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ลีลาท่าภาษาโขนลิง*

บทคัดย่อ

  การแสดงโขนของไทยแสดงเรือ่งรามเกยีรติ ์เนือ้เรือ่งส่วนใหญ่เป็นการท�าสงครามระหว่าง 

พระรามกษตัรย์ิแห่งกรงุอโยธยา ซึง่มไีพร่พลวานรเป็นกองทพั กบัทศกณัฐ์พญายกัษ์แห่งกรงุลงกาที่

มบีรรดาพญายกัษ์ และไพร่พลยกัษ์เป็นกองทพั วานรทีป่รากฏในการแสดงโขนมกีระบวนลลีาท่าทาง

ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอากัปกิริยาของลิงในธรรมชาติ ผสมผสานกับกระบวนท่าการเชิดหนังใหญ่ 

และกระบวนท่าของกระบี่กระบอง ลีลาท่าทางต่าง ๆ แสดงออกเป็นภาษาท่าทาง ใช้ในการโต้ตอบ

เป็นภาษาโขนลิงอันเป็นลักษณะเฉพาะของโขนตัวลิง จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า ท่าทางอันเป็น

อากัปกิริยาของลิงในการแสดงโขนนั้นมีที่มาจากลิงแสมซึ่งเป็นลิงที่มีอยู่ชุกชุมในประเทศไทย โดย

ได้ศกึษาจากพืน้ทีท่ีม่ลีงิแสมอาศยัอยู ่ได้แก่ บรเิวณศาลพระกาฬ จงัหวดัลพบรุ ี เขาสามมขุ จงัหวดั

ชลบุรี และเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี

 ค�าส�าคัญ : ลีลาท่า, ภาษาโขนลิง

*	 ปรับปรุงจากการบรรยายทางวิชาการในการประชุมส�านักศิลปกรรม	เมื่อวันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๕๓

ลิงในการแสดงโขน	มีความส�าคัญต่อการแสดงไม่น้อยกว่าโขนประเภทอื่น	ๆ	

ลงิ	ตามพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒	ให้ความหมายว่า	สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม	

มีลักษณะคล้ายคน	ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้	มีหางยาว

ลิงแสม	 ชื่อลิงชนิดหนึ่ง	 เป็นลิงที่หางยาวที่สุด	 ตัวสีน�้าตาลปนเทาหรืออมเขียว	 ขนตัวสั้นและ

วนเป็นขวัญ	ขนหัวซ้อนขึ้นเป็นสันกลางหัว	อยู่รวมกันเป็นฝูง	พบมากในแถบอินโดจีน	เช่น	ประเทศไทย	

พม่า	ฟิลิปปินส์	นิสัยค่อนข้างซุกซน	ไม่ดุร้าย	เลี้ยงเชื่อง	หัดง่าย	กินพืช	แมลง	หอย	ปู	และปลาเป็นอาหาร	

ด้วยนสิยัดงักล่าวชาวบ้านจงึสามารถจบัลงิได้และคุน้เคย	น�ามาฝึกหดัตัง้แต่เลก็	ให้สามารถเล่นละครลงิได้

ไพโรจน์ ทองค�าสุก
ภาคีสมาชิก ส�านักศิลปกรรม

ราชบัณฑิตยสถาน



๒๑9ไพโรจน์ ทองค�ำสุก

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

ด้านการแสดงโขนลงิ	ผูเ้ชีย่วชาญโขนลงิ	ได้ให้ความเหน็เกีย่วกบัลกัษณะของลงิในการแสดงโขน

ว่า	ลิงส่วนใหญ่จะมีอุปนิสัยซุกซน	ขี้เล่น	และมักแสดงอากัปกิริยาหยอกล้อสนุกสนานไม่อยู่นิ่ง	ครูโขนลิง

ได้น�ากริยิาท่าทางต่าง	ๆ 	ของลงิมาปรงุแต่ง	ปรบัลดให้เกดิกระบวนท่าทีง่ดงามตามแบบนาฏยศลิป์เป็นพืน้

ฐาน	และน�าการเต้นหนงัใหญ่	การต่อสูด้้วยกระบีก่ระบอง	และท่าทางทีง่ามสง่าของเทพเจ้าผูใ้ห้ก�าเนดิ	มา

รวมกันได้อย่างลงตัว

กิริยาท่าทางของลิงแสม

ผู้แสดงโขนตัวลิงจะต้องได้รับการคัดเลือกจากครูผู้สอน	 โดยมีวิธีการคัดเลือกและการฝึกหัด 

อย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

การคัดเลือกผู้ฝึกหัดโขนลิง 

คัดเลือกจากเด็กชาย	อายุระหว่าง	๑๐-๑๒	ปี	โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก	ดังนี้

เด็กผู้ชายที่มีรูปร่างท้วม	สูงหรือเตี้ยก็ได้	 ล�าคอสั้น	ท่าทางคล่องแคล่วว่องไว	มือเท้าไม่ใหญ่นัก	

