่คิดพลาดพลัง้ 

เฮ้ย มาแล้วเตียงมาเร็วๆ 

โจเพ้ง   : ฮุ้ย ลเิกยืนเลน่เฮ้ย ไอ้ห่าไปอยู่ไหนมาวะ? พวกมงึนี่ 

หาญณรงค์  : ไง? เพิ่งต่ืนรึไง? มงึอ่ะ 

เรืองฤทธ์ิ  : เฮ้ย มงึเพลยีอะไรมาจากไหนวะ? 

น้องชายคนเล็ก  : ไอ้ลากไส้ กบูอกแล้ว วนัเงินเดือนออกพวกมนัเป็นแบบนีเ้หมือนกนั 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

จากตวัอย่างเป็นข้อความท่ีนกัแสดงฝ่ายตวัโกงใช้เพ่ือตําหนิทีมงานฝ่ายช่างเวทีท่ี

ไมจ่ดัเวทีให้เรียบร้อย เพราะไมย่กตัง่ หรือเตียงมาให้นักแสดงลิเกนั่ง ตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง 

โดยใช้คําวา่ “ไอ้ห่า” และ “ไอ้ลากไส้” 
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8. การใช้คาํสแลง18 
จากการวิเคราะห์บทร้อง และบทพูดพบว่า ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้คํา

สแลงพูดส่ือสารขณะแสดงทัง้ในฐานะท่ีเป็นตนเอง และตัวละคร คําสแลงท่ีพบเช่น ขาลง ขา

ประจํา ขาออ่น งานเข้า ล้างตา ต้ม  มนั คมแฝก รุกฆาต ปลดแอก คพัซี ปฏิวตัิ ไม้เด็ด ทีเด็ด ซัด 

เฮ่า ได้ ดร๊ิงค์ จ๊ิกโก๋ เดก็แว้น ชง หมดไฟ กิน อ๊อฟ ดงัตวัอย่างข้อความ 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

จ้อย  : เนี่ย เลน่ลเิกมาหลายปีแล้ว 

เสด็จพ่อ  : ทําไม? 

จ้อย  : วนันี ้กเูพิ่งเห็นขาประจํายืนดเูนี่ย สงสยัมาไม่ทนั 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รอยรักรอยร้าว) 

 

จากบทพดู พบการใช้คําสแลง “ขาประจํา” ขาประจํา ในบริบทนีห้มายถึง ผู้ชมฝ่ายแม่

ยกหรือแฟนคลบัท่ีติดตามชมการแสดงของคณะอย่างสม่ําเสมอ 

   

ตวัอย่างท่ี 2 

กฤษฎา  : รับไว้ แล้วสวมไว้ที่นิว้ของเจ้า วันใดก็แล้วแต่ เม่ือเจ้ากับพ่อปะหน้ากัน 

พ่อต้องเห็นธํามรงค์ในนิว้ของเจ้าตลอดเวลา แต่ถ้าวันใดไม่เห็น นั่น

หมายความว่าเจ้า กําลงัจะปฏิวติัพ่อ 

จ้อย  : องค์พระมหากษัตริย์มอบแหวนให้มงึ แล้วเค้าเอาเมียมึงไป เขาวางแผน

ไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้ามงึถอดแหวนเม่ือไหร่ มงึก็กลายเป็นคนท่ีปฏิวติั 

จ๋า  : ใช่ 

 (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

จากบทพดู พบการใช้คําสแลง “ปฏิวตัิ” ปฏิวตัิ ในบริบทนีห้มายความว่า คิดการกบฏ  

หรือการล้มล้างอํานาจ 

 

                                                             
18 คําสแลง หมายถึง คําท่ีใช้เฉพาะกลุม่ หรือชัว่ระยะเวลาหน่ึง ไม่ใช้ในภาษาราชการ 

หรือภาษามาตรฐาน, ดรูายละเอียดจาก ประคอง นิมมานเหมินท์ และคณะ, บรรทดัฐานภาษาไทย

เลม่ ๔ : วฒันธรรมการใช้ภาษาไทย, 99. 
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4.2.3 การใช้สํานวน19 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้บทร้อง และบทพูด พบการใช้สํานวนเพ่ือส่ือสารใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 2 แบบ คือ การใช้สํานวนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน กับการสร้างสํานวน

ขึน้ใช้ใหม ่ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

1. การใช้สํานวนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  

สํานวนท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั หมายถึง สํานวนท่ีใช้อยู่ทัว่ในสงัคมทัว่ไป จากข้อมลูพบ

การใช้สํานวนท่ีมีอยูท่ี่มีอยู่ในปัจจบุนัทัง้แบบท่ีใช้ถกูต้องตามความหมาย และใช้ในความหมายท่ี

กว้างขึน้ สํานวนท่ีพบเช่น ตีตนก่อนไข้ ชีน้กเป็นนกชีไ้ม้เป็นไม้ เข้าด้ายเข้าเขม็ ช้างตายทัง้ตวัเอาใบ

บวัปิด ทําดีได้ดีทําชัว่ได้ชัว่ ถอนรากถอนโคน เป็นป่ีเป็นขลุย่ ตกันํา้ใสก่ะโหลกชะโงกดเูงา หมาจน

ตรอก เป็นต้น ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

หาญณรงค์ : ถ้าเกิดเรามีความย่ิงใหญ่เสยีแล้ว อยากจะได้อะไรก็ได้ ชีน้กเป็นนก ชีไ้ม้

เป็นไม้ 

น้องชายคนเล็ก : ถกูต้องแล้วพี่ 

     (เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก)  

 

จากบทพดู พบการใช้สํานวน “ชีน้กเป็นนก ชีไ้ม้เป็นไม้” เม่ือพิจารณาความหมาย

ของสํานวนกบัความหมายจากบริบท พบวา่ ใช้ในความหมายเดียวกัน คือ มีอํานาจเหนือผู้ อ่ืนจน

สามารถบงการได้20 

 
ตวัอย่างท่ี 2 

กฤษฎา  : เขาว่าชา้งตายทัง้ตวั  หรือจะเอาใบบวัมาปิด  
นีใ่ครมนัชัว่ใครมนัผิด   พระองค์ช่วยคิดไดไ้หม? 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก)  

                                                             
19 สํานวน หมายถึง ถ้อยคําท่ีมีความหมายไม่ตรงตามตวัอักษรมีความหมายเชิง

เปรียบเทียบ, ดรูายละเอียดจาก กรมวิชาการ, สํานวนไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 

2543), ข-ค. 
20 เร่ืองเดียวกนั, 102. 
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จากบทร้อง พบการใช้สํานวน “ช้างตายทัง้ตัว เอาใบบัวปิด” เม่ือพิจารณา

ความหมายของสํานวนกบัความหมายจากบริบท พบว่า ใช้ในความหมายเดียวกัน คือ ความผิด

หรือความชัว่ร้ายแรงท่ีรู้กนัทัว่ จะปิดอย่างไรก็ไมมิ่ด21 

 

2. ใช้สํานวนท่ีสร้างขึน้ใหม่  

สํานวนท่ีสร้างขึน้ใหม ่หมายถึง สํานวนท่ีผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกสร้างขึน้ใช้

ในการแสดงเร่ือง จากการวิเคราะห์พบว่า สํานวนท่ีสร้างขึน้ใหม่นีส้่วนใหญ่เป็นสํานวนท่ีมี

ความหมายเทียบได้กบัสํานวนท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั สํานวนท่ีพบเช่น ลกูเสือลกูโจร (ลกูเสือลกูจระเข้) 

หน้าใสใจเสือ (หน้าเนือ้ใจเสือ) หน้าใสใจคด (หน้าซ่ือใจคด) ปากคอแขง็กระด้าง (ลิน้กระด้างคาง

แขง็) ใจเหลก็ (ใจเพชร) ตดัไฟ (ตดัไฟต้นลม) ลิงหลอกฉนั (ลิงหลอกเจ้า) พดูหมา (ปากหมา) เป็น

ต้น ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

ภุชงค์  : อีเหี่ยวหนา้ใสใจเสือ มึงมาคิดเชือ้ชัว่ชา้  
ทําเหมือนหญิงโรโมรา   เพลิงตณัหาห้าวหาญ  
มีจิตมีสขุปลกุเสก    เมียมาปลกุเซ็กส์ซมซาน 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: ธิดามหากาฬ) 
 

จากบทร้อง พบการใช้สํานวน “หน้าใสใจเสือ” เม่ือพิจารณาความหมายของ

สํานวนจากบริบท พบวา่มีความหมายตรงกบัสํานวน “หน้าเนือ้ใจเสือ” คือ แสดงความเมตตา แต่

ใจโหดเหีย้ม22 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

มารุต  : สอนไม่เคยเช่ือ ใช้ได้ที่ไหน สอนไม่เคยจํา 

วัลลภ  : พ่ออย่าตีน้องเลยนะ แม่ช่วยห้ามพ่อหน่อย 

มารุต  : เจ็บใจนัก เมืองเริง ฟังนะ ต่อไปนีเ้ ร่ืองราวในบ้านเราแบบนีอ้ย่าให้

เกิดขึน้อีก ถ้าหากว่าครัง้นี ้โดนลงโทษแล้วไม่เช่ือ ถ้าให้เหตุการณ์แบบนี ้

                                                             
21 เร่ืองเดียวกนั, 98. 
22 เร่ืองเดียวกนั, 297. 
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เกิดขึน้อีกล่ะก็ พ่อก็จะถือซะว่าเจ้าน่ะ ไม่ใช่สายเลือดของพ่อ เป็นไอ้

ลกูเสอืลกูโจร   

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: รักซ่อนแค้น) 
 

จากบทพูด พบการใช้สํานวน “ลูกเสือลูกโจร” เม่ือพิจารณาความหมายของ

สํานวนจากบริบท พบว่ามีความหมายตรงกับสํานวน “ลกูเสือลกูจระเข้” คือ ลกูศตัรู หรือลกูคน

พาล ซึ่งจะนําความเดือดร้อนมาให้23 

 

เม่ือพิจารณาการใช้สํานวนในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกพบว่า เป็นการใช้

เพ่ือส่ือความหมายตามเนือ้เร่ืองท่ีแสดง ส่วนสาเหตท่ีุมีต้องมีสํานวนท่ีสร้างขึน้ใหม่ใช้นัน้ น่าจะ

เป็นเพราะต้องการปรับใช้สํานวนให้สอดคล้องตามเร่ือง และฉันทลักษณ์ของคําประพันธ์ท่ี

นกัแสดงใช้ 

 

4.2.3 การใช้ภาพพจน์24 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้บทร้อง และบทพูด พบการใช้ภาพพจน์เพ่ือส่ือสารใน

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 8 ชนิด ได้แก่ อปุมา อุปลักษณ์ นามนัย อติพจน์ บุคคลวัต 

คําถามเชิงวาทศิลป์ ปฏิทรรศน์ และการกลา่วอ้างถึง ดงันี ้

 

1. อุปมา25 
จากข้อมลูพบการใช้คําอปุมาเพ่ือแสดงความเปรียบเทียบทัง้ในบทร้อง และบท

พดู โดยใช้คํา เหมือน เสมือน เยี่ยง อย่างกบั ดจุ ดัง่ ประดจุ เปรียบ เปรียบเสมือน ราว เพียง เป็น

                                                             
23 เร่ืองเดียวกนั, 260. 
24 ภาพพจน์ คือ ถ้อยคําท่ีทําให้เกิดภาพในใจ โดยใช้กลวิธีหรือชัน้เชิงในการเรียบเรียง

