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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการปรับประสานโดยศึกษาประวัติ
ความเปนมาของรายการลิเกรวมดาวดารา ขั้นตอนการผลิตรายการลิเกในโทรทัศนและศึกษาการ
ปรับประสานสื่อพื้นบานใหเขากับสื่อโทรทัศน โดยรวบรวมขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม
และเนนการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยแบงเปน 2 กลุมคือ 1)ในกลุมผูแสดงลิเก 2)ในกลุมเจาหนาที่
ผลิตรายการ 

ผลการวิจัยพบวา การแสดงลิเกในรายการลิเกรวมดาวดาราไดเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2518 ลิเก
ไดมีการพัฒนารูปแบบใหทันสมัยข้ึน ไมวาจะเปนในสวนของเครื่องแตงกาย การอิงสื่อมวลชนใน
การหารายไดและชื่อเสียง และไดนําผูที่มีช่ือเสียงมาในวงการบันเทิงเปนแขกรับเชิญ แตยังคง
เอกลักษณของลิเกไว เชนการรองดวยรานิเกลิง ในสวนของเนื้อหาที่ยังคงแสดงเกี่ยวกับการสูรบ ชิง
เมือง ชิงเมีย (รบ รัก โศก ตลก)ไว โดยอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบานเขามามีสวนรวม
ดวย ดานขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศนมีการนําเสนอความเปนตัวเองของผูแสดงลิเกพยายาม
แสดงออกถึงความเปนลิเกมากที่สุดดวยการรําที่ออนชอย คํารองและการเจรจาหวังใหผูชมมีอารมณ
รวม ในขณะที่ทําการแสดงเปนกึ่งละครโทรทัศน มีการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนดวยนั่นคือการ
บันทึกเทป สวนฝายผลิตรายการจะใชเทคนิคเกี่ยวกับกลองที่ใชจับภาพแทนสายตาผูชมจับภาพทั้ง
การเคลื่อนไหว ขนาด และมุมภาพเพื่อใหส่ือถึงความรูสึกที่สมจริง ดังนั้นทั้งสองฝายจะตองเขาใจถึง
ขั้นตอนการผลิตรายการ ซ่ึงไดจากการลงมือทําจริง และวิธีครูพักลักจํา เปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณซ่ึงกันและกัน 

สําหรับการปรับประสานสื่อพื้นบานใหเขากับสื่อโทรทัศนนั้น ส่ือพื้นบานจะตองมกีาร
ปรับตัวมากกวาส่ือโทรทัศนและจะตองเขาใจวา ส่ือโทรทัศนนั้น ตองมีบทโทรทัศน มีขอจํากดัใน
เร่ืองของเวลา พื้นที่ การจบัภาพของกลองโทรทัศนและคํานึงถึงผูชมในฐานะเปนสื่อมวลชน เชน 
ระมัดระวังเรื่องของการใชภาษาและกริยาทาทางที่ไมสุภาพ การปรบัประสานของสื่อพื้นบานและ
ส่ือโทรทัศนมีความสัมพันธที่เหมาะสมกนั โดยมุงไปทีค่วามสัมพันธในเชิงบวกมาเปนแนวปฎิบัต ิ

DPU



 ง 

ซ่ึงส่ือโทรทัศนเองเปนตัวสงเสริมสื่อพื้นบานใหเขาถึงผูรับไดมากขึ้น หรือมีความเปนส่ือรุกจึง
เปรียบเสมือน “ชองทาง” ใหส่ือพื้นบานสามารถ “รุก” เขาถึงผูรับสาร เนื่องจากจะมีโอกาสไดรับ
ชมมากขึ้น อีกทั้งการใหบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคมมาทําการแสดงก็เปนกลยุทธอีกดานหนึ่งของสื่อ
พื้นบานลิเก และยังเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนรูจักและเขาใจในสื่อพื้นบานไดมากยิ่งขึ้น
นั่นเอง 

นอกจากนี้ส่ือพื้นบานลิเกยังใชส่ือโทรทัศนเปนส่ือรุก มีการบันทึกการแสดงสดใน
รูปแบบวีซีดี มีการจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยจําหนายตามแผงเทปและการขาย
ทางอินเตอรเน็ตสําหรับผูที่สนใจอยูตางประเทศที่รักและชอบในสื่อพื้นบานลิเก และนี้เปนการ
ปรับตัวของสื่อพื้นบานลิเกใหเขากับส่ือโทรทัศน และมีการใชส่ืออินเตอรเน็ตในการเผยแพรใหส่ือ
พื้นบานลิเกดํารงอยูเปนศิลปะประจําชาติตลอดไป 
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     ABSTRACT 
 

This study is qualitative research to integrate Folk media via Television media. The 
aim of this study is to investigate the history of program, step in television production of Likay 
and integration Folk media to associate with Television media. The data are collected by using 
non-participatory observation and in depth interview in two categories: 1) amongLikay 
performers 2) among program producers. 

The findings are as follows: Likay performance began in B.C.1975, then it develop is 
format let to abreast of the times. The part of accessies in depends on mass media it make money 
and provide information and celebrity guest are invited in program. Science As last identity 
symbolic of  Likay “Rhan-ni-gerng”  is the song. 

One part of the performances is about fighting, to struggle in of a city, the rivals 
(fight, love, grive and joke) process in television production to propose in one self of Likay 
performers. The most, then they acting to Likay one self, as Thai dance is beautiful, singing and 
speaking that make audience feel together. Likay performance is a half-drama on television with 
the help of technology, income meaning can be recorded by video version. Television production 
side is used technically with camera that catch pictures to act for audinces. As well as moving, 
size and cramera shooting, developing realistic to scenes with the feel of media. Both of them step 
in television production. The learn from doing, the way of self taught or “Kru-pak-lak-jam” and 
share the experiences to each other.  

Integration of Folk media to associate with Television media, it is found that Folk 
media have to adapt their performance more than program producers, they have to understanding 
that the television must have script and time limitation, space, camera shooting and aware their 
performance as a good mass communication such as taking precaution on impolite gestures and 
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manners. Integration of Folk media to be related with to become television media, as to set one’s 
mind on a figures in practice. Television media have to promote with Folk media to audience 
more or they have advance media to compare with “Channel” as Folk media should be “Advance 
media” accessible with audience. Because of a chance to see it more. As well as the person that 
celebrity to perform the trick on the part of Folk media. Likay is well known amany Public is 
/clearly understood with groups of audiencewith a group od audience in Fole media. 

Besides Folk media, it is used television media into advance media, have record by 
viedo version in VCD format has been distribute, among Local country and foreign countries to 
make a sale in a store and sale in internet for audience in foreign countries that love Folk media 
“Likay”. As it is adaption of Folk media “Likay” with Television media and had used internet to 
publicize with Folk media to be an art that has survived and will serve Thai forever. 

 
KEY WORDS: LIKAY/ FOLK MEDIA/ TELEVISION MEDIA/ INTEGRATION      
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความพยายามอยางยิ่งในการตอสูกับความลําบากทั้ง
ปวง กอปรกับภารกิจและเวลาที่มีจํากัด ไดพิสูจนใหเห็นแลววา ไมใชอุปสรรคหากใจยังคง
แข็งแกรง เพียรพยายามอดทนตอขวากหนามที่ผานเขามาอยางไมหยุดหยอน ซ่ึงผูผลักดันและให
กําลังใจจนสามารถสําเร็จลุลวงไดคือ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึง
ถือเปนหลักอันสําคัญยิ่งที่ทําใหผูวิจัยสามารถกาวมาถึงจุดนี้ได 

เริ่มจากกราบขอบพระคุณ คุณพอไตรสิทธิ์และคุณแมอรวรรณ เทพสุด ผูที่มอบ
ทุนการศึกษามหาบัณฑิต เปนกําลังใจและกระตุนความขยันในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ใหลุลวงไป
ไดดวยดีเสมอมา รวมทั้ง นองน้ําหนาว ผูเปนแรงบันดาลใจที่สําคัญเพื่อความสําเร็จและมั่นคงใน
ชีวิตครอบครัว 

อ.อรุณ งามดี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส และรศ.อรทัย 
ศรีสันติสุข ที่ไดกรุณาเสียสละเวลามาเปนกรรมการในการทําวิทยานิพนธ รวมทั้งบูพาจารยที่ได
ประสาทวิชามาตั้งแตเร่ิมแรก 

คุณภัทรา พรหมสงา หัวหนาหนวยบริหารและพัฒนการวิจัยและคุณศศิลักษณ บุญ
ประเสริฐ นองรวมงาน ซ่ึงเปนที่พึ่งและผูแทนในการดําเนินการตางๆ ขณะผูวิจัยดําเนินการเกี่ยวกับ
วิทยานิพนธอยู ทําใหซาบซึ้งใจเปนที่สุด 

คุณวิญู จันทรเจา, พี่ๆ นักแสดงรายการรวมดาวดาราทุกทานที่ใหความรวมมืออยางดี
ยิ่งในระหวางการเก็บขอมูล คุณลุงอนันต นอยภาษี, พี่ดํารง หังสพฤกษ รวมทั้งพี่ๆ เจาหนาที่ผลิต
รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน กองทัพบก ชอง 5 โดยเฉพาะอยางยิ่งพี่เทวา ชุมมิที่ คอยชวยเหลือ
และประสานงานติดตอกับพี่ๆ เจาหนาที่ในชอง 5 ทุกทานซึ่งเปรียบเสมือนแหลงเรียนรูดาน
สื่อสารมวลชนของผูวิจัย ที่ไดใหขอคิดและใหสัมภาษณอยางเต็มใจ  

พี่ๆ เพื่อนๆ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ป 45 รุน 2 ทุกคนที่คอยชวยเหลือ ถามไถทุกขสุข 
ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และที่ลืมมิไดก็คือ เมย เพื่อนที่คอยดูแลกันตลอดเวลา 

สุดทายจึงขอขอบใจตัวเองที่ทําใหมีวันนี้และงานวิจัยช้ินนี้เพื่อประโยชนแกวงการ
ส่ือสารมวลชนและสื่อพื้นบานไทย และเปนประโยชนตอผูที่ตองการคนควาในหัวขอดังกลาว
ตอไปในอนาคต 
 
 
       กนิษฐา เทพสดุ 

DPU



 ซ 

สารบัญ 
           

                      หนา 
บทคัดยอภาษาไทย……………………………………………………………………………… ...ฆ 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………...จ 

กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………………ช 

สารบัญตาราง………………………………………………………………………………………ญ 

สารบัญภาพ………………………………………………………………………………………...ฎ 

บทที่ 
       1.  บทนํา.……………………………………………………………………………………...1 

            1.1  ที่มาและความสาํคัญของปญหา……………………………….………………………1 

            1.2  วตัถุประสงคในการวจิัย……………..………………………………………………..15 

            1.3  ปญหานําวจิัย…………………………………..……………………………………...15 

            1.4  ขอบเขตของการวิจัย…………………………………..………………………………16 

            1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ……………………………….…………………………...16 

            1.6  นิยามศัพท………………………………………………………………………..........16 

       2.  แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วของ…………………………………………………….18 

            2.1  แนวคิดการสื่อสารระหวางวฒันธรรม………………………………………………...18 

            2.2  แนวคิดทางวัฒนธรรมศึกษา……………………………………………………..……25 

            2.3  แนวคิดเรื่องการผลิตละครโทรทัศน………………………………………………..…27 

            2.4  แนวคิดเรื่องการผลิตรายการสงเสริมส่ือพื้นบานทางโทรทัศน……………………….29 

            2.5  งานวิจยัที่เกีย่วของ……………………………………………………………………35 

       3.  ระเบียบวิธีวิจยั……………………………………………………………………………..41 

            3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล…………………………………………………………………41 

            3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั………………………………………………………………42 

            3.3  การวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………………....44 

            3.4  การนําเสนอขอมูล…………………………………………………………………….44 

       4.  ผลการวิจัย………………………………………………………………………………....45 

            4.1  ประวัติความเปนมาของรายการ “ลิเกรวมดาวดารา”……………………………….…45 

 

DPU



 ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
 

                                                        หนา    
             4.2  ขั้นตอนการผลิตลิเกในรายการโทรทัศน…………………………….…….. ……..52 

             4.3  ศึกษาการปรับประสานสื่อพื้นบานใหเขากับสื่อโทรทัศน…………………………65 

5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ..………………………………………79 

5.1  สรุปผลการศึกษา………………………………………………….………………..80 

5.2  อภิปรายผล………………………………………………..………………………..104 

5.3 ขอเสนอแนะทั่วไป…………………………………………...……………………..109  

5.4 ขอจํากัดในการวิจัย………………………………………………………………….110 

5.5 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในอนาคต……………………………………........111 

บรรณานุกรม………………………………………………………………………………….....112 

ภาคผนวก………………………………………………………………………………………...118 

DPU



 
ญ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่                    หนา 
        5.1  แสดงขอเดนของสื่อืพนบานและสื่อโทรทัศน………………………………………..98 DPU



 
ฎ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่                    หนา 
1.1 การแตงกายแบบลิเกทรงเครื่อง……………..………………………………………..10 
2.1 แสดงลักษณะแตละวัฒนธรรมที่มีจุดรวมทําใหเกดิการเชื่อมโยงวัฒนธรรม………...19 
4.1 แสดงการฝกหดัและถายทอดการแสดงลิเกของลิเกในรายการลิเกรวมดาวดารา…….51 
4.2 ชางกลองกําลังจับภาพการแสดงลิเกตามคําส่ังของผูกํากับรายการ…………………..58 
4.3 แสดงการทํางานและติดตอส่ือสารระหวาง 
   การผลิตรายการลิเกทางโทรทัศนของผูแสดงลิเกกับผูผลิตรายการโทรทัศนชอง 5….64 
4.4 ผูกํากับการแสดงมาบอกเนื้อเรื่องในฉากตอไปใหกบันักแสดงลิเก………………….67 
4.5 แสดงขอกัดของโทรทัศนที่สงผลตอการแสดงลิเก…………………………………..78 

 

DPU



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

“ลิเก” เปนสื่อพื้นบานประเภทหนึ่งและนับเปนศิลปะการแสดงที่เคยไดรับความนยิมสงู 
มาตั้งแตกอนป พ.ศ. 2423 โดยแพรหลายในกลุมชาวมุสลิมทางภาคใตของไทย ในยุคแรกเปนการ
แสดงเชิงศาสนาอิสลามประกอบดนตรีเพื่อความเปนสิริมงคล ตอมาไดปรับเปลี่ยนมาใชรูปแบบ
และเนื้อหาการแสดงของละครรองและละครรําเปนพื้นฐานสําคัญกอน แลวจึงเผยแพรไปยังทองถ่ิน
ตางๆ ในที่สุดก็รับการดนกลอนสดของการแสดงภาคกลางเขามาผสมผสานอีกตอหนึ่ง 

เสนหของลิเกคือ การสรางอารมณ ความรูสึกรวมแกผูชมไดหลากหลายอรรถรส คํารอง
ที่เขาใจงายสอดแทรกความคิด คานิยม ศีลธรรม ประเพณี อุปนิสัยของมนุษยทั้งดีและไมดี 
ตลอดจนทัศนะคติตางๆ ในการดําเนินชีวิต รวมทั้งความสวยงามและสีสันของเครื่องแตงกาย 
นอกจากนี้ ลิเกยังมีลักษณะเดนคือ การปรับตัวและยืดหยุนไดดี ดังที่ สุรพล วิรุฬรักษ (2539) กลาว
ไววา ลิเกเปน “นาฏยพานิช” จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของการแสดงอยูเสมอและไมหยุดนิ่ง ดังนั้น
กิจการใดที่จะทําใหลิเกเปนที่นิยมแลว ลิเกจะไมรีรอในการนํามาผนวกหรือประยุกตเขากับการ
แสดง ทําใหรูปแบบการแสดงในแตละคน แตละวัน แตละป แตละสถานที่จึงแตกตางกันอยูเสมอ 
จะเห็นไดจากการนําการแสดงที่ไดรับความนิยมในยุคนั้นๆ ไปดัดแปลงใหเขากับการแสดงเพื่อยัง
ชีพ อยางเชนในปจจุบันคือ การพยายามนําเพลงลูกทุงที่กําลังเปนที่นิยมไปใชในการแสดงของตน
บาง และเมื่อลิเกไปแพรหลายในถ่ินใดก็นําเอาศิลปะการแสดงที่นิยมของถ่ินนั้นมาผสมเขาไป ซ่ึง
ลวนอาศัยวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบเฉพาะตัวของผูแสดงเปนหลัก เพื่อความอยูรอดและ
ความรุงเรืองในอนาคต 

หากมองในแงที่ ลิ เกเขามาใช ส่ือโทรทัศนในการผลิตซ้ําเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม 
ประกอบกับลักษณะเดนของลิเกในการปรับตัวไดดี ทําใหหาขอสรุปที่ตายตัวไมไดวา ลิเกมี
พัฒนาการและจะสิ้นสุดในรูปแบบใด แตภาพของลิเกที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ยอมมีขีดจํากัดคือ ตอง
มีของเกามาผสมผสานของใหมเพื่อคงความเปนเอกลักษณของลิเก ทั้งนี้เพื่อสนองความตองการที่
ไมคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสวัฒนธรรมและสังคมของผูชมตอไป 

การแสดงลิเกที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ ชวงปพ.ศ. 2475 รุงนภา ฉิมพุฒ (2543) มี
วิกลิเกเกิดขึ้นมากมายในกรุงเทพมหานครและไดกระจายไปสูจังหวัดใหญๆ หลายจังหวัด ซ่ึงโดย
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สวนใหญจะยึดเปนอาชีพหลักเพียงอยางเดียว ดังนั้นผูแสดงจึงตองมีกลวิธีในการนําเสนอตัวเองตอ
สาธารณชน มีการพัฒนาความสามารถทางการแสดงและรูปแบบการแสดงใหมีความนาสนใจ
เพื่อใหเปนที่นิยมของผูชมดวย และยังมีผลทําใหคณะของตนและครอบครัวมีรายไดและความ
เปนอยูที่ดี ทางหนึ่งที่จะสามารถประชาสัมพันธตนเองใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย รวมทั้งเปนการ
สืบทอดวัฒนธรรมไวไดนั้นคือ การผันตัวเองเขามาแสดงทางโทรทัศน เพราะสื่อโทรทัศนถือวาเปน
แหลงขาวสารที่สําคัญที่สุด เนื่องจากมีขอไดเปรียบคือ มีทั้งภาพและเสียง สามารถถายทอดขาวสาร
ไดอยางชัดเจนกวาและครอบคลุมพื้นที่ไดกวางขวางไปสูผูชมจํานวนมากไดในเวลาเดียวกัน 

แมภาพของลิเกจะเปลี่ยนแปลงไมคงที่ ซ่ึงอาจถูกมองเปนทั้งดานบวกหรือดานลบก็ได 
แลวแตมุมมองในการพิจารณา แตส่ิงสําคัญในการแสดงลิเกนั้นที่ผูชมตองการคงจะไมพนความ
เพลิดเพลิน การพักผอนหยอนใจหรือหาความสนุกสนาน ซ่ึงเปนการหาสุนทรียภาพใหกับตนเอง
ทั้งสิ้น ส่ิงเหลานี้จะสะทอนออกมาจากการสื่อความหมายของลิเก ดังจะมีลักษณะเฉพาะของ
รูปแบบการสื่อสารที่มีทั้งถอยคํา การรอง การเจรจา การรายรํา การแตงหนา การแตงกาย เวที ฉาก 
แสง สี เนื้อเร่ือง ดนตรีและมีการนําของเกากับของใหมมาผสมผสานกลมกลืนกัน แตยังคงมี
ลักษณะและเอกลักษณแหงความเปนลิเกอยู 

แตในปจจุบันความนิยมของศิลปะพื้นบานกลับลดลง อันเนื่องดวยผลกระทบจากปจจัย
แวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนไป พัฒนาการของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว กระแสแหงยุคโลกา
ภิวัตนสงผลใหสังคมไทยไดรับแรงกระทําจากปจจัยภายนอกสังคมไทยอยางรุนแรงและรวดเร็วจน
เกิดผลกระทบ ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ (2540:47) กลาวไววา ในขณะที่กระแสแหงโลกาภิวัตน
เชื่อมโยงคนเขาไปอยูในระบบอันใหญมหึมาที่ไมมีใครสามารถควบคุมได ทุกคนจึงตกเปนชิ้นสวน
เล็กๆ ของระบบและกลายเปนคนไรพลังโดยสิ้นเชิง  ศิลปะพื้นบานเองก็ไดรับผลกระทบในสวนนี้
อยางเต็มที่และกลายเปน “ศิลปะที่ไรพลัง” ในทันที ทั้งนี้อาจเปนเพราะไมไดมีการตั้งรับอยาง
ทันทวงทีดังเชนศิลปะการแสดงในประเทศอื่นๆ ที่มีการปรับตัวเพื่อรับกับกระแสแหงการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ไมวาจะเปน วายังของประเทศอินโดนีเซียหรือ โนะของประเทศญี่ปุน 
ดังนั้นความสนใจที่มีตอศิลปะพื้นบานของคนสังคมไทยจึงลดนอยลง  อีกทั้งในป พ.ศ. 2460 มี
ภาพยนตรเขามาแยงความนิยมแตก็ยังเปนเพียงกลุมคนดูในเขตพระนครเทานั้น เพราะตาม
ตางจังหวัดลิเกไดรับความนิยมสูง บางคณะถึงกับเลนประจําในทองถ่ิน  
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ประวัติของลิเกโดยสังเขป: ท่ีมาของคําวา ลิเก 
 สุรพล วิรุฬหรักษ (2538) ไดศึกษารากศัพทของลิเกไววาเริ่มจาก ซากูฮร (Zakhur) 

ซ่ึงเปนภาษาฮีบรู ใชเรียกพิธีสวดทางศาสนาเมื่อหลายพันปมาแลว เปนการทําสมาธิสวดสรรเสริญ
พระผูเปนเจาของชาวฮีบรู สวนคําวา ซิกรุ(Zikr) และซิกิร (Zikir) เปนภาษาอาหรับ ใชสวดสรเสริญ
พระอัลลา ซ่ึงเปนพระเจาสูงสุดของชาวมุสลิม ตอมาก็เปลี่ยนการออกเสียงเปน ดฮิกิร (Dhikir) และ
มีพิธีกรรมเปลี่ยนแปลงไป เชนในประเทศอียิปตและประเทศตุรกี เมื่อพวกอิหรานนํามาเผยแพรมา
จนถึงจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล ในภาคใตของประเทศไทย แลวเปลี่ยนเสียงเรียกไปตาม
ภาษามาเลยถ่ินวา ดจิเก (Dikay) เมื่อดจิเกเดินทางเขามากับชาวมุสลิมถึงกรุงเทพฯ คนกรุงก็เรียกวา 
ยี่เก เพราะคําวา ดจิ ออกเสียงไดยากในภาษาไทยจึงเปล่ียนเปนยิ แลวลากเสียงตามสบายเปนยี่ดจิเก 
จึงกลายเปนลิเกในภาษาไทยที่ใชเรียกกันมารวม 100 ป ในที่สุดคําวา “ยี่เก” ในภาษาไทยก็ถูก
เปล่ียนเสียงจาก ย เปน ล เมื่อ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหลาเจาอยูหัว ทรงใชคําวา ลิเก Like ใน
พระราชอรรถาธิบายละคอนไทยเปนภาษาอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2454 หลังจากนั้นมาคําวา ลิเก ก็เปนคํา
ที่ใชแพรหลายในการเขียน สวนคําวา ยี่เก ยังคงใชในการพูดอยูนั่นเอง” 

นอกจากนี้ยังมีที่มาของรากศัพทที่มาจากพจนานุกรมการเพี้ยนเสียงตามหลักนิรุกติ
ศาสตรวา “ลิเก” ในพจนานุกรมภาษามลายู-อังกฤษ มีคําที่ละมายคลายคลึงกับคําวา ลิเก ทั้งสําเนียง
และความหมาย คือคําวา “ดิเกร” ซ่ึงมาจากภาษาอาหรับวา “เบอรดิเก” อีกตอนหนึ่งแปลวา “รองลํา
นํา ขับลํานํา” และคําวา “เบดิเกร” ซ่ึงแปลวา “หญิงสาวเตนรําตามราชสํานักหรือหญิงเตนรําและ
รองสงเคลื่อนไหวไปพรอมกับจังหวะรํามะนา” จึงนาจะเห็นวาคํา “ดิเกร” นี่เองกลายเปน “ดิเก” 
แลวเพี้ยนมาเปน “ลิเก” และ “ยี่เก” ตามถนัดเชนเดียวกับ ดงดึก –ดงลึก, เดือนดับ-เดือนลับ, เลียงผา-
เยียงผา และลิสง-ยี่สง (สุกัญญา สมไพบูลย, 2543:33 อางถึงใน มนตรี ตราโมท,2498:66) 
 
กําเนิดลิเกไทย 

ในการพิจารณาพัฒนาการของลิเกนั้น ส่ิงสําคัญที่เราตองมองตามไปดวยก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงของบริบทอื่นๆ เพราะลิเกไมใชส่ิงที่อยูอยางโดดเดี่ยวแตตองมีความเชื่อมโยงกับสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งกระแสวัฒนธรรมตางๆ ซ่ึงเหลานี้ไมใชส่ิงที่คงอยูคงที่แตมีความ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงก็จะสงผลใหรูปแบบและนิยามความหมายเกี่ยวกับลิเกเปลี่ยนแปลงไป
ดวยตามลําดับเวลา 

หากจะถามวา ลิเก มาจากไหน แลวจะหาคําตอบลงไปเลยนั้นคงจะลําบาก หากแตพอจะ
มีขอสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของลิเกไวมากมายหลายขอ ซ่ึงผูวิจัยจะนําแนวความคิดและขอ
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สันนิษฐานของทานผูรูและนักวิชาการมาประมวลไว เพื่อใหเห็นขอมูลและหลักฐานเบื้องตนในแง
ที่มาของลิเก ดังนี้ 

สุรพล วิรุฬรักษ (2538:5) กลาววาเดิมทีเดียวลิเกเรยีกวา ดจิเก ซ่ึงเปนการสวดบูชา
พระอัลลาหของพวกมุสลิมนิกายเจาเซ็น (ซิอิท) ซ่ึงพวกมุสลิมที่เขามารับราชการเปนนักเทศขันที
ในราชสํานักอยุธยาเปนผูนําเขามายังเมืองไทย 
 จากขอความดงักลาวนั้นก็ไดมีขอสันนิษฐานที่ใกลเคียงกนัวา ดจเิก ตนทางของลิเกนี้
เดินทางเขามาสยามประเทศตั้งแตสมัยอยุธยา ซ่ึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กลาววา ดจิเก อาจจะเขา
มาในประเทศไทยสมัยอยุธยา โดยพวกมุสลิมจากเปอรเซียพวกเจาเซ็น เขามาในประเทศไทยไดรับ
พระราชูปถัมภจากบรรดาเจานายในวัง เชน คราวมีงานในพระราชวัง เจาเซ็น ไดเขามาสวด
สรรเสริญพระผูเปนเจาเพื่อถวายพระพรแดกษัตริย เพลงที่รองเรียกวา “ดิเกร” พวกนี้มีเสียงไพเราะ
มากจึงเปนทีน่ยิมของคนในวัง ตอมาใชในงานมงคลตางๆ เชนทําบุญวันเกิด ขึ้นบานใหม และอืน่ๆ 
ดวยเหตนุี้คนไทยจึงหดัรองเพลง ดิเกรมากขึ้น แรกๆ เปนแบบมุสลิมตอมาดัดแปลงเปนทํานองไทย
แลวเรียก ดิเกร เพี้ยนเปนลิเกหรือยี่เก (นงนุช ไพรพิบูลย, 2542:14-15) 

ลักษณะการสวดมุสลิมนั้น เรียกวายิเกหรือสวดแขก ติดมากับพวกมาเลยที่อพยพจาก
ปกษใตขึ้นมาหลายระลอกในตนกรุงรัตนโกสินทร แตเดิมในชวงรัชกาลที่ 3 ยังเปนการสวด
สรรเสริญพระอัลลาหอยู พอมาสมัยรัชกาลที่ 5 ลูกหลายมุสลิมเปนไทยจึงรองเปนภาษาไทยขึ้น ตน
สวดทางศาสนาแลวจับเปนเรื่องทางโลก ดวยการดนกลอดสดปะทะคารมกันใหเกิดความ
สนุกสนานเรียกวา ปนตุน คลายลําตัดในปจจุบัน (สุรพล วิรุฬรักษ, 2543:222) 

อาจกลาวไดวา ลิเกนั้นมีการผสมผสานระหวางการสวดทางประเพณีของศาสนาอิสลาม
กับการสวดพระมาลัยของไทยหรือเรียกอีกอยางวาเปนการสวดคฤหัสถ ซ่ึงมีแตการสวดพระมาลัย
ในงานศพแลว พระสงฆสวดเปนแนวตลกจนรัชกาลที่ 1 ทรงหาม แตก็ลักลอบเลนตอมาโดย
คฤหัสถจนเปนอาชีพ เก็บภาษีมหรสพในรัชกาลที่ 4 เรียกวา จําอวดสวดศพ สวดคฤหัสถ แสดง
เลียนแบบพระสวด สํารับหนึ่งมี 4 คน เปนคอหนึ่ง คอสอง ตัวตุย และตัวเบ็ดเตล็ด เร่ืองนี้แสดงเปน
ชุดออกภาษาตางๆ (สุรพล วิรุฬรักษ, 2543:222-223) 

ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3 นั้นก็ยังมีการสวดคฤหัสถอยูซ่ึงถึงแม
จะถูกหามแลว ในสมัยรัชกาลที่ 1 แตยังมีผูที่ลักลอบเลนอยู เพราะเมื่อไมใครมีใครปฏิบัติตามมาถึง
รัชกาลนี้จึงยังแพรหลายอยูโดยอาศัยการละเลนออกภาษาเปนเนื้อหาสาระของการแสดงเพลง
พื้นบานซึ่งไดรับความนิยมอยางมากเชนเดียวกัน ดังนั้นการแสดง “ละครแขก” หรือ “มะยง” จึงมี 
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ขึ้นตามความตองการของชุมชนไทยมสลิมที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร (สุรพล วิรุฬรักษ, 2543: 
129) 

การแสดงลิเกเริ่มมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรครั้งแรกในงานพระราชพิธีบําเพ็ญ
พระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระมเหสีในรัชกาลที่ 5 ซ่ึงมีสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงบันทึกครั้งนั้นวา “เมื่อมีกงเตกครั้งนั้น คนทั้งหลายคงจะเห็นเปน
การทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอยางกวางขวาง ผิดกับที่เคยมีมาแตกอนเปนเหตุใหพระสมิศรภักดี เปน
แขกอาหรับพวกเราเรียกกันแตวา “ขรัวขยา” ซ่ึงเปนเขยสูขาหลวงเดิม กราบทูลเอาพวกนักสวดแขก
อิสลามเขามาสวดชวยการพระราชกุศลและทูลรับรองวาไมขัดกับศาสนาอิสลาม จึงโปรดใหเขามา
สวดในเวลาค่ําตามประเพณีของเขา ณ ศาลาอัฏวิจารณที่พระญวนเคยทํากงเตก หมอมฉันไปดูเห็น
ลวนเปนพวกแขกเกิดในเมืองไทย ทราบภายหลังวาเปนชาวเมืองนนทบุรีนั่งขัดสมาธิถือรํามะนา 
แขกลอมเปนวงจะเปนวงเดียวหรือสองวงจําไมไดแน แตนั่งสวดโยกตัวไปมา สวดเปนลํานําอยาง
แขกเขากับจังหวะรํานะมา (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 17: 263)  

ตอจากนั้นก็มีการนําสวดนั้นมาเลนเปนมหรสพถวาย ซ่ึงเริ่มมีฉากขึ้นและมีการแตงเปน
แขกฮินดูออกมาสนิทสนมกับคนที่แตงเปนไทยซึ่งลักษณะดังกลาวนาจะเปนการแสดงที่มาจาก
อินเดีย แตจริงๆแลวกลายเปนพวกเปอรเซีย การออกแขก (ฮินดู) เปนการแสดงที่เสริมขึ้นมาจากการ
สวดแขกซึ่งตอจากนั้นก็จะมีการออกภาษาชาติอ่ืนๆ ดวย 

นอกจากนี้เมื่อมีการพระราชทานเพลิงแลวการทําบุญ 7 วัน ณ พุทธนิเวศน พระยาราช
ภักดี (โค) ไดกราบทูลเฝาขอพระราชทานพระบรทราชานุญาตรวมกันเลนยี่เกอยางแขกขึ้นใหม โดย
เวทีการแสดงนั้นก็ใชการปลูกปะรําเหมือนโรงละครมีพวกแขก (หรือไทยแตงตัวเปนแขก) ถือ
รํามะนานั่งเปนวงอยูหนาโรงแทนปพาทยสวดสวดลํานําแขกเขามากับรํามะนาโหมโรง แลวมีคน
แตงเปนแขกฮินดูมารอง เตนเขากับจังหวะรํามะนาและเพลงสวด มีการเจรจาออกภาษาตางๆ เชน 
มอญ ญวน จีน ฝร่ังโดยไมไดเลนเปนเรื่อง (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 17: 263) 

จากประเพณีการสวดทางศาสนาและเปลี่ยนมาเปนการแสดงเพื่อสิริมงคลและความ
บันเทิงเทานั้น การสวดแขกหรือยี่เกก็ไดรับความนิยมอยางแพรหลายโดยเฉพาะในหมูคนในวังพวก
เจานาย โดยสมัยตนรัชกาลพระบาทสมด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีชาวมลายูนําการแสดงที่
ประกอบดวยดนตรีรํามะนาหลายคน ผูตีเครื่องประกอบจังหวะและนั่งลอมเปนวง รองภาษามลายู 
ซ่ึงเรียกวา “บันตน” มาแสดงเพื่อทําบุญวันเกิดเจาของวังบูรพาภิรมยและในที่สุดก็พัฒนาตัวเอง
กลายเปนมหรสพที่ขึ้นหนาขึ้นตา ที่แสดงตามโรงและตามวิกและเก็บเงินจากคนดู ตั้งแตรัชกาลที่ 5 
เปนตนมา 
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ลิเก : มหรสพเพื่อความบันเทิง 
แมลิเกจะเริ่มจากการสวดแขก ซ่ึงเปนประเพณีทางศาสนานั้น เมื่อระยะเวลาผานไปการ

แสดงเชนนั้นก็เร่ิมคลายตัวมาเป ็นมหรสพโดยเริ่มจากในกรุงเทพฯ กอนแลวก็แพรหลายไปตามหัว
เมืองซึ่งลักษณะและรูปแบบก็คลายกับละครเพิ่มมากขึ้นมีการดําเนินเรื่องและที่สําคัญมีการเก็บคา
ชมและมีโรงไวสําหรับการแสดง ซ่ึงก็ไดพัฒนารูปแบบขององคประกอบไปตามความนิยมและ
วัฒนธรรมทางสังคมตลอดเวลา 

ในสวนนี้ สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ (2541:44)ไดกลาววากําเนิดและพัฒนาการของลิเก
วา เกิดขึ้นอยางเต็มรูปแบบในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเกิดขึ้นในบริบทที่สยามประเทศกําลังเปดประตู
ไปสูความทันสมัยอยางเต็มตัว ความทันสมัยนํามาซึ่งขยายตัวของกรุงเทพฯ และการเพิ่มจํานวน
ประชากรในเมือง ทําใหกรุงเทพฯ มาเปนศูนยกลางทางการคา การเมือง การปกครอง และ
วัฒนธรรม รวมทั้งความเจริญดานตางๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค สภาพแวดลอมและ
ความเปนอยูแบบเมืองทําใหประชากรในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะกลุมชนชั้นกลาง ขุนนางขาราชการ 
พอคาวานิชและสามัญชนแสวงหารูปแบบความบันเทิงและการพักผอนหยอนใจที่เหมาะสมกับ
รสนิยมของตน โดยประชากรกรุงเทพฯ กลุมดังกลาวไมใชคนชนบทหรือชาวไรชาวนาอีกตอไป 
แตเปนคนที่มีการศึกษามากขึ้นมีรายไดเปนตัวเงินมากขึ้น เชน คาขาย รับจาง หรือทํางานเปน
เสมียนตามหางรานและที่สําคัญชนชั้นกลางและสามัญชนในกรุงเทพฯ เร่ิมแสวงหารสนิยมทางดาน
ศิลปะ ความบันเทิงและการพักผอนหยอนใจที่เปนเอกลักษณของตนเอง เอกลักษณที่อยูกึ่งกลาาง
ระหวางวัฒนธรรมของชนชั้นผูนํากับวัฒนธรรมพื้นบานในชนบทที่มีรากฐานมาจากสังคม
เกษตรกรรม บริบทดังหลาวนี้ทําใหลิเกกลายมาเปนศิลปะการแสดงที่เนนความถูกอกถูกใจชาวบาน 
ชาวเมือง ศิลปะการแสดงที่เนนการเก็บ “เงินคาดู” และศิลปะการแสดงที่เนนความขบขันและการ
ดําเนินเรื่องราวทันอกทันใจคนดูมาตั้งแตเร่ิมแรก 

จากเหตุผลขางตนอาจกลาวไดวาเปนสวนที่ทําใหโรงละครทั้งแบบของไทยและฝรั่ง
เกิดขึ้นมากมาย โดยเริ่มจากชนชั้นเจานายกอนแลวคอยแพรหลายมาสูสามัญชน “…โดยมีทั้งโรง
ละครหลวงและโรงละครสาธารณะเปนจํานวนมาก…” (สมภพ ภิรมย, พลเรือตรี รน., สัมภาษณ, 3 
กุมภาพันธ 2541 อางถึงใน สุรพล วิรุฬรักษ, 2543: 199)  โดยโรงละครสาธารณะนั้นจะมีการเก็บ
เงินคาดูจากผูชม ซ่ึงสุรพล วิรุฬรักษ (สมภพ ภิรมย, พลเรือตรี รน., สัมภาษณ, 3 กุมภาพันธ 2541 
อางถึงใน สุรพล วิรุฬรักษ, 2543: 199) กลาววา โรงละครสาธารณะ (Public Theatre)นั้น ถาใครมเีงนิ
ก็ซ้ือตั๋วเขาก็สามารถที่จะดูไดแตคนไทยมีคําใหมใชเรียกโรงละครสาธารณะเก็บเงินคาดูเปนครั้งแรก
ในประวัติศาสตรไทยนี้วา “วิก” 
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สวนที่มาของคําวา วิก นั้น สืบเนื่องมาจากเมื่อเจาคุณมหินทรจัดแสดงละครในโรง
ละครเก็บคาดูแลวก็จัดการแสดงเปนประจํา เดือนละ 7 วัน ในเวลาเดือนหงายและเขียนปายโฆษณา
ที่หนาโรงวา วี๊ก (ซ่ึงมาจากคําวา Week ซ่ึงแปลวาสัปดห) นี้จะมีการแสดงเรื่องอะไร (สาสนสมเด็จ: 
265 อางถึงใน สุรพล วิรุฬรักษ, 2543: 200) 

วิกลิเกที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักดีนั้นเปนของพระยาเพชรปาณี ซ่ึงตั้งอยูบริเวณตรงขาม
วัดราชนัดดาราม ตัวอาคารตั้งอยูใกลปอมมหากาฬหลังกําแพงขวามือริมคลองโองอาง ขามคลองไป
เปนภูเขาทอง (สุรพล วิรุฬรักษ, 2538: 27) ซ่ึงพอครูทองเจือ โสภิตศิลป เลาถึงกําเนิดวิกลิเกพระยา
เพชรปาณีไววา (ทองเจือ โสภิตศิลป, 2529: 20 อางถึงใน สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ, 2541:41) การ
แสดงยี่เกที่มีการเก็บเงินนั้นเกิดจากคนมาดูการตีรํามะนาเจาของบานจึงหาของมาบังกั้นเก็บคาคนดู
คนละ ฬสเดียว เมื่อคนมาดูมากก็เก็บเพิ่มคนละอัฐและพัฒนาโดยเพิ่มทารํา ซ่ึงพระยาเพชรปาณีได
ไปขอตัวละครที่ดีจากพระยามหินทรใหมาหัดทารําและขยายบริเวณบานใหกวางเก็บคาดูเพิ่มขึ้น
พรอมทั้งสรางเครื่องแตงตัวใหนุงเยียรบับ สวมมงกุฏและมงกุฏกษัตรีย (เปนขี้รัก) ซ่ึงนับวาเปนลิเก
ทรงเครื่องวิกแรกในเมืองไทยและใชวงปพาทยมารับรองแทนรํามะนาโดยยังไมมีกลนดน แสดงแต
เร่ือง จักรๆ วงศๆ เรื่องแรกที่แสดงที่วิกพระยาเพชรปาณีคือ เรื่องลักษราวงศ แสดงสัปดาหละสอง
ครั้ง ในวันที่หยุดเปนวันซอมการแสดงและในเวลาที่แสดงก็ใชตะเกียงวอชิงตันจุดเพื่อแสงสวาง 

ลักษณะของลิเกทรงเครื่องวกิพระยาเพชรปาณีนี้ (สุรพล วิรุฬรักษ, 2538:34) ไดสรุปไว
ถึงความเปลี่ยนแปลงดังนี ้

1. ขยายเรื่องใหยาวเปนอยางละคร ไมเปนชุดส้ันๆ เหมือนแตกอน 
2. นําเครื่องแตงกายขาราชการชั้นสูงสมัย ร.5 มาดัดแปลงใชใหหรูหราไมแพละครรํา

เครื่องลิเกนี้ตางไปจากเครื่องแตงกายของลิเกบันตนและลเิกลูหมด อันเปนเครื่อง
แตงกายของปกติชนเพยีงสีสดใสเปนพิเศษ 

3. ลดการใชรํามะนาลงเปนเพยีงประกอบการแสดงออกแขกเบิกโรงเทานัน้ 
4. เกิดมีการรําอยางละครรําบางแตคุณภาพไมไดมาตรฐาน 
5. มีการนําผูหญิงคือพวกหมอมๆ ของพระยาเพชรมาเลนลิเกเปนครั้งแรก ลิเกวิ

กพระยาเพชรทานเลนผูหญิงยกเวน ตัวตลก แลวตอมาเปนชายหมด 
เมื่อวิกของพระยาเพชรปาณีเกิดขึ้นไมนานและเปนที่นิยมของคนดู ก็มีวิกลิเกเกิดขึ้นอีก

หลายวิก อาทิ วิกขุนวิจารณที่บานทวาย แถววัดยานนาวาในปจจับันซ่ึงมีช่ือเสียงมากทีเดียวในยาน
นั้น (มีการใชชางจริงในการแสดง) วิกหมอมสุภาพ วิกบานขาวหลาม ซ่ึงเกิดขึ้นตามมาเมื่อธุรกิจ
วิกลิเกเปนปกแผนมากขึ้น เปนตน (สุรพล วิรุฬรักษ, 2538:29-30) 
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นอกจากจะมีการเลนลิเกตามวิกแลวยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่เปดโอกาสใหลิเกไดเลนและ
คนไดเขาชมคือ โรงบอน สาเหตุที่มีมหรสพในโรงบอน โดยมีการกําหนดเวลาที่แสดงชนิดของ
มหรสพและคุณภาพในการแสดง พระยาอนุมานราชธน (นงนุช ไพรพิบูลย, 2542: 32-33) อธิบาย
ไววา “เหตุที่โรงบอนมีมหรสพใหคนดูก็เพราะตองการใหคนไปเที่ยวโรงบอนกันมากๆ โรงบอนจะ
ไดติดคึกคัก มีคนไปเลนเบี้ยมาก ลางคนเมื่อมาเที่ยวดูงิ้วดูละครแลว อาจเขาไปแทงถั่วโปที่ในโรง
บอนดวยก็ไดนายบอนรูนิสัยคนชั้นสามัญวา การพักผอนหยอนใจของคนเหลานั้นถามีโอกาสก็ตอง
เลนการพนันกัน ไมผิดแปลกอะไรกับการพนันเลนไพ ซ่ึงในสมัยนั้นก็มีอยูดึกดื่นโดยเฉพาะในหมู
พวกผูหญิง มหรสพที่แสดงตามโรงบอนนั้นแสดงเปนสองระยะ เร่ิมตนตอนบายโมงเศษจนถึงราว
บายส่ีโมงระยะหนึ่ง หยุดพักตอนเย็นแลวเร่ิมแสดงใหมราว 19 นาฬิกา ไปเลิกเอาราวเที่ยงคืน การ
แสดงโดยปกติเปนงิ้วสวนมาก ถาบอนใดอยูในทําเลมีคนจีนมาก เชน โรงบอนบางรักก็มีงิ้วใหดู ถา
ตั้งอยูในยานมีคนไทยมาก เชน โรงบอนบางรักก็มีงิ้วใหดู ถาตั้งอยูในยานมีคนไทยมาก เชน โรง
บอนบานทวายก็มักจะมีละครรํา แอวลาวบาง เพลงปรบไก บางใหคนดู ภายหลังเมื่อเกิดมีลิเกแลว ก็
มีลิเกบาง คนที่เปนเจาของละครเจาของลิเกก็ไดอาศัยงานเหมาจากโรงบอน ซ่ึงเลนเปนประจําคราว
ละ 10 วัน 15 วัน หรือตั้งเดือนก็เคยมี เปนลําไพสําหรับเปนคาใชจายเพิ่มเติม ดวยตองเล้ียงคนเปน
ตัวละครเปนจํานวนมากและการแสดงก็ไมตองพิถีพิถันอะไรกันนักสักแตวาเลนไดก็พอ”  

ลิเกเริ่มซบเซาลงไปบางหลังในป พ.ศ. 2460 เนื่องจากภาพยนตรเขามาแยงความนิยมแต
ก็เปนเพียงกลุมคนดูในเขตพระนคร เพราะในตามตางจังหวัดที่ภาพยนตรยังเขาไปไมถึง ลิเกกลับ
ไดรับความนิยมอยางสูง บางคณะถึงกับเลนประจําในทองถ่ิน บางคณะก็เลนเรไปเรื่อยๆ เชน คณะ
ของนายดอกดิน เสือสงา ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งในวงการลิเก ทานไดถึงแกกรรมเมื่อป พ.ศ. 
2477 และมีลูกศิษยคนสําคัญที่สืบทอดวิชาตอมาคือ นายหอมหวล นาคศิริ ผูไดฉายา “ราชาลิเก” 

นายหอมหวล นาคศิริ เปนคนจังหวัดอยุธยา เมื่อเปนเด็กหัดแสดงลิเกกับลิเกแถวบาน 
ตอมาไดติดตามคณะนายดอกดินไปแสดงลิเกตามที่ตางๆ อยูมาไมนานก็แยกตัวออกมาและมี
โอกาสตั้งคณะของตนเองขึ้นชื่อ “คณะหอมหวล”  เปนลิเกเรอยางเดียวกับคณะนายดอกดินแลวคิด
มาเลนประจําในกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2482 ที่วิกตลาดทุเรียน (พ.ศ. 2477-2509) ปจจุบันเปนตลาด
บุษยพรรณ สาเหตุที่ตองเขากรุงเทพฯ ก็เพราะหอมหวลตองยกคณะมาสอบวุฒิบัตรเทียบเทาศิลปน
เพื่อใหมีสิทธ์ิหากินไดอยางถูกตอง ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมของ
รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี (สุรพล วิรุฬรักษ, 2538 : 47) 

เนื ่องจากวานโยบายที ่ตองการสรางมาตรฐานและความเปนสากลใหเกิดขึ ้นกับ
วัฒนธรรมทําใหผูแสดงยี่เกทุกๆคนจะตองจดทะเบียนและจะตองสอบวุฒิบัตรจากกรมศิลปากรเพื่อ
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จะไดรับการยกยองเปนศิลปน สวนผูแสดงที่ไมไดสอบวุฒิบัตรนั้นถือวาเปนยี่เกเถื่อน (ซ่ึงลิเกเถื่อน
นี้ก็จะไมสามารถหากินไดอยางถูกตองตามกฎหมาย) (นงนุช ไพรพิบูลย, 2542:34) 
 โดยนโยบายนี้เกิดจากการที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังเล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตอง
สงเสริมวัฒนธรรม จึงจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแหงชาตินั้น ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2485 โดยแบงงานออกเปน 5 สํานักและใน 5 สํานักนี้ หนึ่งในนั้นไดพิจารณาเห็นความสําคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมที่จะมาชวยสรางชาติ คือ สํานักที่สามที่มีหลักการสรางชาติทางศิลปกรรม 
ทางการใหเลิกเครื่องดนตรีที่ไมใชของไทยมาแตเดิม เชน กลองยาว แมกระทั่งซอดวงและซออู ทั้ง
ทําใหเสียงเขากับหลักสากลไมได นอกจากนี้ยังใหเลิกละครชาตรี ลิเกและหุนกระบอก เพราะถือวา
การแสดงละครเหลานี้เปนการเส่ือมเสียเกียรติของชาติ เสียวัฒนธรรมเพราะไมไดสะทอนใหเห็น
ถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ (นงนุช ไพรพิบูลย, 2542: 35) 
 ในสวนนี้รัฐบาลตองการปรับการละครของไทยใหเปนสากลมากขึ้น โดยจัดแบง
ประเภทการละครไทยเสียใหม โดยใชมาตรฐานของตะวันตก ซ่ึงหลวงวิจิตรวาทการไดแปล
ลักษณะการแสดงของละครยุโรปมาใหที่ประชุมพิจารณาแลวไดมอบหมายใหพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาวรรณไวทยากรและพระองคเจาเปรมบุรฉัตร ทรงรับไปดําเนินการรางลักษณะชื่อละคร
และวิธีการแสดงและไดประกาศเปนพระราชกฤษฎีนี้ไดแบงการแสดงละครออกเปน 3 ประเภท คือ 
1. อุปรากร 2. นาฏกรรม 3. นาฏดนตรี แมจะมีความลักล่ันในลักษณะการกําหนดมาตรฐานทางการ
ละคร แตลิเกถูกกําหนดใหเปน นาฏดนตรี ซ่ึงเฉลี่ยความสําคัญใหกับดนตรี การขับรอง คําพูดและ
บทบาท  (นงนุช ไพรพิบูลย, 2542: 35-36) 
 การเปลี่ยนแปลงของลิเกที่เห็นไดชัดที่สุดเมื่อหอมหวลปฏิวัติยี่เกของตัวเอง เร่ิมดวยการ
ปฏิวัติการแตงตัวยี่เก คือผูที่แสดงที่แตงตัวทรงเครื่องใหญสวมชฏานั้นจะมีแตเฉพาะตัวพระเอกกับ
นางเอกเทานั้น สวนผูแสดงคนอื่นๆ แตงตัวตามสบาย แสดงใหเห็นวานายหอมหวลไมยอมที่จะ
แขงขันเรื่องเครื่องแตงตัว สวนการรําก็เชนเดียวกัน นายหอมหวลตัดทารําแบบละครทิ้งเสียเปน
สวนมากและเอาละครพูดที่เคยเห็นการแสดงมาแลวมาประยุกตเขากับการแสดงยี่เกของตน คือฝก
ไปไหนมาไหนก็ไมตองรายรําใหเสียเวลา เรียกวาเปนการยนเรื่องยนเวลาใหเร็วข้ึน ฉะนั้นเรื่อง
หนึ่งๆ นายหอมหวลเลนเพียง 3 วัน พอคนดูเบื่อๆ ก็เปลี่ยนเรื่องใหม (ผิดกับลิเกสมัยกอนที่เร่ือง
หนึ่งๆ ใชเวลาทําการแสดงเปนเดือน) 
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ภาพที่ 1.1 :  การแตงกายแบบลิเกทรงเครื่อง   
 
ที่มา : ลิเก นาฏกรรมแหงวิถีไทย. สืบคนเมือ่ 5 มกราคม 2550 

 
อีกอยางหนึ่งนายหอมหวล นาคศิริ ก็เปนบุคคลสําคัญในการพัฒนาลิเกตอจากนาย

ดอกดิน เสือสงา โดยนําเพลง “รานิเกลิง” (รานิเกลิง (รา-นิ-เกลิง) หรือ ราชนิเกลิง (ราด-นิ-เกลิง)  
หมายถึง ละครผสมระหวางการพูด การรอง การรํา และการแสดงกิริยาทาทางตามธรรมชาติ โดยมี
วงปพาทยบรรเลงประกอบ ทํานองเพลงหลักที่ใชสําหรับรองดําเนินเรื่อง) เดิมซึ่งรองคําเดียวลงให
ปพาทยรับมาดัดแปลงวิธีรองใหม โดยใชกลอนแบบลําตัดเขาผสมทําใหรองดนตอไปหลายคําจึงลง
ใหปพาทยรับเสียงครั้งหนึ่งทําใหนาฟง นอกจากนี้นายหอมหวลยังไดแกไขเปลี่ยนแปลงการแสดง
ลิเกใหทันสมัยขึ้น เชน เลนเรื่องจักรๆวงศๆ ก็แกไขใหรวดเร็ว หรือหันมาแสดงเรื่องตางๆ จากนว
นิยายท่ีนิยมกันมากคือผูชนะสิบทิศ หรือ ขุนศึก เปนตน หรือแตงขึ้นใหมใหเปนเรื่องทันสมัย เลน
รวดเร็วทันใจ โดยใหมีบทเจรจามากกวาบทรอง ไมไดหยุดยั้งเพียงแคนั้น หอมหวนยังคิดเปลี่ยนมา
เลน ฉาก ไฟ แสง สี เขาไปอีก นับวาเปนลิเกคณะแรกก็วาไดที่มีการเปลี่ยนฉากไปตามทองเรื่อง มี
การสรางกระทอม สรางอุปกรณตางๆ ประกอบฉากเพื่อใหดูสมจริงสมจัง  

เมื่อคล่ืนเกามวนตัวไปคลื่นลูกใหมก็ยอมมีมาแทน ถือวาเปนเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะ
เร่ืองความบันเทิงหรือมหรสพที่ผูดูเปนฝายเลือกที่จะเสียเงินเขาไปดูใหความสนุกสนาน สําราญใจ
แกตนเอง ดังนั้นเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังรสนิยมหรือคานิยมของคนในสังคมที่มีตอการ
สรรความบันเทิงใสตนนั้นเปล่ียนไป การแสดงบางอยางก็ตองถึงจุดตกอับ การแสดงบางอยางก็เขา
มาแทนที่ ซ่ึงลิเกก็ประสบชะตากรรมเชนนี้เหมือนกัน เมื่อศิลปนลูกทุงและเพลงลูกทุงมาครองใจ
ผูชมแทน โดยเฉพาะเมื่อราชาลิเก “หอมหวล” ลาโรง 
 เมื่อหมดยุคนายหอมหวล นาคศิริ ลิเกเริ่มต่ําลงดวยเหตุที่คนหันไปนิยมเพลงลูกทุงมาก
ขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสุรพล สมบัติเจริญ ราชาเพลงลูกทุงไดเสียชีวิตลง บรรดานักรองเพลงลูกทุงชั้น
รองตางสมโอกาสตั้งคณะของตนขึ้นและออกเรไปแสดงตามงานตางๆ ทั่วราชอาณาจักร ดาน
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เจาภาพจัดงานตางๆ ก็หันไปสนใจวงดนตรีลูกทุงซึ่งเปนความบันเทิงอยางใหมที่เรียกคนดูได
มากกวาลิเกทําใหลิเกซบเซาเปนอันมาก 
 อยางไรก็ตามที่ลิเกยังมีคนดูและยังมีรายได เพราะลิเกมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา “ขาวสาร” ที่ลิเกสงออกมาสูคนดูนั้น ถือวามีความทันสมัยมาก เมื่อเทียบ
กับมหรสพอื่น เชน โขน ละคร ซ่ึงยังคงรูปแบบตามจารีตของเกาทั้งสิ้น การมาชมลิเกนั้นผูชมไมได
รับแคบทบทรองบทพูดและทารําเทานั้น แตยังไดรับชมการแตงกายที่วิจิตรอลังการ การแตงหนาทํา
ผมที่ประดุจนางงามจักรวาลของนักแสดงชายหญิงมีแสงเสียงที่งดงามตระการตาและดังกระหึ่ม
กึกกองเราใจประกอบกับการรองเพลงลูกทุงหรือลูกกรุงสมัยใหมของลิเก ในสวนนี้ (สกุณา รุงเรือง, 
สัมภาษณ 19 สิงหาคม 2549)กลาวไววา “การไปดูลิเกชนบทนั้นเปนประสบการณที่ไมไดเร่ิมตนขึ้น
เมื่อวงโหมโรงเริ่มบรรเลง แตเด็กๆ จะมาชุมนุมกันที่หลังโรงลิเกตั้งแตหัวค่ําเพื่อดูการแตงกายของผู
แสดง ลิปสติก พัฟทาหนา ดินสอเขียนคิ้ว ฯลฯ ซ่ึงผูแสดงงัดออกมาเปนบทเรียนของความทันสมัย
ที่ไมไดแฝงอยูในเนื้อเร่ือง …”  

สถานีวทิยุโทรทัศนกองทพับก (ททบ.5) เปนสื่อมวลชนสมัยใหมในระดบัประเทศซึ่งเปน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม เร่ิมแพรภาพออกอากาศครั้งแรกเมือ่วนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2500 
ซ่ึงเปนวนักองทัพบก ดวยระบบสัญญาณภาพ 525 เสน ภาพขาว-ดํา ในขณะนัน้  ออกอากาศชอง 7 มี
ช่ือสากลวา His Majesty Station; Army Television (HSATV) ช่ือยอ “ททบ.” 