มีร่างกายแข็งแรง	

การฝึกหัดโขนเบื้องต้น 

การฝึกหดัโขนเบือ้งต้น	เป็นการเตรยีมความพร้อมของร่างกาย	และจติใจ	กระบวนท่าทางต่าง	ๆ  

ในการฝึกหดัจะเป็นพืน้ฐานอนัน�าไปสูก่ารแสดงโขนลงิ	ซึง่การฝึกหดัโขนเบือ้งต้นแต่ละประเภทจะมลีกัษณะ	

และประโยชน์	ดังต่อไปนี้
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๑.	 ตบเข่า	วิธีปฏิบัติ	คือ	ผู้ฝึกหัดนั่งพับเพียบ	ดันหลัง	ล�าตัวตั้งตรง	เปิดปลายคาง	มองตรงไป

ข้างหน้า	มือทั้งสองวางอยู่บนหัวเข่า	พอเริ่มฝึกหัดก็ยกมือขวาขึ้นตบฝ่ามือลงไปบนเข่าขวา	นับ	๑	ยกมือ

ซ้ายขึน้แล้วตบฝ่ามอืซ้ายลงไปบนเข่าซ้าย	นบั	๒	ยกมอืขวาขึน้แล้วตบลงอกีครัง้หนึง่ยกมอืซ้าย	นบั	๓	เมือ่

ปฏิบัติได้อย่างนี้ก็นับว่าเสร็จไปขั้นตอนหนึ่งแล้ว	ต่อจากนั้นก็ตบฝ่ามือซ้ายลงไปบนเข่าซ้าย	นับ	๑	ยกมือ

ขวาขึน้	แล้วตบฝ่ามอืขวาลงไปบนเข่าขวา	นบั	๒	ยกมอืซ้ายแล้วตบฝ่ามอืซ้ายลงไปบนเข่าซ้าย	นบั	๓	ยกมอื

ขวา	การตบเข่านี้	ปฏบิตัไิด้ทัง้ปิดจงัหวะและเปิดจงัหวะ	การปฏบิตัปิิดจงัหวะคอืการนบัจงัหวะทีม่อืตบลง

นบั	๑-๒-๓	ส่วนการปฏบิตัเิปิดจงัหวะคอืการนบัจงัหวะทีม่อืตบลง	๓	ครัง้อย่างต่อเนือ่ง	นบัเป็น	๑	จงัหวะ	

ประโยชน์ของการฝึกหัดตบเข่าก็เพื่อให้ผู้ฝึกหัดรู้จักจังหวะ	ควบคุมจังหวะได้อย่างคงที่	เพราะจังหวะเป็น

หลักส�าคัญในการแสดงโขน

๒. ถองสะเอว มักจะปฏิบัติต่อจากท่าตบเข่า	 วิธีปฏิบัติ	 คือ	 ผู้ฝึกหัดนั่งพับเพียบในท่าเดิม	 มือ

ทั้งสองหงาย	แล้วก�ามือ	หักข้อมือขึ้นข้างล�าตัว	งอแขนให้ข้อศอกอยู่ห่างจากเอวประมาณ	๑	คืบ	ให้แขน

ขนานกบัพืน้	จากนัน้เริม่ต้นด้วยการกระทุง้ศอกขวาทีเ่อว	พร้อมกบัเอยีงคอทางซ้าย	และล�าตวัไปทางซ้าย	

ต่อจากนัน้กเ็ปลีย่นเป็นกระทุง้ศอกซ้ายทีเ่อวพร้อมกบัเอยีงคอทางขวา	และล�าตวัไปทางขวานบัเป็นจงัหวะ	

๑-๒-๓	ท�าเช่นนี้ไปเรื่อย	ๆ 	ประโยชน์ของการฝึกหัดถองสะเอว	ท�าให้ผู้ฝึกหัดรู้จักการยักเยื้องล�าตัว	ยักคอ	

ยักไหล่	และใช้ช่วงเอวให้อ่อนไหวไปตามจังหวะได้เป็นอย่างดี

การตบเข่า
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๓.	 เต้นเสา วิธีปฏิบัติ	 คือ	 ผู้ฝึกหัดอยู่ในท่ายืน 

ต่อกันเป็นแถว	 จากนั้นกางขาย่อเข่าลง	 ส้นเท้าตรงกัน	

ปลายเท้าแบะออก	 ให้ขาทั้งสองเป็นรูปสี่เหลี่ยม	 ล�าตัว 

ตั้งตรง	 เปิดปลายคาง	 มือทั้งสองตั้งหักข้อมือขึ้น	 นิ้วหัว 

แม่มือซ้อนเกี่ยวกัน	 เหยียดแขนให้ตึงมาด้านหน้าขนาน

กับพื้น	 จากนั้นจึงยกเท้าขวาขึ้นแล้วกระทืบลงไปให้

ชิดเท้าซ้าย	 ยกเท้าซ้ายกระทืบลงไปชิดเท้าขวา	 แล้ว

ยกเท้าขวากระทืบลงไป	 ยกเท้าซ้ายหนีบน่อง	 ซึ่งต้อง

ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว	 วิธีปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่า	 “ตะลึกตึ้ก”	

