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Techniques in performing with weapons indicated
that performers should select suitable weapon in
terms of its size compared to the performer’s
body. There were 13 ways of holding weapon for
performance divided by postures of the arm:
curling, stretching, bending and rotating the lower
part of the arm. Techniques in throwing discus,
throwing spear and rotating weapons were skills
that needed time to practice to perfection.

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง อาวุธของยักษ์
พรหมพงศ์ ในการแสดงโขนตามบทโขนกรมศิลปากร เพื่อ
ศึ ก ษาอาวุ ธ ประจํ า กายของยั ก ษ์ พ รหมพงศ์ ในเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และเพื่อศึกษา
วิธีการใช้อาวุธในการแสดงโขนของยักษ์พรหมพงศ์ทปี่ รากฏ
ในบทโขน กรมศิลปากร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบ
มีส่ ว นร่ ว ม ผลการวิ จั ย พบว่ า อาวุ ธ ประจํ า กายของยั ก ษ์
พรหมพงศ์ จํานวน 1,043 ตน จําแนกออกได้ 16 ชนิด แต่
อาวุ ธ ที่ ใ ช้ ใ นการแสดงโขนยั ก ษ์ พ รหมพงศ์ บทโขนกรม
ศิลปากร พบว่ามี 5 ชนิด กลวิธีการใช้อาวุธ ผู้แสดงโขน
ต้องเลือกขนาดของอาวุธให้เหมาะสมกับสรีระของตน มี
วิธีการถืออาวุธประกอบการร่ายรํา 13 ลักษณะ ตาม
ท่าทางของแขนที่โค้ง ตึงหรืองอ และการหมุนแขนส่วนล่าง
ในขณะที่รํา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พบกลวิธีการขว้างจักร การพุ่ง
หอก และการควงอาวุธ ซึ่งผู้แสดงต้องใช้ระยะเวลาฝึกฝน
เป็นเวลานานจนเกิดความเชี่ยวชาญจึง จะแสดงได้ อย่า ง
งดงาม

Keywords: Giant Weapons in the Show

บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
โขนเป็ น มหรสพที่ เ กิ ด จากการหล่ อ หลอมศิ ล ปะ
วิทยาการหลายสาขารวมเข้าด้วยกัน อันได้แก่ การละเล่น
ชั ก นาคดึ ก ดํ า บรรพ์ การละเล่ น หนั ง ใหญ่ และกระบี่
กระบอง ซึ่งการแสดงโขนนั้นมีการดําเนินเรื่องเกี่ยวข้องกับ
การสู้รบระหว่างธรรมและอธรรม ดังนั้นการละเล่นหนัง
ใหญ่ และกระบี่กระบอง จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการ
แสดงโขน เพราะการแสดงให้ดําเนินไปได้เสมือนการสู้รบ
กันจริง ต้องนําเอาลักษณะของการจับอาวุธมาจากตัวหนัง
(จับ) (Department of Fine Arts, 2009: 40) และนําเอา
กระบวนท่ า ในการสู้ ร บมาจากการแสดงกระบี่ ก ระบอง
ผู้แสดงโขนจะต้องมีทักษะและความชํานาญในการใช้อาวุธ
ประกอบกับต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับท่วงท่าในการ
จับอาวุธ รวมทั้งลีลาการร่ายรํา จึงจะทําให้เกิดความสง่า
และความสวยงามในการแสดงโขน

คําสําคัญ: อาวุธของยักษ์ในการแสดง

Abstract
The objectives of this research were to
study weapon of Prompong Giants in Ramayana,
composed by King Rama I, and to study
techniques in performing Khon with weapons of
Prompong Giants as written in the script
belonging to the Fine Arts Department. This
qualitative research was conducted by
documentary review, interview and participating
observation. The research found that the
weapons of all 1,043 Prompong Giants could be
divided into 16 kinds, however, only 5 kinds were
found in the script of the Fine Arts Department.

อาวุ ธเป็ นสิ่ง สํา คัญในการแสดงโขน นอกจากจะ
เป็นอาวุธที่ใช้ในการสู้รบกันแล้ว ยังใช้ประกอบในการรํา
บท รําหน้าพาทย์ และพกติดตัวเป็นอาวุธประจํากายของ
ตั ว โขนแต่ ล ะตั ว ด้ ว ย ทั้ ง ตั ว พระ ตั ว ยั ก ษ์ แ ละตั ว ลิ ง โดย
เฉพาะตัวยักษ์เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานะของตัวยักษ์
อิทธิ ฤทธิ์ และความสามารถของยักษ์ ต นนั้น ๆ จึงทํ า ให้
ยักษ์บางตัวมีอาวุธประจํากายที่มากกว่าหนึ่งชนิด และเป็น
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เพิ่มพูนความรู้ของผู้วิจัยแล้ว ยังจะเป็นแนวทางหนึ่งในการ
อนุรักษ์ศิลปะการใช้อาวุธในการแสดงโขนของไทย อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นมรดกวัฒนธรรมทางวิชาการ
สําหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป

อาวุ ธ ที่ มี เ ฉพาะตั ว ยั ก ษ์ นั้ น ๆ ทํ า ให้ ตั ว ยั ก ษ์ ใ นเรื่ อ ง
รามเกียรติ์มีบทบาท มีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไป
และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น (Ratanawaraha, 2013)
ผู้วิจัยสังเกต พบว่าในการแสดงโขนในปัจจุบัน มี
การใช้อาวุธในการรําบท รําหน้าพาทย์ การต่อสู้และพกติด
ตัวเป็นอาวุธประจํากายมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามบท
พระราชนิพนธ์ เช่น อาวุธของสิบรถ เมื่ออินทรชิตตาย
ทศกัณฐ์พร้อมสิบรถได้ยกทัพออกสู้รบกับพระราม มีการใช้
คันศรเป็นอาวุธ แต่ในบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สิบรถใช้ศร คทาธร หอก
และจักร เป็นอาวุธในการสู้รบ จะเห็นได้จาก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอาวุธประจํากายของยักษ์พรหมพงศ์
ในเรื่องรามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2. เพื่อศึกษาการใช้อาวุธในการแสดงโขนของยักษ์
พรหมพงศ์ที่ปรากฏในบทโขนกรมศิลปากร

ขอบเขตของการวิจัย

เมื่อนั้น
สิบรถฤทธิแรงแข็งขัน
เห็นสี่วานรชาญฉกรรจ์
เข้ามากางกั้นรถไว้
สี่ตนกริ้วโกรธกระทืบบาท พสุธาอากาศหวาดไหว
ตนหนึ่งกวัดแกว่งศรชัย
ว่าเหวยลิงไพรอัปรีย์
กูมีศักดาวราฤทธิ์
พระอาทิตย์ก็ขับรถหนี
ตัวมึงจะเข้ามาราวี
ไม่ทันนาทีจะมรณา
ตนหนึ่งกวัดแกว่งคทาธร ว่าเหวยดูก่อนอ้ายลิงป่า
ตัวกูผู้มีศักดา
พระอินทราก็เกรงฤทธิ์
ตนหนึ่งถือหอกออกคํารณ กูผจญเทวาทุกราศี
แต่พระเพลิงเริงแรงราวี
ก็ขับแรดร้ายหนีไม่ต้านทาน
ตนหนึ่งมีมือถือจักร
ว่ากูทรงสิทธิศักดิ์ห้าวหาญ
พระพายทรงเดชชัยชาญ ก็ขับท้าทะยานหนีไป
มึงนี้จะมาต่อสู้
จะทนมือกูที่ไหนได้
ไอ้ชาติเดียรัจฉานจัญไร
จะบรรลัยไม่ทันพริบตา ฯ
ฯ ๑๔ คํา ฯ
(Buddha Yodfa Chulaloke, King Rama I, 2006: 24)

ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ด้ า นเนื้ อ หา ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษาอาวุ ธ ประจํ า กาย
ของยักษ์พรหมพงศ์ ในเรื่องรามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และศึกษากล
วิ ธี ก ารใช้ อ าวุ ธ ใน การแสดงโขนยั ก ษ์ พ รหมพงศ์ เ รื่ อ ง
รามเกียรติ์ ทั้งนี้จะได้พิจารณาจากบทการแสดงโขนของ
กรมศิลปากร
2. ขอบเขตด้ า นเวลาและสถานที่ การศึ ก ษา
เนื้ อ หาตามขอบเขตการวิ จั ย ในข้ อ 1 ในประเด็ น
กลวิ ธี ก ารใช้ อ าวุ ธ ในการแสดงโขนเรี ย นยั ก ษ์ พ รหมพงศ์
ผู้วิจัยกําหนดการศึกษาจากบทโขนของกรมศิลปากรที่จัด
แสดง ณ โรงละครแห่งชาติ ช่วงปี พ.ศ. 2489 จนถึงปี พ.ศ.
2556
3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยกําหนดกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ศิลปินแห่งชาติ ครูเชี่ยวชาญ
การสอนโขนยักษ์และนาฏศิลปินโขนยักษ์ รวมจํานวน 6 คน

จากตั วอย่างข้ างต้นเป็ นประเด็ น ผู้วิ จัยสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่องอาวุธที่ใช้ในการแสดงโขน และกลวิธีในการใช้
อาวุธ โดยเน้นศึกษา “อาวุธในการแสดงโขนของยักษ์พรหม
พงศ์แห่งกรุงลงกา” เนื่องจากผู้วิจัยพบว่า ยักษ์พรหมพงศ์ใน
เรื่องรามเกียรติ์หมายถึง ยักษ์เมืองลงกาผู้มีเชื้อสายจากเทพ
ในชั้นพรหมมีจํานวนทั้งสิ้น 1,043 ตน (Sukhonthachart,
1991) ซึ่งมากกว่ายักษ์พงศ์อื่น ๆ และเป็นยักษ์ที่มีบทบาท
ในการใช้อาวุธประจําตนในการแสดงโขนมากกว่ายักษ์พงศ์
อื่น อีกทั้งผู้วิจัยเคยฝึกหัดโขนยักษ์และมีประสบการณ์ใน
การแสดงบทบาทโขนยักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี ผู้วิจัย
ต้ อ งการค้ น คว้ า หาองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ คลายข้ อ สงสั ย ดั ง ที่
ยกตัวอย่างมาข้างต้น รวมถึงต้องการค้นคว้าหาองค์ความรู้
เกี่ ย วกั บ อาวุ ธ ประจํ า กายของยั ก ษ์ พ รหมพงศ์ ในเรื่ อ ง
รามเกียรติ์และกลวิธีในการใช้อาวุธเหล่านั้น ซึ่งยังไม่เคยมี
ผู้ ใ ดศึ ก ษาวิ จั ย มาก่ อ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ น อกจากช่ ว ย

3.1 ราฆพ โพธิ เ วส ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) ปี พ.ศ. 2547 อายุ 80 ปี
3.2 จตุพร รัตนวาราหะ ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) ปี พ.ศ. 2552 อายุ 78 ปี
3.3 สมศักดิ์ ทัดติ ผู้เชี่ยวชาญการแสดง และ
การสอนนาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์ สถาบั นบัณฑิตพัฒนศิ ลป์
กระทรวงวัฒนธรรม อายุ 66 ปี
3.4 ประดิษฐ์ ศิลปสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญการแสดง
และการสอนนาฏศิ ล ป์ ไ ทยโขนยั ก ษ์ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม อายุ 59 ปี
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3.5 จุลชาติ อรัณยะนาค ผู้เชี่ยวชาญการแสดง
และการสอนนาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรมศิลปากร อายุ 54 ปี

5.2 การสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ น ทางการ
(Informal Interview) โดยการสัมภาษณ์ซักถามโดยอ้อม
ชวนพูด ชวนคุย ถามชี้นํา ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

3.6 ประเมษฐ์ บุ ญยะชั ย ครู เชี่ ยวชาญพิ เศษ
วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ กระทรวง
วัฒนธรรม อายุ 66 ปี

6 นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ครบถ้วนของเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนนําเสนอใน
รูปแบบการพรรณนาและอธิบาย

ระเบียบวิธีวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ใน
การเก็บข้อมูล ได้แก่

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ประเภทการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการพรรณนาและ
อธิบาย (Descriptive Approach)

1 แบบสังเกต
2 แบบสัมภาษณ์
3 อุปกรณ์บันทึกเสียง ภาพ และสมุดจดบันทึก

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้ วิ จั ย ได้ ดํ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดย
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม

ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า
(Triangulation) และผู้วิจัยได้นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
โดยอาศัยแนว คิดและทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามาเป็น
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามขอบเขตของเนื้อหาใน
หัวข้อต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
กําหนดไว้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1 ศึ ก ษาเอกสารและการใช้ ข้ อ มู ล เอกสารโดย
ศึกษาจากตํารา บทวรรณกรรม บทการแสดงและเรื่องราว
ของตั วยั กษ์ ใ นเรื่ อ งรามเกี ยรติ์ และรวบรวมข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า

2 ศึ ก ษาภาพรามเกี ย รติ์ ที่ จ ารึ ก ไว้ ที่ ฝ าผนั ง
ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

1. ยักษ์พรหมพงศ์ ในเมืองลงกา ทั้งยักษ์เพศชายและ
ยักษ์เพศหญิง จํานวนทั้งหมด 1,043 คน (Sukhonthachart,
1991)

3 สร้างแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับกลวิธีการใช้อาวุธ
ในการแสดงโขนยักษ์ พรหมพงศ์

2. บทโขน กรมศิลปากรปรับปรุงใหม่ ปรากฏตาม
หลักฐานที่จัดพิมพ์เป็นสูจิบัตรการแสดงเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.
2489 - พ.ศ. 2556 มีจํานวนทั้งหมด 37 ชุด

