
บทที่ ๑ 

ความหมาย และประวัติการแสดงลิเก 
 ในบทนีจ้ ำน ำเสนอเก่ียวกับ ประวัติควำมเป็นมำ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรศึกษำและท ำ
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแสดงลิเก โดยแบ่งหัวข้อตำมล ำดับ ดังนี้ 
 ๑.๑ ประวัติควำมเป็นมำของลิเก 

๑.๑.๑ ควำมหมำยและควำมเป็นมำของลิเก 
๑.๑.๒ ประเภทของลิเก 

๑.๑ ประวัติความเป็นมาของลิเก 
       ๑.๑.๑ ความหมายและความเป็นมาของลิเก 
       ลิเก เป็นนำฏกรรมที่ได้รับควำมนิยมของคนไทยในวัฒนธรรมบันเทิงของไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน นักวิชำกำรและผู้รู้ได้สันนิษฐำนที่มำของกำรแสดงลิเกไว้ดังนี้ 
       ค ำว่ำ “ลิ เก” “ยี่ เก” และ “นำฏดนตรี” นั้น คืออย่ำงเดียวกัน ซึ่ งพจนำนุกรมฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖ : ๑๐๑๓) ให้ควำมหมำยของ ลิเก ว่ำ  “กำรแสดงชนิดหนึ่ง
มำจำกชำวมลำยู เรียก ยี่เก ก็มี”  ส่วนค ำว่ำ “ยี่เก” นั้น หมำยควำมว่ำ “ภำษำปำกของลิเก” 
(รำชบัณฑิตยสถำน, ๒๕๔๖ : ๙๐๗) “นำฏดนตรี” หมำยถึง ลิเก (รำชบัณฑิตยสถำน. ๒๕๔๖ : ๕๗๖) 
       สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (๒๕๓๙ : ๑ - ๒) ได้อธิบำยเชิงนิรุกติศำสตร์ของค ำว่ำ “ลิเก” ไว้ว่ำ “ลิเก”   
มีต้นก ำเนิดมำจำกพิธีสวดทำงศำสนำของชำวฮีบรูที่เรียกว่ำ “ซำกูฮร” (Zakhur) เป็นกำรท ำสมำธิ
สวดสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้ำ ต่อมำชำวมุสลิมรับมำใช้ในพิธีทำงศำสนำเป็นกำรนั่งสมำธิสวดสรรเสริญ
พระอัลล่ำห์ในสุเหร่ำ เรียกว่ำ ซิกรุ (Zikr) หรือ ซิกิร (Zikir) และภำยหลังได้ออกเสียงค ำนี้เพ้ียนไปเป็น 
ดฮิกิร (Dhikir) ดฮิกิร ได้แพร่หลำยไปยังอินเดีย เกำะสุมำตรำ เกำะชวำ และแหลมมลำยูตำมล ำดับ 
จนกระทั่งเข้ำมำในภำคใต้ของประเทศไทยที่จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และสตูล แล้วเปลี่ยน
เสียงเรียกไปตำมภำษำถิ่นมำเลย์ว่ำ ดจิเก (Dikay) หรือ ดิเกร์ ดจิเก นี้ เมื่อเดินทำงตำมชำวไทยมุสลิม
เข้ำมำถึงกรุงเทฯ คนกรุงเรียกกันตำมสบำยปำกว่ำ ยี่เก เพรำะ ดจิ ออกเสียงได้ยำกในภำษำไทยจึง
เปลี่ยนเป็น ยิ แล้วลำกเสียงตำมสบำยเป็น ยี่ดจิเก จึงกลำยเป็น ยี่เก  
       ส่วนกำรกลำยมำเป็นค ำว่ำ ลิเก นั้น มีนักภำษำศำสตร์หลำยท่ำนให้เหตุผลในกำรที่ ย กลำยเป็น 
ล ไว้หลำยควำมเห็น บ้ำงก็ว่ำเป็นกำรผันเสียงตำมนิรุกติศำสตร์ เช่น เยียงผำ เป็น เลียงผำ หรือ ยี่สง 
เป็น ลิสง บ้ำงก็ว่ำกำรออกเสียง ย ไม่เพรำะหูเท่ำ ล เหตุผลเหล่ำนี้ไม่มีข้อยุติ 
       ส ำหรับค ำว่ำ “ลิเก” นั้น เริ่มปรำกฏใช้ครั้งแรกเมื่อไรไม่ปรำกฏชัด หลักฐำนเก่ำที่สุดเท่ำที่
ค้นพบได้ปรำกฏว่ำพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงใช้ค ำว่ำ Like ในพระรำช
อรรถำธิบำยละครไทยเป็นภำษำอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ หลังจำกนั้นมำค ำว่ำ ลิเก ก็เป็นค ำที่ใช้กัน
แพร่หลำยในกำรเขียน ส่วนค ำว่ำ ยี่เก ยังคงใช้ในกำรพูดอยู่นั่นเอง 



