
บทที่๓ 
กระบวนการแสดงลิเก 

  การแสดงลิเกแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนก่อนการแสดง ขั้นตอน
การแสดง ขั้นตอนหลังการแสดง การแสดงในแต่ละครั้งจะใช้เวลาท าการแสดงประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง 
ดังนี้ 

 ๓.๑ ขั้นตอนก่อนแสดง 
       ขั้นตอนนี้จะเริ่มขึ้นโดยอ้างอิงตามเวลาที่เจ้าภาพได้ตกลงให้ลิเกท าการแสดง เมื่อถึง
เวลาก่อนท าการแสดงประมาณ ๔๕ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง ปี่พาทย์จะต้องท าการบรรเลง เรียก
กระบวนการนี้ว่า “โหมโรง” เริ่มจากหัวหน้าคณะ หรือผู้อาวุโส น าผู้แสดงจุดธูป เทียน ปี่พาทย์จะเริ่ม
บรรเลงเพลงหน้าพาทย์สาธุการและบรรเลงเรื่อยไปจนจบเพลงชุดโหมโรง  
       วัตถุประสงค์ของการ โหมโรงคือเพ่ือบูชาครู (ตั้งก านลครู) บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสดงความ
เคารพต่อเจ้าที่ เจ้าทาง   ณ สถานที่แห่งนั้น เพ่ือให้มาอ านวยอวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคล     
เป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้แสดง นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าคณะลิเกก าลังจะเริ่มท าการ
แสดง  
       ล าดับเพลงชุดโหมโรง ประกอบด้วย เพลงหน้าพาทย์จ านวน ๑๓ เพลง ดังนี้ เพลง
สาธุการ เพลงตระโหมโรง เพลงรัวสามลา เพลงต้นชุบ เพลงเข้าม่าน เพลงปฐม เพลงลา เพลงเสมอ 
เพลงรัว เพลงเชิด เพลงกลม เพลงช านาญ เพลงกราวใน เพลงปลายเข้าม่าน และเพลงลา การบรรเลง
โหมโรงนี้ในบางครั้งอาจไม่ต้องบรรเลงครบทั้งชุด แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์        
ตามความประสงค์ของเจ้าภาพ และความเหมาะสม แต่เพลงสุดท้ายจะต้องเป็นเพลงลา 

 ๓.๒ ขั้นตอนแสดง 
       การแสดงลิเกมีกระบวนการน าเสนอแบ่งเป็นขั้นตอน ที่เรียกว่าฉาก แต่ละฉากมี
ความส าคัญที่จะส่งผลให้การแสดงด าเนินไปตามเรื่องที่แสดง ครบถ้วนตามจารีตการแสดง และได้รับ
ความนิยมตามล าดับดังนี้ 
       ๓.๒.๑ การออกแขก ขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นเมื่อบรรเลงโหมโรงเสร็จสิ้น ปี่พาทย์จะบรรเลง
เพลงวา ผู้แสดงแต่งกายเลียนแบบแขกผู้ชาย จะเต้นออกมาด้านหน้าเวทีฝั่งซ้าย เรียกว่าออกแขก   
ในสมัยโบราณหากไม่มีไฟฟ้าผู้แสดงจะถือตะเกียงหรือจุดเทียน เต้นไปรอบๆเวทีแล้วมาหยุดที่กลาง
เวที กล่าวสวัสดีและทักทายผู้ชมด้วย ค าว่า “สล้าม สลาม” จากนั้นจึงพูดภูมิหลังของคณะ ขอบคุณ
เจ้าภาพ บอกชื่องาน ความส าคัญ วัตถุประสงค์ ประวัติคณะลิเกแต่พอสังเขป กล่าวน าเข้าสู่เรื่องที่จะ
ท าการแสดง โดยพูดให้ผู้ชมเกิดแรงจูงใจในการติดตามรับชมการแสดง โดยภาษาไทยส าเนียงแขก 



เมื่อพูดจบแขกจะร้องว่า “เฮ้ๆ ฮาๆ ขอเชิญท่านมาชมลิเก” จากนั้นปี่พาทย์จะบรรเลงรับ แขกก็จะ
เต้นไปรอบๆ เวทีอีกครั้งก่อนจะเต้นจนหายเข้าไปในโรงฝั่งขวา 