ถ้อยคําให้มีพลงัท่ีจะสมัผสัอารมณ์ของผู้อา่นจนเกิดความประทับใจ เกิดความเข้าใจลึกซึง้ และเกิด

อารมณ์สะเทือนใจมากกวา่ถ้อยคําท่ีกลา่วอย่างตรงไปตรงมา, ดรูายละเอียดจาก ชมุสาย สวุรรณชมภ.ู 

“ความรู้เก่ียวกบัโวหารและภาพพจน์,” ใน ภาษากบัการส่ือสาร, 53. 
25 อปุมา คือ การเปรียบเทียบส่ิงหนึ่งกบัอีกส่ิงหนึ่งท่ีโดยธรรมชาติแล้วมีสภาพท่ีแตกต่าง

กนั แต่มีลกัษณะเด่นร่วมกัน และใช้คําท่ีมีความหมายว่า “เหมือน” หรือ “คล้าย” เป็นคําแสดงการ

เปรียบเทียบ เพ่ือเน้นให้เห็นจริงวา่ เหมือนอย่างไร ในลกัษณะใด, ดรูายละเอียดจาก เร่ืองเดียวกนั, 53. 
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คําแสดงการเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการใช้คําอปุมาเปรียบเทียบเพ่ือแสดงอารมณ์

ความรู้สึกของนักแสดง ทัง้ในฐานะท่ีเป็นตนเอง และเป็นตวัละครตามเร่ือง เช่น ได้รับความสุข

ความสบาย สมหวงัหวงัในความรัก ทุกข์ใจ ผิดหวงั แสดงความช่ืนชมยินดีในความสําเร็จ กล่าว

ตําหนิ กลา่วอวยพร หรือใช้เพ่ือแนะนําตวัละครตามบท เช่น ชมโฉมตนเอง บอกเล่าความเป็นมา 

ของตวัละคร และเพ่ือความขบขนั เป็นต้น ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

รัตนา    : หญิงองค์พีศ่รีสิริ  ผูมี้สติปัญญา   
ทัง้สองศรีทีรั่กษา   ดจุนางฟ้านางสวรรค์  
หญิงเรียบร้อยตอ้งยอมรับ   เหมือนผา้ทีพ่บัอยู่ในพาน 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ) 

  

จากบทร้อง พบการใช้ภาพพจน์อุปมา เพ่ือช่ืนชมตวัละครองค์หญิงรัตนา ว่า

งดงามดจุนางฟ้า และมีกริยามารยาทเรียบร้อยเหมือนผ้าท่ีพบัไว้ 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

ยอด : ทําไมฉนัจะไม่เข้าใจ ฉันดูออก พี่มันเมามากไป เมาเย่ียงหมาเช่นนี ้จะ

สงบจิตสงบใจ มีสติอย่างคนเขาได้มัย้? พ่อหาญณรงค์จะฆ่าฉันก็จริง แต่

ฉนัเช่ือว่าพ่อไม่ฆ่าฉนัหรอก 

 (เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

จากบทพดู พบการใช้ภาพพจน์อปุมา เพ่ือตอ่วา่พ่ีชายของตวัละครยอดวา่ ติดสรุา

จนกระทัง่เมาและมีลกัษณะท่าทางเหมือนสนุขั 

 

2. อุปลักษณ์26 

จากข้อมลูพบการใช้คําอปุลกัษณ์เพ่ือแสดงความเปรียบเทียบทัง้ในบทร้อง และ

บทพดู โดยใช้คํา เป็น และใช้อปุลกัษณ์โดยนยั แสดงการเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์พบว่า มี

                                                             
26 อปุลกัษณ์ คือ การเปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่าส่ิงหนึ่งเป็นอีกส่ิงหนึ่ง โดยใช้คํา

แสดงการเปรียบเทียบวา่ “เป็น” “คือ” หรืออาจไม่ใช้คําแสดงการเปรียบแต่ผู้อ่านสามารถตีความ

จากบริบทได้ เรียกวา่ อปุลกัษณ์โดยนยั, ดรูายละเอียดจาก เร่ืองเดียวกนั, 53.  
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การใช้คําอปุลกัษณ์เปรียบเทียบเพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สกึของนกัแสดง ทัง้ในฐานะท่ีเป็นตนเอง 

และเป็นตวัละครตามเร่ือง เช่น ใช้เพ่ือแนะนําตวัละครตามบท เพ่ือเกีย้วพาราสี เพ่ือตําหนิ และเพ่ือ

ความขบขนั เป็นต้น ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

ตวัอย่างท่ี 1 

ไชยเชษฐ์ : เรามีประเทศเป็นบ้าน  เรามีทหารเป็นร้ัว  
ข้าศึกเหล็กเราก็ไม่กลวั   เฉพาะคนชัว่ทัง้หลาย  
เป็นจอมประมขุชอบผูกแต่มิตร  พระจึงไม่คิดฆ่าใคร  

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: หน่ึงในดวงใจ) 

 

จากบทร้อง พบการใช้ภาพพจน์อปุลกัษณ์ เปรียบวา่ประเทศเป็นบ้านของตน และ

มีทหารเป็นรัว้คอยป้องกันนัน้ เป็นการบอกให้ผู้ ชมทราบว่า ตัวละครไชยเชษฐ์นัน้แสดงเป็น       

เจ้าเมือง และเป็นเจ้าเมืองท่ีดีด้วย 

 

ตวัอยา่งท่ี 2 

สิงคา  : ไอ้หน้าตวัเมีย ใช้ผู้หญิงบดบังชีวิต นี่รึนกัสู้แห่งดอยกะเหร่ียง? 

โมซาน : กยูอมรับ ว่าตอนนีก้สูู้มึงไม่ได้ ถงึอย่างไร กเูป็นหมาที่จนตรอก ยังไงกู

ต้องเอาตวัรอดก่อน 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: รักซ่อนแค้น) 

 

จากบทพดู พบการใช้ภาพพจน์อปุลกัษณ์ เพ่ือเปรียบ และอธิบายสาเหตวุ่า ท่ีโม

ซานต้องหนีไปหลบข้างหลงัผู้หญิงนัน้ เป็นเพราะตนไมมี่ทางไป คือ จะหนี หรือจะสู้ก็ไม่ได้เหมือน

สนุขัท่ีจนตรอก 

 

3. นามนัย27 
จากข้อมลูพบการใช้คํานามนยัเพ่ือส่ือสารเฉพาะบทพูด จากการวิเคราะห์พบว่า 

มีการใช้คํานามนยัแทนตวับคุคล และประเพณี หรือส่ิงอ่ืน ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 

                                                             
27 นามนยั คือ การใช้คําหรือวลีซึ่งบ่งลกัษณะหรือคณุสมบัติของส่ิงหนึ่งส่ิงใดมาแสดง

แทนความหมายของส่ิงนัน้ทัง้หมด, ดรูายละเอียดจาก เร่ืองเดียวกนั, 54.  
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ตวัอย่างท่ี 1 

อธิราช  : ทกุคนฟังทางนี ้วนันีจ้ะไม่มีการหลัง่นํา้สงัข์ แต่มนัจะเป็นการหลัง่เลอืด 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

จากบทพดู พบการใช้ภาพพจน์นามนยั “หลัง่นํา้สงัข์” ซึ่งเป็นพิธีการหนึ่งในการจดั

งานแตง่งานแทนการใช้คําวา่ “แตง่งาน” และใช้ “หลัง่เลือด” ซึ่งเป็นผลจากการตอ่สู้  หรือสู้รบแทน

การใช้คําวา่ “สู้รบ” หรือ “ตอ่สู้” 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

จ๋า  : ตอนนีเ้ต้นไม่ปราณีใครนะจ๊ะ แม่จ๋า 

จ้อย  : พอ เฮ้ย  

จ๋า  : เฮ้ย พอ 

จ้อย  : เฮ้ย พอ ไอ้เขียว 

จ๋า  : ระนาดมนัไม่เห็นมงึ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รอยรักรอยร้าว) 

 

จากบทพดู พบการใช้ภาพพจน์นามนยั “ระนาด” หมายถึง เคร่ืองดนตรีเอกของวง

ดนตรีป่ีพาทย์ แทนการเรียกตัวนักดนตรีท่ีช่ือเขียว เพ่ือเล่ียงการใช้คําซํา้ และบางกรณีพบว่า 

นกัแสดงจะใช้ “ระนาด” แทนนกัดนตรีวงป่ีพาทย์ทัง้วงด้วย  

 
4. อติพจน์28 

จากข้อมลูพบการใช้คําอติพจน์ เพ่ือเน้นยํา้ความหมายตามอารมณ์ความรู้สกึของ

นกัแสดง ทัง้ในฐานะท่ีเป็นตนเอง และเป็นตวัละครตามเร่ือง ดงัตวัอย่าง 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

กาวินทร์  : ประกาศไปสวรรค์นรก  ผูช้ายทัง้โลกโปรดรู้  
เจ้ากาวินทร์หญิงใจสู ้  จะไม่ขอมีคู่เซ้าซ้ี 

เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: ธิดามหากาฬ) 

                                                             
28 อติพจน์ คือ การกล่าวเกินจริง เพ่ือต้องการยํา้ความหมายให้ผู้ ฟังรู้สึกว่าหนักแน่น 

จริงจงั ทัง้ผู้กลา่วและผู้ฟังก็เข้าใจวา่ มิใช่การกลา่วเท็จ, ดรูายละเอียดจาก เร่ืองเดียวกนั, 54.  
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จากบทร้อง พบการใช้ภาพพจน์อติพจน์ เพ่ือเน้นยํา้เจตนาขององค์หญิงกาวินทร์

วา่ จะไมแ่ตง่งานเดด็ขาด โดยใช้การกลา่วเกินจริงวา่ ประกาศไปถึงสวรรค์ และนรก 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

สุนทรี   : คําพูดแข็งกระด้าง แม้กระทั่งแม่ที่ยืนอยู่ ไม่ต้องเสียอกเสียใจไปหรอก 

เจ้าทัง้หมดร้องไห้นํา้ตาเป็นสายเลอืด เสด็จพ่อเจ้าก็ไม่ฟืน้คืนชีพมาได้ แม่

เตรียมไว้แล้ว เจ้าสญูเสยีพ่อไป ต้องว้าเหว่ แม่เลยเตรียมพ่อคนใหม่ไว้ให้ 

จะแนะนําให้รู้จกั ทําการคารวะซะ พระยาไตรรงค์ผู้นี ้เขาคือพ่อใหม่ของ

ลกูหรือผวัของแม่ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: ธิดามหากาฬ) 

 

จากบทพดู พบการใช้ภาพพจน์อติพจน์ ของสนุทรีท่ีต้องการปลอบประโลมลกูของ

ตนวา่ไมต้่องเสียใจมาก เพราะตนได้เตรียมพ่อคนใหม่ไว้ให้แล้ว ภาพพจน์อติพจน์ “ร้องไห้นํา้ตา

เป็นสายเลือด” ใช้เพ่ือเน้นยํา้วา่ เสียใจมากจริงๆ 

 

5. บุคคลวัต29 
จากข้อมลูพบการใช้บคุคลวตั เพ่ือแสดงตามบท หรือดําเนินเร่ือง ดงัตวัอย่าง 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

เรืองรอง  : แม่โฉมยงอนงค์นาฏ  เป็นนางกษัตริย์สาวสาว  
ไม่เคยมีข่าวราคี    รักษาดีทกุดา้น  

พระจนัทร์ตรงทรงกลด  ดูสวยสดไม่เศร้า 
    ก็เปรียบเหมือนสาวบริสทุธิ์    ยงัไม่มีจุดจุ้นจ้าน  

แสงจนัทร์สะทอ้นตอนข้างแรม  ดวงจิตหญิงแจ่มเพียงจนัทร์ 
(เหตกุารณ์สือ่สารฉากลงโรง: หน่ึงในดวงใจ) 

 

จากบทร้อง พบการใช้ภาพพจน์บคุคลวตั เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ องค์หญิงเรืองรองมี

ความงดงาม เหมือนกบัเวลาท่ีพระจนัทร์สดใส ไมเ่ศร้าหมอง ทัง้ท่ีพระจนัทร์ไมใ่ช่มนษุย์ 

                                                             
29 บคุคลวตั คือ การสมมติให้ส่ิงท่ีไม่ใช่มนุษย์ แสดง หรือกระทํากริยาอาการเหมือน

มนษุย์, ดรูายละเอียดจาก เร่ืองเดียวกนั, 54.  

