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Representation
ภาพแทนความจริง
สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์*
บทคัดย่อ
ภาพแทนความจริงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายภาพคิดในจินตนาการออกมาเพื่อช่วยในการสื่อสาร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเอื้อให้การสร้างภาพแทนความจริงสามารถทำ�ได้โดยง่ายและเสมือนจริงมากขึ้น
จนต้องตั้งคำ�ถามว่าเรากำ�ลังหลงภาพแทนความจริงมากกว่าความจริงหรือไม่
Abstracts
Representation is tool to explain our imagination for communication. Computer technology
can create realistic representation but we should ask whether we are depicted instead of reality
rather than reality?
คำ�ว่า Representation (เรพริเส็นเท-ฌัน)
อ้างตาม ThaiSoftware Dictionary 4.0 หมายถึง
การเป็นเครือ่ งหมายแห่ง เท่ากับ เป็นผูแ้ ทน ในบริบท
ความเป็นสถาปัตย์ (Architectural) แล้วผู้เขียน
อนุมานว่า คำ� ๆ นี้หมายถึง การแสดงแบบเป็นการ
ถ่ายโอนภาพความคิดในจินตภาพออกมาในรูปแบบ
ใด รูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นการสร้างของจริง อาทิ
แปลน ภาพวาด แบบจำ�ลอง ฯลฯ หมายรวมถึงการ
จำ�ลองภาพแห่งความจริงมาสู่รูปการคงสภาพแทน
เช่นแผนที่ หุ่นทดลองวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ความเป็น
Representation จึงน่าจะอยู่ระหว่างความคิดพื้นที่
ในมโนภาพเรากับพื้นที่แห่งความเป็นจริง และสร้าง
ภาพแทนความจริงเป็นเครือ่ งมือเพือ่ ความง่ายต่อการ
สื่อสาร
ความจริงแล้วมนุษย์ตกอยู่ในวาทกรรมแห่ง
ภาพแทนความจริง มีค�ำ ถามว่า “รอบๆ ตัว มีสงิ่ ใดบ้าง
ที่เราคิดว่าเป็น Architectural Representation”
ความเป็นการแสดงแบบแทนความจริงมันก้าวเข้ามา

ในชีวิตประจำ�วันจนคาบเกี่ยวกับและเป็นส่วนหนึ่ง
ของความจริงไปแล้ว ยกตัวอย่าง จากประสบการณ์
ที่เดินขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ใน
ความเป็นจริงแล้วความสูงชันมันเกิดขึน้ จากทุกๆ ย่าง
ก้าว แปลกที่เราวัดความสูงจากย่างก้าวที่เดินจริงไม่
ได้ แต่เรากลับภูมิใจและเข้าใจในความชันของสถาน
ที่แห่งนี้ด้วยแผ่นป้ายจำ�ลองความสูงของภูกระดึง
หรือแม้แต่รา่ งกายของตัวเราเอง เรายังต้องเรียนรูผ้ า่ น
หุน่ จำ�ลอง หรือรูปภาพ ผูเ้ ขียนไม่แน่ใจว่าพืน้ ทีจ่ ริงมัน
ยากเกินความเข้าใจของมนุษย์ หรือว่ามนุษย์เองที่
ติดกับแห่งภาพแทนความจริง จนละทิง้ ความพยายาม
ที่จะเข้าใจพื้นที่จริงไป

* อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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ภาพที่ 1 ภาพแทนสภาพความสูงชัน
ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อย่างไรก็ตามภาพแทนความจริงนัน้ ก็อ�ำ นวย
ความสะดวกบนโลกกลม ๆ ใบนี้มาหลายยุค หลาย
สมัย (เมือ่ เอ่ยถึงโลก ภาพดาวดวงนีใ้ นสภาวะเป็นจริง
กลับเลือนลาง แต่ภาพวงกลมสีน�้ำ เงินทีถ่ กู ใช้เป็นภาพ
แทนดาวโลกกลับชัดเจน) การก้าวเข้ามามีบทบาทของ
ภาพแทนความจริงนั้นทำ�ให้มนุษย์อธิบายโครงสร้าง
ในมโนภาพได้อย่างง่ายขึ้น ถ่ายทอดได้ และผู้รับสาร
ก็สามารถสื่อสารทำ�ความเข้าใจในสภาวะจำ�ลองนั้น
โดยเฉพาะในวงการนิ เ ทศศาสตร์ ดู เ หมื อ นการ
ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพแทนความจริง ไม่
ว่าจะเป็นรูปเหมือน (Icon) ตัวบ่งชี้ (Index) หรือ
สัญลักษณ์ (Symbol) จะเป็นสิ่งที่นิยมทำ�อย่างยิ่ง
เพราะมันทำ�ให้สามารถสื่อสารกับสาธารณะได้ง่าย
มากขึน้ เพราะหากไม่มภี าพแทนความจริง เราอาจต้อง
ส่งกระแสจิตสื่อสารกัน หรือบรรยายความโดยอาศัย
เวลานาน และไม่แน่ใจด้วยว่าผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สารจะ
สามารถเข้าใจร่วมกันอยู่หรือไม่ และอาจเป็นด้วย
ความทำ�ให้งา่ ยขึน้ ทีม่ ผี ลจากภาพแทนความจริงนีเ่ อง
ทีท่ �ำ ให้ตวั ของมันเองมีการพัฒนาขึน้ ตามเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้นตามบริบทของเวลา
เทคโนโลยีคืออะไร สำ�หรับผู้เขียนแล้วคำ�
ตอบเท่าทีเ่ คยได้ยนิ มา และประทับใจคือ คำ�ตอบทีว่ า่
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เทคโนโลยีคือวิธีคิด ที่มาของคำ�ว่า คำ�ว่า
เทคโนโลยี (Technology) มาจากภาษา
กรีกว่า “Technologia” แปลว่า การก
ระทำ�ที่มีระบบ ในขณะที่ * พจนานุกรม
ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 406)
ได้ ใ ห้ ค วามหมายของเทคโนโลยี คื อ
“วิทยาการทีเ่ กีย่ วกับศิลปะในการนำ�เอา
วิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
อุตสาหกรรม” เมื่อผสมผสานความ
หมายหลากหลายจากการคลิ ก หาคำ �
ตอบจาก Google แล้ว ผู้เขียนขอจำ�กัดความคำ�ว่า
“เทคโนโลยี” ว่าเป็น เป็นการนำ�เอาแนวความคิด
หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ
ตลอดจนผลผลิ ต ทางวิ ท ยาศาสตร์ ทั้ ง ในด้ า นสิ่ ง
ประดิษฐ์และวิธปี ฏิบตั มิ าประยุกต์ใช้ในระบบงานเพือ่
ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น
และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้
มีมากยิ่งขึ้น
อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวว่า“คนไทย
ทั่ ว ไปสั บ สนในความหมายของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยเข้าใจว่าตัวเทคโนโลยีนั่นแหละคือ
วิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นของนามธรรม
และเข้าใจยาก ในขณะที่เทคโนโลยีเป็นของมีตัวตน
จั บ ต้ อ งได้ เข้ า ใจได้ ขายได้ คนไทยไม่ น้ อ ยรู้ จั ก
วิทยาศาสตร์ผ่านเทคโนโลยี” ผู้เขียนขอขยายความ
เพื่อสาระประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้นในบทความนี้ เพราะ
ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่า เทคโนโลยีสามารถเกิดขึน้ ได้ทกุ ศาสตร์
และทุกแขนงการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือในสาขา
หัตถกรรมก็นบั เป็นเทคโนโลยีได้ โดยเมือ่ บุคคลใดนำ�
เทคโนโลยีมาใช้น่าจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพ
( Efficiency ) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำ�งานบรรลุ
ผลตามเป้าหมายได้อย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว และ
ประสิทธิผล ( Productivity ) เป็นการทำ�งานเพื่อให้
ได้ผลผลิตออกมาอย่างเต็มทีม่ ากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้
เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 20

ด้วยเหตุนเี้ ทคโนโลยีจงึ กลายเป็นดาบสองคม
เพราะหน้าทีข่ องมันโดยสรุปคือการทำ�ให้งา่ ยขึน้ และ
เร็วขึ้น แต่นั้นไม่ได้เป็นการคงคุณค่า อาทิการถ่ายรูป
จากฟิลม์ มาสูก่ ารเป็นดิจทิ ลั อรรถรสหลายอย่างทีถ่ กู
ทำ�ลายไปทำ�ให้หลายต่อหลายครัง้ ผูเ้ ขียนยังหวนคว้า
กล้องตัวเดิมไปถ่ายทิวทัศน์ที่ชอบมากกว่าการกด
ชัตเตอร์บน กล้องดิจทิ ลั หรือแม้แต่โปรแกรมยอดฮิต
แห่งการสร้างภาพอย่างตระกูล ADOBE ที่มาแทนที่
การขีดเขียนของศิลปิน มันก็ทำ�ให้อารมณ์บางอย่าง
ขาดหายด้วยการถูกจำ�กัดด้วยเครื่องมือที่เทคโนโลยี
มอบให้ จนสามารถกล่าวได้ว่าเราถูกจำ�กัดวิธีคิดภาย
ใต้เครือ่ งมือทีเ่ ทคโนโลยีมไี ว้ให้ จนบางครัง้ เทคโนโลยี
ก้าวเข้ามาเป็นกรอบแห่งวิธีคิด วิธีดำ�เนินชีวิต ผู้เขียน
นึกไม่ออกว่าปัจจุบนั หากเกิดไฟฟ้าติดดับต่อกัน 5 วัน
มนุษย์จะให้หงุดหงิดรำ�คาญขนาดไหน ทัง้ ๆ ทีใ่ นอดีต
มนุษย์ก็สามารถอยู่ได้โดยไม่มีกระแสไฟฟ้า ผู้เขียน
ต้องการสือ่ ว่าดาบคมทีส่ องทีจ่ ะเกิดขึน้ จากเทคโนโลยี
น่ า จะเกิ ด จากการที่ ม นุ ษ ย์ นำ � ตั ว เองไปผู ก ติ ด กั บ
เทคโนโลยี ไม่ได้ให้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
แต่กลับนำ�ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี
จากประเด็ น คำ � ถามที่ ว่ า เรามี โ อกาสที่ จ ะ
เลือกหรือไม่เลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านี้หรือไม่? กลับ
มาทีว่ งการการออกแบบ และการสร้างภาพแทนความ
จริง ที่รูปทรงต่างสามารถกระทำ�ได้ละเอียดขึ้นและ
รวดเร็วขึ้นเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน โปรแกรม
3D MAX หรือ MAYA เกือบจะกลายเป็นคำ�ตอบ
สำ�เร็จรูปสำ�หรับการออกแบบ เพราะเราชื่อในภาพที่
เห็นว่ามันเสมือนจริง มองได้ครบ 360 องศาทั้ง
ภายนอก และภายใน และไม่ใช่เฉพาะการออกแบบ
ตัวอาคาร การจำ�ลองสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นสามมิติ ก็ถูก
นำ�เสนอโดยภาพเสมือนในจอคอมเช่นกัน ประกอบ
กับตอบโจทย์การตลาดได้เป็นอย่างดี แต่ปรากฏการณ์
นีไ้ ม่ได้หมายความว่าสังคมไม่อนุญาตให้โมเดลทีส่ ร้าง
จากไม้ จากกระดาษปรากฏตัว คือถ้าหากเราย้อน
ประวัติศาสตร์จากออกแบบ Representation ของ
อาคารหรืออะไรก็ตาม เราจะสามารถมองเห็นถึง
วิวัฒนาการที่มีเพิ่มขึ้นตลอดมา จากการขีดเส้นบน

กระดาษ มาสูก่ ราฟฟิคบนคอมพิวเตอร์ กระดาษและ
ดินสอยังคงมีอยู่ในยุคปัจจุบัน จะมีก็เพียงความ
สะดวกสบายที่เราได้รับจากเทคโนโลยีที่มีเพิ่มขึ้น
ทำ�ให้เราห่างไกลความเป็น manual มากขึ้นเรื่อย ๆ
คำ�ตอบของผูเ้ ขียนคือเราเลือกได้ทจี่ ะใช้เทคโนโลยีชดุ
ในก็ตามที่เคยเกิดขึ้น เพราะเทคโนโลยีมันเป็นแค่วิธี
คิดไม่ใช่ทั้งหมดของการผลิต ถ้าวัตถุประสงค์ของเรา
ไม่ได้ตอบโจทย์ความทันสมัย แต่ตอบโจทย์ความ
คลาสสิก บางทีคอมพิวเตอร์อาจไม่ใช่ทุกคำ�ตอบ
การจมตัวเองในบ่อกับดักแห่งเทคโนโลยี เรา
สามารถกลับด้านมองได้วา่ บางทีไม่ใช่เราทีเ่ ป็นคนทีม่ ี
อำ�นาจใช้มนั แต่มนั ต่างหากทีก่ �ำ ลังใช้เราทำ�งาน และ
ตกเป็นทาสแห่งเทคโนโลยีในทีส่ ดุ ถึงวันนัน้ เราจะเป็น
เพียงกรรมกรที่เปลี่ยนสถานะมานั่งคลิกเม้าท์เท่านั้น
หากเพียงแต่เราสามารถหลุดกรอบออกมา มองคำ�
ตอบที่เทคโนโลยีสูงสุด ณ ปัจจุบันเป็นแค่ตัวเลือก
ไม่ใช่ค�ำ ตอบเดียว กระบวนคิดของเราจะเปลีย่ น และ
สร้างความสร้างสรรค์ให้กับผลงานอีกนับไม่ถ้วน มัน
จะเกิดการประสมประสาน ไม่ใช่แค่รูปแบบเดียว
ศักยภาพจักรกลแห่งรอยหยักสมองมนุษย์ยงั สามารถ