 

 

       ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครำมเป็นนำยกรัฐมนตรี มีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดวัฒนธรรมทำง
ศิลปกรรมเกี่ยวกับกำรแสดงละคร พุทธศักรำช ๒๔๘๕ ให้เปลี่ยนค ำว่ำ ลิเก เป็น “นำฏดนตรี” ค ำนี้
ใช้อยู่ประมำณ ๑๕ ปี ก็กลับมำใช้ค ำว่ำ ลิเก จนถึงปัจจุบัน  โดยแท้ที่จริงแล้วควำมหมำยของค ำว่ำ 
“นำฏดนตรี” ตำมพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวได้ให้ควำมหมำยโดยรวมที่เป็นไปทำงกำรให้ควำมส ำคัญ
แก่ดนตรี กำรขับร้อง ค ำพูด และบทบำท ซึ่งแบ่งเป็นสุขนำฏดนตรี ทัศนำกร วิจิตรทัศนำ และ
วิพิธทัศนำ กำรแสดงลิเกก็จัดอยู่ในประเภทนำฏดนตรีด้วย บรรดำคณะลิเกจึงได้น ำไปใช้เป็นชื่อเรียก
ประจ ำก่อนกำรแสดงชนิดอ่ืนๆที่อยู่ในประเภทด้วยกัน จึงท ำให้กำรแสดงอ่ืนไม่กล้ำใช้ ชื่อนำฏดนตรี
จึงหมำยถึง ลิเก เพียงอย่ำงเดียว (มนตรี ตรำโมช, ๒๕๔๐: ๘๐)   
       ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปรำโมช. (๒๕๑๕ : ๙๕ – ๙๖) กล่ำวว่ำ ลิเก เริ่มมีกำรแสดงในช่วงปลำยสมัย
รัชกำลที่ ๔ ลงมำจนถึงต้นรัชกำลที่ ๕ ค ำว่ำ “ลิเก” มำจำกภำษำเปอร์เซียว่ำ “ดิเกร์” คือ กำรร้อง
เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้ำของแขกเจ้ำเซ็นที่นับถือศำสนำอิสลำม ในครั้งแรกกำรร้อง “เพลงดิเกร์” 
ของพวกแขกเจ้ำเซ็นจะน ำมำร้องถวำยพระพรพระมหำกษัตริย์เมื่อมีงำนในรำชวัง และน ำมำร้องใน
งำนมงคลต่ำง ๆ ของพวกเจ้ำนำยเพ่ือแสดงให้สังคมเห็นถึงควำมมีบุญวำสนำ หลังจำกนั้นคนไทย จึง
ได้น ำมำหัดร้องจนกระทั่งกลำยเป็นกำรแสดงแบบไทยที่เรียกว่ำ “ลิเก” หรือ “ยี่เก” โดยเหลือเค้ำของ
