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ฉากแหงชีวติ จาวและไพรของชาวลิเก
Scene of Life Potentate and Proletariat of Likay Performers
บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ฉากแห ง ชี วิ ต จ า วและไพร ข องชาวลิ เ ก มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ 1) ศึ ก ษา
วิวัฒนาการของชาวลิเก 2) ศึกษาการปรับเปลี่ยนตนเองและรูปแบบการแสดงของชาวลิเกใหอยูรอดและ
ทันตอเหตุการณสังคมศึกษา 3)ศึกษาชีวิตในฉากและชีวิตจริงของชาวลิเก 4)ศึกษาวิธีการขึ้นแสดงสดของ
ลิเก การไหวครู และการถายทอดความรูพื้นฐานดานการแสดงของชาวลิเกและ5)ศึกษามุมมองของชาวลิเก
และคนรอบขางที่มีตอการอยูรอดของลิเกพิษณุโลก ซึ่งใชสนามวิจัยคือลิเกคณะวาสนาดาวเหนือ บริเวณ
ชุ ม ชนวั ด ท า มะปราง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ใชแบบแผนการศึกษา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบแผนการศึกษารายกรณี
กรณีศึกษาคณะลิเกวาสนาดาวเหนือ ใชเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การศึกษาเอกสาร การ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง การสัมภาษณระดับลึกและการสังเกตแบบมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลที่ได
จากเอกสาร การสัมภาษณ และการสังเกต ดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหาและวิธีวิเคราะหสรุปอุปนัย
ผลการศึกษาพบวา
1. วิวัฒนาการของชาวลิเก คณะวาสนาดาวเหนือกอตั้งโดยนางวาสนา สิงหพันธุ(แม
วาส) และดูแลรวมกันกับนายปรีชา สิงหพันธุ(พอปรีชา) และในปจจุบันลูกชายคือลุงนอย “ดาวนอยดาว
เหนือ” ไดเขามาชวยดูแลคณะลิเก และในแตละระยะไดศึกษาในประเด็นของคาจางคาแสดง รายไดตัว
แสดงแตละตัว เชน ตัวพระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก ฯลฯ รายไดของโตโผ คาตอบแทนวงปพาทย
รายรับรายจายของคณะลิเก คาใชจายชุดลิเก การจัดรูปแบบคณะ/รูปแบบการแสดง ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไป
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2. การปรับเปลี่ยนตนเองและรูปแบบการแสดงของชาวลิเกใหอยูรอดและทันตอเหตุการณ
สังคมศึกษา มีการปรับเปลี่ยนการแสดงเปนแบบลิเกทรงเครื่อง มีการเตนประกอบการรองเพลง และมีการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องที่แสดงใหทันสมัย
3. ชีวิตในฉากและชีวิตจริงของชาวลิเก ศึกษาชีวิตหนาฉากกับชีวิต
หลังฉากเปน ลิเกรุน เกา ที่อยูในวงการแสดงลิเกนี้มานานซึ่งล วนแลวแตวนเวียนแสดงลิเกใหกับคณะ
วาสนาดาวเหนือ แตละคนมีประสบการณชีวิตที่หลากหลายและแตกตางกันออกไปนักแสดงลิเกทั้ง 6 คน
ที่รับบทเปนตัวตลก ตัวโกง ดาวยั่ว พระเอกพอ นางเอกแม ชีวิตจริงนั้นอาจจะไมตรงกับบทบาทที่ไดรับ
บนเวที นักแสดงลิเกก็เปนอีกอาชีพหนึ่งที่ตองดิ้นรนเพื่อปากเพื่อทองเพื่อความอยูรอด แตเมื่อออกหนา
ฉากหรือขึ้นเวทีแลวก็ตองทําหนาที่เพราะนี่ถือวาเปนอาชีพที่ตองรับผิดชอบ เปนอาชีพที่สรางความบันเทิง
สรางความสุขสนุกสนานใหกับผูชม
4. วิธีการขึ้นแสดงสดของลิเก การไหวครู และการถายทอดความรูพื้นฐานดานการ
แสดงของชาวลิเก ลิเกนั้นเปนการละเลนของชาวบาน แตมีการพัฒนารูปแบบการแสดงหรือขั้นตอนการ
แสดงที่มีมาตรฐานเดียวกันตั้งแตเริ่มตนจนจบการแสดงโดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้1)โหมโรง 2) ออกแขก 3)
การดําเนินเรื่อง 4) ลาโรง มีพิธีการไหวครูครอบครู การถายทอดความรูพื้นฐานโดยครูลิเก ความเปนมาใน
การสอนลิเก เนื่องมาจากสาเหตุ 3 ประการ 1)เพื่อสรางนักแสดงรุนตอไป เพื่อแทนที่นักแสดงที่มีอายุมาก
ขึ้นเรื่อยๆ 2) เพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงของไทยใหอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป 3)เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาล ที่ใหอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของไทย พื้นฐานดานการแสดงของลิเกคือ รําแมบทเล็กและรําตีบทหรือ
รําใชทา
5. มุมมองของชาวลิเกเองและคนรอบขางที่มีตอความอยูรอดของลิเกพิษณุโลก พบวา
มีมุมมองอยู 2 ประเด็น มุมมองแรก มองวา ลิเกพิษณุโลกนั้นอยูรอดแนนอนเหตุผลเพราะชาวลิเกเหลานั้น
มีลูกหลานและผูสืบทอดที่พรอมจะรับชวงคณะลิเกตอจากรุนพอแม และจากความเห็นของผูที่คลุกคลีกับ
ลิเกรุนใหม ลิเกเด็กที่เริ่มฝกหัดก็มีมุมมองที่วาลิเกพิษณุโลกจะมีผูสืบทอดและรับเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีคา
นี้ พัฒนาใหดี และคงอยูกับเมืองพิษณุโลกได มุมมองที่สอง มุมมองของชาวลิเกที่ไมมีลูกหลานหรือทายาท
ที่พรอมจะมารับชวงงานลิเกของคณะตน เพราะลูกหลานสวนใหญก็ตองการที่จะประกอบอาชีพอื่น หรือ
บางคนก็ไมมีลูกจึงไมรวู าจะไปถายทอดความรูที่ร่ําเรียนมาใหใคร ถึงจะมี
2 มุมมองแตลิเกพิษณุโลกในรุนปจจุบันก็พยายามรักษาชื่อเสียงและมาตรฐานการแสดงใหรุนของตนอยู
รอด และทัดเทียมกับลิเกจังหวัดอื่นๆ
คําสําคัญ 1. ฉากแหงชีวิต 2. ชาวลิเก
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Abstract
The research is Scenes of life Potentate and Proletariat of Likay Performers. Aims to: 1)
the evolution of Likay Performers 2) examine and change their display format of Likay Performers
to survive and timely social studies 3) to examine the scene and life in the real life of Likay
Performers. 4) Learn how to live in the Invocation of Likay Performers and basic knowledge of
the people showing silicate and 5) study the perspectives of people and everyone around Likay
Performers on the survival of Likay Performers Phitsanulok Which of course were Likay
Wassana Downnua Neighbourhood Wat Tha Maprang. Phitsanulok. This research used
qualitative research methods (Qualitative Research) using education. Using the methodology of
qualitative research. Patterns of case studies. Case studies of Likay Wassana Downnua .Using
the techniques of data collection is to study the document. Unstructured interviews. In-depth
interviews and participant observation. Analysis of data from documents, interviews and
observations by analyzing the content and methods of analysis concluded induction.