บันดาลผลงานมากมาย ซึง่ หากทัง้ ผูอ้ อกแบบและผูใ้ ช้
เทคโนโลยีเชื่อในอำ�นาจเลือกที่ตนสามารถเลือกได้
สังคมจะเกิดชิ้นงานที่ไม่ได้เป็นชิ้นงานสำ�เร็จรูปชนิด
เป็นคำ�ตอบสมบูรณ์แบบจากเทคโนโลยี แต่จะเกิด
ความกล้าแตกต่าง และจากข้อคิดเห็นข้างต้นผู้เขียน
เชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะเลือกถ้าเหตุและผลของเราไม่
ได้ไหลอยู่บนพื้นฐานการอยู่รอดตอบตลาดทุนนิยม
หากเราอยากสร้ า งกรงนกให้ สั ต ว์ ที่ เรารั ก สั ก ตั ว
เทคโนโลยีขั้นสูงในปี 2006 อาจสนองความต้องการ
ได้ไม่เท่าการขีดร่างจากกิ่งไม้บนพื้นดินใต้ต้นไม้ขณะ
ทีค่ วามคิดบรรเจิดก็ได้ ดังนัน้ โอกาสทีอ่ าจารย์ถามถึง
บางทีค�ำ ตอบมันก็แค่เราคิดจะเลือกหรือไม่เท่านัน้ เอง
โลกที่หมุนเร็วขึ้นบ่อยครั้งที่เราเลือกไปโดยอัตโนมัติ
จนลืมใช้โอกาสนั้นเลือกในสิ่งที่แตกต่าง
การสื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบภาพแทน
ความจริงนั้นอิทธิพลของเทคโนโลยีเข้าไปเป็นกรอบ
ชีน้ �ำ อย่างเลีย่ งไม่ได้ ปรากฏการณ์ปจั จุบนั สังคมส่วน
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หนึง่ ทีเ่ ป็นส่วนใหญ่ซมึ ซับเทคโนโลยีในฐานะทางออก
คำ�ตอบเดียว และเชือ่ ว่ามันเสมือนจริง เราสุนทรียก์ บั
ของจำ�ลองโดยเชือ่ ว่าเป็นของจริง เราพอใจแค่ใน ภาพ
แทนความจริงเท่านั้น กระบวนการเหล่านี้ผู้เขียนเชื่อ
ว่ามันทำ�ให้เกิดการพฤติกรรมฉาบฉวย เชือ่ ในสือ่ แทน
ว่าสามารถสื่อได้ทั้งหมด เด็กพอใจกับท้องฟ้าจำ�ลอง
และไม่ทะยานหาธรรมชาติทแี่ ท้จริงเพราะเชือ่ ว่าเพียง
พอ ใส่เสื้อสีดำ�ไว้ทุกข์เพื่อความจงรักภักดี ทุกอย่าง
ถูกลดรูป กลายเป็นคำ�ตอบเดียวที่เทคโนโลยีผลิตให้
ปัญหาของมันที่กระทบต่อสังคมคือเราลดทอนความ
ซับซ้อนลงจนไม่เหลือความสุนทรีในการใช้ชีวิต เรา
สามารถลอยกระทงบนเวปไซด์ และเชื่อว่าเพียงพอ
และเราลดทอนความเชือ่ ลดทอนประวัตศิ าสตร์ ฯลฯ
เพราะเทคโนโลยี พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาบางจุ ด
เท่ า นั้ น แต่ ไ ม่ ไ ด้ ค งอุ ด มคติ ข องพฤติ ก รรมเดิ ม ไว้

ทั้งหมด

อย่ า งไรก็ ต าม ในเมื่ อ เทคโนโลยี เ ป็ น แค่
กระบวนความคิด ทีเ่ รามีโอกาสทีจ่ ะเลือก และไม่เลือก
ในความเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้เป็นโปรแกรมสำ�เร็จรูป ใน
บางครั้งเราอาจจะไหลตามสังคม ตามคำ�ตอบเดียวที่
เทคโนโลยีผลิตไว้ให้เลือก แต่เรายังมีชวี ติ ทีเ่ ป็นของเรา
ที่สามารถทำ�อะไรตามที่เราเป็นผู้กำ�หนดบ้าง อย่าลด
ทอนทุกอย่างเพียงแค่ให้ง่าย ให้เสร็จไป ศิลปะการใช้
ชีวิตสำ�คัญที่สุด และเราจะรู้สึกว่าชีวิตเลือกได้ คงจะ
ดีไม่น้อยหากสามารถ Representation ชีวิตของเรา
ในรูปแบบเทคโนโลยีที่เราเลือกเอง เพื่อบ่งบอกใน
ความเป็นเรา ในรูปแบบของเรา มันคงเป็นโมเดลทีเ่ รา
ภูมิใจไม่น้อย ท้ายสุดผู้เขียนเชื่อเสมอมาในเจตจำ�นง
อิสระของมนุษย์ อยูท่ มี่ นุษย์เชือ่ ในเจตจำ�นงอิสระนัน้
หรือไม่
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‘ละครลิง’ ในภาวะวิกฤติและมูลเหตุแห่งการสูญหาย
The Crisis and Presumptive Extinction in Monkey Show.
ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ*
บทคัดย่อ
ละครลิง ได้มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงจนมาสู่
ยุคที่นิยามตนเองว่า ‘ละครลิงร่วมสมัย’ และในปัจจุบันเหลือคณะศิษย์พระกาฬเพียงคณะเดียวที่ยังคงจัดการ
แสดงละครลิงอยู่ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า นอกจากปัจจัยเรื่องผู้รับสารมีสื่อให้เลือกรับหลากหลายมากขึ้น
สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ละครลิงอยู่ในภาวะวิกฤติและอาจจะสูญหายไปได้ในอนาคต คือ การละทิ้งอัตลักษณ์สำ�คัญ
ของตนเอง 2 ประการ คือ 1) ปฏิเสธที่จะใช้เรื่องราววรรณคดีหรือนิทานพื้นบ้านดังที่เคยปฏิบัติมา และ 2) ตัด
ความเป็น ‘ละคร’ ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยละครลิงยุคแบบแผนทิ้งไป เหลือเพียงแต่การแสดงทักษะของลิงที่ได้ฝึกฝน
มาเท่านั้น
Abstract
The Monkey Show has been extensively developed since the reign of King Rama VI. The
pattern of the show has also been continuously adjusted up until the time it was named
“Contemporary Monkey Show”. At present, Sidprakhan group is the only group left that is still
performing. This study found that there is one important factor causing crisis and presumptive
extinction in monkey show which is aside from the factor of having more medium choices for
audiences to choose. It is the discontinuance of its two unique identities as follows; 1) denying
displaying folk literature or tales and 2) cutting off the real “play” which had been existed since
traditional period of monkey show. The show only offers monkeys performing their own trained
skills.