แขกเพียงก่อนแสดง คือ “กำรออกแขก” ในชั้นต้นกำรเล่นนั้นผู้เล่นลิเกเป็นชำยล้วน แต่งกำย ตำม
สมัย ไม่มีกำรใช้เครื่องประดับมำกมำย และร้องร ำเป็นเรื่องรำว เมื่อเกิดควำมนิยมมำกขึ้นจึงได้เล่น
เป็นลิเกทรงเครื่อง ผู้เล่นแต่งตัวเหมือนละครนอก มีกำรแสดงเนื้อเรื่องจำกละครนอกและ         ที่
แต่งขึ้นใหม่ เมื่อลิเกได้รับควำมนิยมมำกขึ้นท ำให้ละครนอกเสื่อมควำมนิยมและสูญหำยไปในสมัย
รัชกำล ที่ ๕  
        มนตรี ตรำโมท (๒๕๔๐:๗๓) กล่ำวว่ำ “ลิเก” ตำมควำมหมำยของพจนำนุกรม ภำษำมลำยู -อังกฤษ 
มีค ำที่มีส ำเนียงและควำมหมำยคล้ำยกับค ำว่ำ “ลิเก” คือค ำว่ำ “ดิเกร์” ซึ่งมำจำกค ำว่ำ “เบอร์ดิเกร์” 
แปลว่ำ ร้องล ำน ำ ขับล ำน ำ และค ำว่ำ “เบดเกร์” แปลว่ำหญิงสำวเต้นร ำตำมรำชส ำนัก หญิงเต้นร ำและ
ร้องส่งเคลื่อนไหวไปพร้อมกับจังหวะของร ำมะนำ ส่วนค ำว่ำ “ดิเกร์” น่ำจะกลำย มำเป็น “ดิเก” แล้ว
เพ้ียนมำเป็น “ลิเก” และ “ยี่เก” 
        ศูนย์สังคีตศิลป์ (๒๕๒๙: ๖๓ – ๖๖) กล่ำวว่ำ ลิเก เดิมเป็นกำรขับร้องเพ่ือสวดบูชำ พระศำสดำ
ในศำสนำอิสลำม ต่อมำได้มีผู้น ำมำแปลงเป็นล ำน ำต่ำง ๆ เพ่ือประชันกัน หลังจำกนั้นจึงได้มีกำร
พัฒนำรูปแบบไปสู่กำรละเล่นอย่ำงละคร จุดประสงค์หลักคือมุ่งเน้นให้เกิดควำมตลกขบขันถูกใจผู้ชม 
กำรเล่นรวดเร็ว พูดจำในทำงตลกคะนอง มีกำรแต่งตัวหรูหรำ บำดตำ สิ่งส ำคัญของกำรเล่นลิเกคือ ไม่
มีกำรบอกบทหรือดูหนังสือ ผู้แสดงต้องคิดค ำร้องเป็นกลอนสดด้วยปฏิภำณของตน เรื่องที่เล่น
เลียนแบบมำจำกละครร ำ อำทิ ขุนช้ำงขุนแผน แก้วหน้ำม้ำ หรือน ำมำจำกพงศำว ดำร ได้แก่ 
รำชำธิรำช  สำมก๊ก เป็นต้น เครื่องดนตรีประกอบกำรแสดงคือปี่พำทย์ เพลงสัญลักษณ์ประกอบ   



