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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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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
“ชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร” เป็ นแนวคิดในการศึกษาภาษาของเดล ไฮมส์ (Dell
Hymes) ที่บรู ณาการความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา คติชนวิทยา และ
ภาษาศาสตร์ จึงสามารถนํามาใช้ ศกึ ษาภาษาได้ หลายด้ าน อาทิ วัจนกรรมที่ใช้ เป็ นพิเศษในบาง
โอกาส ได้ แก่ การเล่าเรื่ อ งตลก การเล่านิ ท าน การกล่าวคําอวยพร หรื อการกล่าวถ้ อยคําใน
พิธีกรรมต่างๆ โดยผู้ที่ศกึ ษาตามแนวคิดนีม้ ีความเชื่อที่เหมือนกันว่า “ภาษาเป็ นพฤติกรรมอย่าง
หนึ่งซึ่งเหมือนพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ในสังคม คือ มีกฎควบคุมอยู่ และเราสามารถพรรณนากฎ
เหล่านัน้ ได้ ”1 จากการศึกษาข้ อมูลพบว่า ผู้ที่ศึกษาตามแนวคิดนีส้ ่วนใหญ่มกั ใช้ แนวคิดนี ศ้ ึกษา
ภาษาในสถานการณ์สื่อสารที่เป็ นพิธีการ หรื อใช้ ภาษาที่มีรูปแบบเป็ นทางการ ค่อนข้ างชัดเจน
ตายตัว เช่น การปราศรัยหาเสียงเลือกตังผู
้ ้ แทนราษฎร2 การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ3 และ
การสื บ พยานคดี อ าญาในศาล 4 เป็ นต้ น ผู้วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาสถานการณ์ สื่ อ สารที่
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อมรา ประสิทธิ ์ รัฐสินธุ,์ ภาษาศาสตร์ สงั คม, พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิ มพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 181.
2
สุดาดวง เกิดโมฬี, “การศึกษาการปราศรัยหาเสียงเลือกตังผู
้ ้ แทนราษฎรตามแนวชาติ
พัน ธุ์ว รรณนาแห่ ง การสื่ อ สาร: กรณี ศึก ษาผู้ส มัค รพรรคพลัง ธรรม” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537).
3
พิกุลกานต์ รุจิราภา,“การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ: การศึกษาแนวชาติพันธุ์
วรรณนาแห่ งการสื่อสาร” (วิท ยานิ พนธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ภาควิ ช าภาษาศาสตร์ บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537).
4
ณิศณัชชา เหล่าตระกูล, “สถานการณ์สื่อสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทยตาม
แนวชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549).
1

2
ไม่ใ ช่ ส ถานการณ์ สื่ อสารปกติ ทั่วไปและไม่ใ ช้ ภาษาที่ เ ป็ นทางการ เช่ น สถานการณ์ สื่ อสาร
การแสดง ในการแสดงพื ้นบ้ านไทย โดยใช้ แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร เพื่อแสดงให้
เห็นลักษณะ และแบบแผนโครงสร้ างของการสื่อสารในสังคมไทยอีกรูปแบบหนึ่ง
งานวิจยั นี ้ผู้วิจยั สนใจที่จะศึกษา การใช้ ภาษาในสถานการณ์สื่อสาร “การแสดงลิเก”
เนื่องจากเห็นว่า ลิเกเป็ นการแสดงที่มี เอกลักษณ์ เช่น การดําเนิน เรื่ องที่มกั แสดงเรื่ องราวแบบ
จักรๆ วงศ์ๆ การรํา และการร้ องทํานองรานิเกลิงประกอบวงปี่ พาทย์ การแต่งหน้ าที่สวยงาม และ
เสื ้อผ้ าเครื่องแต่งกายประดับเพชร หรือแม้ แต่เวทีที่ใช้ แสดงก็มีลกั ษณะเฉพาะ คือมีฉากผ้ ากัน้ เป็ น
ภาพทิวทัศน์แตกต่างจากการแสดงชนิดอื่น5 ที่สําคัญอีกประการคือ ลิเกเป็ นศาสตร์ ที่มีอิสระ เป็ น
การแสดงที่มีความยืดหยุ่นและรู้จกั การปรับตัวได้ ดี ทังนี
้ ้เพราะ ลิเกเป็ นธุรกิจบันเทิง (นาฏยพานิช)
ที่รายได้ ทงหมด
ั้
และการอยู่รอดของคณะขึ ้นอยู่กบั ความนิยมของผู้ชมเป็ นสําคัญ การแสดงลิเกจึง
ต้ องมีการปรับ และพัฒนารูปลักษณ์ของการแสดงไปตามสภาพแวดล้ อมและยุคสมัย ไม่หยุดนิ่ง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับความนิยมของประชาชนตลอดเวลา6 เช่น การร้ องเพลงลูกทุ่ง เพลงยอดนิยม
เพลงจากภาพยนตร์ การเต้ นอะโกโก้ 7 หรือการล้ อเลียนโฆษณา และการกล่าวถึงเหตุการณ์สําคัญ
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคมขณะนัน้ เป็ นต้ น การแสดงลิเกจึงเป็ นเสมือนตัวแทนของสื่อบันเทิงดังเดิ
้ มที่
สะท้ อนลักษณะความเป็ นไปของสังคมไทยในแต่ละยุคละสมัยได้ เป็ นอย่างดี
แม้ การแสดงลิเกจะได้ รับความนิยมน้ อยลงอย่างเห็นได้ ชัดในสังคมไทยสมัยใหม่ แต่
ลิเกก็ยังคงเป็ นศิลปะการแสดงที่ยังครองใจคนไทยได้ อย่างมัน่ คง โดยเฉพาะวงการการศึกษา
เพราะลิเกนับเป็ นศิลปะการแสดงชนิดหนึ่งที่นักวิชาการหลายท่านสนใจศึกษา พร้ อมทัง้ เผยแพร่
ผลงานเป็ นบทความ และผลงานวิจัย หลายเล่มอย่างต่อเนื่ อง 8 เมื่อผู้วิจัย ได้ ศึก ษางานวิจัย ที่
เกี่ยวข้ องกับลิเกก็พบว่า มีผ้ สู นใจศึกษาเกี่ยวกับลิเกในประเด็นต่างๆ ทัง้ ด้ านประวัติความเป็ นมา
ด้ านพัฒนาการ หรื อด้ า นการแสดงเป็ นจํ านวนมาก แต่ยังไม่มีผ้ ูใ ดศึก ษาลิเ กในฐานะที่ เ ป็ น
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สถานการณ์สื่อสาร ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา สถานการณ์สื่อสารในการแสดงลิเกว่า การแสดงลิเก
ในปั จจุบนั นัน้ มีโครงสร้ างการสื่อสาร และวิธีการสื่อสารกับผู้ชมอย่างไร
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยเลือกลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ หรื อที่คนทั่วไปเรี ยกว่า
ลิเกคณะกุ้ง สุธิราช เป็ นกรณีศึกษา เพราะเป็ นคณะลิเกที่แสดงลิเกเป็ นอาชีพหลัก และยังได้ รับ
ความนิยมอยู่เสมอ จึงมีผ้ วู า่ จ้ างให้ จดั งานแสดงอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา
หลายสิบปี นอกจากลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญจะเป็ นคณะลิเกที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจักของ
คนทัว่ ไปแล้ ว ยังเป็ นคณะลิเกที่มีกลุม่ ผู้ชมจํานวนไม่น้อยให้ ความสนใจติดตามชมการแสดงอย่าง
สมํ่าเสมอด้ วย
แม้ ในปั จจุบัน ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ จะไม่ได้ รับจัดงานแสดงลิเกเพีย ง
อย่างเดียว แต่หากกล่าวถึง “ครอบครัววงศ์เทวัญ” คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงการแสดงลิเก หรือผู้แสดง
ลิเกทันที ทังนี
้ ้เพราะสมาชิกทุกคนในครอบครัววงศ์เทวัญ ตลอดจนเครือญาติล้วนเป็ นผู้แสดงลิเกที่
มีชื่อเสียง และยังมีฉายาประจําคณะที่สําคัญว่า “ลูกทุ่ง มาตรฐานลิเกไทย สไตล์คอนเสิร์ต ” ด้ วย
จึงน่าสนใจที่จะศึกษาว่า การแสดงลิเกของคณะนี ้มีรูปแบบ โครงสร้ าง องค์ประกอบ ตลอดจนวิธี
สื่อสารกับผู้ชมอย่างไร
ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะศึกษาการแสดงลิเกของคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
ในฐานะที่เป็ นสถานการณ์การสื่อสาร โดยใช้ ทฤษฎีชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารตามแนวคิด
ชาติพัน ธุ์วรรณนาแห่ง การสื่อสาร (Ethnography of Communication) ของเดล ไฮมส์ (Dell
Hymes) และมูเรี ย ล ซาวิลล์-ทรอยก์ (Murielle Saville-Troike) เนื่ องจากเห็น ว่าจะทําให้ บรรลุ
เป้าหมายของผู้วิจยั ได้
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะห์โครงสร้ างสถานการณ์สื่อสารในการแสดงลิเก
2. เพื่อศึกษารูป แบบ และองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลิเก
3. เพื่อวิเคราะห์การใช้ ภาษาในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในการแสดงลิเก
สมมติฐานของการศึกษา
1. การแสดงลิเ กเป็ นสถานการณ์ สื่อ สารที่ ป ระกอบด้ วยเหตุก ารณ์ สื่ อสารหลาย
เหตุการณ์ ซึ่งมีการเรียงลําดับที่เป็ นระบบ
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2. เหตุการณ์สื่อสารแต่ละเหตุการณ์ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 10 ประการ ได้ แก่ ชนิด
ของเหตุก ารณ์ หัวข้ อ วัต ถุป ระสงค์ กาลเทศะ ผู้ร่ วมเหตุก ารณ์ รู ป แบบการสื่อ สาร เนื อ้ หา
การสื่อสาร การลําดับวัจนกรรม กฎการปฏิสมั พันธ์ และบรรทัดฐานของการตีความ
3. รู ปแบบการสื่อสารในเหตุการณ์ สื่อสารการแสดงใช้ วจั นภาษาและอวัจ นภาษาที่
สอดคล้ องกัน
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาเฉพาะการแสดงลิเกของ ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ที่เป็ นการแสดง
คณะเดียวเท่านัน้ จะไม่ศกึ ษาการแสดงลิเกที่เป็ นการแสดงร่วมกับคณะอื่น
2. ศึกษาเฉพาะการแสดงลิเกที่เป็ นการแสดงสด ในงานแสดงลิเกคอนเสิร์ต และงาน
แสดงประกอบการเทศน์ มหาชาติและแสดงลิเ กคอนเสิร์ต ในช่วงเดือนพฤศจิ กายน ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2552 จํานวน 5 ครัง้
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คํานิยามศัพท์ เฉพาะ
ลิเก
หมายถึง การแสดงพืน้ บ้ านชนิดหนึ่งที่ผ้ แู สดงจะแสดงบทบาทไปตาม
เรื่อง โดยมีการร้ องทํานองรานิเกลิงประกอบท่ารํา และการสนทนาเพื่อดําเนินเรื่ อง โดยมีเนือ้ เรื่ อง
ฉาก เวที เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย รวมถึงการแต่งหน้ าที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งใน
งานวิจยั นี ้หมายถึง ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญเท่านัน้
สถานการณ์ ส่ ือสารการแสดงลิเก หมายถึง บริ บทของการใช้ ภาษาของคณะลิเก
ทังวั
้ จนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อการสื่อสารกับผู้ที่มาชมการแสดง ซึ่งประกอบไปด้ วยเหตุการณ์
สื่อสารหลายเหตุการณ์
เหตุการณ์ ส่ ือสาร หมายถึง เหตุการณ์ที่ผ้ พู ดู ใช้ ภาษาเพื่อสื่อสารตามวัตถุประสงค์
เช่น การทักทาย การอําลา การอวยพร การกล่าวเปิ ดงาน เป็ นต้ น ถือเป็ นหน่วยที่สําคัญที่สดุ ใน
การวิเคราะห์การพูด หรือการสื่อสาร
ฉาก
หมายถึง เหตุการณ์ สื่อสารต่างๆ ที่เกิดขึ ้นบนเวทีแสดงลิเก ซึ่งสามารถ
เกิดซํ ้าได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การดําเนินเรื่อง และเนื ้อหาของเรื่องที่คณะลิเกใช้ แสดง
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วิธีดําเนินการศึกษา
ผู้วิจยั มีวิธีการในการดําเนินการวิจยั ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การศึก ษาภาษาตามแนวชาติ พัน ธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสาร และการแสดงลิเก
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.1 ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา
การวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิจัย เก็บ ข้ อมูลภาคสนามจากการแสดงลิเ กของลิเกคณะทวีป ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ที่เป็ นการแสดงสดช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 จํานวน
5 ครัง้ ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 เก็บข้ อมูลการแสดงลิเ กเรื่ อง “ธิดามหากาฬ” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2552 ในโอกาสงานทําบุญครบ 100 วัน และงานทําบุญทอดผ้ าป่ า ณ วัดบางแขม ตําบลบาง
แขม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ครัง้ ที่ 2 เก็บข้ อมูลการแสดงลิเกเรื่อง “รอยรั กรอยร้ าว” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2552 ในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดบึงทองหลาง แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 3 เก็บข้ อมูลการแสดงลิเกเรื่อง “บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2552 ในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพ และงานทําบุญทอดผ้ าป่ า ณ วัดพระยาสุเรนทร์
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 4 เก็บข้ อมูลการแสดงลิเกเรื่ อง “รั กซ่ อนแค้ น” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.
2552 ในโอกาสงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่องประยุกต์ และงานทําบุญทอดผ้ าป่ าเพื่อสร้ างศาลาวัด
ณ วัดช่องแสมสาร ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ครัง้ ที่ 5 เก็บข้ อมูลการแสดงลิเกเรื่อง “หนึ่งในดวงใจ” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2552 ในโอกาสงานสมโภชหลวงพ่อขาว ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตําบลพระปฐม
เจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั มีวิธีเก็บข้ อมูล ตามลําดับขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ติดต่อขออนุญ าตในการเก็บ ข้ อมูล เพื่ อบัน ทึก การแสดงลิ เ กคณะทวีป ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ จากหัวหน้ าคณะลิเก
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2. เดินทางไปเก็บข้ อมูลการแสดงลิเกในสถานที่จดั แสดงจริง ตามกําหนดการ
งานแสดงของคณะ
3. บันทึกข้ อมูลสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกที่เกิดขึ ้นด้ วยการสังเกต จด
บันทึก บันทึกภาพ และเสียงการแสดงอย่างละเอียดโดยใช้ เครื่ องบันทึกเสียง กล้ องถ่ายรูป และ
กล้ องถ่ายวีดิโอ
4. สัมภาษณ์ และสอบถามผู้ร้ ู ในประเด็นที่เกี่ ยวข้ องกับการแสดงลิเ ก โดย
ผู้วิจยั มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ สมั ภาษณ์ คือ ต้ องเป็ นผู้ที่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดง
ของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญเป็ นอย่างดี และเต็มใจให้ ข้อมูลแก่ผ้ วู ิจยั
5. นําข้ อมูลที่ ได้ จ ากการบัน ทึก ภาพและเสีย งการแสดงมาถอดเป็ นอัก ษร
ภาษาไทย
2.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล มีดงั นี ้
1. สมุดบันทึก
2. เครื่องบันทึกเสียง
3. กล้ องถ่ายรูป
4. กล้ องถ่ายวีดิโอ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
3.1 วิเ คราะห์ โ ครงสร้ าง และจํ าแนกเหตุก ารณ์ สื่อ สารในสถานการณ์ สื่ อสาร
การแสดงลิเ ก โดยใช้ วัตถุป ระสงค์ของเหตุการณ์ คํากล่าวประกาศ เนื อ้ หาของเหตุการณ์ และ
บทบาทของนักแสดงตลกเป็ นเกณฑ์สําคัญ
3.2 วิเคราะห์เหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกแต่ละเหตุการณ์
ตามองค์ประกอบ 10 ประการ ได้ แก่ ชนิดของเหตุก ารณ์ หัวข้ อ วัตถุประสงค์ กาลเทศะ ผู้ร่วม
เหตุการณ์ รูป แบบการสื่อสาร เนือ้ หาการสื่อสาร การลําดับวัจนกรรม กฎการปฏิสัมพัน ธ์ และ
บรรทัดฐานของการตีความ โดยใช้ ทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารตามแนวคิดของเดล
ไฮมส์ (Dell Hymes) และมูเรียล ซาวิลล์-ทรอยก์ (Murielle Saville-Troike)
3.3 วิเคราะห์ลกั ษณะของการใช้ ภาษาที่ปรากฏในสถานการณ์สอื่ สารการแสดงลิเก
4. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อเสนอแนะ และเรียบเรียงเป็ นวิทยานิพนธ์
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แหล่ งข้ อมูล
แหล่งข้ อมูล แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ แหล่งข้ อมูลเอกสาร และแหล่งข้ อมูลภาคสนาม
1. แหล่งข้ อมูลเอกสาร
1. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. หอสมุดแห่งชาติ
5. เว็บไซต์ของสํานักงานการอุดมศึกษา
6. เว็บไซต์ก้ งุ สุธิราชเว็บบอร์ด
2. แหล่งข้ อมูลภาคสนาม
งานแสดงลิเกที่เป็ นการแสดงสดของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ จํานวน 5 ครัง้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัยเรื่ องนี ้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) แนวคิด
และงานวิจัยที่เ กี่ยวข้ องกับ การศึก ษาภาษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร และ 2)
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงลิเก มีรายละเอียดดังนี ้
1. แนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาภาษาตามแนวชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
1.1 แนวคิดชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร (Ethnography of Communication) เดิมเรี ยกว่า
ชาติพัน ธุ์วรรณนาแห่งการพูด (Ethnography of Speaking) เป็ นแนวคิดของ เดล ไฮมส์ (Dell
Hymes) ที่ เ สนอไว้ เ มื่อปี 1962 ในบทความเรื่ อง “The Ethnography of Speaking” สรุ ป
สาระสําคัญได้ วา่ ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการพูด เป็ นแนวคิดในการศึกษาบทบาทของภาษาใน
การสื่อสารของคนในสังคม หรือวิธีการใช้ ภาษาในแต่ละวัฒนธรรม เช่น การศึกษาการใช้ วจั นลีลา
ภาษาย่อย หรื อการวิเคราะห์ วจั นกรรมในแต่ละสังคม เป็ นต้ น เนื่องจากชาติพันธุ์วรรณนาแห่ง
การพูดเป็ นแนวคิดที่บรู ณาการความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา คติชน
วิท ยา และภาษาศาสตร์ จึงใช้ ศึกษาภาษาได้ ห ลายด้ าน อาทิ วัจ นกรรมที่ ใ ช้ เป็ นพิเ ศษในบาง
โอกาส ได้ แก่ การเล่าเรื่ อ งตลก การเล่านิ ท าน การกล่าวคําอวยพร หรื อการกล่าวถ้ อยคําใน
พิธีกรรมต่างๆ โดยผู้ที่ศึกษาตามแนวคิดนีม้ ีความเชื่อที่เหมือนกันว่า ภาษาเป็ นพฤติกรรมอย่าง

8
หนึ่งซึ่งเหมือนพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ในสังคม คือ มีกฎควบคุมอยู่ และเราสามารถพรรณนากฎ
เหล่านันได้
้ 9
ต่อมาในปี 1974 ไฮมส์ (Hymes) ได้ เปลี่ยนชื่อแนวคิด “Ethnography of Speaking”
เป็ น “Ethnography of Communication” เพื่ อ ให้ ทราบว่า แนวคิ ด ของเขาเน้ นศึก ษาด้ า น
การสื่อสาร โดยที่ยงั คงความหมายและแนวคิดไว้ เช่นเดิม10
มูเรี ยล ซาวิลล์-ทรอยก์ (Muriel Saville-Troike) เป็ นนักภาษาศาสตร์ ที่เสนอแนวคิด
เรื่ องชาติพันธุ์วรรณนาแห่งสื่อสาร โดยนําเอาแนวคิดของไฮมส์ (Hymes) มาปรับ ใช้ ใ นปี 1982
ซาวิลล์-ทรอยก์ (Saville-Troike) เสนอแนวคิดของเขาไว้ ในหนังสือเรื่ อง “The Ethnography of
Communication” โดยแบ่งหน่วยที่ ใช้ ในการสื่อสารออกเป็ น 3 หน่วย คือ สถานการณ์สื่อสาร
(Communicative Situation) เหตุการณ์สื่อสาร (Communicative Event) และวัจนกรรมสื่อสาร
(Communicative Act) ทัง้ 3 หน่วยนี ้เขาถือว่า เหตุการณ์สื่อสารเป็ นหน่วยที่สําคัญที่สดุ และเป็ น
หัว ใจของการวิ เ คราะห์ ช าติ พัน ธุ์ว รรณนาแห่ ง การสื่ อ สาร กล่า วคื อ สถานการณ์ สื่ อ สาร 1
สถานการณ์ ประกอบด้ วยเหตุก ารณ์ สื่ อ สารหลายเหตุก ารณ์ แต่ ล ะเหตุก ารณ์ สื่ อ สาร
ประกอบด้ วยวัจนกรรมสื่อสารหลายวัจนกรรม
ซาวิลล์ -ทรอยก์ (Saville-Troike) เสนอว่า ในเหตุก ารณ์ สื่อสาร 1 เหตุก ารณ์ นัน้ มี
องค์ประกอบที่จะนํามาวิเคราะห์ทงหมด
ั้
10 ประการ ซึ่งอมรา ประสิทธิ ์ รัฐสินธุแปลไว้
์
ดังนี ้
1. ชนิดของเหตุการณ์ (Genre/Type of Event) เช่น เรื่ องตลก เรื่ องเล่า การบรรยาย
ทางวิชาการ การทักทาย การสนทนา เป็ นต้ น
2. หัวข้ อ (Topic) หรือจุดเน้ นของการสื่อสารที่วิเคราะห์
3. วั ต ถุ ป ระ สง ค์ หรื อห น้ า ที่ ( Purpose/Function) คื อ จุ ด มุ่ ง ห มายห ลั ก ใ น
การปฏิสมั พันธ์ของผู้ร่วมสนทนาแต่ละคน
4. กาลเทศะ หรื อเวลา-สถานที่ (Setting) ซึ่งรวมถึงเวลาของวัน ฤดูของปี สถานที่
สื่อสาร และแง่มมุ ต่างๆ ทางกายภาพของสถานการณ์ เช่น ขนาดของห้ อง การจัดวางเฟอร์ นิเจอร์
เป็ นต้ น
5. ผู้ร่วมเหตุการณ์ (Participants) ซึ่งรวมถึง อายุ เพศ ชาติพนั ธุ์ ฐานะทางสังคม ฯลฯ
คําถามเกี่ยวกับองค์ประกอบคือ ใครมีสว่ นร่วมในเหตุการณ์
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อมรา ประสิทธิ ์ รัฐสินธุ,์ ภาษาศาสตร์สงั คม, 181.
10
เรื่องเดียวกัน, 181-182.

9
6. รูปแบบการสื่อสาร (Message Form) องค์ประกอบนีเ้ หมือนกับ Instrumentalities
(เครื่ องมือ) ของไฮมส์ (Hymes) รวมถึงการใช้ เ สีย ง (vocal) และไม่ใ ช้ เ สีย ง (non-vocal) และ
ลักษณะของรหัสที่ใช้ เช่น ใช้ วจั นภาษา หรื ออวัจนภาษา ซึ่งได้ แก่ ภาษาท่าทาง การใช้ สายตา
รูปภาพ การ์ตนู ฯลฯ
7. เนื อ้ หาการสื่ อ สาร (Message Content) ผู้วิ เ คราะห์ ค วรตัง้ คํ า ถามว่า เป็ น
การสื่อสารเกี่ยวกับอะไร ประเด็นสําคัญได้ แก่อะไรบ้ าง เป็ นต้ น
8. การลําดับวัจนกรรม (Act Sequence) หมายถึง การเรี ยงลําดับวัจนกรรมสื่อสาร
ซึ่งจะเข้ ม งวดมากในเหตุก ารณ์ สื่อสารที่ เ ป็ นพิ ธี ก รรม เช่น การอํา ลา การอวยพร การแสดง
ความเสียใจ แต่จะถูกจํากัดน้ อยลงในการสนทนา การบรรยาย
9. กฎการปฏิสมั พันธ์ (Rules of Interaction) ได้ แก่ การอธิบายกฎของการใช้ ภาษา
พูดและคําพูด ซึ่งสามารถนําไปใช้ ได้ กบั เหตุการณ์สื่อสาร กฎเช่นนี ้เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมว่าควร
จะแสดงออกอย่างไร และเกิดจากค่านิยมของชุมชนภาษาแต่ละชุมชน ซึ่งกฎเหล่านีอ้ าจเห็นได้
จากคําพังเพย สุภาษิ ต และกฎหมายของชุมชนนันๆ
้
10. บรรทัดฐานของการตีความ (Norms of Interpretation) รวมถึงความรู้ทวั่ ไปที่มีอยู่
ร่ ว มกัน ข้ อสมมติ ฐ านทางวัฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ความเข้ า ใจร่ ว มกัน ของชุม ชนภาษานัน้ ๆ
บรรทัดฐานของการตีความนีส้ ร้ างขึน้ จากมาตรฐานของความเข้ าใจของสมาชิกในชุมชนภาษา
ร่วมกัน11
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1.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาภาษาตามแนวชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
จากการสํ า รวจข้ อ มูลงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การศึก ษาภาษาตามแนวชาติ พัน ธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสาร พบว่ามีผ้ สู นใจศึกษาวิจยั การใช้ ภาษาตามแนวคิดนี ้ 4 คน ได้ แก่ สุดาดวง
เกิดโมฬี พิกลุ กานต์ รุจิราภา ปอรรัชม์ ยอดเณร และณิศณัชชา เหล่าตระกูล ซึ่งสามารถสรุปผล
การศึกษาได้ ดงั นี ้
สุดาดวง เกิดโมฬี ศึกษาเรื่อง การปราศรัยหาเสียงเลือกตังผู
้ ้ แทนราษฎรตามแนวชาติพันธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสาร: กรณีศกึ ษาผู้สมัครพรรคพลังธรรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้ าง
ของสถานการณ์สื่อสารการปราศรัยหาเสียงเลือกตังว่
้ าประกอบด้ วยเหตุการณ์สื่อสารอะไรบ้ าง
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เรื่องเดียวกัน, 185-186.

10
และเรียงลําดับอย่างไร รวมทัง้ พรรณนารูปแบบและองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ใน
การปราศรัยหาเสียงบนเวที และเพื่อวิเคราะห์วจั นลีลาของภาษาในการปราศรัย หาเสียงเลือกตัง้
ผลการศึก ษาพบว่า สถานการณ์ ก ารสื่อ สารการปราศรัย หาเสีย งเลือ กตัง้ บนเวที
ประกอบด้ วยเหตุการณ์สื่อสารทังหมด
้
17 เหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์สื่อสารพบว่า มีองค์ประกอบ
ของเหตุการณ์สื่อสารครบทัง้ 10 องค์ประกอบ โดยพบว่า องค์ประกอบด้ านชนิดของเหตุการณ์
หัวเรื่อง วัตถุประสงค์ เนื ้อหาการสื่อสาร การลําดับวัจนกรรม เป็ นองค์ประกอบที่มีลกั ษณะเฉพาะ
ของแต่ละเหตุการณ์ ในขณะที่องค์ประกอบด้ านรูปแบบการสื่อสาร กฎการปฏิสมั พันธ์ และบรรทัด
ฐานการตีความนัน้ เป็ นองค์ประกอบที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
จากเหตุการณ์สื่อสารทัง้ หมด 17 เหตุก ารณ์ สามารถแบ่งชนิดของเหตุการณ์ เป็ น 4
ชนิด ได้ แก่ การกล่าวเปิ ด การแนะนําตัว การปราศรัย และการสรุป หัวข้ อสําคัญของเหตุการณ์คือ
ภูมิห ลังของพรรค ภูมิห ลังของผู้พูด แนวนโยบายการพัฒนาประเทศด้ านต่างๆ ของพรรค มี
วัตถุประสงค์สําคัญคือ แถลงนโยบายการพัฒนาประเทศด้ านต่างๆ ของพรรค เวลา-สถานที่ เป็ น
องค์ประกอบที่คงที่ ไม่มีการแปรไปตามเหตุการณ์สื่อสาร ผู้ร่วมเหตุการณ์แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ คือ
กลุ่มผู้พูด และผู้ฟัง ผู้ปราศรัยใช้ ภาษาไทยกรุงเทพ และใช้ ท่าทางประกอบตลอดเวลา เนือ้ หามี
ความต่อเนื่ อง และสัมพัน ธ์ กับ หัวข้ อที่ ปราศรัย ในการปราศรัย ปรากฏวัจ นกรรมทัง้ หมด 14
วัจนกรรม ได้ แก่ วัจนกรรมทักทาย แจ้ งให้ ทราบ เล่าความ อธิบาย เรี ยกขาน ขอร้ อง แนะนําตัว
เสนอตัวทํ างาน ยืน ยัน สัญ ญา คิดเห็น ยกตัวอย่าง ขอบคุณ และสรุป โดยพบว่า วัจ นกรรมที่
ปรากฏในทุกเหตุการณ์คือ วัจนกรรมอธิบาย จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านกฎปฏิสมั พันธ์ และด้ าน
บรรทัด ฐานการตี ค วาม สะท้ อนให้ เห็ น ว่า สัง คมไทยยกย่ องผู้มี ตํ า แหน่ ง และฐานะ นับ ถื อ
ความอาวุโส ไม่ชอบความขัดแย้ ง และสร้ างความสนิทสนมโดยใช้ คําเรียกญาติ
ด้ านวัจ นลีลา พบว่า ผู้พูดมีก ารใช้ ก ลวิธีก ารซํ า้ คํามากที่ สดุ รองลงมาคือ การใช้ คํา
สัมผัสคล้ องจอง ซึ่งเป็ นกลวิธีที่ใช้ โน้ มน้ าว ชักจูงใจให้ ผ้ ฟู ั งสนใจ หรื อเชื่อในคําปราศรัยของตน มี
ลักษณะคล้ ายกับภาษาที่ใช้ ในการโฆษณา12
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พิกุลกานต์ รุจิราภา ศึกษาเรื่ อง การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ: การศึกษาแนว
ชาติพัน ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร มีวัต ถุประสงค์ เ พื่ อวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ สื่อ สารการแสดง
พระธรรมเทศนาทางวิท ยุ ว่าประกอบด้ วยเหตุก ารณ์ สื่อสารอะไรบ้ าง พร้ อมทัง้ วิเ คราะห์ และ
12

สุดาดวง เกิดโมฬี, “การศึกษาการปราศรัยหาเสียงเลือกตังผู
้ ้ แทนราษฎรตามแนว
ชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร: กรณีศกึ ษาผู้สมัครพรรคพลังธรรม”, 2537.

11
พรรณนารูปแบบและองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในการแสดงพระธรรมเทศนาทาง
วิทยุ
ผลการศึก ษาพบว่า สถานการณ์ สื่ อ สารการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิ ท ยุนัน้
ประกอบด้ วยเหตุการณ์สื่อสาร 15 เหตุการณ์ เกิดเป็ นลําดับเรี ยงกันแบบตายตัว ดังนี ้ การกล่าว
เปิ ดการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ การประกาศอุโบสถ การอาราธนาอุโบสถศีล การกล่าวคํา
นมัสการโดยพุทธศาสนิกชน การถึงสรณคมน์ การสมาทานอุโบสถศีล การบอกอานิ สงส์ของศีล
การอาราธนาธรรม การกล่าวคํานมัสการโดยพระภิก ษุองค์เ ทศน์ การกล่าวบทอุเทศการเทศน์
การกล่าวคําอนุโมทนา การกล่าวคําสาธุการ การประกาศตนเป็ นอุบาสกอุบาสิกา และการกล่าว
ปิ ดการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิท ยุ ในแต่ละเหตุก ารณ์ สื่อสารพบว่า มี องค์ประกอบของ
เหตุการณ์สื่อสารครบทัง้ 10 ประการ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทัง้ 10 ประการพบว่า การแสดง
พระธรรมเทศนาทางวิทยุเป็ นเหตุการณ์ชนิดพิธีกรรมอย่างหนึ่ง เนื่องจากมีการกําหนดการเรียงลําดับ
เหตุการณ์สื่อสาร และวัจนกรรมสื่อสารในแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร กฎการสลับภาษา เวลา-สถานที่
รูปแบบภาษาที่ใช้ ตลอดจนจํานวน และบทบาทของผู้ร่วมเหตุการณ์ในสถานการณ์สื่อสารนีอ้ ย่าง
เป็ นระบบชัดเจน มีความแน่นอนตายตัว
จากการศึ ก ษาพบว่ า เหตุก ารณ์ สื่ อ สารที่ สํ า คัญ ที่ สุด ในสถานการณ์ สื่ อ สารคื อ
เหตุการณ์สื่อสารการเทศน์ เพราะเป็ นเหตุการณ์ที่ซบั ซ้ อนและปรากฏวัจนกรรมสื่อสารมากถึง 20
วัจนกรรม โดยวัจ นกรรมที่ จัดเป็ นโครงสร้ างหลักของเหตุการณ์สื่อสารนีก้ ็คือ วัจนกรรมการเริ่ ม
การอธิบาย และการจบ เรี ยงกันตามลําดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านกฎปฏิสมั พันธ์และด้ าน
บรรทัดฐานการตีความสะท้ อนให้ เห็นว่า คนในสังคมไทยมีคา่ นิยมในการทําบุญ รักษาศีล และฟั ง
ธรรมในวันพระ13
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ปอรรัชม์ ยอดเณร ศึกษาเรื่ อง ปฏิสมั พันธ์ของพิธีกรและวิทยากรรายการสุขภาพทาง
โทรทัศน์ใ นเชิงชาติพัน ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ทราบถึงวิธีก ารกําหนด
ประเด็นการนําเสนอรายการ “พลิกฟื ้นสุขภาพคนเมือง” และรายการ “วาไรตี ้ พลิก ฟื ้นสุขภาพ”
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างพิธีกรและวิทยากรในการนําเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ รวมทัง้
เพื่ อให้ ท ราบถึง ทัศ นคติของผู้รั บสารที่ มีต่อการชมรายการและปฏิสัมพัน ธ์ ระหว่างพิ ธีก รและ
วิทยากร
13

พิกลุ กานต์ รุจิราภา, “การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ: การศึกษาแนวชาติพันธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสาร”, 2537.
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ผลการศึก ษาพบว่า รายการพลิก ฟื ้น สุขภาพคนเมือ งจะมี ก ารกํ าหนดประเด็น ใน
การนําเสนอโดยมุง่ เน้ นเรื่องโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเฉพาะส่วนมากที่สดุ ส่วนรายการวาไรตี ้พลิกฟื ้น
สุขภาพจะเน้ นการนําเสนอในเรื่ องการดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป โดยทัง้ สองรายการเน้ นแนวคิดเรื่ อง
ระบบการแพทย์สมัยใหม่และการพึ่งสถาบันแพทย์
รายการพลิ ก ฟื ้ น สุข ภาพคนเมื อ งแบ่ ง สถานการณ์ ย่ อ ยได้ 5 สถานการณ์ คื อ
สถานการณ์สื่อสารช่วงเปิ ดรายการ ช่วงรอบรู้รอบเมือง ช่วงสุขภาพคนเมือง ช่วงปฏิทินสุขภาพ
และช่วงปิ ดรายการ ส่วนรายการวาไรตี ้พลิกฟื น้ สุขภาพ แบ่งเป็ นสถานการณ์ย่อยได้ 6 สถานการณ์
คือ สถานการณ์สื่อสารช่วงเปิ ดรายการ ช่วงคุยกันยามเช้ า ช่วงสวัสดีคณ
ุ หมอ ช่วงข่าวสุขภาพ ช่วง
สุขภาพครอบครัว และช่วงปิ ดรายการ โดยเลือกศึกษาสถานการณ์สื่อสารช่วงรอบรู้รอบเมือง และ
ช่วงคุยกันยามเช้ า พบว่า ทัง้ 2 สถานการณ์สามารถแบ่งเหตุการณ์สื่อสารได้ 4 ช่วงเหมือนกันคือ
เหตุการณ์สื่อสารการกล่าวเปิ ดช่วง การแนะนําวิทยากร การถามตอบ และการกล่าวปิ ดช่วง โดย
ปรากฏวัจนกรรมสื่อสารทังหมด
้
12 วัจนกรรม ได้ แก่ วัจนกรรมเกริ่ นนํา แนะนําวิทยากร ทักทาย
เรียกขาน แจ้ งให้ ทราบ เล่าความ อธิบาย ยํ ้าเตือน สัง่ การ อ้ างอิง ขอบคุณ และเชิญชวน
ทัศนคติของผู้ชมที่มีตอ่ รายการคือ ต้ องการให้ รายการสุขภาพทางโทรทัศน์มีทัง้ สาระ
และความสนุกสนานผสมกัน ด้ านผู้ชม จะเชื่อในสิ่งที่แพทย์พูดมากกว่าวิทยากรทั่วไป และยังคง
ต้ องการให้ รูปแบบรายการเป็ นการสัมภาษณ์โดยมีพิธีกรเป็ นตัวแทนของผู้ชมในการขอความรู้จาก
วิทยากร14

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ณิศณัชชา เหล่าตระกูล ศึกษาเรื่อง สถานการณ์สื่อสารการสืบพยานคดีอาญาในศาล
ไทยตามแนวชาติ พัน ธุ์ว รรณนาแห่ ง การสื่อ สาร มี วัตถุป ระสงค์ เ พื่ อ วิเ คราะห์ โ ครงสร้ างของ
สถานการณ์สื่อสารการสืบพยาน และเพื่อพรรณนาองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ใน
สถานการณ์สื่อสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สถานการณ์ สื่ อ สาร การสื บ พยานคดี อ าญา ประกอบด้ ว ย
เหตุการณ์สื่อสารทังหมด
้
8 เหตุการณ์ โดยแบ่งเหตุการณ์ตามวัตถุประสงค์ และลําดับการปรากฏ
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนําของการสืบ พยาน ประกอบด้ วยเหตุก ารณ์สื่อสารการเปิ ด
การสืบพยาน การสาบานตน และการถามข้ อมูลส่วนตัวพยาน ส่วนที่ 2 เนือ้ หาของการสืบพยาน
14

ปอรรัชม์ ยอดเณร, “การศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างพิธีกรและวิทยากรรายการสุขภาพ
ทางโทรทัศน์ในเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544).
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ประกอบด้ วยเหตุการณ์สื่อสารการซักถาม การถามค้ าน และการถามติง และส่วนที่ 3 บทสรุปของ
การสืบ พยาน ประกอบด้ วยเหตุการณ์ สื่อสารการอ่านคําเบิก ความ และการปิ ดการสืบพยาน
ตามลําดับ
นอกจากนี ้พบว่า ในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารมีองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารครบทัง้
10 ประการ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ องค์ประกอบที่มีลกั ษณะตายตัว ได้ แก่ องค์ประกอบด้ านเวลาสถานที่ ผู้ร่วมเหตุก ารณ์ รู ปแบบการสื่อสาร กฎการปฏิสัมพัน ธ์ และบรรทัดฐานการตีความ
เนื่องจากมีลกั ษณะใกล้ เคียงกันในทุกเหตุการณ์ ยกเว้ นองค์ประกอบด้ านเวลา-สถานที่ และผู้ร่วม
เหตุการณ์ที่ไม่มีความต่างในทุกเหตุการณ์สื่อสาร และองค์ประกอบที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว ได้ แก่
องค์ประกอบด้ านชนิดของเหตุการณ์ หัวข้ อ วัตถุประสงค์ เนือ้ หาการสื่อสาร และลําดับวัจนกรรม
องค์ประกอบเหล่านี ้จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร
ในเหตุการณ์สื่อสารพบชนิดของเหตุการณ์ทงหมด
ั้
5 ชนิด ได้ แก่ การเปิ ด การสาบาน
การถามตอบ การสรุป และการปิ ด หัวข้ อหลัก คือ การหาความจริ งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ น
คดีความ วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้ ได้ รายละเอียดของข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้นเป็ นคดีความจากฝ่ าย
โจทก์และจําเลยสําหรับการพิจารณาตัดสินคดีความ เนื ้อหาหลักของการสื่อสารคือ การถามตอบ
เกี่ ย วกับ รายละเอียดของเหตุก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ ้น โดยใช้ ภาษาไทยมาตรฐาน ศัพท์ก ฎหมาย และ
อวัจนภาษาต่างๆ ประกอบการสื่อสาร ในการสื่อสารปรากฏวัจนกรรมจํานวน 17 วัจนกรรม ได้ แก่
การสัง่ แสดงความเคารพ สาบาน อ้ างอิง ถาม ตอบ เล่าความ อธิบาย แย้ ง เน้ นยํา้ เตือน ตัดบท
แจ้ งให้ ทราบ ขออนุญาต ขอร้ อง ตอบรับ และขอบคุณ ซึ่งเกิดสลับกันได้ และพบว่าวัจนกรรมที่เด่น
ที่สดุ ในการสื่อสารคือ วัจนกรรมแสดงความเคารพ ซึ่งสอดคล้ องกับกฎการปฏิสมั พันธ์ที่พบ ได้ แก่
กฎทางพิ ธี ก รรม และกฎในการกล่า วข้ อ ความถามตอบของผู้ร่ ว มเหตุก ารณ์ ซึ่ ง เมื่ อ นํ า กฎ
การปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวมาตีความบรรทัดฐาน พบว่า คนในสังคมไทยให้ ความสําคัญกับสถานภาพ
ทางสังคมเป็ นอย่างมาก15

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงลิเก
จากการสํารวจข้ อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแสดงลิเก พบว่ามีผ้ สู นใจศึกษาและ
วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การแสดงลิ เ กไว้ อย่ า งกว้ างขวางทั ง้ ด้ านประวัติ ค วามเป็ นมา พั ฒ นาการ

15

ณิศณัชชา เหล่าตระกูล, “สถานการณ์สื่อสารการสืบพยานคดีอาญาในศาลไทยตาม
แนวชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร”, 2549.

14
ลัก ษณะเฉพาะ ภาษาที่ ใช้ ร้องแสดง รวมถึงรู ป แบบการปรับ ตัว และบทบาทของลิเกในสังคม
ปั จจุบนั สรุปได้ ดงั นี ้
สุภ างค์ หิ รั ญ บูร ณะ ศึก ษาเรื่ อ ง ภาษาในวรรณกรรมชาวบ้ าน (ภาษาในลิ เ ก) มี
วัตถุประสงค์เ พื่อมุ่งวิเ คราะห์ภาษาในลิเก ซึ่งจะวิเ คราะห์ภาษาลิเกในฐานะที่เ ป็ นวรรณกรรม
ชาวบ้ าน ไม่ใช่วรรณกรรมพื ้นบ้ าน เพราะลิเกเกิดจากความต้ องการของชาวบ้ านที่จะมีละครที่เป็ น
ของตน ดังนัน้ ลิเกจึงเป็ นสมบัติของสามัญ ชนโดยส่วนรวมทั่วๆ ไป ไม่ได้ เป็ นของชนในท้ องถิ่ น
หนึ่งๆ เท่านัน้
ผลการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งแนวทางในการศึกษาภาษาลิเกเป็ น 2 ด้ านใหญ่ คือ
ชนิดของภาษา และลักษณะของภาษา
ด้ านชนิดของภาษา เนื่องจากลิเกเป็ นวรรณกรรมในรูปของละคร จึงสามารถจําแนก
ชนิดของภาษาลิเกเป็ นชนิดต่างๆ ได้ ห ลายประเภท ดังนี ้ แบ่งตามลักษณะการละคร แบ่งได้ 4
ประเภท คือ ภาษาพูด ภาษาร้ อง ภาษาดนตรี และภาษารํ า แบ่งตามลําดับชัน้ แบ่งได้ 2 ประเภท
คือ ภาษาราชาศัพท์ และภาษาสามัญ ชน แบ่งตามภาษาที่ ใช้ สื่อความ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
ภาษาไทยกลาง และภาษาต่างด้ าว เช่น ภาษาแขก ภาษาทมิฬ เป็ นต้ น ด้ านลักษณะของภาษา
พบว่า ภาษาลิเกมีลกั ษณะดังนี ้ 1.สอนศีลธรรมจรรยา เนื่องจากเนือ้ เรื่ องที่นํามาแสดงส่วนมาก
นํามาจากชาดก 2.เจ้ าบทเจ้ ากลอน ซึ่งสอดคล้ องกับนิสัยเจ้ าบทเจ้ ากลอนของคนไทย 3.ใช้ คํา
เปรี ย บเที ย บ เพื่ อ ให้ ผู้ฟั งเห็ น ภาพและมีอ ารมณ์ ร่ วมไปกับ เรื่ อ งที่ กํ า ลังแสดง 4.เสี ย ดสี แ ละ
วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ พบทัง้ ด้ านเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี หรื อแม้ แ ต่
เหตุการณ์ทั่วไป มักปรากฏในรูป “แฝง” หรื อ “ไม่เป็ นทางการ” ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะลิเกเป็ นละครที่มี
รูปแบบ “เปิ ด” ผู้แสดงจะร้ องว่าอะไรก็ได้ ขอแต่ให้ วกกลับมาเข้ าเรื่ องที่เล่นอยู่นนั ้ ได้ 5.ตลกขบขัน
มักพบในบทเจรจามากกว่าบทร้ อง ส่วนมากเป็ นภาษาในลักษณะสองแง่สองง่าม และพบในบทตัว
พลๆ เช่น เสนา มากกว่าบทตัวเอก 6.ไหวพริ บปฏิภาณ โดยเฉพาะการด้ นกลอนสดซึ่งถือว่าเป็ น
เสน่ห์เฉพาะของลิเก และ 7.หลักภาษา ลิเกมีธรรมชาติของภาษา คือ มักออกเสียงและเขียนสะกด
คําไม่ถูก ต้ องตามหลักภาษา โดยสัน นิษ ฐานเรื่ องการเขียนผิดว่า อาจเป็ นเพราะผู้แสดงลิเ กมี
ความรู้น้อยก็เป็ นได้ 16
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สุภางค์ หิ รัญ บูรณะ, “ภาษาในวรรณกรรมชาวบ้ าน.(ภาษาในลิเ ก),” วารสาร
ธรรมศาสตร์ 7, 2 (ตุลาคม 2520): 2-13.

15
สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ศึกษาเรื่อง “ลิเก” มีสาระสําคัญว่า พ.ศ. 2423 ปรากฏหลักฐานเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรที่กล่าวถึงลิเกเป็ นครัง้ แรก ลิเกพัฒนามาจากดจิเก ซึ่งเป็ นการแสดงเพื่อศาสนา
มาเป็ นการแสดงมหรสพเพื่อความบันเทิง เริ่มจากลิเกบันตนปนรํามะนา แล้ วมาผสมกับลูกบทปน
ปี่ พาทย์ และสิบสองภาษา จากนันเอนเข้
้
าหาแบบแผนละครรํา แต่ลิเกเป็ นศิลปศาสตร์ที่มีอิสระ จึง
มีผ้ ปู ระดิษฐ์ ลิเกให้ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย พระยาเพชรปาณีคิดให้ ลิเกแต่งกายหรูหราแข่งกับ
ละครรํา หม่อมสุภาพทําให้ ลิเกรําตามแบบแผนละครรํา นายดอกดิน เสือสง่า คิดเพลงรานิเกลิงอัน
เป็ นสัญลักษณ์ของลิเกขึน้ ใหม่แทนเพลงหงษ์ ทองของเดิม นายหอมหวล นาคศิริ ดัดแปลงเพลง
รานิเกลิงให้ ใช้ ในโอกาสต่างๆ ได้ มากกว่าเกีย้ วพาราสีและด้ นให้ ยาว ทําให้ เ กิด ความไพเราะขึ ้น
พร้ อมทังคิ
้ ดเล่นให้ ทนั ใจ ใส่บทเจรจามากกว่าร้ อง เสื ้อผ้ าก็ทําตามรสนิยมของ คนดูรุ่นใหม่ ด้ วย
ความที่ลิเกต้ องพึ่งตนเอง และทําให้ คนดูติดใจ จึงมีการนําเอาสิ่งแปลกใหม่ มาเสนอผู้ชมให้ ตื่นตา
และติดตาม ลิเกจึงปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการแสดงให้ ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอด
เช่น การนําเพลงลูกทุ่งเข้ ามาประยุกต์ในการแสดงลิเก นอกจากนีล้ ิเกยังมีอิทธิพลต่อการแสดง
พื ้นเมืองในภาคอื่นๆ เห็นได้ ใน ลิเกลาว หมอลําเพลิน ลิเกเขมร และโนราฯ นับว่าลิเกเป็ นศิลปะ
ของสามัญ ชนที่ มีอายุยื น นาน มีอิท ธิ พลต่อการแสดงพื น้ เมืองในภาคต่างๆ และดํารงไว้ ซึ่ ง
เอกลักษณ์ของไทยด้ านนาฏศิลป์และดุริยางค์ เมื่อการละครเป็ นการสะท้ อนความคิดและรสนิยม
ของผู้เ ล่น และผู้ดูใ นสังคมหนึ่ง ลิเ กก็ควรนับ เป็ นละครประเภทหนึ่งที่ สะท้ อนวัฒนธรรมของ
ประชาชนขันพื
้ น้ ฐานของสังคมไทย แม้ ไม่ประณี ต แต่มีความจริ งใจ ยากที่จะหาได้ ในนาฏศิลป์
ขันสู
้ งของชาติ จึงไม่ควรที่จะดูถกู ดูแคลน โดยปราศจากความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ 17
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ผะอบ โปษะกฤษณะ และสุวรรณี อุดมผล ศึกษาเรื่อง วรรณกรรมประกอบการเล่นลิเก
มีสาระสําคัญว่า “ลิเก” ภาษาชาวบ้ านเรี ยกว่า “ยี่เก” เป็ นการละเล่นที่ ได้ รับความนิยมในหมู่
ชาวบ้ านมาแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และสืบเนื่องมาจนปั จจุบนั และอาจจะยืนยงต่อไปอีกนาน เพราะมี
การปรับปรุงทังเนื
้ ้อเรื่องและภาษาให้ เหมาะสมกับสมัยนิยม แต่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้
ดังที่ผ้ แู สดงคนหนึ่งชื่อ รุ่ง เรไร ซึ่งเล่นลิเกตังแต่
้ 5 ขวบ ได้ ให้ ความเห็นว่า “อาชีพลิเกจะยืนยงต่อไป
อีกนานเท่านาน…เพราะเข้ าใจง่าย พูดภาษาอย่างเดียวกับชาวบ้ าน” อีกตอนหนึ่งเล่าถึงการแปลง
เนื ้อเรื่องว่า “สมัยนี ้เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ เปลี่ยนเป็ นเรื่ องสมัยใหม่อย่างหัวอกตํารวจชายแดน ได้ เค้ า
ของใครมาก็พอกพูนให้ เป็ นเรื่องยาวเอาเอง เค้ าโครงอย่างจันทโครบของโบราณก็ใช้ ได้ แทนที่จะให้
พระเอกออกป่ าไปเรียนศิลปศาสตร์กบั ฤๅษี ก็แปลงให้ พระเอกไปเรียนเมืองนอก…” ลิเกได้ ขยายวง
17

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ , ลิเก, 2522.

16
กว้ างออกไปสูบ่ คุ คลทุกระดับชันด้
้ วยการรักษาลักษณะและเอกลักษณ์ของไทยหลายอย่าง แต่ลิเก
ก็ยงั มีหลายระดับ แต่ละระดับควรจะได้ รับการสนับสนุน การปรับปรุงตามความเหมาะสม
ลิเกอาจเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารชนิดหนึ่งที่ มีอิทธิ พลมากในปั จจุบัน เช่น เรื่ อง
การวางแผนครอบครัว การเลือกตัง้ แต่เครื่องมือสื่อสารทุกอย่างย่อมใช้ ได้ ผลดีทัง้ ในทางบวกและ
ทางลบ จึงต้ องระมัดระวัง เช่น การใช้ ลิเกเพื่อการโฆษณา เพราะลิเกเป็ นสื่อสําคัญที่ซอกซอนไป
ทุกหนทุกแห่งทัว่ ประเทศ18
ภัทรวรรณ ยงค์ชยั ศึกษาเรื่อง แม่ยก: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดงลิเกกับ
คนดูเปรียบเทียบกรุงเทพมหานครกับพิษณุโลก มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยการเกิดแม่ยกใน
สภาพสังคมของกรุงเทพมหานคร และปั จจัยการเกิดแม่ยกในสภาพสังคมจังหวัดพิษณุโลก รวมถึง
เปรียบเทียบปั จจัยการเกิดแม่ยกพิศวาสในกรุงเทพมหานครกับแม่ยกอุปถัมภ์ในพิษณุโลก
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยการเกิดแม่ยกในกรุงเทพมหานครคือ แม่ยกมีปัญหาในด้ าน
ต่างๆ จึงหาทางออกโดยการมาดูลิเกเพื่อความบันเทิงและเนื่องจากปั ญหาชีวิตส่วนตัว ประกอบ
กับ มีฐ านะทางเศรษฐกิ จ ที่ มั่น คง จึงนํ าไปสู่ก ารสนับสนุน ผู้แสดงลิเ กโดยมี เ งื่ อนไขคือ การมี
เพศสัมพันธ์ จึงเรียกแม่ยกลักษณะนี ้ว่า แม่ยกพิศวาส ส่วนปั จจัยการเกิดแม่ยกในจังหวัดพิษณุโลก
คือ สภาพครอบครัวและสภาพแวดล้ อมมีความอบอุ่นอยู่ในสังคมระบบอุปถัมภ์ เมื่อไปดูลิเกก็จะ
ให้ ความช่วยเหลือในลักษณะที่เป็ นเหมือนแม่บุญธรรม ไม่มีเ รื่ องความสัมพันธ์ท างเพศเข้ ามา
เกี่ยวข้ อง จึงเรียกแม่ยกลักษณะนี ้ว่า แม่ยกอุปถัมภ์ และเมื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบปั จจัย
การเกิ ด แม่ย กพิ ศ วาสในกรุ ง เทพมหานครกับ แม่ย กอุป ถั ม ภ์ ใ นจั ง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก พบว่า มี
ความแตกต่า งกัน ในด้ า นต่างๆ ดังนี ้ ด้ านความสัมพัน ธ์ ใ นครอบครัว คื อ แม่ย กพิ ศวาสขาด
ความอบอุ่นในครอบครัว ส่วนแม่ยกอุปถัมภ์มีความอบอุ่น ในครอบครัว ด้ านเศรษฐกิจ แม่ย ก
พิศวาสมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มนั่ คง รายได้ สงู ส่วนแม่ยกอุปถัมภ์มีรายได้ ตํ่า ด้ านสังคมที่อาศัย
แม่ยกพิศวาสอยู่ใ นสังคมเมืองขนาดใหญ่ แม่ยกอุปถัมภ์อยู่ในสังคมเมืองขนาดเล็ก ด้ านอิสระ
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ผะอบ โปษะกฤษณะ และสุว รรณี อุดมผล, วรรณกรรมประกอบการเล่น ลิเ ก
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2523).

17
ความสัมพัน ธ์ ท างเพศ แม่ย กพิ ศวาสมีความสัมพัน ธ์ ท างเพศกับ ผู้แสดงลิ เ กทุก คน แต่แม่ย ก
อุปถัมภ์ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้แสดงลิเก19
สุริย า สมุท รคุป ต์ , พัฒนา กิ ติอาษา และศิลปกิ จ ตี่ขัน ติกุล ศึก ษาเรื่ อง แต่งองค์
ทรงเครื่ อง: “ลิเก” ในวัฒนธรรมประชาไทย (Like in Thai Popular Culture) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
อธิบายความหมายและความสําคัญของศิลปะการแสดง “ลิเก” ในกระแสวัฒนธรรมประชาไทย
สมัย ใหม่ เพื่ อ วิเ คราะห์ พัฒนาการทางประวัติ ศาสตร์ ของลิเ กไทย โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อ
ศิลปะการแสดงแขนงนี ้ เพื่อนําเสนอข้ อวิเคราะห์เกี่ยวประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ “คณะลิเก
โคราช” ในปริ บทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมของเมืองนครราชสีมา
เพื่อวิเคราะห์หาความหมายและความสําคัญของร่างกายและกิจกรรมพืน้ ฐานทางร่างกาย ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในบริบทการแสดงของคณะลิเกโคราชสมัยใหม่
ผลการศึกษาพบว่า ลิเกโคราชเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประชา (popular culture)
หรื อกระแสวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่ใ ช่ทงั ้ วัฒนธรรมพื น้ บ้ าน (วัฒนธรรมราษฎร์ ) หรื อวัฒนธรรมราช
สํานัก ประกอบด้ วยคุณลักษณะสําคัญ 6 ประการคือ 1.เป็ นศิลปะการแสดงที่มีจดุ กําเนิดอยู่ในวิถี
ชีวิตของคนธรรมดาสามัญที่ เรี ยกว่า “ประชาชน” 2.ไม่ใช่ศิลปะการแสดงของชนชัน้ ผู้นํา 3.เป็ น
ศิลปะการแสดงที่ เ น้ น ปฏิ สัมพัน ธ์ โ ดยแสดงกับ ผู้ช ม มี ก ารปรับ ตัวต่อความต้ องการของผู้ช ม
ตลอดเวลา จะไม่ฝืนกระแสความนิ ย มของคนดู เป็ นเหตุใ ห้ เ กิ ดการพัฒนาความสัมพัน ธ์ เ ชิ ง
อุปถัมภ์ระหว่างแม่ยกกับลิเกที่ซับซ้ อนขึ ้น 4.เป็ นศิลปะการแสดงที่ ม่งุ หารายได้ เป็ นศิลปะเชิ ง
พาณิชย์ในธุรกิจบันเทิง 5.เป็ นศิลปะการแสดงที่นําเสนอความเป็ นจริงในเชิงโลกียะของมนุษย์และ
โลก ความจริงทางโลกียะเกิดจากการจําลองและล้ อเลียนความดิบอุจาดอันเนื่องมาจากกิจกรรม
ทางกายพืน้ ฐานของมนุษย์ และ6.ลิเ ก และศิลปะการแสดงในวัฒนธรรมประชาอื่น ๆ มีนัย ของ
การประท้ วง ล้ อ เลี ย น และเสี ย ดสี ชี วิ ต และโครงสร้ างทางสังคมแฝงอยู่ ศิ ลปะการแสดงใน
วัฒนธรรมประชาสื่อความเป็ นจริงที่วา่ มนุษย์ทกุ คนต่างก็มีกิเลสตัณหาเหมือนกัน ไม่ว่าเจ้ า ไพร่
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ภัทรวรรณ ยงค์ชัย , “แม่ย ก: การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างผู้แสดงลิเกกับ คนดู
เปรียบเทียบกรุงเทพมหานคร กับ พิษณุโลก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดี
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540).

18
หรือเสนาต่างก็ดิ ้นรนต่อสู้เพื่ออํานาจและผลประโยชน์ของตนทัง้ นัน้ และท้ ายที่สดุ ทุกชีวิตก็เดิน
ไปสูจ่ ดุ จบที่ปลายทางเดียวกัน20
เฉิ ดฉัน ท์ ดอกแก้ ว ศึก ษาเรื่ อง วิเ คราะห์ เ นื อ้ หาของลิเ กลูก บท มีวัตถุประสงค์เ พื่ อ
วิเคราะห์รูปแบบและลีลาของลิเกลูกบท วิเคราะห์การใช้ ภาษา และวิเคราะห์เนือ้ หาที่สะท้ อนให้
เห็นภาพสังคมไทย
ผลการศึกษาพบว่า บทลิเกลูกบทมีการใช้ ภาษาตามรูปแบบฉันทลักษณ์แบบกลอน
พื ้นบ้ านทัว่ ไป คือส่วนใหญ่จะถูกต้ องตามหลักฉันทลักษณ์ของกลอนลิเก แต่ก็ไม่เคร่งสัมผัสมาก
นัก เนื่องจากเป็ นการแสดงสดบางครัง้ จึงเลือกใช้ คําที่เสียงใกล้ เคียงกันมาแทน และบางบทก็มี
ลัก ษณะเป็ นกลอนหัวเดีย ว สําหรับ การใช้ ภาษาของลิเกลูกบทนัน้ พบว่า ผู้แสดงลิเกเป็ นผู้ที่ มี
ความเชี่ยวชาญในด้ านการใช้ ภาษา เห็นได้ จากมีการเลือกใช้ คํา และสํานวนโวหารที่ไพเราะ และ
เหมาะสมกับเนื ้อเรื่องทําให้ ผ้ ชู มเกิดจินตนาการตามได้ ส่วนเนือ้ หาทางสังคม พบว่า ลิเกลูกบทมี
เนื ้อหาที่สะท้ อนให้ เห็นวิถีชีวิตของคนไทยจากอดีตจนถึงปั จจุบัน ด้ านต่างๆ ได้ แก่ ด้ านความเชื่อ
พบว่า สะท้ อนภาพสังคมไทยทังในอดี
้
ต และปั จจุบนั ว่ายังคงมีความเชื่อเรื่ องพุทธศาสนา เทพเจ้ า
โชคลาง ฤกษ์ ยามไม่เ ปลี่ย นแปลง ด้ านค่านิ ย ม พบว่า สะท้ อนภาพค่านิย มของสัง คมไทยว่ามี
การเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม ด้ านการปกครอง พบว่า สะท้ อนภาพการเมืองการปกครองของ
ไทยตังแต่
้ อดีตที่ปกครองด้ วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนถึงปั จจุบันที่ปกครองโดยระบอบ
ประชาธิป ไตย และด้ านอาชี พ พบว่า สะท้ อนภาพคนส่วนใหญ่ ใ นสังคมชนบทประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ส่วนคนในเมืองนิยมประกอบอาชีพรับราชการ ทํางานบริ ษัท ค้ าขาย และประกอบ
ธุรกิจ21
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รุ่ ง นภา ฉิ ม พุฒ ศึก ษาเรื่ อ ง ลิ เ กในจัง หวัด พิ ษ ณุโ ลก มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความเป็ นมา พัฒนาการ บทบาทที่มีตอ่ สังคม ระบบการจัดการและรูปแบบการแสดงลิเกในจังหวัด
พิษณุโลก

20

สุริย า สมุทรคุปต์ , พัฒนา กิติอาษา และศิลปกิ จ ตี่ขนั ติกุล , แต่งองค์ท รงเครื่ อง:
“ลิเก” ในวัฒนธรรมประชาไทย (Like in Thai Popular Culture), 2541.
21
เฉิ ดฉัน ท์ ดอกแก้ ว , “การวิเ คราะห์เ นื อ้ หาของลิเ กลูก บท” (วิท ยานิพ นธ์ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543).

19
ผลการศึกษาพบว่า ลิเกในจังหวัดพิษณุโลกมีมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2470 จนถึงปั จจุบนั แบ่ง
ตามความนิยมได้ 8 ยุค ได้ แก่ยคุ ลิเกทรงเครื่องหมูบ่ ้ านวัดตาล ยุคชายจริงหญิงแท้ หมูบ่ ้ านแสงดาว
ยุคทองย้ อย เสียงทอง ยุคเฉลิมชัย ลือชา ยุคศักดิ ์ นริ นทร์ ดาวร้ าย ยุคเทพบุตร เขี ้ยวเพชร จะเด็จ
น้ อย ยุคลิเกชุมชนวัดท่ามะปราง และยุคบทบาทบริ ษัทแอ๊ ดเทวดา ผู้แสดงลิเกแบ่งเป็ น 2 ระดับ
คือ เริ่ มฝึ กหัด กับ มืออาชีพ อาชีพลิเกมีบทบาทต่อสังคมในจังหวัดพิษณุโลก 8 ประการ ได้ แก่
1.เป็ นเครื่องบันเทิงใจ 2.เป็ นอาชีพหลัก 3.ส่งเสริมศิลปะการแสดงและศิลปิ น 4.เป็ นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรม เช่น การไหว้ ครู หรือแก้ บน 5.เป็ นเครื่ องมือในการสื่อข้ อมูลข่าวสาร 6.ให้ การศึกษาและ
ข้ อคิดสอนใจ 7.สืบสานนิทานพืน้ บ้ าน และ8.เป็ นสื่อในการปะทะสัมพันธ์ ทางวัฒนธรรม โดยมี
การบริหารทีมงานแบ่งเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ คณะเดี่ยวกับแบบผสมโรง ด้ านรูปแบบการแสดง
แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ลิเ กงานหา เป็ นการแสดงบนเวที ใ นงานต่างๆ และลิเ กโทรทัศน์ เป็ น
การแสดงลิเกเพื่ อบัน ทึกเทปโทรทัศน์ ในรายการส่งเสริ มศิลปิ นไทย ออกอากาศทางสทท.11
พิษณุโลก22
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สุกญ
ั ญา สมไพบูลย์ ศึกษาเรื่อง สัญนิยมในสื่อสารการแสดง “ลิเก” ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของลิเกช่วง พ.ศ. 2518-2543 เป็ นช่วงที่พลังเศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมพัฒนาสูย่ คุ โลกาภิวฒ
ั น์ และศึกษาภาษาการแสดงเฉพาะของลิเกที่สะท้ อนออกมา
ในรูปของกลุม่ สัญญะว่าเป็ นอย่างไร ตลอดจนศึกษาถึงความต้ องการในการดูลิเกของกลุม่ ผู้ชมผู้ดู
ผลการศึกษาพบว่า ลิเกมีพฒ
ั นาการและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยนําของเก่าที่
ยังคงเอกลักษณ์ของลิเ ก เช่น การร้ องรานิเ กลิง การแต่งกาย แต่งหน้ าที่ สวยงามและเนือ้ เรื่ อง
เกี่ยวกับ เจ้ ามาผสมผสานกับความทันสมัยหรื อกลยุท ธ์ในการแสดงใหม่ๆ เพื่อสร้ างรายได้ เช่น
การปรับปรุงเครื่องแต่งกายให้ วิจิตรอลังการมากขึ ้น นําเพลงลูกทุ่งมาช่วยหารายได้ เปลี่ยนรูปแบบ
ของรายการพิ เ ศษ รวมทัง้ การผัน ตัว เองไปเป็ นนัก ร้ องเพลงลูก ทุ่ง ทัง้ นี ม้ ี สาเหตุมาจากพลัง
สื่อมวลชน ความทันสมัย และการสร้ างช่องทางความอยู่รอดของลิเก ส่วนสัญนิยมในการแสดงนัน้
เน้ นที่ความสวยงามเป็ นหลัก ทังการแต่
้
งกายแต่งหน้ า เวที ฉาก แสง สี ซึ่งช่วยสร้ างความเพลิดเพลิน
และความลื่นไหลทางอารมณ์ในการชมการแสดงได้ ผู้แสดงลิเกต้ องมีความสามารถในการร้ อง รํ า
มีปฏิภาณไหวพริบดี มีลีลาเฉพาะตัวที่ดึงดูดผู้ชม สามารถนําเหตุการณ์รอบตัวมาผสมผสานกับ
การแสดง และสามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์กับคนดูได้ ส่วนเรื่ องความต้ องการของกลุ่มของผู้ชมผู้ดู
22

รุ่งนภา ฉิมพุฒ, “ลิเกในจังหวัดพิษณุโลก,” ใน ความรู้ค่สู งั คม รวมผลงานวิจัยของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลีฟวิ่ง จํากัด, 2545).

20
พบว่า สามารถแบ่งความต้ องการในการมาดูลิเกเป็ น 3 ลักษณะ คือ 1.เพื่อมาดูการแสดง 2.เพื่อ
มาดูการแสดงและนักแสดง และ 3.เพื่อมาดูนกั แสดง โดยมีความนิยมชื่นชมลิเกแบ่งได้ 4 ประการ
คือ ความนิยมในสัญญะด้ านความงาม ความนิยมในคุณลักษณ์ของตัวละคร และบทบาทการแสดง
ความนิยมในศิลปวิธีปฏิสมั พันธ์ของนักแสดงลิเก และความนิยมความสัมพันธ์พิเศษ23
หฤทัย ขัด นาค ศึก ษาเรื่ อง การสื่อสารเพื่ อการเรี ย นรู้ ในการผลิ ต “ลิเ กที วีช่อง 11
พิษณุโลก” พ.ศ. 2545 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมาของการแสดงลิเกในจังหวัดพิษณุโลก
ศึก ษาวิ ธีก ารแสดงลิเ กสดบนเวที ใ นปั จ จุบัน (พ.ศ. 2545) ของจัง หวัด พิ ษ ณุโลก และศึก ษา
กระบวนการสื่อสารเพื่ อการเรี ย นรู้ การผลิต รายการลิ เ กโทรทัศน์ใ นกลุ่มผู้แสดงลิเ กในจัง หวัด
พิษณุโลก รวมทัง้ ศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อการเรี ยนรู้การผลิตรายการลิเกโทรทัศน์ในกลุ่ม
ผู้ผลิตรายการลิเกทางโทรทัศน์ช่อง 11 พิษณุโลก
ผลการศึกษาพบว่า การแสดงลิเกในจังหวัดพิษณุโลกเริ่ มขึ ้นหลังปี พ.ศ. 2460 ได้ รับ
ความนิยมสูงสุดในยุคชุมชนลิเกท่ามะปรางช่วงปี พ.ศ.2502 และเสื่อมความนิยมตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2541 ถึงปั จจุบนั ด้ านวิธีการแสดงลิเกสดบนเวทีมีองค์ประกอบต่างๆ เหมือนการแสดงลิเกในพื ้นที่
อื่นๆ ทัง้ ในลัก ษณะการผสมโรงของลิเก การว่าจ้ างงานแสดงลิเ ก เรื่ องที่ใช้ แสดง สถานที่แสดง
ขันตอนก่
้
อนการแสดง การแต่งหน้ าและเครื่ องแต่งกาย การออกแขก การเริ่ มเรื่ อง แต่มีลกั ษณะ
เด่นแตกต่างตรงที่การร้ องและด้ นกลอนสด การเจรจาที่ต้องระมัดระวังเรื่ องการใช้ คํา คือจะไม่ใช้
คําที่ไม่สภุ าพ และไม่มีการปฏิสมั พันธ์กบั คนดู การเข้ าและออกเวที จะใช้ มมุ กล้ องแทนการเข้ าออก
เวทีจริง ด้ านท่ารําพบว่าปรากฏน้ อยกว่า เน้ นการดําเนินเรื่ องที่กระชับ รวมทัง้ สามารถแก้ ปัญหา
เฉพาะหน้ าได้ ดี สํ าหรับการสื่อสารเพื่ อการเรี ย นรู้ ในการแสดงโทรทัศน์ ผู้แสดงลิเ กจะต้ องมี
การปรับ ตัวมากกว่าผู้ผลิตรายการทางโทรทัศน์ คือเรี ย นรู้ ว่ารายการโทรทัศน์ต้ องมีบ ท และมี
ข้ อจํากัดเรื่อง เวลา พื ้นที่ การจับภาพของกล้ องโทรทัศน์ และคํานึงถึงผู้ชมในฐานะที่เป็ นสื่อมวลชน
เช่น ระมัดระวังเรื่องการใช้ ภาษา และกริยาท่าทางที่ไม่สภุ าพ ทัง้ สองฝ่ ายเกิดการเรี ยนรู้ในสิ่งที่ได้
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สุกัญ ญา สมไพบู ล ย์ , “สัญ นิ ย มในสื่ อ สารการแสดง “ลิ เ ก” ยุค โลกาภิ วัฒ น์ ”
(วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ภาควิช าวาทวิท ยาและสื่อสารการแสดง บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543).
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จากการลงมือปฏิบตั ิจริง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และวิธีแบบ “ครูพักลัก
จํา”24
ฐปนรรฆ์ ตัน สกุ ล ศึก ษาเรื่ อ ง อาชี พ ลิ เ กในอํ า เภอบ้ านโป่ ง จั ง หวัด ราชบุ รี มี
วัตถุประสงค์เ พื่อศึก ษาการประกอบอาชี พและวิถี ชี วิต รวมทัง้ ศึก ษาวิธี ก ารและภูมิปั ญญาใน
การสืบทอดอาชีพลิเกในอําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี
ผลการศึกษาพบว่า การประกอบอาชีพลิเ ก ได้ รับพืน้ ฐานมาจากโขน และละครเป็ น
ส่วนใหญ่ จากการสํารวจผู้วิจัยพบว่าในอําเภอบ้ านโป่ งมีคณะลิเกจํานวน 47 คณะ โดยพืน้ ที่ที่มี
คณะลิเกมากที่สดุ คือ ตําบลปากแรต เนื่องจากอยู่ในเขตเทศบาลเมือง และมีประชากรอยู่อาศัย
หนาแน่น รวมถึงเมื่อมีงานประจําปี งานประเพณี จะมีการว่าจ้ างให้ คณะลิเกไปจัดงานแสดง ด้ าน
วิถีชีวิต พบว่า การแสดงลิเกเป็ นอาชีพเสริม เพราะลิเกไม่มีการงานแสดงประจํา จึงต้ องหารายได้ ที่
มัน่ คงจากอาชีพอื่นๆ จากการสํารวจของผู้วิจยั พบว่า ผู้แสดงลิเกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ
รับจ้ างและอาชีพค้ าขาย ส่วนด้ านการแสดงพบว่า ในการแสดงลิเกจะมีการร้ องเพลงลูกทุ่ง เพลง
สากล หรื อหมอลําด้ วย ทัง้ นีเ้ พื่อให้ เ ข้ ากับยุคสมัยและความนิย มของคนดู ในด้ านการสืบ ทอด
ภูมิปัญญามี 2 วิธี คือ สืบทอดโดยตรงกับครู หรือบิดามารดา และใช้ วิธีครูพกั ลักจํา คือ ฝึ กหัดด้ วย
ตนเองโดยแอบจําวิธีการแสดงของคนอื่นมาทดลอง25
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ ทราบถึงโครงสร้ างของสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก และระบบระเบียบ
รวมถึงลําดับขันตอนในการแสดงลิ
้
เก
2. ทําให้ ทราบถึงลักษณะการใช้ ภาษาในการสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก
3. ทําให้ เห็นถึง วิธีการปรับ ตัวเพื่อความอยู่รอดของการแสดงพื น้ บ้ านไทยในสังคม
ปั จจุบนั

24

หฤทัย ขัดนาค, “การสื่อสารเพื่อการเรี ยนรู้ในการผลิต“ลิเกทีวีช่อง 11 พิษณุโลก”
พ.ศ.2545” (วิท ยานิ พนธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ภาควิช าการสื่อสารมวลชน บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545).
25
ฐปนรรฆ์ ตันสกุล , “อาชี พลิเ กในอําเภอบ้ านโป่ ง จัง หวัดราชบุรี ” (วิท ยานิ พ นธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศกึ ษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2547).

