บทที่๓
กระบวนการแสดงลิเก
การแสดงลิเกแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนก่อนการแสดง ขั้นตอน
การแสดง ขั้นตอนหลังการแสดง การแสดงในแต่ละครั้งจะใช้เวลาทาการแสดงประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง
ดังนี้
๓.๑ ขั้นตอนก่อนแสดง
ขั้นตอนนี้จะเริ่มขึ้นโดยอ้างอิงตามเวลาที่เจ้าภาพได้ตกลงให้ลิเกทาการแสดง เมื่อถึง
เวลาก่ อ นท าการแสดงประมาณ ๔๕ นาที ถึ ง ๑ ชั่ ว โมง ปี่ พ าทย์ จ ะต้ อ งท าการบรรเลง เรี ย ก
กระบวนการนี้ว่า “โหมโรง” เริ่มจากหัวหน้าคณะ หรือผู้อาวุโส นาผู้แสดงจุดธูป เทียน ปี่พาทย์จะเริ่ม
บรรเลงเพลงหน้าพาทย์สาธุการและบรรเลงเรื่อยไปจนจบเพลงชุดโหมโรง
วัตถุประสงค์ของการ โหมโรงคือเพื่อบูชาครู (ตั้งกานลครู) บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสดงความ
เคารพต่อเจ้ าที่ เจ้ า ทาง ณ สถานที่แ ห่ งนั้น เพื่ อให้ ม าอานวยอวยพรให้ เ กิดความเป็นสิ ริ มงคล
เป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้แสดง นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าคณะลิเกกาลังจะเริ่มทาการ
แสดง
ลาดับเพลงชุดโหมโรง ประกอบด้วย เพลงหน้าพาทย์จานวน ๑๓ เพลง ดังนี้ เพลง
สาธุการ เพลงตระโหมโรง เพลงรัวสามลา เพลงต้นชุบ เพลงเข้าม่าน เพลงปฐม เพลงลา เพลงเสมอ
เพลงรัว เพลงเชิด เพลงกลม เพลงชานาญ เพลงกราวใน เพลงปลายเข้าม่าน และเพลงลา การบรรเลง
โหมโรงนี้ ใ นบางครั้ ง อาจไม่ ต้ อ งบรรเลงครบทั้ ง ชุ ด แต่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามสถานการณ์
ตามความประสงค์ของเจ้าภาพ และความเหมาะสม แต่เพลงสุดท้ายจะต้องเป็นเพลงลา
๓.๒ ขั้นตอนแสดง
การแสดงลิ เ กมี ก ระบวนการน าเสนอแบ่ ง เป็ น ขั้ น ตอน ที่ เ รี ย กว่ า ฉาก แต่ ล ะฉากมี
ความสาคัญที่จะส่งผลให้การแสดงดาเนินไปตามเรื่องที่แสดง ครบถ้วนตามจารีตการแสดง และได้รับ
ความนิยมตามลาดับดังนี้
๓.๒.๑ การออกแขก ขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นเมื่อบรรเลงโหมโรงเสร็จสิ้น ปี่พาทย์จะบรรเลง
เพลงวา ผู้แสดงแต่งกายเลียนแบบแขกผู้ชาย จะเต้นออกมาด้านหน้าเวทีฝั่งซ้าย เรียกว่าออกแขก
ในสมัยโบราณหากไม่มีไฟฟ้าผู้ แสดงจะถือตะเกียงหรือจุดเทียน เต้นไปรอบๆเวทีแล้วมาหยุดที่กลาง
เวที กล่าวสวัสดีและทักทายผู้ชมด้วย คาว่า “สล้าม สลาม” จากนั้นจึงพูดภูมิหลังของคณะ ขอบคุณ
เจ้าภาพ บอกชื่องาน ความสาคัญ วัตถุประสงค์ ประวัติคณะลิเกแต่พอสังเขป กล่าวนาเข้าสู่เรื่องที่จะ
ทาการแสดง โดยพูดให้ผู้ชมเกิดแรงจูงใจในการติดตามรับชมการแสดง โดยภาษาไทยสาเนียงแขก

เมื่อพูดจบแขกจะร้องว่า “เฮ้ๆ ฮาๆ ขอเชิญท่านมาชมลิเก” จากนั้นปี่พาทย์จะบรรเลงรับ แขกก็จะ
เต้นไปรอบๆ เวทีอีกครั้งก่อนจะเต้นจนหายเข้าไปในโรงฝั่งขวา
๓.๒.๒ การแสดง การแสดงลิเกในแต่ละครั้งสามารถแบ่งการดาเนินเรื่องออกเป็นหลาย