จากนั้นกระทืบเท้าซ้ายลงไปแล้วยกเท้าขวาขึ้นท�าสลับ	

ผลัดเปลี่ยนกันอย่างนี้ไปเรื่อย	 ๆ	 เรียกรวมว่า	 เต้นเสา	

ประโยชน์ของการฝึกหัดเต้นเสา	 ท�าให้ผู้ฝึกหัดมีก�าลังขา

ที่แข็งแรง	 สามารถออกท่าทางในการเต้นโขนได้นาน	 ๆ	

โดยไม่รู้สึกเหนื่อยง่าย

๔.	 ถีบเหลี่ยม	 ปฏิบัติต่อจากการเต้นเสา	 วิธี

ปฏิบัติ	 คือ	 ผู้ฝึกหัดอยู่ในท่าหันหลังพิงเสาหรือผนัง	 ย่อ

เหลี่ยมแบะเข่าออก	 ผู้สอนจะนั่งหันหน้าเข้าหาผู้ฝึกหัด	

แล้วใช้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างถีบที่เข่าของผู้ฝึกหัด	ค่อย	ๆ	ดัน

การถองสะเอว

	การเต้นเสา
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ออกไปจนเหลี่ยมแบะได้ที่	 จากนั้นให้ผู้ฝึกหัดบิดตัว

ไปทางซ้ายทีหนึ่ง	 ทางขวาทีหนึ่ง	 ยืดตัวขึ้น	 แล้วใช้

ฝ่าเท้าขยี้ที่หัวเข่าทั้ง	๒	 เพื่อให้เส้นคลาย	ประโยชน์

ของการถบีเหลีย่มคอืท�าให้ผูฝึ้กหดัมเีหลีย่มทีส่วยงาม

ตามแบบการแสดงโขน

๕.	 ฉีกขา	ใช้เฉพาะโขนตัวลิง	จะปฏิบัติต่อ

จากการถีบเหลี่ยม	 เมื่อถีบเหลี่ยมเสร็จผู้สอนจะให้ 

ผูฝึ้กหดัค่อย	ๆ 	กางขาทัง้สองขาออกจากกนัจนกระทัง่

นัง่ลงกบัพืน้	โดยผูส้อนจะช่วยใช้ฝ่าเท้าทัง้สองข้างกด

ลงไปทีห่วัเข่า	พร้อมทัง้ค่อย	ๆ 	ดนัขาของผูฝึ้กให้แยก

ออกไปด้านข้างจนเป็นเส้นตรง	กดหวัเข่าแนบกบัพืน้	

ประโยชน์ของการฉีกขาจะท�าให้ผู้ฝึกหัดเกิดความ

คล่องตัว	 สามารถตีลังกา	 และแสดงท่าทางของโขน

ตัวลิงได้เป็นอย่างดี

๖.	 หกคะเมน หรือ	ตีลังกา	 ใช้เฉพาะโขน 

ตัวลิง	 วิธีปฏิบัติ	 คือ	 ให้ผู้ฝึกหัดใช้ฝ่ามือทั้งสองยัน

กับพื้น	จากนั้นก็ถีบเท้าทั้งสองขึ้นไป	ใช้ฝ่ามือยันเท้า

ติดกับผนัง	 เมื่อผู้ฝึกหัดพอจะปฏิบัติได้	 ก็ให้ผู้ฝึกหัด

ปฏบิตัแิบบเคลือ่นที่	โดยเท้าไม่ต้องตดิผนงั	ใช้วธิเีดนิ

ด้วยมอืแทน	ต่อจากนัน้ต้องใช้อปุกรณ์ช่วยหกคะเมน	

ตีลังกา	นั่นก็คือ	เบาะ	เพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัย 

ผู้ฝึกหัดตีลังกาไปข้างหน้าคือวิ่งมือยันพื้น	 ถีบตัวส่ง

เท้าไปข้างหลังด้วยความเร็วและแรง	 ให้หมุนกลับ 

มายืน	 ผู้ฝึกหัดตีลังกาหลัง	 โดยยืนหันหลังย่อเข่า 

ทั้ง	๒	ข้างกระโดดเหวี่ยงตัวไปข้างหลัง	มือทั้งสองยัน

พืน้หมนุกลบัมายนื	นอกจากนี	้ยงัมกีารตลีงักาเหวีย่ง

ตัวไปข้าง	 ๆ	 และพุ่งตัวม้วนลงไปข้างหน้ากับพื้น 

ท่าหกคะเมน	หรือตีลังกานี้มีชื่อเรียกต่างกัน	ดังนี้

การถีบเหลี่ยม

การฉีกขา
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  _หกคะเมนหงายไปข้างหลัง		 เรียกว่า		ตีลังกาหกม้วน

