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ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
 ลิเก ถือวาเปนศิลปะประจําชาติของไทยอีกประเภทหน่ึงท่ีประวัติความเปนมายาวนาน มีการพัฒนาตามยุคสมัยกระทั่งถึงปจจุบัน 
จนมีเอกลักษณโดดเดนของแตละคณะแตกตางกันออกไป แตก็ยังคงมีขนบจารีตท่ียึดถือปฏิบัติสืบทอดมาเชนกัน การดําเนินเรื่องจะใช
กลอนลิเกในทํานองราชนิเกลิง กลอดบทละครท่ีมีฉันทลักษณอยางกลอนสุภาพและบทเจรจาแบบรอยแกว  โดยโตโผเจาของคณะหรือคน
ใหเร่ืองจะเลาเรื่องคราว ๆ ใหผูแสดงฟงกอน จากน้ันผูแสดงตองเปนผูท่ีคิดกลอนหรือบทเจรจาขึ้นเอง เวนแตฉากน้ันสําคัญจึงจะมีการนัด
แนะหรือทองจํากลอนหรือบทไวกอนลวงหนา แตโดยสวนใหญผูแสดงลิเกมักจะใสวิธีการดนกลอดสดหนาเวที หากนักแสดงผูน้ันมีความ
ชํานาญก็จะทําการแสดงออกมาไดดี แตหลายครั้งผูแสดงท่ีไมมีความชํานาญเลือกใชคําในการดนกลอนไมถูกความหมาย  จึงทําใหการ
แสดงท่ีสื่อออกมาน้ัน ผูชมเกิดความไมเขาใจหรือเขาใจผิดไปจากความหมายที่ควรจะเปน ผูวิจัยจึงคิดทําบทลิเกขึ้นโดยนําเรื่องรถเสนชาดก 
ต้ังแตนางสันธีออกอุบายหาพระรถเสนจึงถึงนางเมรีตาย เน่ืองจากเรื่องน้ีเปนชาดกท่ีมีคติสอนใจในดานความกตัญู ดังน้ัน การสรางสรรค 
“บทลิเก เร่ืองรถเสนชาดก” ข้ึนจึงเปนอีกหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหผูแสดงลิเกมีประสิทธิภาพในการส่ือสารใหผูชมไดรับทุกอรรถรสอยาง
ครบถวน อีกท้ังยังแฝงคติธรรมสอนใจใหแกผูชมอีกดวย 
 
วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางสรรคบทลิเก เร่ืองรถเสนชาดก 

 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

 1. ปจจัยในการสรางสรรคบทลิเก เรื่องรถเสนชาดก 

  1.1 วิธีการแสดงลิเก 

   การแสดงลิเกโดยท่ัวไปจะจัดแสดงกลางแจงในยามค่ําคืน มักจะใชเวลาประมาณ 3 - 4 ช่ัวโมง ลิเกแตละคณะจะมีขนบ

ในการแสดงเปนแนวทางท่ีคลายคลึงกัน  อาจตางกันท่ีรายละเอียดในบางขั้นตอนตามท่ีไดรับสืบทอดมาจากครู – อาจารยของตน 

ประกอบดวย  การต้ังกํานลบูชาครู เปนการบูชาบอกกลาวตอครูบาอาจารยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ตางๆ  แลวจึงเริ่มการโหมโรง เปนการบูชา

พรอมท้ังอัญเชิญเทพยดา และครูบาอาจารยใหมาปกปกรักษาเพื่ออํานวย                                                     การแสดงใหลุลวง

สําเร็จดวยดี ท้ังยังเปนการประกาศใหรูวาการแสดงกําลังจะเริ่มข้ึน และในปจจุบันยังเปนชวงท่ีฝายเครื่องเสียงใชในการปรับแตงคุณภาพ

ของเสียงใหพรอมทําการแสดงอีกดวย  จากน้ันเปนการรําถวายมือ เปนอีกหน่ึงในการบูชาครูบาอาจารยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เพื่อแสดงความ

กตัญู จะใชทํานองเพลงชา - เร็ว ประกอบการรํา บางคณะอาจใชเพียงทํานองเพลงเร็วอยางเดียว กระบวนทารําแตกตางกันไปตามแต