The results showed that
1. The evolution of Likay Performers. Polaris was founded by Mrs. Wassana Singhapan
(Mae Was) and take care together with Mr. Preecha Singhapan (Por Preecha) and now his son is
a Lung Noi "Down Noi Downnua" was to help take care of Likay Team. And each term studies on
the issue of wage show Income indicators such as Tour Praeak , Tour Nang, comedian etc.
scoundrel's lead Pay Peepart Band of the Board of Likay. The sets of Likay Team. The format of
/ display format. Will change according to age.
2. To modify themselves and the display format of Likay Performers to survive and
timely social studies be adjusted to show a Likay Songkruang. The arrest of the singing. And the
story has been changed to show modern.
3. Life at the scene and the real life of Likay Performers. Study next life stage and life is
backstage. Likay Performers in this industry for a long time, which show Likay are all vicious
display of Likay to Wassana Donwnua Team. Each has a variety of life experiences and different
Likay Performers and the actor who plays 6 real-life hero dad mom girl that may not be exactly
the role that has been on the stage. Actor Likay is another one occupation to struggle for the
mouth to the stomach to survive. But when the next scene or on the stage and then had to act
3
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because it is considered a professional responsibility. Is a professional entertainment. Make fun
with the audience.
4. How to live in the Invocation of Likay and basic knowledge of the people showing
Likay. Likay is a traditional game of the villagers. But the model development stage show or
performance at the same standard from start to finish in the order shown by the following steps.
1) Homerong 2) Ookkhak 3) the subject 4) Lalong had Waikru and Krobkru Ceremony.The
knowledge base teachers Likay. Background in teaching Likay. Due to three reasons why: 1) to
create the next generation of performers. Actor to replace older and more 2) to inherit the
performing arts in Thailand along the Thai society forever. 3) To meet the government's policy.
To preserve the Thai arts and culture. Basic performance of the Likay are Rummaebotlek and
Rumteebot or Rumchaibot.
5. View of residents Likay yourself and those around you on the survival of the Likay
Phitsanulok found that the views on two issues view first seen Likay Phitsanulok is survived exact
reason, because Likay Performers those with children and The successor ready to take over the
Board of Likay over from their parents. And from the standpoint of those who spend time with the
new Likay. Likay children who started training there a perception that Likay Phitsanulok is the
successor, and accept the culture of this valuable development well and stay with the city of
Phitsanulok, the view that two views of the Likay Performers with no children or heirs are ready
to assume the job of their Likay. Because most of them want their children to other occupations.
Or some of them have children, so do not know how to transfer knowledge to anyone studying to
be a second view, but Likay Phitsanulok in the current version is known to maintain standards
and to show his version of survival. And Likay par with other provinces.
Key words 1. Scene of Life 2. Likay Performers
ความเปนมาของปญหา
ลิเก” เปนสื่อพื้นบานประเภทหนึ่งและนับเปนศิลปะการแสดงที่เคยไดรับความนิยมสูง มาตั้งแต
กอนป พุทธศักราช 2423 โดยแพรหลายในกลุมชาวมุสลิมทางภาคใตของไทยในยุคแรกเปนการแสดงเชิง
ศาสนาอิสลามประกอบดนตรีเพื่อความเปนสิริมงคล ตอมาไดปรับเปลี่ยนมาใชรูปแบบและเนื้อหาการแสดง
4
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ของละครรองและละครรําเปนพื้นฐานสําคัญกอน แลวจึงเผยแพรไปยังทองถิ่นตางๆ และในที่สุดก็รับเอา
การดนกลอนสดของการแสดงภาคกลางเขามาผสมผสานอีกตอหนึ่ง
การแสดงลิเกที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือชวงป พ.ศ.2475 ( รุงนภาฉิมพุฒ,2543) มีวิกลิเก
เกิดขึ้นมากมายในกรุงเทพมหานครและไดกระจายไปสูจังหวัดใหญๆหลายจังหวัด ซึ่งในที่นี้รวมถึง จ.