  _หกคะเมนไปข้างหน้า	 เรียกว่า		อันธพา

  _หกคะเมนหมุนไปข้าง	ๆ	 เรียกว่า		พาสุริน

ประโยชน์ของการฝึกหัดตีลังกา	 เพื่อให้อวัยวะในร่างกายเกิดความยืดหยุ่น	สามารถเคลื่อนไหว	

พลิกแพลงได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว	

	ตีลังกาหกม้วน 	อันธพา

พาสุริน
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ประโยชน์ของการฝึกหัดโขนเบื้องต้น

๑.	 เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้ผู้ฝึกเกิดความเคยชินกับจังหวะพื้นฐานในการฝึกหัดโขน	

๒.	 เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ส�าคัญตามท่าทางนาฏศิลป์	 เช่น	 ล�าตัว	 คอ	

ใบหน้า	เพื่อให้เกิดความประสานกลมกลืนเป็นท่าทางนาฏศิลป์ที่งดงาม

๓.	 เพือ่เป็นการฝึกให้เกดิความอดทนต่อสภาพร่างกาย	เพราะในการแสดงโขนจ�าเป็นต้องใช้พละ

ก�าลังในการแสดงที่ค่อนข้างยาก	และเป็นเวลายาวนาน

เมือ่ผ่านการฝึกหดัโขนเบือ้งต้นครบถ้วนแล้ว	กจ็ะฝึกหดักระบวนท่าเฉพาะคอืการฝึกหดัแม่ท่าโขน

ลิง	โดยครูจะคอยดูแลจับท่าทาง	จับมือ	จับขา	กดไหล่	แก้ไขข้อบกพร่อง	ให้ปฏิบัติท่าทางได้อย่างถูกต้อง

ภาษาท่าโขน 

ภาษาของมนุษย์ที่ใช้สื่อสารกันอยู่ในปัจจุบันนี้	อาจแบ่งได้เป็น	๒	ชนิด	คือ

๑.	 การเปล่งเสียงออกมาทางปากเป็นถ้อยค�าให้ได้ยิน	เรียกว่า	ภาษาพูด

๒.	 การแสดงกิริยาอาการเป็นท่าทางให้ได้เห็น	เรียกว่า	ภาษาท่า	(ภาษากาย)	

ภาษาท่าทางนี้มีมาตั้งแต่โบราณกาล	 ก่อนที่จะรู้จักการใช้อวัยวะในการเปล่งเสียงออกมาเป็น

ถ้อยค�า	เช่นทีใ่ช้กนัอยูใ่นปัจจบุนันี้	ท่าทางต่าง	ๆ 	จงึปรากฏมอียูม่ากมาย	ซึง่อาจแบ่งออกได้เป็น	๓	ประเภท	

ดังนี้

๑.	 ท่าทางที่ใช้แทนค�าพูด	เช่น	ตัวเรา	ตัวท่าน	รับ	ปฏิเสธ	สั่ง	เรียก	ฯลฯ

๒.	 ท่าทางที่ใช้เป็นอิริยาบถและกิริยาอาการ	เช่น	ยืน	เดิน	นั่ง	นอน	การแสดงความเคารพ	ฯลฯ

๓.	 ท่าทางที่ใช้แสดงอารมณ์	เช่น	รัก	เกลียด	โกรธ	ดีใจ	เสียใจ	ร่าเริง	โศกเศร้า	ฯลฯ

ท่าทางธรรมดาเมื่อน�ามาใช้ในการแสดงโขน	 ก็มีการประดิษฐ์ดัดแปลงให้วิจิตรงดงามยิ่งขึ้นโดย

มุง่ให้เกดิสนุทรยีรสอนัเป็นหลกัส�าคญัของศลิปะ	และเพือ่ให้กระบวนท่าทางต่าง	ๆ 	นัน้	สามารถแสดงร่วม

กับดนตรี	บทพากย์	เจรจา	และบทร้องได้อย่างกลมกลืน

กระบวนท่าทางการเต้นการร�าอันเป็นภาษาของโขนลิงนั้น	อาจแบ่งออกได้เป็น	๓	ชนิด	คือ

๑.	 ท่าโขนอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวลิง

๒.	 ท่าโขนในการร�าเพลงหน้าพาทย์

๓.	 ท่าโขนในการร�าใช้บท



๒๒๕ไพโรจน์ ทองค�ำสุก

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

ท่าโขนอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวลิง

โขนนยิมแสดงเรือ่งรามเกยีรติเ์ป็นหลกั	ตวัโขนในเรือ่งรามเกยีรติน์ัน้	อาจแบ่งได้เป็น	๔	ประเภท

