บทที่ ๔
แนวทางการนาภูมิปัญญาลิเกบูรณาการกับกิจกรรมการเรียน
ปัจจุบันเห็นได้ว่าการแสดงประเภทลิเกยัง ได้รับความนิยมอยู่มาก ทาให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อให้ถูกใจผู้ชม จะได้ว่าจ้างให้ไปทาการแสดงตามสถานที่ต่างๆ นั่นเอง การ
พัฒนาใช้ทั้งวิธีการ ปรับ เปลี่ยน ตัด เช่น ปรับ เปลี่ยน เวทีให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มเทคนิคตระการตา
เปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากกระโปรงเป็นกางเกง เปลี่ยนการร้องกลอนราชนิเกลิง เป็นร้องเพลงลูกทุ่ง
และตัดกระบวนราเข้า-ออก ในแต่ละฉากเป็นเดินเข้า-ออก เป็นต้น การปรับ เปลี่ยน ลด ดังกล่าว ทา
ให้ ลิเกคณะต่างๆ ยั งคงเป็น มหรสพที่ครองใจผู้ช มโดยเฉพาะในเขตภาคกลาง ดังจะเห็นจากป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประจาปีของวัดต่างๆ ที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามสองข้างทาง จะมี ภาพ ชื่อ คณะ
ลิเกและวันที่ทาการแสดงปรากฏอยู่ด้วยเสมอ รายชื่อคณะลิเกที่ได้รับความนิยมได้แก่ คณะไชยา
มิตรชัย คณะศรราม น้าเพชร คณะพรเทพ พรทวี คณะทวีปชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ และคณะขวัญใจ
มาลัยนาค เป็นต้น
จังหวัดอ่างทองได้ รับการขนานนามว่าเป็นเมืองลิเก ในเดือนเมษายนของทุกปีจะจัดงาน
มหกรรมลิเกขึ้น โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน สถานที่จัดงานคือวัดไชโยวรวิหาร ในงานนี้
จะเชิ ญ คณะลิ เ ก ต่ า ง ๆ มาท าการแสดง ท าให้ เ ห็ น การพั ฒ นาและความหลากหลายในด้ า นๆ
คณะทางานของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จึงเล็งเห็นความสาคัญและมีความประสงค์จะเก็บรวบรวม
องค์ความรู้เรื่องลิเกมารวบรวมเพื่อบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสนใจจะได้นาไปเป็นแนวทางใน
การนาเอาองค์ความรู้เรื่องลิเกไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริม รักษา ศิลปะการแสดงลิเกให้คงอยู่
ต่อไป
๔.๑ การนาภูมิปัญญาลิเกไปบูรณาการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในส่วนของวิทยาลัยได้กาหนดเนื้อหาศิลปะการแสดงลิเกเพิ่มเติมในหลักสูตรการศึกษาใน
ระดับต่างๆ รวมทั้งสอดแทรกไว้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่ทาการสอนในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้
๔.๑.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา (๕ ปี)
ให้แนวทางครูผู้สอนได้ออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน โดยเพิ่มเติมเรื่องภูมิปัญญาลิเก
เข้าในบทเรียน ให้กลุ่มสาระการแสดงพื้นบ้านดูแล ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวบุคลากรที่ให้ความรู้และ
ถ่ายทอดกระบวนการต่างๆ ตามที่มีการร้องขอ เช่น
รายวิชา ๓๐๐-๒๑๐๒๗ การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เพิ่มเนื้อหาการ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาลิเก โดยให้ผู้เรียนได้ทาการศึกษา สัมภาษณ์ ศิลปินตามความสนใจ การ
แสดงลิเกที่เวทีลิเก จากนั้นนามาอภิปรายในห้องเรียน เป็นต้น

รายวิชา ๓๐๑-๒๒๐๑๑ ระบาเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการร้อง
เพลงในการแสดงลิเก การร้องกลอนราชนิเกลิง เป็นเนื้อหาเสริมในบทเรียน โดยเชิญวิทยากรที่เป็นครู
ลิเกเป็นผู้ถ่ายทอด เป็นต้น
รายวิชา ๓๐๑-๒๒๐๒๖ นาฏศิลป์พื้นบ้าน กาหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการราหน้าพาทย์ลิเก
เช่น เชิด เสมอ เป็นเนื้อหาเสริมในบทเรียน โดยเชิญวิทยากรที่เป็นครูลิเกเป็นผู้ถ่ายทอด เป็นต้น
รายวิชา ๓๐๑-๒๒๐๒๕ การจัดการแสดงบนเวที ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการแสดงลิเก ควบคู่ไปกับการแสดงประเภทอื่นๆ วิเคราะห์และเปรียบเทียบ องค์ประกอบด้าน