22
4. เป็ นแนวทางในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะการแสดงพืน้ บ้ าน อันเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของสังคมไทยสืบไป
5. เป็ นการขยายแนวทางการศึกษาวิจยั ข้ อมูลทางคติชนวิทยาในประเทศไทยให้ กว้ าง
มากยิ่งขึ ้นโดยใช้ แนวคิดทางชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
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บทที่ 2
สถานการณ์ ส่ ือสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์ เทวัญ”
ในบทนี ้ผู้วิจยั จะเสนอผลการวิเคราะห์ สถานการณ์สื่อสาร “การแสดงลิเกคณะทวีปชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ” โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วนคือ ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานแสดง
ของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ และผลการวิเคราะห์สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกคณะ
ทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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2.1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์ เทวัญ
ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ เป็ นคณะลิเกที่มีชื่อเสียงของอําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท ก่อตัง้ ขึ ้นหลังจากที่หัวหน้ าคณะคือ นายณรงค์ อุสุภะ ชื่อในการแสดงลิเกคือ พระเอก
ชัยณรงค์ รุ่งเรือง และนางทวีป อุสภุ ะ ชื่อในการแสดงคือ นางเอกทวีป วงศ์เทวัญแต่งงานกัน โดย
เริ่ มดําเนินการแสดงครัง้ แรก เมื่อ พ.ศ. 25211
การแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ในช่วงแรกมีชัยณรงค์ รุ่งเรื อง เป็ น
พระเอกประจํ าคณะ และทวีป วงศ์เ ทวัญ เป็ นนางเอกประจํ าคณะ โดยมี ญ าติพี่น้ อ งของทัง้
ชัยณรงค์ และทวีปร่วมแสดง และมีส่วนหนึ่งทําหน้ าที่เป็ นทีมงานฝ่ ายต่างๆ ด้ วย การแสดงของ
คณะช่วงสิบปี แรกนัน้ มีเพียงการแสดงลิเกอย่างเดียวเท่านัน้ จนกระทัง่ พ.ศ. 2540 ได้ มีการเปลี่ยน
พระเอก นางเอกประจํ าคณะจากชัย ณรงค์ รุ่งเรื อง และทวีป วงศ์เทวัญ เป็ นนายสุธิราช อุสภุ ะ
(บุตรของณรงค์ และทวีป) ชื่อในการแสดงคือ กุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ และนางสาวสุรางค์ ผิวอ่อน
(น้ องสาวของทวีป) ชื่อในการแสดงคือ จิ ้งหรี ดขาว วงศ์เทวัญแทน เนื่องจากช่วงนัน้ ผู้ชมลิเกนิยม
ฟั งเพลงลูกทุ่ง ประกอบกับพระเอก และนางเอกประจําของคณะเป็ นนักร้ องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียง ลิเก
คณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ จึงปรับรูปแบบการแสดงจากการแสดงลิเกเพียงอย่างเดียว เป็ นมี
การแสดงคอนเสิร์ตด้ วย ต่อมา พ.ศ. 2549 เมื่อจิ ้งหรี ดขาว วงศ์เทวัญ แยกตัวไปตังคณะลิ
้
เก และ
วงดนตรีของตนเอง จึงเปลี่ยนนางเอกประจําคณะอีกครัง้ จากจิ ้งหรี ดขาวเป็ นนางสาววิรดา อุสภุ ะ
1

สัมภาษณ์ ชัยณรงค์ รุ่งเรือง, หัวหน้ าคณะ, 22 สิงหาคม 2552.
23
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(บุตรของณรงค์ และทวีป) ชื่ อในการแสดงคือ วิ วิรดา วงศ์เทวัญ (วิรดา วงศ์เทวัญ อาร์ สยาม)
โดยแสดงนําคูก่ บั สุธิราชจนถึงปั จจุบนั 2
2.1.1 รู ปแบบการจัดงานแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์ เทวัญ
แม้ คณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญจะใช้ ชื่อว่าเป็ นคณะลิเก แต่ลกั ษณะการแสดงของ
คณะในปั จจุบนั ไม่ได้ มีเฉพาะการแสดงลิเกเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยังมีการแสดงรูปแบบอื่นๆ
ด้ วย เช่น การแสดงคอนเสิร์ต หรื อการแสดงลิเกและคอนเสิร์ต เป็ นต้ น จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า สามารถแบ่งรูปแบบการจัดการแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ได้ 5 รูปแบบ
ดังนี ้
1. งานแสดงคอนเสิร์ต
งานแสดงคอนเสิ ร์ต หมายถึ ง การจัด แสดงของคณะที่ มี ก ารร้ องเพลง และ
การแสดงตลก จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การแสดงลักษณะนี ้มีการร้ องเพลงเป็ นการแสดงหลัก
และมีการแสดงตลกเป็ นการแสดงประกอบ การจัดงานแสดงคอนเสิร์ตแต่ละครัง้ มีอตั ราค่าจ้ าง
ตังแต่
้ 200,000 บาทขึ ้นไป
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2. งานแสดงลิเก
งานแสดงลิเก หมายถึง การจัดแสดงของคณะที่มีการแสดงลิเกเป็ นการแสดงหลัก
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ การจัดงานแสดงในลักษณะนี ้จะเริ่มต้ นด้ วยการไหว้ ครู การโหมโรงปี่ พาทย์
การรํ าถวายมือ แล้ วจึงเริ่ มการแสดงลิเ ก การจัดงานแสดงลิเกแต่ละครัง้ มีอัตราค่าจ้ างตัง้ แต่
150,000 บาทขึ ้นไป
3. งานแสดงลิเกคอนเสิร์ต
งานแสดงลิเกคอนเสิร์ต หมายถึง การจัดแสดงของคณะที่มีทัง้ การแสดงโชว์เปิ ด
เวที การร้ องเพลง และการแสดงลิเก ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั พบว่า การแลดงในลักษณะนี ้
มีการร้ องเพลง และการแสดงลิเกเป็ นการแสดงหลัก สัง เกตจากเวที จัดการแสดง ที่ มีฉากหลัง
สําหรับใช้ ประกอบการแสดงร้ องเพลง และการแสดงลิเกโดยเฉพาะ
การจัดงานแสดงในลักษณะนี ้จะเริ่มต้ นด้ วยการไหว้ ครู การโหมโรงปี่ พาทย์ และ
การรําถวายมือซึ่งเป็ นพิธีกรรม หรือขนบสําคัญในการแสดงลิเก แล้ วจึงจะเริ่ มต้ นการแสดงต่างๆ
2

สัมภาษณ์ วิทยา ชัยบุรินทร์, พ่อยกชัยนาท, 28 เมษายน 2554.
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โดยเริ่มจากการแสดงโชว์เปิ ดเวที ต่อด้ วยการร้ องเพลง เมื่อจบการร้ องเพลงแล้ วจึงจะแสดงลิเก
การแสดงลิเกจึงเป็ นการแสดงในลําดับสุดท้ ายของการแสดงลิเกคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงลิเก
คอนเสิร์ตแต่ละครัง้ มีอตั ราค่าจ้ างตังแต่
้ 150,000 บาทขึ ้นไป
ด้ วยอัตราค่าจ้ างการจัดงานแสดงลิเกคอนเสิร์ตและการจัดงานแสดงลิเ กนัน้ มี
ราคาที่ เ ท่ากัน จึงทํ าให้ เจ้ าภาพ หรื อผู้ว่าจ้ างมักว่าจ้ างให้ คณะลิเกจัด งานแสดงลิเ กคอนเสิร์ต
มากกว่า เนื่องจากจะได้ ชมการแสดงที่หลากหลายกว่า และเป็ นที่นิยมของผู้ชมด้ วย
4. งานแสดงประกอบการเทศน์ มหาชาติทรงเครื่อง
งานแสดงประกอบการเทศน์ มหาชาติ ท รงเครื่ อง หมายถึง การจัด แสดงที่มีทัง้
การเทศน์มหาชาติโดยพระภิกษุ และมีการแสดงของคณะประกอบการเทศน์มหาชาติด้วย ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั พบว่า การเทศน์มหาชาติโดยพระภิกษุเป็ นการแสดงหลัก ส่วนการแสดง
ประกอบการเทศน์ มหาชาติ ของคณะลิเกเป็ นการแสดงเสริ ม โดยเป็ นการแสดงแทรกในตอนที่
พระภิก ษุเ ทศน์ ถึงกัณ ฑ์ ชูช ก และการแสดงลัก ษณะนี ม้ ีนัก แสดง แสดงเพี ย ง 5 คนเท่านัน้ คือ
ประกอบด้ วย 1) พระเอกนํา แสดงเป็ น พระเวสสันดร 2) นางเอกนํา แสดงเป็ น พระนางมัทรี 3)
นักแสดงตัวโกง แสดงเป็ น ชูช ก 4) นักแสดงเด็ก ผู้ช าย แสดงเป็ น พระชาลี และ 5) นัก แสดง
เด็กผู้หญิง แสดงเป็ น พระกัณหา
การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเครื่ องนี ้ นักแสดงจะแสดงโดยจะไม่มี
การรํ าตามขนบการแสดงลิเ ก แต่จ ะแสดงคล้ ายกับการแสดงลิเ กผสมกับการแสดงละครเวที
กล่าวคือ มีการสนทนาโต้ ตอบกันระหว่างนักแสดงกับพระภิกษุ และนักแสดงกับนักแสดง และมี
การร้ องเพลง ทังแบบรานิ
้
เกลิง เพลงลูกทุ่ง และเพลงแหล่ประกอบการเทศน์ของพระภิกษุ (พระ
ธรรมกถึก) ตามที่ได้ ตกลงกันไว้ กบั ทางเจ้ าภาพ การจัดงานแสดงประกอบเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง
แต่ละครัง้ มีอตั ราค่าจ้ างตังแต่
้ 60,000 บาทขึ ้นไป
การแสดงประกอบการเทศน์ นี ้ แต่เ ดิ มเรี ย กว่า เทศน์ มหาชาติห างเครื่ อง ซึ่ ง
หมายถึง การเทศน์ที่มีตวั ละครแสดงประกอบ จากการเก็บข้ อมูลภาคสนาม และสัมภาษณ์สมาชิก
ของคณะลิเก ผู้วิจยั พบว่า ผู้ชมที่มาชมการแสดงเกือบทัง้ หมดจะร่วมบริ จาคเงินทําบุญระหว่างที่
นักแสดงลงมาเดินเรี่ ย ไร จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ ทําให้ เ จ้ าภาพ หรื อวัดใดก็ตามที่ ต้องการเรี่ ยไรเงิ น
จํานวนมาก เพื่อใช้ ทําบุญในโอกาสต่างๆ เช่น สร้ างโบสถ์ สร้ างศาลาการเปรี ยญ สร้ างโรงเรี ยน
หรื อปฏิสงั ขรณ์ วดั เป็ นต้ น จะนิย มว่าจ้ างให้ คณะลิเ กจัด งานแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ
เนื่องจาก นอกจากจะได้ เงินทําบุญจากชาวบ้ าน หรือผู้ที่ต้องการร่วมทําบุญด้ วยแล้ ว ยังได้ รับเงิน
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ทําบุญจากผู้ที่ติดตามชมการแสดงของคณะลิเกด้ วย นักแสดงจึงมีบทบาทสําคัญในการช่วยเรี่ ยไร
เงินทําบุญจากผู้ที่ มาชมการแสดง ผู้ที่ทําหน้ าที่ จะลงจากเวที ไปเรี่ ยไรเงินทําบุญจากผู้ชมได้ แก่
นักแสดงที่รับบทเป็ นพระมัทรี ตอนที่ต้องเข้ าป่ าไปเก็บผลไม้ และนักแสดงที่รับบทเป็ นชูชก พระชาลี
และพระกัณหา ตอนที่ชชู กพาสองกุมารลงจากเขาวงกตนัน่ เอง
5. งานแสดงประกอบการเทศน์ มหาชาติทรงเครื่องและลิเกคอนเสิร์ต
งานแสดงประกอบการเทศน์ มหาชาติ ท รงเครื่ องและลิ เ กคอนเสิร์ ต หมายถึ ง
การจัดแสดงที่มีทงการเทศน์
ั้
มหาชาติ การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ ทรงเครื่ อง การแสดง
โชว์เปิ ดเวที การร้ องเพลง และการแสดงลิเก ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า การแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติทรงเครื่ องประยุกต์ และลิเกคอนเสิร์ต จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย พบว่า การแสดง
เทศน์มหาชาติ การแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงลิเกต่างก็เป็ นการแสดงหลักด้ วยกัน ทัง้ หมด
เนื่องจากมีการใช้ และเปลี่ยนฉากของเวที รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการแสดงทุก ครัง้ ที่เริ่ มต้ น
หรือจบการแสดงแต่ละชนิด
การแสดงในลักษณะนี ้เริ่มต้ นด้ วยการโหมโรงปี่ พาทย์ แล้ วจึงเริ่ มการแสดงเทศน์
มหาชาติโดยพระธรรมกถึก และการแสดงประกอบการเทศน์ โดยคณะลิเ ก เมื่อจบการเทศน์
มหาชาติแล้ วจึงแสดงโชว์ เปิ ดเวที ร้ องเพลง และแสดงลิเ กตามลําดับ โดยการแสดงประกอบ
การเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง และลิเกคอนเสิร์ตแต่ละครัง้ มีอตั ราค่าจ้ างตังแต่
้ 250,000 บาทขึ ้นไป3
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2.1.2 รู ปแบบการเข้ าชมงานแสดง
จากการเก็บข้ อมูลการแสดงลิเกทัง้ 5 ครัง้ ผู้วิจัยพบว่า การจัดงานแสดงของคณะลิเก
แต่ละครัง้ นัน้ แม้ จ ะจัดแสดงในรู ปแบบเดีย วกัน มีลักษณะการแสดงที่คล้ ายคลึงกัน แต่มีสิ่งที่
ต่างกันอยู่ประการหนึ่งคือ วิธีการเข้ าชมงานแสดง โดยการเข้ าชมแต่ละครัง้ นัน้ จะแตกต่างกันไป
ตามวัตถุประสงค์ หรือเจตนาในการว่าจ้ างของเจ้ าภาพเป็ นสําคัญ เนื่องจากเจ้ าภาพเป็ นผู้ว่าจ้ าง
ให้ คณะลิเกมาจัดงานแสดง จึงต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบชําระค่าจัดงานแสดงให้ คณะลิเกตามสัญญา
ว่าจ้ างที่ได้ ตกลงกันไว้ กบั หัวหน้ าคณะ ดังนันเมื
้ ่อเจ้ าภาพชําระค่าจ้ างเรี ยบร้ อยแล้ ว คณะลิเกก็จะ
จัดงานแสดงตามที่ ต กลงไว้ กับทางเจ้ าภาพ ส่วนวิธีก ารเข้ าชม จะมีก ารเรี ย กเก็บ อัตราเข้ าชม
การแสดงจากผู้ชมหรือไม่นนจึ
ั ้ งเป็ นสิทธิโดยชอบธรรมของเจ้ าภาพ ดังนัน้ จึงสามารถแบ่งรูปแบบ
การเข้ าชมงานแสดงลิเกตามวัตถุประสงค์ หรือเจตนาของเจ้ าภาพได้ 2 รูปแบบ ดังนี ้
3

สัมภาษณ์ วิทยา ชัยบุรินทร์, พ่อยกชัยนาท, 29 มีนาคม 2553.
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1. การเข้ าชมการแสดงแบบไม่ เสียค่ าชม
การเข้ าชมการแสดงแบบไม่เสียค่าชม หมายถึง การที่เจ้ าภาพว่าจ้ างให้ คณะลิเก
จัดงานแสดงแล้ วอนุญาตให้ ผ้ ทู ี่สนใจเข้ าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ เนื่องจากต้ องการ
สร้ างความบันเทิงให้ แก่คนในท้ องถิ่น หรือคนในพื ้นที่ใกล้ เคียงที่มาร่วมชมการแสดง โดยงานแสดง
ที่เปิ ดให้ ผ้ ชู มเข้ าชมแบบไม่เ ก็บค่าเข้ าชมนี ้ มักเป็ นงานประเภทงานส่วนบุคคล ไม่ใช่งานบุญ ที่
ต้ องการเงินรับบริจาค หรือการเรี่ยไร เพราะเจ้ าภาพเป็ นผู้ที่มีฐานะดีอยู่แล้ ว
ประเภทของงานที่ อนุญ าตให้ ผ้ ชู ม ชมการแสดงโดยไม่เ รี ย กเก็บ ค่าเข้ าชมนัน้
มักเป็ นงานที่ เจ้ าภาพว่าจ้ างให้ คณะลิเกจัดงานแสดงเพื่อฉลองในโอกาสต่างๆ เช่น งานสมโภช
งานศพ หรืองานพระราชทานเพลิงศพ เป็ นต้ น สุรพล วิรุฬห์รักษ์ กล่าวว่า การที่เจ้ าภาพไม่เรี ยก
เก็บเงินจากผู้เข้ าชมนัน้ นอกจากจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความบันเทิงให้ แก่ผ้ ชู มแล้ ว ยังเป็ น
การแสดงให้ ผ้ ทู ี่มาร่วมชมงานแสดงนันๆ
้ เห็นถึงฐานะ และบารมีของทางเจ้ าภาพด้ วย สุรพล วิรุฬห์
รักษ์ เรียกการจัดงานลักษณะนี ้ว่า การจัดงานแบบ “การจ้ างเหมาดูฟรี”4

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2. การเข้ าชมการแสดงแบบเสียค่ าชม
การเข้ าชมการแสดงแบบเสียค่าชม คือ การที่เจ้ าภาพว่าจ้ างให้ คณะลิเกมาจัด
งานแสดงแล้ วเจ้ าภาพหารายได้ หรื อผลประโยชน์จากการเก็บค่าเข้ าชมงานแสดงจากผู้ที่มาชม
การแสดงอีกทอดหนึ่ง โดยงานแสดงที่ผ้ ชู มต้ องเสียค่าชมนี ้ มักเป็ นงานประเภทงานบุญที่ต้องการ
เงินบริ จาค หรื อเงินเรี่ ยไรจํานวนมาก เช่น งานทอดกฐิ น งานทอดผ้ าป่ า หรื องานการกุศลต่างๆ
เป็ นต้ น
จากการสัมภาษณ์สมาชิกคณะลิเก พบว่า ส่วนใหญ่แล้ วการจัดงานในลักษณะนี ้
เจ้ าภาพจะเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบ ชําระค่าจัดงานแสดงกับคณะลิเก แล้ วมอบสิทธิ ์ ให้ ทางวัด กรรมการ
วัด หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็ นผู้กําหนดค่าชม และดูแลการเรี ยกเก็บค่าเข้ าชมการแสดงกับ
ผู้ชมเอง ซึ่งทางเจ้ าภาพนันถื
้ อว่า การว่าจ้ างให้ คณะลิเกมาจัดงานแสดง เป็ นการทําบุญ เพราะวิธี
นี ้สามารถช่วยหาเงินเข้ าวัด หรือหน่วยงานการกุศลได้ ทางหนึ่งด้ วย5
ผู้วิจัยพบว่า สามารถแบ่งประเภทของงานแสดงที่มีก ารเรี ยกเก็บ ค่าเข้ าชมตาม
รูปแบบของอัตราค่าชมได้ 2 แบบ ดังนี ้ 1.แบบกําหนดอัตราค่าชม คือ มีการกําหนดอัตราค่าชมที่
ชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็ นการเรียกเก็บค่าชมจากค่าเช่าเก้ าอี ้สําหรับนั่งชมการแสดงที่ผ้ รู ับผิดชอบ
4

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ , ลิเก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว, 2522), 207.
5
สัมภาษณ์ วิโรจน์ ขํามา, หัวหน้ าทีมงานฝ่ ายช่างเวที, 22 สิงหาคม 2552.
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จัดเตรียมไว้ เช่น 20 บาท 100 บาท หรือ 200 บาท เป็ นต้ น ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับระยะความใกล้ หรื อไกล
จากเวทีการแสดง และ 2.แบบไม่กําหนดอัตราค่าชม คือ การเก็บค่าชมในลักษณะที่ให้ ร่วมทําบุญ
กับทางวัด หรือหน่วยงานการกุศลต่างๆ ซึ่งมีทงแบบการเดิ
ั้
นเรี่ยไร ตังพุ
้ ่ม ตังกล่
้ อง หรือตังตู
้ ้ สําหรับ
รับบริจาค การเก็บค่าชมในลักษณะนี ้ จึงไม่กําหนดราคา และไม่บงั คับให้ ผ้ ชู มที่มาชมการแสดงทุก
คนต้ องจ่ายค่าชม ทังนี
้ ้เพราะถือเป็ นการทําบุญตามกําลังศรัทธา และความสมัครใจ สุรพล วิรุฬห์
รักษ์ เรียกงานลักษณะนี ้ว่า การจัดงานแบบ “การว่าจ้ างเพื่อการจูงใจ”6
เมื่อพิจ ารณา รู ปแบบการแสดงในปั จ จุบันของคณะทวีป -ชัยณรงค์ วงศ์เ ทวัญทัง้ 5
แบบนัน้ พบว่า มีรูปแบบการแสดงที่ตรงกับขอบเขตของการศึกษาครัง้ นี ้ 3 แบบ คือ 1.งานแสดง
ลิเก 2.งานแสดงลิเ กคอนเสิร์ต และ 3.งานแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเครื่ องและลิเ ก
คอนเสิร์ต ผู้วิจัย จึงจะเก็บ ข้ อมูลการแสดงลิเกจากการจัดการแสดงทัง้ 3 รูปแบบ แต่เนื่ องจาก
ช่วงเวลาที่ผ้ วู ิจยั เก็บข้ อมูลภาคสนามนัน้ (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2552) ลิเก
คณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ไม่จัดการแสดงรูปแบบงานแสดงลิเก ดังนัน้ ผู้วิจัย จึงเก็บข้ อมูล
ภาคสนามเฉพาะการแสดงที่ เ ป็ นงานแสดงลิเ กคอนเสิร์ ต และงานแสดงประกอบการเทศน์
มหาชาติทรงเครื่องและลิเกคอนเสิร์ตเท่านัน้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การจัดงานแสดงของคณะลิเกทัง้ 2 รูปแบบนัน้ เป็ นงาน
แสดงที่ มีสถานการณ์ สื่อสารซ้ อนกัน อยู่ห ลายสถานการณ์ กล่าวคือ งานแสดงลิเกคอนเสิร์ต
ประกอบด้ วยสถานการณ์สื่อสารการแสดงคอนเสิร์ต และสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก ส่วน
งานแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเครื่ องและลิเกคอนเสิร์ต นัน้ ประกอบด้ วยสถานการณ์
สื่อสารการเทศน์มหาชาติ สถานการณ์ สื่อสารการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเครื่ อง
สถานการณ์สื่อสารการแสดงคอนเสิร์ต และสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกตามลําดับ ผู้วิจัยจะ
นําข้ อมูลเฉพาะที่เ ป็ นสถานการณ์ สื่อสารการแสดงลิเ ก ซึ่ งเป็ นการแสดงในลําดับ สุดท้ ายของ
การจัดงานแสดงทัง้ 2 รูปแบบ มาวิเคราะห์ในฐานะสถานการณ์สื่อสารตามแนวชาติพันธุ์วรรณนา
แห่งการสื่อสารเท่านัน้ จะไม่วิเคราะห์สถานการณ์สื่อสารประเภทอื่น เนื่องจากอยู่นอกขอบเขต
ของการศึกษาที่ได้ กําหนดไว้
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สุรพล วิรุฬห์รักษ์ , ลิเก, 207.
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2.2 ผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ ส่ ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์ เทวัญ
ซาวิลล์-ทรอยก์ (Saville-Troike) เสนอแนวคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์สื่อสารไว้ ว่า
“ในสถานการณ์ สื่อสาร 1 สถานการณ์ ประกอบด้ วยเหตุการณ์ สื่อสารหลายเหตุก ารณ์ ”7 เมื่อ
พิจารณาสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ผู้วิจยั พบว่า สถานการณ์
สื่อสารการแสดงลิเกนัน้ เป็ นสถานการณ์สื่อสารที่มีเหตุการณ์สื่อสารเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้
สถานการณ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดข้ างต้ นพบว่า สามารถจําแนกเหตุการณ์สื่อสารที่
เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องนันได้
้ โดยใช้ เกณฑ์จําแนก ซึ่งเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจัยใช้ จําแนกเหตุการณ์สื่อสารมี 4
เกณฑ์ ได้ แก่ วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ คํากล่าวประกาศ เนื ้อหาของเหตุการณ์ และบทบาทของ
นักแสดงตลก มีรายละเอียดดังนี ้
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1. วัตถุประสงค์ ของเหตุการณ์
วัตถุประสงค์ของเหตุก ารณ์ หมายถึง จุดมุ่ง หมายหลัก หรื อเจตนาที่ คณะลิเ ก
ต้ องการสื่อสารให้ ผ้ รู ่วมเหตุการณ์ ทราบ ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยใช้ วตั ถุประสงค์ของเหตุก ารณ์เป็ น
เกณฑ์หลักในการจําแนกเหตุการณ์สื่อสารแต่ละเหตุการณ์ออกจากกัน จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า เหตุการณ์ตา่ งๆ ที่ปรากฏในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก มีวตั ถุประสงค์ในการสื่อสาร
ของแต่ละเหตุก ารณ์ที่ ไม่เ หมือนกัน เช่น การโหมโรงลิเก มีวัตถุประสงค์เพื่ อ แจ้ ง ให้ ผ้ ชู ม และ
นักแสดงทราบว่าการแสดงลิเกกําลังจะเริ่ มขึ ้น ส่วนการออกแขก มีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู ม
ทราบว่า การแสดงลิเ กเริ่ มขึ ้นแล้ ว เป็ นต้ น ดังนัน้ เมื่อพบว่า การโหมโรงลิเก และการออกแขกมี
วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ที่แตกต่างกันก็แสดงว่า ทัง้ 2 เหตุการณ์นนั ้ เป็ นคนละเหตุการณ์กนั ใน
กรณี นี จ้ ึงสรุ ป ได้ ว่า การโหมโรงลิเ ก และการออกแขกเป็ นเหตุก ารณ์ สื่อสารคนละเหตุก ารณ์
เนื่องจากมีวตั ถุประสงค์ของเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน
2. คํากล่ าวประกาศ
คํากล่าวประกาศ หมายถึง ถ้ อยคําที่ หัวหน้ าคณะ นัก แสดง หรื อโฆษกเจตนา
ประกาศเพื่อบอกให้ ผ้ ทู ี่มาชมการแสดงทราบว่า ต่อไปคณะลิเกจะทํา หรื อต้ องการอะไร หรื อแจ้ ง
ให้ ผ้ ชู มทราบล่วงหน้ าว่า ต่อไปจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ ้น จากการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่า ไม่ว่าคณะ
ลิเกจะแสดงการแสดงใด หรือเกิดเหตุการณ์ใดขึ ้นบนเวที หัวหน้ าคณะ นักแสดง หรื อโฆษกจะพูด
7

อมรา ประสิทธิ ์ รัฐสินธุ,์ ภาษาศาสตร์ สงั คม, พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), 185.
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ประกาศให้ ผู้ช มทราบก่ อนเสมอ คํ ากล่าวประกาศจึงเป็ นอีก เกณฑ์ ห นึ่งที่ สามารถใช้ จํ าแนก
เหตุการณ์สื่อสารแต่ละเหตุก ารณ์ ออกจากกันได้ เพราะทําให้ ท ราบถึงขอบเขตของเหตุก ารณ์
สื่อสารต่างๆ กล่าวคือ ทําให้ ทราบว่า คณะลิเกจะเริ่ มต้ นแสดง หรื อเริ่ มต้ นเหตุการณ์สื่อสารใหม่
เมื่อใด ในขณะเดียวกันคํากล่าวประกาศก็ยงั ทําหน้ าที่บอกให้ ผ้ ชู มทราบด้ วยว่าการแสดงที่ชมอยู่
หรื อเหตุก ารณ์ สื่อสารขณะนัน้ ได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว เช่น เมื่อสุธิราช วงศ์เ ทวัญ ที่ เป็ นผู้ร้องเพลงใน
การแสดงคอนเสิร์ตเป็ นลําดับสุดท้ าย ร้ องเพลงจบลง ก็จะทําหน้ าที่เป็ นโฆษก โดยกล่าวประกาศ
บอกผู้ชมว่า “ต่อไปพบกับการแสดงลิ เกครับ” เสมอ จากคําประกาศนีจ้ ึงทําให้ ทราบว่า การแสดง
คอนเสิร์ตได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว และการแสดงที่เกิดขึ ้นเป็ นลําดับถัดไปนัน้ คือ การแสดงลิเก หรื อจาก
คําประกาศที่ว่า “ฉากนี้เราขอพาท่านผู้ชม ท่านผู้มีเกี ยรติ พบกับ บทบาทการแสดงจากนางเอก
ดวงใจ วงศ์เทวัญครับ รับชมผลงานการแสดง ธิ ดามหากาฬกันต่อนะครับ” คําประกาศนีน้ อกจาก
จะเป็ นการแนะนํานักแสดงที่จะแสดงเป็ นลําดับถัดไป และยํ ้าให้ ผ้ ชู มทราบว่าคณะลิเกกําลังแสดง
เรื่องอะไรอยู่แล้ ว ยังถือเป็ นการบอกขอบเขตของเหตุการณ์ ด้วยว่า เหตุการณ์การแสดงฉากที่ชม
อยู่นนจบลงแล้
ั้
ว และกําลังจะเริ่มต้ นแสดงเหตุการณ์ฉากใหม่ โดยมีดวงใจ วงศ์เทวัญเป็ นผู้แสดง
เป็ นต้ น ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงถือว่า หากมีการกล่าวคําประกาศ ก็แสดงว่า เหตุการณ์สื่อสารในปั จจุบนั ได้
จบลงแล้ ว และกําลังจะมีเหตุการณ์สื่อสารใหม่เกิดขึ ้น หรื อการแสดงในลําดับถัดไปของคณะลิเก
เป็ นคนละเหตุการณ์สื่อสารกันกับการแสดงที่เพิ่งจบลง
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3. เนือ้ หาของเหตุการณ์
เนื อ้ หาของเหตุการณ์ หมายถึง เรื่ องราว หรื อข้ อมูลต่างๆ ที่ คณะลิเ กต้ องการ
สื่อสารไปยังผู้ร่วมเหตุการณ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การแสดงลิเกในส่วนที่เป็ นการแสดง
ตามเรื่อง หรือการดําเนินเรื่องนัน้ เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อสร้ างความบันเทิง
โดยการแสดงเรื่ องให้ ผ้ ชู มชมเหมือนกัน และเหตุการณ์บางฉากหัวหน้ าคณะ หรื อโฆษกก็ไม่ได้
ประกาศเพื่อบอกเริ่ ม หรื อยุติเหตุการณ์ขณะนัน้ ทัง้ ที่ เ นือ้ หาของเหตุการณ์มีความแตกต่างกัน
กรณีนี ้ผู้วิจยั จึงใช้ เนื ้อหาของเหตุการณ์มาเป็ นเกณฑ์สําหรับจําแนกเหตุการณ์สื่อสารออกจากกัน
โดยจะพิจารณาเนื ้อหาของการสื่อสารในเหตุการณ์นนๆ
ั ้ เป็ นหลัก ว่าต้ องการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่ อง
ใด ถ้ าเนื ้อหาที่ต้องการสื่อถึงผู้ร่วมเหตุการณ์มีความแตกต่างกัน ก็แสดงว่าเป็ นคนละเหตุการณ์
สื่อสาร เช่น ฉากลงโรง ที่เป็ นการแสดงฉากแรกของนักแสดงแต่ละคน เนือ้ หาของเหตุการณ์ส่วน
ใหญ่จึงเป็ นการทักทายผู้ชม และแนะนําบทบาทของตัวละครที่ตนแสดงให้ ผ้ ชู มทราบ ซึ่งต่างกับ
ฉากกล่าว ที่เนื ้อหาของเหตุการณ์จะเน้ นที่การพูด หรื อการสนทนาระหว่างนักแสดงกับนักแสดง
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ตามบทบาทของเรื่ อ งที่ แ สดงเป็ นหลัก ดัง นัน้ เมื่ อ พบว่า แม้ ฉากลงโรง และฉากกล่า วจะมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน แต่มีเนื ้อหาของเหตุการณ์ที่ตา่ งกัน ก็แสดงว่าฉากลงโรง และฉากกล่าว เป็ น
เหตุการณ์สื่อสารคนละเหตุการณ์สื่อสาร ดังนัน้ เมื่อพบว่า เนือ้ หาของเหตุการณ์ เปลี่ย นไป แม้
เหตุการณ์สื่อสารนันจะเกิ
้
ดขึ ้นต่อเนื่อง และมีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน โดยที่ โฆษก หรื อหัวหน้ าคณะ
ไม่ได้ กล่าวคําประกาศใดๆ ก็แสดงว่า การแสดงในฉากนันๆ
้ เป็ นคนละเหตุการณ์สื่อสาร
4. บทบาทของนักแสดงตลก
บทบาทของนักแสดงตลก หมายถึง หน้ าที่ของนักแสดงตลกในเหตุการณ์สื่อสาร
การแสดงฉากนันๆ
้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ไม่วา่ จะเป็ นเหตุการณ์สื่อสารการแสดงใดก็ตาม
หากนักแสดงตลกที่ ร่วมแสดงฉากนัน้ ๆ เปลี่ ยนบทบาทการแสดง จากการเป็ นตัวตามมาเป็ น
นักแสดงหลักของฉาก ก็จ ะถือว่าฉากที่นัก แสดงตลกมีบทบาทเป็ นนักแสดงหลักนัน้ เป็ นคนละ
เหตุการณ์สื่อสารกับฉากที่นกั แสดงตลกแสดงเป็ นตัวตาม ไม่วา่ เหตุการณ์สื่อสารการแสดงนันจะมี
้
เนื ้อหาการสื่อสารเรื่องใดก็ตาม เพราะเมื่อนักแสดงตลกแสดงเป็ นนักแสดงหลัก เหตุการณ์สื่อสาร
ฉากนัน้ จะเปลี่ยนเป็ นเหตุการณ์สื่อสารฉากตลกทันที
สุรพล วิรุฬห์รักษ์ กล่าวถึงสาเหตุที่ลิเกต้ องมีการแสดงตลกว่า การแสดงฉากตลก
เป็ นฉากสําคัญที่ผ้ ชู มชื่นชอบ8 ลิเกจึงต้ องมีการแสดงตลกเพื่อให้ ผ้ ชู มพอใจ เพราะลิเกเป็ นการแสดง
เพื่อเลี ้ยงชีพ เมื่อผู้ชมชอบอย่างไรก็แสดงอย่างนัน้ 9 นอกจากนักแสดงตลกจะแสดงตลกเพื่อให้ ผ้ ชู ม
รู้สกึ ตลกขบขันแล้ ว บางครัง้ ยังเป็ นการแสดงขันเวลาด้
้
วย เพื่อให้ นกั แสดงคนอื่นๆ ไปรับรางวัลจาก
ผู้ชม หรือมีเวลาสําหรับเปลี่ยนชุดแสดงเพิ่มขึ ้นด้ วย เหตุการณ์สื่อสารฉากตลกจึงเป็ นเหตุการณ์
สื่อสารที่สามารถเกิดขึ ้นได้ ตลอดการแสดงลิเก โดยอาจเกิดเป็ นเหตุการณ์สื่อสารการแสดงฉาก
หนึ่ง หรือเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดแทรกในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงฉากอื่นๆ ก็ได้ ดังนัน้ จึงกล่าวได้
ว่า หากมีการเปลี่ยนให้ นักแสดงตลกทํ าหน้ าที่ เป็ นนักแสดงหลัก ของฉาก ก็จ ะถือว่าเหตุก ารณ์
สือ่ สารนันเป็
้ นคนละเหตุการณ์สื่อสารกับเหตุการณ์สื่อสารที่นกั แสดงตลกแสดงเป็ นตัวตาม
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เมื่ อ จํ า แนกเหตุก ารณ์ สื่ อ สารในสถานการณ์ สื่ อ สารการแสดงลิ เ กโดยใช้ เกณฑ์
วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ คํากล่าวประกาศ เนื ้อหาของเหตุการณ์ และบทบาทของนักแสดงตลก
8

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ , “ลิเก,” ใน ลิเก มหรสพกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: สํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, 2549), 36.
9
เรื่องเดียวกัน, 28.
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แล้ ว ลําดับถัดไปผู้วิจยั จะเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกว่าประกอบด้ วย
เหตุก ารณ์สื่อสารใดบ้ าง และมีการเรี ย งลําดับ อย่างไรในหัวข้ อ “เหตุการณ์ สื่อสารที่ปรากฏใน
สถานการณ์สื่อสาร” และ “โครงสร้ างของสถานการณ์สื่อสาร” ตามลําดับ ดังนี ้
2.2.1 เหตุการณ์ ส่ ือสารที่ปรากฏในสถานการณ์ ส่ ือสาร
จากการวิเ คราะห์ข้อมูลสถานการณ์ สื่อสารการแสดงลิเกคณะทวีป -ชัย ณรงค์ วงศ์
เทวัญ ผู้วิจยั แบ่งเหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารนีอ้ อกเป็ น 9 เหตุการณ์ ตามเกณฑ์ที่ได้
กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น คือ วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ คํากล่าวประกาศ เนือ้ หาของเหตุการณ์ และ
บทบาทของนักแสดงตลก โดยผู้วิจยั จะนําเสนอเหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารแต่
ละเหตุการณ์ดงั ตาราง
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ตารางที่ 1 แสดงเหตุการณ์สื่อสารทีป่ รากฏในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ

เหตุการณ์
สื่อสาร

เกณฑ์ ท่ ีใช้ จาํ แนกเหตุการณ์ ส่ ือสาร
คํากล่ าว
เนือ้ หา
บทบาทของ
วัตถุประสงค์
ประกาศ
ของเหตุการณ์ นักแสดงตลก
ของเหตุการณ์
(โดยสรุป)

เ พื่ อ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ช ม ต่ อ ไ ป พ บ กั บ
1. การโหมโรงลิเก ทราบว่ า การแสดง ก า ร แ ส ด ง ลิ เ ก
ลิเกกําลังจะเริ่มขึ ้น ครับ
2. การออกแขก

3. ฉากลงโรง

-

ชื่ อ คณะลิ เ ก ชื่ อ วง
เ พื่ อ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ช ม ลิเกคณะทวีป-ชัย
ดนตรี ปี่ พาทย์ ชื่ อ
ทราบว่ า การแสดง ณรงค์ วงศ์ เทวัญ
เรื่องที่จะแสดง และ
ลิเกเริ่มขึ ้นแล้ ว
แสดงแล้ วจ้ า
ขอบคุณเจ้ าภาพ
เ พื่ อ ใ ห้ นั ก แ ส ด ง ฉากต่ อ ไปพบกับ ชื่ อ นั ก แสดง และ
ทั ก ทายผู้ ชม และ (ชื่อนักแสดง) ใน บทบาทที่ ต นแสดง
แนะนําบทบาทที่ตน บทบาทของ (ชื่ อ รวมถึงเรื่ องราวตาม
ท้ องเรื่องที่แสดง
แสดงให้ ผ้ ชู มทราบ ตัวละคร)

-

-

-
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
เหตุการณ์
สื่อสาร

4. ฉากกล่าว

5. ฉากรบ
6. ฉากทะเลาะ
7. ฉากเกี ้ยว

8. ฉากตลก

9. ฉากลาโรง

เกณฑ์ ท่ ีใช้ จาํ แนกเหตุการณ์ ส่ ือสาร
คํากล่ าว
เนือ้ หา
บทบาทของ
วัตถุประสงค์
ประกาศ
ของเหตุการณ์ นักแสดงตลก
ของเหตุการณ์
(โดยสรุป)
เรื่ อ งราวตามท้ อง
เรื่ อ งที่ แ สดง เรื่ อ ง
ของนั ก แสดง หรื อ
เรื่องทัว่ ไป
การต่อสู้ หรื อรบกัน
ตามบท
ก า ร ด่ า ท อ ห รื อ
เพื่ อ ดํ าเนิ น เรื่ อ งให้
ทะเลาะกันตามบท
ผู้ชมชม
การเกี ย้ วพาราสีกัน
ตามบท
เรื่ อ งราวตามท้ อง
เรื่ อ งที่ แ สดง เรื่ อ ง นักแสดงตลกเป็ น
ของนั ก แสดง หรื อ นักแสดงหลัก
เรื่องทัว่ ไป
ขอยุติเวลาทําการ คําอําลา คําอวยพร
เ พื่ อ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ช ม
แสดงไว้ เพียงแค่นี ้ คํ า ข อ บ คุ ณ แ ละ
ทราบว่ า การแสดง
หรื อ หมดเ วลา กําหนดการแสดงใน
ลิเกจบลงแล้ ว
แล้ ว
ครั ้งต่อไป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

เหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏในตารางข้ างต้ นทัง้ 9 เหตุการณ์ มีรายละเอียดดังนี ้
1. เหตุการณ์ ส่ ือสารการโหมโรงลิเก
เหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงลิเก เป็ นเหตุการณ์สื่อสารลําดับแรกในสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู ม และผู้ที่
อยู่ในบริเวณใกล้ เคียงทราบว่าการแสดงลิเกกําลังจะเริ่ มขึ ้นแล้ ว และยังใช้ เพื่อบอกหรื อ เตือนให้
นักแสดงที่อยู่ด้านหลังเวทีให้ ร้ ูวา่ จะต้ องออกมาแสดงแล้ วด้ วย
เหตุก ารณ์ สื่อสารการโหมโรงลิเ กนัน้ เป็ นเหตุก ารณ์ สื่อสารที่ ท างคณะลิเ กให้
วงดนตรีปี่พาทย์บรรเลงเพลงโหมโรงก่อนที่จะเริ่มการแสดงลิเก เพลงที่ใช้ บรรเลงมีเพลงเดียว คือ

34
“เพลงวา” สาเหตุที่บรรเลงเฉพาะเพลงวานัน้ เนื่ องจากว่า ก่อนที่ จะเริ่ มการแสดงอื่น ๆ บนเวที
นักดนตรีได้ บรรเลงเพลงโหมโรงตามขนบการแสดงของไทยไปแล้ ว ได้ แก่ เพลงสาธุการ เพลงตระ
โหมโรง เพลงรัวสามลา เพลงกลม เพลงเข้ าม่าน ฯลฯ แต่ยังไม่ได้ บรรเลงเพลงวา เพราะเพลงวา
เป็ นเพลงที่ใ ช้ สําหรับ บรรเลงก่อนการแสดงลิเ กเท่านัน้ เมื่อการแสดงลิเกเป็ นการแสดงที่อยู่ใ น
ลําดับสุดท้ าย ดังนันก่
้ อนที่จะเริ่มต้ นแสดงลิเกจึงต้ องมีการโหมโรงใหม่อีกครัง้ โดยบรรเลงเฉพาะ
เพลงวาเท่านัน้ นักดนตรีเรียกการบรรเลงนี ้ว่า “การลงวา” เพราะมักจะบรรเลงเฉพาะท่อนหางเพลง
หรือท่อนลงก่อนจบเพลงเท่านัน้ เพื่อรักษาขนบ และช่วยประหยัดเวลา คณะลิเกจะได้ เริ่มการแสดง
ไม่ดกึ จนเกินไป10 โดยเหตุการณ์นี ้เริ่มต้ นขึ ้นเมื่อสุธิราช วงศ์เทวัญประกาศให้ ผ้ ชู มทราบว่า “ต่อไป
พบกับการแสดงลิ เกครับ” และจะสิ ้นสุดเหตุการณ์สื่อสารเมื่อนักดนตรีบรรเลงเพลงวาจบลง
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ภาพที่ 1 แสดงภาพเหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงลิเก
2. เหตุการณ์ ส่ ือสารการออกแขก
เหตุการณ์สื่อสารการออกแขก เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่เกิดขึ ้นเป็ นลําดับที่สองต่อ
จากเหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงลิเก มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู มทราบว่า การแสดงลิเก
ได้ เริ่มขึ ้นแล้ ว และยังเป็ นแนะนําคณะลิเก ตลอดจนทีมงาน รวมทังบอกรายละเอี
้
ยดต่างๆ เกี่ยวกับ
การแสดงให้ ผ้ ชู มทราบด้ วย

10

สัมภาษณ์ ฤทธิชยั ชูมก, นักดนตรี (ตะโพน กลองทัด), 19 ธันวาคม 2552.
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เหตุการณ์สื่อสารการออกแขก เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่โฆษกของคณะ คือ มรกต
วงศ์เ ทวัญ ประกาศแนะนําคณะลิเกโดยการบอกชื่ อคณะลิเก ชื่อวงดนตรี ปี่พาทย์ ชื่ อเรื่ องที่จ ะ
แสดง และโอกาสงาน รวมทัง้ กล่าวขอบคุณเจ้ าภาพ เมื่อประกาศจบก็ร่วมกับนักแสดงอีก 2 คน
คือ ดาวเดี่ยว วงศ์เทวัญ และศรีสมบัติ รุ่งเรือง ร้ องเพลงออกแขกตามธรรมเนียม
จากการสัมภาษณ์ พ บว่า เพลงออกแขกที่ คณะลิเ กนํ ามาใช้ ร้องมี 2 เพลง คือ
เพลงมอเตอร์ไซค์ และสร้ อยเพลงในเพลงรักเมืองไทย โดยจะเลือกร้ องสลับกันเพื่อไม่ให้ ผ้ ทู ี่ติดตาม
ชมการแสดงลิเกของคณะอย่างสมํ่าเสมอรู้สกึ เบื่อ หรือจับทางการแสดงได้ วิชาญ รุ่งเรื องกล่าวถึง
สาเหตุที่ใช้ เพลง 2 เพลงนี ้เป็ นเพลงออกแขกประจําคณะว่า เพราะทัง้ 2 เพลง เป็ นเพลงที่มีทํานอง
และจังหวะสนุกสนานเร้ าใจ เพลงมอเตอร์ไซค์มีเนื ้อหากล่าวถึงวิถีชีวิตทั่วไป และคติในการแสดง
ของคณะลิเก รวมถึงบอกภูมิลําเนาของหัวหน้ าคณะ ส่วนเพลงรักเมืองไทยนัน้ นอกจากจะเป็ น
เพลงปลุกใจให้ คนไทยรักชาติบ้านเมืองแล้ ว ยังเป็ นเพลงที่ร้องเพื่อสดุดีขนุ สรรค์ วีรบุรุษของชาว
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทที่ไปร่วมรบกับชาวบ้ านบางระจันในศึกบางระจัน การร้ องเพลงรัก
เมืองไทยจึงเป็ นการแสดงให้ ผ้ ชู มเห็นถึง ความภูมิใจของคณะลิเกที่ได้ เกิดเป็ นคนไทย เป็ นชาว
อําเภอสรรคบุรี และเป็ นลูกหลานของขุนสรรค์ด้วย11
เพลงออกแขกของคณะทัง้ 2 เพลง มีคําร้ องดังต่อไปนี ้
เพลงมอเตอร์ไซค์
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“มอเตอร์ ไซค์ ไปไหนก็ มอเตอร์ ไซค์ มอเตอร์ ไซค์ ไปไหนก็ มอเตอร์ ไซค์ คนสรรค์ บุรี
หน้าทีท่ กุ คนจงทํา มาเล่นร้องรํ า ร้องรํ าต้องทําให้ดี คนสรรค์บุรีหน้าที ่ทุกคนจงทํ า มาเล่นร้ อง
รํ า ร้องรํ าต้องทําให้ดี ทวีป วงศ์เทวัญ ลิ เกเมืองสรรค์บุรี”

เพลงรักเมืองไทย
“รักเมื องไทย ชูชาติ ไทยให้รุ่ งเรื อง สมเป็ นเมื องของไทย เราชาวไทยเกิ ดเป็ นไทย
ตายเพือ่ ไทย เราชาวไทยเกิ ดเป็ นไทย ตายเพือ่ ไทย ไม่เคยอ่อนน้อม เราไม่ยอมแพ้ใคร ศัตรู ใจ
กล้า มาแต่ถิ่นใด มาข่มเหงไทยแล้วจะได้เห็นดี ฮือ ฮือ ฮือ เชิ ญชมลิ เกเมืองสรรค์บุรี”

เมื่อร้ องเพลงออกแขกจบ โฆษกก็จะพูดออกตัว หรือกล่าวอวยพรเจ้ าภาพอีกครัง้
การแสดงในเหตุการณ์สื่อสารนี ้นักแสดงจะพูดและร้ องอยู่เฉพาะด้ านหลังเวทีเท่านัน้ การออกแขก
ของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ จึงมีลกั ษณะเป็ น “การออกแขกหลังโรง” ในระหว่างที่โฆษก
และนักแสดงอีก 2 คน พูดหรือร้ องเพลงนัน้ นักดนตรี วงปี่ พาทย์จะบรรเลงเพลง “แขกอาวัส” หรื อ
11

สัมภาษณ์ วิชาญ รุ่งเรือง, นักแสดงลิเก, 19 ธันวาคม 2552.
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เพลงหางเพลงอื่น ๆ ที่เ ป็ นทํ านองเพลงแขกประกอบตลอดทัง้ เหตุก ารณ์ สื่อสารตามขนบของ
การแสดงลิเกด้ วย โดยเหตุการณ์นี เ้ ริ่ มต้ นขึ ้นเมื่อนักแสดงที่ทํ าหน้ าที่เป็ นโฆษกของคณะกล่าว
ประกาศแนะนําคณะลิเกให้ ผ้ ชู มทราบ และจะสิ ้นสุดเหตุการณ์ สื่อสารเมื่อโฆษก และนักแสดง
ทังหมดที
้
่อยู่ด้านหลังเวทีร่วมโห่ร้องเอาชัย 3 ครัง้ พร้ อมกันเพื่อเริ่มการแสดง
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ภาพที่ 2 แสดงภาพเหตุการณ์สื่อสารการออกแขก
3. เหตุการณ์ ส่ ือสารฉากลงโรง
การลงโรง คื อ การออกตัวครัง้ แรกของนัก แสดงแต่ล ะคน 12 ดังนัน้ เหตุก ารณ์
สื่อสารฉากลงโรงจึงนับเป็ นเหตุการณ์สื่อสารแรกที่ผ้ ชู มจะได้ ชมการแสดงลิเกของนักแสดงบนเวที
เหตุการณ์สื่อสารนี ้มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อให้ นกั แสดงได้ ทกั ทายผู้ชม และแนะนําตัว หรือแนะนํา
บทบาทที่ตนแสดงให้ ผ้ ชู มทราบ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เหตุการณ์สื่อสารนี ้สามารถเกิดขึ ้นซํ ้าได้ หลายครัง้
เพราะเป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่เ ปรี ยบเสมือนการแนะนําตัวของนักแสดง ดังนัน้ จํานวนครัง้ ที่เกิ ด
เหตุการณ์สื่อสารนี ้จึงมักเท่ากับจํานวนฝ่ ายของนักแสดงที่ต้องออกมาแสดงตามบทบาทของเรื่ อง
จากการสังเกตพบว่า การแสดงแต่ละครัง้ จะมีจํานวนฝ่ ายของนักแสดงอย่างน้ อย 6 ฝ่ าย เรี ย ง
ตามลําดับการออกแสดงดังนี ค้ ือ 1.ฝ่ ายตัวโกง 2.ฝ่ ายพ่อแม่ของพระเอก หรื อนางเอก 3.ฝ่ าย
12

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ , ลิเก, 121.
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พระเอก 4.ฝ่ ายนางเอก 5.ฝ่ ายนางเอกประจําคณะ และ 6.ฝ่ ายพระเอกประจําคณะ หากมีการสลับ
สับเปลี่ยนตัวนักแสดงในบทเดียวกัน นักแสดงที่เพิ่งออกมาแสดงเป็ นครัง้ แรกก็จะต้ องแนะนําตัว
ใหม่ และถือว่าการแสดงในฉากนันเป็
้ นเหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรงด้ วย
ผู้วิจยั พบว่า การแสดงในเหตุการณ์สื่อสารฉากนี ้มีความแตกต่างจากการแสดงใน
เหตุการณ์สื่อสารฉากอื่นๆ ตรงที่ นักแสดงจะออกมาแสดงพร้ อมกันเป็ นฝ่ าย หรือพวกตามบทบาท
ที่ได้ รับเสมอ เช่น เหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรงของฝ่ ายพระเอก นอกจากจะมีนักแสดงที่รับบทเป็ น
พระเอกออกมาแสดงแล้ ว ยังมีนกั แสดงที่มีบทเกี่ยวข้ องตามออกมาด้ วย คือ ตัวตลกตามพระเอก
ซึ่งจะมีจํานวน 1 คน หรื อ 2 คนก็ได้ เป็ นต้ น หรื อเหตุก ารณ์ สื่อสารฉากลงโรงของฝ่ ายตัวโกง
นัก แสดงที่ รับ บทเป็ นตัวโกงและนัก แสดงที่ เ กี่ ย วข้ องก็จ ะออกมาแนะนํ าตัวพร้ อมกัน ทัง้ หมด
ตัวอย่างเช่น เหตุก ารณ์ สื่อสารฉากลงโรงของฝ่ ายตัวโกงในเรื่ อง รอยรัก รอยร้ าว มีนักแสดงที่
ออกมาแสดงในเหตุการณ์สื่อสารฉากนี ้พร้ อมกันจํานวน 5 คน ได้ แก่ เจ้ าเมืองหงสา โอรสเพชรนิล
โอรสเพชรศิลป์ ตัวร้ ายเด็ก และตัวตลกตามตัวโกง ซึ่งแสดงบทเป็ นตัวโกงทุกคน ส่วนการแสดง
ฉากอื่นๆ นัน้ นักแสดงของฝ่ ายนีจ้ ะออกมาแสดงพร้ อมกันทัง้ หมดหรื อไม่ก็ได้ ขึ ้นอยู่กับบทตาม
ท้ องเรื่ อง หรื อความพร้ อมของนักแสดงแต่ละคน โดยนักแสดงที่ จะออกมาแสดง ในเหตุก ารณ์
สื่อสารฉากลงโรงเป็ นฝ่ ายแรกเสมอมัก จะเป็ นฝ่ ายนักแสดงที่รับบทตัวโกง ทัง้ นี เ้ พื่อให้ เรื่ องราว
ดําเนิน ไปได้ เร็ ว เร้ าใจผู้ช ม และเพื่ อให้ พระเอกของคณะคือ สุธิราช วงศ์เ ทวัญ มีเ วลาสําหรับ
เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวด้ วย เนื่องจากสุธิราช วงศ์เทวัญเป็ นผู้แสดงคอนเสิร์ต (ร้ องเพลง) เป็ นลําดับ
สุดท้ ายในสถานการณ์ สื่อสารการแสดงคอนเสิร์ต หลังจากนัก แสดงฝ่ ายที่รับบทตัวโกงออกมา
แสดงแล้ วนัน้ นักแสดงที่รับบทฝ่ ายอื่นๆ ก็จะทยอยกันออกมาแสดงฉากลงโรงตามบทของเรื่ อง
โดยที่สธุ ิราช วงศ์เทวัญพระเอกของคณะ และตัวตลกตามพระเอกนันจะออกมาแสดงในเหตุ
้
การณ์
สื่อสารฉากลงโรงเป็ นลําดับสุดท้ ายเสมอ
แม้ เหตุการณ์สื่อสารนี น้ ักแสดงจะออกมาแสดงพร้ อมกันเป็ นฝ่ าย แต่การแสดง
ของนักแสดงแต่ละคนนันจะมี
้
ลกั ษณะที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะการเข้ าและการออกเวที กล่าวคือ
หากเป็ นนักแสดงที่ได้ รับบทบาทสําคัญ ได้ แก่ นักแสดงที่รับบทเป็ นพระเอก นางเอก ตัวโกง หรื อ
ตัวเด็กจะใช้ วิธีรําออกมาจนถึงกลางเวที แล้ วจึงร้ องแนะนําตัว หรือกล่าวทักทายผู้ชม และสนทนา
กับนักแสดงหรือผู้ชมตามบทในท้ องเรื่อง หลังจากนันก็
้ ร้องส่งและรํากลับเข้ าเวที ส่วนนักแสดงที่รบั
บทอื่นๆ ได้ แก่ ตัวตลก หรือผู้ติดตามนัน้ จะใช้ วิธีเดินออกมาเฉยๆ แล้ วไหว้ ทักทายผู้ชม หลังจาก
นันเดิ
้ นมากลางเวทีเพื่อร่วมแสดงหรือสนทนากับนักแสดงคนอื่นๆ ตามบทในท้ องเรื่อง เมื่อจบบทก็
เดินกลับเข้ าหลังเวทีโดยไม่มีการรํา หรือร้ องแบบเดียวกับนักแสดงที่ได้ รับบทบาทสําคัญ ยกเว้ นจะ
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ร้ อง หรื อรํ าเพื่ อให้ ผ้ ชู มเกิ ดความตลกขบขัน โดยไม่เน้ นความสวยงามเป็ นหลัก และระหว่างที่
นักแสดงรํ า ร้ อง หรื อ สนทนากันอยู่นัน้ นักดนตรี วงปี่ พาทย์ จะบรรเลงเพลงที่ เข้ ากับเนือ้ หาของ
เหตุก ารณ์ มัก นิ ย มใช้ เ พลงเสมอ เพลงเชิด หรื อเพลงพม่าทุงเล และหางเพลงของเพลงต่างๆ
ประกอบการแสดงตลอดทังเหตุ
้ การณ์สื่อสารด้ วย
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ภาพที่ 3 แสดงภาพเหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง
เหตุการณ์สื่อสารนี ้เริ่มต้ นขึ ้นเมื่อนักแสดงเดินออกมาจากข้ างหลังเวทีหลังจากที่
โฆษกประกาศแนะนํานักแสดง และจะสิ ้นสุดเหตุการณ์เ มื่อนักแสดงเดินกลับเข้ าหลังเวที ส่วน
ใหญ่แล้ วนักแสดงมักจะเดินออกมาจากหลังเวทีทางด้ านซ้ ายมือของผู้ชม และเดินกลับเข้ าหลังเวที
ทางขวามือของผู้ชม
4. เหตุการณ์ ส่ ือสารฉากกล่ าว
เหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าว เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่มีวตั ถุประสงค์สําคัญคือ เพื่อ
ดํา เนิ น เนื อ้ เรื่ องที่ มีเ นื อ้ หากล่าวถึ งการบอกเล่า เรื่ อ งราว แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น สนทนา
ปรึกษาหารือ หรือวางแผนเพื่อทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกันระหว่างนักแสดงกับนักแสดง หรื อนักแสดง
กับผู้ชม ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องราวตามเรื่องที่แสดง เรื่องส่วนตัว หรือเรื่องทัว่ ไป ระหว่างที่นกั แสดงกําลัง
แสดงอยู่นนั ้ นักดนตรีวงปี่ พาทย์ก็จะบรรเลงเพลงรับร้ องต่างๆ ที่เข้ ากับเนือ้ หาของเหตุการณ์ เช่น
เพลงเถา หรือเพลงเบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น ประกอบการแสดงตลอดทังเหตุ
้ การณ์สื่อสารด้ วย
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ภาพที่ 4 แสดงภาพเหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าว
เหตุการณ์สื่อสารนี ้เริ่มต้ นขึ ้นเมื่อนักแสดงออกมาแสดงบนเวที โดยใช้ การรํ า ร้ อง
สนทนาโต้ ตอบระหว่างนักแสดงด้ วยกันเอง หรื อพูดกับผู้ชมโดยตรง และจะสิ ้นสุดเหตุการณ์เมื่อ
เนื ้อหาที่นกั แสดงใช้ กล่าว หรือสนทนานันมี
้ การเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อนักแสดงเดินกลับเข้ าไปหลัง
เวที โดยเหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าวนัน้ สามารถเกิดขึ ้นซํา้ ได้ หลายครัง้ ขึ ้นอยู่กับบทของเรื่ องที่
นํามาใช้ แสดงในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกครัง้ นันๆ
้
5. เหตุการณ์ ส่ ือสารฉากรบ
เหตุการณ์สื่อสารฉากรบ เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อดําเนิน
เนื อ้ เรื่ อ งที่ มี เ นื อ้ หากล่า วถึ ง ความบาดหมาง ขัด แย้ ง จนนํ า ไปสู่ก ารต่อ สู้โ ดยการใช้ อาวุธ
ประกอบการแสดงการรบ เช่น มีด ดาบ หรื อทวน เป็ นต้ น เพื่อตัดสินแพ้ ชนะ ระหว่างที่นักแสดง
กําลังแสดงอยู่นัน้ นักดนตรี วงปี่ พาทย์ ก็จ ะบรรเลงเพลงต่างๆ ที่ มีทํ านองฮึกเหิ มเพื่อให้ เ ข้ ากับ
เนื ้อหาของเหตุการณ์ประกอบการแสดงตลอดทังเหตุ
้ การณ์สื่อสารด้ วย
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ภาพที่ 5 แสดงภาพเหตุการณ์สื่อสารฉากรบ

เหตุการณ์สื่อสารนี ้เริ่มต้ นขึ ้นเมื่อนักแสดงที่รับบทเป็ นศัตรูกัน หรื อไม่ถูกกัน เช่น
พระเอกกับตัวโกง หรือนางเอกกับนางอิจฉา ออกมาแสดงบนเวทีโดยใช้ การรํา ร้ อง สนทนาโต้ ตอบ
ระหว่างนักแสดงด้ วยกันเอง หรื อพูดกับผู้ชมโดยตรง และจะสิ ้นสุดเหตุการณ์เมื่อการต่อสู้ยุติลง
โดยการรบนี ้อาจรู้ผลแพ้ ชนะ หรือไม่ร้ ูผลเพราะคูต่ อ่ สู้ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดหนีไปก็ได้ เหตุการณ์สื่อสารนี ้
สามารถเกิดขึ ้นซํ ้าได้ หลายครัง้ เช่นเดียวกับเหตุการณ์สื่อสารการแสดงในฉากอื่นๆ ทัง้ นี ้ ขึ ้นอยู่กับ
เรื่องที่นํามาใช้ แสดง
6. เหตุการณ์ ส่ ือสารฉากทะเลาะ
เหตุการณ์สื่อสารฉากทะเลาะ เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อ
ดําเนินเนื ้อเรื่องที่มีเนือ้ หากล่าวถึงความขัดแย้ งระหว่างนักแสดง 2 ฝ่ าย โดยนักแสดงมักจะยั่วยุ
เสีย ดสี โต้ เ ถี ย ง หรื อด่าทอกัน เพื่ อให้ ฝ่ายตรงข้ ามโกรธ หรื อยอมแพ้ ไป ส่วนใหญ่ แล้ วจะไม่มี
การยอมแพ้ เพราะนักแสดงมัก จะแสดงการทะเลาะไปเรื่ อยๆ จนถึงขัน้ ลงมือทําร้ ายกัน โดยใช้
การแสดงท่าตบ ต่อย หรือตีประกอบ แต่จะไม่นําอาวุธมาใช้ ในการต่อสู้เหมือนเหตุการณ์สื่อสาร
ฉากรบ ส่วนใหญ่นกั แสดงหลักของเหตุการณ์สื่อสารนี ้มักเป็ นนักแสดงผู้หญิ งมากกว่าจะเป็ นฉาก
การแสดงของนัก แสดงผู้ห ญิ งกับนั ก แสดงผู้ชาย หรื อนัก แสดงผู้ชายกับ นัก แสดงผู้ชาย โดยใน
ระหว่างที่นกั แสดงกําลังแสดงอยู่นนั ้ นักดนตรีวงปี่ พาทย์ก็จะบรรเลงเพลงต่างๆ ที่มีทํานองฮึกเหิม
เพื่อให้ เข้ ากับเนื ้อหาของเหตุการณ์ประกอบการแสดงตลอดทังเหตุ
้ การณ์สื่อสารด้ วย
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ภาพที่ 6 แสดงภาพเหตุการณ์สื่อสารฉากทะเลาะ

เหตุการณ์ สื่อสารนี เ้ ริ่ มต้ นขึ ้นเมื่อนักแสดงที่ รับ บทไม่ถูกกัน หรื อผิดใจกัน เช่น
นางเอก และนางอิจฉามาพบกันแล้ วออกมาแสดงบนเวทีโดยใช้ การรํา ร้ อง หรือสนทนาโต้ ตอบกัน
และเหตุการณ์สื่อสารนี ้จะสิ ้นสุดลงเมื่อฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดพอใจแล้ วเลิกราไปเอง หรื อมีนักแสดงคน
อื่นที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาห้ ามปราม เหตุการณ์สื่อสารนีส้ ามารถเกิดขึ ้นซํา้ ได้ หลายครัง้ เช่นเดียวกับ
เหตุการณ์สื่อสารการแสดงในฉากอื่นๆ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เรื่องที่นํามาใช้ แสดง
7. เหตุการณ์ ส่ ือสารฉากเกีย้ ว
เหตุการณ์สื่อสารฉากเกี ้ยว เป็ นเหตุการณ์สื่อสารการที่มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อ
ดําเนินเนื ้อเรื่องที่มีเนื ้อหากล่าวถึงการเกี ้ยวพาราสี หรือการขอความรัก และคํามัน่ สัญญาระหว่าง
กันของนักแสดงที่รับบทพระเอก และนางเอก นอกจากนี ้ยังมีฉากเกีย้ วระหว่างตัวโกง กับนางเอก
หรือนางอิจฉา กับพระเอกด้ วย แต่ฉากเกี ้ยวของตัวโกง และนางอิจฉามักจะไม่ประสบความสําเร็จ
และต้ องพบกับความผิดหวังเสมอ โดยเหตุการณ์สื่อสารนีม้ กั จะเกิดขึ ้นในฉากแรกที่นักแสดงทัง้
สองฝ่ ายคือพระเอกกับนางเอก ตัวโกงกับนางเอก หรื อพระเอกกับนางอิจฉาพบกัน ระหว่างที่
นักแสดงกําลังแสดงอยู่นนั ้ นักดนตรีวงปี่ พาทย์ก็จะบรรเลงเพลงประกอบด้ วย จากการสัมภาษณ์
นักดนตรี พบว่าเพลงที่นิยมนํามาใช้ บรรเลงคือ สร้ อยเพลง หรื อหางเพลงของเพลงไทยเดิม หรื อ
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เพลงลูกทุ่งที่เป็ นที่นิยมเช่น เพลงลาวดวงเดือน ยอยศพระลอ เทพธิดาผ้ าซิ่น นํ ้าตาลาไทร หรื อคน
จนๆ เป็ นต้ น13
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ภาพที่ 7 แสดงภาพเหตุการณ์สื่อสารฉากเกี ้ยว
เหตุก ารณ์สื่อสารนี เ้ ริ่ มต้ น ขึ ้นเมื่อนักแสดงที่รับบทต้ องเกีย้ วพาราสีกันออกมา
แสดงร่วมกันบนเวทีโดยใช้ การรํา ร้ อง หรือสนทนาโต้ ตอบกัน และจะสิ ้นสุดเหตุการณ์เมื่อการเกี ้ยว
พาราสีจบลง หรือเนื ้อหาของเหตุการณ์เปลี่ยนไป เหตุการณ์สื่อสารนี ส้ ามารถเกิดขึ ้นซํา้ ได้ หลาย
ครัง้ เช่นเดียวกับเหตุการณ์สื่อสารการแสดงในฉากอื่นๆ ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับเรื่ องที่นํามาใช้ แสดง และ
จํานวนคูข่ องนักแสดงที่รับบทเป็ นพระเอก และนางเอกของเรื่องด้ วย
8. เหตุการณ์ ส่ ือสารฉากตลก
เหตุการณ์สื่อสารฉากตลก เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อแสดง
เรื่องที่มีเนื ้อหาตลกขบขัน โดยมีผ้ รู ่วมเหตุการณ์ คือนักแสดงตลก ทําหน้ าที่เป็ นนักแสดงหลักของ
ฉาก ผู้วิจยั พบว่า นักแสดงตลกมักจะใช้ วิธีสื่อสาร หรือเล่าเรื่ องต่างให้ ผ้ ชู มฟั งด้ วยการพูดกับผู้ชม
ในฐานะที่ตนเป็ นนักแสดงลิเก ไม่ใช่พูดในฐานะที่เป็ นนักแสดงตามท้ องเรื่ อง เพื่อทําให้ ผ้ ชู มเกิด
ความรู้ สึกตลก ขบขัน และยังเป็ นวิธีการสร้ างความสนิทสนม และเป็ นกันเองกับผู้ชมด้ วย โดย
เนื ้อหาที่นักแสดงใช้ กล่าวถึงในเหตุการณ์สื่อสารฉากนีม้ กั เป็ นเรื่ องทั่วไปที่ผ้ ชู ม หรื อชาวบ้ านให้
13

สัมภาษณ์ สําราญ ขําประสาท, นักดนตรี (ระนาดเอก), 19 ธันวาคม 2552.
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ความสนใจ และรู้ จักคุ้น เคยเป็ นอย่างดี เช่น เรื่ องการเล่นพนัน การเล่น หวย เรื่ องส่วนตัวของ
นักแสดงคนอื่นๆ ในคณะลิเก เรื่ องข่าวในสังคม เป็ นต้ น หรื อกล่าวถึงเรื่ องที่คนทั่วไปไม่กล้ าพูด
หรือไม่พดู กันในชีวิตประจําวัน เช่น เรื่องเพศ เรื่องปั ญหาความขัดแย้ งทางการเมือง หรือพูดถึงเรื่อง
ของคนที่เสียชีวิตไปแล้ วในเชิงล้ อเล่น ล้ อเลียน เป็ นต้ น ระหว่างที่นักแสดงตลกแสดงอยู่นนั ้ นัก
ดนตรี วงปี่ พาทย์ก็จ ะบรรเลงเพลง หรื อให้ เ สียงประกอบจัง หวะที่ เข้ ากับเนื อ้ หา หรื อมุกตลกที่
นักแสดงนํามาใช้ แสดงตลอดทังเหตุ
้ การณ์สื่อสารด้ วย
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ภาพที่ 8 ภาพแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากตลก
เหตุการณ์สื่อสารนี ้เริ่มต้ นขึ ้นเมื่อนักแสดงตลกทําหน้ าที่เป็ นนักแสดงหลัก และจะ
สิ ้นสุดเหตุการณ์สื่อสารเมื่อนักแสดงตลกยุติบทบาทในการเป็ นนักแสดงหลักของตนลง เหตุการณ์
สื่อสารนี ้สามารถเกิดขึ ้นซํ ้าได้ หลายครัง้ และสามารถแทรกอยู่ในเหตุก ารณ์สื่อสารการแสดงฉาก
อื่นๆ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั จํานวนครัง้ ที่นกั แสดงตลกแสดงทําหน้ าที่เป็ นนักแสดงหลักของฉาก

9. เหตุการณ์ ส่ ือสารฉากลาโรง
เหตุการณ์สื่อสารฉากลาโรง เป็ นเหตุการณ์สื่อสารลําดับสุดท้ ายในสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ มีวตั ถุประสงค์สําคัญเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู ม และผู้ที่
อยู่ใ นบริ เ วณใกล้ เ คีย งทราบว่าการแสดงลิเกจบลงแล้ ว เหตุก ารณ์ นี ม้ ีเนื อ้ หากล่าวถึง การจบ
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การแสดง การอําลา ขอบคุณ รวมทังอวยพรผู
้
้ ชมที่มาชมการแสดง ฉากลาโรงอาจเกิดขึ ้นเมื่อแสดง
ลิเกจบเรื่อง หรือเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้ องปิ ดการแสดงแล้ ว เนื่องจากครบกําหนดตามเวลาที่ได้ ตกลง
ไว้ กับ เจ้ าภาพ หรื อเห็นว่าดึก มากเกิ น ไปแล้ ว โดยโฆษกเป็ นผู้ประกาศจบการแสดง หรื อหาก
การแสดงยังไม่จบเรื่ อง นักแสดงที่แสดงอยู่บนเวทีก็จะประกาศยุติการแสดง ระหว่างที่นักแสดง
กําลังแสดงตอนจบของเรื่อง หรือกําลังจะปิ ดเรื่องนัน้ ทีมงานของคณะลิเกก็จะทยอยเก็บของต่างๆ
บนเวที นักแสดงที่แสดงอยู่บนเวทีก็จะมารวมตัวกันที่กลางเวทีเพื่อให้ ผ้ ชู มถ่ายรูป และร่วมกันร้ อง
เพลงลา โดยมีนกั ดนตรีวงปี่ พาทย์บรรเลงเพลงประกอบการร้ องเพลงของนักแสดง และจะบรรเลง
เพลงลาโรงต่อเนื่องจนกระทัง่ สิ ้นสุดเหตุการณ์ด้วย
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ภาพที่ 9 ภาพแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากลาโรง
เหตุการณ์สื่อสารนี ้เริ่มต้ นขึ ้นเมื่อโฆษก หรื อนักแสดงนําของคณะที่แสดงบนเวที
ในการแสดงฉากสุดท้ าย กล่าวประกาศยุติการแสดงว่า “ขอยุติเวลาทําการแสดงไว้เพียงแค่นี”้ หรือ
“หมดเวลาแล้ว” เป็ นต้ น และเหตุการณ์สื่อสารนี ้จะสิ ้นสุดลงเมื่อนักแสดงที่อยู่บนเวทีเดินกลับเข้ า
ไปหลังเวทีจนครบทุกคน
จากการวิเคราะห์เหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกคณะ
ทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ผู้วิจัยพบว่า สามารถนําเหตุการณ์สื่อสารทัง้ 9 เหตุการณ์ มาจัดกลุ่ม
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โดยใช้ วตั ถุประสงค์หลัก เป็ นเกณฑ์ในการจําแนกเป็ นเหตุการณ์สื่อสารหลักได้ 3 เหตุการณ์ ดัง
ตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 แสดงเหตุการณ์สื่อสารหลักและเหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก
เหตุการณ์ ส่ ือสาร
หลัก
1. เริ่มการแสดง

2. การแสดง

3. ปิ ดการแสดง

เหตุการณ์ ส่ ือสาร
ย่ อย

เพื่ อแ จ้ งใ ห้ ผู้ ช ม
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าง
น
ำ

การโหมโรงลิเก
การออกแขก

ส

วัตถุประสงค์
หลัก

ลิเกเริ่มขึ ้นแล้ ว

ฉากลงโรง ฉากกล่าว
ฉากรบ ฉากทะเลาะ
ฉากเกี ย้ ว และฉาก
ตลก

เพื่อสร้ าง
ความบั น เทิ ง โดย
การแสดงตาม
เนื ้อเรื่องให้ ผ้ ชู มชม

ฉากลาโรง

เพื่ อแ จ้ งใ ห้ ผู้ ช ม
ทราบว่า การแสดง
ลิเกจบลงแล้ ว

ลักษณะสําคัญของ
เหตุการณ์
เป็ นเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สาร
ลําดับแรกที่ คณะลิเกเริ่ ม
มีปฏิสมั พันธ์กับผู้ชมที่มา
รอชมการแสดง
เป็ นเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สาร
ห ลั ก ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ใ น
ส ถ า น ก า ร ณ์ สื่ อ ส า ร
การแสดงลิเก นักแสดง
ของคณะจะออกมาแสดง
การรํ า ร้ อง และสนทนา
โต้ ตอบกันตามบทในเรื่ อง
บนเวทีการแสดง
เป็ นเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สาร
ลํ า ดั บ สุ ด ท้ า ย ข อ ง
การแสดงลิเก และถือเป็ น
จุดสิ ้นสุดของสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลิเก

เหตุการณ์สื่อสารหลักที่ปรากฏในตารางข้ างต้ นทัง้ 3 เหตุการณ์ มีรายละเอียดดังนี ้
1. เหตุการณ์ ส่ ือสารเริ่มการแสดง
เหตุก ารณ์ สื่อสารเริ่ มการแสดง เป็ นเหตุก ารณ์ สื่ อสารที่ เ กิ ดขึน้ เป็ นลําดับแรกของ
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก มีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู มทราบว่าการแสดงลิเกเริ่ มต้ นขึ ้น
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แล้ ว เหตุการณ์นี ้เริ่มขึ ้นเมื่อสุธิราช วงศ์เทวัญกล่าวประกาศว่า “ต่อไปพบกับการแสดงลิ เกครับ ”
หลังจากนันโฆษกจะประกาศให้
้
นักดนตรี วงปี่ พาทย์เริ่ มการโหมโรงลิเก และจะสิ ้นสุดเหตุการณ์
เมื่อโฆษกและนักแสดงอีก 2 คนร้ องเพลงออกแขกจบลง และประกาศเริ่มการแสดงลิเก
เหตุการณ์สื่อสารนี ้ประกอบด้ วยเหตุการณ์สื่อสารย่อย 2 เหตุการณ์ ได้ แก่ 1.เหตุการณ์
สื่อสารการโหมโรงลิเก และ 2.เหตุการณ์สื่อสารการออกแขก จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยพบว่า
ในเหตุการณ์สื่อสารเริ่มการแสดงจะต้ องปรากฏเหตุการณ์สื่อสารย่อยทัง้ 2 เหตุการณ์เสมอ
2. เหตุการณ์ ส่ ือสารการแสดง
เหตุก ารณ์ สื่อ สารการแสดง เป็ นเหตุก ารณ์ สื่อ สารที่ เ กิ ด ขึน้ เป็ นลํ าดับ ที่ 2 ของ
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นหลังจากเหตุการณ์สื่อสารการเริ่ มแสดง
จบลง มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความบันเทิงโดยการแสดงตามเนือ้ เรื่ องให้ ผ้ ชู มชม เหตุการณ์นีเ้ ริ่ ม
ขึ ้นเมื่อโฆษกประกาศเริ่มการแสดงลิเก และจะสิ ้นสุดเหตุการณ์เมื่อมีผ้ ปู ระกาศยุติการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารนี ้ประกอบด้ วยเหตุการณ์สื่อสารย่อย 6 เหตุการณ์ ได้ แก่ 1.เหตุการณ์
สื่อสารฉากลงโรง 2.เหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าว 3.เหตุการณ์สื่อสารฉากรบ 4.เหตุการณ์สื่อสาร
ฉากทะเลาะ 5.เหตุการณ์สื่อสารฉากเกี ้ยว และ 6.เหตุการณ์สื่อสารฉากตลก
ผู้วิจยั พบว่า ในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงลิเกจะต้ องปรากฏเหตุการณ์สื่อสารย่อยทัง้
6 เหตุการณ์ เสมอ และเหตุการณ์สื่อสารทัง้ หมดนีส้ ามารถเกิดซํ า้ หรื อเกิ ดสลับกันได้ ขึ ้นอยู่กับ
เนื ้อหาของเรื่องที่แสดง ระยะเวลาที่ใช้ แสดง หรือจํานวนนักแสดงที่มาแสดง และสภาพแวดล้ อมใน
ขณะที่แสดงด้ วย
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3. เหตุการณ์ ส่ ือสารปิ ดการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดง เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่เกิดขึ ้นเป็ นลําดับสุดท้ ายของ
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นหลังจากเหตุการณ์สื่อสารการแสดงใน
ฉากสุดท้ ายจบลง มีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู มทราบว่า การแสดงลิเกจบลงแล้ ว เหตุการณ์นีเ้ ริ่ ม
ขึ ้นเมื่อโฆษก หรือนักแสดงหัวหน้ าคณะประกาศจบการแสดงหรือกล่าวอําลาผู้ชม เมื่อแสดงจนถึง
ตอนจบของเรื่ อง หรื อเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องจบการแสดงแล้ ว เช่น เจ้ าภาพต้ องการให้ จบ หรื อดึก
เกินไป นักแสดงที่แสดงบนเวทีก็จะยุติการแสดง และจะสิ ้นสุดเหตุการณ์เมื่อนักแสดงทัง้ หมดเดิน
กลับเข้ าไปหลังเวที
เหตุการณ์สื่อสารนี ป้ ระกอบด้ วยเหตุการณ์สื่อสารย่อย 1 เหตุการณ์ คือ เหตุก ารณ์
สื่อสารฉากลาโรง ผู้วิจยั สังเกตว่า นอกจากการกล่าวลาบนเวทีแล้ ว นักแสดงที่เปลี่ยนเครื่ องแต่ง
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กายเรียบร้ อยแล้ ว หรือยังไม่ได้ กลับไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก็จะลงมาด้ านล่างของเวที เพื่อให้ ผ้ ชู ม
ที่มาชมการแสดงได้ ถ่ายรูป พบปะพูดคุย หรือมอบของขวัญ และของกํานัลให้ นกั แสดง โดยผู้ชมที่
อยู่จนถึงเหตุการณ์สื่อสารนี ้มักจะเป็ นผู้ชมที่ติดตามชมการแสดงอย่างสมํ่าเสมอ หรือแฟนคลับที่มี
ความใกล้ ชิ ดสนิ ทสนมกับนัก แสดงและที มงานเป็ นอย่างดี เรื่ องที่ พูดก็จะเป็ นเรื่ องทั่วไป เรื่ อง
นัดหมาย หรื อ เชิญ ชวนเพื่ อให้ ติดตามชมการแสดงครัง้ ต่อไป ตลอดจนเรื่ องส่วนตัว เพื่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักแสดงและผู้ชมที่มาชมการแสดง และจะสิ ้นสุดเหตุการณ์ก็ต่อเมื่อ
ผู้ชมพึงพอใจ หรือถึงเวลาที่นกั แสดงจะต้ องเดินทางกลับ
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2.2.2 โครงสร้ างของสถานการณ์ ส่ ือสาร
จากการวิเคราะห์เหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์
วงศ์เทวัญ ผู้วิจยั พบว่า เหตุการณ์สื่อสารทังหมด
้
9 เหตุการณ์ สามารถรวมเป็ นเหตุการณ์สื่อสาร
หลักได้ 3 เหตุการณ์ และมีเหตุการณ์ สื่อสารบางเหตุการณ์ ที่สามารถเกิดแทรก เกิดซํา้ หรื อเกิด
สลับกันได้ เมื่อมีการเปลี่ยนเนื ้อหาของเหตุการณ์ หรือบทบาทของนักแสดงตลก ได้ แก่ เหตุการณ์
สื่อสารฉากลงโรง ฉากกล่าว ฉากรบ ฉากทะเลาะ ฉากเกี ย้ ว และฉากตลก สามารถแสดงเป็ น
โครงสร้ างของสถานการณ์สื่อสารได้ ดงั แผนภูมิตอ่ ไปนี ้
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การโหมโรงลิเก
เหตุการณ์ ส่ อื สาร
เริ่ มการแสดง

การออกแขก

คําอธิบาย
 หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏทุกครัง้
หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารที่เกิดแทรกใน
เหตุการณ์สื่อสารอื่น และไม่ปรากฏทุกครัง้
 หมายถึง เหตุการณ์ สื่อสารนันๆ
้ เกิดเป็ น
ลําดับต่อเนื่องกัน
 หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารนันๆ
้ สามารถ
เกิดสลับลําดับกันได้
— หมายถึง เหตุการณ์ สื่อสารย่อยที่ปรากฏใน
เหตุการณ์สื่อสารนันๆ
้
* หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารที่เกิดซํ ้าได้
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ฉากลงโรง*
ฉากตลก*

เหตุการณ์ ส่ อื สาร
การแสดง

ฉากกล่าว*

ฉากรบ*

ฉากตลก*

ฉากตลก*

ฉากตลก*

เหตุการณ์ ส่ อื สาร
ปิ ดการแสดง

ฉากทะเลาะ*

ฉากเกี ้ยว*

ฉากตลก*

ฉากตลก*

ฉากลาโรง

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้ างเหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก
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จากผลการศึกษาสรุปได้ วา่ สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์
เทวัญ ประกอบด้ วยเหตุการณ์สื่อสาร 9 เหตุการณ์ เรี ยงลําดับเป็ นขันตอน
้
ผู้วิจัยใช้ วตั ถุประสงค์
ของเหตุการณ์ คํากล่าวประกาศ เนื ้อหาของเหตุการณ์ และบทบาทของนักแสดงตลกเป็ นเกณฑ์ใน
การจํ าแนกเหตุการณ์ สื่อสารแต่ละเหตุการณ์ ออกจากกัน เหตุการณ์ สื่อสารทัง้ 9 เหตุการณ์
สามารถรวบเป็ นเหตุก ารณ์ สื่อสารหลัก ได้ 3 เหตุก ารณ์ คือ เหตุก ารณ์ สื่อสารเริ่ มการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารการแสดง และเหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดง โดยเหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏใน
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกทังหมด
้
เป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่เกิดขึ ้นแบบต่อเนื่องเชื่อมโยง และ
มีความสอดคล้ องกลมกลืนกัน ทุกเหตุก ารณ์สื่อสาร บทต่อไปผู้วิจัย จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์
รูปแบบ และองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารแต่ละเหตุการณ์ที่ปรากฏในสถานการณ์สื่อสาร
การแสดงลิเก
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บทที่ 3
เหตุการณ์ ส่ ือสารในสถานการณ์ ส่ ือสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์ เทวัญ”
บทที่ 2 ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์สถานการณ์สื่อสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์
เทวัญ” และพบว่าสถานการณ์ สื่อสาร “การแสดงลิเ ก” ของลิเ กคณะทวีป -ชัยณรงค์ วงศ์เ ทวัญ
ประกอบด้ วยเหตุการณ์สื่อสารหลัก 3 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์สื่อสารเริ่ มการแสดง เหตุการณ์
สื่อสารการแสดง และเหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดง ดังนัน้ บทนีผ้ ้ วู ิจัยจะเสนอผลการวิเคราะห์
เหตุการณ์สื่อสารทัง้ 3 เหตุการณ์ข้างต้ น โดยจะเสนอผลการวิเคราะห์ในหัวข้ อ องค์ประกอบของ
เหตุการณ์สื่อสาร ตามแนวคิดของมูเรียล ซาวิลล์-ทรอยก์ (Murielle Saville-Troike) ที่เสนอว่า ใน
เหตุการณ์สื่อสารแต่ละเหตุการณ์จะประกอบด้ วยองค์ประกอบ 10 ประการ ดังนี ้
1. ชนิ ด ของเหตุก ารณ์ โดยวิเ คราะห์ ภ าพรวมของเหตุก ารณ์ สื่ อ สาร เพื่ อบอกว่า
เหตุการณ์สื่อสารนันๆ
้ เป็ นเหตุการณ์สื่อสารประเภทใด
2. หัวข้ อ โดยวิเคราะห์ ประเด็น หลัก ของการสื่อสารจากเรื่ องที่ สื่อสาร เพื่ อบอกว่า
จุดเน้ นของเหตุการณ์สื่อสารนันคื
้ อเรื่องใด
3. วัตถุประสงค์ โดยวิเคราะห์ จุดมุ่ง หมายหลักในการสื่อสาร เพื่อบอกว่าเหตุการณ์
สื่อสารนันมี
้ วตั ถุประสงค์อะไร
4. กาลเทศะ โดยวิเคราะห์โอกาส เวลา และสถานที่ที่ใช้ ในการจัดแสดงลิเก และแง่มมุ
ต่างๆ ทางกายภาพของสถานการณ์ เช่น ขนาดของเวทีแสดง การจัดวางอุปกรณ์ตา่ งๆ เป็ นต้ น เพื่อ
บอกว่าเหตุการณ์สื่อสารนันเกิ
้ ดขึ ้นในโอกาสใด ช่วงเวลาไหน และมีการตกแต่งสถานที่อย่างไร
5. ผู้ร่วมเหตุการณ์ โดยวิเคราะห์รายละเอียดของผู้ที่มีสว่ นร่วมในเหตุการณ์สื่อสาร ซึ่ง
รวมถึง อายุ เพศ การแต่งกาย ชาติพันธุ์ ฐานะทางสังคม ฯลฯ เพื่อบอกว่าเหตุการณ์สื่อสารนัน้ มี
ผู้ใดเป็ นผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ สื่อสาร และแต่ละฝ่ ายทํ าหน้ าที่ หรื อมีส่วนร่ วมในเหตุก ารณ์
สื่อสารอย่างไรบ้ าง
6. รูปแบบการสื่อสาร โดยวิเคราะห์รูปแบบ เครื่องมือ และวิธีการสื่อสารที่คณะลิเ กใช้
สื่อสารกับผู้ชมในแต่ละเหตุการณ์ เพื่อบอกว่าเหตุการณ์สื่อสารนันมี
้ รูปแบบการสื่อสารอย่างไร
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7. เนื ้อหาการสื่อสาร โดยวิเคราะห์ รายละเอียด และสาระสําคัญของการสื่อสาร เพื่อ
บอกว่าเหตุการณ์สื่อสารนันกล่
้ าวถึงอะไรบ้ าง
8. ลําดับวัจนกรรม โดยวิเคราะห์การเรียงลําดับวัจนกรรมสื่อสาร เพื่อบอกว่าเหตุการณ์
สื่อสารนันมี
้ วจั นกรรมสื่อสารใดบ้ าง และวัจนกรรมเหล่านันมี
้ การเรียงลําดับหรือไม่ อย่างไร
9. กฎการปฏิสัมพัน ธ์ โดยวิเ คราะห์ ก ฎของการสื่อสารระหว่างผู้ร่วมเหตุก ารณ์ ใ น
สถานการณ์สื่อสาร เพื่อบอกว่าเหตุการณ์สื่อสารนันมี
้ กฎของการใช้ ภาษา หรือการสื่อสารอย่างไร
10. บรรทัดฐานของการตีความ โดยวิเ คราะห์ ค วามรู้ทั่วไป หรื อความเข้ าใจที่ผ้ รู ่วม
เหตุการณ์มีร่วมกัน เพื่อบอก หรืออธิบายสาเหตุ และความหมายของทัง้ คําพูด และการกระทําใน
เหตุการณ์สื่อสารนันว่
้ า เหตุใดจึงปรากฏคําพูด และการกระทําเช่นนันในเหตุ
้
การณ์สื่อสาร และสิ่ง
ที่เกิดขึ ้นนันหมายความว่
้
าอย่างไร
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุก ารณ์สื่อสารที่ปรากฏในสถานการณ์สื่อสาร
“การแสดงลิเก” ของลิเ กคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เ ทวัญ ผู้วิจัยพบว่า ในทุกเหตุการณ์ สื่อสาร มี
องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารครบทัง้ 10 ประการ แต่เมื่อพิจารณาทีละองค์ประกอบพบว่า
องค์ ป ระกอบที่ อ ยู่ ใ นแต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารนั น้ สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท คื อ
1.องค์ประกอบที่มีลกั ษณะคงที่ทกุ เหตุการณ์สื่อสาร 2.องค์ประกอบที่มีลกั ษณะร่วมกันเฉพาะบาง
เหตุการณ์สื่อสาร และ 3.องค์ประกอบที่ตา่ งกันไปตามแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 องค์ ประกอบที่มีลักษณะคงที่ทุกเหตุการณ์ ส่ ือสาร
องค์ประกอบที่มีลกั ษณะคงที่ทกุ เหตุการณ์สื่อสาร หมายถึง องค์ประกอบที่ มีลกั ษณะ
คงที่ ไม่มีการเปลี่ย นแปลงไม่ว่าจะเป็ นเหตุก ารณ์ สื่อสารใดก็ตาม พบ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่
กาลเทศะ ผู้ร่วมเหตุการณ์ กฎการปฏิสมั พันธ์ และบรรทัดฐานการตีความ
3.1.1 กาลเทศะ
องค์ประกอบด้ านกาลเทศะ หรื อเวลา-สถานที่ คือ เวลา และสถานที่ ที่คณะลิเกใช้ ใน
การจัดแสดงลิเก จากการสัมภาษณ์หวั หน้ าคณะ พบว่า ด้ านเวลานัน้ คณะลิเกสามารถจัดการแสดง
ลิเกได้ ทกุ วัน และเวลาที่ผ้ วู า่ จ้ าง หรือเจ้ าภาพต้ องการ กล่าวคือ หากเจ้ าภาพต้ องการให้ คณะลิเก
จัดแสดงลิเกในช่วงบ่าย หรือช่วงเย็น หรือมีกําหนดระยะเวลาให้ แสดง คณะลิเกก็จะจัดแสดงลิเก
ตามเวลาที่เจ้ าภาพต้ องการ แต่หากเจ้ าภาพไม่กําหนดเวลาแสดง คณะลิเกก็จะแสดงลิเกเมื่อทํา
การแสดงอื่นๆ คือ การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ และการแสดงคอนเสิร์ตเรี ยบร้ อยแล้ ว
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โดยจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 22.00 - 01.00 น. เนื่องจากการแสดงลิเกเป็ นการแสดงลําดับ
สุดท้ ายของคณะ โดยในแต่ละครัง้ จะใช้ เวลาแสดงประมาณ 2 ชั่วโมง ทัง้ นีอ้ าจมีการปรับลด หรื อ
เพิ่มระยะเวลาที่ใช้ แสดงได้ ตามความเหมาะสมด้ วย ขึ ้นอยู่กบั เนื ้อเรื่องที่แสดง สภาพแวดล้ อม และ
ความต้ องการของผู้ที่มาชมการแสดงด้ วย
ด้ านสถานที่ พบว่า คณะลิเกจะจัดแสดงลิเ กภายในบริ เ วณสถานที่ที่ ได้ ตกลงไว้ กับ
เจ้ าภาพ ซึ่งมักเป็ นบริ เวณเดียวกับสถานที่จัดงานของเจ้ าภาพด้ วย กล่าวคือ ถ้ าเจ้ าภาพจัดงาน
บวชที่บ้าน คณะลิเกก็จะจัดแสดงลิเกภายในบริเวณลานหน้ าบ้ านของเจ้ าภาพ หรื อถ้ าเจ้ าภาพจัด
งานศพ หรืองานพระราชทานเพลิงศพที่วดั คณะลิเกก็จะจัดแสดงลิเกที่ ลานกว้ างของวัด หรื อถ้ า
เจ้ าภาพไม่สะดวกให้ จดั งานในสถานที่สว่ นตัว ก็จะให้ คณะลิเกไปจัดแสดงลิเกในบริเวณที่เป็ นพื ้นที่
สาธารณะของชุมชน เช่น ลานกว้ างของวัด โรงเรียน หรื อสํานักงานเทศบาล เป็ นต้ น โดยมีเกณฑ์
ในการเลือกสถานที่จัด แสดงคือ จะต้ องเป็ นสถานที่ที่มีบริ เ วณกว้ างขวาง ทัง้ นีเ้ พื่อให้ คณะลิเ ก
สามารถตังเวที
้ แสดงของคณะ ซึ่งเป็ นเวทีขนาดใหญ่ได้ และสถานที่นัน้ จะต้ องมีพืน้ ที่ ว่างเพียงพอ
สําหรับรองรับผู้ช มที่เดินทางมาชมการแสดงด้ วย และเมื่อพิ จารณาสถานที่ในการจัดแสดงลิเ ก
พบว่า สามารถออกเป็ น 2 ส่วน คือ เวทีแสดง และที่สําหรับนัง่ ชมการแสดง มีรายละเอียดดังนี ้
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1. เวทีการแสดง
ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ เป็ นคณะลิเกที่มีเวทีการแสดงเป็ นของตนเอง
ไม่วา่ จะไปจัดแสดงในสถานที่ใดก็ตาม ก็จะนําเวทีการแสดงของตนไปประกอบ หรือตัง้ ณ สถานที่
นันเอง
้ ไม่ใช้ เวทีอื่น โดยหัวหน้ าคณะลิเกจะให้ ทีมงานฝ่ ายเวทีของคณะเดินทางไปจัดเตรี ยมเวที
แสดงล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน ซึ่งการจัดเตรียมล่วงหน้ านี ้ ถือเป็ นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ คนใน
ชุมชนทราบทางหนึ่งด้ วย เมื่อโฆษกประกาศจบการแสดง ที มงานที่ รับผิดชอบก็จะรื อ้ ถอนเวที
การแสดงออกทันที หากเป็ นการแสดงในงานอวมงคลคณะลิเกจะตังเวที
้ โดยหันหน้ าไปทางเมรุ
หรือศาลาสวดอภิธรรมเสมอ
เวทีการแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ เป็ นเวทีลอยฟ้า สร้ างจาก
การประกอบโครงเหล็ก ที่ยกระดับขึ ้นสูงจากพื ้นประมาณ 1 เมตร มีความยาวประมาณ 18 เมตร
พื น้ เวที ใ ช้ ไม้ ก ระดานขนาดยาววางเรี ย งต่อกัน โดยไม่ต อกยึ ด เวที ก ารแสดงมีลัก ษณะคล้ า ย
ขันบั
้ นไดแบ่งได้ 3 ระดับ พืน้ ที่บนสุดใช้ สําหรับตังตั
้ ง่ ลิเก รองลงมาใช้ เป็ นที่นั่งของนักแสดง ส่วน
สุดท้ ายคือพื ้นเวทีระดับล่างสุดใช้ สําหรับยืนแสดง สนทนา และเดินออก-เข้ าเวที
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ภาพที่ 10 แสดงภาพเวทีการแสดงลิเกของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ

ภาพที่ 11 แสดงภาพพื ้นเวทีขณะทีมงานคณะลิเกตังเวที
้ การแสดง
บนเวทีการแสดงมีฉากกัน้ ระหว่างพืน้ ที่ด้านหน้ าและด้ านหลังของเวที ฉากของ
เวทีทําด้ วยผ้ าไวนิลสีฟ้าขนาดใหญ่ จํานวนหลายผืนจัดวางซ้ อนกัน เพื่อให้ เวทีดมู ีมิติมากขึ ้น ลาย
สกรี น บนผ้ า ประกอบด้ วยชื่ อ และเบอร์ โทรศัพท์ ข องคณะลิ เ ก รวมถึงชื่ อและรู ปของพระเอก
นางเอกประจําคณะ นอกจากนี ้ยังมีรูปของขุนสรรค์ ซึ่งเป็ นวีรบุรุษของชาวอําเภอสรรคบุรี จังหวัด
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ชัยนาท ที่สมาชิกคณะลิเกทุกคนนับถือ รวมถึงป้ายโฆษณาสินค้ าและผลิตภัณฑ์ที่เจ้ าของคณะ
ลิเกจัดจําหน่ายด้ วย ผ้ าไวนิลนี ้จะเปลี่ยนใหม่ทกุ ปี หรือทุกครึ่งปี ขึ ้นอยู่กบั รายได้ การตัดสินใจของ
หัวหน้ าคณะ และผู้ให้ การสนับสนุน หรือสปอนเซอร์ของคณะลิเก
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ภาพที่ 12 แสดงภาพบนเวทีการแสดง
เวทีการแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญเป็ นเวทีขนาดใหญ่ สามารถ
แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ หน้ าเวที หลังเวที และข้ างเวที มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 หน้ าเวที หน้ าเวที เ ป็ นสถานที่ สํ า หรั บ ใช้ จั ด การแสดงลิ เ กใน
เหตุก ารณ์ สื่อสารการแสดง และเหตุก ารณ์ สื่อสารปิ ดการแสดง หากเป็ นการจัดแสดง
รูปแบบของงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่องและลิเกคอนเสิร์ต คณะลิเกจะนําบันไดมาวางไว้
ด้ านหน้ าเวที สําหรับใช้ เป็ นทางเดินขึ ้นลงของพระภิกษุ นักแสดง และผู้ชมที่ต้องการเดิน
ขึ ้นเวทีไปถวายเงินทําบุญกับพระธรรมกถึกด้ วยตนเอง ส่วนการจัดงานแสดงในรูปแบบ
งานแสดงลิเ กคอนเสิร์ต จะไม่มีบัน ไดสําหรับใช้ ขึน้ ลงวางไว้ ห น้ าเวที เหมือนงานเทศน์
มหาชาติทรงเครื่องและลิเกคอนเสิร์ต
หน้ าเวทีเป็ นพื ้นที่สว่ นที่ไม่มีหลังคา และเป็ นส่วนที่ผ้ ชู มมองเห็นได้ ชดั เจน
ที่สดุ
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ภาพที่ 13 แสดงภาพหน้ าเวทีการแสดงรูปแบบงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่องและลิเกคอนเสิร์ต

ภาพที่ 14 แสดงภาพหน้ าเวทีการแสดงรูปแบบงานแสดงลิเกคอนเสิร์ต
1.2 หลั ง เวที หลัง เวที เ ป็ นสถานที่ สํ า หรั บ ใช้ แสดงการออกแขกใน
เหตุก ารณ์สื่อสารเริ่ มการแสดง พื น้ ที่ตรงกลางของด้ านหลังเวทีการแสดงมีโต๊ ะหมู่บูช า
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พระพุทธรูป และพ่อแก่1 ซึ่งเป็ นที่เคารพของทุกคนในคณะลิเกตังไว้
้ เสมอ นักแสดงจะมา
รวมตัวพร้ อมกันที่หน้ าโต๊ ะบูชานี ้เพื่อไหว้ และขอพรก่อนที่จะเริ่มแสดงเสมอทุกครัง้
พืน้ ที่ ส่วนหนึ่งของหลังเวที เป็ นพืน้ ที่ส่วนที่ดัดแปลงจากรถบรรทุก ของ
และอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ จดั แสดงลิเก โดยทีมงานจะนํารถบรรทุกของของคณะลิเกมาจอด
ชิดหลังเวที โดยหันท้ าย หรือด้ านข้ างของรถข้ างใดข้ างหนึ่งมาทางฉากของเวที ไว้ สําหรับ
เป็ นที่ใช้ เก็บอุปกรณ์ประกอบการแสดง เสื ้อผ้ า และใช้ เป็ นสถานที่สําหรับให้ นักแสดงใช้
แต่งตัวด้ วยทังนี
้ ้เพื่อความสะดวกในการประกอบสร้ าง และขนย้ ายเวที โดยนักแสดงแต่ละ
คนจะมีพื ้นที่เฉพาะของตนเอง ไม่นงั่ ปะปนกัน
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ภาพที่ 15 แสดงภาพหลังเวทีการแสดง

1

พ่อแก่ หรื อพระฤๅษี เป็ นสิ่งศักดิ ์ สิทธิ ์ ที่ฝ่ายคณะลิเกเคารพนับถือ เนื่องจากเชื่อว่า
เป็ นครูแห่งศาสตร์การแสดง เพราะเป็ นผู้ถ่ายทอดศิลปะ ไม่วา่ จะเป็ นการร้ อง การรํา หรือนาฏศิลป์
แขนงต่างๆ แก่มนุษย์ ดังนัน้ คณะลิเกจึงมีการตังโต๊
้ ะบูชาพ่อแก่ เพื่อแสดงความเคารพ และเพื่อ
ความเป็ นสิริมงคลทังต่
้ อนักแสดง และคณะลิเก
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ภาพที่ 16 แสดงภาพห้ องแต่งตัวหลังเวทีการแสดงของชัยณรงค์ รุ่งเรือง และสุธิราช วงศ์เทวัญ

ภาพที่ 17 แสดงภาพด้ านนอกของหลังเวทีการแสดง
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามพบว่า พืน้ ที่ใ นส่วนที่ เป็ นห้ องแต่งตัวของ
นัก แสดงนํ าประจําคณะ ได้ แก่ ชัยณรงค์ รุ่งเรื อง สุธิราช วงศ์เ ทวัญ วิรดา วงศ์เทวัญ
และชัชชฏา วงศ์เทวัญ มีลกั ษณะพิเศษกว่านักแสดงคนอื่นๆ คือเป็ นห้ องที่ดดั แปลงมาจาก
ตู้ค อนเทรนเนอร์ ที่ ใ ช้ เ ก็บ เครื่ องคนตรี และชุดลิเ ก จึงมีผนังปิ ดมิดชิ ดทัง้ ด้ านบน และ
ด้ านข้ าง และเป็ นส่วนที่ติดตังเครื
้ ่องปรับอากาศ ส่วนพื ้นที่ของนักแสดงคนอื่นๆ จะใช้ ผ้าใบ
ขึงเป็ นหลังคาเพื่อกัน นํ า้ ค้ าง และขึงด้ านข้ าง เพื่อปิ ดกันสายตาคนภายนอกไว้ เพราะ
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นอกจากคณะลิ เ กจะใช้ พื น้ ที่ ด้ านหลังเวที สํ า หรั บ แสดงการออกแขกแล้ ว ผู้ช มที่ อ ยู่
ด้ านหน้ าเวทีจะไม่สามารถมองเห็นในส่วนนี ้ แต่หากต้ องการพบ สนทนา ถ่ายรูป หรือมอบ
ของขวัญของรางวัลให้ กับนักแสดงที่ตนชื่นชอบก็สามารถเดินเข้ าออกในส่วนนีไ้ ด้ จาก
การเก็บข้ อมูลพบว่า มีผ้ ชู มส่วนหนึ่งเดินเข้ าออกหลังเวทีตลอดเวลา และมีบางส่วนนั่งชม
การแสดงอยู่ด้านหลังเวที บริเวณทางเชื่อมกับหน้ าเวที ซึ่งเป็ นทางให้ นกั แสดงเข้ าและออก
ฉากต่างๆ ในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงด้ วย
1.3 ข้ างเวที ข้ างเวทีแบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือด้ านซ้ าย และด้ านขวาของผู้ชม
โดยด้ านซ้ ายของผู้ชม เป็ นสถานที่ใช้ สําหรับจัดวางเครื่องดนตรี ของวงปี่ พาทย์ ทังนี
้ เ้ พื่อให้
นัก ดนตรี เ ห็น ท่าทางการรํ าได้ อย่างชัด เจน เนื่องจากท่ารํ าเป็ นสัญ ลัก ษณ์อย่างหนึ่งที่
นักแสดงจะใช้ สื่อสารกับนักดนตรี เพื่อให้ นกั ดนตรี หยุด หรือบรรเลงเพลงตามที่ตนต้ องการ
ได้ ถัดจากวงปี่ พาทย์จะเป็ นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ ผ้ ชู มที่อยู่ไกลจากหน้ าเวที
สามารถรับชมการแสดงได้ อย่างชัดเจน ส่วนด้ านขวาของผู้ชมใช้ สําหรับจัดวางเครื่ องไฟ
(เครื่องเสียง) ถัดจากเครื่องไฟจะเป็ นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เช่นกัน ลักษณะข้ างเวทีจึง
เป็ นสมมาตร แต่หากสถานที่ที่ไปจัดแสดงมีบริเวณกว้ างไม่เพียงพอ ทีมงานก็จะจัดวางจอ
โปรเจคเตอร์ ใ นที่ ที่เห็นว่าเหมาะสม อาจเป็ นด้ านข้ างที่เ ยือ้ งออกไป หรื อลดจํ านวนจอ
โปรเจคเตอร์ลงเหลือเพียง 1 จอแทน โดยพื ้นที่ข้างเวทีสว่ นที่ใช้ วางเครื่ องดนตรี วงปี่ พาทย์
และเครื่ องไฟจะเป็ นส่วนที่มีเต็นท์ หลังคาผ้ าใบคลุมไว้ ต่างจากพื น้ ที่ส่วนอื่นๆ เนื่องจาก
คณะลิเกมักจัดแสดงลิเกเวลากลางคืน ซึ่งเป็ นเวลาที่อากาศชืน้ และมีนํา้ ค้ าง จึงต้ องทํา
หลังคาป้ องกันไว้ และเผื่อในกรณี ที่เ กิดฝนตกกะทัน หันด้ วย เครื่ องดนตรี ปี่ พาทย์ และ
เครื่องไฟของคณะลิเกจะได้ ไม่เสียหาย
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ภาพที่ 18 แสดงภาพข้ างเวทีการแสดง ด้ านซ้ ายมือของผู้ชม

ภาพที่ 19 แสดงภาพข้ างเวทีการแสดง ด้ านขวามือของผู้ชม

60

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 20 แสดงภาพที่ตงจอโปรเจคเตอร์
ั้
ข้างเวทีการแสดง

พืน้ ที่ ข้างเวทีส่วนที่ เป็ นเต็นท์วงดนตรี ปี่พาทย์ และเครื่ องไฟเป็ นส่วนที่
ผู้ชมสามารถมองเห็นได้ แต่จะไม่ชดั เจนเท่าไรนักเนื่องจากมีฉาก เสาเวที และเครื่ องเสียง
ขนาดใหญ่ตงไว้
ั ้ ส่วนบริเวณที่ตงจอโปรเจคเตอร์
ั้
ผู้ชมสามารถมองเห็นได้ ชดั เจน
2. ที่สําหรับนั่งชมการแสดง
ที่สําหรับนัง่ ชมการแสดง อยู่ด้านล่างของเวที บริ เวณด้ านหน้ าเวที เป็ นสถานที่ที่
จัดไว้ สําหรับให้ ผ้ ชู มรับชมการแสดง โดยที่สําหรับรับชมการแสดงนันมี
้ หลายรูปแบบ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
สถานที่ และเจ้ าภาพว่าต้ องการจัดให้ ผ้ ชู มรับชมการแสดงแบบใด จากการเก็บข้ อมูลพบ 2 แบบ
คือ แบบมีการจัดเตรียมเก้ าอี ้ไว้ ให้ ผ้ ชู ม กับแบบไม่มีการจัดเตรี ยมเก้ าอี ้ไว้ ให้ ผ้ ชู ม โดยผู้ชมจะต้ อง
นัง่ ชมการแสดงกับพื ้น ส่วนใหญ่มกั เตรียม หรือหาซื ้อเสื่อ แผ่นพลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือ
วัสดุอื่น ๆ มาใช้ รองนั่งด้ วย จากการสัมภาษณ์เ พิ่มเติมพบว่า มีเจ้ าภาพบางงานที่ ต้องการเลี ้ยง
อาหาร หรื อให้ ผ้ ชู มที่มาชมการแสดง รับประทานอาหารขณะนั่งชมการแสดงของคณะลิเกก็จ ะ
จัดเตรียมที่นงั่ แบบงานเลี ้ยงโต๊ ะจีนด้ วย สรุปได้ วา่ การจัดเตรียมที่สําหรับนัง่ ชมการแสดงมี 3 แบบ
คือ แบบมีเก้ าอี ้นัง่ ชม แบบไม่มีเก้ าอี ้นัง่ ชม และแบบงานเลี ้ยงโต๊ ะจีน2

2

สัมภาษณ์ วิโรจน์ ขํามา, หัวหน้ าทีมงานฝ่ ายช่างเวที, 22 สิงหาคม 2552.
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ภาพที่ 21 แสดงภาพที่สําหรับนัง่ ชมการแสดง แบบมีเก้ าอี ้นัง่ ชม

ภาพที่ 22 แสดงภาพที่สําหรับนัง่ ชมการแสดง แบบไม่มีเก้ าอี ้นัง่ ชม
3.1.2 ผู้ร่วมเหตุการณ์
องค์ประกอบด้ านผู้ร่วมเหตุการณ์ ของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในสถานการณ์สื่อสาร
การแสดงลิเก ประกอบด้ วยบุคคล 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายคณะลิเก และฝ่ ายผู้ชม มีรายละเอียดดังนี ้
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1. ฝ่ ายคณะลิเก
ผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเก หมายถึง สมาชิกของคณะลิเกทัง้ หมด มีจํานวน
ทังหมดประมาณ
้
90 คน สามารถแบ่งผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกตามหน้ าที่ที่รับผิดชอบได้ 5
กลุม่ คือ หัวหน้ าคณะ นักแสดง โฆษก นักดนตรีวงปี่ พาทย์ และทีมงาน มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 หัวหน้ าคณะ หัวหน้ าคณะ หรือโต้ โผ หมายถึง ผู้ที่คอยควบคุมดูแล
คณะลิเ กในทุกๆ ด้ าน เช่น การรับงานแสดง ติดต่อหานัก แสดง กําหนดเรื่ องที่ใ ช้ แสดง
กํากับคิวการแสดงด้ วย รวมถึงคอยแก้ ไขปั ญหาหรื ออุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในขณะ
แสดงด้ วย จากการสังเกตพบว่า หัวหน้ าคณะจะอยู่ด้านหลังเวที ใกล้ กับทางเข้ าออกของ
เวที ในทุกเหตุการณ์ สื่อสาร เพื่อควบคุม ให้ การแสดงในแต่ละครัง้ ออกมาเรี ยบร้ อยและ
สมบูรณ์มากที่สดุ หัวหน้ าคณะ หรือโต้ โผของลิเกคณะนีม้ ี 2 คนคือ ทวีป วงศ์เทวัญ และ
ชัยณรงค์ รุ่ งเรื อง หัวหน้ าคณะทัง้ 2 คนจะแบ่งหน้ าที่ กันคือ ชัย ณรงค์จะทํ าหน้ าที่หลัก
รับงานแสดง และเป็ นนักแสดงนํา ส่วนทวีปทําหน้ าที่หลักดูแล และควบคุมการแสดงของ
คณะ แต่จากการสัมภาษณ์ และเก็บข้ อมูลภาคสนามพบว่า หากผู้ชมที่ สนิทสนมคุ้นเคย
กับทวีปร้ องขอให้ ทวีปร่วมแสดง ทวีปก็จะร่วมแสดงด้ วย แต่จะไม่บ่อยนักเนื่องจากต้ องทํา
หน้ าที่ควบคุม ดูแล และคอยแก้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ ้นเป็ นหลัก
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ภาพที่ 23 แสดงภาพหัวหน้ าคณะ ชัยณรงค์ รุ่งเรือง (ซ้ าย) และทวีป วงศ์เทวัญ (ขวา)
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1.2 นักแสดง ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ มีสมาชิกทําหน้ าที่เป็ น
นักแสดงประมาณ 20 คน นักแสดงส่วนใหญ่มกั เป็ นสมาชิกภายในครอบครัว หรื อเครื อ
ญาติกับ เจ้ าของคณะ ส่วนนักแสดงคนอื่นๆ หากไม่ใ ช่คนรู้ จัก ที่บ้ านใกล้ เ รื อนเคีย งกับ
หัวหน้ าคณะ ก็จะเป็ นนัก แสดงที่ ผ้ ทู ี่ หัวหน้ าคณะนับ ถื อฝากให้ มาร่ วมแสดงด้ วย และ
เนื่ องจากนักแสดงบางคนไม่ได้ ประกอบอาชี พแสดงลิเกเป็ นอาชี พหลัก เพราะยังเป็ น
นักเรียน นักศึกษา หรือประกอบอาชีพอื่นเป็ นหลัก จํานวนของนักแสดงที่ แสดงแต่ละครัง้
อาจไม่เท่ากัน หากติดธุระส่วนตัวในวันที่มีงานแสดง ก็ไม่ต้องมาแสดง หัวหน้ าคณะก็จะ
ใช้ วิธีจ้างนักแสดงอิสระ หรือจากลิเกคณะอื่นมาแสดงแทนเป็ นครัง้ คราวไป
นักแสดงลิเกของคณะลิเกนี ้จะใช้ ชื่อที่ตงขึ
ั ้ ้นเอง ชื่อที่ดดั แปลงจากชื่อจริ ง
หรื อใช้ ชื่ อเล่น ของตนเป็ นชื่ อในการแสดงอย่างไรก็ได้ แต่จ ะใช้ นามสกุล “วงศ์เ ทวัญ ”
เหมื อนกัน ทัง้ หมด แต่ห ากเป็ นนัก แสดงที่ มีชื่ อ เสี ย งเป็ นที่ ร้ ู จัก ของผู้ช มอยู่แ ล้ ว เช่ น
ชัยณรงค์ รุ่งเรื อง ศรี สมบัติ รุ่งเรื อง หรื อเป็ นนักแสดงลิเ กที่มีชื่อเสียงของลิเกคณะอื่น ที่
หัว หน้ าคณะว่า จ้ างให้ มาแสดงแทนนัก แสดงประจํ า เป็ นครั ง้ คราวก็ ใ ช้ นามสกุล ใน
การแสดงตน ไม่ใช้ นามสกุล “วงศ์เทวัญ” ได้
นักแสดงทัง้ ชายและหญิ งส่วนใหญ่ จะแต่งกายด้ วยชุดลิเกประดับเพชร
แต่งหน้ า และสวมเครื่องประดับที่สวยงาม ชุดที่สวมใส่นนจะไม่
ั้
สามารถบอกบทบาท หรื อ
ฐานะของตัวละครแบบในอดีตได้ ว่าเล่นเป็ นเจ้ า ขุนนาง หรือชาวบ้ าน ทังนี
้ ้เป็ นเพราะทาง
คณะลิเ กไม่ไ ด้ จัดเตรี ยมเสือ้ ผ้ าเครื่ องแต่ง กายไว้ ใ ห้ นัก แสดง นัก แสดงแต่ละคนต้ อ ง
จัดเตรียมเสื ้อผ้ า เครื่องประดับและแต่งหน้ าด้ วยตนเอง คณะลิเกจึงไม่มีกฎเกณฑ์ บังคับ
เรื่ องการแต่ง ตัว นักแสดงแต่ละคนจึ งแต่งกายเพื่ อให้ ตนดูสวยงามเป็ นสําคัญ ยกเว้ น
นักแสดงที่รับบทตลก ทังนั
้ กแสดงชาย และหญิง เพราะนักแสดงที่รับบทนี ส้ ่วนใหญ่จะไม่
เน้ นเรื่องความสวยงาม แต่จะเน้ นไปที่ความสะดุดตา เพื่อให้ เป็ นที่สนใจ การแต่งกายด้ วย
เสื ้อผ้ าที่มีสีสนั ฉูดฉาด หรือเน้ นที่ความแปลกที่คนทัว่ ไปไม่สวมใส่กนั ซึ่งจะเป็ นชุดประดับ
เพชรหรื อไม่ก็ไ ด้ แต่สิ่ ง หนึ่ งที่ เ หมื อนกัน คื อ ไม่ว่าจะเป็ นนัก แสดงที่ แสดงบทบาทใด
นักแสดงแต่ละคนล้ วนแต่งหน้ า ทาตัวให้ ขาวกว่าปกติ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ดสู วยงาม ไม่จืด หรื อดู
ซีดเซียวขณะแสดงอยู่บนเวทีเพราะแสงไฟ และเมื่อพิจารณาตามบทบาทที่นักแสดงได้ รับ
พบว่า สามารถแบ่งนักแสดงได้ 5 ฝ่ าย ได้ แก่ พระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก และตัวเด็ก
มีรายละเอียดดังนี ้
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1.2.1 พระเอก พระเอก หมายถึง นักแสดงชายที่รับบทเป็ นคนดี
หรือแสดงเป็ นตัวละครดีทงหมด
ั้
ไม่เจาะจงว่าจะต้ องมีค่หู รื อไม่ จะแตกต่างกับที่
คนทัว่ ไปเข้ าใจว่า การแสดงเรื่ องหนึ่งๆ จะต้ องมีพระเอกของเรื่ องเพียงคนเดียว
และพระเอกก็จะต้ องคูก่ บั นางเอกเท่านัน้ การเรียกนักแสดงลักษณะนี ้ ทําให้ ผ้ ชู ม
ทราบทันทีตงแต่
ั ้ นกั แสดงเริ่มต้ นแสดงว่า นักแสดงคนนี ้รับบทเป็ นตัวละครดี บทที่
นักแสดงฝ่ ายพระเอกได้ แสดงมีหลากหลาย เช่น บทพระเอก พระรอง พ่อ พี่ชาย
น้ องชาย เพื่อน ขุนนาง ทหาร แต่ยกเว้ นกรณีของสุธิราช วงศ์เทวัญ เพราะถึงแม้
จะรับบทแสดงเป็ นตัวโกงของเรื่อง โฆษกก็จะประกาศแนะนําว่า เป็ นพระเอกที่รับ
บทเป็ นตัวโกง และผู้ชม รวมถึงคนทัว่ ไปก็ยงั ถือว่าเป็ นพระเอก เพราะสุธิราช วงศ์
เทวัญ เป็ นพระเอกประจําคณะ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาพที่ 24 แสดงภาพสุธิราช วงศ์เทวัญ และวิรดา วงศ์เทวัญ
1.2.2 นางเอก นางเอก หมายถึง นักแสดงผู้หญิ งที่รับบทเป็ น
ั้
ไม่เจาะจงว่าจะต้ องมีคหู่ รือไม่ เช่นเดียวกับ
คนดี หรือแสดงเป็ นตัวละครดีทงหมด
ตัวละครฝ่ ายพระเอก บทที่นักแสดงกลุ่มนางเอกได้ แสดงก็มีหลากหลายเช่นกัน
เช่น บทนางเอกของเรื่อง นางรอง แม่ พี่สาว น้ องสาว เพื่อน แต่จะไม่มีบทขุนนาง
หรือทหารเหมือนนักแสดงผู้ชาย ยกเว้ นกรณีของวิรดา วงศ์เทวัญ เพราะถึงแม้ จะ
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รับบทเป็ นตัวโกงของเรื่อง โฆษกก็จะประกาศแนะนําว่า เป็ นนางเอกที่รับบทเป็ น
นางโกง และผู้ชมรวมถึงคนทั่วไปก็ยังถือว่าเป็ นนางเอก เพราะวิรดา วงศ์เทวัญ
เป็ นนางเอกนําประจําคณะ
1.2.3 ตัวโกง ตัวโกง หมายถึง นักแสดงที่รับบทเป็ นคนร้ าย หรื อ
เป็ นตัวละครที่ไม่ดี เป็ นฝ่ ายที่ อยู่ตรงข้ าม หรื อเป็ นศัตรู กับฝ่ ายพระเอก หรื อฝ่ าย
นางเอกของเรื่อง ตัวโกงที่เป็ นผู้ชายจะเรียกว่า ตัวโกง หรือ ดาวร้ าย ส่วนตัวโกงที่
เป็ นผู้หญิ งจะเรี ย กว่า นางโกง หรื อนางอิจฉา มัก พบว่า ตัวโกงฝ่ ายชายมัก จะ
ขัดแย้ งกับ ฝ่ ายพระเอกประเด็น ของอํา นาจ หรื อความรัก หรื อขัดแย้ งทัง้ สอง
ประเด็น ส่วนตัวโกงฝ่ ายหญิ งมักจะขัดแย้ งกับฝ่ ายนางเอกประเด็นของความรัก
เรื่องเดียว บทที่นักแสดงกลุ่มนีไ้ ด้ แสดงก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันกับนักแสดง
กลุม่ พระเอกและนางเอก แต่จะมีจํานวนนักแสดงน้ อยกว่า
1.2.4 ตัวตลก ตัวตลก หรื อตัวตาม หมายถึง นักแสดงที่ รับบท
เป็ นผู้ติดตามนักแสดงหลักของเรื่อง แบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ตัวตลกชาย และตัวตลก
หญิง ตัวตลกที่เป็ นผู้ชาย จะเรียกว่า ตัวตลก หรือตัวโจ๊ ก ส่วนตัวตลกที่เป็ นผู้หญิง
จะเรียกว่า ตัวตลก หรือนางโจ๊ ก มีหน้ าที่สําคัญคือ ทําให้ ผ้ ชู มรู้สึกขบขันไม่ว่าจะ
รับบทเป็ นตัวตามของฝ่ ายใดก็ตาม นอกจากทําหน้ าที่สร้ างเสียงหัวเราะแล้ วตัว
ตลกยังมีห น้ าที่ ใ ห้ คําปรึ ก ษา ออกความเห็น หรื อยุย งตัวละครที่ ต นทํ าหน้ า ที่
ติด ตามให้ ทํ าสิ่ ง ต่า งๆ เป็ นตัว ละครหลัก ที่ ทํ าหน้ าที่ พูด หรื อ สื่อ สารกับ ผู้ช ม
โดยตรงด้ วย ตัวตลกชายจะทําหน้ าที่ตามฝ่ ายพระเอก และตัวโกง ส่วนตลกหญิ ง
จะทําหน้ าที่ตามฝ่ ายนางเอก และนางอิจฉา
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การที่มีตวั ตลกตามตัวละครทุก
ฝ่ ายนัน้ แสดงภาพสะท้ อนให้ เห็นว่าการแสดงลิเกมีวตั ถุประสงค์สําคัญอย่างหนึ่ง
คือ เพื่อให้ ผ้ ชู มเกิดความสนุกสนาน สามารถยิม้ และหัวเราะได้ ทุกฉากทุกตอน
นัน่ เอง บทที่นกั แสดงกลุม่ ตัวตลกมักได้ แสดง เช่น พี่เลี ้ยง เพื่อน ลูกน้ อง หรื อคน
รับใช้ แต่จากการเก็บข้ อมูลพบว่า นักแสดงที่เป็ นตัวตลกบางคนมีบทบาทสําคัญ
อื่นด้ วยคือ ทําหน้ าที่เป็ นผู้ร้องเพลงออกแขกร่วมกับโฆษกของคณะ
1.2.5 ตัวเด็ก ตัวเด็ก หมายถึง นักแสดงที่เป็ นเด็ก หรื อมีรูปร่าง
ลักษณะเหมือนเด็ก อายุประมาณ 9 – 15 ปี โดยส่วนใหญ่จะรับบทแสดงเป็ นตัว
ละครพระเอก หรื อตัวโกงในวัย เด็ก ตัวเด็กของลิเกคณะนี ้ มีด้ วยกัน 2 คน เป็ น
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ฝ่ ายพระเอก 1 คน และฝ่ ายเป็ นตัวโกง 1 คน ตัวเด็กนี จ้ ะแสดงเฉพาะต้ นเรื่ อง
เท่านัน้ คื อ พบในฉากลงโรงเพื่ อแนะนํ าตนเองให้ ผ้ ชู มรู้ จัก หรื อแสดงในฉาก
ต่อเนื่องต่อจากฉากลงโรงของตนอีกเพียง 1 - 2 ฉากเท่านัน้ แล้ วก็หายไป จาก
การสัมภาษณ์เพิ่มเติมพบว่า ที่ให้ ตวั เด็กแสดงเพียงไม่กี่ฉากเป็ นเพราะ การแสดง
ลิเกเริ่มแสดงในเวลาที่คอ่ นข้ างดึกแล้ ว แต่ที่ให้ เด็กได้ ร่วมแสดงด้ วยก็เพื่อให้ เด็ก
ได้ ฝึกปรือ และพัฒนาฝี มือนัน่ เอง3
1.3 โฆษก โฆษก คือ ผู้ที่ทําหน้ าที่ประกาศ หรือแจ้ งเรื่องราวต่างๆ ให้ ผ้ ทู ี่
มาชมการแสดงลิเกรับทราบ โดยจะประกาศอยู่ด้านหลังเวทีการแสดงทุกเหตุการณ์สอื่ สาร
ผู้ชมไม่สามารถมองเห็นได้ จากด้ านหน้ าเวทีการแสดง แต่จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามทัง้
5 ครัง้ ทําให้ ทราบว่า ผู้ที่ทําหน้ าที่โฆษกมี 2 คน คือ มรกต วงศ์เทวัญ เป็ นโฆษกประจํา
คณะ และชัยณรงค์ รุ่งเรื อง หัวหน้ าคณะ ซึ่งจะรับหน้ าที่เป็ นโฆษกก็ต่อเมื่อผู้ที่ทําหน้ าที่
เป็ นโฆษกประจําคณะออกมาแสดงหน้ าเวที
บทบาทสําคัญ ของโฆษกคือ ทํ าหน้ าที่ ประกาศเริ่ ม และประกาศจบ
เหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก นอกจากทําหน้ าที่ประกาศเริ่ม
ประกาศจบเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ แล้ ว โฆษกยังทําหน้ าที่ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และ
โฆษณาสินค้ า บริการของคณะลิเก หรื อเรื่ องอื่นๆ ที่ทางเจ้ าภาพ ผู้ชม หรื อหัวหน้ าคณะ
ต้ องการด้ วย โดยการประกาศแทรกเรื่ องอื่นๆ นี ้ สามารถประกาศได้ ตลอดเวลาในทุก
เหตุการณ์สื่อสาร

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1.4 นักดนตรี วงปี่ พาทย์ นักดนตรี วงปี่ พาทย์ คือ ผู้ที่ทําหน้ าที่บรรเลง
เพลง หรือดนตรีในการแสดงลิเกทังหมด
้
วงดนตรีปี่พาทย์ ประจําลิเกคณะนีช้ ื่อวงปี่ พาทย์
“ธงชัยบรรเลง” มีนกั ดนตรี จํานวน 9 คน เป็ นเพศชายทัง้ หมด แต่หากงานใดนักดนตรี มา
ไม่ครบ ก็จะให้ นกั ดนตรี คนอื่นในวงที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีชิ ้นนันๆ
้ ได้ เล่นแทน
นักดนตรี วงปี่ พาทย์แต่งกายด้ วยเสื ้อผ้ าธรรมดา ไม่มีชดุ เฉพาะเหมือนกับ
นักแสดง ซึ่งผู้ชมที่อยู่ด้านหน้ าเวทีสามารถมองเห็นได้ แต่ไม่ชดั เจนเท่าบนเวที เนื่องจากมี
ชุดเครื่ องเสีย งและฉากส่วนหนึ่งบังอยู่ คณะลิเ กจะเรี ย กบุค คลกลุ่ม นี ว้ ่า “วงปี่ พาทย์
ประกอบการแสดง” มีหน้ าที่สําคัญคือ เป็ นผู้บรรเลงเพลงวา ในเหตุการณ์สื่อสารโหมโรง
3

สัมภาษณ์ ชัยณรงค์ รุ่งเรือง, หัวหน้ าคณะ, 22 สิงหาคม 2552.
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ลิ เ ก และบรรเลงดนตรี ใ ห้ จัง หวะแก่ ผ้ ูแ สดงในเหตุก ารณ์ สื่ อ สารการออกแขก และ
เหตุการณ์สื่อสารการแสดงทังหมดจนกระทั
้
ง่ ปิ ดการแสดง
เครื่องดนตรีที่ใช้ ในวงปี่ พาทย์นี ้มีทงเครื
ั ้ ่องดนตรีแบบวงปี่ พาทย์ไทย และ
วงปี่ พาทย์มอญ ได้ แก่ ฉิ่ง ฉาบ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้ องวงใหญ่ ฆ้ องวงเล็ก ตะโพนไทย
ตะโพนมอญ กลองทัด กลองแขก และเปิ งมาง4 ส่วนวงดนตรีเครื่องไฟนัน้ พบว่า คณะลิเก
มักจะไม่ใช้ หรือใช้ น้อยมากในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก
1.5 ทีมงาน ทีมงาน หมายถึง สมาชิกในคณะลิเกที่ทําหน้ าที่อย่างอื่น ที่
ไม่ใช่นักแสดง ทีมงานของคณะลิเกเป็ นเพศชายทัง้ หมด มีอายุเฉลี่ยประมาณ 20-45 ปี
โดยสามารถแบ่งผู้ร่วมเหตุการณ์กลุม่ ทีมงานตามหน้ าที่ที่รับผิดชอบได้ 2 ฝ่ าย คือ ช่างไฟ
และช่างเวที มีรายละเอียดดังนี ้
1.5.1 ช่ า งไฟ ช่างไฟ หมายถึง ผู้ที่ มีห น้ าที่ ดูแล และจัด การ
เกี่ยวกับการติดตังอุ
้ ปกรณ์ที่ต้องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิด ได้ แก่ เครื่องเสียง หรื อเครื่ องไฟ
และ ไฟสปอตไลท์บนเวที เป็ นต้ น ฝ่ ายช่างไฟของคณะลิเกมีจํานวน 10 กว่าคน
ในการจัด แสดงลิเ กแต่ละครั ง้ อาจมี จํ า นวนช่ า งไฟไม่เ ท่ ากัน ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ
ระยะทาง และความใกล้ ไกลของสถานที่ ที่ ไปจัดแสดง ช่างไฟบางคนยังเป็ น
นัก เรี ย น นัก ศึก ษาอยู่ หากมี ส อบหรื อ ติ ด ธุร ะส่ว นตัว ก็ ไ ม่ต้ อ งมาทํ า งานได้
เช่นเดีย วกับ นัก แสดง เนื่ องจากต้ องเดิน ทางมาก่อนวัน แสดงเพื่อเตรี ยม และ
ติดตัง้ อุป กรณ์ ต่างๆ ให้ เ รี ย บร้ อย และต้ องอยู่จ นกระทั่งเก็บอุปกรณ์เสร็จจึงจะ
เดินทางกลับได้
ทีมงานฝ่ ายช่างไฟมีบทบาทสําคัญต่อเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ใน
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก คือ เป็ นผู้ที่ควบคุม แสง สี และเสียง ตลอดจน
การถ่ายทอดภาพการแสดงลิเกเพื่อนําขึ ้นฉายบนจอโปรเจคเตอร์ด้านข้ างเวที และ
ฉายไปที่ ห้ อ งแต่ง ตัวของหัว หน้ าคณะด้ านหลัง เวที ผู้ที่ ทํ า หน้ าที่ บัน ทึก ภาพ
การแสดงจะอยู่ด้ า นหน้ าเวที บ ริ เ วณเดีย วกับ ผู้ช ม และจะหยุดถ่า ยทอดภาพ
การแสดงก่อนการแสดงจบประมาณ 30-45 นาที เนื่องจากฝ่ ายช่างไฟจะต้ อง
ทยอยเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ล่วงหน้ าเมื่อเห็นว่าการแสดงใกล้ สิ ้นสุดลงแล้ ว เพื่อให้
ฝ่ ายช่างเวทีสามารถรือ้ ถอนเวทีการแสดงได้ ทนั ทีเมื่อโฆษกประกาศจบการแสดง
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สัมภาษณ์ ฤทธิชยั ชูมก, นักดนตรี (ตะโพน กลองทัด), 19 ธันวาคม 2552.
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การถ่ายทอดภาพการแสดงลิเกของคณะลิเกนีเ้ ป็ นการถ่ายแบบไม่มีการบันทึก
เก็บไว้ เพราะมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ชู มที่อยู่ไกลจากหน้ าเวทีเห็นการแสดงของ
นักแสดงได้ ชัดเจน และให้ หัวหน้ าคณะดูการแสดงของนักแสดงที่แสดงอยู่หน้ า
เวทีเท่านัน้
1.5.2 ช่ างเวที ช่ า งเวที หมายถึ ง ผู้ที่ มี ห น้ าที่ ดูแ ลและจั ด
การเกี่ยวเวทีที่ใช้ แสดงทังหมด
้
มีจํานวนประมาณ 10 กว่าคนเช่นเดียวกับทีมงาน
ฝ่ ายช่างไฟ บทบาทหน้ าที่ สําคัญ ของทีมงานฝ่ ายช่างเวที ที่เกี่ย วข้ องเหตุการณ์
สื่อสารต่างๆ ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก คือ เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบ
ฉากการแสดงลิเกให้ เรี ยบร้ อยในเวลาอันรวดเร็ว เพราะการแสดงลิเกจะเริ่ มต้ น
ทันทีที่การแสดงคอนเสิร์ตจบลง ฝ่ ายช่างเวทีก็จะต้ องยกตัง่ และที่นงั่ มาไว้ บนเวที
และรี บปลดฉากผ้ าของการแสดงคอนเสิร์ตที่แขวนทับฉากของคณะลิเ กไว้ ออก
ช่างเวทีจะต้ องจัดเวทีให้ เรียบร้ อยก่อนเหตุการณ์สื่อสารการแสดงจะเริ่ มต้ น และ
รือ้ ถอนเวทีแสดงทันทีที่โฆษกประกาศจบการแสดง
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2. ฝ่ ายผู้ชม
ผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายผู้ชม หมายถึง ผู้ที่มาชมการแสดงลิเกทังหมด
้
สามารถแบ่งผู้
ร่วมเหตุก ารณ์ ฝ่ายผู้ชมได้ เ ป็ น 4 กลุ่ม คือ ฝ่ ายเจ้ าภาพ ฝ่ ายแม่ย กหรื อแฟนคลับ ฝ่ ายผู้ชมใน
ท้ องถิ่น และฝ่ ายคนที่มาขายของ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 ฝ่ ายเจ้ า ภาพ ฝ่ ายเจ้ าภาพ หมายถึง ผู้ที่ ติดต่อว่าจ้ าง และเป็ น
ผู้รับ ผิ ด ชอบจ่ายเงิ น ค่า จัดการแสดงให้ กับ คณะลิเ ก ทราบได้ จ ากการกล่าวประกาศ
ขอบคุณเป็ นระยะๆ ของโฆษก หรือนักแสดงลิเก ฝ่ ายเจ้ าภาพมีทงั ้ ที่เป็ นบุคคล และกลุ่ม
บุคคล เป็ นผู้มีฐ านะทางเศรษฐกิจสูง และชื่นชอบในการแสดงลิเ ก จากการสัมภาษณ์
พบว่า เจ้ าภาพมัก จะรู้ จัก กับ เจ้ าของคณะ หรื อเคยว่าจ้ างให้ ค ณะลิเ กจัดงานแสดงใน
รูปแบบต่างๆ มาก่อน และหากเป็ นการแสดงลิเกในงานอวมงคล เช่น งานศพ หรื องาน
พระราชทานเพลิ งศพ จะสามารถระบุ หรื อจํ าแนกผู้ช มฝ่ ายเจ้ า ภาพได้ ชัด เจน จาก
การสังเกตสีของเสื ้อผ้ าเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ เพราะบุคคลเหล่านี ้จะสวมใส่เสื ้อผ้ าไว้ทกุ ข์
สีขาว หรือสีดํา ซึ่งต่างจากผู้ชมกลุม่ อื่นๆ ที่แต่งกายด้ วยเสื ้อผ้ าที่มีสีสนั
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2.2 ฝ่ ายแม่ ยกหรือแฟนคลับ ฝ่ ายแม่ยกหรือแฟนคลับ หมายถึง ผู้ชมที่
ติดตามชมการแสดงของคณะลิเกอย่างสมํ่าเสมอ และมีความสนิทสนมกับหัวหน้ าคณะ
หรื อสมาชิกของคณะลิเกเป็ นพิเศษ ผู้ชมฝ่ ายแม่ยก หรื อแฟนคลับส่วนใหญ่จะเป็ นเพศ
หญิง มีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ ้นไป และเป็ นผู้มีการศึกษา และมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง จาก
การสังเกตพบว่ า ผู้ช มกลุ่มนี ้ มัก จะเป็ นผู้ช มที่ จ ะนั่งอยู่บ ริ เ วณที่ ติด หรื อใกล้ กับ เวที
การแสดง ซึ่งมีทงที
ั ้ ่มาจองด้ วยตนเอง คือ มาตังแต่
้ คณะลิเกยังไม่เริ่ มแสดง หรื อมาทีหลัง
แต่ใช้ วิธีการฝากจอง โดยให้ ผ้ ทู ี่ตนสนิทสนมคุ้นเคยจองให้ หรื อโทรศัพท์ ว่าจ้ างให้ สมาชิก
ในคณะลิเกที่ตนสนิทสนมคุ้นเคยเป็ นผู้จองให้ จากการวิเคราะห์ทําให้ ทราบว่า สาเหตุที่
ผู้ชมกลุม่ นี ้ต้ องการที่นงั่ ชมติดเวทีการแสดงก็เพื่อความสะดวกในการถ่ายรูป และการลุก
ไปมอบรางวัลให้ กบั นักแสดงที่ตนชื่นชอบ แต่หากมาไม่ทนั ก็สามารถไปนัง่ ชมการแสดงอยู่
บนเวที บ ริ เ วณขอบเวที ทัง้ 2 ด้ าน หรื อจะยืน ชมตรงทางเข้ า ออกเวที ของนักแสดงก็ได้
นอกจากนี ้ยังมีบางส่วนอยู่ที่ด้านหลังเวทีด้วย จากการสอบถามพบว่า ผู้ชมกลุม่ นี ้เป็ นผู้ชม
ที่สนิ ทสนมคุ้นเคยกับเจ้ าของคณะเป็ นอย่างดี เนื่องจากคอยติดตามชมการแสดงของ
คณะลิเกคณะนี ้อย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานหลายสิบปี ผู้วิจัยพบว่า
กลุม่ ที่อยู่หลังเวทีนี ้มีทงผู
ั ้ ้ ที่ไปเพื่อพูดคุย ทักทายหรือมอบของขวัญให้ เฉยๆ แล้ วก็กลับมา
ชมการแสดงด้ านหน้ าเวที ต่อ กับผู้ที่ตัง้ ใจมาเพื่ อพูดคุย และช่วยเหลือคณะลิเกทํางาน
ต่างๆ เช่น ช่วยหยิบจับสิ่งของ หรือช่วยนักแสดงแต่งตัว โดยไม่ไปนัง่ ชมการแสดงของคณะ
ลิเกเพราะติดตามชมการแสดงมานานจนรู้เรื่องที่คณะลิเกแสดงหมดทุกเรื่องแล้ วนัน่ เอง
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2.3 ฝ่ ายคนในท้ องถิ่น ฝ่ ายคนในท้ องถิ่ น หมายถึง ผู้ชมที่มาชมงาน
แสดงเนื่องจากอาศัยอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับ สถานที่ที่คณะลิเกไปจัดแสดง เป็ นผู้ช ม
กลุม่ ใหญ่ที่สดุ จากการสังเกตพบว่า ผู้ชมในกลุม่ นี ้มีทงที
ั ้ ่เป็ นผู้ชมเพศหญิ ง เพศชาย และ
มีทัง้ ผู้ช มที่ เ ป็ นวัยเด็ก วัยรุ่ น และวัยชรา มักจะนั่งชมการแสดงกับ พื น้ โดยมีเสื่อ แผ่น
พลาสติก หรือกระดาษหนังสือพิมพ์รองนัง่ จนเต็มพื ้นที่ด้านหน้ าเวทีแสดงลิเกถัดจากผู้ชม
ฝ่ ายแม่ย ก หรื อแฟนคลับ ผู้ที่ มาถึงก่อนก็จ ะปูที่ นั่งเป็ นการจองไว้ สําหรับพวกของตน
บริเวณด้ านหน้ าใกล้ กบั เวทีการแสดง และบางส่วนที่มาทีหลังหรือไม่ชอบนัง่ ชมก็จะยืนชม
การแสดง หรื อ นั่งตามร้ านขายอาหารในบริ เ วณนัน้ เพื่ อ รับ ประทานอาหาร และชม
การแสดงไปพร้ อมกัน
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2.4 ฝ่ ายคนที่มาขายของ ฝ่ ายคนที่มาขายของ หมายถึง ผู้ชมที่มีอาชี พ
ค้ าขายที่ต้องการมาหารายได้ ในงานที่มีการจัดแสดงลิเก ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มคนที่มาขาย
ของทัง้ สินค้ า และอาหารในสถานที่จัดแสดงลิเก สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ
กลุม่ คนในท้ องถิ่น กับกลุม่ คนที่ตามขายของ หรือสินค้ าตามงานแสดงของคณะลิเก ผู้ชม
กลุม่ นี ้มีทงที
ั ้ ่เป็ นเพศชาย และเพศหญิง ส่วนมากเป็ นวัยผู้ใหญ่ และวัยชรา การขายของมี
ทัง้ ที่ตงั ้ ร้ านค้ าบริ เวณหน้ าเวที ถัดจากที่ นั่งชมการแสดง และเดินเร่ขายบริ เวณที่ นั่ง ชม
การแสดง สินค้ าที่นิยมขายได้ แก่ อาหาร นํ ้าดื่ม พัด ยาทากันยุง และวัสดุสําหรับใช้ รองนั่ง
เช่น แผ่นพลาสติก เป็ นต้ น
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การเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงจะขึ ้นอยู่กับหน้ าที่ หรื อบทบาทที่ได้ รับในแต่ละเหตุการณ์
สื่อสาร ทังนี
้ ้รวมถึงเนื ้อเรื่องที่นํามาใช้ แสดงด้ วย ส่วนผู้ร่วมเหตุการณ์บุคคลอื่นๆ ในสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลิเกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่ หรือบทบาทของตนไม่วา่ เป็ นเหตุการณ์สื่อสาร
ใดก็ตาม

3.1.3 กฎการปฏิสัมพันธ์
องค์ประกอบด้ านกฎการปฏิสมั พัน ธ์ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก แบ่งเป็ น 3
ส่ว น คื อ กฎการปฏิ สัม พั น ธ์ ข องฝ่ ายคณะลิ เ ก กฎการปฏิ สัม พั น ธ์ ข องฝ่ ายผู้ชม และกฎ
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างฝ่ ายคณะลิเกกับฝ่ ายผู้ชม มีรายละเอียดดังนี ้
1. กฎการปฏิสัมพันธ์ ของฝ่ ายคณะลิเก
กฎการปฏิสมั พันธ์ของฝ่ ายคณะลิเกแบ่งได้ เป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ กฎการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างนักแสดงกับนักแสดง และกฎการปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักแสดงกับนักดนตรี มีรายละเอียด
คือ
1.1 กฎการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างนักแสดงกับนักแสดง มีดงั นี ้
1.1.1 นักแสดงทุก คนต้ องเคารพพ่ อแก่ เมื่อทีมงานตังโต๊
้ ะ
บูชาพ่อแก่ที่ด้ านหลังเวที เรี ย บร้ อยแล้ ว นักแสดงของคณะลิเ กต้ องจุดธูปเทีย น
และนําดอกไม้ มาบูชาพ่อแก่ และก่อนที่จะเริ่มแสดงลิเกที่หน้ าเวที นักแสดงทุกคน
จะต้ องไปรวมตัวกันที่บริเวณหน้ าโต๊ ะบูชาพ่อแก่ ในระหว่างที่โฆษกและนักแสดง
อีก 2 คนแสดงการออกแขกในเหตุการณ์สื่อสารเริ่ มการแสดง เพื่อบูช าพ่อแก่
พร้ อมกัน โดยมีสธุ ิราช วงศ์เทวัญเป็ นผู้จดุ ธูปไหว้ และนักแสดงที่อยู่ด้านหลังเวที

71
จะต้ องคอยสังเกตธูปในกระถางด้ วย เพราะจะต้ องไม่ปล่อยให้ ธูปในกระถางดับ
จนกว่าจะจบการแสดง เพื่อความเป็ นสิริมงคล และเอาฤกษ์ เอาชัยในการทํางาน
1.1.2 นั ก แสดงทุ ก คนจะต้ องเคารพ และเชื่ อ ฟั งหั วหน้ า
คณะ นักแสดงจะต้ องเคารพการตัดสินใจ และเชื่อฟั งคําสัง่ ของหัวหน้ าคณะ ไม่
ว่านักแสดงคนนัน้ จะเป็ นใคร หรื อได้ รับบทบาทอะไรก็ตาม ต่างก็ต้องทําตามที่
หัวหน้ าคณะมอบหมาย เพราะหัวหน้ าคณะเป็ นผู้ที่มีอํานาจในการควบคุม ดูแล
หรือการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในขณะจัดการแสดง ตลอดจนการเลือกเรื่ อง
ที่จะใช้ แสดง หรื อการจัดลําดับการแสดง ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เช่น วิธีดําเนิ น
การแสดง บทร้ อง บทสนทนา บทพูด ท่ ารํ า มุขตลก หรื อ การตอบโต้ กัน ใน
เหตุก ารณ์ สื่อสารต่างๆ นัน้ ขึน้ อยู่กับ ประสบการณ์ และปฏิภาณไหวพริ บของ
นักแสดงแต่ละคนเป็ นสําคัญ นักแสดงแต่ละคนจึงมีอิสระที่จะจัดการการแสดง
ของตนอย่างเต็มที่
จากการสัมภาษณ์พบว่า ไม่มีนกั แสดงคนใดที่ทราบชื่อเรื่ องที่จะ
แสดงล่วงหน้ า แต่ทกุ คนจะได้ ร้ ูพร้ อมๆ กับผู้ชม คือเมื่อหัวหน้ าคณะบอกให้ โฆษก
ประกาศแจ้ งชื่อเรื่องที่จะแสดงให้ ผ้ ชู มทราบในเหตุการณ์สื่อสารการออกแขก นั่น
หมายความว่า นักแสดงทุกคนจะต้ องเตรียมพร้ อมสําหรับที่จะแสดงได้ ในทุกเรื่ อง
แต่ถึงแม้ วา่ นักแสดงจะไม่ร้ ูลว่ งหน้ าว่าต้ องแสดงเป็ นใคร ในเรื่ องอะไรก็ตาม ก็ไม่
เกิดปั ญหา เพราะเรื่องที่แสดงล้ วนเป็ นเรื่องที่เล่นสืบทอดต่อกันมา และเคยเล่นมา
ก่อนแล้ ว ที่สําคัญคือแต่ละคนมีหน้ าที่ที่ชดั เจนอยู่แล้ ว เช่น เป็ นฝ่ ายพระเอก ฝ่ าย
นางเอก ฝ่ ายตัวโกง หรื อเป็ นตัวตลกที่ ต้องติดตามตัวละครฝ่ ายใด พอทราบชื่ อ
เรื่องก็เพียงแค่ทบทวนว่าตนแสดงเป็ นตัวละครชื่ออะไรก็ออกแสดงได้ แล้ ว หรื อถ้ า
จําไม่ได้ ก็ไปถามจากนัก แสดงคนอื่น โดยถามด้ านหลังเวที หรื อถามในขณะที่
แสดงหน้ าเวทีได้ ส่วนเนื ้อเรื่องหรือบทที่ใช้ นนั ้ ก็ไม่จําเป็ นต้ องท่องอีก เพราะจํากัน
ได้ จนขึ ้นใจ หรื อจะด้ นกลอนสดให้ เหมาะสมกับบริ บทแวดล้ อมก็สามารถทําได้
เพียงแต่ต้องควบคุมเรื่องราว และดําเนินเรื่องให้ เป็ นไปตามโครงเรื่องเท่านัน้ 5
การที่ นักแสดงสามารถแสดงได้ แม้ จ ะไม่ท ราบชื่ อเรื่ องที่ ต้ อ ง
แสดงล่วงหน้ านัน้ นอกจากจะแสดงให้ เห็นว่า นักแสดงทุกคนเป็ นผู้ที่มีปฏิภาณ มี
ความเชี่ยวชาญ และมีฝีมือในการแสดงแล้ ว ยังแสดงให้ เห็นว่าลิเกคณะทวีป-ชัย
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สัมภาษณ์ รุ้งตะวัน วงศ์เทวัญ, นักแสดงลิเก, 2 มิถนุ ายน 2553.
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ณรงค์ วงศ์เทวัญ เป็ นคณะลิเกที่ได้ รับการยอมรับ เป็ นคณะลิเกที่น่าเชื่อถือของ
สังคมด้ วย เพราะเจ้ าภาพที่วา่ จ้ างให้ จดั การแสดงทุกคนไว้ ใจ ให้ จดั แสดงลิเกเรื่อง
ใดก็ได้ ไม่ต้องแจ้ งให้ เจ้ าภาพทราบล่วงหน้ า
1.1.3 นักแสดงต้ องเคารพนักแสดงที่มีอาวุโสกว่ า และต้ อง
ให้ เกียรตินักแสดงด้ วยกันเอง โดยก่อนที่นกั แสดงจะออกมาแสดงที่หน้ าเวทีได้
นัน้ นักแสดงทุกคนจะต้ องเดินไปไหว้ นักแสดงที่อาวุโสกว่าตนจนครบเสียก่อน
เพื่อแสดงความเคารพ ขออนุญาต และขอขมาล่วงหน้ าก่อนที่จะออกมาแสดงครัง้
แรก เพราะในระหว่างที่แสดงอาจจะมีการแสดงที่ต้องล่วงเกิน หรือกระทําการที่ไม่
เหมาะสม เช่น การด่าว่า เตะ ต่อย ตี หรือใช้ เท้ าถีบกัน เป็ นต้ น นักแสดงที่อาวุโส
กว่าก็จะรับไหว้ และพยักหน้ าเป็ นการบอกรับรู้ หลังจากนัน้ จึงจะออกมาแสดง
หน้ าเวทีได้ และหากในระหว่างที่แสดงมีการกระทบกระทัง่ ล่วงเกิน หรือทําสิ่งที่ไม่
เหมาะสม เช่น ด่าว่า หรื อใช้ เท้ าถีบกัน เมื่อกลับเข้ ามาหลังเวทีการแสดงแล้ วก็
ต้ องไหว้ เพื่อขอขมากันอีกครัง้ ด้ วย
1.1.4 นักแสดงจะต้ องออกมาแสดงหน้ าเวทีเป็ นกลุ่มตาม
ฝ่ ายของตัวละครที่แสดง กล่าวคือ นักแสดงจะออกมาแสดงหน้ าเวที เป็ นฝ่ าย
ตามบทบาทของตัวละครที่ตนแสดงเสมอ จะไม่ออกมาแสดงคนเดียว แม้ ว่าจะมี
บทพูดหรื อไม่ก็ตาม เช่น การแสดงของนักแสดงฝ่ ายพระเอก นักแสดงที่ รับบท
พระเอก และตัวตลกที่ เป็ นตัวตามก็จ ะต้ องออกมาแสดงพร้ อมกันเสมอ แม้ ตัว
ตามนัน้ จะมีบ ทพูด หรื อไม่ก็ตาม ลํ าดับ การแสดงของนัก แสดงจะขึน้ อยู่กับ
ความสําคัญของตัวละครและเนื อ้ หาของเรื่ องที่ ใช้ แสดง เมื่อนักแสดง แสดงจน
ครบตามจํานวน หรือตามบทแล้ วจึงจะกลับเข้ าหลังเวที มีกฎสําคัญคือ นักแสดง
ที่รับบทเป็ นฝ่ ายตัวโกงจะออกมาแสดงเป็ นฝ่ ายแรกเสมอ และนักแสดงจะต้ องร้ อง
หรือพูดทีละคนเพื่อให้ คนดูได้ อรรถรสในการชม และเข้ าใจได้ ชดั เจน
1.1.5 นักแสดงจะต้ องนั่งตั่ง และที่น่ ังตามลําดับฐานะและ
บทบาทที่ตนแสดง นักแสดงที่จะนัง่ แสดงบนตัง่ หรือที่นงั่ ชัน้ บนสุดที่มีหมอนอิง
วางไว้ คือนักแสดงที่รับบทเจ้ าเมือง หรือเชื ้อพระวงศ์เท่านัน้ นักแสดงที่รับบทอื่นๆ
เช่น ขุนนาง พี่เลี ้ยง หรื อคนรับใช้ จะต้ องนั่งที่นั่งที่ตํ่ากว่าตัง่ ลดหลัน่ ลงมาตาม
ฐานะของตัวละครที่ ต นแสดง แม้ ก ารแสดงฉากนัน้ จะมีนักแสดงที่ รับ บทเป็ น
เจ้ าเมืองร่วมแสดงหรือไม่ก็ตาม
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1.1.6 ขณะแสดง นักแสดงจะต้ องแสดงอย่ างระมัดระวังไม่
ทําให้ ผ้ รู ่ วมแสดงได้ รับบาดเจ็บ เพราะการแสดงบางฉาก โดยเฉพาะเหตุการณ์
สื่อสารฉากตลก หรื อฉากรบอาจจะมีการแสดงที่ต้องกระทบกระทั่งกันบ้ าง เช่น
ผลัก ถีบ หรือเตะกัน นักแสดงที่แสดงฉากนันจะต้
้
องแสดงอย่างระมัดระวัง ไม่ให้
ผู้ที่ร่วมแสดงกับตนได้ รับบาดเจ็บ หรือมีเลือดออกอย่างเด็ดขาด
1.1.7 เงิ น รางวั ล ที่ นั ก แสดงแต่ ละคนได้ รั บ นั ้น ถื อ เป็ น
รายได้ ส่วนบุคคล เมื่อได้ รับเงินรางวัลจากผู้ชม นักแสดงไม่ต้องนําเงินที่ได้ มา
แบ่ง หรื อเฉลี่ย ร่วมกับนักแสดงคนอื่น และเงิ นส่วนนีถ้ ื อเป็ นรายได้ ที่ ได้ รับ เพิ่ ม
พิเศษ เป็ นคนละส่วนกับค่าจ้ างแสดงที่จะได้ จากหัวหน้ าคณะ
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1.2 กฎการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างนักแสดงกับนักดนตรี มีดงั นี ้
1.2.1 การโหมโรงลิเกเป็ นการประกาศเริ่ มการแสดง ดังนัน้
เมื่อนักดนตรี บรรเลงเพลงวาในเหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงลิเก นักแสดงที่ยัง
แต่งตัวไม่เรียบร้ อยก็จะต้ องรีบแต่งตัวให้ เสร็จโดยเร็ว เพราะถึงเวลาที่จะต้ องแสดง
แล้ ว
1.2.2 นักดนตรีจะต้ องบรรเลงเพลงตามที่นักแสดงต้ องการ
กล่าวคือ นักดนตรี วงปี่ พาทย์จะต้ องคอยสังเกตสัญญาณที่นักแสดงจะส่งมาให้
ว่าต้ องการให้ บรรเลงเพลงจังหวะใด หรือควรจะเริ่ม หรือหยุดบรรเลงเพลงเมื่อใด
ตลอดทังเหตุ
้ การณ์สื่อสาร เพื่อให้ การแสดงของคณะลิเกดําเนินการแสดงได้ อย่าง
ราบรื่น โดยการสื่อสารนี ้ นักแสดงกับนักดนตรี จะต้ องตกลง หรื อนัดหมายกันไว้
ล่ว งหน้ าก่ อ นที่ จ ะแสดง จากการเก็ บ ข้ อมูล พบว่านัก แสดงใช้ ทัง้ วัจ นภาษา
และอวัจ นภาษาในการสื่อสารกับนักดนตรี ตัวอย่างสัญญาณที่ ใช้ สื่อสารได้ แก่
คําพูด ท่ารํา และการทอดเสียงร้ องลงในบทร้ อง
2. กฎการปฏิสัมพันธ์ ของฝ่ ายผู้ชม
กฎการปฏิสมั พันธ์ของฝ่ ายผู้ชมนัน้ พบเพียงประการเดียว คือ ผู้ชมที่มาถึงหน้ า
เวทีการแสดงก่อนมีสิทธิ ์ ที่จะเลือกที่นั่ง และจองที่ให้ สําหรับผู้ที่ยังเดินทางมาไม่ถึงโดยไม่จํากัด
จํานวนได้ ส่วนผู้ชมที่มาทีหลังจะต้ องหาที่นงั่ ที่อื่น ห้ ามนัง่ ในที่ที่มีผ้ จู องไว้ ก่อนแล้ ว ไม่ว่าเป็ นที่นั่ง
แบบมีเก้ าอี ้ให้ นงั่ ชม หรือไม่มีเก้ าอี ้ให้ นงั่ ชมก็ตาม กล่าวคือ หากพบว่าที่นงั่ บริเวณนันมี
้ ผ้ นู ําสิ่งของ
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เช่น กระเป๋ า ขวดนํ ้า หรือมีกระดาษหนังสือพิมพ์ แผ่นพลาสติก เสื่อปูวางไว้ ก็จะไม่เข้ าไปนั่ง หรื อ
หยิบสิ่งของไปวางที่อื่นแล้ วนัง่ แทน แม้ จะไม่มีผ้ นู งั่ เฝ้าสิ่งของนันอยู
้ ่ก็ตาม
3. กฎการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างฝ่ ายแสดงกับฝ่ ายผู้ชม
กฎการปฏิสมั พันธ์ของฝ่ ายแสดงกับฝ่ ายผู้ชมแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ กฎการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างนักดนตรีกบั ผู้ชม และกฎการปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักแสดงกับผู้ชม มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 กฎการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างนักดนตรี กับผู้ชม มีประการเดียวคือ
การบรรเลงเพลงเป็ นการประกาศว่ ามีการแสดงลิเก การที่นักดนตรี วงปี่ พาทย์เริ่ ม
บรรเลงเพลงวาเป็ นการแสดงให้ ผ้ ชู มที่อยู่ในบริเวณสถานที่จดั แสดงลิเกทราบว่า การแสดง
กําลังจะเริ่มขึ ้นแล้ ว และขณะเดียวกัน ผู้ชมที่ได้ ยินเสียงเพลงที่นกั ดนตรีวงปี่ พาทย์บรรเลง
ก็ทราบได้ ทนั ทีวา่ มีการแสดงของคณะลิเกจัดแสดงอยู่ เพราะนักดนตรี วงปี่ พาทย์ จะต้ อง
บรรเลงเพลงประกอบการแสดงจนกระทัง่ จบการแสดงเสมอ
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3.2 กฎการปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างนักแสดงกับผู้ชม มีประการเดียวคือ
นักแสดงจะต้ องเคารพ และทําตามความต้ องการของผู้ชมเสมอ เมื่อออกมาแสดง
หน้ าเวที ครั ง้ แรกนัก แสดงจะต้ อ งไหว้ ทัก ทายผู้ช ม และต้ อ งไหว้ ข อบคุณ ผู้ช มที่ ม อบ
ของขวัญ หรื อเงินรางวัลให้ ตน เมื่อโฆษกประกาศปิ ดการแสดงแล้ ว นักแสดงหลักที่อยู่
หน้ าเวทีจะต้ องกล่าวลา อวยพร และขอบคุณ พร้ อมกับยกมือไหว้ ผ้ ชู มซํา้ ไปมาหลายครัง้
จนกระทัง่ ผู้ชมที่อยู่หน้ าเวทีเดินทางกลับจนหมด ส่วนฝ่ ายผู้ชมนัน้ สามารถมีปฏิสมั พันธ์
กับ นักแสดงได้ ตลอดเวลาที่ ต้องการ เช่น หากรู้ สึก สนุก สนานกับการแสดง ก็สามารถ
ปรบมือ หัวเราะ หรื อพูดคุย โต้ ต อบกับ นัก แสดงที่ ต นสนิ ท สนมคุ้น เคยได้ ตลอดเวลา
โดยเฉพาะเหตุการณ์สื่อสารฉากตลก หรื อฉากที่นัก แสดงที่ตนชื่นชอบเป็ นพิ เศษแสดง
และหากต้ องการมอบรางวัล ให้ กับนักแสดงบนเวที ก็สามารถลุก หรื อเดินไปมอบที่หน้ า
เวทีได้ ทนั ที ไม่วา่ ลิเกจะแสดงฉากใดอยู่ก็ตาม จากการสังเกตพบว่า ผู้ชมฝ่ ายแม่ยก หรื อ
แฟนคลับเป็ นผู้ชมกลุ่มที่มีปฏิสมั พัน ธ์ด้านนีก้ ับนักแสดงมากที่สดุ โดยเฉพาะตอนมอบ
รางวัล หรือพวงมาลัย เพราะนอกจากจะมอบในจํานวนครัง้ ที่มากกว่าแล้ ว ยังมีการพูดคุย
ทัก ทายกัน ด้ วย และสิ่ งที่ แสดงให้ เ ห็น ถึ งปฏิสัม พัน ธ์ ที่ ใ กล้ ชิ ด ระหว่า งผู้ช มกลุ่ม นี ก้ ับ
นัก แสดงก็คือ ผู้ช มฝ่ ายแม่ย ก หรื อแฟนคลับ เพศหญิ ง ที่ มีอายุมากกว่านัก แสดง คื อ
ประมาณ 30 ปี ขึ ้นไป จะหอมแก้ มของนักแสดงที่ตนชื่นชอบหลังจากที่มอบรางวัลให้ แล้ ว
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ด้ วย จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมผู้วิจยั พบว่า บางครัง้ หัวหน้ าคณะก็จะให้ นักแสดง แสดง
เรื่องตามที่ผ้ ชู มต้ องการ คือ ถ้ ามีผ้ ชู มฝ่ ายแม่ยกหรือแฟนคลับร้ องขอด้ วย6
3.1.4 บรรทัดฐานของการตีความ
องค์ประกอบด้ านบรรทัดฐานของการตีความในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกมีดงั นี ้
1. เมื่อนักดนตรีวงปี่ พาทย์บรรเลงเพลง ไม่วา่ จะเป็ นเพลงใด หรือทํานองใดก็ตาม
ผู้ที่ได้ ยินย่อมทราบได้ ทนั ทีวา่ มีการแสดงลิเกในบริเวณสถานที่นนั ้ โดยอาจจะเป็ นช่วงกําลังจะเริ่ม
แสดง หรือกําลังแสดงอยูก่ ็ได้
2. การที่นกั แสดงที่ทําหน้ าที่แสดงในเหตุการณ์สื่อสารการออกแขกของคณะลิเก
ร้ องขึ ้นต้ นก่อนร้ องเพลงออกแขกว่า “สะลามมานา” เสมอ แม้ จะไม่ได้ ร้องออกแขกเป็ นเพลงออก
ภาษา ที่มีสําเนียงแขก หรือเลือกใช้ เพลงที่มีเนื ้อหากล่าวถึงประวัติของการแสดงลิเกตามขนบที่ว่า
“เดิ มลิ เก เฮฮามาจากแขก...” เหมือนในอดีตแล้ วก็ตาม แสดงให้ เห็นว่า บทร้ องที่ขึ ้นต้ นว่า “สะลาม
มานา...” เป็ นขนบสําคัญในการออกแขก จากการสังเกตพบว่า นักแสดงจะร้ อง “สะลามมานา...”
ให้ ผ้ ชู มได้ ยินเป็ นคําแรกเสมอ เมื่อเทียบกับการสื่อสารทั่วไป คําที่จะใช้ พูด หรื อใช้ เริ่ มต้ นสื่อสาร
มักจะเป็ นคําทักทาย เมื่อพิจารณาบทร้ องนี ้ จะเห็นได้ วา่ มีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกับมารยาทพืน้ ฐาน
ในการทักทายของชาวมุสลิม ตามหลักศาสนาอิสลามที่เรียกว่า “การให้ สลาม” มาก
การให้ สลาม หมายถึง การขอดุอาอฺ หรือการวิงวอน โดยชาวมุสลิมจะทักทายชาว
มุสลิมด้ วยกันเองเสมอว่า “อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะมะตุลลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ ” แปลว่า ขอ
ความสันติสขุ ความเมตตา และความจําเริญจากพระองค์อลั ลอฮฺจงประสบแด่ท่าน หรืออาจกล่าว
ว่า”มะอัสลาม” ซึ่งหมายถึง สวัสดี หรือลาก่อนเพียงสันๆ
้ ก็ได้
ดังนัน้ การที่นักแสดงร้ องว่า “สะลามมานา...” ให้ ผ้ ชู มได้ ยิน เป็ นคําแรกนัน้ จึง
น่าจะหมายถึง การทักทาย ด้ วยการสวัสดี หรือการอวยพรให้ เจ้ าภาพ และผู้ชมที่มาชมการแสดง
ของคณะลิเกมีความสุข ตามหลักของศาสนาอิสลามที่ช าวมุสลิม ผู้ริเริ่ มนําลิเกเข้ ามาแสดงใน
ประเทศไทยนับถือนัน่ เอง
3. คําพูด และการกระทําของนักแสดงทุกคนที่เกิดขึ ้นบนเวทีการแสดง ล้ วนเป็ นสิ่ง
ที่เกิดขึ ้นจากความตังใจของนั
้
ก แสดงที่จะ “แสดง” ให้ ผ้ ชู ม “ชม” ซึ่ง ผู้ร่วมเหตุการณ์ทุกฝ่ ายใน
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกต่างก็รับรู้ร่วมกัน ดังนันไม่
้ วา่ นักแสดงจะใช้ คําพูดที่ไม่ถูกต้ อง ไม่
สุภาพ เช่น การใช้ คําราชาศัพท์ที่ไม่ถกู ต้ องตามแบบแผน การพูดคําหยาบ การพูดเรื่องเพศ การด่า
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6