เอกลักษณะของคณะน้ันๆ (พนม บันเทิง, ประกอบ                                                 ชูเชิด, 2561, สัมภาษณ) ตอดวยการออกแขก 

ซ่ึงในยุคของลิเกออกภาษา มีชุดสวดแขกเปนการแสดงเบิกโรงแลวตอดวยชุดออกภาษาใดภาษหน่ึงยาวๆท่ีมรลักษณะเปนละคร การสวดแขกนั้น

ก็คือการออกแขกของลิเกในปจจุบัน (สุรพล วิรุฬหรักษ, 2553: 112) ชวงกอนน้ีการออกแขกมักจะใหนักแสดงแตงกายแขกชาวแขกออกรอง

เพลงเนอหากลาวถึงการสรรเสริญครูและความเปนมาของลิเก จากน้ันจะบอกกลาวแกผูชมวาจะทําการแสดงในเรื่องอะไร บางครั้งอาจเลา

เรื่องโดยยอดวย แตปจจุบันนิยมใหผูแสดงชายรองเพลงสงออกมาจากดานหลังเวที ไมมีผูแสดงออกมาดานหนาเรียกวาการออกแขกหลังโรง 

เมื่อเสร็จจึงทาํการดําเนินการแสดง สุดทายการลาโรง คือการหยุดหรือจบการทําการแสดง 
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  1.2 วรรณกรรมท่ีใชในการสรางสรรคบทลิเกชาดก 

   คณะลิเกโดยปกติแลวสวนใหญจะมีเรื่องท่ีใชแสดงเปนของตัวเอง  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีไดสืบทอดมาจากรุนกอน  มักมีเน้ือหา

ท่ีชาวบานเขาใจงาย ไมยากนัก เชน เน้ือหาแบบชิงรักหักสวาท สงครามวงศตระกูล เปนตน  นอกจากน้ีในบางกรณีหรือลิเกบางคณะ ไดมี

การนําวรรณกรรม ตํานาน นิทานพื้นบาน หรือแมกระท่ังบทพระราชนิพนธเร่ืองตางๆ นํามาดัดแปลงผสมผสานกับรูปแบบและวิธีการแสดง

ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของคณะน้ันๆเพ่ือจัดแสดงอีกดวย ดังน้ันจึงกลาวไดวา การแสดงลิเกน้ันสามารถแสดงเร่ืองอะไรก็ได เนื่องจากไมมี

ระบุวาลิเกจําเปนตองแสดงเรื่องใด หากแตการนําเสนอตองเปนรูปแบบและวิธีการแสดงแบบลิเก 

   การสรางสรรคบทลิเกในครั้งน้ี ผูศึกษาใดเลือกเรื่องท่ีใชในการศึกษาคือ รถเสนชาดก ในชวงท่ี นางสันธีแกลงปวยแลว

ลวงสวามีทาวรถสิทธ์ิใหใชพระรถเสนโอสรไปยังเมืองคชบุรีเพื่อใหนางเมรีผูเปนธิดาฆารถเสน จนถึงรถเสนมอมเหลานางเมรีและหนีไป นาง

เมรีออกตามแตไมสําเร็จจึงกลั้นใจตาย สาเหตุเพราะ รถเสนชาดกน้ันเปนหน่ึงใน 50 เร่ืองของปญญาสชาดกปฐมภาค เปนวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา ซึ่งรวบรวมและรจนาขึ้นเปนชาดกโดยพระเถระนักปราชญชาวเชียงใหม เน้ือหาพรรณนาถึงจริยวัตรของพระพุทธเจาเมื่อ

ครั้งเสวยชาติเปนพระโพธิสัตยท่ีมีความมุงน้ันในการเพียรบําเพ็ญ ไมยอถอตออุปสรรคเพียงปรารถนาสูงสุดเพ่ือบรรลุสัมมัมโพธิญาณ 

(สํานกัพิมพศิลปาบรรณาคาร, 2547: คํานํา) เนื้อหาในชวงน้ีประกอบดวย ปมปญหา คือ นางสันธีวางแผนฆาพระรถเสน จุดวิกฤตของเรื่อง 