ต่างๆ เป็นต้น
๔.๑.๒ หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้เปิดทาการเรียนการสอนให้นักเรียนที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสศึกษาศิลปะการแสดง
พื้นบ้านควบคู่ไปกับการศึกษานาฏศิลปะราชสานักในรายวิชาปฏิบัติเอก โดยกาหนดเป็นรายวิช า
ปฏิบัติโทและวิชาเลือกเสรีดังนี้
๑) วิชาปฏิบัติโท เปิดทาการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปีที่ ๔-๖ การ
เรียน ๓/สัปดาห์ กาหนดเนื้อหาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เนื้อหาต่างๆ ได้แก่
รายวิชา ศ ๓๑๒๗๕ การแสดงลิเก ๑ เนื้อหา ราถวายมือ วิธีฝึกการเปล่งเสียง การร้อง การเอื้อน
การระบายลม ฝึกใช้และจาเสียง
รายวิชา ศ ๓๑๒๗๖ การแสดงลิเก ๒ เนื้อหา หัดรากรายออก ขึ้นเตียง นั่งเตียง ป้องหน้า
วางมือ ราซัดหน้าเตียง ราเพลงเชิด ฝึกการใช้เสียงและการเอื้อนขั้นสูง
รายวิชา ศ ๓๒๒๗๕ การแสดงลิเก ๓ เนื้อหา ฝึกร้องกลอนทานองราชนิเกลิง ฝึกร้อง
เพลงอัตราสองชั้น (เพลงมะลิซ้อน เพลงสาลิกา เพลงขึ้นพลับพลา เพลงตะลุ่มโปง เพลงหงส์ทอง ฯลฯ
) เพลงอัตราชั้นเดียว (เพลงนาคราช เพลงสองไม้ เป็นต้น)
รายวิชา ศ ๓๒๒๗๖ การแสดงลิเก ๔ เนื้อหา ราเสมอและการใช้อาวุธ (ดาบ ทวน) และ
กระบวนการต่อสู้ด้วยอาวุธประเภทต่าง ๆ
รายวิชา ศ ๓๓๒๗๕ การแสดงลิเก ๕ เนื้อหา ฝึกการแต่งหน้า แต่งตัว แต่งกลอนแต่ง
เรื่อง แต่งบท
รายวิชา ศ ๓๓๒๗๖ การแสดงลิเก ๖ เนื้อหา การบริหารจัดการการแสดงลิเกพร้อมทั้ง
นาเสนอผลงานการแสดง
๒) วิชาเลือกเสรี
รายวิชา ศ ๓๐๒๕๗ ลิเก เนื้อหา หัดรากรายออก ขึ้นเตียง นั่งเตียง ป้องหน้า วางมือ
ร้องกลอนทานองราชนิเกลิง เพลงสองไม้ เพลงนาคราช

๔.๑.๓ กิจกรรมพิเศษ
แบ่งเป็น กิจกรรมภายใน ภายนอกสถานศึกษา หน่วยงานและชุมชนทั่วไป เช่น จัดการ
แสดงลิเกในวันสาคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ขอความร่วมมือจากกลุ่มสาระ
การแสดงพื้นบ้าน ประพันธ์บทการแสดงลิเกให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักชาติ เสียสละ ความกตัญญู
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือกิจกรรมการแสดงเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรคเอดส์ และ
รณรงค์การลดใช้พลังงาน ก็จะประพันธ์ให้มีเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยใช้ระเบียบ
วิธีแสดงตามจารีตของการแสดงลิเกอย่างสมบูรณ์ นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ชมจะได้รับประสบการณ์
ตรง ทาให้มีความรู้ มีความเข้าใจเข้าใจและจดจา กระบวนการแสดงที่ถูกต้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาวิชาชีพหรือการธารงค์รักษ์ศิลปการแสดงลิเกต่อไปเป็นต้น
นอกจากกิจกรรมดังกล่ าวแล้ว วิทยาลัยยังสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียน นักศึกษา
ได้ศึกษาและฝึกหัดการแสดงลิเกอย่างจริงจังจนถึงขั้นมีทักษะและความชานาญ ออกแสดงเผยแพร่ใน
วาระต่างๆและเข้าประกวดศิล ปะการแสดงระดับชาติ จนนาไปสู่ การได้รับ รางวั ล ชนะเลิ ศ ถ้ว ย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา จากการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) จากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นขวัญและกาลังใจในการธารง
รักษ์ศิลปะการแสดงลิเกให้คงอยู่คู่เมืองอ่างทองเป็นสมบัติ อันล้าค่าของชาติสืบไป
สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการให้ความสาคัญ เกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ที่
ผู้บริห ารและคณะครู วิทยาลัย นาฏศิลปอ่างทองจะได้ร่วมมือร่ว มใจกัน ธ ารงรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ ให้ศิลปะการแสดงลิเก ศิลปะการแสดงของชาติ เป็นสมบัติของชาติ อยู่คู่ชาติไทยสืบไป