สัมภาษณ์ ทวีป วงศ์เทวัญ, หัวหน้ าคณะ, 14 พฤศจิกายน 2552.
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ทอ หรื อ พูด ล้ อเลี ย นบุ ค คลต่า งๆ ฯลฯ หรื อ การแสดงกิ ริ ย าท่ า ทางที่ ไ ม่เ หมาะสม ขัด กั บ
ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และวัฒนธรรมของไทย เช่น การทําร้ ายร่างกายพ่อแม่ หรื อผู้ที่อาวุโส
กว่าตน การที่ ผ้ ชู ายทํ าร้ ายผู้ห ญิ ง การที่ ผ้ ูห ญิ ง ตบหัวผู้ช าย การใช้ เ ท้ า หรื อการแต่ง กายที่ ไม่
เหมาะสมกับ สถานะของตน เช่น ผู้ช ายสวมชุดผู้ห ญิ ง เป็ นต้ นนัน้ ไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ ผิด หรื อ
หยาบคาย เพราะทังหมดนี
้
้ เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นบนเวที การแสดง ทุกคนต่างก็เข้ าใจตรงกันว่า
สิ่งที่เกิดขึ ้นนัน้ เป็ นการแสดงของนักแสดง และถือเป็ นเรื่องล้ อเล่นของผู้ที่มีความสนิทสนมกัน โดย
มีเจตนาสําคัญเพื่อให้ ผ้ ชู มรู้สกึ ตลกขบขัน และเกิดความสนุกสนานเท่านัน้ แต่หากนําเรื่องที่เกิดขึ ้น
บนเวทีเหล่านี ้มาพูด หรือปฏิบตั ิในสังคมที่ไม่ใช่บนเวที คําพูด และการกระทําที่กล่าวมาทัง้ หมดก็
จะกลายเป็ นสิง่ ที่ไม่ดี ไม่ถกู ต้ อง และไม่ควรปฏิบตั ิเป็ นอย่างยิ่ง อีกทัง้ ผู้ที่พูด หรื อกระทําเช่นนัน้ ก็
จะถูกมองว่าเป็ นคนไม่ดี หรือเป็ นคนหยาบคายทันที
4. การที่ โฆษก หรื อ นัก แสดงพูด ประกาศเรื่ องต่างๆ เช่ น แจ้ ง สถานที่ นัดพบ
ประชาสัมพันธ์งานแสดงครัง้ ถัดไป หรือโฆษณาสินค้ าและบริการต่างๆ แทรกขณะมีการแสดงลิเก
อยู่บนเวทีนนั ้ ไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องผิด หรื อเสียมารยาท เพราะผู้ชมทุกคนเข้ าใจ และยอมรับได้ แม้
การประกาศแทรกบางครัง้ จะทําให้ การแสดงต้ องหยุดชะงักก็ไม่มีผ้ ใู ดถือสา ทัง้ นี ้ อาจเป็ นเพราะ
ลิเกเป็ นการแสดงพื ้นบ้ าน ที่นกั แสดงและผู้ชมสามารถสื่อสารกันได้ ตลอดเวลา เมื่อฝ่ ายหนึ่งฝ่ าย
ใดต้ องการความช่วยเหลือ หรื อ ต้ องการสิ่ง หนึ่งสิ่ง ใดก็สามารถร้ องขอ แจ้ ง หรื อบอกกล่าวได้
ตลอดเวลา เช่น โฆษกต้ องการเสียงปรบมือ นักแสดงต้ องการรางวัล เจ้ าภาพต้ องการให้ ประกาศ
หยุดพัก การแสดง หรื อผู้ช มต้ องการให้ ป ระกาศหาคน ประกาศเลื่ อนรถ เป็ นต้ น กล่า วได้ ว่า
การประกาศแทรกเรื่ องต่างๆ แสดงให้ เห็น ว่า นัก แสดง และผู้ช มสามารถพึ่งพาอาศัย กัน ได้
สอดคล้ องกับวัฒนธรรม และลักษณะนิสยั ของคนไทยที่มีนํ ้าไจ เอื ้อเฟื ้อเผื่อแผ่ และมักพูดติดปาก
ว่า “ไม่เ ป็ นไร” เสมอ บรรยากาศขณะชมการแสดงลิ เ กจึ ง เป็ นแบบถ้ อยที ถ้ อยอาศัย และ
ประนีประนอมกัน
5. การมอบเงินให้ นกั แสดง เป็ นขนบอย่างหนึ่งในการชมการแสดงลิเก ผู้ชมฝ่ าย
แม่ยกหรือแฟนคลับจะเป็ นผู้มอบเงินให้ นกั แสดง อาจจะมอบให้ เฉพาะนักแสดงที่ตนชื่นชอบ หรื อ
ให้ นกั แสดงทุกคนที่ร่วมแสดงก็ได้ การมอบเงินให้ นักแสดงนัน้ สามารถทําได้ ตลอดเวลา แต่ส่วน
ใหญ่จะนิยมมอบในเหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง คือช่วงที่นกั แสดงกําลังร้ องแนะนําตัว หรือเพิ่งเดิน
ออกมาแสดงหน้ าเวทีเป็ นครัง้ แรก
การมอบเงินให้ นักแสดงลิเกตีความได้ ว่า ผู้ชมคนนัน้ ๆ รัก และชื่นชอบนักแสดง
หรือชื่นชอบในผลงานการแสดงของนักแสดงลิเก ไม่ใช่มอบให้ เพราะหลงรัก หรื อมีเจตนาในเชิงชู้
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สาว ซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์อื่นๆ ที่หากพบการมอบเงิน หรือให้ เงินกับบุคคลอื่น มักจะตีความ
ได้ วา่ ผู้ที่ให้ เงินนัน้ มีเจตนาที่ไม่ดีแอบแฝง หรือต้ องหวังผลตอบแทนบางอย่างแน่นอน
การมอบเงินให้ นกั แสดงมีทงที
ั ้ ่นําไปมอบให้ กบั มือของนักแสดง ประดับกับดอกไม้
เย็บติดกับพวงมาลัยที่ทําจากริบบิ ้น ประดิษฐ์ เป็ นรูปต่างๆ เช่น พวงมาลัยธนบัตรแล้ วนําไปมอบให้
นักแสดงหน้ าเวที หรือจะใช้ ลวดเย็บกระดาษเย็บเงินที่จะมอบให้ ติดกับชุดลิเกของนักแสดงที่หน้ า
เวทีก็ได้ ด้ านจํานวนเงินที่มอบให้ นนั ้ ขึ ้นอยู่กับฐานะ และความชื่นชอบของผู้ชมที่มีต่อนักแสดง
ผู้นนั ้ ซึ่งจํานวนเงินที่นกั แสดงแต่ละคนได้ รับนัน้ ยังแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นที่นิยมของตัวนักแสดง
ด้ วย จากการสังเกตพบว่า นักแสดงที่ได้ รับความนิยม หรือเงินมากที่สดุ คือ สุธิราช วงศ์เทวัญ ที่รับ
บทเป็ นพระเอกนําประจําคณะ รองลงมาคือ ชัยณรงค์ รุ่งเรื อง หัวหน้ าคณะ และวิรดา วงศ์เทวัญ
นางเอกนําประจําคณะ
เงินที่นกั แสดงลิเกได้ รับจากผู้ชมนี ้ เรียกว่า เงินรางวัล หรือรางวัลนํ ้าใจที่ผ้ ชู มมอบ
ให้ ด้ วยความรัก ชื่ น ชอบ และให้ ด้ วยความเต็ม ใจ มัก พบว่า หลังจากมอบเงิ น หรื อรางวัลให้
นักแสดงแล้ ว ผู้ชมมักจะกอด หรือหอมแก้ มนักแสดงที่ตนชื่นชอบด้ วยทุกครัง้ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็
จะทราบได้ ทนั ทีวา่ ผู้ชมคนนันรั
้ ก ชื่นชอบ และเป็ นแม่ยก หรือแฟนคลับของนักแสดงคนนัน้ ไม่ใช่
การกระทําในเชิงชู้สาว เนื่องจากเงินรางวัลที่ได้ จากผู้ชม เป็ นคนละส่วนกับค่าจ้ างแสดงที่ จะได้ รับ
จากหัวหน้ าคณะลิเก เงินส่วนนี ้จึงนับเป็ นรายได้ พิเศษของนักแสดง ถือเป็ นสมบัติส่วนตัว ไม่ต้อง
แบ่งกับนักแสดงคนอื่นด้ วย ดังนัน้ มักพบว่า นักแสดงมักจะใช้ บทร้ อง บทสนทนาที่มีเนือ้ หาออด
อ้ อน น่าสงสาร หรื อใช้ การพูดอ้ อนเพื่อให้ ผ้ ชู มเอ็นดู หรื อเมตตาให้ รางวัลกับตน โดยเฉพาะบท
แนะนําตัวในเหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง การร้ องขอเงินรางวัลจากผู้ชมบนเวทีการแสดงลิเกนัน้ ไม่
ถือว่าเป็ นเรื่องผิด ผู้ชมจะให้ หรือไม่ก็ได้ ขึ ้นอยู่กับความพอใจเป็ นหลัก ไม่มี การบังคับ และไม่ว่า
นักแสดงจะได้ รับรางวัลจากผู้ชมตามที่ ร้องขอหรื อไม่ นัก แสดงทุกคนก็ต้องทํ าหน้ าที่ แสดงลิเ ก
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าคณะจนกว่าโฆษกจะประกาศปิ ดการแสดง
5. การที่ ผ้ ชู มส่ว นใหญ่ โดยเฉพาะผู้ช มฝ่ ายแม่ย กและแฟนคลับ ติ ด ตามชม
การแสดงลิเกของคณะลิเกอย่างสมํ่าเสมอ แม้ จะทราบว่า เรื่ องที่คณะลิเกจะแสดงนัน้ เป็ นเรื่ องที่
ตนเคยชมแล้ ว เพราะผู้ที่มาชมการแสดงลิเ กต้ องการที่จะมาชมวิธีการแสดงทัง้ การร้ อง การรํ า
การสนทนาโต้ ตอบ รวมถึงการแต่งหน้ า เสื ้อผ้ า และเครื่องแต่งกาย ที่สําคัญคือมาดูนักแสดงที่ตน
ชื่นชอบทําการแสดง ไม่ได้ ต้องการที่จะมาดูเรื่อง หรือเนื ้อหาของเรื่องเหมือนการชมภาพยนตร์
จากการสังเกตพบว่า ผู้ชมฝ่ ายแม่ยกและแฟนคลับจะสามารถเล่าเรื่องราวโดยย่อ
ของเรื่องที่คณะลิเกจะแสดงได้ ทนั ทีที่ได้ ยินโฆษกประกาศชื่อเรื่องที่จะแสดง หรือหากคณะลิเกปรับ
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เปลี่ยน หรื อตังชื
้ ่อเรื่ องที่จะแสดงใหม่ก็สามารถจดจําเรื่ องที่กําลังแสดงอยู่ได้ ทันทีที่ได้ ยินชื่อตั ว
ละคร ทังนี
้ ้เพราะเนื ้อเรื่องที่ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญนํามาใช้ แสดงนัน้ แม้ จะมีมากถึง 40
เรื่ อง แต่ก็ เ ป็ นเรื่ องที่ ใ ช้ เ ล่น ซํ า้ สื บ ทอดต่อกัน มาเป็ นเวลาหลายสิบ ปี ดังนัน้ ผู้ช มที่ ติดตามชม
การแสดงของคณะลิเกอย่างสมํ่าเสมอ จึงย่อมจะทราบ และรู้เรื่ องราวของเรื่ องที่คณะลิเกจะใช้
แสดงเป็ นอย่างดีอยู่แล้ ว แต่ก็ไม่พบว่ามีผ้ รู ่วมเหตุการณ์ หรือผู้ชมรายใดตําหนิ หรือต่อว่าคณะลิเก
ที่แสดงเรื่องซํ ้าให้ ชม จึงตีความได้ วา่ การที่ผ้ ชู มการแสดงลิเกส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ชมฝ่ ายแม่ยก
และแฟนคลับติดตามชมการแสดงของคณะลิเกอย่างสมํ่าเสมอเป็ นเพราะต้ องการชมวิธีการดําเนิน
การแสดง รวมถึงชื่นชอบนักแสดงของคณะลิเกนัน่ เอง
ดังนัน้ แม้ คณะลิเกจะแสดงเรื่องซํ ้าไม่วา่ จะกี่ครัง้ หรือเรื่ องที่ใช้ แสดงจะไม่สมจริ ง
อย่างไรก็ตาม ผู้ชมที่ชื่นชอบการแสดงลิเก ก็จะยังคงติดตามชมการแสดงลิเกของลิเกคณะนีต้ ่อไป
อย่างแน่นอน
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3.2 องค์ ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกันบางเหตุการณ์ ส่ ือสาร
องค์ประกอบที่มีลกั ษณะเหมือนกันบางเหตุการณ์สื่อสาร หมายถึง องค์ประกอบที่มี
รายละเอี ย ดบางอย่ างร่ วมกัน ในบางเหตุก ารณ์ สื่ อสาร และต่า งกัน ในบางเหตุก ารณ์ สื่ อสาร
องค์ประกอบในลักษณะนี ้ได้ แก่ ชนิดของเหตุการณ์ และรูปแบบการสื่อสาร มีรายละเอียดดังนี ้
3.2.1 ชนิดของเหตุการณ์
องค์ประกอบด้ านชนิดของเหตุการณ์ มีดงั นี ้
1. เหตุการณ์ ส่ ือสารเริ่มการแสดง
เหตุก ารณ์ สื่ อ สารเริ่ ม การแสดง เป็ นเหตุก ารณ์ ป ระเภท “การประกาศ” คื อ
การประกาศเริ่มการแสดง
2. เหตุการณ์ ส่ ือสารการแสดง
เหตุก ารณ์สื่อสารการแสดง เป็ นเหตุการณ์ ประเภท “การแสดง” เมื่อพิจ ารณา
เหตุก ารณ์ สื่อสารย่อยในแต่ละเหตุก ารณ์ พบว่า เหตุก ารณ์ สื่อสารฉากลงโรง เป็ นเหตุก ารณ์
ประเภท “การแนะนํ าตัว” คือ การแนะนํ าตัว ของนัก แสดง เหตุก ารณ์ สื่อ สารฉากกล่าว เป็ น
เหตุก ารณ์ ป ระเภท “การสนทนา” คื อ การแสดงการสนทนาตามเรื่ องที่ หัวหน้ าคณะกํ าหนด
เหตุการณ์สื่อสารฉากรบ เป็ นเหตุการณ์ประเภท “การต่อสู้” คือ การแสดงการต่อสู้ตามเนือ้ หาของ
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เรื่ องที่แสดง เหตุการณ์สื่อสารฉากทะเลาะ เป็ นเหตุการณ์ประเภท “การขัดแย้ ง” คือ การแสดง
ความขัดแย้ งตามเนื อ้ หาของเรื่ องที่ แสดง เหตุก ารณ์ สื่อสารฉากเกี ย้ ว เป็ นเหตุก ารณ์ประเภท
“การขอความรัก” คือ การแสดงการขอความรักตามเนื ้อหาของเรื่ องที่แสดง และเหตุการณ์สื่อสาร
ฉากตลก เป็ นเหตุการณ์ประเภท “การแสดงตลก” คือ การแสดงกริยาท่าทางที่ทําให้ เกิดความตลก
ขบขัน
3. เหตุการณ์ ส่ ือสารปิ ดการแสดง
เหตุก ารณ์ สื่ อ สารปิ ดการแสดง เป็ นเหตุก ารณ์ ป ระเภท “การประกาศ” คื อ
การประกาศปิ ดการแสดง
สรุป ชนิ ดของเหตุก ารณ์เป็ นองค์ป ระกอบที่มีลักษณะร่ วมกันบางเหตุก ารณ์สื่อสาร
กล่าวคือ มีบ างเหตุการณ์สื่อสารที่มีชนิดของเหตุการณ์ เหมือนกัน ได้ แก่ เหตุก ารณ์สื่อสารเริ่ ม
การแสดง และเหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดง เป็ นเหตุการณ์ประเภท “การประกาศ” เหมือนกัน
ส่วนเหตุการณ์สื่อสารที่มีชนิดของเหตุการณ์ต่างกันคือ เหตุการณ์สื่อสารการแสดงเนื่องจากเป็ น
เหตุการณ์ประเภท “การแสดง”
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3.2.2 รู ปแบบการสื่อสาร
องค์ประกอบด้ านรูปแบบการสื่อสารของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในสถานการณ์สื่อสาร
การแสดงลิเก สามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ รูปแบบการสื่อสาร และเครื่ องมือที่ใช้ สื่อสาร มี
รายละเอียดดังนี ้
1. รู ปแบบการสื่อสาร
การสื่ อ สารในสถานการณ์ สื่ อ สารการแสดงลิ เ ก มี ค วามแตกต่ า งไปจาก
สถานการณ์สื่อสารระหว่างบุคคล เนื่องจากการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นการสื่อสารที่ผ้ สู ง่ สารและ
ผู้รับสารสามารถสลับบทบาทการเป็ นผู้สง่ สารและผู้รับสารได้ แต่การสื่อสารในสถานการณ์สื่อสาร
การแสดงลิเกเป็ นการสื่อสารผ่านการแสดง ผู้สง่ สารและผู้รับสารจึงไม่สามารถสลับบทบาทกันได้
การสื่อสารในสถานการณ์นี ้มีผ้ สู ง่ สาร คือนักแสดงเป็ นฝ่ ายทําหน้ าที่ส่งสารไปยังผู้รับสาร คือผู้ชม
และขณะเดีย วกัน นักแสดงก็มีการสื่อสารกับนักแสดงด้ วยกันเองแบบคู่สนทนาที่สามารถสลับ
บทบาทกันได้ ให้ ผ้ รู ับสาร คือผู้ชม รับชม ด้ วย
ดังนัน้ ผู้สง่ สาร คือ นักแสดงจึงสามารถส่งสารไปยังผู้รับสาร คือ ผู้ชม ได้ ทงั ้ แบบ
พูดกับผู้ชมโดยตรง และแบบแสดงให้ ผ้ ชู ม ชม ผู้วิจัย จึงแบ่งรูปแบบการสื่อสารในสถานการณ์
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สื่อสารการแสดงลิเก ออกเป็ น 2 แบบ คือ การสื่อสารโดยการพูดกับผู้ชมโดยตรง และการสื่อสาร
โดยผ่านการแสดง มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 การสื่อสารโดยการพูดกับผู้ชมโดยตรง การสื่อสารโดยการพูดกับ
ผู้ชมโดยตรงในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกเป็ นรูปแบบ
การสื่อสารที่ผ้ สู ง่ สารคือ โฆษก หัวหน้ าคณะ หรือนักแสดงจะสื่อสารกับผู้ชมในฐานะที่ตน
เป็ นตัวแทนของคณะลิเก ไม่ใช่ในฐานะบทบาทของตัวละครตามเนื ้อเรื่องที่แสดง โดยจะมี
การใช้ คําพูด เช่น คําสรรพนามแทนตน คําเรียกขาน รวมถึงสายตา และท่าทางที่แสดงให้
ผู้ชมเห็นว่า ตนกําลังสื่อสารด้ วย เช่น การประกาศเริ่ มการแสดง การกล่าวทักทายผู้ช ม
การกล่าวขอบคุณ การกล่าวลา การอวยพร การประชาสัมพันธ์ หรือการประกาศแจ้ งเรื่ อง
ต่างๆ เป็ นต้ น การสื่อสารโดยการพูดกับ ผู้ช มโดยตรงนี ้ พบในเหตุก ารณ์ สื่อสารทัง้ 3
เหตุก ารณ์ ได้ แ ก่ เหตุก ารณ์ สื่ อ สารเริ่ ม การแสดง เหตุก ารณ์ สื่ อ สารการแสดง และ
เหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดง
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1.2 การสื่อสารโดยผ่ านการแสดง การสื่อสารโดยผ่านการแสดงใน
เหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก เป็ นรูปแบบการสื่อสารที่ผ้ สู ่งสารคือ
นักแสดงทุกคนจะสื่อสารกับผู้ชมทังในฐานะที
้
่ตนเป็ นนักแสดงของคณะลิเก และฐานะของ
ตัวละครตามเนือ้ เรื่ องที่แสดง อาจเป็ นการสื่อสารโดยการร้ องเพลง เช่น การร้ องเพลง
ออกแขก หรือการเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ ผ้ ชู มฟั ง เช่น การเล่าความรู้สกึ นึกคิดของตัวละครที่
แสดง หรือการสนทนากันเองระหว่างนักแสดงกับนักแสดงตามบทบาทของเรื่องที่แสดงใน
เหตุการณ์สื่อสารการแสดงฉากต่างๆ เช่น การสนทนาในฉากกล่าว ฉากเกีย้ ว หรื อฉากรบ
เป็ นต้ น รวมถึงการสื่อสารกันเองแบบคู่สนทนาระหว่างนักแสดงกับนัก แสดงในฐานะที่
ไม่ใช่บทบาทของตัวละคร เช่น การแสดงความคิดเห็นของนักแสดง หรื อการเล่าเรื่ องราว
ส่วนตัวของสมาชิกในคณะลิเก ในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงฉากตลก เป็ นต้ น
การแสดงที่ นัก แสดงใช้ สื่อสารกับ ผู้ช ม ได้ แก่ การพูด การร้ อง การรํ า
การแสดงท่าทางต่างๆ รวมถึงการบรรเลงดนตรี ของนักดนตรีวงปี่ พาทย์ ด้วยการสื่อสารใน
ลักษณะนี ม้ ีเจตนาสําคัญคือ เพื่ อให้ ผ้ รู ับ สาร คือ ผู้ช ม ได้ รับ สารจากคณะลิเกผ่านการ
แสดง และการบรรเลงดนตรี ขณะที่ชมการแสดงนั่นเอง โดยพบในเหตุการณ์สื่อสารทัง้ 3
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เหตุก ารณ์ ได้ แ ก่ เหตุก ารณ์ สื่ อ สารเริ่ ม การแสดง เหตุก ารณ์ สื่ อ สารการแสดง และ
เหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดง
2. เครื่องมือที่ใช้ ส่ ือสาร
เครื่องมือที่ใช้ สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
วัจนภาษา และอวัจนภาษา ดังนี ้
2.1 วัจนภาษา วัจ นภาษา คือ ภาษาที่ ใ ช้ ถ้ อยคํา ในการสื่อสาร เป็ น
องค์ประกอบที่พบทุกเหตุการณ์สื่อสาร วัจนภาษาที่พบคือ เสียงพูด และเสียงร้ อง ซึ่งพบ
ในการสนทนา หรือการกล่าวประกาศของผู้ร่วมเหตุการณ์ทงฝ่
ั ้ ายนักแสดง โฆษก ทีมงาน
และผู้ชม ส่วนเสียงร้ อง หรือการร้ องนัน้ พบเฉพาะการร้ องของผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะ
ลิเก คือ นักแสดงเท่านัน้ ได้ แก่ การร้ องเพลงออกแขกในเหตุการณ์สื่อสารเริ่ มการแสดง
การร้ องรานิเกลิง การร้ องเพลงลูกทุ่งในเหตุการณ์สื่อสารการแสดง และการร้ องลาโรงใน
เหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดง
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2.2 อวัจนภาษา อวัจ นภาษา คือ ภาษาที่ ไม่ใ ช้ ถ้อยคําในการสื่อสาร
เป็ นองค์ประกอบที่มีพบทุกเหตุการณ์สื่อสาร อวัจนภาษาที่พบทุกเหตุการณ์สื่อสาร คือ
เสียงดนตรี ที่บรรเลงโดยวงดนตรีปี่พาทย์ อวัจนภาษาที่พบเฉพาะบางเหตุการณ์สื่อสาร
ได้ แก่ การแสดงออกทางสีหน้ าท่าทาง การไหว้ การโบกมือ ท่ารํ า เสีย งหัวเราะ เสีย ง
ปรบมือ การมอบรางวัล และความเงี ยบ การแสดงออกทางสีห น้ าท่าทาง การไหว้ และ
การมอบรางวัลเป็ นอวัจนภาษาที่พบทัง้ ในเหตุก ารณ์สื่อสารการแสดง และเหตุการณ์
สื่อสารปิ ดการแสดง ส่วนอวัจนภาษาที่พบเฉพาะเหตุการณ์สื่อสารคือ ท่ารํา เสียงหัวเราะ
และเสีย งปรบมื อ จะพบเฉพาะในเหตุก ารณ์ สื่อ สารการแสดง ส่วนการโบกมือ และ
ความเงียบ จะพบเฉพาะในเหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดงเท่านัน้
สรุป รูปแบบการสื่อสารเป็ นองค์ประกอบที่มีลกั ษณะร่วมกันในบางเหตุการณ์สื่อสาร
กล่าวคือ แม้ ทกุ เหตุการณ์สื่อสารจะมีรูปแบบที่ใช้ สื่อสาร และเครื่ องมือที่ใช้ สื่อสารเหมือนกัน แต่
ทัง้ 3 เหตุการณ์มีรายละเอียดด้ านวิธีการที่ใช้ สื่อสารต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ และเนื ้อหา
ที่ต้องการสื่อสารเป็ นสําคัญ
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3.3 องค์ ประกอบที่ต่างกันไปตามแต่ ละเหตุการณ์ ส่ ือสาร
องค์ประกอบที่ตา่ งกันไปตามแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร หมายถึง องค์ประกอบที่ไม่คงที่
มีการเปลี่ยนแปลงแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร องค์ประกอบลักษณะนี ม้ ี 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ หัวข้ อ
วัตถุประสงค์ เนื ้อหาการสื่อสาร และลําดับวัจนกรรม
3.3.1 หัวข้ อ
องค์ประกอบด้ านหัวข้ อของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก
มีดงั นี ้
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เหตุการณ์สื่อสารเริ่มการแสดง มีหวั ข้ อคือ การประกาศเริ่มการแสดง
2. เหตุการณ์ ส่ ือสารการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารการแสดง มีหวั ข้ อคือ การถ่ายทอดเรื่องราวที่ใช้ แสดง
3. เหตุการณ์ ส่ ือสารปิ ดการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดง มีหวั ข้ อคือ การกล่าวปิ ด
3.3.2 วัตถุประสงค์
องค์ประกอบด้ านวัตถุประสงค์ของเหตุก ารณ์ สื่อสารต่างๆ ในสถานการณ์ สื่อสาร
การแสดงลิเก มีดงั นี ้
1. เหตุการณ์ ส่ ือสารเริ่มการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารเริ่มการแสดง มีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู มทราบว่าการแสดง
ลิเกเริ่มขึ ้นแล้ ว
2. เหตุการณ์ ส่ ือสารการแสดง
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ของเหตุก ารณ์
สื่อสารการแสดงได้ เป็ น 2 ประเด็น คือ เพื่อมอบความสนุกสนานและความบันเทิงแก่ผ้ ชู ม และ
เพื่อให้ ได้ รับรางวัลและความชื่นชอบจากผู้ชม
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3. เหตุการณ์ ส่ ือสารปิ ดการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดง มีวตั ถุประสงค์เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู มทราบว่าการแสดง
ลิเกได้ สิ ้นสุดลงแล้ ว
3.3.3 เนือ้ หาการสื่อสาร
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปประเด็นขององค์ประกอบด้ านเนือ้ หาการสื่อสาร
ของเหตุการณ์สื่อสารแต่ละเหตุการณ์ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกได้ ดงั นี ้
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1. เหตุการณ์ ส่ ือสารเริ่มการแสดง
เหตุก ารณ์สื่อสารเริ่ มการแสดง มีเนื อ้ หากล่าวถึง รายละเอีย ดเกี่ย วกับการจัด
การแสดงลิเก ได้ แก่ ชื่อคณะลิเก ชื่อวงดนตรี ปี่พาทย์ ชื่อเจ้ าภาพ กาลเทศะ หรื อโอกาสของงาน
และชื่อเรื่องที่จะแสดง ดังข้ อความตัวอย่าง
ชมการแสดงลิเ กกั น ต่ อ ไปครั บ ท่ า น จากที ม งานของทวี ป -ชัย ณรงค์
วงศ์เทวัญ กุ้ง สุธิราช วิรดา วงศ์ เทวัญครับ จากลูกทุ่งมาตรฐานลิเกไทย
สไตล์ คอนเสิร์ต ทวี ป -ชัยณรงค์ วงศ์ เ ทวัญ ภูมิ ใ จเสนอ มาพร้ อ มด้ ว ย
วงดนตรีปี่พาทย์ของธงชัยบรรเลงรับร้ อง เสนอสนองต่อสายตาท่านผู้ชม
ในท้ องเรื่องที่มีชื่อว่า “รักซ่อนแค้ น”
นักดนตรี วงปี่ พาทย์ บรรเลงเพลงวา ตามด้ วยเพลงแขกอาวัส
นักแสดง 2 คน : เฮ้ ฮัดช่า ทวีป-ชัยณรงค์ กุ้ง สุธิราช แสดงแล้ วจ้ า
โฆษก
: นมัสการขอบพระคุณไปยังพระครูวิทย์ สุภากรครับ เป็ นผู้ที่ประสานงาน
และก็ติดต่อผลงานการแสดงกับทีมงานของเรา ให้ เรามาทําการแสดงใน
วันนี ้นะครับ
ร้ องรวม
: เฮ เฮ่ เฮ่ สะลามมานา... เฮ้ ฮัดช่า มอเตอร์ ไ ซค์ ไปไหนก็ มอเตอร์ ไซค์
มอเตอร์ ไซค์ ไปไหนก็ มอเตอร์ ไซค์ คนสรรค์ บุรีหน้าที ่ทุกคนจงทํ า มาเล่น
ร้ อ งรํ า ร้ อ งรํ าต้องทํ า ให้ ดี คนสรรค์ บุ รีห น้า ที ่ทุกคนจงทํ า มาเล่ นร้ องรํ า
ร้องรํ าต้องทําให้ดี ทวีป วงศ์เทวัญ ลิ เกเมืองสรรค์บุรี
โฆษก
: สัม ผัส ผลงานการแสดงจากลูก ทุ่งมาตรฐานลิเ กไทยสไตล์ค อนเสิร์ต
ทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญจากตลาด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มอบ
ความสํ า ราญ และทํ า การแสดงในท้ องเรื่ อ งที่ มี ชื่ อ ว่ า “รั ก ซ่ อ นแค้ น”
ที ม งานผู้ เรี ย นน้ อ ยด้ อ ยด้ ว ยความสามารถ ผิ ดพลาดประการใด ได้ ดู
การแสดง กราบประทานอภัยท่านผู้ชมไว้ ณ โอกาสนี ้
โฆษก

:
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นักแสดงลิเกทุกคนร้ องโห่เอาชัยพร้ อมกัน 3 ครั ้ง
(เหตุการณ์ สอื่ สารเริ่มการแสดง: รั กซ่ อนแค้ น)

2. เหตุการณ์ ส่ ือสารการแสดง
เนื่องจากเหตุการณ์สื่อสารการแสดงนี ้เป็ นการแสดงเรื่องราวที่มีความซับซ้ อนและ
หลากหลาย ผู้วิจัย จึงแบ่งเนือ้ หาการสื่อสารที่พบเป็ น 3 ประเด็น คือ เนื อ้ หาของเรื่ องที่ใ ช้ แสดง
เนื ้อหาเกี่ยวกับนักแสดง และเนื ้อหาทัว่ ไปในสังคม มีรายละเอียดดังนี ้
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2.1 เนื อ้ หาของเรื่ องที่ใช้ แสดง เนื อ้ หาของเรื่ องที่ ใ ช้ แสดง หมายถึง
เรื่อง หรือบทที่หวั หน้ าคณะกําหนดให้ นกั แสดงทุกคนใช้ เล่น หรือแสดงลิเกในงาน
แสดงแต่ละครัง้ เรื่ องที่ใช้ แสดงนี จ้ ึงถือเป็ นเนือ้ หาหลักของเหตุการณ์สื่อสารใน
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก เพราะถึงแม้ นักแสดงจะไม่มีบทร้ อง บทพูด ที่
ชัดเจนตายตัว และยังสามารถพลิกแพลง ปรับ เปลี่ยน เพิ่ม หรื อลด หรื ออาจจะ
แสดงนอกบทที่ตนได้ รับได้ อย่างเสรี แต่สดุ ท้ ายก็จะต้ องกลับ เข้ าเรื่ องเพื่อแสดง
หรือดําเนินเรื่องต่อ ตามโครงเรื่ องของเรื่ องที่หัวหน้ าคณะได้ กําหนดไว้ จนกระทั่ง
โฆษกประกาศปิ ดการแสดง
จากการสัมภาษณ์พบว่า เรื่ องที่ ลิเกคณะทวีป -ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ใช้
แสดงทังหมดนั
้
นมี
้ ประมาณ 40 กว่าเรื่อง เป็ นเรื่องที่เล่นสืบต่อกันมาตังแต่
้ รุ่นปู่ ย่า
ตายายทุกเรื่อง ไม่ได้ แต่งขึ ้นใหม่ หรื อปรับเปลี่ยนเนือ้ หาให้ เป็ นเรื่ องราวในสมัย
ปั จจุบนั เนื ้อหาส่วนใหญ่ของเรื่องจึงเป็ นเรื่ องราวแบบจักรๆ วงศ์ๆ7 ลักษณะของ
เรื่องที่คณะลิเกนี ้ใช้ แสดงจึงมีความโดดเด่น ที่ยงั คงรักษาเสน่ห์ อันเป็ นเอกลักษณ์
เดิมของการแสดงลิเกไว้ ได้ อย่างดี
แม้ เรื่องที่แสดงจะเป็ นเรื่องแบบจักรๆ วงศ์ๆ และใช้ เล่นสืบทอดต่อกันมา
เป็ นเวลาหลายสิบ ปี แต่ก็ไม่น่าเบื่ อ เพราะเป็ นเรื่ องที่ ไม่ซับ ซ้ อน ผู้ช มทุก ฝ่ าย
สามารถเข้ าใจได้ ที่สําคัญคือมีปรับ และแทรกรายละเอียดที่เป็ นเรื่ องราว รวมถึง
เหตุการณ์ ในสังคมที่ผ้ ชู มสนใจลงไปด้ วย เช่น เพลงลูกทุ่ง ข่าวสังคม การเมือง
โฆษณา ภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ เป็ นต้ น จากการวิเคราะห์พบว่า สามารถ
แบ่งเรื่องที่ใช้ แสดงตามประเด็นปั ญหาของเรื่ องได้ 2 แบบ คือ 1.เรื่ องที่เกี่ยวกับ
7

สัมภาษณ์ วิทยา ชัยบุรินทร์, พ่อยกชัยนาท, 22 สิงหาคม 2552.
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การต่อสู้แย่งชิงอํานาจ และ 2.เรื่ องที่เกี่ยวกับการต่อสู้แย่งชิงคนรัก ซึ่งอาจเป็ น
ปั ญหาระหว่างเจ้ าเมืองกับเจ้ าเมือง หรือเจ้ าเมืองกับขุนนางก็ได้
เรื่ องที่ใช้ แสดง จึงมีเนือ้ หากล่าวถึง รายละเอียดตังแต่
้ สาเหตุ หรื อที่มา
ของความขัดแย้ งในเรื่อง ผลจากปั ญหาที่เกิดขึ ้น ความพยายามแก้ ปัญหาของตัว
ละครฝ่ ายดี จนกระทัง่ สามารถคลี่คลายปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ (เรื่ องย่อที่ใช้ แสดง ดู
รายละเอียดที่ภาคผนวก ก.)
2.2 เนือ้ หาเกี่ยวกับนักแสดง ได้ แก่ เรื่องราวของนักแสดง หรื อสมาชิก
ในคณะลิเก ซึ่งเป็ นเรื่ องจริ ง และผู้ชมสนใจ เช่น เรื่ องความรัก สุขภาพ อุปนิสยั
หรือความชอบส่วนตัวของนักแสดง เป็ นต้ น พบเนื ้อหาส่วนนี ้แทรกอยู่ในการแสดง
ของนักแสดงเกือบทุกฉาก โดยเฉพาะในบทพูดของโฆษก และนักแสดงที่ รับบท
เป็ นตัวตลก ดังตัวอย่างข้ อความ
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สายชล รุ่ งเรื อง : กราบขอบคุณ มีเสียงปรบมือให้ กับพระเอกกุ้ง สุธิราชครับ พระเอกกุ้ง
สุธิราช เป็ นนักร้ องลูกทุ่ง แสดงลิเก งานไม่ค่อยได้ หยุดหรอก ร้ องเพลงมั่ง
เล่นลิเกบ้ าง ปล่อยให้ พี่ ป้า น้ า อา อดอยากอยู่บ้าน เป็ นศิลปิ นที่มีนิสยั ดี
ไม่ถือเนื ้อถือตัว เมียไม่มี แฟนไม่มีครับ แต่ไม่ร้ ู คุยโทรศัพท์ กับใครไม่ร้ ู ทั ้ง
วันเลย เข้ าห้ องนํ ้ายังโทรอีก
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: หนึ่งในดวงใจ)
โฆษก

: เสียงแหบแห้ งขอกราบประทานอภัยนะครับ กุ้ง สุธิราชเป็ นหวัด เมื่อคืน
นี ้ร้ องเพลงที่พิ ษ ณุโลก แล้ ว อุทัยธานี นะครั บ วัน นี ม้ านี่ พรุ่ ง นี ท้ ี่จัง หวัด
กาญจนบุรีนะครับ ณ อําเภอท่ามะกา”
(เหตุการณ์สอื่ สารลงโรง: รั กซ่ อนแค้ น)

2.3 เรื่องทั่วไปในสังคม ได้ แก่ เรื่องที่กําลังเป็ นที่สนใจของคนทัว่ ไป ข่าว
สังคม การเมือง ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือการซื ้อ (แทง) หวยใต้ ดิน และ
ปั ญหาความขัดแย้ งต่างๆ ในสังคม เป็ นต้ น ส่วนใหญ่จะพบเนื ้อหาส่วนนี ้ในบทพูด
หรื อบทสนทนาของนักแสดงตลก และถือเป็ นเนือ้ หาหลักของเหตุการณ์สื่อสาร
ฉากตลกด้ วย ดังตัวอย่างข้ อความ
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จ้ อย
จ๋ า
จ้ อย
จ๋ า
จ้ อย
จ๋ า
จ้ อย
จ๋ า
จ๋ า
จ้ อย
จ๋ า
จ้ อย
จ๋ า
จ้ อย
ขวัญ
จ๋ า
ขวัญ
จ๋ า

: อ้ าว รางวัลที่ให้ มาก็ไม่ได้ ไปไหนหรอก เดี๋ยวเอาไปแทงหวยวันที่สิบหกนี ้
แหละ ใกล้ เข้ ามาทุกทีแล้ ว
: นี่ก็วนั ที่สบิ สีแ่ ล้ ว ยังไม่ถงึ ไง?
: เขาว่า เจ็ด มาไงนี่แหละ
: สีม่ ั ้ง ป้าแตงเขาว่า สี่
: ยิ่งเล่นแม่งยิ่งแด๊ ก เลิกเหอะ ไม่แทงแล้ ว วันที่สบิ หกก็ไม่ต้องแทง
: อ้ าว แล้ วทํายังไง?
: กูไม่เล่น กูไปแทงวันที่หนึง่ โน่น
: โอ้ โห มึงก็เล่นอีก คดีเก่ายังใช้ หนี ้เขาไม่หมดเลย
: นี่ชื่ออะไรกันมัง่ เนี่ย?
: ฉันเองชื่อ ชื่อเล่นก็ จ้ อย
: ฉัน จ๋า
: ชื่อจริงก็ ราเกซ สักเสนา
: โอ้ โห อ้ าวไม่ใช่ ฮุสเซน หรอกหรอ?
: ไม่ใช่ ช่างแม่งเหอะ
: ฉันเองนั ้นชื่อว่าขวัญ ทุกคนก็ร้ ูดี
: นี่ เฮ้ ยขวัญ มึง มึงเอาไอ้ นี่ไปนัง่ ไกลๆ กูเหอะ
: อ้ าว มันเป็ นยังไง? ทําไมนัง่ ใกล้ กนั ไม่ได้ ?
: มันคนละสี สีมนั แดง กูเหลือง
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รอยรั กรอยร้ าว)
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จากตัวอย่างเป็ นการพูดสนทนา และแนะนําตัวของนักแสดงตลกชาย 3
คน ที่ รับ บทเป็ นตัวตามฝ่ ายพระเอก ในเรื่ องรอยรั ก รอยร้ าว โดยพูด ขณะที่
นัก แสดงที่ รับ บทพระเอกกํ า ลัง รับ รางวัล จากผู้ช ม เมื่อ พิ จ ารณาด้ า นเนื อ้ หา
การสื่อสาร จะเห็นว่ามีก ารกล่าวถึงเรื่ องทั่วไปในสังคมทัง้ เรื่ องการซือ้ หวย ข่าว
สังคมโดยอ้ างอิงถึงชื่อ ราเกซ สักเสนา ผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ และฮุสเซน ที่
น่าจะหมายถึง สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชา การใช้ “ฮุสเซน”
ในที่นี ้ เป็ นการเลี่ยงคํา ไม่ให้ ผ้ ชู มรู้สกึ ว่า กําลังลบหลู่ หรือพาดพิงบุคคลจริ ง และ
สุดท้ ายคือเรื่องความขัดแย้ งที่เกี่ยวกับการเมือง โดยสังเกตจากสีชุด และคําพูด
ของนักแสดง เป็ นต้ น
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3. เหตุการณ์ ส่ ือสารปิ ดการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดง มีเนื ้อหากล่าวถึง การขอบคุณเจ้ าภาพ และผู้ชม มี
การอําลา และการอวยพรให้ ผ้ ชู มเดิน ทางกลับโดยสวัสดิภาพ ประชาสัมพัน ธ์ ขายสิน ค้ า แจ้ ง
กําหนดการ และเชิญชวนให้ ผ้ ชู มติดตามชมงานแสดงของคณะในครัง้ ถัดไป ดังข้ อความตัวอย่าง
: ธิ ด ามหากาฬจบการดํ า เนิ น แสดงครั บ นมั สการขอบพระคุณ ไปยั ง
พระครู พิพัฒน์ สุทธจิต นะครับ เจ้ า อาวาสวัดบางแขม ประธานอุปถัม ภ์
คุณแม่ วรนุช คุณเซี่ยงหง นิยมธรรม ผู้ติดต่อประสานงานอาจารย์ ณรงค์
ทรั พย์ สมบูรณ์ และก็ น้า จันทร์ เพ๊ งเกลือ คุณ ประกอบ คุณ พัชรี พู่ห้ อ ย
และชาวบ้ านคณะกรรมการทุกคนนะครับที่ร่วมกันจัดงานวันนี ้ครับ
วิรดา วงศ์ เทวัญ : ขอบคุ ณ ค่ ะ โอกาสหน้ าเจอกัน ใหม่ น ะคะ เดิ น ทางกลับ บ้ านโดย
สวัสดิภาพค่ะ ขอบคุณค่ะ
สุธิราช วงศ์ เทวัญ : เดินทางกลับบ้ านโดยสวัสดิภาพครับ
วิรดา วงศ์ เทวัญ : ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ
สุธิราช วงศ์ เทวัญ : พรุ่ ง นี ้พบกันที่ เทศบาลอํา เภอมโนรมย์ น ะครับ จังหวัด ชัย นาทนะครั บ
ขอบคุณทุกคนนะครับ
วิรดา วงศ์ เทวัญ : โอกาสหน้ าเจอกันนะคะ ระวังกระเป๋ าสตางค์กนั ด้ วยนะคะ
นักดนตรี วงปี่ พาทย์ บรรเลงเพลงลาโรง
ร้ องรวม
: ลาล้าลา ลาหล่าลา ล้าลา ลาลา / ลาล้าลา ลาหล่าลา ล้า ลา
วิรดา วงศ์ เทวัญ : โชคดีนะคะ เดินทางกลับบ้ านโดยสวัสดิภาพทุกๆ ท่าน โอกาสหน้ าเจอ
กันใหม่
สุธิราช วงศ์ เทวัญ : ใครสนใจนะครับกับเครื่ องดื่ม นํ ้าผลไม้ สมุน ไพรเพื่อสุขภาพนะครั บ ก็
ติดต่อได้ ด้านหลังเวทีกบั คุณแม่ ขอบคุณมากนะครับ
โฆษก
: ใครที่ต้องการอยากจะดื่มนํ ้าผลไม้ อินทราครับ หลังจากที่ก้ งุ เข้ ามาข้ าง
ในแล้ วนะครับ ก็สามารถที่จ ะมาจะสัง่ ซื ้อกับกุ้ง สุธิ ราชวงศ์ เ ทวัญ ได้ น ะ
ครั บ กั บ นํ า้ สมุน ไพรแก้ โ รคเบาหวาน หรื อ ว่ า จะเป็ นโรคข้ อ เข่ า เสื่อ ม
สารพัดโรคนะครับก็ดื่มซะด้ วยนํ ้าผลไม้ อินทราครับ
(เหตุการณ์ สอื่ สารปิ ดการแสดง: ธิดามหากาฬ)
โฆษก
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3.3.4 ลําดับวัจนกรรม
องค์ประกอบด้ านลําดับวัจ นกรรมในเหตุการณสื่อสารต่างๆ ในสถานการณ์ สื่อสาร
การแสดงลิเ ก สามารถแบ่ง ประเด็นในการวิเ คราะห์ ได้ 2 ส่วน คือ วัจ นกรรมที่ใ ช้ สื่อสาร และ
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การลําดับวัจนกรรม ผู้วิจัยจะพิจารณาวัจนกรรมจากทัง้ การพูด และการร้ อง โดยจะนําเสนอผล
การวิเ คราะห์ทีละเหตุการณ์สื่อสาร เริ่ มจากวัจนกรรมที่ใ ช้ สื่อสาร แล้ วจึงจะกล่าวถึงการลําดับ
วัจนกรรม ดังนี ้
1. เหตุการณ์ ส่ ือสารเริ่มการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารเริ่ มการแสดงพบการใช้ วจั นกรรมสื่อสารทัง้ หมด 5 วัจนกรรม
ได้ แก่ วัจ นกรรมการประกาศเริ่ ม การแจ้ งให้ ท ราบ การขอบคุณ การออกตัว และการอวยพร มี
รายละเอียดดังนี ้
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กล่าวโดยนักแสดงนําประจําคณะ คือ สุธิราช วงศ์เทวัญ เมื่อแสดงคอนเสิร์ตจบลงเพื่อให้
ผู้ชมทราบว่าการแสดงลิเกกําลังเริ่ มขึ ้นแล้ ว และกล่าวโดยนักแสดงที่ แสดงการออกแขก
คือ ดาวเดี่ยว วงศ์เทวัญ และศรีสมบัติ รุ่งเรื อง กล่าววัจนกรรมประกาศเริ่ มก่อนที่จะร้ อง
เพลงออกแขก เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู มทราบว่าการแสดงได้ เริ่มขึ ้นแล้ ว ดังตัวอย่างข้ อความ

สุธิราช วงศ์ เทวัญ : ช่วงต่อไปรับชมการลิเกกันต่อครับ”
(เหตุการณ์สอื่ สารการโหมโรงลิเก)
ดาวเดี่ ยว วงศ์ เทวัญ : เฮ้ ฮัด ช่า ทวี ป-ชัยณรงค์ กุ้ง สุธิราช แสดงแล้ ว จ้ า มาแล้ วจ้ ะ แม่จ๋ า
(เหตุการณ์สอื่ สารการออกแขก)

1.2 วัจนกรรมการขอบคุณ วัจนกรรมการขอบคุณเป็ นวัจ นกรรมที่
กล่าวโดยโฆษกของคณะ คือ มรกต วงศ์เ ทวัญ เพื่ อแสดงความขอบคุณ เจ้ าภาพ และ
ผู้ติดต่อประสานงานที่วา่ จ้ างคณะลิเกให้ มาแสดง อาจจะกล่าวขอบคุณก่อนที่จะแนะนํา
ชื่อคณะ หรืออาจจะขอบคุณหลังจากที่แจ้ งชื่อเรื่องที่จะแสดงให้ ผ้ ชู มทราบเพียงครัง้ ใดครัง้
หนึ่ง หรือกล่าวขอบคุณซํ ้าสองครัง้ ก็ได้ ดังตัวอย่างข้ อความ
โฆษก

: ขอบคุณกับคณะท่านเจ้ าภาพ คุณชูชยั ติดต่อผลงานการแสดงครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารการออกแขก: รอยรั กรอยร้ าว)
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โฆษก

: นมัสการขอบพระคุณไปยังพระครูวิทย์ สุภากรครับ เป็ นผู้ที่ประสานงาน
และก็ติดต่อผลงานการแสดงกับทีมงานของเราให้ เรามาทําการแสดงใน
วันนี ้นะครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารการออกแขก: รั กซ่ อนแค้ น)

1.3 วัจ นกรรมการแจ้ ง ให้ ท ราบ วัจ นกรรมการแจ้ งให้ ท ราบเป็ น
วัจนกรรมที่กล่าวโดยโฆษก เพื่อบอกชื่อคณะลิเก ชื่อวงดนตรี ปี่พาทย์ และชื่อเรื่ องที่จ ะ
แสดงให้ ผ้ ชู มทราบ โดยการบอก หรือแนะนําชื่อคณะ และชื่อเรื่องที่จะแสดงนัน้ โฆษกจะ
กล่าวซํ า้ สองครัง้ คือเมื่อเริ่ มพูดสื่ อสารกับผู้ชมพร้ อมการบอกชื่ อวงดนตรี ปี่ พาทย์ และ
หลังจากที่ร้องเพลงออกแขกจบ ส่วนชื่อวงดนตรีปี่พาทย์จะแจ้ งให้ ผ้ ชู มทราบเพียงครัง้ เดียว
ดังตัวอย่างข้ อความ
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โฆษก

: จากทีมงานลูกทุ่งมาตรฐานลิเกไทยสไตล์คอนเสิร์ต ทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์
เทวัญ ภูมิ ใจเสนอ มาพร้ อ มด้ ว ยวงดนตรี ปีพาทย์ ข อง ธงชัย บรรเลงรั บ
ร้ อง เสนอสนองแด่สายตาท่านผู้ชมในท้ องเรื่องที่มีชื่อว่า......
(เหตุการณ์สอื่ สารการออกแขก)

โฆษก

: จากลูกทุ่งมาตรฐานลิเกไทยสไตล์คอนเสิร์ตทวีป -ชัยณรงค์ วงศ์ เทวัญ
จากบ้ า นท่ า ตลาด อํา เมือ งสรรค์ บุรี จัง หวัด ชัยนาท มอบความสําราญ
ด้ วยการแสดงในท้ องเรื่องที่มีชื่อว่า...
(เหตุการณ์สอื่ สารการออกแขก)

1.4 วัจนกรรมการอวยพร วัจนกรรมการอวยพรเป็ นวัจนกรรมที่กล่าว
โดยโฆษก เพื่ออวยพรให้ กบั เจ้ าภาพที่วา่ จ้ างคณะลิเกให้ มาแสดง ดังข้ อความ
โฆษก

: พรใดลํ ้า พรใดเลิศ พรใดอันประเสริ ฐขอมอบให้ แด่ท่ านคณะเจ้ าภาพ
ขอให้ มีความสุข อย่าเจ็บ อย่าจน
(เหตุการณ์สอื่ สารการออกแขก: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

1.5 วัจนกรรมการออกตัว วัจนกรรมการออกตัวเป็ นวัจนกรรมที่กล่าว
โดยโฆษก ถือเป็ นวัจนกรรมลําดับสุดท้ ายในเหตุก ารณ์สื่อสารก่อนเริ่ มการแสดง และ
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นับเป็ นขนบอย่างหนึ่งที่คณะลิเกต้ องปฏิบตั ิ คือจะต้ องมีผ้ กู ล่าวออกตัวก่อนที่จะเริ่มแสดง
ดังข้ อความ
: ทีมงานผู้เรี ยนน้ อย ด้ อยด้ วยความสามารถ ผิดพลาดประการใด กราบ
ประทานอภัยกับท่านผู้ชมไว้ ณ โอกาสนี ้
(เหตุการณ์สอื่ สารการออกแขก: หนึ่งในดวงใจ)

โฆษก

วัจนกรรมที่ปรากฏทังหมดในเหตุ
้
การณ์สื่อสารเริ่มการแสดงทัง้ 5 วัจนกรรมนัน้ มี
การเรียงลําดับที่ชดั เจน สามารถแสดงโครงสร้ างลําดับวัจนกรรมได้ ดงั แผนภูมิตอ่ ไปนี ้
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การประกาศเริ่ม

การขอบคุณ

การแจ้ งให้ ทราบ

คําอธิบาย
 หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏทุกครัง้
และสามารถเกิดซํ ้าได้
หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารทีไ่ ม่ปรากฏทุกครัง้
 หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารนันๆ
้ เกิดเป็ น
ลําดับต่อเนื่องกัน
 หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารนันๆ
้ สามารถ
เกิดสลับลําดับกันได้

การอวยพร

การออกตัว

แผนภูมิที่ 2 แสดงโครงสร้ างการลําดับวัจนกรรมสื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารเริ่มการแสดง
2. เหตุการณ์ ส่ ือสารการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารเริ่ มการแสดงพบ การใช้ วจั นกรรมสื่อสารทัง้ หมด 28 วัจนกรรม
ได้ แก่ วัจนกรรมการแจ้ งให้ ทราบ การทักทาย การขอร้ องอ้ อนวอน การสัง่ การขอบคุณ การเสนอแนะ
และเชิญชวน การถาม การตอบ การยืนยัน การชม การอวยพร การอธิบาย การออกตัว การเกีย้ ว
การกล่าวลา การขออภัย การเล่าเรื่อง การต่อว่า การตักเตือน การปลอบใจ การสัญญา การห้ าม
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การสาปแช่ง การล้ อเลียน การประชดเสียดสี การแสดงความดีใจ การแสดงความประหลาดใจ
และการแสดงความเข้ าใจ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 วัจนกรรมการแจ้ งให้ ทราบ วัจนกรรมแจ้ งให้ ทราบเป็ นวัจนกรรมที่
กล่าวโดยโฆษกหัวหน้ าคณะ หรือนักแสดง เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู ม หรือนักแสดงด้ วยกันเองทราบ
ข้ อมูลเรื่องต่างๆ เช่น ยอดเงินบริจาค ลําดับการแสดง บทบาทที่ตนแสดง หรื อสถานที่นัด
หมาย เป็ นต้ น ดังตัวอย่างข้ อความ
โฆษก

โฆษก
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: สํา หรั บ ยอดผ้ า ป่ าที่ ท่ า นได้ ร่ ว มบริ จ าคมานะครั บ 6,135 บาท ชม
การแสดงลิเกกันต่อครับ ในฉากนี ้ขอนําพาท่านผู้ชมผู้มีเกียรติพบบทบาท
การแสดงจากพระเอกศรราม วงศ์ เทวัญ ติดตามมาด้ วยนางเอกรัตนาพร
รุ่งเรืองครับ...อ่ะ ตอนนี ้ เดี๋ยวเราหยุดพักกับการแสดงสักครู่ ก่อนนะครับ
ให้ ทางท่านเจ้ าภาพนะครับ ประกอบพิธีการทางด้ านศาสนาสักครู่ หนึ่งนะ
ฮะ หลัง จากพิ ธี ก ารทางด้ า นศาสนาทางท่ า นเจ้ า ภาพแล้ ว ก็ จ ะเริ่ ม ทํ า
การแสดงกันต่อไปครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
: นําพาท่านผู้ชมผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องที่รักที่เคารพพบกับ การแสดงจาก

น้ อ งเมย์ ชั ช ชฎา วงศ์ เ ทวั ญ ครั บ รั บ ใช้ ท่ า นผู้ ชมได้ ทํ า การแสดงด้ วย
การสวมบทบาทเป็ นตะละแม่ กัณ ทรี สับ เปลี่ย นกับ ศรี น วล รุ่ ง เรื อ งได้
ดําเนินการแสดงครับ...
กัณทรี
: เปิ ดฉากดาวยัว่ ฝ่ ายหญิ ง รู ปร่ างก็ดิ่งสวยแน่
สวยติ ดกันมาตัง้ แต่รุ่นแม่
เรื ่องนีม้ นั แน่มนั นิ่ ง
สวมบทดาราวายร้าย
หนูชือ่ น้องเมย์ ชัชชฎา
ทัง้ เย่อทัง้ หยิ่ งทัง้ ยิ่ งใหญ่
ทัง้ โยกทัง้ ย้ายยอดหญิ ง
คนชมว่าเจ๋งเสียงแจ๋
บอกน้องเมย์ตอแหลจริ ง จริ งจริ ง
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รอยรั กรอยร้ าว)
โฆษก

: น้ องมาริสาและก็น้องกรรณิการ์ ครับ คุณพ่อมารับแล้ ว รถจอดอยู่ถนน
ด้ านหน้ าเวทีน ะฮะ ไปที่พ่อด่ วนนะครับ น้ อ งมาริ สา และน้ องกรรณิการ์
ครับ คุณพ่ออยู่ที่ด้านหน้ าเวที รถจอดที่ถนนข้ างๆ ห้ องนํ ้า...ชมกันต่อไป
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ครั บกับ ผลงานการแสดง วัน นี ก้ ารแสดงในเนื ้อเรื่ อ ง หนึ่ง ในดวงใจ ชม
ต่อไปกับน้ องวิ วิรดา วงศ์เทวัญครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: หนึ่งในดวงใจ)

2.2 วัจนกรรมการทักทาย วัจนกรรมการทักทายเป็ นวัจนกรรมที่กล่าว
โดยนักแสดงเพื่อทักทายนักแสดงด้ วยกันเอง และผู้ชมเมื่อพบกันบริ เวณหน้ าเวที เป็ นครัง้
แรก วัจนกรรมนี ้มักพบในเหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง และฉากที่มีนกั แสดงรับบทเจ้ าเมือง
ร่วมแสดง เนื่ องจากผู้ร่วมแสดงในฉากนัน้ ๆ จะต้ องแสดงความเคารพนักแสดงที่ รับบท
เจ้ าเมืองด้ วยการถวายบังคมก่อนที่จะเริ่มแสดงตามเนื ้อหาของเรื่องเสมอ การถวายบังคม
จึงถือเป็ นการทักทายแบบพิเศษรูปแบบหนึ่งด้ วย ดังตัวอย่างข้ อความ
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ดวงพร
อุอ๊ อุ ิอิ๊
ดวงพร

: ซาหวัดดีค่ะพี่น้อง
: ยังพูดไม่ชดั เลย
: ซาหวัดดีค่ะพีน
่ อ้ ง
หนูร้องไม่มากไม่นอ้ ย
ถ้าได้รางวัลสักร้อยบาท

มาฟั งหนูร้องกันสักหน่อย
มาฟั งกันสักหน่อยได้ไหม
จะร้องให้ขาดใจตาย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รั กซ่ อนแค้ น)

โสเภณี
อัปรี ย์
มารุ ต
เมืองเริ ง
มาเรี ยม

: พ่อ แม่ หวัดดี
: นี่ พ่อ หวัดดีครับ
: หวัดดีลกู
: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่
: ไหว้ พระเถอะลูก
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รั กซ่ อนแค้ น)

พรรณราย
อธิราช
รุ่ งนิรันดร์
อธิราช

: หม่อมฉัน ถวายบังคมเพคะเสด็จพี่
: เจริญสุขเถอะน้ องพี่
: ถวายบังคมพระเจ้ าค่ะ
: เจริญสุขเถอะรุ่ งนิรันดร์ เจนณรงค์
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)
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2.3 วัจนกรรมการขอร้ องอ้ อนวอน วัจ นกรรมการขอร้ องอ้ อนวอน
เป็ นวัจนกรรมที่กล่าวโดยโฆษก หรือนักแสดง เพื่อขอให้ ผ้ ชู ม หรื อนักแสดงที่ตนต้ องการ
กระทําการบางอย่างให้ เช่น มอบเงินรางวัล ส่งเสียงปรบมือ ขออนุญาต ขอความคิดเห็น
หรือขอความเห็นใจ เป็ นต้ น วัจนกรรมขอร้ องอ้ อนวอนนี ้มีลกั ษณะเฉพาะที่สําคัญประการ
หนึ่งคือ ผู้พดู จะเลือกใช้ ถ้อยคํา หรื อสํานวนภาษาที่ ไพเราะ สละสลวย และสุภาพน่าฟั ง
ดังตัวอย่างข้ อความ
โจ

: ยกมือวิ งวอนคาราวะ
โปรดฟั งผมนะผูช้ มจ๊ ะผูช้ มจ๋า
ขอความศรัทธาอี กสักตัง้
โปรดฟั งเจ้าโจมาเจรจา
ช่วยเชียร์ ดาวร้ายตัวเล็ก
ให้ดาวร้ายเด็กได้ดงั ได้ดงั
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รอยรั กรอยร้ าว)
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อธิราช

รุ่ งนิรันดร์
อธิราช
รุ่ งนิรันดร์
อธิราช
รุ่ งนิรันดร์

: ...ถ้ าไม่คิดว่าเป็ นทหารที่ฉนั รัก ฉันตัดหัวแกไปนานแล้ ว แล้ วคิดยังไงถึง
มาขอชีวิตของอีเรืองรอง หึ คงจะหลงในเสน่ห์มารยาหญิง เมื่อกี ้เห็นแค่รูป
พอเห็นตัวจริงมันถึงกับเปลีย่ นใจ ดูสิ
: ฝ่ าบาท สัง่ ให้ เกล้ าหม่อมฉันขอ หม่อมฉันก็ขอ โปรดประทานชีวิตองค์
หญิงเรืองรองด้ วยเถิดพระเจ้ าค่ะ
: พอแล้ ว ข้ า เป็ นกษั ต ริ ย์ ต รั สแล้ ว ย่ อ มไม่ คื น คํ า ในเมื่ อ แกขอชี วิ ต ของ
อีเรืองรองข้ าไว้ รับคําสัง่ ไประงับการประหารจากไอ้ เจนณรงค์
: พระเจ้ าค่ะ
: ถ้ าแกไปทัน อีเรืองรองมันรอด แต่ถ้าไปช้ า ไปไม่ทนั มันตายไม่รับผิดชอบ
นะเว้ ย
: ขอบพระทัยพระเจ้ าค่ะฝ่ าบาท
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)

2.4 วัจนกรรมการสั่ง วัจนกรรมการสัง่ เป็ นวัจนกรรมที่กล่าวโดยโฆษก
หัวหน้ าคณะ หรือนักแสดง เพื่อบอกให้ นักแสดง หรื อนักดนตรี กระทําการบางอย่างที่ตน
ต้ องการ เช่น ให้ นกั แสดงตอบคําถาม หรือให้ นกั ดนตรีบรรเลงเพลงที่ต้องการ เป็ นต้ น จาก
การวิเคราะห์พบว่า วัจนกรรมการสัง่ เป็ นวัจนกรรมที่ใช้ เฉพาะผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะ
ลิเกเท่านัน้ จะไม่ใช้ กบั ผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายผู้ชมไม่วา่ จะเป็ นผู้ชมกลุม่ ใดก็ตาม ดังตัวอย่าง
ข้ อความ
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: รุ่งฤทธิ ์ รับคําสัง่ จากเสด็จพ่อไปจับตัวอีนังราชินีมหากาฬมา เอาตัวมัน
มาประหารชีวิตให้ ได้ ไป เจ็บใจนัก
: พระเจ้ าค่ะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: ธิดามหากาฬ)

ภุชงค์
รุ่ งฤทธิ์

รุ่ งฤทธิ์
หาญณรงค์

: หาญณรงค์ฟังเรา จับตัวไอ้ ขนุ รุ่งให้ ได้ จับเป็ นไม่ได้ จับตาย
: รับด้ วยเกล้ าพุทธเจ้ าค่ะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2.5 วัจนกรรมการขอบคุณ วัจนกรรมการขอบคุณ เป็ นวัจนกรรมที่
กล่าวโดยโฆษกหัวหน้ าคณะ หรื อนักแสดง เพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้ าภาพ ผู้ติดต่อ
ประสานงานที่ว่าจ้ างคณะลิเกให้ มาแสดง ผู้ช มที่มอบรางวัลให้ นักแสดง หรื อขอบคุณ
นักแสดงด้ วยกันเองเมื่อได้ รับความช่วยเหลือ หรือคําชม เป็ นต้ น ดังตัวอย่างข้ อความ
โฆษก

: ขอเชิญรับชมการแสดงต่อไปเลยนะครับ ขอบคุณกับท่านอาจารย์ ณรงค์

ทรัพย์ สมบูรณ์ นะครับ รวมทั ้งท่ านคุณน้ า จันทร์ กลิ่นเครื อ คุณ ประกอบ
คุณพัชรี พู่ห้อยนะครับแล้ วก็คณะศิษยานุศิษย์ ของหลวงพ่อได้ ร่วมกันจัด
งานในวันนี ้
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: ธิดามหากาฬ)
ขุนดิน

แม่ ของพิม
ขุนดิน

: ขอบคุณครับคุณแม่ ขอบคุณครับ ขโมยกระเป๋ าเลย ขอบคุณนะครับกับ
คุณแม่สมใจ จากล.โชคครามจากโต๊ ะจีนจากอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ขอบคุณนะฮะ
: บอกว่า เขาจ้ างมาเดินสวนสนาม
: ขอบคุณครับ จะให้ ก็ให้ ยังมาแซวอีก หาว่ามาเดินสวนสนามหรื อไง คุณ
แม่จากเพชรบุรี ขอบคุณครับ ขอบคุณ มาก ขอบคุณคุณแม่นะครับจาก
ชุมพร ขอบคุณเจ้ าของรางวัลทุกๆ ท่านเลยนะครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รอยรั กรอยร้ าว)

2.6 วัจนกรรมการเสนอแนะและเชิญชวน วัจนกรรมการเสนอแนะ
และเชิญชวนเป็ นวัจนกรรมที่กล่าวโดยโฆษก หัวหน้ าคณะ และนักแสดงเพื่อบอกข้ อเสนอ
ให้ คําแนะนํา หรือเชิญชวนให้ ผ้ ชู มติดตามชมการแสดงของคณะลิเกต่อไป หรือให้ ทดลอง
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ใช้ สินค้ าและบริการทังของหั
้
วหน้ าคณะลิเก และของผู้ชมฝ่ ายแม่ยกหรื อแฟนคลับที่มอบ
รางวัลให้ กับ นัก แสดง รวมถึงเชิ ญชวนนักแสดงตามบทบาทของเรื่ องที่ กําลังแสดง ดัง
ตัวอย่างข้ อความ
ชัยณรงค์ รุ่ งเรื อง : “ชมกันต่อไปครับ ผลงานการแสดงในเนื ้อเรื่อง บ่วงร้ ายพ่ายรัก ท่านผู้ชม
ผู้มีเกียรติ พี่น้องที่รักที่เคารพครับ ในฉากนี ้ขอนํา พาท่านผู้ช มผู้มีเกียรติ
พบบทบาทการแสดงจากนางเอกที่พี่น้องให้ ความเมตตา น้ องวิรดา วงศ์
เทวัญ ได้ ดูการแสดงครั บ ออกไปสวยสดงดงามมากครั บ ท่ า นผู้ช มผู้ มี
เกียรติ กราบฝากไว้ ด้วยนะฮะกับวิรดา วงศ์ เทวัญได้ ดําเนินการแสดงครับ
ศรีสมบัติ รุ่งเรืองได้ ดกู ารแสดงพร้ อมด้ วยน้ องวิรดา วงศ์ เทวัญ เร็ วๆ นี ้กับ
ผลงานเพลงของวิ ร ดา วงศ์ เ ทวั ญ ยั ง ไงก็ ก ราบฝากไว้ ด้ วย ช่ ว ยกั น
สนับสนุนเป็ นกําลังแรงใจ ผลงานเพลงออกมาสู่ท้อ งตลาดเมื่ อไหร่ เป็ น
วีซีดีหรือว่าจะเป็ นซีดีเพลงก็ช่วยกันสนับสนุนเป็ นแรงใจให้ กับวิรดา วงศ์
เทวัญอีกสักคนหนึง่ ด้ วยก็แล้ วกันนะครับ ใกล้ ที่ไหนติดตามให้ กําลังแรงใจ
กัน ที่ นั่น กับ ผลงานการแสดง ต้ อ งการ อยากได้ ด อกไม้ สด ดอกไม้ ที่ มี
คุณภาพต้ อง แม่แดงดอกไม้ เศรษฐี นะฮะ ติดต่อมาได้ ราคาเป็ นกันเองนะ
ครับ ข้ าวแกงก็นึก ถึง ป้าประพิณข้ า วแกงสิบบาท โต๊ ะ จีนก็นึกถึง ล.โชค
ครามโต๊ ะจีนครับ”
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
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เมืองเริ ง

: ขอน้อมมโนสักนิ ด
ฝากความรู้สึกทีด่ ี
ผมมาผูกมิ ตรไมตรี
แฟนแฟนอย่าเพิ่ งหนีกนั ไปไหน
ขอกราบลงรอบรอบ
ทุกท่านยังชอบลิ เก
ขึ้นมาสนุกฮาเฮ
ฟั งเสียงลิ เกใสใส
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)

2.7 วัจนกรรมการถาม วัจนกรรมการถามเป็ นวัจนกรรมที่ กล่าวโดย
โฆษก หรือนักแสดง เพื่อสอบถามข้ อมูลที่ต้องการจากผู้ชม หรือนักแสดงด้ วยกันเอง อาจ
เป็ นการถามตามบทบาทของเรื่องที่กําลังแสดง หรื อเรื่ องทั่วไปก็ได้ การถามในที่นีห้ มาย
รวมถึง การถามยํ ้า ถามซํ ้า และถามกลับ ดังตัวอย่างข้ อความ
เรื องรอง

: เจ้ าชื่อว่าอะไร? เจ้ าทั ้งสามคนชื่อว่าอะไรกัน?
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วัลลภ
รุ่ งนิรันดร์
เมืองเริ ง
วัลลภ
รุ่ งนิรันดร์
เรื องรอง
รุ่ งนิรันดร์

: หม่อมฉันน่ะชื่อว่า วัลลภ พระเจ้ าค่ะ
: ข้ า รุ่งนิรันดร์
: ฉันเอง เมืองเริง
: เราทั ้งสามคนเป็ นทหารของอธิราช
: ใช่พระเจ้ าค่ะ
: เป็ นทหารของอธิราชราชา แล้ วทําไมจะต้ องมาฆ่าเราด้ วย?
: องค์ อธิ ราชราชามีคํา สัง่ ให้ มาฆ่าองค์ หญิ งเรื อ งรอง เพราะพระองค์ ส่ง
สาสน์ ฉบับ ที่สอง ตอบปฏิ เ สธพระองค์ ท่ า นไป ให้ ไ ปแต่ง งานกับ หมูกับ
หมาที่ไหนก็ได้ คํานี ้พระองค์เจ็บใจ
: จึงให้ เกล้ าหม่อมฉันทั ้งสามมาเอาชีวิตองค์หญิงพระเจ้ าค่ะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)
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รุ่ งนิรันดร์

: องค์กฤษฎายืนดู
ก็อยากจะรู้เรื ่องราว
จงบอกพวกเราได้ไหม?
มันเรื ่องอะไรไฉนกันเล่า
มันแห่โห่รํามะนา
กลองยาวก็มากันมาก
จะแต่งงานหรื อจะบวชนาค
เรื ่องราวมันยากจะขยาย
มองเห็นไอ้ขวัญมานําหน้า อนิ จจาแปลกในจิ ต
องค์กฤษฎาครุ่นคิ ด
มันเป็ นนิ มิตความหมาย
ไอ้ยินเสียงฮิ้ วโฮ
ไอ้หลวง มันโห่อะไร?
เสมอใจราช
: ร้องบอกพระองค์ทรงทราบ กระหม่อมได้รับข่าวสาร
ว่าวันนีเ้ ขาแต่งงาน
คือหัวหมู่ขวัญจํ าได้
แต่งทีบ่ ้านุท่งุ จันตคราม
เจ้าสาวมีนามพิ มใจ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)

กฤษฎา

2.8 วัจนกรรมการตอบ วัจนกรรมการตอบเป็ นวัจนกรรมที่กล่าวโดย
นัก แสดง เพื่ อให้ ข้อมูลที่ โฆษก หรื อนักแสดงคนอื่น ๆ ต้ องการทราบ โดยข้ อมูลในที่ นี ้
หมายถึง การตอบคําถาม การตอบรับ และการตอบปฏิเสธ วัจนกรรมการตอบจะเกิ ด
หลังวัจนกรรมการถามเสมอ ดังตัวอย่างข้ อความ
เรื องรอง
วัลลภ
รุ่ งนิรันดร์
เมืองเริ ง

: เจ้ าชื่อว่าอะไร? เจ้ าทั ้งสามคนชื่อว่าอะไรกัน?
: หม่อมฉันน่ะชื่อว่า วัลลภ พระเจ้ าค่ะ
: ข้ า รุ่งนิรันดร์
: ฉันเอง เมืองเริง
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วัลลภ
รุ่ งนิรันดร์
เรื องรอง
รุ่ งนิรันดร์

รุ่ งนิรันดร์

: เราทั ้งสามคนเป็ นทหารของอธิราช
: ใช่พระเจ้ าค่ะ
: เป็ นทหารของอธิราชราชา แล้ วทําไมจะต้ องมาฆ่าเราด้ วย?
: องค์ อธิ ราชราชามีคํา สัง่ ให้ มาฆ่าองค์ หญิ งเรื อ งรอง เพราะพระองค์ ส่ง
สาสน์ ฉบับ ที่สอง ตอบปฏิ เ สธพระองค์ ท่ า นไป ให้ ไ ปแต่ง งานกับ หมูกับ
หมาที่ไหนก็ได้ คํานี ้พระองค์เจ็บใจ
: จึงให้ เกล้ าหม่อมฉันทั ้งสาม มาเอาชีวิตองค์หญิงพระเจ้ าค่ะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)
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: องค์กฤษฎายืนดู
ก็อยากจะรู้เรื ่องราว
มันเรื ่องอะไรไฉนกันเล่า
จงบอกพวกเราได้ไหม?
มันแห่โห่รํามะนา
กลองยาวก็มากันมาก
จะแต่งงานหรื อจะบวชนาค
เรื ่องราวมันยากจะขยาย
มองเห็นไอ้ขวัญมานําหน้า อนิ จจาแปลกในจิ ต
องค์กฤษฎาครุ่นคิ ด
มันเป็ นนิ มิตความหมาย
ไอ้ยินเสียงฮิ้ วโฮ
ไอ้หลวง มันโห่อะไร?
เสมอใจราช
: ร้องบอกพระองค์ทรงทราบ กระหม่อมได้รับข่าวสาร
คือหัวหมู่ขวัญจํ าได้
ว่าวันนีเ้ ขาแต่งงาน
แต่งทีบ่ ้านุท่งุ จันตคราม
เจ้าสาวมีนามพิ มใจ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)
กฤษฎา

2.9 วัจนกรรมการยืนยัน วัจนกรรมการยืนยันเป็ นวัจนกรรมที่กล่าวโดย
นัก แสดง เพื่ อกล่าวเน้ น หรื อยํ า้ ให้ ผ้ ชู ม หรื อนักแสดงด้ วยกัน เองมั่น ใจในสิ่งที่ ต นพูด
ออกไป ดังตัวอย่างข้ อความ
เพชร
นวลจันทร์
เพชร

: แม่ แม่จ๋า ยกโทษให้ ข้าด้ วย แม่ข้าเลิกเหล้ าแล้ ว ข้ าเลิกเหล้ าแล้ ว
: เพชร เลิกเหล้ าได้ แล้ วจริงๆ หรอลูก
: ข้ าเลิกได้ แล้ วจริงๆ จ้ ะแม่
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: รอยรั กรอยร้ าว)

ขวัญ

: ทรงพระทัยเย็นๆ ไว้ ก่อนเถิดพระเจ้ าค่ะ กระหม่อมมั่นใจ พิมใจต้ องไม่
ทําแบบนั ้นแน่พระเจ้ าค่ะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
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2.10 วัจนกรรมการชม วัจ นกรรมการชมเป็ นวัจนกรรมที่ก ล่าวโดย
โฆษก หรือนักแสดง เพื่อแสดงความชื่นชอบที่ผ้ พู ดู มีตอ่ ผู้ชม หรื อนักแสดงด้ วยกันเอง ซึ่ง
ในที่นี ้หมายรวมถึง การกล่าวชมตนเองด้ วย ดังตัวอย่างข้ อความ
กฤษฎา

: เห็นพิ มเจ้าแล้วถูกใจ
นํ้ายายมันไหลหยามหยด
สวยละเมียดละมัย แหมสวยไปหมด แม่สวยสดหรรษา
นีเ่ ป็ นลูกเต้าเหล่าใคร
คงสวยมากมายเหมือนแม่
พ่อมันคงรู ปหล่อ
แม่มนั คงตอ....แหมช่างสวยแจ๋ว เธอจ๋า
เธอสวยไม่มีทีต่ ิ
นางเอกชือ่ วิ รดา
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: รอยรั กรอยร้ าว)
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หาญณรงค์
: ถึงมีลูกสองเธอก็ยงั สวย รู ปร่ างสํารวยน่ารัก
ขนลุกกันเกรี ยวนึกเปรี ้ยวปาก
นํ้าลายทะลัก เลือดไหล
จะอุ้มรจนาน้องนี ้
ไปดูแผนทีล่ ายไทย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
แก้ วตา

: พีเ่ พชรจ๊ ะ พีเ่ พชรจ๋า
พีเ่ พชรเมามาใช่ไหม
วันนีจ้ ิ บเหล้ายีห่ ้ออะไร
พีไ่ ม่ตอ้ งอายรี บเอ่ย
เห็นหน้าพีเ่ พชร เท่านีค้ งพอ
แหม เมาแล้วหล่อจังเลย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

2.11 วัจนกรรมการอวยพร วัจนกรรมการอวยพรเป็ นวัจนกรรมที่กล่าว
โดยโฆษก หัวหน้ าคณะ หรือนักแสดง เพื่ออวยพรให้ กบั ผู้ชมที่มอบรางวัลให้ นกั แสดง หรือ
อวยพรนักแสดงด้ วยกันเองตามบทบาทของเรื่อง ดังตัวอย่างข้ อความ
ไชยเชษฐ์

: ขอบคุณนะครับ เจ้ าของมาลัยนํ ้าใจที่นํามามอบให้ ขอให้ ถูกหวยรางวัล
ที่หนึง่ ครับ และก็หาเราไปเล่นสักสิบคืน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: หนึ่งในดวงใจ)

รั ตนา

: เสด็จพี่ ตอนนี ้ เราก็เปรี ยบเสมือนขาดเสาหลักของครอบครัวแล้ ว แล้ ว
เราจะทํายังไงต่อไปล่ะเพคะ
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กาวินทร์
ทิวา
ไพรวัลย์
ดวงนภา

: เจ้ าไม่ต้องห่วง พี่จะเป็ นทัง้ พ่อและแม่ให้ กับพวกเจ้ า ต่อไปนี ้ข้ า พเจ้ า
กาวินทร์ จะขอสถาปนาตัวเองขึ ้นเป็ นกษัตริย์แห่งแผ่นดินอสูร
: ทรงพระเจริญ
: ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้ าค่ะ
: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: ธิดามหากาฬ)

2.12 วัจนกรรมการอธิบาย วัจนกรรมการอธิบายเป็ นวัจนกรรมที่กล่าว
โดยโฆษก หัวหน้ าคณะ หรื อนักแสดง เพื่ อบอกสาเหตุ เหตุผล หรื อชีแ้ จงรายละเอีย ด
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมให้ ผ้ รู ่วมเหตุการณ์ทราบชัดเจนขึ ้น ดังตัวอย่างข้ อความ
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สายชล รุ่ งเรื อง : ขอบคุณ พี่ ดํ า โต๊ ะ จี น ล.โชคครามนะครั บ กราบขอบคุณ แม่ น ะครั บ
สตางค์ ที่ ให้ ไ ม่เ อาไปไหนหรอกครั บ ใช้ ค่ าหวยเขาสิ ้นเดือ นหน้ า แล้ ว ก็
กลางเดือนวันที่สิบหก ถูกกิ นมาตัง้ แต่ ศูนย์ ศูนย์ แ ล้ ว พระเอกรับรางวัล
ด้ วยนะครับ สําหรับพระเอกอาจจะสุ้มเสียงแหบแห้ งเพราะว่าไปร้ องเพลง
เพิ่งกลับมาแล้ วก็มาแสดงลิเกต่อ งานไม่ว่างเลยครับพระเอก สําหรับผม
ยัดห่ากระถินขี ้เขียวเลยครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ)
มะขิ่น
สิงคา
มะขิ่น

ไชยเชษฐ์
ราณี
เรื องรอง
อนุรักษ์

: นี่ท่านอุปราช ฟั งเรานะ เร่งจับตัวของโจรโมซาน ถึงยังไงก็แล้ วแต่ ขุนโจร
โมซานไม่มีวนั ที่จะฆ่าเรากับเด็กคนนี ้
: หมายความว่ายังไงแม่นาง?
: เพราะเรามะขิ่นเป็ นเมีย และเด็กคนนี ้คือลูกของโมซาน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)
: เอ๊ ะ นีม่ นั เรื ่องอะไรไฉนกัน?
: บอกแม่นนั้ ให้รู้เป็ นอย่างไร
: พ่อเรื องรองต้องมีภยั
: เพราะคนชัว่ ใจร้าย อยากได้เป็ นเมีย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)
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2.13 วัจนกรรมการออกตัว วัจนกรรมการออกตัวเป็ นวัจนกรรมที่กล่าว
โดยโฆษก หรือนักแสดง เพื่อขอให้ ผ้ ชู มไม่ถือสา และยกโทษ หรือให้ อภัยล่วงหน้ า สําหรับ
ข้ อผิดพลาดใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น หรือต้ องเกิดขึ ้นแน่นอนขณะทําการแสดง เช่น มีเนือ้ หา
กล่าวถึงเรื่องไม่สภุ าพ เรื่องเพศ เรื่องการใช้ คํา หรือกล่าวถึงอาการเจ็บป่ วยของนักแสดงที่
มีผลให้ แสดงได้ ไม่เต็มที่ เป็ นต้ น ดังตัวอย่างข้ อความ
โฆษก

: ติดตามรับชมผลงานการแสดงและให้ กําลังใจกันเรื่ อยๆ นะครับ ท่าน
ผู้ชมที่เคารพครั บ ในฉากนี เ้ ราขอนําพาท่า นผู้ชมผู้มีเกี ยรติ พบบทบาท
การแสดงจากพระเอกผู้สร้ างสรรค์ ผลงานการแสดง พระเอกยอดกตัญญู
พระเอกหนุ่มแห่งเมืองชัยนาท กุ้ง สุธิราช วงศ์ เทวัญครับ ต้ องขอประทาน
อภัย ครับ เพื่อให้ สมบทบาทในท้ องเรื่ อ ง รับบทบาทเป็ นเจ้ าเพชร ขี เ้ มา
ประจํ าตํ า บล (เพราะแสดงเป็ นคนเมา และถือ ขวดเหล้ า ปลอมในวัด )
ติดตามมาด้ วยดาวตลกส้ มแป้น วงศ์ เทวัญ พร้ อมด้ วยวิชาญ รุ่ งเรื องครับ
อ้ าว หลับซะแล้ ว เมาจัด....การดื่มสุราทําให้ ความสามารถในความขับขี่
ลดลงครับ ต้ องขออภัย…การดื่มสุราทําให้ ความสามารถในการขับขี่ลดลง
นะครั บ เป็ นการแสดงในท้ องเรื่ อ ง ชมผลงานการแสดงกัน ต่ อ ไป จาก
ทีมงานมาตรฐานลิเกไทย สไตล์คอนเสิร์ต ทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
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โฆษก

: ที มงานของเรานัน้ ยัง น้ อยด้ อ ยด้ ว ยความสามารถ ขอบคุณ เจ้ า ของ
รางวัลนะครับ การแสดงวันนี ้ขาดตกบกพร่อง ขอกราบประทานอภัย ฝาก
ไว้ ในอ้ อมใจของท่านผู้มีเกียรติ มีความดีอยู่แล้ ว มีงานการบันเทิงครัง้ ใด
ติดต่อได้ ที่ตลาดอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทนะครับท่าน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: ธิดามหากาฬ)

โฆษก

: เสียงแหบแห้ งขอกราบประทานอภัยนะครับ กุ้ง สุธิราชเป็ นหวัด เมื่อคืน
นี ้ร้ องเพลงที่พิ ษ ณุโลก แล้ ว อุทัยธานี นะครั บ วัน นี ม้ านี่ พรุ่ ง นี ท้ ี่จัง หวัด
กาญจนบุรีนะครับ ณ อําเภอท่ามะกา
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)
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2.14 วัจนกรรมการเกีย้ ว วัจนกรรมการเกี ้ยวเป็ นวัจนกรรมที่กล่าวโดย
นักแสดง เพื่อใช้ บอกรัก แสดงความรัก หรือขอความรักจากนักแสดงตามเนือ้ หาของเรื่ อง
วัจนกรรมนี ้เป็ นวัจนกรรมที่พบเฉพาะในเหตุการณ์สื่อสารฉากเกี ้ยว ดังตัวอย่างข้ อความ
ขวัญ
พิมใจ
ขวัญ
พิมใจ
ขวัญ
พิมใจ

: โอ้แม่กุหลาบหนามเรี ยว ขอให้พีเ่ หลียวหน่อยหนอ
วันนีต้ อ้ งขอชวนเชย
ได้โปรดจงชูอีกช่อ
: อย่าเป็ นภมรร้อนอารมณ์ ประเดีย๋ วถูกคมหนามเรี ยว
: ถ้าปลายจมูกไปถูกเฉีย่ ว
สาวแม่ก็เกี ้ยวเหลือเกิ น
น้องกลัวทําให้ปวดแสบ
: อย่าเอาจมูกมาซุกไซ้
ขอจูบกันแบบแซมเปิ้ ล
: แม่อย่าเพิ่ งปวดสวดแปลบ
: น้องกลัวจะทําให้ชํ้าจิ ต ขวัญ : ได้โปรดจงคิ ดวางใจ
พิมใจ : น้องกลัวพิ ษภัยฉุกเฉิ น
จมูกกับปาก แหมอยากจะไช้
ขวัญ : ก็นบั ว่าเป็ นเหตุบงั เอิ ญ
: น้องกลัวจะติ ดโรคเอดส์
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: รอยรั กรอยร้ าว)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

พิมใจ

: พบรัตนาเห็นหน้าถนัด เกิ ดพิ ศวาสว้าวุ่น
เจ้าอย่าเคืองขุ่นคําขาน
หัวใจเริ่ มคิ ดรักคุณ
รั ตนา
: ได้ฟังคําวอนอ่อนหวาน เหมือนดลฉันสวาท
เหมือนธรรมชาติ เสกสรร
ใจเพิ่ งเตลิ ดเกิ ดประหลาด
ศิลา
: เมือ่ แรกเจอพาให้นึก
เราตกผลึกความรัก
ทําให้ตระหนักอยู่นาน
เมือ่ แรกเจอได้รู้จกั
ศรี ประภา
: ได้ฟังสุนทรนํ้าถ้อย
หวานยิ่ งกว่าอ้อยเหลืองอ่อน
เราแทบจะซ่อนคิ ดค้น
สงสัยคําหวานอ้อนวอน
เอกรั ตน์
: มาเอ่ยบทบาทสองเราคือราชบุตร สองเจ้าสวยสุดงามสม
เจ้างามสุขสมเสกสรร
ขอให้ชายได้เชยชม
ไปพบคนดีดืม่ ดํ่า
ศิลา : ขอจูบมัดจํ าแจ่มจันทร์
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: ธิดามหากาฬ)

เอกรั ตน์

2.15 วัจนกรรมการกล่ า วลา วัจ นกรรมการกล่าวลาเป็ นวัจนกรรมที่
กล่าวโดยนักแสดง เพื่อกล่าวคําลากับนักแสดงตามเนื ้อหาของเรื่อง ดังตัวอย่างข้ อความ
กฤษฎา

: เหอะ ดี เธอรู้ หรื อเปล่าว่าพิมเป็ นแม่ห้ามนางหวงของฉัน ใครจะมายุ่ง
เกี่ยวไม่ได้ จําไว้ นะ ถ้ าไม่อยากจะโดนลงทัณฑ์ถงึ ประหารชีวิต ไอ้ อีตนใด
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ก็แล้ วแต่ ห้ ามมาแตะต้ องพิมของข้ าอีก ถ้ าหากว่าไม่เชื่อ ประหารทุกคน
เข้ าใจมั ้ย? แยกย้ ายกันไป
: หม่อมฉันทูลลาเพคะ
: ทูลลาพะย่ะค่ะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: รอยรั กรอยร้ าว)

พิมใจ
จ๋ า

: ต้องเอ่ยคําลา หน้าวัดพระยาสุเรนทร์ หลายวันไม่ได้เห็นใจหาย
พีข่ อลาไกลเธอจ๋า
โอ้แม่เจ้าดวงใจ
ดวงใจ
: พีย่ อดไปแล้วอย่าไปลับ ขอให้รีบกลับเร็ วรี ่
น้องจะเก็บหัวใจดวงนี ้
ไว้รอพีก่ ลับมา รีบกลับมานะจ๊ ะ
ยอด
: มันขุ่นเคืองเรื ่องครอบครัว เจ้าอย่าได้กลัวไปก่อน
พีจ่ ะขอจรเธอจ๋า
วันนีต้ อ้ งลาแรมรอน
ไม่ลาลับแล้วจะกลับโดยเร็ ว
พีจ่ ะส่งอี เมล์ยอ้ นมา
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
ยอด
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2.16 วัจนกรรมการขออภัย วัจ นกรรมการขออภัย เป็ นวัจ นกรรมที่
กล่าวโดยโฆษก หรื อนักแสดง เพื่อกล่าวคําขอโทษ หรื อใช้ กล่าวปฏิเสธคําสัง่ คําขอร้ อง
ของนักแสดงตามเนื ้อหาของเรื่อง หรือใช้ เพื่อแสดงความเสียใจที่ได้ กระทําการสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดผิดไป ไม่วา่ จะตังใจหรื
้
อไม่ตงใจก็
ั ้ ตาม ดังตัวอย่างข้ อความ
: มากล่าวยํ้าคําขอโทษ
นํ้าตาเล็ดลอดร่ วงไหล
เจ้าอย่าด่าใส่เซ้าซี ้
ไอ้เพชรผูพ้ ีต่ อ้ งขออภัย
โถแม่ของข้าต้องป่ วยไข้
ไอ้เพชรป่ วยใจแสนเจ็บ
ยังมาถูกน้องมาแนมเหน็บ
มันยิ่ งกว่าเจ็บไฟจี ้
โถน้องชายหัวใจช่างดํา
ให้เวลาพีแ่ ค่สามนาที
แม่ แม่จ๋า ยกโทษให้ ข้าด้ วย แม่ข้าเลิกเหล้ าแล้ ว ข้ าเลิกเหล้ าแล้ ว
นวลจันทร์
: เพชร เลิกเหล้ าได้ แล้ วจริงๆ หรอลูก
เพชร
: ข้ าเลิกได้ แล้ วจริงๆ จ้ ะแม่
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: รอยรั กรอยร้ าว)