พ.ศ. 2497 สถานีโทรทัศนชอง 4 ของกรมประชาสัมพันธ ไดทําการแพรภาพออกอากาศ
ครั้งแรก ทําใหลิเกไดมีโอกาสปรากฏตัวในสื่อโทรทัศนคือ ในป พ.ศ.2506 ไดมีการจัดการประกวด
ลิเกทางโทรทัศนขึ้น โดยลิเกคณะสุรางรัตนเปนคณะแรกที่ออกอากาศในป พ.ศ. 2506 ดําเนินการโดย 
สุรางค ดุริยพันธ ใชเวลาประกวดยาวนานถึง 10 ป จึงเสร็จส้ิน ซ่ึงมีคณะลิเกเขาประกวดทั้งส้ิน 46 
คณะ ปรากฎวาคณะทองเจือ โสพิศศิลป เปนผูชนะเลิศ คณะสุชิน เทวผะลิน ไดเปดการแสดงที่
สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 7 หรือชอง 5 ในปจจุบันเปนประจํา จนคุณสุชินเสียชีวิต บุตรชายจึง
ดําเนินการแสดงตอเปนเวลา 3 ป จึงเลิกกิจการ เพราะรายการภาพยนตรญี่ปุนเขามาแยงความนิยม  

ลิเกโทรทัศนเพิ่งมาเริ่มฟนอีกครั้งในสมัยของลิเกคณะสมศักดิ์ ภักดี โดยแสดงอยูที่ชอง 9 
ทุกวันเสาร เวลา 17.00-18.00 น. โดยนําเอาเมตตา รุงรัตน และโฉมฉาย ฉัตรวิไล มารวมทีมพรอมดวย
สีเทา เรียกวา “ลิเกดาราเงินลาน” ฐานะทางสังคมของลิเกจึงขยับสูงขึ้น 

ลิเกที่แสดงทางโทรทัศนมีการใชฉาก 3 มิติ ใหเปนไปตามทองเร่ืองเหมือนฉากละครพูด 
วิธีเขา-ออกก็เปลี่ยนไปจากลิเกบนเวทีเพราะมีกลองชวยจึงออกจากหลังกลองทั้งซายขวา ผิดกับลิเก
เวทีซ่ึงออกโรงทางขวาของเวทีแลวกลับเขาโรงทางซาย การรําออกและเขานั้นมีนอยลงเพราะสื่อ
โทรทัศนใชวิธีตัดภาพหรือทําใหภาพจางหายไป โดยที่ลิเกไมตองรําเขาออกอยางเลนบนเวที 
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ลิเกโทรทัศนยังมีขอไดเปรียบอีกประการหนึ่งคือ สามารถบอกบทไดหรือเขียนใส
กระดาษวางไวหลังกลองโทรทัศนใหอานหรือรองตามได การบอกบทนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่เลนเรื่อง
จากวรรณคดี ซ่ึงมีบทกลอนบางตอนที่ลิเกตองการนํามาใช หรือในกรณีที่โตโผแตงใหผูแสดงรอง 

สําหรับบทลิเกทางโทรทัศนนั้นจะไมทําละเอียดทุกคําทุกอยางลิเกวิทยุเพราะผูแสดงจํา
ไมไดและไมมีทางจะอานออกอากาศอยางวิทยุในหองสง บทโทรทัศนจึงเปนเพียงโครงเรื่องยอแสดง
จํานวนผูแสดงในแตละฉากและเรื่องราวสําคัญในฉากนั้นๆ นอกนั้นจะดนสดแทบทั้งสิ้น 

นอกจากลิเกโทรทัศนมีขอไดเปรียบแลวขอจํากัดของลิเกโทรทัศนก็มีอยูหลายประการ 
ประการที่หนึ่ง คือการออกแขก เนื่องจากการออกแขกเปนการแสดงเบิกโรงของลิเกกอนจะเริ่มแสดง
เปนเรื่องหรือลงโรง เปนการออกมารองอวยพรและบอกวัตถุประสงคของการแสดงในคืนนั้นใหคนดู
ไดทราบ เมื่อเปนลิเกโทรทัศนการออกแขกจึงเปนการเสียเวลาและไมมีความจําเปนในการเลาเรื่อง 
เพราะลิเกโทรทัศนจะมีการตัดภาพเพื่อเขาสูเร่ืองที่จะเลนเลย ประการที่สอง คือคําพูดทะล่ึงสองแง 
สองงาม การใชภาษาและกิริยาทาทางความสนุกสนาน อรรถรสที่ผูชมไดรับอยางหนึ่งจากการชมลิเก
สดบนเวทีและถือเปนเสนหของลิเกที่เขาถึงใจของผูชมได ก็คือการพูดจาสองแงสองงาม คําหยาบ 
เรื่องเพศ คําผวณ คําสบถ แตเมื่อลิเกตองมาแสดงทางโทรทัศน ซ่ึงเปนสื่อสาธารณะที่มีผูชมในวงกวาง
ทุกระดับชนช้ัน ผูแสดงจึงตองระมัดระวังคําพูดไมใหผิดพลาด หยาบโลน จนเกิดความเสื่อมเสียมาสู
รายการและคณะลิเก ตลอดจนกิริยาทาที่ส่ือไปในทางลามกหรือไมสุภาพก็ไมควรทําเชนกัน หากลิเก
ยังคงฝนทํา ทางสถานีก็จะแกปญหาดวยการดูดเสียงออกหรือทําเทคนิคพิเศษในการปดบังภาพทีไ่มนา
เผยแพรออกไป เปนตน 

รายการลิเกรวมดาวดารา ไดเร่ิมทํารายการตั้งแตสมัยชอง 9 บางลําพู อยูพักใหญ จากนั้น
ก็ไดยายชองมาอยูที่ชอง 5 พอทํารายการอยูพักหนึ่งก็เกิดปญหาทําใหรายการตองยุติการออกอากาศ
ไป และรายการก็ไดกลับมาอีกครั้งจนถึงปจจุบันทํามากกวา 20 ปแลว ออกอากาศทุกวันพุธ ตั้งแต
เวลา 15.00-15.30 น. เปนรายการเดียวที่ถือวายังคงความเปนลิเกเต็มรูปแบบ แมวารายการลิเกรวม
ดาวดารานี้จะทํารายการมายาวนาน แตในสวนการหาสปอนเซอรคอนขางยาก ทุกวันนี้ก็มีการปรับ
รูปแบบการแสดงบางเพื่อความทันสมัยและสรางสีสันใหกับรายการ บางครั้งจะเชิญนักแสดงหรือ
นักรองที่มีช่ือเสียงเขามารวมการแสดงดวย เพราะถือวาจะไดชวยกันอนุรักษศิลปะของไทยที่กําลัง
จะสูญหายไปกับวัฒนธรรมตะวันตกที่เขามา 

ผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาถึงศักยภาพและสถานภาพของสื่อพื้นบานในสังคมไทย 
เพื่อที่วาเมื่อทราบถึงสถานภาพของสื่อพื้นบานที่เปนปญหาของความนิยมก็จะไดหาแนวทางในการ
สงเสริมใหส่ือประเภทนี้สามารถดํารงอยูไดตอไป หากมองตามแนวคิดทางสังคมศาสตร ส่ือ
พื้นบานควรตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริบททางสังคมที่มีการเคลื่อนไหว ปรับเปลี่ยนอยู
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ตลอดเวลา เนื่องจากสื่อพื้นบานนั้นอยูในฐานะของเครื่องบันทึกความเปนไปทางวัฒนธรรมอยูแลว 
และการที่”ส่ือพื้นบาน” จะสามารถดํารงคงอยูไดทามกลางสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
สมัยเดิมที่ส่ือพื้นบานเกิดขึ้นมานั้น ส่ือพื้นบานควรจะตองมีการปรับเปลี่ยนตัวเองใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่มีอยูตลอดเวลาและเปนไปอยางรวดเร็ว แตยังไมทิ้งรูปแบบของลิเกไว 
โดยผูวิจัยจะศึกษาครอบคลุมถึงชองทางการเผยแพรส่ือพ้ืนบานไปสูประชาชนในสังคมไทย ดังนั้น
หากเราตองการใหส่ือพื้นบานสามารถทําหนาที่ส่ือสารทางความคิดในแนวทางที่ตองการ รวมทั้งยัง
สามารถเปนส่ือประเพณีที่ดํารงคงอยูไดในสังคมไทย ก็ควรตองดําเนินการในลักษณะที่ใหส่ือ
พื้นบานขยายชองทางจากที่เคยเปนเพียง “ส่ือรับ” ที่เฝารอผูชมมาชมการแสดงเทานั้น ดวยการสราง
ใหลิเกกลายเปน “ส่ือรุก” โดยอาศัยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีของวงการสื่อโทรทัศนเขามา
มีสวนเกื้อหนุนและสรางประโยชนสําหรับการเผยแพรส่ือพื้นบาน ซ่ึงส่ือโทรทัศนจะเขามาทํา
หนาที่สงสารคือลิเก ไปยังกลุมผูรับสารไดมากขึ้น 

และจากการที่ส่ือสารมวลชนสามรถทําหนาที่เปนสื่อกลางในการเผยแพรส่ือพื้นบาน
ไปสูสังคมได แตในปจจุบันมีขอจํากัด คือ ลักษณะทางธุรกิจของสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะสื่อ
โทรทัศน ดังบทความเรื่อง บทบาทของหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชนในการเผยแพรนาฏศิลป
ของสถาบันไทยคดีศึกษา (2540)  ไดมีการกลาวถึงประเด็นนี้วา “อุปสรรคที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของ
การเผยแพรนาฏศิลปและเปนอุปสรรคในระดับของการเขาถึงตัวผูบริโภคโดยตรงและฉับพลันก็คือ 
เร่ืองการสื่อสารมวลชนกับการเผยแพรนาฏศิลปไทย แมวาจะมีการพยายามนํารายการดีๆ ออก
เผยแพรทางวิทยุหรือโทรทัศนก็ดี แตเนื่องดวยยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคของการสื่อสารยอมมี
ความหมายวา การสื่อสารเปนทรัพยากรที่มีคาเปนพลังทางสังคม ผูใดมีอํานาจเหนือการสื่อสารยอม
เปนผูถือครองอํานาจในสังคม การสื่อสารจึงเปนเรื่องของธุรกิจ รายการที่จะเผยแพรทางวิทยุหรือ
โทรทัศนจะตองไดรับการอุปถัมภจากฝายธุรกิจ ซ่ึงเล็งเห็นประโยชนทางธุรกิจจากรายการนั้นๆ ก็ดี
แลว ตราบใดที่ทางโทรทัศนและวิทยุยังจะตองคํานึงถึงผูอุปถัมภรายการ นาฏศิลปไทยก็ยังจะมี
ปญหาในการเผยแพรตอไป ยิ่งไปกวานั้นการเผยแพรนั้นถือเปนการกลั่นกรอง ตัดทอนหรือแกใหดี 
ใหถูกตองตามสายตาของผูผลิตรายการอีกดวย” และจากที่กลาวมาไดมีการสะทอนใหเห็นวา แมแต
ชองทางการสื่อสารที่ถือวาเขาถึงผูบริโภคไดมากที่สุด เชน ส่ือสารมวลชน ก็ยังไมสามารถถูก
นํามาใชเพื่อการเผยแพรนาฏศิลปได เนื่องมาจากขอจํากัดดวยเหตุของผลประโยชนทางธุรกิจ  

ส่ือมวลชนมีจุดเดนในเรื่องของการสามารถถายทอดขาวสารใหถึงผูรับไดจํานวนมาก
ในเวลาอันรวดเร็ว สําหรับประเด็นเรื่องการพัฒนาการของการถายทอดนาฏศิลปใหแกผูรับสารไม
วาจะเปนผูรับสารในฐานะผูชม หรือผูรับสารในฐานะของผูรับการถายทอดนาฏศิลปก็ตาม เมื่อไมมี
เวลาการถายทอดความรูแบบตัวตอตัวเชนอดีต ก็ตองเปลี่ยนมาใชวิธีที่เมื่อถายทอดเพียงครั้งเดียวแต
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มีผูรับสารไดจํานวนมาก นั่นคือ การสื่อสารแบบที่เรียกวา ส่ือสารมวลชน ( Mass Communication) 
เพื่อชวยในการพัฒนาชองทางการสื่อสารมากขึ้นนั่นเอง เพราะเมื่อมีชองทางการสื่อสาร “ส่ือนาฏศิลป” 
สูผูรับสารไดมากขึ้น กระบวนการตอมาก็คือการหาวิธีการในการปรับเปลี่ยนระหวาง “ส่ือนาฏศิลป” 
กับ “สื่อสารมวลชน” ในที่นี้หมายถึง “สื่อโทรทัศน” ใหมีความสอดคลองผสมกลมกลืนซึ่งกัน
และกัน ไมวาจะเปนเรื่องของรูปแบบรายการ (Presentation Form) การสรางกระบวนการสื่อความ 
(Encoding – Decoding) เพื่อใหผูรับสารเขาใจ อันถือเปนประเด็นหลักของสื่อนาฏศิลปที่นาจะตอง
มีการปรับตัว โดยทั้งหมดที่กลาวมาคือส่ือทั้งสองประเภทนี้จะตองมีการปรับเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน
เพื่อใหไดรูปแบบที่มีเหมาะสมที่สุดกับการสรางเสริมความเขาใจตอและตรงกับความตองการของ
ผูรับสาร โดยใชมุมมองทางนิเทศศาสตรมองการปรับตัวของส่ือนาฏศิลปดังกลาวมาแลว มุงเนน
การทําใหส่ือพื้นบานนี้สามารถดํารงคงอยูไดทามกลางสังคมโลกาภิวัตนเชนในปจจุบัน ทําใหอาจ
ตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใหเหมาะสมกับการที่จะสงผานกระบวนการทางสื่อสารมวลชน คือ
ส่ือโทรทัศน ในขณะที่ส่ือโทรทัศนเองก็จะมีลักษณะเฉพาะของตนอยูหลายประการ อันถือเปน
วัฒนธรรมเฉพาะตัว (Television Culture) รวมถึงเรื่องของการเปนสื่อสาธารณะที่อยูภายใตการ
ควบคุมของกลไกรัฐ เรื่องของชวงเวลาของการออกอากาศที่ในปจจุบันมักมีเร่ืองทางธุรกิจเขามา
เปนปจจัยหลักเสมอ ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดวา หากตองการใหแนวทางของ การปรับประสานสื่อ
พื้นบาน “ลิเก” ผานทางสื่อโทรทัศน: กรณีศึกษารายการลิเกรวมดาวดารา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก นี้เปนไปอยางเกิดประสิทธิผล ส่ือโทรทัศนเองก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนลักษณะเฉพาะ
ของตนเชนกัน ซ่ึงแนวคิดนี้ถือเปนขอเสนอแนะที่คาดวานาจะเปนปจจัยที่จะมีผลตอการสงเสริมสื่อ
พื้นบานผานทางสื่อมวลชนเชน ส่ือโทรทัศนไดอีกประการหนึ่ง 

อีกทั้งสวนของการติดตอประสานงานในการนําลิเกเขามาบันทึกเทปการแสดงใน
รายการนั้น จะเปนหนาที่ของฝายรายการโทรทัศนในการติดตอคณะลิเก โดยสถานที่ที่จะใชทําการ
บันทึกเทปคือ หองสงหรือหองแสดง (Studio) ของสถานีฯ โดยดําเนินการเชนเดียวกับการบันทึก
เทปรายการโทรทัศนอื ่นๆ โดยมีเจาหนาที ่จากฝายรายการโทรทัศนและฝายเทคนิครวมกัน
ดําเนินการผลิตรายการ 

ที่ผานมาปญหาที่มักจะพบบอยคือ ความไมเขาใจกัน หรือ “ผิดคิว” ระหวางเจาหนาที่
ผูผลิตรายการฯกับผูแสดงลิเก เวลาในการแสดงที่ยาวหรือส้ันเกินไปจนไมสามารถตัดตอไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว ตัวผูแสดงลิเกก็ยังไมคุนเคยกับการแสดงที่ตองมีการจํากัดระยะเวลาและ
พื้นที่มากนัก สําหรับการออกอากาศและการพูดคําหยาบหรือแสดงทาทางที่สอไปในทางลามกนั้น
จําเปนตองตัดออกไป อีกทั้งยังมีหลายฉากที่ตองหมุนเวียนเขา-ออกอยางตอเนื่อง สวนผูชมที่ตองมา
นั่งชมและสรางปฏิสัมพันธก็ไมมี ซ่ึงจากตางการแสดงสดบนเวที ทําใหเกิดความผิดพลาดในการ
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ถายทําและเสียเวลาครึ่งคอนวันและสงผลถึงคุณภาพของการแสดงที่ถายทอดสูสายตาผูชมทาง
โทรทัศนที่ออกอากาศไดไมดีเทาที่ควร ซ่ึงสาเหตุประการสําคัญนาจะเกิดจากการขาดความรูความ
เขาใจในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนของผูแสดงลิเก 

ดังนั้น จึงเปนมูลเหตุใหศึกษาวา ผูแสดงลิเก มีความรูความเขาใจ ตลอดจนมีกระบวนการ
ส่ือสารที่จะปรับตัวในการใชส่ือโทรทัศน เมื่อตองเปลี่ยนปริบททางการสื่อสารจากเดิมคือ บนเวทีการ
แสดงสดกับการบันทึกเทปการแสดงในหองสงของสถานีโทรทัศนไปพรอมกับการคงคุณภาพของ
เนื้อหาสาระที่ตองการนําเสนอไดอยางไรบาง นอกจากนี้ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศนนั้นเปน
อยางไร ทั้งนี้เพื่อเปนการประเมินคุณภาพและปรับปรุงรายการสงเสริมศิลปนไทยใหดีขึ้น ตลอดจน
เปนการหาแนวทางในการปรับประสานระหวางสื่อพื้นบานลิเกกับสื่อโทรทัศนใหสามารถทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหลิเกยังคงรักษาเอกลักษณของตนไวใหเปนผลงานทาง
วัฒนธรรมอันทรงคุณคาจากภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 

1.2.1.  เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของลิเก รายการ “ลิเกรวมดาวดารา” 
 1.2.2.  เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการผลิตลิเกในรายการโทรทัศน 

 1.2.3.  เพื่อศึกษากระบวนการปรับประสานสื่อพื้นบานใหเขากับสื่อโทรทัศน 
1.3  ปญหานําวิจัย 

1.3.1.   การแสดงลิเกของรายการ “ลิเกรวมดาวดารา” มีประวัติความเปนมาอยางไร 
1.3.2.   ขั้นตอนการผลิตลิเกในรายการโทรทัศน เปนอยางไร 
1.3.3.   ส่ือพื้นบานมีกระบวนการปรับประสานอยางไรใหเขากับสื่อโทรทัศน 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

เนื่องจากปจจุบันมีรายการที่นําเสนอการแสดงลิเกอยางเต็มรูปแบบทางโทรทัศนนอย
มาก และการแสดงลิเกเปนศาสตรที่อิสระและแสดงไดหลายรูปแบบ โดยแตละแหงจะมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางกัน การศึกษาครั้งนี้จึงจะทําการศึกษาจากวิดีโอของรายการที่มีการนําเสนอผาน
ทางสื่อโทรทัศน โดยจะเลือกรายการ “ลิเกรวมดาวดารา” ซ่ึงออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก โดยการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะตัวผูแสดงลิเกในรายการฯ ที่มีความรู ความเขาใจใน
การแสดงลิเกทางโทรทัศน เจาหนาที่ผูผลิตรายการที่มีความรูความเขาใจในขั้นตอนการผลิตรายการ
โทรทัศน รวมทั้งเจาของรายการ ระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2549 
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1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.5.1. เปนแนวทางสรางสรรคส่ือพื้นบาน เพื่อนําไปเผยแพรผานสื่อมวลชนใหคง

เอกลักษณและปนการสืบทอดวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป 
1.5.2. เปนแนวทางการศึกษารายการสื่อพื้นบานทางสถานีวิทยุโทรทัศนในประเด็น 

อ่ืนๆ ตอไป 
  
1.6  นิยามศัพท 

ลิเก  หมายถึง การแสดงพื้นบานชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีองคประกอบหลักในการแสดงคือ การ
ดนกลอนสด การเจรจา การรํา เครื่องแตงกายที่สวยงาม ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวมีลักษณะการ
ดําเนินเรื่องคลายการแสดงละคร และขณะทําการแสดงจะมีวงปพาทยบรรเลงควบคูไปดวย 
ตามปกติจะเปนการแสดงสดบนเวที แตเมื่อส่ือมวลชนเขามามีบทบาทมากขึ้น จึงเริ่มเขามาแสดง
ทางโทรทัศนเพื่อประชาสัมพันธตนเองและเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งดวย ใน
การศึกษาครั้งนี้ หมายถึงลิเกในรายการลิเกรวมดาวดารา 

สื่อพื้นบาน หมายถึง วัฒนธรรมหรือประเพณีที่มีความสรางสรรค ซ่ึงไดรับการสั่งสม
มาตั้งแตอดีตและสืบทอดตอกันมา จนเปนความเคยชินและเปนเอกลักษณของสังคมนั้น ในลักษณะ
ของการสงขาวสารระหวางบุคคลกับบุคคล หรือระหวางบุคคลกับกลุมคนที่อยูในรูปแบบของคําพดู 
ขอเขียน บทเพลง ดนตรี การละเลน หัตถกรรม สถาปตยกรรม พิธีกรรม ความคิด ความเชื่อ คานิยม 
และวิถีชีวิต นอกจากนี้ ยังอยูรูปแบบของคติ การแสดง การเลน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความบันเทิง 
ใหขอมูลขาวสาร อบรมสั่งสอน หรือใหการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึงลิเก ในรายการลิเก
รวมดาวดารา  

สื่อโทรทัศน หมายถึง ส่ือท่ีนําระบบตางๆ ในการนําเสนอความหลากหลายของรายการ
ใหกับผูชม โดยเปนสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวางและมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี
เปนไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึงสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5  

กระบวนการผลิตรายการ  หมายถึง กระบวนการที่ตองเกี่ยวของกับเครื่องมือที่
สลับซับซอนและเปนการทํางานรวมกันเปนทีมของบุคคลหลายฝาย (Production Team) โดยแตละ
ฝายก็ตางมีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือที่ตนรับผิดชอบอยูและตางมีความสําคัญตอการผลิตรายการ
โทรทัศนเทาเทียมกันทั้งสิ้น อีกทั้งลิเกเปนศาสตรที่มีความใกลเคียงกับละครอยูมาก ในการศึกษา
คร้ังนี้จะศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตละครโทรทัศนมาเปนหลัก โดยยึดหลักเกณฑ 4 ประการ คือ 
ขั้นวางแผน, ขั้นเตรียมการ, ขั้นการถายทํา และขั้นประเมินผลรายการของรายการลิเกรวมดาวดารา 
แพรภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
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รายการลิเกรวมดาวดารา หมายถึง รายการโทรทัศนอีกประเภทหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหผูชมกลุมเปาหมายที่ช่ืนชอบลิเก ไดรับชมเนื้อหาท่ีผูผลิตนําเสนอ ซ่ึงรูปแบบ
รายการมีการนํานาฏศิลปไทยเขามาเพื่อใหความบันเทิงและเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของไทย
ใหคงอยู โดยในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึงรายการลิเกรวมดาวดารา แพรภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 ทุกวันพุธ ตั้งแตเวลา 15.00-15.30 น. 

กระบวนการปรับประสานสื่อพื้นบาน  หมายถึง การใชรูปแบบของการนําเสนอของสื่อ
พื้นบานที่มีหลากหลายผสมผสานกันไดอยางกลมกลืนและเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมสูญเสีย
เอกลักษณของส่ือแตละประเภทไปและมีการนําเอาโทคโนโลยีเขามามีสวนรวม เชน การบันทึกเทป 
เปนตน มีวิธีการนําเสนอแตกตางไปจากการแสดงสดตามปกติ ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษา
เกี่ยวกับการปรับประสานของรายการลิเกรวมดาวดาราในการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 5  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชประกอบการศึกษาเรื่อง การปรับประสานสื่อพื้นบาน “ลิเก” 

ผานทางสื่อโทรทัศน: กรณีศึกษารายการลิเกรวมดาวดาราทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5” 
ใชกรอบแนวคิดในการวิเคราะหดังนี้ 

2.1 แนวคดิการสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 
2.2 แนวคดิทางวฒันธรรมศึกษา 
2.3 แนวคดิเรื่องการผลิตละครโทรทัศน 
2.4 แนวคดิเรื่องการผลิตรายการสงเสริมส่ือพื้นบานทางโทรทัศน 
2.5 งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
2.1  แนวคิดการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  

คําวา “วัฒนธรรม” ในความหมายที่กวางขวางที่สุด Kim & Gudykunst (1988) ตั้ง
ขอสังเกตวา เวลาที่คนสองคนมาสื่อสารกัน มักจะเปนการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมอยูแลว โดยที่
อาจจะเปนวัฒนธรรมระหวางเพศ/ ระหวางรุน/ ระหวางระดับการศึกษา/ ระหวางภูมิลําเนา ฯลฯ 
ฉะนั้น “ความเปนระหวางวัฒนธรรม” (Interculturalness) นั้นจึงมีขอบเขตไดหลายแบบเชน การ
ส่ือสารระหวางเชื้อชาติ, การสื่อสารระหวางเผาพันธุ, การสื่อสารระหวางบุคคล, การสื่อสาร
ระหวางกลุม, การสื่อสารของคนกลุม “สองวัฒนธรรม”, การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมสื่อมวลชน
กับระหวางสื่ออ่ืนๆ , การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมสากลกับวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนตน 

ลักษณะเฉพาะตัวของแตละวัฒนธรรมนี้มีผลมาถึงเรื่องการสื่อสารดวย เนื่องจาก 
“ตัวการสื่อสารเองยอมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมอยูแลว” ดังนั้น Samovar (1998) ใหคํานิยาม
ของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมเอาไวอยางกวางๆ วา “เปนการสื่อสารระหวางสองวัฒนธรรมขึ้น
ไปที่มีระบบการรับรูและสัญลักษณที่ตางกันมากพอที่จะทําใหเหตุการณการสื่อสารนั้นตอง
เปลี่ยนแปลงไป” โดยแตเดิมนักวิชาการมักใชคําวา “การสื่อสารขามวัฒนธรรม” (Cross-cultural 
communication) ซ่ึงมักหมายถึงการสื่อสารระหวางคนที่มาจาก “ประเทศ”ที่มีวัฒนธรรมตางๆ กัน 
แตในระยะหลัง คําวา “วัฒนธรรม”และเกณฑที่จะใชลากเสนกําหนดขอบเขตของวัฒนธรรมนั้น
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ขยายกวางออกไปมาก  จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงมาใชคําวา “การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม” 
(Intercultural communication) มากกวา 

ในขณะที่หนวยของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม
ใหญๆ คือ กลุมจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism) และกลุมการสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรม (Cross-cultural Communication) โดยอาจกลาวไดวา ความเชื่อเบื้องตนเปนพื้นฐานของ
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม สามารถแบงออกเปน 4 ประการคือ 

1) เชื่อวามี “ลักษณะรวม/จุดรวม” (Commonality) เนื่องจากแตละวัฒนธรรมมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมอื่น แตในขณะเดียวกันสามารถทําใหเกิดการ
เชื่อมโยงประสานกันได 

 

 
 
ภาพที่ 2.1  แสดงลักษณะแตละวัฒนธรรมที่มีจุดรวมทําใหเกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรม  
 
ที่มา :  กาญจนา แกวเทพ.ศาสตรแหงสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. 
   

ในแงของการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม Samovar (1998) ใชเกณฑที่จะวัดจุดรวมและ
ต างออกเปน  4 มิติ ใหญๆ  คือ  การรับ รู  (perception)  การสื่ อสารโดยวจนภาษา  (Verbal 
communication) การส่ือสารโดย อวจนภาษา (Non-verbal communication) และบริบทของการ
ส่ือสาร (Contextual communication)  

2) กลุมการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมจะมีสนับสนุนใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนระหวาง
วัฒนธรรมกัน ทั้งนี้เชื่อวา ธรรมชาติของวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมนั้นจําเปนตองมีการปรับตัว/

ลักษณะที่แตกตาง 

ลักษณะรวม 
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เปลี่ยนแปลง (adaptation) อยูตลอดเวลา การปรับตัวนั้นเกิดขึ้นไดโดยงายที่สุดจากการพบปะกับ
วัฒนธรรมอื่นๆ และหลังจากพบปะแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมดวยกันทั้งคู (cultural enrichment) 
จะตองแสวงหาจุดรวม ประสบการณรวมและการรับรูรวมกันระหวางวัฒนธรรมตางๆ เพื่อใหการ
ส่ือสารระหวางวัฒนธรรมมีความเปนไปไดอยางดี ราบร่ืน มีความหมายและเปนที่พอใจของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ 
 3) แมจะเชื่อวา แตละวัฒนธรรมสามารถมีจุดรวมที่ทําใหสามารถเขาใจกันได แตในดาน
หนึ่ง การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมก็ตองไมลืมจุดตางระหวางวัฒนธรรมที่นอกจากจะทําใหเร่ิมตน
ดวยความไมเขาใจกัน ยังสามารถขยายตอออกไปเปนความขัดแยงทางวัฒนธรรมดวย และดู
เหมือนวาจุดตางและความขัดแยงทางวัฒนธรรมนั้น จะมีสัดสวนเปนหลักการมากกวาจุดรวมจะพบ
ไดทั้งระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุมองคกร และระดับสื่อสารมวลชน 
 4) ในปจจุบันไดมีการศึกษาคนควาดานการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมยิ่งมีมากขึ้นทั้งในแง
ความจําเปน และในแงของโอกาสที่จะเปนไปไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปจจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม เชน การพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสาร
และระบบขอมูลขาวสาร การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจซึ่งไดพัฒนามาเปนระบบอุตสาหกรรม
ขามชาติ การเคลื่อนยายของประชากรในโลกสมัยใหม 

ในการศึกษาเรื่องการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมนั้น มีแนวคิดที่เกี่ยวพันกันและเปน
แนวคิดสําคัญอยู 3 แนวคิดคือ  

1. เอกลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) 
2. การศึกษาองคประกอบของวัฒนธรรม 
3. การเปลี่ยนแปลง/ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural change/ exchange)  

ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง/ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
 

การเปล่ียนแปลง/ แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม (Cultural change/ exchange)  
เมื่อเราเริ่มพูดถึงคําวา “วัฒนธรรม” คุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของวัฒนธรรม คือ 

“การเปลี่ยนแปลง” (change) หรือ “การปรับตัว” (adoptions) คุณลักษณะนี้เปนเครื่องรับประกันอายุ
ที่ยืนยาวของวัฒนธรรมหนึ่งๆ เนื่องจากขอเท็จจริงที่วา ไดเคยมี กําลังมี และจะมีวัฒนธรรมอีก
จํานวนมากมายที่เกิดขึ้น คงจะมีแตวัฒนธรรมที่มีความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
อยางเหมาะสมเทานั้นที่จะดํารงอยูไดในปจจุบันและอนาคต การปรับตัวของสื่อพื้นบานนั้นมีอยู
ตลอดเวลา และปรับตัวเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมระดับกวาง R. Kidd ,1992 (อางถึง
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ใน กาญจนา แกวเทพ) ที่ศึกษาละครพื้นบาน (popular theater – เชน ลิเก ละครชาตรี) ในประเทศ
ตางๆ พบวา รูปแบบและเนื้อหาของละครพื้นบานจะเปลี่ยนแปลงไป  

สถาบันสังคมที่กอตัวมาภายใตเงื่อนไข เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไป สถาบันดังกลาว
จําเปนตองปรับตัวเพื่อการดํารงอยูตอไป (adaptation) เนื่องจากในยุคปจจุบันสื่อพื้นบานกําลังมี
กระบวนการปรับตัวอยางมาก พยายามปรับทั้งรูปแบบ เนื้อหา การใชกลยุทธใหมๆ ทางการสื่อสาร 
การขยายประเภทของสื่อ ฯลฯ แตเนื่องจากเงื่อนไขและธรรมชาติของสื่อพ้ืนบานแตละชนิดมีความ
แตกตางกัน ทําใหมีผลตอขีดความสามารถในการปรับตัวตางกัน เชน ส่ือพื้นบานที่ผูกพันกับ
พิธีกรรมมักจะปรับตัวไดยากกวาส่ือที่ไมผูกพันกับพิธีกรรม เชน ชวงระยะเวลาของการแสดง  

ในกรณีที่ ส่ือพื้นบานมาปรับประสานสัมพันธกับสื่อมวลชน  เชน มาใชชองทาง
ส่ือมวลชนเพื่อเผยแพรนั้น ส่ือพื้นบานเองก็ตองมีการปรับตัวเองดวยเชนกัน ตัวอยางเชน ลิเกที่เคย
แสดงอยูกลางแจง ก็ตองมาแสดงในหองสงที่ปดหมดทุกดาน ฯลฯ ในการพบกันระหวางสอง
วัฒนธรรมนี้ หากเปนการ “พบกันแบบครึ่งทาง” คือทั้งสองฝายตางปรับตัว การปรับเปลี่ยนอาจจะ
ไมยากสําหรับทั้งสองฝาย แตหากเปนการ “ปรับตัวเพียงฝายเดียว” ก็คงสรางความลําบากใหแกฝาย
ที่ตองปรับตัวอยางมาก 

การปรับตัวของสื่อพื้นบานนั้นมีอยูตลอดเวลาและปรับตัวเพื่อตอบรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมระดับกวาง เหตุผลประการหนึ่งของการดํารงอยูอยางตอเนื่องของสื่อ
พื้นบานก็เนื่องมาจากขีดจํากัดของสื่อมวลชน ซ่ึงมีกลุมผูรับสารที่มีขนาดใหญและกระจัดกระจาย 
และมนุษยตองการรูปแบบการสื่อสารหลายๆ รูปแบบ รวมทั้งการสื่อสารแบบระหวางบุคคลหรือ
ภายในกลุม ซ่ึงสื่อมวลชนไมสามารถตอบสนองใหไดและจะตองแสวงหาจากสื่อพื้นบานเพราะ
บรรดาสื่อมวลชนสมัยใหมโดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน วิทยุหรือโทรทัศน เปนสื่อที่มาแต “ตัว
ส่ือเปลาๆ” แตไมเนื้อหาและรูปแบบที่เปนของตนเอง ดังนั้นรายการในโทรทัศนหรือวิทยุจึงไดหยิบ
ยืมวัตถุดิบจากสื่อเดิมๆ ที่เคยมีอยูแลวมาใชยังส่ือใหม ดังนั้นกระแสความตอเนื่องระหวางสื่อทั้ง 2 
ประเภทจึงคงมีอยู 

เมื่อส่ือสมัยใหมนําเอารูปแบบและเนื้อหามาจากสื่อพ้ืนบาน แนนอนวากระแสความคิด 
(Stream of consciousness) จากระบบสื่อพ้ืนบานยอมไหลเทผานสูส่ือสมัยใหมอยางแนนอน อีกทั้ง
ส่ือทังสองประเภทนี้ลวนแตเปนระบบยอย (subsystem) ของระบบการสื่อสารของสังคม (social 
communication system) ซ่ึงมีคุณลักษณะ 3 ประการคือ 

 ในระบบใหญจะประกอบดวยระบบยอย (subsystem) 
 ในระบบยอยๆ นั้น ลวนมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน (interrelationship) 
 หากเกดิการเปลี่ยนแปลงที่ระบบยอยหนึ่ง ก็จะสงผลสะเทือนถึงอีกระบบยอยหนึ่ง 
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จากคุณลักษณะทั้ง 3 ประการนี้ โดยเฉพาะคุณลักษณะประการสุดทาย หากเราไดพบ
เห็นปราการณวา ส่ือพื้นบานแตละชนิดมีอันตองลมหายตายจากไปในวันนี้ และหากเราใชแนวคิด
เร่ืองความสัมพันธตอเนื่องแบบสายโซของระบบนิเวศวิทยาที่วา การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตประเภท
หนึ่งจะนําไปสูการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ที่อยูในสายโซเดียวกัน หลักการดังกลาวอุบายไดวา 
สักวันหนึ่งในอนาคต ส่ือมวลชนก็จะไปไมรอดเชนเดียวกัน 

ดวยความสัมพันธ ซ่ึงกันและกันระหวางสื่อพื้นบานกับสื่อมวลชนนั้น  รูปแบบ
ความสัมพันธแบบตองอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Interdependence) ระหวางสื่อทั้งสองระบบมาจาก
ขอเท็จจริงที่วา ส่ือทั้งสองประเภทลวนมีขอเดนและขอจํากัดในตัวเอง ตัวอยางที่จะใหเห็นขอเดน
และขอดอยของระบบสื่อทั้งสองเชน ทุกวันนี้มีส่ือมวลชนสมัยใหมทั้งภาพยนตร วิทยุ โทรทัศนได
ใชอยางทวมทน แตเพราะเหตุใด ชาวบานยังชอบดูลิเก ละครเวทีหมอลํา หนังตะลุง ฯลฯ ที่เปนส่ือ
พื้นบานอยู C.Rawlence (1979) ใหคําตอบวา ที่คนยังใชส่ือพื้นบานอยูนั้น ก็เพราะสื่อพื้นบาน
สามารถตอบสนองความตองการอันหลากหลายที่ส่ือมวลชนไมสามารถสนองผูชมได เชน 

• ส่ือพื้นบานเชน ลิเกหนังตะลุง หรือหมอลํานั้น มีลักษณะยืดหยุนมากกวา การเลน
ไมตองใชเครื่องมืออุปกรณมากมาย ไมตองมีการถายทอดเปนการแสดงสด 

• การแสดงสามารถปรับใหเขากับคนดูไดเชน หนังตะลุงสามารถนําเอาชื่อของคนใน
หมูบานมาเปนตัวละครได ทําใหเกิดความรูสึกใกลชิด ถูกใจ เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับผูแสดง (เกิดอัตลักษณรวม) ลักษณะดังกลาวสื่อมวลชนกระทําไมไดเลย 

• ขอบเขตของการรับชมไมใหญโตกวางขวางเกินไปนัก และการชมมีลักษณะเปน
สวนรวม  (collective) ทําใหเกิด  “ความรู สึกแบบผูชม” อยางแทจริง  (active 
audience) ตางจากการนั่งดูโทรทัศนคนเดียวอยูที่บาน (การดูรายการกีฬา เชนการ
แขงขันฟุตบอลโลก ดวยรูปแบบการนั่งดูคนเดียวในบานกับออกไปดูรวมกันเปน
กลุม จึงใหความรูสึกที่แตกตางกันอยางมาก) 

• เนื่องจากการแสดงทุกครั้งเปนการแสดงสด  เปนการแสดงในขอบเขตที่ไม
กวางขวางนัก ศิลปนมักมีอิสระในการแสดง เงื่อนไขทั้งหมดที่กลาวมานี้ ทําใหมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคคอยางมากในการสรางผลงานของศิลปน D.Lancaster 
(1977) ศึกษาศิลปนพื้นบานทางภาคเหนือของไทยที่แสดงมาแลว 12 ป โดยยังไม
เคยเลนซ้ําแบบเกาเลย เนื่องจากมีแหลงกําเนิดของเนื้อหาที่จะเอาเรื่องแตงจากหลาย
แหลงเชน เอาเรื่องเกามาเลนใหม เอานิยาย ละครโทรทัศน ภาพยนตร หรือเร่ืองจาก
ลิเกมาเลน ตั้งชื่อตัวละครใหม เอาเรื่องใหมๆ ที่เกิดขึ้นจริงๆ จากการเลาของเพื่อน
ฝูงมาตบแตงใหม ฯลฯ Lancaster กลาววา การที่ศิลปนสามารถสรางสรรคไดอยาง
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สูงมากนั้น เนื่องมาจากปจจัย 2 ประการคือ ความสามารถในการแตงบท/ เขียนบท
ของศิลปน และเนื่องจากความเปนอิสระไมถูกควบคุมจากสถาบันตางๆ  

เหตุผลที่สําคัญมากสําหรับการเลือกบริโภคสื่อพื้นบานของประชาชนคือ ในแบบแผน
ของการรับชม (viewing pattern) ของส่ือพื้นบาน ผูชมจะรูสึกวามีอํานาจ(power) ที่จะควบคุมผู
แสดงได เชน ถาแสดงไมดีก็จะโหฮา ถาแสดงถูกใจก็จะปรบมือหรือตบรางวัล สามารถขอรองให
แสดงซ้ํา ในขณะที่ในสื่อสมัยใหมนั้น ผูชมจะไมมีอํานาจในการควบคุมผูแสดงไดเลย แตตาม
หลักการของการสื่อสารโดยทั่วไปนั้น คนเรายอมชอบการสื่อสารที่สามารถมีอํานาจควบคุม
กระบวนการสื่อสารได และการสื่อสารที่ผูรับสารจะควบคุมไดนั้น จะตองเปนรูปแบบการสื่อสาร
แบบกลุมหรือระหวางบุคคลที่มีปฏิกิริยาตอบโตไดทันที (feedback) เปนการสื่อสารแบบสองทาง 
และเปนการสื่อสารที่ผูสงและผูรับสารมีความเสมอภาคกัน และไมมีการแยกขาดระหวางบทบาท
ของผูสงและผู รับ ซ่ึงรูปแบบการสื่อสารมวลชนไมสามารถจะสรางโอกาสดังกลาวไดเลย 
ส่ือมวลชนจึงเปนสื่อที่สรางความรูสึกหางเหินใหแกผูรับสาร ปจจุบันนี้เราจึงมองเห็นปรากฏการณ
ยอนกลับมาของรูปแบบการแสดงแบบพื้นบานที่เขามาชวยเสริมส่ือมวลชน  

ในการศึกษาเกี่ยวกับการผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรมพื้นบานหรือส่ือพื้นบาน 
(ลิเก) กับสื่อมวลชนสมัยใหม  ซ่ึงในที่นี้คือ  โทรทัศน  จําเปนตองมีการวิ เคราะหถึงปจจัย
องคประกอบที่สงผลใหเกิดกระบวนการดังกลาวดวย เชน รูปแบบ วิธีการนําเสนอใหสามารถเขาถึง
และถูกใจผูชมมากที่สุด และยังเหมาะสมกับยุคสมัยดวย เชน การที่ลิเกพยายามนําเอาเพลงลูกทุงมา
ใชในการแสดงหรือบางครั้งอาจจะมีดนตรีมารวมบรรเลงดวยก็มี 

และการศึกษาโดยเอาสื่อพื้นบานมาปรับประสานเขากับสื่อมวลชนจากการประชุม 
Uneco ในเอกสารเรื่อง Folk media and meass media in population communication (1982) (อาง
ในวราลี, 2541) ไดมีการนําเสนอแนวคิดวา ทั้งสื่อพื้นบานและสื่อมวลชนตางก็มีพัฒนาการกันมา
อยางตอเนื่องตามลักษณะเฉพาะของตน และผูที่ออกแบบกระบวนการสื่อสารของสื่อพื้นบานก็
สามารถที่จะขยายหรือเพิ่มปริมาณของผูชมหรือผูรับสารได โดยอาศัยศักยภาพของสื่อมวลชนทําให
ส่ือพื้นบานทําหนาที่ในการสงสารไดอยางสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ในเอกสารไดเสนอกลยุทธในการปรับประสานสื่อพื้นบานกับสื่อมวลชน 4 ขั้นตอน 
คือ 

1. ลักษณะของการปรับประสาน (Ways of integration) คือ   ลักษณะวิธีการในการปรับ
ประสานสื่อทั้งสองประเภทนี้ อาทิ การใชรูปแบบการนําเสนอของสื่อพื้นบานแตสามารถสรางใหเกิด
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นดวยศักยภาพของสื่อมวลชน ซ่ึงจะทําใหเกิดการขยายไปในวงกวางขึ้น 
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การใชประโยชนจากรูปแบบของสื่อพ้ืนบานในการเผยแพรและความเชื่อโดยผานทางรายการของ
ส่ือมวลชน ฯลฯ 

2. ขั้นตอนของการปรับประสาน (Steps of integration) คือ  ขั้นตอนที่จะปรบัสือ่ทัง้สอง
ประเภทเขาดวยกัน อาทิ ตองมีการวิเคราะหความตองการของผูรับสารเพื่อคัดเลือกวิธีการสื่อสารให
เหมาะสม พิจารณาจากรูปแบบของสื่อพื้นบานและเลือกที่จะปรับประสานกับสื่อมวลชนที่สามารถ
ผสมผสานกันไดอยางกลมกลืนและเกิดประโยชนสูงสุด และตองพิจารณาวา “สาร” ในลักษณะใดที่
ตองการสงและสารนั้นเหมาะสมกับลักษณะของผูรับสารในพื้นที่นั้นๆ หรือไม ฯลฯ 

3. ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการปรับประสาน   (Some special consideration)   คือ   การ
คํานึงถึงความเหมาะสมของการปรับประสานสื่อทั้งสองประเภท เนื่องจากมีลักษณะบางสวนที่
แตกตางกัน ดังนั้นในการปรับประสารจึงตองคํานึงถึงเงื่อนไขบางประการ อาทิ รูปแบบของสื่อ
พื้นบานทั้งหมดที่อยู นั ้น ไมไดหมายความวา ทุกรูปแบบจะสามารถผสมผสานเขากันไดกับ
สื่อมวลชนทั้งหมด ซึ่งจะตองอาศัยการศึกษาหาความเหมาะสมกอนที่จะนํามาใชรวมกัน หรือ
การนําเอาสื่อทั้งสองปะเภทมาใชรวมกันทุกครั้ง ผูที่ดําเนินการจะตองมีความเปนมืออาชีพและ
สามารถดําเนินการไดอยางเกิดประโยชนสูงสุดโดยไมสูญเสียเอกลักษณของสื่อแตละประเภท 
ฯลฯ 

4. รูปแบบของการปรับประสาน (Model of integration)  รูปแบบของการปรับ
ประสานที่มีการเสนอแนะ อาทิ ในการปรับประสานระหวางสื่อพื้นบานกับสื่อมวลชนนั้น จะมีเร่ือง
ของเทคโนโลยีเขามามีสวนรวม เชน การบันทึกเทป ซ่ึงจะตองมีรูปแบบวิธีการแสดงที่แตกตางจาก
การแสดงสดตามปกติ เทปการแสดงนั้นสามารถที่จะนําไปเผยแพรสูผูสมไดโดยตรง แตบางครั้ง
เทปการแสดงดังกลาวก็สามารถที่จะมาใชเปนระบบสื่อสัญญาณของสถานีโทรทัศนไดดวย เชน นํา
บางสวนของการแสดงไปประกอบในบางรายการของสถานีฯ  

ดวยเหตุผลประการหนึ่งของการดํารงอยูอยางตอเนื่องของสื่อพื้นบาน ก็เนื่องมาจาก
ขีดจํากัดของสื่อมวลชนซึ่งมีกลุมผูรับสารที่มีขนาดใหญและกระจัดกระจาย แตมนุษยเราตองการ
รูปแบบการสื่อสารหลายๆ รูปแบบ รวมทั้งการสื่อสารแบบระหวางบุคคลหรือภายในกลุม 
(Interpersonal, group communication) ซ่ึงสื่อมวลชนไมสามารถตอบสนองใหได และจะตอง
แสวงหาจากสื่อพื้นบาน และ Cultural Diffusion เปนการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมหนึ่งอัน
เนื่องมาจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมอื่น หรือการหยิบยืมวัฒนธรรมจากสังคมอื่นที่
ไดมีโอกาสพบปะกันทางวัฒนธรรมมาใชในสังคม ซ่ึงสวนใหญกระบวนการรับการแพรกระจาย
วัฒนธรรมจากสังคมอื่นนี้มักจะมีการเลือกรับ (selective) คือการเลือกเฉพาะสวนประกอบที่เขากับ
คานิยมและความเชื่อในสังคมของตนเองในรูปแบบที่ผานสื่อกลาง เชน ส่ือมวลชน (Mass-
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Mediated communication) และในปจจุบันไมเพียงแตฝายผูรับสารเทานั้น ที่จะเปดรับผลงานสื่อที่
นํามาจากว ัฒนธรรมอื ่นๆ  แมแต ด านผู ผล ิต เอง  ก็ม ีการกระโดดข ามว ัฒนธรรมเช นก ัน 
ตัวอยางเชน ผูกํากับภาพยนตรจีนหลายคนไดไปกํากับหนังในฮอลลีวูดดวย   

กลาวโดยสรุปสําหรับแนวคิดในเรื่องนี้คือ เมื่อผูผลิตสื่อที่มาจากวัฒนธรรมหนึ่งและ
ผลิตส่ือในอีกวัฒนธรรมหนึ่งนั้น จะมีการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมในสวนของการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมอยางไร ในขณะที่หลักของการปรับประสานระหวางสื่อพื้นบานกับส่ือมวลชนนั้นมีการ
พิจารณาวา ส่ือพื้นบานนั้นสามารถนําเสนอเนื้อหาสัมพันธกับสื่อมวลชน หรือ รูปแบบของ
ส่ือมวลชนที่นํามาใชเขากับเนื้อหาของสื่อพื้นบานหรือไม โดยสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใช
แนวคิดดังกลาวมาประกอบการศึกษาถึงการนําเอาลิเก ซ่ึงถึงเปนสื่อพื้นบานที่มีการปรับตัว/
แลกเปลี่ยนอยางไรใหเขากับสื่อมวลชน คือส่ือโทรทัศน เพื่อหาวิธีการทั้งทางดานแนวคิดและแนว
ปฏิบัติที่มีความเหมาะสมที่สุดในการดําเนินการดังกลาวและผลงานสื่อที่ออกมานั้นยอมเปนการ
ส่ือสารระหวางวัฒนธรรมที่สามารถวิเคราะหวิธีคิดและวิธีการทํางานของวัฒนธรรมของผูสงสาร
ไดดวย 
 
2.2  แนวคิดทางวัฒนธรรมศึกษา 

กาญจนา แกวเทพ (2545)ไดกลาวถึงเรยมอน วิลเล่ียมส นักคิดสํานักวัฒนธรรมนิยมวา 
สังคมหนึ่งๆ ประกอบขึ้นดวยการปฏิบัติการทางสังคมจํานวนมากมายที่กอตัวเปนองครวมที่เปน
รูปธรรมของสังคม  และวัฒนธรรมก็คือ การสถาปนาของการปฏิบัติการทางสังคมเหลานี้ 
เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมในแตละสังคมจะเปนอยางไร มีลักษณะเฉพาะอยงไร แลวแตวาปฏิบัติการ
ทางสังคมที่เปนจริงและดําเนินการอยูในสังคมนั้นเปนอยางไร และในโลกวิชาการจะมองขาม
ความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนกับสื่อพื้นบานแตในโลกแหงความเปนจริงสื่อพื้นบานยังคงสืบ
ทอดและผลิตซ้ํา  (Reproduction) สวนประกอบตางๆ ของตนเองอยูตลอดเวลา และการผลิตซํ้าสืบ
ทอดดังกลาวก็ลวงลํ้าเขตแดนเขามาถึงปริมณฑลของสื่อมวลชนดวย 

วิลเล่ียมส ยังเห็นวากระบวนการผลิตวัฒนธรรม ไมวาจะเปนวัฒนธรรมแบบรูปธรรม 
(ส่ิงของเครื่องใช) หรือนามธรรม (วิธีคิด รสนิยม)ก็ตาม ยอมตองการองคประกอบและปจจัย
เชนเดียวกับการผลิตโดยทั่วไป กลาวคือ จําเปนตองมีวัตถุดิบ เครื่องมือการผลิต ระบบการแบงงาน
กันทํา วิธีการและขั้นตอนการผลิต ผูผลิต สถานที่ กาลเวลา เปาหมายการผลิตและผลผลิตทาง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้สภาวะแวดลอมในขณะนั้นก็ยอมเขามามีสวนกําหนดกระบวนการ
ในการผลิตดังกลาว 
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ในกรณีของการผลิตวัฒนธรรมที่เปนวัฒนธรรม เชน การผลิตเคร่ืองดนตรี อุปกรณทํา
นา ประกอบอาหาร ประดิษฐเครื่องใชในบานหรือทําเครื่องแตงกาย เราอาจเห็นการรวมตัวกันของ
ปจจัยและองคประกอบของการผลิตไดงายและชัดเจนกวาการผลิตวัฒนธรรมที่เปนนามธรรมไมวา
จะเปนวิธีคิด ทัศนะในการอยูรวมกับธรรมชาติ การตั้งเปาหมายของชีวิต รสนิยม ฯลฯ ลวนแต
เปนไปในลักษณะเดียวกันกับการผลิตส่ิงของที่เปนรูปธรรม วัตถุดิบที่ใชในการผลิต วิธีคิดใหมๆ ก็
คือ ความรูดั้งเดิมทัศนะแบบเกาหรือความทรงจําอยางเดิมนั่นเอง 

สําหรับการอธิบายแนวคิดเรื่อง “การผลิตซ้ําเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม” นั้น วิลเล่ียมส ได
เร่ิมตนจากขอเท็จจริงที่วา วัฒนธรรมตางๆ ลวนไดรับการผลิตซํ้าอยูตลอดเวลาในทุกสถานที่ เชน 
เกิดความคิดใหมๆ อยูทุกแหง เกิดคําใหมๆอยูตลอดเวลา หรือมีเครื่องแตงกายแปลกๆ ปรากฏให
เห็นอยูเสมอ อยางไรก็ตามถาวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาใหมนี้ ไมไดรับการผลิตซํ้าเพื่อสืบทอดตอไป 
วัฒนธรรมนั้นก็จะมีอายุเพียงส้ันๆ แลวสูญหายไป แมแตวัฒนธรรมเกาแกดั้งเดิมก็ตองเปนไปตาม
หลักการนี้เชนกัน ดังนั้นการผลิตซ้ําเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมจึงเปนกระบวนการที่รองรับความยั่งยืน
ของวัฒนธรรมหนึ่งๆ และเปนหลักประกันความตอเนื่องยืนยาวของวัฒนธรรมนั้น 