       ๓.๒.๒ การแสดง การแสดงลิเกในแต่ละครั้งสามารถแบ่งการด าเนินเรื่องออกเป็นหลาย
ฉาก ฉากท่ี ๑ เป็นฉากท่ีส าคัญที่สุด มีความเชื่อว่าหากการแสดงในฉากนี้ไม่สมบูรณ์ อาจท าให้ผู้แสดง
เสียขวัญและจะท าให้ผู้ชมไม่เกิดความประทับใจการแสดงในฉากต่อไป อาจท าให้ไม่อยู่รับชมการ
แสดงจนจบได้ การก าหนดฉากในการแสดงแต่ละครั้ง มาก น้อย ขึ้นอยู่กับเรื่องที่แสดง หากเกินเวลา
สามารถตัด ลด รวม ฉากได้ แต่จะไม่นิยมแสดงจนจบเรื่องหากแต่จะทิ้งเรื่องไว้ เพ่ือให้ผู้ชมติดใจ และ
ติดตามการแสดงในครั้งต่อไป 

      ๑) ฉากที่ ๑ เริ่มด้วย ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเสมอ ผู้แสดงที่เป็นตัวนายโรง เช่น  
ตัวเจ้า ตัวพระยา ที่รับบทบาทเป็นตัวละครที่มีความซื่อสัตย์ ร า เสมอตามกระบวนออกมาหน้าโรง 
จากเวทีฝั่งซ้ายจนถึงกลางเวทีและขึ้นนั่งเตียงในลักษณะนั่งทับส้นหรือนั่งคุกเข่า แล้วป้องหน้า จากนั้น
ก็ร้องส่งเพลงในอัตรา ๒ ชั้น มีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับตัวตัวเองตามบทบาทที่ได้รับ หรือร าพึงถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ตนประสบ โดยใช้เพลง เพลงครอบจักรวาล อาถรรพ์ ขึ้นพลับพลา ตะลุ่มโปง และ
พญาสี่เสา เป็นต้น ลักษณะการร้องผู้แสดงจะต้องร้องก่อนแล้วปี่พาทย์จะบรรเลงรับ ในระหว่างที่ร้อง
จะต้องร าประกอบบทร้องไปด้วย เมื่อร้องจบท่อนเพลง ปี่พาทย์จะบรรเลงรับ ผู้แสดงจะต้องร าตาม
จังหวะและท านองเพลงเรียกว่า ร าซัดหน้าเตียง จากนั้นจึงร้องต่อในท่อนที่ ๒ และร าประกอบ
เช่นเดียวกับตอนร้องในท่อนที่ ๑ (ร าซัดหน้าเตียงจะไม่ซ้ ากันในแต่ละท่อน แต่ก็ไม่ได้ก าหนดท่าร าไว้
เป็นแบบแผนให้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้แสดงแต่ละคน) 
          เมื่อร้องเพลงไทยจบผู้แสดงจะร้องกลอนท านองราชนิ เกลิง และร า
ประกอบด้วย มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของชีวิต เหตุการณ์ต่างๆ เช่น แนะน าตัวในบทบาทที่ได้รับ 
ว่าเป็นใคร มาจากไหน ท าอะไร ประสบกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างไร และจะไปไหน อย่างไร 
จากนั้นจึงร้องเพลงในอัตราจังหวะสองชั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทาง โดยมีตะโพน ฉิ่ง กรับ 
ประกอบจังหวะ เมื่อจบกลอน ปี่พาทย์จะบรรเลงรับในท านองราชนิเกลิง จากนั้นผู้แสดงจะเจรจา
ด าเนินเรื่อง โดยทวนเนื้อหาจากค ากลอนในบทร้องเพลงไทยและในกลอนราชนิเกลิง โดยสรุปเฉพาะ
เนื้อหาที่ส าคัญ 
          เมื่อเจรจาจบจะร้องเพลงไทยในอัตรา ๒ ชั้นและชั้นเดียว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเดินทางว่าจะเดินทางไปยังเป้าหมายตามที่เนื้อเรื่องก าหนดไว้  จากนั้นปี่พาทย์จะบรรเลงรับใน
ท านองเพลงเดียวกัน จากนั้นจะบรรเลงเพลงเชิด ผู้แสดงจะร าตามกระบวนท่าร าตามล าดับ แล้วจึง
เข้าหลังโรงฝั่งขวา 