บทนำ�

ละครลิ ง เป็ น “มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (Performing Arts)
ที่กำ�ลังอยู่ในภาวะวิกฤติเสี่ยงต่อการสูญหาย” คำ�
กล่าวนี้ คือ คำ�จำ�กัดความบทบาทและสถานภาพของ
ละครลิงในปัจจุบนั อันปรากฏอยูใ่ นเล่ม รายงานวิจยั
โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม(ละครลิง) ผลงานการวิจยั ของ รัตนพล

ชืน่ ค้า อาจารย์ประจำ� คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตร ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนการวิจยั จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผลการศึกษา
วิเคราะห์ที่ครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับละครลิง
ทั้งหมดไว้ในประเทศไทยอย่างละเอียดและชัดเจน
หลั ง จากอ่ า นผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ใน
รายงานวิจยั เล่มดังกล่าวทีไ่ ด้สรุปไว้วา่ “ 1) องค์ความ
รู้ละครลิงมีความเสี่ยงที่จะสูญหาย 2) การชมละคร

* อาจารย์ประจำ�ภาควิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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ลิงเป็นการช่วยอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คง
อยู่ต่อไป 3) คณะศิษย์พระกาฬมีบทบาทสำ�คัญต่อ
การสืบทอดการแสดงละครลิงปัจจุบนั 4) ละครลิงควร
ได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด” แล้วนั้น บทความนี้
จึงเกิดขึ้น เพื่อมุ่งนำ�เสนอคำ�ตอบของคำ�ถามที่ว่า
อะไรคือต้นเหตุทที่ �ำ ให้ละครลิงอยูใ่ นภาวะวิกฤติและ
เสี่ยงที่จะสูญหาย? ในยุคที่สื่อมีมิติหลากหลายทั้งใน
แง่ของเนื้อหาและการนำ�เสนอ ละครลิงจะสามารถ
ดำ�รงตนต่อไปได้หรือไม่?
ละครลิง ไม่ใช่ ละครสัตว์
จากการศึกษาค้นคว้าผ่านเอกสารและเทป
บันทึกการแสดงละครลิง พบว่า ละครลิงมีพฒ
ั นาการ
มาตั้งแต่ในแผ่นดินรัชกาลที่ 6 โดยเริ่มแรกได้รับ
อิทธิพลมาจาก ‘ลิเก’ และ ‘ละครชาตรี’ โดยเนือ้ เรือ่ ง
ที่นิยมนำ�มาแสดงมักเป็นเรื่องราวที่ตัดตอนมาจาก
วรรณคดีไทย หรือ นิทานพื้นบ้าน เรื่องที่นิยมมาก
ได้แก่ จันทโครบ พระอภัยมณี พระรถเมรี เป็นต้น
การดำ�เนินการจะมี ‘นายโรง’ ทำ�หน้าที่
กำ�กับการดำ�เนินเรื่องด้วยการพากย์บทร้อง ซึ่งเป็น
เค้าโครงเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ นำ�เสนอความคิดหรือ
แก่นเรื่องอันเป็นจุดมุ่งหมายของการเล่าเรื่องนั้น ๆ มี
ลิงซึง่ แต่งองค์ทรงเครือ่ งอย่างลิเก ในชุดปักเลือ่ มเพชร
บนผ้าแพรพรรณสีสดใส ทำ�ท่าทางประกอบเรื่องราว
ตามที่ได้ฝึกฝนมา อยู่หน้าฉากตามท้องเรื่องซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากฉากของลิเกเช่นเดียวกัน นอกจากนีย้ งั
มีปี่พาทย์บรรเลงเพลงหน้าพาทย์รับส่งบทร้อง และ
ประกอบการดำ�เนินเรือ่ งเพือ่ เพิม่ ความรืน่ รมย์ให้ผชู้ ม
ขณะกำ�ลังชมลิงทำ�ท่าทางร่ายรำ�ด้วย จะเห็นได้ว่า
ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันทำ�ให้เกิดละครลิงนั้นตรง
กับองค์ประกอบทางละครของ อริสโตเติล (Aristotle)
ปราชญ์ผู้รอบรู้ชาวกรีกที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 6
ส่วนของละครไว้ในหนังสือ Poetics ว่า ละครจะต้อง
ประกอบไปด้วย
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1. โครงเรื่อง : การลำ�ดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในละครอย่างมีจุดหมายปลายทางและมีเหตุผล
2. ตัวละคร : ผู้กระทำ�และผู้ถูกกระทำ� ซึ่ง
ต้องสัมพันธ์กับโครงเรื่อง
3. ความคิดหรือแก่นเรื่อง : ข้อคิดที่อยู่เบื้อง
หลังการดำ�เนินเรื่อง เป็นแก่นที่ยึดเค้าโครงของเรื่อง
เอาไว้
4. การใช้ ภ าษา : ศิ ล ปะการใช้ ภ าษาซึ่ ง
ถ่ายทอดผ่านคำ�พูดของตัวละคร อาจเป็นบทร้อยแก้ว
หรือบทร้อยกรอง โดย ภาษาที่ใช้นั้นต้องสัมพันธ์กับ
ประเภทและลักษณะของละครเรื่องนั้น ๆ
5. เพลง : เสียงและความเงียบที่ทำ�ให้เกิด
ความหมายบนเวที ซึ่งต้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
อื่น ๆ ในละคร
6. ภาพ : ภาพทัง้ หมดทีป่ รากฏบนเวที ตัง้ แต่
อากัปกิริยาของตัวละคร เครื่องแต่งกายของตัวละคร
ซึ่งต้องสอดคล้องกับบุคลิกของตัวละครและยุคสมัย
ในเรือ่ ง ฉากและเครือ่ งประกอบฉากทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ่ นเวที
อันจะเป็นการเพิ่มอรรถรสและความสมจริงให้กับ
ละครเรื่องนั้น ๆ
ในรายงานวิจยั โครงการรวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูลมรดกภูมิปัญาทางวัฒนธรรม(ละครลิง) ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า ละครลิงเป็นการแสดงประเภทหนึ่ง
