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เรื่อง ลิเกป า

รายละเอียด

ที่มา

        เลนในงานลงแขกเกีย่วขาว หรอืในงานประเพณีบวชพระที่บานเจาภาพ เพื่อความสนกุสนาน ผูสบืคน แมแฉ

ลม บุญสุข แมสุวรรณ สังขสุวรรณ แมพวงเพ็ญ จิ๋วปัญญา แสดงโดยแมบานหมู 4 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง

จังหวัดกําแพงเพชร 

วิธีการเลน

        ชายหญงิ รองโตตอบเกีย้วพาราสี ไมมีเครื่องดนตรี มีลกูคูรองรบัและปรบมอืเขาจงัหวะ จาํวนผูแสดงไมจาํกดั

 

การแตงกาย

        ชายหญิง แตงกายธรรดาเหมือนอยูบาน 

เน้ือเพลง

ชาย  - แมคิว้โกงเหมือนวงฆอง พี่อยากไดนวลน องเขามาพาที แมกลิ่นเอยกลิ่นธูปที่เขาจุดฟังเทศนมาตัดสวาท

ขาดเด็ด ชางไมเหลียวหลัง ทําใหพี่หลงรอ เชียวนะแมชอดอกรัง

ลูกคู  - โยนๆ จัง เขาไมรักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมัง กไปเสียดอกกระมัง เออ เออ เออ เอย       

หญิง - พอคิว้โกงเหมือนวงพระจันทร คิว้น องน้ีไมตองกันมันก็โกงอยูเอง พอผมแหวกหวางหวีทําใหน องน้ีวังเวง

ลูกคู  - โยนๆ จัง เขาไมรักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมัง กไปเสียดอกกระมัง เออ เออ เออ  เอย

ชาย - พี่รักน องมานาน ไมรูจะไปไหววานใครเขามาเป็นสื่อ พี่กมหน าเขียนสารจนชาวบานเขาลื

ลูกคู  - โยนๆ จัง เขาไมรักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมัง กไปเสียดอกกระมัง เออ เออ เออ เอย
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หญิง - อยามัวรักน องเลย เดี๋ยวชาวบานเขาเยยเอานะพอปูกามเก จงถอยหลังลงรูปเถิดนะพอปูทะเล

ลูกคู  - โยนๆ จัง เขาไมรักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมัง กไปเสียดอกกระมัง เออ เออ เออ เอย       

ชาย - แมปลาป้ิงขาวป้ัน น องอยามาทําปวนป่ันวาพี่เกีย้วไมเป็น พี่เอามือเขาไปแปะ น องก็ป ายมือปัด มือพี่ไมกัด

เน้ือเป็นน องจะเวากเวา แมนกกาเหวาเสียเย็น

ลูกคู  - โยนๆ จัง เขาไมรักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมัง กไปเสียดอกกระมัง เออ เออ เออ เอย

หญิง - พอออยลําโอน ปลอยใหใครเขาโหน เอาเสียจนลําเอน ไมกลัวแฟนๆ ที่วา จะสูกม หน ารับเดน

ลูกคู  - โยนๆ จัง เขาไมรักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมัง กไปเสียดอกกระมัง เออ เออ เออ  เอย

ชาย - แมทับทิมริมตลิ่ง ขอใหพี่ตอนสักกิ่งพี่จะเอาไวทําพันธุ ถาทับทิมไมตาย เราคงไมวายรักกัน

ลูกคู  - โยนๆ จัง เขาไมรักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมัง กไปเสียดอกกระมัง เออ เออ เออ  เอย      

หญิง - พอทับทิมริมสระ ใหพี่ไปบวชเป็นพราะ ไมเถิดนะพี่ไป พี่อยามาหลงรักน อง เดี๋ยวจะไมไดครองผาไตร

ลูกคู  - โยนๆ จัง เขาไมรักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมัง กไปเสียดอกกระมัง เออ เออ เออ  เอย

ชาย  - อนิจจาแมยาใจ พี่มีความรักใครกับแม พอถึงวันดีพี่จะมาหมัน้ พอถึงวันจันทรพี่จะมาขอแมแขนออน

เหมือนทอนจันทน ถารักฉันน องจงรอ

ลูกคู  - โยนๆ จัง เขาไมรักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมัง กไปเสียดอกกระมัง เออ เออ เออ เอย

หญิง - พอ ร. เรือรุงริ่ง พอ ล. ลิงจับหลัก พี่อยามาพะวงหลงรัก เลยนะพอ ร. เรือรูปหลอ พอ ร. เรือหลุดหลักถึง

มาบอกรักน องก็ไมรอ

ลูกคู  - โยนๆ จัง เขาไมรักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมัง กไปเสียดอกกระมัง เออ เออ เออ เอย

ชาย  - แมฝรัง่ขางรัว้ น องจะสุกคาขัว้เอาไวคอยใคร น องจะหลนก็หลน ขอใหพี่คนละใบ

ลูกคู  - โยนๆ จัง เขาไมรักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมัง กไปเสียดอกกระมัง เออ เออ เออ เอย

หญิง - พอฝรัง่ขาวรัว้ น องไมสุกคาขัว้เอาไวคอยใคร รักน องไมหลนไมเล็ด แมแตเทาเม็ดพริกไทย

ลูกคู  - โยนๆ จัง เขาไมรักเราจริงก็ไปเสียดอกกระมัง กไปเสียดอกกระมัง เออ เออ เออ  เอย 

ผูแสดง

                นางแฉลม  บุญสุข   แสดงเป็นชาย

                นางพวงเพ็ญ จิ๋วปัญญา  แสดงเป็นหญิง

ลูกคูลิเกป า นางลัน่ทม  โรจนพัฒนกุล

                นางสุภาพ  สุขสําราญ

                นางเนียม   เกตุน อย

                นางบุญมา  เงินอาจ
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                นางมณี   กาวีสูง

                ด.ญ. นันทิกาญจน  เงินอาจ

                นางมาลี  คําอินทร

 ลักษณะคําประพันธ

        เป็นคาํคลองจองที่ใชปฏภิาณไหวพรบิ ทาํใหเกดิสมัผสัระหวางวรรคใชลลีาทาํนองและน้ําเสยีงคลายๆ  ลิเก แต

เป็นการโตตอบระหวางหนุมสาว ดัดแปลงมีลูกคูกํากับเหมือนลําตัดและเพลงฉอย แตลักษณะคําประพันธหาแบบ

ฉบับที่มาตรฐานไมได จึงเป็นลักษณะวรรณกรรมชาวบาน ที่ยังไมไดปรุงแตงทัง้จํานวนวรรค ไมสามารถสรุปเป็น

รูปแบบได

คําสําคัญ : เพลงพื้นบาน

ที่มา : สภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2544). การแสดงพื้นบานของชุมชนโบราณเมืองกําแพงเพ

ชร. กําแพงเพชร: สภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-02-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=126&code_db=610004&code_type=01
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