เพชร

ดาวเรื อง

: พี่จ๋า ฉันขอโทษ ฉันขอโทษด้ วยจริ งๆ เพราะความคิดเพียงวูบเดียวของ
ฉันเท่านั ้น ที่ทําให้ เหตุการณ์ทั ้งหมดมันเป็ นเช่นนี ้ พี่ฆ่าฉันเถอะนะ ฉันไม่
ถือโทษโกรธพี่ ฉันรู้ ถ้ าฉันไม่ตายพี่ก็ต้องตาย พี่ฆ่าฉันเถอะนะ...
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เสมอใจราช
ดาวเรื อง
เสมอใจราช

ดาวเรื อง

: ทําไมต้ องเป็ นพี่ล่ะ? ทําไม? ดาวเรื อง เอาผ้ าผูกตาไว้ น้องเอาสําลีอุดหู
จะได้ ไม่ได้ ยินจะได้ เห็น
: พี่จ๋า ฉันไม่ต้องการอะไรมาปิ ดตาฉันทั ้งนั ้น ก่อนตายในครัง้ นี ้ ฉันขอแค่
อย่างเดียว ฉันอยากจะเห็นหน้ าพี่เป็ นครั ้งสุดท้ าย ฉันขอเถอะนะ
: ดาวเรือง ทุกสิง่ ทุกอย่าง อภัยให้ พี่นะ มองหน้ าพี่ไว้ มองหน้ าพี่ ได้ เจอกัน
เป็ นครั ้งสุดท้ าย มองหน้ าพี่ไว้ ถ้ าเกิดชาติหน้ ามีจริ ง เจ้ าเกิดเป็ นน้ องพี่อีก
นะ เจ้ าเกิดเป็ นน้ องพี่นะ
: จ้ ะพี่ ฉันรักพีน่ ะ พี่เสมอ (เสมอใจราช)
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รอยรั กรอยร้ าว)
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กล่าวโดยโฆษก หัวหน้ าคณะ หรือนักแสดง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ ผ้ รู ่วมเหตุการณ์
ทราบ เรื่องที่เล่าอาจเป็ นเรื่องที่เกิดขึ ้นจริง เรื่องสมมุติ หรือเป็ นเรื่องตามบทที่ใช้ แสดงก็ได้
ดังตัวอย่างข้ อความ
เมืองเริ ง
วัลลภ
เมืองเริ ง
โสเภณี
เมืองเริ ง

ขุนรุ่ ง

: นี่ ดูสริ ีบแต่งตัวเนี่ย แต่งกันแทบไม่ทนั เลย
: ก็นกึ ว่าจะร้ องอีก
: เพิ่งร้ องเพลงเสร็จเมื่อกี๊เนี่ย
: ก็ร้องเพลงปั๊ บ เล่นลิเกปุ๊ บเลย ไม่บอกผมเป็ นพระเอกให้ ก่อนก็ได้
: เนี่ยๆ รู้เปล่าน่ะ เมื่อกี๊เนี่ย ร้ องเพลงคนสุดท้ ายด้ วย พอร้ องเพลงเสร็ จปุ๊ บ
นะ หนูก็เข้ าไปแต่งตัวข้ างใน รี บเอา เอา ดินสอป้ายๆ แตะนู่นแตะนี่ นิด
หน่อย ดีนะ อาศัยว่าเป็ นคนหน้ าตาดีอ่ะ มันเลยออกมาดูหล่อ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รั กซ่ อนแค้ น)
: ยีส่ ิ บกว่าปี ทีผ่ ่านไป
มันปวดในใจบาดเจ็บ
มันปวดมันแสบแสนอักเสบ
หัวใจเหมือนเจ็บไฟจี ้
ต้องถูกใส่ร้ายไล่ล่า
แทบหมดปั ญญาเยือ้ งย่าง
มันตามทุกทิ ศเสียทุกทาง
แทบหมดหวังชีวี
มันยึดอํ านาจขาดคุณธรรม เหมือนบาปมาซํ้ าให้เราเศร้า
ต้องจากลูกเมียของเรา
ชีวิตจึงเศร้าบัดสี
จะลงจากดอยใจห้อยละเหี ่ย
เพราะว่าห่วงลูกเมียยังมี
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
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2.18 วัจนกรรมการต่ อว่ า วัจนกรรมการต่อว่าเป็ นวัจนกรรมที่กล่าวโดย
โฆษก หรื อนัก แสดง เพื่ อใช้ ตําหนิ ต่อว่า รวมถึงด่าผู้ร่วมเหตุการณ์ ฝ่ายคณะลิเ ก ตาม
เนื ้อหาของเรื่อง และพฤติกรรม หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ดังตัวอย่างข้ อความ
: อ้ าว เฮ้ ย ตัวใครตัวมันเว้ ยเฮ้ ย ไอ้ แก่บกุ
: นี่บกุ มาถึงนี่เชียวหรือเนี่ย
: มองเห็นถนัดไอ้สตั ว์มนุษย์ เลวทีส่ ดุ ไส้ศึก
มากอดพิ รี้เล่นพิ ลึก
หูหางตอนดึกหน้าด้าน
ไตรรงค์
: เต็มหน้ าเลย
โจเพ้ ง
: โอ้ โห ด่าไอ้ สตั ว์ เต็มหน้ าเลย
ไตรรงค์
: เพราะเอ็งมันเก่าเอ๊ ยเอ็งมันแก่ กูไม่อยากจะไปแหย่เขย่า
เพราะมันเก่าเฮ้ยเจ้ามันแก่
กูไม่อยากจะไปแหย่เขย่า
เพราะมึงมันแก่ เก๊ าเก่า
ทําให้นกเขากูไม่ขนั
ดูหน้าดูตาจึงได้ตอบ
ก้ องหล้ า
: แม่ช่อกระถิ นคงไม่ได้กินอิ นทรา
แล้วใครเขาล่ะจะชอบ อ้าวแม่ร้อยเอย รอวันฝั งและนอนฝั น
แก่ก็แก่ แหมมันก็เก่า
ใครเขาล่ะจะเอาล่ะแม่เอ๊ ย
ใหม่ใหม่มีมาก หาไม่ยากหรอกแม่เม้ย แค่จะพูดเอ่ย ย้าน ยาน
สุนทรี
: หมัน่ ไส้ ของมึงน่ะแก่ยิ่งกว่ากูอีก นมยานไปถึงข้ างหลัง
: ใครๆ ของใคร กูไม่มีๆ
ไตรรงค์
สุนทรี
: มึงน่ะอย่างกับปลาหมึกบดน่ะ ของเมียมึงอ่ะ
ตลก
: ไอ้ ห่า เสียมั ้ยเนี่ย? เสียมั ้ย?
ศรี นวล
: หยุดนะนังแก่หนังเหี ่ยว อย่าเข้ามาเฮีย้ วสร้างปั ญหา
ดูแก่แก๊ แก่ยงั ปากกล้า
มายืนให้เขาด่าหน้าด้าน
สุนทรี
: มาแลตลบลบลู่
ระวังกูแว้งกัด
เจ้าต้องเตลิ ดเกิ ดวิ บตั ิ
แหมอี ชาติ เดรัจฉาน
จะเอามีดขัดแล้วฟั นหัว
ดูเลือดของตัวซาตาน
ก้ องหล้ า
: อ้ าวเฮ้ ย ตัวใครตัวมัน รีบหลบหลีก
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: ธิดามหากาฬ)
ไตรรงค์
ศรี นวล
สุนทรี
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ไม่นึกเลยว่าจะกล้า
: โถไอ้สญ
ั ชาติ เชลย
ดังสัจวาจาทีเ่ คยสัญญา
กันไว้
เสด็จพ่ อ
: ด่าชาติเชลยเลยอย่างงั ้นหรอ?
เสมอใจราช
: ถ่อกลับประเทศแสนอาจ ฉันพิ ชาติ ชาติ ชวั่

ขวัญ
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อีกประเดี๋ยวเดี๋ยวจะถูกตัดหัว
มึงคิดว่ากลัวมุ่งหมาย
กฤษฎา
: มากันไม่นอ้ ยบุกถึงซอยร้อยหนึ่ง อย่ามาทะลึ่งท้ารบ
วันนีต้ อ้ งเจอจุดจบ
พวกเจ้าต้องพบความตาย
หากแม้นเรารบก็คงไม่ครบตํารา
ไอ้สองราชาปราชัย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากรบ: รอยรั กรอยร้ าว)
ดวงตา
ยอด
ดวงตา
ประสบ
ดวงตา
ประสบ
ยอด

: ขอตังค์บาทหนึง่ สิ
: เอาไปทําอะไร?
: จะโทรหาพ่อ ว่าเจอเนื ้อคู่แล้ ว
: จะโทรหาพ่อว่าเจอเนื ้อคู่แล้ ว?
: ใช่แล้ ว
: อ่ะ คู่ไหนล่ะ? (โยนรองเท้ าใส่ดวงตา) มึงเลือกเอา
: เฮ้ ย มึงโยนใส่ผ้ หู ญิงเขาได้ ยงั ไงล่ะ ไอ้ ทะลึง่
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
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2.19 วัจนกรรมการตักเตือน วัจนกรรมการตักเตือนเป็ นวัจนกรรมที่
กล่าวโดยโฆษก หัวหน้ าคณะ นักแสดง หรื อผู้ชม เพื่อกล่าวสอน ให้ ข้อคิด หรื อตักเตือน
นักแสดง เรื่องที่ตกั เตือนนันอาจเป็
้
นเรื่องจริง เรื่องสมมุติ หรือเป็ นเรื่องตามบทที่ใช้ แสดงก็
ได้ ดังตัวอย่างข้ อความ
โฆษก

: ...การดื่มสุราทําให้ ความสามารถในการขับขี่ลดลงนะครับ เป็ นการแสดง
ในท้ องเรื่อง ชมผลงานการแสดงกันต่อไป จากทีมงานมาตรฐานลิเกไทย
สไตล์คอนเสิร์ต ทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

อธิราช
ทัก

: อ้ าว เป็ นไร? มาถึงก็มาดึง ดึง ดึงเอาเนี่ย
: พระองค์ระวังทรัพย์สนิ ส่วนตัวให้ ดี
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: หนึ่งในดวงใจ)

2.20 วัจนกรรมการปลอบใจ วัจนกรรมการปลอบใจเป็ นวัจนกรรมที่
กล่าวโดยนักแสดง เพื่อให้ กําลังใจ หรือปลอบประโลมนักแสดงตามเนือ้ หาของเรื่ อง หรื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจริง ดังตัวอย่างข้ อความ
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สมิงเดโช

: แหม อีกไม่กี่ราตรี ก็แต่งงานกันแล้ ว ก็เป็ นคู่ครองกันอยู่แล้ ว จะร้ องไห้
ทําไมล่ะเรืองรอง แต่งกับกระหม่อมแค่นี ้ มันไม่เป็ นไรหรอก ตอนแรกมันก็
ไม่ รัก กัน หรอก ทีแ รกอ่ ะนะ ที แรกก็ ไ ม่รักกันหรอก นานๆ ไป นานๆ ไป
เดี๋ยวก็รักกันเองอ่ะ อยู่ๆ กันไปเดี๋ยวก็รักกันไปเองแหละ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)

ดวงนภา
เพชรนิล
จ้ อย
ดวงนภา

: พระทัยเย็นๆ เดี๋ยวเขาก็ฆ่าเอาตายหรอก
: อยากจะเข้ ามากใช่ไหม ถ้ าอยากจะเข้ าก็เชิญ
: เชิญน่ะ แม่กู เดี๋ยวพัดเตะควํ่าหรอก
: หม่อมฉันบอกให้ พดู ดีๆ หม่อมฉันเชิญเองเพคะ อยู่ข้างใน หึ เชิญเสด็จ
เข้ าไปข้ างในทุกๆ ท่านเลยนะ
: ใจเย็นๆ ก่อนลูก อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้
: เดี๋ยวหม่อมฉันเข้ าไปตักนํ ้าก่อนนะ อย่างอื่นค่อยว่ากัน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รอยรั กรอยร้ าว)
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แม่ จอมมารี
กัณทรี

ขุนรุ่ ง
แก้ วตา
ขุนรุ่ ง

: แล้ วอีหนูนี่ อีหนูนี่ ชื่ออะไรลูก?
: ฉันหรอจ๊ ะ? เล่นผิดมาตั ้งแต่หวั คํ่าแล้ วจ้ ะ ชื่อแก้ วตาจ้ ะ
: แก้ วตา ไม่เป็ นไรลูก นานๆ เล่นที เล่นผิดช่างมันเหอะ คนดูเขารู้ แต่เรา
ไม่ร้ ูอ่ะ จะไปกลัวอะไร
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

2.21 วัจนกรรมการสัญญา วัจนกรรมการสัญญาเป็ นวัจนกรรมที่กล่าว
โดยนักแสดง เพื่ อกล่าวผูกมัดสัญญากับนักแสดงด้ วยกันเอง หรื อผู้ชม ว่าจะกระทําสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดให้ อาจเป็ นการกล่าวสัญญาตามเนื ้อหาของเรื่อง หรื อเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นจริ ง ดัง
ตัวอย่างข้ อความ
ยอด
ดวงใจ
ประสบ
ดวงใจ

: พี่สญ
ั ญาว่า พี่จะเร่งทํางานให้ ได้ เงินเยอะๆ เก็บออมเอาไว้ วันข้ างหน้ าพี่
จะได้ มาขอเจ้ าแต่งงาน
: จริงนะ?
: จริงครับ
: ฉันจะรอพี่กลับมาจ้ ะ ไม่ต้องเป็ นห่วงฉันนะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
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: จะให้ เราช่วยในสิง่ ใด เจ้ าบอกมาเถิด เรายินดีและเต็มใจเสมอ
: รับปากแล้ วนะ หากแม้ นเราสิ ้นลมหายใจ พ่อแดงของเรา เราขอฝากไว้
กับ ท่ า นอุป ราช ช่ ว ยดู แ ลเลี ย้ งให้ เขามี อ นาคตที่ ดี อย่ า ให้ เ ขาเป็ นโจร
เหมือนกับพ่อเขา ท่านอุปราชรับปากเราสิ
: เราสัญญา ว่าเราจะดูแลเขาเหมือนบุตรในอกของเรา แต่เจ้ าต้ องไม่เป็ น
อะไร รีบสัง่ ทหาร ให้ พามะขิ่นไปรักษา
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)

มารุ ต
มะขิ่น

มารุ ต

2.22 วัจนกรรมการห้ าม วัจนกรรมการห้ ามเป็ นวัจนกรรมที่กล่าวโดย
โฆษก หัวหน้ าคณะ นัก แสดง หรื อผู้ช ม เพื่ อ ห้ ามไม่ใ ห้ ผ้ รู ่ วมเหตุก ารณ์ ที่ สื่อสารด้ ว ย
กระทํ าสิ่งที่ตนไม่ต้ องการ ถ้ าฝ่ าฝื น หรื อไม่ป ฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ การห้ ามนี ห้ มาย
รวมถึง การขู่ การปราม และการคาดโทษด้ วย ดังตัวอย่างข้ อความ
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กฤษฎา

พิมใจ
จ๋ า

: เธอรู้ ห รื อ เปล่า ว่าพิ มเป็ นแม่ ห้า มนางหวงของฉัน ? ใครจะมายุ่งเกี่ย ว
ไม่ไ ด้ จําไว้ น ะ ถ้ าไม่อยากจะโดนลงทัณฑ์ ถึงประหารชีวิ ต ไอ้ อีตนใดก็
แล้ วแต่ ห้ ามมาแตะต้ อ งพิม ของข้ าอี ก ถ้ าหากว่า ไม่เ ชื่อ ประหารทุกคน
เข้ าใจมั ้ย? แยกย้ ายกันไป
: หม่อมฉันทูลลาเพคะ
: ทูลลาพะย่ะค่ะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: รอยรั กรอยร้ าว)

มารุ ต
วัลลภ
มารุ ต

: สอนไม่เคยเชื่อ ใช้ ได้ ที่ไหน สอนไม่เคยจํา
: พ่ออย่าตีน้องเลยนะ แม่ช่วยห้ ามพ่อหน่อย
: เจ็บใจนัก เมืองเริงฟั งนะ ต่อไปนี ้เรื่องราวในบ้ านเราแบบนี ้อย่าให้ เกิดขึ ้น
อีก ถ้ าหากว่าครั ้งนี ้ โดนลงโทษแล้ วไม่เชื่อ ถ้ าให้ เหตุการณ์ แบบนี ้เกิดขึ ้น
อีกล่ะก็ พ่อก็จะถือซะว่าเจ้ าน่ะ ไม่ใช่สายเลือดของพ่อ เป็ นไอ้ ลกู เสือ ลูก
โจร
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)

เขียว

: หอมหน่อยจะได้ไหม โปรดอย่าคิ ดเหนี ยมอายไปเลยน้องเอ๋ ย ขอหอม
หน่อย
: ไม่ต้องช่วย จริงๆ นะ อย่าช่วยนะ

แก้ วแตก
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: อ้ าว ถ้าไม่รักแล้วจะปลํ้า จะปลํ้าเอาทําเมีย
วันนีเ้ ธอกับฉันต้องได้เสีย
เป็ นผัวเมียกัน
แก้ วแตก
: อย่าช่วยนะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
เขียว

2.23 วัจนกรรมการสาปแช่ ง วัจนกรรมการสาปแช่งเป็ นวัจนกรรมที่
กล่าวโดยนักแสดง เพื่อแช่งให้ นกั แสดงฝ่ ายตรงข้ ามพลาดหวังในสิ่งที่ต้องการ หรื อได้ รับ
สิ่งที่ไม่ดี ไม่ต้องการ เช่น ความทุกข์ ถูกลงโทษ หรื อประสบภัยพิบัติต่างๆ เป็ นต้ น พบ 1
วัจนกรรม ถือเป็ นวัจนกรรมหลักในเหตุการณ์สื่อสารฉากทะเลาะของเรื่ องรักซ่อนแค้ น ดัง
ข้ อความ
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โมซาน

: ก่อนกูจะกลับ เฮ้ย ฟั งกู ขอยกมือชูสาปแช่ง
ให้มึงร้อนแรงไอ้อุปราช
มึงจงพิ นาศเถิ ดหนา
ทีม่ ึงมาทํากับกู
มึงต้องเป็ นผูร้ ับผิ ด
ให้สีค่ นหามสามคนติ ด
ให้มีคนคิ ดตามฆ่า
ให้นอนไม่หลับ เฮ้ย ได้อยู่ในโลง
ทุกทุกชัว่ โมงตามมา
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: รั กซ่ อนแค้ น)

2.24 วัจนกรรมการล้ อเลียน วัจนกรรมการล้ อเลียนเป็ นวัจนกรรมที่
กล่าวโดยโฆษก หรือนักแสดง เพื่อแสดงเจตนาล้ อ เยาะเย้ ย หรือสมนํ ้าหน้ านักแสดง หรื อ
ผู้ชมเพื่อให้ เกิดความตลกขบขัน เมื่อพลาดโอกาสที่จะกระทํา หรื อกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิด
โดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ จากการวิเคราะห์พบว่า วัจนกรรมการล้ อเลียนมักพบในเหตุการณ์สื่อสาร
ฉากตลก ดังตัวอย่างข้ อความ
จ้ อย
เสด็จพ่ อ
จ้ อย
เสด็จพ่ อ
โจ้ เพ้ ง

: เนี่ย เล่นลิเกมาก็หลายปี แล้ ว
: ยังไง?
: วันนี ้ กูเพิ่งเห็นขาประจํายืนดูเนี่ย แสดงว่ามาไม่ทนั
: ปกติเขาต้ องนัง่ ข้ างหน้ าใช่มั ้ยเล่า?
: มาไม่ทนั ฮ่า ฮ่า ฮ่า
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รอยรั กรอยร้ าว)
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โฆษก
แก้ วแตก
แก้ วตา
แก้ วแตก
แก้ วตา
แก้ วแตก
โฆษก
แก้ วแตก
แก้ วตา

: วิน่ะ ชื่อแก้ วตา ดวงใจน่ะ มีคนเขาใช้ ชื่อไปแล้ ว
: กูก็ว่าอย่างนั ้นแหละ กูก็ว่าทําไมน้ องวิถึงชื่อดวงใจ กูนึกว่ากูเล่นผิดซะ
แล้ ว ฮ่า ฮ่า ฮ่า ขออภัยค่ะ
: อายนะเนี่ย
: น้ องวิต้องชื่อแก้ วตา อาต้ องชื่อแก้ วแตก ฮิ ฮิ ฮิ จริงนะ
: พูดอะไรไม่ออกเลยนะ
: ไม่เป็ นไรหรอกนะ ฮิ ฮิ ฮิ
: ว้ าย เล่นผิด เล่นผิด
: ข้ างหลังก็ตะโกนมาด้ วย
: ไปดีกว่า
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
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2.25 วัจนกรรมการประชดเสียดสี วัจนกรรมการประชดเสียดสีเป็ น
วัจนกรรมที่กล่าวโดยนักแสดง เพื่อประชดประชัน เสียดสี ถากถาง หรื อแสดงความไม่ชอบใจ
วัจนกรรมนี ้ถือเป็ นวัจนกรรมหลักในเหตุการณ์สื่อสารฉากตลก ดังตัวอย่างข้ อความ
เมืองเริ ง
โสเภณี
เมืองเริ ง
อุอ๊ ุ อิอิ๊
อัปรี ย์
โสเภณี

: พูดถึงเนี่ย คนดูที่นี่เขาดูลเิ กไม่เป็ นโนะ
: ทําไมอ่ะ?
: เขาดูกนั เฉ๊ ยเฉย
: ไม่น่า มีแบงค์ร้อยแค่พวงเดียว
: พระเอกประท้ วง เพราะได้ แค่พวงเดียว
: ที่เขาดูน่ะ เขาดูด้วยความบริสทุ ธิ ์ ใจเขาไม่มีอะไรมาให้ พวกเราหรอก
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รั กซ่ อนแค้ น)

อธิราช

: ทําไม? ทําไมต้ องทิ ้งเราไปด้ วย? หน้ าตาอย่างนี ้ รูปก็หล่อ พ่อก็รวย แม่ก็
ขี ้บ่น
: ฝ่ าบาท
: แม่ด่าเก่ง น่าภูมิใจ
: บ่นก็ไม่บ่นเปล่า หักค่าตัวอีก
: ด่าจนได้ แม่ดีเด่นอ่ะ
: พี่ดีขนาดนี ้แล้ ว ยังไม่สนใจอีกเหรอ? เรืองรอง ทําไมทํากับพี่แบบนี ้?
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: หนึ่งในดวงใจ)

รุ่ งนิรันดร์
ทัก
สิน
ทัก
อธิราช
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พริ ง้ เพรา
: อุตส่าห์ หิ้วหมูเอามาให้ อุตส่าห์ หอบกายเข้ามาหา
ไม่คิดจะสนไม่คิดจะซ่า
เห็นแล้วมันน่าหมัน่ ไส้
พรรษา
: มาทําเป็ นเล่นโอ้เอ้
มารี บโอดโอยกันเลยพีจ่ ๋า
อย่ามัวใจเย็น มาเร็ วมาเล่นแก้ผา้
ยังดีเสียกว่าฉุยฉาย
ก็บอกให้แล้วกันไปเถิ ด
พริ ง้ เพรา
: หรื อพีเ่ ป็ นตุ๊ดหรื อว่าเป็ นแต๋ว
จะได้สบายคล้ายกับป๋ าเบิ ร์ด
ลืมชาติ กําเนิ ดแบบไหน
หรื อว่านกเขาของพีไ่ ม่ขนั
หรื อว่านกเขาของพีไ่ ม่ขนั
ขันกันสักหน่อย
อย่าทําหดห้อยหดหาย
แหมยุไม่ขึ้นเลยนะพ่อนกเขา
หรื อพีไ่ ม่เอาเพราะอาย เพราะอาย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: หนึ่งในดวงใจ)
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2.26 วัจนกรรมการแสดงความดี ใจ วัจนกรรมการแสดงความดีใ จ
เป็ นวัจนกรรมที่กล่าวโดยโฆษก หรื อนักแสดง เพื่อ แสดงความรู้สึก มีความสุข ในโอกาส
ต่างๆ เช่น เมื่อได้ รับข่าวดี ได้ รับรางวัล หรือกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดสําเร็จ ดังตัวอย่างข้ อความ
เพชร
แก้ วตา
ขุนรุ่ ง
แก้ วตา
ขุนรุ่ ง

พรรณราย
อธิราช
พรรณราย
อธิราช

: ฉันเอง ฉันไม่มีพ่อ เอาเป็ นว่า ฉันให้ ลงุ เป็ นพ่อเลยแล้ วกันเนอะ
: เป็ นพ่อ?
: โธ่เอ๊ ย ดีใจ ไอ้ นี่มนั ก็ลกู เราอ่ะเนอะ แต่เราจะบอกมันตอนนี ้ก็ไม่กล้ าบอก
เอ๊ า ต้ องทนอีกนิดเดี๋ยวค่อยกล้ าบอก
: สรุปนะ สรุปแล้ วเป็ นพ่อลูกกันใช่มั ้ย? สวัสดีจ้ะแม่ยาย ฝากตัวด้ วยนะ
: พ่อผัว ลูก พ่อผัว
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
: หม่อมฉันมีข่าวดีมาบอก
: ข่าวดีอะไร?
: ตอนนี ้องค์หญิงเรืองรอง ยินดีจะแต่งงานกับเสด็จพี่แล้ วเพคะ เลิกเมาได้
แล้ ว
: เรืองรองจะแต่งงานกับพี่เหรอ ไชโยๆ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)

2.27 วัจนกรรมการแสดงความประหลาดใจ วัจ นกรรมการแสดง
ความประหลาดใจเป็ นวัจนกรรมที่ กล่าวโดยโฆษก หรื อนัก แสดง เพื่ อแสดงความรู้ สึก
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ประหลาดใจให้ ผ้ รู ่วมเหตุการณ์ทราบ สังเกตได้ จากการใช้ คําอุทาน เช่น อุ๊ย เอ๊ ะ โอ๊ ย อ้ าว
เป็ นต้ น การแสดงความประหลาดใจนี ้หมายรวมถึง การแสดงความตกใจด้ วย ดังตัวอย่าง
ข้ อความ
: เอ๊ ะ ธรรมดา กุ้งเขาเป็ นพระเอก เขาให้ เรื่ อง ให้ เรื่ องยังไง? ให้ ก้ งุ มาเป็ น
โกง
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รั กซ่ อนแค้ น)

โสเภณี
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ก้ องหล้ า
ไตรรงค์
โจเพ้ ง
ไตรรงค์

: อย่าๆ เฮ้ ย อ้ าว ตายซะแล้ ว
: โอ้ โหๆ ออกฉากเดียว ตายแล้ ว
: เป็ นศรรามนี่ก็ดีเนอะ ออกฉากเดียว
: เดี๋ยวมันก็หนีกลับบ้ านอีกแล้ ว
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ)

2.28 วัจนกรรมการแสดงความเข้ าใจ วัจนกรรมการแสดงความเข้ าใจ
เป็ นวัจนกรรมที่กล่าวโดยนักแสดง เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนให้ ผ้ รู ่วมเหตุการณ์
ทราบ ว่าสามารถเข้ าใจ เห็นด้ วย หรือรับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้ อย่างกระจ่างหรือไม่ สังเกตได้
จากการใช้ คํา “อ๋อ” ดังตัวอย่างข้ อความ
มารุ ต
ตัม้
โสเภณี

: แล้ วท่านเค้ า (เพราะแต่งตัวเป็ นผีดูดเลือด) ท่านเค้ าน่ะ ชื่ออะไร?
: ชื่ออุปกรณ์การเกษตรครับ
: อ๋อ ไอ้ ควาย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)

ขวัญ

: ขอบคุณครับ ทุกรางวัลที่มอบให้ นะครับ ขอให้ รํ่ารวย ถูกหวย โชคดีกัน
ทุกๆ คนครับ
: ที่ไม่ได้ ให้ ก็ขอให้ ถกู ด้ วยนะฮะ
: ถูกอะไร?
: ถูกหวย จะได้ ตามไปดูลเิ กเราทุกคืนเลย
: อ๋อ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รอยรั กรอยร้ าว)

จ้ อย
จ๋ า
จ้ อย
จ๋ า
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วัจนกรรมที่ปรากฏทัง้ หมดในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงทัง้ 28 วัจนกรรมนัน้ มี
ทังวั
้ จนกรรมสื่อสารที่ใช้ พดู กับผู้ชมโดยตรง และวัจนกรรมสื่อสารที่ใช้ ในการแสดง โดยวัจนกรรม
ทัง้ หมดนัน้ เกิ ด สลับ กัน ไปมาตลอดทัง้ เหตุก ารณ์ สื่ อ สาร อี ก ทัง้ สามารถเกิ ด ซํ า้ ปรั บ หรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับวิธีการดําเนินการแสดง และเนือ้ หาการสื่อสาร ลําดับ
วัจ นกรรมที่ ป รากฏในเหตุก ารณ์ สื่อสารการแสดง จึง เกิ ดขึน้ แบบมีลํา ดับ ที่ ไม่ ต ายตัว ยกเว้ น
วัจนกรรมการตอบที่จะเกิดเป็ นลําดับต่อเนื่องจากวัจนกรรมการถามเสมอ สามารถแสดงโครงสร้ าง
ของวัจนกรรมที่ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงทัง้ 28 วัจนกรรมได้ ดังแผนภูมิตอ่ ไปนี ้

การแจ้ งให้ ทราบ
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การทักทาย

การเสนอแนะและเชิญชวน
การอวยพร
การขออภัย
การสัญญา

การอธิบาย
การเล่าเรื่อง
การห้ าม

การแสดงความดีใจ

การขอร้ องอ้ อนวอน

การถาม

การตอบ

การออกตัว
การต่อว่า
การสาปแช่ง*

การขอบคุณ

การยืนยัน

การชม

การเกี ้ยว

การกล่าวลา

การตักเตือน

การปลอบใจ

การล้ อเลียน

การแสดงความประหลาดใจ

คําอธิบาย
 หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารทีป่ รากฏทุกครัง้
 หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารนัน้ เกิดเป็ นลําดับต่อเนื่องกัน
*

การสัง่

การประชดเสียดสี
การแสดงความเข้ าใจ

หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารทีไ่ ม่ปรากฏทุกครัง้
หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏเพียง 1 ครัง้

แผนภูมิที่ 3 แสดงโครงสร้ างวัจนกรรมสื่อสารที่ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารการแสดง
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3. เหตุการณ์ ส่ ือสารปิ ดการแสดง
เหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดงพบการใช้ วจั นกรรมสื่อสารทัง้ หมด 6 วัจนกรรม
ได้ แก่ วัจนกรรมการประกาศจบ การขอบคุณ การอวยพร การเสนอแนะและเชิญชวน การเตือน
และการกล่าวลา มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 วัจนกรรมการประกาศจบ วัจนกรรมการประกาศจบเป็ นวัจนกรรม
ที่ ก ล่า วโดยโฆษก หรื อ หัวหน้ าคณะ เมื่อ ต้ อ งการยุติก ารแสดง เพื่ อ ให้ ผ้ ูช มทราบว่า
การแสดงลิเกจบลงแล้ ว ดังตัวอย่างข้ อความ
โฆษก
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: ธิดามหากาฬจบการดําเนินแสดงครับ

(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลาโรง: ธิดามหากาฬ)

โฆษก

: ขอยุติเวลาทําการแสดงไว้ เพียงแค่นี ้

(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลาโรง: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

3.2 วัจนกรรมการขอบคุณ วัจนกรรมการขอบคุณเป็ นวัจ นกรรมที่
กล่าวโดยโฆษก หัวหน้ าคณะ และนักแสดงนําประจํ าคณะ คือ สุธิราช วงศ์เทวัญ และ
วิรดา วงศ์เทวัญ เพื่อกล่าวคําขอบคุณต่อผู้ชมที่มาชมการแสดง โดยอาจจะกล่าวขอบคุณ
หลังจากที่ โฆษก หรื อหัวหน้ าคณะประกาศจบการแสดง หรื อกล่าวขอบคุณ เมื่อได้ รับ
รางวัลจากผู้ชม ดังตัวอย่างข้ อความ
โฆษก

: ขอบคุณท่านผู้ชมผู้มีเ กียรติพี่น้องพี่รักที่เ คารพ

พี่น้องชาวสัตหีบ พี่น้อง
ขาวชลบุรีและหลากหลายสถานที่ ขอบคุณที่ ติด ตามมาให้ กํา ลังแรงใจ
ครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลาโรง: รั กซ่ อนแค้ น)

ชัยณรงค์ รุ่ งเรื อง : หมดเวลาแล้ ว โอกาสหน้ าพบกันใหม่นะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมผู้มีเกียรติ
ที่เคารพทุกท่านนะครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลาโรง: รอยรั กรอยร้ าว)
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3.3 วัจนกรรมการอวยพร วัจนกรรมการอวยพรเป็ นวัจนกรรมที่กล่าว
โดยนักแสดงหัวหน้ าคณะ เพื่อกล่าวคําอวยพรให้ ผ้ ชู มที่มาชมการแสดงเดินทางกลับบ้ านโดย
ปลอดภัย และมีความโชคดี ดังตัวอย่างข้ อความ
สุธิราช วงศ์ เทวัญ : สําหรับวันนี ้ เดินทางกลับบ้ านโดยสวัสดิภาพนะครับ โชคดี รํ่ารวยๆ ทุกคน
นะครับ
(เหตุการณ์ สอื่ สารฉากลาโรง: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
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วิรดา วงศ์ เทวัญ : ขอบคุณค่ะ กลับบ้ านโดยสวัสดิภาพนะคะ เดินทางกลับบ้ านโดยสวัสดิภาพ
ค่ะ ขอบคุณนะคะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลาโรง: หนึ่งในดวงใจ)

3.4 วัจนกรรมการเสนอแนะและเชิญชวน วัจนกรรมการเสนอแนะ
และเชิญชวนเป็ นวัจนกรรมที่กล่าวโดยโฆษก หัวหน้ าคณะ และนักแสดงนําประจําคณะ
เพื่อเชิญชวนให้ ผ้ ชู มติดตามชมการแสดงของคณะลิเกต่อไป หรือเสนอให้ ทดลองใช้ สินค้ า
และผลิตภัณฑ์ของคณะลิเก ดังตัวอย่างข้ อความ
โฆษก

: พบกันวันที่ยี่สบ
ิ สีค่ รับ วัดบ่อนํ ้าจืด เลยกําแพงแสนไปทางอําเภอบางเลน

สีก่ ิโลเมตรนะครับ ไปติดตามชมกันนะครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลาโรง: หนึ่งในดวงใจ)
โฆษก

: ใครที่ต้องการอยากจะดื่มนํ ้าผลไม้ อินทราครับ หลังจากที่ก้ งุ เข้ ามาข้ างใน

แล้ วนะครับ ก็สามารถที่จะมาจะสัง่ ซื ้อกับกุ้ง สุธิราชวงศ์ เทวัญได้ นะครับ
กับนํ ้าสมุนไพรแก้ โรคเบาหวาน หรือว่าจะเป็ นโรคข้ อเข่าเสื่อม สารพัดโรค
นะครับก็ดื่มซะด้ วยนํ ้าผลไม้ อินทราครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลาโรง: ธิดามหากาฬ)

3.5 วัจนกรรมการเตือน วัจนกรรมการเตือนเป็ นวัจนกรรมที่กล่าวโดย
หัวหน้ าคณะ และนักแสดงนํ าประจํ า คณะ เพื่ อบอก หรื อเตือนให้ ผ้ ทู ี่ มาชมการแสดง
ระมัดระวังตัวในด้ านต่างๆ ดังตัวอย่างข้ อความ
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ชัยณรงค์ รุ่ งเรื อง : อย่ า ลืม นะครั บ บุต รหลานของท่ า น กระเป๋ านํ า ไปด้ ว ยนะครั บ ดูใ ห้
เรียบร้ อย ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลาโรง: รอยรั กรอยร้ าว)
สุธิราช วงศ์ เทวัญ : ระวังกระเป๋ าสตางค์ของท่านกันทุกคนนะครับ อย่าลืมเก็บของมีค่านะฮะ
ไว้ กบั ตัวนะฮะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลาโรง: รอยรั กรอยร้ าว)

3.6 วัจนกรรมการกล่ า วลา วัจ นกรรมการกล่าวลาเป็ นวัจนกรรมที่
กล่าวโดยโฆษก หัวหน้ าคณะ และนักแสดงนําประจําคณะ เพื่อกล่าวคําอําลาผู้ชม และ
ปิ ดการแสดง ดังตัวอย่าง
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โฆษก

: พบกันใหม่โอกาสหน้ า สวัสดีครับ

(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลาโรง รั กซ่ อนแค้ น)
สุธิราช วงศ์ เทวัญ : ขอบคุณครับ ไปแล้ วนะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลาโรง: รอยรั กรอยร้ าว)

วัจนกรรมที่ปรากฏทังหมดในเหตุ
้
การณ์สื่อสารปิ ดการแสดงทัง้ 6 วัจนกรรมนัน้ มี
การเรียงลําดับที่ชดั เจน สามารถแสดงโครงสร้ างลําดับวัจนกรรมได้ ดงั แผนภูมิตอ่ ไปนี ้
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การประกาศจบ*

การขอบคุณ

การอวยพร

การเตือน

การเสนอแนะและเชิญชวน

คําอธิบาย
 หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏทุกครัง้
หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารทีไ่ ม่ปรากฏทุกครัง้
 หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารนันๆ
้ เกิดเป็ น
ลําดับต่อเนื่องกัน
 หมายถึง เหตุการณ์สื่อสารนันๆ
้ สามารถ
เกิดสลับลําดับกันได้
* หมายถึง เหตุการณ์ สื่อสารทีไ่ ม่เกิดซํ ้า
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การกล่าวลา

แผนภูมิที่ 6 แสดงโครงสร้ างการลําดับวัจนกรรมสื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารปิ ดการแสดง
จากผลการศึกษาสรุปได้ วา่ เหตุการณ์สื่อสารที่ปรากฏในสถานการณ์สื่อสารการแสดง
ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ มีองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารครบทัง้ 10 องค์ประกอบ
ทุกเหตุการณ์ และเมื่อพิจ ารณาทีละองค์ประกอบพบว่า สามารถแบ่งองค์ป ระกอบที่ พบเป็ น 3
ประเภทคือ 1.องค์ประกอบที่มีลกั ษณะคงที่ทกุ เหตุการณ์สื่อสาร ได้ แก่ องค์ประกอบด้ านกาลเทศะ
ผู้ร่วมเหตุการณ์ กฎการปฏิสมั พันธ์ และบรรทัดฐานการตีความ 2.องค์ประกอบที่มีลกั ษณะร่วมกัน
เฉพาะบางเหตุการณ์สื่อสาร ได้ แก่ องค์ประกอบด้ านชนิดของเหตุการณ์ และรูปแบบการสื่อสาร
และ 3.องค์ประกอบที่ ต่างกันไปตามแต่ละเหตุก ารณ์ สื่อสาร ได้ แก่ หัวข้ อ วัตถุประสงค์ เนื อ้ หา
การสื่อสาร และลําดับวัจนกรรม
จากการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของเหตุก ารณ์ สื่ อ สารทัง้ 10 องค์ ป ระกอบ พบว่ า
องค์ประกอบที่มีบทบาทสําคัญที่สดุ ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกคือ องค์ประกอบด้ านผู้ร่วม
เหตุการณ์สื่อสารฝ่ ายผู้ชม เพราะความต้ องการ และความพึงพอใจของผู้ชมเป็ นปั จจัยสําคัญ ใน
การจัดงานแสดงลิเก ทัง้ การว่าจ้ าง การเลือกรูปแบบงานแสดง เวลา-สถานที่จัดแสดง เรื่ องที่จะ
แสดง นักแสดงที่จะแสดง เพลงที่จะใช้ ร้อง มุกตลกที่จะแสดง และองค์ประกอบด้ านอื่น ๆ ด้ วย
การจัดการแสดงลิเกของคณะลิเกจึงต้ องมีการปรับรูปแบบการแสดงให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
และความนิยมของผู้ชม เพื่อให้ ผ้ ชู มพอใจ จะได้ ให้ การสนับสนุน และคอยติดตามชมการแสดงของ
คณะอย่างสมํ่าเสมอต่อไป สอดคล้ องกับคํากล่าวของสุรพล วิรุฬห์รักษ์ ที่ว่า ลิเกเป็ นธุรกิจบันเทิง
(นาฏยพานิช) ที่รายได้ ทงั ้ หมด และการอยู่รอดของคณะขึ ้นอยู่กับความนิยมของผู้ชมเป็ นสําคัญ
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การแสดงลิเกจึงต้ องมีการปรับ และพัฒนารูปลักษณ์ของการแสดงไปตามสภาพแวดล้ อมและยุค
สมัย ไม่หยุดนิ่ ง เพื่ อให้ สอดคล้ องกับความนิ ยมของประชาชนตลอดเวลา 8 การแสดงลิเกจึงยัง
สามารถดํารงอยู่ได้ อย่างมัน่ คงภายใต้ กระแสความเป็ นสากลในสังคมไทยที่มีสื่อบันเทิงหลากหลาย
ให้ ผ้ ชู มเลือกรับ ชม ไม่ว่าจะเป็ นสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที หรื ออินเทอร์ เ น็ต เป็ นต้ น จึง
กล่าวได้ ว่า องค์ประกอบด้ านผู้ร่วมเหตุการณ์สื่อสารฝ่ ายผู้ชมเป็ นองค์ป ระกอบที่สําคัญ ที่สดุ ใน
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก ส่วนบทต่อไป ผู้วิจยั จะนําเสนอผลการวิเคราะห์การใช้ ภาษาตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ เพื่อวิเคราะห์การใช้ ภาษาในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในการแสดงลิเก
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8

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ , ลิเก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว, 2522), 173.

บทที่ 4
ลักษณะภาษาที่ใช้ ส่ ือสารในสถานการณ์ ส่ ือสารการแสดงลิเก
บทที่ 3 ผู้วิจัย ได้ วิเ คราะห์ องค์ประกอบของเหตุก ารณ์ สื่อสารต่างๆ ในสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ พบว่า การแสดงลิเกของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์
วงศ์เทวัญมีวิธีการสื่อสารกับผู้ชม และผู้ร่วมเหตุการณ์ ฝ่ายอื่นๆ 2 รูปแบบ คือ สื่อสารโดยการพูด
กับ ผู้ช มโดยตรง และสื่อสารโดยผ่านการแสดง มีเ ครื่ องมือที่ ใ ช้ ใ นการสื่อสาร คือ วัจ นภาษา
และอวัจนภาษา ดังนันบทนี
้
้ผู้วิจยั จะเสนอผลการวิเคราะห์ ลักษณะของภาษาที่คณะลิเกใช้ สื่อสาร
ในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ทัง้ 3 เหตุการณ์ โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 2 หัวข้ อ คือ ภาษาที่ใช้
ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก และลักษณะการใช้ ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์สื่อสาร
การแสดงลิเก ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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4.1 ภาษาที่ใช้ ในสถานการณ์ ส่ ือสารการแสดงลิเก
ภาษาที่ ค ณะลิ เ กใช้ สื่ อสารในเหตุก ารณ์ สื่ อสารการแสดงลิเ กทัง้ 3 เหตุก ารณ์ นัน้
สามารถจํ า แนกตามเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ สื่อ สารได้ 2 ประเภท คื อ วัจ นภาษา และอวัจ นภาษา มี
รายละเอียดดังนี ้
4.1.1 วัจนภาษา
วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้ ถ้อยคําในการสื่อสาร จากการวิเคราะห์พบวัจนภาษาที่ใช้ ใน
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก 2 แบบ คือ บทร้ อง และบทพูด
1. บทร้ อง
บทร้ อง หมายถึง คําประพันธ์ที่นกั แสดงใช้ ร้องประกอบการแสดงลิเกในเหตุการณ์
สื่อสารทัง้ 3 เหตุก ารณ์ จากการวิเคราะห์พบว่า บท หรื อคําประพันธ์ที่ นัก แสดงลิเ กคณะทวีป ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญใช้ ร้องประกอบการแสดงนันมี
้ หลายชนิด จําแนกได้ หลายลักษณะตามเกณฑ์ที่
ใช้ จําแนก มีรายละเอียดดังนี ้
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1.1 จํา แนกตามเพลง เมื่อพิ จารณาเพลง หรื อทํ านองเพลงที่ ใ ช้ ร้อง
ประกอบเป็ นเกณฑ์ พบว่า สามารถแบ่งบทร้ องได้ 3 ชนิ ด ได้ แก่ กลอนลิเก กลอนหาง
เพลง และเพลงร่วมสมัย ดังนี ้
1.1.1 กลอนลิเก กลอนลิเก คือ กลอนเพลงที่ใช้ ร้องประกอบ
ทํานองรานิเ กลิง เป็ นเอกลักษณ์ ของการร้ องลิเ ก ไม่ว่านักแสดงจะเลือกใช้ คํา
ประพันธ์ชนิดใดมาขับร้ อง หากใช้ ทํานองเพลงแบบรานิเกลิง ก็ถือว่าบทร้ องนัน้
เป็ นกลอนลิเก
การร้ องกลอนลิเกมีหลักสําคัญประการหนึ่งคือ นักแสดงจะต้ อง
ร้ องให้ เข้ ากับจังหวะของเพลง โดยเฉพาะช่วงจบบทร้ อง หรือที่เรียกว่า “การลง” ที่
นักแสดงจะต้ องร้ องลงให้ เข้ ากับจังหวะดนตรีที่นกั ดนตรีวงปี่ พาทย์บรรเลงรับ จาก
ข้ อมูลพบการร้ องกลอนลิเกเฉพาะในเหตุการณ์สื่อสารการแสดง และนิยมใช้ บท
ร้ องนี ้ ในเหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง เพื่อแนะนําตัว ทักทาย เท้ าความเรื่ อง บอก
เรื่ องราวต่างๆ ที่ จะเกิ ดขึน้ หรื อจะทําเป็ นลําดับ ถัดไป เป็ นต้ น ส่วนเหตุการณ์
สื่อสารฉากอื่นๆ จะร้ องหรือไม่นัน้ ขึ ้นอยู่กับความสามารถในการร้ อง เนือ้ หาของ
เหตุการณ์ และปฏิภาณไหวพริบของนักแสดงเป็ นสําคัญ
ตัวอย่างบทร้ องที่นกั แสดงใช้ กลอนลิเก ร้ องประกอบการแสดง
ลิเก มีดงั นี ้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

: พระทรงธรรม์ขวัญประเทศ ปกครองในเขตของข้า
สติ รักตัง้ ฉันพระเมตตา
เราคอยนําพาทัง้ ผอง
มเหสี
: เราจอมนารี นาถ
ประทับบนอาสน์แท่นอ่อน
ไม่เคยได้รับเดือดร้อน
ไม่เคยอาวรณ์หม่นหมอง
กฤษฎา
: มาส่งสําเนียงเสียงแว่ว กฤษฎามาแล้วนะครับ
ขอก้มลงกราบใกล้ใกล้
ขอฝากหัวใจไว้สนอง
อมรรั ตน์
: โฉมยงอนงค์นาถ
เป็ นเชือ้ กษัตริ ย์รุ่นสาว
ไม่หมองศรี เป็ นสาว
ไม่เคยมีข่าวราคี
รุ่ งฤทธิ์
: แผ่นดิ นเก่าทีเ่ ราเกิ ด
คือสิ่ งประเสริ ฐหนุ่มสาว
อย่าให้ใครรุกพวกเรา
เพราะเราเป็ นเจ้าของ
สยามเมืองยิ้ มเป็ นเมืองใหญ่
เพราะเป็ นเมืองไทยแหลมทอง
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
รุ่ งฤทธิ์
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1.1.2 กลอนหางเพลง กลอนหางเพลง คือ กลอนเพลงที่ใช้ ร้อง
ประกอบทํานองเพลงไทยเดิม หรือเพลงลูกทุ่งต่างๆ มีลกั ษณะสําคัญคือ บทร้ อง
ของกลอนหางเพลงจะต้ องมีสมั ผัสตรงตามฉันทลักษณ์ของเนือ้ เพลงนัน้ ๆ จาก
การสัมภาษณ์พบว่า นักแสดง หรือผู้แต่งบทร้ องนี ้มักจะใช้ วิธีดดั แปลงเนือ้ หาของ
เพลงมาเป็ นบทร้ อง หรือใช้ เนื ้อร้ องเพียงท่อนใดท่อนหนึ่งของเพลง คือ สร้ อยเพลง
มาร้ อง และจะไม่ร้องจนกระทัง่ จบเพลง
จากข้ อมูล พบการร้ องกลอนหางเพลงในเหตุการณ์สื่อสารทุก
เหตุการณ์ ดังนี ้
1. เหตุก ารณ์ สื่อ สารเริ่ มการแสดง พบการร้ องกลอน
หางเพลงในการแสดงการร้ องเพลงออกแขก บทที่ใ ช้ ร้องนัน้ ดัดแปลง
ทํานองและเนื อ้ ร้ องมาจากเพลงมองทํ าไม ที่มีสร้ อยเพลงร้ องว่า “มอง
ทําไม ไม่รักแล้วมองทําไม” โดยเปลี่ยนคําร้ องส่วนนี ้เป็ น “มอเตอร์ ไซค์ ไป
ไหนก็มอเตอร์ ไซค์ ” แล้ วแต่งบทร้ องให้ มีเนื อ้ หาเกี่ ย วกับลิเกคณะทวีป ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญเพิ่มเติม และเรี ยกเพลงนีว้ ่า เพลงมอเตอร์ ไซค์ และ
ถื อ ว่า เป็ นเพลงออกแขกประจํ า ของคณะ กลอนหางเพลงของเพลง
มอเตอร์ไซค์ มีบทร้ องดังต่อไปนี ้
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“มอเตอร์ ไซค์ ไปไหนก็ ม อเตอร์ ไ ซค์ มอเตอร์ ไ ซค์ ไ ปไหนก็ มอเตอร์ ไ ซค์
คนสรรค์ บุรีหน้าที ่ทุกคนจงทํ า มาเล่นร้ องรํ า ร้ องรํ าต้องทํ าให้ดี คนสรรค์ บุรีหน้าที ่
ทุกคนจงทํา มาเล่นร้องรํ า ร้องรํ าต้องทําให้ดี ทวีป วงศ์เทวัญ ลิ เกเมืองสรรค์บุรี”

2. เหตุการณ์สื่อสารการแสดง พบการร้ องกลอนหางเพลง
ในการแสดงฉากต่างๆ นักแสดงมักจะใช้ กลอนหางเพลงเป็ นบทร้ องส่ง
ก่อนที่ จะเดินเข้ าเวที เพลงที่นํามาใช้ ดดั แปลงมีหลายเพลง เช่น เพลง
ยวนยาเหล ที่มีสร้ อยเพลงร้ องว่า “ยวนยาเอ๋ย ยวนยาเหล่” หรื อ เพลง
ฟ้อนเงีย้ ว ที่มีสร้ อยเพลงร้ องว่า “มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะลุมตุ้มมง”
เป็ นต้ น บทกลอนหางเพลงที่ ใ ช้ ร้ องในเหตุก ารณ์ สื่อสารนี ม้ ีลัก ษณะ
แตกต่างกับที่ใช้ ร้องในเหตุการณ์สื่อสารเปิ ดการแสดงคือ จะแปลงเฉพาะ
คําร้ องส่วนเนื ้อเพลง ไม่แปลงส่วนที่เป็ นสร้ อยเพลง
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ตัวอย่างกลอนหางเพลงที่นักแสดงใช้ ทํานองและสร้ อย
เพลงมาเป็ นบทร้ องประกอบการแสดงลิเก มีดงั นี ้
- บทร้ องกลอนหางเพลง เพลงยวนยาเหล
ก้ องหล้ า

: ยวนยาเอ๋ย ยวนยาเหล่ หัวใจว้าเหว่ ไม่รู้จะเหล่ไปหาใคร จะรักสาวสาว
ก็เศร้าใจแท้ จะรักสาวสาวก็ เศร้ าใจแท้ จะรักคนแก่ อ้าว คนแก่ ว่ายังไง ลิ เก พี ่ป้า
นายจ๋ าฟั งทางนี ้ ลูกเมี ยเขาไม่มี คนนี ้จะบอกให้ ส่วนผมดาวเดี ่ยว ขอบอกทุกคน
ว่าเกิ ดมาขัดสน จึ งไม่มีคนสนใจ ใครคิ ดจะจอง ก็ รีบมาจอง เพราะยังขาดคู่ครอง
เป็ นเจ้าของหัวใจ ยวนยาเอ๋ย ยวนยาเหล่ ยวนยาเอ๋ย ยวนยาเหล่ หัวใจว้าเหว่ ไม่รู้
จะเหล่ไปหาใคร จะรักสาวสาวก็ เศร้ าใจแท้ จะรักสาวสาวก็ เศร้ าใจแท้ จะรักคนแก่
กลัวคนแก่หวั ใจวาย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ)
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- บทร้ องกลอนหางเพลง เพลงฟ้อนเงี ้ยว
ดวงพร

: นางเอกวิ รดา
สองมือขึ้นวิ งวอนไหว้
ส่งเสียงรํ าร่ าย
ขอความเมตตาปรานี
มงแซะ มงแซะ
มงแซะ มงแซะ
ทวีป-ชัยณรงค์
ด้วยความรักและศรัทธา
วงศ์เทวัญ-รุ่งเรื อง
ฝากวิ รดาคนนีเ้ อาไว้
มงแซะ มงแซะ
มงแซะ มงแซะ

วันทาจากใจ
พีน่ อ้ งหญิ งชายคืนนี ้
ศิ ลปะของไทยมากมายศักดิ ์ ศรี
วิ รดาคนนีจ้ ะไม่ลืมพระคุณ
แซะมง ตะลุ่มตุม้ มง
แซะมง ตะลุ่มตุม้ มง
อยู่ยงเรื ่อยมา
ทีท่ ่านให้มานานหลาย
ชือ่ เสียงกระเดือ่ งเลือ่ งลือไกล
อยู่ในใจเป็ นแฟนแฟนผูช้ ม
แซะมง ตะลุ่มตุม้ มง
แซะมง ตะลุ่มตุม้ มง
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รั กซ่ อนแค้ น)

3. เหตุก ารณ์ สื่อสารปิ ดการแสดง พบการร้ องกลอน
หางเพลงในการแสดงการร้ องเพลงลา ประกอบการบรรเลงเพลงลาโรง
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ของวงดนตรีปี่พาทย์ มีบทร้ องว่า “ลาล้าลา ลาหล่าลา ล้าลา ลาลา / ลา
ล้าลา ลาหล่าลา ล้า ลา” นักแสดงจะร้ องเพียงรอบเดียวเท่านัน้ ถือเป็ นบท
ร้ องตามขนบสํา หรับลาโรง หรื อประกาศปิ ดการแสดงของการแสดง
พื ้นบ้ านไทย
1.1.3 เพลงร่ วมสมัย เพลงร่วมสมัย คือ เพลงในปั จจุบนั ที่ไม่ใช่
เพลงไทยเดิ ม อาจเป็ นเพลงลูก ทุ่ง เพลงลูก กรุ ง เพลงไทยสากล หรื อเพลง
ประกอบโฆษณาที่กําลังเป็ นที่นิยมในสังคมที่นกั แสดงนํามาร้ องประกอบการแสดง
โดยไม่เปลี่ยนเนื ้อหา จากข้ อมูลพบการร้ องเพลงร่วมสมัยเฉพาะเหตุการณ์สื่อสาร
การแสดง พบว่า นักแสดงนิยมใช้ บ ทร้ องนี ้ ในเหตุการณ์สื่อสารฉากเกีย้ วมาก
ที่สดุ เพื่อร้ องขอความรัก เกี ย้ วพาราสี หรื อแสดงความผิดหวัง และเหตุก ารณ์
สื่อสารฉากตลก เพื่อล้ อเลียนให้ ผ้ ชู มสนุกสนาน เป็ นต้ น ส่วนเหตุการณ์สื่อสาร
การแสดงฉากอื่ น ๆ นัน้ พบบ้ าง ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่ กับ เนื อ้ หาของเรื่ อ งที่ แ สดง หรื อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นขณะนันเป็
้ นสําคัญ
บทเพลงที่นักแสดงใช้ ร้องแสดงลิเกมีหลายเพลง เช่น เพลงรัก
เมืองไทย ใช้ ร้องเป็ นเพลงออกแขกแทนเพลงมอเตอร์ ไซค์กรณีที่จัดงานแสดงใน
เวลา-สถานที่ใกล้ เคียงกัน เพื่ อไม่ให้ ผ้ ูชมเบื่อและจับทางการแสดงของคณะได้
ส่วนเพลงอื่นๆ ได้ แก่ เพลงผู้ชายในฝั น เพลงจูบเย้ ยจันทร์ เพลงมนต์เสียงเพลง
เพลงเสียความรู้สกึ เพลงใต้ ร่มมลุลี เพลงขอเป็ นพระเอกในหัวใจเธอ เพลงสกา
วาไรตี ้ เพลงQue Sera Sera เป็ นต้ น สาเหตุที่นักแสดงเลือกร้ องเพลงร่วมสมัย
ประกอบการแสดงลิเกเป็ นเพราะเนือ้ หาของเพลงที่ร้องสอดคล้ องกับเหตุการณ์
ของเรื่องที่กําลังแสดง หรือเพลงนันๆ
้ เป็ นที่นิยมของผู้ชม ผู้ชมส่วนใหญ่ร้ ูจักและ
คุ้นเคยเป็ นอย่างดี สามารถร้ องตามได้ ที่สําคัญคือ เนือ้ ร้ องของเพลงส่วนใหญ่มี
คําสัมผัสคล้ องจองคล้ ายคําประพันธ์ประเภทกลอนอยู่แล้ ว จึงสามารถนํามาใช้
ร้ องแทนกลอนลิเกได้ ทนั ที ไม่ต้องแต่งกลอนใหม่1
ตัวอย่างเพลงร่วมสมัยที่นกั แสดงใช้ ร้องประกอบการแสดงลิเก มี
ดังนี ้
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1

สัมภาษณ์ วิทยา ชัยบุรินทร์, พ่อยกชัยนาท, 22 สิงหาคม 2552.
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- บทร้ องเพลงร่วมสมัย เพลงมนต์เสียงเพลง
: มนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวี ดังเหมือนมีหยาดนํ้าทิ พย์ชโลมใจ
ไม่คิดรักใคร รักเพียงแต่เธอ เพียงแต่เธอ เพ้อห่วงหาทุกเวลาทุกนาที
พิมใจ
: มนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชี วี ใจซื ่อต่อกัน ไม่มีวนั ร้ องไห้ ร้ องไห้
สิ่ งทีส่ ขุ ใจคือทีน่ ี ่ ทีน่ ี ่
ขวัญ
: โปรดเถิ ดคนดี ฉันนีม้ ีรักมัน่ อย่าลืมวันสวรรค์สวาท
รวม
: มนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวี ดังเหมือนมีหยาดนํ้าทิ พย์ชโลมใจ
ไม่คิดรักใคร รักเพียงแต่เธอ เพียงแต่เธอ เพ้อห่วงหาทุกเวลาทุกนาที
พิมใจ
: มนต์ เสี ยงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชี วี ล่อหลอกใจให้เหมื อนทาสผู้ภักดี
เธอคงไม่รู้ รักทัง้ ใจจนล้นปรี ่
ขวัญ
: ปานวิ มานฉิ มพลี ถ้าได้ใกล้ชิดเธอ อย่าทําใจดําอย่าทําให้ฉนั เก้อ
พิมใจ
: รักเกิ ดจากสายใจ เกิ ดสายใยสายโซ่ ต่อให้แรงอักโขก็ฉดุ ไม่ได้
ขวัญ
: อย่าให้ฉนั คอย นัง่ เหงาหงอย จิ ตรักเท่าชีวิต โปรดคิ ดสงสารใจ
รวม
: มนต์เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวี ดังเหมือนมีหยาดนํ้าทิ พย์ชโลมใจ
ไม่ คิ ด รั ก ใคร รั ก เพี ย งแต่ เ ธอ เพี ย งแต่ เ ธอ เพ้ อ ห่ ว งหาทุ ก เวลาทุ ก นาที มนต์
เสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวี
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: รอยรั กรอยร้ าว)
ขวัญ
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1.2 จําแนกตามฉันทลักษณ์ เมื่อพิจารณาฉันทลักษณ์ของคําประพันธ์
เป็ นเกณฑ์ในการจําแนก พบว่า สามารถแบ่งบทร้ องได้ 2 ชนิด ได้ แก่ กลอน และร่าย ดังนี ้
1.2.1 กลอน กลอน คือ คําประพันธ์ที่เรี ยบเรี ยงเข้ าเป็ นคณะ มี
สัมผัสกันตามลักษณะบัญญัติเป็ นชนิดๆ แต่ไม่มีบังคับเอกโท และครุลหุ 2 เมื่อ
พิจารณา กลอนที่นกั แสดงลิเกใช้ ร้องพบว่า มีฉันทลักษณ์ตรงกับ “กลอนสุภาพ”
หรือ “กลอนขับร้ อง” ประเภทกลอนปฏิพากย์มากที่สดุ
กลอนในบทร้ องของลิเกมีลกั ษณะสําคัญดังนี ้
1. กลอน 1 บท มี 4 วรรค คือวรรคสดับ วรรครับ วรรค
รอง และวรรคส่ง โดยในวรรคหนึ่งๆ จะใช้ คําจํานวนประมาณ 4-12 คํา

2

กําชัย ทองหล่อ, หลักภาษาไทย (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์, 2547), 415.
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โดยไม่จําเป็ นต้ องใช้ คําเท่ากันทุกวรรค ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับวิธีในการร้ องของ
นักแสดง และทํานองเพลงที่ใช้ ประกอบการร้ อง
2. กลอนบทร้ องลิเ กไม่จํากัดความยาว ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับ
เนื ้อหา และเวลาในการร้ องเป็ นสําคัญ แต่จะต้ องมีความยาวอย่างน้ อย 2
คํากลอน (4 วรรค เท่ากับ 2 บาท หรื อ 2 คํากลอน) เพื่อให้ นักแสดงได้
ร้ องลงกลอน และไม่ว่าจะมีความยาวเท่าใดก็ตาม จะต้ องจบกลอนที่
บาทที่ 2 คือ วรรครอง และวรรคส่งเสมอ แม้ จะไม่มีวรรคสดับ และวรรค
รับเหมือนกลอนทัว่ ไปก็ตาม
3. กลอนบทร้ องของลิเกที่ไม่ใช่กลอนจากบทเพลง เป็ น
กลอนที่ ไ ม่ เ คร่ ง ครั ด ฉั น ทลัก ษณ์ ทั ง้ สัม ผัส ใน และสัม ผั ส นอก มี
รายละเอียดดังนี ้
สัมผัสใน กํ าหนดให้ คํา สุดท้ ายของวรรคหน้ า (วรรค
สดับ และวรรครอง) ไปสัมผัสกับ คําใดคําหนึ่งของวรรคหลัง (วรรครับ
และวรรคส่ง) โดยอาจสัมผัสกับคําที่ 2, 3, 4, 5, 6 หรื อคําใดคําหนึ่งก็ได้
แต่ถ้าวรรคนัน้ ไม่มีคําสัมผัสกัน นักแสดงก็สามารถใช้ วิธีร้องเอื ้อน หรื อ
ร้ องลากเสียงให้ ใกล้ เคียงกับเสียงสัมผัสที่ถกู ต้ องนันแทนได้
้
ส่วนสัมผัสนอกมีลกั ษณะเด่นแตกต่างจากกลอนชนิ ด
อื่นตรงที่นิยมใช้ คําลงท้ ายที่มีเสียงสระเป็ นเสียงเดียวกัน โดยแบ่งได้ 2
แบบคือ 1.แบบที่ใช้ คําลงท้ ายเป็ นสระเสียงเดียวกันทุกบาท ทัง้ ในวรรค
รับ และวรรคส่ง เรียกว่า “กลอนเดี่ยว” หรือ “กลอนหัวเดียว” กับ 2.แบบ
ที่ใช้ คําลงท้ ายเป็ นสระเสียงเดียวกันทุกบท คือใช้ คําลงท้ ายเสียงเดียวกัน
เฉพาะในวรรคส่ง ซึ่งเป็ นวรรคสุดท้ ายเท่านัน้ เรียกว่า “กลอนคู”่
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จากลักษณะของกลอนลิเกที่กล่าวไปข้ างต้ น สามารถสรุปเป็ น
แผนผังคําประพันธ์ได้ 2 แผนผัง คือ แบบกลอนเดี่ยว และแบบกลอนคู่ ดังนี ้
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1. แบบกลอนเดี่ยว
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แผนผังที่ 1 แสดงแผนผังฉันทลักษณ์บทร้ องชนิดกลอนเดี่ยว (กลอนหัวเดียว) ในการแสดงลิเก
คําอธิบาย:

 หมายถึง คําสัมผัสระหว่างวรรค

 หมายถึง คําสัมผัสระหว่างบาท (คําลงท้ ายบาท)

ตัวอย่างบทร้ องที่ใช้ คําประพันธ์ชนิดกลอนเดี่ยว (กลอนหัวเดียว) มีดงั นี ้
: มัน่ คงจริ งหัวใจเพชร
ถูกปฏิ เสธด้วยเจตนา
เรานัน้ ก็สดุ ด้วยปั ญญา
ตําแหน่งมาถูกยือ้ ยุด
เมืองเริ ง
: เหมือนดวงแก้วลอยคว้าง ลอยอยูก่ ลางเวหา
เป็ นเหตุไฉนมึงตอบมา
ถูกมันขโมยแก้วไป
วัลลภ
: น้องมาประจานแสนหวัน่ ใจ
หรื อเจ้าน้องชายอิ จฉา
จะขอรับใช้องค์ราชา
เราได้รับยศทีย่ ิ่ งใหญ่
เมืองเริ ง
: หักอารมณ์ข่มใจ
คิ ดถึงทรามวัยดังว่ า
จะไปหาคนดีราชธิ ดา
ไม่มวั รอนานคืนนี ้
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: รั กซ่ อนแค้ น)

วัลลภ

พริ ง้ เพรา
: ขันกันสักหน่อย
แหมยุไม่ขึ้นเลยนะพ่อนกเขา

อย่าทําหดห้อยหดหาย
หรื อพีไ่ ม่เอาเพราะอาย เพราะอาย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: หนึ่งในดวงใจ)
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2. แบบกลอนคู่







ท่อนลง (จบ)
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แผนผังที่ 2 แสดงแผนผังฉันทลักษณ์บทร้ องชนิดกลอนคูใ่ นการแสดงลิเก
คําอธิบาย:

 หมายถึง คําสัมผัสระหว่างวรรค

 หมายถึง คําสัมผัสระหว่างบท (คําลงท้ ายบท)

ตัวอย่างบทร้ องที่ใช้ คําประพันธ์ชนิดกลอนคู่ มีดงั นี ้
: เรากษัตริ ย์ใจสิ งห์
หัวใจผิ ดหญิ งหลายอย่าง
พูดจาโอหังโวหาร
ไม่น่องแน่งแข็งกระด้าง
ไม่อยากเดิ นเฉียดเกลียดผูช้ าย
เขาว่าลวดลายบุรุษ
ลิ้ นยิ่ งกว่าคมอาวุธ
จึงเกลียดบุรุษลิ้ นหวาน
ร้ องลง ดุกว่ากระทิ งนีแ่ หละหญิ งไทย
ฝี มือแม่ไร้เทียมทาน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ)

กาวินทร์

: แม่โฉมยงอนงค์นาฏ
เป็ นนางกษัตริ ย์สาวสาว
รักษาดีทกุ ด้ าน
ไม่เคยมีข่าวราคี
พระจันทร์ ตรงทรงกลด
ดูสวยสดไม่เศร้า
ก็เปรี ยบเหมือนสาวบริ สทุ ธิ ์
ยังไม่มีจุดจุ้นจ้ าน
ร้ องลง แสงจันทร์ สะท้อนตอนข้างแรม
ดวงจิ ตหญิ งแจ่มเพียงจันทร์
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: หนึ่งในดวงใจ)
เรื องรอง

1.2.2 ร่ าย ร่าย คือ คําประพันธ์ชนิดหนึ่ง ที่ไม่กําหนดว่าจะต้ อง
มีจํานวนบท หรือบาทเท่านัน้ เท่านี ้ จะแต่งให้ ยาวเท่าไหร่ ก็ได้ แต่ต้องเรี ยงคําให้
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คล้ องจองกั น ตามข้ อบั ง คับ เท่ า นั น้ 3 และไม่มี ก ารบัง คับ เอกโท และครุ ล หุ
เช่นเดียวกับคําประพันธ์ชนิดกลอน เมื่อพิจารณาร่ายที่นักแสดงลิเกใช้ ร้องพบว่า
มีฉนั ทลักษณ์ตรงกับ “ร่ายยาว” มากที่สดุ
ร่ายยาวในบทร้ องของลิเกมีลกั ษณะสําคัญดังนี ้
1. ในวรรคหนึ่งๆ จะใช้ คําจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ แต่ไม่ควร
น้ อยกว่า 5 คํา และไม่จําเป็ นต้ องใช้ คําเท่ากันทุกวรรค ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับวิธี
ในการร้ องของนักแสดง และทํานองเพลงที่ใช้ ประกอบการร้ อง
2. บทร้ องไม่จํากัดความยาว ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับเนือ้ หา และ
เวลาในการร้ องเป็ นสําคัญ แต่ไม่ควรมีความยาวน้ อยกว่า 4 วรรค เพื่อให้
นักแสดงสามารถร้ องลงกลอนได้
3. บทร้ องที่ใช้ คําประพันธ์ชนิดร่ายยาวมีลกั ษณะสัมผัส
ที่สําคัญคือ กําหนดให้ คําสุดท้ ายของวรรคต้ น (วรรคแรก) ไปสัมผัสกับ
คําใดคําหนึ่งของวรรคต่อๆ ไป โดยไม่กําหนดว่าจะต้ องเป็ นคําไหน แต่
ควรเลี่ยงคําที่ติดกับคําสุดท้ ายของวรรคจนกระทั่งจบบท แต่ถ้าวรรคนัน้
ไม่มีคําสัมผัสกัน นักแสดงก็สามารถใช้ วิธีร้องเอื ้อน หรื อร้ องลากเสียงให้
ใกล้ เคียงกับเสียงสัมผัสที่ถกู ต้ องนันแทนได้
้
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จากลัก ษณะของร่ า ยในบทร้ องของลิ เ กที่ ก ล่ า วไปข้ างต้ น
สามารถสรุปเป็ นแผนผังคําประพันธ์ได้ ดงั แผนผังต่อไปนี ้













แผนผังที่ 3 แสดงแผนผังฉันทลักษณ์บทร้ องชนิดร่ายยาวในการแสดงลิเก
คําอธิบาย:

 หมายถึง คําส่งสัมผัสระหว่างวรรค
3

เรื่องเดียวกัน, 411.