ฉาก ฉากที่ ๑ เป็นฉากที่สาคัญที่สุด มีความเชื่อว่าหากการแสดงในฉากนี้ไม่สมบูรณ์ อาจทาให้ผู้แสดง
เสียขวัญและจะทาให้ผู้ชมไม่เกิดความประทับใจการแสดงในฉากต่อไป อาจทาให้ไม่อยู่รับชมการ
แสดงจนจบได้ การกาหนดฉากในการแสดงแต่ละครั้ง มาก น้อย ขึ้นอยู่กับเรื่องที่แสดง หากเกินเวลา
สามารถตัด ลด รวม ฉากได้ แต่จะไม่นิยมแสดงจนจบเรื่องหากแต่จะทิ้งเรื่องไว้ เพื่อให้ผู้ชมติดใจ และ
ติดตามการแสดงในครั้งต่อไป
๑) ฉากที่ ๑ เริ่มด้วย ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเสมอ ผู้แสดงที่เป็นตัวนายโรง เช่น
ตัวเจ้า ตัวพระยา ที่รับบทบาทเป็นตัวละครที่มีความซื่อสัตย์ ราเสมอตามกระบวนออกมาหน้าโรง
จากเวทีฝั่งซ้ายจนถึงกลางเวทีและขึ้นนั่งเตียงในลักษณะนั่งทับส้นหรือนั่งคุกเข่า แล้วป้องหน้า จากนั้น
ก็ร้องส่งเพลงในอัตรา ๒ ชั้น มีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับตัวตัวเองตามบทบาทที่ได้รับ หรือราพึงถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ตนประสบ โดยใช้เพลง เพลงครอบจักรวาล อาถรรพ์ ขึ้นพลับพลา ตะลุ่มโปง และ
พญาสี่เสา เป็นต้น ลักษณะการร้องผู้แสดงจะต้องร้องก่อนแล้วปี่พาทย์จะบรรเลงรับ ในระหว่างที่ร้อง
จะต้องราประกอบบทร้องไปด้วย เมื่อร้องจบท่อนเพลง ปี่พาทย์จะบรรเลงรับ ผู้แสดงจะต้องราตาม
จั งหวะและท านองเพลงเรี ย กว่า ราซัดหน้ าเตีย ง จากนั้นจึ งร้องต่ อในท่ อนที่ ๒ และราประกอบ
เช่นเดียวกับตอนร้องในท่อนที่ ๑ (ราซัดหน้าเตียงจะไม่ซ้ากันในแต่ละท่อน แต่ก็ไม่ได้กาหนดท่าราไว้
เป็นแบบแผนให้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้แสดงแต่ละคน)
เมื่ อ ร้ อ งเพลงไทยจบผู้ แ สดงจะร้ อ งกลอนท านองราชนิ เ กลิ ง และร า
ประกอบด้วย มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของชีวิต เหตุการณ์ต่างๆ เช่น แนะนาตัวในบทบาทที่ได้รับ
ว่าเป็นใคร มาจากไหน ทาอะไร ประสบกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างไร และจะไปไหน อย่างไร
จากนั้ นจึ งร้ องเพลงในอัตราจั งหวะสองชั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทาง โดยมีตะโพน ฉิ่ง กรับ
ประกอบจังหวะ เมื่อจบกลอน ปี่พาทย์จะบรรเลงรับในทานองราชนิเกลิง จากนั้นผู้แสดงจะเจรจา
ดาเนินเรื่อง โดยทวนเนื้อหาจากคากลอนในบทร้องเพลงไทยและในกลอนราชนิเกลิง โดยสรุปเฉพาะ
เนื้อหาที่สาคัญ
เมื่อเจรจาจบจะร้องเพลงไทยในอัตรา ๒ ชั้นและชั้นเดียว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเดินทางว่าจะเดินทางไปยังเป้าหมายตามที่เนื้อเรื่องกาหนดไว้ จากนั้นปี่พาทย์จะบรรเลงรับใน
ทานองเพลงเดียวกัน จากนั้นจะบรรเลงเพลงเชิด ผู้แสดงจะราตามกระบวนท่าราตามลาดับ แล้วจึง
เข้าหลังโรงฝั่งขวา

๒) ฉากที่ ๒ จะเป็นฉากที่เข้าสู่การดาเนินเรื่องนิยมให้ตัวละครที่ได้รับบทบาทที่มี
ความส าคัญรองจากฉากที่ ๑ ออกมาในท้ายเพลงเชิด รากรายออกมาพอพ้นหลืบในระยะที่ผู้ ช ม