   ส
ำนกัหอ
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ตวัอย่างท่ี 2 

มารุต  : ตาแก่ร่อนเร่หาปลา  ลอ่งลอยนาวา 

เห็นนํา้กบัฟ้าเป็นเพื่อน 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 

 
จากบทร้อง พบการใช้ภาพพจน์บุคคลวัต เพ่ือแสดงให้เห็นว่า มารุตมีนํา้กับฟ้า

เป็นเพ่ือนร่วมทาง ทัง้ท่ีจริงแล้ว นํา้กบัฟ้าไมส่ามารถเป็นเพ่ือนใครได้ เพราะไมใ่ช่มนษุย์ 

 

6. คาํถามเชงิวาทศิลป์30 
จากข้อมูลพบการใช้คําถามเชิงวาทศิลป์ทัง้ในบทร้อง และบทพูด เพ่ือแสดง

อารมณ์ความรู้สกึของนกัแสดง ทัง้ในฐานะท่ีเป็นตนเอง และเป็นตวัละครตามเร่ือง พบว่ามกัเป็น

การใช้เพ่ือตําหนิ และตอ่วา่โดยตรง ไมไ่ด้ใช้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชม หรือนกัแสดงต้องคิดวิเคราะห์ หรือ

วิจารณ์ ดงัตวัอย่าง 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

มเหส ี  : นีห่รือทหารคนสนิท?  ไยเจ้าจึงคิดใจชัว่?  
ไฉนไม่เคยเกรงกลวั?   นิสยัช่างชัว่เลวร้าย 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: บ่วงร้ายพ่ายรัก) 

 

จากบทร้อง พบการใช้ภาพพจน์คําถามเชิงวาทศิลป์ ของมเหสีเพ่ือแสดงเจตนาตอ่

วา่ ขนุรุ่ง ท่ีกล้าคิดลอบปลงพระชนม์เจ้าเมือง วา่ทําไมถึงกล้าลงมือทํา ทัง้ท่ีไมต้่องการคําตอบ 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

วัลลภ  : พระองค์ทําไมแหมใจเร็ว เสียย่ิงกว่าเปลวไฟลกุ? 
คงผิดเป้าหมายเพราะมนัไม่สนกุ  กระหม่อมกลวัความทกุข์รุกไล่ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รักซ่อนแค้น) 

 

                                                             
30 คําถามเชิงวาทศิลป์ คือ การตัง้คําถามแตมิ่ได้หวงัคําตอบ หรือเป็นคําถามท่ีผู้ถามรู้

คําตอบดีอยู่แล้ว, ดรูายละเอียดจาก เร่ืองเดียวกนั, 55. 

   ส
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จากบทร้อง พบการใช้ภาพพจน์คําถามเชิงวาทศิลป์ เพ่ือแสดงเจตนาต่อว่า องค์

หญิงพริง้เพราท่ีมาพูดจาเกีย้วพาราสีตน การใช้คําถามเชิงวาทศิลป์เพ่ือต่อว่าในกรณีนีถื้อเป็น  

การรักษาหน้าให้องค์หญิงด้วย  

 

7. ปฎิทรรศน์31 
จากข้อมูลพบการใช้ปฎิทรรศน์ทัง้ในบทร้อง และบทพูด เ พ่ือแสดงอารมณ์

ความรู้สกึของนกัแสดงในฐานะท่ีเป็นตวัละครตามเร่ืองเป็นสว่นใหญ่ ดงัตวัอย่าง 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

สมิงเดโช :  องค์หญิงเป็นอะไรละ่ ดีใจจนนํา้ไหลออกตาเลยรึเฮอะ? 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: หน่ึงในดวงใจ) 

 

จากบทร้อง พบการใช้ภาพพจน์ปฎิทรรศน์ “ดีใจจนนํา้ไหลออกตา” เ พ่ือ

เปรียบเทียบให้เห็นวา่ องค์หญิงเรืองรองเสียใจมากท่ีต้องเข้าพิธีแต่งงานกับสมิงเดโช จนกระทั่ง

นํา้ตาไหลออกมาเอง คํา “ดีใจ” ใช้กบัอกการแสดงความสขุ สว่น “นํา้ไหลออกตา” ใช้กับผู้ ท่ีเสียใจ

จนนํา้ตาไหลออกมาเอง แม้จะไมไ่ด้ร้องไห้ การใช้ “ดีใจจนนํา้ไหลออกตา” จึงเป็นการส่ือให้ผู้ชม

ทราบวา่ องค์หญิงเรืองรู้สกึเศร้าและเสียใจมาก 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

ขวัญ  : น้ําตาผมตกตืน้ตนั  หวัอกไอ้ขวญัเควง้ควา้ง  
สมมติุเทพเพ่ิงผิดหนทาง   พรากรักมาห่างเรือนหอ  

เขาขอรักขอเลือด   จะตามเฉือดเชือดพิชิต 
กนัแบบชีวิตแลกชีวิต   โดยทีไ่ม่คิดร้องขอ  
จะขอถอดแหวนเพือ่ปฏิวติั   องค์จอมกษัตริย์ชีกอ 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากกลา่ว: รอยรักรอยร้าว) 

 

จากบทร้อง พบการใช้ภาพพจน์ปฎิทรรศน์ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่าขวญัรู้สึก

เสียใจมากท่ีองค์กฤษฎาขอให้ตนยกเจ้าสาวคือ พิมใจ ให้ แล้วก็เข้าพิธีแต่งงานกับพิมใจแทนตน 

                                                             
31 ปฎิทรรศน์ คือ การใช้ถ้อยคําหรือข้อความท่ีมีความหมายตรงกันข้ามกันหรือขดัแย้ง

กนัมากลา่วเปรียบเทียบเพ่ือให้เกิดความหมายชดัเจน, ดรูายละเอียดจาก เร่ืองเดียวกนั, 55. 

   ส
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แม้จะมอบแหวน และตําแหน่งลกูบญุธรรมให้ก็ไมส่ามารถชดเชยได้ คํา “นํา้ตาตก” ใช้กับอารมณ์

เศร้าเสียใจ สว่น “ตืน้ตนั” ใช้กบัอารมณ์สขุใจ หรือปลาบปลืม้ เม่ือนํามาใช้คู่กันจึงเป็นภาพพจน์ท่ี

แสดงให้เห็นวา่ ขวญัเศร้า และเสียใจมาก  

 

8. การกล่าวอ้างถงึ32 
จากข้อมลูพบการใช้การกลา่วอ้างถึงทัง้ในบทร้อง และบทพูด เพ่ือแสดงอารมณ์

ความรู้สกึของนกัแสดงทัง้ในฐานะท่ีเป็นตนเอง และเป็นตวัละครตามเร่ือง ดงัตวัอย่าง 

 

ตวัอย่างท่ี 1 

ลูกตัม้  : เอย  หนมุานชาญสมร   กระบี่วานรพกัผ่อนกายา   
ผมเป็นลิงรามอินทรา  ผมเป็นลิงรามอินทรา  แอบเทีย่วกระหร่ีพทัยา 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากตลก: รอยรักรอยร้าว) 

 

จากบทร้อง พบการใช้ภาพพจน์การกลา่วอ้างถึงหนมุาน ตวัละครในวรรณคดีเร่ือง

รามเกียรติ ์  เพ่ือให้ผู้ชมขบขบั เน่ืองจากนกัแสดงตวัตลกร้องเพลงประกอบท่าเต้นของลิง 

 

ตวัอย่างท่ี 2 

ภุชงค์  : อีเหี่ยวหนา้ใสใจเสือ มึงมาคิดเชือ้ชัว่ชา้  
ทําเหมือนหญิงโรโมรา   เพลิงตณัหาห้าวหาญ  
มีจิตมีสขุปลกุเสก    เมียมาปลกุเซ็กส์ซมซาน 

(เหตกุารณ์สือ่สารฉากทะเลาะ: ธิดามหากาฬ) 
 

จากบทร้อง พบการใช้ภาพพจน์การกล่าวอ้างถึงนางโมรา ตัวละครในเร่ือง      

จนัทโครพ โดยมีเจตนาเพ่ือให้เปรียบเทียบและตอ่วา่ ท่ีสนุทรี มเหสีของตนเป็นหญิงหลายใจ เห็น

ชายชู้ดีกวา่สามี จึงลอบวางยาพิษสงัหารตน เหมือนนางโมราท่ีสง่ดาบให้โจรป่าสงัหารจนัทโครพ 

 

                                                             
32 การกล่าวอ้างถึง หรือ การกล่าวเท้าความ คือ การกล่าวอ้างถึงบุคคล สถานท่ี 

เหตกุารณ์ในวรรณคดีเร่ืองอ่ืนๆ หรือการกลา่วอ้างข้อความตอนหนึ่งตอนใดจากวรรณคดีเร่ืองนัน้ๆ 

ทัง้โดยตรง และดดัแปลงมา, ดรูายละเอียดจาก เร่ืองเดียวกนั, 56.  

