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บทคัดย่อ	
	 การศกึษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการด�ารงอยูข่องลเิกโคราช	และศกึษาการอนรุกัษ์และการพฒันา

ลิเกโคราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม	 ประชากรคือ	 คณะลิเก																									

ในอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	18	คณะ	กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง	คือ	หัวหน้าคณะลิเก																			

คณะละ	1	คน	รวม	18	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติหาจ�านวนและค่าร้อยละ	 และแบบสัมภาษณ์	 โดยการวิเคราะห์เน้ือหาด้วยวิธีการจัดระเบียบข้อมูล											

รายงานผลเป็นตารางและวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา	ผลการวิจัยพบว่า	พื้นฐานทั่วไป	ส่วนใหญ่หัวหน้าคณะลิเก

เป็นเพศชาย	ดแูลคณะลเิกโคราช	มอีาย	ุ51-60	ปี	ส�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สูง	สถานภาพ

สมรส	มีสมาชิกในครอบครัว	2	คน	รายได้เฉลี่ย	50,000	บาทต่อเดือน	ด้านการด�ารงอยู่	คณะลิเกตั้งอยู่ถนน						

มุขมนตรี	ส่วนใหญ่เป็นแบบครอบครัวหรือเครือญาติ	เรียนรู้ด้วยความมีใจรักชอบ	เห็นพ่อแม่	แบบครูพักลักจ�า	

ฝึกหัดถ่ายทอดเป็นรุ่นต่อรุ่น	มีนักแสดง	30-40	คนต่อคณะ	รับงานจ้างไปแสดงในพื้นที่ต่าง	ๆ	ภายในจังหวัด

นครราชสีมา	รายได้เฉลี่ย	30,000-50,000	บาทต่อครั้ง	ด้านการอนุรักษ์ในเรื่องของการโหมโรง	การออกแขก	

และการขอขมา	 ด้านการพัฒนา	 มีการพัฒนาการโหมโรง	 และออกแขกให้มีความคึกคะนอง	 น่าติดตามชม										

การพฒันาเนือ้ร้องให้ทนัสมยั	ด้วยการเชือ่มโยงนทิานปรมัปรา	นทิานพืน้บ้านและเหตกุารณ์ปัจจบุนัเข้าด้วยกนั

ให้น่าสนใจ	 หรือสอดแทรกเป็นบางช่วง	 บางตอน	 ให้เป็นเรื่องเดียวกัน	 พัฒนาท�านอง	 ด้วยการด้นกลอนสด									

แบบลเิกโคราช	ลเิกไทย	ลเิกประยกุต์	ให้สละสลวย	ลงตวั	พฒันาการแต่งกายให้สวยงาม	ทนัสมยั	ดเูด่น	สะดดุตา	

น่าสนใจ	และพัฒนานักแสดงด้วยการฝึกซ้อมท�านอง	 เนื้อร้องให้คล่องไม่ติดขัด	 ไม่หลงลืมกลอนร้อง	กลอนร�า	

ควบคูไ่ปกบัการด้นกลอนสดให้ฉบัไวด้วยไวพรบิปฏภิาณ	ข้อเสนอแนะและแนวทาง	พบว่า	ด้านรปูแบบ	ควรเล่น

ดนตรีน้อยลงเพิ่มการแสดงมากขึ้น	 เป็นดนตรีร่วมสมัย	 ถูกใจคนวันกลางคนที่ชอบดูลิเก	 และวัยรุ่นที่ชอบด	ู								

การแสดงดนตรี	และเพิ่มเนื้อร้อง	ท�านองให้มีความหมายมากขึ้น	ด้านเนื้อร้อง	ด้านท�านอง	ควรฝึกซ้อม	ฝึกฝน	

การเขียน	 การร้อง	 การท่องจ�าอย่างสม�่าเสมอ	 ด้านเคร่ืองแต่งกาย	 ควรซ่อมแซม	 ดัดแปลง	 แก้ไขชุด																								

และเครือ่งประดบัให้มคีวามหลากหลาย	ทนัสมยั	เพยีงพอ	และด้านผู้แสดง	ควรมจีรรยาบรรณลิเก	และมจี�านวน						

ผู้แสดงที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมค่าใช้จ่ายและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น	

ค�ำส�ำคัญ	:	การอนุรักษ์,	การพัฒนา,	ลิเกโคราช	
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ABSTRACT	
 This study aims to study the presence; conservation and elaboration of Korat likay in 

Nakhon	Ratchasima	The	18	heads	of	the	likay	groups	were	selected	as	a	research	sample.	The	

instrument	used	to	collect	the	data	was	a	questionnaire	as	a	qualitative	research	method.	

The	data	were	analyzed	by	using	percentage	statistics,	and	interviews	were	analyzed	by	using	

the	organizing	information.	The	research	found	that	most	of	head	of	likay	groups	are	male	

who	supervise	the	Korat	likay	performance,	has	located	in	Mookhamonthree	Road.	They	are	

mostly	from	the	family	wisdom,	tradition,	and	pass	to	the	next	generation.	Nowadays,	likay	is	

developed	with	modern	lyrics,	but	still	links	myths,	folk	tales	and	current	events	and	so	on.	

The	melody	and	rhyme	are	improved	as	well	beautiful	and	attractive	costumes.	Furthermore,	

the	likay	actors	and	actresses	attend	the	rehearsal	and	learn	new	melody	before	their	real	

performing.	Suggestions	and	guidelines	recommend	that	the	likay	preparation	should	set	in	

order	to	have	a	better	performance,	such	as	learning	to	preform	less	or	without	music,	adding	

lyrics,	 increasing	more	experience	with	some	contemporary	music.	Thus,	 they	can	help	 in	

gaining	the	new	generation	and	teenagers	to	appreciate	Korat	likay.		For	the	performers,	the	

meaningful	melody	and	lyrics	should	be	regularly	practiced	together	with	drills,	vocals,	and	

memorization.	The	melody	and	lyric	writers	should	continuously	practice	their	writing	skills.	

Besides,	costumes	should	be	modest,	adaptable,	and	effective	cost.	Likay	should	have	a	fair	

number	of	performers	for	the	better	control	the	expenses	and	excellence.

Keywords	:	Conservation,	Development,	Korat	Likay

บทน�ำ	
	 ลเิกหรอืยีเ่กนัน้เป็นศลิปะประจ�าชาตไิทยแต่โบราณตัง้แต่สมยับรรพบุรษุซึง่ชาวคณะลิเกทกุคนทกุคณะ

ล้วนที่จะสืบทอดนาฎยศิลป์นี้ให้มาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ลูกหลานได้สัมผัสความเป็นไทย	สิ่งที่งดงามของไทย			

และนัยที่แอบแฝงไว้ในลิเก	 แต่ถึงอย่างไรก็ตามมีบางคณะที่ต้องปิดคณะลงและไม่สามารถจะสืบทอดลิเกนี้									

ต่อไปได้เนื่องด้วยเหตุผลท่ีหลากหลายและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามยุคและสมัยซ่ึงบางทีไม่สามารถที่จะท�าตาม

เจตนารมณ์ของตนเองและบรรพบุรุษที่จะรักษาสืบทอดลิเกนี้ต่อไปได้	 แต่บางคณะนั้นมีความอดทนมากพอ					

และมีปัจจัยหลาย	 ๆ	 อย่าง	 ซึ่งท�าให้พวกเขาได้ยืนโลดแล่นบนเวทีลิเกพร้อมกับแสดงลิเก	 ร้อง	 ร�า	 เล่นตาม												

บทละครสร้างความสขุให้กับคนดแูละสบืทอด	สัง่สอนลูกหลานให้เล่นลิเกเป็นและพร้อมทีจ่ะท�าหน้าทีน่ัน้ต่อไป	

ลิเกหรือยี่เกนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายทั้งด้าน	ศิลปะ	ชีวิต	การเรียนรู้	ความงดงาม	ความเป็นไทย	ข้อคิดชีวิต	

และสิ่งต่าง	 ๆ	 อีกมากมายจนเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลานลิเกกลับมาสืบทอดลิเก	 และบุคคลทั่วไปอื่น	 ๆ												

หันกลับมาสนใจ	 ลิเกและฟื้นฟูอนุรักษ์ลิเกให้ลิเกโด่งดังอีกครั้ง	 รวมถึงผู้จัดท�าที่ต้องการรับรู้อย่างลึกซึ้ง																