ได้แก่	พระ	นาง	ยักษ์	และลิง	ซึ่งแต่ละประเภทจะมีท่าทางที่แตกต่างกันออกไป	ดังนี้
_ลักษณะเฉพาะตัวลิง	 มีการประดิษฐ์กระบวนท่าทางเฉพาะที่มีความแตกต่างไว้อย่างวิจิตร

งดงาม	เช่น

วงลิง	 	 ปรากฏใช้ในท่าโขนลิงเกือบทั้งหมด	 มีลักษณะดังนี้	 นิ้วชี้เหยียดตึง	 งอนิ้วกลาง 

	 	 	 	 	 นิ้วนาง	นิ้วก้อย	 เรียงล�าดับจากสูงไปหาต�่า	 ให้นิ้วเรียงชิดติดกัน	นิ้วหัวแม่มืองอ 

	 	 	 	 	 เข้าหาฝ่ามือ	หักข้อมือตั้งขึ้น	

มือเข้าอก	 ปรากฏใช้ในท่าโขนลงิเกอืบทัง้หมด	มลีกัษณะดงันี	้ปล่อยปลายมอืห้อยลง	ให้ข้อมอื 

	 	 	 	 	 อยูท่ีก่ลางหน้าอก	หบุข้อศอก	ถ้าเข้าอกมอืเดยีวอกีมอืจะตัง้วงลงิ	ถ้าเข้าอก	๒	มอื 

	 	 	 	 	 มือซ้ายจะอยู่บน	

ท่าหย่อง	 ปฏิบัติได้	๒	ข้าง	แต่ต้องสลับมือกัน	จัดอยู่ในชุดแม่ท่าออกฉาก	จะใช้เป็นกิริยา	 

	 	 	 	 	 “มอง”	วิธีปฏิบัติ	ยืนกางขา	ย่อตัวลง	ขาซ้ายตั้งเหลี่ยม	ขาขวาหลบเหลี่ยม	เปิด 

	 	 	 	 	 ส้นเท้าพอสมควร	 มือทั้งสองงอ	 มือซ้ายอยู่ในระดับหน้าอก	 มือขวาอยู่ในระดับ 

	 	 	 	 	 หน้าท้อง	 มือซ้ายอยู่บน	 ปลายนิ้วกลางข้างซ้ายจดข้อมือขวา	 หน้ามองทางซ้าย	 

	 	 	 	 	 เอียงศีรษะขวา

ท่าลิงซึ่งเป็นแม่ท่าหลัก	มี	๗	ท่า		ได้แก่

ท่าที่	๑ ท่าที่	๒ ท่าที่	๓
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ท่าโขนในเพลงหน้าพาทย์

ท่าโขนในเพลงหน้าพาทย์คอื	การแสดงกระบวนท่าทางตามท�านองเพลงดนตรทีีบ่รรเลงประกอบ

การแสดงโขน	 โดยผู้แสดงโขนจะต้องเต้นและร�าไปตามจังหวะ	 และท่วงท�านองเพลงดนตรี	 ซึ่งได้มีการ

บัญญัติเป็นจารีตของการแสดงโขน	เช่น	เชิด	เสมอ	ตระนิมิต	ตระนอน	กราวนอก	กราวใน	โอด

การแสดงโขน	เมือ่ป่ีพาทย์บรรเลงเพลงหน้าพาทย์	ผูแ้สดงโขนจะเต้นและร�าตามจงัหวะหน้าทบั	

(จังหวะหน้าทับ	คือ	จังหวะการลงของกลองตะโพน)	ในการเต้นและร�าของตัวโขนลิง

ท่าที่	๔ ท่าที่	๕

ท่าที่	๖ ท่าที่	๗



๒๒๗ไพโรจน์ ทองค�ำสุก

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

กระบวนท่าของโขนตัวลิง	มีท่าเต้นและท่าร�าเฉพาะในการร�าเพลงหน้าพาทย์	ซึ่งจะแสดงความ

องอาจ	ผึ่งผาย	และรุกรี้รุกรนตามประสาลิงด้วย

การเต้นและร�าเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขนนั้น	 มีการก�าหนดเพลงเฉพาะส�าหรับตัวโขนลิง

ดังนี้

	 	 เสมอ	 	 พระ	นาง	ยักษ์	และลิง

	 	 	 	 คุกพาทย์	 พระ	นาง	ยักษ์	และลิง

	 	 	 	 ตระนอน	 พระ	นาง	ยักษ์	และลิง

	 	 	 	 ตระนิมิต	 พระ	นาง	ยักษ์	และลิง

	 	 	 	 ปฐม	 	 ยักษ์และลิง

	 	 	 	 กราวนอก	 พระและลิง

ท่าโขนในการใช้บท 

การร�าใช้บท	คอื	การร�าตามบทพากย์	เจรจา	และบทร้อง	ซึง่ตวัโขนต้องแสดงภาษาท่าทางไปตาม