พิษณุโลกดวย จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดหนึ่งที่มีคณะลิเกเกิดขึ้นหลายคณะ และมีความเจริญทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมมาแตโบราณ พื้นที่ของจังหวัดตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย ประกอบไป
ดวยอําเภอตาง ๆ 9 อําเภอ อาณาเขตทิศเหนือติดตออําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ และประเทศลาว ทิศ
ใตติดตออําเภอเมืองและอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันออกติดตออําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ และอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ทิศตะวันตกติดตออําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย และอําเภอ
พรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร นับตั้งแตป พ.ศ. 2470 ถึงปจจุบัน สามารถเรียงลําดับยุคตาง ๆ ของ
ลิเกไดเปน 8 ยุค (ภัทรวรรณ ยงคชัย,2540:53) ดังนี้ 1) ยุคลิเกทรงเครื่องวัดตาล 2) ยุคลิเกชายจริงหญิง
แทของบานแสงดาว 3) ยุค วิกทองยอย ราชาลิเกเมืองพิษณุโลก 4) ยุคทองของคณะเฉลิม ชัย 5) ยุค
“ลูกทุงเจาถิ่น” ศักดิ์นริทรดาวราย 6) ยุคลิเกวัยรุน “เทพบุตรเขี้ยวเพชรจเด็จนอย” 7) ยุคชุมชนลิเกวัดทา
มะปราง 8) ยุคบทบาทบริษัทแอดเทวดา และสถานีวิทยุโทรทัศนจังหวัดพิษณุโลก จากการสํารวจจํานวน
คณะลิเกใน จ.พิษณุโลก ลาสุดเมื่อป พ.ศ.2543 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดย รุงนภา ฉิมพุฒ พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 22 คณะ โดยเฉพาะที่บริเวณชุมชนวัดทามะปราง ใน
เขตอําเภอเมือง เปนชุมชนหนึ่งที่มีค ณะลิเกตั้งอยูหลายคณะ เชน คณะไพบูลยรัก ษศิลป คณะชัยพร
ลูกบานแพน คณะวาสนาดาวเหนือ คณะเดี่ยววงดี เปนตน โดยสวนใหญจะยึดอาชีพลลิเกเปนอาชีพหลัก
เพียงอยางเดียว ดังนั้นผูแสดงจึงตองมีกลวิธีในการนําเสนอตัวเองตอสาธารณชน มีการพัฒนา
ความสามารถทางการแสดงและรูปแบบการแสดงใหมีความนาสนใจเพื่อใหเปนที่นิยมของผูชม อันจะมีผล
ทําใหคณะของตนและครอบครัวมีรายไดและความเปนอยูที่ดี
จึงเปนที่นาสนใจวาคณะลิเกเหลานี้มีวิถีทางในการดําเนินชีวิตอยางไรจึงสามารถรักษาชื่อเสียง
คณะลิเกของตนเองได ซึ่งลวนมีประวัติการสืบทอดภูมิปญญาศิลปะการแสดงลิเกมาเปนเวลายาวนาน
พอสมควร จนปจจุบันความนิยมยอมเสื่อมคลายไปตามกาลเวลา เทคโนโลยีใหมๆ ทําใหรูปแบบของความ
บันเทิงเปลี่ยนแปลงไป ถึงแมสังคมชนบทยังคงนิยมที่จะชมการแสดงลิเกมากกวาสังคมเมือง แตจํานวน
คณะลิเกในจังหวัดพิษณุโลกเริ่มลดนอยลงไป ในขณะที่มีผูคนหลายกลุมเริ่มหันมาใหความสนใจในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมของไทยในดานตางๆ ซึ่งเชื่อกันวากําลังจะสูญหายไปในบางเรื่อง คณะลิเกตางๆ ใน
จังหวัดพิษณุโลกกําลังดําเนินการในเรื่องนี้เชนเดียวกัน โดยเจาของคณะหรือโตโผลิเกหลายคนเขาไปมี
บทบาทในการถายทอดวิถีชีวิตของผูประกอบอาชีพลิเกในจังหวัดพิษณุโลก และภูมิปญญาในการสืบทอด
อาชีพลิเกของคณะลิเกเหลานี้บาง ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิวัฒนาการของชาวลิเกตั้งแตระยะตั้ง
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ระยะรุงโรจน ระยะรวงโรย จนกระทั่งระยะลาโรง รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนการแสดงใหเขากับยุคสมัย
เหตุการณบานเมืองปจจุบันและศึกษาความเปนอยูการใชชีวิตจริงและชีวิตในฉาก ซึ่งอาจทําใหไดพบอีก
แงมุมหนึ่งของชาวลิเกที่หลายคนยังไมรู
คําถามการวิจัย
1. วิวัฒนาการของชาวลิเกมีความเปนมาอยางไร
2. ชาวลิเกมีการปรับเปลี่ยนตนเองและรูปแบบการแสดงใหอยูรอดและทันตอเหตุการณทาง
สังคมไดอยางไร
3. ชีวิตในฉากและชีวิตจริงของชาวลิเกเปนอยางไร
4. การขึ้นแสดงสดของลิเก การไหวครู และการถายทอดความรูพื้นฐานดานการแสดงของชาว
ลิเกเปนอยางไร
5. มุมมองของชาวลิเกและคนรอบขางตอความอยูรอดของลิเกพิษณุโลกเปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของชาวลิเก
2. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนตนเองและรูปแบบการแสดงของชาวลิเกใหอยูรอดและทันตอ
เหตุการณสังคม
3. เพื่อศึกษาชีวิตในฉากและชีวิตจริงของชาวลิเก
4. เพื่อศึกษาวิธีการขึ้นแสดงสดของลิเก การไหวครู และการถายทอดความรูพื้นฐานดานการ
แสดงของชาวลิเก
5. เพื่อศึกษามุมมองของชาวลิเกและคนรอบขางตอความอยูรอดของลิเกพิษณุโลก
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบแผนการ
ศึกษารายกรณี (Case Study) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
1. ดานพื้นที่
ผูวิจัยทําการศึกษา ณ คณะวาสนาดาวเหนือ ชุมชนวัดทามะปราง จังหวัดพิษณุโลก
2. ดานเนื้อหา ผูวิจัยทําการศึกษาตามประเด็นที่กําหนด ดังนี้
2.1 การตั้งคณะ
2.2 ระยะตั้ง
2.2.1 คาจางคาแสดง
6
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2.2.2 รายไดตัวแสดงแตละตัว เชน ตัวพระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก ฯลฯ
2.2.3 รายไดของโตโผ
2.2.4 คาตอบแทนวงปพาทย
2.2.5 รายรับรายจายของคณะลิเก
2.2.6 คาใชจายในการเชาชุด,รานเชาชุด
2.2.7 การจัดรูปแบบคณะ/รูปแบบการแสดง
2.3 ระยะรุงโรจน
2.3.1 คาจางคาแสดง
2.3.2 รายไดตัวแสดงแตละตัว เชน ตัวพระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก ฯลฯ
2.3.3 รายไดของโตโผ
2.3.4 คาตอบแทนวงปพาทย
2.3.5 รายรับรายจายของคณะลิเก
2.3.6 คาใชจายในการเชาชุด,รานเชาชุด
2.3.7 การจัดรูปแบบคณะ/รูปแบบการแสดง
2.4 ระยะรวงโรย
2.4.1 คาจางคาแสดง
2.4.2 รายไดตัวแสดงแตละตัว เชน ตัวพระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก ฯลฯ
2.4.3 รายไดของโตโผ
2.4.4 คาตอบแทนวงปพาทย
2.4.5 รายรับรายจายของคณะลิเก
2.4.6 คาใชจายในการเชาชุด,รานเชาชุด
2.4.7 การจัดรูปแบบคณะ/รูปแบบการแสดง
2.5 ระยะลาโรง
2.5.1 คาจางคาแสดง
2.5.2 รายไดตัวแสดงแตละตัว เชน ตัวพระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก ฯลฯ
2.5.3 รายไดของโตโผ
2.5.4 คาตอบแทนวงปพาทย
2.5.5 รายรับรายจายของคณะลิเก
2.5.6 คาใชจายในการเชาชุด,รานเชาชุด
2.5.7 การจัดรูปแบบคณะ/รูปแบบการแสดง
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2.6 ชีวิตจริงชาวลิเกดําเนินชีวิตอยางไร
2.7 การขึ้นแสดงสดของลิเก
2.8 การไหวครู ครอบครูของชาวลิเก
2.9 การถายทอดพื้นฐานความรูดานการแสดงของชาวลิเก
2.10 มุมมองของชาวลิเกและคนรอบขางตอความอยูรอดของลิเกพิษณุโลก
3. ดานเวลา
ผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554
วิธีการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสนามการวิจัย
ผูวิจยั ไดเลือกสนามวิจัยโดยใชเกณฑ ดังนี้
คณะลิเก เปนคณะที่ผูวิจัยไดทําการสํารวจและพบวาผูกอตั้งคณะหรือหัวหนาคณะคือนาง
วาสนา สิงหพันธุ เปนผูที่มีอิทธิพลในวงการลิเกจังหวัดพิษณุโลก มีอาวุโสมากเปนผูที่นักแสดงสวนใหญให
ความเคารพนับถือ เคยเขาทําการแสดงลิเกโทรทัศนตั้งแตในยุคแรกๆที่มีการจัดแสดงเปนจํานวนมากกวา
10 ครั้ง (อางอิงจาก หฤทัย ชัดนาค, 2545หนา 28)และแมไมใชฤดูกาลของการรับงานแสดงแตก็เปดรอรับ
งานแสดงเสมอและเปนคณะที่มีงานแสดงตลอดผูวิจัยจึงเลือกคณะ “วาสนาดาวเหนือ” ในการทําวิจัยในครั้ง
นี้
ขั้นตอนที่ 2 การเขาสนามการวิจัย
1.การเตรียมเขาสนามการวิจัย
ผูวิจัยมีการเตรียมความพรอมในการเขาสูสนามการวิจยั โดยเตรียมความพรอมในดาน
ตางๆ ดังนี้ ดานสวนตัว ไดแก ดานสภาพจิตใจ ผูวิจัยตองปรับสภาพใหสามารถเขาสูสนามวิจัยไดอยาง
ไมขัดเขินพรอมที่จะเผชิญหนากับเหตุการณตางๆ ที่นิสิตและผูที่เกี่ยวของประพฤติ ปฏิบัติ โดยคณะผูวิจัย
ตองปรับปรุงดานการแตงกายใหเขากับชุมชน ผูวิจัยหญิงจากที่ใสกระโปรง เสื้อสูท รองเทาคัทชู สวมแวน
สายตาทั่วๆไป ผมเรียบ เปลี่ยนมาใสยีนส เสื้อยืด รองเทาแตะลําลอง สวมแวนสายตามีสีสัน ทําสีผม
ผูวิจัยชายจากที่ใสกางเกงสแล็ค สวมเสื้อทับในกางเกง ผูกเน็คไท
รองเทาหนัง ผมรองทรง ตอง
เปลี่ยนเปนกางเกงยีนส/ขาสั้น เสื้อยืดแบบสบายๆ ปรับแตงทรงผมไมตองเนียบมาก สวนดานสภาพ
รางกาย ตองใหมีความแข็งแรงสมบูรณ เพราะในบางครั้งคณะผูวิจัยตองเก็บขอมูลในเวลากลางคืนและ
ตองอยูดึกจนกวาลิเกจะเลิก
ดานความรู ผูวิจัยเตรียมความรูพื้นฐานของลิเก การพูดคุยซักถามกับชาวลิเก อานหนังสือ
วารสาร ตลอดจนสืบคนอินเทอรเน็ตในประเด็นที่เกี่ยวของกับลิเก และศึกษาเทคนิควิธีการตางๆ เกี่ยวกับ
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การลงภาคสนาม ฝกความรู ความชํานาญเกี่ยวกับเทคนิควิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการประชุม
ปรึกษาหารือภายในกลุมผูวิจัยและทดลองใชเทคนิควิธีการสัมภาษณ พูดคุยตามประเด็นตางๆ ที่จะไป
ศึกษาจริง ประกอบกับฝกสังเกต แลววิพากษรวมกันถึงขอบกพรองเพื่อปรับปรุงวิธีการเพื่อใหได
ขอเท็จจริงจากแหลงขอมูลมากที่สุด
ดานการจัดเตรียมอุปกรณที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงานภาคสนาม ไดแก สมุดบันทึกการ