และเป็นส่วนหนึง่ในการอนรุกัษ์ศิลปะความเป็นไทยชนดินีท้ีม่เีอกลักษณ์อย่างโดดเด่นมีชือ่เรยีกสัน้	ๆ 	ว่า	“ลิเก”	

(ว.	ชยางกูร,	2510)		
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	 จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นจังหวัดเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน	 โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม	

หตัถกรรม	และ	ดนตร	ีและย้อนไป	60	ทีผ่่านมา	คณะลเิกคณะแรกได้เดนิทางมาตัง้ถิน่ฐานทีจ่งัหวดันครราชสีมา	

โดยมีแม่เสงี่ยมเป็นเจ้าของวิก	 คนแรก	 และลิเกคณะครูบุญยัง	 เกตุคง	 ศิลปินแห่งชาติ	 เป็นคณะลิเก																													

ที่มีแฟนประจ�ามากมาย	 ท�าให้เกิดคณะลิเกต่าง	 ๆ	 ในจังหวัดนครราชสีมาขึ้นอีกกว่า	 300	 คณะ	 แต่ปัจจุบัน																	

ความนิยมดูลิเกของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก	จนเป็นเหตุให้คณะลิเกในปัจจุบัน	เหลือเพียง	60	กว่าคณะ

และไม่มีวิกให้เล่นประจ�าเช่นในอดีต	 โดยลิเกส่วนใหญ่อาศัยอยู่รวมกันในย่านสวายเรียง	 ถนนมุขมนตร	ี												

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งในบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับที่ตั้งของสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา																

ที่เป็นเป้าหมายในการทิ้งระเบิดของกลุ่มสัมพันธมิตร	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ยังคงมีร่องรอยการถูกโจมตี														

ทางอากาศ	เป็นเหตใุห้เกดิเรือ่งราวน่าสนใจในเชิงประวติัศาสตร์มากมาย	(สถาบันไทยพฒัน์	มลูนธิิบรูณะชนบท

แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถัมภ์,	2556)	ถนนมขุมนตรใีนต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสมีา	

บริเวณชุมชนสวายเรียง	 จัดเป็นย่านท่ีมีคณะลิเกจ�านวนมากมายหลายคณะที่ใหญ่ที่สุดในโคราช	 ซึ่งเรียกว่า						

ถนนลิเก	 เน่ืองจากคนไทโคราช	 ฟังเพลงโคราชกับดูลิเกเป็นหลัก	 ไม่นิยมฟังเพลงหมอล�า	 หรือคณะหมอล�า							

เหมือนชาวไทอีสานทั่วไป	

	 เนือ่งจากในปัจจุบนันีล้เิกโคราช	คนดูมีความนยิมลดน้อยถอยลงจนหลายคณะต้องปิดกจิการไป	เนือ่งจาก

หลายสาเหตุ	 จากการศึกษาค้นคว้าถึงที่มาของปัญหาการปิดกิจการลิเกโคราช	 พบว่า	 มาจากหลายปัจจัย													

เช่น	 ผู้จ้างงานลิเกลดน้อยลง	 ผู้ชมลิเกลดน้อยลง	 ผู้เล่นลิเกหาได้ยากมากขึ้น	 ผู้สืบทอดอาชีพลิเกไม่มั่นคง																

รปูแบบลเิกโคราชเปลีย่นไปจากเดมิเมือ่เทยีบกบัในอดตี	การแต่งกายของคนเล่นลเิกโคราชเปล่ียนไปมีการพัฒนา

ดีข้ึน	 สวยขึ้นท�าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน	 เนื้อร้องท�านองเพลงลิเกโคราชเปล่ียนไปมีความทันสมัยมากขึ้น																								

จนน่าเป็นห่วงว่าเอกลกัษณ์ความเป็นลเิกโคราชจะเส่ือมหายไปตามกาลเวลา	จากทีม่าของปัญหาต่าง	ๆ 	ดงักล่าว

จนน�ามาสู่การศึกษาวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาลิเกโคราชในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาการด�ารงอยู่ของลิเกโคราช	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

	 2.	 เพื่อศึกษาการอนุรักษ์และการพัฒนาลิเกโคราช	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.	 ทราบถึงการด�ารงอยู่ของลิเกโคราชในสภาพสังคมปัจจุบัน

	 2.	 ทราบถึงการอนุรักษ์และการพัฒนาลิเกโคราชในอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

 

 ขอบเขตของกำรวิจัย	

	 งานวิจัยเรื่องนี้มีขอบเขตการวิจัยเฉพาะลิเกโคราช	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	18	คณะ	

 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	การอนุรักษ์และพัฒนาลิเกโคราช	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	ได้อาศัยทฤษฎี

สังคมและวัฒนธรรม	 กับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม	 ในการอธิบายและวิเคราะห์

วัตถุประสงค์ตามด้านต่าง	 ๆ	 คือ	 ด้านรูปแบบ	ด้านเนื้อร้อง	 ด้านท�านอง	 ด้านการแต่งกาย	 และด้านนักแสดง								

ดังภาพที่	1
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยนี้	 ได้วางแนวทางและวิธีการด�าเนินการวิจัย	 โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม									

(Cultural	qualitative	research)	ดังนี้

 1.	 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 1.1	 ประชากร	คือ	คณะลิเกในอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้	

	 	 	 1.1.1	 กลุ่มผู้รู้	(Key	informant)	ได้แก่	นักแสดง	และหัวหน้าคณะลิเก

	 	 	 1.1.2	 กลุม่ผูป้ฏบิตั	ิ(Casual	informant)	ได้แก่	คณะลิเกในอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสีมา	

จ�านวน	18	คณะ

	 	 	 1.1.3	 ผู้ทีเ่กีย่วข้อง	(General	informant)	ได้แก่	ผูท้ีช่ื่นชอบในการชมลเิกทีอ่ยูใ่นอ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	100	คน			

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์

และพัฒนาลิเกโคราช	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	คือ	หัวหน้าคณะลิเก	คณะละ	1	คน	รวม	18	คน

ภำพที่	1		กรอบแนวคิดในการวิจัย

	 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

-	เพศ

-	หน้าที่

-	อายุ

-	การศึกษา

-	สถานภาพ

-	จ�านวนสมาชิกในครอบครัว

-	รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน

	การด�ารงอยู่ของลิเกโคราช

-	ด้านรูปแบบ

-	ด้านเนื้อร้อง

-	ด้านท�านอง

-	ด้านเครื่องแต่งกาย

-	ด้านนักแสดง

การอนุรักษ์และพัฒนาลิเกโคราช	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา
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	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้จากการศึกษาหลักการ	เอกสาร	ต�ารา	ด�าเนินการตามก�าหนดการ

และขบวนการในการท�าวิจัย	 ได้แก่	 1)	 แบบสอบถาม	 ประกอบด้วย	 แบบสังเกต	 ชนิดที่มีส่วนร่วม	 โดยผู้วิจัย

เข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	 ซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก	 และแบบสังเกตชนิดไม่มีส่วนร่วม	 ท�าการ

สังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน	 เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบให้ค�าแนะน�า	 ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไข	 และทดสอบ																

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา	 (α-Coefficient)	 ของ	 Cronbach	 ได้เท่ากับ	 0.70	 โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง																		

(Index	of	 Item	Objective	Congruency	 :	 IOC)	 ได้เท่ากับ	0.75	 	และ	2)	แบบสัมภาษณ์	ประกอบด้วย									

แบบสัมภาษณ์	ชนิดมีโครงสร้าง	 เพื่อสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	

และแบบสมัภาษณ์ชนดิไม่มโีครงสร้าง	ด้วยการสอบถามปากเปล่าเพิม่เตมิ	เป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ	

ไม่จ�ากัดค�าตอบเพื่อให้ได้ข้อมูลและประโยชน์ท่ีต้องการ	 น�ามาตีความโดยใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง																					

มาเป็นกรอบในการศึกษา	ซึ่งแบบสอบถาม	และแบบสัมภาษณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบปลายปิด	และปลายเปิด				

	 3.	 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

		 	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	ยดึหลกัข้อมลูทีม่ลีกัษณะสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการวจิยั	และสามารถ

ตอบค�าถามการวิจัยได้ตามท่ีก�าหนดไว้	 ซ่ึงมีวิธีการเก็บข้อมูล	 2	 ลักษณะ	 คือ	 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม	ิ						

