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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งสํารวจและรวบรวมองค์ความรู้ละครลิงทั้งหมดในประเทศไทย ตลอดจนรวบรวม
บันทึกองค์ความรู้ วิเคราะห์การสืบทอดและบทบาทของการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ซึ่งเป็น
คณะละครลิงเพียงคณะเดียวที่ยังคงจัดแสดงอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้คณะศิษย์พระกาฬ เกิดความภาคภูมิใจ
และเกิดจิตสํานึกในการปกป้องคุ้มครององค์ความรู้ “ละครลิง” ของตน ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ ผ่านการค้นคว้าเอกสาร บันทึกการแสดง การลงพื้นที่สัมภาษณ์ชุมชนการแสดงที่
จังหวัดนครสวรรค์ ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร
งานวิจัยนี้ยังได้ดําเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งเป็น ๑) การให้ความ
ยินยอมจากคณะศิษย์พระกาฬในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการลงพื้นที่
ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลการแสดงจริง ๒) การบันทึกภาพเคลื่อนไหวการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๓) การจัดทําแบบสอบถามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ ๔) การจัดโครงการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ๕) การจัดโครงการสัมมนาวิชาการ
“ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยความร่วมมือของ
ภาควิชาวรรณคดี คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ ๖) การจัดโครงการคืนความรู้สู่ชุมชนการแสดง ที่สวนสัตว์
พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ละครลิงในประเทศไทยประกอบด้วยองค์ความรู้ของละครลิง
คณะวัฒนาวานร คณะลิงไทยมั่นคง คณะดํารงศิลปวานร และคณะศิษย์พระกาฬ ปัจจุบันเหลือ
ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬเพียงคณะเดียวที่ยังคงจัดแสดงอยู่ และมีการสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่
สมาชิกในสายตระกูล โดยผู้ที่มีองค์ความรู้ละครลิงมากที่สุด คือนายปัญญา กันรอบรู้ และผู้สืบทอด
องค์ความรู้ละครลิง ได้แก่ นายวัชระ กันรอบรู้ นางวัชรี กันรอบรู้ และนายประกิจ กันรอบรู้
สภาพปัจจุบันของการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬได้รับความนิยมน้อยลงเมื่อเทียบกับ
อดีต แต่ยังคงมีบทบาทในด้านการให้ความบันเทิงและด้านพิธีกรรมการแก้บนที่ศาลพระกาฬ จังหวัด
ลพบุรี ผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามการเสนอขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ พบว่า ๑) องค์ความรู้ละครลิงมีความเสี่ยงที่จะสูญหายสูง ๒) การชมละครลิง เป็น
การช่วยอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป ๓) คณะศิษย์พระกาฬมีบทบาทสําคัญต่อการ
สืบทอดการแสดงละครลิงในปัจจุบัน ๔) ละครลิงควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบว่าปัจจัยที่ส่งผลคุกคามองค์ความรู้
ละครลิงในปัจจุบันมี ๓ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ถ่ายทอด ด้านผู้สืบทอด และด้านสภาพการแสดง
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Abstract
This research aims to collect all available knowledge about Monkey show in
Thailand as well as analyze its role and sustainability of this art as part of Thailand’s
Intangible Cultural Heritage. The work focuses on the troupe “Sisphrakarn” as the only
existing Monkey show troupe in order to collect all available knowledge and help create
a sense of pride and ownership among the people of Thailand and boost moral supports
to the troupe who plays an important role in supporting and sustaining the knowledge of
the monkey show act. This work also covers an analysis and a reference tracing the
background and literary reviews of the history of monkey act show in the area where this
show has been active such as in Nakornsawan, Rachaburi, and Bangkok.