      ๒) ฉากที่ ๒ จะเป็นฉากที่เข้าสู่การด าเนินเรื่องนิยมให้ตัวละครที่ได้รับบทบาทที่มี
ความส าคัญรองจากฉากที่ ๑ ออกมาในท้ายเพลงเชิด ร ากรายออกมาพอพ้นหลืบในระยะที่ผู้ชม
มองเห็นได้ชัดเจน ก็จะค านับผู้ชม ร าท่าสอด (ท่าสร้อยมาลา) ไปนั่งเตียงในลักษณะนั่งคุกเข่า พับ
เพียบหรือทับส้นหรือจะนั่งห้อยขาก็ได้ จากนั้นจึงป้องหน้า ปี่พาทย์หยุด ผู้แสดงร้องกลอนท านองราช
นิเกลิงหรือจะร้องเพลงไทยก็สามารถกระท าได้แต่ให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นจึงเจรจา
แนะน าตัว และกล่าวถึงรายละเอียดในบทบาทที่ได้รับตามเนื้อเรื่อง แล้วจึงร้องเพลงไทยในอัตราชั้น
เดียวเนื้อเกี่ยวกับการเดินทาง ปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิด ผู้แสดงร าเข้าไปในโรง ทางหลืบเวทีฝั่งขวา 
ฉากนั้นการแสดงก็จะด าเนินเรื่องไปเรื่อยๆ  
      ๓) ฉากต่อจากฉากที่ ๒ เป็นต้นไป เป็นฉากด าเนินเรื่องที่มุ่งเน้นให้ผู้ชมได้ติดตาม
เรื่องราวในการแสดง ดังนั้นกระบวนการแสดงจะเน้นการน าเสนอ ตามเนื้อเรื่องจากนี้ไม่ก าหนดจารีต
ร า ร้อง เหมือนกระบวนการแสดงในฉากที่ ๑ แต่มีระเบียบวิธีการที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลถึงแนวทาง
กระบวนการแสดงที่ถูกต้องไว้ว่า  

               ระหว่างด าเนินเรื่อง หลังจากผู้แสดงทุกคนออกมาแสดงในฉากแรกของตัวเอง  
ที่หมายถึงว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกบนเวที ที่ เรียกว่าแนะน าบทบาทที่ได้รับจนครบทุกตัวแล้ว 
หลังจากนั้นในฉากต่อๆ ไปที่จะออกมาด้านหน้าโรงและจะเข้าหลังโรง หรือมีค าเรียกง่ายๆว่า จะมา 
จะไป ต้องมีปี่พาทย์บรรเลงเพลงออก ในอัตรา ๒ ชั้น หรือชั้นเดียวเสมอ กล่าวคือ ถ้าฉากนั้นมีผู้แสดง
ก าลังแสดงอยู่ (ศัพท์ลิเกเรียกว่า กล่าวอยู่ก่อนแล้วหรือก าลังกล่าวอยู่) ผู้แสดงอีกคนจะออกมาหาที่
หน้าโรง ต้องร้องเพลงอัตรา ๒ ชั้น หรือชั้นเดียว ร าและตีบทออกมาด้วย ถ้าผู้แสดงที่ออกมาหา      
ในเรื่องเป็นคนรู้จักกัน ผู้แสดงทีอ่ยู่หน้าฉากต้องเป็นผู้ร้องต่อหลังจากปี่พาทย์รับท่อนแรกจบ แต่ถ้าไม่
ร้องออกก็ห้ามเดินออกมาหน้าโรงโดยไม่มีปี่พาทย์บรรเลง จะต้องมีปี่พาทย์บรรเลงด้วยอัตรา ๒ ชั้น
หรือชั้นเดียวให้ร ากรายออกมาหน้าโรง แล้วป้องหน้าเสมอ ยกเว้นบทบาทในเรื่องให้ผู้แสดงคนนั้นๆ 
ก าลังแอบฟังหรือแอบดู ปี่พาทย์ก็ไม่จ าเป็นต้องบรรเลง 
       กรณีที่จะไปจากฉาก (เข้าโรง) ก็เช่นกัน ถ้าผู้แสดงคนใดมีบทเจรจาต่อ ก็ให้ผู้
แสดงที่ไม่มีบทเดินกรายเข้าไปก่อน ส่วนผู้แสดงที่อยู่เพ่ือเจรจาเดินเรื่องต่อ ให้ร้องเพลงอัตราชั้นเดี่ยว  
๒ ท่อน ปี่พาทย์รับสลับท่อน กับร้อง จากนั้นบรรเลงเพลงเชิด(รับแล้วติดเชิด) ผู้แสดงจะร าท่าชักแป้ง
หายเข้าฉากไป  

     กรณีที่ผู้แสดงต้องไปจากฉากนั้นพร้อมกันก็ให้ร้องคนละท่อนแล้วชักแป้งเข้า
ฉากไปด้วยกัน ให้เข้าก่อนหลังตามความส าคัญของนักแสดงในท้องเรื่อง  ท าแบบนี้ทุกฉากในการ
ด าเนินเรื่องจึงจะถูกต้อง ตามรูปแบบการแสดงลิเก  