จากการทบทวนวรรณกรรม	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	ลงพืน้ทีส่มัภาษณ์กลุม่ตวัอย่าง	และการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ภาคสนาม	โดยการส�ารวจทั้งด้านภูมิศาสตร์กายภาพ	ด้านสังคม	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	รวมถึงสถานภาพปัจจุบัน

ของพื้นที่		

 4.	 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล	

	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 โดยใช้สถิติการหาจ�านวน	 ค่าร้อยละ	 และแบบสัมภาษณ์						

โดยการวเิคราะห์เนือ้หาด้วยวิธกีารจดัระเบยีบข้อมลู	น�าเสนอในรปูแบบตารางและผลการวเิคราะห์เชงิพรรณนา

ผลกำรวิจัย
	 ผลการศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนาลิเกโคราช	 จังหวัดนครราชสีมา	 ด้านรูปแบบ	 เนื้อร้อง	 ท�านอง									

เครื่องแต่งกายและนักแสดงลิเกโคราช	 จ�านวน	 18	 คณะ	 ด้วยการสอบถามความคิดเห็นจากหัวหน้าคณะลิเก

และผู้ดูแลลิเกโคราช	ประกอบกับการสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงลิเก	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2558	มีผลการ

วิจัยดังนี้	

	 1.	 ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป	

	 	 จากการสัมภาษณ์นางเจนจิรา	นาคโหมด	ทราบว่า	ผู้ที่เฝ้าคณะลิเกส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าคณะมีทั้ง

ผูห้ญงิและผูช้าย	อายรุะหว่าง	45-60	ปี	ท�าหน้าทีป่ระสานเรือ่งการว่าจ้างไปแสดง	นายบรูพา	เบญจพร	พระเอก

ลิเกคณะพงษ์เพชร	 เบญจพร	 ได้กล่าวว่า	 เวลาว่างหลังจากแสดงลิเกก็จะออกก�าลังกายและเที่ยวพักผ่อน															

ขึ้นอยู่กับก�าหนดการจ้างงาน	 ส่วนใหญ่แต่งงานหรือสมรสแล้ว	 แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้	 โดยเฉพาะพระเอก								

และนางเอก	 เพราะมีผลต่อของรางวัลและก�าลังใจจากแม่ยก	 และข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	

ต�าแหน่งหน้าที่ในคณะลิเกของผู้ที่ให้ข้อมูล	 ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าคณะลิเกโคราช	 ร้อยละ	 88.89	 รองลงมาคือ							

ผูด้แูลคณะลเิกโคราช	ร้อยละ	11.10	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	ร้อยละ	88.90	รองลงมาคอื	เพศหญงิ	ร้อยละ	11.10	

มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง	 51-60	 ปี	 ร้อยละ	 50.00	 รองลงมาคือ	 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 45-50	 ปี																							

ร้อยละ	44.44	ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)		ร้อยละ	88.90	รองลงมาคือ	ส�าเร็จ
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การศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีร้อยละ	11.10	สถานภาพสมรสหรอืแต่งงานแล้วทัง้หมด	จ�านวนสมาชกิในครอบครวั

ส่วนใหญ่ม	ี2	คน	ร้อยละ	61.10	รองลงมาคอื	3	คน	ร้อยละ	22.20	ทัง้หมดเล่นลเิกเป็นอาชพีหลัก	ร้อยละ	100.0	

มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน	50,000	บาท	ต่อเดือน	ร้อยละ	33.30	รองลงมาคือ	30,000	บาท	ร้อยละ	22.20		

ตามล�าดับ	

	 2.	 กำรด�ำรงอยู่ของลิเกโครำช	

	 	 จากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาการด�ารงอยู ่ของลิเกโคราช	 ผู ้วิจัยได้ท�าการสัมภาษณ์	 นายบูรพา												

เบญจพร	ซึง่เล่นเป็นพระเอกในคณะพงษ์เพชร	เบญจพร	ทราบว่า	สาเหตทุีม่าแสดงลเิกกเ็พราะซมึซบัการแสดง

มาจากรุ่นปู่	ย่า	พ่อ	แม่	และเครือญาติ	คนที่สนใจมีบ้าง	แต่ต้องมาฝึกสังเกตและจดจ�าการแสดงเอง	เนื่องจาก

ไม่ค่อยได้ซ้อมกนับ่อยนกัมกัจะใช้ความเคยชินในการแสดง	รปูแบบการแสดงนัน้จะเริม่จากการโหมโรง	ออกแขก	

ร�าถวายเจ้าที่	การแสดงของพระเอก	นางเอก	หรือตัวร้ายโดยจะร้องเพลงคนละ	1-2	เพลง	จากนั้นจึงเข้าเรื่อง	

ทีจ่ะแสดง	หากอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัจะแสดงเรือ่งท่ีต่างกนั	แต่หากไปต่างสถานทีจ่ะใช้เรือ่งเดิมบ้าง	โดยเจ้าของคณะ

จะแจ้งก่อนล่วงหน้าเพือ่ให้นกัแสดงได้ทบทวนบททีจ่ะเล่นด้วยตวัเอง	และปิดท้ายด้วยคอนเสร์ิต	ช่วงทีน่ยิมแสดง

ลิเกเป็นช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม	 และส่วนใหญ่เป็นงานบุญ	 ซ่ึงช่วงฤดูฝนและช่วงเข้าพรรษา																	

จะไม่ค่อยนยิมเล่น	จงึเป็นช่วงทีน่กัแสดงท�าการฝึกซ้อมส่วนตวัแทน	นายสมัพันธ์	ยานเจรญิ	หวัหน้าคณะแสงเพชร	

เทพประทาน	ได้ให้สมัภาษณ์ว่า	การแสดงส่วนใหญ่จะแสดงในจงัหวดันครราชสีมา	และจงัหวดัอืน่	ๆ 	ประเทศไทย	

ค่าจ้างส่วนใหญ่ราคาจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ไปแสดง	ยิ่งไกลยิ่งราคาสูง	ซึ่งราคาเริ่มต้นที่	30,000-100,000	บาท/

ครั้ง	 ระยะเวลาในการแสดงน้ันจะเริ่มต้ังแต่เวลา	 20.00-03.00	 น.	 ซึ่งในอดีตจะเริ่มตั้งแต่	 19.00-05.00	 น.			

เพราะช่วงท้าย	ๆ	คนดูส่วนใหญ่จะกลับก่อนท�าให้ทางคณะลิเกเลื่อนเวลาให้จบเร็วขึ้น	นางเจนจิรา	นาคโหมด																	

นางโกงคณะสมอาจน้อย	ได้ให้สัมภาษณว์่า	ชุดที่ใช้ในการแสดงต้องสวย	สะดดุตาและมีสีสันทีส่ด	ฉูดฉาด	ได้แก่

สีแดง	สีเหลือง	สีส้ม	สีน�้าเงิน	สีขาว	สีเขียว	และสีด�า	เพราะในการแสดง	1	ครั้ง	ต้องใช้เสื้อผ้า	7-8	ชุด	แต่ละชุด

จะประดับไปด้วยเพชรมากถึง	 700-1,000	 เม็ด	 ซึ่งมีหลายขนาดแต่ละขนาดก็จะมีราคาท่ีแตกต่างกันไป																		

ใช้เพชรมากน�้าหนัก	 1	 ชุดหนักถึง	 13	 กิโลกรัม	 นักแสดงตัวพระเอก	 และนางเอกมักจะมีแม่ยกตามมาให้														

ของรางวัลทุกครั้งท่ีได้ไปแสดง	 ไม่ว่าจะเป็นท่ีจังหวัดไหนก็จะตามไปให้ก�าลังใจ	 โดยได้รับรางวัลประมาณ																	

2,500-3,000	บาท/ครั้ง	และตกแต่งรางวัลให้สวยงาม	ส�าหรับตัวตลกได้น้อยที่สุดประมาณ	20-100	บาท/ครั้ง	

ท�าให้บางครั้งต้องใช้วิธีถือถุงพลาสติกลงมาเรี่ยไรกับคนดู	 ซึ่งขณะลงไปเร่ียไรกับคนดูนั้นก็จะมีการเล่นมุขตลก	

ข�าขันท�าให้คนดูไม่รู้สึกแย่ท่ีถูกเรี่ยไรเงิน	 นอกจากนี้	 นายณรงค์	 มะลิทรง	 เจ้าของคณะณรงค์พร	 ทรงพล																			

ได้ให้สัมภาษณ์ว่า	อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงส่วนใหญ่เจ้าของคณะต้องเป็นคนหาไว้ให้	 เช่น	รถตู้	รถหกล้อ	เวที	