   ส
ำนกัหอ
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จากการศกึษาลกัษณะภาษาท่ีใช้ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก พบว่า ผู้

ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกจะส่ือสารกบัผู้ชมในฐานะท่ีเป็นตนเอง คือเป็นนกัแสดง สลบัไปมากับ

การส่ือสารกบัผู้ชมในฐานะท่ีเป็นตวัละครตามเร่ือง โดยใช้วจันภาษา คือ บทร้อง และบทพูด กับ 

อวจันภาษา คือ ท่ารํา และสีหน้า-ท่าทาง เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ทัง้แบบการพูดส่ือสารกับ

ผู้ชมโดยตรง และการส่ือสารผา่นการแสดง 

เม่ือพิจารณาการใช้วจันภาษา และอวจันภาษาเพ่ือส่ือสารในการแสดงลิเกพบว่า ผู้

ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้การส่ือสารแบบวจันภาษา คือ บทร้อง และบทพดูในการดําเนินเร่ือง 

และใช้การส่ือสารแบบอวจันภาษา คือ สีหน้า-ท่าทาง และท่ารํา เป็นการส่ือสารประกอบเพ่ือให้

การแสดงมีความสมบรูณ์ สวยงาม และส่ือความหมายได้เข้าใจมากขึน้ เหตกุารณ์ส่ือสารในการ

แสดงลิเกส่วนใหญ่จึงเป็นการส่ือสารท่ีใช้ทัง้รูปแบบวจันภาษา และอวจันภาษาท่ีสอดคล้องกัน 

ยกเว้นเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลกท่ีนกัแสดงเจตนาใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีไมส่อดคล้อง เพ่ือให้ผู้ชม

ขบขนั จึงสรุปได้วา่ ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก มีเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงส่วนหนึ่ง ซึ่ง

เป็นเหตกุารณ์ส่ือสารสว่นใหญ่ ได้แก่ เหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง ฉากกลา่ว ฉากรบ ฉากทะเลาะ 

และฉากเกีย้วใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีใช้วจันภาษาสอดคล้องกับอวจันภาษา และอีกส่วนหนึ่งท่ี

ใช้วจันภาษาไมส่อดคล้องกบัอวจันภาษา คือ เหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก 

สว่นด้านลกัษณะการใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกพบว่า ผู้

ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกจะใช้วจันภาษาทัง้บทร้อง และบทพูดตามอารมณ์ความรู้สึกของตวั

ละครท่ีตนแสดง ดังนัน้ภาษาท่ีจะนํามาใช้ร้อง และพูด รวมถึงลกัษณะการใช้คําแบบต่างๆ จึง

ขึน้อยู่กบัเนือ้หาของเร่ืองท่ีแสดง และบทบาทของตวัละครท่ีแสดงเป็นสําคญั  

นอกจากการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญั จะมีลกัษณะการใช้ภาษาทัง้

ด้านการใช้เสียง ด้านการใช้คํา ด้านการใช้สํานวน และด้านการใช้ภาพพจน์ดงัท่ีกล่าวไปข้างต้น

แล้วยังพบว่า มีลกัษณะการใช้ภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์สําคญัคือ การพูดสลบับทบาทไปมาของ

นกัแสดง ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของการแสดงลิเกอย่างหนึ่งด้วย การพดูสลบับทบาทนีส้ามารถสงัเกตได้

จากการใช้คําตา่งๆ โดยเฉพาะการใช้คําบุรุษสรรพนามแทนตวั แม้จะพบการใช้คําภาษาองักฤษ 

คําสองแง่สองง่าม คําหยาบคาย คําสแลง หรือเพลงสมยัใหมใ่นการสื่อสารในการแสดงลิเก แตเ่ม่ือ

พิจารณาภาษาท่ีผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้ทัง้บทร้อง และบทพดูแล้วพบวา่ ยงัคงเป็นส่ือสาร

ท่ีมีความงามทางวรรณศิลป์ เน่ืองจากพบการใช้บทร้องกลอนลิเกท่ีมีฉันทลกัษณ์ พบการใช้คํา

ซ้อน การใช้สํานวน และการใช้ภาพพจน์แทรกอยู่ทุกเหตุการณ์การแสดงทุกฉาก ตลอดทัง้

สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศกึษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจยันีมุ้ง่วิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

โดยศกึษาโครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารในการแสดงลิเก รูปแบบ และองค์ประกอบของเหตกุารณ์

ส่ือสารตา่งๆ ในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเก และการใช้ภาษาในเหตกุารณ์ส่ือสารต่างๆ ใน

การแสดงลิเก สมมุติฐานในการศึกษาครัง้นีค้ือ 1.การแสดงลิเกเป็นสถานการณ์ส่ือสารท่ี

ประกอบด้วยเหตกุารณ์ส่ือสารหลายเหตกุารณ์ ซึ่งมีการเรียงลําดบัท่ีเป็นระบบ 2.เหตกุารณ์ส่ือสาร

แต่ละเหตุการณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก่ ชนิดของเหตุการณ์ หัวข้อ 

วตัถปุระสงค์ กาลเทศะ ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ รูปแบบการส่ือสาร เนือ้หาการส่ือสาร การลําดบัวจันกรรม 

กฎการปฏิสมัพนัธ์ และบรรทดัฐานของการตีความ และ 3.รูปแบบการส่ือสารในเหตกุารณ์ส่ือสาร

การแสดงใช้วจันภาษา และอวจันภาษาท่ีสอดคล้องกนั 

ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลการแสดงลิเกของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ จากข้อมูล

ภาคสนาม จํานวน 5 ครัง้ ดงันี ้ ครัง้ท่ี 1 เร่ือง ธิดามหากาฬ เก็บข้อมลูเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2552 ณ วดับางแขม ตําบลบางแขม อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ครัง้ท่ี 2 เร่ือง รอยรักรอย
ร้าว เก็บข้อมลูเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ วดับึงทองหลาง แขวงวงัทองหลาง เขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร ครัง้ท่ี 3 เร่ือง บ่วงร้ายพ่ายรัก เก็บข้อมลูเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2552 ณ วดัพระยาสเุรนทร์ แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ครัง้ท่ี 4 เร่ือง 

รักซ่อนแค้น เก็บข้อมลูเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ วัดช่องแสมสาร ตําบลแสมสาร 

อําเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ และครัง้ท่ี 5 เร่ือง หน่ึงในดวงใจ เก็บข้อมลูเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 

2552 ณ วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

ผู้ วิจยันําข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์เพ่ือหาโครงสร้าง และองค์ประกอบของสถานการณ์

ส่ือสารการแสดงลิเก โดยใช้เกณฑ์ด้านวตัถุประสงค์ของเหตกุารณ์ คํากล่าวประกาศ เนือ้หาของ

เหตกุารณ์ และผู้ ร่วมเหตกุารณ์ในการจําแนกเหตกุารณ์ส่ือสารแตล่ะเหตกุารณ์ออกจากกนั 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศกึษาวิเคราะห์สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

สรุปเป็นประเดน็ได้ดงันี ้

 
5.1.1 สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ 
 

จากการวิเคราะห์รูปแบบการจัดงานแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ 

พบวา่ การจดังานแสดงลิเกท่ีมีการแสดงลิเกเพียงการแสดงเดียวไมเ่ป็นท่ีนิยมเหมือนในอดีต คณะ

ลิเกจึงได้ปรับรูปแบบการจัดงานแสดงของคณะใหม่ โดยเพ่ิมให้มีการแสดงคอนเสิร์ต และ        

การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ืองประยุกต์เพ่ือให้การจัดงานแสดงของคณะลิเก

น่าสนใจ และมีความหลากหลายมากขึน้ งานแสดงลิเกของคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ใน

ปัจจุบันจึงไม่ได้มีแต่การแสดงลิเกเท่านัน้ และเน่ืองจากสธิุราช วงศ์เทวญั และวิรดา วงศ์เทวญั 

พระเอก-นางเอกนําประจําคณะคูปั่จจบุนัเป็นนกัร้องลกูทุ่งท่ีมีช่ือเสียง เม่ือมีการวา่จ้างให้คณะลิเก

จดังานแสดง จึงนิยมให้จดัการแสดงคอนเสิร์ตด้วยเสมอ โดยเรียกงานแสดงในรูปแบบนีว้่า “งาน

แสดงลิเกคอนเสิร์ต” เม่ือวิเคราะห์รูปแบบการจดังานแสดงของลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

พบว่า ไม่ว่าคณะลิเกจะจัดงานแสดงรูปแบบใดก็ตาม การแสดงลิเกจะเป็นการแสดงในลําดับ

สดุท้ายเสมอ 

 เม่ือพิจารณาการแสดงลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัในฐานะท่ีเป็น “สถานการณ์

ส่ือสาร” สถานการณ์หนึ่งพบวา่ สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญั

ประกอบด้วยเหตกุารณ์ส่ือสาร 9 เหตุการณ์เรียงลําดบัเป็นขัน้ตอน ได้แก่ เหตุการณ์ส่ือสาร      

การโหมโรงลิเก เหตกุารณ์ส่ือสารการออกแขก เหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง เหตกุารณ์ส่ือสารฉาก

กลา่ว เหตกุารณ์ส่ือสารฉากรบ เหตกุารณ์ส่ือสารฉากทะเลาะ เหตกุารณ์ส่ือฉากเกีย้ว เหตกุารณ์

ส่ือสารตลก และเหตกุารณ์ส่ือสารฉากลาโรง 

เหตกุารณ์ส่ือสารท่ีพบทัง้ 9 เหตกุารณ์ สามารถรวบเป็นเหตกุารณ์ส่ือสารหลกัได้ 3 

เหตกุารณ์ คือ เหตกุารณ์ส่ือสารเร่ิมการแสดง เหตกุารณ์ส่ือสารการแสดง และเหตกุารณ์ส่ือสาร

ปิดการแสดง สอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 1 ท่ีว่า การแสดงลิเกเป็นสถานการณ์ส่ือสารท่ี

ประกอบด้วยเหตกุารณ์ส่ือสารหลายเหตกุารณ์ ซึ่งมีการเรียงลําดบัท่ีเป็นระบบ 
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5.1.2 เหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ 
วงศ์เทวัญ 

 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารท่ีปรากฏในสถานการณ์ส่ือสาร 

การแสดงลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั ผู้ วิจยัพบว่า ในทุกเหตกุารณ์ส่ือสาร มีองค์ประกอบ

ของเหตกุารณ์ส่ือสารครบทัง้ 10 ประการ ชนิดของเหตกุารณ์ หวัข้อ วตัถปุระสงค์ กาลเทศะ ผู้ ร่วม

เหตุการณ์ รูปแบบการส่ือสาร เนือ้หาการส่ือสาร การลําดับวัจนกรรม กฎการปฏิสัมพันธ์ และ

บรรทดัฐานของการตีความ  

เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารทัง้ 10 ประการทีละองค์ประกอบ 

พบวา่ องค์ประกอบท่ีอยู่ในเหตกุารณ์ส่ือสารแตล่ะเหตกุารณ์นัน้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

คือ 1.องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทุกเหตกุารณ์ส่ือสาร พบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ กาลเทศะ        

ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ กฎการปฏิสมัพนัธ์ และบรรทดัฐานการตีความ 2.องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะร่วมกนั

เฉพาะบางเหตกุารณ์ส่ือสาร พบ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ชนิดของเหตกุารณ์ และรูปแบบการส่ือสาร 

และ 3.องค์ประกอบท่ีต่างกันไปตามแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร ได้แก่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ เนือ้หา    

การส่ือสาร และลําดบัวจันกรรม ผลการศกึษาพบวา่เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ท่ีว่า เหตกุารณ์

ส่ือสารแต่ละเหตกุารณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก่ ชนิดของเหตกุารณ์ หัวข้อ 

วตัถปุระสงค์ กาลเทศะ ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ รูปแบบการส่ือสาร เนือ้หาการส่ือสาร การลําดบัวจันกรรม 

กฎการปฏิสมัพนัธ์ และบรรทดัฐานของการตีความ 

 

5.1.3 ลักษณะภาษาท่ีใช้ส่ือสารในการแสดงลิเก 
 

จากการวิเคราะห์การใช้ภาษาในเหตกุารณ์ส่ือสารตา่งๆ ในการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัย

ณรงค์ วงศ์เทวญั พบว่า การแสดงลิเกของคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวญัมีวิธีในการส่ือสารกับ

ผู้ชม 2 รูปแบบ คือ 1.การส่ือสารโดยการพดูกบัผู้ชมโดยตรง และ 2 การส่ือสารโดยผ่านการแสดง 

โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ส่ือสาร 2 ประเภท คือ วจันภาษา และอวจันภาษา วจันภาษา หมายถึง ภาษาท่ี

ใช้ถ้อยคําในการส่ือสารการแสดง โดยวจันภาษาท่ีพบได้แก่ บทร้อง และบทพูด ส่วนอวจันภาษา 

หมายถึง ภาษาท่ีไมใ่ช้ถ้อยคําในการส่ือสารการแสดง โดยอวจันภาษาท่ีพบได้แก่ ท่ารํา และสีหน้า 

-ท่าทาง 

เม่ือพิจารณาความสอดคล้องของรูปแบบการส่ือสาร และเคร่ืองมือท่ีใช้ส่ือสารใน

เหตุการณ์ส่ือสารการแสดงพบว่า การส่ือสารในเหตุการณ์ส่ือสารการแสดงส่วนใหญ่ ได้แก่ 

เหตกุารณ์ส่ือสารฉากลงโรง เหตกุารณ์ส่ือสารฉากกลา่ว เหตกุารณ์ส่ือสารฉากทะเลาะ เหตกุารณ์
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ส่ือสารฉากรบ และเหตกุารณ์ส่ือสารฉากเกีย้วนัน้ มีการใช้วจันภาษา และอวจันภาษาท่ีสอดคล้อง

กันเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การใช้ท่ารํา และการแสดงออกทางสีหน้า แววตา และท่าทางแสดง

ประกอบการแสดงอารมณ์ความรู้สกึของตวัละครตามบทของเร่ือง แตใ่นเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลก

พบว่า ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกมีวิธีการส่ือสารการแสดงท่ีแตกต่างไป กล่าวคือ นักแสดง

มกัจะแสดงกิริยาท่าทางตา่งๆ ท่ีเป็นอวจันภาษา ทัง้ท่ารํา สีหน้า แววตา และท่าทาง ในทางตรงกนั

ข้าม หรือขดัแย้งกบัวจันภาษาท่ีร้อง หรือพดูเสมอ ทัง้นีเ้พราะมีเจตนาท่ีจะให้ผู้ชมท่ีมาชมการแสดง

รู้สึกสนุก และขบขนักับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในการแสดงเป็นสําคญั เช่น พูดกับผู้ชมว่าจะเดินไป

ทางซ้าย แตก่ลบัเลีย้วขวา บอกรักนกัแสดงตวัตลกท่ีแสดงคูก่นัด้วยการใช้เท้าถีบ หรือแสดงความ

เคารพตวัละครท่ีรับบทเป็นเจ้าเมืองด้วยการถวายบงัคมแตใ่ช้คําพดูประชดเสียดสี เป็นต้น 

ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการส่ือสารในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงลิเกส่วนใหญ่ มี

การใช้วจันภาษาส่ือสารสอดคล้องกับอวจันภาษา และมีบางส่วนท่ีไม่สอดคล้อง คือ เหตกุารณ์

ส่ือสารฉากตลก ในกรณีนีผู้้ วิจยัถือวา่ การส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกใช้วจันภาษา 

และอวจันภาษาสอดคล้องกนั ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 เน่ืองจากมีเพียงเหตกุารณ์ส่ือสาร

ฉากตลกท่ีเจตนาใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีใช้วจันภาษา และอวจัภาษาไม่สอดคล้องกันเหตกุารณ์

เดียวเท่านัน้  

สว่นด้านลกัษณะการใช้ภาษาพบวา่ ผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกมีการใช้บทร้อง และ

บทพดูท่ีมีความงามทางด้านวรรณศิลป์ในการดําเนินเร่ือง และเพ่ือใช้ส่ือสารกบัผู้ชม เน่ืองจากพบ

การใช้คําราชาศัพท์ คําเรียกแทนบุคคล(บุรุษสรรพนาม) คําฉายานาม คําซ้อน สํานวน และ

ภาพพจน์ในการสื่อสารทกุเหตกุารณ์ สว่นการใช้คําภาษาองักฤษ คําสองแง่สองง่าม คําหยาบคาย 

และคําสแลง สว่นหนึ่งเป็นการใช้ส่ือสารตามบทของเร่ือง หรือเพ่ือให้ผู้ชมขบขนั และอีกส่วนหนึ่ง

โดยเฉพาะเร่ืองการใช้คําภาษาองักฤษ และคําสแลงทําให้เห็นความสามารถทางกวี หรือปฏิภาณ

ในการใช้ภาษาของผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเก ท่ีปรับ รับ หรือสร้างคําขึน้มาใช้ใหม่ในการแสดง

ลิเก นอกจากจะมีคําท่ีส่ือความหมายมากขึน้ ยงัช่วยให้แตง่บทร้อง หรือบทพูดในการดําเนินเร่ือง

ได้หลากหลายท่ียงัคงส่ือความหมายได้ชดัเจน และถกูต้องตามฉนัทลกัษณ์ด้วย 

 

5.2 อภปิรายผล 
 

จากการศึกษา สถานการณ์ส่ือสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ” 

ผู้ วิจยัพบประเดน็ท่ีน่าสนใจดงัตอ่ไปนี ้
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5.2.1 สาเหตท่ีุคณะลิเกต้องปรับรูปแบบการจดังานแสดงของคณะ โดยเพ่ิมการแสดง

ประเภทอ่ืนๆ เข้ามาในการแสดงลิเกก็เพ่ือให้อยู่รอดได้ในสงัคมปัจจุบัน เม่ือคนในสงัคมปัจจุบัน

นิยมเพลงลกูทุ่ง และเจ้าภาพต้องการให้คณะลิเกจดังานแสดงในรูปแบบอ่ืน คณะลิเกก็ต้องเพ่ือให้

ยังคงได้รับความนิยมจากผู้ ชมต่อไป ทัง้นีเ้พราะลิเกเป็นธุรกิจบันเทิง (นาฏยพานิช) ท่ีรายได้

ทัง้หมด และการอยู่รอดของคณะขึน้อยู่กับความนิยมของผู้ชมเป็นสําคญั การแสดงลิเกจึงต้องมี

การปรับ และพฒันารูปลกัษณ์ของการแสดงไปตามสภาพแวดล้อมและยคุสมยั ไมห่ยดุน่ิง1  

จากผลการศึกษารูปแบบการงานแสดงลิเกของคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ จึง

พบว่า การจัดงานแสดงลิเกเพียงอย่างเดียวไม่เป็นท่ีนิยม คณะลิเกจึงต้องปรับให้มีการแสดง

คอนเสิร์ต และงานแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติเพ่ิมเข้ามาเป็นทางเลือกให้ผู้ชมด้วย จึงเป็น

สาเหตุสําคัญท่ีในการศึกษาโครงสร้างของสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลิเกครัง้นีไ้ม่ปรากฏ

เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรงป่ีพาทย์ การไหว้ครู และการรําถวายมือ เพราะเหตุการณ์ต่างๆ 

เหลา่นัน้เป็นการแสดงตามขนบสําหรับใช้ในการแสดงเบิกโรง คือการแสดงท่ีจะใช้แสดงก่อนเร่ิม

การแสดงชุดแรกของงานต่างๆ เม่ือการแสดงลิเกเป็นการแสดงในลําดับสุดท้าย จึงไม่พบ

เหตกุารณ์ส่ือสารเหลา่นัน้ ตา่งจากเหตกุารณ์ส่ือสารการโหมโรงลิเก และเหตกุารณ์ส่ือสารการออก

แขกท่ีไมว่า่คณะลิเกจะจดัการแสดงเป็นลําดบัท่ีเท่าไหร่ หรือแสดงดึกมากแค่ไหนก็ยังต้องบรรเลง

เพลงวา และร้องเพลงออกแขก ทัง้นีเ้พราะการโหมโรงลิเก และการออกแขกเป็นขนบสําคญัของ

การแสดงลิเกท่ีจะไมป่ฏิบตัิไมไ่ด้ 

สว่นสาเหตท่ีุพบเหตกุารณ์ส่ือสารฉากตลกแทรกอยู่ในเหตกุารณ์ส่ือสารการแสดงทุก

ฉากนัน้ เป็นเพราะผู้ ชม และคนทั่วไปในสังคมชอบเร่ืองราวท่ีสนุกสนาน ประกอบกับผู้ ร่วม

เหตกุารณ์ฝ่ายคณะลิเกสว่นใหญ่เป็นเครือญาติ และแสดงลิเกร่วมกนัมาเป็นระยะนาน จึงสามารถ

ล้อเลน่ หรือพดูล้อเลียนกนัได้ตลอดเวลา เพราะสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ

อุปนิสัยของคนไทยท่ีชอบความสนุกสนาน จึงพบว่าบางครัง้ขณะท่ีนักแสดง แสดงอารมณ์

ความรู้สกึเศร้า เสียใจ หรือทะเลาะดา่ทอกนัตามบทอยู่นัน้ ก็สามารถแทรกการแสดงตลกได้ โดยท่ี

ผู้ชมไมถื่อสา และยงัชมการแสดงแบบรู้และเข้าใจเร่ืองราวได้อย่างตอ่เน่ืองด้วย 

 

5.2.2 ด้านองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารพบว่า ทุกเหตุการณ์ส่ือสารมี

องค์ประกอบครบทัง้ 10 ประการ องค์ประกอบของเหตกุารณ์ส่ือสารทัง้หมดมีความสมัพนัธ์กัน จะ

ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปไมไ่ด้ แตจ่ากการสงัเกตพบวา่ องค์ประกอบท่ีคณะลิเกให้

                                                             
1 สรุพล วิรุฬห์รักษ์, ลิเก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2522), 173.  
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ความสําคัญมากท่ีสุดก็คือ องค์ประกอบด้านผู้ ร่วมเหตกุารณ์ ทัง้ฝ่ายคณะลิเก และฝ่ายผู้ ชม 

สงัเกตได้จากคําพดู และการแสดงออกของนักแสดงท่ีมีต่อผู้ชม เพราะการแสดง หรือการกระทํา

ทุกอย่างของคณะลิเกล้วนทําไปเพ่ือให้ผู้ชมพอใจ เพ่ือจะได้ติดตามชมการแสดงอย่างต่อเน่ือง 

วา่จ้างให้จดัการแสดงในครัง้ตอ่ไป หรือมอบรางวลัให้ เป็นต้น สว่นในด้านของผู้ ร่วมเหตกุารณ์ฝ่าย

คณะลิเกนัน้ถือวา่ เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัไมแ่พ้กนั เพราะการแสดงลิเกนัน้ เป็นงานแสดงศิลปะ

ท่ีรวมศิลปะหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ทัง้ด้านนาฏศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 

มณัฑนศิลป์ และศิลปกรรม การแสดงลิเกแต่ละครัง้แม้จะใช้เวลาในการแสดงไม่นาน แต่กว่าจะ

เช่ียวชาญ และออกแสดงได้ ต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะนานหลายปี หรือนับสิบปี 

ดังนัน้นักแสดง หรือผู้ ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเก นอกจาจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถใน

ศิลปะการแสดงแขนงตา่งๆ แล้ว ยงัต้องมีใจรัก และมีความสร้างสรรค์เพ่ือปรับ ประยุกต์การแสดง

ของตนอยู่ตลอดเวลาด้วย  

การจดัการแสดงลิเกแตล่ะครัง้จึงขาดองค์ประกอบใดประกอบหนึ่งไปไมไ่ด้ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงผู้ ร่วมเหตกุารณ์ทัง้สองฝ่าย ทัง้ฝ่ายคณะลิเกท่ีเป็นผู้ถ่ายทอด และสืบสาน กับฝ่ายผู้ชมท่ี