 

 

กำรแสดงมี ๓ เพลง คือ หงส์ทอง มอญครวญ และรำนิเกลิง ลิเกในระยะแรกยังให้ควำมส ำคัญต่อ
ศิลปะกำรร่ำยร ำ แต่ระยะต่อมำจนถึงปัจจุบันปรำกฏว่ำ ลิเกท่ีรักษำไว้ซึ่งศิลปะกำรร่ำยร ำมีน้อยมำก 
       จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ ลิเก เป็นกำรแสดงหนึ่งที่มีเค้ำเดิมจำก พิธีกรรมกำรสวด
บูชำเทพเจ้ำของชำวมุสลิมที่เข้ำมำ เรียกว่ำ “ดิเกร์” เป็นภำษำมลำยู หรือที่คนไทยเรียกว่ำ “สวด
แขก” แล้วจึงเรียกกันต่อมำว่ำ “ยี่เก” และ “ลิเก” จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ำ ลิเก เป็นกำรแสดงที่
ได้รับควำมนิยมจำกผู้ชมมำโดยตลอด และได้พัฒนำรูปแบบกำรเล่นที่มีลักษณะอย่ำงละครนอก     
จนกลำยเป็นลักษณะเฉพำะของกำรแสดงชนิดนี้ 
       ๑.๑.๒ ประเภทของลิเก 
       จำกควำมนิยมของผู้ชม ส่งผลให้เกิดกำรสนับสนุนเกิดกำรว่ำจ้ำงไปแสดงตำมงำนต่ำงๆ ท ำให้
คณะลิเกและศิลปินลิเกมีก ำลังทรัพย์ในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ทั้ง เวที ระบบแสง เสียง และเครื่องแต่ง
กำย เมื่อนำนไปท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงกัน ทั้งเครื่องแต่งกำยและกระบวนกำรแสดง โดยมีปัจจัยจำก
บริบทสังคม ผู้ชมและตำมก ำลังของตนเอง ลิเกจึงเกิดเป็นหลำยประเภท ดังที่ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 
(๒๕๓๖ : ๕๘๖๙ - ๕๘๗๑) ได้อธิบำยไว้ ดังนี้ 
      ๑) ลิเกบันตน 

          ค ำว่ำ บันตน เพ้ียนมำจำก บันตุน เป็นฉันทลักษณ์ชนิดหนึ่งของภำษำมลำยูที่ลิเก 
สวดแขกใช้เป็นหลักในกำรร้อง มีลักษณะเป็นละครชุดสั้นๆ ที่ไม่มีแก่นสำรเป็นเรื่องรำวกำรเจรจำใช้
ส ำเนียงแบบชำวมุสลิม กำรแต่งกำยชำยใส่เสื้อคอกลม แขนสั้น สีฉูดฉำด นุ่งโจงกระเบน มีผ้ำคำด 
สวมสังเวียนปักขนนก และหญิงใส่เสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ นุ่งโจงกระเบนหรือผ้ำซิ่น กำรแสดงเน้น
ที่ควำมตลก ไม่มีกำรร ำ มีกำรออกภำษำต่ำง ๆ ตำมชุดกำรแสดง ก่อนจะเล่นมีกำรออกแขก        
เมื่อผู้แสดงร้องจบจะมีลูกคู่ซึ่งนั่งล้มวงหน้ำเวทีร้องรับและตีร ำมะนำ พวกตีร ำมะนำจะร้องเพลงบันตน
สลับรอรำยกำรแสดงชุดต่อไป 

     ๒) ลิเกลูกบท 
          ประยุกต์มำจำกลิเกบันตน โดยกำรใช้ปี่พำทย์ท ำเพลงรับแทนกำรใช้ลูกคู่ที่ตีร ำมะนำ
เหตุที่เรียกว่ำ “ลูกบท” เนื่องจำกเมื่อดนตรีบรรเลงเพลง ๓ ชั้น ที่เป็นแม่บทจบแล้วก็จะบรรเลง
ต่อท้ำยด้วยเพลงสั้น ๆ หรือเพลงภำษำต่ำง ๆ กำรบรรเลงเพลงลูกบทนี้ได้มีผู้ คิด ปล่อยตัวแสดง
ออกมำโดยร้องและร ำไปตำมเพลง ใช้ปี่พำทย์รับแทนลูกคู่ที่ตีกลองร ำมะนำ เรียกว่ำลูกบทอีกเพลง
หนึ่งแล้วจึงออกลูกหมดแสดงว่ำจบเพลง ผู้แสดงทั้งชำยและหญิงแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ำแพรพรรณธรรมดำ
แต่นิยมสีฉูดฉำด ผู้ชำยใช้ผ้ำโพกหัวหรือสวมสังเวียนที่ศีรษะส่วนผู้หญิงซึ่งแต่เดิมใช้ผู้ชำยแสดงก็จะ
สวมช้องผมปลอม ส่วนชุดและกำรแสดงก็อนุโลมเล่นอย่ำงลิเกบันตน อย่ำงไรก็ตำม ลิเกลูกบทนี้จะมี
กำรออกภำษำหรือแสดงสิบสองภำษำเหมือนลิเกบันตน ได้แก่ จีน แขก ฝรั่ง พม่ำ เขมร มอญ ลำว 
ญวน ข่ำ ตะลุง ญี่ปุ่น เงี้ยว ซึ่งปัจจุบันนี้จะหำดูได้ยำกมำกนอกเสียจำกจะใช้บรรเลงด้วย  ปี่พำทย์
นำงหงส์ที่ใช้กลองมลำยูเป็นเครื่องประกอบจังหวะแล้วจึงออกเป็นเพลงต่ำง ๆ ที่เร็วและสนุกสนำน 