เครื่องเสียง	 เครื่องดนตรี	 ตั่งและฉาก	 และอุปกรณ์เสริมอื่น	 ๆ	 เช่น	 ดาบไม้	 ตุ๊กตา	 ตาลปัตร	 พัด	 เพ่ือเพิ่ม															

ความสมจรงิและสนกุสนานยิง่ขึน้	ในการว่าจ้างแต่ละครัง้เจ้าของคณะจะแบ่งค่าจ้างนกัแสดงแต่ละคนไม่เท่ากนั	

เช่นพระเอก	พระรอง	นางเอกจะได้	3,000	บาท/ครั้ง	นางโกง	ตัวตลก	ตัวโกง	จะได้	1,000	บาท/ครั้ง	และเด็ก

คอนวอยส์หรือคนท่ีคอยประกอบและเก็บฉาก	 เวที	 จะได้คนละ	 500	 บาท/คร้ัง	 ส่วนเงินที่เหลือเจ้าของคณะ	

ต้องหักเป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทั้งหมด	ฉากที่ใช้ในการแสดงในปัจจุบันคือ	ป้ายไวนิล	เพราะอายุการใช้งานนาน	

ภาพฉากหลังมีทั้งรูปทิวทัศน์ท้องทุ่งนาบ้าง	รูปในหลวง	รูปพระเอกลิเกของคณะนั้น	ๆ	หากช�ารุดจึงจะเปลี่ยน	

และข้อมูลการตอบแบบสอบถาม	พบว่า	คณะลิเกทั้งหมดตั้งอยู่ถนนมุขมนตรี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	

ร้อยละ	 100	 ส่วนใหญ่แสดงในจังหวัดนครราชสีมา	 ร้อยละ	 55.60	 รองลงมาคือ	 ต่างจังหวัด	 ร้อยละ	 27.80	
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จ�านวนครั้งที่แสดงต่อเดือน	 ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่แน่นอน	 ร้อยละ	 66.70	 รองลงมา	 5-10	 ครั้ง	 จ�านวนวันที	่														

ได้พักวงส่วนใหญ่ไม่แน่นอน	 ร้อยละ	 66.70	 รองลงมาคือ	 6-10	 ร้อยละ	 27.70	 รายได้เฉลี่ยต่อครั้งที่แสดง												

ส่วนใหญ่อยู ่ระหว่าง	 30,000-50,000	 บาท	 ร้อยละ	 66.70	 รองลงมาคือ	 50,001-80,000	 บาท																																

ร้อยละ	 22.20	 จ�านวนผู้เข้ารับชมต่อคร้ัง	 ส่วนใหญ่	 10-150	 คน	 ร้อยละ	 38.90	 รองลงคือ	 151-200	 คน															

และ	201-500	คน	เท่ากัน	ร้อยละ	22.20	การประชาสัมพันธ์	ส่วนใหญ่โดยป้ายประชาสัมพันธ์	และบอกกล่าว

ปากต่อปาก	 เท่ากัน	 ร้อยละ	 33.30	 รองลงมาคือ	 ป้ายประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต	 ร้อยละ	 22.20																			

การเตรียมความพร้อมก่อนการแสดง	 ส่วนใหญ่แสดงสด	 ด้นกลอนสดตามความเคยชิน	 ไม่มีการซ้อม																						

ร้อยละ	55.60	รองลงมาคือ	มีการซ้อมการแสดงล่วงหน้า	1	วัน		ร้อยละ	27.80	การเขียนบท	ส่วนใหญ่มีการ

เขียนบทและด้นกลอนสด	ร้อยละ	44.40	รองลงมาคือ	มีการเขียนบท	ร้อยละ	33.30	การแต่งเนื้อร้อง	ส่วนใหญ่

มีทั้งการแต่งเนื้อร้องเอง	 จ้างคนอื่นเขียนเน้ือร้องให้	 และด้นกลอนสด	 เท่ากัน	 ร้อยละ	 61.10	 รองลงมาคือ														

มีการแต่งเนื้อร้องเอง	 ร้อยละ	 27.80	 ที่มาของนักแสดงลิเกโคราช	 ส่วนใหญ่เป็นลูกหลาน	 ร้อยละ	 44.40														

รองลงมาคือ	 เป็นเครือญาติ	 ร้อยละ	 22.20	 จ�านวนนักแสดงภายในคณะลิเกโคราช	 ส่วนใหญ่	 30-40	 คน															

และ	41-50	คน	เท่ากนั	ร้อยละ	38.90	รองลงมาคอื	51-60	และ	61-70	คน	เท่ากนั	ร้อยละ	11.10	ความสามารถ

พิเศษของนักแสดงลิเกโคราช	 ส่วนใหญ่ซึมซับมาตั้งแต่เด็ก	 ร้อยละ	 33.30	 รองลงมาคือ	 ชอบการร้องเพลง													

ร้อยละ	27.80	จ�านวนเครื่องแต่งกายทั้งหมด	ส่วนใหญ่	 	10-20	ชุด	ร้อยละ	72.20	รองลงมาคือ	21-30	ชุด							

ร้อยละ	 16.70	 จ�านวนเครื่องแต่งกายท่ีประดับเพชรนิลจินดาคริสตัล	 ส่วนใหญ่	 5-7	 ชุด	 ร้อยละ	 66.70																			

รองลงมาคือ	 8-10	 ชุด	 ร้อยละ	 27.80	 เครื่องประดับที่ใช้ตกแต่งเครื่องแต่งกายลิเกโคราช	 ส่วนใหญ่เป็น															

เพชรเทียม	 ร้อยละ	 61.60	 รองลงมาคือ	 คริสตัล	 ร้อยละ	 22.20	 ส่วนใหญ่นิยมใส่เครื่ิองประดับทุกต�าแหน่ง											

ร้อยละ	50.0	รองลงมาคือ	สร้อยคอ	ก�าไลข้อมือ	ก�าไลข้อเท้า	ก�าไลข้อแขน	ตุ้มหู	มงกุฎ	สายสะพาย	เข็มขัด	

สนับเพลา	ร้อยละ	5.60	ส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่ใช้เครื่องแต่งกายมีสีสันฉูดฉาด	วูบวาบ		ระยิบระยับ	แพรวพราว				

ร้อยละ	83.20	รองลงมาคือ	เพื่อดึงดูดความสนใจ	เพื่อความสวยงาม	และเพื่อความตื่นตาตื่นใจ	เท่ากัน	ร้อยละ	

83.20	 และการประยุกต์ใช้เครื่องแต่งกายลิเกโคราช	 ส่วนใหญ่ผสมผสานทั้งการอนุรักษ์และการพัฒนา													

เครือ่งแต่งกาย	ร้อยละ	61.10	รองลงมาคอื	คดิข้ึนเอง	ท�าตามแบบตวัอย่าง	และอนุรกัษ์รปูแบบเครือ่งแต่งกายเดมิ	

เท่ากัน	ร้อยละ	11.10	ตามล�าดับ
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ภำพที่	2		การแสดงของคณะลิเกโคราช

ที่มา	:	ถ่ายภาพเมื่อวันที่	13	ก.พ.	2559	โดยนุสรา	ทองคลองไทร	ณ	อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดบุรีรัมย์.

