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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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