คือ พระรถเสนตองตัดสินใจจากนางเมรีไป นางเมรีตัดสินใจออกตามเม่ือไมสําเร็จจึงเลอืกท่ีจะฆาตัวตาย บทสรุปของเรื่อง คอื การสรางปม

ปญหาใหม  อีกท้ังยังแฝงหลักธรรมคําสอนไวกับตัวละครเอกในเรื่องอยางพระรถเสน ซ่ึงมีความกตัญูเปนท่ีตั้ง ท่ียอมแมกระท่ังท้ิงหญิงท่ี

ตนรักเพื่อกลับมาชวยมารดาผูพิการ ยอมละท้ิงความสุขสวนตัวเพ่ือความกตัญู 

 2. กระบวนการเขียนบทลิเก เร่ืองรถเสนชาดก 

  2.1 การวางโครงเร่ือง 

   การวางโครงเรื่องเปนศิลปะของการเลือกสรรเหตุการณตาง ๆ เพ่ือนําเสนอ แมวาการแสดงน้ันจะเปนการจําลองภาพเห็น

การณจากชีวิต  แตตองมีการเลือกเหตุการณ  ท้ังน้ีเพราะในชีวิตมีหลายสิ่งท่ีเกิดขึ้นอยางไมมีเหตุผลหรือไมมีความหมาย หากนําเสนอทุกๆ

อยางจะทําใหยืดยาวและนาเบ่ือ จึงตองมีการเลือกเฉพาะเหตุการณท่ีสําคัญ  มีความหมายกับพัฒนาการของตัวละครและแกนเรื่องได  

แมกระท่ังการลําดับเหตุการณน้ันก็มีสวนสําคัญเปนอยางมาก โดยท่ัวไปแลวมักลําดับเหตุการณตามลําดับของเวลาและความเปนเหตุเปนผล 

กลาวคอื เริ่มจากเหตุการณก. ทําใหเกิดเหตุการณข. ซึ่งทําใหเกิดเหตุการณค. ตอเน่ืองกันไป (ณฐภรณ รัตนชัยวงศ, 2560: 66) 

   การวางโครงสําหรับการเขียนบทลิเก เร่ืองรถเสนชาดก แบงออกเปน 5 ฉาก ฉากท่ี 1 เลียบพระนคร  กลาวถึงทาวรถสิทธิ์พา

พระรถเสนผูเปนโอรสออกตรวจตราความเรียบรอยของพระนคร ฉากท่ี 2 อุบายนางสันธี กลาวถึงนางสันธีมเหสีคนใหมของทาวรถสิทธิ์เกิด

ความวิตกกังวล  วาหากรถเสนลวงรูวาตนเปนผูทํารายมารดาและปาท้ัง 11 คน พระรถเสนตองแกแคนตนแน จึงออกอุบายลวงพระรถเสนไปฆา

ท่ีเมืองคชบุรีของตน  นางจึงแกลงปวยและขอรองใหทาวรถสิทธิ์ใชพระรถเสนไปนํายาที่เมืองคชบุรีพรอมมอบสาสนใหสงถึงเมรีลูกสาวของตน  

เนื้อความในสาสนสั่งใหฆาพระรถเสนท้ิงเสีย  ฉากท่ี 3  แปลงสาสน กลางพนาพระรถเสนเดินทางมาถึงกลางปา และไดหยุดพักใกลกลับอาศรม

พระฤษี คร้ันฤษีแอบเห็นสาสนไดเปดอานจึงรูความวาพระรถเสนจะถูกลวงไปฆา พระฤษีทําการเปล่ียนแปลงขอความในสาสนวาแมสงชายมาให

แตงงานกัน ฉากท่ี 4 ฤทธ์ิสุรา พระรถเสนกับนางเมรีไดแตงงานอยูกินกันจนลวงเวลาน่ันนาน  พ่ีมาจึงออกมาเตือนวาตองรีบทําธุระของพระ

บิดาใหเสร็จอีกท้ังตองนึกถึงพระมารดาและปาท้ัง 11 คนท่ีรออยู  และชวยออกอุบายใหพระรถเสนมอมเหลานางเมรีจนเมาหลับแลวหนีกลับ