ค�าพากย์	เจรจา	และค�าร้องนั้น	ๆ	โดยมีกระบวนท่าที่แทนค�าพูด	ท่าที่แสดงกิริยาอาการ	และท่าที่แสดง

อารมณ์	ผสมกลมกลืนกันอยู่	ขอยกตัวอย่างพร้อมภาพประกอบท่าโขนในการร�าใช้บทของโขนตัวลิง	ดังนี้

	ท่าออกกราวของสุครีพ 	ท่าออกกราวของหนุมาน
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	 นอกจากกระบวนท่าเฉพาะต่าง	ๆ 	ของโขนตวัลงิแล้ว	ยงัปรากฏกระบวนท่าเฉพาะในการแสดง

โขนอีกมากมาย	เช่น	กระบวนท่าในการต่อสู้	เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการท�าศึกสงคราม	กระบวน

ท่าในการเกี้ยวพาราสี	ซึ่งนับได้ว่าเป็นกระบวนท่าที่งดงาม	 	

ท่ารัก ท่าอาย

ท่าโกรธ 	ท่าเสียใจ



๒๒9ไพโรจน์ ทองค�ำสุก

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

ท่ารบขึ้นลอยพิเศษเกี่ยวคอระหว่างลิงกับยักษ์ ท่ารบขึ้นลอยบ่าระหว่างลิงกับยักษ์

ท่ารบขึ้นลอยระหว่างลิงกับยักษ์ท่าที่	๑ ท่ารบขึ้นลอยระหว่างลิงกับยักษ์ท่าที่	๒
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ท่ารบหกฉีก	ท่ารบขึ้นลอยพิเศษเหยียบบ่า

ท่ารบขึ้นลอยพิเศษหลัง



๒๓๑ไพโรจน์ ทองค�ำสุก

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

	 การแสดงท่าทางเฉพาะของโขนตัวลิงที่เลียนแบบมาจากลิงตามธรรมชาติที่ปรากฏ	 ในการ

แสดงมกัสอดแทรกอยูใ่นท่าเต้นโขนตวัลงิ	โดยเฉพาะท่ามอืลงิ	มอืเข้าอก	และท่าเกา	ซึง่เหน็ได้อย่างชดัเจน

และมีความหมายเฉพาะ	สามารถใช้ได้ในโอกาสต่าง	ๆ	ดังนี้

มือวงลิง	 	 แสดงท่าตั้งวงโดยเฉพาะมีความแตกต่างจากโขนตัวอื่นอย่างเห็นชัดเจน	 เมื่อโขนตัวลิง 

	 	 	 แสดงออกท่าทางตามแบบนาฏศิลป์โขนจะใช้วงลิงออกท่าทาง	 นอกจากนี้	 การท�าท่าไหว้ 

	 	 	 (พนมมอื)	โขนตวัลงิยงัแสดงออกแตกต่างจากโขนตวัอืน่	คอื	มอืซ้ายแบมอื	มอืขวาท�าวงลงิ	น�ามา 

	 	 	 ประกบ	โดยใช้นิ้วกลาง	นิ้วนาง	และนิ้วก้อย	รวบฝ่ามือซ้ายไว้

มือเข้าอก	 นบัเป็นท่าเฉพาะในแสดงอากปักริยิาของลงิทีม่กัจะน�ามอืมาไว้ทีอ่ก	เป็นการระวงัภยัอย่างหนึง่ 

	 	 	 เพื่อจะคอยปัดป้องสิ่งต่าง	ๆ	ที่จะเข้ามาท�าร้ายตน

ท่าเกา	 	 เป็นกิริยาอาการของลิงในธรรมชาติที่แสดงอาการคัน	เกาส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	อยู่ไม่นิ่ง	 

	 	 	 หลุกหลิกตลอดเวลา	ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือท�าอะไร	ก็จะท�าท่าเกา

กระบวนท่าเกี้ยวพาราสี

หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาพาลีเกี้ยวนางดารา



ลลีำท่ำภำษำโขนลงิ๒๓๒

The Journal of the Royal Institute of Thailand
Vol. 37 No. 2 April-June 2012

ท่าขู่	 	 โขนตัวลิงปฏิบัติท่าขู่	 ซึ่งเป็นอาการเฉพาะของลิงที่มักจะแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งเกรงกลัว	 โขน 

	 	 	 ตัวลิงจะแสดงท่าขู่ในการต่อสู้กับพวกยักษ์	ท่าขู่จะก้มเงยด้วยความรวดเร็ว

ท่าจับหมัด	ท่าดมหมัด	ท่าเล่นหมัด	ทั้งสามท่าเป็นท่าที่อยู่ในชุดเดียวกัน	ซึ่งการแสดงกิริยาอาการของลิง 