     การแสดงลิเกจะด าเนินไปตามเนื้อเรื่อง จนถึงเวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. หรือ
ตามเวลาที่ตกลงไว้กับเจ้าภาพ ผู้ก ากับก็จะก าหนดให้เป็นฉากสุดท้าย 
       ๔) ฉากจบ (ฉากขอด) เป็นฉากที่จะจบการแสดงหลังจากเรื่องด าเนินมาถึงจุด
แตกหัก ที่ท าให้ผู้ชมประทับใจและอยากที่จะติดตามตอนต่อไป เป็นเทคนิคของผู้ก ากับบทที่จะเลือก
ว่าจะสรุปเรื่องในรูปแบบใด แต่ส่วนใหญ่จะก าหนดให้เป็นฉากที่ตัวโกงพ่ายแพ้แก่พระเอก ในสนามรบ



หรือในระหว่างการต่อสู้และไล่ติดตามเป็นกองทัพ เพ่ือที่จะให้ผู้แสดงเกือบทั้งหมดออกมาสู้รบกัน  
ตอนสุดท้ายพระเอกเป็นฝ่ายชนะ ส่วนตัวโกงพ่ายแพ้ และได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องหนีไปหรือยอม
จ านน การแสดงจะจบลงโดยไม่มีการตายบนเวที เพราะมีความเชื่อว่าไม่เป็นมงคลอาจส่งผลในทางลบ
ให้แก่ทั้งคณะและผู้แสดง เมื่อจะจบการแสดงฉากนี้ กลุ่มผู้แสดงที่ไล่ติดตามกันมาจนถึงกลางเวทีก็
ต่อสู้กัน เมื่ออีกฝ่ายเพลี่ยงพล้ าอีกฝ่ายท าท่าเงื้อดาบจะฟันเป็นภาพนิ่งพร้อมกับปี่พาทย์จะบรรเลง
เพลงรัว จากนั้นจะบรรเลงลาโรง  ต่อมาภายหลังใช้เพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้แสดงกราบอ าลาผู้ชม 
หัวหน้ากล่าวขอบคุณผู้ชม และเชิญชวนให้ติดตามชมการแสดงคณะของตนในโอกาสต่อไป 

๓.๓ ขั้นตอนหลังแสดง 
        เป็นขั้นตอนต่อจากเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อผู้แสดงเดินเข้าไปหลังโรงแล้ว กลุ่ม
ผู้ชมที่ชื่นชอบก็จะเข้ามาพบปะ ทักทายกับศิลปินอย่างใกล้ชิด แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

      ๓.๓.๑ กลุ่มเจ้าภาพ 
      กลุ่มเจ้าภาพหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาหลังเวทีพร้อมกับกลุ่มผู้ชม มีจุดประสงค์

เพ่ือพบกับโต้โผหรือหัวหน้าคณะ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ 
     ๑) กลุ่มเจ้าภาพเก่าจะเข้ามาจ่ายค่าจ้างให้กับโต้โผหรือหัวหน้าคณะ พร้อมทั้ง

ชมเชย ขอบคุณ หรือให้ค าแนะน าและติชม การแสดงในครั้งนั้นๆว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งกล่าวลาหรือ
เชิญชวนให้คณะลิเกพักท่ีบ้านหากไม่สะดวกในการเดินทางกลับเป็นต้น 

     ๒) กลุ่มเจ้าภาพใหม่ จะเข้ามาท าความรู้จัก แนะน าตัว สอบถามราคาการแสดง 
หากตกลงราคาได้และคณะลิเกว่างก็สามารถตกลงว่าจ้าง และท าสัญญา วางมัดจ าการแสดงได้เลย  

      ๓.๓.๒ กลุ่มผู้ชม  
      กลุ่มผู้ชมหรือนิยมเรียกว่ากลุ่มแม่ยก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง และมักจะเลือกที่นั่งรับชม

การแสดงแถวหน้า จะเข้ามาหลังโรงโดยมีจุดประสงค์เพ่ือพบกับศิลปิน แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ 
      กลุ่มแม่ยกเก่า จะเป็นกลุ่มที่เข้ามาพบกับศิลปินที่ตนชื่นชอบเป็นกลุ่มแรกเพ่ือชมเชย 

มอบรางวัล ในกรณีที่ไม่ต้องการแสดงตนหน้าเวที หรือมอบสิ่งของต่างๆท่ีเป็นของฝาก 
      กลุ่มแม่ยกใหม่ จะเลียบๆเคียงในระยะไกล จนกลุ่มแม่ยกเก่าจากไปจึงจะเข้ามาชมเชย

และขอที่อยู่เพื่อสานสัมพันธ์และติดตามรับชมผลงานการแสดงต่อไป 
      


