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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

ลิเกปริญญา 
 

 
รายงานโดย :รัฐพร คําหอม / วราภรณ ผูกพันธ: 

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

“มาอีกนะ” เสียงคุณตาคุณยายจากบานพักคนชราบางแค รองบอกนองๆ นิสิตคณะลิเกนาฏศิลปรุน 
14 คณะ “ปนมาลา” ที่ขนไปสรางรอยยิ้มทั้งการแสดงลิเกและเพลงลูกทุงใหคุณตาคุณยายไดมีความสุขและ
คลายเหงา อีกทั้งยังเปนการสืบสานศิลปะพ้ืนบานไทยไมใหเลือนหาย และทําใหประชาชนทั่วไปไดรับชม
ความสวยงามของลิเกไทยมากขึ้น ซ่ึงนับเปนกิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมจิตอาสา ที่นิสิตจากคณะ
ศิลปกรรมศาสตร สาขาศิลปะการแสดง และคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(มศว) ที่สนใจศิลปะพื้นบานไทย ออกไปแสดงตามสถานพินิจ บานพักคนชรา และโรงพยาบาล เปนหลัก 
ซ่ึงบรรดานิสิตป 3 คณะศิลปกรรมศาสตร ภาควิชาศิลปะการแสดง ไดทํากิจกรรมเพื่อสังคม 2 ปแลว แต
กอนหนานั้นไดจัดแสดงภายในหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับ 8 ปแลว  

สมาชิกคณะลิเกเฉพาะกิจ “ปนมาลา” ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการนาฏศิลปพ้ืนบานเพ่ือสังคม ครั้งที่ 8 

สาขาวิชานาฏศิลป วิชาเอกนาฏศิลปไทย ชั้นปที่ 3 ประกอบไปดวยนิสิต 26 คน ลวนมาจากคณะศิลปกรรม

ศาสตร สาขาศิลปะการแสดง รวมทั้งสมาชิกจากคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจศิลปวัฒนธรรมไทย

พ้ืนบาน โดยประจําทุกปนิสิตหลังจากพวกเขาแสดงลิเกประจําป เดือนก.ย. จากนั้นคณะลิเกก็จะออกไป

แสดงเพื่อสรางรอยยิ้มใหประชาชนไดชม  

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

ขาวจากหนังสือพิมพโพสตทูเดย    ฉบับประจําวันที่  ๙  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  หนา  C๒ 
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สืบสานศิลปะพื้นบาน  

อ.ปรารถนา คงสําราญ หรือ อ.ใหม ของเด็กๆ คือ ผู

กอตั้งคณะลิเกปริญญา อาจารยเปนหัวหนาสาขาวิชานาฏศิลป 

และอาจารยสอนนาฏศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มศว อีกทั้ง

เปนอาจารยที่ปรึกษาของโครงการดวย อ.ใหม เลาถึงความ

เปนมาของโครงการวา เริ่มตั้งแต 8 ปแลว โดยนิสิตรุนลาสุดตั้ง

ชื่อคณะอยางเปนทางการวา “ปนมาลา” เน่ืองจากมีการจัดตั้ง

เปนศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางการแสดงและดนตรีของนิสิตอยางเปนรูปธรรม  

คณะลิเกในยุคแรกๆ ตั้งขึ้นมาเนื่องจาก อ.ใหม เปนอาจารยสอนวิชานาฏศิลป ชั้นปที่ 3 มีวิชา

นาฏศิลปไทย 1 และ 2 ที่นิสิตตองเรียน เธอจึงคิดใหนิสิตลงมือปฏิบัติงานจริงโดยใหนิสิตคิดพล็อตเร่ือง 

ออกแบบทารํา เลือกนักแสดงดวยตัวเอง และเขียนบทเอง คือทําทุกอยางเพื่อผลิตงานลิเกออกแสดง ยกเวน