4 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสั ง เกตและแบบ
สัมภาษณ์ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
5 เก็ บ ข้ อ มู ล โดยการสั ง เกตและการสั ม ภาษณ์
ผู้วิ จัยได้ ใช้ วิธี การสั ง เกตแบบไม่มี ส่ว นร่ วม (Non
–
Participant Observation) โดยสังเกต ทั้งการแสดงโขน
จากวีดิทัศน์ การแสดงสดของนาฏศิลปินกรมศิลปากร และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
โดยฝึกกลวิธีการใช้อาวุธในการแสดงโขนยักษ์พรหมพงศ์กบั
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

3. อาวุธของยักษ์พรหมพงศ์ที่ปรากฏในพระราช
นิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สามารถจําแนกอาวุธได้เป็น 3 กลุ่ม คือ อาวุธที่มีขนาดสั้น
อาวุธที่มีขนาดกลาง และอาวุธที่มีขนาดยาว ซึ่งสามารถ
จําแนกอาวุธออกได้เป็น 16 ชนิด
อาวุธที่ใช้ในการแสดงโขนยักษ์พรหมพงศ์ที่ปรากฏ
ในบทโขน กรมศิ ล ปากร มี ก ารใช้ อ าวุ ธ แตกต่ า งไปตาม
บทบาทของตัวโขนยักษ์และบทการแสดงโขน ลักษณะของ
อาวุธที่ใช้ในการแสดงโขนได้เป็น 3 กลุ่ม อาวุธที่มีขนาดสั้น
อาวุธที่มีขนาดกลาง และอาวุธที่มีขนาดยาว ซึ่งสามารถ
จําแนกอาวุธออกได้เป็น 5 ชนิด

ผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ครู
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์ และบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอาวุธและกลวิธีการใช้อาวุธใน
การแสดงโขนยักษ์พรหมพงศ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้
5.1 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal
Interview) โดยการสัมภาษณ์ซักถามโดยตรง

33

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
ตารางแสดงการจําแนกอาวุธของยักษ์พรหมพงศ์ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และอาวุธที่ใช้ในการแสดงโขนยักษ์พรหมพงศ์ที่ปรากฏในบทโขน กรมศิลปากร
อาวุธของยักษ์พรหมพงศ์ที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
อาวุธที่มีขนาดสั้น
จักร
ตรี
แว่นแก้ว
อาวุธที่มีขนาดกลาง
กระบองบิด
ตะบองเพชร
คทาเพชร
คทาธร
พระขรรค์
ตรีศูล
คันศร
เกาทัณฑ์
อาวุธที่มีขนาดยาว
หอก
ง้าว
ขอ
โตมร
และพะเนินขอน

อาวุธที่ใช้ในการแสดงโขนยักษ์พรหมพงศ์ที่ปรากฏใน
บทโขน กรมศิลปากร
จักร
กระบองบิด
พระขรรค์
คันศร

หอก

4. กลวิ ธี ก ารใช้ อ าวุ ธ ในการแสดงโขนยั ก ษ์ ใ น
พรหมพงศ์ ที่ปรากฏในบทโขนกรมศิลปากร แบ่งเป็น 2
กลวิ ธี คื อ กลวิ ธี ใ นการพกพา และกลวิ ธี ที่ จ ะต้ อ งใช้
องค์ประกอบของมือ นิ้วมือ ฝ่ามือ และข้อมือ เป็นหลัก
สําคัญในเคลื่อนไหวอาวุธ พร้อมไปกับการร่ายรําท่าทาง
ต่าง ๆ แทนลักษณะของมือวง และมือจีบ

4.2 กลวิธีการใช้อาวุธ มีองค์ประกอบของมือ
นิ้วมือ ฝ่ามือ และข้อมือ เป็นหลักสําคัญในเคลื่อนไหว
อาวุธ พร้อมไปกับการร่ายรําท่าทางต่าง ๆ แทนลักษณะ
ของมือวง และมือจีบ ลักษณะของมือที่จับอาวุธมี 13
ลักษณะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด และวิธีการใช้อาวุธในแต่ละ
ชนิดคือ

4.1 กลวิธีในการพกพา มีลักษณะของการพก
กาอาวุธนั้นมีใช้เฉพาะสําหรับอาวุธขนาดสั้น และขนาด
กลาง เช่น จักร พระขรรค์ และกระบองบิด มี 2 ลักษณะ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด และวิธีการใช้อาวุธในแต่ละชนิด คือ

4.2.1 จับอาวุธแบบมือล่อแก้ว (นิ้วกลางสอด
เข้าในวงจักรนิ้วหัวแม่มือคีบในส่วนของขอบจักร)
4.2.2 จั บ อาวุ ธ แบบนิ้ ว หั ว แม่ มื อ กั บ นิ้ ว ชี้ คี บ
อาวุธพาดแขน (นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ คีบอาวุธในส่วนของ
ด้ามจับนิ้วมือทั้ง 3 นิ้ว นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย เก็บ
นิ้วมือเรียงชิดติดกัน โดยให้นิ้วกลางประคองอาวุธไม่ให้
เคลื่อนไหว พับข้อมือขึ้นให้สุด)

4.1.1) ลักษณะการนําอาวุธสอดที่สายเข็มขัด
(ใต้เชือกผูกห้อยหน้า) ด้านหน้าทางซ้าย
4.1.2) ลักษณะการนําอาวุธสอดที่สายเข็มขัด
(ใต้เชือกผูกห้อยหน้า) แล้วจึงนําเอาวงจักรมาสอดเข้าไปใน
ส่วนของด้านจับอาวุธนั้น ๆ

4.2.3 จับอาวุธแบบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้หนีบ
อาวุธในท่าประพนมมือไหว้ (นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ทั้ง 2 มือ
หนีบอาวุธในส่วนของด้ามจับ กับส่วนโคนของนิ้วชี้ประคอง
อาวุธไม่ให้เคลื่อนไหวฝ่ามือประกบกับด้านหน้าระดับอก
นิ้ ว มื อ ทั้ ง 3 นิ้ ว นิ้ ว กลาง นิ้ ว นาง และนิ้ ว ก้ อ ย เรี ย งชิ ด
ติดกัน โดยเปิดปลายนิ้วออก พับข้อมือขึ้นให้สุด)

กลวิธีการพกพาอาวุธ
1) ต้องสอดที่สายเข็มขัด และใต้เชือกผูกห้อยหน้า
2) ต้องผู้เชือกห้อยหน้าให้แน่นกระชับ
3) ต้องนําเอาวงจักรมาสอดเข้าไปในส่วนของ
ด้านจับอาวุธนั้น ๆ จะต้องสวมลงไปในด้ามให้ลึก และส่วน
ของวงจักรต้องมีขนาดกว้างพอประมาณ

4.2.4 จับอาวุธแบบตกร่องนิ้ว (นิ้วชี้และ
นิ้วกลาง) หัวแม่มือกดอาวุธ (นิ้วชี้เกี่ยวอาวุธ ในส่วนของ
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ด้ามจับตกร่องนิ้วระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง นิ้วมือทั้ง 3 นิ้ว
นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย เก็บนิ้วมือเรียงชิดติดกัน โดย
ให้นิ้วหัวแม่มือกดส่วนด้ามของอาวุธประคองอาวุธไม่ให้
เคลื่อนไหว พับข้อมือขึ้นให้สุด)