	 3.	 กำรอนุรักษ์และกำรพัฒนำของลิเกโครำช	จ�ำแนกตำมด้ำนดังนี้
	 	 3.1	 ด้านการอนุรักษ์ลิเกโคราช	พบว่า	ส่วนใหญ่อนุรักษ์การขอขมา	การแสดงดนตรี	การโหมโรง	
การออกแขก	และการแสดงลิเกโคราช	ร้อยละ	21.33	รองลงมาคือ	อนุรักษ์ท�านองลิเกโคราชให้เป็นเอกลักษณ์
โดดเด่น	โดยไม่สอดแทรกท�านองลเิกไทยเข้าไปให้ท�านองลิเกโคราชเพีย้นไปจากเดมิ	และอนรุกัษ์เครือ่งแต่งกาย
ลิเกโคราช	 ร้อยละ	 16.00	 อนุรักษ์ตัวนักแสดงลิเกโคราช	 ร้อยละ	 12.00	 อนุรักษ์เนื้อร้อง	 ส�าเนียงลิเกโคราช							
ผสมผสานลิเกไทย	 ร้อยละ	 10.67	 และอนุรักษ์ท�านองลิเกโคราชสอดแทรกลิเกไทยปนล�าตัด	 ร้อยละ	 8.00										
ตามล�าดับ	
	 	 3.2	 ด้านการพัฒนาลิเกโคราช	พบว่า	 ส่วนใหญ่พัฒนาเครื่องแต่งกายให้สวยงาม	 ทันสมัย	 ดูเด่น
แพรวพราว	 ระยิบระยับ	 สะดุดตา	 น่าสนใจ	 ร้อยละ	 19.56	 รองลงมาคือ	 มีการผสมผสานรูปแบบระหว่าง													
การแสดงดนตรกัีบการขอขมา	การโหมโรง	การออกแขก	และการแสดงลเิก	พฒันาเนือ้ร้องลเิกโคราชให้ทนัสมยั		
ผูกเร่ืองให้เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ	 ระหว่างเร่ืองเดิมท่ีเป็นนิทานปรัมปรา	 นิทานพื้นบ้าน	 กับเหตุการณ์ปัจจุบัน											
เข้าด้วยกัน	หรือสอดแทรกเป็นบางช่วง	บางตอน	และด้นกลอนสดให้เป็นเรื่องเดียวกัน	และพัฒนาตัวนักแสดง
ลิเกด้วยการฝึกซ้อมท�านอง	 เน้ือร้องให้คล่องไม่ติดขัด	 ไม่หลงลืมกลอนร้อง	 กลอนล�า	 ควบคู่ไปกับการ																				
ด้นกลอนสดให้ฉับไวด้วยไหวพริบปฏิภาณ	 ร้อยละ	 17.39	 พัฒนาท�านอง	 การด้นสดแบบลิเกโคราช	 ลิเกไทย						
ลิเกประยุกต์	ให้ท�านองสละสวยลงตัว	ร้อยละ	15.22	และพัฒนาการโหมโรง	และออกแขกให้มีความคึกคะนอง
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และน่าสนใจ	น่าติดตามชมลิเกโคราชต่อไป	ร้อยละ	13.04	ตามล�าดับ
 4.	 ปัญหำ	อุปสรรคในกำรแสดงลิเกโครำช	มีดังนี้
	 	 4.1	 ปัญหารปูแบบของลิเกโคราช	พบว่า	ส่วนใหญ่ไม่มปัีญหาด้านรปูแบบลเิกโคราช	ร้อยละ	88.89	
รูปแบบที่ด�ารงอยู่	 ณ	 ปัจจุบันดีอยู่แล้วคือมีการแสดงดนตรีก่อน	 จากนั้นจึงมีการท�าการขอขมา	 การโหมโรง								
การออกแขก	และการแสดงลิเกโคราชตามล�าดับ	มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีปัญหา	ร้อยละ	11.11	ปัญหาที่พบ
คือไม่ชอบให้มีการแสดงดนตรีก่อนการแสดงลิเก	และแสดงดนตรีนานเกินไป	
	 	 4.2	 ปัญหาด้านเนื้อร้องลิเกโคราช	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านเนื้อร้อง	 ร้อยละ	 88.89																				
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีปัญหาด้านเนื้อร้อง	ร้อยละ	11.11	ปัญหาที่พบคือ	ลืมเนื้อร้อง	ลืมบท	ด้นกลอนสด
ไม่ทัน	 คิดไม่ออก	 ท�าให้การร้องลิเกสะดุดหยุดชะงักไป	หรือร้องซ�้าบทเดิมหลายคร้ังจนกว่าจะนึกเน้ือร้องได	้						
หรือไม่ก็เปลี่ยนเนื้อร้องไปท�าให้ไม่ต่อเนื่อง	หรือท�าให้การร้องตอบโต้กันไม่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน	
	 	 4.3	 ปัญหาด้านท�านองลิเกโคราช	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านท�านอง	 ร้อยละ	 88.89																							
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีปัญหา	 ร้อยละ	 11.11	 ปัญหาท่ีพบคือ	 ท�านองการร้องลิเกโคราชร้องยาก	 ส�าเนียง										
ไม่ให้	ท�านองเพี้ยนไปจากเดิม	มักมีการคั่นรายการ	หรือคั่นจังหวะด้วยการพูดคุย	การร้องเพลง	การแสดงตลก
ผสมผสานปนเปกันไปท�าให้ไม่ได้เล่นลิเกโคราชตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ	
	 	 4.4	 ปัญหาด้านเครื่องแต่งกายลิเกโคราช	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านเครื่องแต่งกาย																			
ร้อยละ	83.33	มเีพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ทีมี่ปัญหาด้านเครือ่งแต่งกาย	ร้อยละ	16.67	ปัญหาทีพ่บคอื	เครือ่งแต่งกาย	
มีน้อย	 ล้าสมัย	 ใส่ซ�้าหลายครั้ง	 เครื่องแต่งกายช�ารุด-สึกหรอหรือขาด	 และเครื่องแต่งกายไม่สวยงาม	 ไม่เด่น									
สะดุดตา	
	 	 4.5	 ปัญหาด้านผู้แสดงลิเกโคราช	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านตัวผู้แสดง	 ร้อยละ	 83.33																
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีมีปัญหา	 ร้อยละ	 16.67	 ปัญหาท่ีพบคือ	 การเปลี่ยนตัวผู้แสดงบ่อย	 (ดังแล้วแยกวง)												
ผู ้แสดงน�าที่แสดงเป็นพระเอก	 นางเอกที่ทั้งสวยทั้งหล่อและเสียงดี	 หาได้ยาก	 ผู ้แสดงที่มีพรสวรรค	์																								
ด้านความจ�าดี	 ด้นกลอนสดเก่งหายาก	 ปัญหาอื่น	 ๆ	 คือ	 ถ้ารับจ�านวนผู้แสดงมากค่าใช้จ่ายก็มากตาม	 ท�าให้								
เกดิค่าใช้จ่ายสงูขึน้	การควบคมุวงล�าบากมากขึน้	คณุภาพการแสดงลิเกโคราชกล็ดลง	หากรับนกัแสดงลเิกโคราช										
ในจ�านวนจ�ากัดเมื่อมีการเจ็บป่วย	 หรือการติดธุระจ�าเป็นจะท�าให้ตัวแสดงขาด	 ท�าให้บทและเน้ือร้อง	 รวมทั้ง
ท�านองต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพความจ�าเป็น	
	 5.	 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำลิเกโครำช	 จ�ำแนกรำยด้ำน	 โดยเรียงล�ำดับจำกมำก
ไปหำน้อย	ดังนี้	
	 	 5.1	 ด้านรปูแบบของลเิกโคราช	พบว่า	รปูแบบการขอขมา	การโหมโรงและการออกแขกควรอนรุกัษ์
เอาไว้	 และเพิ่มเนื้อร้อง	ท�านองให้ดีมีความหมายมากขึ้น	 ร้อยละ	 38.10	 เล่นดนตรีให้น้อยลงเพิ่มการเล่นลิเก
โคราชให้มากขึน้	ร้อยละ	38.09	และ	ดนตรทีีเ่ล่นควรเป็นดนตรร่ีวมสมยั	เพือ่ให้ถกูใจคนวยักลางคนทีช่อบดลูเิก	
และถูกใจวัยรุ่นที่ชอบดูการแสดงดนตรี	ร้อยละ	23.81		
	 	 5.2	 ด้านการแต่งกายลิเกโคราช	 พบว่า	 เพิ่มเครื่องประดับจ�าพวกคริสตัล	 เพชรเทียม	 ลูกแก้ว									
และอื่น	ๆ	เข้าไปให้ดูดี	มีความสวยงามตระการตา	แวววาวระยิบระยับ	ร้อยละ	32.14	เมื่อเครื่องแต่งกายช�ารุด								
ควรซ่อมแซม	ดดัแปลง	ร้อยละ	28.57	ปรบัปรงุเครือ่งแต่งกายให้ดดูทีนัสมยั	ร้อยละ	21.43	และ	ควรมีหลายชดุ	

ไว้ส�ารองเปลี่ยนใส่ไม่ซ�้าซาก	ร้อยละ	17.86

	 	 5.3	 ด้านเนื้อร้องลิเกโคราช	พบว่า	ควรมีการเขียนเนื้อร้องให้ทุกคนได้ฝึกฝนท่องจ�าให้ได้ก่อนขึ้น

แสดงทุกครั้ง	ร้อยละ	42.86	และคนที่ขี้ลืม	ความจ�าสั้นควรฝึกซ้อมบทร้อง	และท่องจ�าให้ขึ้นใจ	และมีจ�านวน
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เท่ากัน	คือ	ผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านการด้นกลอนสดมักได้เปรียบ	ควรฝึกฝนให้เป็นนิสัย	ร้อยละ	28.57		