เรื่องเดียว คือ ชุด ที่ยังตองเชาอยู พอถึงสิ้นเทอมราวเดือนก.ย. หลังสอบเสร็จ จึงจัดใหนิสิตจัดแสดงลิเกโชว 

ระยะแรกแสดงกันที่บริเวณหนาคณะศิลปกรรมศาสตร เพ่ือใหนิสิต รวมทั้งประชาชนไดชมกัน  

“ครูรูสึกผูกพันกับการแสดงลิเก เพราะขณะที่ครูเรียนอยูที่วิทยาลัยนาฏศิลป จ.อางทอง ที่น่ันมีคณะ

ลิเกดังๆ มากมาย เชน ไชยา มิตรชัย จึงรูสึกผูกพันกับการแสดงลิเกมาก ลิเกมีจุดเดนคือชุดสวย มีเน้ือหา

ครบรส ดูงาย เพลงไพเราะ ชุดสวย เรียกคนดูไดในแวบแรก มีเอกลักษณความเปนชาติไทยสูง ที่สําคัญ

อยากใหนิสิตที่ไมเคยรูจักลิเกมากอนรูวาศิลปะพ้ืนบานนี้มีลักษณะเปนอยางไร เด็กบางคนไมเคยดูลิเกมา

กอน พอดูแลวเขาก็ชอบ “ผลตอบรับดีเพียงการแสดงลิเกครั้งแรก มีผูชมมากถึง 500-600 คนทีเดียว สวน

ใหญเน้ือหาของลิเกพยายามสอดแทรกเรื่องราวสอนใจ เชน รักในวัยเรียนไปดวย”  

ศิลปะบําบัด  

เม่ือการแสดงของคณะนิสิตไดรับเสียงตอบรับดี จึงขยับสถานที่ใหกวางขึ้นมาแสดง ณ หอประชุม

ใหญของมหาวิทยาลัย หลังจากแสดงในเดือนก.ย.แลว อ.ใหม รวมทั้งสมาชิกคณะลิเกอยากขยายการแสดง

 
พระเอกตาคมเสียงเสนาะ  
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ลิเกออกไปสูหมูมาก และอยากทํางานเพื่อสังคม จึงนําลิเกไปแสดงภายนอกมหาวิทยาลัย เชน เอ็มบีเค 

ฮอลล และนิสิตมีจิตอาสาอยากทําประโยชนเพ่ือสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงขยายกลุมมาแสดงในสถานพินิจ 

โรงพยาบาล ฯลฯ  

“ในนามมหาวิทยาลัยก็อยากใหโอกาสคนภายนอกที่ไมคอยไดมีโอกาสไปชมโลกภายนอกบาง เชน 

นองๆ บานเมตตา บานปรานี ยอนกลับไปเม่ือ 2 ป เร่ิมตั้งแตป 2550 เราจึงคิดวาเรานานําศิลปะไปบําบัด

จิตใจคน คือขณะที่คนดูลิเก หรือฟงเพลงลูกทุงก็จะเกิดความสนุกสนาน รูสึกผอนคลาย ลืมความทุกขไปพัก

หน่ึง ซ่ึงนับเปนจุดประสงคหลักที่เรานําลิเกออกโชวใหคนอ่ืนๆ ไดดูภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงทั้งอธิการบดี

และรองอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตมีสวนสนับสนุนและสงเสริมอยางมาก เพราะการออกไปแสดง

นอกสถานที่ตองใชคาใชจายมาก ทั้งสองทานมองวาในเมื่อเราจัดการแสดง เรามีทั้งศักยภาพและภูมิปญญา 

นาจะนําออกไปโชวใหสังคมที่ดอยโอกาสไดชม รวมทั้งบานพักคนชรา ถือเปนการทําบุญ และเผยแพร

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยดวย”  