เมือง ฉากท่ี 5 จากลา เม่ือเมรีตื่นไมเห็นพระรถเสนจึงออกตามและออนวอนพระรถเสนใหกลับไปกับตน เม่ือไมสําเร็จนางเมรีจึงกลั้นใจตาย 

เรื่องราวในตอนน้ีส่ืออารมณในกับผูชมหลายอรรถรส คือ การออกอุบายของตัวโกงอยางนางสันธี การตอสูกับจิตใจของตนเองในการตัดสินใจ

เพื่อความกตัญูของพระรถเสน ความรักท่ีมีใหกับสามีออกตามหาโดยไมกลัวอันตรายใดๆจนตัวเองตองตายอยางนางเมรี ท้ังยังมีมุขตลกขบขัน

แทรกอยูกับบทของพระฤๅษีจึงทําใหเรื่องในตอนน้ีมีไมนาเบ่ือเกินไปนัก 
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  2.2 การวางตัวละคร 

   ตัวละคร คอื ผูถูกกระทําและผูที่รับผลจากการกระทําในบท จากการท่ีผูเขียนสมมตขิึ้นในแสดงพฤติกรรมตามเหตุการณ

ในเรื่อง สําหรับตัวละครในบทลิเกชาดกน้ี ไดถูกกําหนดไวต้ังแตการวางโครงเร่ืองท่ีไดจากการเลือกเหตุการณในปญญาสชาดกแลว 

ประกอบดวย ทาวรถสิทธิ์ ผูครองเมืองกุตาระนครสามีของนางสิบสองและสันธี บิดาของพระรถเสน  นางสันธี ผูครองเมืองคชบุรีมีแคนตอ

นางสิบสอง และทํามนตเสนหาตอทาวรถสิทธิ์ พระรถเสน เปนพระโพธิสัตวจุติ เปนบุตรผูกตัญูตอนางท้ังสิบสอง นางเมรี มีความภักดี

และรักม่ันตอพระรถเสนสามี  ฤษี เปนผูทรงศีลเปนตัวละครสําคัญท่ีชวยใหพระเสนไมถูกฆาตายและย้ังไดแตงงานกับนางเมรี มา พาหนะ

และผูชวยของพระรถเสน และยังมีการเพ่ิมตัวละครท่ีไมไดปรากฏในปญญาสชาดก คือ นางกํานัน ของนางสันธีและนางเมรี เนื่องจากตัว

ละครท้ังสองมีตาํแหนงเปนนางกษัตริย จําตองมีคนรับใชเพื่ออํานวยความสะดวกในเร่ืองตางๆ 

  2.3 การเขียนบท 

   1) กลอนลิเก 

    ลักษณะฉันทลักษณของกลอนลิเก คือ หน่ึงบทมี 2 คํากลอนหรือ 4 วรรคยกเวนบทลงมี 1 คํากลอนหรือ 2 วรรค 

วรรคหน่ึงใชคําต้ังแต 5-8 คํา แตมักนิยมใช 6 คํา และไมจําเปนตองเทากันทุกวรรค คําสุดทายของวรรคท่ี 1 สัมผัสสัมผัสกับคําท่ี 3 , 4 

หรือ 5 ของวรรคท่ี 2 (ขึ้นอยูกับจํานวนคําในวรรคท่ี 2) คําสุดทายของวรรคท่ี 2 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคท่ี 3 คําสุดทายของวรรคท่ี 3 

สัมผัสกับคําท่ี 3 หรือ 4 ของวรรคท่ี 4 ถาแตงหลายบทตองใหคําสุดทายของบทสัมภาษณกัน  รวมท้ังบทลงทายดวย (วิเชียร เกษประทุม, 

2541: 80, พนม บันเทิง, นิพัทธ จงดี, 2561. สัมภาษณ) ดังภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผังฉันทลักษณกลอนลิเก 

ท่ีมา : วุฒิชัย คาทวี (2561) 

 