ของละครสัตว์ โดยยึดเหตุผลจากความหมายตามคำ�
ศัพท์บญ
ั ญัตไิ ว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2554 ซึ่งให้ความหมายของละครลิงว่า ละครที่
ใช้ลงิ แสดง โดยทำ�ท่าทางไปตามคำ�ร้องของผูบ้ อกบท
มักเล่นเรือ่ งพระรถเมรี และ จันทโครบ และได้เปรียบ
เทียบกับความหมายของละครสัตว์ จาก พจนานุกรม
เล่มเดียวกันว่า การแสดงของสัตว์ตา่ ง ๆ ทีฝ่ กึ ไว้ดแี ล้ว
โดยมีการแสดงของคณะกายกรรมประกอบด้วย
แต่เมือ่ พิจารณา ละครลิง กับ ละครสัตว์ โดยยึดทฤษฎี
องค์ประกอบทางละครของอริสโตเติล จะเห็นว่า รูป
แบบของละครสัตว์ (Circus) ซึง่ เป็นการแสดงโดยกลุม่
นักแสดงทีเ่ ดินทางไปทำ�การแสดงในสถานทีต่ า่ ง ๆ มี
ทั้งกายกรรม ตัวตลก นักดนตรี การแสดงผาดโผน
และการฝึกฝนสัตว์นั้น เป็นการแสดงที่ไม่มีโครงเรื่อง
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ไม่มีแก่นเรื่อง ไม่มีเรื่องราวอันเป็นเหตุเป็นผลในการ
ก่อให้เกิดการกระทำ�ของตัวละคร แต่เป็นการแสดง
(Shows) ที่เน้นการกระทำ�ให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกตื่น
ตา ตื่นเต้น หวาดเสียว ซึ่งการแสดงฝึกฝนสัตว์นี้เป็น
เพียงองค์ประกอบส่วนหนึง่ จากองค์ประกอบทัง้ หมด
ที่อยู่ในละครลิง
ถ้าหากวิเคราะห์ตอ่ ไปอีกจะพบว่า ในขณะที่
ลิงเป็นนักแสดงทีร่ บั บทเด่นอยูห่ น้าม่าน ก็มี ‘คน’ ซึง่
เป็นนักแสดงคนสำ�คัญตัวจริงอยู่เบื้องหลัง
นายโรง หรือ คนพากย์ เป็นผู้กำ�กับเรื่องราว
จังหวะในการดำ�เนินเรือ่ งทัง้ หมดบนเวที เป็นนักแสดง
คนสำ�คัญทีต่ อ้ งจำ�บทร้องร้อยกรองและบทพากย์รอ้ ย
แก้ว และ ต้องรูจ้ งั หวะในการนำ�เสนอทีจ่ ะทำ�ให้เหล่า
นักแสดงลิงนั้นโดดเด่น เหมือนกับว่าลิงเป็นเจ้าของ
เรื่องราวที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่นั้นเอง จนอาจกล่าวได้ว่า
เป็นละครคน ที่มีลิงเป็นนักแสดงชูโรงเท่านั้น
ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ละครลิงแบบ
ดั้งเดิม จึงไม่ใช่แค่การแสดงฝึกฝนสัตว์ หากแต่มีองค์
ประกอบของละคร อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึง่ จุดนีเ้ อง
ที่ทำ�ให้ละครลิงแบบดั้งเดิมมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนแตก
ต่างจาก ละครลิงในประเทศอื่น ๆ ที่เป็นการแสดง
ความสามารถของสัตว์ให้เลียนแบบมนุษย์ได้เท่านั้น
พัฒนา หรือ ละทิ้งสิ่งที่มี
อย่ า งที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น ว่ า ละครลิ ง มี
พัฒนาการมายาวนาน ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 6 โดย
ในยุคเริ่มแรกนั้น ละครลิงยังไม่ได้มีแบบแผนหรือมี
องค์ประกอบของละคร แต่เป็นแค่การแสดงการฝึก
ลิงเพื่อแลกอาหารหรือเงิน มีชื่อเรียกว่า ‘ลิงวณิพก’
แต่ต่อมาไม่นานนักก็พัฒนามาเป็น ‘ละครลิงผูกโรง’
มีโรงจัดแสดงละครถาวรเก็บค่าบัตรเข้าชม โดยได้
อิทธิพลมาจากลิเกและละครชาตรีดังที่ได้อธิบายถึง
รูปแบบการจัดแสดงละครไปข้างต้นแล้ว ซึ่งถือว่ายุค
นี้ คื อ ยุ ค เฟื่ อ งฟู และได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น ยุ ค
แบบแผนของละครลิงในประเทศไทย จนกระทั่งใน
ปัจจุบันนี้ละครลิงได้ขับเคลื่อนตัวเองมาอยู่ในยุคที่
เรียกว่า ‘ละครลิงร่วมสมัย’

จากการที่ผู้เขียนค้นคว้าเอกสารก่อนจะเดิน
ทางไปยังจังหวัดลพบุรี เพือ่ ชมละครลิงของคณะศิษย์
พระกาฬซึง่ ประกาศตัวว่าเป็นละครลิงคณะสุดท้ายใน
ประเทศไทย ที่จัดแสดงในงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชประจำ�ปี 2559 นัน้ มีความเข้าใจว่า
ละครลิงร่วมสมัย คือ คำ�จำ�กัดความของการแสดง
ละครลิงในรูปแบบเดิม คือ การแสดงพื้นบ้านมีเรื่อง
ราว เน้นจุดสนใจอยู่ที่การแสดงของลิง เพียงแต่ปรับ
เปลี่ยนโครงเรื่องให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อ
ได้รับชมการแสดงในรอบแรกผ่านไป จึงทราบว่า
เข้าใจผิด
การแสดงทีเ่ กิดขึน้ ในวันนัน้ แสดงให้เห็นว่าน
อกจากละครลิงจะละทิง้ อดีตไปสูค่ วามใหม่ ในขณะที่
ผู้คนในปัจจุบันมีความโหยหาอดีต(Nostalgia) ด้วย
การเปลี่ยนบทพากย์- เจรจาที่แต่เดิมเคยเป็นบทร้อย
กรองก็กลายเป็นบทเจรจาร้อยแก้วเพียงอย่างเดียวซึง่
ก็เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นเนือ้ เรือ่ งทีเ่ ลือกนำ�
มาแสดงให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นเครื่ อ งดนตรี ที่ ใช้
ประกอบการแสดงจากเครือ่ งพิณพาทย์มาใช้การเปิด
เครื่องเสียงแทน เปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เป็นไปตาม