 

 

      ๓) ลิเกทรงเครื่อง 
          เป็นลิเกที่ประยุกต์ลิเกบันตนกับลิเกลูกบทเข้ำด้วยกัน และจัดรูปแบบกำรแสดงแบบ
ละครร ำมำกยิ่งขึ้นโดยแสดงกันทั้งชำยและหญิงทั้งนี้เนื่องมำจำกพระยำเพชรปำณี (ตรี) ได้น ำ
เครื่องแบบกำรแต่งกำยของข้ำรำชกำร  ในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่ หัว                  
มำดัดแปลงใส่ เช่น ปันจุเหร็จยอด (ชฎำที่ไม่มียอด) สวมเสื้อเยียรบับ นุ่งผ้ำยก สวมถุงเท้ำขำว 
ประดับนพรัตน์รำชวรำภรณ์ก ำมะลอ จึงเรียกว่ำ “ลิเกทรงเครื่อง” ซึ่งพระยำเพชรปำณี ได้อธิบำยให้
สมเด็จฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพทรำบว่ำ “ที่แต่งอย่ำงนั้นผู้หญิงเห็นว่ำสวยมักติดใจชอบไปดู 
เมื่อมีผู้หญิงไปดูมำก พวกผู้ชำยก็มักพำกันไปดูผู้หญิง และคนที่ชอบดูลิเกไม่เอำใจใส่ในกำรขับร้อง
ฟ้อนร ำหรือเพลงปี่พำทย์ ชอบแต่สำมอย่ำง คือ ให้แต่งตัวสวยเล่นขบขัน และเล่นให้เร็วทันใจ” 
นอกจำกนี้เรื่องที่ลิเกทรงเครื่องแสดงจะเป็นเรื่องรำวอย่ำงละคร และมีกำรลดกำรใช้ร ำมะนำลง คงใช้
แต่ประกอบกำรแสดงออกแขกเบิกโรงเท่ำนั้น   
          มนตรี ตรำโมท (๒๕๔๐: ๘๕ อ้ำงถึงใน สุรพล วิรุฬห์รักษ์,๒๕๓๖: ๕๘๗๐) ได้อธิบำย
ล ำดับขั้นตอนของกำรแสดงลิเกทรงเครื่องไว้ว่ำ หลังจำกที่ปี่พำทย์โหมโรงแล้วก็จะบรรเลงเพลงภำษำ
ต่ำงๆ ที่เรียกว่ำ “ออกภาษา” หรือ “ออกสิบสองภาษา” แทนกำรร้องบันตนจนกระทั่งถึงภำษำแขก   
อันเป็นภำษำสุดท้ำย ปี่พำทย์จะหยุดให้พวกตีกลองร ำมะนำออกมำนั่งล้อมวงตีกลองและร้องเพลงบันตน
ต่ำง ๆ อีกพักหนึ่ง แล้วจึงเริ่มกำรแสดงชุดแรกตำมแบบลิเกบันตน โดยใช้ปี่พำทย์รับเป็นกำรค ำนับครู 
ต่อจำกนั้นจึงเริ่มจับเรื่องที่จะแสดงตำมที่ก ำหนด ด ำเนินเรื่องให้รวดเร็ว มีตลกคะนองบ้ำง ท่ำร ำจึงต้อง
ลดลงไปตำมสมควร ส่วนกำรร้องก็ใกล้ไปทำงแบบลิเกบันตน เพียงแต่ให้ปี่พำทย์รับ ต่อมำเห็นว่ำกำร
แสดงชุดแขกตำมแบบลิเกบันตนท ำให้เสียเวลำจึงงดเสีย กล่ำวคือเมื่อปี่พำทย์ออกภำษำแล้วก็ให้แขก
ออกเพียงเล็กน้อย มีตลกพอสมควร เสร็จแล้วแขกจะบอกเรื่องรำวที่จะแสดงเป็นกำรค ำนับครูตำม
ประเพณี แล้วจึงเข้ำจับเรื่องทันที ซึ่งพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงอธิบำยกำรแสดงลิเก
ใน พ.ศ. ๒๔๕๔ ว่ำลิเกทรงเครื่องนั้นเลียนแบบมำจำกละครร ำ มีกำรน ำเอำเค้ำโครงเรื่องของละครนอก 
เช่น ไชยเชษฐ์ ลักษณวงศ์ แก้วหน้ำม้ำ เกษสุริยง มณีพิชัย คำวี หรือแม้แต่อิเหนำ ซึ่งเป็นละครใน ก็
น ำมำเล่นด้วยเช่นกัน โดยที่ลิเกมิได้น ำบทละครเดิมมำร้อง เพียงแต่จ ำวิธีกำรด ำเนินเรื่องและกลอน ที่
ไพเรำะบำงตอนมำใช้เท่ำนั้น อนึ่ง นอกจำกน ำเอำเนื้อเรื่องจำกละครนอกและละครในมำใช้แสดงแล้ว ใน
สมัยนั้นยังน ำเรื่องที่แต่งโดยพระอำจำรย์แดงแห่งวัดสัมพันธวงศ์ หรือ   วัดเกำะมำแสดงด้วย เช่น จันท
โครพ และโกมินทร์ 