ฝกสํานึกจิตอาสา  

สําหรับหนวยงานหรือองคกรที่คณะลิเก มศว จะไปแสดง จะพิจารณา

จากโอกาสการรับรูของเด็กมีจํากัดมากนอยแคไหน และเนื้อเรื่องของ

ลิเกตองสอนใจ สอดแทรกความรู เชน ความรักในวัยเรยีนตองเรียนรู

และสอนใจ มีแงคิด รูจักถูกผิด อีกทั้งยังนําเนื้อเรื่องมาประยุกตใหเขา

กับยุคสมัยมากขึ้น มีบทตลกเพื่อทําใหเน้ือเรื่องสนุกสนาน  

“ลาสุดเราเพิ่งนําไปแสดงที่บานพักคนชราบางแค คุณลุง คุณปา ยา 

ยาย เรามองวาทานมาถึงวยัที่มีโอกาสออกไปขางนอกนอย เราก็นํา

ความสามารถของนิสิตไปแสดง สรางความสนุกสนาน อยางนอยๆ ก็ชวยสรางรอยยิ้ม ชวงแสดงเสร็จ เด็กๆ 

ถึงกับเสียน้ําตา เพราะมีคณุยายพูดขอบคุณที่เด็กมาแสดงกันดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส ซ่ึงพวกทาน

สัมผัสได ทําใหเด็กๆ รองไห อยากไปแสดงใหคุณตาคณุยายไดชมอีก พรอมกับพูดสงทายวา แลวมาแสดง

ใหตายายไดชมอีกนะ เด็กๆ ก็ยิ่งซาบซึ้ง สิ่งเหลานี้เปนกุศโลบายอยางหน่ึงที่ทางมหาวิทยาลัยอยากฝกให

 
ภุชงคกับบทคนรับใชผูสรางสีสัน  



C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวขาว.doc 7/12/09 20:59  

นิสิตมีจิตอาสา คืออยากทําความดีดวยตวัเอง โดยที่ไมตองมีใครบอก เด็กมีจิตสํานึกสาธารณะ อยากทําดี

โดยออกจากจิตใจตวัเอง ลืมไมไดคือฝกใหเด็กรูจักการทํางานเปนทมี และรูรักสามัคคี ถาเราสามัคคีกันเรา

จะสามารถผานอุปสรรคทุกอยางไปได”  

เฉลี่ยแตละปนิสิตจะออกแสดงลิเกสัญจรปละ 2-3 ครั้ง จนกลายเปนประเพณี หนวยงานไหนสนใจสามารถ

ไปยื่นความจาํนงไดที่คณะศิลปกรรมศาสตร มศว ยิ่งเปนหนวยงานราชการจะพจิารณาเปนพิเศษ  

“อยากบอกวาศิลปะพ้ืนบานไทยไมใชเรื่องยากที่เราจะสืบสานตอ ถาเราสนับสนุนอยางเต็มที่ ศลิปะพ้ืนบาน

จะคงอยูได” อ.ปรารถนา ที่ปรึกษาโครงการ กลาว  

ใหการสนับสนุนเต็มที่  

ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มศว ใหความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการของ

นิสิตวาเปนเร่ืองดี โดยเฉพาะการแสดง “ลิเก” ถือเปนศิลปะพื้นบานที่ถูกมองขาม ไมไดนํามา

พัฒนาเทาที่ควร เปนเรื่องดีที่เด็กรุนใหมใหความสนใจในการเลนลิเก จึงไมแปลกที่จะใหฉายาวา 

“ลิเกปริญญา”  

ที่สนใจมากกวานั้นคือ อ.สินีนาถ กําลังทาํความรวมมือกับ

โรงเรียนสอนคนตาบอดและหูหนวก สงนักเรยีนมาเรียน

ศิลปกรรม เชน การฟอนรํา การรองเพลง เปนตน ทั้งน้ี เด็ก

ตองมีความรูอยูในเกณฑทีเ่หมาะสม พรอมทั้งเนนย้ําจะใหการ

สนับสนุนโครงการนี้อยางเต็มที ่ 

“เรามองวาการตั้งคณะลเิก นับเปนการจดักิจกรรมยกระดับ 

พัฒนาศิลปะพื้นบานอยางลิเกใหแพรหลาย แลวเด็กๆ ที่มาเลน

ลิเกก็มีความรู ดิฉันในนามคณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร ก็รูสึกภาคภูมิใจ”  