โทรทัศน ซ่ึงเปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่งจึงถือวามีคุณูปการในการทําใหลิเกเกิดการ
สืบทอดในการผลิตซ้ํา คือจะเปนฝายเลือกเพื่อนําลิเกมาเผยแพร ซ่ึงเมื่อมีการผลิตอยางตอเนื่องและ
มีการนําเสนออยูเร่ือยๆ ก็เทากับวา ลิเกไดรับการสืบทอดใหคงอยูโดยปริยาย เพราะปจจุบันลิเกได
กลายเปนศิลปะการแสดงแบบสมัยนิยม (Popular Culture) ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม จนสามารถ
เผยแพรตอมวลชนได โดยไมจํากัดพื้นที่และการผลิตสวนใหญมีเปาหมายทางธุรกิจไปแลว 

อยางไรก็ตาม หากมองในแงวิธีการผลิตซํ้าเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม เมื่อลิเกเขามา
ผสมผสานหรือผลิตผานสื่อโทรทัศนก็ยังจําเปนตองพยายามรักษาและคงความเปนเอกลักษณเอาไว 
เชน การรองรานิเกลิงที่เมื่อไดยินทํานองเพลงแบบนี้ผูฟงก็มั่นใจไดวาเปนลิเก แมวาในสวนการ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมเพลงไทยเดิมอ่ืนๆ หรือ การนําเพลงลูกทุง ลูกกรุง มาใชรองมากขึ้นตามความ
นิยมของผูชมในปจจุบันก็ตาม ของเกาที่ยังคงอยูอีกอยางคือ เนื้อเร่ืองที่ยังคงหนีไมพน เศรา โศก 
ตลก รัก แบบจักรๆ วงศๆ ที่ตองแยงชิงเมืองและคนรัก ซ่ึงแมวาจะมีเร่ืองราวสมัยใหมเขามา แตก็
ไมไดนํามาเปนแกนหลักของเรื่อง อาจจะสอดแทรกในมุขของตัวโจกหรือในการเจรจาของตวัละคร
ดวยกัน นํามาตัวเปนชื่อตัวละครที่เพิ่มความทันสมัยในการแสดงเทานั้น รวมทั้งการแตงกายที่เนน
ความสวยงามดวยเพชรและเครื่องประดับตางๆ ที่ผิดแผกไปจากเคยในชีวิตจริง 

ดานการแสดงที่เนนปฏิภาณไหวพริบจากการดนกลอนสดและการมีปฏ ิสัมพันธกับผูชม
นั้น เดิมไมคอยมีกรอบบังคับมากนัก แตเมื่อมาแสดงทางโทรทัศนที่ตองจํากัดทั้งเวลาและพื้นที่ ซํ้า
ยังไมมีผูชมจริง ผูแสดงจะเห็นเพียงกลองกับเจาหนาที่ผลิตเทานั้น จึงตองจินตนาการเอาเองวา มี
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ผูชมกําลังมองอยูที่กลอง มีบทใหทองจํามากกวาที่จะคิดดนสดๆ ไปเรื่อยๆ ดานฉากก็สรางไวหลาย
ฉาก การเขา-ออกจึงตอเนื่องและตางกับการแสดงที่เคยมา แตหากพิจารณาโดยรวมแลว การแสดง
ลิเกทางโทรทัศนก็ยังมีความใกลเคียงกับลิเกทั่วไปอยูมาก การปรับเปลี่ยนก็มีบาง แตไมใชการ
ทําลายศิลปะแขนงนี้ใหเปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิง เพราะอยางไรแลวผูแสดงลิเกทุกคนก็ปฏิเสธไมได
วา การไดออกโทรทัศน นับเปน “โอกาสทอง” ของลิเกทุกคณะอยูนั่นเอง 
 
2.3  แนวคิดเรือ่งการผลติละครโทรทัศน 

การผลิตรายการโทรทัศน ตองมีการวางแผนและออกแบบที่ดีโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค 
และความเหมาะสมกับงบประมาณ นอกจากนั้นยังเปนกระบวนการที่ตองเกี่ยวของกับเครื่องมือที่
สลับซับซอนและเปนการทํางานรวมกันเปนทีมของบุคคลหลายฝาย (Production Team) โดยแตละ
ฝายก็ตางมีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือที่แตละบุคคลรับผิดชอบอยูและตางมีความสําคัญตอการผลิต
รายการโทรทัศนเทาเทียมกันทั้งสิ้น และตองมีขั้นตอนของการทํางานที่เปนระบบ เพื่อใหการผลิต
รายการดําเนินไปอยางราบรื่นและใหผลงานออกมาใหดีที่สุด ดังนั้นกระบวนการผลิตจึงเปนสวน
หนึ่งที่มีความสําคัญ 

เนื่องจากลิเกเปนการละเลนที่รับแบบแผนของการแสดงละครรํา ทั้งในดานการรอง การ
รําและการเจรจา แมวาจะไมไดเครงครัดมากนัก แตจะตองคํานึงถึงความรวดเร็วในการเลนลิเก
มากกวาละคร ดังนั้นลิเกจึงเปนศาสตรที่มีความใกลเคียงและสัมพันธกับละครอยูมาก ในการวิจัย
คร้ังนี้ผูวิจัยจึงใชแนวคิดเรื่องการผลิตละครโทรทัศนมาเปนหลักในการวิเคราะห 

ปนัดดา ธนสถิตย ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง “ละครโทรทัศนไทย” เกี่ยวกับหลักการ
ผลิตละครโทรทัศน โดยยึดหลักเกณฑ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ขั้นวางแผน ประกอบดวย 
1.1 การวางแผนโครงการผลิตรายการละคร เชนเดียวกับรายการโทรทัศนประเภทอื่นๆ 

ที่ตองคิดวางโครง เพื่อเปนการเสนอและสนองตอนโยบายของสถานีและผูอุปถัมภ
รายการหรือนายทุนอ่ืนๆ ไดแก 

• แนวเรื่องหรือเนื้อหา จะเปนแนวใด และเรือ่งอะไร 

• วัน เวลา และสถานีที่ออกอากาศ 

• ความยาวตอตอน/ ความยาวของเรื่องทั้งหมดและจบในกี่ตอน 

• ระยะเวลาในการผลิต 

• สําคัญที่สุดคือ กลุมเปาหมายเปนใคร 
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เปนที่นาสังเกตวาโดยทั่วไปละครโทรทัศนไทยมักจะนําเรื่องที่ใชในการทําละครมาจาก
หลายแหง เชน เรื่องจากนวนิยายที่เปนที่นิยมของผูอาน เรื่องจากภาพยนตรไทยที่เคยผลิตมาแลว 
เร่ืองจากละครวิทยุหรือเร่ืองที่คิดขึ้นเอง เพราะมีความสะดวกในหลายดาน ไมตองคิดเรื่องใหมและ
แนใจวาผูอานชื่นชอบเรื่องเหลานี้อยูแลว สวนแนวเรื่องจะตั้งไวคราวๆ กอนวาจะเปนแนวใด เชน 
ชีวิตรักขื่นขม สะทอนสังคม รักชาติ ตลกชวนหัว เปนตน 

1.2 กําหนดตัวผูรวมงานหรือทมีงาน ไดแก ผูเขียนบท ผูกํากับการแสดง ผูกํากบั
รายการและฝายอื่นๆ 

1.3 กําหนดงบประมาณคาใชจายในการผลิตรายการทั้งหมด เชน คาตวันกัแสดง คา
ฉาก คาเครื่องแตงกายของตัวละคร คาเชาเวลาออกอากาศ เปนตน 

2. ขั้นเตรียมการ หลังจากทีไ่ดเร่ืองของละครที่จะผลิตมาแลว ก็จะเปนหนาที่ของ
ผูเขียนบทที่จะนําไปเขียนเปนบทโทรทัศนประกอบดวย 

2.1 การเขียนเปนบทละครโทรทัศน ซ่ึงถือวาเปนหวัใจสําคญัของการผลิตรายการ เพื่อ
ทีมงานทุกฝายจะไดศกึษากอน เพื่อใหการทํางานอื่นๆ ตอไปไดอยางตอเนื่อง 

2.2 การวางแผนการถายทําจริง ผูกํากับจะศกึษาและตีบทความบททุกแงมุมและสั่งงาน
ดานอื่นๆ ใหฝายตางๆ ไปทํา เชน ฝายออกแบบฉาก ฝายแสงและเสียง เปนตน 

3. ขั้นการถายทํา 
3.1 การถายทํา แตเดิมการแสดงละครโทรทัศนจะเปนการออกอากาศสด ไมมีการ 

บันทึกเทปโทรทัศน ดังนั้นกอนการออกอากาศจึงตองผานการซอมแหงและซอมกลองมากอน ซ่ึง
จําเปนมาก เพราะจะเปนการพบกันระหวางผูที่อยูในสวนงานการแสดง คือผูกํากับการแสดงและผู
แสดง กับผูที่อยูในสวนงานดานเทคนิคการผลิตรายการคือ ผูกํากับรายการ ชางกลอง ชางแสง ชาง
เสียง และอ่ืนๆ 
 ปจจุบันเทปโทรทัศนเขามามีบทบาทตอการผลิตรายการโทรทัศนมาก การถายทําจึง
เปนการบันทึกภาพลงเทปโทรทัศน ไปตามคิวการถายทําที่ผูกํากับการแสดงกําหนด สวนการซอม
การแสดงของตัวละครจะทําการซอมแหงและซอมกลองตอกันไปเลย เมื่อซักซอมแลวก็จะถายทํา
หรือบันทึกเทปไปเลย โดยผูแสดงตองศึกษาและทองบทมากอนที่จะมีการบันทึกในวันนั้น สวน
การกํากับการแสดงและกํากับรายการนั้นบางครั้งจะเปนคนเดียวกัน 
 ในการแสดงละครโทรทัศนนั้น ผูแสดงตองมีรากฐานมาจาก 3 ส่ิงคือ การละคร การ
ภาพยนตรและวิทยุกระจายเสียง มีความสามารถและชํานาญในงานดานศิลปะการแสดงมาอยางดี
แลวจึงดัดแปลงใหเขากับสื่อโทรทัศนใหได นักแสดงละครชั้นนําหลายคนใหความเห็นวาการแสดง
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โทรทัศนนี้ยากที่สุด เพราะมีขอจํากัดหลายประการเชน ตองแสดงในหองสงที่มีเครื่องทางโทรทัศน
มากมายมีผูรวมงานอยูในหองสงพลุกพลาน สับสนวุนวายพอสมควร เปนตน 
 3.2 การตัดตอ ลงเสียง เมื่อถายทําเสร็จเรียบรอยแลว ผูกํากับรายการจะรวบรวมเทปการ
ถายทําทั้งหมดมาตัดตอ เรียงลําดับเหตุการณตามบทละครโทรทัศน อาจจะเริ่มใชเทคนิคพิเศษทาง
โทรทัศนเสริมเขาไปดวยซ่ึงแลวแตผูกํากับในการตัดสินใจ เมื่อตัดตอดานภาพเสร็จก็จะตองลงเสียง
ประกอบและเพลงประกอบและเมื่อไดเทปละครโทรทัศนที่สมบูรณแลว ผูผลิตรายการก็จะนําเทป
สงไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน โดยตองผานการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการตรวจพิจารณา
ภาพยนตรทางโทรทัศนกอนทุกครั้ง 
 4. ขั้นประเมนิผลรายการ 
 เมื่อละครกําลังออกอากาศ ผูผลิตรายการควรจะตรวจดูรายการของตนในขณะออกอากาศ
ดวยเพราะหากมีความผิดพลาดจะไดแกปญหาไดอยางทันทวงทีและเมื่อละครออกอากาศไปแลวก็ตอง
ติดตามผลงานของตน โดยการประเมินผลรายการโดยทั่วไปซึ่งมักจะดูไดจากเรตติ้งหรือผลการสํารวจ
จํานวนผูชมโทรทัศนตอรายการนั้นๆ วามีมากนอยเพียงใด 

การดําเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอนดังกลาว มีความสําคัญทัดเทียมกันและเชื่อมโยงกันใน
ลักษณะ กระบวนการตอเนื่องจึงทําใหไมอาจละเลยขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปได และจากแนวคิดนี้
ผูวิจัยจะไดนําไปเปนแนวทางในการศึกษาการแสดงลิเกทางโทรทัศน ซ่ึงถือวามีความใกลเคียงกับการ
ผลิตรายการประเภทละครมากที่สุด 
  
2.4  แนวคิดเรือ่งการผลติรายการสงเสริมสื่อพื้นบานทางโทรทัศน 

จากรายการลิเกรวมดาวดารา ของบริษัทวียูเอ็นซี (บริษัทเอกชน/เชาเวลา) ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก เปนการผลิตรายโทรทัศนประเภทสื่อพ้ืนบาน ทําใหไดแนวทาง
ในการนําไปเปนประโยชนตอการวิเคราะหการแสดงลิเกผานสื่อโทรทัศน โดยจะแยกเปน 2 สวน
ใหญๆ ดังนี้คือ  

 
1. ตัวส่ือพื้นบานหรือผูแสดง 
2. ผูปฏิบัติงานผลิตรายการโทรทัศน 

ทั้งนี้ยังมีปจจัยดานลักษณะความเปนเจาของสื่อ ซึ่งแบงเปนเอกชนหรือเชิงธุรกิจกับ
รัฐ มาเปนตัวแปรสําคัญที่จะสงผลตอการผลิตรายการดวย 
 
ตัวสื่อพื้นบานหรือผูแสดง  
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ผูประกอบอาชีพหรือแสดงสื่อพื้นบาน ไมวาจะเปน ลิเก โนรา เพลงบอก ฯลฯ สวน
ใหญจะยึดอาชีพเดียวกันนี้สืบทอดมาตั้งแตรุนพอแมและการถายทอดเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการ
อนุรักษและสืบทอดสื่อพื้นบาน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงตางๆ เชน ดนตรี นาฏศิลป ฯลฯ 
ใหคงอยูตอไป การสรางสรรคงานที่มีคุณภาพในเชิงพัฒนานี้ เปนหนาที่โดยตรงของ “ครู” ผู
ถายทอดวิชาความรู ประสบการณของตนที่ไดส่ังสมและเรียนรูมาจนเชี่ยวชาญแลว ใหแก “ศิษย” 
ซ่ึงจะกลายเปนผูสืบทอดในรุนตอไป 

ลักษณะเดนที่ครูจะประสบความสําเร็จและไดรับการยกยอง คือการมีรักใจ ผูกพันการ
ส่ือชนิดนั้นมาตั้งแตตน บางคนอาจจะมีพรสวรรคสวนตัวที่เรียกวา “มีหัวทางนี้” ซ่ึงมีความคิดพลิก
แพลงเกง ปฏิภาณไหวพริบดีและแกปญหาเฉพาะหนาได การศึกษานอกระบบที่เกิดจากการศึกษา
ดวยตนเองมีอยูมากพอตัวกันทุกคน ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ นายกั้น ทองหลอ ศิลปนแหงชาติ สาขา
ศิลปการแสดง (หนังตะลุง) ที่ หฤทัย ขัคนาค (อางถึงใน อรมุต ธรรมโฆษณ, 2540) ไดกลาวถึงวา 
“ทานเคยพูดใหผมฟงและจําไวเปนหลักปฏิบัติวา การประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ตองใหถูกนิสัย
ของผูประกอบ คือประกอบในสิ่งที่เราชอบทําเปนเบื้องตน แลวปฏิบัติตามหลักธรรมแหงอาชีพนั้น 
จึงจะประสบความสําเร็จมีความพอใจในงานนั้น และมีสัจจะไวในใจวา จะทํางานนั้นอยางไมเบื่อ
หนายตองใชความพยายามบากบั่นตอสูกับอุปสรรค หมั่นพิจารณาหาเหตุผลอยูเสมอวา จะหา
วิธีการใดในการแกไขใหงานของเรานั้นสําเร็จไดดีขึ้นกวาเดิม ตองแสวงหาความรูเพิ่มเติม เก็บเล็ก
ผสมนอยในความรูปลีกยอยตางๆ รอบดานตองพยายามฟง จด จํา อาน ดูแบบ สนใจในเกร็ดความ
ตางๆ ที่เปนแนวทางการปฏิบัติงานที่เรากําลังดําเนินอยูใหตรงตามจุดมุงหมายของเรา ซ่ึงสอดคลอง
กับนโยบายรัฐและสมัยนิยมทั่วไป คือตองไมขัดตอกฎหมายบานเมืองและศีลธรรมในสังคม…” 

ดังนั้นในวิชาการแสดงหนังตะลุง ลิเก หมอลํา หรือส่ือพื้นบานประเภทอื่น ลวนเปน
วิชาการอีกสูตรหนึ่ง ซ่ึงตางกับวิชาการในตําราทั่วไปที่ไมสามารถจะเรียนไดจากมหาวิทยาลัยหรือ
ตําราเลมใดได ผูแสดงตองเรียนดวยตนเอง หรือสรางตําราที่ไดมาจากการเก็บเล็กผสมนอย จากการ
ไดยิน ไดฟง ไดพบเห็น และไดจดจํามาจากสิ่งที่อยูรอบตัว มีเหตุการณตางๆ ก็สามารถนํามา
ดัดแปลง ตอเติมจนสามารถทําเปนเรื่องราวเพื่อนํามาทําการแสดงได 

ในสวนการถายทอดยังคงเปนสวนที่สําคัญควบคูไปกับความสามารถเฉพาะตัวของ
ศิลปนพื้นบาน และดนตรีนาฏศิลปไทยดวย เพราะหากใครไดรับการถายทอดหรือมีพื้นฐานที่ดีแลว
ยอมนําไปใชในทางที่ถูกตอง เหมาะสม ฉะนั้นศาสตรแตละแขนงจึงยังตองมีครูกันทั้งนั้น แมใน
รายละเอียดอาจจะแตกตางกันบางในแตละสาขาแตแกนแทและแนวคิดที่ยึดถือกันมายังคงปฏิบัติกัน
คงเดิม โดยเฉพาะการใหความสําคัญเรื่องความกตัญู การใหความเคารพครูบาอาจารยที่ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาให สวนพิธีกรรมในการแสดงจึงเปนส่ิงที่ครูทุกคนตองทําเปนอันดับแรก นั่นคือ การ
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ไหวครู โดยใชวันพฤหัสบดีซ่ึงเปนวันครู เปนวันแหงการเริ่มตนฝกหัดและฝากตัวเปนครูกับศิษย
กันครั้งแรก และเมื่อมีการแสดงก็ตองยกมือไหวบูชาครูทั้งกอนและหลังทุกครั้งที่มีการแสดง 
สําหรับกระบวนการถายทอดของครู มี 3 สวน คือ (อางถึงใน เหมราช เหมหงษา, 2541) 

1. การตรวจสอบพื้นฐานและความสามารถของผูเรียน เพื่อจะไดทราบวา ศิษยมีความ 
สนใจ ความรู ความสามารถในเบื้องตนในระดับใด มีเหตุผลและรูสึกอยางไรจึงตองการมาเปนศิษย
เพื่อที่จะขอรับการถายทอด 

2. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตองคํานึงถึงผูรวมแสดงคนอื่นๆ ในวงเสมอ ชวยกันรักษา 
คุณคาและเอกลักษณของสื่อพื้นบานและดนตรีนาฏศิลปไทยประเภทนัน้ๆ ดวย 

3. วิธีการสอนแบบโบราณตัวตอตัว โดยครูจะบอกกลวิธีตางๆ อธิบายพรอมกับสาธิตใหด ู
และซอมคูไปกับศิษย อีกทัง้เลาประวัติของตนเองและการถายทอดวาไดมาจากครทูานใด หากศษิย
ทําไดดีกก็ลาวชมเพื่อเปนการใหกําลังใจ การสอนแบบนี้ผูเรียนจะสามารถซึมซับกิริยาทาทาง
อารมณ ลีลา น้ําเสียง ฯลฯ จากครู โดยในชวงแรกเปนการจดจํา ลอกเลียนแบบ แลวคอยๆ พัฒนามา
จนเปนแบบฉบับของตนเอง 

นอกจากนี้เมื่อไดรับการถายทอด อบรม ส่ังสอนจากตนแบบจากครูเดียวกันทําใหเกิด
องคความรูรวมกัน  คือมีพื้นฐานความรูความเขาใจไปในทางเดียวกัน  ทั้งจากการสะสม
ประสบการณการเรียนรูทางตรงจากครูผูสอนกับการเรียนรูทางออมจากผูแสดงดวยกัน ทําใหเกิด
การถายทอดที่เปนไปในแนวทางการพัฒนา เกิดความแตกฉาน รูลึกจนสามารถเปนตนแบบตอไปได 

สวนในกลุมผูรับการสืบทอด (ศิษย) มีกระบวนการสืบทอดการแสดงเชนกัน ซ่ึง
ประกอบดวย 6 กระบวนการคือ 

1. การเลือกครู  โดยผู เ รียนเสาะแสวงหาครูที่ตนเองรู สึกชอบและประทับใจใน
ความสามารถ 

2. ความประทับใจในตัวครู คือไดมีโอกาสพบเห็นหรือไดยนิกิตติศัพท ช่ืนชอบในบุคลิก
และมีลักษณะที่ตองชะตากนั 

3. การเห็นฝมือครู มีโอกาสชมการแสดงจนเกิดความประทับใจอยากฝากตัวเปนศิษย 
4. การฝากตัวเปนศิษย สวนใหญผูมาเรียนตองเฝาติดตาม ชวยทํางานเสมือนเปนลูกคน

หนึ่งในครอบครัว 
5. การเลียนแบบครู เห็นวาครูแสดงหรือทําส่ิงใดแลวเหน็วาดีงาม ถูกใจกท็ําตามดูบาง 
6. ยอมรับในความเปนคร ูคือการที่ครูมีแบบเฉพาะของครูเอง ซ่ึงตางไปจากครูคนอื่นๆ 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการถายทอด 
 1. วิธีการสอนอยางไทย ที่ยังคงทันสมัยและนํามาใชไดเปนอยางดีเสมอตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ดังที่ สุมน อมรวิวัฒน (พ.ศ. 2535) ไดกลาวถึงบทบาทของครูในการสอนวา “เปนเสมือน
การสื่อ การบอก ตักเตือน ช้ีแนะใหปฏิบัติ การฝกฝนและอบรมบมนิสัย ในขณะที่บทบาทของศิษย
คือ การตั้งใจรับคําส่ังสอน การเชื่อฟง ขยัน พากเพียร เอาใจใสและเลียนแบบครู” และดวย
ความสามารถทางการแสดงผนวกกับความสามารถในการถายทอด จึงเปนเสมือนปจจัยสนับสนุน
ใหเกิดกระบวนการถายทอดขึ้น ดังนี้คือ 

- การสรางองคความรูทางการแสดง เนือ่งจากธรรมชาติของสื่อพื้นบานยอมมีความ
เปนตัวเองสูง พลิกแพลงเกง เกิดรูปแบบและแนวทางการแสดงที่หลากหลาย
ภายใตแกนแทของศาสตรเดียวกัน 

-  ความสามารถในการถายทอด การที่ครูพยายามปลูกฝงทุกสิ่งทุกอยางใหศิษยเสมือน
เปนแมพิมพหรือเบาหลอมนั้นทําไดยาก ไมใชทํากันไดทุกคนบางคนมีฝมือแตสอน
ไมเปน ตองอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของครูผูมีพรสวรรค ความละเอียดออน 
ความผูกพันจึงมีความจําเปนอยางมากที่จะตองมีตอกันใหมากเปนพิเศษ ภายใต
ระยะเวลาอันยาวนานทั้งการสั่งสอน การฝกฝน การอบรมและบมนิสัย 

2. สถาบันครอบครัว บรรดาการเรียนรูที่สําคัญเริ่มตั้งแตวัยเด็กลวนแตมาจากประสบการณ 
ของครอบครัว สถาบันครอบครัวจึงเปนสถาบันหนึ่งในสังคมที่ทําหนาที่ในการถายทอดความรู การ
ขัดเกลา ใหมีความคิด ความรูสึก ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมและการแสดงออกทางสังคมในลักษณะ
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีการเลียนแบบพฤติกรรมจากผูใหญ เชน พอแมเปนลิเก ลูกเห็นภาพการฝกหัด 
รอง รํา  จนชินตา ส่ิงเหลานี้จะเปนประสบการณตรงที่เด็กจะไดรับจากผูใหญ ซาบซึ้งและซึมซับ
กระบวนการตางๆ ไดจากความเปนสถาบันครอบครัว 

นอกจากนี้ ศ.ดร.สุรพล วิรุฬรักษ ไดเขยีนไวในหนังสือเร่ือง “ลิเก” (2539) กลาวถึง 
ภาพรวมของการถายทอดและฝกหัดลิเก เพือ่เปนแนวทางประกอบการวเิคราะห ดังนี้คือ 

การหัดลิเก มี 2 วิธีคือ 
1. หัดโดยตรงกบัครูหรือพอแม 
2. หัดดวยตนเอง โดยแอบจําวธีิการแสดงของคนอื่นมาทดลองจนเกิดความชํานาญแลวจึง

นําไปแสดง หรือที่เรียกกันวา “ครูพักลักจํา”  
ลิเกสวนใหญจะตองหัดรําและหัดรองกอน แลวจึงดนกลอนสด บทแรกที่หัดรําคือ เพลง

ชา และเพลงเร็วเปนการหัดรําตามมาตรฐานของนาฏศิลปไทย เมื่อรําไดคลองแลวก็หัดรําแมบทเล็ก
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และรําใชบท คือการศึกษาถึงการใชทารําประกอบบทรองและบทเจรจา ขั้นสุดทายคือการหัดรํา
หนาพาทย 

ในดานการฝกรองเพลง จะเริ่มจากการหัดรองเพลงไทยในอัตราสองชั้นอยางงายที่ใช
กันเปนประจําในการแสดงลิเก เชน ตะลุมโปง หงษทอง สองไมและรานิเกลิง โดยหัดออกเสียงให
ชัดเจน จังหวะ การถอนหายใจและการทอดเสียงไมใหขาดเปนหวงๆ เมื่อฝกรองและรําจนใชการได
แลว ครูจะหัดดนกลอน โดยหัดจากกลอนงายๆ ที่เรียกวา กลอนลี กลอนลา คือกลอนที่ลงทายดวย
สระอีหรือสระอา ถือเปนสระที่ใชกันมากในภาษาไทย การหัดนั้นครูจะแตงกลอนใหทองจนเคย
ปาก แลวจึงปลอยใหดนเอง ฉะนั้นผูเรียนจึงตองฟงมาก อานมาก เรียกวารูหนังสือมาก จงึจะใชศพัท
ตางๆ ไดถูกตอง ไมติดขัด ถือวาดนกลอนไดเกง 

การหัดที่กลาวมาเปนกระบวนการถายทอดของลิเกยุคกอน ซ่ึงใชเวลานานในการ
ถายทอด จึงไมเหมาะกับปจจุบัน ดังนั้นคนรุนใหมจึงมักเรียนลัด พอหัดเพลงชาเพลงเร็วไดเล็กนอย 
รองเพลงได 3-4 เพลง และรําใชบทไดไมกี่ทาก็ออกโรงแสดงกันแลว ตั้งใจไปจดจําวิธีการและ
เทคนิคตางๆ จากศิลปนอาวุโส ถาใครหัวไวก็ไดดี วิธีนี้ลิเกแตละคนจะมีสมุดกลอนประจําตัวเพื่อ
จดกลอนจากครูและจากที่ไดยินไดฟงมาในขณะที่ทําการแสดง ที่เรียกวา “ครูพักลักจํา” นั่นเอง ทํา
ใหผูแสดงลิเกมีใจรักในการทํางานและไมไดประกอบอาชีพอ่ืนอีก ผูแสดงทุกคนเชื่อวาการไดเขา
มาปรากฏตัวผานสื่อโทรทัศน สงผลดีตอตนเองมาก คือ ทําใหมีชื่อเสียง มีคนรูจัก ที่สําคัญมีงาน
มากขึ้นและรายไดก็จะตามมา 

การแสดงบนเวทีหรือตามงานตางๆ โดยทั่วไป ผูแสดงมีอิสระ ไมตองเครงครัดดวย
พื้นที่ เวลาและบทบาท ขอความที่กลาวออกไปเพียงแคพยายามใหอยูในเคาโครงเรื่องที่ไดเตรียมไว
คราวๆ แลวเทานั้น ในทางตรงขามการแสดงผานสื่อโทรทัศน เวลาและพื้นที่มีจํากัด บทจะมีผูคิดให
และตองทองจําใหแมนยํา จะผิดหรือนอกเรื่องแทบไมได ทําใหรูสึกอึดอัดไมเปนตัวของตัวเองนัก 
เพราะตองทําตามที่ผูกํากับหรือทีมงานผลิตรายการโทรทัศนกําหนด นอกจากนั้นการสรางอารมณ
รวมกับเรื่องราวที่จะสื่อตอผูชมก็ยาก เพราะไมไดมีปฎิสัมพันธดวยจริง เปนแตเพียงการมองหรือ
สมมุติเอาวา กลองคือผูชมที่กําลังจองมองอยูเทานั้น และส่ิงที่ยังคงอยูไมคอยเปลี่ยน คือการแตงกาย
ที่ผูแสดงตองพิจารณาตามความเหมาะสมและเปนของตนเอง รวมทั้งเครื่องดนตรีประกอบผูแสดงก็
มีหนาที่จัดหามาเองไมใชหนาที่ของสถานี 
 
ผูปฏบิัตงิานผลิตรายการโทรทัศน 

ส่ือโทรทัศน มีกฎระเบียบเทคนิคตลอดจนบัญญัตินิยมในการนําเสนอภาพและเสียง
ผานกลองสูผูชม โดยมีเงื่อนไขเวลาที่กระชับเปนตัวกําหนด มีเทคนิคที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเรื่อง
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กลองไมวาจะเปนการเคลื่อนไหว การจับภาพ มุมภาพ ขนาดของภาพ ฯลฯ อีกประการที่สําคัญคือ
ลักษณะวัฒนธรรมโทรทัศนและความนิยมของผูชมที่มักจะติดอยูกับความสมจริง สมเหตุสมผล      
(Realistic) ทั้งการแสดง ฉาก เคร่ืองแตงกาย เชน เวลาจับภาพความรูสึกของตัวละครจะเนนที่
ใบหนา ฉากมักเปนการจัดแบบ 3 มิติ คือคลายของจริงมากที่สุด มีการเปลี่ยนบอยเพื่อใหเกิดความ
ตื่นเตน ชวนติดตาม เปนตน ทั้งที่ความจริงในการแสดงลิเก ความสมจริงอาจไมใชสาระสําคัญ
สําหรับการแสดง บางทีการที่มีฉากจํานวนมากในพื้นที่แคบๆ อาจจะทําใหเกะกะและเปนอุปสรรค
ในการแสดงเสียมากกวา 

ในการทํางานโทรทัศนจะมีปจจัยที่เปนตัวแปรสําคัญดังกลาวคือ ภาคเอกชน (ธุรกิจ) 
และภาครัฐ เขามาเกี่ยวของจึงสงผลตอพฤติกรรม ทัศนคติและระบบการทํางานของผูปฏิบัติงาน
ดวย คือแมวาในภาพรวมผูผูปฏิบัติงานทุกหนาที่ไมวาจะเปน ผูกํากับรายการ ผูกํากับเวที ชางกลอง 
ชางเสียง ฯลฯ ทั้งเอกชนและรัฐจะมีหนาที่แบบเดียวกัน และมักไมเคยมีใครมี ประสบการณการ
แสดงหรือมีความรูความเขาใจในสื่อพื้นบานประเภทใดประเภทหนึ่งมากอน ลวนแลวอาศัย
ประสบการณการทํางานมาเปนหลักมากกวา วาจะมีการจับภาพอยางไร จัดแสงแบบไหน ฯลฯ 
เพื่อใหภาพและรายการออกมาใหดีที่สุดเทานั้น แตเจาหนาที่ทุกคนก็พยายามศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม ดูตัวอยางจากเทคนิคมุมกลองและองคประกอบตางๆ ในรายการประเภทอื่น เชน ละคร 
ภาพยนตร รวมทั้งเรียนรูจากผูที่เคยมีประสบการณการทํางานมากอน ขอคําแนะนําที่เปนประโยชน
นํามาประยุกตใชกับการทํางาน  

ดานการทํางานรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานผลิตรายการโทรทัศนกับศิลปนพื้นบานนั้น 
ผูที่มีความสําคัญมากที่สุดในการบันทึกเทปทุกครั้งคือ ผูกํากับรายการ และมีผูกํากับเวทีคอยรับ
คําสั่งเพื่อประสาน ส่ังการกับผูแสดงและทีมงานผลิตรายการอื่นๆ สวนเจาหนาที่ทุกคนก็ตอง
ชวยกันแนะนําเทคนิคการถายทําแกศิลปนพื้นบาน เชน ใหยืนจุดไหน มองไปที่กลองตัวใด แสดง
กิริยาทาทางเพื่อใหกลองสามารถจับภาพและสื่ออารมณใหผูชมไดอยางไร  ศิลปนพื้นบานจึงเปนผู
ปรับตัวตามเทคนิคการผลิตโทรทัศนมากกวา แตเมื่อทํางานรวมกันนานๆ ก็จะเขาใจกันไปเอง ทําให
งานมีความลื่นไหลยิ่งขึ้น 

ความเอาใจใสในการปรับปรุงแกไขการผลิตรายการ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพราะ ทั้งการ
แสดงสื่อพื้นบานโดยทั่วไปกับการแสดงผานสื่อโทรทัศน  ลวนสงผลดีตอการอนุ รักษ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว ภาคธุรกิจตองไมคํานึงถึงผลกําไรมากไปจนลืมความเปน
เอกลักษณของสื่อพื้นบานนั้น สวนภาครัฐก็ตองปรับปรุงการทํางานใหคลองตัว บุคลากรควรมี
จิตสํานึกในหนาที่ของตนและเอาใจใสงานใหมากขึ้น 
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ส่ิงที่สําคัญมากที่สุดคือ ลิเกโทรทัศนไมเหมือนละครโทรทัศนลักษณะอื่นๆ ที่ตัวละคร
จะสวมบทบาทของตัวละครจนกระทั่งมองไมเห็นความเปนตัวเองในฐานะผูแสดง ลักษณะเชนนีค้อื 
การเปนผูแทนตัวละคร (Representational Theatre) หรือการสวมบทบาทตัวละครนั้นแบบเบ็ดเสร็จ 
แตการแสดงสดบนเวที เปนการนําเสนอความเปนตัวเองของผูแสดง (Presentational Theatre) 
นอกเหนือจากการสวมบทบาทที่ไดรับดวย คือ ผูแสดงนิยมเลนกับคนดู เชน เริ่มตนดวย “ขาพเจา
เองมีนามวา…และจะแสดงเปนตัวละครตัวใด” และเวลารองก็จะหลุดออกจากเนื้อเรื่องไปเกี้ยวแม
ยกบาง พูดคุยกับคนดูบาง ซ่ึงยังคงเปนตัวตนของผูแสดง โดยไมไดเปนตัวละครที่ไดรับบทบาทมา
เพียงอยางเดียว แตลักษณะดังกลาวเมื่อมาแสดงทางโทรทัศน ทําใหความเปนธรรมชาติ ความสด 
ความผูกพันระหวางกันของผูชมและผูแสดงหายไป นอกจากนั้นเมื่อลิเกมาแสดงทางโทรทัศนทาํให
ลักษณะบางประการไมปรากฏและจําเปนตองตัดออกไป ไดแก การรําโชวหรือการรองเพลงโชว 
เพื่อเรียกรองความสนใจและของรางวัลจากผูชม  เนื่องจากใชเวลาคอนขางมากและไมใช
สาระสําคัญของการดําเนินเรื่อง การเขาออกของตัวละคร ไมมีปพาทยนําเขาและสงออก การรอง
ขึ้นตนหัวคิวของฉากและรองสงตัวกลับเขาโรง เนื่องจากมีหลายฉากตัวละครสามารถนั่งรออยูได
เลย โดยใชเทคนิคการตัดภาพ 

ขอสังเกตคือ   ตามปกติผูแสดงลิเกมักเปนฝายปรับตัวใหเขากับเงื่อนไขของโทรทัศน
เพราะตองการออกอากาศเพื่อประชาสัมพันธตนเอง ขณะเดียวกันฝายโทรทัศนตองยอมรับใน
ธรรมชาติของลิเก จึงปลอยใหลิเกไดมีอิสระในการแสดงความสามารถพอสมควร ไมตองใสใจใน
รายละเอียดมากนักปลอยใหลิเกแสดงไดภายในเวลาที่กําหนดแลวใชกลองจับภาพ ลักษณะดังกลาว
จึงเปนไปในลักษณะที่มีขอตกลงที่วางไวเพียงหลวมๆ เทานั้น โดยอาจจะมีการตักเตือนไดในกรณทีี่
จําเปนและขัดตอแบบแผนของโทรทัศน และทังหมดนี้คือขอยืดหยุนที่ทั้งสองฝายยอมรับกันได 
และนับเปนขอดีที่ทําใหลักษณะความเปนลิเกยังคงอยูไดในวัฒนธรรมโทรทัศน 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน นอกจากทําใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ
ถายทอดความรูของการแสดงสื่อพื้นบานโดยเฉพาะลิเกแลวยังสามารถนําไปเปนแนวทางการศึกษา
กลุมผูแสดงลิเกในรายการรวมดาวดารา ดวยวา มีกระบวนการสื่อสารในการผลิตรายการลิเกทาง
โทรทัศนอยางไร เมื่อตองเปลี่ยนบริบททางการสื่อสารที่ตางไปจากเดิม 
 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาเรื่อง การปรับประสานสื่อพ้ืนบาน “ลิเก” ผานทางสื่อโทรทัศน: กรณีศึกษา 
รายการลิเกรวมดาวดารา ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5” คร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา

DPU



 36 

คนควาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงถือวาเปนสื่อพื้นบานเชนเดียวกับลิเกและสามารถ
นํามาใชประโยชนในการสื่อสารได เพื่อนํามาเทียบเคียงและจําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้คือ 

2.5.1 งานวิจยัที่เกีย่วกับสื่อพื้นบาน “ลิเก” 
2.5.2 งานวิจยัที่เกีย่วกับการจัดรายการโทรทัศนเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2.5.3 งานวิจยัที่เกีย่วกับสื่อพื้นบานประเภทอื่นทีไ่มใช “ลิเก” 

 
        2.5.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับสื่อพื้นบาน “ลิเก” 

สุรพล วิรุฬรักษ (2533) ไดศึกษาเรื่อง “ลิเก” โดยคนควาเรียบเรียงในเชิงประวัติศาสตร
และวิเคราะหเชิงการแสดง ลักษณะการศึกษารากเหงาและพัฒนารูปแบบการแสดงลิเก สวนที่สอง
ไดวิเคราะหจากตัวอยางการแสดงลิเกที่นครสวรรคประมาณ 50 ครั้ง (พ.ศ. 2520-2521) นอกจากนี้
ยังมีขอสังเกตตามแนวปรัชญาการแสดงของพระยาเพชรปราณีวา ลิเกเปนนาฏยพานิชและ
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เชน ขนาดเวทีหรือเนื้อหาสะทอนสังคม และไดคาดวาในอนาคตการแสดง
ลิเกจะมีการปรับปรุงรูปแบบของการแสดง  

Michael Smithies (1975) cited in Gary Bryden Carkin (1984) ไดศึกษาเรื่อง “Likey A 
Note on the Origin, Form and Future of Siamese Folk Opera” วาลิเกนั้นมีวิวัฒนาการมาจากละคร
นอก โขนและละคร นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงสภาพแวดลอมแหงการแสดงลิเกวา คนดูมักเปนชน
ช้ันลางและเปนการแสดงที่เนนในเรื่องเพศ  แตถึงอยางไร Smithies ไดตั้งขอสังเกตวา ลิเกไดเส่ือมซา
ลงเพราะการแขงขันของละครโทรทัศนและภาพยนตร แตก็ไดคาดวา ลิเกจะฟนตัวข้ึนมาเพราะ
ความสามารถในการปรับตัวของลิเก ศักยภาพในการแสดงแบบปฏิภาณกวีและความสนุกสนานใน
การรับชม อันเปนตัวดึงดูดความสนใจของกลุมคนดู ดังนั้นงานวิจัยเร่ืองนี้ทําใหเห็นถึงการปรับตัว
ของลิเกเมื่อตองปรับเปลี่ยนบริบททางการสื่อสารใหมมาเปนโทรทัศนได 

สุกัญญา สมไพบูลย (2543) ทําการศึกษาเรื่อง สัญนิยมในสื่อสารการแสดงลิเกยุค
โลกาภิวัฒน เปนการวิจัยดานวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง โดยใชวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุพรรณนา 
(ethnographic) ที่วิจัยมีสวนรวมในการบันทึกขอมูล ดวยการบันทึกการแสดงสดและรวมเปนผู
แสดงเอง นอกจากนี้ยังมีขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของทั้งฝายผูแสดงและคนดู รวมทั้ง
รวบรวมขอมูลจากเอกสารและสื่ออ่ืนๆ ดวย เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงพัฒนาการของลิเกในชวง 25 ปที่
ผานมา ศึกษาสัญนิยมตลอดจนการแสดงที่ส่ือผานทางสัญญะตางๆ เชน ถอยคํา การเจรจา การรอง 
การแตงกาย แตงหนา เวที ฉาก แสง ฯลฯ รวมทั้งความตองการของกลุมคนดู ผลจากการวิจัย
ช้ีใหเห็นวา ลิเกมีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยนําของเกาที่ยังคงเอกลักษณ เชน การ
รองรานิเกลิง เนื้อเร่ืองเกี่ยวกับเจามาผสมผสานกับความทันสมัยหรือกลยุทธในการแสดงใหมๆ 
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เพื่อสรางรายได เชนการปรับปรุงเครื่องแตงกายใหอลังการมากขึ้น นําเพลงลูกทุงมารอง รวมทั้งผัน
ตัวเองไปเปนนักรองเพลงลูกทุง ทั้งนี้มาจากพลังของสื่อมวลชนทั้งส้ิน ความทันสมัยและการสราง
ชองทางความอยูรอดของลิเก สวนสัญนิยมในการแสดงนั้น จะเนนที่ความสวยงามเปนหลัก ทั้งการ
แตงกาย เวที แสง สี เสียง ฯลฯ เปนตัวชวยสรางความเพลิดเพลินและลื่นไหลทางอารมณในการชม
ได ผูแสดงตองมีความสามารถในการอง รํา มีปฏิภาณไหวพริบดี มีลีลาเฉพาะตัวที่สามารถดึงดูด
ผูชมได สามารถนําเหตุการณในปจจุบันมาผสมผสานกับการแสดงและสรางปฏิสัมพันธกับคนดูได 
อีกทั้งการวิเคราะหคนดูพบวาคนดูมีความตองการใน 3 ลักษณะคือ กลุมแรกมาเพื่อดูการแสดง กลุม
ที่ 2 มาเพื่อดูการแสดงรวมกับผูแสดง และกลุมที่ 3 มาเพื่อดูผูแสดงเปนหลัก โดยมีความนิยมลิเก 4 
ประการคือ สัญญะดานความงาม คุณลักษณะตัวละครและบทบากการแสดง ศิลปะวิธีปฏิสัมพันธ
ของนักแสดงและความนิยมความสัมพันธพิเศษ งานวิจัยดังกลาวมีประโยชนและเปนพื้นฐานใน
การทําความเขาใจการแสดงลิเกในแงมุมตางๆ และประเดนที่นาสนใจที่ขยายผลไปคือ เมื่อลิเกตอง
ผันตัวเองไปเปนนักรองลูกทุง นักแสดง หรือเขามาทําการแสดงในแวดวงโทรทัศนแลว กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวอยางไรบาง 

ชนัญญา ใยลออ (2544) ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การสื่อสารอารมณขันของนักแสดง
ตลก รายการโทรทัศนกอนบายคลายเครียด เปนการศึกษาวิธีการนําเสนอรายการและวิธีดําเนินการ
ผลิตรายการโทรทัศนกอนบายคลายเครียด ตลอดจนศึกษารายการแสดงตลกและการสื่อสารอารมณ
ขันของนักแสดงในรายการดังกลาว โดยใชการวิเคราะหเนื้อหารายการ การสังเกตการและการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก ผลการวิจัยพบวา รายการดังกลาวใชรูปแบบละครตลก นําเสนอโดยใช ละคร 
ลิเก โขน ลอเลียนละคร ภาพยนตร เกมสโชวที่กําลังอยูในกะแสนิยม ลอเลียนประเด็นทางสังคม 
การเมือง รวมทั้งลอเลียนวรรณคดีและละครพื้นบานดวย สําหรับวิธีผลิตรายการมี 3 ขั้นตอนคือ 
กอนการผลิต ดําเนินการผลิต และหลังการผลิต สวนวิธีการแสดงตลกเปนการนําเสนอแบบละคร 
อาศัยโครงสรางแบบกลุม ซ่ึงประยุกตมาจากการสวดคฤหัสถในอดีตและโครงสรางของเนื้อหาเปน
เร่ืองที่ยืดหยุนเพื่อใหเกิดความหลากหลาย โดยการสื่อสารอารมณขันมีองคประกอบคือ การเลาเรื่อง 
การแสดงและบทสนทนา นอกจากนี้ยังมีการประยุกตองคประกอบของการทํารายการโทรทัศน 
เชน เครื่องแตงกาย ฉาก ดนตรี ฯลฯ เพื่อสรางอารมณขันใหแกผูชมดวย ซ่ึงเปนแนวทางการศึกษา
คลายกับการวิจัยคร้ังนี้มาก 
 
       2.5.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดรายการโทรทัศนเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

บงกช อักษรดี (2537) ทําการวิจัยเร่ือง การวิเคราะหกลยุทธการสื่อสารของรายการ “เรา
รักศิลปวัฒนธรรมไทย” ทางสื่อโทรทัศน เพื่อวิเคราะหกลยุทธการสื่อสารของรายการและประเมิน
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รายการจากทัศนะของผูรับสาร โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในการทํางานดาน
วัฒนธรรมมาเปนเกณฑในการวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา บุคลากรในการผลิตรายการยังขาดความ
เชี่ยวชาญในการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมทําใหการนําเสนอเนื้อหาของรายการไมครอบคลุม
เครือขายทางวัฒนธรรมที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดกําหนดไว ซ่ึงคิดวานา
จะตองมีการปรับปรุงที่ตองอาศัยเวลาและการดําเนินการตอไป เมื่อพิจารณาผลการวิจัยนี้แลว ทําให
นาสนใจตอไปวารายการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการประเมินผลรายการสงเสริม
ศิลปนไทยที่จะทําการศึกษานั้น ดานบุคลากรในการผลิตรายการ มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม 
“ลิเก” อยางไร ในอันที่จะสรางสรรครายการใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

วราลี จิรชัยศรี (2541) ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการสงเสริมและปรับประสานสื่อ
นาฏศิลปผานสื่อโทรทัศน ศึกษาถึงศักยภาพ สถานภาพและปญหาของนาฏศิลปในสังคมไทย ศึกษา
ถึงแนวคิดและแนวปฏิบัติในการสงเสริมและปรับประสานสื่อนาฏศิลปผานสื่อโทรทัศนโดยแบง
ออกเปน 3 รูปแบบคือ แบบอนุรักษนิยม แบบประยุกตและแบบรวมสมัย ผูวิจัยใชทฤษฎีและ
แนวคิดสองกลุมคือ แนวคิดเรื่องการปรับประสานระหวางสื่อประเพณีกับสื่อสารมวลชน และ
แนวคิดเรื่องการสื่อความหมาย โดยใชวิธีศึกษาดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยนักวิชาการดาน
สังคมศาสตร ผูผลิตการแสดงและผูผลิตรายการนาฎศิลปทางโทรทัศน รวมทั้งสนทนากลุมกับผูรับ
สาร โดยผลการวิจัยพบวา สถานภาพและศักยภาพของนาฏศิลปในสังคมไทยเปนไดทั้งความบันเทิง
ที่แสดงและเอกลักษณทางวัฒนธรรมประจําชาติ สวนปญหาของชองทางสื่อในประเทศไทยนั้นยัง
ไมแพรหลาย เนื่องจากสื่อมวลชนยังขาดจิตสํานึกและมุมมองที่กวางขวางขาดความรูในเรื่องการจัด
รายการแสดงทางโทรทัศน ตลอดจนปจจัยทางธุรกิจและผูสนับสนุนรายการ นอกจากนี้ยังมี
ประเด็นเปดที่นาสนใจและสามารถอนุโลมใหเปนแนวทางในการนําไปใชศึกษาลิเกไดคือ การหา
วิธีในการปรับประสานระหวางสื่อนาฏศิลปไทยกับส่ือสารมวลชน ซ่ึงในที่นี้หมายถึงโทรทัศน ให
มีความสอดคลองผสมผสานกลมกลืนซ่ึงกันและกัน โดยผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะภายใตกรอบ
แนวคิดในการสรางรูปแบบที่เหมาะสมวาตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของคือ วัฒนธรรมแบบมีเวลา
จํากัดของสื่อโทรทัศน รสนิยมของผูรับสาร การสรางระบบเขาและถอดรหัสเพื่อใหผูชมเกิดความ
เขาใจและแนวคิดเรื่องการฝกอบรมเจาหนาที่ฝายโทรทัศน ใหรูจักการนําเสนอภาพของภาษาทาทาง
ของสื่อนั้นๆ ไปสูผูชมได 

เมื่อเปรียบเทียบงานวิจัยดังกลาวที่เปนการวิเคราะหจากเนื้อหารายการ แตการวิจัยเร่ือง 
การวิเคราะหการแสดงผานสื่อโทรทัศน จะเปนการวิเคราะหจากตัวผูสงสาร (ผูแสดงลิเก) และตัว
ผูผลิตสื่อ (เจาหนาที่ผูผลิตและเจาของรายการ) ซ่ึงสนใจที่กระบวนการสื่อสารวาเกิดขึ้นไดอยางไร 
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ทั้งที่เปนผูเกี่ยวของเปนสื่อตางประเภท ตลอดจนเปนการแสวงหาแนวทางในการปรับตัวเพื่อใหลิเก
สามารถออกสื่อโทรทัศนไดอยางมีคุณภาพ 
 
        2.5.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับสื่อพื้นบานประเภทอื่นท่ีไมใช “ลิเก” 

นารีนารถ กิตติเกษมศิลป (2539) ทําการวิจัยเร่ือง การเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคเอดส
ผานสื่อพื้นบานเพลงของประชาชน อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ซ่ึงเปนการศึกษาขอมูลในประเด็น
พฤติกรรมการเปดรับสื่อของเรื่องทั่วไป ชองทางการสื่อสารดานสาธารณสุข โดยเฉพาะดานโรค
เอดส ตลอดจนประสิทธิผลของสื่อพื้นบานเพลงซอและปฏิกิริยาของผูรับสารตอการใชเพลงซอ จะ
เห็นวาอยูบนพื้นฐานความเชื่อและแนวทางการศึกษา โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสมภาษณ
แบบเจาะกลุม จากตัวอยางที่คักเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวาประชาชนเปดรับสื่อทั้งในเรื่อง
ทั่วไปและงานสาธารณสุขจากสื่อโทรทัศนเปนประจําสูงสุด เพราะสวนใหญมีเครื่องรับโทรทัศน
อยูแลวและยังรับจากสื่อบุคคลจากเจาหนาที่ของรัฐที่ใหบริการดานความรูและการปองกันโรค
ทั่วไป สวนพฤติกรรมการรับสื่อดานโรคเอดสนั้น  ประชาชนใหความสนใจกับส่ือเฉพาะกิจ 
ประเภทนิทรรศการ โปสเตอรและจากเจาหนาที่สาธารณสุขดวย นอกจากนั้นผลการวิจัยยังสามารถ
ที่จะนําไปประยุกตใชในการดําเนินงานเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคเอดสและเรื่องอื่นๆ 
ตอไปดวย 

อินทิรา สุวรรณ (2540) ไดทําการวิจัยเร่ือง บทบาทหนังตะลุงทางโทรทัศนในการ
ถายทอดความรูทางโทรทัศน โดยเห็นวาขณะนี้หนังตะลุงมีการปรับตัวและประยุกตเขาไปในสื่อ
โทรทัศนเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารและถายทอดความรู ซ่ึงเปนการวิเคราะหเนื้อหาจากวีดิทัศน
หนังตะลุงที่แสดงทาง สทท.11 นครศรีธรรมราช รวมกับการสัมภาษณนายหนัง ผลการวิจัยพบวา 
กระบวนการผลิตรายการแสดงหนังตะลุงเปนไปตามกรอบโทรทัศน เชน การแสดงในเวลากลางวัน
แทนกลางคืนเหมือนเดิมตองแสดงแหงๆ โดยไมมีคนดู ตัดบทไหวครูออกเนื่องจากมีเวลาจํากัด 
เปนตน ซ่ึงการสงเสริมในลักษณะนี้มีผลทําใหส่ือพื้นบานสูญเสียความเปนตัวของตัวเองไปมาก 

ในปเดียวกัน งานวิจัยของ ประยุทธ วรรณอุดม (2540) เร่ืองบทบาทและการดําเนินกล
ยุทธของสื่อมวลชนเพื่อการสงเสริมหมอลํา ก็เห็นไปในทางที่สอดคลองกันวา ส่ือพื้นบาน (ในที่นี้
คือ หมอลํา) ไดตระหนักถึงบทบาทและอิทธิพลของสื่อโทรทัศนมาก จึงตองมีการปรับตัวเองโดย
การประสานหรือใชชองทางของสื่อมวลชนเพื่อเผยแพรงานของตนเอง ถายทอดและรักษา
วัฒนธรรมตอไป และผูวิจัยยังไดเสนอแนะประเด็นที่นาสนใจวา บุคลากรในสื่อมวลชนควรตองมี
ความเขาใจในการทําหนาที่ผลิตรายการและสงเสริมสนับสนุนสื่อพื้นบานในทางที่เหมาะสมดวย 
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เพราะหากใหส่ือพื้นบานทําตามสื่อมวลชนอยูเพียงฝายเดียว ตัวส่ือพื้นบานก็อาจจะกลายพันธไปจน
ไมเห็นเคาเดิม หรืออาจจะวิกฤติถึงขั้นสูญหายไปเลยก็เปนได 

 
เมื่อไดประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้ง 3 ประเภทขางตนแลว แสดงใหเห็นวา ใน

การศึกษาสื่อพื้นบานประเภทตางๆ สวนใหญจะเนนไปที่บทบาทหนาที่ในการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาและในแวดวงสื่อสารมวลชนเอง สวนประเด็นที่เกี่ยวของกับสื่อพื้นบานยังมีอยูไมมากนัก 
ประกอบกับองคประกอบทั้ง 4 ของส่ือ คือ ผูสงสาร (ผูผลิต) เนื้อหาสาร ตัวส่ือ (ชองทางการ
ส่ือสาร) และผูรับสารนั้น สวนใหญแลวจะทําการศึกษาผูรับสารและเนื้อหาสาร สวนผูผลิตยังมี
การศึกษาคอนขางนอย  ดังนั้นการวิเคราะหผูแสดงลิเก เจาหนาที่ผลิตรายการ และเจาของรายการ
ในฐานะผูสงสาร ซ่ึงตองทํางานรวมกันเพื่อผลิตรายการลิเกทางโทรทัศนใหมีคุณภาพมากที่สุด จึงมี
ความนาสนใจและเปนประเด็นที่ผูวิจัยจะไดทําการศึกษาตอไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง การปรับประสานสื่อพื้นบาน “ลิเก”ผานทางสื่อโทรทัศน: กรณีศึกษา