	 	 5.4	 ด้านท�านองลเิกโคราช	พบว่า	มจี�านวนเท่ากนัทัง้หมด	คอื	การร้องลเิกสลบักับระหว่างท�านอง

ลิเกโคราชกับลิเกไทยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง	 และควรอนุรักษ์ท�านองลิเกโคราชเอาไว้แล้วสอดแทรกท�านอง													

ลิเกไทยเป็นครั้งคราว	ร้อยละ	50.0	

	 	 5.5	 ด้านนักแสดงลิเกโคราช	 พบว่า	 นักแสดงที่เล่นเป็นตัวเอก	 เช่น	 พระเอก	 นางเอกต้องหมั่น										

ฝึกซ้อมการร้อง	การร�าให้คล่อง	และจ�าให้แม่นอยู่เสมอ	สามารถด้นกลอนสดได้ทุกเมื่อที่แสดง	ร้อยละ	42.11	

การมจี�านวนผูแ้สดงพอเหมาะจะท�าให้ประหยดัค่าใช้จ่าย	และสามารถควบคมุคณุภาพได้ดยีิง่ขึน้	ร้อยละ	31.57	

และนักแสดงลิเกโคราชควรมีจรรยาบรรณลิเก	ด้วยการดังแล้วไม่แยกวง	ร้อยละ	26.32		

อภิปรำยผล	
	 การศึกษาการอนุรักษ์และพัฒนาลิเกโคราช	จังหวัดนครราชสีมา	ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

	 1.	 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปจากการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม	พบว่า	 ต�าแหน่งหน้าที่ในคณะลิเก							

เป็นหัวหน้าคณะส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 มีอายุระหว่าง	 45-60	 ปี	 ท�าหน้าที่ประสานเรื่องการว่าจ้างไปแสดง						

เวลาว่างหลงัจากแสดงลเิกกจ็ะออกก�าลงักายและเทีย่วพกัผ่อน	ขึน้อยูก่บัก�าหนดการจ้างงาน	ส่วนใหญ่แต่งงาน

หรือสมรสแล้ว	แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้	โดยเฉพาะพระเอกและนางเอก	เพราะมีผลต่อของรางวัลและก�าลังใจ											

จากแม่ยก	 ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 มีสถานภาพสมรสหรือแต่งงานแล้ว	

ทั้งหมด	 จ�านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มี	 2	 คน	 ทั้งหมดเล่นลิเกเป็นอาชีพหลัก	 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ									

ครัวเรือน	50,000	บาท/เดือน

	 2.	 ด้านการด�ารงอยู่ของลเิกโคราช	พบว่า	สาเหตทุีม่าแสดงลเิกกเ็พราะซมึซบัการแสดงมาจากรุน่ปู	่ย่า	

พ่อ	 แม่	 และเครือญาติ	 คนท่ีสนใจมีบ้าง	 แต่ต้องมาฝึกสังเกตและจดจ�าการแสดงเอง	 เนื่องจากไม่ค่อยได้ซ้อม						

กันบ่อยนักมักจะใช้ความเคยชินในการแสดง	 รูปแบบการแสดงนั้นจะเริ่มจากการโหมโรง	 ออกแขก	 ร�าถวาย										

เจ้าที่	การแสดงของพระเอก	นางเอก	หรือตัวร้ายโดยจะร้องเพลงคนละ	1-2	เพลง	จากนั้นจึงเข้าเรื่องที่จะแสดง	

หากอยู่ในพื้นที่เดียวกันจะแสดงเรื่องที่ต่างกัน	แต่หากไปต่างสถานที่จะใช้เรื่องเดิมบ้าง	โดยเจ้าของคณะจะแจ้ง

ก่อนล่วงหน้าเพื่อให้นักแสดงได้ทบทวนบทที่จะเล่นด้วยตัวเอง	และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ต	ช่วงที่นิยมแสดงลิเก

เป็นช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม	และส่วนใหญ่เป็นงานบุญ	ซึ่งช่วงฤดูฝนและช่วงเข้าพรรษาจะไม่ค่อย

นิยมเล่น	 จึงเป็นช่วงท่ีนักแสดงท�าการฝึกซ้อมส่วนตัวแทน	 การแสดงส่วนใหญ่จะแสดงในจังหวัดนครราชสีมา	

และจังหวัดอื่น	ๆ	ในประเทศไทย	ค่าจ้างส่วนใหญ่ราคาจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ไปแสดง	ยิ่งไกลยิ่งราคาสูง	ซึ่งราคา							

เริ่มต้นที่	30,000-100,000	บาท/ครั้ง	ระยะเวลาในการแสดงนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา	20.00-03.00	น.	ซึ่งในอดีต

จะเริ่มตั้งแต่	19.00-05.00	น.	เพราะช่วงท้าย	ๆ	คนดูส่วนใหญ่จะกลับก่อนท�าให้ทางคณะลิเกเลื่อนเวลาให้จบ

เร็วขึ้น	ชุดที่ใช้ในการแสดงต้องสวย	สะดุดตาและมีสีสันที่สด	ฉูดฉาด	ได้แก่	สีแดง	สีเหลือง	สีส้ม	สีน�้าเงิน	สีขาว	

สีเขียว	 และสีด�า	 เพราะในการแสดง	 1	 ครั้ง	 ต้องใช้เส้ือผ้า	 7-8	 ชุด	 แต่ละชุดจะประดับไปด้วยเพชรมากถึง												

700-1,000	 เม็ด	 ซึ่งมีหลายขนาดแต่ละขนาดก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไป	 ใช้เพชรมากน�้าหนัก	 1	 ชุดหนักถึง										

13	กโิลกรมั	นกัแสดงตวัพระเอกและนางเอกมกัจะมแีม่ยกตามมาให้ของรางวลัทกุครัง้ทีไ่ด้ไปแสดง	ไม่ว่าจะเป็น

ที่จังหวัดไหนก็จะตามไปให้ก�าลังใจ	 โดยได้รับรางวัลประมาณ	 2,500-3,000	 บาท/ครั้ง	 และตกแต่งรางวัล													

ให้สวยงาม	ส�าหรับตัวตลกได้น้อยที่สุดประมาณ	20-100	บาท/ครั้ง	ท�าให้บางครั้งต้องใช้วิธีถือถุงพลาสติกลงมา

เรี่ยไรกับคนดู	 ซึ่งขณะลงไปเรี่ยไรกับคนดูน้ันก็จะมีการเล่นมุขตลก	ข�าขันท�าให้คนดูไม่รู้สึกแย่ที่ถูกเรี่ยไรเงิน	
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงส่วนใหญ่เจ้าของคณะต้องเป็นคนหาไว้ให้	 เช่น	 รถตู้	 รถหกล้อ	 เวที	 เครื่องเสียง															

เคร่ืองดนตรี	 ตั่งและฉาก	 และอุปกรณ์เสริมอื่น	 ๆ	 เช่น	 ดาบไม้	 ตุ๊กตา	 ตาลปัตร	 พัด	 เพื่อเพิ่มความสมจริง														

และสนุกสนานยิ่งขึ้น	 ในการว่าจ้างแต่ละครั้งเจ้าของคณะจะแบ่งค่าจ้างนักแสดงแต่ละคนไม่เท่ากัน	 เช่น										

พระเอก	พระรอง	นางเอก	จะได้	3,000	บาท/ครั้ง	นางโกง	ตัวตลก	ตัวโกง	จะได้	1,000	บาท/ครั้ง	และเด็ก							

คอนวอยส์หรือคนที่คอยประกอบและเก็บฉาก	 เวที	 จะได้คนละ	 500	 บาท/ครั้ง	 เงินที่เหลือเจ้าของคณะ																

ต้องหักเป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทั้งหมด	ฉากที่ใช้ในการแสดงในปัจจุบันคือ	ป้ายไวนิล	เพราะอายุการใช้งานนาน																														

ภาพฉากหลังมีทั้งรูปทิวทัศน์ท้องทุ่งนาบ้าง	รูปในหลวง	รูปพระเอกลิเกของคณะนั้น	ๆ		หากช�ารุดจึงจะเปลี่ยน	

ซึ่งสอดคล้องกับ	 ฐปนรรฆ์	 	 ตันสกุล	 (2547)	 ท่ีศึกษาอาชีพลิเกในอ�าเภอบ้านโป่ง	 พบว่า	 อาชีพลิเก	 พื้นฐาน												