 
ผศ.สินีนาถ เลิศไพรวัน 
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อีกทั้งการนําศิลปะมาบําบดัเปนเรื่องดี ในยุคนี้เรามองวา การเรียนการสอนศิลปวฒันธรรมเปนเรื่องที่เรา

ตองนํามาประยุกตและพัฒนาองคความรู จากภูมิปญญาไทยดั้งเดิมมาประยุกตและพัฒนาตอเน่ือง เพ่ือ

ศิลปะจะไดคงอยูและมีรากแกนแท เราทํางานประเภทนีอ้ยูแลว นับเปนงานที่ทาทาย เพราะไมเคยมี

มหาวิทยาลัยไหนทํามากอน  

“จากนี้มหาวิทยาลัยจะทําความรวมมือกับโรงเรียนสอนคนตาบอด หูหนวกตางๆ เพ่ือจัดทํา

หลักสูตรเพ่ือเด็กพิการใหมีความรูในระดับปริญญาตรี ใหเด็กๆ สามารถไดรับปริญญาตางๆ ที่เขาสนใจ

เรียน สิ่งที่เราสนใจนําศิลปะมาบําบัด เพราะคนพิการจะดีขึ้นทั้งในแงสังคม เด็กๆ เหลานี้สามารถเรียนรู

ศิลปะไดอยางไมยากนัก เพราะศิลปะนอกจากทําใหเขามีความสุขมากขึ้น เชน การวาดภาพ รํา รองเพลง 

ถาเด็กทําศาสตรศิลปะได ศิลปะจะชวยบําบัดจิตใจเขา ทําใหเขารูสึกดี หากเด็กสามารถเรียนตอปริญญาตรี 

เขาสามารถมีอาชีพดีกวาการไปขายลอตเตอรี่ ที่สําคัญสังคมตองใหโอกาส เชน บริษัทหางรางตางๆ คน

เหลานี้ก็จะสามารถอยูในสังคมได เราเห็นผลงานของทั้งนิสิตและคณาจารยที่ทําเพื่อสังคมแลวก็พอใจ ดีใจ 

เพราะเปนการชวยเหลือสังคมใหคนดูรูสึกอารมณแจมใส ชวยบรรเทาโรค บําบัดความทุกข”  

รุนใหม สดใส หัวใจไทย  

เสียงขับขานเอื้อนเอยเจ้ือยแจว ชุดพราวฟูฟองประดับวาววับ เพชรนิลจินดาประดับสะทอนแสงไฟ

จนแสบตา แนนอนเชนนี้เองคือเอกลักษณของลิเก  

ครั้งหน่ึงลิเกคือความบันเทิงแนวหนาควบคูกับสังคมไทย แตวันหนึ่งเม่ือความไหลบาของ

วัฒนธรรมนานาประเทศ ลิเกเลยดูเหมือนจะคอยๆ หางหายไป หากในความคิดของนองๆ นิสิตเอก

นาฏศิลปไทย สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่

สมัครใจพรอมทําตัวใหเปนประโยชนเพ่ือสังคม สรางประสบการณดานการแสดงที่เปนสิ่งที่พวกเขาเลือก

เรียน และที่สําคัญเพ่ือเปนการอนุรักษ “ลิเก” คงไมแปลกหากจะขนานนามนิสิตเหลานี้วา...ลิเกปริญญา  

หากถามถึงความภาคภูมิใจที่ไดคุยกับนองๆ ตัวแทน ทุกคนตอบเปนเสียงเดียวกนั “ภูมิใจที่สุด” และเหลานี้