	 	 	 หาหมัด	 เป็นเรื่องการรักษาความสะอาด	 และถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน	 คือ	 จะช่วย 

	 	 	 เหลือกันหาหมัดของกันและกัน	 ท่าเกี่ยวกับหมัดนี้จะปรากฏในการแสดงชุดนางลอย	 เพลง 

	 	 	 เต่าเห่	และบางครั้งเมื่ออยู่ในกองทัพก็สามารถท�าท่านี้ได้บ้าง

ท่าคว้า	 	 กิริยาแสดงอาการความตกใจของลิง	 มักจะท�าท่าคว้าแล้วหมุนตัวกลับมาตั้งหลักดูว่าเกิด 

	 	 	 อะไรขึ้น	ได้พบเห็นอะไรอย่างกะทันหัน	เช่น	การหลบเลี่ยงในการต่อสู้	และท่าจับนาง	พบ 

	 	 	 บางสิ่งอย่างกะทันหัน

ท่าคลาน	ท่าเดินตีนเตี้ย	 เป็นการแสดงกิริยาอาการไปมาของลิง	 ซึ่งจะคลานหรือเดินเข้าหาตัวพระ 

	 	 	 	 	 อย่างนอบน้อม	ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ในระยะใกล้	ๆ

ท่าจับแมลงวัน	 เป็นการแสดงกิริยาอาการของลิงที่ไล่จับแมลงวัน	เป็นอาการที่ไม่หยุดนิ่ง

ท่าหัวเราะ	 เป็นการแสดงความดีใจ	

กระบวนท่าของโขนตัวลิงที่เลียนแบบลิงตามธรรมชาติดังกล่าว	 เมื่อวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่า

ปรากฏมีอยู่ในการแสดงโขนตัวลิงอยู่เป็นระยะ	 ๆ	 สอดแทรกอยู่เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะของลิง	 และ

แสดงออกซึง่ความแตกต่างระหว่างตวัโขนแต่ละประเภท	ลกัษณะท่าทางของโขนตวัลงิทีเ่ลยีนแบบลงิตาม

ธรรมชาตินี้นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของโขนตัวลิงที่มีต่อการแสดงโขน

ปัญหาที่ท�าให้การออกลีลาท่าภาษาโขนลิงในปัจจุบันด้อยลง

๑.	 หลักสูตร มีการปรับหลักสูตร	 ผู้เรียนต้องเรียนตามระบบการศึกษาใหม่	 (หน่วยกิต)	 ให้ได้

มากตามที่หลักสูตรก�าหนด	การเรียนเพื่อทบทวนหรือเน้นความส�าคัญจึงไม่มี	เพราะผู้สอนจ�าเป็นต้องเร่ง

ถ่ายทอดความรู้ใหม่ให้ผู้เรียน	การปฏิบัติซ�้า	ๆ	เพื่อให้เกิดความช�านาญจึงไม่ได้

๒.	 วธิกีารสอน	เนือ่งด้วยกระบวนท่าของโขนตวัลงิมคีวามยากล�าบากอยูม่าก	ครตู้องดดัโครงสร้าง

ร่างกายของศษิย์	เช่น	การถบีเหลีย่ม	การฉกีขา	ฯลฯ	ซึง่บางครัง้ศษิย์อาจได้รบัความทรมานบ้าง	ครสูามารถ

เข้มงวดในการเรียนการสอน	 และท�าโทษศิษย์ได้	 หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง	 แต่ในปัจจุบันผู้ปกครองมักจะไม่

เข้าใจ	กลับมาต่อว่าครูผู้สอนอยู่เป็นประจ�า	ท�าให้ความเข้มงวดในการสอนลดน้อยลง

๓.	 ครผููส้อน	การสอนวชิาปฏบิตัคิรผููส้อนจ�าเป็นต้องเข้มงวดอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง	ต้องมคีวาม

เสียสละ	 อดทน	 อดกลั้น	 ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก	 ซึ่งครูแต่โบราณให้ความรักกับศิษย์ดุจ 
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พ่อแม่ให้ความรักความผูกพัน	 ตลอดจนการให้ก�าลังใจของครูจะเป็นพลังท�าให้ศิษย์คลายความเจ็บปวด	

และความเหนด็เหนือ่ยลงไปได้มาก	ข้อส�าคญัอกีประการหนึง่กค็อืในปัจจบุนัจ�านวนครผููส้อนมไีม่เพยีงพอ

๔. ผูเ้รยีนต้องมใีจรกั	มคีวามมุง่มัน่	อดทน	เพราะการฝึกหดัโขนโดยเฉพาะตวัลงินัน้เป็นเรือ่งยาก

มาก	นอกจากต้องฝึกกระบวนท่าเฉพาะโขนลงิแล้ว	ยงัต้องฝึกความแขง็แรง	ความปราดเปรยีวว่องไว	ความ