    การประพันธกลอนลิเกน้ัน นอกจากจํานวนคําและการสัมผัสแลว ควรคาํนึกถึงเสียงวรรณยุกตคาํทายของแตละวรรคดวย 

จึงทําใหกลอนบทน้ันไพเราะย่ิงข้ึนคือ คาํสุดทายของวรรคท่ี 4 ในทุกๆบทไมควรใชเสียงสามัญ และคาํสุดทายวรรคท่ี 2 ของคําลงในทุกคร้ังควร

เปนเสียงสามัญ ทํานองเพลงท่ีรองเรียกวา ราชนิเกลิง ซ่ึงเปนทํานองเฉพาะท่ีใชกับกลอนลิเกเทานั้น กลอนลิเก ใชไดกับทุกตัวละคร ทุกบทบาท 

ทุกอารมณ ใชกับการบอกเหตุการณ บอกการกระทํา การนึกคิด หรือใชในการเจรจาโตตอบกันของตัวละคร  จึงเปนส่ิงสําคัญในการดําเนินเร่ือง

ของการแสดงลิเก โดยเฉพาะตัวละครสําคัญท่ีปรากฏขึ้นครั้งแรกในเร่ือง มักนิยมรองกลอนลิเกทุกครั้ง บทลิเก เรื่องรถเสนชาดก มีการประพันธ

กลลอนลิเกใหกับตัวละครสําคัญคือ ทาวรถสิทธิ์ พระรถเสน นางสันธี นางเมรี และมา สวนพระฤษีไมรองกลอนลิเก เน่ืองจากมีเพลงรอง

เฉพาะท่ีนิยมใชกัน กลอนลิเกท่ีประพันธขึ้นน้ันไดยึดตามฉันทลักษณและขอมูลท่ีไดศึกษาอยางถูกตองครบถวน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

 

1 บท 

สมัผสัระหว่างบท 

บทลง 
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- รองราชนิเกลิง - 

 (พระรถเสน)  นอมเกลารับคาํจําอาสา  แตก็หวงมารดาขานี้ 

     กินนอนอยางไรใครปราณ ี   โออกขาน้ีน่ีหนา 

 (ทาวรถสิทธ์ิ) จะหวงไปใยเช่ือใจบิดา   เดี่ยวจะจัดหาคนให 

     จะคอยดูแลใหปาแมสบาย   ไมทุกขไมหนายหนีหนา 

 (นางสันธี)  หนทางไกลแมฝากเปนธุระ   เสด็จพี่เพคะโปรดชวยลูก 

     มีรถชางมาเรอืในทาท่ีผูก   เอามาใหลูกหนอยหนา 

     แมน้ีมีสารฝากใหเมร ี   ถึงแลวนางน้ีจะจัดให 

     ลูกจะไมเหน่ือยไมเมื่อยรางกาย  แลวจงกลบัใหไวลูกจา 

(ลง) (พระรถเสน) เมื่อรับส่ังความเสร็จ   จึงออกเสด็จไคลคลา 

(วุฒิชัย คาทวี, 2560: 3) 

 

   2) กลอนบทละคร 

    นอกจากการรองกลอนลิเกในนํานองราชนิเกลิงแลว การแสดงลิเกยังมีการใชกลอนบทละครในการรองเพลงไทยเดิม

ตางๆ แตไมนิยมขึ้นตนบทดวยเม่ือน้ันหรือบัดน้ันอยางบทละครท่ัวไป แตมักจะใชคําอื่นแทนหรือใสคําใหเต็มอยางกลอนสุภาพ สําหรับบท

ลิเก เรื่องรถเสนชาดก มีท้ังการปรับปรุงจากบทละครของกรมศิลปากรและการประพันธกลอนบทละครขึ้นใหม เพ่ือใชกับตัวละครสําคัญใน

เรือ่งคือ ทาวรถสิทธิ์ พระรถเสน นางสันธี นางเมรี ดังตัวอยางตอไปน้ี 

 

- รองเพลงอนงคสุชาดา ตัด- 

      เหนอืแทน รัตนะ คชบุรี  เอกอนงค องคเมร ีสิเนหา 

     สําราญใจ ทรงศรี ปรีดา   แวดลอม พรอมหนา เหลาขาไท 

(เรื่องเดียวกัน, 2560: 4) 

