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งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์โครงสร้ างสถานการณ์สื่อสารในการแสดง
ลิเก รูปแบบ และองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก และ
การใช้ ภาษาในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในการแสดงลิเก โดยศึกษาจากข้ อมูลการแสดงสดในช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 จํานวน 5 ครัง้
ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์สื่อสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ”
ประกอบด้ วยเหตุก ารณ์ สื่อสาร 9 เหตุก ารณ์ เ รี ย งลําดับ เป็ นขัน้ ตอน ได้ แก่ เหตุก ารณ์ สื่อสาร
การโหมโรงลิเก เหตุการณ์สื่อสารการออกแขก เหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง เหตุการณ์สื่อสารฉาก
กล่าว เหตุการณ์สื่อสารฉากรบ เหตุการณ์สื่อสารฉากทะเลาะ เหตุการณ์สื่อฉากเกีย้ ว เหตุการณ์
สื่อสารตลก และเหตุการณ์สื่อสารฉากลาโรง ทัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยใช้ วตั ถุประสงค์ของเหตุการณ์ คํากล่าว
ประกาศ เนื ้อหาของเหตุการณ์ และบทบาทของนักแสดงตลกเป็ นเกณฑ์ในการจําแนกเหตุการณ์
สื่อสารแต่ละเหตุการณ์ โดยสามารถรวบเป็ นเหตุการณ์ สื่อสารหลักได้ 3 เหตุการณ์ คือเหตุการณ์
สื่อสารเริ่มการแสดง เหตุการณ์สื่อสารการแสดง และเหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดง
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสาร พบว่า มีองค์ประกอบครบทัง้ 10
ประการ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ องค์ประกอบที่มีลกั ษณะคงที่ทกุ เหตุการณ์สื่อสาร พบ 4
องค์ประกอบ ได้ แก่ กาลเทศะ ผู้ร่วมเหตุการณ์ กฎการปฏิสัมพัน ธ์ และบรรทัดฐานการตีความ
องค์ประกอบที่มีลกั ษณะร่วมกันเฉพาะบางเหตุการณ์สื่อสาร พบ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ชนิดของ
เหตุการณ์ และรูปแบบการสื่อสาร และองค์ประกอบที่ตา่ งกันไปตามแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร ได้ แก่
หัวข้ อ วัตถุประสงค์ เนื ้อหาการสื่อสาร และลําดับวัจนกรรม
ส่วนด้ านภาษาที่ใช้ สื่อสารในการแสดงลิเก พบว่า เหตุการณ์สื่อสารการแสดงส่วนใหญ่
มีรูปแบบการสื่อสารที่ใช้ วจั นภาษา และอวัจนภาษาสอดคล้ องกัน
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ นี ้สําเร็ จลุล่วงลงได้ ด้วยความกรุ ณาช่วยเหลือ และเอาใจใส่เป็ นอย่างดีจากผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงาม อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ ประสิ ทธิ ์ ประสาทวิชาความรู้
ตลอดจนข้ อคิด ข้ อเสนอแนะ และให้ กําลังใจแก่ผ้ วู ิจยั ด้ วยความเมตตามาโดยตลอด ผู้วิจยั ซาบซึ ้ง และ
ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุวฒ
ั นา เลี่ ยมประวัติ และรองศาสตราจารย์
กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ กรุ ณาให้ คําแนะนํา และข้ อเสนอแนะอันเป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุ งแก้ ไขให้ วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์จไุ รรัตน์ ลักษณะศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สายวรุ ณ น้ อยนิมิตร และคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน
ที่ได้ ถา่ ยทอดวิชาความรู้ ความคิด กําลังใจ และให้ ความอนุเคราะห์ชว่ ยเหลือ รวมถึงข้ อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ วู ิจยั ตลอดระยะเวลาในการศึกษา และขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมั พร
แก้ วสุวรรณ อาจารย์บญ
ั ญัติ เรื องศรี และคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่กรุ ณาให้ ความรู้ ข้ อคิด และแนวทางการศึกษาแก่ผ้ วู ิจยั
ผู้ วิ จัย ขอขอบพระคุ ณ สํ า นั ก งานกองทุ น สนับ สนุ น การวิ จัย (สกว.) โครงการทุ น วิ จั ย
มหาบัณฑิต สกว. ด้ านมนุษยศาสตร์ -สังคมศาสตร์ ที่สนับสนุนเงินทุนสําหรับงานวิจยั และทําให้ ผ้ ูวิจยั มี
โอกาสได้ แ ลกเปลี่ ยน และรับฟั งความรู้ ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่า น
โดยเฉพาะศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ศาสตราจารย์ ดร.อมรา ประสิ ทธิ ์ รัฐสิ นธุ์ และ
อาจารย์ ดร. ศิริพร ภักดีผาสุข ที่ได้ กรุ ณาให้ ความรู้ และคําแนะนํา ที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูวิจยั ผู้วิจยั ขอ
กราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทกุ ท่านเป็ นอย่างสูง
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ คุณณรงค์ คุณทวีป คุณสุธิราช คุณวิรดา อุสุภะ (วงศ์เทวัญ) คุณวิทยา
ชัยบุรินทร์ (พ่อยกชัยนาท) และสมาชิกคณะลิเก โดยเฉพาะเหมี่ยว รุ้ งตะวัน น้ าอ้ วน หัวหน้ าช่างเวที น้ อง
ปื น ช่างไฟ และนักดนตรี ทกุ ท่าน ที่อนุเคราะห์ข้อมูล และให้ ความร่วมมือในการเก็บข้ อมูลแก่ผ้ วู ิจยั อย่างดียิ่ง
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ผู้วิจยั ขอขอบคุณ คุณนํ ้าผึ ้ง มโนชัยภักดี คุณมณฑาทิพย์ ศิริพันธ์ คุณศิวลักษณ์ เจือจุล คุณมธุรส
คุ้มประสิท ธิ ์ คุณ ธั ช ชัย กรกุม คุณ ปรี ช า เสือ พิ ทัก ษ์ เพื่ อ นที่ ค อยช่ ว ยเหลือ และเป็ นกํ า ลัง ใจให้ กัน เสมอมา
ขอขอบคุณ คุณโกศล พันธ์ ดิษฐ เจ้ าหน้ าที่ภาควิชาฯ ที่ช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่ผ้ วู ิจัยมาโดยตลอด
ขอบคุณ เพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้ องทั ้งจากศึกษาศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ทกุ คน ที่สง่ กําลังใจมาให้ อย่างสมํ่าเสมอ
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ คุณเผดิมศักดิ ์ คุณสุวารี อาภานันท์ และขอบคุณ คุณสวนีย์ อาภานันท์
บิดา มารดา และน้ องสาวของผู้วิจยั ที่มอบความรัก ความห่วงใย คอยดูแล เอาใจใส่ และสนับสนุนส่งเสริ มผู้วิจัย
ในทุกๆ ด้ านเสมอมา ขอขอบคุณ พ่อยกแม่ยกจําเป็ นทุกท่าน ทั ้งพ่อแม่ น้ าพิศ น้ าหวาน อาอี๊รวย อาเตี๋ยไก่ อาอี๊งิ ้ง
วิทวัส และอาอี๊คําที่ช่วยเหลือผู้วิจยั ในการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ไม่ว่าจะดึก หรือไกลแค่ไหนก็ตาม ขอบคุณค่ะ
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