ของอาวุธประคองอาวุธไม่ให้เคลื่อนไหว ข้อมือระนาบ
เดียวกับลําแขน แขนมีลักษณะงอขึ้นระดับไหล่ ปิดปลาย
แขนส่วน ล่างหมุนออกทิศทางของอาวุธ นําอาวุธมาขัดที่ลํา
แขน ให้คมอาวุธชี้ขึ้นไปด้านบน ส่วนปลายชี้ลงไปด้านล่าง)

4.2.5 จับอาวุธแบบมือหัวแม่มือแนบอาวุธ กด
หัวแม่มือลงแขนตึง (นิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง
และนิ้วก้อย กําส่วนด้ามของอาวุธในฝ่ามือ นิ้วหัวแม่มื อ
แนบส่วนด้ามของอาวุธประคองอาวุธไม่ให้เคลื่อนไหว โดย
กดหัวแม่มือลงระนาบเดียวกับแขน

4.2.12 จับอาวุธแบบนําอาวุธมาขัดที่สะโพก
(นิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย กําส่วน
ด้ามของอาวุธในฝ่ามือ นิ้วหัวแม่มือแนบส่วนด้าม ของอาวุธ
ประคองอาวุธไม่ให้เคลื่อนไหว พับข้อมือขึ้น แขนมีลักษณะ
โค้งลง (ลงวงยักษ์) ขึ้นระดับเอว ปิดปลายแขนส่วน ล่าง
หมุนเข้าหาลําตัว ทิศทางของอาวุธ นําอาวุธมาขัดที่สะโพก
ให้ ส่วนปลายชี้เฉียงไปด้านหลัง

4.2.6 จับอาวุธแบบกํามือหัวแม่มือแนบอาวุธ
ดึงหัวแม่มือขึ้น (นิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และ
นิ้วก้อย กําส่วนด้ามของอาวุธในฝ่ามือ นิ้วหัวแม่มือแนบ
ส่วนด้าม ของอาวุธประคองอาวุธไม่ให้เคลื่อนไหว โดยดึง
หัวแม่มือขึ้นให้สุด )

4.2.13 จับอาวุธแบบนําอาวุธมาขัดที่ลําแขน
และขา (นิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย
กํ า ส่ ว นกลางของคั น ศรในฝ่ า มื อ หลวม ๆ และดึ ง คั น ศร
นิ้วหัวแม่มือแนบส่วนด้าม ของอาวุธประคองอาวุธไม่ให้
เคลื่อนไหว ข้อมือระนาบเดียวกับลําแขน แขนมีลักษณะงอ
ขึ้น ระดับไหล่ ปิดปลายแขนส่วน ล่างหมุนออก ทิศทาง
ของอาวุธ นําอาวุธมาขัดที่ลําแขนขวาและขาขวา ให้ส่วน
หัวศรชี้ขึ้นไปด้านบน ส่วนปลายชี้ลงไปด้านล่าง

4.2.7 จับอาวุธแบบกํามือหัวแม่มือแนบอาวุธ
พั บ ข้ อ มื อ เข้ า หาลํ า แขน (นิ้ ว มื อ ทั้ ง 4 นิ้ ว นิ้ ว ชี้ นิ้ ว กลาง
นิ้วนาง และนิ้วก้อย กําส่วนด้ามของอาวุธในฝ่ามือหลวมๆ
นิ้วหัวแม่มือแนบส่วนด้าม ของอาวุธประคองอาวุธไม่ให้
เคลื่อนไหว โดยดึงหัวแม่มือขึ้นให้สุด พับข้อมือเข้าหาลําตัว
ให้สุด)

ทั้งนี้ความแตกต่างของมือในการจับอาวุธแต่ละ
ลั ก ษณะนั้ น จะขึ้ นอยู่ กั บลั ก ษณะของแขน (โค้ ง ตึ ง งอ)
ลักษณะการบิดแขนส่วนล่างที่หมุนเข้าหาลําตัว และหมุน
ออก ระดั บ ความสู ง – ต่ํ า ในการจั บ อาวุ ธ การใช้ มื อ
ทิศทางที่แขนเคลื่อนที่ไป และองศาที่อาวุธเคลื่อนที่ไป

4.2.8 จับอาวุธแบบกดนิ้วหัวแม่มือหนีบอาวุธ
ในฝ่ามือ (นิ้วหัวแม่มือหนีบอาวุธในส่วนของด้ามจับในฝ่า
มือ นิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย เก็บ
นิ้วมือเรียงชิดติดกัน โดย ให้นิ้วทั้งหมดประคองอาวุธไม่ให้
เคลื่อน ไหว)

4.3 กลวิธีการขว้างจักร

4.2.9 จั บ อาวุ ธ แบบนิ้ ว หั ว แม่ มื อ กั บ นิ้ ว ชี้ คี บ
อาวุธกรีดนิ้วออก (นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ คีบอาวุธในส่วนของ
ด้ามจับ นิ้วชี้ประคองอาวุธ ไม่ให้เคลื่อนไหว นิ้วมือทั้ง 3 นิ้ว
นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย กรีดนิ้วออก พับข้อมือเข้าหา
ลําตัวให้สุด แขนมีลักษณะงอมาด้านหน้าข้างซ้าย ทิศทาง
ของอาวุธ ให้ปลายอาวุธชี้ไปด้านหลังและชิดกับสะเอว)

กลวิธีการควงจักรแบบมือล่อแก้ว
1) ต้องใช้นิ้วมือจะต้องจับและบังคับทิศทางใน
การขว้างใจในลักษณะของการร่อนขึ้น
2) ต้องบิดปลายแขนส่วนล่างหมุนออกให้สุดแขน
และหมุนเข้าหาลําตัว โดยใช้พลัง
3) ต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ กับอาวุธชิ้นนั้น

4.2.10 จั บ อาวุ ธ แบบนํ า อาวุ ธ มาขั ด ที่ ข้ อ มื อ
(นิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย กําส่วน
ด้ามของอาวุธในฝ่ามือหลวม ๆ นิ้วหัวแม่มือแนบส่วนด้าม
ของอาวุธประคองอาวุธไม่ให้เคลื่อนไหว พับข้อมือเข้าหา
ลําตัวให้สุด แขนมีลักษณะตึง ปิดปลายแขนส่วน ล่างหมุน
ออก ทิศทางของอาวุธ มาขัดที่ข้อมือ ให้คมอาวุธชี้ขึ้นไป
ด้านหน้า ส่วนปลายชี้ลงไปด้านหลัง)

4.4 กลวิธีการควงอาวุธมี 5 ชนิด ในลักษณะที่
แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด และวิธีการใช้อาวุธในแต่ละ
ชนิด ได้แก่ จักร กระบองบิด พระขรรค์ คันศร และหอก คือ
4.4.1 ลักษณะของการควงอาวุธจักร
กลวิธีการควงจักรแบบมือล่อแก้ว