เป็นผู้สนบัสนนุ และสง่เสริม การท่ีมีแมย่ก หรือแฟนคลบัติดตามชมการแสดงอย่างสม่ําเสมอ จึง

เป็นเสมือนกระบวนการท่ีช่วยสืบสานการแสดงลิเกให้คงอยู่ตอ่ไปทางหนึ่งด้วย จากเหตผุลนีจ้ึงพบ

การส่ือสารระกวา่งนกัแสดงและผู้ชม รวมถึงการส่ือสารแบบสลบับทบาทของนักแสดง ในฐานะท่ี

เป็นตนเองกบัเป็นตวัละครเกิดขึน้ตลอดเวลาทัง้สถานการณ์ 

 

5.2.3 ด้านภาษาท่ีใช้พบวา่ คณะลิเกใช้วจันภาษาในการส่ือสารตลอดทัง้สถานการณ์ 

เพราะการดําเนินการแสดงของลิเกเน้นไปท่ีการเล่าเร่ือง การพูดสนทนาโต้ตอบกันทัง้ระหว่าง

นักแสดงกับนักแสดง และนักแสดงกับผู้ชมทัง้ในฐานะท่ีเป็นตนเอง และในฐานะท่ีเป็นตวัละคร 

การดําเนินเร่ืองจะเน้นท่ีการบอกเลา่อารมณ์ความรู้สกึนึกคิด และความเห็นส่วนตวัทัง้ของตนเอง 

และตวัละครสลบักันไปมาตลอด ทัง้นีเ้พราะการแสดงลิแตกต่างจากการแสดงอ่ืนๆ ทั่วไปตรงท่ี

นักแสดงจะต้องเป็นผู้ เล่า หรือถ่ายทอดเร่ืองราวตลอดทัง้สถานการณ์ด้วยการพูด ร้อง รํา ด้วย

ตนเองเท่านัน้ จึงพบการใช้ภาษาในลกัษณะท่ีเป็นพรรณนาโวหารแสดงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด

ของตวัละคร และนกัแสดงมากท่ีสดุ ไมเ่หมือนการแสดงประเภทอ่ืนท่ีจะมีผู้ เลา่เร่ือง อธิบาย หรือมี

ภาพประกอบให้ชมไปพร้อมกบัชมการแสดง สว่นอวจันภาษาเป็นการส่ือสารท่ีใช้เพ่ือเสริมให้การ

แสดงมีความสมบรูณ์ และดอูอ่นช้อย สวยงาม ซึ่งวจันภาษา และอวจันภาษาท่ีลิเกใช้ส่ือสารกับ

ผู้ชมนัน้ ไมจํ่าเป็นจะต้องใช้ให้ถกูต้องตามแบบแผน หรือขนบธรรมเนียมในสงัคมไทย เพราะผู้ ร่วม
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เหตกุารณ์ส่ือสารทกุคนเข้าใจตรงกันว่า การส่ือสารทัง้หมดท่ีเกิดขึน้บนเวทีการแสดงลิเกนัน้เป็น

การแสดงท่ีนกัแสดงเจตนาแสดง ทัง้การพูดคําราชาศพัท์ผิด การใช้คําแทนตวัหลายระดบัในบท

พดูเดียวกนั หรือการใช้คําหยาบคาย เป็นต้น 

 

5.2.4 จากการศึกษาพบว่า แม้คณะลิเกจะมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถดํารงอยู่ได้

ภายใต้กระแสความเป็นสากล คือมีการปรับรูปแบบการแสดงให้มีการแสดงคอนเสิร์ต หรือการ

แสดงประกอบการเทศมหาชาติก่อนการแสดงลิเก หรือปรับในด้านการแสดง เช่น ปรับการ

แสดงออกแขก เป็นการออกแขกแบบร้องหลงัโรง การใช้เพลงร่วมสมยัประกอบการดําเนินเร่ือง 

หรือใช้คําภาษาองักฤษ คําสแลง เป็นต้น แตจ่ากการสงัเกตพบวา่ ผู้ชมสว่นใหญ่ท่ีมาชมการแสดง

ลิเกก็ยังต้องการท่ีจะฟังการร้องกลอนลิเก ได้ชมการเจรจาโต้ตอบกันไปมาของนักแสดง หรือ

นักแสดงกับผู้ ชม ต้องการชมการแต่งตัว แต่งหน้าด้วยเสือ้ผ้าชุดลิเกท่ีสวยงาม ซึ่งถือเป็น

เอกลกัษณ์สําคญัของการแสดงลิเก จึงสรุปได้วา่ แม้การแสดงพืน้บ้านอย่างการแสดงลิเกท่ีจะต้อง

ปรับตวัให้เข้ากบัยคุสมยั และความนิยมของประชาชนอยู่ตลอดเวลานัน้ ต้องทําหน้าท่ีสําคญัใน

การสืบสานศิลปะ และขนบของการแสดงท่ีดีงามให้คงอยู่ตอ่ไปด้วย จึงจะเป็นท่ีนิยมของผู้ชม และ

สามารถดํารงตนอยู่ได้ภายใต้กระแสความเป็นสากล จึงพบวา่ แม้ลิเกคณะนีจ้ะมีการปรับรูปแบบ 

และวิธีการแสดงให้มีทัง้การร้องเพลงลกูทุ่ง หรือเพลงสมยัใหม่ มีการเต้น หรือมีมกุตลกท่ีพูดถึง

เร่ืองราวแบบต่างๆ แต่ก็ยังคงอนุรักษ์การแสดงเร่ืองราวแบบจักรๆ วงศ์ๆ ซึ่งใช้สืบทอดต่อกันมา

เป็นระยะเวลาหลายสิบปีเอาไว้ ไมแ่สดงเร่ืองราวแบบสงัคมสมยัใหม ่จนกลายเป็นเอกลกัษณ์และ

เสน่ห์ประจําคณะ ของลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั สง่ผลให้ยงัคงประกอบการแสดงลิเกเป็น

อาชีพหลกั และมีผู้ชมส่วนหนึ่งให้ความสนับสนุนคอยติดตามชมการแสดงอย่างสม่ําเสมอ และ

ได้รับฉายาประจําคณะวา่ ลกูทุ่ง มาตรฐานลิเกไทย สไตล์คอนเสิร์ต ด้วย 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

วิทยานิพนธ์นีเ้ป็นการศกึษาการแสดงลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญัในฐานะท่ีเป็น

สถานการณ์ส่ือสารตามแนวชาติพนัธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสารเท่านัน้ ผู้ วิจัยเห็นว่า ยังมีประเด็นท่ี

น่าสนใจ ควรจะศกึษาตอ่ ดงันี ้

 

6.3.1 ควรศกึษาการแสดงลิเกของลิเกคณะอ่ืน หรือการแสดงลิเกถ่ินอ่ืนท่ีไมใ่ช่ถ่ินกลาง 

เช่น ลิเกกลองยาว ลิเกพายัพ หรือลิเกเขมร ตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร ทัง้นีเ้พ่ือ
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เปรียบเทียบและหาข้อสรุปว่า การแสดงลิเกของคณะนัน้ๆ หรือถ่ินอ่ืนๆ มี รูปแบบ โครงสร้าง 

องค์ประกอบ ตลอดจนวิธีส่ือสารกบัผู้ชมอย่างไร 

 

6.3.2 จากการศกึษาวิธีการส่ือสารของนกัแสดง ผู้ วิจัยเห็นว่า นักแสดงท่ีรับบทเป็นตวั

ตลก หรือตวัตามเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการดําเนินเร่ืองมากท่ีสดุ โดยเฉพาะตวัตลกท่ีเป็นตวัตามของ

ฝ่ายพระเอก ดงันัน้จึงควรศกึษาเก่ียวกบับทบาท หน้าท่ี ตลอดจนวิธีการส่ือสาร หรือการเล่าเร่ือง

ตลกในการแสดงลิเกของนกัแสดงท่ีรับบทเป็นตวัตลก วา่มีลกัษณะท่ีเหมือน หรือแตกต่างจากตวั

ตลกทัว่ไป หรือไม ่อย่างไร 

 

6.3.3 ในการแสดงลิเก ก่อนท่ีนักแสดงจะออกมาแสดงหน้าเวที โฆษกของคณะจะ

ประกาศแนะนํานกัแสดงพร้อมทัง้บอกฉายา หรือสมญาของนกัแสดงคนนัน้ๆ ไว้ด้วย บางนกัแสดง

บางคนก็มีฉายามากกว่าหนึ่ง ดงันัน้ควรศึกษา การตัง้ช่ือท่ีใช้ในการแสดงลิเกของนักแสดงลิเก 

เพ่ือศกึษาลกัษณะ กลวิธี ความหมาย หรือการเลือกใช้ช่ือดงักลา่ว 
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เร่ืองย่อจากบันทกึการแสดงลเิกครัง้ท่ี 1 

ช่ือเร่ือง  : ธิดามหากาฬ/ เจ้าธิดามหากาฬ 

บทละครโดย : ลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

โอกาสงาน : งานทําบญุครบ 100 วนั และงานทอดผ้าป่า 

สถานท่ี  : วดับางแขม ตําบลบางแขม อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

วนั/เวลาแสดง : 1 พฤศจิกายน 2552 ตัง้แตเ่วลา 22.40 ถึง 01.14 น. 

ไตรรงค์อยากเป็นเจ้าเมือง จึงวางแผนแอบไปเป็นชู้ กับสนุทรีชายาของภชุงค์เจ้าเมือง

คนปัจจบุนั เม่ือถูกศรีนวลภรรยาตนจับได้ จึงปรึกษากับก้องหล้าน้องชาย และตดัสินใจท่ีจะฆ่า

ภชุงค์ โดยให้สนุทรีแอบใสย่าพิษลงไปในยาของภชุงค์ เม่ือภชุงค์ตาย สนุทรีก็แตง่ตัง้ให้ไตรรงค์เป็น

เจ้าเมืองคนใหม่ เม่ือลกูๆ ของภชุงค์ คือ รัตนา ศรีประภา มะลิวลัย์ และฉัตรมณีรู้ความจริงก็ไม่

ยอมรับไตรรงค์ และหนีไปหากาวินทร์ พ่ีสาวท่ีไปเรียนวิชาการต่อสู้ ในป่า ส่วนไตรรงค์เม่ือได้รับ

แตง่ตัง้เป็นเจ้าเมืองก็รีบกลบับ้านเพ่ือบอกขา่วดีกบัศรีนวล สนุทรีตามมาเจอจึงมีเร่ืองตบตีกนั 

ฝ่ายองค์หญิงกาวินทร์เม่ือสําเร็จวิชาการต่อสู้  ก็ขอลาอาจารย์กลบับ้านเมืองของตน 

โดยมีเพ่ือนท่ีเรียนด้วยกนัคือ ทิวา และไพรวลัย์ติดตามมาด้วย ระหวา่งทางได้กาวินทร์พบกบัน้องๆ 

ของตน เม่ือทราบเร่ืองทัง้หมด จึงรีบเดินทางกลบัเมือง เม่ือมาถึงก็จับตวัไตรรงค์ ศรีนวล และก้อง

หล้ามาลงโทษ แล้วสัง่ให้ทหารจับสนุทรีไปขงั เม่ือจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ขึน้ครองราชย์ 