มองเห็นได้ชัดเจน ก็จะคานับผู้ชม ราท่าสอด (ท่าสร้อยมาลา) ไปนั่งเตียงในลักษณะนั่งคุก เข่า พับ
เพียบหรือทับส้นหรือจะนั่งห้อยขาก็ได้ จากนั้นจึงป้องหน้า ปี่พาทย์หยุด ผู้แสดงร้องกลอนทานองราช
นิเกลิงหรือจะร้องเพลงไทยก็สามารถกระทาได้แต่ให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นจึงเจรจา
แนะนาตัว และกล่าวถึงรายละเอียดในบทบาทที่ได้รับตามเนื้อเรื่อง แล้วจึ งร้องเพลงไทยในอัตราชั้น
เดียวเนื้อเกี่ยวกับการเดินทาง ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด ผู้แสดงราเข้าไปในโรง ทางหลืบเวทีฝั่งขวา
ฉากนั้นการแสดงก็จะดาเนินเรื่องไปเรื่อยๆ
๓) ฉากต่อจากฉากที่ ๒ เป็นต้นไป เป็นฉากดาเนินเรื่องที่มุ่งเน้นให้ผู้ชมได้ติดตาม
เรื่องราวในการแสดง ดังนั้นกระบวนการแสดงจะเน้นการนาเสนอ ตามเนื้อเรื่องจากนี้ไม่กาหนดจารีต
รา ร้อง เหมือนกระบวนการแสดงในฉากที่ ๑ แต่มีระเบียบวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลถึงแนวทาง
กระบวนการแสดงที่ถูกต้องไว้ว่า
ระหว่างดาเนินเรื่อง หลังจากผู้แสดงทุกคนออกมาแสดงในฉากแรกของตัวเอง
ที่หมายถึงว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกบนเวที ที่ เรียกว่าแนะนาบทบาทที่ได้รับจนครบทุก ตัวแล้ว
หลังจากนั้นในฉากต่อๆ ไปที่จะออกมาด้านหน้า โรงและจะเข้าหลังโรง หรือมีคาเรียกง่ายๆว่า จะมา
จะไป ต้องมีปี่พาทย์บรรเลงเพลงออก ในอัตรา ๒ ชั้น หรือชั้นเดียวเสมอ กล่าวคือ ถ้าฉากนั้นมีผู้แสดง
กาลังแสดงอยู่ (ศัพท์ลิเกเรียกว่า กล่าวอยู่ก่อนแล้วหรือกาลังกล่าวอยู่ ) ผู้แสดงอีกคนจะออกมาหาที่
หน้ าโรง ต้องร้องเพลงอัตรา ๒ ชั้น หรือชั้นเดียว ราและตีบทออกมาด้วย ถ้า ผู้ แสดงที่ออกมาหา
ในเรื่องเป็นคนรู้จักกัน ผู้แสดงทีอ่ ยู่หน้าฉากต้องเป็นผู้ร้องต่อหลังจากปี่พาทย์รับท่อนแรกจบ แต่ถ้าไม่
ร้องออกก็ห้ามเดินออกมาหน้าโรงโดยไม่มีปี่พาทย์บรรเลง จะต้องมีปี่พาทย์บรรเลงด้วยอัตรา ๒ ชั้น
หรือชั้นเดียวให้รากรายออกมาหน้าโรง แล้วป้องหน้าเสมอ ยกเว้นบทบาทในเรื่องให้ผู้แสดงคนนั้นๆ
กาลังแอบฟังหรือแอบดู ปี่พาทย์ก็ไม่จาเป็นต้องบรรเลง
กรณีที่จะไปจากฉาก (เข้าโรง) ก็เช่นกัน ถ้าผู้แสดงคนใดมีบทเจรจาต่อ ก็ให้ ผู้
แสดงที่ไม่มีบทเดินกรายเข้าไปก่อน ส่วนผู้แสดงที่อยู่เพื่อเจรจาเดินเรื่องต่อ ให้ร้องเพลงอัตราชั้นเดี่ยว
๒ ท่อน ปี่พาทย์รับสลับท่อน กับร้อง จากนั้นบรรเลงเพลงเชิด(รับแล้วติดเชิด) ผู้แสดงจะราท่าชักแป้ง
หายเข้าฉากไป
กรณีที่ผู้แสดงต้องไปจากฉากนั้นพร้อมกันก็ให้ร้องคนละท่อนแล้วชักแป้งเข้า
ฉากไปด้วยกัน ให้เข้าก่อนหลังตามความสาคัญของนักแสดงในท้องเรื่อง ทาแบบนี้ทุกฉากในการ
ดาเนินเรื่องจึงจะถูกต้อง ตามรูปแบบการแสดงลิเก
การแสดงลิเกจะดาเนินไปตามเนื้อเรื่อง จนถึงเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. หรือ