         จะเห็นได้ว่ำ ลิเก ทั้ง ๓ ประเภท มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงรูปแบบกำรเล่นที่มีกำร
พัฒนำจำกลิเกในแต่ละประเภทเป็นตำมล ำดับ ซึ่งสำมำรถแบ่งลิเกออกเป็นยุคต่ำงๆ ตำมรูปแบบกำร
เล่นที่พัฒนำขึ้นในแต่ละยุคสมัยนั้นได้ ดังที่ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (๒๕๕๓ : ๑๕ – ๒๔) แบ่งยุคสมัยของ



 

 

ลิเกเป็น ๖ ยุค ได้แก่ ยุคลิเกสวดแขก ยุคลิเกออกภำษำ ยุคลิเกทรงเครื่อง ยุคลิเกลูกบท ยุคลิเกเพชร 
และยุคลิเกลอยฟ้ำ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

     ๑) ยุคลิเกสวดแขก คือ ยุคที่ชำวไทยมุสลิมเดินทำงมำจำกภำคใต้ เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนใน
กรุงเทพมหำนครในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ ๓) แล้วได้น ำกำรแสดลิเก
เข้ำมำด้วย ต่อมำในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ลูกหลำนชำวไทยมุสลิมได้ใช้
ภำษำไทยแทนภำษำมลำยูในกำรแสดงและบำงครั้งมีกำรประชันวงร้องโต้ตอบกัน จนกลำยมำเป็น  
ล ำตัด ในปัจจุบัน ลิเกดั้งเดิมนั้นมีลักษณะคล้ำยลิเกที่ยังคงแสดงอยู่ในภำคใต้ของไทยคือ ลิเกฮูลู และ 
ลิเกบำรัด 