This research is conducted through communities’ participation: 1) giving
a permission from the owner of the show in for providing information and public interview
2) giving a permission and copyrights of the filming of the show 3) collecting social opinions
through the use of public questionnaire to entitle the show’s as Thailand’s Intangible
Cultural Heritage. Moreover, during this project we have the opportunity to organize a
public hearing on the subject of “Monkey Show as Thailand’s Intangible Cultural Heritage”
and a Seminar on “Monkey Show: Folk performance and its submission as Thailand’s
Intangible Cultural Heritage.” Lastly, the project also gives the troupe “Sisphrakarn”
an opportunity to review and reestablish their knowledge about the performance and give
full support to the researcher.
The research has found that among the different troupes of Monkey Show in
Thailand: Wattana Vanorn Troupe, Thaimankong Troupe, Damrong Silpa Vanorn Troupe
and Sisphrakarn Troupe. Only has Sisphrakarn been running their show Troup still and
passing of knowledge among family members such as, Mr.Panya Kanrobru, and his hier and
successor Mr.Vatchara Kanrobru, Ms.Vatcharee Kanrobru and Mr.Prakit Kanrobru.
The current situation of the Monkey show is in crisis. Sisphrakarn Troupe’s
popularity has been significantly lessened compared to that of the past. From the close
analysis it is found that 1) there is a high risk of extinction of the monkey show 2) having
audience for monkey show will help preserve this art 3) Sisphrakarn Troupe plays
an important role in passing knowledge of monkey show to the next generation 4) Monkey
show must be, with no reservation, considered as Thailand’s Intangible Cultural Heritage.
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กิตติกรรมประกาศ
ข้าพระพุทธเจ้า นายรัตนพล ชื่นค้า หัวหน้าโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ (ละครลิง) สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมี
พระมหากรุณาพระราชทานภาพพระราชกรณียกิจ ขณะทอดพระเนตรการแสดงละครลิง ณ บริเวณศาล
พระชัยมงคล วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกโครงการ
สัมมนาวิชาการเรื่อง “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานวิจัยฉบับนี้ ทําให้รายงานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าสูงยิ่ง
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทาง
คติชนวิทยาแก่ผู้วิจัย ตลอดจนจุดประกายและให้คําแนะนําอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้เสมอมา
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เรณู อรรฐาเมศร์
ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่กรุณาตรวจแก้ไขเนื้อหาและให้คําแนะนํา
อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน คุณเอนก นาวิกมูล คุณสุดารา
สุจฉายา คุณคณิต เสริมศิริมงคล คุณคมสันต์ สุทนต์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาวิชาการ
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เรื่องละครลิงให้แก่ผู้วิจัย
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคุณปัญญา กันรอบรู้ คุณวัชระ กันรอบรู้ คุณวารี กันรอบรู้ และคุณประกิจ
กันรอบรู้ ตลอดจนสมาชิกคณะศิษย์พระกาฬทุกท่านที่มิได้เอ่ยนาม ที่ได้เมตตาให้ข้อมูลองค์ความรู้ละครลิง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนจุดประกายให้ผู้วิจัยเห็นแง่งามของมหรสพพื้นบ้านนี้
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ที่สละเวลาช่วยทําหน้าที่บรรณาธิการหนังสือ
ประกอบโครงการสัมมนาวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น ที่สนับสนุนทุนสําหรับจัด
โครงการสัมมนาวิชาการ รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการเขียน
รายงานวิจัย ตลอดจนคณาจารย์ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านที่
ได้ให้คําแนะนําอันเป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้วิจัยมาโดยตลอด
ขอขอบคุณนายชวพันธุ์ เพชรไกร นางสาวปาริฉัตร พิมล นายนิมิต โอสถเจริญ และนายภุมรินทร์
เตาวโรดม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยวิจัยที่ทําหน้าที่ได้อย่างอดทนและขยันขันแข็ง ขอขอบคุณ
คุณโชติรส เกตุแก้ว คุณดวงหทัย ลือดัง คุณพัชนียา บุนนาค นายปวเรศ พึ่งรอด นายณัฏฐพล เขียวเสน
นายกรกฎา บุญวิชัย และนายพิชญาวุฒิ กุมภิโร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือจนงานวิจัยนี้สําเร็จราบรื่น
ขอขอบพระคุณโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้วิจัย ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
บิดามารดาที่เป็นกําลังใจสําคัญให้ผู้วิจัยทํางานชิ้นนี้จนลุล่วงไปได้ด้วยดี คุณความดีใดๆ อันเกิดจากรายงาน
วิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องสักการะบูชาครูแห่งศิลปะการแสดงละครลิงทุกท่าน ทั้งที่มีชีวิตอยู่และ
ที่ล่วงลับไปแล้ว
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๓.๑ การให้ความยินยอมจากคณะศิษย์พระกาฬในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลการแสดงจริง
๓.๒ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ..................
๓.๓ การจัดทําแบบสอบถามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง”
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ..................................................
๓.๔ การจัดโครงการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
๓.๕ การจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับ
การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยความร่วมมือของ
ภาควิชาวรรณคดี คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์..........
๓.๖ การจัดโครงการคืนความรู้สู่ชุมชนการแสดง ทีส่ วนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า
กรุงเทพมหานคร............................................................................................
บทที่ ๔ สภาพปัจจุบัน ปัจจัยคุกคาม และแนวทางการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (ละครลิง).......................................................................................
๔.๑ สภาพปัจจุบันของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง).........................
๔.๒ ปัจจัยคุกคามมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง).................................
๔.๓ แนวทางการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)................
บทที่ ๕ สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ............................................
๕.๑ สรุปผลการวิจัย..............................................................................................
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย.......................................................................................
๕.๓ ข้อเสนอแนะ..................................................................................................
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รายการอ้างอิง.............................................................................................................................
ภาคผนวก....................................................................................................................................
ภาคผนวก ก ภาพพระราชทาน.................................................................................
ภาคผนวก ข ภาพพระบรมวงศานุวงศ์กับการแสดงละครลิง.....................................
ภาคผนวก ค ภาพถ่ายเก่าของคณะศิษย์พระกาฬ......................................................
ภาคผนวก ง ใบแสดงความยินยอม............................................................................
ภาคผนวก จ แบบบันทึกข้อมูลรายงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม.....................
ภาคผนวก ฉ ข้อมูลผูใ้ ห้ข้อมูล....................................................................................
ภาคผนวก ช ข้อมูลผู้เก็บข้อมูล.................................................................................
ภาคผนวก ซ รวมบทความที่เกี่ยวข้องกับการแสดงละครลิง......................................
ภาคผนวก ฌ แบบสอบถามการเสนอขึ้นทะเบียน "ละครลิง"
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ......................................... ๓๖๖
ประวัติคณะนักวิจัย..................................................................................................................... ๖๑๔
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วิวัฒนาการของลิง.............................................................................................
แผนที่การกระจายพันธุ์ของลิงทั่วโลก................................................................
ลิงในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามประชุมพล....................................
การแสดงฝึกลิง ในภาพเป็นการประลองอาวุธระหว่างคนกับลิง............................
การประลองอาวุธระหว่างคนกับลิง ในการแสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ....
พระเอกวิเชียรกําลังกรีดกรายร่ายรําด้วยทีท่าหนุ่มพม่ารําขวาน.......................
คณะราชทูตไทยที่ไปอังกฤษเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐....................................................
การแสดงละครลิงคณะดํารงศิลปวานร ในงานไหว้พระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ........................................................................................
บรรยากาศการแสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬในอดีต...................................
การแสดงของหมูแสนรู้ในคณะละครสัตว์ของฟิลิป แอสต์ลีย์ (Philip Astley)
ความยิ่งใหญ่ตระการตาของละครสัตว์
คณะ Ringling Brothers and Barnum & Bailey..........................................
แผนทีแ่ สดงการกระจายตัวของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)........
ลิงประกิต กํานันแช่ม และกาญจนา คณะศิษย์พระกาฬ...................................
ลักษณะการแสดงละครลิงโดยทั่วไปประกอบด้วยคนฝึกอย่างน้อย ๒ คน
และลิงนักแสดงอย่างน้อย ๓ ตัว......................................................................
ภาพถ่ายเก่าการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ...........................................
การแสดงละครลิงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร.........................
ภาพถ่ายเก่าการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ...........................................
ภาพถ่ายเก่าการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ...........................................
เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.............................
ละครลิง ความสามารถพิเศษของลิงที่ทําให้คนสนุกสนานได้.............................
ลุงอํานวย บุญเสนอ ผู้สืบทอดคณะละครลิงดํารงศิลปวานร.............................
ลุงอํานวย บุญเสนอ ทายาทรุน่ สุดท้ายคณะละครลิงดํารงศิลปวานร................
นายปัญญา กันรอบรู้ แห่งคณะละครลิง ศิษย์พระกาฬ.....................................
(จากซ้ายไปขวา) นางทิพวรรณ วรสาร (ลูกสะใภ้) นางสด เดขุนทด (ภรรยา)
นายปัญญา กันรอบรู้ นางน้อย ธนาวร (ภรรยา) และนายวัชระ กันรอบรู้
บุตรชายคนโต ผู้สืบทอดละครลิง คณะศิษย์พระกาฬในปัจจุบัน.......................
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ก่อนจะขึ้นแสดง ลุงอํานวยก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาให้ดาราเสียก่อน.................... ๔๙
หิ้งรูปเคารพที่นายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬบูชาหลังเวทีแสดง ๕๐
ปู่พระกาฬ (ภาพซ้าย) ที่นายปัญญา กันรอบรู้ และสมาชิกคณะศิษย์พระกาฬ
เคารพบูชา......................................................................................................... ๕๐
เทวรูปเจ้าพ่อพระกาฬ ที่ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี........................................ ๕๑
ปู่พระกาฬ (เจ้าพ่อพระกาฬ) ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์...................... ๕๑
การไหว้ครูปู่พระกาฬของนายวัชระ กันรอบรู้ ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า
กรุงเทพมหานคร............................................................................................... ๕๒
การไหว้ครูปู่พระกาฬก่อนการแสดงของนายวัชระ กันรอบรู้ (โดยหันหลัง
ให้กับผู้ชม)........................................................................................................ ๕๒
ลีลาการขี่ม้าของลิงคณะดํารงศิลปวานร........................................................... ๕๔
กาญจนา กํานันแช่ม และประกิต ตําแหน่งหรือชื่อของลิงคณะศิษย์พระกาฬ... ๕๔
ลีลาการฟันดาบสองมือระหว่างนายปัญญา กันรอบรู้ กับลิงประกิต................. ๕๕
ลีลาการฟันดาบสองมือระหว่างนายวัชระ กันรอบรู้ กับลิงประกิต.................... ๕๕
ลีลาการกลับหัวไม้เท้าของลิงกํานันแช่ม จากการฝึกฝนของนายวัชระ กันรอบรู้ ๕๖
ลิงกาญจนาโชว์ร้องเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้............................................................. ๕๖
ผู้ฝึกออกคําสั่งให้ลิงกราบขอบคุณผู้ชมด้วยท่าทางน่ารักน่าเอ็นดู...................... ๕๗
รางวัลเล็กๆ น้อยๆ สําหรับเป็นค่าขนมและอาหารลิง....................................... ๕๗
ลีลาการฝึกทักษะกระโดดลอดห่วงมีดและห่วงไฟแก่ลิงของคณะศิษย์พระกาฬ ๕๘
ลีลาการวิดพื้นของลิงคณะศิษย์พระกาฬ........................................................... ๕๘
ลีลาการหมุนและถีบลูกมะพร้าวของลิงตามคําสั่งผู้ฝึก...................................... ๕๙
การฝึกฝนลิงให้สามารถโยนลูกมะพร้าวลงตะกร้าในรูปแบบของ “ลิงงาน”...... ๕๙
ลีลาการควงกระบองไฟของลิงกาญจนาและลิงประกิตตามคําสั่งของผู้ฝึก........ ๖๐
ลีลาการดีดกีตาร์และตีกลองของลิงกํานันแช่มตามคําสั่งของผู้ฝึก..................... ๖๑
ความสามารถในการแก้ปมเชือกของลิงกาญจนา.............................................. ๖๒
ลิงกาญจนารับฟังคําสั่งผู้ฝึกด้วยการแบกตะกร้าคานหามขนาดเล็ก
รับบริจาคเงินค่าอาหาร..................................................................................... ๖๓
เด็กน้อยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับลิงกาญจนา ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า
กรุงเทพมหานคร............................................................................................... ๖๓
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เวทีการแสดงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
ของคณะศิษย์พระกาฬ ๑..................................................................................