และออกประกาศห้ามทกุคนในเมืองมีความรัก หรือแตง่งานอย่างเดด็ขาด 

ตอ่มามีองค์ชายจากตา่งเมืองคือ ศิลา และเอกรัตน์หลงทางเข้ามาในอทุยานท้ายวงั จึง

ได้พบรักกบัรัตนา และศรีประภา กาวินทร์รู้เข้าจึงจบัองค์ชายทัง้สองขงัคกุ คนรับใช้ขององค์ชายจึง

รีบเดินทางกลบัไปยงัเมืองของตนเพ่ือสง่ขา่ว เม่ือเจ้าเมืองทราบว่าลกูชายทัง้สองถูกจับก็สัง่ให้ลกู

ชายคนโตคือ รุ่งฤทธิ ์ ไปช่วยน้อง  

เม่ือรุ่งฤทธิ ์ เดินทางมาถึงวงัของกาวินทร์ก็เผลอหลบัไป และฝันวา่ได้พบกบักาวินทร์ พอ

ตื่นมารู้ว่าเป็นเพียงฝันก็เสียใจ เพราะตกหลุมรักนางไปแล้ว หลังจากนัน้จึงเข้าไปช่วยเหลือ

น้องชาย และได้ตอ่สู้กบักาวินทร์ จนเป็นฝ่ายชนะ ตอนแรกรุ่งฤทธิ ์ คิดจะฆ่ากาวินทร์ แต่พอดึงผ้า

ปิดหน้าแล้วได้เห็นหน้าของกาวินทร์ ก็รู้ว่าเป็นนางในฝันของตน จึงเปล่ียนใจ และร้องเกีย้วขอ

ความรักจากกาวินทร์แทน โฆษกประกาศจบเร่ือง  
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เร่ืองย่อจากบันทกึการแสดงลเิกครัง้ท่ี 2 

ช่ือเร่ือง  : รอยรักรอยร้าว 

บทละครโดย : ลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

โอกาสงาน : งานพระราชทานเพลิงศพ 

สถานท่ี  : วดับึงทองหลาง แขวงวงัทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

วนั/เวลาแสดง : 14 พฤศจิกายน 2552 ตัง้แตเ่วลา 22.08 ถึง 00.46 น. 

เพชรศิลป์ และเพชรนิลไมต้่องการให้เสดจ็พ่อต้องสง่เคร่ืองราชบรรณนาการไปให้องค์

กฤษฎาฟ้าลัน่อีก เพราะองค์กฤษฎาฟ้าลัน่เป็นเจ้าเมืองท่ีโหดร้าย จึงคิดกบฏแข็งเมือง แต่ก็ต่อสู้

ทพัของกฤษฎาฟ้าลัน่ไมไ่ด้ เม่ือเป็นฝ่ายแพ้ก็วางแผนกบัมารดาคือ แม่จอมมารี ให้น้องสาวตนคือ 

ตะละแมก่ณัทรีทําเสน่ห์ใสอ่งค์กฤษฎา เพ่ือจะได้รักษาบ้านเมือง และชีวิตตนไว้ เม่ือองค์กฤษฎา

ฟ้าลัน่ถกูเสน่ห์ก็ยอมทําตามคําขอของตะละแมก่ณัทรีทกุอย่าง รวมทัง้แตง่ตัง้ให้เป็นมเหสีด้วย 

ดาวเรือง น้องสาวของสมิงใจราชย์ขนุนางคนสนิทขององค์กฤษฎาฟ้าลัน่ หลงรักหัวหมู่

ขวญัเพ่ือนสนิท พอรู้ว่าขวญัจะแต่งงานกับพิมพ์ใจก็เสียใจมาก แต่ก็ตดัสินใจนําของขวญัไปให้

ขวญัท่ีบ้านเพ่ือแสดงความยินดีด้วย แม้ถึงเวลาต้องไปเข้าเฝ้าองค์กฤษฎาฟ้าลัน่ตามหน้าท่ีแมห้่าม

นางหวงของตน ทัง้ท่ีรู้วา่หากละเลยหน้าท่ี ไมไ่ปเข้าเฝ้าตามกําหนดจะมีโทษประหารชีวิตก็ตาม   

ในวนัแตง่งานของขวญักับพิมพ์ใจ ขณะท่ีองค์กฤษฎาฟ้าลัน่ออกตรวจราชการพร้อม

กบัสมิงใจราชย์ บงัเอิญได้ยินเสียงดนตรีจึงแวะเข้ามาด ูเม่ือได้เห็นหน้าเจ้าสาวคือ พิมพ์ใจ ก็นึกรัก 

และเอ่ยปากขอตวัพิมพ์ใจจากขวัญ แลกเปล่ียนกับการแต่งตัง้ขวัญเป็นลกูบุญธรรม และมอบ

แหวนของตนให้ขวญัสวมไว้ พร้อมกบัสัง่ห้ามถอดแหวนออกอย่างเดด็ขาด เม่ือรดนํา้สงัข์เรียบร้อย

แล้ว กพ็าพิมพ์ใจกลบัวงั 

สมิงใจราชย์คิดใช้โอกาสนีแ้ก้แค้นองค์กฤษฎาฟ้าลัน่ท่ีสัง่ให้ตนประหารดาวเรือง จึงรีบ

นําขา่วเร่ืองพิมพ์ใจไปบอกตะละแมก่ณัทรี เม่ือตะละแม่กัณทรีทราบเร่ืองก็มาหาพิมพ์ใจ และหา

เร่ืองทะเลาะตบตีกัน องค์กฤษฎาฟ้าลัน่รู้เร่ืองก็เข้ามาห้าม และต่อว่าตะละแม่กัณทรีจนต้องหนี

กลบัตําหนกั เม่ือแผนการครัง้นีไ้มสํ่าเร็จ สมิงใจราชย์จึงคิดจะเข้าไปฆ่าองค์กฤษฎาฟ้าลัน่ในห้อง

บรรทมด้วยตนเอง แตมี่คนเห็นเข้าเสียก่อนจึงว่ิงหนีไป ระหวา่งท่ีหนีได้พบกบัพิมพ์ใจ จึงโยนอาวธุ

ในมือให้พิมพ์ใจถือแทน เม่ือองค์กฤษฎาฟ้าลัน่เห็นอาวธุในมือพิมพ์ใจก็โกรธ และเสียใจมากเพราะ

คิดวา่พิมพ์ใจจะฆ่าตน จึงเอย่ปากขอโทษขวญั และร้องกลอนลาผู้ชม  
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เร่ืองย่อจากบันทกึการแสดงลเิกครัง้ท่ี 3 

ช่ือเร่ือง  : บ่วงร้ายพ่ายรัก 

บทละครโดย : ลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

โอกาสงาน : งานพระราชทานเพลิงศพ และงานทําบญุทอดผ้าป่า  

สถานท่ี  : วดัพระยาสเุรนทร์ แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

วนั/เวลาแสดง : 15 พฤศจิกายน 2552 ตัง้แตเ่วลา 22.12 ถึง 01.02 น. 

หาญณรงค์แอบหลงรักนวลจนัทร์ภรรยาของขุนรุ่ง จงึวางแผนกบัน้องชายอีกสองคนใส่ร้าย

ขุนรุ่ง จนขุนรุ่งต้องอาญาแผ่นดิน ต้องหลบหนีไปอยู่ในป่า หาญณรงค์จึงรับนวลจนัทร์ กบัลูกชายอีก 2 

คน คือเพชร และยอดไปอยูก่บัตน  

เวลาผ่านไปย่ีสิบปี เด็กทัง้สองก็เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ยอดเป็นคนดีขยันทํางาน ส่วนเพชร

กลายเป็นคนขีเ้มา ติดเหล้า และมีนิสยัเกเร เพราะตอนท่ีเกิดเร่ืองกบัขุนรุ่งนัน้เพชรโตพอที่จะรู้ความแล้ว 

วา่พอ่ของตนถกูหาญณรงค์ใส่ร้าย และจําเร่ืองทัง้หมดได้ ส่วนยอดยงัเด็กมาก หาญณรงค์กบันวลจนัทร์

จงึรักยอดมากกวา่เพชร ยอดมีคนรักช่ือดวงใจ ส่วนเพชรถงึจะเป็นขีเ้มาแตเ่พราะมีหน้าตาหล่อเหลาจึงมี

หญิงสาวชื่อ แก้วตามาบอกรัก แตเ่ขาก็ตอบปฏิเสธ เพราะรู้วา่ตนเป็นคนไมดี่  

เรไร หลานสาวของหาญณรงค์แอบรักยอดแต่ไม่อยากให้ลุงรู้ จึงได้แต่เฝ้ารอโอกาส จนวนั

หนึง่ เม่ือรู้วา่ลุงไมอ่ยูบ้่าน จงึมาสารภาพรักกบัยอด เม่ือถกูปฏิเสธ จงึไล่ปลํา้ยอด หาญณรงค์มาเห็นเข้า

ก็โกรธมาก เพราะคิดวา่ยอดปลํา้หลานตน จงึไล่ดา่ และไล่ทําร้าย ยอดจงึร้องขอให้คนชว่ย เพชรผ่านมา

ได้ยินจงึเข้ามาชว่ยเหลือ และพลัง้มือทําร้ายหาญณรงค์ จงึหนีมาหาแม ่แตพ่อนวลจนัทร์ และยอดรู้เร่ือง

กลบัโกรธเพชรท่ีทําร้ายหาญณรงค์ และดา่ทอเพชรวา่เป็นคนเนรคณุ เพชรเสียใจมากจงึหนีออกจากบ้าน 

ระหวา่งทางเพชรคิดจะเป็นขโมยปล้นชาวบ้านกิน แตไ่ด้เจอกบัขุนรุ่ง พอ่แท้ๆ เสียกอ่น ขุนรุ่ง

จําเพชรได้ จงึคิดหาทางชว่ยเหลือโดยพาไปอยูด้่วย และอบรมสัง่สอนให้เป็นคนดี โดยท่ีไมบ่อกความจริง

กบัเพชรวา่ตนเป็นใคร เม่ือเพชรกลบัตวักลบัใจได้ จงึคิดท่ีจะกลบัไปขอโทษ และบวชทดแทนคุณแม่ แม่

ยกโทษให้เพชร แตห่าญณรงค์ยงัแค้นอยูจ่งึใส่ร้ายเพชรให้ต้องอาญาแผ่นดินเหมือนขุนรุ่ง แก้วตาให้เพชร

จบัตนเป็นตวัประกนั เพชรจงึหนีไปได้อีกครัง้ เพชรพาแก้วตามาหาขุนรุ่ง เม่ือขุนรุ่งรู้ว่าแก้วตารักเพชรจึง

ให้ทัง้สองแตง่งานกนั 

เพชรกบัยอดได้ให้สญัญากนัไว้วา่ ยอดจะช่วยดูแลแม่ตามท่ีเพชรขอ ส่วนเพชรนัน้ไม่ว่าจะ

หนีไปอยู่ที่ใดก็จะต้องหาทางกลับมาร่วมงานบวชยอดให้ได้ ต่อมาเม่ือเพชรรู้ข่าวว่ายอดจะบวช ก็รีบ

เดินทางมาร่วมงาน โดยท่ีไมรู้่วา่หาญณรงค์จดังานบวชของยอดขึน้เพ่ือจะแก้แค้นตน เม่ือเพชรมาถงึงาน

ก็ถกูหาญณรงค์ทําร้ายจนบาดเจ็บสาหสั ขุนรุ่งกบัแก้วตาตามมาช่วย และได้บอกความจริงกบัเพชรว่า 

ตนคือ ขุนรุ่ง พอ่แท้ๆ ของเพชร เพชรจงึสัง่เสียและฝากให้ขุนรุ่งชว่ยดแูลลูกเมียตน โฆษกประกาศจบเร่ือง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เร่ืองย่อจากบันทกึการแสดงลเิกครัง้ท่ี 4 

ช่ือเร่ือง  : รักซ่อนแค้น 

บทละครโดย : ลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

โอกาสงาน : งานพระราชทานเพลิงศพ และงานทําบญุทอดผ้าป่า  

สถานท่ี  : วดัพระยาสเุรนทร์ แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

วนั/เวลาแสดง : 19 ธนัวาคม 2552 ตัง้แตเ่วลา 22.32 ถึง 00.07 น. 