 หมายถึง คํารับสัมผัสระหว่างวรรค

ฯลฯ
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ตัวอย่างบทร้ องที่ใช้ คําประพันธ์ชนิดร่าย มีดงั นี ้
เมืองเริ ง

: ก่อนทีจ่ ะจากให้วาจา ให้ไว้ต่อหน้าธรณี หากแผ่นดิ นนีไ้ ม่กลบหน้า
ให้มนั สิ้ นชาติ ลกุ โชน
จะตามฆ่าหักโคน จุดไฟนรกบนอกอุปราช
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)

: ณ สถานลานซ้อม ศิ ษย์รักมาพร้อมถ้วนหน้ า มาฝึ กปรื อเรื ่องการวิ ชา
ทุกวันศิ ษย์มามุ่งมัน่
ไพรวัลย์
: ขอเป็ นพระกรทัง้ ซ้ายขวา ของธิ ดาใกล้ชิด ดัง่ เพือ่ นสนิทไม่คิดหน่าย
ชีวิตยอมตายเพือ่ ท่าน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ)
ราชครู
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2. บทพูด
บทพูด หมายถึง ถ้ อยคํา หรื อข้ อความที่ ผ้ รู ่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้ พูดเพื่อ
สื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงลิเกทัง้ 3 เหตุการณ์ จากการวิเคราะห์พบว่า สามารถแบ่งบท
พูด ในการแสดงลิเ กตามเจตนา และเนื อ้ หาการสื่อสารได้ 2 ประเภท คือ บทประกาศ และบท
ดําเนินเรื่อง มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 บทประกาศ บทประกาศ คือ ข้ อความ หรื อเรื่ องที่ผ้ รู ่วมเหตุการณ์
ฝ่ ายคณะลิเกใช้ พดู เพื่อแจ้ งเรื่องราวต่างๆ ให้ ผ้ ชู ม หรือนักแสดงด้ วยกันทราบ จําแนกได้ 2
แบบ คือ บทที่เตรียมมาประกาศ และบทประกาศจากเหตุการณ์เฉพาะหน้ า ดังนี ้
2.1.1 บทที่เตรียมมาประกาศ บทที่เตรียมมาประกาศ คือ บท
ประกาศที่เกี่ยวข้ องกับคณะลิเก ที่ผ้ รู ่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกเตรียมไว้ ลว่ งหน้ า
เพื่อใช้ พูดแจ้ งเรื่ องราวต่างๆ ให้ ผ้ ูชม หรื อนักแสดงด้ วยกันทราบ บทพูดที่ ผ้ รู ่วม
เหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกเตรี ยมมาประกาศ ได้ แก่ บทประกาศเริ่ มการแสดง บท
แนะนําคณะลิเก บทแนะนํานักแสดง บทประกาศเชิญชวน และบทประกาศปิ ด
การแสดง ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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ตัวอย่างที่ 1
สุธิราช วงศ์ เทวัญ : ต่อไปพบกับการแสดงลิเกครับ
โฆษก
: จากลูกทุ่งมาตรฐานลิเกไทยสไตล์คอนเสิร์ตทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์ เทวัญ
ภูมิใจเสนอ มาพร้ อมด้ วยวงดนตรี ปี่พาทย์ ของธงชัยบรรเลงรับร้ อง เสนอ
สนองแด่ สายตาท่ านผู้ชมในท้ องเรื่ องที่มี ชื่อว่า...สัมผัสผลงานการแสดง
จากลูกทุ่งมาตรฐานลิเกไทยสไตล์คอนเสิร์ตทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์ เทวัญ จาก
บ้ านท่าตลาด อํ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มอบความสําราญและทํ า
การแ สดงใ นท้ องเรื่ องที่ มี ชื่ อ ว่ า .. .ที ม งานผู้ เ รี ยนน้ อยด้ อ ยด้ ว ย
ความสามารถ ผิดพลาดประการใดได้ ดูการแสดง กราบประทานอภัยกับ
ท่านผู้ชมไว้ ณ โอกาสนี ้
(เหตุการณ์สอื่ สารเริ่มการแสดง)
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จากข้ อ ความเป็ นบทพูดประกาศเริ่ ม การแสดงที่ สุธิราช วงศ์
เทวัญ ใช้ พูดเพื่อประกาศเพื่อให้ ผ้ ชู มทราบว่า การแสดงลิเกเริ่ มขึ ้นแล้ ว และบท
พูดประกาศแนะนําคณะลิเกที่มรกต วงศ์เทวัญ โฆษกประจําคณะใช้ พูดประกาศ
เสมอในเหตุการณ์สื่อสารการออกแขก เพื่อแนะนําคณะลิเก วงดนตรีปี่พาทย์ และ
แจ้ งชื่อเรื่องที่จะแสดงให้ ผ้ ชู มทราบ
ตัวอย่างที่ 2
โฆษก

: ติ ด ตามรั บ ชมผลงานการแสดงกัน ต่ อ ไปครั บ กับ ผลงานของทวี ป -ชัย
ณรงค์ วงศ์ เ ทวัญ นํ า พาท่ า นผู้ช มผู้มี เ กี ย รติ พ บบทบาทการแสดงจาก
พระเอกตัวน้ อยๆ วัยกํา ลังน่ารัก พระเอกแอนดริ ว ปิ ยวงศ์ วงศ์ เทวัญได้
ดําเนินการแสดง วัยสิบขวบครับ กราบฝากไว้ ด้วย ช่วยกันสนับสนุนเป็ น
กําลังแรงใจทางด้ านการแสดงครับ พร้ อมด้ วยดาวร้ ายตัวน้ อยๆ ดาวร้ าย
พิเศษครับ โจ เสียงแจ๋ว วัยสิบขวบเศษๆ กราบฝากไว้ ด้วยกับพี่น้องที่รักที่
เคารพที่นั่งชมผลงานการแสดงในคํ่าของคืนวันนี น้ ะครับ มี ปัญหาเรื่ อ ง
สุขภาพ ร่างกายไม่ค่อยสบาย ปวดเมื่อยตามร่ างกาย โรคร้ ายในร่ างกาย
โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคโลหิต เรื่ อ งไขมัน ในร่ างกายครั บ ดื่ มซะ
ด้ วยนํ ้าผลไม้ อินทรา ติดต่อกับกุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญหลังเวทีการแสดงครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
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จากข้ อความเป็ นบทพูด ประกาศแนะนํ านักแสดงที่ มรกต วงศ์
เทวัญ โฆษกประจําคณะใช้ พดู ประกาศแนะนํานักแสดงตัวเด็ก และบทประกาศ
เชิ ญ ชวน เพื่ อ โฆษณาเชิ ญ ชวนให้ ผู้ช มสนใจซื อ้ สิน ค้ า ของหัวหน้ าคณะ ใน
เหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง เรื่องบ่วงร้ ายพ่ายรัก
ตัวอย่างที่ 3
โฆษก

: หมดเวลาแล้ ว โอกาสหน้ า พบกัน ใหม่ น ะครั บ ขอบคุณ ท่ า นผู้ช มผู้มี
เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาดูการแสดงครับ...
ขอให้ เดินทางโดยสวัสดิภาพ โอกาสหน้ าพบกันใหม่นะครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารปิ ดการแสดง: รอยรั กรอยร้ าว)
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จากข้ อความเป็ นบทพูดประกาศปิ ดการแสดงที่มรกต วงศ์เทวัญ
โฆษกประจําคณะใช้ พดู ประกาศเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู มทราบว่า การแสดงลิเกจบลงแล้ ว
ในเหตุการณ์สื่อสารฉากลาโรง เรื่องรอยรักรอยร้ าว
2.1.2 บทประกาศจากเหตุการณ์ เฉพาะหน้ า บทประกาศจาก
เหตุการณ์เฉพาะหน้ า คือ บทประกาศที่มีผ้ หู นึ่งผู้ใด เช่น เจ้ าภาพ ผู้ชมในท้ องถิ่น
หรือหัวหน้ าคณะ นํามาให้ ผ้ รู ่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกพูด เพื่อแจ้ งเรื่องราวต่างๆ
ให้ ผ้ ทู ี่อยู่ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกทราบทัว่ กัน ไม่ได้ เตรี ยมมาล่วงหน้ า
บทที่ผ้ รู ่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้ พดู ประกาศจากเหตุการณ์เฉพาะหน้ า ได้ แก่
บทประกาศตามหาคน บทประกาศนัดหมาย บทประกาศขอให้ เลื่อนรถ หรื อบท
ประกาศแจ้ งของหาย เป็ นต้ น ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่างที่ 1
โฆษก

: น้ องมาริ สาและก็น้องกรรณิการ์ ครับ คุณพ่อมารับแล้ ว รถจอดอยู่ถนน
ด้ านหน้ าเวที นะฮะ ไปที่พ่ อด่วนนะครับ น้ องมาริ สา และน้ องกรรณิการ์
ครับ คุณพ่ออยู่ที่ด้านหน้ าเวที รถจอดที่ถนนข้ างๆ ห้ องนํ ้า
(เหตุการณ์สอื่ สารเริ่มฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)
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จากข้ อความเป็ นบทพูดประกาศนัด หมายที่ มรกต วงศ์เ ทวัญ
โฆษกประจําคณะใช้ พดู เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ชู มคือ น้ องมาริ สา และน้ องกรรณิการ์ ทราบ
ว่า ผู้ปกครองมารับ กลับบ้ านแล้ ว ให้ ไปยัง สถานที่นัดหมายด้ วย ในเหตุการณ์
สื่อสารฉากกล่าว เรื่องหนึ่งในดวงใจ
ตัวอย่างที่ 2
โฆษก

: ขอเชิญดาวตลกสายชล รุ่ งเรื อง ส้ มแป้น วงศ์ เทวัญ เอ่อ ไปรับรางวัลที่
เรือจักรีนฤเบศวร์ ...น้ องเบียร์ ไปที่ต้นไม้ พบพ่อแม่ที่หน้ าเวทีการแสดงด้ วย
น้ องเบียร์ พบพ่อแม่ที่ ต้นไม้ หน้ า เวทีด้วย... เอ่อ มหาจํ ้านะครับ มาหลัง
เวทีหน่อยครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

จากข้ อความเป็ นบทพูดประกาศนัด หมายที่ มรกต วงศ์เ ทวัญ
โฆษกประจําคณะใช้ พดู เพื่อแจ้ งให้ นกั แสดงตัวตลก สายชล รุ่งเรื อง ส้ มแป้น วงศ์
เทวัญ ไปรับรางวัล และแจ้ งให้ ผ้ ชู มคือ น้ องเบี ย ร์ และมหาจํา้ ไปยังสถานที่ นัด
หมาย เพราะมีผ้ ตู ้ องการพบ ในเหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าว เรื่องรักซ่อนแค้ น
ตัวอย่างที่ 3
โฆษก

: เจ้ าของรถ บม 9969 ชลบุรี ช่วยไปขยับรถด้ วยนะครับ บม 9969 ชลบุรี
ไปขยับรถด้ วยครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

จากข้ อความเป็ นบทพูดประกาศขอให้ เลื่อนรถที่มรกต วงศ์เทวัญ
โฆษกประจําคณะใช้ พดู เพื่อแจ้ งให้ เจ้ าของรถหมายเลขทะเบียน บม 9969 ชลบุรี
ทราบว่า ต้ องไปเลื่อนรถของตน ในเหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าว เรื่ องบ่วงร้ ายพ่าย
รัก
บทประกาศในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก เป็ นบทพูดที่เกิดขึ ้นได้
ทันทีตลอดทังสถานการณ์
้
สื่อสาร กล่าวคือ หากหัวหน้ าคณะ เจ้ าภาพ หรื อผู้ชมท่านหนึ่ง
ท่านใด มีเรื่องที่ต้องการให้ ผ้ รู ่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกช่วยพูดประกาศให้ ทังบทที
้
่เตรียม
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มาล่วงหน้ า และบทประกาศจากเหตุก ารณ์ เฉพาะหน้ า ก็สามารถมาแจ้ งที่ โฆษก หรื อ
นักแสดงให้ ประกาศได้ ทันที ไม่ต้องรอให้ นักแสดงกลับเข้ าไปหลังเวที เมื่อแสดงจบฉาก
หรือจบเรื่อง
2.2 บทดําเนินเรื่ อง บทดําเนินเรื่ อง คือ ถ้ อยคํา หรื อข้ อความที่ผ้ รู ่วม
เหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้ พดู เพื่อบรรยาย บอกเล่า เท้ าความ หรื อเจรจาโต้ ตอบกัน ขณะ
แสดงลิเกในเหตุการณ์สื่อสารฉากต่างๆ เรื่องที่พดู จะมีเนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่แสดงหรือไม่ก็
ได้ ขึ ้นอยู่กบั นักแสดงเป็ นสําคัญ บทดําเนินเรื่องแบ่งได้ 4 แบบ คือ บทบอกเล่า บทสนทนา
บทบรรยายประกอบ และบทเสริมแทรก ดังนี ้
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2.2.1 บทบอกเล่ า บทบอกเล่า คือ ถ้ อยคํา หรื อข้ อความที่
นักแสดงคนใดคนหนึ่ง ใช้ พูดเพื่อบอกเล่าเรื่ องราว ความเป็ นมา หรื ออารมณ์
ความรู้ สึก ของตัวละครตามบทบาทที่ ต นแสดงให้ ผู้ช ม หรื อ นัก แสดงที่ แสดง
ร่วมกันในฉากนันๆ
้ ฟั ง
ตัวอย่างบทบอกเล่าที่นกั แสดงใช้ ดําเนินเรื่องในการแสดงลิเก มี
ดังนี ้
ตัวอย่างที่ 1
ศรี สมบัติ

: โธ่เอ๊ ย ดูสิ น่าสงสารองค์หญิง ต้ องแต่งงาน ทําไงไม่ได้ แล้ ว เวรกรรม เรา
สิ ไม่มีใครมาแย่งเลย ไฟใกล้ จะมอดอยู่แล้ ว หัวหงอกแล้ ว
(เหตุการณ์สอื่ สารเริ่มฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)

จากข้ อความเป็ นบทพูดดําเนินเรื่ องของตัวละคร ศรี สมบัติ เพื่อ
ใช้ บอกเล่าความรู้สกึ ของตนให้ ผ้ ชู มทราบว่า ตนรู้สึกสงสาร และเห็นใจองค์หญิ ง
เรืองรองที่จําใจต้ องแต่งงานทังที
้ ่ไม่ได้ รัก ในเหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าว เรื่ องหนึ่ง
ในดวงใจ
ตัวอย่างที่ 2
มารุ ต

: ...วัลลภ ในอดีตพ่อกับโมซานนั ้นสู้รบกันมาหลายครัง้ หลายหน เอาชนะ
กันไม่ได้ เพราะทําเลของมันน่ะดีกว่า ครัง้ สุดท้ ายนี ้มันแพ้ พ่อ พ่อต้ องเอา
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ชีวิตหรื อไม่ก็จับมันเอามาเข้ า คุกให้ ได้ พ่อตัดสินใจบุกมันขึ ้นไปบนดอย
มันไปจับผู้หญิงลูกอ่อนคนหนึ่ง ลูกกําลังแบเบาะเป็ นตัวประกัน พ่อก็ไม่
กล้ าที่จะเข้ าไปจับตัวมัน เพราะกลัวมันจะทําร้ ายผู้หญิ งและเด็ก แต่หญิ ง
คนนั ้นชาวกะเหรี่ ยงบอกพ่อว่า ไม่ต้ องกลัว เพราะเค้ าและเด็กคนนั ้นคื อ
ลูกและเมียของมัน มันไม่กล้ าทําอะไร ผลสุดท้ ายพ่อก็เข้ าชาร์ ตหวังจะจับ
ตัว มัน มัน ผลัก ผู้ห ญิ ง คนนัน้ น่ ะ เข้ า มาโดนคมดาบของพ่ อ ก่ อ นนางจะ
สิ ้นใจตาย เอ่ยปากฝากเด็กคนนั ้นไว้ ให้ พ่อได้ เลี ้ยงดู พ่อไม่เคยฆ่าผู้หญิ ง
พ่อรู้สกึ มีความผิดมาก มันเป็ นบาป พ่อตัดสินใจรับฝาก และก็เอาเด็กคน
นั ้นมาเลี ้ยงไว้ ในบ้ าน และรัก รักเขาเหมือนกับสายเลือดของพ่อ...วัลลภ นี่
คือความจริงลูก ความจริ งที่พ่อไม่อยากจะเปิ ดเผย เจ้ าคือลูกของโมซาน
พ่อจะยอมให้ เจ้ า ไปฆ่าพ่อของเจ้ าไม่ได้
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: รั กซ่ อนแค้ น)
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จากข้ อความเป็ นบทพูดดําเนินเรื่ องของตัวละคร มารุต เพื่อใช้
บอกเล่าเรื่องราวให้ ตวั ละคร วัลลภ ทราบเหตุผลที่ถกู ตนห้ าม ไม่ให้ ฆ่าโจรโมซาน
ตามคําสัง่ ของเจ้ าเมืองว่าเป็ นเพราะ ความจริงแล้ ว โมซานเป็ นพ่อแท้ ๆ ของวัลลภ
ในเหตุการณ์สื่อสารฉากทะเลาะ เรื่องรักซ่อนแค้ น
ตัวอย่างที่ 3
เพชร

กล้ วยไข่
ห้ อย

: มึงรู้มั ้ย กูเนี่ยมีพ่อเลี ้ยง พ่อเลี ้ยงกูชื่อไอ้ หาญณรงค์ พ่อเลี ้ยงกูใจร้ าย กูนี่
กูนี่ รู้ เรื่ อ งมาตัง้ แต่ เ ด็ ก กูจํ า ความได้ เพราะไอ้ พ่ อ เลี ้ยงเนี่ ย มัน ทํ า ให้
ครอบครัวกูแตก ครอบครัวนี่ วายป่ วงไปหมด เพราะว่าไอ้ พ่อเลี ้ยง กูก็เลย
เก็บความชํ ้าอกชํ ้าใจไว้ คนเดียว น้ องกูไอ้ ยอด มันก็ยังตัวเล็กๆ มันก็ยังจํา
ความไม่ได้ มีกนู ี่แหละจําความได้ ทุกวันนี ้ กูอยากจะบอกให้ น้องกูมันรับรู้
แต่น้องกูมนั ไม่ยอมรับ กูก็เลยเก็บความชํ ้าอกชํ ้าใจไว้ ไม่ร้ ู จะระบายออก
ทางไหน ก็เลยต้ องกินเหล้ า กินให้ มนั เมา มันจะได้ ลมื
: เออ เออ
: โธ่เอ๊ ย ไม่เป็ นไรหรอก
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

จากข้ อความเป็ นบทพูดดําเนิน เรื่ องของตัวละคร เพชร เพื่ อใช้
บอกเล่าเรื่องราวของตนให้ ตวั ละคร กล้ วยไข่ และห้ อย ทราบเรื่ องราวในอดีตของ
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ครอบครัวตน และบอกสาเหตุที่ตนกลายเป็ นคนติดเหล้ า ในเหตุการณ์สื่อสารฉาก
กล่าว เรื่องบ่วงร้ ายพ่ายรัก
2.2.2 บทสนทนา บทสนทนา คื อ ถ้ อยคํ า หรื อ ข้ อความที่
นักแสดงใช้ พดู เจรจาโต้ ตอบกันตามบทของเรื่องที่แสดง บทที่ใช้ พูดสนทนาอาจ
เป็ นการทักทาย ถามตอบ ปรึกษาหารื อ เกีย้ วพาราสี สัง่ สอน หรื อทะเลาะ เป็ น
ต้ น ขนาดของบทสนทนาจะสัน้ หรื อยาวนัน้ ขึ ้นอยู่กับเนือ้ หาของเหตุการณ์ และ
้
จํานวนนักแสดงที่ร่วมแสดงในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงฉากนันๆ
ตัวอย่างบทสนทนาที่นกั แสดงใช้ ดําเนินเรื่ องในการแสดงลิเก มี
ดังนี ้
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ตัวอย่างที่ 1
เมืองเริ ง
โมซาน
เมืองเริ ง
โมซาน
เมืองเริ ง
โมซาน
เมืองเริ ง
โมซาน
เมืองเริ ง
โมซาน
เมืองเริ ง

: พ่อๆ พ่อจ๋า พ่ออย่าเพิ่งไปนะพ่อ
: ใครเป็ นพ่อเอ็ง?
: พ่อเป็ นพ่อของข้ า
: รู้ได้ ยงั ไงน่ะ?
: ข้ าชื่อว่าเมืองเริ ง ข้ าอยู่ในบ้ านอุปราชมารุ ต อุปราชมารุ ตก็เคยพูดบอก
ว่าข้ าเป็ นลูกเสือลูกโจร
: อุปราชมารุตพูดอย่างนั ้นเลยหรอ?
: ใช่ เขาไม่ได้ รักข้ า
: ลูกพ่อ
: พ่อ
: ลูกพ่อจริงๆ ด้ วย ลูกพ่อ พ่อตามหาเจ้ าสิบกว่าปี แล้ ว
: พ่อ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)

จากข้ อความเป็ นบทพูดสนทนาระหว่างตัวละครเมืองเริ ง และโม
ซาน เพื่อดําเนินเรื่องตามบทที่วา่ เมืองเริงวิ่งตามโมซานมา เพื่อจะบอกว่าตนคือ
ลูกที่มารุตเก็บ มาเลี ้ยง เป็ นลูก แท้ ๆ ของโมซาน ในเหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าว
เรื่องรักซ่อนแค้ น
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ตัวอย่างที่ 2
รั ตนา
กาวินทร์
ศรี ประภา
กาวินทร์
ศรี ประภา
กาวินทร์
รั ตนา
กาวินทร์
รั ตนา
กาวินทร์
รั ตนา

: เสด็จพี่เพคะ
: ศรี รัต นา เป็ นยังไงกันบ้ าง? พี่ ดีใ จจังเลยได้ เจอเจ้ า มากัน พร้ อมหน้ า
พร้ อมตา
: เสด็จพี่เพคะ
: แล้ วทําไม มาอยู่ที่นี่ได้ ยงั ไง?
: บัดเดี๋ยวนี ้ ในเมืองของเราเกิดเรื่องวุ่นวายขึ ้นแล้ วเพคะ
: มีอะไรหรอ?
: เสด็จแม่ คบชู้กบั ทหารที่ชื่อว่าไตรรงค์
: ฮะ?
: วางแผนฆ่าเสด็จพ่อแล้ วเพคะ
: จริงเหรอเนี่ย?
: เพคะ เสด็จพี่
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: ธิดามหากาฬ)
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จากข้ อความเป็ นบทพูดสนทนาระหว่างตัวละคร องค์หญิงกาวินทร์
กับองค์หญิงรัตนา และองค์หญิงศรีประภา เพื่อทักทายหลังจากที่ไม่ได้ พบกันนาน
และดําเนิ นเรื่ องเจรจาโต้ ต อบกัน ตามบทที่ว่า องค์ห ญิ งทัง้ 2 คน มาแจ้ งข่าวที่
เสด็จพ่อของตนถูกเสด็จแม่ และไตรรงค์ ชายชู้ ลอบปลงพระชนม์ เพื่อให้ องค์หญิ ง
กาวินทร์รีบเสด็จกลับไปจัดการ ในเหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าว เรื่องธิดามหากาฬ
2.2.3 บทบรรยายประกอบ บทบรรยายประกอบ คือ ถ้ อยคํา
หรือข้ อความที่โฆษกใช้ พดู เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของเรื่องที่กําลังแสดง
ขณะนันแบบสรุ
้
ปย่อให้ ผ้ ชู มฟั ง มักพูดขณะนักแสดงกลับเข้ าไปด้ านหลังเวที เพื่อ
เปลี่ยนฉากแสดง การพูดบทบรรยายประกอบเป็ นการช่วยอธิบายให้ ผ้ ชู มเข้ าใจ
เรื่องราวที่จะแสดงต่อไปมากขึ ้น และไม่ปล่อยให้ เวทีการแสดงเงียบนานไปด้ วย
ตัวอย่างบทบรรยายประกอบที่โฆษกใช้ พูดเพื่อดําเนิ นเรื่ องใน
การแสดงลิเก มีดงั นี ้
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โฆษก

: เหมือ นสายฟ้ าฟาดกับครอบครั วของออกหลวงเสมอใจราช เมื่อ เป็ น
คํา สั่ง ขององค์ ก ฤษฎาฟ้ าลั่น ให้ อ อกหลวงเสมอใจราชนัน้ นํ า น้ อ งของ
ตัวเองนั ้น นําน้ องของเขาไปประหารชีวิต
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รอยรั กรอยร้ าว)

โฆษก

ความคิดชัว่ วูบของเจ้ าเพชร เพื่อต้ องการอยากจะได้ เงินมาซื ้อเหล้ าที่ เขา
ต้ องการอยากกระหายจะกินเหลือเกิน มองเห็นขุนรุ่งเดินผ่านหน้ า คว้ าเอา
ดาบเข้ า หมายจะจี ช้ ิ ง เงิ น ...นวลจัน ทร์ ไ ด้ ยิ น ข่ า วว่ า เจ้ า เพชรจะบวชให้
อาการป่ วยไข้ ทัง้ หลายก็ม ลายไปสิ ้น เดิ นทางไปหาญณรงค์ เพื่ อขอให้
หาญณรงค์นั ้น บวชให้ กับเจ้ าเพชร...ไอ้ เพชรพลาดท่า ถูกหาญณรงค์ ฟัน
เข้ า อย่า งแรง เมื่อ ปลอมตัว แล้ ว ผ้ า โพกหัว หลุด เพราะหาญณรงค์ ช่า ง
น่าสงสารเจ้ าเพชรซะเหลือเกิน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
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2.2.4 บทเสริมแทรก บทเสริมแทรก คือ ถ้ อยคํา หรื อข้ อความ
ที่นักแสดงใช้ พูดโต้ ตอบระหว่างนักแสดงด้ วยกัน เพื่ อเล่า หรื อแสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องทัว่ ๆ ไป หรือใช้ พดู สื่อสารกับผู้ชมโดยตรง ในฐานะที่เป็ นตนเองไม่ใช่
ตัวละครตามเรื่องที่แสดง เรื่องที่พดู เสริมแทรก มักเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นบริ เวณหน้ า
เวทีแสดง เป็ นเหตุการณ์เ ฉพาะหน้ า ไม่ใช่สิ่งที่นักแสดงเตรี ยมมาใช้ แสดง บท
เสริมแทรกที่พบในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก ได้ แก่ บทพูดทักทาย บทพูด
ขอบคุณ หรือบทพูดล้ อเลียนสมาชิกของคณะลิเก และผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายผู้ชม
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ชู มขบขัน หรือใช้ เป็ นบทดําเนินเรื่องสําหรับแสดงคัน่ เวลา ใน
เหตุการณ์สื่อสารฉากตลก เพื่อให้ นกั แสดงที่ร่วมแสดงในฉากเดียวกัน มีเวลารับ
รางวัลจากผู้ชมได้ อย่างเต็มที่
ตัวอย่างบทเสริมแทรกที่นกั แสดงใช้ ดําเนินเรื่ องในการแสดงลิเก
มีดงั นี ้
ตัวอย่างที่ 1
เมืองเริ ง
วัลลภ
เมืองเริ ง

: นี่ ดูสริ ีบแต่งตัวเนี่ย แต่งกันแทบไม่ทนั เลย
: ก็นกึ ว่าจะร้ องอีก
: เพิ่งร้ องเพลงเสร็จเมื่อกี๊เนี่ย
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โสเภณี
เมืองเริ ง

: ก็ร้องเพลงปั๊ บ เล่นลิเกปุ๊ บเลย ไม่บอก ผมเป็ นพระเอกให้ ก่อนก็ได้
: เนี่ยๆ รู้เปล่าน่ะ เมื่อกี๊เนี่ย ร้ องเพลงคนสุดท้ ายด้ วย พอร้ องเพลงเสร็ จปุ๊ บ
นะ หนูก็เข้ าไปแต่งตัวข้ างใน รี บเอา เอา ดินสอป้ายๆ แตะนู่นแตะนี่นิด
หน่อย ดีนะ อาศัยว่าเป็ นคนหน้ าตาดีอ่ะ มันเลยออกมาดูหล่อ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รั กซ่ อนแค้ น)

จากข้ อความเป็ นบทพูดดําเนินเรื่ องของเมืองเรื อง ที่สนทนากับ
วัลลภ (เสกสรร วงศ์เทวัญ) และโสเภณี (สายชล รุ่งเรือง) ในฐานะที่ตนเป็ นสุธิราช
วงศ์เทวัญ สังเกตได้ จากเรื่องที่นํามาใช้ พูดว่า แม้ ตนจะเป็ นผู้แสดงการร้ องเพลง
เป็ นลําดับสุดท้ ายในสถานการณ์สื่อสารการแสดงคอนเสิร์ต ทําให้ มีเวลาแต่งหน้ า
แต่งตัวจํากัดกว่านักแสดงคนอื่น แต่เพราะความที่มีรูปร่างหน้ าตาดีอยู่แล้ ว จึงไม่
ต้ องใช้ เวลาแต่งตัวมากก็ดดู ีได้ นนั ้ เป็ นเรื่องเล่าเสริมแทรกของสุธิราชที่เจตนาพูด
ชมตัวเอง เพื่อให้ ผ้ ชู มขบขัน ในเหตุการณ์สื่อสารฉากตลก เรื่องรักซ่อนแค้ น
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ตัวอย่างที่ 2
ลูกตัม้
วิชาญ
ลูกตัม้
วิชาญ
ลูกตัม้
วิชาญ
ลูกตัม้
วิชาญ
ลูกตัม้
วิชาญ
ลูกตัม้
วิชาญ
ลูกตัม้
วิชาญ

: วันนี ้นะครับ วันนี ้ โห
: คนเยอะโนะ?
: เยอะมาก
: เยอะมาก เมื่องานที่แล้ วนี่
: เป็ นไง?
: ไปเล่น เจ้ าภาพหาไป พอออกฉากแรกเท่านั ้นแหละ ฝนตกเละ
: ฝนตกเลย แล้ ว?
: สงสารคนดู ลิเกก็เล่นไม่ได้
: ใช่ครับ
: ไม่อะไรหรอก สงสารเจ้ าภาพน่ะสิ
: ใช่ ถูกต้ องเลยพี่
: แล้ วลิเกก็ไม่ได้ ดใู ช่มั ้ยล่ะ? เจ้ าภาพอ่ะ แล้ ว แล้ วต้ องจ่ายเงินเต็มน่ะ
: เออใช่ ใช่
: เออ แล้ ววันนี ้เป็ นไงถึงโล่งจังวะเนี่ย?
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ)

138
จากข้ อความเป็ นบทพูดดําเนินเรื่ องของวิชาญ (วิชาญ รุ่งเรื อง)
ที่สนทนากับลูกตัม้ (ลูกตัม้ วงศ์เทวัญ) ในฐานะที่เป็ นตนเอง คือเป็ นนักแสดงตัว
ตลก สังเกตได้ จากเรื่ องที่นํามาใช้ พูดเล่าเสริ มแทรกว่า การจัดงานแสดงลิเกใน
วันนี ้ มีผ้ มู าชมการแสดงของคณะจํานวนมากเหมือนเมื่อคราวที่จดั แสดงที่จงั หวัด
เพชรบุรี แต่ครัง้ นันฝนตกหนั
้
ก คณะลิเกจึงต้ องยุติการแสดง ตนรู้สึกสงสารผู้ชมที่
ไม่ได้ ชมการแสดง และสงสารเจ้ าภาพที่ต้องจ่ายค่าว่าจ้ างเต็มราคา ทัง้ ที่พวกตน
ไม่ได้ แสดงลิเกจนจบเรื่อง แล้ วก็ตงข้
ั ้ อสังเกตให้ ผ้ ชู มขบขันว่า ทําไมวันนี ้ท้ องฟ้าถึง
ได้ ปลอดโปร่ง ไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกเลย ในเหตุการณ์สื่อสารฉากตลก เรื่ องธิดา
มหากาฬ
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จากการวิเคราะห์บทดําเนินเรื่องในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก พบว่า บทที่
นักแสดงใช้ พูดดําเนินเรื่ องขณะแสดงลิเ กนัน้ ไม่ได้ เป็ นบทพูดที่ เกิดขึ ้นเดี่ยวๆ แบบใดแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่สามารถเกิดสลับกันได้ ทงั ้ 4 แบบ ทัง้ นี เ้ พราะนักแสดงลิเกมักจะแสดง หรื อสื่อสาร
กับ ผู้ช มโดยการสลับ บทบาทของตนไปมาระหว่า งการเป็ นตัว ละครกับ เป็ นตัว เองตลอดทัง้
สถานการณ์ ซึ่งถือเป็ นลักษณะพิเศษของการสื่อสารในการแสดงลิเก บทที่ นักแสดงใช้ พูดขณะ
แสดงจึ ง เกิ ด ปนกัน ไป กล่า วคื อ ระหว่า งที่ นั ก แสดงกํ า ลังพูด บอกเล่า เรื่ อ งราว หรื อ อารมณ์
ความรู้สกึ ของตัวละคร หากมีเหตุการณ์เฉพาะหน้ าเกิดขึ ้น เช่น มีผ้ ชู มมอบรางวัลให้ หรื อต้ องการ
อยากจะได้ รางวัลจากผู้ชม ก็สามารถพูดขอบคุณผู้ชม หรือพูดร้ องขอรางวัลเป็ นบทเสริ มแทรกบท
บอกเล่านันได้
้ เมื่อพูดเสริมแทรกจบก็แสดงเรื่ องต่อได้ ทนั ที โดยที่ผ้ ชู มไม่ถือสา และดูลิเกรู้เรื่ องแม้
นักแสดงจะไม่ได้ แสดงลิเกตามบทอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่างที่ 1
มาเรี ยม

: ฉันเองมีชื่อ ว่ามาเรี ยม ทุกวัน เนี ้ยก็มี ความสุขดีอยู่หรอก แต่เสียอย่า ง
เดียวอ่ะ พี่ มารุ ต น่ะไปทํางานราชการในเมือ งทีไร นานเหลือ เกินกว่าจะ
กลับบ้ าน ขอบคุณมากค่ะ มาไกลกันเหลือเกินนะคะวันนี ้ ขอบคุณพี่สาว
จากกรุงเทพด้ วยค่ะ ขอบคุณ คุณแม่ปุ๊กนะคะ ขอบคุณค่ะ ตอนเนี ้ยฉันก็
เลี ้ยงลูก อ่อ นอยู่บ้า น ดูสิ จะไม่ให้ ฉัน คิดได้ ยังไงล่ะ มัน ก็น่า แปลกใจอยู่
ป่ านนี ้แล้ ว ไม่กลับบ้ านสักที หรือว่าไปมีเล็กมีน้อยที่ไหนก็ไม่ร้ ู
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รั กซ่ อนแค้ น)
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จากข้ อความเป็ นบทพูดดําเนินเรื่ องในเหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง เรื่ องรักซ่อน
แค้ นของนักแสดง ศรีนวล รุ่งเรือง ที่รับบทแสดงเป็ นตัวละครชื่อ มาเรียม บทพูดดําเนินเรื่ องนี ้ เป็ น
บทบอกเล่าเรื่องราว และอารมณ์ความรู้สกึ ของตนในฐานะตัวละคร สลับกับบทพูดเสริมแทรก เพื่อ
ขอบคุณ และทักทายผู้ชมที่มอบรางวัลให้ ตนในฐานะที่เป็ นตนเอง เมื่อพูดบทเสริ มแทรกจบก็สลับ
กลับมาพูด บทบอกเล่า ในฐานะที่ เ ป็ นตัวละครอีก ครัง้ สังเกตได้ จ ากการเลื อกใช้ ถ้ อยคํ าของ
นักแสดง และเนื ้อหาของเรื่องที่พดู
ตัวอย่างที่ 2
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ยอด
เพชร
ยอด
เพชร
ยอด
นวลจันทร์
โฆษก
นวลจันทร์
ยอด
เพชร

: หนูเอง ชื่อยอด
: หนูเอง ชื่อเพชร
: หนูมีพ่อ ชื่อว่าพ่อขุนรุ่ง มีแม่ ชื่อแม่นวลจันทร์
: พูดถึง แม่ก็มาพอดีเลย
: แม่ แม่ หวัดดีจ้ะแม่
: ไหว้ พ ระเถอะลูก ตอนเนี ย้ ลงมานี่ เ ถอะลูก ตอนนี ้พ่ อ ของเจ้ า ไปรั บ
รางวัลกันลูกเร็ว กราบขอบพระคุณในความเมตตา
: ขอบคุณมาลัยนํ ้าใจที่มอบให้ โจ เสียงแจ๋วนะฮะ แล้ วก็น้องแอนดริ ว ปิ ย
วงศ์ วงศ์เทวัญนะครับ
: โถ ลูกของแม่ ตอนนี ้ ฟั งไว้ นะลูกรัก ลูกต้ องเป็ นเด็กดี ตามแบบของพ่อ
เจ้ านะลูกนะ
: จ้ ะแม่
: จ้ ะแม่
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

จากข้ อความเป็ นบทพูดดําเนินเรื่ องในเหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง เรื่ องบ่วงร้ าย
พ่ายรักของนักแสดง รัตนาพร รุ่งเรือง ที่รับบทแสดงเป็ นตัวละครชื่อ นวลจันทร์ กับนักแสดงตัวเด็ก
2 คน คือ ปิ ยะวงศ์ วงศ์เทวัญ รับบทแสดงเป็ น ยอด โจ เสียงแจ๋ว รับบทแสดงเป็ น เพชร และมรกต
วงศ์เทวัญ โฆษกประจําคณะ บทพูดดําเนินเรื่องนี ้ เป็ นบทสนทนาแนะนําตัว และทักทายตัวละคร
ด้ วยกันเองตามเรื่อง สลับกับบทพูดเสริมแทรก เพื่อบอกให้ นกั แสดงเด็กไปรับรางวัลจากผู้ชม และ
พูดขอบคุณผู้ชมที่มอบรางวัลให้ ในฐานะที่เป็ นตนเอง คือนักแสดงลิเก และโฆษกประจําคณะ เมื่อ
พูดบทเสริมแทรกขอบคุณจบ รัตนาพรก็สลับบทบาทกลับมาพูดบทสนทนาในฐานะที่เป็ นตัวละคร
ชื่อ นวลจันทร์อีกครัง้ สังเกตได้ จากการเลือกใช้ ถ้อยคําของนักแสดง และเนื ้อหาของเรื่องที่พดู
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4.1.2 อวัจนภาษา
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล พบอวัจ นภาษาที่ ใ ช้ ในการแสดงลิ เ กหลายแบบ เช่ น
เสียงดนตรี เสียงหัวเราะ เสียงปรบมือ การโบกมือ การไหว้ ความเงียบ การแสดงออกทางสีหน้ า
ท่าทาง ท่ารํ า การแต่งหน้ า การเดินเข้ า -ออกเวที และการมอบ-รับรางวัล เป็ นต้ น งานวิจัยนีจ้ ะ
ศึกษาเฉพาะภาษาท่าทางอย่างละเอียดของนัก แสดงเฉพาะในเหตุการณ์ สื่อสารการแสดงเพื่ อ
พิสูจ น์ สมมติฐ านข้ อที่ 3 ที่ ว่า “รู ปแบบการสื่อสารในเหตุก ารณ์ สื่อสารการแสดงใช้ วัจนภาษา
และอวัจนภาษาที่สอดคล้ องกัน” อวัจนภาษาที่พบในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงมี 2 แบบ คือ ท่า
รํา และสีหน้ า-ท่าทาง มีรายละเอียดดังนี ้
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1. ท่ ารําสำ

ท่ารํา หรือการรํา หมายถึง การแสดงท่าทางเคลื่อนไหวร่างกาย แบบมีจงั หวะลีลา
สอดคล้ องกับอารมณ์ คําร้ อง และจังหวะดนตรี 4 จนเกิดเป็ นท่วงท่าสวยงาม ท่ารํ าส่วนใหญ่จะมี
ความหมายตามบทร้ อง แต่บางท่า อาจจะไม่มีความหมายก็ได้ เพราะบางครัง้ นักแสดงจะรํ าเพื่อ
แสดงความอ่อนช้ อย สวยงามเท่านัน้ จากการวิเคราะห์พบว่า นักแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์
วงศ์เทวัญ ใช้ ท่ารําเป็ นอวัจนภาษาประกอบการแสดง มากกว่าที่จะมุง่ ใช้ สื่อสารกับผู้ชม เพราะลิเก
เป็ นการแสดงที่ เ น้ นสื่อสารกับ ผู้ช มด้ วยการร้ อง และพูด มากกว่า แต่ถึงแม้ การรํ าจะไม่ได้ เ ป็ น
การแสดงหลักของการแสดงลิเกเหมือนการร้ อง และการพูด แต่ก็เป็ นขนบสําคัญที่จะขาดไม่ได้
เพราะถ้ าไม่มกี ารรําก็จะถือว่าการแสดงนัน้ ไม่ใช่การแสดงลิเกที่สมบูรณ์ ท่ารําที่นกั แสดงลิเกคณะ
ทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ใช้ ประกอบการแสดงนัน้ แบ่งได้ 3 แบบ คือ การรํ าออกรํ าเข้ า การรํ าใช้
บท และการรําประกอบเรื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 การรําออกรําเข้ า การรําออกรําเข้ า คือ การรํ าออกจากเวที และรํ า
เข้ าหลังเวที ของนักแสดง การรํ าออกรํ าเข้ าจะเกิดในเหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรงเท่านัน้
และบางครัง้ พบว่า นักแสดงจะใช้ การรําออกเท่านัน้ ไม่มีการรําเข้ า ส่วนเหตุการณ์สื่อสาร
การแสดงฉากอื่นๆ นักแสดงจะใช้ วิธีเดินออกและเดินเข้ าหลังเวที ไม่นิยมการรําออกรําเข้ า
นักแสดงที่จะรําออกรําเข้ า คือ นักแสดงพระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวเด็ก และตัวตลกตาม
4

สุกัญ ญา สมไพบูล ย์ , “สัญ นิ ย มในสื่ อ สารการแสดง “ลิ เ ก” ยุ ค โลกาภิ วัฒ น์ ”
(วิท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต ภาควิช าวาทวิท ยาและสื่อสารการแสดง บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543),138.
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พระเอก-นางเอก นักแสดงพระเอก นางเอก ตัวโกง และตัวเด็กจะแสดงการรํ าออกรํ าเข้ า
ด้ วยท่ารํ าปกติ ส่วนนักแสดงตัวตลกตามพระเอก-นางเอก จะใช้ การรํ าออกรํ าเข้ าด้ วย
ท่าทางตลกขบขัน เพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม ส่วนนักแสดงที่รับบทอื่นไม่นิยมรํ าออก
รําเข้ า ตัวอย่างการรําออกรําเข้ าของนักแสดงนางเอก และนักแสดงตัวตลกตามนางเอก มี
ดังภาพที่ 25
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การรําออก

การรําเข้ า
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รั กซ่ อนแค้ น)

ภาพที่ 25 แสดงภาพการรําออกรําเข้ าของนางเอกวิรดา วงศ์เทวัญ และตัวตลกศรีสมบัติ รุ่งเรือง
1.2 การรํ า ใช้ บท การรํ าใช้ บ ท คือ การรํ าที่ ใช้ ท่าทางแสดงอารมณ์
ความรู้สกึ ของตัวละคร หรือใช้ บอกทิศทางเพื่อสื่อความหมายให้ เข้ าใจยิ่งขึ ้น 5 จากข้ อมูล
พบว่า นักแสดงจะใช้ การรํ าใช้ บทเป็ นท่าทางแสดงประกอบบทร้ อง บทพูด หรื อใช้ เพื่ อ
แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องใช้ ประกอบบทร้ อง หรื อบท
พูดก็ได้ ท่ารําใช้ บทเป็ นท่ารําที่ใช้ มือแสดงท่าทางเป็ นหลัก มีท่ารําที่เป็ นท่าพืน้ ฐาน 12 ท่า
ได้ แก่ ท่ารัก ท่าโศก ท่าโอด ท่าชี ้ ท่าฟาดนิ ้ว ท่ามา ท่าไป ท่าตาย ท่าคู่ครอง ท่าช่วยเหลือ
ท่า เคื อง และท่ า โกรธ จากการสัมภาษณ์ นัก แสดงพบว่า นัก แสดงที่ จ ะรํ า ใช้ บ ท คื อ
นักแสดงที่ ได้ รับ บทสําคัญ เช่น พระเอก นางเอก หรื อตัวโกง และจะรํ าใช้ บ ทประกอบ
อารมณ์ ความรู้ สึก ของตัวละครตามความเหมาะสมจนจบเรื่ อง นัก แสดงแต่ละคนจะ
เลือกใช้ ท่ารําที่สอดคล้ องกับเนือ้ หาของเรื่ องเป็ นหลัก อาจเป็ นท่าพืน้ ฐาน ท่าที่ปรับจาก

5

เรื่องเดียวกัน, 140.
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ท่ารําพื ้นฐาน หรือใช้ ท่าทางอื่นๆ ก็ได้ เช่น ท่าเขินอาย ท่าดีใจ ท่าเสียใจ หรื อท่าไป ท่ามา
ท่าใกล้ ท่าไกล ท่าเจ็บ ท่าตาย เป็ นต้ น6
จากการวิเคราะห์พบว่า การแสดงรําใช้ บทในเหตุการณ์สื่อสารการแสดง
ลิเกนัน้ มักเป็ นการแสดงที่ใช้ อวัจนภาษา คือ ท่าทางประกอบการแสดงกิริยาอาการ และ
อารมณ์ความรู้สกึ ต่างๆ ของตัวละครอย่างสอดคล้ องเหมาะสมกับวัจนภาษา คือ บทร้ อง
และบทพูดในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงฉากนันๆ
้ เสมอ ดังภาพตัวอย่างการแสดง ท่ารํ า
ใช้ บทประกอบการแสดงของนักแสดง ต่อไปนี ้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ตัวอย่างการแสดงท่ารําใช้ บทประกอบการแสดงในเหตุการณ์สื่อสารฉากเกี ้ยว
รุ่ งนิรันดร์

พรรณราย
รุ่ งนิรันดร์
พรรณราย

6

: แก้วตาดวงใจ ขวัญใจสุดทีร่ ักของพี ่ ค่อยพูดจาพาที ขวัญฤดี โอ้ดวงสมร
พีข่ อวอนฝากใจใฝ่ หา เจ้าจงเมตตา อย่าโกรธเคื องเรื ่ องใด มอบรักมอบ
ภักดีให้ ขอฝากหัวใจแนบไว้ในทรวงดวงฤดี ขอน้องอย่าแคลงแหนงหน่าย
โปรดจงเห็นใจพีน่ ี ้ ถึงจะตายพี ่ขอสมัคร พี ่ขอรักเธอคนดี จะอยู่เคี ยงน้อง
ประคองสวาท ไม่แรมนิ ราศ ไม่คลาดสักครา แม้นลมไม่ให้ กลํ้ ากรายตัว
เจ้า (ช.แสดงท่าโอ้ โลม และโอบประคอง ญ.แสดงท่าเขินอาย: ภาพบน
ซ้ าย-ขวา)
: พีจ่ งเฝ้ าเท่าดวงชีวา (ช. และ ญ. แสดงท่าช่วยเหลือ: ภาพล่างซ้ าย)
: ใครรักน้องของพี ่ เห็นทีตอ้ งฆ่า
: ขอเพียงพีย่ า อย่ามาทําให้ชํ้าทรวง (ญ. แสดงท่าห้ าม: ภาพล่างขวา)

สัมภาษณ์ รุ้งตะวัน วงศ์เทวัญ, นักแสดงลิเก, 2 มิถนุ ายน 2553.
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ภาพที่ 26 แสดงภาพท่ารําใช้ บทประกอบการแสดงเกี ้ยวของตัวละครรุ่งนิรันดร์ และพรรณราย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: หนึ่งในดวงใจ)

จากตัวอย่าง จะเห็นว่าขณะที่รุ่งนิ รันดร์ และองค์ห ญิ งพรรณรายแสดง
การร้ องเพลงร่วมสมัยเกี ้ยวพาราสีกนั อยู่นนั ้ รุ่งนิรันดร์และองค์หญิงพรรณรายได้ ใช้ การรํ า
ใช้ บท เป็ นอวัจนภาษาประกอบการแสดงลิเก กล่าวคือ รุ่งนิรันดร์ใช้ ท่ารําท่าโอ้ โลม และท่า
โอบประคองแสดงการปกป้องดูแลคนรัก เมื่อร้ องบทร้ องเกี ้ยวที่วา่ “แก้วตาดวงใจ ขวัญใจ
สุดที่รักของพี่” และ “จะอยู่เคียงน้อง ประคองสวาท ไม่แรมนิ ราศ ไม่คลาดสักครา แม้นลม
ไม่ให้ กลํ้ากรายตัวเจ้า” ส่วนองค์หญิ งพรรณรายเมื่อได้ ยินรุ่งนิรันดร์ บอกรักก็ใช้ มือป้อง
หน้ าแสดงท่าทางเขินอาย แล้ วใช้ ท่าประสานมือกับรุ่งนิรันดร์ เป็ นท่าช่วยเหลือเมื่อร้ องว่า
“พี่จงเฝ้ าเท่าดวงชี วา” เพื่อขอให้ ฝ่ายชายช่วยเหลือดูแลปกป้องตนตลอดไป และใช้ ท่าห้ าม
โบกมือไปมาเมื่อร้ อง “อย่ามาทําให้ชํ้าทรวง” เพื่อขอให้ รุ่งนิรันดร์ ไม่ทําให้ ตนเสียใจ จึงถือ
ว่าการแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากนี ้ นักแสดงใช้ อวัจนภาษา คือ ท่ารํ าใช้ บทแสดงท่าทาง
ประกอบอารมณ์รัก และวัจนภาษา คือ บทร้ องเกี ย้ วได้ อย่างสอดคล้ องกันตามอารมณ์
ความรู้สกึ ของตัวละคร และบทของเรื่อง
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ตัวอย่างการแสดงท่ารําใช้ บทประกอบการแสดงในเหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าว
มารุ ต

: เมือ่ สิ้ นนํ้าเสียงตรัสสัง่
หัวใจของผมผูเ้ ป็ นพ่อ
ลูกมาเป็ นไผ่แตกกอ
ยืนรวนเรแทบเป็ นลม
มองเห็นพระองค์เดิ นหาย

พ่อหมดหนทางยืนท้อ
ไม่ฟังคํารอเล่นลิ้ น
หัวอกของพ่ออย่างผม
มันไม่สมสูญสิ้ น
นํ้าตาพ่อไหลร่ วงริ น
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“หัวใจของผมผู้เป็ นพ่อ” “หัวอกของพ่ออย่างผม” “มองเห็นพระองค์เดินหาย” “นํ ้าตาพ่อไหลร่วงริน”
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)

ภาพที่ 27 แสดงภาพท่ารําใช้ บทประกอบการแสดงความเสียใจของตัวละครมารุต
จากตัวอย่าง จะเห็นว่าขณะที่ มารุตแสดงการร้ องบอกความทุกข์ใจของ
ตนอยู่นนั ้ ได้ ใช้ การรําใช้ บท เป็ นอวัจนภาษาประกอบการแสดงลิเก กล่าวคือ มารุตใช้ ท่า
รําท่าตบอกเมื่อร้ องว่า “หัวใจของผมผูเ้ ป็ นพ่อ” และ “หัวอกของพ่ออย่างผม” เพื่อให้ ทราบ
ว่ากําลังพูดถึงตนเอง และใช้ ท่าไปเมื่อร้ องว่า “มองเห็นพระองค์ เดิ นหาย” เพื่อสื่อความว่า
เจ้ าเมืองได้ เดินจากไปแล้ ว จึงมองไม่เห็นพระองค์ และใช้ มือแตะที่หัวตาทัง้ ซ้ ายและขวา
แสดงท่าโอด หรื อท่าร้ องไห้ เ มื่อร้ องว่า “นํ้ าตาพ่อไหลร่ วงริ น” เพื่อแสดงความเศร้ าโศก
เสียใจที่ลกู ชายของตนเป็ นกบฏ จึงถือว่าการแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากนี ้ นักแสดงใช้
อวัจนภาษา คือ ท่ารํ าใช้ บทแสดงท่าทางเศร้ าเสีย ใจ และวัจ นภาษา คือ บทร้ องแสดง
ความทุกข์ใจได้ อย่างสอดคล้ องกันตามบทร้ อง และอารมณ์ความรู้สกึ เสียใจของตัวละคร
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1.3 การรํ าประกอบเรื่ อง การรํ าประกอบเรื่ อง คือ การรํ าเพื่ อแสดง
ความสามารถของนักแสดง7 ในการรบ หรือต่อสู้ ท่ารําที่ใช้ รําประกอบเรื่อง ได้ แก่ ท่าระบํา
ขี่ม้า รําดาบ รําทวน รํากระบี่กระบอง เป็ นต้ น นักแสดงที่จะรําประกอบเรื่ อง คือ นักแสดง
ที่รับบทเป็ นผู้ที่มีฝีมือในการต่อสู้ เช่น เจ้ าเมือง องค์ชาย องค์หญิง ขุนนาง ทหาร หรื อโจร
เป็ นต้ น และจะต้ องมีอุปกรณ์ เช่น ม้ าปลอม ดาบ หรื อทวน ประกอบการรํ าด้ วย จาก
ข้ อมูลพบการรํ าประกอบเรื่ องเฉพาะเหตุก ารณ์สื่อสารการแสดงฉากที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับ
การต่อสู้ การรบ หรือการเดินทางไกล จากการวิเคราะห์พบว่า นักแสดงใช้ ท่ารํ าประกอบ
เรื่ องในเหตุก ารณ์สื่อสารการแสดงลิเ ก 2 ลัก ษณะคือ ใช้ แสดงอวดความสามารถของ
นักแสดงเพียงอย่างเดียว และใช้ แสดงอวดความสามารถประกอบบทร้ อง ดังภาพตัวอย่าง
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ตัวอย่างการแสดงท่ารําประกอบเรื่อง แบบแสดงอวดความสามารถ

(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ)

ภาพที่ 28 แสดงภาพการรําประกอบเรื่อง แบบรําอวดความสามารถของตัวละครองค์ชาย รุ่งฤทธิ ์
จากภาพตัวอย่าง เป็ นการแสดงระบําขี่ม้า และรํ ากระบองขององค์ชาย
รุ่งฤทธิ ์ ขณะออกตรวจตราความสงบเรียบร้ อยของบ้ านเมืองพร้ อมผู้ติดตาม การแสดงรํ า
ประกอบเรื่อง แบบรําอวดความสามารถเพียงอย่างเดียวนี ้ ใช้ อปุ กรณ์ประกอบการแสดง
คือ ม้ าปลอมทําจากกระดาษร้ อยเชือกแขวนสะพายไว้ กบั ตัวนักแสดง และถือกระบองเป็ น
อาวุธ ภาพการแสดงนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรงที่แสดงแต่อวัจนภาษา
คือ ท่ารํา ไม่ปรากฏวัจนภาษา ทังบทร้
้ อง และบทพูด
7

เรื่องเดียวกัน, 147.
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ตัวอย่างการแสดงท่ารําประกอบเรื่อง แบบแสดงอวดความสามารถประกอบบทร้ อง
รุ่ งนิรันดร์
: ไม่กล้าประท้วงทวงถาม ถ้าไม่ทําตามก็ตาย
เร่ งออกจากวังเสียโดยไว
ไม่รํ่าไรชะล่า
เมืองเริ ง
: สิ้ นคําสาธกยกกองทัพ
ถ้าใครมาทาบฆ่าทิ้ ง
วันนีแ้ หละเสือต้องพบสิ งห์
ถ้าใครมาหยิ่ งทํากล้า
วัลลภ
: องค์หญิ งเรื องรองต้องเป็ นผี
เพราะองค์ภูมีตรัสใช้
ไม่ขดั ข้องต้องทําได้
เราจะไปไล่ฆ่า
เร่ งออกจากวังโดยไว
ทําตามรับใช้บญ
ั ชา
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(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)

ภาพที่ 29 แสดงภาพการรําดาบของตัวละครรุ่งนิรันดร์ เมืองเริง และวัลลภ
จากภาพตัวอย่าง จะเห็นว่าขณะที่นักแสดงคือ รุ่งนิรันดร์ เมืองเริ ง และ
วัลลภ นายทหารองครักษ์ ขององค์อธิราชแสดงการร้ องกลอนลิเกอยู่นนั ้ นักแสดงทัง้ 3 คน
ใช้ ท่ารําอวดความสามารถคือ ท่ารําดาบ แสดงการควงดาบ และแกว่งดาบไปมา เพื่อให้
เห็นว่า พวกตนพร้ อมที่จะยกทัพไปจับองค์หญิ งเรื องรองตามคําสัง่ ของเจ้ าเมือง จึงถือว่า
การแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากนี ้ นักแสดงใช้ ทงอวั
ั ้ จนภาษา คือ ท่ารําดาบ และวัจนภาษา
คือ บทร้ องรับคําสัง่ ยกทัพได้ อย่างสอดคล้ องกันตามบทของเรื่อง
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2. สีหน้ า-ท่ าทาง
สีหน้ า-ท่าทาง หมายถึง การแสดงออกทางสีหน้ า แววตา และการแสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบการแสดงร้ อง และพูด ขณะแสดงเหตุการณ์สื่อสารการแสดงฉากต่างๆ
ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก การใช้ อวัจนภาษาสีหน้ า-ท่าทางในการแสดงลิเกมีลกั ษณะ
คล้ ายกับอากัปกิริยาท่าทางของคนทัว่ ไปทังรั
้ ก ชอบ โกรธ เกลียด พอใจ หรือไม่พอใจ เป็ นต้ น จาก
ข้ อมูลพบว่า นัก แสดงทุก คนจะใช้ สี ห น้ า แววตา และท่า ทางประกอบการแสดงตามอารมณ์
ความรู้ สึก ของตัวละครขณะแสดงตามเรื่ อง หรื อแสดงออกตามอารมณ์ ความรู้ สึกของตน เมื่อ
สื่อสารกับผู้ชมในฐานะที่เป็ นตนเอง
อวัจ นภาษาสีห น้ า -ท่าทางมีห ลายรู ป แบบ ทัง้ นี ข้ ึ ้นอยู่กับ เนือ้ หาของเรื่ อง และ
วัตถุประสงค์หลักของเหตุการณ์สื่อสารการแสดงฉากนัน้ ๆ เป็ นสําคัญ การแสดงออกทางสีหน้ า ท่าทางที่พบในการแสดงลิเก เช่น การแสดงความดีใจ เสียใจ เศร้ าใจ มีความสุข มีความทุกข์ ยิม้
หัวเราะ ร้ องไห้ พอใจ ไม่พอใจ นอนหลับ บาดเจ็บ ตาย โกรธ กอด จูบ หอมแก้ ม วิ่ง รบ ต่อสู้ ตบ ตี
เตะ ต่อย ถีบ เป็ นต้ น
จากการวิเคราะห์การใช้ อวัจนภาษาสีหน้ า-ท่าทางในสถานการณ์สื่อสารการแสดง
ลิเ ก กับ การใช้ วัจ นภาษาทัง้ บทร้ อง และบทพูด พบว่า ส่วนใหญ่ นัก แสดงจะใช้ อวัจ นภาษา
ประกอบวัจนภาษาได้ อย่างสอดคล้ องกลมกลืนกันตามเนือ้ หาของเรื่ อง ยกเว้ นเหตุการณ์สื่อสาร
การแสดงฉากตลก ที่นกั แสดงจะเลือกใช้ อวัจนภาษาสีหน้ า-ท่าทางแบบตรงกันข้ ามกับวัจนภาษา
และขัดแย้ งกับเนือ้ หาของเหตุการณ์ด้วย เนื่องจากเป็ นเหตุการณ์สื่อสารที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ชมสนุก และขบขัน
สรุปได้ วา่ ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกมีเหตุการณ์สื่อสารการแสดงที่ใช้
วัจนภาษา คือ บทร้ อง บทพูด ทัง้ สอดคล้ อง และไม่สอดคล้ องกับอวัจนภาษา คือ สีหน้ า -ท่าทาง
ดังตัวอย่างภาพการแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากต่างๆ ต่อไปนี ้
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ตัวอย่างที่ 1
นวลจันทร์
เพชร
แก้ วตา
นวลจันทร์
เพชร
แก้ วตา

: ทําใจดีๆ ไว้ ลกู นะ เพชร (ร้ องไห้ )
: พระยอดได้ บวชให้ แม่แล้ ว
: พี่เพชร พี่เพชร พี่ต้องไม่เป็ นอะไรนะ
: ไปตามหมอมา
: พ่อจ๋า แม่จ๋า ฉันต้ องฝากพ่อกับแม่ ดูแลแม่ของลูกฉันด้ วย
: พี่เพชร พี่ต้องไม่เป็ นอะไรนะ พี่เพชร ฮือๆ (ร้ องไห้ )
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ขุนรุ่ ง
นวลจันทร์
ขุนรุ่ ง
แก้ วตา

: เพชร ฮือๆ (ทําเสียงร้ องไห้ )
: เพชร ลูก ฮือๆ (ร้ องไห้ )
: เพชรลูกพ่อ ฮือๆ (ทําเสียงร้ องไห้ )
: พี่เพชร พี่เพชร ฮือๆ (ร้ องไห้ )
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(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

ภาพที่ 30 แสดงภาพเหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าว: บ่วงร้ ายพ่ายรัก
จากตัวอย่างเป็ นภาพเหตุก ารณ์ สื่อสารที่ ขุนรุ่ ง นวลจัน ทร์ และแก้ วตา แสดงสี
หน้ า-ท่าทางเศร้ าโศกเสียใจ และร้ องไห้ ประกอบบทสนทนาที่มีเนือ้ หาแสดงความเป็ นห่วง และ
ทุกข์ใจที่ตวั ละคร เพชร ลูกชาย และสามีของตนถูกทําร้ ายจนบาดเจ็บสาหัส จะเห็นว่า นักแสดงใช้
สีหน้ า-ท่าทางประกอบบทพูดได้ อย่างเหมาะสม จึงถือว่า การแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากนี ้ เป็ น
การแสดงที่ใช้ ทงวั
ั ้ จนภาษา และอวัจนภาษาได้ อย่างสอดคล้ องกลมกลืนกัน ตามบทของเรื่ อง และ
อารมณ์เศร้ าของตัวละคร
ตัวอย่างที่ 2
พิมใจ
กัณทรี
พิมใจ
กัณทรี
พิมใจ
กัณทรี

: หม่อมฉันคงจะทําตามประสงค์ไม่ได้ หม่อมฉัน จะให้ ทํายังไงล่ะเพคะ?
: ฉันจะให้ โอกาสเธอแล้ วกัน วันนีฉ้ ันจะให้ เธอโชว์ ฝีมือ เรามาวัดกันมั ้ย?
ว่ามือใครมันจะหนักกว่ากัน
: หม่อมฉันเป็ นชาวไร่ชาวนา หม่อมฉันเองอ่ะ คงไม่อาจเอื ้อมที่จะไปสู้กับ
องค์หญิงหรอกเพคะ
: ฉันให้ เธอตบก่อนก็ได้ ฉันไม่ถือ
: หม่อมฉันไม่ทําหรอกเพคะ
: ทําหน่อยเถอะนะ
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พิมใจ
กัณทรี
พิมใจ
กัณทรี
พิมใจ
กัณทรี
พิมใจ

: หม่อมฉันทําไม่ได้ หรอกเพคะ
: ไม่ทํา กูทํา (ตบหน้ าพิมใจ) เป็ นไง? ให้ โอกาสอีกที ตบมาเน้ ดๆ เลยอ่ะ
ให้ เลยเนี่ย ข้ างซ้ ายเลยอ่ะ เนี่ยเอาเน้ ดๆ เลยนะ ตบมา
: หม่อมฉันไม่ทําหรอกเพคะ
: ไม่กล้ าเหรอ? กล้ าหน่อยเถอะน่า
: หม่อมฉันทําไม่ได้ หรอกเพคะพระองค์
: กล้ าหน่อยสิ ไม่กล้ า กูกล้ า (ตบหน้ าพิมใจ)
: มันจะมากเกินไปแล้ วนะเพคะ (ตบหน้ ากัณทรี)
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(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: รอยรั กรอยร้ าว)

ภาพที่ 31 ภาพแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากทะเลาะ: รอยรักรอยร้ าว
จากตัวอย่างเป็ นภาพเหตุการณ์สื่อสารที่ตะละแม่กัณทรี และพิมใจแสดงสีหน้ า ท่าทางไม่ลงรอยกัน มีการใช้ มือชีห้ น้ า และแสดงท่าตบหน้ าประกอบบทพูดที่มีเนือ้ หาสรุปได้ ว่า
ตะละแม่กณ
ั ทรีไม่พอใจที่ร้ ูข่าวว่า สวามีของตนรับพิมใจเป็ นสนมนางห้ ามคนใหม่ จึงมาหาเรื่ อง
พิมใจ และท้ าให้ มาตบกัน ตอนแรกพิมใจปฏิเสธเพราะไม่อยากมีเรื่ องด้ วย แต่เมื่อถูกตะละแม่
กัณทรี ตบหลายครัง้ สุดท้ ายก็ตบคืน จะเห็นว่า นักแสดงใช้ สีหน้ า-ท่าทางประกอบบทพูดได้ อย่าง
เหมาะสม จึงถือว่า การแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากนี ้ เป็ นการแสดงที่ใช้ ทงั ้ วัจนภาษา และอวัจน
ภาษาได้ อย่างสอดคล้ องกลมกลืนกันตามบทของเรื่อง และอารมณ์โกรธของตัวละคร
ตัวอย่างที่ 3
ศรี นวล

: หยุดนะนังแก่หนังเหี ่ยว
ดูแก่แก๊ แก่ยงั ปากกล้า

อย่าเข้ามาเฮีย้ วสร้างปั ญหา
มายืนให้เขาด่าหน้าด้าน (ใช้ มือชี ้หน้ า)
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: มาแลตลบลบลู่
เจ้าต้องเตลิ ดเกิ ดวิ บตั ิ
จะเอามีดขัดแล้วฟั นหัว

สุนทรี

ระวังกูแว้งกัด
แหมอี ชาติ เดรัจฉาน
ดูเลือดของตัวซาตาน (ใช้ มือชี ้หน้ า)
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(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: ธิดามหากาฬ)

ภาพที่ 32 แสดงภาพเหตุการณ์สื่อสารฉากทะเลาะ: ธิดามหากาฬ
จากตัวอย่างเป็ นภาพเหตุการณ์สื่อสารที่สุน ทรี ศรี น วล ไตรรงค์ และก้ องหล้ า
แสดงสีห น้ า-ท่าทางไม่ลงรอยกัน มีก ารผลัดกัน ใช้ มือชี ห้ น้ า แสดงอารมณ์ โกรธ และไม่พอใจ
ประกอบบทร้ องที่มีเนื ้อหาสรุปได้ วา่ ศรีนวลเห็นสุนทรี มาหาสามีตนที่บ้านก็โมโหหึง จึงร้ องด่าขับ
ไล่ สุนทรี ได้ ยินก็โกรธและร้ องด่าตอบโต้ จะเห็นว่า นักแสดงใช้ สีหน้ า -ท่าทางประกอบบทพูดได้
อย่างเหมาะสม จึงถือว่า การแสดงเหตุก ารณ์ สื่อสารฉากนี ้ เป็ นการแสดงที่ ใ ช้ ทัง้ วัจ นภาษา
และอวัจนภาษาได้ อย่างสอดคล้ องกลมกลืนกันตามบทของเรื่อง และอารมณ์โกรธของตัวละคร
ตัวอย่างที่ 4
: จ๊ ะเอ๋ (หอมแก้ มเรืองรอง)
: อุ๊ย (ยิ ้ม เขิน อาย) เดี๋ยว ปล่อยนะ คุณเป็ นใครเนี่ย?
เมือ่ ตาต่อตามาประสบ
หญิ งนีต้ อ้ งหลบตาตํ่า
หัวใจวาบหวัน่ ผวา
เขามองมาให้หวัน่ ไหว
อธิราช
: จีบ กันแบบจู่โจมแบบนี ค้ งจะไม่ ชอบ ระนาด ขอจังหวะซอฟๆ หน่อ ย
จังหวะแบบพระเอก พระเอกร้ อง
: ถึงพีจ่ ะเป็ นลูกผูช้ าย
แต่ก็ขี้อายสุดจะอ้าง
ถามหน่อยทูนหัวมีผวั รึ ยงั ?
ถ้าพีร่ ะวังตัง้ ไว้

อธิราช
เรื องรอง
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แม่คณ
ุ คนสวยเหมือนแอนทองประสม ส่วนตัวของผมครู ก๊ กุ
มารักกันเถอะน้องรับรองสนุก
จะมีแต่สขุ แก้มใส
ติ ดไข้หวัดใหญ่มนั ยังมายุ่ง
แต่ถา้ เจอหวัดกุ้งติ ดใจ (หอมแก้ มเรืองรอง)
เรื องรอง
: อุ้ย นี่คณ
ุ เป็ นใครกัน? มาทําแบบนี ้กับฉันได้ ยงั ไง? ไม่ทราบว่าใหญ่ มากรึ
ไงในเมืองนี ้? จะบอกอะไรให้ นะ ถ้ าเธอรู้ จักตัวฉัน รู้ จักชื่อฉัน รู้ จักยศฉัน
แล้ วเธอจะหนาว นี่ปล่อยนะ ถามกันดีๆ ก็ได้
อธิราช
: ฉันถูกใจเธอ (หอมแก้ มเรืองรอง)
เรื องรอง
: อยากรู้มั ้ยว่าฉันชื่ออะไร? ฉันจะแนะนําให้ นายรู้จกั ไว้ แล้ วกัน จะได้ ร้ ู เข้ าไว้
ฉันนี่แหละ องค์หญิงเรืองรองพระคู่หมั ้นขององค์อธิราชราชาย่ะรู้ไว้ ด้วย
อธิราช
: จริงหรอ? เมือ่ วานก็ รัก วันนี ้รักเธอ พรุ่ งนี ้ก็รักเธอ พอใจที ่มีเธอ ไม่มีอีก
แล้ว ใครจะมาเข้าใจ ฉันได้ดีอย่างเธอ ตอบแทนเธอรักเดี ยวใจเดี ยว เขา
บอกว่า เขาบอกว่า เนื ้อคู่กนั แล้ วน่ะ ไม่แคล้ วกัน
เรื องรอง
: หมายความว่ายังไง?
อธิราช
: ฉันนี่แหละ อธิราชราชา พระคู่หมั ้นของเธอไงล่ะจ๊ ะ เรื องรอง (หอมแก้ ม
เรืองรอง)
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(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: หนึ่งในดวงใจ)

ภาพที่ 33 แสดงภาพเหตุการณ์สื่อสารฉากเกี ้ยว: หนึ่งในดวงใจ
จากตัวอย่างเป็ นภาพเหตุการณ์สื่อสารที่องค์ชายอธิราชกําลังแสดงการเกีย้ วพา
ราสีองค์หญิงเรืองรองจึงแสดงสีหน้ า-ท่าทางทังสบตา
้
ยิ ้ม กอด และหอมแก้ มประกอบบทร้ อง และ
บทพูดเพื่อขอความรัก ส่วนองค์หญิงเรื องแสดงสีหน้ า-ท่าทางเขินอายเมื่อได้ สบตา ถูกเกีย้ ว และ
แสดงความไม่พอใจเมื่อ ถูกหอมแก้ มหลายครัง้ เพราะไม่ร้ ูว่าอีกฝ่ ายเป็ นใครประกอบบทร้ องแก้
เกีย้ ว และบทพูดข่มขู่ ต่อว่า จะเห็นว่า นักแสดงใช้ สีหน้ า-ท่าทางประกอบบทร้ อง และบทพูดได้
อย่างเหมาะสม จึงถือว่า การแสดงเหตุก ารณ์ สื่อสารฉากนี ้ เป็ นการแสดงที่ ใ ช้ ทัง้ วัจ นภาษา
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และอวัจนภาษาได้ อย่างสอดคล้ องกลมกลืนกันตามบทของเรื่อง ที่มีทัง้ อารมณ์รัก และอารมณ์ไม่
พอใจของตัวละคร
ตัวอย่างที่ 5
ดวงพร

อุอ๊ อุ ิอิ๊
เมืองเริ ง
อุอ๊ อุ ิอิ๊
อัปรี ย์
โสเภณี

: 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…
: ไม่มีใครห้ ามเลยหรอ?
: what will be will be
: อ้ าว พอกันเลย ไอ้ บ้านัน่ เหม็นจัด จนร้ องไห้ เลย
: ฮือๆ เศร้ า (แกล้ งร้ องไห้ แล้ วยกชายกระโปรงซับนํ ้าตา)
: มึงไปยืนที่อื่นสิ ฮือๆ (แกล้ งร้ องไห้ )
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(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รั กซ่ อนแค้ น)

ภาพที่ 34 แสดงภาพเหตุการณ์สื่อสารฉากตลก: รักซ่อนแค้ น
จากตัวอย่างเป็ นภาพเหตุการณ์สอื่ สารที่นกั แสดงตลกชายคือ โสเภณี และอัปรี ย์
พยายามแสดงอารมณ์เศร้ าไปกับบทร้ องเพลง Que Sera Sera ที่ดวงพรกับเมืองเริงร่วมกันร้ อง แต่
กลับแสดงสีหน้ า-ท่าทางยิ ้ม และแกล้ งยกชายกระโปรงขึ ้นซับนํ ้าตาทังที
้ ่ไม่ได้ ร้องไห้ จนเห็นกางเกง
ชันในของตน
้
จะเห็นว่า นักแสดงใช้ สีหน้ า-ท่าทางขัดแย้ งกับบทร้ อง และบทพูด จึงถือว่า การแสดง
เหตุการณ์สื่อสารฉากนี ้ เป็ นการแสดงที่ใช้ วจั นภาษา และอวัจนภาษา ไม่สอดคล้ องกันตามบทของ
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เรื่อง และขัดแย้ งกับอารมณ์ของตัวละคร เพราะเป็ นเหตุการณ์สื่อสารฉากตลกที่มีเจตนาให้ ผ้ ชู ม
ขบขัน
ตัวอย่างที่ 6
ลูกตัม้
ดวงนภา

: พระเอกนางเอกเกี ย้ วเรี ย บร้ อยแล้ ว ตลกแล้ ว ครั บ ขอเวลาสิบ นาที
โดยประมาณ แม่นางเอย มาหาพี่หน่อยครับ
: เฮ้ อ ฉันเป็ นผู้หญิ ง ฉันลูกไม่มีพ่อ มีแม่ มาชวน มาถามมาไถ่มาอย่างนี ้
วุ้ย ไม่ได้
: แม่นาง มาหาหน่อยเร็ว มา (ใช้ เท้ ายกกวักเรียกแทนมือ)
: อ้ าว เป็ นผู้ชายก็ต้องเป็ นฝ่ ายมาหาผู้หญิง
: มาสิ มา (ใช้ เท้ ากวักเรียก)
: วุ้ย (แสดงอาการไม่พอใจ แต่เดินมาหา)
: ผู้หญิงอะไร ชินส้ นตีนซะด้ วย (ยกเท้ าวางบนไหล่)
: ต้ องซ้ อมไว้ ก่อนเผื่อเจอส้ นตีน
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ลูกตัม้
ดวงนภา
ลูกตัม้
ดวงนภา
ลูกตัม้
ดวงนภา

(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: หนึ่งในดวงใจ)

ภาพที่ 35 ภาพแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากตลก: หนึ่งในดวงใจ
จากตัวอย่างเป็ นภาพเหตุการณ์สื่อสารที่นกั แสดงตลกชายแสดงสีหน้ า-ท่าทางยิ ้ม
แย้ ม แต่ใช้ เท้ าแทนมือในการเรียกผู้หญิงที่ตนจะเกี ้ยวพาราสีประกอบบทพูดเชิญชวนให้ ดวงนภา
เดินมาหาตน ส่วนนักแสดงตลกหญิ งดวงนภาแสดงสีหน้ า-ท่าทางยิม้ แย้ ม และยิ นดีเดินทาหา
ลูกตัมประกอบบทพู
้
ดปฏิเสธ ต่อว่า และแสดงความไม่พอใจ จะเห็นว่า นักแสดงใช้ สีหน้ า-ท่าทาง
ขัดแย้ งกับบทพูด และการกระทําของตน จึงถือว่า การแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากนี ้ เป็ นการแสดง
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ที่ใช้ วจั นภาษา และอวัจนภาษา ไม่สอดคล้ องกันตามอารมณ์ของตัวละคร เพราะเป็ นเหตุการณ์
สื่อสารฉากตลกที่มีเจตนาให้ ผ้ ชู มขบขัน
ตัวอย่างที่ 7
เขียว
แก้ วแตก
เขียว
แก้ วแตก
เขียว
แก้ วแตก

: ขอหอมหน่อย หอมหน่อยจะได้ไหม โปรดอย่าคิ ดเหนี ยมอายไปเลยน้อง
เอ๋ย ขอหอมหน่อย
: มิ ดเลย มิ ดเลย มิ ดเลยนะพีช่ าย มิ ดเลย มิ ดเลย มิ ดเลยนะพีช่ าย
: ส้ นตีนมิดหรอ? (ใช้เท้าถีบผูห้ ญิ ง)
: เหอ ยังไม่ทนั ใช้ กเู ลย ถีบกูและ กูไม่ใช่จกั รยานนะเนี่ย
: คนละเพลง มึงก็ร้องได้
: ก็กนู กึ เพลงอะไร กูก็ร้องเพลงนั ้น
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(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

ภาพที่ 36 ภาพแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากตลก: บ่วงร้ ายพ่ายรัก
จากตัวอย่างเป็ นภาพเหตุการณ์สื่อสารที่นกั แสดงตลกเขียวแสดงสีหน้ า-ท่าทางไม่
พอใจที่นกั แสดงตลกหญิงแก้ วแตกร้ องเพลงคนละเพลงกับตน ทําให้ การแสดงเกีย้ วพาราสีติดขัด
จึงใช้ บทพูดด่า และใช้ เท้ าถีบนักแสดงตลกหญิง จะเห็นว่า นักแสดงใช้ สีหน้ า-ท่าทางขัดแย้ งกับบท
ร้ องเกี ย้ วของตน จึ งถื อ ว่า การแสดงเหตุก ารณ์ สื่ อ สารฉากนี ้ เป็ นการแสดงที่ ใ ช้ วัจ นภาษา
และอวัจนภาษา ไม่สอดคล้ องกันตามเนื ้อหาของเหตุการณ์ เพราะเป็ นเหตุการณ์สื่อสารฉากตลกที่
มีเจตนาให้ ผ้ ชู มขบขัน
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จากการสังเกตอวัจนภาษาการใช้ ท่ารํา และการแสดงออกทางสีหน้ า-ท่าทางของ
นักแสดงในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก สามารถสรุปลักษณะสําคัญได้ ดงั นี ้
1. นอกจากนักแสดงจะแสดงออกทางสีห น้ า แววตา และท่าทางตาม
อารมณ์ ความรู้สกึ ของตัวละคร ขณะที่แสดง รํ า ร้ อง โต้ ตอบกับนักแสดงด้ วยกันเองตาม
บทแล้ ว ยังใช้ สีหน้ า แววตา และท่าทางแบบเดียวกับที่ตวั ละครรู้สกึ หันไปพูดกับผู้ชมหน้ า
เวทีด้วย เพื่อให้ ผ้ ชู มเห็นการแสดงสีหน้ า-ท่าทางของตนได้ ชดั เจนขึ ้น
2. นักแสดงจะแสดงสีหน้ า-ท่าทางตามอารมณ์ความรู้ สึก ของตัวละคร
เฉพาะตอนที่ตนกําลังแสดงเท่านัน้ เมื่อรํา ร้ อง พูดเจรจาโต้ ตอบตามบทของตนจบแล้ วก็
จะเปลี่ยนสีหน้ า แววตา และท่าทางกลับมาเป็ นตนเองทันที แม้ จะยังไม่ได้ กลับเข้ าหลังเวที
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เมื่อพิ จ ารณาการใช้ วัจ นภาษา และอวัจ นภาษาเพื่ อสื่อสารในสถานการณ์ สื่อสาร
การแสดงลิเกของคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญแล้ ว พบว่า มีเหตุการณ์สื่อสารการแสดงลิเกส่วน
หนึ่งใช้ รูปแบบการสื่อสารที่ใช้ วจั นภาษาสอดคล้ องกับอวัจนภาษา และอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ วจั นภาษา
ไม่สอดคล้ องกับ อวัจ นภาษา กล่าวคือ เหตุก ารณ์ สื่อสารการแสดงส่วนใหญ่ ได้ แก่ เหตุก ารณ์
สื่อสารฉากลงโรง ฉากกล่าว ฉากรบ ฉากทะเลาะ และฉากเกี ย้ ว จะใช้ รูปแบบการสื่อสารที่ใ ช้
วัจนภาษา คือ บทร้ อง และบทพูด สอดคล้ องกับอวัจนภาษา คือ ท่ารํ า และสีหน้ า-ท่าทาง ยกเว้ น
เหตุการณ์สื่อสารฉากตลกที่นกั แสดงตลกเจตนาใช้ รูปแบบการสื่อสารที่ไม่สอดคล้ องกัน คือ แสดง
พฤติกรรมที่ไม่เป็ นไปตามบริบทของสังคมแบบต่างๆ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ชู มสนุก และขบขันนัน่ เอง
4.2 ลักษณะการใช้ ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ ส่ ือสารการแสดงลิเก
จากผลการวิเ คราะห์ ภาษาที่ ใ ช้ ในสถานการณ์ สื่ อสารการแสดงลิ เ กในหัวข้ อ 4.1
สามารถสรุ ปลักษณะของการใช้ ภาษาเฉพาะส่วนที่ เป็ นวัจ นภาษา เพื่ อสื่อสารในสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลิเก ของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญได้ 4 ประเด็น คือ การใช้ เสียง การใช้
คํา การใช้ สํานวน และการใช้ โวหารภาพพจน์ มีรายละเอียดดังนี ้
4.2.1 การใช้ เสียง
จากการวิ เ คราะห์ ข้อ มูล พบลัก ษณะการใช้ ภ าษาด้ านการใช้ เ สีย งเพื่ อ สื่อ สารใน
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก ดังนี ้
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1. การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะท้ ายจาก /_n/ เป็ น /_l/
จากข้ อมูลพบว่า นักแสดงมักเปลี่ยนการออกเสียงท้ ายคําที่สะกดในมาตราแม่กน
จากออกเสีย ง /_n/ เป็ น /_l/ ตัวอย่างเช่น ออกเสีย งคํา “สุน ทรี ” จาก สุน -ทะ-รี เป็ น สุล -ทะ-รี
“สรรเสริญ” จาก สัน-เสิน เป็ น สัน-ระ-เสิล “ฉัน” เป็ น ฉัล “พระทรงธรรม์” จาก พระ-ซง-ทัน เป็ น
พระ-ซง-ทัล และ “ขวัญ” จาก ขวัน เป็ น ขวัล ดังข้ อความ
สุนทรี

: ชือ่ สุลทรี งามหน้า
หลงรักพระยาไตรรงค์
แอบคบผูช้ ายนอกใจภุชงค์
ดัง่ ความประสงค์สรรเสริ ล
มีเวรกรรมฉัลไม่กลัว
เพราะว่านอกใจผัวจนเคย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ)
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: พระทรงธรรลขวัลประเทศ ปกครองในเขตของข้า
สติ รักตัง้ ฉันพระเมตตา
เราคอยนําพาทัง้ ผอง
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

2. การแก้ ไขเกินเหตุ
การแก้ ไขเกิ น เหตุที่ พบคื อ การที่ นัก แสดงมัก ออกเสี ย ง “ล” จาก /l/ เป็ น /r/
ตัวอย่างเช่น ออกเสีย งคํา “เหลวไหล” เป็ น เหรวไหร “ชะรอยชะล่า ” เป็ น ชะรอยชะร่ า และ
“ทะเลาะ” เป็ น ทะเราะ ดังข้ อความ
ขวัญ

: พวกเรารู้ดีรู้ชวั่
มีประมุขเหมือนธงชัย
กฎบัญญัติไม่เหยียดหยาม

ไม่ทําตัวเหรวไหร
ชีวิตยอมตายเพือ่ ท่าน
สํานึกในคําปฏิ ญาณ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รอยรั กรอยร้ าว)

สิงคา

: ชะรอยชะร่ ามาหาเรื ่อง คิ ดมายํ่ามาเยือนในหมอกนี ้
ไอ้หน้าลูกเงาะเดีย๋ วจะหงอย
อย่ามาตีรวนชวนทะเราะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รอยรั กรอยร้ าว)

4.2.2 การใช้ คาํ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทังบทร้
้ อง และบทพูด พบลักษณะการใช้ ภาษาด้ านการใช้ คํา
เพื่อสื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก ดังนี ้
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1. การใช้ คาํ ราชาศัพท์
การใช้ คําราชาศัพท์ ในสถานการณ์ สื่อสารการแสดงลิเ กเป็ นการเลือกใช้ คําให้
เหมาะกับสถานภาพของตัวละครที่ ตนแสดง หรื อร่ วมแสดงตามบทของเรื่ อง เพื่ อให้ ผ้ ูช มรู้ ว่า
นักแสดงที่กําลังสนทนา หรื อใช้ คําราชาศัพท์อยู่นัน้ แสดงเป็ นเจ้ า เช่น แสดงเป็ นเจ้ าเมือง หรื อมี
ความเกี่ยวข้ องกับทางราชวงศ์ เช่น แสดงเป็ นมเหสี นางสนม องค์ชาย องค์หญิ ง หรื อขุนนาง เป็ น
ต้ น
การใช้ ราชาศัพท์ในการแสดงลิเก ไม่มีข้อบังคับตายตัวเหมือนการใช้ ราชาศัพท์ใน
สังคมไทย เพราะการใช้ ราชาศัพท์ของนักแสดง เป็ นการใช้ เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์สมมติ
ในเรื่องเท่านัน้ แม้ จะใช้ ไม่ถกู ต้ อง หรือมีความผิดพลาด ผู้ชมก็ไม่ถือสา ไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องผิด และ
ทุกคนต่างก็เข้ าใจตรงกันว่า การพูดคําราชาศัพท์เป็ นการแสดง ไม่ใช่การล้ อเลียน นักแสดงลิเกใช้
คําราชาศัพท์ในสถานการณ์สื่อสารที่เป็ นการแสดง ไม่ได้ ใช้ สื่อสารกับเจ้ านาย หรื อราชวงศ์ที่เป็ น
บุคคลจริ ง คําราชาศัพท์ที่ นักแสดงนํามาใช้ แสดงจึงมีทัง้ ที่ใช้ ถูกต้ องตามรูป คํา และระดับของ
บุค คล เช่ น ครองราชย์ ถวายพระพร พระอาการ พระสวามี พระกร พระศพ พระราชวงศ์
สิ ้นพระชนม์ หรือทรงพระเจริญ เป็ นต้ น และการใช้ แบบไม่ถกู ต้ อง ซึ่งพบทังที
้ ่ใช้ แบบตัด และย่อคํา
ให้ สนลง
ั ้ หรือเปลี่ยนคําศัพท์บางคํา เช่น ใช้ “ขึ ้นเฝ้า” แทน “เข้ าเฝ้า” ใช้ “จอมเจ้ าเหนือหัว” แทน
“พระเจ้ าอยู่หัว” เป็ นต้ น และจากข้ อมูลพบว่า บางครัง้ นักแสดงตลกจะมีการสร้ างคําราชาศัพท์
ขึ ้นมาใช้ ใหม่ เพื่อสร้ างความขบขันในเหตุการณ์สื่อสารฉากตลกด้ วย เช่น “มึน” ใช้ ว่า “ทรงพระ
มึน” “เสือก” ใช้ วา่ ทรงพระเสือก หรือ “หงายหลัง” ใช้ วา่ ทรงพระเงิบ เป็ นต้ น
จากการสัมภาษณ์หัวหน้ าคณะพบว่า การใช้ คําราชาศัพท์ในการแสดงลิเกทัง้ ที่
ถูกต้ อง และไม่ถกู ต้ องนัน้ เป็ นการใช้ ตามที่ได้ รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา แม้ จะรู้ว่ามีบางคําที่ไม่
ถูกต้ องตามหลักการใช้ ภาษาก็ไม่ได้ เปลี่ยนแปลง เพราะถือว่าใช้ ตามที่ครูสอนมา8 สอดคล้ องกับ
ค่านิยมในการแสดงของไทยที่ว่า “ไม่นอกครู ” ดังนัน้ จึงถือว่า การใช้ คําราชาศัพท์ที่มีทัง้ ถูก และ
และไม่ถกู ต้ องนี ้ เป็ นระบบหรือลักษณะของภาษาลิเกแบบหนึ่ง
ตัวอย่างการใช้ ราชาศัพท์ในการแสดงลิเก มีดงั ต่อไปนี ้
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ศรี ประภา
มะลิวัลย์

8

: หม่อมฉันศรีประภา ถวายบังคมเสด็จพี่เพคะ
: หม่อมฉันมะลิวลั ย์ ถวายบังคมเช่นกันเพคะ

สัมภาษณ์ ชัยณรงค์ รุ่งเรือง, หัวหน้ าคณะ, 4 มกราคม 2553.
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รั ตนา

ศรี ประภา
มะลิวัลย์
ศรี ประภา
มะลิวัลย์
ศรี ประภา
รั ตนา

: จ้ ะ ขอให้ น้องมีความสุขกันนะ น้ องของพี่ ทุกวันนี ้ พี่คิดมากอยู่เรื่องเดียว
เท่านั ้น ก็คือเรื่องพระอาการของเสด็จพ่อที่ทรงประชวรหนัก ไม่ร้ ู ว่าจะเป็ น
อย่างไรบ้ าง?
: เสด็จพี่เพคะ พูดถึงเรื่องนี ้ หม่อมฉันก็หนักใจอยู่เพคะ
: ใช่เพคะ
: ได้ ข่าวรํ่าๆ มาว่า หมอหลวงก็ไม่มีทางจะรักษานะเพคะโรคนี ้
: หม่อมฉันเป็ นห่วงเสด็จพ่อเหลือเกินเพคะเสด็จพี่ งั ้นเราจะทําอย่างไรดี?
: เราไปขึ ้นเฝ้าเสด็จพ่อกันจะดีกว่ามั ้ยเพคะ?
: ก็ดีเหมือนกัน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ)
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จ้ อย
จ๋ า
เสมอใจราช
ขวัญ
กฤษฎา
ขวัญ
จ้ อย
ลูกตัม้

จ้ อย
จ๋ า
จ้ อย
กฤษฎา
จ้ อย
จ๋ า
กฤษฎา
จ้ อย
กฤษฎา

: เกล้ ากระหม่อมขอถวายบังคมด้ วยพะยะค่ะ
: กระหม่อมขอถวายสังฆทาน
: หม่อมเสมอใจราช ขึ ้นเฝ้าพระองค์พระองค์แล้ ว
: กระหม่อมฉัน ก็เ ช่นเดีย วกัน พระเจ้ าค่ ะ หัวหมู่ข วัญ ขอให้ พระองค์ นัน้
เป็ นพระมิ่งขวัญของประชาชนและเหล่าทหารไปนานแสนนานพุทธเจ้ าค่ะ
: ขอบใจพวกเจ้ าทุกคนที่ทําตามคําสัง่ ของข้ าพเจ้ ากฤษฎาอย่างเคร่ งครัด
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่า (นักแสดงตลกลูกตั ้ม ใช้ ฝากล่องพลาสติกตีหวั กฤษฎา)
: ทางนี ้พุทธเจ้ าข้ าพระองค์ ทรงพระมึนหรือนี่? นายคนพัดมันช่างกล้ าเสีย
เหลือเกินนะเนี่ย
: เจ้ า เขาเป็ นเจ้ าเนี่ย มึงไปทํายังงี ้ได้ ยงั ไง?
: ข้ าพระองค์ขอโทษ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
: อ้ าว ถวายบังคมพระเจ้ าค่ะ
: ถวายบังคมพระองค์ท่าน
: พระองค์ มาไงเนี่ย? อ้ าว ได้ การ์ ดมันรึไง?
: ก็มางานเค้ านี่แหละ
: ไอ้ ไอ้ ขวัญมันแจกการ์ ดพระองค์?
: แจกการ์ ดพระองค์?
: ฮึ ไม่ได้ ไม่ได้ รับ
: พระองค์ได้ บตั ร? ได้ บตั รเชิญ?
: ไม่มี
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จ้ อย
กฤษฎา
จ้ อย
จ๋ า
เสมอใจราช
กฤษฎา
จ้ อย
กฤษฎา
จ้ อย

: บอกปากเปล่า?
: ไม่ได้ บอก
: อ้ าว การ์ ดก็ไม่ได้ บอกก็ไม่ได้ บอก ต๊ าย ถ้ างั ้นพระองค์ ก็ทรงพระเสือก
มาน่ะสิ
: เอาซะเต็มที่เลยวะเนี่ย
: เอ่อ พระองค์ พระองค์ท่าน อย่าไปคิดมากเลยพุทธเจ้ าค่ะ
: นี่มงึ กล้ าพูดกับกูขนาดนี ้เลยหรอวะเนี่ย?
: ผมพูดอะไรไม่ได้ เลยครับพี่น้อง
: เอาซิวะ ถ้ ามึงว่ากูเสือกมา กูก็เสือกไป
: งั ้นก็เชิญทรงพระเสือกเข้ าไปข้ างใน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รอยรั กรอยร้ าว)
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2. การใช้ คาํ บุรุษสรรพนาม
การใช้ คําบุรุษสรรพนามในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก ของลิเกคณะทวีป ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญมีลกั ษณะที่แตกต่างจากสถานการณ์สื่อสารทั่วไปคือ นอกจากจะใช้ คําบุรุษ
สรรพนามเป็ นคําแทนตัวผู้พดู ผู้ฟัง หรือผู้ถกู กล่าวถึงแล้ ว ยังใช้ เพื่อบอกให้ ผ้ ชู มทราบว่า ขณะนันผู
้ ้
ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกกําลังพูดสื่อสารกับผู้ชมในฐานะที่เป็ นตนเอง หรือเป็ นตัวละครตามบท
ของเรื่อง เมื่อพิจารณาการใช้ คําบุรุษสรรพนามจากบทร้ อง และบทพูดแล้ วพบว่า มีการใช้ คําบุรุษ
สรรพนามที่ถือเป็ นลักษณะเฉพาะของการแสดงลิเก 2 แบบ คือ การใช้ คําแทนตัวนักแสดงและ
การใช้ คําแทนตัวผู้ชม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1 การใช้ คาํ แทนตัวนักแสดง เมื่อพิจารณาการใช้ คําบุรุษสรรพนาม
เพื่อสื่อสารของนักแสดงในเหตุการณ์ สื่อสารฉากต่างๆ แล้ วพบว่า สามารถจําแนกคําที่
นักแสดงใช้ พดู แทนตัว 2 แบบ คือ คําแทนตัวในฐานะที่เป็ นตนเอง และคําแทนตัวในฐานะ
ที่เป็ นนักแสดง มีรายละเอียดดังนี ้
2.1.1 คําแทนตัวในฐานะที่เป็ นตนเอง คําแทนตัวในฐานะที่
เป็ นตนเองจะใช้ เมื่อต้ องการพูด หรื อสื่อสารกับผู้ชมโดยตรง จากข้ อมูลพบว่า
นักแสดงมักจะเลือกใช้ คําบุรุษสรรพนามประเภท “ระดับคําสามัญ” เป็ นคําแทน
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ตัวเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนคําบุรุษสรรพนามระดับคําสูง และระดับคําตํ่า9นัน้ ไม่พบใช้
เป็ นคําพูดแทนตัวกับผู้ชมโดยตรง ยกเว้ นในกรณีที่ใช้ พูดกับผู้ชมที่สนิทสนม เช่น
ผู้ชมฝ่ ายแม่ยกหรื อแฟนคลับบางคน ทัง้ นี เ้ พื่อแสดงความสนิทสนมคุ้นเคย หรื อ
เป็ นการแสดงมุกตลกของนักแสดง เพื่อให้ เกิดความขบขัน การใช้ คําระดับคําตํ่า
พูดกับผู้ช มในกรณีนีจ้ ึงไม่ถือว่าเป็ นการใช้ คําหยาบคาย เพราะผู้ชมทุกคนต่าง
เข้ าใจตรงกันว่า เป็ นการสนทนาระหว่างผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็ นอย่างดี และ
เป็ นการแสดงเพื่อความสนุกสนานเท่านัน้
คําบุรุษสรรพนามแทนตัวที่นกั แสดงใช้ พดู ในฐานะที่เป็ นตนเอง
ได้ แก่ ฉัน ผม เรา หนู กู เป็ นต้ น นอกจากนีพ้ บว่า นักแสดงบางคนนิยมใช้ ชื่อ ทัง้
ชื่อจริง และชื่อเล่น รวมถึงตําแหน่งหน้ าที่ของตนในคณะลิเกเป็ นคําแทนตัวขณะ
พูดสื่อสารกับผู้ชมด้ วย ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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ตัวอย่างที่ 1
เรื องรอง