สังเกต กลองถายรูป กลองวิดีโอ เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก เพื่อใชในการบันทึกเหตุการณ ตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในการศึกษาภาคสนาม เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และมีความชัดเจนมากที่สุด
2. การแนะนําตนเอง ผูวิจัยจะดําเนินการแนะนําตนเองตอกรณีศึกษา เพื่ออธิบาย
วัตถุประสงค และขอความรวมมือในการใหขอมูลของการทําวิจัยครั้งนี้ โดยแจงใหทราบวาจะขอมาเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับลิเกพิษณุโลก และเพื่อเปนประโยชนของการศึกษาในรายวิชาที่เรียน
ขั้นตอนที่ 3 การสรางความสัมพันธ
ผูวิจัยจะสรางความสัมพันธกับผูใหขอมูลสําคัญ เพื่อใหเกิดความคุนเคย โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ตอไปนี้
1. ผูวิจัยจะเขาพบผูใหขอมูลสําคัญ เพื่อแนะนําตัว และขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลดวยวาจา
จากนั้นผูวิจัยจะอธิบายขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมทั้งสรางสัมพันธภาพกับผูใหขอมูลสําคัญอยาง
ตอเนื่องจนเกิดความไววางใจและมีความพรอมจะใหขอมูล
2. สํารวจขอมูลพื้นฐานของแหลงขอมูลในชุมชนทั้งดานบุคคล และสถานที่เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามตามประเด็นที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไว
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดแหลงขอมูล
ในการกําหนดแหลงขอมูล ผูวิจัยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดเกณฑการเลือกคณะลิเก เปนคณะที่ผูวิจัยไดทําการสํารวจและพบวาผูกอตั้งคณะหรือ
หัวหนาคณะ เปนผูที่มีอิทธิพลในวงการลิเกจังหวัดพิษณุโลก มีอาวุโสมากเปนผูที่นักแสดงสวนใหญให
ความเคารพนับถือ เคยเขาทําการแสดงลิเกโทรทัศนตั้งแตในยุคแรกๆที่มีการจัดแสดงเปนจํานวนมากกวา
10 ครั้ง
2.. ทําการเลือกเปนผูแสดงลิเกที่อยูใน คณะวาสนาดาวเหนือ ชุมชนวัดทามะปราง อําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผูวิจัยจะใหความสําคัญโดยอาศัยหลักการเปนตัวแทนที่ดีของปรากฏการณ
นั้ น ๆ โดยเป น บุ ค คลที่ ค ณะผู วิ จั ย ไปทํ า ความรู จั ก และการแนะนํ า แบบเครื อ ข า ยหรื อ แบบก อ นหิ ม ะ
(Network or Snowball selection)
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ขั้นตอนที่ 5 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัยถือวาตัวผูวิจัยเปนเครื่องมือวิจัยที่สําคัญที่สุดที่จะฝงตัวอยูใน
สนามวิจัย ดังนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลจึงมีดวยกันหลายวิธีเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และคําตอบที่เปนความ
จริงครอบคลุมตามจุดมุงหมายของการวิจัย โดยมีเครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. เก็บรวมรวมขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลจากเว็บไซด และจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ใชการพูดคุยเปนไปอยางงาย ๆ ไมมีรูปแบบที่เปนทางการ
3. การสังเกต ผูวิจัยใชเทคนิค การสังเกตแบบมีสวนรวมตลอดการทําวิจัย เนื่องจากกรณีศึกษา
เปนคณะลิเกที่ตองมีการแสดง บอยครั้งที่ตองสังเกตการแสดงบนเวทีหลังเวที และ การสังเกตการใช
ชีวิตประจําวัน
4. การสัมภาษณกลุม โดยใชการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับเจาของคณะลิเก โตโผ ผูแสดง
ลิเก ชาวลิเก คนในชุมชน ผูเกี่ยวของอื่นๆ
5. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) โดยใชการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับ
เจาของคณะลิเก โตโผ ผูแสดงลิเก ชาวลิเก คนในชุมชน ผูเกี่ยวของอื่นๆ
6. การใชเครื่องมืออํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก
เครื่องถายวีดีโอ ผูวิจัยผสมผสานวิธีการตาง ๆ เพื่อความสมบูรณของขอมูล
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ภายหลังจากผูวิจัยไดสรางความสัมพันธกับกรณีศึกษาแลว ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม ดังนี้
1. สํารวจขอมูลพื้นฐานของสนามการวิจัย โดยผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ และโครงสรางของสนามวิจัย
2. ทําแผนที่ทางกายภาพเพื่อแสดงอาณาเขตที่ตั้งของสนามวิจัย
3. ดําเนินการเก็บขอมูลตามกรอบประเด็นที่กําหนดไวในวัตถุประสงคซึ่งอาจตองเดินทางไปเก็บ
ที่เวทีการแสดง
4. จดบันทึกชวยจําหรือบันทึกประจําวัน เพื่อบันทึกเหตุการณหรือชวงเวลาในขณะสัมภาษณวามี
อิทธิพลตอกรณีศึกษาอยางไร โดยจดบันทึกสรุปสั้นๆ ในแตละเหตุการณ และตามดวยการบันทึก