4.2.11 จับอาวุธแบบนําอาวุธมาขัดที่ลําแขน
(นิ้วมือทั้ง 4 นิ้ว นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย กําส่วน
ด้ามของอาวุธในฝ่ามือหลวม ๆ นิ้วหัวแม่มือแนบส่วนด้าม

1) ข้อมือพับต้องขึ้น ข้อมือพับลง และเข้าหาลํา
แขนให้สุด
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3) ต้ อ งรั ก ษาสมดุ ล น้ํ า หนั ก ของหอกให้ พ อดี
หลังจากการเหวี่ยงหอกกลับมารับ

2) ต้องบิดปลายแขนส่วนล่างหมุนเข้าหาลําตัว
และหมุนออกให้สุดแขน

4)

3) ต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ กับอาวุธชิ้นนั้น

จังหวะการเหวี่ยง และแรงเหวี่ยง ต้อง

สม่ําเสมอ

กลวิธีการควงแบบใช้นิ้วชี้ควงจักร

5) ลําตัวต้องนิ่ง ห้ามเคลื่อนไหว

1) ข้อมือพับต้องขยับให้สม่ําเสมอ
2) ต้องใช้พละกําลังจากปลายแขนส่วนล่างใน

6) ต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอและแม่นยํา
กับอาวุธชิ้นนั้น

3) ต้องรักษาสมดุลน้ําหนักของจักรให้พอดี

4.4.3.2. ลักษณะของการควงหอกแบบด้านหน้า
สลับด้านด้านหลัง

การควง
4) ต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ กับอาวุธชิ้นนั้น

กลวิธีการควงหอกแบบด้านหน้าสลับด้านหลัง

4.4.2 ลักษณะของการควงอาวุธกระบองบิด
พระขรรค์ และคันศร

1) ต้องเกรงข้อมือในการบิดปลายแขนส่วนล่าง
และการจับหอก

กลวิ ธี ก ารควงอาวุ ธ พระขรรค์ กระบองบิ ด

2) ต้ อ งใช้ พ ละกํ า ลั ง ในส่ ว นของปลายแขน
ส่วนล่างให้พอเหมาะ กับน้ําหนักของหอก และแรงบิดปลาย
แขนส่วนล่าง

และคันศร
1) ข้อมือพับต้องขยับให้สม่ําเสมอ
2) ต้องใช้พละกําลังจากปลายแขนส่วนล่างใน

3) ต้องใช้พละกําลังในส่วนของหัวไหล่ และแขน
ในการบังคับทิศ

3) ต้องรักษาสมดุลน้ําหนักของจักรให้พอดี

4) ต้องรักษาสมดุลน้ําหนักของหอกให้พอดี กับ
การบิดปลายแขนส่วนล่าง ให้เคลื่อนด้านหน้าสลับด้านหลัง

การควง
4) ต้องกํามือหลวมๆ ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เป็น
หลักในการจับ ส่วน 3 นิ้วที่เหลือช่วยประคองอาวุธไม่ให้ตก
ลวง และบังคับทิศทางของอาวุธ

5) จังหวะการเคลื่อนที่ของแขน และการบิด
ปลายแขนส่วนล่างต้องสม่ําเสมอ

5) ต้องบังคับทิศทางของอาวุธให้วนเป็นวงกลม

6) ลําตัวต้องนิ่ง ห้ามเคลื่อนไหว

6) ต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ กับอาวุธชิ้นนั้น

7) ต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอและแม่นยํา
กับอาวุธชิ้นนั้น

4.4.3 ลักษณะของการควงหอก
ลักษณะของการควงหอกมี 3 ลักษณะการควง คือ

4.4.3.3. ลักษณะของการควงหอกแบบในฝ่ามือ

4.4.3.1. ลักษณะของการควงหอกแบบไต่หลังมือ

กลวิธีการควงหอกแบบในฝ่ามือ
1) ต้องเกรงข้อมือในการบิดปลายแขนส่วนล่าง
และการจับหอก

4.4.3.2. ลักษณะของการควงหอกแบบด้านหน้า
สลับด้านด้านหลัง

2) ต้ อ งใช้ พ ละกํ า ลั ง ในส่ ว นของปลายแขน
ส่วนล่างให้พอเหมาะ กับน้ําหนักของหอกและแรงบิดปลาย
แขนส่วนล่าง

4.4.3.3. ลักษณะของการควงหอกแบบในฝ่ามือ
4.4.3.1. ลักษณะของการควงหอกแบบไต่หลังมือ
กลวิธีการควงหอกแบบไต่หลังมือ

3) ต้องใช้พละกําลังในส่วนของนิ้วหัวแม่มือในการ
หนีบอาวุธ และนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วก้อยในการรวบนิ้วบังคับทิศ

1) ต้องเกรงข้อมือในการเหวี่ยง และการจับหอก

4) ต้องรักษาสมดุลน้ําหนักของหอกให้พอดี กับ
การนิ้วหัวแม่มือในการหนีบอาวุธ และนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วก้อย
ในการรวบนิ้วบังคับทิศ

2) ต้ อ งใช้ พ ละกํ า ลั ง ในส่ ว นของปลายแขน
ส่วนล่างให้พอเหมาะ กับน้ําหนักของหอก และแรงเหวี่ยง
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5) จังหวะการในการรวบนิ้ว เริ่มจากนิ้วก้อยเรียง
ไปหานิ้วหัวแม่มือ และการบิด ปลายแขนส่วนล่างต้อง
สม่ําเสมอ

4.5.3 ลักษณะของการพุ่งอาวุธหอกเข้าโยนใส่
ศัตรู
กลวิธีการพุ่ง

6) แขน และลําตัวต้องนิ่ง ห้ามเคลื่อนไหว

1) ต้ องเกรงข้ อมื อในการพุ่ งหอก
นิ้วหัวแม่มือในการจับหอก

7) ต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอและแม่นยํา
กับอาวุธชิ้นนั้น

2) ต้ อ งใช้ พ ละกํ า ลั ง ในส่ ว นของต้ น แขนให้
พอเหมาะ กับน้ําหนักของหอกโยนหอก

4.5 กลวิธีการพุ่งอาวุธมีใช้เฉพาะสําหรับอาวุธ
ขนาดยาวเช่น หอก ซึ่งมี 3 ลักษณะ ที่แตกต่างกันในการ
แสดงโขนของตัวยักษ์พรหมพงศ์ ในบทโขนกรมศิลปากรนั้น
คือ
4.5.1
กระชากกลับ

และ

3) ต้องรักษาสมดุลน้ําหนักของหอกให้พอดี ทั้ง
ในส่วนของคมหอกและปลายด้ามหอก
4) ต้องยืนลําลําตัวขึ้นเพื่อช่วยในการโยนหอก

ลักษณะของการพุ่งอาวุธหอกแล้ว

5) ต้องโยนหอกย้อยลงในลักษณะเฉียง 45 องศา
6) ต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอและแม้นยํา
กับอาวุธชิ้นนั้น