สมัยนิยม และไม่มีฉากประกอบการแสดงแล้วนั้น
ละครลิ ง ยั ง ตั ด องค์ ป ระกอบสำ � คั ญ ที่ สุ ด อั น ได้ แ ก่
‘ความเป็นละคร’ อันเป็นอัตลักษณ์ สำ�คัญในงาน
แสดงของตนออกไปด้วย
จริงอยู่ที่ในอดีตการแสดงละครลิงเป็นการ
แสดงพืน้ บ้านทีไ่ ม่ได้เน้นเรือ่ งราว แต่ เน้นกระบวนท่า
ของลิงมากกว่า แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเรื่องราว หรือ รส
ทางละคร ซึง่ สัมพันธ์และเป็นเหตุเป็นผล เชือ่ มโยงกับ
กระบวนท่าทีล่ งิ ได้แสดงความสามารถตามทีไ่ ด้ฝกึ ฝน
มา แต่การแสดงละครลิงที่ได้ชมงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชประจำ�ปี 2559 นัน้ ถึงแม้วา่ จะ
มีการบอกกล่าวชือ่ เรือ่ งและแนะนำ�ตัวละครคล้ายกับ
เป็นการสวมบทบาทให้แก่ลิง เช่น ลิงประกิตเป็น
พระเอกที่มาตามหาคนรักในเมืองกรุง ลิงกำ�นันแช่ม
เป็นผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นตัวร้ายของเรื่อง และลิงสาว
กาญจนาเป็นนางเอกซึง่ เป็นนักร้องคาเฟ่ แต่กไ็ ม่มกี าร
ดำ�เนินเรือ่ ง ไม่มกี ารเล่าเรือ่ ง ไม่มกี ารจบปมของละคร
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ผู้ชมไม่ได้อรรถรสอย่างที่ละครควรจะมี
การแนะนำ�ตัวละครมีขึ้นอย่างเป็นพิธีและมี
จุดเน้นในการแสดงคือการแสดงทักษะความสามารถ
ของลิงตามที่ได้ฝึกฝนมา เช่น การแสดงรับมีด การ
แสดงกระโดดลอดห่วงไฟ การแสดงแก้ปมเชือก การ
แสดงวิดพื้น เป็นต้น โดยการแสดงของลิงเหล่านี้ไม่มี
เส้นเรือ่ งทีจ่ ะร้อยโยงแต่ละการกระทำ�ให้เป็นเหตุเป็น
ผลกัน และไม่มคี วามเชือ่ มโยงกับชือ่ เรือ่ งหรือเนือ้ เรือ่ ง
ทีเ่ กริน่ บอกก่อนจะเริม่ การแสดง มีเพียงมุกตลกลูกล่อ
ลูกชนของผูพ้ ากย์เท่านัน้ ทีค่ อยแทรกอยูใ่ นแต่ละการ
แสดงทักษะของลิง
การแสดงละครลิงในงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์จัดแสดงทุกวันตลอดเวลาการจัดงาน วันละ
3 รอบ คือ 10.00 น. 19.00 น. และ 21.00 น. แต่ละ
รอบใช้เวลาการจัดแสดงประมาณ 20 – 25 นาที ยิ่ง
ดึกมากเท่าไหร่ ผู้คนที่มาเที่ยวชมงานก็เยอะมาก
เท่านั้น บรรยากาศที่ศาลาบ้านเรือนไทย ในเขตวัง
นารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งเป็นที่ใช้ในการจัดแสดง จึง
แน่นขนัดไปด้วยผู้คนที่ส่วนหนึ่งหลั่งไหลมาจากเวที
การแสดงลิ เ กและการแสดงร้ อ งเพลงลู ก ทุ่ ง ของ
โรงเรียนมัธยมประจำ�จังหวัดในเวทีใกล้กนั จบลง และ
อีกส่วนหนึ่งคือผู้ชมที่ตั้งใจมาดูละครลิงโดยเฉพาะ
จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์แบบสุ่มจาก
กลุ่มผู้ชมในรอบการแสดงวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์
2559 จำ�นวน 34 คน สามารถสรุปได้วา่ ผูช้ มแบ่งเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มแรก ไม่ได้เป็นคนที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ใน
จังหวัดลพบุรี และไม่เคยชมการแสดงละครลิงมาก่อน
มีความสนใจจากการทราบข่าวประชาสัมพันธ์จงึ ตัง้ ใจ
มาดู ด้วยอยากรูว้ า่ ละครลิงนัน้ เป็นอย่างไร ลิงสามารถ
แสดงได้เหมือนคนหรือไม่ เนื้อเรื่องแบบไหนที่ลิงจะ
แสดง
ในขณะที่ผู้ชมอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
จำ�นวนคนมากกว่ากลุ่มแรก เป็นคนที่มีภูมิลำ�เนาอยู่
ในจังหวัดลพบุรี หรือ ในเขตจังหวัดใกล้เคียง เคยได้
ชมละครลิงมาก่อน ถือโอกาสในการมาเที่ยวชมงาน
และชมการแสดงอืน่ ๆ แวะชมการแสดงละครลิงด้วย
โดยไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้น หรือ มีความสนใจอยาก
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ดูเป็นพิเศษ เพราะลิงก็แสดงทักษะทีซ่ �้ำ แบบเดิมกับที่
ตนเคยได้ชมมาแล้ว ในปีก่อน ๆ ไม่มีเรื่องราวให้น่า
ติดตาม
เมื่อได้หาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า การแสดงใน
รูปแบบเดียวกันนี้ ถูกบันทึกไว้ในบทถอดการแสดง
ละครลิงที่จัดแสดงใน วันที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ
สวนสัตว์พาต้า ปิน่ เกล้า ของเล่มรายงานวิจยั โครงการ
รวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม (ละครลิง) เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่า
ทัง้ บทพากย์และเจรจา รวมถึงการแสดงความสามารถ
ของลิง มีลักษณะเหมือนกันอย่างไม่มีผิดเพี้ยน ชนิด
ภาพต่อภาพ คำ�ต่อคำ�
จากข้อมูลนีจ้ ะเห็นได้วา่ เมือ่ ละครลิงได้ปรับ
เปลีย่ นการนำ�เสนอ ไม่มเี นือ้ หาหรือเค้าโครงเรือ่ ง ไม่มี
บทร้ อ งที่ แ สดงความงามทางภาษา ไม่ มี ร สแห่ ง
วรรณคดี อันเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของความเป็น