รายละเอียดภายในวันนั้น
5. การแปลผลขอมูลรายวัน หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลในแตละวัน ผูวิจัยจะทําการแปลผลขอมูล
รายวันโดยนําขอมูลที่ไดบันทึกใหเปนระเบียบทุกวันหลังการสัมภาษณ โดยนํามาถอดเทปเปนขอความเชิง
บรรยาย เพื่อบันทึกเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะสัมภาษณ จากนั้นอานขอความจากการถอดเทป
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เพื่อเลือกขอความที่เปนคําบรรยายของกรณีศึกษากับความคิดความรูสึก ขอมูลตามประเด็นที่กําหนด และ
ทําการตรวจสอบขอความที่ยังไมชัดเจนหรือไมครบถวน เพื่อที่จะนําขอความนั้นไปสัมภาษณในครั้งตอไป
6. การสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลสิ้นสุดเมื่อขอมูลมีความอิ่มตัว
(Saturation of data) โดยพิจารณาจากการที่ไมสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากที่มีอยูไดอีก และ
ผูวิจัยกับกรณีศึกษามีความเขาใจตรงกันในขอมูลที่ไดรับ
ขั้นตอนที่ 7 การจัดกระทําขอมูล
คณะผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล มาทําการลดทอนขอมูล ตรวจสอบขอมูล
และวิเคราะหขอมูลซึ่งทั้งสามกระบวนการจะกระทําไปพรอมๆกันกับการเก็บรวบรวมขอมูล จนกระทั่ง
ขอมูลอิ่มตัว (Saturation of data) และภายหลังสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหนําเสนอเขียนเปนรายงานวิจัยในขั้นตอนตอไป โดยในการจัดกระทําขอมูลนั้นทําไดดังนี้
1. การลดทอนขอมูล (data reduction)
หลังจากคณะผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนามเสร็จสิ้นในแตละวัน คณะผูวิจัยจะนํามาอาน
ทบทวน และลงความคิดเห็นเบื้องตนแลว จะพิจารณาวาขอมูลที่ไดมีความเกี่ยวของกับประเด็นใดใน
การศึกษา
2. การตรวจสอบขอมูล
คณะผู วิ จั ย ได นํ า ข อ มู ล ที่ ร วบรวมได ม าตรวจสอบความน า เชื่ อ ถื อ ได (Creditability)
ความเกี่ยวของของขอมูล (Dependability) และความสมบูรณครบถวนของขอมูล ทั้งการตรวจสอบขอมูล
รายวันภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูลแตละครั้ง และการตรวจสอบขอมูลเมื่อสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูล
ครบถวนแลว โดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) และการทบทวนตรวจสอบกระบวนการ
และผลการวิจัย
3. การวิเคราะหขอมูล
คณะผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากสนามวิจัยในประเด็นที่สนใจ ตาม
ขอบเขตของการศึกษาที่กําหนด ดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะหขอมูลแบบ
สรางขอสรุปซึ่งแบงออกเปนวิธียอยๆ 3 วิธี คือ การวิเคราะหแบบการสรางขอสรุปอุปนัย (Analytic
induction) การวิเคราะหโดยการจําแนกหรือจัดกลุมขอมูล (Category or Typological Analysis) และการ
วิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) โดยผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
3.1 คณะผูวิจัยอานขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดของผูให
ขอมูลหลายๆครั้ง เพื่อใหเขาใจเนื้อหาหรือปรากฏการณที่สําคัญ
3.2 จัดระบบและจําแนกประเภทของขอมูล โดยจําแนกประเภทของขอมูล
ตามคําสําคัญ (keyword) ในแตละประเด็นที่สนใจศึกษาและตามความเหมาะสมของขอมูล
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3.3 การเชื่ อมโยงขอมูลที่จัดระบบและจําแนกประเภทของขอมูล และการ
เปรียบเทียบขอมูลมาสรางความสัมพันธเพื่อใหมองภาพรวมของปรากฏการณที่ตองการศึกษาในแตละ
ประเด็นใหครบถวน โดยการสรางขอสรุปแบบอุปนัย
ขั้นตอนที่ 8 การนําเสนอผลการจัดกระทําขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะนําเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดย
การใชขอความที่เปนสาระสําคัญบรรยาย เพื่ออธิบายเหตุการณตางๆที่เปนขอมูลเบื้องตนกอน แลวจึง
นําเสนอขอมูลที่เชื่อมโยงความสัมพันธของเหตุการณตางๆ ประกอบภาพถายและแผนผัง ตามลําดับ
ผลการวิจัย
1. วิวัฒนาการของชาวลิเก คณะวาสนาดาวเหนือกอตั้งโดยนางวาสนา สิงหพันธุ(แม
วาส) และดูแลรวมกันกับนายปรีชา สิงหพันธุ(พอปรีชา) และในปจจุบันลูกชายคือลุงนอย “ดาวนอยดาว
เหนือ” ไดเขามาชวยดูแลคณะลิเก และในแตละระยะไดศึกษาในประเด็นของคาจางคาแสดง รายไดตัว
แสดงแตละตัว เชน ตัวพระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก ฯลฯ รายไดของโตโผ คาตอบแทนวงปพาทย
รายรับรายจายของคณะลิเก คาใชจายชุดลิเก การจัดรูปแบบคณะ/รูปแบบการแสดง ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัย
2. การปรั บ เปลี่ ย นตนเองและรู ป แบบการแสดงของชาวลิ เ กให อ ยู ร อดและทั น ต อ
เหตุการณสังคมศึกษา มีการปรับเปลี่ยนการแสดงเปนแบบลิเกทรงเครื่อง มีการเตนประกอบการรองเพลง
และมีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องที่แสดงใหทันสมัย
3. ชีวิตในฉากและชีวิตจริงของชาวลิเก ศึกษาชีวิตหนาฉากกับชีวิตหลังฉากเปน
ลิเกรุนเกาที่อยูในวงการแสดงลิเกนี้มานานซึ่งลวนแลวแตวนเวียนแสดงลิเกใหกับคณะวาสนาดาวเหนือ
แตละคนมีประสบการณชีวิตที่หลากหลายและแตกตางกันออกไปนักแสดงลิเกทั้ง 6 คน ที่รับบทเปนตัว
ตลก ตัวโกง ดาวยั่ว พระเอกพอ นางเอกแม ชีวิตจริงนั้นอาจจะไมตรงกับบทบาทที่ไดรับบนเวที นักแสดง
ลิเกก็เปนอีกอาชีพหนึ่งที่ตองดิ้นรนเพื่อปากเพื่อทองเพื่อความอยูรอด แตเมื่อออกหนาฉากหรือขึ้นเวทีแลว
ก็ตองทําหนาที่เพราะนี่ถือวาเปนอาชีพที่ตองรับผิดชอบ เปนอาชีพที่สรางความบันเทิง สรางความสุข
สนุกสนานใหกับผูชม
4. วิธีการขึ้นแสดงสดของลิเก การไหวครู และการถายทอดความรูพื้นฐานดานการ
แสดงของชาวลิเก ลิเกนั้นเปนการละเลนของชาวบาน แตมีการพัฒนารูปแบบการแสดงหรือขั้นตอนการ
แสดงที่มีมาตรฐานเดียวกันตั้งแตเริ่มตนจนจบการแสดงโดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 1)โหมโรง 2) ออกแขก
3) การดําเนินเรื่อง 4) ลาโรง มีพิธีการไหวครูครอบครู การถายทอดความรูพื้นฐานโดยครูลิเก ความ
เปนมาในการสอนลิเก เนื่องมาจากสาเหตุ 3 ประการ 1)เพื่อสรางนักแสดงรุนตอไป เพื่อแทนที่นักแสดงที่มี
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อายุมากขึ้นเรื่อยๆ 2) เพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงของไทยใหอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป 3)เพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาล ที่ใหอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของไทย พื้นฐานดานการแสดงของลิเกคือ รําแมบทเล็ก
และรําตีบทหรือรําใชทา
5. มุมมองของชาวลิเกเองและคนรอบขางที่มีตอความอยูรอดของลิเกพิษณุโลก พบวา
มีมุมมองอยู 2 ประเด็น มุมมองแรก มองวา ลิเกพิษณุโลกนั้นอยูรอดแนนอนเหตุผลเพราะชาวลิเกเหลานั้น
มีลูกหลานและผูสืบทอดที่พรอมจะรับชวงคณะลิเกตอจากรุนพอแม และจากความเห็นของผูที่คลุกคลีกับ
ลิเกรุนใหม ลิเกเด็กที่เริ่มฝกหัดก็มีมุมมองที่วาลิเกพิษณุโลกจะมีผูสืบทอดและรับเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีคา
นี้ พัฒนาใหดี และคงอยูกับเมืองพิษณุโลกได มุมมองที่สอง มุมมองของชาวลิเกที่ไมมีลูกหลานหรือทายาท
ที่พรอมจะมารับชวงงานลิเกของคณะตน เพราะลูกหลานสวนใหญก็ตองการที่จะประกอบอาชีพอื่น หรือ
บางคนก็ไมมีลูกจึงไมรูวาจะไปถายทอดความรูที่ร่ําเรียนมาใหใคร ถึงจะมี 2 มุมมองแตลิเกพิษณุโลกในรุน
ปจจุบันก็พยายามรักษาชื่อเสียงและมาตรฐานการแสดงใหรุนของตนอยูรอด และทัดเทียมกับลิเกจังหวัด
อื่นๆ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบวา
1. จากการศึกษาวิวัฒนาการของชาวลิเกตั้งแตระยะตั้ง ระยะรุงโรจน ระยะรวงโรยและระยะลา
โรง การที่คณะวาสนาดาวเหนือเริ่มกอตั้งคณะขึ้นมาเหตุผลก็เพื่อความอยูรอดของครอบครัว แตเมื่อมีการ
ตั้งคณะขึ้นก็พบวายังมีอีกหลายชีวิตที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนอกจากครอบครัวของคณะวาสนาดาว
เหนือเองที่มีพอแมพี่นองคนในครอบครัวแลว ยังมีครอบครัวของชาวลิเกที่เปนนักแสดงลิเกของคณะอีก
จํานวนหนึ่งที่มีความตองการพื้นฐานทางดานรางกายและจิตใจ และมีความเชื่อและศรัทธาคลายๆกัน นั่น
คือศรัทธาและนับถือบูชาครูหรือพอแกที่พวกเขาเชื่อวาชวยคุมครองชาวลิเกใหประสบความสําเร็จในอาชีพ
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางหนาที่(Structural Functionalism Theory) ของมาลินอสกี ที่ไดเสนอวา
มนุษยมีความตองการพื้นฐานที่จะไดรับการตอบสนองจากสังคม โดยแบงความตองการ (needs) ของ
มนุษยออกเปน 3 ประเภท คือ 1. ความตองการพื้นฐานทางรางกายและจิตใจ (basic biological and
psychological needs) เชน อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม การพักผอน เปนตน 2. การตอบสนองรวมกัน
ของสมาชิกในสังคม (instrumental needs) หมายถึง การทํางานรวมกันของสมาชิกสังคม เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการพื้นฐานทางรางกายและจิตใจ 3. ความตองการเชิงสัญลักษณ (symbolic needs) ความ
ตองการประเภทนี้ไดรับการตอบสนองโดยการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร ศาสนา ไสยศาสตร และศิลปะ