รายการลิเกรวมดาวดารา ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Quality Research) ที่สนใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิตลิเกรวมถึงการปรับตัวของสื่อพ้ืนบานสูส่ือ
โทรทัศน  โดยผูวิจัยจะรวบรวมขอมูลจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participation 
Observation) และเนนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) ผูแสดงลิเกของรายการลิเกรวม
ดาวดารา เจาหนาที่ผูผลิตรายการลิเกทางโทรทัศนรวมทั้งเจาของรายการ 
 

3.1  การเก็บรวมรวบขอมูล 
โดยมีระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 2549  และ

มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้คือ 
 3.1.1.ขอมูลจากวีดิทัศนบันทกึการแสดงทั้งทางโทรทัศนและการแสดงลิเกสดบนเวท ี
จํานวน 20 คร้ัง เพื่อนํามาวเิคราะหความสมัพันธและการเรียนรูใหมทีเ่กิดขึ้น 
 3.1.2. ขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) โดยแบงออกเปน 3 กลุมคือ 
 3.1.2.1  กลุมผูแสดงลิเก ซ่ึงหมายถึงผูแสดงลเิกในรายการลิเกรวมดาวดารา 

 1) ผูแสดงลิเกประจํารายการฯ จํานวน 6 คน 
(1) วิญู จันทรเจา เปนทั้งเจาของรายการและนักแสดง  
(2)  พงษศักดิ์ สวนศรี เจาของคณะลิเกพงษศักดิ์  
(3)  เทพบัญชา หอมหวล หลานของคณะลิเก หอมหวล 
(4)  วิชาญนอย ลูกธนบุรี เจาของคณะลิเกวิชาญนอย ลูกธนบุรี 
(5)  สกุณา รุงเรือง นางเอกจากคณะเทพบญัชา 
(6)  ภิรมยพร ยิ้มละมาย เจาของคณะลิเกยิม้ละมาย 

 2)  เปนแขกรับเชิญในการแสดงลิเก จํานวน 2 คน 
(1)  อาภาพร นครสวรรค นักรองลูกทุงและนักแสดง 
(2)  ดารุณี กฤตบุญญาลัย นักธุรกิจที่มีช่ือเสียงในสังคมและนักแสดง 
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 3.1.2.2 เจาหนาที่ผลิตรายการลิเกรวมดาวดารา โดยแยกตามหนาทีใ่นการปฏิบัติงาน 
จํานวน 2 คน ดังนี้คือ 
 1) ผูกํากับรายการ 
  2) ผูกํากับเวท ี

เพื่อนําการศึกษาขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน 
3.1.3. ขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของรายการ 

ลิเกรวมดาวดารา พัฒนาการของลิเก วิธีการแสดงและองคประกอบพืน้ฐานของลิเก กระบวนการ
ผลิตรายการทางโทรทัศน งานวิจยัและงานเขียนที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลแนวทางในการวิเคราะห 

3.1.4  ขอมูลจากการสังเกตการณ(Observation) โดยแบงเปนในสวนของขั้นตอนการผลิต 
รายการของรายการสงเสริมส่ือพื้นบานหรือศิลปวัฒนธรรมไทยทางโทรทัศน ไดแก 

• รายการลิเกรวมดาวดารา ออกอากาศทาง ททบ.5 ที่ไดมีการบันทึกการแสดง
ไปแลวกอนการวิจัย และขณะทําการวิจยั 

ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการสังเกตการดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูวิจัย เพื่อนําไปเปน
แนวคิดในการผลิตรายการสื่อพื้นบานผานสื่อโทรทัศนในครั้งนี้ตอไป 
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษามดีังตอไปนี ้

1.2.1 สมุดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณและสมุดบันทึกขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณ 
1.2.2 วิทยุเทปเพื่อบนัทึกการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 
1.2.3 กลองวีดิทัศนเพื่อบันทึกการแสดงลิเก 
1.2.4 กลองถายรูปเพื่อเก็บภาพเพิม่เติม 
1.2.5 คําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูแสดงลิเก เจาหนาที่ผลิตรายการลิเกทาง

โทรทัศน โดยมีประเด็นคําถามดังนี้  
3.2.5.1 ผูแสดงลิเก มีคําถามดังตอไปนี ้

• ในการแสดง แตละครั้งมีการเตรียมตัวอยางไรบาง  

• ใชเวลานานแคไหน (กี่คร้ัง) กวาที่จะแสดงไดคลอง 

• คร้ังแรกในการแสดงทางโทรทัศนรูสึกอยางไร มีปญหาหรืออุปสรรคหรือไม 
(ถามี) มีปญหาในเรื่องใดบางใหอธิบาย 
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• คิดวาการแสดงลิเกสดบนเวทีกับการแสดงลิเกทางโทรทัศนอันไหนยากกวา
กัน และมกีารปรับตัวอยางไร จากการแสดงสดบนเวทีมาเปนการแสดงทาง
โทรทัศน 

• การที่หันมาแสดงลิเกทางโทรทัศนมีสวนในการสรางรายไดดวยหรือไม 
เพราะเหตุใด  

• คิดวาการที่นกัแสดงลิเกหนัไปรองเพลงลูกทุงเพื่อความอยูรอดของตัว
นักแสดงเองหรือไม และอะไรเปนสาเหตทุี่เปลี่ยนอาชีพ แลวเกิดอะไรขึ้นกับ
วงการลิเก 

• ผูแสดงที่เคยมาเลนประจํากบัผูแสดงที่เปนแขกรับเชิญมา สงผลตอการทํางาน
ของทานหรือไม อยางไร / หากมีปญหาทานจะแกไขปญหาและสื่อสารกับผู
แสดงลิเกอยางไร 

 
 3.2.5.2 เจาหนาที่ผูผลิตรายการลิเกทางโทรทัศนซ่ึงไดแก ผูกํากับรายการและผูกํากับเวที 
  มีคําถามดังตอไปนี ้

• การจัดวางภาพและเสียงเปนอยางไร 

• หารใชมุมกลอง สี แสงและลําดับของภาพ-เสียงเปนอยางไร 

• มีการใชเทคนคิตางๆ มาประกอบเขากับการแสดงบางหรือไม 

• รวมผลิตรายการลเิกมานานแคไหนแลว ชวงแรกๆ ที่ทํากับปจจุบันตางกัน
หรือไม อยางไร/ ตองมีการปรับตัวไหม 

• กอนที่จะมาผลิตรายการลิเกทํารายการอะไรมากอน แตกตางกันหรือไมและ
คิดอยางไรกับรายการลิเก 

• ในการผลิตแตละครั้งมีการเตรียมตัวกอนหรือไม เพราะเหตุใด 

• การทํางานในหนาที่ของแตละฝายมีstory board หรือคิดและทําเองหรือไม 
อยางไร 

• ระหวางการผลิตรายการทางโทรทัศนมีสวนใดบางที่ตองเพิ่มเติม ตัดออกหรือ
ปรับปรุงใหดขีึ้นในการแสดงลิเกทางโทรทัศน เพราะเหตใุด และทานใช
เกณฑอะไรมาเปนตัวตดัสิน 

• ทานมีวิธีการสือ่สารอยางไรกับผูแสดงลิเกหากตองการใหเขาทําตามขัน้ตอน
การผลิตรายการทางโทรทัศนที่แนะนําเพือ่ความเหมาะสมของรายการ และผู
แสดงมีทาทีอยางไรบาง 
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1.2.5.3 เจาของรายการ โดยมุงเนนประเด็นตอไปนี้ 

• ประวัติของรายการลิเกรวมดาวดารา 

• รูปแบบรายการในลักษณะใดที่ผูรับสารใหความสนใจและสามารถเขาใจ   
        ความหมาย จากการแสดงนาฏศิลปของทางรายการ 

• ชวงเวลาและความยาวในการจัดการแสดงเหมาะสมหรือไม 

• เวลาที่ออกอากาศมีสวนในการดึงเรตติ้งของรายการฯ นีด้วยหรือไม 

• ความคิดเหน็และขอเสนอแนะตอการนําเสนอสื่อนาฏศิลปผานทางสื่อ
โทรทัศน 

• ทําไมรายการนี้มีการรวบรวมลิเกหลายคณะมารวมตวักันแสดง เพื่อดึงเรตติ้ง 
หรือเปนเฉพาะกิจ 

• ในการเปนผูเขียนนบท ไดมกีารจัดเชื่อมโยง (syntax) สไตล (style) ทํานอง 
(tone) ของภาษาที่ใชนัน้เปนอยางไร 

• โครงเรื่องที่นํามาแสดงไดมกีารเลือกมาหรือเขียนขึ้นมาเองและมีเกณฑในการ  
        เลือกโครงเรื่องอยางไร เพื่อการพัฒนาลิเกหรือใหความบันเทิงอยางเดียว 

• เนื้อเร่ืองที่มาทําการแสดงสวนใหญจะนําเรื่องอะไรมาแสดง 

• วิธีการเลาเรื่องนั้นมีลักษณะเปดหรือปด เชนมีการสรุปในตอนทายหรือปลอย
ใหผูชมคิดเอาเอง 

 
3.3  การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยหาความหมายจากขอมูลเชิงคุณภาพที่เก็บรวบรวมได ทั้งจากการสังเกตและการ
สัมภาษณทั้งหมดมาประมวลผล แลววิเคราะหขอมูลโดยใชความสัมพันธระหวางสื่อโทรทัศนกับ
ส่ือพื้นบาน โดยมีแนวคิดที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการพิจารณาเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค
ทั้ง 3 ขอที่ไดตั้งไว 

 
3.4  การนําเสนอขอมูล 

ผูวิจัยนําเสนอขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห (Descriptive) โดยจะครอบคลุมในการ
วิจัยทั้งหมด 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “ “ลิเก” สื่อพ้ืนบานกับกระบวนการสื่อสารโดยผานสื่อโทรทัศน: กรณีศึกษา
รายการลิเกรวมดาวดารา ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5” ผลการศึกษาจากการรวบรวม
ขอมูลเปนระยะเวลาตามระเบียบวิธีวิจัย 3 เดือน โดยดูลิเกโดยการบันทึกอยางละเอียด รวมท้ังไป
สังเกตการณอีก 1 คร้ัง พาตนเองไปคลุกคลีกับเหลาบรรดาเจาหนาที่ผลิตรายการฯ ท้ังในเรื่องการผลิต
รายการลิเกและนอกเรื่องคือการผลิตรายการประเภทอื่น เปนขอมูลเชิงมานุษยวิทยา ไดสัมภาษณและ
ไดรับคําแนะนําจากคุณวิญู จันทรเจา เจาของรายการลิเกรวมดาวดาราและเปนนักแสดงอาวุโส 
เจาหนาที่ผลิตรายการโทรทัศน  รวมทั้งจากผูแสดงลิเก เชน นางเอกสกุณา รุงเรือง พระเอกเทพบัญชา 
ศิษยหอมหวล พงษศักดิ์ สวนศรี เปนตน รวมท้ังนักแสดงรับเชิญ เชน คุณอาภาพร นครสวรรค และคุณ
ดารณี กฤตบุญญาลัย ในเรื่องพื้นฐานการแสดง ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของการแสดงในเรื่อง
ตางๆ ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน และองคประกอบตางๆ ท่ีทําใหลิเกเปน “ลิเก” อยางที่เห็นและ
เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งขอมูลเหลานี้จะชวยผูวิจัยตอบปญหานําวิจัยและเปนไปตามวัตถุประสงคอยาง
ดี โดยสามารถวิเคราะหผลการวิจัยไดดงันี้ 
 
4.1. ประวตัิความเปนมาของรายการ “ลิเกรวมดาวดารา” 

จากการศึกษาคนควา อานตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับลิเกในเชิงประวัติศาสตรน้ันพบวา 
ลิเกเปนมหรสพที่มีการเปลี่ยนแปลงไมตายตัวมีการแสดงที่ตอบสนองรสนิยมและความตองการของคนดู 
ซ่ึงเปนประการสําคัญใหผูดูยังนิยมดูลิเกอยูและใหมีการแสดงลิเกจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ในประการแรกกอนที่จะทราบประวัติความเปนมาของรายการลิเกรวมดาวดารานี้ ผูวิจัยขอ
นําเสนอประวัติของลิเกในอดีตโดยสังเขป เพ่ือใหทราบความเปนมาและรายละเอียดเพื่อเปนปฐมบทกอน 
ซ่ึงเมื่อกาลเวลาและกระแสสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งคานิยมและรสนิยมของคนไทยเปลี่ยนไป ลิเกก็จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปดวยเพ่ือใหเขากับยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงก็จะอยูในองคประกอบตางๆ ของการแสดง 
ซ่ึงจะทําใหเห็นการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของลิเกในชวงที่ผานมา 
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 ในสวนนี้ผูวิจัยจะนําเสนอถึงรายการลิเกรวมดาวดารา เปนการนําลิเกมาแสดงในสื่อ
โทรทัศน ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยแตยังคงรูปแบบของลิเกอยู ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงที่มี
ลักษณะ “โดยสิ้นเชิง” แตเปนการปรับปรุงในองคประกอบและรายละเอียดบางสวน เพื่อความอยู
รอดในลักษณะของการแสดงที่เปนอาชีพเพื่อหารายได 
 
รายการลิเกรวมดาวดารา 

ในป พ.ศ. 2518 ไดมีการรวมตัวของดาราสมัยนั้น มีช่ือวา “ลิเกดาราเงินลาน” เลนลิเก
หนาพระที่นั่ง ในเรื่อง “ทหารเสือราชินี” โดยมี ดอกดิน กัญญามาลย  เปนผูกํากับการแสดง 
ถายทอดสดทั่วประเทศ จากนั้นเปนที่ช่ืนชมมาก เนื่องจากดาราสมัยกอนเปนที่สนใจและประชาชน
ติดตามอยูเสมอ ทําใหในป พ.ศ. 2519 ทางสถานีโทรทัศนสมัยชอง 9 บางลําพู ซ่ึงคุณดํารง พุฒตาล 
เปนผูบริหารขณะนั้น ไดติดตอคุณดอกดินและนักแสดง โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เมตตา รุงรัตน เปนตน 
มารวมทีมพรอมดวยสีเทามาเลนลิเกในสถานีฯ โดยใชช่ือ “รายการลิเกรวมดาวดาราเงินลาน”  เหตุ
ที่ใชช่ือนี้ เพราะดาราที่มาเลนลิเกมีคาตัวในสมัยนั้น เปนลานจึงเรียกชื่อนี้ รายการลิเกฯไดดําเนิน
รายการประมาณ 5 ป ตอมาคุณดอกดินใหคุณวิญู จันทรเจา ดําเนินการตออีก 5 ป เนื่องจากคุณ
วิญู ไดเปนผูชวยของคุณดอกดินและเลนลิเกดวย ทําใหเขาใจถึงรายการลิเกอยางลึกซ้ึง จากนั้น
ทางชอง 5 ไดติดตอรายการลิเกฯ ลงในชวงศิลปวัฒนธรรมของสถานี คุณวิญูจึงไดตัดสินใจยาย
ชอง พอดีกับทางชอง 9 มีการปรับผังรายการทํารายการอยูพักหนึ่งก็เกิดปญหาทําใหรายการตองยุติ
การออกอากาศไป และรายการก็ไดกลับมาอีกครั้งเนื่องจากรายการนี้ เปนที่ติดตลาดและผูแสดงก็ยัง
เปนขวัญใจของแมยกทั้งหลายจึงทําใหรายการนี้ออกอากาศมากกวา 20 ป  อีกทั้งรายการฯนี้ ไดมี
การสนับสนุนและใหโอกาสผูที่มีใจรักในลิเกและลิเกตกยากมาแสดงเพื่อเปนการโปรโมทตัวลิเก
ใหมีกําลังใจในการเลนลิเกตอไป 

“…อยางคุณสมศักดิ์ ภักดี ที่ไดรวมแสดง “ลิเกรวมดาว” ในสมัยที่อยู ชอง 9 อ.ส.ม.ท. 
กับแม ยิ่งทําใหคุณสมศักดิ์ดังมากขึ้นถึงขนาดไดรับการสัมภาษณผานรายการ “ส่ีทุมสแคว” ซ่ึงเปน
รายการวาไรตี้ที่ดังมากในชวงหนึ่งและใหสัมภาษณส่ือโทรทัศนและการสนับสนุน และคนดูคงติด
จากทีวีเพราะใหคุณสมศักดิ์ เลนเปนพระเอก คนดูไมไดไปดูตามงานวัดก็ไดดูในทีวี ดูบอยๆ ก็ติด 
อยางอีกคุณสมศักดิ์เปนพระเอกก็คงชอบ พอรูขาววาจะไปเลนที่ไหน ก็ตามไปดูอะไรอยางเนี้ยจะ 
…สวนใหญแลวผูแสดงลิเกเวลาออกรายการลิเกรวมดาวแลว เวลาไปเลนตามงานวัดก็จะมีคนตาม
ไปดู มันเปนการยกระดับผูแสดงขึ้นมา ทําใหมีคนรูจักจากที่ไมมีใครรูจัก…” (วิญู จันทรเจา, 
สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2549) 
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ผูแสดงลิเกที่นํามาแสดงในรายการลิเกรวมดาวดารานั้นก็เปนพระเอก, นางเอกจาก
หลายคณะ เชน พงษศักดิ์ สวนศรี เจาของคณะลิเกพงษศักดิ์, เทพบัญชา หอมหวล เจาของคณะลิเก
เทพบัญชา หลานหอมหวล, วิชาญนอย ลูกธนบุรี เจาของคณะลิเกวิชาญนอย ลูกธนบุรี, สกุณา 
รุงเรือง นางเอกจากคณะลิเกเทพบัญชา, ภิรมยพร ยิ้มละมาย เจาของลิเกยิ้มละมาย เปนตน  

รายการลิเกรวมดาวดารา เปนรายการเดียวที่ถือวายังคงความเปนลิเกเต็มรูปแบบ แมวา
รายการลิเกรวมดาวดารานี้จะทํารายการมายาวนาน มีการปรับรูปแบบการแสดงบางเพื่อความ
ทันสมัยและสรางสีสันใหกับรายการ บางครั้งก็จะใชกลยุทธในการแสดงลิเกเพื่อใหตรงตามรสนิยม
ของผูชมอันจะกอใหเกิดความสนใจในการลิเกมากขึ้นก็คือ การใชหลักบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคม 
(Celebrity)เขามาชวยการจัดตัวผูแสดง หากผูชมเห็นวา ดารา หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคม มา
แสดงลิเกก็จะเปนการกอใหเกิดความสนใจไดอีกทางหนึ่ง เพราะถือวาจะไดชวยกันอนุรักษศิลปะ
ของไทยที่กําลังจะสูญหายไปกับวัฒนธรรมตะวันตกที่เขามา ซ่ึงนับเปนกลยุทธที่ทั้งผูผลิตรายการมี
การนํามาใช 

“ตอนแรกก็คิดอยูวา จะมีใครพอที่รําไดบาง เลยลองติดตอคุณดารุณี กฤตบุญญาลัย ดู 
ปรากฎวาเธอตอบตกลง เพราะอยางลองเลนดูซักครั้งและคุณดาก็มีความชื่นชอบลิเกเปนการ
สวนตัวอีกดวย กอนวันอัดเทป 1 วัน เคาเชิญแมไปสอนรําลิเก คุณดาเธอไวมาก เขาใจงาย พอถึงวัน
อัดจริงก็เลยสบาย …..” (วิญู จันทรเจา, สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2549) 

“หรือคนที่ชอบศิลปะดานนี้ เราก็ไดเชิญคุณไฮ อาภาพร นครสวรรคมา คุณไฮมีพื้นฐาน
ในการเลนลิเกมาบางจึงไมคอยมีปญหาเทาไร เราใหคุณไฮ รองเพลงลูกทุงแรกบางเพื่อไมใหเกร็ง
กับการแสดง และสรางสีสันใหกับรายการอีกทางหนึ่ง …”  (วิญู จันทรเจา, สัมภาษณ, 22 
สิงหาคม 2549) 

“เมื่อไดรับการติดตอจากคุณวิญู ก็ตอบตกลงทันที เพราะถือวาไดรวมอนุรักษศิลปะ
ไทย ที่กําลังจะสูญหายไป และที่สําคัญเปนคนชอบลิเก แมจะเคยเลนมาหลายอยาง ทั้งลําตัด ละคร
เวที รํากลองยาว ฯลฯ ก็อยากลองเลนลิเกดูบาง กอนหนาที่จะบันทึกเทป ก็ไมไดเตรียมตัวอะไรเปน
พิเศษ แคคุณวิญูไปซอมใหที่บานเพียงครั้งเดียว พี่ก็พอจะรองไปได เพราะเปนคนชอบภาษาไทย
อยูแลว ดังนั้น การรองกลอน หรือรองแบบลิเก ทั้งรองลิงโลด รองรานิเกลิง ฯลฯ จึงผานฉลุย 
นอกจากนั้น ยังเตรียมหาชุดราตรีที่มีปกมากๆมาไวใสเลนลิเกดวยและกําลังจะสั่งตัดชุดลิเก ซ่ึงยัง
ไมเคยมีเลย มาไวใชสวนตัวบางเหมือนกัน…” (ดารุณี กฤตบุญญาลัย, สัมภาษณ, 11 กันยายน 2549) 
 “..ตอนที่แมูติดตอมาชวงนั้นวางอยูและพี่ก็ชอบเปนการสวนตัวดวย เพราะพี่ชอบดู
ลิเกตั้งแตเด็ก พวกลิเกเนี่ยแตงตัวกันสวยๆ เลยอยางแตงแบบนั้นบาง อีกอยางพี่ก็พอมีพื้นฐานใน
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ดานนี้ ในวันที่อัดเทปคุณสกุณาก็มาชวยซักซอมนิดหนึ่ง ตอนแรกนึกวางาย แตก็ไมงายอยางที่คิด
แถมยังสนุกอีกตางหาก…” (อาภาพร นครสวรรค, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2549) 

รายการลิเกรวมดาวดารา ไดแพรภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก 
ชอง 5 ทุกวันพุธ เวลา 15.00-15.30 น. โดยมีความยาวประมาณ 30 นาที 

ในการผลิตรายการจะตองทําการแสดงใหจบเรื่อง และเสร็จภายใน 1-2 วัน โดยเปนการ
บันทึกเทป (ไมใชการแสดงสด) ที่อาจจะมีการหยุดได ในกรณีที่มีการผิดพลาดในการแสดงหรือ
ทางเทคนิคโทรทัศน แตสวนใหญก็เสร็จตรงตามเปาหมายที่วางไว เนื่องจากคิวนักแสดงลิเกจะไม
คอยตรงและมีการวาจางใหไปแสดงตามตางจังหวัดจึงตองแสดงใหเรียบรอยตามเปาหมายที่กําหนด
ไว (วิญู จันทรเจา,สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2549) 
 
     4.1.1 โครงสรางของรายการลิเกรวมดาวดาราประกอบดวย 
 - ไตเติ้ลรายการ/ ช่ือรายการ  
 - เทปบันทึกภาพการแสดงลเิก (แบงเปน 2 ชวง ชวงที่1 และชวงที่ 2)ระหวางนี้จะมีการขึ้น
ตัวอักษรที่เรียกวา “คอมพิวเตอรกราฟฟค (ซีจี)” ช่ือตอนที่เลนเปนระยะๆ  

- ตัดเขาโฆษณา  
 - เทปบันทึกภาพการแสดงลิเก  (ชวงที่ 2) ระหวางนี้จะมีการขึ้นตัวอักษรที่ เรียกวา 
คอมพิวเตอรกราฟฟค (ซีจี) ช่ือตอนที่เลนเปนระยะๆ  

 - ปดรายการ จะมีการขึ้น ซีจี ที่อยูและตดิตอโฆษณาของทางผูผลิตรายการฯ 
 - จบดวย โลโก “ททบ.5” ผลิตรายการ  
 

     4.1.2 ลิเกท่ีเขามาแสดงในรายการ 
เจาของรายการไดติดตอลิเกคณะตางๆ และมีการรวมตัวกันโดยผูวิจัยไดทําการ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) เฉพาะผูแสดงลิเกประจํารายการ ที่มีความรู ความเขาใจ
และเคยมีประสบการณในการแสดงลิเกทางโทรทัศน จํานวนทั้งสิ้น 6 คน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการสื่อสารในการผลิตรายการโทรทัศนในกลุมผูแสดงเหลานี้ 

กอนที่ผูแสดงลิเกจะเขามาทําการแสดงลิเกทางโทรทัศน ซ่ึงถือเปนชองทางในการ
สื่อสารการแสดงในรูปแบบใหม และเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงกระบวนการสื่อสารดังกลาว 
จําเปนตองมีความรูพื้นฐานในเรื่องการฝกหัดและถายทอดของลิเกโดยทั่วไปกอนวามีวิธีการอยางไร 
ซ่ึงจะเปนประโยชนและสงผลใหเกิดความเขาใจถึงกระบวนการสื่อสารในการผลิตรายการลิเกทาง
โทรทัศนได 
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ผูแสดงลิเกสวนใหญจะมีครูหัดลิเกที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญหัดใหตั้งแตวัยเด็ก 
แทบทุกคนตองการฝกหัดลิเกเพราะมีใจรัก คิดวาตนเองมีพรสวรรคดานการแสดงและเชื่อวาจะ
สามารถนําไปประกอบอาชีพได 

การเขาสูวงการลิเก และเริ่มหัดลิเกสวนใหญพบใน 2 ลักษณะ คือ 
1. มีใจรัก มีพรสวรรค เชนชอบรองชอบรํามาตั้งแตเด็กๆ แมพอแมจะไมไดเปนลิเก แต

ก็จะชอบไปดูลิเกแสดงตั้งแตเด็กๆ จึงฝงใจอยากจะสวย-หลอ และเลนลิเกเปนบาง เชน “…ตอน
แรกที่ไดไปดูลิเก จะชอบมากเพราะมีแตชุดสวยๆ เลยตั้งแตอยากเปนพระเอกลิเกใหได พอโตขึ้นมา
หนอยก็เลยไปหัดกับครู…” (วิชาญนอย ลูกธนบุรี, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

2. พอแมหรือญาติ คนใดคนหนึ่งเปนลิเก จึงชักชวนและฝกหัดให บางครั้งพอแมจะให
เพื่อนที่เปนลิเกดวยกันหัดแทนให “…คลุกคลีกับคณะลิเกตั้งแตจําความได พอโตขึ้นลุงก็จับมาเลน
เปนพระเอกเด็ก เลยชอบและติดใจจนมาเปนพระเอกลิเกในปจจุบัน…” (เทพบัญชา หลานหอมหวล, 
สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

 
     4.1.3 การหดัลิเก 

 การหัดลิเกของผูแสดงลิเกในรายการฯ จะมี 2 วิธีคือ 
4.1.3.1 การหัดโดยตรงกับครู หรือพอแม 
4.1.3.2 การหัดดวยตนเอง หรือที่เรียกวา “ครูพักลักจํา” 
 

            4.1.3.1  การหัดโดยตรงกบัครู หรือพอแม 
ลิเกในรายการฯ สวนใหญจะหัดกับครูลิเก พบวามวีิธีการคลายคลึงกันคือ 
“เริ่มแรกตองเสียคาครู 6 สลึง ของที่ใชก็มีธูป เทียน ดอกไม ใชดายแดงดายขาวผูก

ขอมือ มีขันน้ําสําหรับทําน้ํามนตใหดื่ม แลวก็ดัดขอมือใหเราเอาเคล็ดจะไดมือออน รําสวย” 
(ภิรมยพร ยิ้มละมาย, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

“ภาคปฎิบัติ เราตื่นมาก็ตองดัดขอมือ แตกอนหุงขาวกินเอง ก็เอาน้ําขาวที่รองใสอาง
ใหญๆ คลายโอง อาศัยความรอนของน้ําจุมลงไป เอามือประสานกันกดลงไป รอนก็เอาขึ้น ทําอยาง
อยางนั้นนานหลายเดือน จากนั้นก็ฝกรําเขา-รําออกกอน เปนวงหลายๆ คนหรือเรียงเปนแถวคลอง
แลวก็ฝกรอง ครูจะวางหนาที่ใหวา ใครรับบทเปนตัวอะไร เขาจะมีสมุดเรื่องและจดกลอนจดคําพูด
ใหทองคนละเลม กลางคืนฝกเลนเปนเรื่อง จะมีวงดนตรีมาบรรเลงฝกใหเหมือนจริงเลย ฝกได
ประมาณ 5 เดือนก็เร่ิมเลนเจริง แรกๆ อาจจะรับบทงายๆ เชน สนม เสนา ที่ไมตองมีบทรองหรือพูด
มากนักไปกอน (สกุณา รุงเรือง, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 
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อยางไรก็ตามในกรณีที่มีพอแมเปนลิเกหัดให สวนใหญจะไมมีแบบแผนและพิธีการ
ยุงยากและตายตัวเหมือนลิเกที่มีครูหัด แตจะเปนไปในลักษณะการซึบซับและการเรียนรูจาก
ประสบการณชีวิตที่ไดเห็นการแสดงของพอแมมาตั้งแตเด็กๆ มากกวาการหัดอยางจริงจังและเรยีนรู
จากประสบการณชีวิตที่ไดเห็นการแสดงของพอแมตั้งแตเด็กๆ มากกวาการหัดอยางจริงจังกับครู 
ดังที่ทายาทลิเกดังหลานหอมหวล ไดกลาวไววา ผมอยูในวงการลิเกแบบสายเลือด ตั้งแตเล็กๆ อาศัย
ความชินตาอยูในคณะแลวไมชอบก็เหมือนชอบ เวลาคณะไปไหนก็ไปดวย การฝกคือ ไดแนะนํา
เฉยๆวา เวลารําตองทําแบบไหน บทรองบทโอดจะทําอยางไร เพราะไมคอยมีเวลาสอนกันจริงๆ จัง 
ไมมีแบบฉบับของการเรียนกับครู…” (เทพบัญชา หลานหอมหวล, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 
 
            4.1.3.2 การหัดดวยตวัเองหรอื “ครพูักลกัจํา” 

การศึกษาในลักษณะฝกหัดเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณในวิชาชีพจะมีมากและมี
การเรียนรูอยูตลอดเวลา เพื่อเปนการสั่งสมองคความรูที่เปนลักษณะเฉพาะที่เปนแบบฉบับของ
ตนเอง ซ่ึงเกิดมาจากการเก็บเล็กผสมนอย จดจําและดูตัวอยางที่ดีของผูอ่ืน นํามาปะติดปะตอ 
ดัดแปลงใหเขากับตนเองและสถานการณปจจุบัน การมีปฏิภาณไหวพริบดี แกปญหาเฉพาะหนาได 
พลิกแพลงคําพูด การรองไดไดเปนอยางดี จึงถือเปนเสนหและลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของผูแสดง
ลิเก 

จากการสัมภาษณลิเกในรายการฯ ทุกคนยอมรับวา นอกจากเรียนกับครูเพื่อใหได
หลักการแสดงที่ดีและถูกตองแลว ตองมีวิธีการ “ครูพักลักจํา” ควบคูไปดวยตลอด ซ่ึงนับเปนสิ่ง
สําคัญและเพิ่มเติมอยูตลอดเวลาก็จะประสบความสําเร็จ เปนที่นิยม แตถาขี้เกียจ ไมขยันก็จะลาหลัง
และเปนการตัดชองทางทํามาหากินของตนเองโดยไมรูตัว 

สําหรับวิธีการครูพักลักจําของลิเกแตละคนจะมี 3 แนวทางคือ 
 1. การไปนั่งดูการแสดงของคณะลิเกสดบนเวทีและชมจากสื่อโทรทัศน  แลวจดจํากิริยา
ทาทางคําพูด มาฝกฝน ทั้งเลียนแบบและประยุกตเขากับตนเอง โดยการใชสมองจําอยางเดียวเพียง
คร้ังสองครั้งเทานั้น ซ่ึงวิธีนี้จะเหมาะสําหรับผูแสดงลิเกที่มีสมองดี หัวไว พลิกแพลงเกงและมีความ
คลองตัวสูง 

“พี่จะใชวิธีการดูขางฉากเขา-ออก ตาแทบไมกระพริบ โดยเฉพาะคนดังๆ ตัวดีๆ จํา
บทบาทเขา 2-3 คร้ังก็ไดทกุระเบียดนิ้ว คงเพราะสมองดี ใจรัก จําแลวกเ็อามาฝก นั่งคดิวาถาเปนบท
นั้นๆ ที่เคยดูมา จะตองทําใหได รํา รอง กิริยาอาการทําอยางไรบาง..” (สกุณา รุงเรือง, สัมภาษณ, 19 
สิงหาคม 2549) 
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 ในขณะที่ลิเกสวนมากยอมรับวา แทจริงแลววิธีการครูพักลักจํา ก็คือนอกจากไปนั่งชมการ
แสดงแลวจะใชวิธีจํากิริยาทาทางตางๆ ใสสมอง แตถาเปนคําพูด คํารองที่ไพเราะคมคาย ก็จะรีบจด
ใสสมุดประจําตัวที่เตรียมไว เมื่อเวลาที่จะแสดงก็จะไดนํามาเปดดูและดึงมาใชได โดยไมตอง
เสียเวลาดนกลอดสด หรือเขียนกลอนใหม วิธีนี้จะเหมาะสําหรับลิเกที่รูตัววาสมองไมคอยดี จําไม
เกง หรือพวกเด็กๆที่เร่ิมฝกใหม 

“…เด็กใหมที่มาแสดงลิเกนั้น อาจจะยังไมมีเทคนิคหรือวิธีการเปนของตัวเองจะแนะนํา
ใหนองๆ เคามีสมุดจดไว ถาจะใชก็สามารถเปดสมุดดูได และไมเสียเวลา เปนการหัดไปในตัวได
อีกตางหาก…” (ภิรมยพร ยิ้มละมาย, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 
 2. ซ้ือวีดิโอหรือแผนซีดีบันทึกการแสดงของคณะลิเกดังๆ มาลอกเลียนแบบ ซ่ึงเปนการ
เรียยนทางลัด ประหยัดเวลา นํากลับมาดูซํ้าไดบอยเทาที่ตองการและยังไมตองไปชมการแสดงสด
ใหคูแขงรูตัว และถือวาเปนการไวเชิงกัน 
 3. การไดมีโอกาสเดินทางไปแสดงลิเกกับคณะตางๆ เปนเวลานาน ทําใหมีโอกาสชมการ
แสดงที่หลากหลายและจดจําเอาไว แลวจึงนํามาประยุกตใหเขากับตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญ รู
แนววาควรจะแสดงอยางไรใหเหมาะสมและถูกใจผูชมมากที่สุด ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูและสั่งสม
ประสบการณ โดยสวนใหญจะใชเวลาประมาณ 5-6 ป ขึ้นไป 
 

 
  
ภาพที่ 4.1  แสดงการฝกหดัและถายทอดการแสดงลิเกของลิเกในรายการลิเกรวมดาวดารา 

หัดกับ
ครูลิเก 

หัดกับพอแม
หรือญาติ 

ดูการแสดง
ลิเกสด 

ดูวีดิโอและซีดี
การแสดงลิเก 

มีความสามารถใน
การแสดงลิเก 

การหัดลิเก ครูพกัลกัจํา 

ไปแสดงกับ
คณะตางๆ 

ตั้งตนเปนครูเพื่อ
ฝกหัดลิเกรุนตอไป 
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อยางไรก็ตาม แมวาการฝกหัดลิเกเริ่มแรกกับครูจะเรียนจบไปแลว แตการประกอบ
อาชีพ แตการประกอบอาชีพแสดงลิเกก็ตองแสดงตอไปตามยุคสมัยและความตองการของผูชมเพื่อ
ความอยูรอด ดังนั้นศาสตรทางการแสดงแขนงนี้จําเปนตองอาศัยวิธีการครูพักลักจําบวกกับการ
เรียนรูอยูตลอดเวลาอยางสม่ําเสมอและไมมีวันจบสิ้น จึงจะทําใหลิเกคงคุณภาพ มีความนาสนใจ 
และเกิดการพัฒนาในการแสดงไดอยางตอเนื่อง 
 
     4.1.4 เรื่องท่ีใชในการแสดง 

เร่ืองที่ใชในการแสดงลิเก มี 2 ประเภทคือ 
4.1.4.1 เร่ืองจักรๆวงศๆ  
4.1.4.2 เร่ืองนิยายชาวบาน 

 
4.1.4.1 เร่ืองจักรๆวงศๆ คือ เร่ืองราวที่มีลักษณะตัวละครเอกเปนกษัตริยหรือที่ชาวบาน 

เรียกวา “จาว” และตัวละครอื่นๆ เปนขาราชบริพาร ซ่ึงตางตองใชฉากและการดําเนินเรื่องสวนใหญ
ภายในวัง 
                4.1.4.2 เร่ืองนิยายชาวบาน คือ เร่ืองราวที่มีตัวละครเอกเปนสามัญชนหรือชาวบาน
ธรรมดาทั้งหมด แตบางครั้งอาจมีตัวละครที่เปน “จาว” มาปนดวย ซ่ึงฉากที่ใชและการดําเนินเรื่อง
สวนใหญจะเกิดขึ้นในปา ชนบท และในเมืองที่ไมใชภายในวัง 

อยางไรก็ตาม เนื้อเร่ืองของทั้ง 2 แนวนี้มีลักษณะเดียวกันคือ มักกลาวถึงรัก 3 เสา 
ปญหาครอบครัว แมเล้ียงกับลูกเลี้ยง ความอิจฉาริษยา เพื่อใหผูชมมีอารมณรวมและติดตามชมการ
แสดง ตัวละครแบงเปนฝายดีและฝายเลว สุดทายจะชี้ใหเห็นวา ความดียอมชนะความชั่ว เปนคติ
เตือนใจสอนผูชม โดยเรื่องที่ใชแสดงนั้นมีที่มาจากการแตงขึ้นมาเอง บางก็จํามาจากละครโทรทัศน
และหนังสือ สําหรับตัวอยางเรื่อง สามารถดูไดที่ภาคผนวก  
  
4.2. ขั้นตอนการผลิตลิเกในรายการโทรทัศน 

ขั้นตอนการผลิตรายการลิเกโทรทัศน หรือ “รายการลิเกรวมดาวดารา” เปนภาระหนาที่
ของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 รวมกับศิลปนพื้นบานคือ ผูแสดงลิเก การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย
ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth Interview) เจาหนาที่ผลิตรายการลิเก
รวมดาวดารา โดยแยกตามหนาที่ในการปฏิบัติงาน จํานวน 2 คน คือ ผูกํากับรายการและผูกํากับเวที 
มีขั้นตอนการผลิตรายการดังนี้ 
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4.2.1 ขั้นวางแผน 
4.2.2 ขั้นเตรียมการ 
4.2.3 ขั้นการถายทํา 
4.2.4 ขั้นประเมินผลรายการ 
 

 4.2.1 ขั้นวางแผน ขั้นตอนนี้เปนภาระหนาที่ของสถานีโทรทัศนฯ ซ่ึงกําหนดวัตถุประสงค
ขึ้นเพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ใหมีความสนุกสนานบันเทิง และใชเปนสื่อเพื่อเผยแพร
ความรูตางๆ เชน ยาเสพติด โรคเอดส ตามแตโอกาสและนโยบายของสถานีโทรทัศน โดยไมได
มุงหวังผลและประโยชนทางธุรกิจ โดยสถานีจะกําหนดความยาวและจํานวนตอนไวลวงหนา คือ 
10-12 ตอนๆ ละ20 นาที จากนั้นจึงกําหนดชวงเวลาที่จะออกอากาศ ซ่ึงแตละปจะเปลี่ยนแปลงบอย 
เพราะมักมีรายการถายทอดสด ปจจุบันรายการลิเกทางโทรทัศนออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 15.00-
15.30 น. 

สําหรับทีมการผลิตรายการ จะประกอบดวย ผูกํากับรายการ ผูกํากับเวที ผูประสานงาน 
ชางกลอง ชางแสง ชางเสียง สวนใหญเจาหนาที่แตละคนจะทํามากกวา 1 หนาที่ เชน ผูกํากับ
รายการทําหนาที่ตัดตอและกราฟฟกรายการดวย ฉะนั้นเมื่อมองภาพรวมแลว ในการบันทึกเทป
โทรทัศน 1 คร้ัง มีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานจริงเพียง 6-7 คนเทานั้น 

ในเรื่องคาใชจายในการผลิต สถานีโทรทัศนจะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด ในขณะที่ลิเกมี
หนาที่เพียงแตงเรื่องหรือเขียนบทมาใหกอนลวงหนา และจัดเตรียมเสื้อผา วงดนตรีปพาทยมาเทา
นั้นเอง สวนเวที ฉาก และเครื่องเสียง ทางสถานีโทรทัศนจะมีไวพรอมสรรพ โดยเปนไปในลักษณะ
ทางเทคนิคของการผลิตรายการโทรทัศน เชนการเลนลิเกสดบนเวทีใชไมโครโฟน แตถามาบันทึก
เทปโทรทัศนจะใชไมคบูม เปนตน 
 
     4.2.2 ขั้นเตรียมการ มีลําดบัขั้นตอนคือ 
 4.2.2.1 กอนการผลิตรายการโทรทัศน จะมเีจาหนาที่ของฝายรายการโทรทัศน 1 คน จะทํา
หนาที่เปนผูประสานงานติดตอกับเจาของรายการทําการแสดงในวันและเวลาที่สถานีโทรทัศนฯ 
เปนผูกําหนด โดยมีการตกลงกันลวงหนาวา เจาของรายการจะตองเขียนบทลิเกโทรทัศนมาสงให
สถานีโทรทัศนพิจารณากอนประมาณ 1 สัปดาห และแตละครั้งจะมีการบันทึกไวคร้ังละ 10-12 
ตอนๆ ละ 20 นาที ในนัน้ตอนนี้จะเหน็ไดวา ผูผลิตรายการจะเปนผูมีอํานาจและกําหนดเงื่อนไขใน
การแสดงโดยผูแสดงลิเกมีหนาที่ตองทําตามเทานั้น เพราะหากคิวการแสดงไมวางหรือไมทําตาม
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ขอตกลงนี้ ยอมหมายถึงการพลาดโอกาสที่จะมาทาํการแสดงลิเกโทรทัศนเพือ่ประชาสัมพันธตนเอง
อยางนาเสยีดาย 
            4.2.2.2 เตรียมสถานที่โดยชางฉากหรือเวที ซ่ึงโดยตําแหนงทางราชการเรียกวา “ชางศิลป” 
จะเปนผูทําหนาที่เตรียมฉากสําหรับการแสดง 
            4.2.2.3 การเขียนบทโทรทัศน รายการลิเกตางกับรายการอื่นๆ ของสถานีตรงที่ เจาหนาที่
โทรทัศนไมไดเปนผูเขียนขึ้นเอง แตมอบหมายใหเปนหนาที่ของผูใหเร่ืองมากอนการแสดงเพียง
คราวๆ ถึงลําดับการดําเนินเรื่อง ฉากที่ใชและตัวแสดงที่เขาฉากตามลําดับตั้งแตตนจนจบนั้น สวน
รายละเอียดเรื่องคํารอง คําพูด รวมทั้งขนาดของภาพ มุมกลองและขั้นตอนทางเทคนิคโทรทัศน 
ไมไดระบุไวในบท เพราะผูเขียนซ่ึงก็คือเจาของรายการที่ไมมีความรูทางดานนี้ ประกอบกับการ
แสดงลิเกเปนศาสตรที่มีความเปลี่ยนแปลงและไมหยุดนิ่งอยูตลอดเวลา ทั้งดนกลอนสด การแกไข
ปญหาเฉพาะหนาในเรื่องตางๆ จึงไมสามารถกําหนดชี้ชัดใหละเอียดทุกเรื่องได 
            4.2.2.4 การวางแผนการถายทําจริง ผูกํากับรายการจะศึกษาบทกอน เพื่อจะไดส่ังมุมกลองได
และรูวาในแตละฉากจะดําเนินไปอยางไร มีตัวละครเขาฉากมาไดอยางไรและกี่คน 
 
     4.2.3 ขั้นถายทํา 

ในขณะถายทําผูกํากับรายการจะทําหนาที่ควบคุมและกํากับงานทุกดานของการผลิต
รายการใหเปนไปตามบทโทรทัศนและวัตถุประสงคของรายการ โดยผูกํากับรายการจะติดตอและ
ส่ังการโดยตรงที่สุดคือ ผูกํากับเวทีซ่ึงมีหนาที่ควบคุมดูแลการผลิตรายการทั้งหมด ในบริเวณที่ใช
ถายทําในหองสง ผูกํากับเวทีจะเปนหูเปนตาและเปนเสียงของผูกํากับรายการอีกตอหนึ่ง โดยใช
สัญญาณมือหรือสัญลักษณเฉพาะทําการควบคุมบุคคลแตละหนาที่ เปนผูใหคิวแสดงและยังตอง
ประสานกับชางกลอง เพื่อชวยถายทอดคําส่ังของผูกํากับรายการดวย 

เมื่อถายทําเสร็จเรียบรอยแลว ผูกํากับรายการจะรวบรวมเทปที่ไดบันทึกไวทั้งหมดมา
ตัดตอดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง กอนออกอากาศจริง 

ในสวนของการผลิตรายการลิเกทางโทรทัศน จะมีบุคคลจากสื่อ 2 ประเภทมาทํางาน
รวมกันคือ 
 1. สื่อพื้นบาน คือ ผูแสดงลิเกที่ตองเปลี่ยนบริบททางการสื่อสารแบบเดิมบนเวทีสด ที่เปน
การส่ือสารเฉพาะกลุมบุคคลมาเปนการแสดงทางโทรทัศน เพื่อเปนการประชาสัมพันธตนเองให
เปนที่รูจักทําใหมีการจางงานตามมามากขึ้น สวนผลพลอยไดคือ การไดชวยสืบทอดวัฒนธรรมการ
แสดงลิเกตอไป 
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 2. สื่อมวลชน ในที่นี้คือ ส่ือโทรทัศนที่มีทั้งภาพและเสียง สามารถถายทอดขาวสารไดอยาง
กระจางชัดและครอบคลุมพื้นที่กวางขวางไปสูผูรับสารจํานวนมากไดในเวลาเดียวกัน และการนํา
ส่ือพื้นบานลิเกมาแสดงทางโทรทัศน มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ใหคง
อยูสืบไป รวมทั้งเปนการมอบความสุข ความบันเทิงใหแกผูชม โดยที่ผูทําหนาที่ในการผลิตรายการ
ลิเกโทรทัศน เปรียบเสมือนตัวแทนของสถานีโทรทัศนที่จะเปนสื่อกลางในการนําสื่อพื้นบานลิเก
ถายทอดสูสายตาผูชม สวนผลพลอยไดคือ เมื่อมีผูชมใหความสนใจ ช่ืนชอบการแสดงลิเกก็จะทํา
ใหรายการและสถานีโทรทัศนมีจํานวนผูชมเพิ่มมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาบุคคลที่มาจากสื่อตางประเภทนั้น ตางก็มีจุดมุงหมายที่อยู
บนจุดรวมเดียวกัน คือการผลิตรายการลิเกทางโทรทัศนใหดีและมีคุณภาพ เพื่อช่ือเสียงและความ
นิยมของผูชมรายการ และเมื่อผูแสดงลิเกจะตองมาทํางานรวมกับผูผลิตรายการลิเกทางโทรทัศน จึง
ตองมีกระบวนการสื่อสารในการปรับและประสานกันระหวางที่มีการผลิตรายการลิเก กลาวคือ  

ในวันที่มีการอัดเทปรายการฯ เมื่อผูแสดงลิเกมาถึงสถานีโทรทัศนและกําลังแตงหนา 
แตงตัวอยูนั้น ผูกํากับเวที (Floor Manager) จะทําหนาที่ประสานงานและพูดคุยกับผูกํากับการแสดง
หรือผูใหเร่ือง ซ่ึงมักจะเปนคนเดียวกับคนเขียนบทโทรทัศน เพื่อทบทวนลําดับฉากและบทลิเก
โทรทัศนที่ทางผูกํากับการแสดงสงมาใหลวงหนาวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร เชนมีการ
เพิ่มหรือลดฉากและตัวละครไหน เปนตน จะไดประสานงานกับเจาหนาที่ผูผลิตคนอื่นๆที่เกี่ยวของ
ดวย เมื่อผูแสดงลิเกทุกคนแตงหนาและแตงตัวพรอมสําหรับการแสดงแลว ผูกํากับเวทีจะบอกใหผู
กํากับการแสดงเรียกผูแสดงคนอื่นๆ มาเพื่อช้ีแจงและทําความเขาใจในระหวางการผลิตรายการกอน
ทุกครั้ง กอนที่จะมีการบันทึกเทป ผูกํากับเวทีจะเปนคนใหสัญญาณมือเพื่อเปนการเตรียมตัวของผู
แสดง โดยมีคุณวิญูในฐานะผูกํากับการแสดงคอยบอกบทและคิวใหกับผูแสดงอีกทางหนึ่ง ผู
แสดงบางคนยังไมชินกับการแสดงผานโทรทัศนก็ยังจะจับจุดของกลองไมถูก ผูกํากับเวทีจะตอง
คอยบอกวากลองตัวไหนจับอยูและใหสังเกตที่ไฟสีแดงที่ปรากฏตรงหนาตัวกลองทําใหบางครั้งผู
แสดงเกิดความอึดอัดและไมคุนเคย 

“กอนที่จะบนัทึกทุกครั้งจะแจงระบบการถายทําใหกับผูแสดงลิเกทราบคือ สัญญาณมือ
ที่ใชมีอะไรบาง เชน ยกชู 3 นิ้ว คือเหลือเวลาในตอนนั้น 3 นาที แตถายกนิ้วช้ีขึน้แลวหมุนเปน
วงกลมคือใหเรงเวลาซึ่งใกลจะหมดแลว เปนตน นอกจากนั้นเรื่องการใชคําพูด คําหยาบ ไมสุภาพ 
ใหผูแสดงเขาใชวิจารณญาณของตนเองพิจารณาวาสมควรพูดหรือไม งดไดกด็ี รวมทั้งแจงใหทราบ
ถึงวิธีการบันทกึของเรา....” (ดํารง หังสพฤกษ, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2549) 
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“ ..ตอนแรกๆ ที่เขามาเลนยังไมรูวากลองตัวไหนจับอยูขนาดมีผูกํากับเวทีคอยอธิบาย
แลว อาจจะเปนเพราะเรายังไมคุนเคยกับรายการโทรทัศนก็ได ..” (ภิรมยพร ยิ้มละมาย,สัมภาษณ, 
19 สิงหาคม 2549) 

“..บางครั้งเลนไปเลนมากลายเปนวาเราหันหลังใหกับกลองเลยตองถายกันใหมอึดอัด
เหมือนกันนะ แตพยายามที่จะปรับตัวใหไดและคอยสังเกตวากลองตัวไหนถายตัวบาง บางทีผูกํากับ
เวทีก็ช้ีไปยังกลองตัวที่กําลังจับภาพอยูก็มี..” (เทพบัญชา หลานหอมหวล,สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 
2549) 

อยางไรก็ตาม กรณีที่มีการเพิ่มฉากเฉพาะหนาโดยไมไดเตรียมมาทําใหผูผลิตรายการไม
รูคิว หัวหนาคณะหรือคนใหเร่ือง ก็จะตองคอยบอกผูกํากับเวทีใกลๆ ดวย ซ่ึงผูแสดงลิเกที่มี
ประสบการณสูง เคยมาบันทึกเทปโทรทัศนบอยจะเปนผูชวยผูกํากับเวที ใหการถายทําล่ืนไหลไป
ดวยดี แตถาเปนลิเกหนาใหมที่ยังไมเคยมาแสดงก็จะทําใหมีปญหาติดขัดบาง เนื่องจากขาด
ประสบการณและไมไดมีการพูดคุยและซักซอมกันกอนบันทึกเทปโทรทัศน  

จากการสังเกตการณยังพบวา ในกรณีที่มีฉากยาวและกําลังแสดงตอเนื่องติดพันอยูใน
ฉากนั้น ทั้งที่หมดเวลาแลว ผูกํากับรายการจะประสานงานกับผูกํากับเวทีวา ไมตองแจงใหผูแสดง
ลิเกทราบ แตปลอยใหแสดงตอไปจนจบฉาก และคอยนําไปตัดตอใหไดตามเวลาอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อใหการแสดงเปนไปตามธรรมชาติและล่ืนไหล รวมทั้งเปนการรักษาน้ําใจของผูแสดงลิเกดวย 
เชน ฉากตบตีหรือดาวาเกรี้ยวกราดใสกัน เปนตน ซ่ึงในแงขอการสืบทอดยอมแสดงใหเห็นวา ฝาย
โทรทัศนไดพยายามที่จะรักษาความเปนลิเกไว ในขณะที่ตองนึกถึงขอจํากัดของโทรทัศนไปพรอม
กันดวย 

 
ในการปฏิบัติงานผลิตรายการลิเกทางโทรทัศนทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 

ในปจจุบัน จะตองมีทีมงานผลิตรายการรวมกันในตําแหนงหนาที่ตางๆ ซ่ึงจะตองทํางานประสานกัน
และแตละหนาที่ลวนเกิดการปรับตัวในการถายทอดลิเกทางโทรทัศน โดยจะแยกวิเคราะหในแตละ
ตําแหนงดังนี้  
 4.2.5.1 ผูกํากับรายการ ทําหนาที่ควบคุมและกํากับงานทุกดานของการผลิตรายการให
เปนไปตามบทโทรทัศน เพื่อใหไดภาพและเสียงตามที่คิดสรางสรรคไว รวมไปถึงการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทคนิค (ในที่นี้คือ ชางเทคนิค) ใหใชเครื่องอุปกรณทางเทคนิคการผลิต
ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการผลิตตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคตามตองการ 

กอนการแสดงผูกํากับรายการจะศึกษาบทที่ลิเกนํามาใหลวงหนา ประมาณ 3 วัน วาใน
แตละฉากจะมีผูแสดงกี่คน เหตุการณดําเนินไปอยางไรและกําหนดวาจะใชฉากที่ชางศิลปจัดไวเรียง
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ตามเนื้อเรื่องอยางไร โดยมีการเขียนหมายเลขกํากับไวที่บทและสื่อสารทําความเขาใจกับเจาหนาที่
ทุกฝายใหตรงกัน โดยเฉพาะการสั่งชางกลองจับภาพในมุมตางๆ ไดทันขณะบันทึก ผูกํากับรายการ
จะเปนผูกําหนดเรียงลําดับจากฉากที่อยูซายมือสุดเมื่อหันหนาเขาหองแสดงเปนฉาก 1 ถึง ฉาก 5 คือ
ขวามือสุดของหองแสดง จะไดเปน ฉาก1–กระทอม ฉาก2-ปา ฉาก3- บานเศรษฐี/ คหบดี ฉาก4-
พระตําหนัก และฉาก5-ทองพระโรง 

ผูกํากับรายการจะติดตอส่ือสารกับผูกํากับเวทีมากที่สุดตามลักษณะของการทํางาน เปน
ผูกําหนดฉากตางๆ จากบทลิเกที่ไดพูดคุยนัดแนะกับผูกํากับเวทีเรียบรอยแลว เพื่อจะไดเตรียมผู
แสดงในฉากๆไปไดเร็วขึ้น 

ในเบื้องตนผูกํากับรายการเกิดความเขาใจวิธีการแสดงและองคประกอบของการแสดง
ลิเกสดบนเวทีจากประสบการณชีวิตในวัยเด็ก  รวมกับการชมรายการลิ เกโทรทัศนทาง
สถานีโทรทัศนชองอื่น ชมวีดิโอและซีดีบันทึกการแสดงลิเกมาพอสมควร ซ่ึงลวนมาจากความชื่น
ชอบและความสนใจสวนตัวเปนทุนเดิม ประกอบกับความรูที่ไดเรียนมาและมีโอกาสเปนผูกํากับ
รายการอื่นๆ ของสถานีมาเปนเวลานาน ส่ังสมเปนองคความรูในการประยุกตส่ือพื้นบานลิเกใหเขา
กับส่ือโทรทัศนได 