แคเพียงตวัเอกสวนหนึ่งของลิเกปริญญาแหงมศว  
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ตรีวิทย อาจมาก นิสิตป 2 จะเพราะหนาตาที่โฉบเฉี่ยวคมเขม หรือเพราะเม่ือจิกตาแตละครั้งจะดู

รายขึ้นมาเลย จึงไดรับบทเปนนางราย เธอบอกประสบการณเกี่ยวกับการมาออกกิจกรรมดวยการเลนลิเก

ใหกับผูปวยบาง คนชรา หรือแมแตเด็กๆ ที่พลาดพลั้งทําผิดจนตองโทษ แตละครั้งก็คือความดีใจที่ไดเปน

สวนหนึ่งกับคณะ แลวก็มักจะไดรับความเอ็นดู เพราะคนที่มาดูก็เห็นวาเปนนักศึกษาที่มาชวยสรางความ

บันเทิงใหเกิดขึ้น  

พบกับนางรายแลวก็ตองมาพบนางเอกบาง ทิพชาดา ราชสมบัติ นิสิตป 1 สาวนอยหนาหวาน 

(และทาทางจะคุณแมสุดหวง) เรื่องการรายรํานั้นเธอไมเปนรองใคร เธอบอกวาชอบเรื่องลิเกมานานแลว 

เม่ือมีโอกาสไดมาเปนผูแสดงเองยิ่งชอบเขาไปใหญ แมวาจะรองยังไมเกงนัก แตขอรํานําหนา คุณแมนอง

ทิพชาดาที่รวมฟงอยูดวยชวยเสริมวา “แมเองนี่ละชอบลิเก ยุคนั้นศรราม (พระเอกลิเก) เขาดัง” นองทิพชา

ดาขยายความวา คุณแมเปนแฟนลิเกตัวยง พอลูกสาวมาเลนเองอยางนี้ เลยยิ้มแกมไมหุบ  

สีสันของลิเกไมไดอยูเพียงแคพระนางหรือตัวราย เหมือนเปนตัวตลกประจําคณะ สวนของที่ มศว น่ี 

ผูที่มารับบทประชันกันขันแข็งมี 2 หนุม (ย้ํา...หนุม) ดวยกัน คือ ภุชงค จุลปานนท และ วัชระ วิสาระ

พันธ ที่ทั้งสองแตงตัวสวยไมไดตางจากนางเอก รับบทเปนคนใชของแตละฝายที่คอยขับเคี่ยวกันถึงพริกถึง

ขิง ภุชงค ที่ออกมาในชวงใด ก็แยงซีนความสนใจจากผูชมไดเสมอ บอกวา การมาแสดงลิเกนี้ไดชวยฝก

ทักษะดานการแสดงใหมากขึ้นไปอีก แลวการทํางานของแตละคนนั้นก็ไมใชจะมีเพียงหนาที่เดียว ทุกคนจะ

ไดผานงานกันหลายๆ อยาง เขียนบท กํากับ แตงเวที ไปยันซื้อขาวซื้อของ เน่ืองจากทุกคนจะไดฝกเรื่อง

การทํางาน จัดการแสดงออกมาใหได  

วัชระ เสริมวา นอกจากจะไดประสบการณ พัฒนาตัวเอง แลวยังไดกุศลดวย เพราะบางครั้งเม่ือรับ

การแสดงในที่หน่ึง มีหนวยงานราชการเห็นก็จะติดตอใหไปแสดงบาง เพ่ือที่จะไดแทรกบทเขาไปใหเขากับ

เน้ือหาที่หนวยงานราชการนั้นๆ ทําอยู อยางเชน เพ่ิงไปรวมรณรงคเร่ืองโรคหวัด 2009 ดวยทองเร่ือง

เน้ือหาเดียวกัน แตก็สามารถปรับใหเขากับเรื่องที่รณรงคได  
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