กลวิธีการพุ่ง
1) ต้องเกรงข้อมือในการพุ่งหอก และการจับ

อภิปรายผล

หอก

ในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี ป ระเด็ น อภิ ป ราย ได้

2) ต้ อ งใช้ พ ละกํ า ลั ง ในส่ ว นของต้ น แขนให้
พอเหมาะ กับน้ําหนักของหอก

ต่อไปนี้
1. การใช้อาวุธในการแสดงโขนของยักษ์พรหม
พงศ์บทโขนกรมศิลปากร มีความคลาดเคลื่อนไปจาก
อาวุธของยักษ์ พรหมพงศ์เรื่ องรามเกียรติ์ บทพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

3) ต้องรักษาสมดุลน้ําหนักของหอกให้พอดี
หลังจากกระชากหอกกลับ
4) ลําตัวต้องนิ่ง ห้ามเคลื่อนไหว
5) ต้องหมั่นฝึกฝนอย่ างสม่ํ าเสมอแม่นยํา กั บ

ศิ ล ปะ คื อ สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น และมี ก าร
สืบเนื่องถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา เช่นเดียวกับบทโขนและการ
แสดงโขนในปั จ จุ บั น ที่ มี ค วามเป็ น มาที่ ส ามารถสื บ สาว
เรื่องราวไปในอดีต อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยเฉพาะศิลปะการแสดงซึ่ง
เป็ น ศิ ล ปะที่ สั ม ผั ส รั บ รสด้ ว ยตา หู โดยมี จิ ต ใจร่ ว มรั บ รู้
อารมณ์เกิดความซาบซึ้งในศิลปะนั้น ๆ และก็อาจจะลืม
เลือนไปได้ในที่สุด หรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตาม
รสนิยมและมูลเหตุทั้งที่มาจากตัวบุคคลและยุคสมัย แม้ว่า
นาฏศิลป์ไทยจะมีจารีต ระเบียบแบบแผนที่เป็นข้อปฏิบัติ
สืบเนื่องต่อกันมาจนศิลปินนับถือเป็นกฎเกณฑ์ให้ปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัดก็ตาม แต่แท้ที่จริงแล้วจารีตก็ต้องขึ้นอยู่
กับสภาพทางสังคม ความเชื่อและความจําเป็นของแต่ละยุค
สมัยเช่นกัน ดังนั้นจารีตที่นับถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ในสมัยหนึ่งอาจไม่จําเป็นต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในอีก
สมัยหนึ่งก็เป็นได้

อาวุธชิ้นนั้น
4.5.2 ลักษณะของการพุ่งอาวุธหอกแล้วกระชาก
กลับเพื่อกลับมาอาวุธมาตีกลับ
กลวิธีการพุ่ง
1) ต้องเกรงข้อมือในการพุ่งหอก และการจับ
หอก
2) ต้ อ งใช้ พ ละกํ า ลั ง ในส่ ว นของต้ น แขนให้
พอเหมาะ กับน้ําหนักของหอก
3) ต้องเกรงข้อมือ และปลายแขนส่วนล่างในการ
กระชากหอกขึ้นเพื่อตีกลับ
4) ต้องรักษาสมดุลน้ําหนักของหอกให้พอดี
หลังจากกระชากหอกกลับ
5) ลําตัวต้องนิ่ง ห้ามเคลื่อนไหว

จากที่กล่าวมาข้างต้นอนุมานได้ว่า การใช้อาวุธใน
การแสดงโขนของยักษ์พรหมพงศ์บทโขนกรมศิลปากร ที่มี
ความคลาดเคลื่ อนไปจากอาวุ ธของยักษ์ พรหมพงศ์ เรื่อ ง

6) ต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอและแม่นยํา
กับอาวุธชิ้นนั้น
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บทบาทการแสดงของตัวโขนยักษ์นั้น ๆ แล้วจะต้องรู้ว่าตน
ใช้อาวุธอะไร ใช้อาวุธทําอะไรบ้างและต้องใช้อย่างไร จึง
จะสามารถเลือกสรรวัสดุมาใช้ประกอบการแสดงได้อย่าง
เหมาะสม ในขณะเดียวกันการเลือกสรรอาวุธ สําหรับ ผู้
แสดงที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธในการแสดง
ย่อมต้องรู้ว่าอาวุธอันไหน เหมาะสมกับรูปร่างสรีระของผู้
แสดงเป็นสําคัญ ยกตัวอย่าง การเลือกอาวุธหอก ผู้แสดง
ไม่ควรเลือกอาวุธหอกที่ยาวเกินความสูงของตน ขนาดที่ดี
ที่ สุ ด สํ า หรั บ นั ก แสดงแต่ ล ะคนคื อ หอกที่ มี ค วามยาว
ประมาณระดับปลายจมูกถึงปลายคางเมื่อเทียบกับความสูง
ของนักแสดง เนื่องจากถ้าหากหอกยาวหรือสูงเกินความสูง
ของผู้แสดง มักจะเป็นอุปสรรคในการควงหอกหรือพุ่งหอก
เกิดความเก้งก้าง เกะกะ ไม่กระฉับกระเฉงและไม่คล่องตัว
ในการเคลื่อนไหว ทําให้ท่วงท่าลีลาในการแสดงไม่ไหลลื่น
ต่อเนื่องกันไปได้ อีกทั้งถ้าหากเลือกอาวุธหอกที่มีน้ําหนัก
มาก ก็จะเกิดปัญหาในการควบคุมน้ําหนัก ความสมดุล
ของอาวุธ การบังคับทิศทางในการควงอาวุธ หรือพุ่งอาวุธ
ทํ า ให้ ก ารแสดงไม่ ร าบรื่ น ไม่ ส ามารถควบคุ ม น้ํ า และ
บังคับทิศทางได้ ท่วงท่าไม่สวยงาม รวมถึงมีผลต่อความ
เมื่อยล้าที่ต้องถือหอกที่มีน้ําหนักมากอย่างไม่ควรจะเป็น
ซึ่งอาจจะทําให้การแสดงไม่งดงาม เกิดความผิดพลาดขึ้นได้
เช่ น การทํ า อาวุ ธ หลุ ด จากมื อ ในขณะรํ า ทํ า บท เป็ น ต้ น
ดังนั้นผู้แสดงจะต้องเลื อกอาวุธที่ มีรูปร่างรูป ทรงที่จับ ได้
เหมาะมือ ถนัดมือทั้งน้ําหนัก ขนาดความยาว และให้
ความงดงามเหมาะสมกับสรีระรูปร่างของผู้แสดง ประการ
สําคัญผู้แสดงต้องทดลองใช้อาวุธให้คุ้นมือก่อนออกแสดง
เสมอ จึ ง จะเกิ ด ความงดงามหรื อ เกิ ด สุ น ทรี ย์ ท าง
ศิลปะการแสดงได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ
Aristotle (cited in Chaiyongyos, 1995) ที่ให้ทัศนะว่า
สุ น ทรี ย ธาตุ นั้ น มี จ ริ ง โดยไม่ ขึ้ น กั บ ความคิ ด ของมนุ ษ ย์
สุนทรียธาตุมีความตายตัวแน่นอนในตัวเอง ดังนั้นความงาม
ของวัตถุเป็นความสมบูรณ์อันเกิดจากรูปร่างรูปทรง สีสัน
สัดส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน มีความสมดุล
จึ ง มี ค วามงามที่ เ ป็ น วั ต ถุ วิ สั ย หรื อ สุ น ทรี ย ธาตุ ที่ ง ดงาม
สมบูรณ์แบบ

รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก เป็ น เรื่ อ งธรรมดาโลกที่ ทุ ก สิ่ ง ย่ อ ม
เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยเฉพาะการแสดงโขนเป็นวัฒนธรรม
แขนงหนึ่ง ย่อมถูกพัฒนาได้ทั้งรูปแบบการแสดง บทโขน
วิ ธี แ สดงและองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ตามความคิ ด ของ
ผู้ประพั นธ์ หรื อผู้ ปรั บ ปรุง บท ผู้ กํา กับ การแสดง และผู้ ที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การจั ด การเครื่ อ งแต่ ง กายและอุ ป กรณ์ ก าร
แสดง ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของ Virulrak (2004) และ
Sensai (2003) ที่กล่าวถึงการสร้างงานนาฏศิลป์ว่ามี
หลากหลายลักษณะ แม้ว่าการใช้อาวุธในการแสดงโขนของ
ยักษ์พรหมพงศ์บทโขนกรมศิลปากร ที่มีความคลาดเคลื่อน
ไปจากอาวุธของยักษ์พรหมพงศ์เรื่องรามเกียรติ์ บทพระ
ราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลก
ไม่ใช่การสร้างสรรค์ใหม่ก็ตาม แต่การคิดประยุกต์จากแบบ
ดั้ ง เดิ ม หรื อ อาจจะคิ ด ใหม่ ทํ า ใหม่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ว่ า
ประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยน โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
ในการแสดงแต่ละครั้ง แล้วเกิดเป็นการกระทําตามอย่างสืบ
ต่อ ๆ กันมา นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
จารี ต การใช้ อุ ป กรณ์ ก ารแสดงละคร เรื่ อ ง อิ เ หนา ของ
Potiwetchakul (1996) ที่สรุปไว้ว่า จารีตการใช้อุปกรณ์
การแสดงละครเรื่อง อิเหนา ของกรมศิลปากร อิงระเบียบ
ธรรมเนียมแห่งราชสํานักไทยพอสังเขป ผนวกกับจารีตทาง
นาฏยศิลป์ไทยและวิธีใช้ในชีวิตประจําวัน โดยพิจารณาการ
นํ า มาใช้ ต ามความเหมาะสมในการแสดงแต่ ล ะครั้ ง เป็ น
สําคัญ
2. กลวิธีของการใช้อาวุธประกอบการแสดงนั้น
จะต้องคํานึงถึงขนาด น้ําหนัก คุณภาพ ความสวยงาม
ของอาวุธให้เหมาะสมกับรูปร่างของนักแสดงและบทบาท
ของตัวละครนั้น ๆ
อาวุธที่นํามาใช้ประกอบการแสดงโขนและละคร
ส่วนใหญ่ทํามาจากวัสดุที่เป็นไม้และหวาย กลึงขึ้นรูปให้ได้
ขนาด สัดส่วน ลวดลายตามความต้องการ ไม้ที่นํามาใช้
ส่วนมากเป็นไม้ที่มีเนื้อเบา เช่น ไม้ยางพารา ไม้สักและ
หวาย เนื่องจากอาวุธที่นํามาใช้ในการแสดงนั้นถ้ามีน้ําหนัก
มากเกินไป หรือมีขนาดยาวเกินไปย่อมเป็นอุปสรรคต่อ
การเคลื่ อ นไหวร่ า งกายในการร่ า ยรํ า อาวุ ธ ที่ ทํ า ให้ ไ ม่
คล่ อ งแคล่ ว เก้ ง กาง มี ผ ลต่ อ ท่ ว งท่ า ของการร่ า ยรํ า ผิ ด
ตํ า แหน่ ง ไม่ ส มรู ป สมส่ ว น ดู แ ล้ ว ไม่ เ กิ ด ความสวยงาม
และอาจเกิ ด ความเมื่ อ ยล้ า ของกล้ า มเนื้ อ ที่ ใ ช้ ค วบคุ ม
น้ําหนัก บังคับทิศทางในการใช้อาวุธในการร่ายรํา

3. พรสวรรค์ พรแสวงและพลัง เป็นปัจจัยสําคัญ
ของประสิทธิภาพในการใช้อาวุธของนักแสดง
“พรสวรรค์” หมายถึง สิ่งพิเศษที่บุคคลหนึ่งได้รับ
มาจากธรรมชาติจะด้วยพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็ตาม
เช่ น เล่ นดนตรีห รือ กีฬ าเก่ง ฉลาดมี IQ
สูง พู ด เก่ ง
ร้องเพลงเก่ง เป็นต้น

การที่ผู้แสดงจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดประกอบการ
แสดงโขนนั้ น นอกจากจะต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละคํ า นึ ง ถึ ง
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ดังนั้นพลังและสมาธิในการใช้อาวุธแสดงโขนจึงไม่ต่างไป
จากการรํ า หน้ า พาทย์ ชั้ น สู ง ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เพลงครู
สอดคล้องกับคํากล่าวของ ชมนาด กิจขันธ์ ที่กล่าวว่า “ผู้รํา
ต้องสํารวมกายใจให้มีสมาธิตลอดเพลงที่รํา อย่างน้อยเริ่ม
ตั้ ง แต่ ภ ายในเสี้ ย ววิ น าที ก่ อ นจั ง หวะแรกของเพลงหน้ า
พาทย์นั้นๆ จะดังขึ้น เสมือนการเพ่งกสิณและเพ่งอารมณ์
เพื่ อ ให้ จิ ต จั บ อยู่ ที่ จุ ด มุ่ ง หมายของการรํ า ให้ บ รรลุ ต าม
เป้าหมาย การรวบรวมสมาธิ พลังจิตเพ่งไปที่เป้าหมายที่
ต้องการทําให้สําเร็จ” (Kijkhun, 2012: 7) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้ อ งกั บ การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการเคลื่ อ นไหว
ร่างกายทางนาฏศิลป์ ของ Natayakul (2006) กล่าวคือ
มนุษย์มีเงื่อนไขในการเคลื่อนไหวร่างกายภายใต้กฎของ
พลัง อารมณ์และภาวะทางจิตใจที่ไม่มีการแบ่งแยกกันอย่าง
เด็ดขาด การเคลื่อนไหวร่างกายทางนาฏศิลป์ของมนุษย์ จะ
ขึ้นอยู่ กับรูปแบบการฝึกฝนกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงและ
ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อผู้แสดงในแต่ละคน