ช�านาญ	การตลีงักา	สิง่ส�าคญัอกีอย่าง	คอื	ผูเ้รยีนต้องมคีวามเคารพรกั	แสดงความกตญัญู	และมคีวามเอือ้

อาทรต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้

๕.	 นักแสดงร่วม	 การแสดงโขนมีกระบวนท่าที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างนักแสดง	

หากอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความพร้อม	อาจท�าให้การแสดงล้มเหลว	ตัวอย่างกระบวนท่ารบขึ้นลอย	ซึ่งฝ่ายยักษ์

จะต้องเป็นฐานให้ฝ่ายลิงเหยียบขึ้นไปยืนด้วยความสง่างาม	 หากฝ่ายยักษ์มีก�าลังไม่พอ	 อาจท�าให้ฝ่ายลิง

ตกลอยได้

๖.	 สถานทีแ่สดง	เป็นปัญหาอย่างหนึง่ทีผู่แ้สดงโขนมกัประสบ	เช่น	หากแสดงโขนฉาก	โดยเฉพาะ

ฉากที่เป็นบันไดขึ้นลง	ผู้แสดงโขนลิงสวมหัวโขน	เมื่อต้องแสดงท่าทางขึ้นลงตรงบันไดจึงท�าให้ไม่คล่องตัว	

และเคลือ่นไหวได้ไม่เตม็ที	่นอกจากนีก้ารแสดงโขนกลางแปลงซึง่ผูแ้สดงต้องแสดงบนสนามหญ้า	บางครัง้

พื้นผิวสนามหญ้าไม่เท่ากัน	มีหลุม	หรือสนามแฉะมีน�้านอง	ท�าให้แสดงออกท่าทางได้ไม่เต็มที่	

๗.	 เครื่องแต่งกาย	 เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง	 ในปัจจุบันเครื่องแต่งกายโขนมีน�้าหนักมาก	 เครื่องแต่ง

กายตัวหนึ่งมีน�้าหนัก	๔-๕	กิโลกรัม	นอกจากนี้	วิธีการปักและวัสดุที่ใช้ในการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน	

ก็มีความแตกต่าง	รวมถึงหัวโขนที่จัดสร้างขึ้นโดยไม่ได้ค�านึงถึงนักแสดง	บางหัวใหญ่โตเกินไป	ผู้แสดงต้อง

ใช้ผ้าหนุน	เมื่อออกแสดงผ้าที่หนุนหัวตกลงมาปิดตา	ท�าให้ไม่สามารถแสดงท่าทางได้

ลีลาท่าภาษาโขนลิง	 นับเป็นภูมิปัญญาของโบราณาจารย์ที่คิดประดิษฐ์	 สร้างสรรค์	 ด้วยความ 

วิริยอุตสาหะ	มีกระบวนท่าทางมากมาย	และมีความยากล�าบาก	ซึ่งผู้เรียนจะต้องฝึกฝนอย่างจริงจังตั้งแต่ 

ยงัเยาว์วยั	ต้องฝึกอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลานาน	ผูฝึ้กหดัต้องมคีวามตัง้ใจ	มคีวามอดทน	ขยนัหมัน่เพยีร	ฝึกฝน

จนเกิดความช�านาญ	กระบวนท่าทางต่าง	ๆ	ของโขนลิงนับเป็นนาฏยประดิษฐ์ที่ทรงคุณค่า	มีวิวัฒนาการ 

ต่อเนื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล	 นับเป็นศิลปะพิสุทธิ์ซึ่งก่อก�าเนิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทย	

สืบทอดสู่เยาวชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า	 เสน่ห์แห่งโขนลิงในการแสดงโขนยังคงอยู่เป็นนาฏกรรมที่อมตะอยู่ 

ชั่วนิรันดร	
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Abstract Dance Movements In Monkey Style In Khon 
 Pairoj  Thongkhamsuk
 Associate Fellow of the Academy of Arts,
 The Royal Institute, Thailand
  

  Khon is a Thai classical dance with masks that depicts the story of Ramakien. 
Most of the story revolves around a war between Phra Rama, the king of Ayodhya 
who has a monkey army and Tosakanth, the demon king of Lonka who has a demon 
army. The movement of the monkey in Khon performance has been influenced by the 
characteristics of monkeys in nature combined with the grand shadow play (Nang Yai) 
and swordplay performance. All are integrated into the performance of the monkey in 
Khon. The research finds that the acting performance pattern for the monkey in Khon 
performance come from the characteristia of Ling Samae (macacairus) that are abundant 
in Thailand. By studying about them, it is found that Ling Samae (macacairus) live in 
areas such as Phra Kan Shrine, Lopburi; Khao Sammuk, Chonburi; and Khao Wang, 
Phetchaburi.

 Keywords: Dance movements, acting style of monkey in Khon