“คือการทํางานแตละอยางจะศึกษาจากที่อ่ืนดวย ถาเราเคยดูจะสามารถนึกออกวามัน
เปนยังไง ดูมากจะชวยในการเขาใจถึงการแตงกาย การรอง การเขา-ออก ฯลฯ ของลิเกวาเขาทํายังไง 
ถาเปนเรื่องเจาเลนอยางไร ถาเรื่องชาวบานจะเลนอยางไร ดูไปถึงคําพูด คํารองและการแสดง ลิเก
หนาโรงกับที่เราทําแตกตางกันตรงที่หนาโรงจะใชฉากเดียว แตผูแสดงวนออมเวทีเทานั้น แตที่เรา
อัดอยูก็แคเปลี่ยนฉากไปตามทองเรื่องเทานั้น (อนันต นอยภาษี, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2549) 

ระหวางการถายทําผูกํากับรายการจะเปนผูควบคุมและสั่งการทั้งหมดอยูที่หองควบคุม
หลักชั้นบนของหองแสดง ตามปกติจะสื่อสารกับผูกํากับเวทีซ่ึงอยูบริเวณหองสงที่ใชทําการถายทํา
ดานลาง โดยใชอุปกรณการสื่อสารคือ Intercom. รวมทั้งส่ังการไปถึงชางกลองทั้ง 3 คนดวย 

“ในฐานะที่เราเปนผูกํากับรายการ เราจะบอกชางแสงวา ใหขึ้นไฟฉากไหน ลงฉากไหน 
เพราะมีหลายฉากเลนวนกันไป ชางเสียงก็ตองคอยบอกวาเสียตรงไหนดังลดลง ถาคอยใหเรงอีกนิด 
ในกรณีที่มีการเทคใหม ใหตั้งเทปตรงไหนและถามวาเวลาในแตละตอนอยูที่เทาไรแลว ชางกลอง
ปจจุบันคือ ใหจับภาพหลวมๆ คือกลองหลัก 3 ตัว ตัวที่ 2 จะคอยจับภาพกวาง สวนกลอง 1 และ3 
คอยจับ close up ระยะครึ่งตัวเปนอยางต่ํา บางครั้งมีการแสดงสีหนา อารมณ มีน้ําตาไหลออกมาก็
ส่ังให close up ที่ใบหนาเต็มๆ เลย แตบางทีเรานั่งดูอยูดานบนอาจจะไมทันเห็น  ชางภาพก็ตองรูทัน
ลิเก จับภาพเผ่ือไวใหเราโดยไมตองสั่งบาง ซ่ึงก็ตองอยูที่ประสบการณและจิตสํานึกของเขาดวย” 
(อนันต นอยภาษี,สัมภาษณ, 7 กันยายน 2549) 
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ภาพที่ 4.2  ชางกลองกําลังจับภาพการแสดงลิเกตามคําสั่งของผูกํากับรายการ (บันทกึภาพวันที่ 19  
    สิงหาคม 2549) 

นอกจากนั้นประสบการณทีไ่ดส่ังสมมายังสงผลใหผูกาํกบัรายการซึ่งถือวา เปนผูมีอํานาจ
และสิทธ์ิขาดในการผลิตรายการโทรทัศนเปนผูควบคุมการแสดงลเิกไปในตวัในเรื่องตอไปนี ้
 - การหามหรือเตือนผูแสดงระวังการใชคําพูดหรือกิริยาทาทางที่ไมสุภาพ ซ่ึงผูกํากับ
รายการไดกลาวเพิ่มเติมวา“ดวยหนาที่และวิจารณญาณเราตองเปนหลักและคอยบอกลิเกในเรื่อง
คําพูดวาสมควรหรือไมจริงๆ เราไมใชกบว.หรือเจาหนาที่ตรวจสอบก็อาศัยดูจากชองอื่นพวกละครน้ํา
เนาทั้งหลาย คําพูดคําไหนที่มันโดนดูบอยเราก็จะดูตาม...” (อนันต นอยภาษี,สัมภาษณ, 7 กันยายน 
2549) 
 - การยุบรวมฉากที่เขียนบทมาใหในบางครั้ง โดยใชเกณฑเร่ืองเวลาและความเหมาะสมมา
เปนตัวจับ เพราะจากประสบการณทําใหทราบวา ในเหตุการณทําใหทราบวาในเหตุการณเดียวกัน 
แตผูแสดงกําหนดใหตวัละครเขาฉากคนละครั้ง กลาวถึงกันไปมา โดยไมพบหนากันซักที ก็ตองยุบ
รวมเปนฉากเดียว ใหตวัละครทั้งหมดมาเจอกันที่ฉากใดฉากหนึ่งเพื่อใหเนื้อเรื่องกระชับ ไมเยิน่เยอ
และพอดีเวลา 

บทสัมภาษณที่ผูกํากับรายการไดกลาวตอไปนี้ชวยทําใหมองเห็นไดชัดเจนวา เขามี
วิธีการปรับประสานลิเกผานสื่อโทรทัศนอยางไร 

“ลิเกกําหนดมาวา ฉาก 9 เปนปาจะมีนางเอกวิ่งเขามา แลวตัวโกงก็วิ่งตามมาปล้ําอีกที 
แลวเขียนตอวา ฉาก 10 พระเอกวิ่งเขามาชวย ทั้งๆ ที่พอนางเอกรองปุบ พระเอกก็สามารถวิ่งมาชวย
ไดเลย เราก็จะใชการรวมฉาก คือเราจะอานบทกอนวา เร่ืองราวมันเปนอยางไร แลวก็มาดูฉากวาที่
เขาใชและเขียนมาใหคืออะไร แลวในแตละฉากใครเลนบาง เนื้อเร่ืองของฉากตอไปจะเขากับ
เหตุการณตอนที่แลวหรือไม อาศัยความกระชับและเวลาจับมารวมกันเลย เพราะลิเกที่เขียนบทมา
สวนใหญจะชินกับการเลนหนาโรงคือหมายความวา ฉากที่ไลปลํ่ากัน ถาเลนหนาโรงมันจะวิ่ง
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ออกมาจากมุมนึงแลวเขาอีกมุมนึง เสร็จแลวก็ยอนกลับมาเจอกัน แตทางทีวีมันจะวิ่งยอนออกไมได
ภาพมันจะโดด เพราะวาตัวแสดงออกกันคนละขางมันก็ซํ้ากัน ถาจะสรุปคิดวารูจากวิจารณญาณ
ของตัวเองและหลายอยางประกอบกัน เคยดู เคยนั่งไดเร็คจากประสบการณที่ไดสัมผัสกับลิเก ไดคุย
กับเขากอนอัดเทปในชวงแรกๆ บาง (อนันต นอยภาษี,สัมภาษณ, 7 กันยายน 2549) 

เมื่อถายทําในลักษณะการบันทึกเทปโทรทัศนเสร็จแลว ผูกํากับรายการจะทําหนาที่เปน
ชางตัดตอดวยคือ จะรวมเทปที่ไดทั้งหมดมาตัดตอ รวมทั้งทําหนาที่ชางเทคนิคผูควบคุมเครื่องพิมพ
อักษรเขาโทรทัศน ใสช่ือรายการ ช่ือเรื่อง โดยเครื่องพิมพอิเลคทรอนิกสที่เรียกยอๆวา “ซีจี” เขา
ประกอบในรายการดวย 

สําหรับการตัดตอจะอาศัยประสบการณที่ส่ังสมมาโดยตรงและโดยออมจากการชมการ
แสดงลิเก ประกอบกับความรูความเขาใจในการผลิตลิเกรายการโทรทัศนและวิจารณญาณของ
ตนเอง ซ่ึงส่ิงที่ตัดตอออกคือ 
 - เร่ืองราวบางฉากบางตอนที่เยิ่นเยอจะตัดออกบางเพื่อใหกระชับขึ้น อยางไรก็ตามจากการ
สอบถามพบวา ชางตัดตอพยายามที่จะรักษาความเปนลิเกและสิ่งที่ผูแสดงไดแสดงไปแลวไวให
มากที่สุด หากไมจําเปนจริงๆ ก็จะไมตัดตอออกจนทําใหเสียเร่ือง เพราะเห็นวาการแสดงและ
องคประกอบตางๆ ที่ลิเกไดนําเสนอออกมาทั้งหมดนั้นลวนมีความสําคัญทั้งสิ้น ดังที่ไดกลาวไววา 
“สวนใหญจะไมคอยตัดออกเทาไหร อยางมากก็แคภาพที่มันเสียเทานั้นเอง การรวบฉากที่เยิ่นเยอ
คือตัดแตคิดเสมอวาไมทําใหเสียเรื่อง คือบางฉากมันนาจะสรุปไดแตเขาก็ไปรองไปรําจนมาก
เกินไป แมวาจริงๆ ตรงนั้นจะเปนการแสดงความสามารถ ตรงนั้นเราก็ดูวาถามันเปนการรองโดยใช
ศิลปะของนักแสดงเอง เชนการดนกลอนสด แตก็ตองรองใหตรงกับเนื้อเรื่อง เพราะบางคนรองได
จริงแตปรากฏวาไมมีเนื้อมีแตน้ํา เราก็ตัดออก โดยเฉพาะถาเวลาไมพอ จริงๆ เราก็รูวาทุกอยาง
สําคัญทั้งนั้นปลอยใหเขาแสดงเต็มที่ จะไมพยายามตัดอะไรทั้งนั้นถาไมจําเปน.....” (อนันต นอยภาษี, 
สัมภาษณ, 7 กันยายน 2549) 

อีกประเด็นที่นาสนใจคือ การแสดงลิเกโทรทัศนปรับการออกแขกเอาไปใชในไตเติ้ล
รายการแทน ซ่ึงเปนแนวคิดของผูกํากับรายการที่ไดปรับและประสานมาจากการชมลิเกสดบนเวที
บอยๆ วา “คํารองออกแขกจะเหมือนๆ กันคือ เชิญชวนชมการแสดง ประชาสัมพันธผูแสดง 
นอกจากนี้การออกแขกสมัยนี้เทาที่เคยดูหนาเวทีจริงๆ ไมคอยมีแลว แตกอนเห็นมีแขกออกมารอง 
เดี๋ยวนี้ก็เห็นเขาตัดหมดเพราะฉะนั้นเราทําแบบนี้ไมใชการทําลายศิลปะของลิเกหรอก....” (อนันต 
นอยภาษี, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2549) นอกจากนั้นยังเรียนรูวาการออกแขกแตละครั้งก็ใชเวลาไม
นอยเชนกัน ประกอบกับหากเปดโอกาสใหมีการออกแขกจะทําใหเปนการเสียเวลาในการบันทึก
มากขึ้นและที่สําคัญทําใหรายการขาดความเปนเอกภาพ ฉะนั้นจึงใชวิธีใหลิเกรองดีๆ รองออกแขก
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ที่มีเนื้อหาเปนการประชาสัมพันธรายการความยาวไมเกิน 1 นาที แลวนําภาพการแสดงลิเกตัดตอ
ประกอบเสียงเขาไปแทนและใสกราฟฟกชื่อรายการถือเปนไตเติ้ลรายการไปในตัว ซ่ึงเปนการ
ประหยัดไดอีกทางหนึ่งดวย 

4.2.5.2. ผูกํากับเวที ทําหนาที่ควบคุมการผลิตรายการทั้งหมดภายในบริเวณหองสงที่ใชใน
การถายทํา จะคอยประสานงานกับผูกํากับรายการ โดยใชอุปกรณส่ือสารภายในแบบหูฟงที่ใชเรียก
กันจนติดปากวา “Intercom.” โดยใชสัญญาณมือเปนสัญลักษณเฉพาะในการถายทําเพื่อใหคิวผู
แสดงลิเกและประสานงานกับชางกลอง ก็จะมี Intercom ที่จะรับฟงคําสั่งจากผูกํากับรายการอยูแลว 
ผูกํากับเวทีไดยอมรับวา ไมมีความรูความเขาใจวาลิเกทําการแสดงอยางไรมากอน ฉะนั้นในการ
ปรับตัวใหเขากับการทําหนาที่กํากับเวทีในรายการตางๆ ของสถานีฯ สอบถามผูกํากับรายการ ซ่ึง
เชื่อวามีความรู ความเขาใจและประสบการณในการปรับและประสานมากกวา อีกทั้งพยายามหา
เทปบันทึกภาพรายการที่สําเนาเก็บไวมาดูและสอบถามเจาของรายการ(ซ่ึงเปนผูกํากับการแสดง
ดวย) ในเรื่องที่เรายังไมรู ไมเขาใจในธรรมชาติของลิเกรวมกับการลองผิดลองถูก ในขณะผลิต
รายการลิเกโทรทัศนในครั้งแรกๆ 

“ก็เขาใจวา ลิเกมีลักษณะอยางไร ไมเคยดูมากอน แถวบานทางใตมีแตพวกโนราเสีย
มากกวา ก็ไดพี่นัน ที่เขาทําตรงนี้มากอนคอยบอก ปญหาแรกๆ คือตีบทลิเกไมคอยได ไมรูวาพอจบ
ตรงนี้แลวจะไปอยางไรตอ ฉากไหน ตอนไหนนาจะจบไดแลว จะใชวิธีถามคุณวิญูไปเลยวาเปน
ยังไง จะไดประสานกับลิเกคนอื่นๆ ใหรอเขาฉากตอไปและประสานกับไดเร็คอีกทางหนึ่งดวย ….” 
(ดํารง หังสพฤกษ, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2549) 

“อีกทั้งเวลาที่มีคิวของผูแสดงเขาฉากพี่จะตองถามคุณวิญูวา ใครจะเขาฉากบางและให
ผูแสดงคนนั้นเตรียมตัวเพราะไมอยางนั้นแลว จะตองมาเทคใหมซ่ึงจะเสียเวลามาก โดยเฉพาะผู
แสดงหนาใหมจะตองคอยบอกตลอด…” (ดํารง หังสพฤกษ, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2549) 

เมื่อไมมีความรูพื้นฐานเหมือนคนอื่น การหมั่นสังเกต จดจํา แสวงหาความรูเพิ่มเติมใน
ดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงผูกํากับเวทีใชจึงเปนวิธีเดียวกับ “ครูพักลักจํา” ของผูแสดงลิเกนั่นเองทําให
ปจจุบันเวลาผานไปประมาณ 5-6 ปแลวในการทําหนาที่นี้ ผูกํากับเวทีมีความเขาใจในวิธีการแสดง
มากขึ้นและมีการปรับและประสานวาเหตุการณหรือฉากไหน จะดําเนินไปในแนวไหน และจบลง
อยางไรทําใหการทํางานรวมกับผูกํากับรายการและเจาหนาที่คนอื่นๆ คลองตัวขึ้น ความขลุกขลักที่
เคยมีในชวงแรกจึงลดนอยลงไปมาก 

ภาพรวมของกระบวนการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของการผลิตรายการลิเกโทรทัศน 
ผูที่มีบทบาทอยางเห็นไดชัดมีอยู 2 คนคือ 

- ฝายผูแสดงลิเก ไดแก ผูกํากบัการแสดงหรอืคนใหเร่ือง 
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- ฝายผูผลิตรายการลิเกโทรทัศน ไดแก ผูกํากับเวท ี
 “ลิเกบางทีถามาครั้งแรก เขาจะชินกับการเลนหนาเวทกีวางๆ ทําใหการจับภาพบางที

หลุดเฟรม คือกลองจับไมไดเลย เราก็ตองชวยบอกใหเขาเลนแคบเขามาใหกลองจับภาพได หรือ
กรณีบางคนประหมา ตืน่เตนก็ชวยบอกใหเขาทําใจใหสบาย ไมตองเกร็งมาก ถาผิดพลาดผูกํากบั
รายการก็จะสัง่ใหถายใหมได หากออกผิดก็คอยบอกใหออกบาง ซ่ึงก็จะมีทั้งพูดและใชการโบกมือ
ขณะแสดงอยูก็มี แตสวนใหญจะเปนหนาที่โดยตรงของผูกํากับเวทีอยูแลว ซ่ึงจริงๆ เราไมตองบอก
ก็ได แตในการทํางานจริงก็ชวยบอกกันบางเปนธรรมดา แตนับวาอยูในระดับที่นอย” (ดํารง หังสพฤกษ, 
สัมภาษณ, 7 กนัยายน 2549) 

ในขณะที่ทําการวิจัยนั้น ไดมีการใชแสงแบบฟารอง ฟาแลบและมีขอสงสัยเกี่ยวกับฉาก
ขึ้น ผูวิจัยจึงไปสอบถามเจาหนาที่ปฎิบัติงาน เพิ่มเติมจํานวน 2 คน คือ  ชางเทคนิคดานแสง และชาง
ศิลป 

1. ชางเทคนิคดานแสง หรือที่มักเรียกสั้นๆ วา “ชางแสง” มีหนาที่วางแผนการใหแสง
สวางในการผลิตรายการ โดยจะตองประสานงานกับผูกํากับรายการกอนลงมือทําการผลิต เพื่อวาง
ตําแหนงของไฟและจัดคิวการใชไฟในขณะผลิตรายการ 

ชางแสงจะมีความรูเร่ืองการแสดงลิเกสดบนเวทีมากอน จากการชมการแสดงลิเกสดบน
เวทีมาตั้งแตยังเล็กและทําการผลิตรายการโทรทัศนมานานเชนกัน อีกทั้งยังมีโอกาสไดทักทาย
พูดคุยกับผูแสดงลิเกบาง ตามลักษณะนิสัยสวนตัวที่เปนคนมีอัธยาศัยดี ชอบพูดชอบคุยและยิ้มแยม
แจมใส แมวาในแงของการเรียนรูในการแสดงลิเกโทรทัศนจะไมเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนเหมือนผู
กํากับรายการและผูกํากับเวทีก็ตาม แตประเด็นที่นาสนใจอยูตรงที่เขาเกิดการปรับตัวและเขาใจเรื่อง
เครื่องแตงกายของผูแสดงที่ไมวาใครก็ตามเมื่อนึกถึงลิเกก็มักจะนึกถึงภาพของเครื่องแตงกายที่
สวยงาม ระยิบระยับและคอนขางจะเกินจริงวา  ในฐานะที่ตนทําหนาที่เปนผูใหแสงสวางและ
ตกแตงองคประกอบของแสงใหสวยงามระหวางการผลิต จึงควรจะมีสวนในการสงเสริมใหเครื่อง
แตงกายของลิเกโดดเดน และเปนการชวยประชาสัมพันธ เนื่องจากเคยไดทราบขอมูลและการเอาใจ
ใสเรื่องเครื่องแตงกายจากการพูดคุยกับผูแสดงมากอน การปรับตัวจึงแสดงออกมาเปนการกระทํา
ตามหนาที่เทาที่จะทําได ดังคําสัมภาษณที่นํามาสนับสนุนไวนี้ “ปกติแสงในหองสงของเราไมคอย
พอ เพราะไฟที่เราติดใชไดเต็มที่ก็แค 3 ฉาก แตเราใชถึง 5 ฉากไฟจึงสวางไมพอ ทําใหภาพออกมา
คอนขางมืด เราก็ตองเปดไฟมากกวา 1 ดวง คือในฉากอื่นเพิ่มบาง พอแสงนอยเนี่ย แสงที่ตกกระทบ
ตัวเพชรในเครื่องแตงกายจึงไมคอยมี เราก็ตองชวยเพิ่มไฟ จะไดแวบวั่บ เพราะเวลามันออกมากลอง
จะมี Filter อยูตัวนึงที่เปนแฉกคลายดาว ชวยเมื่อมีการตกกระทบมันจะเปนแฉกที่สวยงาม คือไมใช
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ออกมาเปนชุดดานๆ มันธรรมดาไป ไมใชลิเก มันจะทําใหเครื่องแตงกายลิเกดูสวยขึ้น เพราะถาเขา
ไมเนนเครื่องแตงกายก็คงไมใสเพชรมาหรอก” (เทวา ชุมมิ, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2549) 

2. ชางศิลป ทําหนาที่เกี่ยวกับดานศิลปกรรมในการสรางสรรคและออกแบบฉากและ
สรางฉาก ออกแบบและประสานงานเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ อุปกรณประกอบฉาก ใหดูดีเมื่อ
ออกอากาศดวย โดยทั่วไปการทํางานดานนี้ จําเปนตองใชแรงงานคนในการขนยายฉาก ออกแบบ
และสรางฉาก จึงมีเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาทีม 1 คน และมีลูกทีมอีกประมาณ 2-3 คน ซ่ึงจะคอยรับ
คําส่ังและชวยงานตามแตหัวหนาจะเห็นสมควร 

ชางศิลปเปนตําแหนงที่ตองใชความคิดสรางสรรคและจินตนาการคอนขางสูงตางกับ
เจาหนาที่สวนใหญที่กลาวแลว ซ่ึงจะทํางานอยูกับอุปกรณทางเทคนิคเสียมากกวา ลักษณะและ
วิธีการปรับตัวของเขาก็จะเหมือนกับเจาหนาที่คนอื่นๆ ทั่วไป เพียงแตการแสดงออกในงานที่ทํา
คอนขางเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนวา ไดเกิดขึ้นจากการเขาใจและปรับตัวในเรื่องการแสดงลิเกสด
บนเวทีแลวผสมผสานกับเทคนิคทางดานโทรทัศนอีกรอบหน่ึง ซ่ึงทั้งหมดนี้ลวนมาจากมโนภาพ
และทัศนะสวนตัวของชางศิลปเปนสําคัญ 

ฉากที่จัดไวเปนมาตรฐานทุกครั้ง มีทั้งหมด 5 ฉาก คือฉากกระทอม ฉากปา ฉากบาน
เศรษฐีหรือคหบดี ฉากพระตําหนักและฉากทองพระโรง และการที่ไดมีโอกาสศึกษาบทที่ลิเกนํามา
ใหก็จะไดทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของฉาก สวนใหญฉากที่แสดงก็จะไมพนเรื่องจักรๆ วงศๆ 
หรือนิทานชาวบาน 

ชางศิลปนับวา มีบทบาทสําคัญในการผลิตลิเกโทรทัศน เนื่องจากสื่อโทรทัศนเปนสื่อที่
ไดยินทั้งเสียงและเห็นภาพดวย ฉะนั้นในการสรางฉากแตละฉากจึงตองใชจินตนาการทั้งจากการ
แสดงลิเกสดบนเวที มาผสมผสานกับเทคนิคทางโทรทัศนและจากการสัมภาษณยังพบวา ชางศิลป
ยังไดนําเรื่องของฉากในการผลิตละครโทรทัศนมาเปนกรอบแนวคิด รวมกับจินตนาการและศาสตร
แหงศิลปที่ไดรํ่าเรียนมาปรับใชควบคูกันไปดวย ดังที่ไดกลาวไววา “ถาเราไปดูลิเกสดฉากเขาจะมี
แคอันเดียว แตการเดินเรื่องจะมุงไปที่ตัวละครมากกวา ซ่ึงก็จะไดอรรถรสอีกแบบหนึ่ง แตพอมา
แสดงทางโทรทัศน เราก็มาใชเกณฑของโทรทัศนมาจับวาเมื่อเปนโทรทัศนจะใกลเคียงกับละคร
จักรๆ วงศๆ ที่เคยดูตอนเชาๆ ตางแคไมมีรองและรําเทานั้น คือดูเพื่อเอามาดัดแปลง คิดวาถาเปน
ฉากเดียวอยูหนาจอคนดูจะเบื่อหนาย การเขาออกก็ขาดความเราใจก็เลยทําอยางนี้ …” (นพชัย นพฤทธิ์, 
สัมภาษณ, 7 กันยายน 2549) 

แมวาเหตุผลสวนหนึ่งที่ชางศิลปจัดฉากไวถึง 5 ฉาก ซ่ึงตางกับการแสดงลิเกสดบนเวที 
คือกลัววาผูชมจะเบื่อหนาย ในมุมกลับกันเมื่อเวลาผานไปนานหลายป ฉากที่ผูชมเห็นลิเกปรากฏตัว
ผานสื่อโทรทัศนทําใหผูชมเขาใจเชนกันวาก็ยังคงเปนฉากเดิม ความเบื่อหนายของผูชมนาจะเปน
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ประเด็นที่ชางศิลปตองตระหนัก ซ่ึงชางศิลปเองก็ยอมรับวา แมแตตัวเองก็เบื่อกับฉากที่มีอยู
เหมือนกัน แตดวยเหตุผลที่ดูจะเปนอมตะไปเสียแลวกับระบบราชการคือ การขาดงบประมาณ เวลา
และกําลังคนในการผลิตฉากใหมๆ ทําใหจําเปนตองใชฉากเดิมไปเรื่อยๆ ซ่ึงปญหานี้ถือเปน
อุปสรรคอยางหนึ่งที่สงผลตอความนิยมของผูชมและคุณภาพรายการซึ่งไมไดรับการสนับสนุนและ
พัฒนาเทาที่ควร 

อีกทั้งส่ือมวลชนนั้นเปนรูปแบบการสื่อสารที่มีมิติดานเวลาและพื้นที่จํากัด ส่ือโทรทัศน
ก็เชนเดียวกัน เวลาในสื่อโทรทัศนตองนับหนวยเปนนาที/วินาที ความจํากัดดังกลาวเปนตัวกําหนด
วิธีการนําเสอรูปแบบและเนื้อหาของรายการ ในทางตรงขามสื่อพื้นบานกลับมีมิติดานเวลาและ
พื้นที่ไมจํากัด เชนสามารถแสดงไดตลอดทั้งคืนสถานที่แสดงก็กวางขวาง ฯลฯ และยังสามารถ
ปรับเปลี่ยนการแสดงไปตามเวลาและพื้นที่ได ความแตกตางดังกลาวจะเปนอุปสรรค เมื่อมีการนํา
ส่ือพื้นบานมาถายทอดผานสื่อมวลชน และยังตองปรับเปลี่ยนมิติดานเวลาและพื้นที่เปนการใหญ   
สวนดานผูชมหากเปนการแสดงบนเวทีสดจะเปนเพียงคนกลุมยอยเฉพาะพื้นที่และมีปฏิสัมพันธกัน
ไดทันทีและมีลักษณะเปนสวนตัว ในขณะที่การแสดงลิเกทางทีวี ผูชมมีลักษณะเปนสาธารณชน
และหลากหลายทําใหผูแสดงไมสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูชมได ดังนั้นการนําเอาลิเกมาบันทึกใน
หองสงโทรทัศน ในรายการลิเกรวมดาวดาราทาง ททบ.5 จึงยอมตองมีการปรับและเปลี่ยนเพื่อ
ความเหมาะสมตามขอจํากัดของสื่อโทรทัศน 

กลาวโดยสรุปกระบวนการสื่อสารในการผลิตรายการโทรทัศนของผูแสดงลิเกกับ
เจาหนาที่ผูผลิตรายการลิเกโทรทัศนชอง 5 เปนไปในลักษณะที่ผูผลิตรายการลิเกคอนขางจะมี
อํานาจเหนือกวา คือเปนผูกําหนดเงื่อนไขในการผลิตตั้งแตเร่ิมติดตอใหคณะลิเกมาทําการแสดง
จนถึงขั้นตอนระหวางการผลิต โดยใชขอจํากัดในเรื่องเวลาพื้นที่โอกาสกาลเทศะ มาเปนหลักเกณฑ
รวมกับความเหมาะสมตามวิจารณญาณและจิตสํานึกของทั้งผูผลิตและผูแสดงโดยไมตองมีใครบอก
ใคร ดังที่ อนันต นอยภาษี ผูกํากับรายการ ไดยกตัวอยางไววา “ลิเกสวนใหญจะเชื่อเรา เพราะเขาไม
รูวาตองแสดงแบบไหน ถึงจะออกทีวีและดูดี เชนเราบอกวาคุณตองแสดงในระยะแคในกรอบของ
ฉากนี้ เขาก็จะทําตามทั้งๆ ที่บางครั้งฉากหนึ่งมันแคบไปสําหรับเขาที่มีหลายคน แตพยายามเลน
ตามที่เราสั่งได ซ่ึงบางทีมันก็ดูแนนไปจริง (อนันต นอยภาษี, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2549) 

ในขณะที่ผูแสดงลิเกทุกคนก็ยอมรับวา การที่ไดเขามาแสดงทางโทรทัศนนั้นยากกวา
การแสดงสดบนเวที เพราะมีขอจํากัดที่ทําใหอึดอัดและไมคุนเคย แตก็เขาใจถึงขอจํากัดตางๆ 
รวมทั้งพยายามปรับตัวใหเขากับส่ือโทรทัศนและเห็นวา ส่ิงที่เจาหนาที่ผูผลิตรายการโทรทัศน ชอง 
5 แนะนํานั้นเปนประโยชนและเปนความหวังดีที่ตองการชวยใหการแสดงเปนไปอยางราบรื่น 
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“ลิเกสดทําได 100 เปอรเซ็นต คือเลนเต็มที่ แตทีวีคิดวา ประมาณ 80 เปอรเซ็นต อีก 20 
เปอรเซ็นต ที่ทําไมไดคือเวลาจํากัด เชนกําลังเลนอยูส่ังใหรีบสรุปไมตองพูดมาก ลิเกก็ตองคิด
ฉับพลันทําใหมีปญหาใหแกเฉพาะหนา ใจลิเกอยากทําใหละเอียดเหมือนเลนสด แตก็รูวา มันทํา
ไมไดเวลากลับมานั่งดูตัวเองแลวมันอึดอัดใจ เพราะบางครั้งไมไดอยางที่นึกไว แตก็เขาใจวาเวลา
ตองเปนเวลา ......”(สกุณา รุงเรือง, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

“ผูกํากับและตากลองชวยไดดีและมากที่สุด ถาไมมีเขาก็ยุง ลําบากแนเพราะไมรูวาจะ
เขา-ออกอยางไร หมดเวลาตอนไหน เจาหนาที่เขานํามา ลิเกไมคอยไดแสดงความคิดเห็นไรและก็
ไมเถียง ซ่ึงเราคิดวาที่เขาบอกหรือส่ังเรามาก็คงมีเหตุผลอะไรบางอยางหรือเทคนิคบางประการ” 
(เทพบัญชา หลานหอมหวล, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

 
 

 
  หมายถึง  การสื่อสารระหวางเจาหนาที่ผูผลิตรายการลิเกโทรทัศน 
  หมายถึง  การสื่อสารและรับฟงความคิดเหน็ซึ่งกันและกนั 
                            หมายถึง การสื่อสารระหวางกันโดยผูทีอ่ยูปลายลูกศรจะเปนผูรับคําสั่งมากกวา 
 
ภาพที่ 4.3  แสดงการทํางานและติดตอส่ือสารระหวางการผลิตรายการลิเกทางโทรทัศนของผูแสดง 
     ลิเกกับผูผลิตรายการลิเกโทรทัศน ชอง 5  

ผูกาํกับเวที ชางเทป ชางเสียง ชางแสง คนทํา CG 

ชางกลอง ชางเสียง (บูม) 

หัวหนาคณะ/         
ผูกํากับการแสดง 

ผูแสดงลิเก 

ชางตัดตอ ผูกาํกับรายการ ชางศิลป (เวที) 

คนเดียวกัน 
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       4.2.4 ขั้นประเมินรายการ 
 เมื่อรายการลิเกโทรทัศนออกอากาศ ผูผลิตรายการมักไมมีโอกาสไดชมและ

ตรวจสอบรายการขณะออกอากาศเลย ทําใหขาดการประเมินและสํารวจนิยมรายการของผูชม เพื่อ
นํามาปรับปรุงคุณภาพรายการ สาเหตุมาจากเวลาออกอากาศไดมีรายการอื่นของสถานีอ่ืนมาดึง
ความสนใจไป รวมทั้งพื้นฐานความชื่นชอบในการชมลิเกมีนอยหรือบางคนไมเคยชมเลย จึงทําให
ละเลยเรื่องการประเมินผลรายการไป ทั้งที่นับเปนสวนที่มีความสําคัญไมแพขั้นตอนอื่นๆ 
  
 
4.3. ศึกษากระบวนการปรับประสานสือ่พืน้บานใหเขากับสื่อโทรทัศน 

จากการศึกษาสามารถสรุปถึงกระบวนการสื่อสารในการผลิตลิเกทางโทรทัศน ซ่ึง
เกิดขึ้นระหวางบุคคล 2 กลุมดวยกันคือ เจาของรายการ และผูแสดงลิเก โดยจะแยกอธิบายในแตละ
กลุม ดังนี้ 

4.3.1 เจาของรายการ หลังจากที่ไดเวลาในการออกอากาศแลว จะตองดําเนินการดังนี ้
กอนการบนัทึกเทป 

- ติดตอผูแสดงลิเกโดยการโทรศัพทติดตอกัน เพราะผูแสดงลิเกมีโทรศัพทมือถือกันทุก
คน  ซ่ึงแสดงให เห็นวา  ผูแสดงลิเกรูจักใช เทคโนโลยีให เปนประโยชน  ทําใหงายในการ
ติดตอส่ือสารกัน ผูแสดงลิเกที่ติดตอมานั้นสวนใหญจะเลนประจําในคณะหรือผูแสดงลิเกอิสระที่
เปนเครือขายเดียวกัน ซ่ึงเคยรวมงานกันมาบอยแลว โดยมากจะเปนเพื่อน คนรูจัก เคารพนับถือกัน 
สอบถามวา มีคิวงานวางพอที่จะมาแสดงดวยไดหรือไม รวบรวมใหไดประมาณ 10-12 คน เพราะผู
แสดงในเรื่องมีเพียงไมกี่ตัว โดยเฉพาะปญหาเรื่องเศรษฐกิจ หากยิ่งมีผูแสดงมากคาใชจายก็จะยิ่ง
ตามมามาก เชนกัน 

- ผูกํากับการแสดงหรือ ผู เขียนบทจะเตรียมเร่ืองที่จะทําการแสดง  เขียนเปนบท
โทรทัศน สงใหเจาหนาที่โทรทัศนกอนออกอากาศโดยรายละเอียดในบทจะประกอบดวย 

- ชื่อเร่ือง 
- รายช่ือผูแสดงและบทบาททีไ่ดรับ 
- ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่เราติดตอได 

ซ่ึงทั้ง 3 สวนนี้เปนรายละเอียดที่ตองมีอยูแลวในการแสดงลิเกสดบนเวทีเพียงแตไมได
เขียนไวเปนลายลักษณอักษรตามแบบของบทโทรทัศน มักจะเปนการบอกกลาวกันคราวๆ เพื่อ
ความเขาใจที่ตรงกันในขณะทําการแสดงเทานั้น สําหรับสวนที่เพิ่มเขามาเมื่อตองมาแสดงทาง
โทรทัศนและเขียนเปนบทลิเกโทรทัศนคือ 
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- ลําดับการดําเนินเรื่องและฉากที่ใชรวมทั้งตัวละครที่เขาฉากซึ่งหากเปนการแสดงลิเก
สดบนเวทีที่จะใชเพียงการบอกกันปากเปลาหรือ “ตอบท” กันเฉพาะผูแสดงที่ตองเขาฉากรวมกัน
ในแตละฉากกอนการแสดงคราวๆ เทานั้น เพราะมักเปนเรื่องที่แสดงกันมาบอยแลว ในทางกลับกัน
เมื่อมาแสดงทางโทรทัศนแมจะเปนเรื่องเดิมก็ตาม แตรายละเอียดเหลานี้จะตองถูกนํามาเขียนเปน
ลายลักษณอักษรที่เรียกวา “บทโทรทัศน” ที่ถือวามีความสําคัญและจําเปนมากในการผลิตรายการ
โทรทัศน เพื่อใหเจาหนาที่นําไปศึกษาและวางแผนการทําฉาก ลําดับการเขาออกขณะถายทํา
ลวงหนา เพราะการผลิตรายการลิเกทางโทรทัศนจะมีบุคคลที่เขามาเกี่ยวของหลายสวน มีเทคนิคที่
คอนขางยุงยาก ซับซอนกวาการแสดงลิเกสดบนเวทีอยูมากพอสมควร เมื่อถึงเวลาถายทําจริงจะได
ราบรื่น ไมติดขัด และเขาใจไปในทางเดียวกัน  

ในครั้งแรกๆ ที่ลิเกเขามาทําการแสดงทางโทรทัศน สวนใหญจะยังไมทราบถึงเหตุผล
และขอปฏิบัติเหลานี้ โดยเจาหนาที่โทรทัศนจะตองเปนผูบอกถึงความตองการและความจําเปน
ตางๆ ที่ตองมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นกอนวาเพราะเหตุใดและเพื่ออะไร ซ่ึงสิ่งที่เจาหนาที่กําหนดเปน
เงื่อนไขไวตั้งแตเริ่มติดตอใหมาทําการแสดงคือ ระยะเวลาในการแสดง จํานวนตอน และความยาว
ของแตละตอนคือ 1 เรื่อง แสดงได 10-12 ตอนๆ ละ 25  นาที ฉะนั้นคนเขียนบทลิเกโทรทัศน
จะตองปรับเวลาและเนื้อเร่ืองใหส้ันลงและพอดีกับเวลาที่เจาหนาที่โทรทัศนกําหนดไดอยางไร บาง
คนมีประสบการณมาก เคยบันทึกเทปโทรทัศนมาหลายครั้งแลวจึงตระหนักดีวามีเวลาจํากัดเพียงใด 
ขั้นตอนในการถายทําลวนอาศัยผูคนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและซับซอน จึงพยายามพิถีพิถันการ
แสดงมากกวาการเลนสด อันจะสงผลดีตอผลงานการแสดงและชื่อเสียงของตนเอง หลายคนจึงมัก
เตรียมการเขียนบทรองและบางที่อาจจะมีบทเจรจาใหผูแสดงไดทองกอนบันทึกเทปโทรทัศนแทน
การดนกลอนสดอยางเคย เพราะรูดีวา ไมสามารถจะคุมเวลาและความถูกตองไดเทากับบทที่เตรียม
ไวอยางดีแลว 

อยางไรก็ตามบางคนยังคงลักษณะของการแสดงลิเกสดบนเวทีไวคือ เปดโอกาสใหผู
แสดงไดดนกลอนสดโดยไมกําหนดบทเจรจาและบทรองไห ฉะนั้นจึงขึ้นอยูกับความสามารถและ
ประสบการณของผูแสดงแตละคน จากการแสดงในครั้งกอนๆ วา คําพูด คํารองตางๆ ที่กําลังแสดง
อยูนั้นสั้นหรือยาวเพียงใด พอดีกับเวลาในตอนที่แสดงอยูหรือไม ซ่ึงลวนแตอาศัยวิจารณญาณและ
ไหวพริบปฏิภาณในการรวบรัดหรือเพิ่มเติมเขาไปใหพอดีกับเวลา ตรงกันขามหากเปนลิเกที่เพิ่งมา
แสดงทางโทรทัศนเปนครั้งแรก ก็จะไมสามารถคํานวณเวลาที่เหมาะสม รวบรัดหรือตัดบทได
เฉพาะหนาเหมือนกับลิเกที่มีความชํานาญเนื่องจากยังขาดประสบการณและโอกาสที่จะเรียนรูยัง
นอยอยู 
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วันที่มีการบันทึกเทปโทรทัศน ผูแสดงลิเกเดินทางมาถึงสถานีโทรทัศนแตเชา เนื่องจาก
ตองเผื่อเวลาสําหรับการแตงหนา แตงตัว กอนการบันทึกเทปโทรทัศนที่ทางสถานีกําหนดไว
ประมาณ 9.00 น.เพื่อใหเสร็จสิ้นภายใน 20.00 น. อยางไรก็ตามในการบันทึกเทปจริงทุกครั้ง ก็จะมี
การยืดหยุนบางแลวแตสถานการณ แตไมเกิน 24.00 น. เนื่องจากจากมีคิวการใชหอง รวมทั้ง
เจาหนาที่แตละคนจะตองไปทํางานในสวนอื่นๆ ตอไป 

ระหวางที่ลิเกกําลังแตงตัว แตงหนาอยูในหองที่จัดไว ผูที่ทําหนาที่ใหเรื่องคือ ผูกํากับ
การแสดง จะถือโอกาสในตอนนี้ บอกเคาโครงเรื่องกับผูแสดง โดยเลาแตเพียงการดําเนินเรื่องใน
ฉากตางๆ วา เปนแบบใด เหมือนกับการแสดงสดบนเวที สวนคําพูดและคํารอง ก็จะเขียนไวใหผู
แสดงแตละคนลวงหนาแลว จึงไมไดพูดคุยแนะนํากันมากนัก ในขณะที่บางครั้งก็จะใชวิธีใหผู
แสดงลิเกคิดคําพูดและดนกลอนสดเอง ขณะบันทึกเทปเหมือนในการเลนสดทุกอยาง จึงตองมีการ
นัดแนะกันกอน โดยลําดับเหตุการณแตละฉากวาจะดําเนินไปอยางไร ไวเพียงคราวๆ  ในขณะ
บันทึกเทปจะเปนอยางไรก็ขึ้นกับปฏิภาณไหวพริบและความสามารถเฉพาะตัวของลิเกแตละคน
ทั้งส้ิน ซ่ึงขอดีของการแสดงลักษณะนี้ก็คือ ความเปนธรรมชาติและอนุรักษรูปแบบของการแสดง
แบบเดิมของสื่อพื้นบานไว แตก็มีขอเสียคือ ไมสามารถควบคุมเวลาในการแสดงไดและหากเกิด
ความผิดพลาดขึ้นก็ตองหยุดเทปและเริ่มแสดงกันใหม เชนรองผิดจากบทที่ทองมาแลวทําทาเงอะงะ 
พูดคําหยาบหรือลามกมากไป เปนตน ทําใหเสียเวลามาก 

 

 
 
 

ภาพที่ 4.4   ผูกํากับการแสดงมาบอกเนื้อเร่ืองในฉากตอไปใหกับนักแสดงลิเก  
ที่มา:  คุณวิญู จันทรเจา ถายเมื่อเดือนมกราคม 2548 
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กอนมาบันทึกเทปโทรทัศนผูกํากับการแสดงจะประสานงานและพูดคุยกับเจาหนาที่
โทรทัศนกอนแลวในเรื่องกําหนดการผลิตและจัดสงบทโทรทัศนมาใหลวงหนา สวนในระหวางที่
บันทึกเทปโทรทัศนก็ยังคงตองทําหนาที่เชนเดิม เพราะถือวาเปนผูที่รูเร่ืองลิเกดีที่สุด ดังนั้นในการ
แสดงลิเกโทรทัศนทุกครั้ง ผูกํากับการแสดงจึงเปนผูที่จะถูกซักถามถึงการดําเนินเรื่องและผูแสดงที่
จะเขาฉากตอๆ ไปจากผูกํากับเวทีอยูเสมอ ซ่ึงชวยใหผูกํากับเวทีเขาใจบทที่มีอยูในมือเพียงคราวๆ 
และรูจักผูแสดงที่มากหนาหลายตาไดวา ใครแสดงเปนตัวอะไรไดบาง จะไดเรียกเขาฉากไดถูกตอง
และงายขึ้น รวมทั้งยังทําใหทราบลําดับการแสดง การรอง การรําและการเจรจาไดวา ผูแสดงจะเริ่ม
อยางไร ลักษณะไหนจะจบเมื่อใด เพื่อจะไดส่ือสารกับผูกํากับรายการไดทราบและสั่งชางกลองจับ
ภาพไดทัน เกิดมุมภาพที่สวย สามารถสื่อถึงองคประกอบและความเปนลิเกมากขึ้น 

เมื่อผูกํากับการแสดงไดรูถึงประโยชนและความสําคัญของตนเองที่จะตองใหความ
กระจางอยางครบถวนตามศิลปะของการแสดงลิเก และอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่โทรทัศน
ขณะบันทึกรายการแลว ยังไดชวยทําหนาที่ผูกํากับเวที คอยยืน-นั่งอยูขางๆ ผูกํากับเวทีหรือคอย
บอกบท บอกทิศทางการเขาออก ปลุกใจใหผูแสดงรูสึกคลายความตื่นเตนลงไป ฯลฯ เรียกวา 
“อํานวยการ” อยูเองหลังการถายทําตลอด ซ่ึงหากพิจารณาในแงของการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม
อาจจะกลาวไดวา ในการถายทอดลิเกผานสื่อโทรทัศนนั้น บุคคลผูนี้นับวามีบทบาทสําคัญในการ
สืบทอดและผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมไมยิ่งหยอนไปกวาเจาหนาที่โทรทัศนเลยทีเดียว 

หากพิจารณาในเชิงการผลิตละครโทรทัศน  เจาของรายการหรือคนให เ ร่ืองก็
เปรียบเสมือน “ผูกํากับการแสดง” รวมทั้ง “คนเขียนบท” ไปพรอมกัน เพียงแตการแสดงลิเกสดบน
เวทีไมไดมีการนํากระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเขามาจับเทานั้น แตเมื่อเจาของรายการไดนําผู
แสดงมาแสดงผานสื่อโทรทัศนแลว จึงเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดแสดงลิเกทางโทรทัศนขึ้นดังนี้ 

 - ตองมีการเขียนบทใหชัดเจน (script) เพื่อควบคุมใหการดําเนินงานในแตละสวน
ของการผลิตรายการที่คอนขางซับซอนใหสามารถทํางานได เนื่องจากมีเจาหนาที่หลายฝายทํางาน
รวมกันเพื่อถายทอดการแสดงของผูแสดงไปสูสาธารณชนผานจอโทรทัศน ฉะนั้นขอดีของการมี
บทก็คือ ชวยในการสื่อความเขาใจของผูปฏิบัติงานในแตละหนาที่ใหเกิดความเขาใจตรงกันและ
สงผลตอผลงานการแสดงอีกตอหนึ่งดวย โดยจะตองใหกระชับ เขาใจงาย ไมยืดเยื้อเหมาะกับ
ชวงเวลาในการแสดง 

 - ตองมีการกําหนดฉากตามทองเรื่อง วาเนื้อเร่ืองที่จะดําเนินไปมีกิริยาบทของตัว
ละครเกิดขึ้นที่ใด ซ่ึงตางจากการแสดงสดที่มีเพียงฉากไมวาจะดําเนินเรื่องไปถึงตอนไหนฉากหลังก็
ไมไดเปลี่ยนตาม อยางมากในบางคณะอาจมีฉากแบบชักรอกเปลี่ยนไปตามทองเรื่องเพียง 2-3 ผืน 
ซ่ึงไมไดสงผลตอตัวผูแสดงในการเขาออกฉากแตอยางใด เนื่องจากยังคงยึดแบบแผนการโรง
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ทางขวาและเขาโรงทางซายมีลักษณะของฉากที่แบนและเปนเพียง 2 มิติเทานั้น แตเมื่อมาแสดงลิเก
ทางโทรทัศนแนนอนวา ส่ิงที่ทั้งหัวหนาคณะและผูแสดงลิเกเกิดความเขาใจดวยตนเองทันทีวา 
เร่ืองราวของลิเกสวนใหญจะวนเวียนอยูในฉากตางๆ ไมเกิด 5 ฉาก เทานั้น คือ ภายในหองแสดงที่
จัดเรียงตอกันไวถึง 5 ฉาก และไมซํ้าสถานที่กันคือ ฉากปา ฉากกระทอม ฉากบานเศรษฐี ฉากทอง
พระโรงและฉากพระตําหนัก รวมทั้งลักษณะของฉากที่สามารถเขาออกไดทุกในฉากนั้นหรือรอให
ผูแสดงกอนหนาเขาโรงไปกอน เพราะการแสดงในโทรทัศนมีฉากมารองรับใหผูแสดงในฉาก
ตอไปมาประจําที่รออยูไดเลยโดยไมเสียเวลา 

 - เวลาออกอากาศมีจํากัด ทําใหบทตองกระชับซ่ึงถือวาเปนเรื่องสําคัญมาก ผูเขียน
บทจะรูตั้งแตเมื่อครั้งที่เจาหนาที่โทรทัศนติดตอใหมาทําการแสดงทางโทรทัศนเบื้องตนเนื่องจาก
ผูผลิตรายการนําเอาสื่อพื้นบานซึ่งเปนสื่อที่ไมเคยตองถูกจํากัดเวลาและพื้นที่ทางการแสดงมา
นําเสนอผานสื่อโทรทัศนก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนความสั้นความยาวใหมีความเหมาะสม “..มีเวลา
แสดงไดเพียง10-12 ตอนๆละ 20 นาทีเทานั้น หรือเทากับ 2 ชม. เทานั้น ซ่ึงเทียบกับการแสดงสด
แลวตางกันมาก ผูแสดงมีอิสระในเรื่องของเวลาแสดงไดนานถึง 3-4 ชม.หรือมากกวาก็ยังได..” 
(วิญู จันทรเจา, สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2549) 

นอกจากนั้นเมื่อนําคณะลิเกมาแสดงทางโทรทัศนหลายครั้งก็เกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น ใน
กรณีที่ผูกํากับเวทีมักจะทําสัญญาณมือแกผูแสดงวาใหรวบรัดเพราะเวลาจะหมดแลว ทั้งๆ ที่ควรจะ
แสดงความสามารถทางการแสดงไดมากกวานั้น ทําใหผูเขียนบทที่มีประสบการณสูงเขียนบทใหผู
แสดงลิเกทองจําอยางละเอียด ไมตองคิดดนกลอนหรือรองกันใหยุงยาก ซํ้ายังมักไมพอดีกับเวลา 
เพราะเกิดการเรียนรูวา ขณะแสดงจะตองมีปญหาในเรื่องเวลาเขามาเปนตัวแปรใหตองปรับลดหรือ
เพิ่มบทอยางแนนอนและหากมีขอผิดพลาด ขัดของในการแสดงนั่นยอมหมายถึงชื่อเสียงของ
รายการดวย 

“กอนออกทีวีตองเตรียมตัวทุกครั้ง ตองใหเรียบรอย มีโนตคํารองให บทพูดวาอยางไร 
เขียนใหเปะ โดยแมซ่ึงเปนเจาของรายการจะคิดและเขียนขึ้นเอง ใหผูแสดงลิเกทองใหขึ้นใจ สวน
เรื่องก็เปลี่ยนไปพยายามไมใหซํ้าเพราะคนดูเขาจําได”( วิญู จันทรเจา, สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2549) 

“การเลนสดเราจะใชดนกลอนกันสดๆ ไมตองเกร็ง เพราะชํานาญเวที ใชคําพูดแหก
กระแชงอยางไรก็ได ไมจํากัดเวลานอกมุขก็ได แตทีวีเลนยากมาก อาจตองซอมบทมาบางถายัง
ใหมอยุ สวนมากคุณวิญูจะเปนคนใหเร่ือง เขาจะเขียนบทใหแตละตัว ละเอียดยิบเลย ทั้งกลอน
และคําพูดจะไดเปะ ลงตอกันไดพอดีไมผิดพลาด” (สกุณา รุงเรือง, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 
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4.3.2. ผูแสดงลิเก ปจจยัหลักที่เปนขอจํากัดซึ่งสงผลตอการปรับตัวในการแสดงลิเก
โทรทัศนของผูแสดงลิเกและมีความแตกตางกับแสดงลิเกสดบนเวที ม ี3 ประการคือ  

 4.3.2.1 เวลา 
 4.3.2.2 พื้นที ่
 4.3.2.3 ความเปนสื่อมวลชน 

      4.3.2.1 เวลา 
ผูแสดงจะทราบวา “เวลา” ในการแสดงลิเกโทรทัศนนั้นมีความสําคัญและจํากัดมาก 

ในขณะแสดงมักจะไดรับคําสั่งจากผูกํากับการแสดงและเจาหนาที่โทรทัศนอยูเสมอวา เวลาเหลือ
นอยใหตัดบทสั้นลง หรือเวลาเหลือมากใหเพิ่มบทเจรจา ยืดบทรองไหมากขึ้นซึ่งการที่จะทําเชนนั้น
ไดตองอาศัยการปรับตัวและความสามารถเฉพาะตัวของผูแสดงเปนสําคัญ 

อยางไรก็ตามมักมีลิเกบนวาเสียดายและอึกอัดพอสมควรในเรื่องขอจํากัดดานเวลาของ
โทรทัศน แตเมื่อเขามาแสดงทางโทรทัศนแลวก็รูวาอยางไรก็ไมสามารถหลีกเล่ียงขอจํากัดนี้ได จึง
ตองเปลี่ยนเปนการปรับตัวใหเขากับเวลาของโทรทัศนเพื่อใหการแสดงของตนออกมาดีที่สุดเปนพอ 

“ลิเกสดทําได 100 เปอรเซ็นต คือเลนเต็มที่ แตทีวีคิดวาประมาณ 80 เปอรเซ็นต อีก 20 
เปอรเซ็นต ที่ทําไมไดคือเวลาจํากัด เชนกําลังเลนอยูส่ังใหรีบสรุป ไมตองพูดมาก ลิเกก็ตองคิด
ฉับพลันทําใหมีปญหาใหแกเฉพาะหนา ใจลิเกอยากทําใหละเอียดเหมือนเลนสด แตก็รูวามันทํา
ไมได เวลากลับมานั่งดูตัวเองแลวมันอึดอัดใจ เพราะบางครั้งไมไดอยางที่นึกไว แตก็เขาใจวาเวลาก็
ตองเปนเวลา …” (พงษศักดิ์ สวนศรี, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

ปจจัยเร่ืองเวลายังสงผลถึงการปรับตัวของผูแสดงลิเกในการแสดงในหลายดานคือ 
1. ศิลปการแสดงดานการรอง การดนกลอนสด การรํา และการเจรจา ซึ่งโดยทั่วไปจะ

ลดลงเพื่อใหกระชับและพอดีกับเวลาที่โทรทัศนกําหนด ดังที่ ภิรมย ยิ้มละมาย กลาววา การออกทีวี 
พูดนอย รองสั้นเพราะเวลาสําคัญตองสรุปไมเลนยาว พูดใหเขาใจงาย การรําก็แคฉากแรกๆ หรือพอ
เปนพิธี ถาใหสรุปแลว 100 เปรเซนต เจรจาประมาณ ครึ่งหนึ่ง สวนรอง 30 และรําก็แค 10-20 
เปอรเซนตเทานั้น   (ภิรมย ยิ้มละมาย, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

2. การดําเนินเรื่องและจํานวนฉากที่เตรียมไวในบทอาจจะมีมากและซ้ําซอนกัน ซ่ึงจะ
ใชวิธียุบรวมกันเปนฉากเดียวเพื่อประหยัดเวลา เชนการเดินทางของคนสองคน ที่กลาวไปหากัน
โดยพูดถึงกันไปมาคนละฉาก ก็จะรวบเปนสองคนทั้นตางเดินเขามาหากันเลยในฉากเดียว เปนตน  

“ทีวีใหเวลาจํากัด ถาหนาเวทีสดรองแลวคอยพูดก็ได แตถามาเลนทีวี รองเหมือนพูดให
คนดูเขาใจเรื่องราวไปเลยไมยืดเยื้อ สวนมากจึงหนักไปทางพูด คนดูเขาใจมากกวา การรองก็แค
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ส้ันๆ รําก็นอยเพราะไมมีมุขที่จะจากไปตรงไหนก็ได เพราะถากลาวอยูที่ไหนก็นั่งประจําที่นั่นเลย
ไมตองรําเขามา ประหยัดเวลา (วิชาญนอย ลูกธนบุรี,สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