‘ละคร’ ละครลิงจึงกลับกลายเป็นแค่การแสดงทักษะ
ของสัตว์เพียงอย่างเดียว หรือที่เรียกกันว่าละครสัตว์
(Circus) ผลทีไ่ ด้คอื ความจำ�เจ ในรูปแบบทีค่ าดเดาได้
Wilbur Scharm (วิลเบอร์ ชแรมม์) ได้กล่าวว่า
“มนุ ษ ย์ มี แ นวโน้ ม ในการเปิ ด รั บ สารที่ ใช้ ค วาม
พยายามน้อย ใกล้ตวั เลือกรับได้งา่ ย และมีประโยชน์
ต่อตนเอง” นั่นหมายความว่า ถ้าของ 2 สิ่ง มีความ
สนใจต่อบุคคลหนึง่ ในระดับเท่ากัน บุคคลนัน้ จะเลือก
ของที่หยิบง่ายกว่า
แน่นอนว่า ละครลิง ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้
เพราะการจะชมละครลิงต้องใช้ความพยายามอย่าง
มากในการเดินทางไปชม ในสถานทีซ่ งึ่ แตกต่างกันไป
ตามโอกาส นั่นหมายความว่า นอกเหนือจากการที่ผู้
ชมจะได้รับชมละครลิงโดยบังเอิญตามสถานที่ต่าง ๆ
เช่น ไปเทีย่ วสวนสัตว์เลยได้แถมดูละครลิง หรือไปสัก
การะศาลพระกาฬเลยได้ชมละครลิงแก้บนนั้น การ
จะดู ล ะครลิ ง ต้ อ งใช้ ค วามพยายามในการหาข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ และ ใช้ความพยายามในการเดินทาง
เพื่อไปในสถานที่นั้นเป็นอย่างมาก
เมือ่ ไม่ใช่เรือ่ งใกล้ตวั ทีห่ ยิบจับได้งา่ ย การจะ
รับชมในครั้งต่อ ๆ ไป ก็ต้องเกิดจากความสนใจอย่าง
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เฉพาะเจาะจง ยิง่ ไม่มอี ตั ลักษณ์ทที่ �ำ ให้เกิดความจดจำ�
หรือ กระตุ้นให้เกิดความต้องการอยากมาดูซ้ำ�ด้วย
แล้ว สิ่งที่ต้องขบคิดคือ คำ�ว่า “การแสดงละครลิง
คณะสุดท้ายประเทศไทย” ซึง่ เป็นคำ�เชิญชวนให้ผชู้ ม
อยากจะลองชมละครลิงสักครั้งในชีวิตก่อนที่จะไม่มี
เหลืออยู่ จะมีอทิ ธิพลต่อความสนใจของผูค้ นมากพอที่
จะทำ�ให้เกิดความต้องการอยากดูซ้ำ�ได้หรือไม่
เพราะอะไร อัตลักษณ์ซงึ่ เป็นสิง่ ดึงดูดใจจึงหายไป?
ถ้าหากจะพิจารณาถึงการเปลีย่ นแปลง จาก
ละครลิงยุคดัง้ เดิม มาจนถึงละครลิงยุคใหม่ทมี่ กี ารนำ�
เสนอในลักษณะนี้ พบว่าอาจเกิดจากการพยายาม
ปรับตัวให้อยู่รอดในยุคที่ผู้ชมลดน้อยลงจากการไป
เลื อ กรั บ สื่ อ ในช่ อ งทางอื่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น โทรทั ศ น์
ภาพยนตร์ หรือ สื่อออนไลน์ใกล้ตัวที่เข้าถึงได้ง่าย
ก็ตาม
การเลิกใช้วงปีพ่ าทย์แสดงสด การละทิง้ ฉาก
ทีใ่ ช้ประกอบการแสดงก็เป็นไปเพือ่ ลดทอนค่าใช้จา่ ย
เพือ่ ให้สอดคล้องกับรายรับทีเ่ ปลีย่ นไป ในส่วนการตัด
เนื้อเรื่อง อันมีแก่นเรื่องที่เป็นเป้าหมายหลักของการ
เล่าเรื่องออก ซึ่งเป็นผลมาจากผู้จัดแสดงอยากจะนำ�
เสนอทั ก ษะของลิ ง ที่ ฝึ ก ฝนมาใหม่ ผ นวกกั บ ความ
สามารถเดิมของลิงซึง่ ต้องใช้เวลามากขึน้ แต่มเี วลาใน
การจัดแสดงเท่าเดิม ความสำ�คัญของเรื่องราวที่ใช้
เชื่อมโยงการกระทำ�ของนักแสดงลิงจึงค่อย ๆ ลดลง
ไปตามลำ�ดับ นอกจากนี้ยังใช้ชื่อเรื่องที่ฟังดูสมัยใหม่
ประกอบกับการใช้เครื่องแต่งกายตามสมัยนิยม เน้น
การนำ�เสนอความสามารถแสนรูท้ ดี่ ตู ลกขบขันและน่า
รักของลิงให้มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความพยายาม
ในการเรียกผู้ชมให้กลับมานิยมละครลิงอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยหวังว่าเรื่องราวตลกขบขัน ไม่มีเนื้อหาที่ต้องใช้
ความคิด ไม่มบี ทร้อยกรองทีต่ อ้ งใช้ความแตกฉานทาง
ภาษาในการทำ�ความเข้าใจ เป็นเรื่องราวที่ย่อยง่าย
เหมาะกับผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย
แต่ ใ นกระบวนการวิ วั ฒ น์ ตั ว ตนด้ ว ยการ
ปลดเปลื้องความยุ่งยากในการสร้างสรรค์ ลดทอน
ละทิ้งองค์ประกอบที่ดูเข้าใจยากเพื่อให้เข้าถึงง่ายนี้

โดยไม่รู้ตัว อัตลักษณ์ของละครลิง อันเป็นเสน่ห์น่า
สนใจได้ถูกปลดเปลื้องออกไปพร้อมกันด้วย
ผลกระทบจากอัตลักษณ์ที่สาบสูญ
Kathryn Woodward (1997) ได้กล่าวเอา
ไว้ว่า ‘อัตลักษณ์’ เป็นเรื่องของความเข้าใจและการ
รับรู้ ว่าเราเป็นใคร เขาเป็นใคร เป็นการสร้างขึ้นและ
ดำ�รงอยูว่ า่ เรารับรูเ้ กีย่ วกับตนเองอย่างไร และผูอ้ นื่ รับ
รู้เกี่ยวกับตัวเราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคม
สร้างและสืบต่ออัตลักษณ์ และโดยส่วนใหญ่แล้ว อัต
ลักษณ์มกั จะถูกกำ�หนดด้วยความแตกต่าง โดยจะเห็น
จากการการแบ่งแยกออกจากกัน และกำ�หนดขึน้ จาก
คู่ตรงข้าม เช่น ผู้ชาย – ผู้หญิง , ดำ� – ขาว , ปกติ ผิดปกติ เป็นต้น
และในกรณีของละครลิงนี้ อัตลักษณ์ที่เป็น
ปัจจัยทำ�ให้ละครลิงในประเทศไทยมีความแตกต่าง
อย่างเป็นปัจเจก คือ1.การนิยมนำ�วรรณคดีมาแสดง
โดยได้รับอิทธิพลมาจากลิเกและละครชาตรี และ
2.การนำ�เสนอทักษะความสามารถของลิงที่ได้ผ่าน