“พรแสวง” หมายถึง การฝึกฝน ฝึกปรือจนมีทักษะ
หรือความสามารถเป็นเลิศได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งพิเศษที่มี
ติดตัวมา จึงเห็นได้ว่า “พรแสวง” สื่อความหมายของการ
บากบั่ น มานะโดยไม่ มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บทางธรรมชาติ แต่ ที่
ประสบความสําเร็จได้นั้นเพราะการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ
“พลัง” หมายถึง กําลังกาย ความแข็งแรง รวม
หมายถึง ประสิทธิภาพ ศักยภาพและสมรรถนะ ด้วย
ผู้วิจัยต้องการจะอภิปรายให้เห็นว่า การใช้อาวุธ
และกลวิธีการใช้อาวุธที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพของตัว
โขนยั ก ษ์ พ รหมพงศ์ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู้ แ สดงจะต้ อ ง
ฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอ เปรียบได้กับนักกีฬาจะสู้คู่แข่งขันได้
ก็ต้องฝึกฝนสร้างพลังให้แข็งแรง ซึ่งไม่ต่างจากนักแสดงที่
ต้ อ งฝึ ก ทั้ ง พลั ง กาย พลั ง ปั ญ ญา และพลั ง สมาธิ
โดยเฉพาะนั ก แสดงที่ มี บ ทบาทที่ ใ ช้ อ าวุ ธ ในการต่ อ สู้
กล่าวคือ ผู้แสดงจะต้องมีพรสวรรค์เรื่องของจังหวะ ความ
ฉับไวในการจดจําลักษณะท่าทางการร่ายรําที่เลียนแบบครู
ผู้สร้างสรรค์หรือถ่ายทอดสืบต่อกันมา ตลอดจนมีรูปร่างที่
เหมาะสม ได้สัดส่วนสมกับบุคลิกลักษณะของตัวละคร ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้เป็นพรสวรรค์ที่ได้มาเป็นทุนเดิม ถึงกระนั้นก็
ตาม“พรสวรรค์” ไม่ใช่ ‘พรอัตโนมัติ’ ที่เปิดสวิตซ์ก็เกิด
ความเป็นเลิศ จําเป็นต้องฝึกฝนเพิ่มเติม บางคนถึงแม้รู้ว่า
ตนมี “พรสวรรค์” ในบางเรื่องแต่ถ้าไม่มีการพัฒนาขึ้นมาก็
ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเช่นกัน ฉันใดฉันนั้นนักแสดงจึง
จําเป็นต้องอาศัยพรแสวงเพื่อพัฒนาผลงานการแสดงของ
ตนให้ก้าวหน้า ศึกษาหาวิธีการแสดงที่ดีกว่าเก่าอยู่เสมอ
ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ขวนขวายใส่ใจพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการแสดง และลบจุดอ่อนบาง
ประการของตนเองที่ด้อยออกไป ซึ่งทั้งพรสวรรค์และพร
แสวงมี ค วามสํ า คั ญ มากต่ อ การแสดงที่ ใ ช้ อ าวุ ธ ทุ ก ชนิ ด
อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ไม่น้อยไปกว่าพรสวรรค์และพร
แสวงคือ พลัง ผู้แสดงต้องฝึกฝนการใช้อาวุธบ่อยๆ และ
สม่ําเสมอ จนมีพลังอยู่ตัว มีความแข็งแรงตลอดการแสดง
การสู้รบ ซึ่งต้องใช้พลังมากกว่าการแสดงบทบาททั่วไป ใน
ขณะเดียวกันผู้แสดงยังต้องฝึกพลังปัญญาค้นหากลวิธีใหม่ๆ
ที่จะช่วยให้ผลงานการแสดงดียิ่งๆ ขึ้น เช่น ทําให้ท่าทาง
การแสดงคล่องแคล่ว สวยงามลื่นไหลได้ดียิ่งขึ้น แต่สิ่งที่
ขาดไม่ได้ในการแสดงที่ใช้อาวุธคือ พลังสมาธิ ทั้งนี้เพราะ
นักแสดงจะต้องรวบรวมสมาธิมาอยู่ที่บทบาทการสู้รบและ
การใช้ อ าวุ ธ นั้น ๆ มิ เ ช่น นั้ นแล้ ว การแสดงการสู้ ร บที่ ใ ช้
อาวุธอาจจะผิดพลาดพลั้ง จนทําให้เกิดอันตรายต่อตนเอง
และผู้ร่วมแสดงได้ อาจกล่าวได้ว่าการแสดงที่ใช้อาวุธสู้รบ
กัน ไม่ว่าจะเป็นโขนหรือละคร ผู้แสดงต้องรู้จังหวะการรบ
เป็ น สํ า คั ญ บางครั้ ง ต้ อ งรู้ จั ง หวะเพลงเป็ น อย่ า งดี ด้ ว ย

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้ที่จะทําวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้อาวุธ ควร
จะต้องลงมือฝึกฝนการใช้อาวุธที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทําวิจัย
เพื่อที่จะได้เข้าใจวิธีการใช้อาวุธและกลวิธีการใช้อาวุธที่
ถูกต้อง สามารถนําไปวิเคราะห์เพื่อตอบคําถามการวิจัยได้
อย่างสมบูรณ์
2. การเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติท่ารําการใช้อาวุธ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสําคัญอย่างยิ่งในการวิจัยครั้งนี้
ดังนั้นหากผู้วิจัยขาดพื้นฐานความรู้ทางนาฏศิลป์ จะเป็น
อุปสรรคอย่างมากในการสื่อสารและการพรรณนาข้อค้นพบ
จากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาอาวุธ และกลวิธีในการอาวุธใน
การแสดงโขนยักษ์วงศ์ รวมทั้งตัวพระ และลิง ในการแสดง
เรื่องรามเกียรติ์ ยังไม่มีการศึกษาวิจัยมาก่อน จะเป็นองค์
ความรู้ที่สําคัญสําหรับการแสดงโขน และเป็นข้อมูลในการ
แสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ที่ชัดเจนไม่คลาดเคลื่อน
2. การศึกษาค้นคว้า เรื่องกลวิธีการใช้อาวุธในการ
แสดงโขนยั ก ษ์ ใ นพรหมพงศ์ ที่ ป รากฏในบทโขนกรม
ศิลปากรจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหลาย
ๆ ท่านนั้น ทําให้ทราบข้อบางประการที่สําคัญและไม่มีการ
บั น ทึ ก ไว้ ในขณะที่ ท่ า นเหล่ า นั้ น ยั ง คงมี ชี วิ ต อยู่ และมี
ความทรงจําที่ดี
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วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
Museum of Contemporary Art. (2012). Khon
Masks: Art Treasures of Thailand. Bangkok:
Benchachinda Holding Co., Ltd. [in Thai]

3. จากงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ควรนํ า ไปใช้ พั ฒ นาการ
เรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์ เรื่องกลวิธีการใช้อาวุธ
ในการแสดงโขนยักษ์ และใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างท่า
รํา เพื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

Natayakul, S. (2006). Dance Kinesiology.
Mahasarakham: Taksila Printing. [in Thai]
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