3. ลิเกโทรทัศนดัดแปลงชวงออกแขก โดยจะกําหนดใหนําไปไวในไตเติ้ลรายการแทน 
ผูแสดงลิเกจะรูจากการชมรายการที่ผานมาวา รูปแบบการออกแขกในรายการเปนอยางไร และรูดีวา 
การออกแขกเปนการแสดงที่ตองใชเวลาพอสมควร ฉะนั้นหากตองเพิ่มการถายทําและแบงเวลา
ใหกับการออกแขกดวย ยอมทําใหเสียเวลามากขึ้น ฉะนั้นการที่โทรทัศนปรับการออกแขกไปไวใน
ไตเติ้ลรายการแทนจึงไมรูสึกวาเปนการทําลายความเปนลิเกไปแตอยางใด ดังที่วิญู จันทรเจา 
กลาววา … “การที่เอาชวงออกแขกไปไวในไตเติ้ลเปนสิ่งที่ดี เนื่องจากเปนการประหยัดเวลาในการ
แสดงแลวยังเปนไกดใหกับทางรายการดวยวารายการนี้มีลักษณะเปนแบบไหน ทําใหผูชมเขาใจ
รายการมากขึ้น..” (วิญู จันทรเจา, สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2549) 
 
       4.3.2.2 พื้นท่ี 

เนื่องจากการบันทึกเทปโทรทัศนจะทํากันในหองแสดง (Studio) จึงตองแสดงอยูใน
พื้นที่ที่กําหนด หามเคลื่อนที่ออกจากนั้น เพราะกลองโทรทัศนที่เปรียบเสมือนสายตาผูชมสามารถ
จับภาพไดจํากัดและไมกวางไปกวาบริเวณฉากที่ตั้งไว เชน บทรบที่มีการตอสูกัน ผูแสดงสามารถ
เคล่ือนที่ไดแคบๆ ในลักษณะสลับที่กันหรือเดินวนเปนวงกลม ถาจะอยูคนละมุม มองเห็นกันแบบ
ไกลๆ หรือยืนเรียงกันเปนแถวยาวก็คงจะทําไมไดเพราะพื้นที่ไมอํานวย ในขณะที่การแสดงลิเกสด
บนเวทีสามารถใชพื้นที่หนาเวทีไดอยางกวางขวาง  ไมจํากัดระยะหางและจุดที่จะยืนหรือ
เคลื่อนไหว นอกจากนั้นฉากลิเกสดบนเวทีจะมีฉากเพียง 1 ผืน หรือใชวิธีชักรอกเวลาเปลี่ยนฉาก
ตามทองเรื่องเพียง 2-3 ผืนเทานั้น แตสําหรับการจัดทําฉากประกอบการแสดงทางโทรทัศนจะเปน
แบบ 3 มิติจัดตามเหตุการณในทองเร่ือง ซ่ึงในการบันทึกเทป 1 คร้ัง จะมีฉากเรียงตอกันไวในหอง
แสดง 5 ฉาก ไดแก ฉากปา ฉากทองพระโรง ฉากพระตําหนัก ฉากบานเศรษฐีหรือคหบดี ซ่ึงลิเก
จะตองแสดงตอกันไปในแตละฉากในลักษณะวนและสลับไปมาตามเนื้อเรื่องทําใหการเขา-ออกมี
ไดหลายทิศทาง ทําใหการรําเขาออกไมยึดการออกขวา เขาซาย เหมือนลิเกสดบนเวที แตจะเขา-
ออกไดตามความเหมาะสมของเรื่องเพื่อสอดคลองกับฉาก และเมื่อเร่ิมเปดตัวผูแสดงครั้งแรก ผู
แสดงจะยืนอยูในฉากแลวใชกลองชวยในการตัดภาพ สวนผูที่จะออกมาแสดงสมทบรวมกับผูแสดง
คนอื่นๆ ที่อยูในฉากนั้น ก็สามารถเดินออกมาแสดงตามบทบาทโดยไมไดรําออกมาเมื่อถึงเวลาเขาก็
สามารถกระทําโดยการรอง พรอมกับรําประกอบ 1-2 ทา แลวเดินเขาแตบางครั้งก็เดินเขาไปโดย
ไมไดรองและไมไดรําก็มี ฉะนั้นลิเกจึงเริ่มรูวาพื้นที่จํากัด ในขณะที่ฉากกลับเพิ่มขึ้น จึงตองคิด
ตอไปจะมีการปรับตัวอยางไรในการเขา-ออกฉาก  ซึ ่งสวนใหญจะใชวิธีการสังเกตและใช
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วิจารณญาณของตนเองเปนหลักกอน แตก็ยอมรับวาหากเจาหนาที่โทรทัศนไมบอกหรือนัดแนะ
กอนก็จะทําใหเกิดปญหาบางเหมือนกัน 

“การเขา-ออกตองคอยดูและฟงเจาหนาที่เขาตลอดเพราะไมบอกก็ไมรู หลังๆ จึงใชการ
สังเกตและดูวาจะถายฉากไหน เชนถาถายฉากทางซายมือ ก็จะออกทางขวา ซ่ึงครั้งแรกยังจับจุด
ไมได แตพอสัก 2-3 ครั้งก็ไดเอง (เทพบัญชา หลานหอมหวล, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

วิธีการปรับตัวอีกแบบหนึ่งของผูแสดงลิเกที่ใชกันมากคือ “การทําผิดเปนครู” คือ เมื่อ
เกิดความผิดพลาดระหวางการแสดงในครั้งหนึ่งก็จะจําไววาที่ถูกตองจะตองทําอยางไร จะไดไมทํา
ผิดอีก รวมทั้งพยายามฟงคําแนะนําจากผูกํากับเวทีกอน ดังที่ พงษศักดิ์ สวนศรี กลาววา “บางทีไมรู
วาจะเขาออกทางไหน ดูสัญญาณมือผูกํากับผิด โบกใหเราก็เดินออก พอโบกมือออกเราก็คิดวาเขา
ใหเขาก็เลยผิดตองเทคใหม เพราะงั้นจึงตองตั้งใจฟงและดูดีและคิดตามไปดวย พอผิดแคคร้ังสอง
คร้ังก็รูแลว คราวหลังจะไดไมผิด (พงษศักดิ์ สวนศรี, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

 
      4.3.2.3 ความเปนสื่อมวลชน 

ส่ือโทรทัศนสามารถแพรภาพออกอากาศไปถึงผูชมไดกวางขวางและไมจํากัดพื้นที่ เดิม
การแสดงลิเกสดบนเวทีจะเปนชาวบานในละแวกใกลเคียง การสื่อสารระหวางผูแสดงลิเกกับผูรับ
สารจึงเปนการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) มีปฏิกิริยาสะทอนกลับเห็น
ไดทันที จากเสียงหัวเราะ โห ฮา ลักษณะปฏิสัมพันธทางสังคม ระหวางผูแสดงลิเกกับผูชมเปนแบบ
กันเองและเปนสวนตัว (private) สวนผูชมผานสื่อโทรทัศนอยูกระจัดกระจายไมรูจักกัน ลักษณะ
การสื่อสารของสื่อพื้นบานลิเกผานสื่อโทรทัศนเปนการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) 
การมีปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูแสดงลิเกกับผูชม จึงเปนแบบสาธารณะ (Public) คือมีผูชม
หลากหลาย ผูแสดงไมสามารถมองเห็นปฏิกิริยาสะทอนกลับของผูชมได 

ดวยมติิสาธารณะในการแสดงลิเกทางโทรทัศนนี้เอง ทําใหผูแสดงเกิดการปรับตัวใน
หลายดานคือ 

1. การมีปฏิสัมพันธกับผูชม จากการสัมภาษณผูแสดงลิเกพบวา ทุกคนทราบดีวาลิเก
โทรทัศนไมสามารถระบุไดวามีใครชมบาง เพราะมีคนดูมากและหลากหลายอาชีพ เพศ วัย ผูแสดง
ลิเกหลายคนยอมรับวา การไมมีผูชมจริงเหมือนกับการเลนสดบนเวที ก็สงผลใหอารมณและลีลา
ทางการแสดงไมเต็มที่นัก 

“ปกติเราจะเคยชินอยูกับการเลนสด คนดูมาก สงเสียงแซวบาง หัวเราะบาง แตพอมา
ออกทีมีไมมีคนดูก็รูสึกวาไมคอยสนุก โดยเฉพาะตัวโจกเคยเลนมุขกับคนดูเยอะๆ อารมณมันไม
เกิด ทําใหแคเลนไปตามเรื่องเทานั้น” (เทพบัญชา หลานหอมหวล, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

DPU



 
73 

 ความแตกตางในเรื่องนี้ทําใหผูแสดงลิเกพยายามที่จะปรับตัวโดยการสรางจินตนาการ
และสรางอารมณรวมไปกับบทบาทในการแสดง เสมือนวามีผูชมชมการแสดงอยูดวยจริง ซ่ึงผู
แสดงที่คร่ําหวอดทางการแสดงมานานจะมีประสบการณและไดเปรียบกวาผูแสดงรุนใหม พงษ
ศักดิ์ สวนศรี กลาววา “เวลาเลนทีมีคิดวา เลนใหคนดูทางบานมีความสุข จะนั่งจินตนาการกอนเขา
ฉากวาคนดูเราอยูในทีวี หรืออยางนอยพวกตากลองและเจาหนาที่ที่กําลังถายเราอยูก็คือผูชม ถาเรา
เลนตลก เขาขําได คนดูทางบานก็คงขําเหมือนกันแหละ ( พงษศักดิ์ สวนศรี,สัมภาษณ, 19 
สิงหาคม 2549) 

2. การแสดงออก ดวยสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไปทําใหผูแสดงลิเกบางคนเกิดอาการ
ประหมา ตื่นเตน เคอะเขิน รองผิดๆ ถูกๆ เกร็งและแสดงอารมณไมไดเต็มที่ โดยเฉพาะครั้งแรกๆ
ของการแสดงทางโทรทัศน แตเมื่อไดมาทําการแสดงหลายครั้งเขายิ่งเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้น ทําให
คลองและไมเคอะเขิน  

“เลนสดมันจะไดบรรยากาศ แตทีวีเชนฉากรองไห เราก็เกร็ง มันไมไดธรรมชาติ 
บางครั้งพูดอยูมีแตตากลองดู เราก็เคอะเขินเหมือนกัน แตถาหากคูเลนดีไมเคอะเขินก็ทําอารมณได” 
(ภิรมยพร ยิ้มละมาย,สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

3. การใชภาษาและกิริยาทาทาง ความสนุกสนาน อรรถรสที่ผูชมไดรับอยางหนึ่งจาก
การชมลิเกสดบนเวทีและถือเปนเสนหของลิเกที่เขาถึงใจของผูชมได ก็คือการพูดจาสองแงสองงาม 
คําหยาบเรื่องเพศ คําผวน คําสบถ แตเมื่อลิเกตองมาแสดงทางทีวี ซ่ึงเปนสื่อสาธารณะที่มีผูชมในวง
กวางทุกระดับชนชั้น ผูแสดงจึงตองระมัดระวังคําพูดไมใหผิดพลาด หยาบโลน รวมทั้งการใชราชา
ศัพท จนเกิดความเสื่อมเสียมาสูรายการ ตลอดจนกิริยาทาทางที่สอไปในทางลามก หรือไมสุภาพก็
ไมควรทําเชนกัน ซ่ึงหากลิเกยังฝนทํา สถานีก็จะแกปญหาดวยการดูดเสียงออก หรือทําเทคนิคพิเศษ
เปนการปดบังภาพที่ไมนาเผยแพรออกไป เปนตน 

“เวลาออกทีวี ทาทาง บทบาท คําพูดหยาบก็ไมได คนจะวาไมเพราะ มันไมเหมือนเรา
แสดงสดบนเวที คนบานนอกเขาชอบเรา แตออกทีวีพูดหยาบเกิน อยางนางราย ดาวยั่วจะทํากิริยา
เดงหนาเดงหลังก็นอย ตองใหเรียบรอยหนอย สมบทบาทเกินไปมันก็นาเกลียดเพราะบางทีผูดีเขาก็
ดูกัน (วิญู จันทรเจา, สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2549) 

ในประเด็นตางๆ ที่เปนตัวแปรที่สงผลตอการปรับตัวในการผลิตลิเกโทรทัศนของผู
แสดงลิเกนั้น นาสนใจวา หากผูแสดงคนนั้น รับบทเปน “ตัวโจก” ซ่ึงถือวาเปนผูแสดงที่สรางเสนห
และความนาสนใจในการชมการแสดงลิเกอยางมาก เมื่อตองถูกจํากัดดวยปจจัยหลายประการเชนที่
กลาวมาแลวนั้น จะสามารถวาดลวยลาย ลีลาทาทางและการใชภาษาไดเต็มที่หรือไม เพียงใด 
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ผลจากการวิจัยพบวา ตัวโจกสวนใหญมองวาขอจํากัดตางๆ ของโทรทัศนไมใช
อุปสรรคในการแสดง แมวาจะรูสึกขาดอิสระไปบาง ที่เคยปลอยมุขเรียกเสียงฮา แสดงกิริยาอาการ
อยางเต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องทางเพศ อาจจะทําไดนอยลง แตส่ือโทรทัศนเปนสื่อที่มีผูชมจํานวน
มากและหลากหลาย การแสดงออกไปดีหรือไมดีนั้น ยอมสงผลระยะยาวตอช่ือเสียงของตนดวย 
ฉะนั้นจึงยอมที่จะปรับตัวในการแสดงของตนลงเอง โดยไมตองรอใหเจาหนาที่โทรทัศนบอกให
เสียความรูสึก โดยอาศัยวิจารณญาณของตนพิจารณาเองวา เหมาะสมกับกาลเทศะเพียงใด แต
บางครั้งถาเผลอไปบางตามความเคยชิน เจาหนาที่โทรทัศนซ่ึงคอยควบคุมอยูหางๆ ก็จะเปนผู
ตักเตือนบางเหมือนกัน 

“ถาเลนทีวี ตัวโจกตองออมปากออมคอหนอย เลนหยาบไมได เราตองรูตัวเองวาออกทีวี
นี่เปนสิ่งที่ดีที่สุดแลว ตองเลนแบบศิลปนจะไปจ้ําจี้จับอะไรตอะไรตัวนางก็ยังไมไดเลยครับ บางที
เจาหนาที่เขาก็จะเตือนวาไมไดโดยยกมือ เราก็รูแลว แตปกติเราตัดเองเลย เตรียมตัววาอันนี้เลน
หยาบไปนะ ก็ตัดออก บางทีเดินๆ ไปนางรายมันยืนอยูเลนสด เราไปยืนเอียงทับมั่งอะไรอยางนี้ แต
พอเลนทีวีตองตัดออกหมดเลย เพราะไมสุภาพ เร่ืองอยางนี้ไมตองบอกใครก็รู ก็แหมคนเขาดูกันทั่ว
นี่คุณ....” (วิชาญนอย ลูกธนบุรี, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 

4. การแตงกาย ซ่ึงนอกจากเปนสีสันอยางหนึ่งของการแสดงลิเกสดบนเวทีแลวยังเปน
การสื่อสารอยางหนึ่งของผูแสดงลิเกกับผูชม เปนตัวสะทอนฐานะของผูแสดงลิเก โดยไมตองบอก
ใหทราบวาใครแสดงเปนตัวอะไร เพราะเครื่องแตงกายที่สวมใสจะสื่อใหผูชมทราบไดเอง เชน ถา
เปนเจาหรือเศรษฐีจะมีเครื่องประดับเพชรวูบวาบ แตถาเปนชาวบานจะสวมเสื้อมอฮอม มีผาขาวมา
คาดพุง ผูหญิงนุงผาโจงกระเบน เปนตน 

สําหรับเครื่องแตงกายของตัวพระปกติจะมีสนับเพลา ผาสามเหลี่ยม หรือนุงผามวง โจง
กระเบน สวนบนอาจเปนเสื้อเพชรหรือเสื้อกั้ก มีผาคาดศีรษะและเครื่องประดับตางๆ สวนตัวนาง 
นิยมสวมชุดราตรียาว อาจเปนแบบแคบหรือสุมก็ได 

“เวลาแสดงครั้งหนึ่งพระเอก นางเอกจะขนเสื้อผามาเยอะมาก เพราะไมอยากใหชุดซํ้า 
เดี๋ยวคนดูไมชอบ เวลาเปลี่ยนฉากที ก็เปล่ียนชุดที ใชเวลานานมากเหมือนกัน แตตองใหเคาเพราะ
คนดูจะไดชอบ…”( วิญู จันทรเจา, สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2549) 

“ เสื้อผาที่พวกพี่ขนมา จะใสแสดงเกือบทั้งหมด เพราะเราอุตสาหลงทุนกับเสื้อผาแลวก็
ตองใหมันคุมหนอย อีกอยางชุดก็ของใครของมันจะใสพอดีไมมีการหลวมไปหรือคับไป สวน
เครื่องประดับก็จะดูเวอรๆ ไวกอน เพราะสวนใหญจะไดรับบทเปนเจาหรือลูกผูดี แตก็มีที่เปนชุด
เล็กๆ เพื่อเลนเปนหญิงชาวบาน..” (สกุณา รุงเรือง, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 
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การสื่อสารในการผลิตลิเกโทรทัศนที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลทั้ง 2 กลุม ซ่ึงผูวิจัยหมาย
รวมเปน “การแสดงลิเก” ที่ไดอธิบายมาแลวนั้น แสดงใหเห็นวาบุคคลเหลานี้ไดเกิดการปรับตัวและ
วิธีการแสดงลิเกโทรทัศนวาเปนอยางไร มีสวนใดที่เหมือนและแตกตางกับการแสดงลิเกสดบนเวที
ที่คุนเคยบาง โดยซึมซับและรับรูแนวคิดเรื่องการผลิตละครโทรทัศนเขามาใชเมื่อเขามาทําการ
แสดงลิเกผานสื่อโทรทัศนแลว และแมวาจะไมไดมีโอกาสเรียนมาทางดานการผลิตรายการ
โทรทัศนโดยตรง แตส่ิงที่กลุมเจาหนาที่ผลิตรายการโทรทัศนกําหนดและพยายามเขารหัส (encode) 
ในเรื่องขอจํากัดตางๆ ในการแสดงโทรทัศน รวมทั้งรายละเอียดปลีกยอยตางๆ ที่เกี่ยวของ ทําให
พวกเขาถอดรหัส (decode) ดวยการปรับตัว รูจักการวางแผนการผลิตโดยการเขียนบทโทรทัศน ซ่ึง
ถึงแมจะมีรายละเอียดไมมากนักแตก็ส่ือใหเห็นถึงความพยายามในการปรับตัว เพราะในชีวิตการ
เปนลิเกก็ไมเคยไดมีโอกาสเขียนบทแบบนี้สักครั้งเดียวก็ตาม บางครั้งมีการเตรียมตัวซักซอมกอน
การแสดง ตระเตรียมการบทเจรจา บทรองทั้งที่ไมเคยทํามากอนเชนกัน  ในขณะที่บางอยางพยายาม
เตือนกันใหสังเกต จดจําและฟงจากเจาหนาที่โทรทัศน เชน การมองกลอง การเขา-ออกฉาก ฯลฯ 
ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนแสดงใหเห็นวา บุคคลทั้ง 2 กลุมนี้ไดเกิดการปรับตัวในการผลิตลิเกโทรทัศน
โดยไมรูตัว และยิ่งมีประสบการณมากเทาใด ยอมเกิดประโยชนตอการผลิตรายการลิเกโทรทัศนให
ราบรื่นและปราศจากอุปสรรคมากขึ้นเพียงนั้น อีกทั้งเปนการยืนยันถึงลักษณะเดนในความสามารถ
ของสื่อพื้นบานดาน “การปรับตัว”มากขึ้นเทานั้น 

สวนรูปแบบของรายการก็เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญและมีกลยุทธในการจัดทํา และ
วิธีหนึ่งที่ผูใหขอมูลมาใชประกอบการพิจารณาในการเลือกจัดทํารูปแบบการแสดงก็คือ ดูความ
ตองการจากผูรับสารวา ตองการชมรายการรูปแบบใดและกลุมผูชมเหลานี้มีวิถีชีวิตความเปนอยู
อยางไร มีความสนใจในเรื่องใดเปนพิเศษ อยางไรก็ตามผูผลิตรายการจะตองยึดหลักที่มีความ
เหมาะสมและสมดุลระหวางความตองการของผูชมและความดํารงคงอยูไดอยางถูกตองของ
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติดวย ซ่ึงถือเปนเรื่องที่ตองมีการจัดความสัมพันธใหเหมาะสม 

“…กลุมเปาหมายของแมสวนใหญแลวจะเปนแมบานหรือพวกขายของที่สามารถดู
รายการของเราได ที่รูเพราะเวลาไปตลาดจะเจอพวกแมคาบอกเกี่ยวกับรายการลิเกวา ดีใจที่เห็นคุณ
วิญูทํารายการเกี่ยวกับลิเก หรืออยากจะดูใครก็บอกเรา เชน นาจะเชิญนองเอ ไชยา มิตรชัยมาเปน
แขกรับเชิญบางอะไรประมาณนี้…” (วิญู จันทรเจา, สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2549) 

สวนอีกประเด็นหนึ่งที่ผูใหขอมูลทางดานของผูเผยแพรกลาวถึงวา เปนปจจัยหนึ่งที่
สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงไดก็คือ ผูใหการสนับสนุนหรือ สปอนเซอร นั่นเอง 

“…อยางรายการลิเกรวมดาวดารานี้ สปอนเซอรหาคอนขางยาก แตจะเปนลักษณะทีรู่จกั
กัน สนิทกันเลยขอมาลงเปนสปอนเซอรให มาระยะหลังทางสิงหมาเปนสปอนเซอรให แตจะเปน
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ลักษณะการขายภาพลักษณขององคกร (Corporate Image) ถาเปนสปอนเซอรที่มองในเรื่องธุรกิจ
แลว รายการฯ นี้เปนรายการที่มีกลุมเปาหมายแคบๆ สวนใหญเคาเลยไมลงโฆษณาให …” (วิญู 
จันทรเจา, สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2549) 

ส่ิงที่จะปรับตัวเมื่อตองเขามาทําการแสดงลิเกโทรทัศนที่สําคัญที่สุดคือ ผูแสดงลิเกทุก
คนก็เหมือนกับศิลปนนักแสดงอื่นๆ ที่เชื่อในพลังอํานาจของสื่อโดยเฉพาะสื่อโทรทัศนที่สามาถ
เขาถึงผูชมไดกวางไกล ในขณะที่ความรูสึกความภาคภูมิใจในความเปนลิเกกลับไมคอยมีมากนัก 
เพราะมักมีคําพูดดูหมิ่นดูแคลนลิเกใหไดยินอยูเสมอวา เปนอาชีพเตนกินรํากิน การศึกษานอย หรือ
ที่คนทั่วไปมักจะตอวากันในทํานองวา “ทําอะไรก็เปนลิเกได” เปนตน ประกอบกับภาวะการจาง
งานของลิเกลดถอยลงมาก ทําใหลิเกตองการใชส่ือเปนชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ตนเองใหเปนที่รูจักกวางขวางมากยิ่งขึ้น จึงไมนาแปลกใจวา เมื่อใดที่ผูจัดรายการลิเกทางทีวีติดตอ
ใหลิเกมาทําการแสดง ผูแสดงจึงรูสึกดีใจและตอบรับทันทีโดยไมตองพิจารณากันนาน แมวา
คาตอบแทนที่ไดเปนตัวเงินจะนอยกวาการวางจางในงานปลีกหลายเทาก็ตาม 
 
    4.3.3 การปรับและประสานในการผลติลเิกโทรทัศนของกลุมผูแสดงลเิก 

ผูแสดงแตละคนก็จะมีเทคนิคในการปรบัตัวจาก 3 ทางคือ 
4.3.3.1  ปรับตัวจากการแลกเปลี่ยนประสบการณในกลุมผูแสดงดวยกนัเอง 

        1.1 เจาของรายการหรือผูกํากับการแสดง ซ่ึงจะเปนคนเดียวกับคนใหเร่ืองคอยเปน
ตัวกลาง ประสานและรับคําสั่งจากผูกํากับเวที ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของสถานีโทรทัศนในการบันทึก
เทปเปรียบเสมือนผูชวยผูกํากับเวทีไปดวย เพื่อไปส่ือสารและแนะนําแกผูแสดงอีกครั้งหนึ่งและจะ
มีความสําคัญมากโดยเฉพาะลิเกที่ยังไมเคยมาทําการแสดงทางโทรทัศนมากอน 

“ในการสื่อสารจะใชสัญญาณมือเหมือนเปนผูกํากับซอน โดยดูผูกํากับเวทีเวทีจริงๆ เอา
มาบอกผูแสดงอีกที คอยบอกใหมองมาหนาเวที อยางเกร็ง ทําตามธรรมชาติ เวลาผูกํากับเวทีถามวา
ใครจะเขาไปรอฉากตอไปก็คอยเรียกผูแสดงใหมารอ เพราะบางทีเจาหนาที่เขาก็ไมรูเหมือนกัน
หรอกวา ใครเลนเปนตัวไหน” (วิญู จันทรเจา, สัมภาษณ, 22 สิงหาคม 2549) 

1.2 ผูแสดงลิเกดวยกัน มักจะใชเวลาชวงแตงตัวกอนเริ่มการแสดง พูดคุยแนะนํา 
โดยมากจะเปนผูกํากับการแสดงที่รวมแสดงดวย มีทั้งการพูดคุยนัดแนะ ลําดับเหตุการณแตละฉาก 
เรียกวา “ตอบท” สวนมากลิเกดวยกันใชเวลาแตงตัว คุยกันเรื่องมุมฉาก การรําใหสวยๆ แสดงใหดี 
อยาใหอายเขา การรองตองรองใหชัดถอยชัดคํา สวนขณะแสดงก็แนะเรื่องการเดินเขา-ออก การมอง
กลองควรตองทําอยางสังเกตที่ไหน” (สกุณา รุงเรือง,สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 
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สําหรับดานการแสดง คําพูด คํารอง จะเปนเรื่องของแตละบุคคล จะไมคอยมีใครบอก
ใครจะเปนลักษณะตัวใครตัวมันมากกวา ซ่ึงหากบอกกันมากก็กลัวจะเสียหนา และหากบอกไปก็
กลัวจะผิดพลาด เพราะตางก็ไมมีใครรูเทคนิคทางโทรทัศนมากอน 

“ถาลิเกที่มีอายุเทาๆกันเปนเพื่อนรักกันก็บอกได หรืออาวุโสกวาก็บอกเราได แต
ตามปกติไมคอยมีใครกลาบอกเพราะกลัวจะโดนเขาวา วายังไมทันเกงทําเปนมาสอน ฉะนั้นถาไม
จําเปนจะไมพูดเพราะไมใชเร่ืองของเรา (วิชาญนอย ลูกธนบุรี, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 
 4.3.3.2. การปรับตัวโดยใชวิธีสังเกตและครูพักลักจํา วิธีนี้เปนวิธีที่ลิเกใชเรียนรูการผลิต
รายการทางโทรทัศนมากที่สุด เพราะเปนเรื่องการพึ่งพาตนเองโดยไมตองพึ่งคนอื่นใหยุงยาก ส่ิงที่
ลิเกไดสัมผัสในระหวางการแสดง ทั้งการฟงคําแนะนํา ดูตัวอยางจากผูอ่ืนทําใหเกิดการรับรูและเมื่อ
บอยครั้งเขาก็ส่ังสมเปนประสบการณ ทําใหเกิดความเคยชินและมีความคิด มีวิจารณญาณของ
ตนเอง เกิดความเขาใจและปรับตัวไดวา จะตองทําอยางไรใหเหมาะสมและเปนไปตามขอจํากัดของ
ส่ือโทรทัศนที่ตางกับการแสดงสดบนเวทีตามลักษณะของสื่อพื้นบานทั่วไป 

“แรกๆ ก็ดูลิเกดวยกัน ใชการสังเกตคนที่เขาแสดงกอนหนาเรา รวมกับจิตสํานึกของ
ตัวเองที่เคยเลนมาและถามผูกํากับเวทีวาจะตองไปแบบไหน เมื่อกอนไปออกทีวีคุณวิญูเขาจะทํา
ออกมาเลยเปนสคริปวาเรื่องไหน เราเปนตัวอะไร เมื่ออานก็มาทองและคิดไววาจะไปอยางไร แต
พอนานเขา เดี๋ยวนี้ใชการเลาวาเรื่องไปอยางไร แลวเราก็คิดเองหมดเหมือนเลนสดเลย …” (พงษ
ศักดิ์ สวนศรี, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2549) 
 4.3.3.3. มีการปรับตัวจากเจาหนาที่ของสถานีโทรทัศน ซ่ึงเปนผูดําเนินการบันทึกเทป
รายการโทรทัศน จะคอยแนะนําดานเทคนิคในการถายทํา เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย ผูแสดง
ลิเกทุกคนจะใหเกียรติและปฏิบัติตามคําแนะนํา รวมทั้งคําส่ังของเจาหนาที่เปนอยางดี เพราะตางก็
เชื่อมั่นวาบุคคลเหลานั้นเปนผูที่มีความรูความสามารถและยอมตองทํางานใหออกมาดีที่สุดอยาง
แนนอน 
 

หากกลาวโดยสรุปกระบวนการสื่อสารการปรับตัวในการผลิตลิเกโทรทัศนของผูแสดง
ลิเก จะมีความคลายคลึงกับการหัดลิเกอยูมาก เพียงแตไมมีครูหัดลิเกเฉพาะทาง สวนมากจะเกิดจาก
การเรียนรูและการปรับตัวโดยวิธีครูพักลักจํา ทั้งการสังเกต จดจํา ลอกเลียนแบบจากลิเกดวยกันเอง 
รวมกับคําแนะนําจากผูกํากับการแสดงหรือผูใหเร่ืองกับเจาหนาที่ผูผลิตรายการลิเกโทรทัศน
ประกอบกัน และยิ่งไดมีประสบการณทางโทรทัศนจากการที่ไดรวมแสดงจริง ผิดบาง ถูกบาง
บอยครั้งขึ้น ก็จะมีความเขาใจจากจิตสํานึกและความเขาใจจนเกิดองคความรูเชิงประจักษ คือการ
คนพบดวยตัวเอง จึงทําใหเกิดความคลองตัวและไมเคอะเขินอีกตอไป 
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ภาพที่ 4.5  แสดงขอจํากัดของโทรทัศนที่สงผลตอการแสดงลิเก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ 

ลิเกโทรทัศน 

พื้นท่ี เวลา ความเปนสื่อมวลชน 

- การเขาออก 

- พ้ืนที่แคบลง 

- จํานวนฉาก 

- เขียนบท/ ดําเนินเรื่อง 

- การรอง/ ดนกลอดสด 

- รํา 

- การเจรจา 

- การออก 

- การแตงกาย 

- ใชภาษา/ กริยาทาทาง 

- การแสดงออก/ อารมณ 

- ปฏิสัมพันธผูชม 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การปรับประสานสื่อพื้นบาน “ลิเก” ผานทางสื่อโทรทัศน: กรณีศึกษารายการ

ลิเกรวมดาวดารา ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงค 3 ประการคือ 
1.  เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของลิเก รายการ “ลิเกรวมดาวดารา” 
 2.  เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการผลิตลิเกในรายการโทรทัศน 
3.  เพื่อศึกษาการปรับประสานสื่อพื้นบานใหเขากับสื่อโทรทัศน 

  
โดยใชแนวคิดเรื่อง แนวคิดการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม แนวคิดทางวัฒนธรรมศึกษา 

แนวคิดเรื่องการผลิตละครโทรทัศนและแนวคิดเรื่องการผลิตรายการสงเสริมส่ือพื้นบานทางโทรทัศน มา
เปนกรอบในการวิจัย โดยเก็บขอมูล ตั้งแตเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2549 ดังนี้ 

1) สังเกตการณการแสดงลิเกทางโทรทัศน จํานวน 6 คร้ัง และบันทึกเทปวีดิทัศนจํานวน 1 คร้ัง 
2) สัมภาษณแบบเจาะลกึผูแสดงลิเกที่มีความรู ความเขาใจและเคยทาํการแสดงลิเกทางโทรทัศน 

จํานวนทั้งส้ิน 6 คน ดังนี ้
(1) วิญู จันทรเจา เปนทั้งเจาของรายการและนักแสดง  
(2)  พงษศักดิ์ สวนศรี เจาของคณะลิเกพงษศักดิ์  
(3)  เทพบัญชา หอมหวล หลานของคณะลิเกหอมหวล 
(4)  วิชาญนอย ลูกธนบุรี เจาของคณะลิเกวิชาญนอยลูกธนบุรี 
(5)  สกุณา รุงเรือง นางเอกจากคณะเทพบญัชา 
(6)  ภิรมยพร ยิ้มละมาย เจาของคณะลิเกยิม้ละมาย 

3) ดารารับเชิญที่มาแสดงลิเก จาํนวน 2 คน คือ 
(1) อาภาพร นครสวรรค นักรองลูกทุงและนักแสดง 
(2)  ดารุณี กฤตบุญญาลัย ไฮโซและนักแสดง 
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1) รวมทั้งเจาหนาที่ผลิตรายการลิเกรวมดาวดารา ของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก อีก
จํานวน 2 คนคือ 

(1) นายอนนัต นอยภาษี ผูกํากับรายการ 
(2) นายดํารง หังสพฤกษ ผูกํากับเวท ี

 ในขณะที่ทําการเก็บขอมูลนั้น ผูวิจัยเห็นวาเจาหนาที่ผลิตรายการฯ อีก 2 ทานก็มี
ความสําคัญไมแพกันนั้นก็คือ เจาหนาที่แสง และชางศิลป จึงไดสัมภาษณในสวนที่เกี่ยวของดวยคือ 

(1) จาสิบเอกเทวา ชุมมิ เจาหนาที่แสง 
(2) นายนพชัย นพฤทธิ์  ชางศิลป 

2) สังเกตการณระหวางที่มีการผลิตรายการลิเกโทรทัศนทางสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบก จํานวน 1 คร้ัง 

3) คนควาจากเอกสาร ตํารา หนังสือ ส่ิงพิมพอ่ืนๆ และงานวิจยัที่เกีย่วของ รวมทั้งขอมูล
จากสื่ออ่ืนๆ เชน การดวูีดิโอการแสดงลิเก 

 จากนั้นจึงประมวลผลและวิเคราะห โดยมีแนวคิดที่เกี่ยวของเปนกรอบในการพิจารณา 
เพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค และเสนอขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห (Descriptive) 
 
5.1 จากการศึกษาไดผลการศึกษาดังนี ้
 5.1.1 ปญหานําวิจัยขอท่ี 1 การแสดงลิเกของรายการ “ลิเกรวมดาวดารา” มีประวัติความ
เปนมาอยางไร 

ผลการวิจัย ในพัฒนาการของลิเกมีการผสมผสานระหวาง “ของเกา” กับ “ของใหม” 
คือมีพื้นฐานของการแสดงลิเกแบบเกาแตเพิ่มเติมสิ่งทันสมัยใหมีมากขึ้น โดยส่ือมวลชนมีอิทธิพล
ตอการพัฒนาการของลิเกจากจุดเริ่มตนการกําเนิดลิเก (เทาที่มีหลักฐาน) จะเห็นไดวาการแสดงชนิด
นี้ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้ง เริ่มจากการสวดจนกลายมาเปนละคร (ที่มีการ
พัฒนาจนมีลักษณะคลาย talk show ประกอบกับการดําเนินเรื่องราว) ผานชวงประวัติศาสตรตางๆ 
ของชาติไทยมายาวนาน เพราะความเปนละครชาวบานและเปนปฏิภาณกวีสามารถนําเรื่องราวหรือ
เหตุการณตางๆ ในสังคมมาพูดไดและเปนวัฒนธรรมประชานิยม (pop culture) ถึงแมจะมี
สถานภาพผลิกผ่ันชวงหนึ่งในการบริหารนโยบายวัฒนธรรมของชาติ (สมัยการปกครองของจอมพล 
ป.พิบูลสงคราม พ.ศ. 2485) แตดวยเอกลักษณและเสนหเฉพาะตัวของลิเกดังที่มกลาวมาแลว ใน พ.ศ. 
2495 ที่มีการระดมการตอตานภัยคอมมิวนิสตนั้น ลิเกก็เปนสื่อหนึ่งที่ถูกนํามาใช เพราะผูบริหาร
ประเทศคงเล็งเห็นแลววา ลิเกเปนส่ือที่เขาถึงชาวบาน สามารถวาดลวดลายใสเนื้อหาในแบบที่
ผูบริหารประเทศตองการ (โดยออกอากาศผานกรมโฆษณาการ) 
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ลิเกลูกบทแตเดิมจะแตงกายเหมือนคนปกติทั่วไปเพียงแตสีสดใสเทานั้น ซ่ึงตอมาใน
สมัยพอครูหอมหวนก็สวมเสื้อกั๊ก คาดผาปกขนนก ซ่ึงจะเพิ่มความสวยงามมากขึ้น แตชุดลิเกหรือ
ความสวยงามก็พัฒนามากขึ้นอีก โดยเปลี่ยนจากเสื้อกั๊ก นุงโจงกระเบนมาเปนเสื้อปกดิ้นและเลื่อม
แตก็ยังมานุงผามวงอยู จนมาประมาณ พ.ศ. 2527 คุณวีระ เลียบหลี ไดสวมใสชุดเพชรและตัดใหกับ
สมศักดิ์ ภักดีดวย โดยเปนเสื้อปกเพชรแพรวทราวสวนลางจากผามวงก็ทําเปนกระโปรงสวมใสได
เลย ซ่ึงเปนที่นิยมกันมาจนถึงปจจุบัน โดยจะเพิ่มความงามของเพชรมากขึ้น จากเพชรเม็ดเล็กๆ ก็มา
เปนเพชรเม็ดใหญหรือคริสตัลรวมทั้งหาเครื่องประดับเพชรอื่นๆ มาสวมอีกใหงดงามยิ่งขึ้น 

 ฝายหญิงก็จากกระโปรงสุมธรรมดาก็เพิ่มเพชรและลวดลายตางๆ ที่ชุด รวมทั้งเนน
ความอลังการของเครื่องประดับไมวาจะเปนมงกุฎ ตางหู หรือสรอยเพชร โดยมีตัวอยางจากการ
ประกวดนางงาม 

แตเดิมลิเกเปนการแสดงที่ตองพึ่งพาตนเอง ในเรื่องของการประชาสัมพันธตนเองให
เปนที่รูจักในหมูผูชม แตเมื่อมีการพัฒนาของสื่อมวลชนขึ้นมาทําใหส่ือนี้มีอิทธิพลกับลิเกมากขึ้น 
โดยเฉพาะในปจจุบันซึ่งชวย “เสริมสราง” และทําให “สรางซา”ลงได ที่วาเสริมสรางหรือเกื้อหนุน
ใหลิเกเปนที่นิยมในหมูคนดูนั้นจะเห็นไดจากตัวอยางที่เดนชัดในชวงป พ.ศ. 2518 ที่มีการประโคม
ขาวความดังของพระเอกเงินลาน สมศักดิ์ ภักดี โดยยิ่งยง สะเด็ดยาด นักวิจารณบันเทิงของ
หนังสือพิมพไทยรัฐ ซ่ึงทําใหผูคนสนใจและแหแหนกันมาดูลิเกของสมศักดิ์ ภักดี เมื่อทราบวาจะ
ทําการแสดงที่ไหน ในจุดนี้นับวาเปนเครื่องจุดประกายใหส่ือมวลชนเขามาสนับสนุน บรรดาลเิกให
มีช่ือเสียงมากขึ้น โดยในปจจุบันคนดูลิเกทุกคนคงไมปฏิเสธวาไมรูจักไชยา มิตรชัย พระเอกลิเก
นักรองลูกทุง ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนหลายแขนงโดยเฉพาะสื่อโทรทัศนไดเขามามี
บทบาทสําคัญ 

ในปจจุบันเมื่อเพลงลูกทุงไดรับความนิยมมากในหมูคนฟงทําใหลิเกไดใชเพลงลูกทุง
ในการเพิ่มรายไดของตนเอง และกาวเขาไปในวงการเพลงลูกทุงอยางเต็มตัว ดวยการออกเทปหรือ
มีอัลบั้มของตนเอง ในสวนนี้ส่ือมวลชนมีสวนสนับสนุนอยางมากที่มําใหประชาชนไดรูจัก ศิลปน
ลิเกควบกับนักรองลูกทุงเพราะการโปรโมทออกตามสื่อตางๆ จะทําใหบุคคลเหลานี้ดังขึ้นมาได 
หรือการที่ลิเกไดแสดงทางสื่อโทรทัศนโดยเฉพาะรายการเกี่ยวกับลิเก เชน รายการลิเกรวมดาวดารา
นั้น ทําใหเปนที่รูจักมากขึ้น เวลามีงานแสดงตามวิกตางๆ ก็สามารถอางไดวามาจาก รายการลิเกรวม
ดาวดารา ก็เปนการหารายไดใหกับตนเองอีกทางหนึ่งดวย 

อยางไรก็ตามในอีกดานหนึ่ง ส่ือมวลชนเองก็ทําใหความนิยมในลิเกนอยลง เพราะเปน
ส่ือที่ทําใหผูชมมีทางเลือกมากขึ้น จากละครโทรทัศน รายการลิเกทางโทรทัศน การดูภาพยนตร 
หรือการเชาวิดีโอเทปมาดูที่บาน ทําใหลิเกตองปรับตัวใหทันกระแสเหลานี้ดวยการบันทึกการแสดง
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แลววางจําหนายในรูปแบบของวิดีโอซีดีและวิดีโอวีซีดี ซ่ึงเห็นไดวาลิเกสามารถที่จะปรับตัวเพื่อทํา
ใหตนเองอยูรอดไดในกระแสสังคมที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆ หล่ังไหลเขามา 

ความทันสมัยและเหตุการณตางๆ ในสังคม ไดแทรกซึมและเปนสวนหนึ่งของลิเก ไม
วาจะเปนการผูกเรื่องที่เลียนแบบหรือนําเคาโครงจากละครโทรทัศนหรือภาพยนตร การนําเอาผูที่มี
ช่ือเสียงมารวมแสดงในรายการ มีการใชแสง สี ที่ทันสมัยไฮเทค เปนตน ซ่ึงชวยสรางบรรยายกาศ 
สมัยใหมใหเกิดขึ้นในการแสดงลิเกในยุคปจจุบัน 

สรุปไดวาการแสดงลิเกยังคงอยูในรูปแบบของเกาดั้งเดิม แตมีรายละเอียดของ
องคประกอบการแสดงที่ปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยขึ้น ดังนี้ 

 
เอกลักษณของลิเก 

1. การรองดวยรานิเกลิง เพราะเปนเพลงหลักที่ลิเกใชในการดําเนินเรื่อง (รวมทั้งเพลง
ไทยสองชั้น สามชั้น) การรองรานิเกลิงนั้นถือวา เปนอัตลักษณของลิเกที่ใครฟงการ
รองดวยทํานองและลักษณะเชนนี้จะทราบไดทันทีวา นี่คือการแสดงลิเกแมจะไมเห็น
การแสดงก็ตาม 

2. เนื้อหาที่แสดงยังเกี่ยวกับเจา การสูรบเพื่อชิงเมือง ชิงเมียหรือชิงแม (รบ รัก โศก ตลก) 
เปนที่ตั้ง โดยอาจจะมีเร่ืองราวชีวิตของชาวบานหรือชนบทดวย โดยนําขาวสารความ
ทันสมัยตางๆ ไปสอดแทรกในการแสดงแตไมไดเปนเนื้อหาหลัก 

3. การแตงหนาและแตงกายที่เนนความสวยงามและวิจิตรอลังการ ถึงแมจะเปนชาวบาน
เปนทหารชั้นผูนอยหรือเปนเจาก็ตาม นักแสดงทุกคนจะแตงหนาของตนเองให
สวยงาม รวมทั้งการแตงกายที่ประดับประดาดวยเพชรอยางงดงาม เปนเสื้อผาที่เปน
ลักษณะหรือบอกความเปนลิเกที่ไมสามารถใสมาเดินในชีวิตประจําวันได แมลิเกจะ
พัฒนาเสื้อผาใหทันสมัยเพียงใดก็ตาม ก็จะเปนรายละเอียดมากกวา คงไมมีการใส
กางเกงยีนส เส้ือยืดยี่หอดังขึ้นบนเวทีขณะทําการแสดงเปนแน 

 
ความทันสมัยจากพัฒนาการ 

1. เครื่องแตงกายที่สวยขึ้น ดวยการออกแบบและจํานวนเพชรที่ใช รวมทั้งความยิ่งใหญ
อลังการของ สี แสง ที่ เหลาบรรดาลิเกถือวามีความสําคัญ และชวยสรางความ
ภาคภูมิใจใหกับผูแสดงอยางมาก 
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2. การอิงสื่อมวลชนเพื่อชวยผลักดันใหมีช่ือเสียงและหารายได ทั้งการออกรายการทาง
โทรทัศนและการออกเทป รวมทั้งการบันทึกการแสดงขายนั้นเพื่อเปนทางเลือกแก
ผูชมที่ไมชอบเดินทางออกมาดูการแสดงขางนอก 

3. มีการปรับปรุงรูปแบบการแสดง เชน การเชิญผูที่มีช่ือเสียงในวงการบันเทิงมาแสดง
ลิเกทางรายการโทรทัศน 
พัฒนาการตางๆ ที่เกิดขึ้นกับลิเกนั้นก็เพื่อท่ีจะหาและเพิ่มรายได ทั้งนี้เพราะลิเกเปนการ

แสดงที่ตองอาศัยผูชมเปนผูอุปถัมภ เพราะไมมีรัฐหรือหนวยงานองคกรใดชวยเหลือในเรื่องรายได 
ดังนั้นทางรายการจึงตองปรับตัวใหถูกใจคนดูใหทันสมัยเพื่อแขงขันกับรายการอื่นๆ ที่มีมากขึ้น ถา
พิจารณาในแงของการอนุรักษแลวจะเห็นไดวารายการฯ มีการปรับตัวจากของเกาพอสมควร แต
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี้ถือวาเปนปจจัยที่จะทําให “ของเกา” อยูไดในกระแสวัฒนธรรมและ
สังคมที่เปลี่ยนไป 
 

5.1.2 ปญหานาํวิจัยขอท่ี 2 ขั้นตอนการผลิตลิเกในรายการโทรทัศน เปนอยางไร 
 ผลการวิจัย ในบทกอนๆ ผูวิจัยไดนําเสนอขอคนพบตางๆ ในดานองคประกอบในการ
แสดงลิเกสดบนเวที กระบวนการและขอแตกตางระหวางการแสดงลิเกสดบนเวทีกับการแสดงลิเก
ทางโทรทัศนไปแลว สวนปจจัยที่อยูเบื้องหลังการแสดงดังกลาว ตลอดจนกระบวนการสื่อสารเพื่อ
ในการผลิตลิเกโทรทัศนในกลุมผูแสดงและเจาหนาที่ผลิตรายการลิเกโทรทัศน ชอง 5 รวมทั้ง
ลักษณะการเรียนรูซ่ึงกันและกันขณะผลิตรายการ ไดทําการสรุปผล ดังนี้ 
 
รายการลิเกทางโทรทัศน 

รายการลิเกรวมดาวดารา เปนรายการลิเกทางโทรทัศนที่เกิดขึ้นจากสื่อสองประเภทคือ 
ส่ือพื้นบานลิเกกับสื่อโทรทัศนที่ตองมาทํางานรวมกัน ลักษณะเฉพาะบางประการที่ตางกันของสื่อ
แตละประเภท จึงเปนปจจัยสําคัญที่อยูเบื้องหลังการสื่อสารเพื่อการปรับตัวในการผลิตรายการลิเก
โทรทัศนของบุคลากรที่เกี่ยวของ กลาวคือ 

ส่ือพื้นบานลิเกมีลักษณะเปน “จารีตนิยม” มีแบบแผนในการรอง การรํา การดนกลอน
สด มากกวาการดําเนินเรื่องที่ไมมีบทที่แนนอน มีเพียงเคาโครงไวคราวๆ และเปนที่รูกันระหวางผู
แสดงเทานั้น เสนหจึงอยูที่การแกปญหาเฉพาะหนาและการดนกลอนสด รวมทั้งมุขตลกของตัวโจก 
แตเมื่อลิเกเขามาแสดงทางโทรทัศน กลับตองจํากัดเวลาในการแสดงเพียงชวงระยะหนึ่งคือ 25-30 
นาที ซ่ึงเมื่อเทียบกับเวลาที่เคยแสดงสดบนเวทีแลวตางกันหลายเทา ทําใหจารีตของลิเกที่เคยสราง
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สีสันบนเวที กลเม็ดเด็ดพรายในการแสดงและรายละเอียดตางๆ ที่ลิเกถือวามีความสําคัญเชน การ
รอง การรํา การดนกลอนสด เปลี่ยนแปลงและลดทอนลงไปมาก 

ส่ือโทรทัศน มี “บัญญัตินิยม” ในการนําเสนอภาพและเสียงผานกลองไปสูผูชมแทนที่
จะเปนสายตาผูชมอยางเคย มีเงื่อนเวลาที่กระชับเปนตัวกําหนด มีเทคนิคเกี่ยวกับกลองที่ใชจับภาพ
ทั้งการเคลื่อนไหว ขนาดและมุมของภาพ ฯลฯ นิยมสื่อถึงอารมณความรูสึกที่สมจริง เปนเหตุเปน
ผลตามวัฒนธรรมและความนิยมของโทรทัศน เจาหนาที่ผูผลิตรายการมีความรู ทัศนคติและความ
เคยชินในการปฏิบัติงานที่ขึ้นอยูกับลักษณะดังกลาวนี้เปนพื้นฐาน สงผลใหการจับภาพ การจัดฉาก 
การทํางานเปนไปคนละแบบกับผูแสดงลิเก เชน ขณะที่ทําการแสดงอยูนั้นผูแสดงลิเกพยายาม
แสดงออกถึงความเปนลิเกมากที่สุดดวยการรําอันออนชอย ประกอบคํารองและการเจรจาเพื่อหวัง
ใหผูชมมีอารมณรวมและคลอยตาม แตเจาหนาที่ผูผลิตรายการกลับใหความสําคัญและจับภาพไปที่
ใบหนาของผูแสดงโดยไมเห็นแขน ขาหรือทารายรําที่ลิเกอุตสาหแสดงออกมา แทนที่จะเปนการจับ
ภาพกวางใหเห็นทั้งตัวของผูแสดง เพียงเพราะตองการสื่อใหเห็นถึงความสมจริงจากสีหนาเสีย
มากกวา เปนตน 

หลักทางการแสดงที่อยูเบื้องหลังการปรับตัวที่สําคัญที่สุดนาจะอยูที่ลักษณะการนําเสนอ
ความเปนตัวของตัวเองของผูแสดงลิเกสดบนเวที (Presentational Theatre) นอกเหนือจากบทที่ได
รับมา ผูแสดงจะหลุดออกไปรองเกี้ยวคนดูหรือแมยกบาง ในขณะที่การแสดงทางโทรทัศนทําการ
แสดงเปนกึ่งละครโทรทัศน คือการสวมบทบาทของตัวละครที่ไดรับบทบาทมาอยางสมจริง โดย
มองไมเปนความเปนผูแสดงคนนั้น ตองโลดแลนไปตามบทที่ละเอียดและถายทอดอารมณ
ความรูสึกออกไป โดยมีกลองจับภาพ เรียกวาเปนผูแทนตัวละครหรือสวมบทบาทตัวละครนั้นๆ 
แบบเบ็ดเสร็จ (Representational Theatre) ทําใหทั้งฝายผูผลิตรายการโทรทัศนกับผูแสดงลิเกตอง
ปรับตัวซ่ึงกันและกัน 
 
ผูแสดงลิเก 

ผูแสดงลิเกที่เปนกลุมประชากรในการเก็บขอมูลจํานวน 6 คน จากการจําแนกออกเปน
กลุม ซ่ึงไดนําเสนอไวในบทที่ 3 แลวนั้น สงผลตอกระบวนการปรับตัวในการผลิตลิเกโทรทัศนคือ 
ในบรรดาผูแสดงลิเกทั้งหมด ผูที่ถือเปนตัวตั้งตัวตีในการถายทอดกลยุทธทางการแสดงลิเก
โทรทัศนมีอยู ประมาณ 2 คน ไดแก คุณวิญู จันทรเจา และคุณสกุณา รุงเรือง 

ผูที่ ถือวามีอาวุโสมากที่ สุด เปนครูหัดลิเกและคลุกคลีอยูกับวงการลิเกโทรทัศน
โดยเฉพาะทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 โดยตรงและมากที่สุดไดแก คุณวิญู จันทร
เจา เคยมีประสบการณทางการแสดงลิเกโทรทัศนที่สถานีโทรทัศน ชอง 9 รวมกับดอกดิน กัญญา

DPU



 85 

มาลยมากอน ความใกลชิดกับผูแสดงที่มากความสามารถทําใหซึมซับ สังเกตและลักจําเทคนิค
ทางการแสดงลิเกโทรทัศนมาจากดอกดิน โดยปรับใหเขากับตนเอง อีกประการที่สําคัญคือ คุณ
วิญู จันทรเจา เคยมีรายการรวมดาวสาวสยามมากอน ทําใหคนดูจําได พอมาทํารายการลิเกรวม
ดาวดารา ทําใหมีอิทธิพลและบทบาทสําคัญในการผลิตทุกครั้ง มีโอกาสไดผูกสัมพันธและรวมงาน
กับเจาหนาที่ผูผลิตรายการอยางสม่ําเสมอ มีโอกาสไดพูดคุย ซักถาม สังเกตและเขาใจเทคนิคการ
ผลิตรายการในดานตางๆ จากเจาหนาที่มากกวาผูแสดงคนอื่น ทําใหเกิดความสนิทชิดเชื้อเปน
กันเอง ความมั่นใจและกลาที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะนักแสดงและผูกํากับการแสดงที่มี
ความรูเรื่องลิเกมากกวาเจาหนาที่โทรทัศนทุกคนได เชน ลิเกรอง รํา อยางไร ถาเจาหนาที่จะใหผู
แสดงเปลี่ยนแปลงหรือปรับการแสดงใหเปนไปตามเทคนิคโทรทัศน ไมตองรําเขามา สามารถนั่ง
รอที่ฉากตอไปไดเลย ในบางครั้งคุณวิญูจะทําหนาที่เปนตัวกลางของผูแสดงลิเกในการตอรองกับ
โทรทัศน วาใหรําเขามาแตไมตองเดินมาไกลมากเพียงแคส้ันๆ จะไดไหม เพราะยังอยากใหคง
ศิลปะการรําลิเกเอาไวเทาที่จะทําได ซ่ึงที่ผานมาเจาหนาที่โทรทัศนเองก็เห็นวาไมเหนือบากวาแรงที่
จะยอมผอนปรนให ซ่ึงเหตุการณในลักษณะเชนนี้แสดงวาคุณวิญู จันทรเจาไดมีการเรียนรูและมี
การปรับตัวจากการลองผิดลองถูกในการแสดงจริง สามารถตอรองกับเจาหนาที่โทรทัศนได เพราะ
เห็นแลววาหองสงโทรทัศนมีพื้นที่แคบ หากมัวแตเดินเขาฉากไกลมากจะทําใหเสียเวลา แตคุณ
วิญูก็มีความตั้งใจดีวาลักษณะของลิเกตองมีการเดินเขาฉากบาง เพราะหากอยูดีๆ ผูแสดงปรากฏ
ขึ้นมาในจอเลยก็จะดูไมดีนัก ดวยเหตุนี้เขาจึงพบขอเท็จจริงวาหองสงมีขนาดเล็กและพื้นที่มีจํากัด
จึงรูดวยตนเองวา ผูแสดงจะตองมีการปรับตัวในการแสดงอยางไร เพราะฉะนั้นจึงไปตอรองกับ
เจาหนาที่วา ขอเดินเขามาแตใหส้ันกวาเดิม เพราะก็รูดวยสัญชาตญาณวาเดินไดไมไกลนัก ซ่ึงสิ่ง
เหลานี้ก็คือการเรียนรูในการปรับตัวของคุณวิญูนั่นเอง 