     ๒) ยุคลิเกออกภาษา คือ ยุคที่ลิเกน ำเพลงออกภำษำของกำรบรรเลงปี่พำทย์และกำรสวด
คฤหัสถ์ ในงำนศพ ซึ่งเป็นที่นิยมกันในสมัยรัชกำลที่ ๕ มำต่อท้ำยกำรแสดงลิเก เพลงออกภำษำเป็น
กำรแสดงล้อเลียนชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำอำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนคร ในขณะนั้น ด้วยกำรแต่งกำย 
น้ ำเสียงในกำรพูด และเพลงที่ขับร้องในหมู่ชำวต่ำงชำติเหล่ำนั้น ผู้ชมนิยมกันมำก ลิเกเริ่มต้นด้วยกำร
สวดแขกซ่ึงเป็นกำรออกภำษำมลำยู เพรำะถือว่ำศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคล แล้วจึงต่อด้วยภำษำอ่ืน ๆ 
เช่น มอญ จีน เงี้ยว ลำว ญวน พม่ำ เขมร ญี่ปุ่น ฝรั่ง ชวำ อินเดีย และตะลุง (ปักษ์ใต้) ควำม
สนุกสนำนอยู่ที่ท ำนองเพลงซึ่งมีทั้งท ำนองมำจำกเพลงของชำติต่ำง ๆ และแต่งเพ่ิมขึ้นรวมถึงเครื่อง
ดนตรีหลำยชนิดที่น ำมำเล่นประกอบ 

     ๓) ยุคลิเกทรงเครื่อง เป็นกำรแสดงลิเกออกภำษำมลำยูกลำย ซึ่งมีผู้แสดงแต่งกำย
เลียนแบบชำวมลำยู ออกมำร้องเพลงอ ำนวยพรพร้อมวงร ำมะนำเป็นกำรออกแขก มีตัวตลกถือขัน
น้ ำตำมออกมำให้ผู้แสดงเป็นแขกประพรมน้ ำมนต์   เพ่ือเป็นสิริมงคล ส่วนชุดออกภำษำต่ำง ๆ 
กลำยเป็นละครเต็มรูป ใช้ปี่พำทย์บรรเลง ผู้แสดงแต่งกำยด้วยเครื่องแต่งกำยหรูหรำ เลียนแบบข้ำรำช
ส ำนักในสมัยรัชกำลที่ ๕ มีกำรสวมชฎำที่เรียกว่ำปันจุเหร็จยอด ใส่เสื้อเยียรบับ นุ่งผ้ำยก สวมถุงเท้ำขำว 
ใส่แพรสำยสะพำย จึงเรียกว่ำ “ลิเกทรงเครื่อง” ลิเกทรงเครื่องแสดง ในโรงและเก็บค่ำเข้ำชม               
ลิเกทรงเครื่องเกิดขึ้นประมำณ พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่วิกพระยำเพชรปำณี (ตรี) ตั้งอยู่นอกก ำแพงเมือง            
หน้ำวัดรำชนัดดำรำมวรวิหำร ลิเกทรงเครื่องแพร่หลำยไปทั่วภำคกลำงอย่ำงรวดเร็วมีกำรน ำเนื้อเรื่อง
และขนบธรรมเนียมของละครนอกและละครพันทำงมำใช้จนถึงขั้นแสดงเรื่องอิเหนำตำมพระรำช
นิพนธ์ โดยพัฒนำกำรแสดงให้มีระเบียบแบบแผนและควำมประณีตมำกขึ้น เลียนแบบแผนกำรแสดง
ของละครร ำให้มีควำมสวยงำม ต่อมำได้เกิดเพลงรำนิเกลิงหรือเพลงลิเก โดยนำยดอกดิน เสือสง่ำ          
ในยุคลิเกทรงเครื่องนี้เอง และนำยหอมหวล นำคศิริ ได้น ำเพลงรำนิเกลิงไปร้องด้นกลอนสดอย่ำงยำว
หลำยค ำกลอน ท ำให้มีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์มำกมำย และช่วงปลำยยุคนี้เองเริ่มมีลิเกออกอำกำศทำง
วิทยุกระจำยเสียงด้วย 



 

 