: ได้ยินพีก่ ุ้งเขาพูดไหม? เขาเป็ นพีช่ ายของฉัน
ทําเราใจสัน่ เสือ่ มเสีย
แม้แต่นอ้ งสาวเขายังไม่สงสาร
เดีย๋ วจะบอกแม่ให้หมด
แล้วพีก่ ุ้งจะอดมีเมีย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)

จากข้ อความเป็ นบทร้ องขององค์หญิงเรืองรอง ที่ร้องกลอนลิเก
ต่อว่าองค์ช ายอธิ ราชที่ สั่งให้ ท หารมาจับ ตนไปขังคุกขีไ้ ก่ เนื่ องจากตนไม่ย อม
แต่งงานด้ วยให้ ผ้ ชู มฟั ง โดยใช้ คําแทนตัวในฐานะที่ เป็ นตนเอง คือ วิรดา วงศ์
9

คําที่จดั อยู่ในระดับคําสูง ได้ แก่ คําราชาศัพท์ สําหรับใช้ กับพระเจ้ าแผ่นดิน พระบรม
วงศานุวงศ์ และพระภิกษุ สงฆ์ คําแสดงความสุภาพ ใช้ กับบุคคลสามัญที่ มีฐานะทางสังคมสูง
ได้ แก่ บุคคลที่มีอาชีพที่มีเกียรติ เช่น แพทย์ ครู ข้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่ เป็ นต้ น คําที่จดั อยู่ในระดับคํา
สามัญ ได้ แก่ คําสุภาพ และคําที่ใช้ สื่อสารกันอยู่ทวั่ ไปในชีวิตประจําวัน และคําที่จดั อยู่ในระดับคํา
ตํ่า ได้ แก่ คําที่ใช้ ขณะสนทนาล้ อเลียนกันในหมู่เพื่อนที่สนิทสนมคุ้นเคย หรื อใช้ พูดกับผู้ที่มีฐานะ
ตํ่ากว่า หรือใช้ เมื่อต้ องการด่ากัน. ดูรายละเอียดจาก วัลยา ช้ างขวัญยืน, “ความรู้เกี่ยวกับระดับ
ภาษา,” ใน ภาษากับการสื่อสาร, จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสําราญ, บรรณาธิการ
(กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2550), 42-43.
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เทวัญ น้ องสาวของสุธิราช วงศ์เทวัญ ที่แกล้ งรังแกน้ อง โดยสังเกตจากใช้ คําแทน
ตัวว่า ฉัน น้ องสาว และเรา ดังตัวอย่างข้ างต้ น
ตัวอย่างที่ 2
โจ

: ยกมือวิ งวอนคาราวะ
โปรดฟั งผมนะ ผูช้ มจ๊ ะผูช้ มจ๋า
ขอความศรัทธาอี กสักตัง้
โปรดฟั งเจ้าโจมาเจรจา
ช่วยเชียร์ ดาวร้ายตัวเล็ก
ให้ดาวร้ายเด็กได้ดงั ได้ดงั
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ)
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ในฐานะที่ เป็ นตนเอง คือ นัก แสดงตัวเด็ก ที่รับบทตัวโกง โดยใช้ ชื่อ ตําแหน่ง
10

หน้ าที่ และคําบุรุษสรรพนามระดับคําสามัญเป็ นคําแทนตัวว่า ผม เจ้ าโจ และดาว
ร้ าย ซึ่งหมายถึง นักแสดงตัวเด็กที่รับบทเป็ นตัวโกง ดังตัวอย่างข้ างต้ น
ตัวอย่างที่ 3
สิน

: ขอบคุณนะครับที่มีรางวัลให้ กบั พระเอกนะฮะ สําหรับผมไม่เป็ นไรหรอก
ครับ ผมใช้ เงินไม่ค่อยเป็ น
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: หนึ่งในดวงใจ)

จากข้ อความเป็ นบทพูดเสริมแทรกของสิน ที่ใช้ พดู เพื่อขอบคุณ
ผู้ชมที่มอบรางวัลให้ นักแสดงของคณะ โดยใช้ คําพูด ประชดประชันเพื่อให้ ผ้ ชู ม
ขบขัน และเจตนาขอรางวัลทางอ้ อม เนื่องจากตนไม่ได้ รับรางวัลเหมือนนักแสดง
พระเอก ในฐานะที่เป็ นตนเอง คือ นักแสดงตัวตลกของคณะ โดยใช้ คําบุรุษสรรพ
นามระดับคําสามัญเป็ นคําแทนตัวว่า ผม ดังตัวอย่างข้ างต้ น
ตัวอย่างที่ 4
แก้ วตา

10

: ฉันเอง ชื่อว่า ดวงใจ

หากไม่ได้ รับบทเป็ นตัวละครสําคัญของเรื่อง นักแสดงฝ่ ายตัวเด็ก และตัวตลกมักจะ
ใช้ ชื่อของตนเป็ นชื่อตัวละครด้ วย
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แก้ วแตก
โฆษก
แก้ วแตก
แก้ วตา
แก้ วแตก

: เค้ า11 ชื่อปารมี
: วิน่ะ ชื่อแก้ วตา ดวงใจน่ะมีคนเขาใช้ ชื่อไปแล้ ว
: กูก็ว่าอย่ างนั น้ แหละ กูก็ว่าทําไมน้ องวิถึงชื่อดวงใจ กูนึกว่ ากูเล่ น
ผิดซะแล้ ว ขออภัยค่ ะ
: อายนะเนี่ย
: น้ องวิต้องชื่อแก้ วตา อาต้ องชื่อแก้ วแตก ฮิฮฮิ ิ จริงนะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

จากข้ อความตัวหนาเป็ นบทพูดเสริมแทรกของแก้ วแตก ที่ใช้ พดู
เพื่อแสดงความคิดเห็นของตนให้ ผ้ ชู มฟั งว่า ตนเองก็ร้ ูสึกแปลกใจ และสงสัยว่า
นักแสดงวิรดา วงศ์เ ทวัญน่าจะแนะนําชื่อตัวละครที่ใช้ แสดงผิด ในฐานะที่เป็ น
ตนเอง คือ นักแสดงตัวตลก หรือศรีสมบัติ รุ่งเรือง โดยใช้ คําบุรุษสรรพนามระดับ
คําตํ่าว่า กู เพื่ อให้ ผู้ช มขบขัน และไม่ถื อสาที่ วิรดาแนะนํ าชื่ อตัว ละครผิด ดัง
ตัวอย่างข้ างต้ น
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การใช้ คําบุรุษสรรพนามระดับคําสามัญ และระดับคําตํ่า “กู”
เป็ นคําแทนตัวนักแสดง เมื่อพูดกับผู้ชมนัน้ พบได้ ทกุ เหตุการณ์ โดยเฉพาะในบท
ร้ องแนะนําตัว และบทพูดเสริ มแทรก และพบใช้ สลับไปมากับคําพูดแทนตัวเมื่อ
แสดงตามบท ทังนี
้ ้เพราะนักแสดงสามารถสื่อสารกับผู้ชมในฐานะที่เป็ นตนเองได้
ตลอดเวลาจนกระทัง่ จบการแสดง นอกจากนี ้พบว่า บางครัง้ นักแสดงจะใช้ วิธีการ
“ละคํา” คือ ไม่ใช้ คําแทนตัวขณะพูด แต่จะใช้ คําแทนตัวผู้ฟัง เรียก หรื อกล่าวถึงผู้
ที่ต้องการพูดด้ วย แล้ วใช้ การสบตา หรื อมองไปยังผู้ชมที่ตนต้ องการสื่อสารแทน
การใช้ คําบุรุษสรรพนามด้ วย
2.1.2 คําแทนตัวในฐานะที่เป็ นตัวละคร คําแทนตัวในฐานะ
ที่เป็ นตัวละครจะใช้ เมื่อต้ องการพูด หรื อสื่อสารขณะแสดงตามบทบาทตัวละคร
11

คําบุรุษสรรพนาม /เค้ า/ เมื่อใช้ เป็ นคําสรรพนามบุรุษที่ 1 เขียน เค้ า แต่เมื่อใช้ เป็ น
สรรพนามบุรุษที่ 3 เขียน เขา ทัง้ 2 คําออกเสียงแบบเดียวกันว่า /เค้ า/, ดูรายละเอียดจาก วิจินตน์
ภาณุพงศ์ และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม ๓ : ชนิดของคํา วลี ประโยค และสัมพันธสาร
(กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาไทย, 2552). 25.
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ของเรือง จากข้ อมูลพบว่า นักแสดงจะเลือกใช้ คําบุรุษสรรพนามระดับคําสูง ระดับ
คํ า สามัญ และระดับ คํ า ตํ่ า เป็ นคํ า แทนตัว ขณะพู ด หรื อ สื่ อ สารกับ ผู้ช มให้
เหมาะสมตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครที่ตนแสดง ตามเนือ้ เรื่ อง นักแสดง
จะเลือกใช้ คําบุรุษสรรพนามระดับคําสูงเป็ นคําแทนตัวก็ต่อเมื่อรับบทแสดงเป็ น
เจ้ า หรื อต้ องสนทนากับตัวละครที่เกี่ ยวข้ องกับราชวงศ์ ส่วนคําบุรุษสรรพนาม
ระดับ คําสามัญ และระดับ คํา ตํ่านัน้ พบใช้ เ ป็ นคําแทนตัว ของนักแสดงได้ ทุก
บทบาท และทุกฉากการแสดง จากการวิเคราะห์พบว่า การสื่อสารในสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลิเกนัน้ เน้ นไปที่ก ารสื่อสารเพื่อดําเนิน เรื่ องให้ ผ้ ชู มสนุกสนาน
มากกว่าการชมเรื่องราวที่สมบูรณ์ ดังนันจึ
้ งไม่จําเป็ นต้ องใช้ ภาษาให้ ถูกต้ องตาม
กาลเทศะ หรือฐานะของบุคคลเหมือนการสื่อสารในสถานการณ์สื่อสารปกติทวั่ ไป
แต่เน้ นที่การใช้ ภาษาและคําพูดเพื่อแสดงความรู้สกึ ของตัวละครตามบทมากกว่า
นักแสดงจึงสามารถใช้ คําบุรุษสรรพนามแบบปนกันไปมาได้ ทงั ้ 3 ระดับ และใช้ คํา
แทนตัวได้ หลากหลายอย่างไม่จํากัดในบทพูดเดียวกัน และผู้ชมก็สามารถเข้ าใจ
ได้ เพราะรู้วา่ เป็ นสถานการณ์สื่อสารการแสดง ไม่ใช่การสื่อสารในสังคมจริง
คําบุรุษสรรพนามระดับคําสูงที่นกั แสดงใช้ พดู แทนตัวในฐานะที่
เป็ นตัวละคร เช่น ข้ าพเจ้ า เกล้ ากระหม่อม กระหม่อมฉัน กระหม่อม หม่อมฉัน
หม่อม (องค์)หญิง เป็ นต้ น ส่วนคําบุรุษสรรพนามระดับคําสามัญ เช่น ผม ฉัน เรา
หนู เค้ า (เขา) และคําบุรุษสรรพนามระดับ คําตํ่า คือ กู และข้ า ซึ่งพบว่า คําที่
นักแสดงนิย มใช้ เ ป็ นคําแทนตัวขณะแสดงตามบทมากที่สดุ คือ “ฉัน” และ “กู”
เพราะสามารถใช้ เป็ นคําแทนตัวได้ ทงนั
ั ้ กแสดงหญิง และนักแสดงชาย ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่
กับบทของเรื่ อง อารมณ์ความรู้สกึ สถานะของตัวละคร และความสัมพันธ์ระหว่าง
นักแสดงด้ วย
จากข้ อมูลพบว่า นอกจากจะใช้ คาํ บุรุษสรรพนามทัง้ 3 ประเภท
เป็ นคําแทนตัวแล้ ว นักแสดงยังใช้ ชื่อ ทัง้ ชื่อของตัวละคร และชื่อของตน รวมถึง
ตําแหน่ง หรือบทบาทของตัวละครที่แสดงเป็ นคําพูดแทนตัวขณะแสดงด้ วย โดย
จะใช้ สลับไปมากับคําบุรุษสรรพนามทัง้ 3 ระดับตลอดทัง้ เหตุการณ์สื่อสาร ขณะ
พูดแสดงตามบท ทังบทร้
้ อง และบทพูด โดยเฉพาะบทบอกเล่า และบทสนทนาใน
บทพูดดําเนินเรื่องจนกระทัง่ จบการแสดง ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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ตัวอย่างที่ 1
: เสด็จพี่ ตอนนี ้ เราก็เปรี ยบเสมือนขาดเสาหลักของครอบครัวแล้ ว แล้ ว
เราจะทํายังไงต่อไปล่ะเพคะ?
กาวินทร์
: เจ้ าไม่ต้องห่วง พี่จะเป็ นทัง้ พ่อและแม่ให้ กับพวกเจ้ า ต่อไปนี ้ข้ า พเจ้ า
กาวินทร์ จะขอสถาปนาตัวเองขึ ้นเป็ นกษั ตริ ย์แห่งแผ่นดินอสูร ในการขึ ้น
ครองราชย์ของข้ าครั ้งนี ้ เสด็จพ่อเสด็จแม่ของข้ าต้ องสิ ้นพระชนม์ ไป ต้ อง
ตายไปก็เพราะความรัก ความรักตัวเดียวเท่านั ้นที่ทําให้ ครอบครัวของเรา
ต้ องบ้ านแตกสาแหรกขาดอย่างนี ้ ต่อไปนี ้แผ่นดินของข้ าจะไม่ขอมีความรัก
อีก ข้ าจะขอตั ้งกฎบัญญัติขึ ้นมาสองข้ อ ข้ อที่หนึ่ง ทหารทุกคนห้ ามมีเมีย
ข้ อที่สอง ผู้หญิงทุกคนในเมืองของฉัน ห้ ามมีผวั คนดูด้วย ถ้ าเห็นใครมีผัว
แม้ แต่คนเดียว ประหารเจ็ดชัว่ โคตร
ประกาศไปสวรรค์นรก
ผูช้ ายทัง้ โลกโปรดรู้
จะไม่ขอมีคู่เซ้าซี ้
เจ้ากาวิ นทร์ หญิ งใจสู้
จะยกปั ญหาสาเหตุ
ผูช้ ายกิ เลสร้อยเล่ห์
แถลบถลอกโลเล
เหมือนกับลิ เกเมือ่ กี ้
จะไม่ขอรักใครเอาไว้เป็ นคู่
แต่ถา้ เป็ นคนดูยินดี
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: ธิดามหากาฬ)

รั ตนา
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จากข้ อ ความเป็ นบทพูด และบทร้ องขององค์ห ญิ งกาวิน ทร์
ตามบทของเรื่องธิดามหากาฬ ที่พดู ตอบคําถามของน้ องสาวคือ องค์หญิงรัตนา ที่
ถามว่า ตนจะทําอย่างไรต่อไป เมื่อเสด็จพ่อ และเสด็จแม่สิ ้นพระชนม์ไปแล้ ว จาก
คําตอบจะเห็นว่าเป็ น การพูดสื่อสารตามเนื ้อเรื่องในฐานะที่เป็ นตัวละคร คือ องค์
หญิ งกาวิน ทร์ ไม่ใ ช่วิรดา วงศ์เ ทวัญ สังเกตจากการใช้ คําบุรุษสรรพนามทัง้ 3
ระดับ คือ ข้ าพเจ้ า ฉัน ข้ า เป็ นคําแทนตัวขณะสื่อสาร สลับไปมากับการใช้ ชื่อตัว
ละคร คือ กาวินทร์ และเจ้ ากาวินทร์ ดังตัวอย่างข้ างต้ น
ตัวอย่างที่ 2
โมซาน

: เราขอท้ารบไอ้อุปราช
ถึงมึงเป็ นชาติ คนป่ า
กูจะตัดหัวหักงา
วันนีจ้ ะท้าไม่ถอย
เศวตฉัตรกูขอพิ ชิต
เอาไปประดิ ษฐ์ บนดอย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากรบ: รั กซ่ อนแค้ น)
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จากข้ อความเป็ นบทร้ องของโมซาน ตามบทของเรื่ องรักซ่อน
แค้ น ที่ใช้ ร้องท้ าให้ มารุตมาสู้กับตน ในเหตุการณ์สื่อสารฉากรบ จากบทร้ องจะ
เห็นว่าเป็ นการพูดสื่อสารตามเนือ้ เรื่ องในฐานะที่เป็ นตัวละคร คือ โมซาน ไม่ใช่
สิทธิชัย วงศ์เ ทวัญ สัง เกตจากการใช้ คําบุรุษสรรพนามแทนตัวขณะร้ องว่า เรา
และกู ดังตัวอย่างข้ างต้ น
ตัวอย่างที่ 3
จ้ อย
จ๋ า
เสมอใจราช
ขวัญ

: เกล้ ากระหม่อมขอถวายบังคมด้ วยพะยะค่ะ
: กระหม่อมขอถวายสังฆทาน
: หม่อมเสมอใจราช ขึ ้นเฝ้าพระองค์พระองค์แล้ ว
: กระหม่อมฉัน ก็เ ช่นเดีย วกัน พระเจ้ าค่ ะ หัวหมู่ข วัญ ขอให้ พระองค์ นัน้
เป็ นพระมิ่งขวัญของประชาชนและเหล่าทหารไปนานแสนนานพุทธเจ้ าค่ะ
: ขอบใจพวกเจ้ าทุกคนที่ทําตามคําสัง่ ของข้ าพเจ้ ากฤษฎาอย่างเคร่ งครัด
ข้ าพเจ้ าเชื่ อว่า...ข้ ามีเรื่ องสํา คัญ บัดนี ้เมืองตองอูข าดส่งเครื่ องราชย์ ม า
นานหลายปี กํ า ลั ง ซ่ อ งสุ ม กํ า ลั ง ทหารมุ่ ง สู่ เ มื อ งปั ญจาราของข้ า
เพราะฉะนั ้นแล้ ว เสมอใจราช
: รับด้ วยเกล้ าพุทธเจ้ าค่ะ
: ทหารทุกหมู่เหล่าของข้ าพเจ้ ากฤษฎา พร้ อมรึยงั ที่จะสู้รบ?
: พร้ อมหมดทุกคนพุทธเจ้ าค่ะ
: พร้ อมหมดแล้ วพะยะค่ะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รอยรั กรอยร้ าว)
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กฤษฎา

เสมอใจราช
กฤษฎา
เสมอใจราช
จ้ อย

จากข้ อความเป็ นบทพูด สนทนาของเสมอใจราช ขวัญ จ้ อย
และจ๋า กับองค์กฤษฎา ตามบทของเรื่องรอยรักรอยร้ าว ที่ใช้ โต้ ตอบกันเพื่อดําเนิน
เรื่อง ในเหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าว จากบทพูดจะเห็นว่าเป็ นการพูดสื่อสารตาม
เนื ้อเรื่องในฐานะที่เป็ นตัวละคร คือ เจ้ าเมือง กับขุนนาง ไม่ใช่นักแสดงของคณะ
ลิเก สังเกตจากการใช้ คําบุรุษสรรพนามแทนตัวของนักแสดงแต่ละคนขณะโต้ตอบ
ว่า หม่อม กระหม่อม กระหม่อมฉัน เกล้ ากระหม่อม ข้ าพเจ้ า และข้ า พูดสลับกับ
การใช้ ชื่อและตําแหน่งของตัวละครคือ เสมอใจราช หัวหมูข่ วัญ และ กฤษฎา เป็ น
คําใช้ แทนตัว ดังตัวอย่างข้ างต้ น
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ตัวอย่างที่ 4
: พูดออกจากใจ ฟั งให้กระจ่าง
ข้ามาพบนางทีน่ ี ่
: มันน่าหัวเราะ เดีย๋ วเคราะห์ จะร้าย
อย่ามาก้าวก่ายเกะกะ
ชีวิตของนายจะหายนะ
ไอ้อย่ามายัว่ โทสะเซ้าซี ้
รุ่ งฤทธิ์
: มาพูดจาเซ้าซี ้ ฉีจ่ ะไหล
ขี ้หดตดหายนะอี ห่า
ดุยิ่งล่ะกว่าหมากิ นขี ้
กาวินทร์
: จะมาขู่อาฆาต จะมากัดข้า
รุ่ งฤทธิ์
: มือถือโลหะ
กูจะประหาร
กาวินทร์
: อยากเล่นสงกรานต์โลหิ ต
กาวินทร์ : อุ๊ย อย่าฟั นน่ะให้ผิดเชียวนะพี ่
รุ่ งฤทธิ์
: กูโจมตี ดาบจี ้ติด
รุ่ งฤทธิ์
: โมโหใหญ่เดีย๋ วกูจะฟั นให้ยบั กาวินทร์ : นีห่ รื อนายทัพเมืองท่าน?
รุ่ งฤทธิ์
: อี คนปากคัน จะฟั นให้ควํ่า กาวินทร์ : เหอะเดีย๋ วจะขยับ เหอะเดีย๋ วจะขยี ้
กาวินทร์ : วิ รับฉาด
รุ่ งฤทธิ์
: สุธิราชฟั นฉับ
กาวินทร์ : น้องวิ รับฉาด
รุ่ งฤทธิ์
: สุธิราชฟั นฉับ
กาวินทร์ : เราก็ไม่ยนั่
รุ่ งฤทธิ์
: กุ้งไม่ขยาด
กาวินทร์ : น้องวิ รับทัน
รุ่ งฤทธิ์
: ผมโดดแทง
กาวินทร์ : น้องวิ รับทัน
รุ่ งฤทธิ์
: กุ้งโดดแทง
กาวินทร์ : เรารับทัน
รุ่ งฤทธิ์
: ผมโดดแทง
รุ่ งฤทธิ์
: ผมยืนใจสัน่ ปะทะกับดุง้ ถ้าไม่สะดุง้ ก็ซวย
กาวินทร์
: ฮะ ถ้ายังงัน้ มันก็สวยน่ะสิ มา
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากรบ: ธิดามหากาฬ)
รุ่ งฤทธิ์
กาวินทร์
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จากตัวอย่างเป็ นบทร้ องโต้ ระหว่างองค์ชายรุ่ง ฤทธิ ์ และองค์
หญิ ง กาวิ น ทร์ ตามบทของเรื่ อ งธิ ด ามหากาฬ เพื่ อ ใช้ ประกอบการต่อ สู้ใ น
เหตุการณ์สื่อสารฉากรบ จากบทร้ องจะเห็นว่าเป็ นการสื่อสารตามเนือ้ เรื่ องใน
ฐานะที่เป็ นตัวละคร คือ องค์ชายรุ่งฤทธิ ์ และองค์หญิงเรืองรอง และเป็ นนักแสดง
ที่กําลังแสดงเป็ นตัวละครนัน้ คือสุธิราช วงศ์เทวัญ และวิรดา วงศ์เทวัญ แต่ไม่ใช่
การสื่อสารในฐานะที่เป็ นตนเอง สังเกตจากการใช้ คําบุรุษสรรพนามแทนตัวของ
นักแสดงว่า ข้ า ผม กู เรา สลับกับการใช้ ชื่อจริง และชื่อเล่นของตน คือ สุธิราช กุ้ง
วิ และน้ อง มาใช้ เป็ นคําแทนตัวละคร ดังตัวอย่างข้ างต้ น
นอกจากนี ้ยังพบว่า บางเหตุการณ์สื่อสาร นักแสดงจะมีการใช้
คําพูดบุรุษสรรพนามเดียวกันเป็ นคําแทนตัวนักแสดงทัง้ ในฐานะที่เป็ นตนเองพูด
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สื่อสารกับผู้ชมโดยตรง และในฐานะที่ เป็ นตัวละครพูดสื่อสารกับผู้ชมผ่านการ
แสดงเรื่ องด้ วย ในกรณีนีผ้ ้ ชู มสามารถสังเกต หรื อทราบได้ ว่าขณะนัน้ นักแสดง
กําลังพูด หรือสื่อสารกับตนในฐานะที่เป็ นตนเอง หรื อตัวละคร จากเรื่ องที่ใช้ พูด
และคําที่นกั แสดงคนอื่นๆ ใช้ เรียกนักแสดงผู้นนั ้ ดังตัวอย่างการใช้ คํา “ฉัน” จาก
ข้ อความสนทนาต่อไปนี ้
รั ตนา
ศรี ประภา
เอกรั ตน์
รั ตนา
เอกรั ตน์
ศิลา
ศรี ประภา
ศิลา
เอกรั ตน์

: นี่คณ
ุ เป็ นใคร? ช่วยด้ วย
: นี่คณ
ุ เป็ นใครเนี่ย? มากอดฉันได้ ยงั ไง? ปล่อยฉันนะ ช่วยด้ วย
: ฉันไม่ปล่อย ถ้ าจะให้ ฉนั ปล่อย เธอจะต้ องบอกมาก่อนว่าเธอชื่ออะไร
: ฉันชื่อว่ารัตนา
: รัตนา
: แล้ วเธอล่ะจ๊ ะ ชื่อว่าอะไร?
: ฉันศรีประภาจ้ ะ
: ฉันเองมีชื่อว่า ศิลานะจ๊ ะ อ้ าว รับก่อน ดูว่าเขาให้ ประกาศอะไร
: อ้ าว ช่วยประกาศหน่อย รถหายอีกแล้ ว พี่เขาให้ ประกาศบอกเจ้ าของว่า
รถหาย รถทะเบียน....
: ไหน? ไหน? ฉันขอดูหน่อย เดี๋ยวๆ รถฉันเอง รถนางเอกลิเก
: เดี๋ยวก่อนนะพี่ นางเอกเล่นแป๊ บ เดี๋ยวไปขยับให้ นะ
: แป๊ บนึงนะพี่ เดี๋ยวให้ แม่ไปขยับให้
: เอาเลยป่ ะ? ชื่อรัตนาหรอจ๊ ะ?
: ฉันชื่อว่ารัตนาจ้ ะ บอกแม่ขยับรถด้ วยนะ (บอกคนหลังโรงลิเก)
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: ธิดามหากาฬ)
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รั ตนา
เอกรั ตน์
รั ตนา
เอกรั ตน์
รั ตนา

จากตัวอย่างบทสนทนาเกีย้ วพาราสีขององค์ชายเอกรัตน์กับ
องค์ห ญิ งรัตนา และองค์ช ายศิลา กับ องค์ห ญิ งศรี ประภา จะเห็นว่า นอกจาก
นักแสดงทัง้ 4 คนจะใช้ คําบุรุษสรรพนามระดับคําสามัญ “ฉัน” เป็ นคําพูดแทนตัว
ในฐานะที่เป็ นตัวละครเหมือนกันทังหมดแล้
้
ว นักแสดงรุ้งตะวัน วงศ์เทวัญที่แสดง
เป็ นองค์หญิงรัตนา ก็ยงั ใช้ คําบุรุษสรรพนามระดับคําสามัญ “ฉัน” เป็ นคําพูดแทน
ตัวในฐานะที่เป็ นตนเอง คือเป็ นนักแสดงลิเกเจ้ าของรถหมายเลขทะเบียนที่มีผ้ มู า
ประกาศขอให้ เลื่อนรถ พูดกับผู้ชมด้ วย ดังตัวอย่างข้ อความข้ างต้ น

168
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น สามารถสรุปได้ วา่ การใช้ คําแทนตัวของนักแสดง
ในการแสดงลิเกเป็ นการใช้ คําแทนตัวแบบลื่นไหล สลับปนไปมาได้ อย่างอิสระตลอดทัง้
การสื่อสาร ของนักแสดง ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงเหตุการณ์สื่อสารฉากใด โดยเฉพาะการใช้
คําแทนตัวในฐานะตัวละคร เมื่อสื่อสารกันตามบทของเรื่ อง ที่ไม่ว่านักแสดงจะใช้ คําแทน
ตัวว่าอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ ผู้ชมก็สามารถยอมรับ และชมการแสดงแบบต่อเนื่อง ไม่
อรรถรสในการชม คือดูการแสดงรู้เรื่ อง ทัง้ ที่ นักแสดงแสดงแบบสลับบทบาท เพราะผู้ชม
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะฝ่ ายแม่ยกหรือแฟนคลับ ไม่ได้ มาชมการแสดงเรื่ องเท่านัน้ แต่มาชม
การร้ อง การรํา การแต่งกาย ตลอดจนวิธีการดําเนินเรื่องของนักแสดงด้ วย
การเปลี่ยนบทบาทจากตนเองเป็ นตัวละครไปมานี จ้ ึงถือเป็ นเสน่ห์ใ น
การสื่อสารที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก ซึ่งสามารถสังเกตได้
จากการใช้ คําแทนตัวของนักแสดง ดังนัน้ การใช้ คําแทนตัวของนักแสดงจึง เป็ นลักษณะ
การใช้ ภาษาที่สําคัญในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกด้ วย
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2.2 การใช้ คํา แทนตั วผู้ชม จากการวิเ คราะห์ ข้อมูล พบว่า ผู้ร่ว ม
เหตุก ารณ์ ฝ่ ายคณะลิ เ กมี ก ารใช้ คํ า บุรุ ษ สรรพนามแทนตัว ผู้ช มในฐานะผู้ฟั ง ที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของการแสดงลิเก จําแนกได้ 3 ประเภท คือ สรรพนามวลี คําเรี ยกญาติ
และชื่อกิจการ หรืออาชีพของผู้ชม มีรายละเอียดดังนี ้
2.1.1 สรรพนามวลี สรรพนามวลี คือ วลี หรือกลุม่ คําที่ขึ ้นต้ น
ด้ วยคําสรรพนาม12 เช่น ท่านผู้ชมที่เคารพ ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติ ท่านผู้ชมผู้สงู
เกียรติ ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน เป็ นต้ น การใช้ คําลักษณะนี ้แสดง
ให้ เห็นว่าคณะลิเกให้ เกียรติ ยกย่อง และให้ ความเคารพนับถือผู้ชมเป็ นอย่างสูง
ทังนี
้ ้เพราะถือว่า ผู้ชมทุกคนเป็ นผู้มีอปุ การคุณของคณะลิเก ดังตัวอย่างข้ อความ
โฆษก

12

: รอยรักรอยร้ าว ติดตามชมกันไปเรื่ อยๆ นะครับ ต่อจากนี ้ไปสิทธิ ชัยจะ
โกงแล้ ว ครั บท่ านผู้ช มท่ า นผู้มีเ กีย รติ นํ าพาท่ า นผู้ชมผู้มี เกี ยรติพ่ อแม่ พี่
น้ องที่รักที่เคารพพบกับการแสดงจากน้ องเมย์ ชัชชฎา วงศ์ เทวัญครับ รับ

พระยาอุป กิ ตศิลปสาร, หลัก ภาษาไทย, พิ มพ์ครัง้ ที่ 11 (กรุ ง เทพฯ: ไทยวัฒนา
พาณิชย์, 2545),199.
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ใช้ ท่ า นผู้ ชมได้ ทํ า การแสดง ด้ วยการสวมบาทเป็ นตะละแม่ กั ณ ทรี
สับเปลีย่ นกับศรีนวล รุ่ งเรื องได้ ดําเนินการแสดงครับ วันพรุ่ งนี ้อย่าลืมไป
ให้ กําลังแรงใจกันที่วดั พระยาสุเรนทร์ นะฮะ บอกกันต่อๆ ไปด้ วย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รอยรั กรอยร้ าว)
โฆษก

: ท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่เคารพ ขอกราบฝากนางเอกใหม่ไว้ ในอ้ อมใจของ
ผู้ชมผู้มีเกียรติทกุ ท่านครับ นางทอวอ วอทอครับ เสียงอาจจะแหบแห้ งลง
ไปบ้ างครับ เพราะว่าบ่นลิเกไม่เคยหยุดเลย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
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ฝ่ ายคณะลิเกจะใช้ คําเรียกญาติเป็ นคําแทนตัวผู้ชมเป็ นส่วนมาก สามารถแบ่งได้
2 แบบ คือ แบบที่ใช้ เป็ นคําซ้ อน และแบบที่ใช้ ประกอบกับคําอื่น ดังนี ้

1. แบบที่ใช้ เ ป็ นคํา ซ้ อน จากข้ อมูลพบว่า คําเรี ย ก
ญาติที่ผ้ รู ่วมเหตุก ารณ์ ฝ่ายคณะลิเกใช้ เป็ นคําซ้ อนเรี ยก หรื อกล่าวถึง
แทนตัวผู้ชม ได้ แก่ พี่น้อง และพ่อแม่พี่น้อง ดังตัวอย่างข้ อความ
ดวงพร

: ซาหวัดดีค่ะพีน่ อ้ ง
หนูร้องไม่มากไม่นอ้ ย
ถ้าได้รางวัลสักร้อยบาท

มาฟั งหนูร้องกันสักหน่อย
มาฟั งกันสักหน่อยได้ไหม?
จะร้องให้ขาดใจตาย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รั กซ่ อนแค้ น)

กฤษฎา
จ้ อย

: นี่มงึ กล้ าพูดกับกูขนาดนี ้เลยหรอวะเนี่ย?
: ผมพูดอะไรไม่ได้ เลยครับพี่น้อง
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รอยรั กรอยร้ าว)

ก้ องหล้ า

: นี่แหละ พ่อแม่พี่น้อง เขาเป็ นลูกเป็ นหลานกัน เขาเล่นกันได้ สนิท ตีกันได้
สบาย ผมไม่ใช่ญาติ เขาเลยไม่กล้ าตีผม
: เดี๋ยว เดี๋ยวเถอะมึง
: ไม่ใช่ญาติเหรอ? เดี๋ยวเจอกัน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ)

ไตรรงค์
กาวินทร์
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2. แบบที่ใช้ ประกอบกับคําอื่น จากข้ อมูลพบว่า คําที่
ผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกนํามาใช้ ประกอบกับคําเรี ยกญาติใช้ แทน
ตัว ผู้ช มมี ห ลายแบบ ได้ แ ก่ ชื่ อ ของผู้ช ม ชื่ อ สถานที่ ภูมิ ลํ า เนา หรื อ
แหล่งที่มา ชื่ออาชีพ หรือกิจการส่วนตัวของผู้ชม เป็ นต้ น การใช้ คําเรี ยก
ญาติเ ป็ นคําบุรุษสรรพนามร่ วมกับคําอื่น นี ้ นอกจากจะช่วยเสริ ม สร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีระหว่างผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเก และผู้ชมแล้ ว ยัง
แสดงให้ เห็นว่า คณะลิเกมีความใกล้ ชิดสนิทสนมกับผู้ชมผู้นนั ้ เป็ นอย่าง
มาก เพราะทราบรายละเอียดต่างๆ ของผู้ชมเป็ นอย่างดี จึงสามารถนํา
ข้ อมูลมาประกอบกับคําเรียกญาติ ใช้ เป็ นคําแทนตัวได้ เช่น พี่วรรณ คุณ
น้ าจันทร์ กลิ่นเครื อ พี่สาวจากกรุงเทพฯ คุณแม่จากเพชรบุรี พี่ดําโต๊ ะจีน
แม่แดงดอกไม้ เศรษฐี ป้าประพิณข้ าวแกงสิบบาท คลองสอง ปทุมธานี เป็ น
ต้ น ดังตัวอย่างข้ อความ
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: น้ องมาริสา และก็น้องกรรณิการ์ ครับ คุณพ่อมารับแล้ ว รถจอดอยู่ถนน
ด้ านหน้ าเวทีน ะฮะ ไปที่พ่อด่ วนนะครับ น้ อ งมาริ สา และน้ องกรรณิการ์
ครับ คุณพ่ออยู่ที่ด้านหน้ าเวที รถจอดที่ถนนข้ างๆ ห้ องนํ ้า
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)

มาเรี ยม

: ...ขอบคุณมากค่ะ มาไกลกันเหลือเกิน นะคะวันนี ้ ขอบคุณ พี่สาวจาก
กรุงเทพด้ วยค่ะ ขอบคุณคุณแม่ปกนะคะ
ุ๊
ขอบคุณค่ะ...
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รั กซ่ อนแค้ น)

ขุนดิน

: ขอบคุณครับ คุณแม่ ขอบคุณนะครับกับคุณแม่สมใจ จาก ล.โชคคราม
จากโต๊ ะจีน จากอําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอบคุณนะฮะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: รอยรั กรอยร้ าว)

2.1.3 ชื่อกิจการ หรืออาชีพของผู้ชม การใช้ ชื่อกิจการ หรื อ
อาชี พเป็ นคําแทนตัวผู้ช ม หมายถึง การที่ ผ้ รู ่ วมเหตุก ารณ์ ฝ่ายคณะลิเ กใช้ ชื่ อ
กิจการ หรื ออาชีพของผู้ช ม เป็ นคําบุรุษสรรพนามแทนตัวผู้ชมผู้นัน้ ไปเลย เช่น
“โต๊ ะจีน” หมายถึง ผู้ชมชื่อ สมศรี หรื อพี่ดํา เจ้ าของกิจการรับจัดโต๊ ะจีน โต๊ ะจีน
ล.โชคคราม “ข้ า วแกงสิบ บาท” หมายถึ ง ผู้ช มชื่ อ ประพิ ณ เจ้ าของกิ จ การ
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ร้ านอาหาร ร้ านข้ าวแกงสิบบาท “ดอกไม้ เศรษฐี ” หมายถึง ผู้ชมชื่อ แดง เจ้ าของ
กิจ การร้ านรับ จัด ดอกไม้ ร้ านดอกไม้ เ ศรษฐี และ “สารวัตร” หมายถึง ผู้ช มที่
ประกอบอาชีพตํารวจ เป็ นต้ น
จากการสังเกตพบว่า ผู้ร่วมเหตุก ารณ์ฝ่ายคณะลิเกจะใช้ ชื่ อ
กิจการแทนตัวผู้ชม เฉพาะผู้ชมฝ่ ายแม่ยกหรื อแฟนคลับ ที่มามอบรางวัลให้ ตน
หรือนักแสดงคนอื่นๆ บริเวณหน้ าเวทีการแสดง ทังนี
้ ้เพื่อแสดงความขอบคุณ และ
เพื่อช่วยโฆษณาสิน ค้ า หรื อบริ การของผู้ช มผู้นนั ้ เป็ นการตอบแทน ดังตัวอย่าง
ข้ อความ
โฆษก
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: ล.โชคครามโต๊ ะจีนมอบรางวัลนํ ้าใจ ให้ กับศิลปิ นนักแสดง ขอบคุณครับ
ขอบคุณกับทุกรางวัลนํ ้าใจที่มอบให้ ศิลปิ นทุกคนที่มาทํ าการแสดงวัน นี ้
จากข้ าวแกงสิบบาท ขอบคุณครับ ขอบคุณรางวัลนํ ้าใจจากดอกไม้ เศรษฐี
นะครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)

เรื องรอง
รุ่ งนิรันดร์
ทัก
เรื องรอง
สิน
เรื องรอง
อธิราช
เรื องรอง

: นี่ รุ่งนิรันดร์ โต๊ ะจีนกลับรึยงั ?
: ยังพระเจ้ าค่ะ
: ยัง นี่ยายดํายังนัง่ อยู่นี่เลย ยายดําอยู่เนี่ยจะกลับยังไงเล่า
: โต๊ ะจีนกลับหรือยัง? โต๊ ะจีนกลับรึยงั ?
: กลับแล้ ว
: กลับแล้ วเหรอ? โต๊ ะจีนรอด้ วย โต๊ ะจีนรอด้ วย โต๊ ะจีนรอด้ วย
: อย่าเพิ่งไปนะ
: โต๊ ะจีนรอด้ วย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)

ทัก

: เดี๋ยวพระเอกถ่ายรูปแป๊ บนึงนะฮะ กราบขอบพระคุณพี่วรรณกับสารวัตร
ที่มากินข้ าวหน้ าโรงลิเกนะฮะ
: ครับ อย่างนี ้ถือว่ารักกันจริง
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: หนึ่งในดวงใจ)

สิน

นอกจากผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกจะใช้ สรรพนามวลี คําเรี ยกญาติ
และชื่อกิจการ หรืออาชีพของผู้ชมเป็ นคําบุรุษสรรพนามแทนตัวผู้ชมแล้ ว ยังพบการใช้ คํา
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ประสม “ชาว” ตามด้ วยชื่อสถานที่ ภูมิลําเนาหรือแหล่งที่มาของผู้ชม เป็ นคําแทนตัวผู้ชม
เพื่อแสดงความเป็ นกลุม่ เป็ นก้ อน หรือความเป็ นพวกเดียวกันของผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายผู้ชม
ด้ วย เช่น ชาวกรุงเทพฯ ชาวสัตหีบ ชาวชลบุรี ชาวนครปฐม เป็ นต้ น ดังตัวอย่างข้ อความ
กฤษฎา

: ว่าดูเอาเถิ ดชาวกรุงเทพ เรามันเจ็บปวดใจ
มาทํายังงีไ้ ด้ยงั ไง
แหมช่างใจร้ายดือ้ รั้น
อย่าอยู่ร่วมโลกกันเลย
เราจะเฉลยไล่ล่า
มันเจ็บใจรักเสียหนักหนา
ไม่ตอ้ งผวาหวาดหวัน่
เจ้าขวัญเอ๋ยอภัยให้ข้า
เจ็บใจหนักหนาชาติ นี้
ทีท่ ่านได้หวั ใจไม่ดี
มันบัดสีโศกศัลย์
ไว้กบั ชาวร้อยหนึ่งนานนาน
พวกเราขอฝากรักซึ้งซึ้ง
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รอยรั กรอยร้ าว)
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: ขอบคุณท่ านผู้ช มผู้มี เกีย รติพี่น้ องพี่ รักที่ เคารพ ชาวสัตหีบ ขาวชลบุรี
และหลากหลายสถานที่ ขอบคุณที่ติดตามมาให้ กําลังแรงใจครับ พบกัน
ใหม่โอกาสหน้ า สวัสดีครับ
(เหตุการณ์สอื่ สารปิ ดการแสดง: รั กซ่ อนแค้ น)

3. การใช้ คาํ ฉายานาม13
จากการสังเกตพบว่า นักแสดงลิเก ของลิเกคณะทวีป -ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญส่วน
ใหญ่ จะมีฉายาที่ตงขึ
ั ้ ้น หรือผู้อื่นตังให้
้ สําหรับใช้ เรี ยกขาน หรื อกล่าวถึงในการสื่อสารขณะแสดง
ลิเกโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาคําฉายานามที่ใช้ สื่อสารในการแสดงลิเกพบว่า คําฉายานามมักเป็ น
คําที่มีความคล้ องจองกับชื่อของนักแสดง พบใช้ สําหรับแนะนําตัวนักแสดง ในเหตุการณ์สื่อสาร
ฉากลงโรง เช่น ดาวตลกผู้น่าสงสาร วิชาญ รุ่งเรื อง หนุ่มน้ อยหน้ ามน คนรู ปหล่อ หนีส้ ินใกล้ จ ะ
หมด มรกต วงศ์เทวัญ นางเอกที่ทุกท่านให้ ความเมตตา วิรดา วงศ์เทวัญ หรื อพระเอกหนุ่มแห่ง
เมืองชัย นาท กุ้ง สุธิราช วงศ์เ ทวัญ เป็ นต้ น ส่วนด้ านลัก ษณะต่างๆ ที่ ใ ช้ เป็ นฉายานามได้ แก่
ลักษณะเด่นทางกายภาพของนักแสดง เช่น นางร้ ายนัยน์ตาไข่ห่าน (ชัชชฎา วงศ์เทวัญ) ดาวร้ ายหู
13

ฉายา หมายถึง ชื่ อตัง้ ให้ กัน เล่น ๆ หรื อตามลักษณะที่ห มายรู้กันในหมู่คณะ, ดู
รายละเอี ย ดจาก ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน, พจนานุก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒
(กรุงเทพฯ: นานมีบ๊ คุ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์, 2546). 337.
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กาง ปากแบะ (สิทธิชัย วงศ์เทวัญ) ระดับการศึกษา เช่น พระเอกปริ ญญา ทิวา เทวินทร์ หรื อใช้
ตําแหน่งหน้ าที่ของนักแสดง เช่น ดาวยั่วประจําทีมงานฝ่ ายหญิ ง (ศรี นวล รุ่งเรื อง) พระเอกผู้นํา
ทีมงานฝ่ ายชาย (ชัยณรงค์ รุ่งเรือง) เป็ นต้ น จากการวิเคราะห์พบการใช้ คําฉายานามเพื่อแนะนํา
ตัวนักแสดงในเหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง และการใช้ เพื่อเรี ยกขาน กล่าวถึง ล้ อเลียน เพื่อสร้ าง
ความขบขันในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงฉากต่างๆ ดังตัวอย่างการใช้ คําฉายานามของนักแสดง
สิทธิชยั วงศ์เทวัญ ที่วา่ หูกาง ปากแบะ ดังนี ้
โฆษก

: บทบาทการแสดงฉากแรกจากไอ้ ดาวร้ ายหูกาง ปากแบะ แกละ สิทธิ ชัย
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วงศ์เทวัญ

(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: หนึ่งในดวงใจ)

กาวินทร์
ทิวา
ไตรรงค์
กาวินทร์
ไตรรงค์
กาวินทร์
ไตรรงค์

: นี่ใช่มั ้ยกษัตริย์องค์ใหม่? หูกาง ปากแบะ อย่างนี ้ใช่มั ้ย? จับมันถอดยศ
เดี๋ยวนี ้
: พระเจ้ าค่ะ
: เฮ้ ย อาร์ ต อาร์ ต
: ฆ่าให้ ตาย
: ช้ าๆ สิ
: ถอดออกมา ไม่ต้องปรานี หมัน่ ไส้
: อาร์ ตกูเจ็บนะเนี่ย แล้ วไม่ร้ ูว่าเล่นเรื่องนี ้ กูติดกิ๊บตั ้งหลายตัว
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ)

4. การใช้ คาํ ภาษาอังกฤษ14
การใช้ คําภาษาอังกฤษในการแสดงลิเก ของลิเกคณะทวีป -ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ ใช้ เพื่อสื่อความหมาย กับใช้ เพื่อความตลกขบขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
4.1 ใช้ เพื่อสื่อความหมาย การใช้ คําภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมาย
หมายถึง การใช้ คําภาษาอังกฤษทังที
้ ่เป็ นคําทับศัพท์ คําตัด หรือคําสแลงตามความหมาย
14

การใช้ คําภาษาอังกฤษ หมายถึง การนําคําภาษาอังกฤษมาใช้ ปะปนอยู่ในประโยค,
ดูรายละเอียดจาก ประคอง นิมมานเหมินท์ และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม ๔ : วัฒนธรรม
การใช้ ภาษาไทย (กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาไทย, 2552).
99.
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ของคํา หรือความเข้ าใจของคนในสังคม จากการวิเคราะห์พบการใช้ คําภาษาอังกฤษทังใน
้
บทร้ อง และบทพูด สามารถจําแนกตามเจตนาที่ใช้ สื่อความหมายได้ 2 แบบ คือ คําทั่วไป
และคําสแลง ดังนี ้
4.1.1 คําทั่วไป คําภาษาอังกฤษที่พบในการแสดงลิเกส่วนใหญ่
เป็ นคําทับศัพท์ คําตัด และคําสแลงที่ ใช้ ในชีวิตประจําวัน คนส่วนใหญ่สามารถ
เข้ าใจได้ โดยไม่ต้องแปล เช่น ยู โชว์ ฟรี เคลียร์ แอร์ เบรก สโลว์ โอเค เชียร์ พลิก
ล็อค (จบ)เกม ซอฟ ไมค์ เบิ ล้ แซมเปิ ้ล แดนเซอร์ หรื อคําเป็ นชื่ อเฉพาะ เช่น
ซีเกมส์ ดีเซล (โรค)เอดส์ โคโยตี ้ กอล์ฟ เป็ นต้ น ดังตัวอย่างข้ อความ
กฤษฎา
กัณทรี
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มารุ ต

แสงทินกร
มารุ ต
โสเภณี

: เกิดอะไรขึ ้น? กัณทรี
: ฉันให้ โอกาสยูเล่าก่อน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รอยรั กรอยร้ าว)

: อ้ า ว เอ็ง สองคนเลย ประลองฝี มือ โชว์ ใ ห้ พ ระองค์ ดูก่อ น ให้ พ ระองค์
ทอดพระเนตรก่อน ลีลา เกล้ ากระหม่อมได้ ฝึกสอนมาเป็ นอย่างดีเลยพระ
เจ้ าค่ะ เต้ นท่าเดียวกะแหยมเลยพุทธเจ้ าค่ะ
: ทุกสิง่ ทุกอย่างนี่ถ่ายทอดมาจากเจ้ ารึอปุ ราช?
: เราจะสู้แบบ สโลว์โมชัน่ พระเจ้ าค่ะ
: สโลว์? ได้ เลยพระองค์ท่าน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รั กซ่ อนแค้ น)

พรรณราย
: เมือ่ ความรักมันพลิ กล็อก ฉันพูดไม่ออกแน่นอก
หนทางมันตันแก้ไม่ตก
เหมือนอยู่ในโลกโหดร้าย
รักหรื อไม่รักมันน่าจะบอก
ไม่น่ามาหลอกพรรณราย
รุ่ งนิรันดร์
: องค์ หญิ งพรรณราย เดี๋ยว ขอเดชะ องค์ หญิ งเรื องรอง หม่อมฉันขอไป
เคลียร์ ปัญหาก่อนนะพระเจ้ าค่ะ
เรื องรอง
: โชคดีจ้ะ รีบไปเหอะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)

4.1.2 คําสแลง คําสแลงที่พบในการแสดงลิเกคือ การเจตนาใช้
คําศัพท์ ภาษาอัง กฤษทั่วไปมาเป็ นคํา สแลง เพื่ อสร้ างความขบขัน เฉพาะใน
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เหตุการณ์สื่อสารการแสดงฉากนัน้ ผู้ชมจะต้ องอาศัยบริบทอธิบายความหมายจึง
จะเข้ าใจได้ คําที่พบได้ แก่ “รีสอร์ต” หมายถึง เมรุ “ลูกสนุ้ก” หมายถึง ลูกอัณฑะ
ดังตัวอย่างข้ อความ
จ๋ า

: ชล รับรางวัลด้ วย ทีร่ ีสอร์ ตนู่น ไฟแปล๊ บๆ (ชี ้มือไปทีเ่ มรุ บริเวณหน้ าเวที)
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รอยรั กรอยร้ าว)

อัปรี ย์
เมืองเริ ง
อัปรี ย์
โสเภณี
เมืองเริ ง
อัปรี ย์

: เดี๋ยว ว้ าย อ้ าว เวสสันดรแหย่ตดู (ตกใจทีเ่ มืองเริงใช้ ทวนแทงลอดหว่างขาตน)
: อะไรอ่ะ?
: ไอ้ เหี ้ย มันโดน
: มันนึกว่าลูกสนุ้กอ่ะดิ (ลูกสนุ้ก หมายถึง ลูกอัณฑะ)
: เห็นต๊ องแต๊ ง ต๊ องแต๊ ง
: เห็นอะไรต๊ องแต๊ งไม่ได้ เชีย่
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รั กซ่ อนแค้ น)
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4.2 ใช้ เพื่อสร้ างความขบขัน การใช้ คําภาษาอังกฤษเพื่อสร้ างความ
ขบขัน หมายถึง การพูดคําภาษาที่เป็ นประโยคภาษาง่ายๆ แต่บอกผู้ชมว่าไม่ร้ ูความหมาย
ทังที
้ ่คนทัว่ ไปเข้ าใจ หรือการเจตนาพูดออกเสียงคําภาษาอังกฤษแบบผิดเพี ้ยน เพื่อให้ ผ้ชู ม
ขบขัน ดังตัวอย่างข้ อความ
ราเกซ
ส้ มแป้น
ราเกซ
ส้ มแป้น
ราเกซ

: หยุด stop this is a chair
: เอ๊ ะ แปลว่าอะไรเนี่ย?
: no it is not
: แปลว่าอะไร?
: ไม่ร้ ู กูพดู ได้ กูแปลไม่ได้
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ)

ดวงตา
ประสบ
ดวงนภา

: แม่ผ้ ชู ายใส่เสื ้อสีม่วง ป๊ อก
: มึงพูดอะไรเนี่ย?
: เขาบอกว่า แม่ ผู้ชายที่ใส่เสื ้อสีม่วงน่ะถูกสป๊ อกหนูจงั เลย
(สป๊ อก คือ สเป็ ค/Spec เป็ นคําสแลง หมายถึง ถูกใจ ชอบ)

(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
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จากการวิ เ คราะห์ พ บว่า นอกจากนัก แสดงจะใช้ คํ า ภาษาอัง กฤษเพื่ อใช้ สื่ อ
ความหมาย และสร้ างความขบขันขณะแสดงเรื่องแล้ ว ยังนําคําภาษาอังกฤษมาใช้ แต่งบทร้ องด้ วย
โดยเฉพาะบทร้ องประเภทกลอนของลิเก ทําให้ เห็นถึงปฏิภาณไหวพริ บของนักแสดงในการเพิ่ม
คําศัพท์ ทําให้ มีคําสําหรับใช้ แต่งบทร้ องที่ถกู ต้ องตามฉันทลักษณ์ของกลอนลิเกเพิ่มมากขึ ้นด้ วย
5. การใช้ คาํ ซ้ อน15
จากข้ อมูลพบการใช้ คําซ้ อนเพื่อสื่อสารในบทพูดเป็ นส่วนใหญ่ สามารถจําแนกคํา
ซ้ อนที่พบในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกตามเจตนาการใช้ ได้ 2 แบบ คือ ใช้ เป็ นคําเรี ย ก
แทนตัวบุคคล เช่น พี่น้อง พ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักที่เคารพ ผู้ชมผู้มีเกียรติ ผู้ชมผู้มีเกียรติที่
รักที่เคารพ ลุงป้าน้ าอา ลิเกลิเกอ กษัตริย์จอมราชา สนมนางห้ าม และแม่ห้ามนางหวง เป็ นต้ น กับ
ใช้ เป็ นคําเสริมความหมาย หรื ออธิบายความรู้ สึก เช่น ขนงขนม อดอยาก นานโข หลับ หู
หลับตา คุณงามความดี เคียงบ่าเคียงไหล่ แตะเนื ้อต้ องตัว ถือเนื ้อถือตัว หัวซุกหัวซุน เสือกไสไล่ส่ง
ร้ องห่มร้ องไห้ ตัดพ้ อต่อว่า ตัดอกตัดใจ หัก อกหัก ใจ เจ็บชํ า้ นํา้ ใจ ความชํา้ อกชํา้ ใจ บ้ านแตก
สาแหรกขาด อดตาหลับขับตานอน เป็ นต้ น ดังข้ อตัวอย่างข้ อความต่อไปนี ้
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ตัวอย่างที่ 1
พิมใจ

: พี่ ฉันมาอยู่ที่เนี่ย องค์กฤษฎาฟ้าลัน่ น่ะ เขาดีกบั ฉันมากๆ เลย เขาน่ะให้
ฉันเป็ นแม่ห้ามนางหวง ไม่เคยแตะต้ องเนื ้อตัวฉันแม้ แต่นิดเดียว
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

จากบทพูด พบการใช้ คําซ้ อนเป็ นคําเรี ยกแทนตัวบุคคล คือ “แม่ห้ามนางหวง”
หมายถึง ตําแหน่งนางสนม และคําซ้ อนเสริมความหมาย คือ “แตะต้ องเนื ้อตัว” ในบริบทนี ้ใช้ วา่ ไม่
เคยแตะเนื ้อต้ องตัว เพื่อเน้ นยํ ้าว่า ไม่เคยถูกล่วงเกิน เป็ นการบอกผู้ชมทางอ้ อมว่า พิมใจยังคงเป็ น
สาวบริสทุ ธิ ์ อยู่ แม้ จะเข้ าพิธีแต่งงานแล้ วก็ตาม ตามเนื ้อเรื่องที่แสดง
15

คําซ้ อน หมายถึง คําที่เกิดจากการนําคําตังแต่
้ 2 คําขึ ้นไปมาเรี ยงต่อกัน โดยแต่ละ
คํานัน้ มีความสัมพันธ์กันในด้ านความหมาย อาจเป็ นความหมายเหมือนกั น คล้ ายกัน ทํานอง
เดียวกัน หรือตรงกันข้ ามก็ได้ เพื่อให้ ได้ ความหมายที่ชดั เจน, ดูรายละเอียดจาก วัลยา ช้ างขวัญยืน
และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม ๒ : คํา การสร้ างคํา และการยืมคํา (กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาไทย, 2549). 57.
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ตัวอย่างที่ 2
สิน

ทัก
สิน
ทัก

: พระเอกกุ้ง สุธิราชครับ พระเอกกุ้ง สุธิราช เป็ นนักร้ องลูกทุ่ง แสดงลิเก
งานไม่ค่อยได้ หยุดหรอก ร้ องเพลงมัง่ เล่นลิเกบ้ าง ปล่อยให้ พี่ป้าน้ าอา อด
อยากอยู่บ้าน
: ออกตัดอ้ อยสิ
: ครับ เป็ นศิลปิ นที่มีนิสยั ดี ไม่ถือเนื ้อถือตัว เมียไม่มี แฟนไม่มีครับ แต่ไม่ร้ ู
คุยโทรศัพท์กบั ใครไม่ร้ ูทั ้งวันเลย
: มึงจะไปยุ่งอะไร เรื่องส่วนตัวของเขาล่ะ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: หนึ่งในดวงใจ)
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จากบทพูสด พบการใช้ คําซ้ อนเป็ นคําเรียกแทนตัวบุคคล คือ “พี่ป้าน้ าอา” หมายถึง

นักแสดงลิเกที่ เป็ นญาติกับสุธิราช วงศ์เทวัญทุกคน คําซ้ อนเสริ มความหมาย ได้ แก่ “อดอยาก”
จากบริบทหมายถึง ไม่มีรายได้ แต่ใช้ คําซ้ อนเพื่อเสริ มความหมายให้ มากขึ ้นเป็ น ไม่มีจะกิน และ
“ถือเนื ้อถือตัว” หมายถึง หยิ่ง ไว้ ตวั ในบริบทนี ้ใช้ วา่ ไม่ถือเนื ้อถือตัว เพื่อเน้ นยํ ้าว่า ไม่เคยหยิ่ง เป็ น
นักแสดงที่เป็ นกันเอง เป็ นการบอกผู้ชมทางอ้ อมว่า สุธิราช วงศ์เทวัญ เป็ นนักแสดงลิเกที่นิสยั ดี แม้
จะมีเจตนาในการพูดเพื่อล้ อเลียนก็ตาม
6. การใช้ คาํ สองแง่ สองง่ าม16
จากข้ อมูลพบว่า สามารถจําแนกการใช้ คําสองแง่สองง่ามในสถานการณ์สื่อสาร
การแสดงลิเกได้ 2 วิธี คือ การใช้ สญ
ั ลักษณ์ และการใช้ คําที่มีเสียงใกล้ เคียงกับคําที่มีความหมาย
เกี่ยวกับเพศ มีรายละเอียดดังนี ้
6.1 การใช้ สัญลักษณ์ 17 จากการวิเคราะห์บทร้ อง และบทพูดพบคําที่มี
ความหมายสื่อเป็ นสัญลักษณ์เรื่องเพศ หรือเกี่ยวกับอวัยวะเพศดังนี ้ ของ คมแฝก นกเขา

16

คําสองแง่สองง่าม หมายถึง การเลี่ยงกล่าวถ้ อยคําที่สื่อถึงอวัยวะทางเพศ และ
พฤติกรรมทางเพศอย่างเลี่ยง ไม่พูดตรงไปตรงมา, ดูรายละเอียดจาก สุกัญญา ภัทราชัย, เพลง
ปฏิพากย์ : บทเพลงแห่งปฏิภาณของชาวบ้ านไทย (กรุงเทพฯ: โครงการตําราคณะอักษรศาสตร์
ลําดับที่ 29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540),100.
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ถังพาวเว่อร์ สายพาวเว่อร์ พริกพวงใหญ่ เส้ นหมี่ หม้ อ หอย หอยจ๊ อ อ่าว แผนที่ลายไทย
เส้ นหมี่ ลุก โด่ ดังตัวอย่างข้ อความ
ตัวอย่างที่ 1
พริ ง้ เพรา
: ขันกันสักหน่อย
แหมยุไม่ขึ้นเลยนะพ่อนกเขา

อย่าทําหดห้อยหดหาย
หรื อพีไ่ ม่เอาเพราะอาย เพราะอาย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: หนึ่งในดวงใจ)
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จากตัวอย่าง “นกเขา” ในบริบทนี ้หมายถึง อวัยวะเพศชาย

ตัวอย่างที่ 2

หาญณรงค์
: ถึงมีลูกสองเธอก็ยงั สวย รู ปร่ างสํารวยน่ารัก
ขนลุกกันเกรี ยวนึกเปรี ้ยวปาก
นํ้าลายทะลัก เลือดไหล
จะอุ้มรจนาน้องนี ้
ไปดูแผนทีล่ ายไทย
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากเกี ้ยว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

จากตัวอย่าง “แผนที่ลายไทย” ในบริบทนี ้หมายถึง อวัยวะเพศหญิง
6.2 การใช้ คาํ ที่มีเสียงใกล้ เคียง การใช้ คําที่มีเสียงใกล้ เคียง หมายถึง
การใช้ คําที่ พ้องเสีย ง หรื อคําที่ ออกเสีย งคล้ ายกับ คําที่ มีความหมายเกี่ย วกับ เพศ หรื อ
อวัยวะเพศ นัก แสดงอาจใช้ วิธีเ ปลี่ย นเสียงพยัญ ชนะบางส่วน หรื อใช้ การเว้ น จังหวะ
เพื่อให้ ผ้ ชู มคิดต่อเอง เพื่อเลี่ยงการใช้ คํานัน้ ดังตัวอย่างข้ อความ
ตัวอย่างที่ 1
ราเกซ

17

: รักน้องไม่ได้นะพ่อหนุ่มน้อย น้องไม่มีหอยมี ฮิ ฮิ ฮิ
เดีย๋ วคลีไ่ ม่คล่อง
จุ๋มจิ๋ มน้องพีก่ ็ไม่มี
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: ธิดามหากาฬ)

สัญลักษณ์ คือ การเปรียบเทียบที่เรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยใช้ คําอื่นแทน คําที่ใช้ เรียกนัน้
เกิดจากการเปรียบเทียบ และตีความซึ่งใช้ กนั มานานจนเป็ นที่เข้ าใจโดยทัว่ ไป, ดูรายละเอียดจาก
วีรฉัตร วรรณดี. “ความรู้เกี่ยวกับสํานวน,” ใน ภาษากับการสื่อสาร, 54.
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จากตัวอย่างข้ อความบทร้ องของราเกซ พบการใช้ คําสองแง่สองง่าม
ประเภทคําพ้ องเสียง ได้ แก่ “หอย” “จุ๋มจิ๋ม” และใช้ เสียงหัวเราะ “ฮิ ฮิ ฮิ” แทนการกล่าวถึง
คําที่หมายถึงอวัยวะเพศหญิง
ตัวอย่างที่ 2
จ้ อย
จ๋ า
จ้ อย

: ตัว หลาย ตัว เตรี ยมตัว ขันหมากจะมา ขอเดือนสีไ่ ปแต่งเดือนเจ็ด
ขอเดือนสีไ่ ปแต่งเดือนเจ็ด เดีย๋ วพีจ่ ะ....
: ว้ าย
: ให้นอ้ งได้เอ็ด เดีย๋ วพีจ่ ะยกขันหมากมา
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รอยรั กรอยร้ าว)
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จากตัวอย่างข้ อความบทร้ องแห่ขนั หมากของจ้ อย พบการใช้ คําสองแง่
สองง่าม โดยใช้ การเว้ นจังหวะ และสุดท้ ายเลี่ยงการใช้ คําหยาบโดยตรงด้ วยการเปลี่ยน
เสียงพยัญชนะต้ นจาก “ย” เป็ น “อ” เพื่อให้ ผ้ ชู มขบขัน
เมื่อพิจารณาคําสองแง่สองง่ามที่ใช้ ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกพบว่า ผู้
ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกที่ใช้ คําสองแง่สองง่ามมากที่สดุ คือ นักแสดงตลกชาย ที่เป็ นตัวตาม
พระเอก รองลงมาคือนักแสดงตัวโกงทังฝ่้ ายชาย และฝ่ ายหญิ ง นักแสดงตลกจะใช้ คําสองแง่สอง
ง่ามเพื่อให้ ผ้ ชู มขบขัน ส่วนนักแสดงตัวโกงจะใช้ เพื่อดําเนินเรื่องตามบทบาทของตัวละคร
7. การใช้ คาํ หยาบคาย
จากข้ อมูลพบว่า ผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกจะใช้ คําหยาบเพื่อสื่อสารกับผู้ชม
ผ่านการแสดงเท่ านัน้ คือ ใช้ ใ นการแสดงตามบท หรื ออาจใช้ พูด เพื่ อ ตํา หนิ และต่อว่าผู้ร่ว ม
เหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกที่ทําความผิดขึ ้นจริงก็ได้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ ผ้ ชู มขบขัน แต่จะไม่ใช้ คําหยาบคาย
เพื่อพูดสื่อสารกับผู้ชมโดยตรงอย่างเด็ดขาด ผู้ร่วมเหตุการณ์ที่ใช้ คําหยาบคายสื่อสารมากที่สดุ คือ
นักแสดงตลก ส่วนนักแสดงคนอื่นๆ นันจะใช้
้
คําหยาบคายบ้ าง ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กับบทบาทที่ได้ รับ และ
เหตุการณ์เฉพาะหน้ าที่เกิดขึ ้น ยกเว้ นนักแสดงนางเอก หรื อนักแสดงหญิ งที่เป็ นตัวละครฝ่ ายดี ที่
จะไม่ใช้ หรือพูดคําหยาบคาย เนื่องจากรับบทเป็ นคนดี และมีนกั แสดงตัวตลกหญิงเป็ นผู้ออกหน้ า
แทนอยู่แล้ ว คําหยาบคายที่พบส่วนใหญ่เป็ นคําด่าที่ขึ ้นต้ นด้ วย “ไอ้ ” หรือ “อี” ดังนี ้ ไอ้ หน้ าเหี ย้ ไอ้
ห่า ไอ้ ระยํ า ไอ้ ฉิบหาย ไอ้ เ วร ไอ้ ใ จหมา ไอ้ ห น้ าด้ าน ไอ้ สัตว์ ไอ้ ผีโขมด ไอ้ ช าติชั่วตัวอุบาทว์ อี
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ตอแหล อีเวร หรือเป็ นด่าอยู่แล้ ว เช่น ทะลึง่ จัญไร เลว บัดซบ เหี ้ย เป็ นคําผวน เช่น ไอ้ หน้ าหมูหหู มี
ไอ้ หูหมี และเป็ นคําสแลง พบคําแสลงถิ่นชัย นาท เช่น ไอ้ ต๊ะ ไอ้ จ๊ะ ไอ้ จิ๊ (ดูตวั อย่างที่ 3) และคํา
สแลงจากภาพยนตร์ เช่น อีชบาไพร เป็ นต้ น ดังตัวอย่างข้ อความ
ตัวอย่างที่ 1
สิน
ทัก

: ขอเป็ นพระเอกในหัวใจเธอ ได้ไหมเล่าเออ? เพราะเธอยังมีช่องว่าง
: มึงนะ มันหื่น ไอ้ หื่น มึงน่ะ ไอ้ กาม
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)
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จากตัวอย่ำ
างเป็ นข้ อความที่ นักแสดงตัวตลกใช้
ส

เพื่อให้ ผ้ ชู มขบขัน โดยใช้ คําว่า “หื่น” “ไอ้ หื่น” และ “ไอ้ กาม”
ตัวอย่างที่ 2
จ้ อย
จ๋ า
วิชาญ
จ้ อย
วิชาญ

: เฮ้ ย เฮ้ ย ตาย แล้ วน่ะ
: ฉิบหายไปทับเค้ ามั ้ยนัน่ ?
: โอ้ โห ตายแล้ วนัน่
: ขอโทษ ขอโทษเขาเลยน่ะ ไอ้ ห่า เล่นไม่ห่วงชีวิต
: โอ้ โห กูห่วงคนข้ างล่าง เดี๋ยวมึงไปทับเค้ า
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รอยรั กรอยร้ าว)

จากตัวอย่างเป็ นข้ อความที่นักแสดงตัวตลกใช้ ด่าเพราะเหตุการณ์เฉพาะหน้ าที่
เกิดขึ ้น เนื่องจากมีนักแสดงตลกกระโดดลงจากเวทีไปคุยกับผู้ชม จนเกือบทับผู้ชม นักแสดงคน
อื่นๆ ที่เห็นเหตุการณ์จึงต่อว่า เพื่อตําหนิ และให้ ผ้ ชู มขบขัน โดยใช้ คําว่า “ฉิบหาย” และ “ไอ้ ห่า”
ตัวอย่างที่ 3
ดวงพร
เมืองเริ ง
ดวงพร
เมืองเริ ง

: เฮ้ ย เฮ้ ย ไอ้ จ๊ะ
: ใครชื่อจ๊ ะ? จ๊ ะไหนอ่ะ?
: ฮึย่ ไอ้ ต๊ะ
: ไอ้ ต๊ะ? แถวบ้ านเขาเรียก ไอ้ เชี่ยนะ ไอ้ ต๊ะน่ะ
(แถวบ้ าน หมายถึง ภูมิลําเนาของนักแสดง คือ จังหวัดชัยนาท)

โสเภณี

: หรอ? หูย ด่าสิเนี่ย
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อุอ๊ อุ ิอิ๊
โสเภณี
อัปรี ย์
เมืองเริ ง
อัปรี ย์
ดวงพร
โสเภณี
เมืองเริ ง
ดวงพร

: เขาด่ามึงอ่ะ มึงน่ะ ไอ้ เด็กเชี่ยๆ ไอ้ เด็กเชี่ยๆ
: มึงน่ะแหละ ตอแหล
: โห อีเด็กนี่ ปากจัด
: เธอ ด่าไอ้ ต๊ะหรอ? มีไรหรือเปล่า? อีจิ๊
: แล้ วไอ้ จิ๊ แปลว่าไรวุ้ย?
: แปลว่า ไอ้ จู๋
: โอ้ โห เรียกไอ้ จู๋
: โห ด่างี ้เลยหรอ? อีจิ๋ม
: อ๊ าย จําไว้ เลยนะไอ้ เมืองเริง สักวันนึงอ่ะ ไอ้ เมืองเริ งจะต้ องมาคุกเข่าขอ
โทษฉันดวงพรให้ ได้ จําไว้ เลย ไอ้ ขี ้หมา
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: รักซ่อนแค้ น)
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จากตัวอย่างเป็ นข้ อความที่นกั แสดงตัวตลก และนักแสดงพระเอกนางเอก ด่ากัน
ในฐานะที่แสดงเป็ นตัวละครเด็ก เป็ นการด่าตามบทเพื่อดําเนินเรื่อง และเพื่อให้ ผ้ ชู มขบขัน โดยใช้
คําว่า “ตอแหล” “ปากจัด” “ไอ้ เด็กเชี่ย” “อีจิ๋ม” “ไอ้ ขี ้หมา” และคําสแลง “ไอ้ ต๊ะ” “ไอ้ จ๊ะ” และ “อีจิ๊”
ตัวอย่างที่ 4
: พนักงานไปไหนล่ะ? เฮ้ ย พนักงานเตียง ยังไงเนี่ย? เฮ้ ย
: ไอ้ ห่า หลับหมดแล้ วมั ้งเนี่ย ไอ้ ห่า สงสัยว่าต้ องยืนเล่นซะแล้ วมั ้งเนี่ย
: มันไปเพลียอะไรมัน กันนักหนาวะนัน่ น่ะ? ฮะ เด็กเวที
: ผมเป็ นทหารเคยผ่านศึก ความตายไม่นึกเลยสักนิ ด
สายเลือดนักสูผ้ ูพ้ ิ ชิต
ทุกวันไม่คิดพลาดพลัง้
เฮ้ ย มาแล้ วเตียงมาเร็วๆ
โจเพ้ ง
: ฮุ้ย ลิเกยืนเล่นเฮ้ ย ไอ้ ห่าไปอยู่ไหนมาวะ? พวกมึงนี่
หาญณรงค์
: ไง? เพิ่งตื่นรึไง? มึงอ่ะ
เรื องฤทธิ์
: เฮ้ ย มึงเพลียอะไรมาจากไหนวะ?
น้ องชายคนเล็ก
: ไอ้ ลากไส้ กูบอกแล้ ว วันเงินเดือนออกพวกมันเป็ นแบบนี ้เหมือนกัน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
หาญณรงค์
โจเพ้ ง
หาญณรงค์
น้ องชายคนเล็ก

จากตัวอย่างเป็ นข้ อความที่นกั แสดงฝ่ ายตัวโกงใช้ เพื่อตําหนิทีมงานฝ่ ายช่างเวทีที่
ไม่จดั เวทีให้ เรียบร้ อย เพราะไม่ยกตัง่ หรือเตียงมาให้ นักแสดงลิเกนั่ง ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ ง
โดยใช้ คําว่า “ไอ้ ห่า” และ “ไอ้ ลากไส้ ”
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8. การใช้ คาํ สแลง18
จากการวิเคราะห์บ ทร้ อง และบทพูดพบว่า ผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้ คํา
สแลงพูดสื่อสารขณะแสดงทัง้ ในฐานะที่ เป็ นตนเอง และตัวละคร คําสแลงที่พ บเช่น ขาลง ขา
ประจํา ขาอ่อน งานเข้ า ล้ างตา ต้ ม มัน คมแฝก รุกฆาต ปลดแอก คัพซี ปฏิวตั ิ ไม้ เด็ด ทีเด็ด ซัด
เฮ่า ได้ ดริ๊งค์ จิ๊กโก๋ เด็กแว้ น ชง หมดไฟ กิน อ๊ อฟ ดังตัวอย่างข้ อความ
ตัวอย่างที่ 1
จ้ อย
เสด็จพ่ อ
จ้ อย

: เนี่ย เล่นลิเกมาหลายปี แล้ ว
: ทําไม?
: วันนี ้ กูเพิ่งเห็นขาประจํายืนดูเนี่ย สงสัยมาไม่ทนั
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รอยรั กรอยร้ าว)
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จากบทพูด พบการใช้ คําสแลง “ขาประจํา” ขาประจํา ในบริบทนี ้หมายถึง ผู้ชมฝ่ ายแม่
ยกหรือแฟนคลับที่ติดตามชมการแสดงของคณะอย่างสมํ่าเสมอ
ตัวอย่างที่ 2
กฤษฎา

จ้ อย
จ๋ า

: รับไว้ แล้ วสวมไว้ ที่นิ ้วของเจ้ า วันใดก็แล้ วแต่ เมื่อเจ้ ากับพ่อปะหน้ ากัน
พ่ อ ต้ อ งเห็ น ธํ า มรงค์ ใ นนิ ว้ ของเจ้ าตลอดเวลา แต่ ถ้ า วัน ใดไม่ เ ห็ น นั่ น
หมายความว่าเจ้ า กําลังจะปฏิวตั ิพ่อ
: องค์พระมหากษัตริย์มอบแหวนให้ มงึ แล้ วเค้ าเอาเมียมึงไป เขาวางแผน
ไว้ เรียบร้ อยแล้ ว ถ้ ามึงถอดแหวนเมื่อไหร่ มึงก็กลายเป็ นคนที่ปฏิวตั ิ
: ใช่
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

จากบทพูด พบการใช้ คําสแลง “ปฏิวตั ิ” ปฏิวตั ิ ในบริ บทนีห้ มายความว่า คิดการกบฏ
หรือการล้ มล้ างอํานาจ

18

คําสแลง หมายถึง คําที่ใช้ เฉพาะกลุม่ หรือชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช้ ในภาษาราชการ
หรือภาษามาตรฐาน, ดูรายละเอียดจาก ประคอง นิมมานเหมินท์ และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทย
เล่ม ๔ : วัฒนธรรมการใช้ ภาษาไทย, 99.
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4.2.3 การใช้ สํานวน19
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล ทัง้ บทร้ อง และบทพูด พบการใช้ สํ า นวนเพื่ อ สื่ อ สารใน
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก 2 แบบ คือ การใช้ สํานวนที่มีอยู่ในปั จจุบัน กับการสร้ างสํานวน
ขึ ้นใช้ ใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การใช้ สํานวนที่มีอยู่ในปั จจุบัน
สํานวนที่มีอยู่ในปั จจุบนั หมายถึง สํานวนที่ใช้ อยู่ทวั่ ในสังคมทัว่ ไป จากข้ อมูลพบ
การใช้ สํานวนที่มีอยูท่ ี่มีอยู่ในปั จจุบนั ทังแบบที
้
่ใช้ ถกู ต้ องตามความหมาย และใช้ ในความหมายที่
กว้ างขึ ้น สํานวนที่พบเช่น ตีตนก่อนไข้ ชี ้นกเป็ นนกชี ้ไม้ เป็ นไม้ เข้ าด้ ายเข้ าเข็ม ช้ างตายทังตั
้ วเอาใบ
บัวปิ ด ทําดีได้ ดีทําชัว่ ได้ ชวั่ ถอนรากถอนโคน เป็ นปี่ เป็ นขลุย่ ตักนํ ้าใส่กะโหลกชะโงกดูเงา หมาจน
ตรอก เป็ นต้ น ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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ตัวอย่างที่ 1
: ถ้ าเกิดเรามีความยิ่งใหญ่เสียแล้ ว อยากจะได้ อะไรก็ได้ ชี ้นกเป็ นนก ชี ้ไม้
เป็ นไม้
น้ องชายคนเล็ก : ถูกต้ องแล้ วพี่
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)
หาญณรงค์

จากบทพูด พบการใช้ สํานวน “ชี ้นกเป็ นนก ชี ้ไม้ เป็ นไม้ ” เมื่อพิจารณาความหมาย
ของสํานวนกับความหมายจากบริบท พบว่า ใช้ ในความหมายเดียวกัน คือ มีอํานาจเหนือผู้อื่นจน
สามารถบงการได้ 20
ตัวอย่างที่ 2
กฤษฎา

19

: เขาว่าช้างตายทัง้ ตัว
หรื อจะเอาใบบัวมาปิ ด
นีใ่ ครมันชัว่ ใครมันผิ ด
พระองค์ช่วยคิ ดได้ไหม?
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

สํานวน หมายถึง ถ้ อยคําที่ มีความหมายไม่ตรงตามตัวอัก ษรมีความหมายเชิ ง
เปรียบเทียบ, ดูรายละเอียดจาก กรมวิชาการ, สํานวนไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว,
2543), ข-ค.
20
เรื่องเดียวกัน, 102.
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จากบทร้ อง พบการใช้ สํ า นวน “ช้ า งตายทัง้ ตัว เอาใบบัว ปิ ด” เมื่ อพิ จ ารณา
ความหมายของสํานวนกับความหมายจากบริ บท พบว่า ใช้ ในความหมายเดียวกัน คือ ความผิด
หรือความชัว่ ร้ ายแรงที่ร้ ูกนั ทัว่ จะปิ ดอย่างไรก็ไม่มิด21
2. ใช้ สํานวนที่สร้ างขึน้ ใหม่
สํานวนที่สร้ างขึ ้นใหม่ หมายถึง สํานวนที่ผ้ รู ่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกสร้ างขึ ้นใช้
ในการแสดงเรื่ อง จากการวิ เ คราะห์ พ บว่า สํ านวนที่ สร้ างขึน้ ใหม่นี ส้ ่วนใหญ่ เ ป็ นสํ านวนที่ มี
ความหมายเทียบได้ กบั สํานวนที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั สํานวนที่พบเช่น ลูกเสือลูกโจร (ลูกเสือลูกจระเข้ )
หน้ าใสใจเสือ (หน้ าเนื ้อใจเสือ) หน้ าใสใจคด (หน้ าซื่อใจคด) ปากคอแข็งกระด้ าง (ลิ ้นกระด้ างคาง
แข็ง) ใจเหล็ก (ใจเพชร) ตัดไฟ (ตัดไฟต้ นลม) ลิงหลอกฉัน (ลิงหลอกเจ้ า) พูดหมา (ปากหมา) เป็ น
ต้ น ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ตัวอย่างที่ 1
ภุชงค์

: อี เหี ่ยวหน้าใสใจเสือ
มึงมาคิ ดเชือ้ ชัว่ ช้า
ทําเหมือนหญิ งโรโมรา
เพลิ งตัณหาห้าวหาญ
มีจิตมีสขุ ปลุกเสก
เมียมาปลุกเซ็กส์ซมซาน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: ธิดามหากาฬ)

จากบทร้ อง พบการใช้ สํานวน “หน้ าใสใจเสือ” เมื่อพิจ ารณาความหมายของ
สํานวนจากบริบท พบว่ามีความหมายตรงกับสํานวน “หน้ าเนื ้อใจเสือ” คือ แสดงความเมตตา แต่
ใจโหดเหี ้ยม22
ตัวอย่างที่ 2
มารุ ต
วัลลภ
มารุ ต

21

เรื่องเดียวกัน, 98.
22
เรื่องเดียวกัน, 297.

