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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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