อปุราชมารุต และสิงคาได้รับคําสัง่จากเจ้าเมืองคือ แสงทินกรให้มาปราบซอ่งโจรป่าของโจร

สองพ่ีน้องคือ โมซาน และโมซิน เม่ือโมซานรู้วา่สู้ ไมไ่ด้ก็ผลกัมะข่ินภรรยาตนให้รับดาบของมารุตแทนแล้ว

หนีไปกบัน้องชาย มารุตเสียใจมากที่ทําร้ายมะข่ินจงึรีบหาทางชว่ย แตม่ะข่ินรู้ว่าตนคงไม่รอด จึงขอร้อง

มารุตรับปากวา่จะชว่ยเลีย้งดลููกชายของตนให้ดีแทน เม่ือมะข่ินสิน้ใจมารุตก็นําเด็กไปให้มาเรียมภรรยา

ของตนที่เพ่ิงคลอดลูกเลีย้ง และตัง้ชื่อลูกของตนวา่เมืองเริง ส่วนลูกของมะข่ินนัน้ให้ชื่อวา่วลัลภ 

มารุต และมาเรียมรักและเลีย้งดวูลัลภเสมือนลูกของตนเอง จนเด็กทัง้สองโตขึน้ วลัลภเป็น

เด็กดี เช่ือฟังคําสัง่สอนของพอ่แม ่แตเ่มืองเริงกลบัเป็นเด็กเกเร ชอบรังแก และทําร้ายวลัลภอยู่เสมอ วนั

หนึง่เด็กทัง้สองออกไปเท่ียวนอกบ้านพร้อมกบัพ่ีเลีย้ง ได้พบกบัดวงพรลูกสาวของสิงคา เมืองเริงอิจฉาที่

ดวงพรให้ดอกไม้วลัลภ จงึปาดอกไม้ของดวงพรทิง้ และตอ่ยวลัลภ เม่ือกลบับ้าน มารุตเห็นวลัลภบาดเจบ็

ก็สอบถามจากพ่ีเลีย้ง พอรู้เร่ือง ก็โกรธและดา่ทอเมืองเริงวา่เป็นลูกเสือลูกตะเข้ เมืองเริงเสียใจมาก และ

เช่ือวา่ตนคงไมใ่ชลู่กแท้ๆ ของมารุตและมาเรียมแนน่อน 

ฝ่ายโมซานที่หลบหนีไปนัน้ รู้วา่ลูกชายตนยงัมีชีวิตอยูก็่ให้โมซินไปสืบข่าว เม่ือรู้ว่าอยู่ที่บ้าน

มารุตก็รีบมาทวงลูกคืน มารุตบอกไม่มี แต่มาเรียมบอกไม่ให้ โมซานจึงด่า และสาปแช่งมารุต และ

เดินทางกลบัเข้าป่า เมืองเริงที่แอบฟังอยูจ่งึรีบวิ่งตามโมซานไป เพ่ือบอกวา่ตนเป็นลูกของโมซาน โมซาน

จงึวางแผนให้เมืองเริงหาทางทําเร่ืองให้มารุตเดือดร้อน หรือตายเสียกอ่น จงึจะให้ไปอยูด้่วย 

เม่ือวลัลภและเมืองเริงโตเป็นหนุม่ มารุตก็พาเข้าไปฝากตวัสมคัรเป็นทหาร แสงทินกรให้ทัง้คู่

ตอ่สู้กนัเพ่ือแสดงฝีมือ เมืองเริงเป็นฝ่ายชนะ เพราะวลัลภแกล้งยอมแพ้ แสงทินกรจึงแต่งตัง้ให้วลัลภมี

ตําแหนง่ใหญ่กวา่เมืองเริง ประกอบกบัที่องค์หญิงสุกญัญาและองค์มาลินีตา่งก็พงึใจวลัลภทัง้คู ่ไมส่นใจ

เมืองเริงที่ร้องเกีย้วพวกตน เมืองเริงจงึรู้สึกเจ็บแค้นใจ และเกลียดชงัมารุตและวลัลภมากขึน้ไปอีก เม่ือ

ออกจากวงัมาเจอดวงพรก็เข้าไปร้องเกีย้ว แตด่วงพรจําเมืองเริงได้จงึไมร่ับรัก และดา่เมืองเริง  

เมืองเริงผิดหวงักบัทกุอยา่งจงึอยากไปอยูก่บัโมซาน โมซานกบัโมซินจึงบอกให้เมืองเริงหาทางฆ่า

แสงทินกรกอ่น แตเ่มืองเริงทําไมสํ่าเร็จ แสงทินกรให้มารุตและวลัลภจดัการจบัตวัเมืองเริงมาลงโทษ โมซาน โมซนิ

ทําแผลให้เมืองเริงจึงรู้ว่าไม่ใช่ลูกหลานตนเพราะไม่มีปานที่แขน ก็ไม่ช่วยเหลืออีก เม่ือเมืองเริงรู้ความจริงก็

เสียใจมากและหนเีข้าป่าไป ส่วนวลัลภเม่ือรู้ความจริงแม้จะเสียใจ แตก็่วิ่งตามหาโมซาน โฆษกประกาศจบเร่ือง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เร่ืองย่อจากบันทกึการแสดงลเิกครัง้ท่ี 5 
ช่ือเร่ือง  : หนึ่งในดวงใจ 

บทละครโดย : ลิเกคณะทวีป-ชยัณรงค์ วงศ์เทวญั 

โอกาสงาน : งานสมโภชหลวงพ่อขาว 

สถานท่ี  : วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

วนั/เวลาแสดง : 22 ธนัวาคม 2552 ตัง้แตเ่วลา 22.03 ถึง 00.16 น. 

สมิงเดโชแอบรักองค์หญิงเรืองรอง แตก่ลวัถกูปฏิเสธ ศรีทรลกัษณ์น้องชายจงึยใุห้ไปบอกรัก

องค์หญิง หากถกูปฏิเสธก็ให้ปลํา้เสีย สมิงเดโชจงึไปบอกรักองค์หญิง พอถกูปฏิเสธก็วิ่งไล่ปลํา้องค์หญิง 

เรืองรองจงึไปหาพ่ีชายคือ องค์ชายอนรุักษ์ เพ่ือขอให้ชว่ยตน แตอ่งค์ชายก็สู้สมิงเดโชไมไ่ด้ ทัง้สองจึงหนี

ไปหาพ่อกบัแม่คือ องค์ไชยเชษฐ์และองค์ราณี สมิงเดโชจึงจบัทัง้องค์ไชยเชษฐ์ และองค์ราณีเป็นตัว

ประกนั บงัคบัให้องค์หญิงเรืองรองแต่งงานกบัตน เรืองรองยอมทําตามข้อตกลงแต่มีข้อแม้คือ ต้องจดั

งานแตง่งานให้ย่ิงใหญ่ เชิญแขกตา่งบ้านตา่งเมืองมาร่วมงานด้วย สมิงเดโชตกลง และออกเดินทางส่ง

สาสน์เชิญ 

องค์หญิงเรืองรองบอกองค์ชายอนรุักษ์วา่การส่งสาสน์เชิญนีเ้ป็นแผนทีคิ่ดขึน้เพ่ือจะถว่งเวลา 

และเป็นการส่งข่าวให้องค์อธิราชคูห่มัน้ขององค์หญิงมาชว่ย ลูกน้องของสมิงเดโชท่ีแอบฟังอยู่ก็รีบออก

จากเมืองเพ่ือนําข่าวไปบอกสมิงเดโชทนัท ี

สมิงเดโชอยากจะรีบแต่งงานจึงเร่งเดินทางมาส่งสาสน์เชิญองค์ชายอธิราช โดยไม่รู้ว่า

ข้อความในสาสน์เขียนวา่อะไร เม่ือองค์ชายอธิราชเห็นข้อความในสาสน์วา่องค์หญิงเรืองรองให้ตนเร่งยก

ขนัหมากไปสู่ขอภายใน 7 วนั ก็รู้สึกดีใจ รีบตอบสาสน์ให้สมิงเดโชนํากลับไปมอบให้องค์หญิงเรืองรอง 

เม่ือได้สาสน์ตอบรับสมิงเดโชก็รีบเดินทางกลบั ระหวา่งทางได้พบ และฟังเร่ืองจากลูกน้องของตนก็เปิด

สาสน์ขององค์อธิราชอา่น พอรู้วา่ถกูหลอกก็โกรธมาก และคิดซ้อนแผนองค์หญิงเรืองรองโดยเขียนสาสน์

ปลอมขึน้มาวา่ไมอ่ยากแตง่งานกบัองค์อธิราชแล้ว แล้วให้ลูกน้องนําสาสน์ไปมอบให้องค์อธิราชอีกครัง้ 

องค์อธิราชที่กําลงัจดัขบวนขนัหมากพอได้อา่นสาสน์ปลอมของสมิงเดโชก็โกรธองค์หญิงเรืองรองมาก สัง่

ให้ทหารคนสนิทคือ รุ่งนิรันดร์ วลัลภ และเมืองเริงไปจบัตวัองค์หญิงเรืองรองมาลงโทษ 

ฝ่ายองค์หญิงเรืองรองเม่ือถึงกําหนดต้องแต่งงานไม่เห็นองค์อธิราชมาช่วยก็น้อยใจ จําใจ

ต้องเข้าพิธีกบัสมิงเดโช แตย่งัไมท่นัส่งตวัก็ถกูรุ่งนิรันดร์ วลัลภ และเมืองเริงมาจบัตวัไปขงัที่เมืองขององค์

อธิราช  

น้องสาวขององค์อธิราชคือ องค์หญิงพรรณรายเป็นคนรักของรุ่งนิรันดร์ เห็นรุ่งนิรันดร์อยู่กบั

องค์หญิงเรืองรองก็เข้าใจผิด คิดวา่ถกูนอกใจ องค์อธิราชเห็นน้องสาวเสียใจ ก็โกรธมาก จึงมาต่อว่ารุ่ง   

นิรันดร์ แต่เม่ือรู้ความจริงว่าทัง้หมดนัน้เป็นเร่ืองเข้าใจผิด ก็ให้อภัยทุกคน และอนุญาตให้รุ่งนิรันดร์

แตง่งานกบัองค์หญิงพรรณรายได้ ส่วนตนก็แตง่งานกบัองค์หญิงเรืองรอง โฆษกประกาศจบเร่ือง 
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หนังสือสัญญาว่าจ้างของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



215 

 

 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



216 

ประวัติผู้วจัิย 
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