: สอนไม่เคยเชื่อ ใช้ ได้ ที่ไหน สอนไม่เคยจํา
: พ่ออย่าตีน้องเลยนะ แม่ช่วยห้ ามพ่อหน่อย
: เจ็ บ ใจนัก เมื อ งเริ ง ฟั ง นะ ต่ อ ไปนี เ้ รื่ อ งราวในบ้ า นเราแบบนี อ้ ย่ า ให้
เกิดขึ ้นอีก ถ้ าหากว่าครัง้ นี ้ โดนลงโทษแล้ วไม่เชื่อ ถ้ าให้ เหตุการณ์ แบบนี ้

185
เกิ ด ขึน้ อี ก ล่ะ ก็ พ่ อก็ จ ะถื อ ซะว่ า เจ้ าน่ ะ ไม่ ใ ช่ สายเลือ ดของพ่ อ เป็ นไอ้
ลูกเสือลูกโจร
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: รั กซ่ อนแค้ น)

จากบทพูด พบการใช้ สํานวน “ลูก เสือลูก โจร” เมื่อพิ จ ารณาความหมายของ
สํานวนจากบริ บท พบว่ามีความหมายตรงกับสํานวน “ลูกเสือลูกจระเข้ ” คือ ลูกศัตรู หรื อลูกคน
พาล ซึ่งจะนําความเดือดร้ อนมาให้ 23
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เมื่อพิจารณาการใช้ สํานวนในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกพบว่า เป็ นการใช้
เพื่อสื่อความหมายตามเนือ้ เรื่ องที่แสดง ส่วนสาเหตุที่มีต้องมีสํานวนที่สร้ างขึ ้นใหม่ใช้ นนั ้ น่าจะ
เป็ นเพราะต้ องการปรับ ใช้ สํา นวนให้ สอดคล้ องตามเรื่ อง และฉัน ทลัก ษณ์ ข องคํา ประพัน ธ์ ที่
นักแสดงใช้
4.2.3 การใช้ ภาพพจน์ 24
จากการวิ เ คราะห์ ข้อมูลทัง้ บทร้ อง และบทพูด พบการใช้ ภาพพจน์ เ พื่ อ สื่อสารใน
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเ ก 8 ชนิ ด ได้ แก่ อุปมา อุปลักษณ์ นามนัย อติพจน์ บุคคลวัต
คําถามเชิงวาทศิลป์ ปฏิทรรศน์ และการกล่าวอ้ างถึง ดังนี ้
1. อุปมา25
จากข้ อมูลพบการใช้ คําอุปมาเพื่อแสดงความเปรี ยบเทียบทัง้ ในบทร้ อง และบท
พูด โดยใช้ คํา เหมือน เสมือน เยี่ยง อย่างกับ ดุจ ดัง่ ประดุจ เปรี ยบ เปรี ยบเสมือน ราว เพียง เป็ น
23

เรื่องเดียวกัน, 260.
24
ภาพพจน์ คือ ถ้ อยคําที่ทําให้ เกิดภาพในใจ โดยใช้ กลวิธีหรื อชัน้ เชิงในการเรี ยบเรี ยง
ถ้ อยคําให้ มีพลังที่จะสัมผัสอารมณ์ของผู้อา่ นจนเกิดความประทับใจ เกิดความเข้ าใจลึกซึง้ และเกิด
อารมณ์สะเทือนใจมากกว่าถ้ อยคําที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา, ดูรายละเอียดจาก ชุมสาย สุวรรณชมภู.
“ความรู้เกี่ยวกับโวหารและภาพพจน์,” ใน ภาษากับการสื่อสาร, 53.
25
อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งที่โดยธรรมชาติแล้ วมีสภาพที่แตกต่าง
กัน แต่มีลกั ษณะเด่นร่วมกัน และใช้ คําที่มีความหมายว่า “เหมือน” หรื อ “คล้ าย” เป็ นคําแสดงการ
เปรียบเทียบ เพื่อเน้ นให้ เห็นจริงว่า เหมือนอย่างไร ในลักษณะใด, ดูรายละเอียดจาก เรื่องเดียวกัน, 53.
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คําแสดงการเปรียบเทียบ จากการวิเคราะห์พบว่า มีการใช้ คําอุปมาเปรียบเทียบเพื่อแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของนักแสดง ทัง้ ในฐานะที่เป็ นตนเอง และเป็ นตัวละครตามเรื่ อง เช่น ได้ รับความสุข
ความสบาย สมหวังหวังในความรัก ทุกข์ใจ ผิดหวัง แสดงความชื่นชมยินดีในความสําเร็จ กล่าว
ตําหนิ กล่าวอวยพร หรือใช้ เพื่อแนะนําตัวละครตามบท เช่น ชมโฉมตนเอง บอกเล่าความเป็ นมา
ของตัวละคร และเพื่อความขบขัน เป็ นต้ น ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่างที่ 1
รั ตนา

: หญิ งองค์พีศ่ รี สิริ
ทัง้ สองศรี ทีร่ ักษา
หญิ งเรี ยบร้อยต้องยอมรับ

ผูม้ ีสติ ปัญญา
ดุจนางฟ้านางสวรรค์
เหมือนผ้าทีพ่ บั อยู่ในพาน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: ธิดามหากาฬ)
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จากบทร้ อง พบการใช้ ภาพพจน์ อุปมา เพื่ อชื่ น ชมตัวละครองค์ห ญิ งรัต นา ว่า
งดงามดุจนางฟ้า และมีกริยามารยาทเรียบร้ อยเหมือนผ้ าที่พบั ไว้
ตัวอย่างที่ 2
ยอด

: ทําไมฉันจะไม่เข้ าใจ ฉันดูออก พี่มันเมามากไป เมาเยี่ยงหมาเช่นนี ้ จะ
สงบจิตสงบใจ มีสติอย่างคนเขาได้ มั ้ย? พ่อหาญณรงค์ จะฆ่าฉันก็จริ ง แต่
ฉันเชื่อว่าพ่อไม่ฆ่าฉันหรอก
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

จากบทพูด พบการใช้ ภาพพจน์อปุ มา เพื่อต่อว่าพี่ชายของตัวละครยอดว่า ติดสุรา
จนกระทัง่ เมาและมีลกั ษณะท่าทางเหมือนสุนขั
2. อุปลักษณ์ 26
จากข้ อมูลพบการใช้ คําอุปลักษณ์เพื่อแสดงความเปรี ยบเทียบทัง้ ในบทร้ อง และ
บทพูด โดยใช้ คํา เป็ น และใช้ อปุ ลักษณ์โดยนัย แสดงการเปรี ยบเทียบ จากการวิเคราะห์พบว่า มี
26

อุปลักษณ์ คือ การเปรี ยบเทียบด้ วยการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็ นอีกสิ่งหนึ่ง โดยใช้ คํา
แสดงการเปรียบเทียบว่า “เป็ น” “คือ” หรืออาจไม่ใช้ คําแสดงการเปรี ยบแต่ผ้ อู ่านสามารถตีความ
จากบริบทได้ เรียกว่า อุปลักษณ์โดยนัย, ดูรายละเอียดจาก เรื่องเดียวกัน, 53.
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การใช้ คําอุปลักษณ์เปรียบเทียบเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สกึ ของนักแสดง ทังในฐานะที
้
่เป็ นตนเอง
และเป็ นตัวละครตามเรื่อง เช่น ใช้ เพื่อแนะนําตัวละครตามบท เพื่อเกี ้ยวพาราสี เพื่อตําหนิ และเพื่อ
ความขบขัน เป็ นต้ น ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่างที่ 1
ไชยเชษฐ์
: เรามีประเทศเป็ นบ้าน
เรามีทหารเป็ นรั้ว
ข้าศึกเหล็กเราก็ไม่กลัว
เฉพาะคนชัว่ ทัง้ หลาย
เป็ นจอมประมุขชอบผูกแต่มิตร
พระจึงไม่คิดฆ่าใคร
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: หนึ่งในดวงใจ)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
จากบทร้ อง พบการใช้ ภาพพจน์อปุ ลักษณ์ เปรียบว่าประเทศเป็ นบ้ านของตน และ
มีท หารเป็ นรัว้ คอยป้ องกัน นัน้ เป็ นการบอกให้ ผู้ช มทราบว่า ตัวละครไชยเชษฐ์ นัน้ แสดงเป็ น
เจ้ าเมือง และเป็ นเจ้ าเมืองที่ดีด้วย
ตัวอย่างที่ 2
สิงคา
โมซาน

: ไอ้ หน้ าตัวเมีย ใช้ ผ้ หู ญิงบดบังชีวิต นี่รึนกั สู้แห่งดอยกะเหรี่ยง?
: กูยอมรับ ว่าตอนนี ้กูส้ มู ึงไม่ได้ ถึงอย่างไร กูเป็ นหมาที่จนตรอก ยังไงกู
ต้ องเอาตัวรอดก่อน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: รั กซ่ อนแค้ น)

จากบทพูด พบการใช้ ภาพพจน์อปุ ลักษณ์ เพื่อเปรี ยบ และอธิบายสาเหตุว่า ที่โม
ซานต้ องหนีไปหลบข้ างหลังผู้หญิงนัน้ เป็ นเพราะตนไม่มีทางไป คือ จะหนี หรื อจะสู้ก็ไม่ได้ เหมือน
สุนขั ที่จนตรอก
3. นามนัย27
จากข้ อมูลพบการใช้ คํานามนัยเพื่อสื่อสารเฉพาะบทพูด จากการวิเคราะห์พบว่า
มีการใช้ คํานามนัยแทนตัวบุคคล และประเพณี หรือสิ่งอื่น ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

27

นามนัย คือ การใช้ คําหรือวลีซึ่งบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแสดง
แทนความหมายของสิ่งนันทั
้ งหมด,
้
ดูรายละเอียดจาก เรื่องเดียวกัน, 54.
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ตัวอย่างที่ 1
: ทุกคนฟั งทางนี ้ วันนี ้จะไม่มีการหลัง่ นํ ้าสังข์ แต่มนั จะเป็ นการหลัง่ เลือด
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)

อธิราช

จากบทพูด พบการใช้ ภาพพจน์นามนัย “หลัง่ นํ ้าสังข์” ซึ่งเป็ นพิธีการหนึ่งในการจัด
งานแต่งงานแทนการใช้ คําว่า “แต่งงาน” และใช้ “หลัง่ เลือด” ซึ่งเป็ นผลจากการต่อสู้ หรื อสู้รบแทน
การใช้ คําว่า “สู้รบ” หรือ “ต่อสู้”
ตัวอย่างที่ 2
จ๋ า
จ้ อย
จ๋ า
จ้ อย
จ๋ า
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: ตอนนี ้เต้ นไม่ปราณีใครนะจ๊ ะ แม่จ๋า
: พอ เฮ้ ย
: เฮ้ ย พอ
: เฮ้ ย พอ ไอ้ เขียว
: ระนาดมันไม่เห็นมึง
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รอยรั กรอยร้ าว)

จากบทพูด พบการใช้ ภาพพจน์นามนัย “ระนาด” หมายถึง เครื่องดนตรีเอกของวง
ดนตรี ปี่ พาทย์ แทนการเรี ยกตัวนัก ดนตรี ที่ ชื่อเขีย ว เพื่อเลี่ย งการใช้ คําซํ า้ และบางกรณี พบว่า
นักแสดงจะใช้ “ระนาด” แทนนักดนตรีวงปี่ พาทย์ทงวงด้
ั ้ วย
4. อติพจน์ 28
จากข้ อมูลพบการใช้ คําอติพจน์ เพื่อเน้ นยํ ้าความหมายตามอารมณ์ความรู้สกึ ของ
นักแสดง ทังในฐานะที
้
่เป็ นตนเอง และเป็ นตัวละครตามเรื่อง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
กาวินทร์

28

: ประกาศไปสวรรค์นรก
ผูช้ ายทัง้ โลกโปรดรู้
เจ้ากาวิ นทร์ หญิ งใจสู้
จะไม่ขอมีคู่เซ้าซี ้
เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: ธิดามหากาฬ)

อติพจน์ คือ การกล่าวเกินจริ ง เพื่อต้ องการยํา้ ความหมายให้ ผ้ ฟู ั งรู้สึกว่าหนักแน่น
จริงจัง ทังผู
้ ้ กล่าวและผู้ฟังก็เข้ าใจว่า มิใช่การกล่าวเท็จ, ดูรายละเอียดจาก เรื่องเดียวกัน, 54.
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จากบทร้ อง พบการใช้ ภาพพจน์อติพจน์ เพื่อเน้ นยํา้ เจตนาขององค์หญิ งกาวินทร์
ว่า จะไม่แต่งงานเด็ดขาด โดยใช้ การกล่าวเกินจริงว่า ประกาศไปถึงสวรรค์ และนรก
ตัวอย่างที่ 2
สุนทรี

: คําพูดแข็งกระด้ าง แม้ กระทั่งแม่ที่ยืนอยู่ ไม่ต้องเสียอกเสียใจไปหรอก
เจ้ าทั ้งหมดร้ องไห้ นํ ้าตาเป็ นสายเลือด เสด็จพ่อเจ้ าก็ไม่ฟืน้ คืนชีพมาได้ แม่
เตรียมไว้ แล้ ว เจ้ าสูญเสียพ่อไป ต้ องว้ าเหว่ แม่เลยเตรี ยมพ่อคนใหม่ไว้ ให้
จะแนะนําให้ ร้ ูจกั ทําการคารวะซะ พระยาไตรรงค์ ผ้ นู ี ้ เขาคือพ่อใหม่ของ
ลูกหรือผัวของแม่
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: ธิดามหากาฬ)
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จากบทพูด พบการใช้ ภาพพจน์อติพจน์ ของสุนทรีที่ต้องการปลอบประโลมลูกของ
ตนว่าไม่ต้องเสียใจมาก เพราะตนได้ เตรี ยมพ่อคนใหม่ไว้ ให้ แล้ ว ภาพพจน์อติพจน์ “ร้ องไห้ นํา้ ตา
เป็ นสายเลือด” ใช้ เพื่อเน้ นยํ ้าว่า เสียใจมากจริงๆ
5. บุคคลวัต29
จากข้ อมูลพบการใช้ บคุ คลวัต เพื่อแสดงตามบท หรือดําเนินเรื่อง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
เรื องรอง

: แม่โฉมยงอนงค์นาฏ
เป็ นนางกษัตริ ย์สาวสาว
ไม่เคยมีข่าวราคี
รักษาดีทกุ ด้าน
พระจันทร์ ตรงทรงกลด
ดูสวยสดไม่เศร้า
ก็เปรี ยบเหมือนสาวบริ สทุ ธิ ์
ยังไม่มีจุดจุ้นจ้าน
แสงจันทร์ สะท้อนตอนข้างแรม
ดวงจิ ตหญิ งแจ่มเพียงจันทร์
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากลงโรง: หนึ่งในดวงใจ)

จากบทร้ อง พบการใช้ ภาพพจน์บคุ คลวัต เพื่อแสดงให้ เห็นว่า องค์หญิงเรื องรองมี
ความงดงาม เหมือนกับเวลาที่พระจันทร์สดใส ไม่เศร้ าหมอง ทังที
้ ่พระจันทร์ไม่ใช่มนุษย์
29

บุคคลวัต คือ การสมมติให้ สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ แสดง หรื อกระทํากริ ยาอาการเหมือน
มนุษย์, ดูรายละเอียดจาก เรื่องเดียวกัน, 54.
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ตัวอย่างที่ 2
มารุ ต

: ตาแก่ร่อนเร่หาปลา
ล่องลอยนาวา
เห็นนํ ้ากับฟ้าเป็ นเพื่อน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)

จากบทร้ อง พบการใช้ ภาพพจน์บุคคลวัต เพื่อแสดงให้ เห็น ว่า มารุตมีนํา้ กับฟ้า
เป็ นเพื่อนร่วมทาง ทังที
้ ่จริงแล้ ว นํ ้ากับฟ้าไม่สามารถเป็ นเพื่อนใครได้ เพราะไม่ใช่มนุษย์
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6. คําถามเชิงวาทศิลป์30
จากข้ อมูลพบการใช้ คํ าถามเชิ งวาทศิลป์ ทัง้ ในบทร้ อง และบทพูด เพื่ อแสดง
อารมณ์ความรู้สกึ ของนักแสดง ทังในฐานะที
้
่เป็ นตนเอง และเป็ นตัวละครตามเรื่ อง พบว่ามักเป็ น
การใช้ เพื่อตําหนิ และต่อว่าโดยตรง ไม่ได้ ใช้ เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ชู ม หรือนักแสดงต้ องคิดวิเคราะห์ หรื อ
วิจารณ์ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
มเหสี

: นีห่ รื อทหารคนสนิ ท?
ไยเจ้าจึงคิ ดใจชัว่ ?
นิ สยั ช่างชัว่ เลวร้าย
ไฉนไม่เคยเกรงกลัว?
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก)

จากบทร้ อง พบการใช้ ภาพพจน์คําถามเชิงวาทศิลป์ ของมเหสีเพื่อแสดงเจตนาต่อ
ว่า ขุนรุ่ง ที่กล้ าคิดลอบปลงพระชนม์เจ้ าเมือง ว่าทําไมถึงกล้ าลงมือทํา ทังที
้ ่ไม่ต้องการคําตอบ
ตัวอย่างที่ 2
วัลลภ

30

: พระองค์ทําไมแหมใจเร็ ว เสียยิ่ งกว่าเปลวไฟลุก?
คงผิ ดเป้าหมายเพราะมันไม่สนุก
กระหม่อมกลัวความทุกข์ รุกไล่
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รั กซ่ อนแค้ น)

คําถามเชิงวาทศิลป์ คือ การตังคํ
้ าถามแต่มิได้ หวังคําตอบ หรื อเป็ นคําถามที่ผ้ ถู ามรู้
คําตอบดีอยู่แล้ ว, ดูรายละเอียดจาก เรื่องเดียวกัน, 55.
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จากบทร้ อง พบการใช้ ภาพพจน์คําถามเชิงวาทศิลป์ เพื่อแสดงเจตนาต่อว่า องค์
หญิ งพริ ง้ เพราที่มาพูดจาเกีย้ วพาราสีตน การใช้ คําถามเชิงวาทศิลป์เพื่ อต่อว่าในกรณี นีถ้ ือเป็ น
การรักษาหน้ าให้ องค์หญิงด้ วย
7. ปฎิทรรศน์ 31
จากข้ อมูล พบการใช้ ปฎิ ท รรศน์ ทัง้ ในบทร้ อง และบทพูด เพื่ อแสดงอารมณ์
ความรู้สกึ ของนักแสดงในฐานะที่เป็ นตัวละครตามเรื่องเป็ นส่วนใหญ่ ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่างที่ 1

สมิงเดโช

: องค์หญิงเป็ นอะไรล่ะ ดีใจจนนํ ้าไหลออกตาเลยรึเฮอะ?
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: หนึ่งในดวงใจ)

จากบทร้ อง พบการใช้ ภาพพจน์ ป ฎิ ท รรศน์ “ดี ใ จจนนํ า้ ไหลออกตา” เพื่ อ
เปรียบเทียบให้ เห็นว่า องค์หญิ งเรื องรองเสียใจมากที่ต้องเข้ าพิธีแต่งงานกับสมิงเดโช จนกระทั่ง
นํ ้าตาไหลออกมาเอง คํา “ดีใจ” ใช้ กบั อกการแสดงความสุข ส่วน “นํ ้าไหลออกตา” ใช้ กับผู้ที่เสียใจ
จนนํ ้าตาไหลออกมาเอง แม้ จะไม่ได้ ร้องไห้ การใช้ “ดีใจจนนํา้ ไหลออกตา” จึงเป็ นการสื่อให้ ผ้ ชู ม
ทราบว่า องค์หญิงเรืองรู้สกึ เศร้ าและเสียใจมาก
ตัวอย่างที่ 2
ขวัญ

: นํ้าตาผมตกตืน้ ตัน
หัวอกไอ้ขวัญเคว้งคว้าง
สมมุติเทพเพิ่ งผิ ดหนทาง
พรากรักมาห่างเรื อนหอ
เขาขอรักขอเลือด
จะตามเฉือดเชือดพิ ชิต
กันแบบชีวิตแลกชีวิต
โดยทีไ่ ม่คิดร้องขอ
จะขอถอดแหวนเพือ่ ปฏิ วตั ิ
องค์จอมกษัตริ ย์ชีกอ
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากกล่าว: รอยรั กรอยร้ าว)

จากบทร้ อง พบการใช้ ภาพพจน์ปฎิทรรศน์ เพื่อเปรี ยบเทีย บให้ เห็นว่าขวัญรู้สึก
เสียใจมากที่องค์กฤษฎาขอให้ ตนยกเจ้ าสาวคือ พิมใจ ให้ แล้ วก็เข้ าพิธีแต่งงานกับพิมใจแทนตน
31

ปฎิทรรศน์ คือ การใช้ ถ้อยคําหรือข้ อความที่มีความหมายตรงกันข้ ามกันหรื อขัดแย้ ง
กันมากล่าวเปรียบเทียบเพื่อให้ เกิดความหมายชัดเจน, ดูรายละเอียดจาก เรื่องเดียวกัน, 55.
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แม้ จะมอบแหวน และตําแหน่งลูกบุญธรรมให้ ก็ไม่สามารถชดเชยได้ คํา “นํา้ ตาตก” ใช้ กับอารมณ์
เศร้ าเสียใจ ส่วน “ตื ้นตัน” ใช้ กบั อารมณ์สขุ ใจ หรือปลาบปลื ้ม เมื่อนํามาใช้ ค่กู ันจึงเป็ นภาพพจน์ที่
แสดงให้ เห็นว่า ขวัญเศร้ า และเสียใจมาก
8. การกล่ าวอ้ างถึง32
จากข้ อมูลพบการใช้ การกล่าวอ้ างถึงทัง้ ในบทร้ อง และบทพูด เพื่อแสดงอารมณ์
ความรู้สกึ ของนักแสดงทังในฐานะที
้
่เป็ นตนเอง และเป็ นตัวละครตามเรื่อง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
ลูกตัม้
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: เอย หนุมานชาญสมร
กระบี ่วานรพักผ่อนกายา
ผมเป็ นลิ งรามอิ นทรา
ผมเป็ นลิ งรามอิ นทรา
แอบเทีย่ วกระหรี ่พทั ยา
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากตลก: รอยรั กรอยร้ าว)

จากบทร้ อง พบการใช้ ภาพพจน์การกล่าวอ้ างถึงหนุมาน ตัวละครในวรรณคดีเรื่อง
รามเกียรติ ์ เพื่อให้ ผ้ ชู มขบขับ เนื่องจากนักแสดงตัวตลกร้ องเพลงประกอบท่าเต้ นของลิง
ตัวอย่างที่ 2
ภุชงค์

: อี เหี ่ยวหน้าใสใจเสือ
มึงมาคิ ดเชือ้ ชัว่ ช้า
เพลิ งตัณหาห้าวหาญ
ทําเหมือนหญิ งโรโมรา
มีจิตมีสขุ ปลุกเสก
เมียมาปลุกเซ็กส์ซมซาน
(เหตุการณ์สอื่ สารฉากทะเลาะ: ธิดามหากาฬ)

จากบทร้ อง พบการใช้ ภาพพจน์ ก ารกล่าวอ้ า งถึง นางโมรา ตัวละครในเรื่ อ ง
จันทโครพ โดยมีเจตนาเพื่อให้ เปรียบเทียบและต่อว่า ที่สนุ ทรี มเหสีของตนเป็ นหญิ งหลายใจ เห็น
ชายชู้ดีกว่าสามี จึงลอบวางยาพิษสังหารตน เหมือนนางโมราที่สง่ ดาบให้ โจรป่ าสังหารจันทโครพ

32

การกล่าวอ้ างถึ ง หรื อ การกล่าวเท้ าความ คือ การกล่า วอ้ างถึงบุค คล สถานที่
เหตุการณ์ในวรรณคดีเรื่องอื่นๆ หรือการกล่าวอ้ างข้ อความตอนหนึ่งตอนใดจากวรรณคดีเรื่ องนัน้ ๆ
ทังโดยตรง
้
และดัดแปลงมา, ดูรายละเอียดจาก เรื่องเดียวกัน, 56.
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จากการศึกษาลักษณะภาษาที่ใช้ สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก พบว่า ผู้
ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกจะสื่อสารกับผู้ชมในฐานะที่เป็ นตนเอง คือเป็ นนักแสดง สลับไปมากับ
การสื่อสารกับผู้ชมในฐานะที่เป็ นตัวละครตามเรื่ อง โดยใช้ วจั นภาษา คือ บทร้ อง และบทพูด กับ
อวัจนภาษา คือ ท่ารํ า และสีหน้ า-ท่าทาง เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสาร ทัง้ แบบการพูดสื่อสารกับ
ผู้ชมโดยตรง และการสื่อสารผ่านการแสดง
เมื่อพิจารณาการใช้ วจั นภาษา และอวัจนภาษาเพื่อสื่อสารในการแสดงลิเกพบว่า ผู้
ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้ การสื่อสารแบบวัจนภาษา คือ บทร้ อง และบทพูดในการดําเนินเรื่อง
และใช้ การสื่อสารแบบอวัจนภาษา คือ สีหน้ า-ท่าทาง และท่ารํ า เป็ นการสื่อสารประกอบเพื่อให้
การแสดงมีความสมบูรณ์ สวยงาม และสื่อความหมายได้ เข้ าใจมากขึ ้น เหตุการณ์ สื่อสารในการ
แสดงลิเกส่วนใหญ่ จึงเป็ นการสื่อสารที่ใช้ ทัง้ รูปแบบวัจนภาษา และอวัจนภาษาที่สอดคล้ องกัน
ยกเว้ นเหตุการณ์สื่อสารฉากตลกที่นกั แสดงเจตนาใช้ รูปแบบการสื่อสารที่ไม่สอดคล้ อง เพื่อให้ ผ้ ชู ม
ขบขัน จึงสรุปได้ วา่ ในสถานการณ์สอื่ สารการแสดงลิเก มีเหตุการณ์สื่อสารการแสดงส่วนหนึ่ง ซึ่ง
เป็ นเหตุการณ์สื่อสารส่วนใหญ่ ได้ แก่ เหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง ฉากกล่าว ฉากรบ ฉากทะเลาะ
และฉากเกีย้ วใช้ รูปแบบการสื่อสารที่ใช้ วจั นภาษาสอดคล้ องกับอวัจนภาษา และอีกส่วนหนึ่งที่
ใช้ วจั นภาษาไม่สอดคล้ องกับอวัจนภาษา คือ เหตุการณ์สื่อสารฉากตลก
ส่วนด้ านลักษณะการใช้ ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกพบว่า ผู้
ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกจะใช้ วจั นภาษาทัง้ บทร้ อง และบทพูดตามอารมณ์ความรู้สึกของตัว
ละครที่ตนแสดง ดังนัน้ ภาษาที่ จ ะนํามาใช้ ร้อง และพูด รวมถึง ลักษณะการใช้ คําแบบต่างๆ จึ ง
ขึ ้นอยู่กบั เนื ้อหาของเรื่องที่แสดง และบทบาทของตัวละครที่แสดงเป็ นสําคัญ
นอกจากการแสดงลิเกคณะทวีป -ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ จะมีลกั ษณะการใช้ ภาษาทัง้
ด้ านการใช้ เสียง ด้ านการใช้ คํา ด้ านการใช้ สํานวน และด้ านการใช้ ภาพพจน์ดงั ที่กล่าวไปข้ างต้ น
แล้ วยังพบว่า มีลกั ษณะการใช้ ภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์สําคัญคือ การพูดสลับบทบาทไปมาของ
นักแสดง ซึ่งถือเป็ นเสน่ห์ของการแสดงลิเกอย่างหนึ่งด้ วย การพูดสลับบทบาทนีส้ ามารถสังเกตได้
จากการใช้ คําต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ คําบุรุษสรรพนามแทนตัว แม้ จะพบการใช้ คําภาษาอังกฤษ
คําสองแง่สองง่าม คําหยาบคาย คําสแลง หรือเพลงสมัยใหม่ในการสื่อสารในการแสดงลิเก แต่เมื่อ
พิจารณาภาษาที่ผ้ รู ่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกใช้ ทงบทร้
ั ้ อง และบทพูดแล้ วพบว่า ยังคงเป็ นสื่อสาร
ที่มีความงามทางวรรณศิลป์ เนื่องจากพบการใช้ บทร้ องกลอนลิเกที่มีฉันทลักษณ์ พบการใช้ คํา
ซ้ อน การใช้ สํานวน และการใช้ ภาพพจน์ แทรกอยู่ทุก เหตุก ารณ์ ก ารแสดงทุก ฉาก ตลอดทัง้
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี ้มุง่ วิเคราะห์สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
โดยศึกษาโครงสร้ างสถานการณ์สื่อสารในการแสดงลิเก รูปแบบ และองค์ประกอบของเหตุการณ์
สื่อสารต่างๆ ในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเก และการใช้ ภาษาในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ใน
การแสดงลิ เ ก สมมุติ ฐ านในการศึก ษาครั ง้ นี ค้ ื อ 1.การแสดงลิ เ กเป็ นสถานการณ์ สื่ อ สารที่
ประกอบด้ วยเหตุการณ์สื่อสารหลายเหตุการณ์ ซึ่งมีการเรียงลําดับที่เป็ นระบบ 2.เหตุการณ์สื่อสาร
แต่ล ะเหตุก ารณ์ ป ระกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 10 ประการ ได้ แ ก่ ชนิ ด ของเหตุก ารณ์ หัว ข้ อ
วัตถุประสงค์ กาลเทศะ ผู้ร่วมเหตุการณ์ รูปแบบการสื่อสาร เนื ้อหาการสื่อสาร การลําดับวัจนกรรม
กฎการปฏิสมั พันธ์ และบรรทัดฐานของการตีความ และ 3.รูปแบบการสื่อสารในเหตุการณ์สื่อสาร
การแสดงใช้ วจั นภาษา และอวัจนภาษาที่สอดคล้ องกัน
ผู้วิจัย เก็บ ข้ อมูล การแสดงลิเ กของลิเ กคณะทวีป -ชัย ณรงค์ วงศ์เ ทวัญ จากข้ อมูล
ภาคสนาม จํานวน 5 ครัง้ ดังนี ้ ครัง้ ที่ 1 เรื่ อง ธิดามหากาฬ เก็บข้ อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2552 ณ วัดบางแขม ตําบลบางแขม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ครัง้ ที่ 2 เรื่อง รอยรักรอย
ร้ าว เก็บข้ อมูลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ วัดบึงทองหลาง แขวงวังทองหลาง เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 3 เรื่ อง บ่ วงร้ ายพ่ ายรั ก เก็บข้ อมูลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
2552 ณ วัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 4 เรื่ อง
รั ก ซ่ อนแค้ น เก็บข้ อมูลเมื่อวัน ที่ 19 ธัน วาคม พ.ศ. 2552 ณ วัดช่องแสมสาร ตําบลแสมสาร
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และครัง้ ที่ 5 เรื่อง หนึ่งในดวงใจ เก็บข้ อมูลเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2552 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผู้วิจยั นําข้ อมูลทังหมดมาวิ
้
เคราะห์เพื่อหาโครงสร้ าง และองค์ประกอบของสถานการณ์
สื่อสารการแสดงลิเก โดยใช้ เกณฑ์ด้านวัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ คํากล่าวประกาศ เนือ้ หาของ
เหตุการณ์ และผู้ร่วมเหตุการณ์ในการจําแนกเหตุการณ์สื่อสารแต่ละเหตุการณ์ออกจากกัน
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5.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
สรุปเป็ นประเด็นได้ ดงั นี ้
5.1.1 สถานการณ์ ส่ ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์ เทวัญ
จากการวิเ คราะห์ รูปแบบการจัดงานแสดงของลิเ กคณะทวีป -ชัย ณรงค์ วงศ์เ ทวัญ
พบว่า การจัดงานแสดงลิเกที่มีการแสดงลิเกเพียงการแสดงเดียวไม่เป็ นที่นิยมเหมือนในอดีต คณะ
ลิเ กจึงได้ ป รับ รู ปแบบการจัดงานแสดงของคณะใหม่ โดยเพิ่ มให้ มีก ารแสดงคอนเสิ ร์ต และ
การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติทรงเครื่ องประยุกต์เ พื่อให้ การจัดงานแสดงของคณะลิเ ก
น่าสนใจ และมีความหลากหลายมากขึ ้น งานแสดงลิเกของคณะทวีป -ชัย ณรงค์ วงศ์เทวัญ ใน
ปั จจุบันจึงไม่ได้ มีแต่การแสดงลิเกเท่านัน้ และเนื่องจากสุธิราช วงศ์เทวัญ และวิรดา วงศ์เทวัญ
พระเอก-นางเอกนําประจําคณะคูป่ ั จจุบนั เป็ นนักร้ องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียง เมื่อมีการว่าจ้ างให้ คณะลิเก
จัดงานแสดง จึงนิยมให้ จดั การแสดงคอนเสิร์ตด้ วยเสมอ โดยเรี ยกงานแสดงในรูปแบบนีว้ ่า “งาน
แสดงลิเกคอนเสิร์ต” เมื่อวิเคราะห์รูปแบบการจัดงานแสดงของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
พบว่า ไม่ว่าคณะลิเกจะจัดงานแสดงรูปแบบใดก็ตาม การแสดงลิเ กจะเป็ นการแสดงในลําดับ
สุดท้ ายเสมอ
เมื่อพิจารณาการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญในฐานะที่เป็ น “สถานการณ์
สื่อสาร” สถานการณ์หนึ่งพบว่า สถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
ประกอบด้ วยเหตุก ารณ์ สื่อสาร 9 เหตุการณ์ เ รี ย งลําดับ เป็ นขัน้ ตอน ได้ แก่ เหตุการณ์สื่อสาร
การโหมโรงลิเก เหตุการณ์สื่อสารการออกแขก เหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง เหตุการณ์สื่อสารฉาก
กล่าว เหตุการณ์สื่อสารฉากรบ เหตุการณ์สื่อสารฉากทะเลาะ เหตุการณ์สื่อฉากเกีย้ ว เหตุการณ์
สื่อสารตลก และเหตุการณ์สื่อสารฉากลาโรง
เหตุการณ์สื่อสารที่พบทัง้ 9 เหตุการณ์ สามารถรวบเป็ นเหตุการณ์ สื่อสารหลักได้ 3
เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์สื่อสารเริ่ มการแสดง เหตุการณ์สื่อสารการแสดง และเหตุการณ์สื่อสาร
ปิ ดการแสดง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ที่ ว่า การแสดงลิ เ กเป็ นสถานการณ์ สื่ อ สารที่
ประกอบด้ วยเหตุการณ์สื่อสารหลายเหตุการณ์ ซึ่งมีการเรียงลําดับที่เป็ นระบบ
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5.1.2 เหตุการณ์ ส่ ือสารในสถานการณ์ ส่ ือสารการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์
วงศ์ เทวัญ
จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบของเหตุก ารณ์สื่อสารที่ปรากฏในสถานการณ์สื่อสาร
การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ผู้วิจยั พบว่า ในทุกเหตุการณ์สื่อสาร มีองค์ประกอบ
ของเหตุการณ์สื่อสารครบทัง้ 10 ประการ ชนิดของเหตุการณ์ หัวข้ อ วัตถุประสงค์ กาลเทศะ ผู้ร่วม
เหตุการณ์ รูป แบบการสื่อสาร เนือ้ หาการสื่อสาร การลําดับวัจนกรรม กฎการปฏิสัมพัน ธ์ และ
บรรทัดฐานของการตีความ
เมื่อพิ จ ารณาองค์ประกอบของเหตุก ารณ์ สื่อสารทัง้ 10 ประการทีละองค์ประกอบ
พบว่า องค์ประกอบที่อยู่ในเหตุการณ์สื่อสารแต่ละเหตุการณ์นนั ้ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
คือ 1.องค์ประกอบที่ มีลกั ษณะคงที่ทุกเหตุก ารณ์สื่อสาร พบ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ กาลเทศะ
ผู้ร่วมเหตุการณ์ กฎการปฏิสมั พันธ์ และบรรทัดฐานการตีความ 2.องค์ประกอบที่มีลกั ษณะร่วมกัน
เฉพาะบางเหตุการณ์สื่อสาร พบ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ชนิดของเหตุการณ์ และรูปแบบการสื่อสาร
และ 3.องค์ประกอบที่ ต่างกันไปตามแต่ละเหตุการณ์ สื่อสาร ได้ แก่ หัวข้ อ วัตถุป ระสงค์ เนือ้ หา
การสื่อสาร และลําดับวัจนกรรม ผลการศึกษาพบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 2 ที่ว่า เหตุการณ์
สื่อสารแต่ละเหตุการณ์ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 10 ประการ ได้ แก่ ชนิดของเหตุการณ์ หัวข้ อ
วัตถุประสงค์ กาลเทศะ ผู้ร่วมเหตุการณ์ รูปแบบการสื่อสาร เนื ้อหาการสื่อสาร การลําดับวัจนกรรม
กฎการปฏิสมั พันธ์ และบรรทัดฐานของการตีความ
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5.1.3 ลักษณะภาษาที่ใช้ ส่ ือสารในการแสดงลิเก
จากการวิเคราะห์การใช้ ภาษาในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ในการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัย
ณรงค์ วงศ์เทวัญ พบว่า การแสดงลิเกของคณะทวีป -ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญมีวิธีในการสื่อสารกับ
ผู้ชม 2 รูปแบบ คือ 1.การสื่อสารโดยการพูดกับผู้ชมโดยตรง และ 2 การสื่อสารโดยผ่านการแสดง
โดยมีเครื่องมือที่ใช้ สื่อสาร 2 ประเภท คือ วัจนภาษา และอวัจนภาษา วัจนภาษา หมายถึง ภาษาที่
ใช้ ถ้อยคําในการสื่อสารการแสดง โดยวัจนภาษาที่พบได้ แก่ บทร้ อง และบทพูด ส่วนอวัจนภาษา
หมายถึง ภาษาที่ไม่ใช้ ถ้อยคําในการสื่อสารการแสดง โดยอวัจนภาษาที่พบได้ แก่ ท่ารํา และสีหน้ า
-ท่าทาง
เมื่อพิ จ ารณาความสอดคล้ องของรู ปแบบการสื่อสาร และเครื่ องมือที่ ใ ช้ สื่อสารใน
เหตุก ารณ์ สื่อ สารการแสดงพบว่า การสื่อสารในเหตุก ารณ์ สื่ อสารการแสดงส่ว นใหญ่ ได้ แ ก่
เหตุการณ์สื่อสารฉากลงโรง เหตุการณ์สื่อสารฉากกล่าว เหตุการณ์สื่อสารฉากทะเลาะ เหตุการณ์
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สื่อสารฉากรบ และเหตุการณ์สื่อสารฉากเกี ้ยวนัน้ มีการใช้ วจั นภาษา และอวัจนภาษาที่สอดคล้ อง
กัน เป็ นส่วนใหญ่ ได้ แก่ การใช้ ท่ารํ า และการแสดงออกทางสีห น้ า แววตา และท่าทางแสดง
ประกอบการแสดงอารมณ์ความรู้สกึ ของตัวละครตามบทของเรื่อง แต่ในเหตุการณ์สื่อสารฉากตลก
พบว่า ผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกมีวิธี การสื่อสารการแสดงที่ แตกต่างไป กล่าวคือ นักแสดง
มักจะแสดงกิริยาท่าทางต่างๆ ที่เป็ นอวัจนภาษา ทังท่
้ ารํา สีหน้ า แววตา และท่าทาง ในทางตรงกัน
ข้ าม หรือขัดแย้ งกับวัจนภาษาที่ร้อง หรือพูดเสมอ ทังนี
้ ้เพราะมีเจตนาที่จะให้ ผ้ ชู มที่มาชมการแสดง
รู้สึกสนุก และขบขันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ในการแสดงเป็ นสําคัญ เช่น พูดกับผู้ชมว่าจะเดินไป
ทางซ้ าย แต่กลับเลี ้ยวขวา บอกรักนักแสดงตัวตลกที่แสดงคูก่ นั ด้ วยการใช้ เท้ าถีบ หรื อแสดงความ
เคารพตัวละครที่รับบทเป็ นเจ้ าเมืองด้ วยการถวายบังคมแต่ใช้ คําพูดประชดเสียดสี เป็ นต้ น
ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่า รูปแบบการสื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงลิเกส่วนใหญ่ มี
การใช้ วจั นภาษาสื่อสารสอดคล้ องกับอวัจนภาษา และมีบางส่วนที่ไม่สอดคล้ อง คือ เหตุการณ์
สื่อสารฉากตลก ในกรณีนี ้ผู้วิจยั ถือว่า การสื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลิเกใช้ วจั นภาษา
และอวัจนภาษาสอดคล้ องกัน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 3 เนื่องจากมีเพียงเหตุการณ์สื่อสาร
ฉากตลกที่เจตนาใช้ รูปแบบการสื่อสารที่ ใช้ วจั นภาษา และอวัจภาษาไม่สอดคล้ องกันเหตุการณ์
เดียวเท่านัน้
ส่วนด้ านลักษณะการใช้ ภาษาพบว่า ผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกมีการใช้ บทร้ อง และ
บทพูดที่มีความงามทางด้ านวรรณศิลป์ในการดําเนินเรื่อง และเพื่อใช้ สื่อสารกับผู้ชม เนื่องจากพบ
การใช้ คําราชาศัพท์ คําเรี ย กแทนบุคคล(บุรุษสรรพนาม) คําฉายานาม คําซ้ อน สํานวน และ
ภาพพจน์ในการสื่อสารทุกเหตุการณ์ ส่วนการใช้ คําภาษาอังกฤษ คําสองแง่สองง่าม คําหยาบคาย
และคําสแลง ส่วนหนึ่งเป็ นการใช้ สื่อสารตามบทของเรื่ อง หรื อเพื่อให้ ผ้ ชู มขบขัน และอีกส่วนหนึ่ง
โดยเฉพาะเรื่องการใช้ คําภาษาอังกฤษ และคําสแลงทําให้ เห็นความสามารถทางกวี หรื อปฏิภาณ
ในการใช้ ภาษาของผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเก ที่ปรับ รับ หรือสร้ างคําขึ ้นมาใช้ ใหม่ในการแสดง
ลิเก นอกจากจะมีคําที่สื่อความหมายมากขึ ้น ยังช่วยให้ แต่งบทร้ อง หรื อบทพูดในการดําเนินเรื่ อง
ได้ หลากหลายที่ยงั คงสื่อความหมายได้ ชดั เจน และถูกต้ องตามฉันทลักษณ์ด้วย
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5.2 อภิปรายผล
จากการศึก ษา สถานการณ์ สื่อสาร “การแสดงลิเกคณะทวีป -ชัยณรงค์ วงศ์เ ทวัญ ”
ผู้วิจยั พบประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี ้
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5.2.1 สาเหตุที่คณะลิเกต้ องปรับรูปแบบการจัดงานแสดงของคณะ โดยเพิ่มการแสดง
ประเภทอื่นๆ เข้ ามาในการแสดงลิเกก็เพื่อให้ อยู่รอดได้ ในสังคมปั จจุบัน เมื่อคนในสังคมปั จจุบัน
นิยมเพลงลูกทุ่ง และเจ้ าภาพต้ องการให้ คณะลิเกจัดงานแสดงในรูปแบบอื่น คณะลิเกก็ต้องเพื่อให้
ยังคงได้ รับความนิ ยมจากผู้ชมต่อไป ทัง้ นี เ้ พราะลิเ กเป็ นธุรกิจ บัน เทิ ง (นาฏยพานิ ช ) ที่ รายได้
ทังหมด
้
และการอยู่รอดของคณะขึ ้นอยู่กับความนิยมของผู้ชมเป็ นสําคัญ การแสดงลิเกจึงต้ องมี
การปรับ และพัฒนารูปลักษณ์ของการแสดงไปตามสภาพแวดล้ อมและยุคสมัย ไม่หยุดนิ่ง1
จากผลการศึก ษารู ป แบบการงานแสดงลิเกของคณะทวีป -ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ จึง
พบว่า การจัดงานแสดงลิเ กเพี ยงอย่างเดีย วไม่เ ป็ นที่ นิ ยม คณะลิเ กจึงต้ องปรับ ให้ มีการแสดง
คอนเสิร์ต และงานแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติเพิ่มเข้ ามาเป็ นทางเลือกให้ ผ้ ชู มด้ วย จึงเป็ น
สาเหตุสําคัญ ที่ ใ นการศึกษาโครงสร้ างของสถานการณ์ สื่อสารการแสดงลิเ กครัง้ นี ไ้ ม่ปรากฏ
เหตุก ารณ์ สื่อสารการโหมโรงปี่ พาทย์ การไหว้ ครู และการรํ าถวายมือ เพราะเหตุก ารณ์ ต่างๆ
เหล่านันเป็
้ นการแสดงตามขนบสําหรับใช้ ในการแสดงเบิกโรง คือการแสดงที่ จะใช้ แสดงก่อนเริ่ ม
การแสดงชุด แรกของงานต่า งๆ เมื่อ การแสดงลิ เ กเป็ นการแสดงในลํ าดับ สุด ท้ าย จึ งไม่พ บ
เหตุการณ์สื่อสารเหล่านัน้ ต่างจากเหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงลิเก และเหตุการณ์สื่อสารการออก
แขกที่ไม่วา่ คณะลิเกจะจัดการแสดงเป็ นลําดับที่เท่าไหร่ หรือแสดงดึกมากแค่ไหนก็ยังต้ องบรรเลง
เพลงวา และร้ องเพลงออกแขก ทัง้ นีเ้ พราะการโหมโรงลิเก และการออกแขกเป็ นขนบสําคัญของ
การแสดงลิเกที่จะไม่ปฏิบตั ิไม่ได้
ส่วนสาเหตุที่พบเหตุการณ์สื่อสารฉากตลกแทรกอยู่ในเหตุการณ์สื่อสารการแสดงทุก
ฉากนัน้ เป็ นเพราะผู้ช ม และคนทั่วไปในสังคมชอบเรื่ องราวที่ สนุก สนาน ประกอบกับ ผู้ร่ว ม
เหตุการณ์ฝ่ายคณะลิเกส่วนใหญ่เป็ นเครือญาติ และแสดงลิเกร่วมกันมาเป็ นระยะนาน จึงสามารถ
ล้ อเล่น หรือพูดล้ อเลียนกันได้ ตลอดเวลา เพราะสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้ องกับ
อุป นิ สัย ของคนไทยที่ ช อบความสนุก สนาน จึง พบว่าบางครั ง้ ขณะที่ นัก แสดง แสดงอารมณ์
ความรู้สกึ เศร้ า เสียใจ หรือทะเลาะด่าทอกันตามบทอยู่นนั ้ ก็สามารถแทรกการแสดงตลกได้ โดยที่
ผู้ชมไม่ถือสา และยังชมการแสดงแบบรู้และเข้ าใจเรื่องราวได้ อย่างต่อเนื่องด้ วย
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5.2.2 ด้ านองค์ ป ระกอบของเหตุก ารณ์ สื่ อ สารพบว่ า ทุ ก เหตุก ารณ์ สื่ อ สารมี
องค์ประกอบครบทัง้ 10 ประการ องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารทังหมดมี
้
ความสัมพันธ์กัน จะ
ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปไม่ได้ แต่จากการสังเกตพบว่า องค์ประกอบที่คณะลิเกให้
1

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ , ลิเก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว, 2522), 173.

199
ความสําคัญ มากที่ สุดก็คือ องค์ประกอบด้ านผู้ร่วมเหตุก ารณ์ ทัง้ ฝ่ ายคณะลิเก และฝ่ ายผู้ช ม
สังเกตได้ จากคําพูด และการแสดงออกของนักแสดงที่มีต่อผู้ชม เพราะการแสดง หรื อการกระทํา
ทุกอย่างของคณะลิเกล้ วนทําไปเพื่อให้ ผ้ ชู มพอใจ เพื่อจะได้ ติดตามชมการแสดงอย่างต่อเนื่อง
ว่าจ้ างให้ จดั การแสดงในครัง้ ต่อไป หรือมอบรางวัลให้ เป็ นต้ น ส่วนในด้ านของผู้ร่วมเหตุการณ์ฝ่าย
คณะลิเกนันถื
้ อว่า เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญไม่แพ้ กนั เพราะการแสดงลิเกนัน้ เป็ นงานแสดงศิลปะ
ที่ ร วมศิ ลปะหลายแขนงเข้ า ไว้ ด้ วยกัน ทัง้ ด้ า นนาฏศิ ล ป์ วรรณศิ ลป์ คี ต ศิล ป์ ดุริ ย างคศิ ล ป์
มัณฑนศิลป์ และศิลปกรรม การแสดงลิเกแต่ละครัง้ แม้ จะใช้ เวลาในการแสดงไม่นาน แต่กว่าจะ
เชี่ยวชาญ และออกแสดงได้ ต้ องใช้ เวลาฝึ กฝนอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะนานหลายปี หรื อนับสิบปี
ดังนัน้ นัก แสดง หรื อผู้ร่วมเหตุก ารณ์ ฝ่ายคณะลิเ ก นอกจาจะต้ อ งเป็ นผู้ที่ มีความสามารถใน
ศิลปะการแสดงแขนงต่างๆ แล้ ว ยังต้ องมีใจรัก และมีความสร้ างสรรค์เพื่อปรับ ประยุกต์การแสดง
ของตนอยู่ตลอดเวลาด้ วย
การจัดการแสดงลิเกแต่ละครัง้ จึงขาดองค์ประกอบใดประกอบหนึ่งไปไม่ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ร่วมเหตุการณ์ทงสองฝ่
ั้
าย ทังฝ่้ ายคณะลิเกที่เป็ นผู้ถ่ายทอด และสืบสาน กับฝ่ ายผู้ชมที่
เป็ นผู้สนับสนุน และส่งเสริม การที่มีแม่ยก หรือแฟนคลับติดตามชมการแสดงอย่างสมํ่าเสมอ จึง
เป็ นเสมือนกระบวนการที่ช่วยสืบสานการแสดงลิเกให้ คงอยู่ตอ่ ไปทางหนึ่งด้ วย จากเหตุผลนี ้จึงพบ
การสื่อสารระกว่างนักแสดงและผู้ชม รวมถึงการสื่อสารแบบสลับบทบาทของนักแสดง ในฐานะที่
เป็ นตนเองกับเป็ นตัวละครเกิดขึ ้นตลอดเวลาทังสถานการณ์
้
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5.2.3 ด้ านภาษาที่ใช้ พบว่า คณะลิเกใช้ วจั นภาษาในการสื่อสารตลอดทัง้ สถานการณ์
เพราะการดําเนิน การแสดงของลิเกเน้ นไปที่ การเล่าเรื่ อง การพูดสนทนาโต้ ตอบกันทัง้ ระหว่าง
นักแสดงกับนักแสดง และนักแสดงกับผู้ชมทัง้ ในฐานะที่เป็ นตนเอง และในฐานะที่เป็ นตัวละคร
การดําเนินเรื่องจะเน้ นที่การบอกเล่าอารมณ์ความรู้สกึ นึกคิด และความเห็นส่วนตัวทัง้ ของตนเอง
และตัวละครสลับกันไปมาตลอด ทัง้ นี เ้ พราะการแสดงลิแตกต่างจากการแสดงอื่นๆ ทั่วไปตรงที่
นักแสดงจะต้ องเป็ นผู้เล่า หรื อถ่ายทอดเรื่ องราวตลอดทัง้ สถานการณ์ด้วยการพูด ร้ อง รํ า ด้ วย
ตนเองเท่านัน้ จึงพบการใช้ ภาษาในลักษณะที่เป็ นพรรณนาโวหารแสดงอารมณ์ ความรู้ สึกนึกคิด
ของตัวละคร และนักแสดงมากที่สดุ ไม่เหมือนการแสดงประเภทอื่นที่จะมีผ้ เู ล่าเรื่อง อธิบาย หรื อมี
ภาพประกอบให้ ชมไปพร้ อมกับชมการแสดง ส่วนอวัจนภาษาเป็ นการสื่อสารที่ใช้ เพื่อเสริ มให้ การ
แสดงมีความสมบูรณ์ และดูออ่ นช้ อย สวยงาม ซึ่งวัจนภาษา และอวัจนภาษาที่ลิเกใช้ สื่อสารกับ
ผู้ชมนัน้ ไม่จําเป็ นจะต้ องใช้ ให้ ถกู ต้ องตามแบบแผน หรือขนบธรรมเนียมในสังคมไทย เพราะผู้ร่วม
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เหตุการณ์สื่อสารทุกคนเข้ าใจตรงกันว่า การสื่อสารทัง้ หมดที่เกิดขึ ้นบนเวทีการแสดงลิเกนัน้ เป็ น
การแสดงที่นกั แสดงเจตนาแสดง ทัง้ การพูดคําราชาศัพท์ผิด การใช้ คําแทนตัวหลายระดับในบท
พูดเดียวกัน หรือการใช้ คําหยาบคาย เป็ นต้ น
5.2.4 จากการศึก ษาพบว่า แม้ คณะลิเ กจะมีก ารปรับตัวเพื่ อให้ สามารถดํารงอยู่ได้
ภายใต้ กระแสความเป็ นสากล คือมีการปรับรูปแบบการแสดงให้ มีการแสดงคอนเสิร์ต หรื อการ
แสดงประกอบการเทศมหาชาติ ก่อนการแสดงลิเ ก หรื อ ปรับ ในด้ านการแสดง เช่น ปรับ การ
แสดงออกแขก เป็ นการออกแขกแบบร้ องหลังโรง การใช้ เพลงร่วมสมัยประกอบการดําเนินเรื่ อง
หรือใช้ คําภาษาอังกฤษ คําสแลง เป็ นต้ น แต่จากการสังเกตพบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่ที่มาชมการแสดง
ลิเ กก็ยังต้ องการที่ จะฟั ง การร้ องกลอนลิเ ก ได้ ช มการเจรจาโต้ ตอบกัน ไปมาของนักแสดง หรื อ
นัก แสดงกับ ผู้ช ม ต้ อ งการชมการแต่ง ตัว แต่ง หน้ าด้ ว ยเสื อ้ ผ้ า ชุดลิ เ กที่ ส วยงาม ซึ่ ง ถื อ เป็ น
เอกลักษณ์สําคัญของการแสดงลิเก จึงสรุปได้ วา่ แม้ การแสดงพื ้นบ้ านอย่างการแสดงลิเกที่จะต้ อง
ปรับตัวให้ เข้ ากับยุคสมัย และความนิยมของประชาชนอยู่ตลอดเวลานัน้ ต้ องทําหน้ าที่สําคัญใน
การสืบสานศิลปะ และขนบของการแสดงที่ดีงามให้ คงอยู่ตอ่ ไปด้ วย จึงจะเป็ นที่นิยมของผู้ชม และ
สามารถดํารงตนอยู่ได้ ภายใต้ กระแสความเป็ นสากล จึงพบว่า แม้ ลิเกคณะนีจ้ ะมีการปรับรูปแบบ
และวิธีการแสดงให้ มีทงั ้ การร้ องเพลงลูกทุ่ง หรื อเพลงสมัยใหม่ มีการเต้ น หรื อมีมกุ ตลกที่พูดถึง
เรื่องราวแบบต่างๆ แต่ก็ยังคงอนุรักษ์ การแสดงเรื่ องราวแบบจักรๆ วงศ์ๆ ซึ่งใช้ สืบทอดต่อกันมา
เป็ นระยะเวลาหลายสิบปี เอาไว้ ไม่แสดงเรื่องราวแบบสังคมสมัยใหม่ จนกลายเป็ นเอกลักษณ์และ
เสน่ห์ประจําคณะ ของลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ ส่งผลให้ ยงั คงประกอบการแสดงลิเกเป็ น
อาชีพหลัก และมีผ้ ชู มส่วนหนึ่งให้ ความสนับสนุนคอยติดตามชมการแสดงอย่างสมํ่าเสมอ และ
ได้ รับฉายาประจําคณะว่า ลูกทุ่ง มาตรฐานลิเกไทย สไตล์คอนเสิร์ต ด้ วย
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
วิทยานิพนธ์นี ้เป็ นการศึกษาการแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญในฐานะที่เป็ น
สถานการณ์สื่อสารตามแนวชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารเท่านัน้ ผู้วิจัยเห็นว่า ยังมีประเด็นที่
น่าสนใจ ควรจะศึกษาต่อ ดังนี ้
6.3.1 ควรศึกษาการแสดงลิเกของลิเกคณะอื่น หรือการแสดงลิเกถิ่นอื่นที่ไม่ใช่ถิ่นกลาง
เช่น ลิเกกลองยาว ลิเกพายัพ หรื อลิเกเขมร ตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร ทัง้ นีเ้ พื่อ
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เปรี ย บเที ยบและหาข้ อสรุ ป ว่า การแสดงลิเ กของคณะนัน้ ๆ หรื อถิ่ น อื่น ๆ มี รูปแบบ โครงสร้ าง
องค์ประกอบ ตลอดจนวิธีสื่อสารกับผู้ชมอย่างไร
6.3.2 จากการศึกษาวิธีการสื่อสารของนักแสดง ผู้วิจัยเห็นว่า นักแสดงที่รับบทเป็ นตัว
ตลก หรือตัวตามเป็ นผู้ที่มีบทบาทในการดําเนินเรื่องมากที่สดุ โดยเฉพาะตัวตลกที่เป็ นตัวตามของ
ฝ่ ายพระเอก ดังนันจึ
้ งควรศึกษาเกี่ยวกับบทบาท หน้ าที่ ตลอดจนวิธีการสื่อสาร หรื อการเล่าเรื่ อง
ตลกในการแสดงลิเกของนักแสดงที่รับบทเป็ นตัวตลก ว่ามีลกั ษณะที่เหมือน หรื อแตกต่างจากตัว
ตลกทัว่ ไป หรือไม่ อย่างไร
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6.3.3 ในการแสดงลิ
ส เก ก่อนที่นักแสดงจะออกมาแสดงหน้

ประกาศแนะนํานักแสดงพร้ อมทังบอกฉายา
้
หรือสมญาของนักแสดงคนนันๆ
้ ไว้ ด้วย บางนักแสดง
บางคนก็มีฉายามากกว่าหนึ่ง ดังนัน้ ควรศึกษา การตังชื
้ ่อที่ใช้ ในการแสดงลิเกของนักแสดงลิเ ก
เพื่อศึกษาลักษณะ กลวิธี ความหมาย หรือการเลือกใช้ ชื่อดังกล่าว
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เรื่องย่ อจากบันทึกการแสดงลิเกครัง้ ที่ 1
ชื่อเรื่อง
: ธิดามหากาฬ/ เจ้ าธิดามหากาฬ
บทละครโดย : ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
โอกาสงาน
: งานทําบุญครบ 100 วัน และงานทอดผ้ าป่ า
สถานที่
: วัดบางแขม ตําบลบางแขม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วัน/เวลาแสดง : 1 พฤศจิกายน 2552 ตังแต่
้ เวลา 22.40 ถึง 01.14 น.
ไตรรงค์อยากเป็ นเจ้ าเมือง จึงวางแผนแอบไปเป็ นชู้กับสุนทรี ชายาของภุชงค์เจ้ าเมือง
คนปั จจุบนั เมื่อถูกศรี นวลภรรยาตนจับได้ จึงปรึกษากับก้ องหล้ าน้ องชาย และตัดสินใจที่จะฆ่า
ภุชงค์ โดยให้ สนุ ทรีแอบใส่ยาพิษลงไปในยาของภุชงค์ เมื่อภุชงค์ตาย สุนทรี ก็แต่งตังให้
้ ไตรรงค์เป็ น
เจ้ าเมืองคนใหม่ เมื่อลูกๆ ของภุชงค์ คือ รัตนา ศรี ประภา มะลิวลั ย์ และฉัตรมณีร้ ู ความจริ งก็ไม่
ยอมรับไตรรงค์ และหนีไปหากาวินทร์ พี่สาวที่ไปเรี ยนวิช าการต่อสู้ในป่ า ส่วนไตรรงค์เมื่อได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นเจ้ าเมืองก็รีบกลับบ้ านเพื่อบอกข่าวดีกบั ศรีนวล สุนทรีตามมาเจอจึงมีเรื่องตบตีกนั
ฝ่ ายองค์หญิ งกาวินทร์ เมื่อสําเร็จวิชาการต่อสู้ ก็ขอลาอาจารย์กลับบ้ านเมืองของตน
โดยมีเพื่อนที่เรียนด้ วยกันคือ ทิวา และไพรวัลย์ติดตามมาด้ วย ระหว่างทางได้ กาวินทร์พบกับน้ องๆ
ของตน เมื่อทราบเรื่องทังหมด
้
จึงรีบเดินทางกลับเมือง เมื่อมาถึงก็จับตัวไตรรงค์ ศรี นวล และก้ อง
หล้ ามาลงโทษ แล้ วสัง่ ให้ ทหารจับสุนทรี ไปขัง เมื่อจัดการทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้ วก็ขึ ้นครองราชย์
และออกประกาศห้ ามทุกคนในเมืองมีความรัก หรือแต่งงานอย่างเด็ดขาด
ต่อมามีองค์ชายจากต่างเมืองคือ ศิลา และเอกรัตน์หลงทางเข้ ามาในอุทยานท้ ายวัง จึง
ได้ พบรักกับรัตนา และศรีประภา กาวินทร์ร้ ูเข้ าจึงจับองค์ชายทังสองขั
้
งคุก คนรับใช้ ขององค์ชายจึง
รีบเดินทางกลับไปยังเมืองของตนเพื่อส่งข่าว เมื่อเจ้ าเมืองทราบว่าลูกชายทัง้ สองถูกจับก็สงั่ ให้ ลกู
ชายคนโตคือ รุ่งฤทธิ ์ ไปช่วยน้ อง
เมื่อรุ่งฤทธิ ์ เดินทางมาถึงวังของกาวินทร์ก็เผลอหลับไป และฝั นว่าได้ พบกับกาวินทร์ พอ
ตื่น มารู้ ว่าเป็ นเพี ย งฝั น ก็เ สีย ใจ เพราะตกหลุม รัก นางไปแล้ ว หลัง จากนัน้ จึงเข้ าไปช่วยเหลื อ
น้ องชาย และได้ ตอ่ สู้กบั กาวินทร์ จนเป็ นฝ่ ายชนะ ตอนแรกรุ่งฤทธิ ์ คิดจะฆ่ากาวินทร์ แต่พอดึงผ้ า
ปิ ดหน้ าแล้ วได้ เห็น หน้ าของกาวินทร์ ก็ร้ ูว่าเป็ นนางในฝั นของตน จึงเปลี่ยนใจ และร้ องเกีย้ วขอ
ความรักจากกาวินทร์แทน โฆษกประกาศจบเรื่อง
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เรื่องย่ อจากบันทึกการแสดงลิเกครัง้ ที่ 2
ชื่อเรื่อง
: รอยรักรอยร้ าว
บทละครโดย : ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
โอกาสงาน
: งานพระราชทานเพลิงศพ
สถานที่
: วัดบึงทองหลาง แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วัน/เวลาแสดง : 14 พฤศจิกายน 2552 ตังแต่
้ เวลา 22.08 ถึง 00.46 น.
เพชรศิลป์ และเพชรนิลไม่ต้องการให้ เสด็จพ่อต้ องส่งเครื่องราชบรรณนาการไปให้ องค์
กฤษฎาฟ้าลัน่ อีก เพราะองค์กฤษฎาฟ้าลัน่ เป็ นเจ้ าเมืองที่ โหดร้ าย จึงคิดกบฏแข็งเมือง แต่ก็ต่อสู้
ทัพของกฤษฎาฟ้าลัน่ ไม่ได้ เมื่อเป็ นฝ่ ายแพ้ ก็วางแผนกับมารดาคือ แม่จอมมารี ให้ น้องสาวตนคือ
ตะละแม่กณ
ั ทรีทําเสน่ห์ใส่องค์กฤษฎา เพื่อจะได้ รักษาบ้ านเมือง และชีวิตตนไว้ เมื่อองค์กฤษฎา
ฟ้าลัน่ ถูกเสน่ห์ก็ยอมทําตามคําขอของตะละแม่กณ
ั ทรีทกุ อย่าง รวมทังแต่
้ งตังให้
้ เป็ นมเหสีด้วย
ดาวเรือง น้ องสาวของสมิงใจราชย์ขนุ นางคนสนิทขององค์กฤษฎาฟ้าลัน่ หลงรักหัวหมู่
ขวัญเพื่อนสนิท พอรู้ว่าขวัญจะแต่งงานกับพิมพ์ ใจก็เสียใจมาก แต่ก็ตดั สินใจนําของขวัญไปให้
ขวัญที่บ้านเพื่อแสดงความยินดีด้วย แม้ ถึงเวลาต้ องไปเข้ าเฝ้าองค์กฤษฎาฟ้าลัน่ ตามหน้ าที่แม่ห้าม
นางหวงของตน ทังที
้ ่ร้ ูวา่ หากละเลยหน้ าที่ ไม่ไปเข้ าเฝ้าตามกําหนดจะมีโทษประหารชีวิตก็ตาม
ในวันแต่งงานของขวัญกับพิมพ์ใจ ขณะที่ องค์กฤษฎาฟ้าลัน่ ออกตรวจราชการพร้ อม
กับสมิงใจราชย์ บังเอิญได้ ยินเสียงดนตรี จึงแวะเข้ ามาดู เมื่อได้ เห็นหน้ าเจ้ าสาวคือ พิมพ์ใจ ก็นึกรัก
และเอ่ยปากขอตัวพิมพ์ ใจจากขวัญ แลกเปลี่ย นกับ การแต่งตังขวั
้ ญเป็ นลูก บุญธรรม และมอบ
แหวนของตนให้ ขวัญสวมไว้ พร้ อมกับสัง่ ห้ ามถอดแหวนออกอย่างเด็ดขาด เมื่อรดนํ ้าสังข์เรี ยบร้ อย
แล้ ว ก็พาพิมพ์ใจกลับวัง
สมิงใจราชย์คิดใช้ โอกาสนี ้แก้ แค้ นองค์กฤษฎาฟ้าลัน่ ที่สงั่ ให้ ตนประหารดาวเรือง จึงรี บ
นําข่าวเรื่องพิมพ์ใจไปบอกตะละแม่กณ
ั ทรี เมื่อตะละแม่กัณทรี ทราบเรื่ องก็มาหาพิมพ์ใจ และหา
เรื่องทะเลาะตบตีกัน องค์กฤษฎาฟ้าลัน่ รู้เรื่ องก็เข้ ามาห้ าม และต่อว่าตะละแม่กัณทรี จนต้ องหนี
กลับตําหนัก เมื่อแผนการครัง้ นี ้ไม่สําเร็จ สมิงใจราชย์จึงคิดจะเข้ าไปฆ่าองค์กฤษฎาฟ้าลัน่ ในห้ อง
บรรทมด้ วยตนเอง แต่มีคนเห็นเข้ าเสียก่อนจึงวิ่งหนีไป ระหว่างที่หนีได้ พบกับพิมพ์ใจ จึงโยนอาวุธ
ในมือให้ พิมพ์ใจถือแทน เมื่อองค์กฤษฎาฟ้าลัน่ เห็นอาวุธในมือพิมพ์ใจก็โกรธ และเสียใจมากเพราะ
คิดว่าพิมพ์ใจจะฆ่าตน จึงเอ่ยปากขอโทษขวัญ และร้ องกลอนลาผู้ชม
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เรื่องย่ อจากบันทึกการแสดงลิเกครัง้ ที่ 3
ชื่อเรื่อง
บทละครโดย
โอกาสงาน
สถานที่
วัน/เวลาแสดง

: บ่วงร้ ายพ่ายรัก
: ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
: งานพระราชทานเพลิงศพ และงานทําบุญทอดผ้ าป่ า
: วัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
: 15 พฤศจิกายน 2552 ตังแต่
้ เวลา 22.12 ถึง 01.02 น.

หาญณรงค์แอบหลงรักนวลจันทร์ ภรรยาของขุนรุ่ง จึงวางแผนกับน้ องชายอีกสองคนใส่ร้าย
ขุนรุ่ง จนขุนรุ่งต้ องอาญาแผ่นดิน ต้ องหลบหนีไปอยู่ในป่ า หาญณรงค์จึงรับนวลจันทร์ กับลูกชายอีก 2
คน คือเพชร และยอดไปอยูก่ บั ตน
เวลาผ่ า นไปยี่ สิ บปี เด็กทัง้ สองก็เ ติ บโตเป็ นผู้ ใ หญ่ ยอดเป็ นคนดี ขยัน ทํ า งาน ส่ ว นเพชร
กลายเป็ นคนขี ้เมา ติดเหล้ า และมีนิสยั เกเร เพราะตอนที่เกิดเรื่ องกับขุนรุ่งนันเพชรโตพอที
้
่จะรู้ ความแล้ ว
ว่าพ่อของตนถูกหาญณรงค์ใส่ร้าย และจําเรื่ องทังหมดได้
้
ส่วนยอดยังเด็กมาก หาญณรงค์กบั นวลจันทร์
จึงรักยอดมากกว่าเพชร ยอดมีคนรักชื่อดวงใจ ส่วนเพชรถึงจะเป็ นขี ้เมาแต่เพราะมีหน้ าตาหล่อเหลาจึงมี
หญิงสาวชื่อ แก้ วตามาบอกรัก แต่เขาก็ตอบปฏิเสธ เพราะรู้ วา่ ตนเป็ นคนไม่ดี
เรไร หลานสาวของหาญณรงค์แอบรักยอดแต่ไม่อยากให้ ลุงรู้ จึงได้ แต่เฝ้ารอโอกาส จนวัน
หนึง่ เมื่อรู้ วา่ ลุงไม่อยูบ่ ้ าน จึงมาสารภาพรักกับยอด เมื่อถูกปฏิเสธ จึงไล่ปลํ ้ายอด หาญณรงค์มาเห็นเข้ า
ก็โกรธมาก เพราะคิดว่ายอดปลํ ้าหลานตน จึงไล่ดา่ และไล่ทําร้ าย ยอดจึงร้ องขอให้ คนช่วย เพชรผ่านมา
ได้ ยินจึงเข้ ามาช่วยเหลือ และพลังมื
้ อทําร้ ายหาญณรงค์ จึงหนีมาหาแม่ แต่พอนวลจันทร์ และยอดรู้ เรื่ อง
กลับโกรธเพชรที่ทําร้ ายหาญณรงค์ และด่าทอเพชรว่าเป็ นคนเนรคุณ เพชรเสียใจมากจึงหนีออกจากบ้ าน
ระหว่างทางเพชรคิดจะเป็ นขโมยปล้ นชาวบ้ านกิน แต่ได้ เจอกับขุนรุ่ง พ่อแท้ ๆ เสียก่อน ขุนรุ่ง
จําเพชรได้ จึงคิดหาทางช่วยเหลือโดยพาไปอยูด่ ้ วย และอบรมสัง่ สอนให้ เป็ นคนดี โดยทีไ่ ม่บอกความจริ ง
กับเพชรว่าตนเป็ นใคร เมื่อเพชรกลับตัวกลับใจได้ จึงคิดที่จะกลับไปขอโทษ และบวชทดแทนคุณแม่ แม่
ยกโทษให้ เพชร แต่หาญณรงค์ยงั แค้ นอยูจ่ งึ ใส่ร้ายเพชรให้ ต้องอาญาแผ่นดินเหมือนขุนรุ่ง แก้ วตาให้ เพชร
จับตนเป็ นตัวประกัน เพชรจึงหนีไปได้ อีกครัง้ เพชรพาแก้ วตามาหาขุนรุ่ง เมื่อขุนรุ่งรู้ ว่าแก้ วตารักเพชรจึง
ให้ ทงสองแต่
ั้
งงานกัน
เพชรกับยอดได้ ให้ สญ
ั ญากันไว้ วา่ ยอดจะช่วยดูแลแม่ตามที่เพชรขอ ส่วนเพชรนันไม่
้ ว่าจะ
หนีไปอยู่ที่ใดก็จะต้ องหาทางกลับมาร่ วมงานบวชยอดให้ ได้ ต่อมาเมื่อเพชรรู้ ข่าวว่า ยอดจะบวช ก็รี บ
เดินทางมาร่วมงาน โดยที่ไม่ร้ ู วา่ หาญณรงค์จดั งานบวชของยอดขึ ้นเพื่อจะแก้ แค้ นตน เมื่อเพชรมาถึงงาน
ก็ถกู หาญณรงค์ทําร้ ายจนบาดเจ็บสาหัส ขุนรุ่ งกับแก้ วตาตามมาช่วย และได้ บอกความจริ งกับเพชรว่า
ตนคือ ขุนรุ่ง พ่อแท้ ๆ ของเพชร เพชรจึงสัง่ เสียและฝากให้ ขุนรุ่งช่วยดูแลลูกเมียตน โฆษกประกาศจบเรื่ อง
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เรื่องย่ อจากบันทึกการแสดงลิเกครัง้ ที่ 4
ชื่อเรื่อง
บทละครโดย
โอกาสงาน
สถานที่
วัน/เวลาแสดง

: รักซ่อนแค้ น
: ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
: งานพระราชทานเพลิงศพ และงานทําบุญทอดผ้ าป่ า
: วัดพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
: 19 ธันวาคม 2552 ตังแต่
้ เวลา 22.32 ถึง 00.07 น.

อุปราชมารุ ต และสิงคาได้ รับคําสัง่ จากเจ้ าเมืองคือ แสงทินกรให้ มาปราบซ่องโจรป่ าของโจร
สองพี่น้องคือ โมซาน และโมซิน เมื่อโมซานรู้ วา่ สู้ไม่ได้ ก็ผลักมะขิ่นภรรยาตนให้ รับดาบของมารุ ตแทนแล้ ว
หนีไปกับน้ องชาย มารุ ตเสียใจมากที่ทําร้ ายมะขิ่นจึงรี บหาทางช่วย แต่มะขิ่ นรู้ ว่าตนคงไม่รอด จึงขอร้ อง
มารุ ตรับปากว่าจะช่วยเลี ้ยงดูลูกชายของตนให้ ดีแทน เมื่อมะขิ่นสิ ้นใจมารุ ตก็นําเด็กไปให้ มาเรี ยมภรรยา
ของตนที่เพิ่งคลอดลูกเลี ้ยง และตังชื
้ ่อลูกของตนว่าเมืองเริ ง ส่วนลูกของมะขิ่นนันให้
้ ชื่อว่าวัลลภ
มารุ ต และมาเรี ยมรักและเลี ้ยงดูวลั ลภเสมือนลูกของตนเอง จนเด็กทังสองโตขึ
้
น้ วัลลภเป็ น
เด็กดี เชื่อฟั งคําสัง่ สอนของพ่อแม่ แต่เมืองเริ งกลับเป็ นเด็กเกเร ชอบรังแก และทําร้ ายวัลลภอยู่เสมอ วัน
หนึง่ เด็กทังสองออกไปเที
้
่ยวนอกบ้ านพร้ อมกับพี่เลี ้ยง ได้ พบกับดวงพรลูกสาวของสิงคา เมืองเริ งอิจฉาที่
ดวงพรให้ ดอกไม้ วลั ลภ จึงปาดอกไม้ ของดวงพรทิ ้ง และต่อยวัลลภ เมื่อกลับบ้ าน มารุ ตเห็นวัลลภบาดเจ็บ
ก็สอบถามจากพี่เลี ้ยง พอรู้ เรื่ อง ก็โกรธและด่าทอเมืองเริ งว่าเป็ นลูกเสือลูกตะเข้ เมืองเริ งเสียใจมาก และ
เชื่อว่าตนคงไม่ใช่ลูกแท้ ๆ ของมารุ ตและมาเรี ยมแน่นอน
ฝ่ ายโมซานที่หลบหนีไปนัน้ รู้ วา่ ลูกชายตนยังมีชีวิตอยูก่ ็ให้ โมซินไปสืบข่าว เมื่อรู้ ว่าอยู่ที่บ้าน
มารุ ตก็รี บมาทวงลูกคืน มารุ ตบอกไม่มี แต่มาเรี ยมบอกไม่ใ ห้ โมซานจึงด่า และสาปแช่งมารุ ต และ
เดินทางกลับเข้ าป่ า เมืองเริ งที่แอบฟั งอยูจ่ งึ รี บวิ่งตามโมซานไป เพื่อบอกว่าตนเป็ นลูกของโมซาน โมซาน
จึงวางแผนให้ เมืองเริ งหาทางทําเรื่ องให้ มารุ ตเดือดร้ อน หรื อตายเสียก่อน จึงจะให้ ไปอยูด่ ้ วย
เมื่อวัลลภและเมืองเริ งโตเป็ นหนุม่ มารุ ตก็พาเข้ าไปฝากตัวสมัครเป็ นทหาร แสงทินกรให้ ทงคู
ั้ ่
ต่อสู้กนั เพื่อแสดงฝี มือ เมืองเริ งเป็ นฝ่ ายชนะ เพราะวัลลภแกล้ งยอมแพ้ แสงทินกรจึงแต่งตังให้
้ วลั ลภมี
ตําแหน่งใหญ่กว่าเมืองเริ ง ประกอบกับที่องค์หญิงสุกญ
ั ญาและองค์มาลินีตา่ งก็พงึ ใจวัลลภทังคู
้ ่ ไม่สนใจ
เมืองเริ งที่ร้องเกี ้ยวพวกตน เมืองเริ งจึงรู้ สึกเจ็บแค้ นใจ และเกลี ยดชังมารุ ตและวัลลภมากขึน้ ไปอีก เมื่อ
ออกจากวังมาเจอดวงพรก็เข้ าไปร้ องเกี ้ยว แต่ดวงพรจําเมืองเริ งได้ จงึ ไม่รับรัก และด่าเมืองเริ ง
เมืองเริ งผิดหวังกับทุกอย่างจึงอยากไปอยูก่ บั โมซาน โมซานกับโมซินจึงบอกให้ เมืองเริ งหาทางฆ่า
แสงทินกรก่อน แต่เมืองเริ งทําไม่สําเร็ จ แสงทินกรให้ มารุ ตและวัลลภจัดการจับตัวเมืองเริ งมาลงโทษโมซาน โมซิน
ทําแผลให้ เมืองเริ งจึงรู้ ว่าไม่ใช่ลูกหลานตนเพราะไม่มีปานที่แขน ก็ไม่ช่วยเหลื ออีก เมื่อเมืองเริ งรู้ ความจริ งก็
เสียใจมากและหนีเข้ าป่ าไป ส่วนวัลลภเมื่อรู้ ความจริ งแม้ จะเสียใจ แต่ก็วิ่งตามหาโมซาน โฆษกประกาศจบเรื่ อง
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เรื่องย่ อจากบันทึกการแสดงลิเกครัง้ ที่ 5
ชื่อเรื่อง
บทละครโดย
โอกาสงาน
สถานที่
วัน/เวลาแสดง

: หนึ่งในดวงใจ
: ลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ
: งานสมโภชหลวงพ่อขาว
: วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
: 22 ธันวาคม 2552 ตังแต่
้ เวลา 22.03 ถึง 00.16 น.

สมิงเดโชแอบรักองค์หญิงเรื องรอง แต่กลัวถูกปฏิเสธ ศรี ทรลักษณ์น้องชายจึงยุให้ ไปบอกรัก
องค์หญิง หากถูกปฏิเสธก็ให้ ปลํ ้าเสีย สมิงเดโชจึงไปบอกรักองค์หญิง พอถูกปฏิเสธก็วิ่งไล่ปลํ า้ องค์หญิ ง
้
งหนี
เรื องรองจึงไปหาพี่ชายคือ องค์ชายอนุรักษ์ เพื่อขอให้ ชว่ ยตน แต่องค์ชายก็ส้ ูสมิงเดโชไม่ได้ ทังสองจึ
ไปหาพ่อกับแม่คือ องค์ไชยเชษฐ์ แ ละองค์ราณี สมิงเดโชจึง จับทังองค์
้ ไชยเชษฐ์ และองค์ราณี เป็ นตัว
ประกัน บังคับให้ องค์หญิงเรื องรองแต่งงานกับตน เรื องรองยอมทําตามข้ อตกลงแต่มีข้อแม้ คือ ต้ องจัด
งานแต่งงานให้ ยิ่งใหญ่ เชิญแขกต่างบ้ านต่างเมืองมาร่วมงานด้ วย สมิงเดโชตกลง และออกเดินทางส่ง
สาสน์เชิญ
องค์หญิงเรื องรองบอกองค์ชายอนุรักษ์ วา่ การส่งสาสน์เชิญนี ้เป็ นแผนทีค่ ดิ ขึ ้นเพือ่ จะถ่วงเวลา
และเป็ นการส่งข่าวให้ องค์อธิ ราชคูห่ มันขององค์
้
หญิงมาช่วย ลูกน้ องของสมิงเดโชที่แอบฟั งอยู่ก็รีบออก
จากเมืองเพื่อนําข่าวไปบอกสมิงเดโชทันที
สมิ งเดโชอยากจะรี บแต่ง งานจึง เร่ งเดิ นทางมาส่ ง สาสน์เ ชิ ญองค์ช ายอธิ ร าช โดยไม่ร้ ู ว่า
ข้ อความในสาสน์เขียนว่าอะไร เมื่อองค์ชายอธิ ราชเห็นข้ อความในสาสน์วา่ องค์หญิงเรื องรองให้ ตนเร่งยก
ขันหมากไปสู่ขอภายใน 7 วัน ก็ร้ ู สึกดีใจ รี บตอบสาสน์ให้ สมิงเดโชนํากลับไปมอบให้ องค์หญิ งเรื องรอง
เมื่อได้ สาสน์ตอบรับสมิงเดโชก็รีบเดินทางกลับ ระหว่างทางได้ พบ และฟั งเรื่ องจากลูกน้ องของตนก็เปิ ด
สาสน์ขององค์อธิ ราชอ่าน พอรู้ วา่ ถูกหลอกก็โกรธมาก และคิดซ้ อนแผนองค์หญิงเรื องรองโดยเขียนสาสน์
ปลอมขึ ้นมาว่าไม่อยากแต่งงานกับองค์อธิ ราชแล้ ว แล้ วให้ ลูกน้ องนําสาสน์ไปมอบให้ องค์อธิ ราชอีกครัง้
องค์อธิ ราชที่กําลังจัดขบวนขันหมากพอได้ อา่ นสาสน์ปลอมของสมิงเดโชก็โกรธองค์หญิงเรื องรองมาก สัง่
ให้ ทหารคนสนิทคือ รุ่งนิรันดร์ วัลลภ และเมืองเริ งไปจับตัวองค์หญิงเรื องรองมาลงโทษ
ฝ่ ายองค์หญิงเรื องรองเมื่อถึงกําหนดต้ องแต่งงานไม่เห็นองค์อธิ ราชมาช่วยก็น้อยใจ จําใจ
ต้ องเข้ าพิธีกบั สมิงเดโช แต่ยงั ไม่ทนั ส่งตัวก็ถกู รุ่งนิรันดร์ วัลลภ และเมืองเริ งมาจับตัวไปขังที่เมืองขององค์
อธิ ราช
น้ องสาวขององค์อธิ ราชคือ องค์หญิงพรรณรายเป็ นคนรักของรุ่งนิรันดร์ เห็นรุ่งนิรันดร์ อยู่กบั
องค์หญิงเรื องรองก็เข้ าใจผิด คิดว่าถูกนอกใจ องค์อธิ ราชเห็นน้ องสาวเสี ยใจ ก็โกรธมาก จึงมาต่อว่ารุ่ ง
นิรัน ดร์ แต่เ มื่อ รู้ ความจริ ง ว่าทัง้ หมดนัน้ เป็ นเรื่ องเข้ า ใจผิ ด ก็ ให้ อภัยทุกคน และอนุญาตให้ รุ่ งนิรั นดร์
แต่งงานกับองค์หญิงพรรณรายได้ ส่วนตนก็แต่งงานกับองค์หญิงเรื องรอง โฆษกประกาศจบเรื่ อง
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

นางสาวศุภมน อาภานันท์
30-32 หมู่ 4 ตําบลท่ากระดาน อําเภอศรีสวัสดิ ์ จังหวัดกาญจนบุร71250
ี

ประวัติการศึกษา
ปี การศึกษา 2549
ปี การศึกษา 2550

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้ าศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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