มาจากโขนและละคร	 แหล่งผู ้ประกอบอาชีพส่วนใหญ่อยู ่ในอ�าเภอบ้านโป่ง	 จังหวัดราชบุรี	 โดยเฉพาะ																	

ต�าบลปากแรตซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีณะลเิกมากทีส่ดุ	เนือ่งจากอยูใ่นเขตเทศบาลเมอืงบ้านโป่งและมปีระชากรอาศยั

อยู่หนาแน่น	 โดยท�าเป็นอาชีพเสริมเป็นส่วนมากเพราะไม่มีการแสดงเป็นประจ�า	 ปัจจุบันลิเกต้องปรับตัว														

โดยการผสมผสานกับเพลงลูกทุ่ง	 เพลงสากล	 หมอล�าเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย	 ในการสืบทอดภูมิปัญญาของลิเก								

มี	 2	 วิธีคือ	 สืบทอดโดยตรงกับครูหรือบิดามารดาและฝึกหัดด้วยตนเอง	 โดยแอบจ�าวิธีการแสดงของคนอื่น											

มาทดลองจนเกิดความช�านาญแล้วจึงน�าไปแสดง	

	 3.	 การอนรุกัษ์และการพฒันาของลเิกโคราช	มดีงันี	้ด้านการอนรุกัษ์ลิเกโคราช	พบว่า	ส่วนใหญ่อนรุกัษ์											

การขอขมา	การแสดงดนตรี	การโหมโรง	การออกแขก	และการแสดงลิเกโคราช	รองลงมาคือ	อนุรักษ์ท�านอง

ลเิกโคราชให้เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น	โดยไม่สอดแทรกท�านองลเิกไทยเข้าไปให้ท�านองลเิกโคราชเพีย้นไปจากเดมิ	

อนุรักษ์เครื่องแต่งกายลิเกโคราช	อนุรักษ์ตัวนักแสดงลิเกโคราช	อนุรักษ์เนื้อร้อง	ส�าเนียงลิเกโคราชผสมผสาน

ลิเกไทย	 และอนุรักษ์ท�านองลิเกโคราชสอดแทรกลิเกไทยปนล�าตัด	 และด้านการพัฒนาลิเกโคราช	 พบว่า											

ส่วนใหญ่พัฒนาเครื่องแต่งกายให้สวยงาม	ทันสมัย	ดูเด่นแพรวพราว	ระยิบระยับ	สะดุดตา	น่าสนใจ	รองลงมา

คอื	มกีารผสมผสานรปูแบบระหว่างการแสดงดนตรกีบัการขอขมา	การโหมโรง	การออกแขก	และการแสดงลเิก	

พัฒนาเน้ือร้องลิเกโคราชให้ทันสมัย	 ผูกเรื่องให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ	 ระหว่างเรื่องเดิมที่เป็นนิทานปรัมปรา										

นิทานพื้นบ้าน	 กับเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าด้วยกัน	 หรือสอดแทรกเป็นบางช่วง	 บางตอน	 และด้นกลอนสด																				

ให้เป็นเรื่องเดียวกัน	 และพัฒนาตัวนักแสดงลิเกด้วยการฝึกซ้อมท�านอง	 เนื้อร้องให้คล่องไม่ติดขัด	 ไม่หลงลืม

กลอนร้อง	กลอนล�า	ควบคู่ไปกับการด้นกลอนสดให้ฉับไวด้วยไหวพริบปฏิภาณ	พัฒนาท�านอง	การ	ด้นสดแบบ

ลิเกโคราช	 ลิเกไทย	 ลิเกประยุกต์	 ให้ท�านองสละสวยลงตัว	 และพัฒนาการโหมโรง	 และออกแขกให้มีความ												

คึกคะนองและน่าสนใจ	 น่าติดตามชมลิเกโคราชต่อไป	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 เขมิกา	 จันทร์สุขสวัสด์ิ	 (2554)																						

ที่ศึกษาการสืบทอดอัตลักษณ์ลิเกไทยสู่เด็กและเยาวชน	เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนภาคกลาง	พบว่า	ปัญหาในการ

สืบทอดอัตลักษณ์ลิเกในปัจจุบัน	 มีอัตลักษณ์ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม	 คือเป็นลิเกผสมระหว่าง	 การแสดงลิเก															

แบบดั้งเดิม	 เพลงลูกทุ่ง	 และการแสดงในรูปแบบอื่น	 ๆ	 ตามค�าเรียกร้องและรสนิยมของผู้ชม	 ไม่ใช่อัตลักษณ์				

การแสดงลิเกแบบดั้งเดิมที่นิยมกันในอดีต	 ซึ่งเป็นไปตามกระแสสังคมที่ก�าลังนิยมบริโภคสื่อบันเทิงสมัยใหม่	

แนวทางการสืบทอดอัตลักษณ์ลิเกไทย	 พบว่า	 มีหลายวิธี	 คือ	 การอนุรักษ์องค์ประกอบของการแสดงลิเก													

และการสร้างผู้น�าทางลิเก	นอกจากนี้ควรมีการอนุรักษ์ด้านความเชื่อ	พิธีกรรมและขั้นตอนการแสดง	และควร										

ปลกูฝังค่านิยม	ทศันคต	ิความรกัในภมูปัิญญาพืน้บ้าน	ความรูก้ารบรหิารจดัการ	การส่งเสรมิและการพฒันาลเิก

แก่ผู้น�าทางลิเก	 โดย	McGrath	 (1981)	 ได้แสดงให้เห็นรายละเอียดที่ส�าคัญของความแตกต่างระหว่างรสนิยม