การฝึกฝนมาทางศาสตร์แห่งละคร
เมื่อ อัตลักษณ์ ของละครลิงในประเทศไทย
ทีม่ มี าแต่ดงั้ เดิมถูกเพิกเฉย ปัจจัยในแต่ละส่วน ซึง่ เคย
ประกอบกันเป็นอัตลักษณ์ค่อย ๆ ถูกถอดวางออกที
ละชิน้ เริม่ ตัง้ แต่ การปรับเปลีย่ นเนือ้ หาจากวรรณคดี
มาเป็นเรื่องราวสมัยปัจจุบัน จนกระทั่งละทิ้ง ความ
เป็นละคร ผลลัพธ์ก็คือ สถานภาพการแสดงละครลิง
ในประเทศไทยทุกวันนี้จึงไม่แตกต่างอะไรจากละคร
สัตว์ หรือ กลายเป็นละครลิง ในความหมายเดียวกัน
กับ ละครลิงในประเทศอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการ
แสดงความสามารถของสัตว์เพียงอย่างเดียว
เมื่อกลายเป็นละครสัตว์ หรือ ถูกมองว่ามี
ภาพลักษณ์เดียวกันกับ ละครลิง ประเทศอื่น ๆ เสีย
หายอย่างไร ? ละครลิงในต่างประเทศ เป็นการแสดง
ทีเ่ น้นให้ลงิ แสดงทักษะการเลียนแบบมนุษย์ เน้นการ
แสดงผาดโผนทีม่ กั ทำ�ให้ลงิ ได้รบั บาดเจ็บ เบือ้ งหลังค
วามสนุกสนานของผู้ชมคือร่องรอยน้ำ�ตาของสัตว์
ภาพที่ลิงถูกทารุณและฝึกอย่างโหดร้ายถูกนำ�เสนอ
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ข่าวให้เห็นผ่านตาอยู่เสมอ จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะ
เวลาไม่กี่ปีมานี้สิทธิของสัตว์ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก
และในหลาย ๆ ประเทศ ประชาชนผู้รักสัตว์ และ นัก
รณรงค์เพื่อสิทธิสัตว์ก็ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกการ
แสดงละครลิง อย่างในประเทศอินโดนีเซีย ประชาชน
มีการเคลื่อนไหวอย่างจริงจัง จนรัฐบาลต้องออก
มาตรการกวาดล้างละครลิงซึง่ สอดคล้องกับเครือข่าย
พิทกั ษ์สตั ว์ทรี่ ะบุวา่ ละครลิงเป็นการทรมานลิงเพราะ
ลิงเป็นสัตว์สมควรจะได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ เช่น
เดียวกับประเทศจีนที่ถึงแม้ยังไม่มีการออกกฎหมาย
ห้ า ม แต่ ก็ มี ก ารรณรงค์ ล่ า รายชื่ อ ผู้ ส นั บ สนุ น การ
ยกเลิกละครลิงอย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ การปราศจากอัตลักษณ์ซงึ่ เป็นตัวแบ่ง
แยกละครลิงของไทยกับละครสัตว์ ก็คล้ายกับว่า
เป็นการนำ�ตนเองเข้าไปอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับ
ละครสั ต ว์ ซึ่ ง มี ภ าพลั ก ษณ์ อั น โหดร้ า ยทารุ ณ ด้ ว ย
ผลลัพธ์ทไี่ ด้คอื การลดทอนคุณค่าตนเอง และเป็นการ
ผลักผูช้ มส่วนหนึง่ ออกไปให้เกิดความรูส้ กึ คลางแคลง
ในการแสดงละครลิ ง ถึ ง แม้ ว่ า คณะละครลิ ง จะ
พยายามทำ�ความเข้าใจกับผู้ชมว่า การฝึกละครลิงใน
ประเทศไทย ฝึกด้วยความรักความเมตตาที่มีต่อสัตว์
ก็ตาม
สรุป

ละครลิงไม่ใช่สื่อสร้างความบันเทิงที่ได้รับ
ความนิยมอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตแล้ว ถึงแม้คณะ
ละครลิงศิษย์พระกาฬซึง่ เป็นละครลิงคณะสุดท้ายใน
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ประเทศไทยจะมีงานแสดงอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วย
สถานทีจ่ ดั แสดงอยูเ่ ป็นประจำ�คือสวนสัตว์ตา่ ง ๆ หรือ
ศาลพระกาฬเมื่อมีผู้ว่าจ้างไปแสดงแก้บน และงาน
เทศกาลประจำ�จังหวัดต่าง ๆ ก็สะท้อนให้เห็นว่า
สถานภาพและบทบาทนัน้ เปลีย่ นไปจากเดิมอย่างมาก
และยิ่งนับวันพื้นที่ในการนำ�เสนอละครลิงก็คงจะลด
น้อยลงไปเรื่อย ๆ เพราะถูกสื่ออื่น ๆ เข้ามาแย่งชิง
ความสนใจไปจนหมดสิ้น
แต่ถงึ อย่างนัน้ สิง่ แรกทีค่ วรจะดำ�เนินการใน
การต่อชีวติ และลมหายใจให้ละครลิง คงไม่ใช่การเริม่
ต้นที่การเชิญชวนให้ผู้คนมาชมละครลิงเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ เพราะในฐานะผู้สร้างสรรค์งานคงไม่มีใคร
อยากให้ผู้ชมเลือกมาดูผลงานของเราเพียงเพราะ
สงสารหรือเห็นใจ แต่สิ่งที่ควรจะทำ�คือการกอบกู้อัต
ลั ก ษณ์ ที่ สู ญ หายไปของละครลิ ง ขึ้ น มาใหม่ วาง
บทบาทของตั ว เองให้ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะของงาน
สร้างสรรค์ที่ใช้ศิลปะผสมผสาน ทั้งศิลปะทางการ
ละคร และศิลปะการการฝึกฝนสัตว์ เพื่อเป็นเสน่ห์
ดึงดูด จนทำ�ให้ผู้ชมสนใจอยากจะมาดูละครลิงด้วย
เสน่ห์ของมันเอง โดยไม่มีคำ�ที่ใช้เรียกร้องความสนใจ
อื่นใดมาเป็นเครื่องฉาบหน้า
ถ้าหากสวมอัตลักษณ์ทถี่ อดวางทิง้ ไว้กลับมา
แล้ว แต่ผู้ชมก็ยังละเลยไม่สนใจ จนกระทั่งวันหนึ่ง
ละครลิง ต้องกลายเป็นเพียงเรื่องราวที่ใช้บอกเล่าให้
ความรู้ มีชีวิตอยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์ ถึงอย่างนั้น ก็ยังดี
กว่าการปลดเปลือ้ งตัวตนเพือ่ ให้ด�ำ รงอยูต่ อ่ ไปได้ โดย
ไร้จิตวิญญาณที่แท้จริง
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