ตามเวลาที่ตกลงไว้กับเจ้าภาพ ผู้กากับก็จะกาหนดให้เป็นฉากสุดท้าย
๔) ฉากจบ (ฉากขอด) เป็นฉากที่จะจบการแสดงหลังจากเรื่องดาเนินมาถึงจุด
แตกหัก ที่ทาให้ผู้ชมประทับใจและอยากที่จะติดตามตอนต่อไป เป็นเทคนิคของผู้กากับบทที่จะเลือก
ว่าจะสรุปเรื่องในรูปแบบใด แต่ส่วนใหญ่จะกาหนดให้เป็นฉากที่ตัวโกงพ่ายแพ้แก่พระเอก ในสนามรบ

หรือในระหว่างการต่อสู้และไล่ติดตามเป็นกองทัพ เพื่อที่จะให้ผู้แสดงเกือบทั้งหมดออกมาสู้รบกัน
ตอนสุดท้ายพระเอกเป็นฝ่ายชนะ ส่วนตัวโกงพ่ายแพ้ และได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องหนีไปหรือยอม
จานน การแสดงจะจบลงโดยไม่มีการตายบนเวที เพราะมีความเชื่อว่าไม่เป็นมงคลอาจส่งผลในทางลบ
ให้แก่ทั้งคณะและผู้แสดง เมื่อจะจบการแสดงฉากนี้ กลุ่มผู้แสดงที่ไล่ติดตามกันมาจนถึงกลางเวทีก็
ต่อสู้กัน เมื่ออีกฝ่ายเพลี่ยงพล้าอีกฝ่ายทาท่าเงื้อดาบจะฟันเป็นภาพนิ่งพร้อมกับปี่พาทย์จะบรรเลง
เพลงรัว จากนั้นจะบรรเลงลาโรง ต่อมาภายหลังใช้เพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้แสดงกราบอาลาผู้ชม
หัวหน้ากล่าวขอบคุณผู้ชม และเชิญชวนให้ติดตามชมการแสดงคณะของตนในโอกาสต่อไป
๓.๓ ขั้นตอนหลังแสดง
เป็นขั้นตอนต่อจากเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อผู้แสดงเดินเข้าไปหลังโรงแล้ว กลุ่ม
ผู้ชมที่ชื่นชอบก็จะเข้ามาพบปะ ทักทายกับศิลปินอย่างใกล้ชิด แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ
๓.๓.๑ กลุ่มเจ้าภาพ
กลุ่มเจ้าภาพหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาหลังเวทีพร้อมกับกลุ่มผู้ชม มีจุดประสงค์
เพื่อพบกับโต้โผหรือหัวหน้าคณะ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ
๑) กลุ่มเจ้าภาพเก่าจะเข้ามาจ่ายค่าจ้างให้กับโต้โผหรือหัวหน้าคณะ พร้อมทั้ง
ชมเชย ขอบคุณ หรือให้คาแนะนาและติชม การแสดงในครั้งนั้นๆว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งกล่าวลาหรือ
เชิญชวนให้คณะลิเกพักที่บ้านหากไม่สะดวกในการเดินทางกลับเป็นต้น
๒) กลุ่มเจ้าภาพใหม่ จะเข้ามาทาความรู้จัก แนะนาตัว สอบถามราคาการแสดง
หากตกลงราคาได้และคณะลิเกว่างก็สามารถตกลงว่าจ้าง และทาสัญญา วางมัดจาการแสดงได้เลย
๓.๓.๒ กลุ่มผู้ชม
กลุ่มผู้ชมหรือนิยมเรียกว่ากลุ่มแม่ยก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง และมักจะเลือกที่นั่ง รับชม
การแสดงแถวหน้า จะเข้ามาหลังโรงโดยมีจุดประสงค์เพื่อพบกับศิลปิน แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ
กลุ่มแม่ยกเก่า จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาพบกับศิลปินที่ตนชื่นชอบเป็นกลุ่มแรกเพื่อชมเชย
มอบรางวัล ในกรณีที่ไม่ต้องการแสดงตนหน้าเวที หรือมอบสิ่งของต่างๆที่เป็นของฝาก
กลุ่มแม่ยกใหม่ จะเลียบๆเคียงในระยะไกล จนกลุ่มแม่ยกเก่าจากไปจึงจะเข้ามาชมเชย
และขอที่อยู่เพื่อสานสัมพันธ์และติดตามรับชมผลงานการแสดงต่อไป