 

   3) บทเจรจา 

    บทเจรจาเปนคําประพันธประเภทรอยแกวใชในการดําเนินเรื่องและการเลาถึงตัวละครเชนเดียวกับละครสมัยใหม 

อยางละครเวทีหรือละครโทรทัศน แตบทเจรจาที่ปรากกฎในบทการแสดงของไทย  สวนใหญแลวเพ่ือเปนแนวทางในการใชพูดของตัวละคร

น้ันๆ โดยผูแสดงตองทําความเขาใจตัวละครน้ันๆเสีย ซึ่งบทเจรจาสามารถปรับเปล่ียนคําไดแตตองคงความหมายและความตองการของ

ประโยคน้ันไวใหครบ ซ่ึงบทลิเกชาดก เรื่องรถเสน ก็เชนเดียวกันมีไวเพื่อเปนแนวทางของการพูดในเหตุการณตางๆ ของเรื่อง หมายความ

วาในขณะแสดงผูแสดงอาจไมใชคําพูดตามท่ีเขียนไวในบทก็เปนได  แตตองเขาใจใหไดวาในขณะน้ันตัวละครตองการสื่อสารอะไรใหกับผูชม 

ดังเชนตัวอยางตอไปน้ี 
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  นางเมรี: ไมมีอะไรหรอกเพคะ  มันไมใชเร่ืองนารูหรอกเพคะ(พูดแบบคนเมา) 

  พระรถเสน: เอะ!....นองเมร ีน่ีคงเปนของสําคัญ ใยจึงไมบอกใหพี่รู 

  นางเมรี: ไมรูๆๆ.....มันไมนารู.....แตท่ีรูๆหมอมฉันนะ รักพระองคนะเพคะ แลวก็ท่ีอยากรู พระองคอะทรงรักหมอมฉัน

ไหมเพคะ 

  พระรถเสน: รักแลวยังไง...ถึงพ่ีจะรักนองมันก็สําคัญ มันก็คงทําใหนองเชื่อใจพ่ีไดเลย ขนาดเร่ืองแคน้ียังบอกไมได หากอยู

กินกัน รูถึงไหนอายถึงน้ัน เพราะถึงไดชื้อวาเปนผัวทรามวัย ก็ไมไดเปนท่ีไวใจอะไรเลย 

  นางเมรี: โถๆๆๆๆๆ.......ทูลหมอม ..........ไหนๆๆๆๆๆๆๆ....อยากรูเรื่องไหนเมรีจะบอกใหหมดเลย 

(เรื่องเดียวกัน, 2560: 5) 

 

   4) การบรรจุเพลง 

    การแสดงท่ีตางกันยอมตองใชเพลงท่ีตางกัน ซึ่งการบรรจุเพลงลงในบทลิเกชาดก เรื่องเสน จึงคํานึงถึงประเภทของการ

แสดงวาเปนแบบไหน มีเน้ือเรื่องเปนเช่ือชาติใด จึงจะสามารถเลือกสําเนียงเพลงท่ีใชไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ีตองคํานึงถึงระดับยศ 

ความสําคัญ และอารมณของตัวละครน้ันๆ อีกดวย ลิเกมีวิธีการเลือกใชเพลงรองท่ีถือไดวาเปนขนบจารีตในการแสดงอยูบางประการ คือ  การ

เลือกใชอัตราจังหวะของเพลง เม่ือนักแสดงออกกลาว(การแนะนําตัวเอง/ตัวละคร/หรือบอกเร่ืองราวอะไรสักอยางใหคน) มักจะใชเพลงสองชั้น 

และเม่ือนักแสดงจะเขาโรง นิยมใชเพลงช้ันเดียว โดยเฉพาะตัวละครสําคัญหลักของเรื่องในสมัยกอน หากเปนฉากแรกของผูแสดงหรือของตัว

ละครน้ันๆ เวลาออกแสดงมักจะรองเพลงสองช้ัน ราชนิเกลิง และเพลงช้ันเดียว เพลงเดียวกับเม่ือสักครูตามลําดับ ดังตัวอยางในบทลิเก เรื่องรถ