ในกรณีเดียวกัน ทางฝายเจาหนาที่โทรทัศนก็รับทราบในเชิงประจักษเชนเดียวกันวาแม
พื้นที่หองสงจะแคบ แตเพื่อคงความเปนลิเกเอาไว จึงเกิดจิตสํานึกและเขาใจวาลิเกตองมีการเดิน ถา
ยังใหเวลาในการจับภาพตรงนี้สักเล็กนอย กลองสามารถจับไดไมหลุดเฟรมและไมเสียเวลามากนัก
จึงเห็นดวยกับแนวคิดของคุณวิญู ตัวอยางกรณีดังกลาวแสดงวาสื่อทั้งสองประเภทพยายาม
ปรับตัวเขาหากันคนละครึ่งทาง 

อยางไรก็ตามสําหรับผูแสดงคนอื่นสวนใหญมักจะเปนฝายปฏิบัติตามคําสั่งของผูผลิต
รายการโทรทัศนเสียมากกวา เพราะมีความเชื่อที่เปนคานิยมสืบทอดกันมาวาผูผลิตรายการโทรทัศน
มีความรูดานโทรทัศนมากกวาตนเอง มิหนําซ้ํายังเกรงใจเพราะขึ้นชื่อวาตองเขามาอาศัยชองทาง
ของโทรทัศนในการทํามาหากิน 
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เวลาที่มาบันทึกเทปรายการในหองสง นอกจากผูแสดงจะเกรงใจและจะใหความสนิท
สนมกับคุณวิญูมาก เพราะถือวาเปนผูที่มีอิทธิพลในการที่จะชักนําใหตนเองเขามาทําการแสดง
เพื่อเปนการประชาสัมพันธตนเองแลว กอนทําการบันทึกเทปทุกครั้ง คุณวิญูจะตองมาเลาเรื่องที่
จะแสดงใหผูแสดงฟงกอน ในฐานะที่เขามีประสบการณในการบันทึกเทปโทรทัศนในหองสง และ
รูวาการจับภาพผานกลองโทรทัศนตองจับในลักษณะใด จึงทราบความตองการของผูกํากับรายการ
วาตองการอะไร จากนั้นจึงนําสิ่งที่ไดเห็นในเชิงประจักษนี้ไปถายทอด ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวย
พิจารณาคํารอง เนื้อเรื่อง การรํา โดยมีบทโทรทัศนเปนตัวยึด ติชม ตักเตือนในดานตางๆ เชน การ
เขา การออก สอนใหผูแสดงเขาใจธรรมชาติในดานความสมจริงของโทรทัศน ตัวละครที่ตายแลว
อยาเพิ่งรีบลุก ตองรอใหกลองตัดภาพไปกอน ไมเชนนั้นจะตองบันทึกภาพหรือเทคใหม เปนตน 
เพราะรูวาโทรทัศนมีขอจํากัดที่ตองระมัดระวัง โดยคุณวิญูจะทําหนาที่เสมือนเปนผูกํากับรายการ
และเวทีแทนเจาหนาที่ผลิตรายการจริงได ทั้งที่ไมใชเจาหนาที่ของสถานีฯ ส่ิงตางๆ ที่คุณวิญู
พยายามพร่ําบอกผูแสดงลิเก ทําใหคุณวิญูกลายเปนแหลงเรียนรูทางการแสดงลิเกโทรทัศนของ
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ที่สําคัญยิ่งสําหรับผูแสดงซึ่ง “มาทีหลัง” ในขณะที่เจาหนาที่
ผูผลิตรายการของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เองก็ไดมีโอกาสเรียนรูและปรับตัวเรื่องลิเก
จากคุณวิญูไปมากเชนเดียวกันสงผลใหการทํางานและผลงานของรายการที่แพรภาพออกอากาศ
ไปไดรับคําชมและมีคุณภาพ 

ผูแสดงลิเกอีกคนหนึ่งที่ถือวามีอิทธิพลตอการเรียนรูการแสดงลิเกทางโทรทัศนแกผู
แสดงลิเกในรายการลิเกรวมดาวดารามาก ไดแก คุณสกุณา รุงเรือง ความที่เลนลิเกมานาน มีมนุษย
สัมพันธดี วิธีการเรียนรูของคุณสกุณาในเบื้องตนเริ่มจากการแสดงลิเกทางชอง 9 เปนนางเอกใน
คณะเทพบัญชา หลานหอมหวลและมีความสัมพันธทางครอบครัวที่นับถือกันแบบพี่นองกับเทพ
บัญชา หลานหอมหวลมากอน ทําใหไดเรียนรูเทคนิคการแสดงมาจากเทพบัญชา ตั้งแตสิบกวาป
กอนจนถึงปจจุบัน คณะของเทพบัญชา หลานหอมหวล ถือวามีช่ือเสียงในดานคุณภาพ มีงานแสดง
ติดตอเขามาคอนขางมาก เนื่องจากมีผูแสดงประจําคณะหลายคนและสวนใหญเปนลูก หลาน พี่นอง
และคนที่นับถือกันเสมือนญาติ ทําใหรวบรวมกลุมผูแสดงไดงาย สงผลใหเมื่อมาแสดงทาง
โทรทัศนเกิดความกลมเกลียว สามัคคีกัน การฝกฝน เรียนรู บอกกลาว นัดแนะกันระหวางผูแสดง
ทําไดสนิทใจกวาผูแสดงอิสระที่ตางคนตางอยูและมาจากคนละที่คนละแหงกัน ซ่ึงเปนลักษณะการ
เรียนรูอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธในเชิงเครือญาติ พอแมสอนลูก สอนหลานและยังถือเปน
การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกันของผูแสดงลิเกดวย 

ความสามารถพิเศษของคุณสกุณา รุงเรือง คือการแตงกลอนรอง คิดกลอนดนทั้งสดและ
แหงไดดี หลังจากที่ไดประสบการณในชีวิตการแสดงจริงรวมกับประสบการณที่ไดส่ังสมมาในการ
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แสดงโทรทัศนมาอยางโชกโชน ไดเรียนรูวาเวลาในการออกอากาศเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงเดิมเคยเปด
ปญหากับตนเอง เชน แสดงเกินเวลาเจาหนาที่ส่ังใหตัดคํารอง คําพูดออกไปบางหรือบางครั้งการ
แสดงจบเร็วกวาเวลามาก ตองขอใหเพิ่มบทเพิ่มฉากเขาไป ตองคิดแกไขกันฉับพลันสงผลให
คุณภาพและความลื่นไหลในการแสดงไมไดดีเทาที่ควร จึงเกิดการเรียนรูและปรับตัวในการไดลง
มือแสดงจริงดวยตนเองรวมกับเมื่อรายการแพรภาพออกอากาศไปแลวไดรับคําติชมจากผูชมวา การ
แสดงไมดี รวบรัดเกินจนแทบไมรูเร่ือง หรือยืดยาดเกินไป ซ่ึงถือวาเปนการเรียนรูจากผูชมวาตองมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการแสดงอยางไร ทําใหปจจุบันหากใครมาทําการแสดงทางโทรทัศน
จะตองคิดแตงเรื่อง คํากลอน บทดนกลอนแหงใหแกผูแสดง เพื่อตัดปญหาเรื่องความขลุกขลัก
ในขณะแสดงกัน เนื่องมาจากขอจํากัดดานเวลาของโทรทัศน 

ในบรรดาตัวละครที่เปนเสนหและชวยเพิ่มสีสันของการแสดงลิเกสดบนเวที เรียกความ
สนใจแกผูชมอยางมากคือ “ตัวโจก” ที่ปกติมักใชบทเจรจาที่ออกนอกเรื่องเสียมาก เชนการเกี้ยวแม
ยก แซวผูชม ซ่ึงเปนการมีปฏิสัมพันธกับผูชมโดยตรงทั้งที่เปนมุขตลกที่ไดลอกเลียนแบบมาจาก
การลักจําเปนสวนใหญ เชน ชมละคร รายการโฆษณาทางโทรทัศน ฟงเพลงลูกทุง ลูกกรุงที่กําลัง
ไดรับความนิยมนํามารองโชว หรือแปลงใหเปนคําพูดที่ตลกขบขันทั้งที่เนื้อหาที่ไดนําเสนอนั้น 
ไมไดเปนสาระสําคัญหรือเกี่ยวของกับเรื่องที่กําลังแสดงอยูเลย ซ่ึงตัวโจกแตละคนจะมีลีลาเทคนิค
ในการแสดงเฉพาะบุคคล โดยการเรียนรูดวยตนเอง ลองผิด ลองถูก คําพูดไหน กิริยาอาการใด 
แสดงแลวผูชมหัวเราะชอบใจก็จะพยายามนํามาใชบอยๆ แตถาส่ิงใดแสดงแลวผูชมนั่งนิ่งเงียบ ไม
ขําตามก็จะเลี่ยงไมนํามาใชอีก นอกจากนั้นจะสังเกตไดวาชวงเวลาการแสดงของตัวโจกบนเวทีสด
จะใชเวลามากกวาตัวละครตัวอ่ืนดวยแตเมื่อตองมาแสดงทางโทรทัศนที่มีเวลาเปนขอจํากัดและมี
ลักษณะเปนสื่อมวลชนที่เผยแพรสูสาธารณะ ทําใหมุขตลกตางๆ ถูกตัดทอนใหนอยลง คําพูด กิริยา
ทาทาง ก็ตองระมัดระวังมากขึ้น แตดวยลักษณะพิเศษของตัวโจกจะเปนผูมีปฏิภาณไหวพริบดี หมัน่
แสวงหาความรู เกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่ไดพบเห็นและไดยินในชีวิตประจําวันนํามาผสมผสานเปนมุข
ตลก เรียกเสียงฮาไดดีเปนทุนเดิมอยูแลว ฉะนั้นเมื่อมาแสดงทางโทรทัศนมีโอกาสชมการแสดงตลก
ในรายการของสถานีอ่ืนๆ ก็จะใชวิจารณญาณของตนเอง โดยเทียบเคียงกับการเลนสดวา คําพูดใด
พูดแลวถูกทางเจาหนาที่โทรทัศนดูดเสียงออกหรือหามพูดบางทาทางแบบไหนที่ไมสุภาพ สอไป
ในทางลามก มีการหลบมุมกลองหรือตัดออกไปบางไหม อยางไร ซ่ึงเปนการเรียนรูในลักษณะครู
พักลักจํากอน พอไดมาแสดงจริงก็จะเกิดการปรับตัวในเบื้องตนวา ตนเองจะสามารถแสดงไดใน
ระดับใดแตหากขณะแสดงยังเผลอแสดงกิริยา คําพูดที่ทางฝายโทรทัศนเห็นวาไมเหมาะสม บอกให
ตัดออกหรือเทคใหมอีก บางครั้งไดชมการแสดงของตนเมื่อรายการแพรภาพออกอากาศที่บานจําได
วาฉากไหนไดแสดงไปอยางไร แตกลับถูกตัดออก ก็จะเกิดการปรับตัวในเชิงประจักษจากการแสดง
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จริงวาสิ่งใดควรไมควร หรือมากเกินไปในการแสดงทางโทรทัศนเพื่อท่ีครั้งตอไปจะไดระมัดระวัง
ตัวมากขึ้น สวนบทพูดที่เคยแสดงไดยาวๆ ก็จะเลือกแตมุขที่คิดวาเด็ดจริงๆเทานั้น แตไมยืดเยื้อออก
นอกเรื่องและไดใจความมาพูดแทนเพราะเรียนรูวาโทรทัศนมีขอจํากัดดานเวลาและเปนสื่อมวลชน
ที่เผยแพรสูสาธารณะ 

นอกจากนั้นเมื่อมาแสดงทางโทรทัศน การที่ตัวโจกจะไดเกิดปฏิสัมพันธ หยอกลอ
เพื่อใหเกิดมุขตลกตางๆ ดวยการมีสวนรวมกับผูชมจะหายไป เพราะกลองโทรทัศนจะทําหนาที่
ถายทอดภาพและเสียงที่ตนไดแสดงไปสูผูชมแทน ประเด็นนี้ตัวโจกไดเรียนรูและเกิดการปรับตัว
จากจิตสํานึกเบื้องตนแลวพอไดทําการแสดงทางโทรทัศน ก็จะใชวิจารณญาณของตนเองสราง
จินตนาการวา มีผูชมกําลังมองอยูจริงในกลองโทรทัศน เพียงแตตนเองมองไมเห็นเทานั้น หรืออยาง
นอยเจาหนาที่โทรทัศนโดยเฉพาะเจาหนาที่กลองหากแสดงแลว เขาหัวเราะตามก็คิดวาผูชมทาง
บานก็คงจะขําเชนเดียวกันและเรียนรูวาแทจริงแลวเจาหนาที่โทรทัศนขณะผลิตรายการก็คือผูชม
นั่นเอง ทําใหเวลาแสดงอาจมีการหันหนาไปมองที่กลองตัวที่กําลังจับภาพอยู ซ่ึงรูไดจากการสังเกต
และมีเจาหนาที่เคยบอกในครั้งแรกๆ วาใหมองไปที่กลองตัวที่มีไฟแดงขึ้นเสมือนไดพูดคุยกับผูชม 
ซ่ึงถือวาเปนลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง โดยวิธีครูพักลักจําและจากประสบการณที่ไดเคยแสดง
มากอนเปนหลัก ในการปรับตัวรวมกับการสื่อสารกับเจาหนาที่โทรทัศน 

อยางไรก็ตาม แมวาโทรทัศนจะมีขอจํากัดหลายประการที่สงผลตอการแสดงของตัวโจก
แตจากการวิจัยพบวา แมตัวโจกจะรูสึกขาดอิสระไปบางและแสดงไดไมเต็มที่นัก แตก็ไมถือวาเปน
อุปสรรคในการแสดง ฉะนั้นอาจกลาวไดวา ผูแสดงลิเกโดยเฉพาะตัวโจกสามารถปรับตัวใหเขากับ
บริบททางการแสดงและแกปญหาเฉพาะหนาไดดี ซ่ึงเปนลักษณะพิเศษประการหนึ่งของสื่อพื้นบาน 

การเรียนรูและการปรับตัวของผูแสดงลิเกที่ไดกลาวมาขางตนนั้น แสดงใหเห็นวา
ความถี่และประสบการณในการแสดงลิเกสดและลิเกโทรทัศน สงผลตอการเรียนรูและการปรับตัว
การแสดงลิเกโทรทัศนของผูแสดงลิเกมา และยิ่งผูแสดงลิเกบางคนไดมีโอกาสมาแสดงยังรายการ
ลิเกรวมดาวดาราบอยครั้ง ก็ยิ่งไดเรียนรูการทํางาน ฝกการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมการทํางาน
ของสถานีอีกดวย ผูแสดงลิเกแทบทุกคนยอมรับวาครั้งแรกๆ ของการแสดงทางโทรทัศน รูสึก
ตื่นเตน ประหมา บางคนมีปฏิภาณไหวพริบดีอาจจะไมถึงกับผิดพลาดแตก็รูสึกวาแสดงไดไมเต็ม
รอยเหมือนอยางกับการแสดงสดในขณะที่บางคนก็เกิดความผิดพลาดขึ้น เชนเดินตัดหนากลอง กม
หนาไมยอมมองกลองเลยเพราะไมแนใจวาผูชมอยูที่ตรงไหน คนแรกที่คอยใหกําลังใจและเตือนสติ 
ใหตั้งสมาธิ มองไปขางหนา อยูขางๆ ตลอดคือคุณวิญู เจาหนาที่โทรทัศนถาเห็นใครยังไมรูทิศ
ทางการเขาออก ก็มักจะบอกใหสังเกตที่ไฟแดงจากกลองที่มีอยูหลายตัววา ถาไฟแดงขึ้นที่กลองตัว
ไหนก็แสดงวาตัวนั้นกําลังจับภาพเราอยู สวนผูแสดงดวยกันทั้งกอนและหลังการแสดงที่รักใคร
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ชอบพอกันจริงๆ ก็จะชวยเตือน หรือเลาถึงความผิดพลาดของกันและกันใหฟง ซ่ึงเปนการเรียนรู
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณในกลุมผูแสดงดวยกัน เมื่อรายการออกอากาศ ตนเองกลับไปชมที่
บานก็จะไดเห็นถึงความบกพรองของตนเองและผูอ่ืนเพื่อหาทางออกในการแกไขใหคร้ังตอไปทํา
ไดดีขึ้น บางครั้งมีผูชมเขามาติชมการแสดงใหไดยิน เชน ไมคอยยิ้มเลย ทําไมไมมองกลองตอนนั้น
ตอนนี้ หรืออาจจะมีชมวาแสดงดีมาก เปนตน ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนเปนแหลงเรียนรูที่หลอหลอมให
ผูแสดงมีความคิดรวบยอด (Concept) ในการแสดงลิเกโทรทัศนขึ้นมาไดวา การแสดงในครั้งตอๆ 
ไปจะแสดงอยางไรใหถูกใจตนเองและคนรอบขาง ประกอบกับความสามารถที่ถือเปนพรสวรรค
ของตนเอง ความรูที่ส่ังสมมาจากการแสดงครั้งกอนๆ ทั้งถูกและผิด ทําใหประจักษถึงขอพึงระวัง 
เทคนิคการแสดง เตือนสติใหตนเองหยั่งรูไดวาจะแสดงอยางไรใหดีขึ้นกวาเดิมที่เคยแสดงมา แต
หากเปนผูแสดงหนาใหมที่ยังไมเคยเขามาแสดงทางโทรทัศนหรือผูแสดงรับเชิญ การเรียนรูใน
ลักษณะดังกลาว ยังอยูในขั้นเริ่มตนและลมลุกคลุกคลาน แมจะตองเรียนรูทุกครั้งในการแสดง แตก็
ยังไมสามารถที่จะกอใหเกิดการเรียนรูและการปรับตัวจนแสดงไดดีเยี่ยมแบบไมมีที่ติได เพราะยัง
ออนประสบการณอยูมาก  

กลาวโดยสรุปการสื่อสารเพื่อปรับตัวในกลุมผูแสดงลิเกเกิดขึ้นจากตัวผูแสดงลิเก โดย
วิธีครูพักลักจําและการสั่งสมความรูจากประสบการณในเชิงประจักษของตนเปนหลัก สวนการ
ส่ือสารระหวางผูแสดงดวยกันเอง หรือการสื่อสารกับเจาหนาที่ผูผลิตรายการนั้น ยังอยูในระดับที่
นอยมาก จึงทําใหอาจเกิดปญหา อุปสรรคขณะผลิตรายการและไมสามารถทําการแสดงไดอยาง
เต็มที ่และตอเนื ่อง ดังนั ้นหากผู แสดงลิเกเรียนรูการปรับตัวจากการสื ่อสารและแลกเปลี ่ยน
ประสบการณระหวางกันรวมกับสื ่อสารกับเจาหนาที ่โทรทัศนใหมากขึ ้น ก็จะทําใหชวยลด
ชองวางจากการบุคลากรจากสื่อทั้งสองประเภทได เพราะยิ่งมีการสื่อสารมากขึ้นเทาใด ก็จะสงผล
ดีตอการเรียนรูในการผลิตรายการลิเกโทรทัศนใหดีขึ้นตามไปดวย 

จากการที่ไดอภิปรายและยกตัวอยางมาพอสังเขป แสดงใหเห็นวาทั้งฝายผูแสดงลิเกและ
เจาหนาที่ผลิตรายการ เกิดการเรียนรูการผลิตรายการลิเกโทรทัศนจากหลายระบบ ไดแก 

1. การเรียนรูจากพอแม หรือครูหัดลิเก 
2. การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนประสบการณในกลุมผูแสดงดวยกัน ผูผลิตรายการ

โทรทัศนดวยกันและระหวางบุคคลทั ้งสองกลุ มนี ้ รวมทั ้งคําติชมจากผู ชม
รายการดวย 

3. การเรียนรูทางออมจากการสังเกต จดจํา ลอกเลียนแบบ ทั้งส่ือชนิดตางๆ หรือจากสื่อ
บุคคล โดยการเก็บเล็กผสมนอยเอามาปรับใชกับตนเอง ในลักษณะ “ครูพักลักจํา”  
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4. การเรียนรูดวยตนเองจากการสั่งสมประสบการณ ทั้งทางที่ดีอยูแลว และส่ิงที่เคยทํา
พลาดไปนํามาปรับปรุง แกไขและพัฒนาโดยใชวิจารณญาณ 

โดยสรุปการเรียนรูในการผลิตลิเกโทรทัศนผูวิจัยพบวาเปนเรื่องที่ทั้งฝายผูผลิตรายการ
โทรทัศนและฝายผูแสดงลิเกตองเรียนรู และปรับตัวเขาหาซึ่งกันและกันจากหลายทาง ผสมผสาน
ไปพรอมกันในเวลาเดียวกัน เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาฝายผูแสดงลิเกอาจตองผอนปรนตามเทคนิค
ของโทรทัศนมากกวายอมที่จะออนนอมถอนตนและปรับตัวใหเขากับเงื่อนไขตางๆ เพราะหวังผล
ในการใชส่ือโทรทัศนเปนชองทางในการชวยประชาสัมพันธผูแสดงลิเก 

ขณะเดียวกันฝายผูผลิตรายการโทรทัศนแมจะเรียนรูและเขาใจวาลิเกมีองคประกอบ
และธรรมชาติในการแสดงอยางไรบาง แตไมคอยไดใสใจในรายละเอียดมากนัก ปลอยใหผูแสดง
ลิเกแสดงไปอยางอิสระภายในเวลาที่กําหนด และใชกลองจับภาพเองเสียมากกวา แตหากมีอะไรที่
เกินขอบเขตจากขอจํากัดของโทรทัศน เชน เรื่องราวเยิ่นเยอ ออกนอกเรื่องมากเกินไป ภาษาไม
สุภาพมาก ฯลฯ ก็จําเปนตองบอกกลาวและตัดทอนลงไปบาง แตพบไมบอยนัก ดังนั้นขอตกลงและ
ธรรมเนียมปฏิบัติในการผลิตรายการ “ลิเกรวมดาวดารา” จึงเปนแบบหลวมๆ ไมมีกฏเกณฑที่
แนนอนตายตัว ซ่ึงถือเปนขอยืดหยุนและเปนการปรับตัวของทั้งสองฝายที่สามารถยอมรับกันได 
“คนละครึ่งทาง” ทําใหความเปนลิเกยังปรากฏอยูไดคอนขางมาก และหลังจากที่เกิดการปรับตัวซ่ึง
กันและกันยังคงมีองคประกอบและเอกลักษณบางประการที่แสดงใหรูวาเปนการแสดงลิเก คือ  

1. เนื้อเร่ือง ปกติเนื้อเร่ืองของลิเกจะหนีไมพนอารมณเศรา โศก ตลก รัก ยังคงแสดง 
แบบเกา ซ่ึงมี 2 ลักษณะคือ เรื่องจักรๆ วงศๆ กับเรื่องนิยายชาวบานหรือวิถีชีวิตคนชนบทสอนใจ 
เชนความกตัญูกตเวที ทําดีไดดี ทําชั่วไดช่ัว เปนตน 

2. การรองดวยรานิเกลิงเปนหลัก แมวาสัดสวนของการรอง เมื่อเทียบกับการเจรจา 
แลวมักจะนอยกวาเพื่อใหเขากับขอจํากัดดานเวลา เนื่องจากลิเกสวนใหญเห็นวา ทําใหเนื้อความยืด
ยาว เยิ่นเยอ หรือผูชมจะฟงเขาใจไดชากวาการเจรจาก็ตาม แตการแสดงลิเกไมวาจะในบริบทใดจะ
มีลักษณะการรองที่เปนเอกลักษณคือ บทรานิเกลิง ยังเปนจิตลักษณหรือตัวตนของลิเกคือ เมื่อไดยิน
การรองทํานองเพลงแบบนี้ ผูชมผูฟงก็มั่นใจไดวาเปนการรองของลิเก 

3. การแตงกาย โดยรวมแลวการแตงกายของลิเกก็ยังคงเนนที่ความสวยงามเปนที่ตั้ง  
แมคนธรรมดาสามัญในเรื่องก็สามารถแตงตัวสวยได โดยเครื่องแตงกายของตัวพระจะมีสนับเพลา 
ผาสามเหลี่ยม หรือนุงผามวง โจงกระเบนก็ได สวนบนอาจเปนเสื้อเพชรหรือเสื้อกั้ก มีผาคาดศีรษะ
และเครื่องประดับตางๆ สวนตัวนางนิยมสวมชุดราตรียาว อาจเปนแบบแคบหรือสุมก็ได รวมทั้ง
เครื่องประดับตางๆ 
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องคประกอบของการแสดงลิเกท่ีปรับใหเขากับขอจํากัดของสื่อโทรทัศน ไดแก 
 1. การรองและการดนกลอนสด 

 2. การเจรจาและการใชคําพดู และกิริยาทาทางที่ไมสุภาพ 
 3. การรําทา 
 4. การดําเนินเรื่อง 
 5. การมีปฏิสัมพันธกับผูชม 
 6. การออกแขก 
 

1. การรองและการดนกลอนสด ยังคงเปนเอกลักษณของลิเก เพียงแตบางครั้งไมใชการ
ดนกลอนสดจริง แตเปนการดนกลอนแหงที่ลิเกไดเตรียมมากอนลวงหนาเพราะผูแสดงลิเกเขาใจ
และปรับตัวในขอจํากัดดานเวลา สําหรับสัดสวนทางการแสดงประมาณ 30 เปอรเซนตของการ
แสดงทั้งหมด 

2. การเจรจา ตองใหความสําคัญมากและถือเปนหลักในการแสดง ประมาณรอยละ 50-
60 เนื่องจากเวลาทีจํากัดผูแสดงลิเกจึงเห็นวาสามารถสื่อความเขาใจกับผูชมไดงายที่สุด 

ส่ิงที่ลิเกตองปรับเปลี่ยนอยูตรงคําพูดในการเจรจาเสียมากกวา กลาวคือ ตองระมัดระวัง
มากขึ้น ไมพูดจาหยาบคาย ลอแหลมหรือสอไปในทางทางลามกเกินไป เพราะโทรทัศนเปน
ส่ือมวลชนที่เผยแพรสูสาธารณะ กาละเทศะและความเหมาะสมจึงเปนเรื่องสําคัญ นอกจากนั้นใน
การแสดงกิริยาอาการตางๆ ของผูแสดงก็ตองคํานึงถึงดวยเชนเดียวกัน 

3. การรํา การปรับเปลี่ยนในดานการรําจะมองเห็นไดชัดกวาการดนกลอนสดและการ
เจรจาเมื่อมาผลิตผานสื่อโทรทัศน เพราะขอจํากัดของพื้นที่ เวลา จํานวนฉากที่ผูแสดงไมตองเขา
ออก แตสามารถไปรอยังฉากตอๆ ไปที่มีอยูตามทองเร่ืองไดเลยก็ยิ่งทําใหศิลปะดานนี้ลดนอยลงไป
มาก 

4. การดําเนินเรื่อง จะตองปรับใหมีความกระชับ ไมเยิ่นเยอ แตยังคงแกนของเรื่องและ
ระวังไมใหเสียความในตอนนั้นไปจนดูไมรูเร่ือง ซ่ึงสาเหตุก็เนื่องมาจากเวลาที่จํากัด ในขณะที่
จํานวนฉากเพิ่มขึ้นเปนลักษณะฉากวนตางกับการแสดงสดทําใหตองเขาออกไดหลายทาง รวมทั้ง
พื้นที่ในการแสดงที่คับแคบไปมาก การเคลื่อนไหวของตัวแสดงจึงตองพิจารณาจากกลองที่จับภาพ
แทนสายตาผูชมเปนหลัก ไมเหมือนกับการแสดงสดบนเวทีที่ไมตองกังวลเรื่องการมองเห็นของ
ผูชม 

5. การมีปฏิสัมพันธกับผูชม ในการแสดงลิเกสดที่ผูแสดงสามารถพูดคุยออกนอกเรื่อง 
หยอกลอ เกี่ยวผูชมได โดยเฉพาะตัวโจกเพราะเปนผูที่ตองเลนกับคนดูเปนหลัก แตเมื่อมาแสดงลิเก
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โทรทัศนจะไมมีผูชมการแสดงขณะทําการผลิตรายการ มีเพียงกลองที่จะจับภาพและแทนสายตา
ผูชม ผูแสดงจึงตองจิตนาการและพยายามสรางอารมณดวยตนเอง เรียนรูจากการสังเกตมุมกลอง 
การจับภาพเพื่อที่จะใชส่ือสารไปสูผูชมได 

6. การออกแขก จะเปนการออกแขกโดยใชเสียงรองประชาสัมพันธรายการ ซ่ึงปรับอยู
ในรูปของไตเติ้ลรายการตามเทคนิคการนําเสนอรายการแบบของโทรทัศน แตถึงอยางไรก็ยังถือวา
ฝายผลิตรายการโทรทัศนไดใหความสําคัญกับพิธีกรรมกอนการแสดงของลิเกและพยายามที่จะ
คงไวใหเหมาะสมกับเวลาที่มีอยางจํากัดไดเปนอยางดี 
 

ปญหาอุปสรรคตางๆ ขณะทําการผลิตรายการอันเกิดจากชองวางระหวางบุคคลสอง
กลุมนี้ซ่ึงไมเคยมีผูใดไดทําการศึกษาอยางจริงจัง ไดถูกหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นที่สถานีฯ ควรจะ
ไดมีการหันมาพิจารณาและใหความสําคัญมากขึ้น เพื่อประโยชนในการปรับประสานสื่อพื้นบาน
ลิเกใหสามารถทํางานรวมกับสื่อโทรทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะสงใหผูชมจะไดรับ
ความบันเทิงควบคูไปกับการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินแขนงนี้ใหยังคงอยูตอไป 

 
              5.1.3 วัตถุประสงคขอท่ี 3 ส่ือพื้นบานมีการปรับประสานอยางไรใหเขากับสื่อโทรทัศน 
 ผลการวิจัย จากการเก็บขอมูลในบทที่ 4 รวมกับวัตถุประสงคขอที่ 2 ทําใหเห็นถึงสาเหตุ
และความจําเปนในการสงเสริมให “ส่ือพื้นบาน” ซ่ึงถือวาเปนศิลปะประจําชาติที่แสดงออกถึงความ
เปนไทยใหยังสามารถดํารงคงอยูไดในสภาพสังคมปจจุบัน ทั้งนี้อาจมีชองทางในการสงเสริมอยู
หลายชองทางอันที่จะสามารถนํามาใชในการสงเสริมไดชองทางหนึ่งที่ผูวิจัยไดเสนอก็คือ ชองทาง
ในการใช “ส่ือมวลชน” ในที่นี้หมายถึง ส่ือโทรทัศน เขามาสงเสริมสื่อพื้นบาน อยางไรก็ดีจากการที่
ส่ือทั้งสองประเภทนี้ตางก็มีลักษณะของความเปนสื่อท่ีมีธรรมชาติบางประการที่แตกตางกัน ดังนั้น
จึงตองทําการศึกษาถึงแนวแนวคิดและแนวปฏิบัติที่จะสามารถนําส่ือสารมวลชนเขามาสงเสริมสื่อ
พื้นบานใหไดอยางสมบูรณ เหมาะสม รวมทั้งเปนการปรับประสานกันไดอยางผสมกสมกลืนโดย
ไมทําใหเสียลักษณะหรือเอกลักษณของสื่อแตละประเภทไป  ทั้งนี้ขอสําคัญขอหนึ่งก็คือ หากนําเอา
ส่ือสารมวลชนที่มีศักยภาพทางดานจํานวนของผูรับสารที่ไมจํากัดเขามาสงเสริมสื่อพ้ืนบานอยางมี
ความเหมาะสมแลว ก็จะทําใหสามารถกระจายกลุมผูรับสารและสรางความเขาใจในวงกวางไดมาก
ขึ้น สงผลถึงการหันมาใหความสนใจกับสื่อพื้นบานประเภทนี้ไดเปนอยางดี ซ่ึงในที่นี้จะหมายถึง 
ลิเก มากขึ้น ก็จะสามารถดํารงคงอยูไดเพราะมีความเขาใจที่กวางขวางขึ้น แตการที่จะนําส่ือพ้ืนบาน
ออกเผยแพรทางสื่อโทรทัศนใหไดผลเชนวัตถุประสงคดังกลาวไดนั้น เปนเรื ่องที่ตองศึกษา
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แนวทางที่เหมาะสมในการปรับประสานสื่อทั้งสองประเภทเนื่องจากมีปจจัยหลายประการที่ตอง
คํานึงถึง  
 
ขอจํากัดในการผลิตรายการโทรทัศนท่ีสงผลตอการปรับตัว 
 ขอจํากัดของโทรทัศน ไดแก 

1. การผลิตรายการโทรทัศนตองมีบท 
2. ผูแสดงตองเรียนรูและปรับตัวเกีย่วกับการจับภาพของกลอง 
3. ผูแสดงตองเรียนรูและปรับตัววาพื้นที่ในหองสงมีจํากัด 
4. ผูแสดงตองเรียนรูและปรับตัววาเวลาในการผลิตรายการโทรทัศนมีจํากัด 
5. ผูแสดงตองคํานึงถึงผูชมทางบานแงความเปนสื่อมวลชนที่เผยแพรสูสาธารณะ 

 ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนเปนขอจํากัดที่สําคัญในการแสดงลิเกทางโทรทัศนที่มีความตาง 
กันกับการแสดงลิเกสดบนเวที ซ่ึงสงผลตอการเรียนรูและการปรับตัว ดังนี้คือ 

1. การผลิตรายการโทรทัศนตองมีบท 
เหตุที่โทรทัศนตองใหความสําคัญกับการมีบทโทรทัศน เนื่องจากในการผลิตรายการ 

ตองมีบุคลากรจากหลายฝาย เทคนิคอุปกรณในการผลิตที่คอนขางซับซอนเพื่อใหผูกํากับรายการได
มองเห็นทิศทางและสั่งการกับเจาหนาที่ในสวนตางๆ ไดงายขึ้น ผูแสดงลิเกเริ่มเรียนรูตั้งแตมี
เจาหนาที่โทรทัศนบอกใหเขียนบทโทรทัศนมาใหวา เร่ืองราวและลําดับการดําเนินเรื่องเปนอยางไร 
เขียนไปตามความเขาใจที่เคยแสดงบนเวทีสดมาวาอยางไร แสดงเปนตัวอะไรบาง แตสวนใหญ
เจาหนาที่จะแจงใหผูกํากับการแสดงหรือ “คนใหเร่ือง” หรือผูแสดงที่ไดรับมอบหมายใหเปนผู
อธิบายแกผูแสดงรวมคณะทราบกอนวาใหเขียนเพียงโครงเรื่องคราวๆ วามีตัวละครใด ทําอะไร ที่
ฉากไหน ตั้งแตตนจนจบเรื่อง บางครั้งหัวหนาคณะอาจมีการสอบถามเจาหนาที่ในเรื่องที่ยังสงสัย 
ตามปกติหากเปนการเขียนบทครั้งแรกยอมมีปญหาและความไมแนใจพอสมควร แตเมื่อเขียนบทมา
ใหเจาหนาที่โทรทัศนแลวไดรับคําแนะนํา ก็นําไปปรับปรุงแตถาไมมีใครวาอะไรก็จะคิดวาสิ่งที่
เขียนมานั้นใชไดแลว คร้ังตอไปก็จะเขียนออกมาในลักษณะเดียวกันนั้นอีก ซ่ึงเปนการเรียนรูและ
ปรับตัวในลักษณะการสื่อสารระหวางผูแสดงกับเจาหนาที่โทรทัศนและเรียนรูในเชิงประจักษจาก
การไดลงมือเขียนบทดวยตนเอง ซ่ึงลิเกในรายการนี้จะมีแลวผูกํากับการแสดงหรือคนใหเรื่อง
เทานั้นที่จะมีโอกาสที่ไดเรียนรูและปรับตัวในประเด็นนี้ 

ความสําคัญในการมีบทโทรทัศนอีกแงหนึ่งคือส่ือสารกับผูเกี่ยวของทุกคนไดทราบ
ขอจํากัดดานเวลา ผูกํากับการแสดงจะแจงใหผูแสดงทราบตั้งแตกอนมาแสดงทางโทรทัศนวา เวลา
โทรทัศนมีจํากัดใหเอาบทรอง บทเจรจาไปทองจําโดยไมตองคิดเองขณะแสดง ทําใหรูโดยปริยาย
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วาตนเองแทบไมมีโอกาสในการดนและแสดงไปตามปกติที่เคยมา แตตองหันมาใหความสําคัญกับ
บทที่ไดรับมอบหมายมาแทนซึ่งเปนการเรียนรูและปรับตัวจากการสื่อสารระหวางผูแสดงดวยกัน
และบางครั้งเปนการสั่งสอนจากครูลิเกที่มักเปนพอแมหรือหรือหัวหนาคณะที่ผูแสดงสังกัดอยูเอง 
เมื่อถึงวันบันทึกเทปการแสดงจริง ผูกํากับรายการซึ่งเปนเจาหนาที่ที่ใกลชิดผูแสดงมากที่สุดจะคอย
ลําดับเหตุการณและสั่งการจากบทโทรทัศนที่อยูในมือตลอดโดยผานผูกํากับเวที ผูกํากับเวทีสง
สัญญาณเสียงกอนผลิตและสัญญาณมือขณะกําลังทําการแสดง เชน ยกมือแลวช้ีนิ้วขึ้นหมุนรอบ 
แสดงวาใหขมวดเรื่องราวเวลาในการแสดงเหลือนอยแลว โดยสวนใหญกอนที่จะมีการบันทึกเทป 
ผูกํากับรายการจะมีการซักซอมความเขาใจและผูกํากับเวทีจะอธิบายความหมายของสัญญาณมือให
ผูแสดงทราบกอน ทําใหผูแสดงลิเกเกิดการเรียนรูและปรับตัวในการแสดงจริงรวมกับการสื่อสาร
จากคําส่ังของเจาหนาที่โทรทัศนที่คอยแนะนําและแจงใหทราบอยูตลอดเวลาวา เวลาทางโทรทัศนมี
ความสําคัญมาก 

ทางฝายผูผลิตรายการโทรทัศน โดยเฉพาะผูกํากับรายการไดเรียนรูจากการสั่งสม
ประสบการณในการชมลิเกในวัยเด็ก และการไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูกับผูกํากับการแสดงของ
รายการ รวมทั้งปฏิบัติหนาที่มานานทําใหมีการปรับตัวและเขาใจถึงธรรมชาติของลิเกในการรอง
และการดนวาตองอาศัยเวลาและการแกปญหาเฉพาะหนา มีปฏิภาณไหวพริบพอสมควร จึงพยายาม
เปดโอกาสใหผูแสดงไดแสดงความสามารถสวนนี้ออกมาไดโดยยังคงอยูในกรอบของเวลาที่จํากัด
ใหผูแสดงยังคงดนได รองไดเพียงแตลดระดับความยาวใหนอยลง เอาใหกระชับและไดใจความ
เพื่อใหเหมาะสมกับเวลาและความสมจริงของเรื่องราวเทานั้น 

2. ผูแสดงตองผูแสดงตองเรียนรูและปรับตัวเก่ียวกับการจับภาพของกลอง 
เจาหนาที่ผูผลิตรายการโทรทัศนจะเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในเรื่องขอจํากัดในการ

จับภาพและการเคลื่อนไหวของกลองเปนอยางดี กอนการแสดงจึงตองมีการสื่อสารและถายทอด
ความรูเรื่องนี้ใหแกผูแสดงลิเกทุกคนทราบกอน เพื่อใหผูแสดงมีความเขาใจในประสิทธิภาพและ
การทํางานของอุปกรณตางๆ ในหองสง เพราะจะทําใหผูแสดงไดรับรู เกิดความเขาใจและ
ปรับเปลี่ยนดวยตัวเองวา ในการแสดงจะตองจํากัดตนเองอยางไรเพื่อใหสอดคลองกับการจับภาพ
และการเคลื่อนไหวของกลองโดยการควบคุมของเจาหนาที่โทรทัศน เขาใจวาภาพที่ผูกํากับรายการ
ตองการสื่อสารกับผูชมวา ควรมีลักษณะอยางไร 

ผูแสดงลิเกทุกคนยอมไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองโดยทางออมจากการชมรายการ
ตางๆ ทางโทรทัศนมากอนโดยเฉพาะละคร และพอมาแสดงทางโทรทัศนจิตสํานึกและการที่ไดชม
ละครเมื่อไดออกอากาศไปแลวที่บานทําใหรูวา การจับภาพทางโทรทัศนมีหลายขนาด หลายมุม ใน
บาบาทการแสดงที่ตองการสื่อสารใหผูชมมีอารมณรวม ชน เวลาโกรธ การแสดงลิเกบนเวทีเคย
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แสดงทาทางกระทืบเทา รํากรีดกรายและชี้หนาดาคูอริ แตพอมาแสดงทางโทรทัศนเหตุการณ
เดียวกันกลับจับภาพไปที่ใบหนาใหเห็นดวงตาและคิ้วที่ขมวดเพื่อแสดงออกถึงอารมณโกรธแบบ
สุดขีดเพื่อใหรูสึกสมจริงตามบทบาทแทน ทําใหมีการปรับตัววาสิ่งที่ตนไดแสดงในบทบาทนั้นๆ 
ชางภาพมักจับภาพออกมาในลักษณะอยางไร เนนตรงไหน กิริยาบทที่แสดงอารมณรวมกับบทรอง
และเจรจา จึงไมใชส่ิงสําคัญที่โทรทัศนตองการสื่อสารออกไป เมื่อแสดงครั้งตอไปจะไดลดทาทาง
ตรงนั้นใหนอยลง โดยหันมาใหความสําคัญกับการแสดงออกทางสีหนา แววตาใหมากขึ้น เพราะ
เร่ิมรูและปรับตัววา ส่ือโทรทัศนตองใกลชิดกับผูชม 

 
 3. ผูแสดงตองเรียนรูและปรับตัววาพืน้ท่ีในหองสงมีจํากัด 

พื้นที่ในการแสดงทางโทรทัศน ก็เปนขอจํากัดอีกดานหนึ่งที่เกี่ยวของกับการจับภาพ 
เชน เมื่อมีฉากสูรบจากเจาของสองเมืองที่ตางก็มาจากแดนไกล กวาที่จะมาปะทะคารมและรําดาบ
ออกมาฟาดฟนกันตองใชเวลาคอนขางมากและกินพื้นที่กวาง ซ่ึงบางทีอาจจะมากกวากรอบของ
ฉากและเฟรมของกลองที่จะจับภาพไดหมด ทําใหเจาหนาที่โทรทัศนตองคอยบอกวาใหผูแสดง
พยายามเดินหรือบีบเขามหากหลุดออกนอกกรอบมากผูกํากับเวทีจะคอยบอกผูแสดงวาตองหยุด
บันทึกเพราะผูแสดงมีปญหาเรื่องการใชพื้นที่กวางไป ตองแคบเขามาเทานั้นเทานี้ ก็จะทําใหผูแสดง
เกิดการเรียนรูและปรับตัวไดวาหองสงโทรทัศนมีพื้นที่แคบ ตองระมัดระวังในการแสดงกิริยา
ทาทางและการเดินเขาออกไมใหกวางเกินไป โดยฟงจากคําส่ังและการแนะนําของเจาหนาที่ทั้งกอน
และขณะทําการแสดง รวมทั้งการประสบการณที่ส่ังสมจากการไดแสดงจริงที่อาจมีความผิดพลาด
ขึ้น แลวไดรับแนะนําจากเจาหนาที่ จึงจําไวและหากแสดงครั้งตอไปจะไดเปนบทเรียนที่นํามา
ปรับเปลี่ยนใหมเพื่อไมใหทําผิดพลาดขึ้นอีก 

 
 4. ผูแสดงตองเรียนรูและปรับตัววาเวลาในการผลิตรายการโทรทัศนมีจํากัด  

วัฒนธรรมแบบจับเวลา (Clock Culture) ขอนี้มีสวนที่ตองใหความสําคัญแตกตางกัน
ระหวางผูผลิตและผูเผยแพร เพราะวัฒนธรรมแบบจับเวลานี้ถือเปนวัฒนธรรมของฝงสื่อมวลชน 
เนื่องจากสื่อมวลชนนั้นมีการสงสารผานทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่นับเปนทรัพยากรสาธารณะ 
ประกอบกับการถือวาสื่อมวลชนนั้นถือเปนสื่อสาธารณะที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใหประชาชนทุกคนมี
สิทธิที่จะไดใชอยางเทาเทียมกัน การแบงเฉลี่ยการใชทั้งเวลาและพื้นที่ใหเหมาะสมจึงเปนเรื่องที่
ส่ือมวลชนตองคํานึงถึงและเปนวัฒนธรรมของสื่อประเภทนี้ ดังนั้นหากผูผลิตนําเอาสื่อพื้นบานซึ่ง
เปนสื่อที่ไมเคยตองถูกจํากัดเวลาและพื้นที่ทางการแสดงมานําเสนอผานสื่อโทรทัศน ก็จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนความสั้น ยาว ใหมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมแบบจับเวลาดังกลาว และสิ่งที่ตอง
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คํานึงถึงในการจัดทําบท (Script) การแสดง ตองพิจารณาถึงความสั้นยาวของบทการแสดง อัน
เปนไปตามหลักของวัฒนธรรมแบบจับเวลา โดยตองใหกระชับ เขาใจงาย ไมยืดเยื้อเหมาะกับ
ชวงเวลาในการแสดง 

ขอจํากัดดานเวลานับวามีความสําคัญและเปนปจจัยหลักที่สงผลตอการแสดงลิเกอยาง
มาก ผูแสดงสวนใหญหากเปนพอแม เพื่อนฝูงที่สนิทสนมกันมากหรืออยูในคณะเดียวกันมักจะมี
การสื่อสารกันอยูแลววาโทรทัศนมีขอจํากัดเรื่องเวลามาก ซ่ึงเปนการเรียนรูจากประสบการณนํามา
ปรับตัวซ่ึงกันและกัน หลายคนเคยมีโอกาสมานั่งชมการแสดงทางโทรทัศน เห็นวามีขอบกพรอง 
ปญหาอุปสรรคและขอผิดพลาดอะไรบางขณะบันทึกเทปแลวนํามาปรับใชกับตนเอง ซ่ึงเปนการ
เรียนรูในลักษณะครูพักลักจํา 

เมื่อไดเขามาทําการแสดงจริง ฉากที่เคยเตรียมไว บทรอง บทเจรจาที่กําลังแสดงอยูไม
พอดีกับเวลาที่โทรทัศนกําหนดใหเปนตอนๆ ละ 25 นาที ผูกํากับเวทีเขามาขอใหลดบทรอง บท
เจรจาใหส้ันลงเพราะเวลาไมพอ บางครั้งแจงวาเวลาเหลือเยอะขอใหเพิ่มฉาก เลนยืดหนอย  ก็ทําให
ผูแสดงเกิดการเรียนรูและปรับตัวไดจากการแสดงจริงและจากการสื่อสารกับเจาหนาที่โทรทัศนวา
เวลาในการแสดงโทรทัศนเปนเรื่องสําคัญ บางครั้งผูกํากับการแสดงมักแกไขดวยการแตงบทรอง
และเจรจาใหผูแสดงกอนเพื่อจะไดควบคุมเวลาได ในขณะที่เจาหนาที่โทรทัศนเองก็เกิดการเรียนรู
และเขาใจถึงการปรับตัวของผูแสดงเมื่อลงมือผลิตรายการวา ผูแสดงลิเกมีความสามารถในเรื่องการ
แกปญหาเฉพาะหนา และโดยเฉพาะตัวโจกมักจะแสดงไดนอกเรื่อง ทําใหสามารถยืดเรื่องราว
ออกไปตามที่ฝายโทรทัศนตองการได แตถาเวลาเหลือนอยผูแสดงก็ยังสามารถสรุปเรื่องราวเฉพาะ
ใจความสําคัญไดเชนเดียวกัน จึงทําใหฝายผลิตรายการโทรทัศนไมไดวางเงื่อนไขใหฝายผูแสดงลิเก
เขียนบทที่ละเอียดมาก เพียงแคบอกโครงเรื่อง ลําดับเหตุการณ ฉากและตัวละครเพื่อจะไดเลือกจับ
ภาพไดทันและเหมาะสมเทานั้น เพราะในขณะที่ทําการแสดงจริงเชื่อวาผูแสดงลิเกจะสามารถ
ยืดหยุนเวลาได 

 
 5. ผูแสดงตองคํานึงถงึผูชมทางบานในแงความเปนสื่อมวลชนท่ีเผยแพรสูสาธารณะ 

ผูแสดงไดเขาใจจากจิตสํานึกและการสื่อสารกับผูชมทางบาน เมื่อรายการแพรภาพ
ออกไปแลว มีผลพลอยไดคือมีผูวาจางไปแสดงยังที่ตางๆ และมีผูชมรูจักมากขึ้น ไปแสดงที่ไหนก็มี
คนเขามาทักทาย ผูแสดงจึงเกิดความเขาใจและปรับเปลี่ยนไดวา โทรทัศนสามารถเผยแพรไปสูผูชม
ในวงกวางและเปนชองทางในการประชาสัมพันธตนเองได 

สําหรับการแสดงที่ตองระมัดระวังคือเร่ืองกิริยามารยาท ไมพูดจาหยาบโลน ใชคําพูด
สองแงสองงาม เจาหนาที่โทรทัศนแจงใหทราบ เมื่อผูแสดงยังเผลอพูดหรือแสดงกิริยาที่ไม
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เหมาะสม จนตองมีการเทคกันใหมทําใหเสียเวลามาก ผูแสดงเองก็รูสึกอึดอัดที่ไมสามารถแสดงได
เต็มที่ แตก็ไดมีการปรับตัวและเขาใจวาสื่อโทรทัศนมีขอจํากัดในฐานะที่เปนสื่อมวลชน จึงตอง
พิถีพิถันเรื่องนี้ใหมาก 

ดังที่ไดกลาวมาแลววา ส่ือทั้งสองประเภทนี้มีธรรมชาติของความเปนสื่อที่มีทั้งความ
แตกตางกันและความเหมือนกันในบางขอ จึงตองทําการศึกษาวาในลักษณะเฉพาะของสื่อทั้งสอง
ประเภทนี้มีลักษณะใดบางที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้เพื่อจะไดหาแนวทางการปรับ
ประสานสื่อทั้งสองประเภทไดอยางเหมาะสม 

เนื่องจากสื่อมวลชนเปนชองทางการเผยแพรขอมูล ขาวสารที่นับวาจะสัมฤทธิ์ผลยิ่งหาก
นับในแงของปริมาณผูรับสาร เพราะไมมีการจํากัดกลุมผูรับสารที่ชัดเจน แตเนนในเรื่องของ
ปริมาณผูรับสารวาจะมีจํานวนมาก/นอยเพียงใดและยิ่งหากมองถึงเรื่องความเขมขนของสารที่สงไป
ยังผูรับก็ถือวาจะไดรับเพียงผิวเผินเทานั้น และไมสามารถที่จะรับสารในแงของความลึกซึ้งได หาก
สารนั้นมีรายละเอียดและตองใชเวลาในการพิจารณาเนื้อหา ทั้งนี้เนื่องจากสื่อสารมวลชนก็จะมี
ธรรมชาติเปนของตนเอง (Media Culture) ไมวาจะเปนเรื่องของ “เวลา” ในการสงสารที่จะไม
สามารถใชเวลานานได เนื่องจากมิไดมีกลุมผูรับสารเพียงกลุมเดียวที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
และเพราะสาเหตุจากการที่กลุมผูรับสารไมไดจํากัดนี้เอง จึงตองแบงเฉลี่ยเนื้อหาของสารที่จะ
นําเสนอใหตรงตามความตองการของผูรับสารที่เปน “มวลชน” ใหไดเพราะในอีกแงหนึ่งนั้น 
“ส่ือมวลชน” ถูกมองและถูกสรางใหเปน “ส่ือสาธารณะ” ดังนั้นหากจะถูกนําไปใชเพียงเพื่อสนอง
ความตองการของคนกลุมใดกลุมหนึ่งจึงถือเปนเรื่องที่ไมสามารถเปนไปได 

ดังลักษณะเฉพาะของสื่อมวลชนที่ไรท (2534) ไดระบุลักษณะไวดังนี ้
1. เปนการสื่อสารที่มุงไปที่ผูรับจํานวนคอนขางมาก ไมรูจกัมักคุนกนัและมีความแตกตางกัน

ในหมูผูรับ 
2. มีการถายทอดสารอยางเปดเผย สวนใหญจะกําหนดเวลาใหถึงกลุมผูรับสารพรอมๆ กัน ผู

สงสารมักจะสื่อสารภายในองคกรที่ซับซอนซ่ึงการใชจายสูง 
สําหรับส่ือโทรทัศน ซ่ึงเปนสื่อมวลชนประเภทที่ผูวิจัยใหความสนใจในการนํามาใช

สงเสริมส่ือพื้นบานนั้นถือไดวาเปนสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัว ดังที่กาญจนา 
แกวเทพ (2540) กลาวไวใน “ส่ือกระจายภาพและเสียง (Broadcasting)” วา 

“ส่ือกระจายเสียงเปนสื่อที่มีอายุยังไมถึง 100 ป (วิทยุ 70  ป โทรทัศน 4 ป) และแมวาสื่อ
ทั้งสองชนิดนี้จะใหมมากในแงตัวส่ือ หากทวา R.Williams นักทฤษฎีดานวัฒนธรรมศึกษากลับเห็น
วา ในแงเนื้อหาสาระแลว ส่ือวิทยุและโทรทัศนเกือบไมไดสรางเนื้อหาอะไรใหมๆ เลย นอกจาก
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หยิบยืมของเกาเกือบทั้งหมดจากสื่อที่เคยมีอยูมาตกแตงเสียใหมใหเขากับ “วัฒนธรรมของวิทยุและ
โทรทัศน” 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา “ส่ือโทรทัศน” เปนส่ือที่เกิดขึ้นเพื่อสนองความตองการของ
การสงสารที่ตองการประสิทธิผลในแงของปริมาณผูรับสารรวมทั้งความรวดเร็วในการสรางการ
รับรูของมวลชน โดยก็จะมีขอจํากัดอยูในตัว อาทิ เนื้อหาของสารที่สงนั้นจะตองกระชับ รวดเร็ว 
งายตอความเขาใจ รวมทั้งมีคาใชจายสูง ฯลฯ ซ่ึงลวนแลวแตเปนปจจัยที่ผูสงสารจะตองคํานึงถึง 
ดังนั้นในการสงสารผานทางสื่อสารมวลชนในแตละครั้ง ผูสงสารจะตองจัดวางรูปแบบและเนื้อหา
ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะดังที่กลาวมาของสื่อโทรทัศน 

สําหรับสื่อพื้นบาน ซ่ึงในที่นี้ หมายถึง ลิเกนั้น ดังที่ไดกลาวมาแลววา ถือเปน “ส่ือ” 
ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวเชนกัน ไมวาจะเปนที่มาของสื่อแตละประเภท ความหลากหลาย 
รวมท้ังถือเปนเอกลักษณและศิลปะประจําชาติของแตละชาติอีกดวย ดังนั้นการที่จะสามารถจัด
ความสัมพันธระหวาง “ส่ือพื้นบาน”และ “ส่ือมวลชน” ไดอยางเหมาะสมจึงจําเปนตองเขาใจและ
มองเห็นขอเดนของสื่อทั้งสองประเภทกอน 

 
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปขอเดนของ ส่ือพื้นบานและสื่อโทรทัศน ไวตามรายละเอียดใน

ตารางที่ 5.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1  แสดงขอเดนของสื่อพื้นบานและสื่อมวลชน 
ขอเดนของสื่อพื้นบาน ขอเดนของสื่อโทรทัศน 

1. มีลักษณะเปนวิก ผูชมสามารถใกลชิดกับผู
แสดงได เร่ืองที่ทําการแสดงจะแสดงใหจบใน
แตละคืน 