ขึ้นมาในสังคม
2. จากการศึกษาชีวิตหนาฉากและชีวิตหลังฉากของชาวลิเกนั้นทําใหพบวาชีวิตจริงของชาวลิเก
นั้นอาจจะไมตรงกับบทบาทที่ไดรับบนเวทีสอดคลองกับทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic
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Interaction)ของจอรจ เฮอรเบริ์ต มีด (George Herbert Mead)ที่กลาววาชีวิตในสังคมสามารถดําเนินไป
ได ถาการตีความสัญลักษณรวมมาใช โดยสมาชิกในสังคมรวมกัน แตถาไมก็สื่อสารกันไมได ดังนั้น
สัญลักษณรวม (Common Symbols) จึงเปนวิธีเดียวที่มนุษยจะปฏิสัมพันธกันได ดังนั้นเราจึงตองรูจัก
ความหมายของสัญลักษณที่ไปสัมพันธกับผูอื่น, วิธีนี้มีดเรียกวา“ การรับรูบทบาท “ (role – taking) = การ
รูจักบทบาทของผูอื่นจะทําใหเราทราบความหมายและความตั้งใจของผูอื่น และสามารถตอบสนองการ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางดี นั่นคือชาวลิเกนํามาประยุกตใชในการแสดงรูวาบทบาทในการแสดงก็เปน
สวนของการแสดง บทบาทของชีวิตจริงก็เปนสวนของชีวิตจริง สามารถแยกแยะออกจากกันได รูจักตนเอง
และรูจักผูอื่น ทําใหอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดโดยไมมีปญหา
3. จากการศึกษาการถายทอดความรูพื้นฐานดานการแสดงของชาวลิเกนั้น มีทั้งการถายทอดโดย
มีครูหรือพอแมสอนให กับที่เรียนรูดวยตนเองครูพักลักจําจนสามารถเลนลิเกได และมีกระบวนการที่
สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการถายทอดความรูของสื่อพื้นบานและดนตรีนาฏศิลปไทยที่วากระบวนการ
ถายทอดของครู มี 3 สวน คือ 1. การตรวจสอบพื้นฐานและความสามารถของผูเรียน เพื่อจะไดทราบวา
ศิษยมีความสนใจ ความรู ความสามารถในเบื้องตนในระดับใด มีเหตุผลและรูสึกอยางไรจึงตองการมาเปน
ศิษยเพื่อที่จะขอรับการถายทอด 2. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตองคํานึงถึงผูรวมแสดงคนอื่นๆในวงเสมอ
ชวยกันรักษาคุณคาและเอกลักษณของสื่อพื้นบานและดนตรี นาฏศิลปไทยประเภทนั้นๆ 3. วิธีการสอน
แบบโบราณตัวตอตัว โดยครูจะบอกกลวิธีตางๆ อธิบายพรอมสาธิตใหดูและซอมคูไปกับศิษย อีกทั้งเลา
ประวัติของตนเองและการถายทอดวาไดมาจากครูทานใด หากศิษยทําไดดีก็กลาวชมเพื่อเปนการให
กําลังใจ การสอนแบบนี้ผูเรียนจะสามารถซึมซับกิริยาทาทาง อารมณ ลีลา น้ําเสียง ฯลฯ จากครู โดย
ในชวงแรกเปนการจดจํา ลอกเลียนแบบ แลวคอยๆพัฒนามาจนเปนแบบฉบับของตนเอง และสอดคลอง
กับทีศ.ดร.สุรพล วิ-รุฬรักษ ไดกลาวไววา การหัดลิเก มี 2 วิธีคือ 1. หัดโดยตรงกับครูหรือพอแม 2. หัด
ดวยตนเอง โดยแอบจําวิธีการแสดงของคนอื่นมาทดลองจนเกิดความชํานาญ แลวจึงนําไปแสดง ที่เรียก
กันวา “ครูพักลักจํา”
4. มุมมองของชาวลิเกและคนรอบขางงที่มีตอการอยูรอดของลิเกพิษณุโลกที่กลาววาลิเก
พิษณุโลกนั้นคงไมสามารถดํารงอยูไดในรุนตอไป สะทอนใหเห็นถึงการขาดความเอาใจใสอยางจริงจังของ
หนวยงานที่ตองเขามารับผิดชอบ เชนการจัดงานประจําปนั้น ลิเกที่นํามาแสดงควรจะสนับสนุนลิเกของ
พิษณุโลก เพื่อที่ลิเกพิษณุโลกจะไดมีกําลังใจในการที่จะสรางผลงานการแสดงที่มีคุณคา
หรือแมแต
การจัดการทองเที่ยวในพิษณุโลกเองนั้น พิษณุโลกเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชาวตางชาติมาเที่ยวชมไมขาด
สาย ควรจะมีนโยบายชูเอาการแสดงลิเกที่เปนศิลปะของพิษณุโลกขึ้นมาใหชาวตางชาติไดเห็นถึงความ
เปนไทย เพราะพิษณุโลกนั้นมีลิเกชั้นครูที่มีชื่อเสียงหากเอยชื่อคนทั่วไปตองรูจัก ทานเหลานั้นคงไมอยาก
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ใหลิเกไทยหรือลิเกของพิษณุโลกเองที่เคยรุงเรืองมากในยุคของทานตองมาจบลงหรือลาโรงในรุนลูกหลาน
อยางแนนอน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. นําหลักในการดํารงชีวิตของครูลิเกรุนเกาและชาวลิเก ที่รักอาชีพเคารพครูบาอาจารย
ไปใชในการดําเนินชีวิตใหถูกทาง
2. อาชีพลิเกมีพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และมีกระบวนการถายทอดที่ผูที่สนใจสามารถจะเรียนรูไดซึ่ง
ถือวาเปนชองทางในการอนุรักษลิเกไทยและพิษณุโลกไมใหสูญหายไป
3. หนวยงานที่เกี่ยวของควรยื่นมือเขามาชวยเหลือและสนับสนุนลิเกพิษณุโลกใหยังคง
อยูสืบไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาชีวิตความเปนอยูของลิเกรุนใหม เมื่อหมดจากรุนนี้ไปแลววาจะมีแนวคิดและการดําเนิน
ชีวิตเปนอยางไร
2. ศึกษาชีวิตความเปนอยูของลิเกจังหวัดอื่นๆทุกๆ พื้นที่แลวนํามาเปรียบเทียบความแตกตาง
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