เสนชาดกตอไปนี้    

 

- รองเพลงเวสสุกรรม - 

      พระรถสิทธิ์ จอมพงษ องคนาถา เสด็จออก พารา นาครใหญ 

     รถเสน กระช้ันชิด ติดทรงชัย  ภูวนัย ปรีด์ิเปรม เกษมสานต 

- รองราชนิเกลิง - 

      ครั้นออกเลียบเมืองตรวจตรา ประชากรน้ีหนาไมทุกข 

     เพราะบารมีบิดาพาใหสุข   ทวยราษฎสิ้นทุกขครั้งน้ี 

 (ลง)   ครั้นสุขสงบเรียบรอย   กระษัตริยก็พลอยเปรมปรีดิ์ 

- รองเพลงหงสทอง- 

      พระตรัสชวน ลูกรัก ไมชักชา  ไคลคลา เขาแควน แทนท่ี 

     รับคาํ ตามองค พระภูมี   จรลี ไปยัง วังชัย 

(ทาวรถสิทธิ์ พระรถเสน รําเขาฉาก) 

 (เรื่องเดียวกัน, 2560: 2) 
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    สําหรับบทลิเกชาดก เรื่องรถเสน มีโครงเร่ืองเปนแบบไทย จึงเลือกใชเพลงสําเนียงไทย เพลงท่ีบรรจุแบงออกเปน 2 
ลักษณะ คือ เพลงบรรเลง คือเพลงท่ีวงปพาทยบรรเลงตามขนบไดแก เพลงเสมอไทย ในตอนเปดฉากแรก เพลงท่ีใชสําหรับการกระทํา
บางอยางของตัวละคร ไดแก เพลงอัศวลีลา ในตอนที่พระรถเสนขี่มา เปนตน รวม 9 เพลง และ เพลงท่ีใชขับรอง ไดแก เพลงเบาหลุดชั้น
เดียว ใชในตอนท่ีพระรถเสนรีบขึ้นเฝาทาวรถสิทธิ์ เปนตน รวมท้ังส้ิน 14 เพลง 
 
ความยาวของผลงานสรางสรรค 
 การสร า งสรรค บท ลิ เ ก เรื่ อ งรถ เสนชาดก เป น เอกสาร ท่ี มี เ น้ื อหาประกอบด วย กลอนลิ เก  กลอนบทละคร                     

บทเจรจา ขนาดตวัอักษร 16 มีความยาว 8 หนา เม่ือนําไปจัดแสดงใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

 

องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค 
  ปจจุบันลิเกในประเทศไทยมีมากมายหลายคณะ และยังมีลักษณะวิธีการแสดง กลวิธีตางๆ กระบวนทารํา หรือเร่ืองท่ีใชแสดงท่ี
ตางกันออกไปบาง  เพราะขึ้นอยูกับการไดรับสืบทอดมา หรือการปรับเปลี่ยนพัฒนาเพ่ือหาเอกลักษณเฉพาะตัว แตยังคงยึดขนบจารีตท่ี
ควรจะเปนไวเหมือนกัน  ลิเก เปนช่ือเรียกวิธีการนําเสนอศิลปะการแสดงไทยประเภทหน่ึง ท่ีมีขนบจารีตใหปฏิบัติยึดถือแตพรอมท่ีจะ
พัฒนาปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัยและบุคคลท่ีเขาใจกฎเกณฑของ “ลิเก” ศิลปะการแสดงทุกแขนงลวนทําหนาท่ีส่ือสารอยางหน่ึงอยางใด
ใหกับผูชม การสรางสรรคบทลิเกเร่ืองรถเสนชาดกนี้ก็เปนอีกหน่ึงการทดลองเพ่ือสรางเคร่ืองมือในการส่ือสารใหผูชมเพ่ือใหไดรับอรรถรสท่ี
ครบถวน ตรงประเด็นและแฝงคติธรรมสอนใจไว ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการแสดงลิเกท่ีมีบทอยางชัดเจนสามารถสื่อสารกับผูชมไดมี
ประสิทธิภาพมากกวา 
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