1. รายการลิเกรวมดาวดารา ออกอากาศวนัพุธ 

2. ในการแสดงแตละครั้งผูแสดงสามารถแสดง
ไดอยางเต็มที ่ ตัวโจกสามารถที่จะแยกลอกับ
ผูชมได หรือแมยกสามารถที่จะใหพวกมาลัยกับ
ผูแสดงที่ตนชืน่ชอบได (ผูแสดงมีปฏิสัมพันธ
กับผูชม) 

2. ผูชมสามารถที่จะเขาถึงอารมณของผูแสดงโย
ผานทางสีหนาของผูแสดงไดอยางชัดเจน มี
เทคนิค แสง สี เขามาชวยในการแสดง มีฉาก
หลายฉาก 

3. ในการแสดงแตละครั้งโตโผหรือหัวหนาคณะ
สามารถนําเอาเรื่องราวที่เปนเอกลักษณของ
ทองถ่ินนั้นๆ มาดัดแปลงและแสดงได 

3. ไมตองเดนิทางไปชมการแสดง เพราะมีทั้ง
รายการโทรทัศนและ วีซีด ี

4. สามารถใชภาษาแบบสองแงสองงาม ลามก
ได 

4. ภาษาที่ออกอากาศจะตองเปนภาษาของลิเก 
ไมใชภาษาสองแงสองงาม 

  
จะพบวา ระหวางสื่อพื้นบานกับสื่อโทรทัศนนั้น มีความสัมพันธกันในฐานะ “ส่ือ” ที่ใช

ในการสงความหมายไปยังผูรับดวยลักษณะเฉพาะตัว ที่มีทั้งขอเดนของแตละละสื่อ ดังรายละเอียด
ที่กลาวมาแลวเบื้องตน แมจะมีความแตกตางกันเปนสวนใหญ แตในการที่จะนําเอาสื่อสารมวลชน
เขามาปรับประสานกับสื่อพื้นบานนั้น จึงควรตองมีการรูจักและทําความเขาใจซึ่งกันและกัน โดย
กาญจนา แกวเทพ (2541) ไดกลาวถึงประเด็นนี้วา 

“…ส่ือแตละประเภทนั้นมิใชมาแบบตัวเปลาเลาเปลือย หากทวาแตละสื่อตางก็มี S-M-
C-R ที่เปนแบบฉบับติดตัวมาอยูแลว ตางมีวิธีในการผลิต การถายทอดเผยแพรและการรับสารที่เปน
เอกลักษณเฉพาะตัว ที่เรียกวา ส่ือแตละประเภทตางมี “วัฒนธรรม”  ของตนเอง ดังเชน ตัวอยางที่จะ
แสดงใหเห็นคราวๆคือ 

 
 1. ความแตกตางในแงลักษณะการผลิต 
  1.1 ความแตกตางในเชิงปริมาณการผลิต ที่ส่ือมวลชนจะเปนลักษณะการผลิตใน
ยุคอุตสาหกรรม ที่เรียกวา “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” (Culture Industry) คือมีการผลิตอยางเปนลํ่า
เปนสันและมีลักษณะเปนธุรกิจ สวนการผลิตในเชิงปริมาณของสื่อพื้นบานนั้น แตกตางออกไป
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อยางสิ้นเชิงคือ ศิลปนพื้นบานมักทํางานแบบรานโชหวยคือ ทําคนเดียวทุกขั้นตอน ขนาดการผลิตก็
เล็ก ผลผลิตที่ออกมาจึงนอย นานๆ จึงจะผลิตไดสักชิ้นหนึ่ง 
  1.2 ความแตกตางในเชิงคุณภาพการผลิต  โดย  เปาหมายของการผลิตงาน
ส่ือมวลชนนั้น ตองชําเลืองมองผูรับสาร/ เอาใจตลาดเปนหลัก แตส่ือพื้นบานนั้น ผลิตโดยถือเอา
ความตองการของศิลปนผูผลิตเปนหลัก นอกจากนั้นวิธีการผลิตของสื่อสารมวลชนก็มักจะมีระบบ
และอุปกรณเทคโนโลยีเปนเครื่องประกอบ แตส่ือพื้นบานจะอาศัยสมองและความคิดริเริ่ม
สรางสรรคของศิลปนเปนหลัก สําหรับมิติของการละเทศะก็มีความแตกตางกัน โดยสื่อมวลชนเมื่อ
สรางงานก็มักจะคาดหวังที่จะเผยแพรในมิติของเทศะ (Space) ใหกวางขวางอยางที่สุด สวนสื่อ
พื้นบานนั้นมักจะมุงมอง “ความเปนอมตะ” (time) อันหมายความถึงความกวางขวางดานกาลเวลา
เปนหลัก 
 2. บทบาทหนาท่ีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเนื่องจากสื่อพื้นบานนั้น มีธรรมชาติที่เล็กกวา อยูใกล
ประชิดตัวผูรับสารมากกวา จึงมีบทบาทมากกวาส่ือสารมวลชน ดังนี้  
  2.1 ใหความบนัเทิง 
  2.2 การแจงขาวสาร 
  2.3 ใหการศกึษา 
 3. การสํารวจขอเดนและขอจํากัดของสื่อท้ังสองประเภท เพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น
และสามารถรักษาขอเดนเอาไว  สลายหรือลดทอนขอจํากัด ไดอยางเกิดประสิทธิภาพ 
 
           5.1.3.1 การปรับประสานสื่อพื้นบานกับสื่อมวลชน 

จากที่กลาวถึงแนวทางความสัมพันธของสื่อท้ังสองประเภทมาขางตน ผูวิจัยจึงไดสนใจ
ศึกษาแนวทางเพื่อปรับประสานสื่อทั้งสองประเภทคือ  ส่ือพื้นบานและสื่อมวลชนใหมี
ความสัมพันธที่ เหมาะสมกันโดยมุงไปที่ความสัมพันธในเชิงบวกและอาศัยแนวทางการจัด
ความสัมพันธแบบ “แตกตางแตไมขัดแยง” มาเปนแนวในการปฏิบัติ เนื่องจากผูวิจัยไดเสนอวา 
ส่ือมวลชนนาจะสามารถเปนตัวสงเสริมเกื้อหนุนสื่อพื้นบานใหเขาถึงกลุมผูรับไดมากขึ้นหรือมี
ความเปนสื่อรุกได ซ่ึงวิธีการดําเนินการก็อาจจะเปนการนําสื่อพื้นบานมาเผยแพรผานทางสื่อ
โทรทัศน ที่ถือวาเปนสื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสื่อหนึ่ง อันจะสามารถสงเสริมสื่อ
พื้นบานไดในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1. ส่ือมวลชนจะสามารถทําใหส่ือพื้นบานกลายเปนสื่อรุกที่ เขาถึงผู รับสารได 
เนื่องจากดังที่ไดกลาวมาแลววา ส่ือพื้นบานนั้นมีลักษณะเปน “ส่ือรับ” ที่ผูรับสารจะตองเดินทางเขา
มาหา เขามาชมจึงจะไดรับสารจึงคอนขางที่จะเสียเปรียบ “ส่ือรุก” เชนสื่อมวลชนที่สามารถเดิน
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ทางเขาไปหาผูรับได ดังนั้นหากนําเอาสื่อมวลชนมาเปนเสมือนหนึ่ง “ชองทาง” ใหส่ือพื้นบาน
สามารถ “รุก” เขาถึงผูรับสารไดก็จะทําใหไดกลุมผูรับสารขยายวงกวางขึ้น เนื่องจากมีโอกาสไดรับ
ชมมากขึ้น เพราะศักยภาพของสื่อมวลชนนั่นเอง 

2. ส่ือมวลชนสามารถเปนชองทางในการประชาสัมพันธใหประชาชนรูจักและเขาใจ
ส่ือพื้นบานไดมากยิ่งขึ้น ซ่ึงถือเปนเรื่องสืบเนื่องจากขอ 1 ที่กลาวมา เพราะการไดรับชมมากขึ้นก็
เทากับเปนการสรางการรับรูและประชาสัมพันธตัวของ “ลิเก” ใหไดเปนที่รูจักและพบเห็นมากขึ้น
นั่นเอง และเมื่อประชาชนไดมีโอกาสรับรูมากขึ้นในระดับที่ตอเนื่อง จากนั้นตัวผูสงสารก็จะตองใช
กลยุทธในการสรางสาร (ลิเก) ใหเปนไปในแนวทางที่ เหมาะสมกับชองทางและผูรับสารที่
เปลี่ยนไปดวย 

จากที่ไดกลาวถึงธรรมชาติของสื่อทั้งสองประเภทนี้วามีความแตกตางกันในบางสวน 
ดังนั้นหากจะตองมีการจัดความสัมพันธกัน แนวทางที่จะเหมาะสมในการปรับใหลิเกมีความเปน 
“ส่ือรุก” แทนที่จะเปน “ส่ือรับ” ดวยการใชชองทางสื่อสารมวลชนนั้นควรจะเปนเชนไร เพราะ
รูปแบบการจัดการแสดงที่เหมาะสมถือเปนเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญในการสรางความเขาใจใหเกิด
แกผูรับสาร ในที่นี้หมายถึงผูชม เนื่องจากลักษณะของการแสดงลิเกซึ่งถือเปน “ส่ือรับ” หาก
ประชาชนมาชมการแสดงสดก็จะไดรับ “รส” คือไดรับความสุนทรี ความบันเทิงจากการแสดงดวย
ลักษณะการจัดการแสดง ไมวาจะเปนเรื่องของ ฉาก การแตงกายของผูแสดง การใหแสง ดนตรี 
เพลงรอง นอกจากนี้ยังอาจไดรับ “ความ”คือ ความหมายที่การแสดงลิเกสื่อใหแกผูรับไดอยาง
งายดาย เนื่องดวยบริบทที่ลอมรอบการแสดงในแตละครั้งอยู และจากที่กลาวแลววาหากผูชม
เดินทางมาชมก็จะไดรับทั้ง “รส” และ “ความ” อยางคอนขางชัดเจน แตหากมีการนําการแสดงลิเก
มาผานทางสื่อโทรทัศนซ่ึงถือเปน “ส่ือรุก” และมีลักษณะที่แตกตางจาก “ส่ือรับ” เชนสื่อพ้ืนบานใน
หลายประการ รูปแบบการจัดการแสดงควรจะเปนในลักษณะใดที่มีความเหมาะสมกับผูชม 

สวนผูผลิตรายการไดสรางสรรคกลยุทธใหมีความเหมาะสมกับการเผยแพรการแสดง
นาฏศิลป โดยที่ทั้งผูผลิตรายการและผูแสดงลิเกอยูในฐานะเดียวกันคือ ผูสงสาร (sender) เพียงแต
อาจมีความแตกตางกันบางในขั้นตอนการผลิตของแตละฝาย ไดจัดทําเนื้อหาขึ้นมาดําเนินการปรับ
เพื่อใหมีความเหมาะสมกับชองทางการสื่อสารแบบมวลชน คือ ส่ือโทรทัศน โดยสามารถอธิบาย
รายละเอียดเพื่อใหไดอยางชัดเจนถึงกลยุทธอันเปนไปตามแนวคิดในแตละขอดังนี้ 

1. วัฒนธรรมแบบจับเวลา (Clock Culture) ขอนี้มีสวนที่ตองใหความสําคัญแตกตางกัน
ระหวางผูผลิตและผู เผยแพร  เพราะวัฒนธรรมแบบจับเวลานี้ ถือเปนวัฒนธรรมของฝ ง
ส่ือสารมวลชน เนื่องจากสื่อมวลชนนั้นมีการสงสารผานทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่นับเปนทรัพยากร
สาธารณะ ประกอบกับการถือวาสื่อมวลชนนั้นถือเปนสื่อสาธารณะที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใหประชาชน
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ทุกคนมีสิทธิที่จะไดใชอยางเทาเทียมกัน การแบงเฉลี่ยการใชทั้งเวลาและพื้นที่ใหเหมาะสมจึงเปน
เรื่องที่ส่ือมวลชนตองคํานึงถึงและเปนวัฒนธรรมของสื่อประเภทนี้ ดังนั้นหากผูผลิตนําเอาสื่อ
พื้นบานซึ่งเปนส่ือที่ไมเคยตองถูกจํากัดเวลาและพื้นที่ทางการแสดงมานําเสนอผานสื่อโทรทัศน ก็
จะตองมีการปรับเปล่ียนความสั้น ยาว ใหมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมแบบจับเวลา ดังกลาวและ
ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการจัดทําบท (Script) การแสดง ตองพิจารณาถึงความสั้นยาวของบทการแสดง 
อันเปนไปตามหลักของวัฒนธรรมแบบจับเวลา โดยตองใหกระชับ เขาใจงาย ไมยืดเยื้อเหมาะกับ
ชวงเวลาในการแสดง 

2. รสนิยมของผูรับสาร (Taste) เปนเรื่องที่ผูผลิตตองใหความสําคัญ เพราะการที่จะสง
สารที่ “โดนใจ” หรือ “ถูกใจ” คนดูหรือผูรับสารไดนั้น ยอมตองเขาใหถึงรสนิยมของคนดูหรือ
กลุมเปาหมายใหได การมีตัวตลกเขามาอยูในเวลาที่ชมการแสดงที่เปนเครื่องมือผอนคลายก็ควรจะ
ไดรับความบันเทิงอารมณ เชน อารมณขันเพื่อสรางความสบายใจทดแทนกับภาวะความเครียดที่
ประสบอยู 

วิธีหนึ่งที่เปนการใชกลยุทธในการแสดงลิเกเพื่อใหตรงตามรสนิยมของผูชมอันจะ
กอใหเกิดความสนใจในการลิเกมากขึ้นก็คือ การใชหลักบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคม (Celebrity)เขา
มาชวยการจัดตัวผูแสดง หากผูชมเห็นวา ดารา หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคม มาแสดงลิเกก็จะเปน
การกอใหเกิดความสนใจไดอีกทางหนึ่ง ซ่ึงนับเปนกลยุทธที่ทั้งผูผลิตรายการมีการนํามาใช 

จะเห็นไดวา รูปแบบของรายการก็เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญและมีกลยุทธในการ
จัดทํา และวิธีหนึ่งที่ผูใหขอมูลมาใชประกอบการพิจารณาในการเลือกจัดทํารูปแบบการแสดงก็คือ 
ดูความตองการจากผูรับสารวา ตองการชมรายการรูปแบบใดและกลุมผูชมเหลานี้มีวิถีชีวิตความ
เปนอยูอยางไร มีความสนใจในเรื่องใดเปนพิเศษ อยางไรก็ตามผูผลิตรายการจะตองยึดหลักที่มี
ความเหมาะสมและสมดุลระหวางความตองการของผูชมและความดํารงคงอยูไดอยางถูกตอง
ของศิลปวัฒนธรรมประจําชาติดวย ซ่ึงถือเปนเรื่องที่ตองมีการจัดความสัมพันธใหเหมาะสม 

อีกประเด็นหนึ่งที่ทางเจาของรายการกลาวถึงวา เปนปจจัยหนึ่งที่สามารถกําหนด
รูปแบบการแสดงไดก็คือ ผูใหการสนับสนุนหรือ สปอนเซอร โดยรายการลิเกรวมดาวดารานี้เปน
รายการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม แตดวยปจจัยทางธุรกิจที่สถานีโทรทัศนแตละแหงจะตองมีการจาย
ผลประโยชนตอบแทนใหแกภาครัฐในอัตราสูงมาก ดังนั้นเรื่องของรายไดจากคาเชาเวลาและการ
สนับสนุนรายการ (Sponsor) เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงมากกวาการใหผลประโยชนทางดานการบริการ
สาธารณะ (Public Service) ที่แมวาแตละชองจะมีนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยูก็
ตามแตก็เปนเพียงแนวกวางๆ เทานั้นไมมีหลักฐานปฏิบัติที่ชัดเจนและการดําเนินงานที่จริงจัง 
ถึงแมวาจะมีการนําเสนอแตรูปแบบของรายการ (Presentation Form หรือ Format) ก็จะลาสมัยจน
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ทําใหขาดความนาสนใจ ทําใหการปฏิบัติหนาที่ประการหนึ่งของสื่อมวลชนคือ การสืบทอดทาง
วัฒนธรรมของชาติขาดหายหรือนอยกวาที่ควร ผูวิจัยจึงขอเสนอหลักการความหลากหลายในการ
บริการสาธารณะในทุกมิติของสังคมและบริการแกคนทุกคน ซึ่งเปนเรื ่องที ่สถานีโทรทัศน
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 พึงปฏิบัติ 

ดังขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณจะเห็นไดวา จากการที่ผูผลิตรายการทางโทรทัศน
ตองคํานึงถึงปจจัยที่กลาวมาทําใหเกิดการสรางสรรครูปแบบรายการใหมๆ และคอนขางเปลี่ยนแปลง
ประเพณีการแสดงลิเกตามปกติมาใกลเคียงกับรูปแบบของรายการโทรทัศนในปจจุบันมากขึ้น
เร่ือยๆ  

อยางไรก็ตามผูวิจัยมีความเห็นเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับปจจัยที่กลาวมาวา แมเร่ือง
ของผูใหการสนับสนุนจะเปนเรื่องหนึ่งที่สําคัญในการจัดแสดงลิเกทางโทรทัศน แตทั้งนี้ก็ไมได
หมายความวา จะตองจัดรูปแบบตามความตองการของผูใหการสนับสนุนเสมอไป หากจะถือวาเปน
หนาที่ของผูผลิตรายการที่จะตองจัดความสัมพันธและดูความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงที่จะ
เผยแพรออกไปดวย โดยควรมองไปที่ผลของการดํารงคุณคาของการลิเกมากกวาที่จะมองเรื่องของ
ผลประโยชนทางธุรกิจเทานั้น  
 
           5.1.3.2 ปจจัยท่ีสนับสนุนการสงเสรมิลิเกผานสื่อโทรทัศน 

ในปจจุบันสื่อมวลชนที่เปนชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูสาธารณชนนั้นคือ ส่ือ
โทรทัศน ที่ถือไดวามีความเหมาะสมมากที่สุด โดยในปจจุบันลักษณะของสถานีโทรทัศนที่มีการ
ดําเนินการอยูในประเทศไทย ประกอบไปดวย สถานีโทรทัศนที่ดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ, 
สถานีโทรทัศนที่ดําเนินการโดยเอกชนและโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก (เคเบิลทีวี) การดําเนนิการ
โดยภาคเอกชนนั้น ตองคํานึงถึงเรื่องของผลประโยชนทางธุรกิจเปนหลักเนื่องจากมีปจจัยในเรื่อง
ของการจายผลตอบแทนใหแกภาครัฐเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นสื่อโทรทัศนที่เหมาะสมจะนํามาใชเปน
ชองทางในการสนับสนุนการเผยแพรก็คือ ส่ือโทรทัศนที่ดําเนินการโดยภาครัฐ เนื่องจากไม
จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยทางดานผลกําไรเปนเรื่องหลัก ดังนั้นจึงสมควรที่จะเปนชองทางที่
เหมาะสมที่สุดในการนํามาใช 

แตในทางปฏิบัติและในความเปนจริงในปจจุบัน จากผลการศึกษาดังที่ผูใหขอมูลคือ 
นโยบายของภาครัฐที่มีหนาที่กํากับดูแลนโยบายทางดานสื่อสารมวลชนของประเทศนั้น กลับไมได
ใหการสนับสนุนการเผยแพรลิเกผานทางโทรทัศนเทาที่ควรจะเปน ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายที่รัฐ
กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือแผนงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของนั้นจะ
สะทอนออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมไดในเรื่องปริมาณความมาก/นอยของการเปดโอกาสในการ
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นําเสนอการแสดงลิเกทางสื่อมวลชน คือปญหาของการนําเสนอการแสดงลิเกผานสื่อโทรทัศนลวน
แลวแตมีสาเหตุมาจากการกําหนดนโยบายของรัฐที่ไมเอ้ืออํานวยใหเกิดโอกาสและชองทางในการ
นําเสนอลิเกทางโทรทัศนทั้งส้ิน ไมวาจะเปนเรื่องของคาเชาเวลา นโยบายที่ชัดเจนที่วางไวในแตละ
สถานี การมุงแตเร่ืองผลกําไรทางธุรกิจเทานั้นจนขาดการคํานึงถึงเรื่องการบริการสาธารณะ 
(Publicที่ถือเปนหนาที่อยางแทจริงของสื่อมวลชน 

ในปจจุบันผูแสดงลิเกไดมีการชองทางในการเผยแพรส่ือพื้นบาน “ลิเก” ในรูปแบบใหม
นั่นคือการบันทึกเทปการแสดงสดอยูในรูปแบบของวีซีดีและซีดี มีการจําหนายทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยการจําหนายตามแผงเทป และการขายทางอินเตอรเน็ต สําหรับผูที่สนใจอยู
ตางประเทศแตรักและชอบในสื่อพื้นบานชนิดนี้ และนี้ก็เปนการปรับตัวของผูแสดงลิเกที่พยายาม
จะใชส่ือมวลชน ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน ส่ืออินเตอรเน็ตในการเผยแพรใหส่ือพ้ืนบานชนิดนี้ดํารง
คงอยูเปนศิลปะประจําชาติตอไป 
 
5.2 อภิปรายผล 

การสื่อสารและสังคมเปนสิ่งที ่มีความเนื่องสัมพันธกันดวยเหตุที ่การสื่อสารเปน
องคประกอบที่ทําใหกิจกรรมตางๆ ในสังคมดําเนินไปดวยความเรียบรอย ในขณะเดียวกัน
ส่ือมวลชนเปนสื่อหนึ่งในสังคมที่มีหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมหลายประการ หนาที่ที่สําคัญ
คือประการหนึ่งคือ การสงขอมูลขาวสารไปสูผูรับจํานวนมาก โดยที่ผูรับไมรูจักมักคุนและมี
ความแตกตางกัน 

ลิเกสื่อพื้นบานประเภทหนึ่งไดมีวิวัฒนาการจากการสวดของศาสนาอิสลามจนกลายมา
เปนศิลปะประจําชาติ มีแบบแผนในการรอง การํา การดนกลอนสดมากกวาการดําเนินเรื่องที่ไมมี
บทที่แนนอน แตดวยการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ทําใหลิเกตองดิ้นรนหา
ชองทางในการเผยแพรส่ือประเภทนี้ใหคงอยูตอไป ซ่ึงเปนภารกิจสําคัญที่ส่ือมวลชนโดยเฉพาะสื่อ
โทรทัศนเขามามีสวนเกี่ยวของในการเผยแพรลิเกสื่อพื้นบานไมใหสูญสลายไปตามกาลเวลา อยางไรก็
ตามแมส่ือโทรทัศนจะมีบทบาทตอพัฒนาการของลิเก แตลิเกยังเปนส่ิงที่ถูกละเลยและมักไมไดรับ
การเอาใจใสจากรัฐที่ไมเอ้ืออํานวยใหเกิดโอกาสและชองทางในการนําเสนอลิเกผานทางสื่อโทรทัศน
ไมวาจะเปนเรื่องของคาเชาเวลา เรื่องผลกําไรทางธุรกิจจนขาดการคํานึงถึงเรื่องการบริการสาธารณะ 
(Public Service) ที่ถือเปนหนาที่อยางแทจริงของสื่อมวลชน 

ดวยเจตนารมณที่จะแสดงความรับผิดชอบตอสังคมทําใหผูผลิตรายการโทรทัศนกลุม
หนึ่งผลิตรายการที่เปนประโยชนตอสังคมดวยการสรางสรรครายการโทรทัศนเพื่อสงเสริมศิลปะ
พื้นบานขึ้น ซ่ึงเทากับวาเปนการใชการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมสื่อมวลชนกับสื่อพื้นบาน แลวเกิด
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การเปลี่ยนแปลงที่เรียกวา การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  แตเมื่อเทียบกับรายการบันเทิงที่มีอยู
จํานวนมากในปจจุบันไมวาจะเปนละคร หรือเกมโชว รายการเหลานี้ลวนไดรับความนิยมจาก
ประชาชนในระดับสูง จึงเปนการยากที่จะทําใหประชาชนหรือผูชมหันมาใหความสนใจกับรายการ
ลิเก ผูผลิตเองจะตองมีการวางแผนในการนําเสนอรูปแบบใหมเพื่อใหรายการลิเกยังคงอยูตอไป 

จากการศึกษาพบวา รายการลิเกรวมดาวดารานั้นยังคงเอกลักษณของลิเกเอาไว ดวยการ
รองรานิเกลิงเพราะถือวาเปนเพลงหลักที่ลิเกใชในการดําเนินเรื่อง ทั้งเนื้อหาการแสดงยังคงเกี่ยวกับ
เจา การสูรบเพื่อชิงเมือง ชิงเมียหรือแม (รบ รัก โศก ตลก) เปนที่ตั้ง โดยอาจะมีเรื่องราวชีวิตของ
ชาวบานดวย ในสวนของการแตงกายก็จะเนนความสวยงามและวิจิตรอลังการชุดที่ประดับประดา
ดวยเพชรอยางงดงาม รวมทั้งการแตงหนาที่ทุกคนตองแตงใหสวยงามเพื่อเปนการดึงดูดใจผูชม แต
เมื่อผูผลิตใชส่ือโทรทัศนเขามามีสวนเกี่ยวของในการเผยแพรนี้ จึงทําใหมีการปรับตัว (adaptions) 
หรือ การเปลี่ยนแปลง (Change) ซ่ึงถือวาเปนคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของการสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรม เนื่องจากคุณลักษณะนี้เปนเครื่องรับประกันที่ยืนยาวของวัฒนธรรมหนึ่งๆ จาก
ขอเท็จจริงที่วา วัฒนธรรมที่มีความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมเทานั้นที่
จะดํารงอยูไดในปจจุบันและอนาคต ดังเชนการที่ลิเกเขามาแสดงในทางโทรทัศนจากเวลาที่เคย
แสดงสดบนเวทีอยางนอย 3 ช่ัวโมง กลับตองจํากัดเวลาในการแสดงเพียง 25-30 นาที หรือการที่ส่ือ
โทรทัศนไดนําเสนอภาพและเสียงผานกลองไปสูผูชมแทนที่จะเปนสายตาผูชมอยางเคย มีเวลาที่
กระชับเปนตัวกําหนด มีเทคนิคเกี่ยวกับกลองที่ใชจับภาพทั้งการเคลื่อนไหว ขนาดและมุมภาพ 
นิยมสื่อถึงอารมณความรูสึกที่สมจริง ขณะที่เจาหนาที่ผูผลิตรายการมีความรู ทัศนคติและความเคย
ชินในการปฏิบัติงานที่ขึ้นอยูกับลักษณะดังกลาวเปนพื้นฐาน ซ่ึงเปนเหตุเปนผลตามวัฒนธรรมและ
ความนิยมของโทรทัศน ในขณะที่ทําการแสดงผูแสดงลิเกพยายามแสดงออกถึงความเปนลิเกมาก
ที่สุดดวยการรําที่ออนชอย ประกอบคํารองและการเจรจาเพื่อหวังใหผูชมมีอารมณรวมและคลอย
ตามแตเจาหนาที่ผลิตรายการกลับใหความสําคัญ ความสมจริงและการจับภาพไปที่ใบหนามากกวา 

ผลการศึกษาครั้งนี้หากมองในดานกลยุทธในการปรับประสานสื่อพื้นบานกับสื่อมวลชน 
แลวจะพบวา การผลิตรายการลิเกรวมดาวดารานั้น มีการนําเสนอความเปนตัวของตัวเองของผู
แสดงลิเก ในขณะที่การแสดงทางโทรทัศนทําการแสดงเปนกึ่งละครโทรทัศนคือการสวมบทบาท
ของตัวละครที่ไดรับบทบาทอยางสมจริง โดยมีกลองจับภาพในการปรับประสานระหวางสื่อ
พื้นบานกับสื่อมวลชนนั้นจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมดวย เชนการบันทึกเทป ซ่ึง
จะตองมีรูปแบบวิธีการแสดงที่แตกตางจากการแสดงสดตามปกติ เทปการแสดงนั้นสามารถที่จะนํา
เผยแพรสูผูชมไดโดยตรงซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม เนื่องจากผูผลิตมี
ความพยายามที่จะผสมผสานขอมูลตางๆ ที่เอ้ือตอการพัฒนาใหเขากับความบันเทิงและนําเสนอ
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ผานสื่อ โดยมีวัตถุประสงคใหบุคคลมีทัศนคติและพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค อีกทั้งไม
เกิดความรูสึกเบื่อหนายในขณะที่บริโภครายการนั้นๆ ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับผล
การศึกษาของสุกัญญา  สมไพบูลย (2543) ซ่ึงไดสรุปใหเห็นวาลิเกมีพัฒนาการและมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยนําของเกาที่ยังคงเอกลักษณมาผสมผสานกับความทันสมัย อีกทั้งยัง
สรางชองทางความอยูรอดของลิเกไดดวย 

ดวยเหตุที่แนวคิดการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมยึดหลักในการเอาแนวคิดตางๆ ทาง
นิเทศศาสตร อาทิ แนวคิดทางวัฒนธรรมศึกษา, แนวคิดเรื่องการผลิตละครโทรทัศน, แนวคิดเรื่อง
การผลิตรายการสงเสริมสื่อพื้นบานทางโทรทัศน มาใชเปนกรอบแนวคิดในการผลิตรายการ ใน
งานวิจัยช้ินนี้เราจึงไดผูผลิตสรางสรรครายการโดยมีพื้นฐานจากแนวคิดดังกลาวขางตนกลาวคือ  

ผูผลิตรายการไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนกับส่ือพ้ืนบานและพบวา ส่ือ
พื้นบาน (ลิเก) ยังคงสืบทอดและผลิตซ้ํา (Reproduction) สวนประกอบตางๆ ของตนเองอยู
ตลอดเวลา และการผลิตซํ้ายังลวงลํ้าขามแดนเขามาถึงปริมณฑลของสื่อมวลชนดวย ประเด็นนี้ทํา
ใหผูผลิตรายการมีความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้งกรอบแนวคิดทางวัฒนธรรม
ศึกษาในสวนของการผลิตซํ้าเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมนั้นทําใหผูผลิตพยายามนําเสนอสิ่งที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของผูชม ผูผลิตจะตองคาดคะเนวา การที่นําลิเกสื่อพื้นบานเขามาเผยแพร
ทางโทรทัศนนั้น สามารถตอบสนองความตองการของผูชมหรือกลุมเปาหมายไดอยางไรบาง 
บางครั้งอาจจะนําบุคคลที่มีช่ือเสียงที่กําลังมีผลงานและไดรับความนิยมจากประชาชนทั้งส้ิน มา
นําเสนอในรูปแบบบันเทิงหรือกระทั่งการนําเอาเพลงลูกทุง ลูกกรุง มาใชรองมากขึ้นตามความนิยม
ของผูชมในปจจุบันก็ตาม 

อีกทั้งเมื่อมาแสดงทางโทรทัศนที่ตองจํากัดทั้งเวลาและพื้นที่ ซํ้ายังไมมีผูชมจริง ผู
แสดงจะเห็นเพียงกลองกับเจาหนาที่ผลิตรายการเทานั้น จึงตองจินตนาการเอาเองวา มีกลองกําลัง
มองอยูและยังมีฉากไวหลายฉาก มีการเขา-ออกอยางตอเนื่องและตางกับการแสดงลิเกสดบนเวที 
แตหากพิจารณาโดยรวมแลวการแสดงลิเกทางโทรทัศนก็ยังมีความใกลเคียงกับลิเกทั่วไปอยูมาก มี
การปรับเปลี่ยนบางแตไมใชการทําลายศิลปะแขนงนี้ใหเปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิง 

แนวคิดเรื่องผลิตละครโทรทัศนเขามาเกี่ยวของกับการวางแผนสรางสรรครายการลิเก
ทางโทรทัศนเนื่องจากสื่อมีหนาที่ใหความบันเทิงและเปนเครื่องหยอนใจของผูชม อีกทั้งบทบาท
หนาที่ของสื่อมวลชนคือ เปนการสรางความบันเทิงใหแกผูรับสารเปนเครื่องพักผอนของประชาชน
และสังคม ผูวิจัยพบความสอดคลองที่วาการผลิตรายการลิเกทางโทรทัศน มีการผลิตใกลเคียงกับ
การผลิตละครโทรทัศน ซ่ึงโดยทั่วไปละครโทรทัศนมักจะนําเรื่องที่ใชในการทําละครมาจากหลาย
แหง เชน เรื่องจากนวนิยาย เรื่องจากละครวิทยุหรือเร่ืองที่คิดขึ้นมา เพราะมีความสะดวกในหลาย

DPU



 107 

ดาน สวนแนวเรื่องจะตั้งไวคราวๆ กอนวาจะเปนแนวใด เชน รัก รบ โศก ตลก ทําใหผูชม เกิดความ
สนุกสนานในการชมและทําใหรายการมีสีสันมากขึ้น 

หลังจากการวางแผนอยางรอบคอบแลวข้ันตอนตอมาคือ การดําเนินการผลิตซึ่งเปน
ขั้นตอนการผสมผสานระหวางความคิดสรางสรรคของทีมงานผูผลิตและใชอุปกรณที่มีความซับซอน
ทางเทคนิคสรางสรรคขึ้นเปนชิ้นงาน ภาพรวมในการผลิตรายการอยูในความรับผิดชอบของผูกํากับ
การแสดง ซ่ึงจะมีการผลิตรายการในสวนของเจาหนาที่ผลิตรายการดวย โดยผูที่ความรับผิดชอบใน
สวนของการผลิตรายการคือ ผูกํากับรายการที่จะแจกจายงานใหแกทีมงานเปนผูรับไปปฏิบัติ 
ผลการวิจัยนี้ทําใหไดขอสรุปที่มีความสอดคลองกับหลักการของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 
ซ่ึงชนัญญา ใยลออ (2544) ไดศึกษาถึงวิธีการนําเสนอรายการและวิธีดําเนินการผลิตรายการ
โทรทัศน นอกจากนี้จะตองมีการพิจารณาขอจํากัดตางๆ ในการผลิตรายการลิเกโทรทัศนอีกดวย 

ในระหวางการผลิตรายการลิเกรวมดาวดารา ผูวิจัยพบวา ฝายผูผลิตรายการโทรทัศน
และฝายผูแสดงจะตองมีการปรับตัวเขาหากันหลายทาง ผสมผสานไปพรอมกันในเวลาเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาแลวจะเห็นวาฝายผูแสดงจะตองมีการปรับตัวใหเขามากับเงื่อนไขตางๆ ของส่ือโทรทัศน
มากกวาเพราะจะใชส่ือโทรทัศนเปนชองทางในการประชาสัมพันธตนเอง ขณะเดียวกันฝายผูผลิต
รายการก็ไดปรับตัวในการแสดงของลิเก แตตองอยูภายใตกรอบเวลาที่กําหนด ดังนั้นขอตกลงและ
ธรรมเนียมปฏิบัติในการผลิตรายการลิเกรวมดาวดาราจึงเปนแบบหลวมๆ เปนการปรับตัวของทั้ง
สองฝายสามารถยอมรับกันได แตตองยังคงความเปนลิเกอยูคอนขางมาก ซ่ึงผลวิจัยดังกลาวมีความ
สอดคลองกับผลการศึกษา อินทิรา สุวรรณ (2540) และ ประยุทธ วรรณอุดม (2540) วาสื่อพ้ืนบาน
ตองตระหนักถึงบทบาทและอิทธิพลของสื่อโทรทัศนมากจึงตองมีการปรับตัวเองใหเขากับ
กระบวนการผลิต ดังนั้นบุคลากรจึงตองมีความเขาใจในการทําหนาที่ผลิตรายการและสงเสริม
สนับสนุนสื่อพื้นบานในทางที่เหมาะสมดวย เพราะหากใหส่ือพื้นบานทําตามสื่อมวลชนอยูเพียง
ฝายเดียว ตัวส่ือพื้นบานอาจสูญเสียความเปนตัวเองไปมากจนไมเห็นเคาเดิมหรือาจจะถึงขั้นสูญ
หายไปเลยก็ได 

อยางไรก็ดีเมื่อดําเนินการผลิตรายการไปไดระยะหนึ่ง ผูผลิตยอมประสบปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานปญหาบางประการผูผลิตสามารถหาแนวทางในการแกไขได เชน การหา
ผูแสดงรับเชิญ การหาผูสนับสนุนรายการ แตปญหาบางประการผูผลิตยอมรับวาไมสามารถแกไข
ได เชน นโยบายของสถานีและสภาวะเศรษฐกิจปญหาดังกลาว สงผลใหรายการลิเกรวมดาวดารา
ตองถูกปรับออกจากผังรายการของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ในเดือนตุลาคม 2549 
ทั้งนี้เนื่องจากรายการลิเกรวมดาวดารานั้นเปนรายการที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรมแตดวยปจจัยทาง
ธุรกิจที่สงผลในเรื่องของรายไดจากคาเชาเวลาและการผูสนับสนุนรายการเปนสิ่งที่ทางสถานี
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คํานึงถึงมากกวาผลประโยชนทางดานการบริการสาธารณะถึงแมรายการลิเกรวมดาวดาราจะมีการ
นําเสนอรูปแบบของรายการที่ทําใหขาดความนาสนใจทําใหการปฏิบัติหนาที่ประการหนึ่งของ
ส่ือมวลชนในการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติขาดหายหรือนอยกวาที่ควร 

สวนอีกหนึ่งวิธีที่เปนการใช”ส่ือใหม” เขามาในการประชาสัมพันธและใหเปนที่รูจักได
อยางกวางขวางมากขึ้นคือ “ส่ืออินเตอรเน็ต” เนื่องจากในปจจุบัน ส่ืออินเตอรเน็ตเขามามีบทบาท
สังคมมากขึ้น ถาผูแสดงตองการที่จะประชาสัมพันธตนเองใหเปนที่รูจักตองมีเว็บไซตเปนของ
ตัวเองหรือเปนของคณะที่ตนเองสังกัดอยูก็ได อีกทั้งยังสามารถทราบถึงตารางการแสดงทั้งปของผู
แสดงลิเก มีเว็บบอรด, มีรูปถายของผูแสดง เปนตน ซ่ึงถือวาผูแสดงลิเกไดนําเอาสื่อสมัยใหม
โดยเฉพาะอินเตอรเน็ต เขามามีสวนในการแจงความเคลื่อนไหวใหกับผูที่สนใจและแฟนคลับได
ทราบ 

และวิธีลาสุดที่ลิเกใชในการเขาหากลุมเปาหมายคือการบันทึกการแสดงสด และมีการ
จําหนายในรูปแบบวีซีดี ตามแผงจําหนาย ซ่ึงวิธีนี้ เปนการใชส่ือใหมเขาไปแทนการจะให
กลุมเปาหมายตองเดินทางไปดูการแสดง เปนชองทางหนึ่งในการเผยแพรส่ือพื้นบานประเภทนี้ให
คงอยูตอไปดวย 

 
 กลาวโดยสรุปวาลิเกในรายการลิเกรวมดาวดารานั้น เปนสื่อที่เนนความสวยงามมากกวา
ความสมเหตุสมผลของความเปนจริง มีลีลาการแสดงเฉพาะตัว ส่ือความหมายดวยการรองและ
เจรจาเปนหลัก เสริมดวยการรายรําที่ออนชอยสวยงาม ผูแสดงมีไหวพริบดี มีอิสระในการแสดง 
ความลื่นไหลทางอารมณเปนสิ่งสําคัญ รวมทั้งการแสดงที่ตองดึงผูชมใหเขามามีสวนรวมและไวตอ
การประยุกตเอาเหตุการณรอบตัวมาผสมผสานดวยการเชื่อมโยงการแสดงขณะนั้นกับเรื่องราวในชวีติ
จริงของทั้งผูแสดงและผูชมได โดยการสลับไปมาบางบาทบางตอนเหมือนกับการทอลคโชว (talk 
show) ซ่ึงบงบอกถึงความเปน “ปฏิภาณกวี” และเอกลักษณของการแสดงลิเกสดบทเวทีที่มีมาชา

นาน 

 แตเดิมผูแสดงลิเกตองพึ่งพาตนเองในเรื่องการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักในหมูผูชม 
แตเมื่อส่ือมวลชน โดยเฉพาะโทรทัศนเขามามีบทบาทสําคัญในการสงเสริมชื่อเสียงของลิเกใหเปน
ที่รูจักอยางแพรหลายยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากขอดีในการเปนสื่อสําหรับมวลชนที่มีทั้งภาพและเสียง 
รวมถึงสามารถครอบคลุมพื้นที่ไดกวางไกล ผูแสดงจึงตองหันมาใหความสําคัญและปรารถนาที่จะ
ไดนําเสนอผลงานแสดงผานหนาจอโทรทัศนกับเขาบาง เพื่อหวังผลดานการประชาสัมพันธ 
ในขณะที่หากพิจารณาดานบริบทในการแสดงที่ตางไปจากเดิมทั้งพื้นที่และเวลาซึ่งมีจํากัดตลอดจน
ความเปนส่ือสาธารณะที่ไมใชส่ือเฉพาะกลุมหรือเฉพาะบุคคลอีกตอไปทําใหรูปแบบการแสดงใน
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หลายประการตองปรับเปลี่ยนตามไปดวย เชน ระวังการใชคําพูดมากขึ้น ดําเนินเรื่องกระชับ ไมเยิ่น
เยอ การเขาออกและเปลี่ยนฉากไปตามทองเรื่อง เปนตน เพื่อใหเหมาะสมกับประเภทของสื่อที่เขา
มาอาศัยชองทางในการสื่อสารซึ่งแมวาจะทําใหรูสึกไมคุนชินในระยะแรกๆ แตก็สามารถปรับตัว
ไดไมยากนัก ซ่ึงถือเปนลักษณะเฉพาะของลิเกประการหนึ่งอยูแลว นอกจากนั้นหากพิจารณาในแง
ของอนุรักษแลวจะเห็นวา การแสดงลิเกโทรทัศนในรายการลิเกรวมดาวดารานั้น แมวาผูแสดงจะมี
การปรับตัวจากของเกาพอสมควรแตการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นถือเปนปจจัยที่ทําให 
“ของเกา” อยูไดในกระแสวัฒนธรรมและสังคมที่เปลี่ยนไป 

 
5.3 ขอเสนอแนะทั่วไป 

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทั่วไปในการทํางานผลิตรายการโทรทัศนทุกครั้ง
ความเปนทีมงานมีความสําคัญมาก ฉะนั้นทั้งผูผลิตรายการและผูแสดงลิเก จึงถือเปนทีมงานผลิต
รายการเชนเดียวกัน แตการวิจัยยังพบวาการติดตอส่ือสารกันระหวางผูแสดงลิเกกับเจาหนาที่
โทรทัศนนั้นยังอยูในระดับที่นอย โดยผูผลิตรายการลิเกโทรทัศน มีอํานาจเหนือกวาผูแสดงลิเก จึง
ทําใหบรรยากาศในการทํางานเปนแบบตางคนตางอยูและแบงเปน 2 ฝาย จึงควรจะมีการปรับปรุง
และพัฒนาการทํางานเพื่อใหสามารถสื่อสารระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริม
กระบวนการสื่อสารในการผลิตรายการโทรทัศนไดดียิ่งขึ้นในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

5.3.1.  ควรจะมีผูอํานวยการผลิตรายการ (Producer) ลิเกโทรทัศนเปนตําแหนงเฉพาะ
เพิ่มจากเดิมที่เปนอยู ซ่ึงจะตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจในเรื่องการถายทอดสื่อพื้นบานผานสื่อ
โทรทัศนเปนอยางดี ตลอดจนมีความชํานาญในการผลิตรายการโทรทัศนดวย 

5.3.2. กอนการบันทึกควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันระหวางผูแสดงทุกคน (ไมใช
เฉพาะผูกํากับการแสดงหรือคนใหเร่ืองเทานั้น) กับผูผลิตรายการทุกคน (ไมใชเฉพาะผูกํากับ
รายการและผูกํากับเวทีเทานั้น) โดยเลาโครงเรื่องคราวๆ ซักซอมและใหคิวในการเขาออก รวมทั้ง
ทราบขั้นตอนตางๆ ที่จะตองเกิดขึ้นกอนเพื่อซักซอมความเขาใจและมอบหมายหนาที่ตางๆ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนสรางบรรยากาศ ความคุนเคยและลดชองวาง
ระหวางบุคคลทั้ง 2 สวนในการทํางานใหเปนทีมเดียวกัน 

5.3.3. การใหความสําคัญและเวลาในการซักซอม การซอม (Rehearsal) เพราะเปน
กระบวนการเตรียมทุกคนใหผานขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นจริงในรายการและถือเปนขั้นตอนที่สําคัญ
ที่สุดในการผลิตรายการโทรทัศน ลักษณะของการซอมสามารถทําไดหลายแบบแตหากมีเวลาจํากัด
ก็ควรจะเลือกซอมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใหไดดังนี้ แตตองไมละเลยจุดนี้ไปอยางเด็ดขาด 
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 - การซอมแหงคือการที่ผูกํากับรายการซักซอมกับผูที่ เกี่ยวของทุกคนใหทํา
ตามลําดับการแสดงที่ปรากฏในบทลิเกโทรทัศน ไมวาจะเปนการเดิน การยืน การนั่งรวมทั้งคําพูด 
คํารองและการดนกลอดสด 

 - การซอมกลอง คือหลังจากที่ผูแสดงลิเกแตงหนา แตงตัวเรียบรอยแลว ชางกลอง
ซอมใชกลองจับภาพทุกขั้นตอน 

 - การซอมเหมือนจริง เปนการซอมเหมือนกับการออกอากาศจริง ผูแสดงตอง
แตงตัว และจัดฉากเรียบรอยแลว อยางไรก็ตามในกรณีของการแสดงลิเกที่สวนใหญมีลักษณะการ
แสดงที่อาศัยปฏิภาณไหวพริบและการแกปญหาเฉพาะหนาเปนหลักรวมกับเวลาในการผลติรายการ
ของสถานีที่มีจํากัด อาจจะขามขั้นตอนนี้ไปได แตก็ยังจําเปนตองมีการซอมในลักษณะหนึ่งดังที่
กลาวมาดวยเพื่อความสมบูรณของรายการ 

 5.3.4. ควรมีการประเมินคุณภาพรายการ โดยสํารวจความคิดเห็นของผูชมวา เมื่อ
ออกอากาศแลวพอใจหรือไม ตองการใหปรับปรุงอะไรและไมลืมที่จะใหทั้งผูแสดงลิเกและ
เจาหนาที่ผูผลิตรายการไดมีโอกาสประเมินผลงานของตนเองไปพรอมกันดวย 

5.3.5. ควรมีการจัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ือพ้ืนบานลิเกและสื่อโทรทัศน
ตลอดจนแนวทางการปรับประสานเมื่อตองทํางานรวมกันผานสื่อโทรทัศนแกผูแสดงลิเกและ
เจาหนาที่ของสถานีฯ เพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการลิเกโทรทัศนตอไป เชนเทคนิคการเขียน
บทลิเกโทรทัศน,องคประกอบและความรูพื้นฐานในการแสดงลิเก เปนตน 

5.3.6.  ผูบริหารสถานีโทรทัศน ควรเห็นความสําคัญและมีนโยบายในการสนับสนุน
สงเสริมและพัฒนารายการลิเกโทรทัศนใหมากขึ้น ถาเปนไปไดควรขยายเวลาออกอากาศรวมทั้ง
เพิ่มคาตอบแทนผูแสดงและผูปฏิบัติงานเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหสูกับ
สถานีโทรทัศนชองอื่นๆ ตอไป 

 5.3.7. เจาหนาที่ผูผลิตรายการโทรทัศน ควรมีทัศนคติที่ดีตอผูแสดงและเอาใจใสการ
ทํางานมากขึ้น ไมมัวแตโทษระบบราชการจนมองขามหนาที่ของตนเองที่จะตองมีความรับผิดชอบ
และใชความรู ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ เพื่อเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน 
 
5.4 ขอจํากัดในการวิจัย 
 5.4.1 ดานผูแสดงลิเก ปจจุบันสถานการณการจางงานของลิเกอยูในชวงขาขึ้น ทําใหมี
การตระเวนแสดงไปยังตางถิ่นเปนเวลาหลายเดือน ดังนั้นในการเก็บขอมูลผูแสดงที่มีความรู ความ
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เขาใจและมีประสบการณแสดงลิเกโทรทัศนจึงคอนขางลําบากพอสมควร ทําใหผูวิจัยรวบรวม
ขอมูลไดไมครบทุกคน 

1.4.2 ดานการบันทึกเทปรายการในหองสง ในการบันทึกเทปรายการแตละครั้งจะใช 
เวลาประมาณ 1-2 วัน เนื่องจากผูแสดงมีคิวงานแสดงแนนมาก จึงนัดตารางการแสดงใหตรงกันและ
มาบันทึกเทปเพียงครั้งเดียว อีกทั้งยังออกอากาศติดตอกันหลายตอนในชวงของการทําวิจัย จึงทําให
ผูวิจัยสามารถสังเกตุการณระหวางการผลิตรายการไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น  (คาบเกี่ยวระยะเวลา
ประมาณ 3 เดือน) อีกทั้งคิวของดารารับเชิญมีจํากัด การเชาเวลาของสถานีมักจะมีรายการพิเศษ
ตางๆ เชนการถายทอดสดจาก โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจทําใหรายการไมไดออกอากาศอยูเปน
ประจํา จึงทําใหในบางเดือนไมมีการบันทึกเทปรายการ เพราะยังมีรายการที่เก็บสตอคไวเหลืออยู
หลายตอน ยังผลใหผูวิจัยไมสามารถกําหนดวัน เวลา และดารารับเชิญที่จะเขามาบันทึกเทปการ
แสดงทางโทรทัศนได 

 

5.5 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยวิเคราะหส่ือและผูสงสารเทานั้น โดยไมไดวิเคราะหผูรับสาร 

(ผูชม) หากมีการวิจัยคร้ังตอไป 
5.5.1 ศึกษาความคิดเห็นความพึงพอใจของผูชมลิเกเปรียบเทียบระหวางการรับชมการ 

แสดงลิเกสดบนเวทีกับการับชมลิเกทางโทรทัศน 
5.5.2 ศึกษาการสื่อสารในการปรับตัวในการผลิตรายการสื่อพื้นบานอื่นๆ ทางโทรทัศน 
5.5.3 ศึกษาเกีย่วกับชองทางการจดัจําหนายบันทึกการแสดงสดของลิเกในปจจุบัน 
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รายละเอียด 

1. ตัวอยางบทรองออกแขกของลิเกรายการลิเกรวมดาวดารา 
2. ตัวอยางบทรองดนกลอนสด 

3. ตัวอยางภาพววิัฒนาการของลิเกอดีตจนถึงปจจุบัน 

4. ตัวอยางบทลิเกโทรทัศนที่ผูกํากับรายการเขียนสัญลักษณตางๆ ขณะผลิตรายการเพื่อนําไป
ตัดตอภายในหลัง 
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ตัวอยางที่ 1 บทรองออกแขกของลิเกรายการลิเกรวมดาวดารา 
 

 เฮ ฮัลชา ลิเกรวมดาวมาแลวจา (ดนตร)ี 
 เฮ………สะลัมมานา……..ลา……ลา…….. วิญู จันทรเจา (สรอย) วิญู จันทรเจา   
วิญู จันทรเจา (สรอย) วิญู จันทรเจา วญิู จันทรเจา จันทรเจา รวมดาวดารา 
 เชิญแฟนๆ ทีว ี  เรื่องแตงแสงสีลวนมีมากมาย  สรางศิลปะของไทย  จะดํารงไววิญจูันทร
เจา   ชวยกันบาํรุงรักษา  อยาใหใครมาวากลาว  ลิเกเปนของไทยเรา  วญิูจันทรเจาเคาดึงทีมมา    
ฮาฮา  เฮเฮ  เชญิชม ลิเกรวมดาวดารา 
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ตัวอยางบทรองดนกลอนสด 
 

 ตัวอยางที่ 1 

  นั่งเหมอลอยใครจะเหมือน  ยอมเปนผัวเถ่ือนอุทิศ 

  ขอรักใครใกลชิด    เพราะเราหมดสิทธิ์ซึมเซอ 

  โอดวงจันทรอันเจิดจา   ชางไมเมตตากระตาย 

  ปลอยใหแหงนดูอยูได   แจงกจ็ากไกลใหเกื้อ 

  จะมีรักแนแตละที   มันก็ไมมีความหมาย 

  ตองทุกขทนจนวันสุดทาย  ขอเปนชายขี้เหอ 

  ขออยูรวมรวมเรือน   ยอมเปนผัวเถ่ือนตัวเธอ 
 

      บทรองของนรทา ในเรื่องขุนทัพผัวเถ่ือน 
 

 ตัวอยางที่ 2 

  จอมนครินทรปนรัก   ปกครองราชโอฬาร 

  อารมณเหลิงเรงสาน   เกษมสําราญมันเหลือ 

  ประชาชนสาธุชน   ไมฉอฉลรักชาติ   

  ตางชื่นชมรวมมิตร   ประชาชาติยอมเชื่อ 

  ถาคนไหนใจหมน   ชวยแจกชวยจายจุนเจือ 
        

      บทรองของมงคลทอง ในเรื่องแรงริษยา 
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ตัวอยางภาพววิัฒนาการของลิเกอดีตจนถึงปจจุบัน 
 

 
ภาพที่ 1 ลิเกในรัชสมัย รัชกาลที่ 5   
 

 
ภาพที่ 2  นายดอกดิน เสือสงา บุคคลสําคัญในวงการลิเก 
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ภาพที่ 3 นายหอมหวน นาคศริิ ผูไดฉายา  “ราชาลิเก” 
 

 
ภาพที่ 4  ลิเกโรงบอน  
 

 
ภาพที่ 5 ลิเกโทรทัศน เกิดจากนําดาราที่มช่ืีอเสียงในขณะนั้นมาแสดงลิเก 
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ภาพที่ 6 ลิเกรวมดาวดารา ออกอากาศครั้งแรกสถานีโทรทัศนชอง 9 บางลําพู  
 

 
ภาพที่ 7  คุณดารณี เขาฉากเปนครั้งแรก 
 

 
ภาพที่ 8  ฉากทองพระโรง 
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ภาพที่ 9  การแตงกายชุดกระโปรงสุมของผูแสดงลิเกฝายหญิงที่นิยมใสกันมากโดยเฉพาะนางเอก 
 

 
ภาพที่ 10 การแตงกายของผูแสดงฝายชายนิยมนุงผาแบบมอญและพมา ในภาพ (ซาย) ศีรษะ  
    ประดับสังเวยีนเพชร (ขวา) ศีรษะประดับขนนก 
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ภาพที่ 11 คุณดารณี ตัดชดุลิเกสําหรับการแสดงลิเกโดยเฉพาะ 
 

 
ภาพที่  12  การเขาถึงบทบาทของคุณดารณ ี
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ภาพที่ 13 นักแสดงลิเกของรายการลิเกรวมดารา พรอมดารารับเชิญ คุณไฮ อาภาพร นครสวรรค 
 
 

 
ภาพที่ 14 คุณสกุณา สอนทารําใหกับคณุอาภาพร กอนเขาฉาก 
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ภาพที่ 15 คุณวิญู จันทรเจา ผูกํากับการแสดง, เขียนบท และเจาของรายการ 
 

 
ภาพที่ 16  คุณวิญู จันทรเจา (นั่งขวาสุด) จะคอยทําหนาที่ชวยผูกํากับเวทีระหวางผลิตรายการ 
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ภาพที่ 17  ผูกํากับรายการขณะผลิตรายการลิเกโทรทัศนภายในหองควบคุมหลัก (ช้ันบนของหอง 
     แสดง) 
 

 
ภาพที่ 18 ชางกลองกําลังจับภาพการแสดงลิเกตามคําส่ังของผูกํากับรายการ 
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ประวตัิผูเขยีน 
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