     ๔) ยุคลิเกลูกบท เป็นลิเกท่ีเกิดระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่สอง(พ.ศ.๒๔๘๒– ๒๔๘๘) ลิเก
ทรงเครื่องประสบปัญหำกำรขำดแคลนวัสดุเครื่องแต่งกำยซึ่งต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ วงร ำมะนำที่
ใช้แสดงในช่วงออกแขกก็เปลี่ยนไปใช้วงปี่พำทย์แทนเพ่ือเป็นกำรประหยัด ลิเกในยุคนี้ผู้ชำยแต่งกำย
แบบสำมัญ คือ ใส่เสื้อคอกลมแขนสั้น นุ่งโจงกระเบน มีผ้ำคำดพุง ผู้หญิง  ใส่เสื้อแบบพ้ืน ๆ นุ่งซิ่น 
ห่มสไบ แต่กำรแสดงลิเกยังเป็นที่นิยมอย่ำงกว้ำงขวำง เนื้อเรื่องที่แสดงเปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น
ใหม ่

     ๕) ยุคลิเกเพชร หลังสงครำมโลกครั้งที่สอง บ้ำนเมืองเข้ำสู่ภำวะปกติ กำรตกแต่งเครื่อง
แต่งกำยลิเกตัวพระหรูหรำขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่มิได้กลับไปใช้รูปแบบลิเกทรงเครื่อง เริ่มต้นด้วยกำรใส่
เสื้อก๊ักปักเพชรทับเสื้อคอกลมแขนสั้น สวมสนับเพลำมีเชิงปักด้วยเพชรแล้วนุ่งผ้ำโจงทับ สวมถุงน่องสี
ขำว ใช้แถบเพชรหรือ “เพชรหลำ” ท ำสังเวียนคำดศีรษะ ประดับขนนกสีขำว คำดสะเอวเพชร 
ส ำหรับชุดลิเกตัวนำงไม่ค่อยมีแบบแผน ส่วนใหญ่เป็นชุดรำตรียำวตำมสมัยนิยม มีเครื่องประดับ เช่น 
มงกุฎ สำยสร้อย ก ำไล  กำรแสดงลิเกในยุคนี้น ำกำรแสดงประเภทอ่ืน ๆ เข้ำมำเสริมเพ่ือให้กำรแสดง
เป็นที่นิยมอยู่เสมอ เช่น กำรร้องเพลงลูกทุ่งยอดนิยม หรือเพลงจำกภำพยนตร์อินเดีย กำรเต้นอะโกโก้  
ลิเกได้แพร่ภำพทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์เป็นประจ ำ อีกทั้งหนังสือพิมพ์ก็ให้ควำมสนใจ โรงละคร
แห่งชำติให้กำรยอมรับและจัดให้มีกำรแสดงลิเกขึ้นเป็นครั้งแรก โดยคณะลิเกของนำยสมศักดิ์ ภักดี 
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๑๘ 

     ๖) ยุคลิเกลอยฟ้า เป็นยุคที่เวทีลิเกเปลี่ยนจำกรูปแบบเดิมที่มีเวทีดนตรีอยู่ทำงขวำของ  
ผู้แสดงมำเป็นเวทีดนตรีอยู่บนยกพ้ืนหลังเวทีกำรแสดง เพ่ือให้ผู้ชมได้เห็นวงดนตรีทั้งวง และได้ขยำย
ขนำดเวทีกำรแสดงออกไปจำกประมำณ ๖ เมตร เป็น ๑๒ เมตร แต่ไม่มีหลังคำ จึงเรียกว่ำ “ลิเกลอย
ฟ้ำ” เครื่องแต่งกำยตัวพระในยุคนี้เพ่ิมเครื่องเพชร (เพชรเทียม)มำกขึ้น คือ มีแผงเพชรประดับศีรษะ
แทนขนนก เสื้อรัดรูปปักเพชรทั้งตัว ผ้ำนุ่งแบบส ำเร็จรูปปักเพชรทั้งผืน เครื่องประดับต่ำง ๆ ก็เพ่ิม
จ ำนวนเพชรขึ้นมำกกว่ำแต่ก่อน ประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมำเริ่มมีกำรน ำเรื่อง  ผู้ชนะสิบทิศ ซึ่ง
เป็นบทละครพันทำงของอำจำรย์เสรี หวังในธรรม ซึ่งนิยมกันมำกในเวลำนั้นมำแสดงเป็นลิเก โดย
แต่งตัวแบบละครพันทำง 

 
 
 