แบบประชานิยมและรสนิยมของคนช้ันกลางท่ีมีผสมผสานกันอยู่ในการแสดงลิเกร่วมสมัย	 โดยรสนิยมแบบ	
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ประชานิยมหรือรสนิยมแนวตลาดจะประกอบไปด้วยความตรงไปตรงมาของเนื้อหา	 ความตลกขบขัน																	
ความรวดเร็ว	การใช้ภาษาถิ่น	มีบทเพลง	เร้าอารมณ์	เป็นต้น	ในขณะที่รสนิยมของคนชั้นกลางนั้นจะประกอบ
ไปด้วยการน�าเสนอเรื่องราวที่ต้องผ่านการตีความ	 ค่อนข้างจะมีเอกลักษณะมีความเป็นปัจเจกในเนื้อหา													
และ	 การรับชม	 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของทั้งสองพรมแดนของรสนิยมนี้	 สามารถที่จะน�ามาผสมผสาน									
ได้ในงานลิเกร่วมสมัยที่น�ารูปแบบสนุกสนาน	สวยงาม	การร้องการร�า	และความตลกขบขัน	และการแต่งกาย									
แต่งหน้าที่สวยงามอลังการ	มาน�าเสนอเนื้อหาที่มีความเข้มข้นในเชิงประเด็นสังคม	
	 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาลิเกโคราช	 พบว่า	 	 ด้านรูปแบบ	 ควรมีรูปแบบการขอขมา							
การโหมโรงและการออกแขกควรอนุรักษ์เอาไว้	 และเพิ่มเนื้อร้อง	 ท�านองให้ดีมีความหมายมากขึ้น	 เล่นดนตร	ี					
ให้น้อยลงเพิ่มการเล่นลิเกโคราชให้มากข้ึน	 ควรเป็นดนตรีร่วมสมัย	 เพื่อให้ถูกใจคนวัยกลางคนที่ชอบดูลิเก										
และถูกใจวัยรุ่นที่ชอบดูการแสดงดนตรี	 ด้านการแต่งกาย	 ควรเพิ่มเครื่องประดับจ�าพวกคริสตัล	 เพชรเทียม										
ลูกแก้วและอื่น	 ๆ	 เข้าไปให้ดูดี	 มีความสวยงามตระการตา	 แวววาวระยิบระยับ	 เมื่อเครื่องแต่งกายช�ารุด																
ควรซ่อมแซม	ดัดแปลง	ปรับปรุงเครื่องแต่งกายให้ดูดีทันสมัย	และควรมีหลายชุดไว้ส�ารองเปลี่ยนใส่ไม่ซ�้าซาก	
ด้านเนื้อร้อง	ควรมีการเขียนเนื้อร้องให้ทุกคนได้ฝึกฝนท่องจ�าให้ได้ก่อนขึ้นแสดงทุกครั้ง	คนที่ขี้ลืม	ความจ�าสั้น
ควรฝึกซ้อมบทร้อง	 และท่องจ�าให้ข้ึนใจ	 และผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านการด้นกลอนสดมักได้เปรียบ	 ควรฝึกฝน																					
ให้เป็นนิสัย	 ด้านท�านอง	 ควรมีการร้องลิเกสลับกับระหว่างท�านองลิเกโคราชกับลิเกไทยเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึง							
และควรอนรุกัษ์ท�านองลเิกโคราชเอาไว้แล้วสอดแทรกท�านองลิเกไทยเป็นครัง้คราว	และด้านนกัแสดง	นกัแสดง
ทีเ่ล่นเป็นตวัเอก	เช่น	พระเอก	นางเอก	ต้องหมัน่ฝึกซ้อมการร้อง	การร�าให้คล่อง	และจ�าให้แม่นอยู่เสมอ	สามารถ
ด้นกลอนสดได้ทุกเมื่อที่แสดง	 ควรมีจ�านวนผู้แสดงพอเหมาะจะท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย	 และสามารถควบคุม
คุณภาพได้ดียิ่งขึ้น	 และนักแสดงลิเกโคราชควรมีจรรยาบรรณลิเก	 ด้วยการดังแล้วไม่แยกวง	 ซึ่งสอดคล้องกับ					
Sompiboon	(2012)	ได้กล่าวว่า	การน�าของใหม่	ๆ	เข้ามาผสมผสานกับการแสดงดั้งเดิมของไทยและน�าเสนอ
รูปแบบใหม่	 ๆ	 เป็นส่วนหนึ่งของการนิยามงานร่วมสมัย	 (Contemporary)	 ในประเทศไทย	 ซึ่งค�าว่า																	
“ร่วมสมัย”	อาจจะหมายถึง	การแสดงแบบใหม่จากการปรับเนื้อหาหรือรูปแบบที่มีการผสมผสานหรือจัดเรียง
องค์ประกอบของ	 การแสดงจากของเก่ากับของใหม่หรือกับของไทยกับของต่างชาติ	 ซ่ึงต้องเกิดสุนทรียะ																
ในการรับชมตามเวลาและบริบทที่ท�าการแสดงนั้น	 ๆ	 สามารถแบ่งได้เป็น	 2	 ลักษณะส�าคัญ	 คือ	 การแสดง											
ร่วมสมัยที่มีพื้นฐานการแสดงสมัยใหม่	(Modern-based	contemporary	theatre)	จะเป็นการละครที่มีการ
ปรับประยุกต์รูปแบบหรือเนื้อหามาจากละครตะวันตก	 โดยรูปแบบของละครเพื่อศิลปะการแสดง	 อาทิ	 ละคร
ของกลุม่สองแปด	มณเฑรียรทองเธียเตอร์	แดสเอน็เตอร์เทนเมนต์มาสูด่รมีบอกซ์	และรชัดาลยัเธยีเตอร์	เป็นต้น	
กับ	ละครร่วมสมัยที่มีพื้นฐานจากการแสดงขนบ/ประเพณีนิยม	(Tradition-based	contemporary	theatre)	
จะเป็นงานร่วมสมัยที่พัฒนามาจากวรรณคดีไทยที่น�ามาตีความใหม่	 และน�าเสนอผ่านรูปแบบการร้อง	 การร�า	
การเต้น	 การเคลื่อนไหวร่างกาย	 รวมทั้งดนตรีแบบประเพณีนิยมประยุกต์	 อาทิ	 ผลงานการน�าวรรณคดีไทย										
มาตีความใหม่และเล่าใหม่ของ	ภัทราวดี	เธียเตอร์	เรื่อง	อิเหนา	จรกา	ร็อคโอเปร่า	(2537)	ดัดแปลงจาก	อิเหนา
สหัสเดชะ	 (2540)	 ดัดแปลงจาก	 รามเกียรติ์	 ลิเกชาละวัน	 เดอะมิวสิเคิล	 (2549	 ดัดแปลงจากไกรทอง	 และ										
ร.รัก	 ล.ลิลิต	 (2551-2552)	 ดัดแปลงจากลิลิตพระลอ	 อีกฟากหนึ่งของละครร่วมสมัยมีพื้นฐานจากการแสดง
ขนบ/ประเพณีนิยม	 จะน�าเสนอในรูปแบบของละครเพื่อการพัฒนา	 อาทิ	 ผลงานของมูลนิธิสื่อชาวบ้าน																		
หรือที่รู้จักกันว่า	 คณะละครมะขามป้อมก็มีการน�าการแสดงพ้ืนบ้านและวรรณคดีไทยมาใช้ในการให้ความรู้									
ในประเด็นต่าง	ๆ 	แก่เยาวชนและคนทั่วไป	อาทิ	เรื่อง	จันทโครพ...โจ๊ะบีฟอร์ไทม์	(2538)	ดัดแปลงจากบทละคร	
จันทโครพ	ที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	และ	มาลัยมงคล	(2539-2540)	ดัดแปลงจาก
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การสวดพระมาลัย	สะท้อนถึงปัญหาการติดเชื้อเอช	ไอ	วี		

ข้อเสนอแนะ	
 1.	 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย

	 	 1.1	 ด้านการด�ารงอยูข่องลเิกโคราช	และการอนรุกัษ์ลิเกโคราช	ควรมกีารอนรุกัษ์และรกัษาชุมชน

คนลิเกโคราชบนถนนมุขมนตรี	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งเริ่มต้นจากบรรพบุรุษแล้วมีการสืบทอดสู่

ลกูหลานรุน่ต่อรุน่ต่อไป	หรอืการจดัหลกัสตูรการเล่นลิเกโคราช	โดยผู้อาวโุส	ผูเ้ชีย่วชาญ	ทีม่ทีกัษะประสบการณ์	

ให้กับลูกหลาน	และผู้สนใจที่มีใจรักในการแสดงลิเก	เพื่อให้ลิเกยังคงอยู่และมีการจัดแสดงต่อไป	

	 	 1.2	 ด้านการพัฒนาลิเกโคราช	 ควรมีการพัฒนารูปแบบการแสดง	 การร้องด้วยการสอดแทรก						

เรื่องราวสถานการณ์ปัจจุบันจะช่วยให้การด้นกลอนสดท�าได้ง่ายขึ้น	 ใช้เวลาในการแสดงดนตรีให้น้อยลง															

โดยเน้นการแสดงลเิกโคราชให้มากขึน้	และการน�าดนตรทีีม่เีนือ้ร้องและท�านองร่วมสมยัมาประยกุต์ให้สามารถ

ดึงดูดผู้ชมให้คล้อยตามและเชื่อมโยงเข้าหาการแสดงลิเกได้	 รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ส่ือสาร

ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย	 เช่น	 การแสดงชุดลิเกโคราชผ่านทาง	 Facebook	 สามารถช่วยให้เข้าถึงรูปแบบ									

ความบันเทิงต่าง	ๆ	ของการน�าเสนอผลงานคณะลิเกได้ง่ายด้วย			 	

	 2.	 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ควรมีการศึกษาในด้านการตลาด	 เพื่อทราบความต้องการของตลาดและลูกค้าในภาวะปัจจุบัน									

และอนาคตของลิเกไทย	รวมไปถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการบริหารจัดการคณะลิเกไทยต่อไป	

กิตติกรรมประกำศ		
	 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์	 ดร.นิยม	 	 วงษ์พงศ์ค�า	 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่คอยให้ค�าปรึกษา	ให้แนวทางในการท�างานวิจัยวิทยานิพนธ์		

	 ขอกราบขอบพระคณุ	รองศาสตราจารย์	ดร.เดชา		ศริภิาษณ์	ครผูู้ประสทิธปิระสาธน์ความรูใ้นการศกึษา

ค้นคว้าการท�าวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้	

	 ขอกราบขอบพระคุณ	ดร.ปรีชาวุฒิ		อภิระติง	ครูผู้เสนอแนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้าลิเกโคราช	

	 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์	และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่	หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขา

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน	 ที่ช่วยเหลือจนกระทั่ง

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จเรียบร้อยด้วยดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน	ที่ได้ให้ค�าแนะน�า	เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์

	 ท้ายสดุนีผ้ลแห่งความส�าเรจ็ของวทิยานพินธ์เล่มนี	้ขอกราบขอบพระคณุบดิา	มารดา	ผูส้อนสัง่ให้มคีวาม

อดทนต่อทุกระยะเส้นทางชีวิตและคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนตลอดมา	
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