เวทีการแสดงทีป่ างช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ของคณะศิษย์พระกาฬ ๒...................................................................................
เวทีการแสดงที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ของคณะศิษย์พระกาฬ ๓......
ป้ายประชาสัมพันธ์ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ ระบุวันเวลาที่แสดง.................
ภาพถ่ายเก่าการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ...........................................
ภาพถ่ายเก่าการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ...........................................
เก้าอี้ อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ..........................
มีดหรือดาบ อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ...............
ห่วงมีด อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.......................
ห่วงไฟ อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.......................
เชือก อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ..........................
ไมโครโฟนของเล่น อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.....
กระบอง อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.....................
กระบองไฟ อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.................
ไม้เท้า อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.........................
ไม้เคาะให้สญ
ั ญาณลิง อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
กีตาร์ของเล่น อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.............
กลองของเล่น อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.............
ตะกร้า อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.......................
ตะกร้าคานหาม อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.........
ลูกมะพร้าว อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ................
น้ํามัน อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.........................
รวมอุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ.............................
เครื่องแต่งกายของลิงคณะศิษย์พระกาฬ...........................................................
เครื่องแต่งกายของลิงคณะศิษย์พระกาฬ...........................................................
ลิงเพศเมียคณะศิษย์พระกาฬในชุดกระโปรง สวมหมวกและสร้อยคอ..............
ลิงเพศเมียคณะศิษย์พระกาฬในชุดกระโปรงแฟชั่นสมัยนิยม............................

๖๖
๖๘
๗๐
๗๑
๘๓
๘๓
๘๔
๘๔
๘๕
๘๕
๘๖
๘๖
๘๗
๘๗
๘๘
๘๘
๘๙
๘๙
๙๐
๙๐
๙๑
๙๑
๙๒
๙๓
๙๓
๙๔
๙๔

ญ

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
๘๙

๙๐

๙๑

๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘-๙๙
๑๐๐-๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔-๑๐๕
๑๐๖-๑๐๘
๑๐๙-๑๑๐
๑๑๑-๑๑๒
๑๑๓-๑๑๔
๑๑๕-๑๑๖
๑๑๗-๑๑๘

หน้า
เครื่องแต่งกายของลิงประกิตแห่งคณะศิษย์พระกาฬ
เมื่อครั้งแสดงหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาจุกสาคร วังไกลกังวล เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗..........................
เครื่องแต่งกายของลิงกํานันแช่มแห่งคณะศิษย์พระกาฬ
เมื่อครั้งแสดงหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาจุกสาคร วังไกลกังวล เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗..........................
เครื่องแต่งกายของลิงกาญจนาแห่งคณะศิษย์พระกาฬ
เมื่อครั้งแสดงหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาจุกสาคร วังไกลกังวล เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗..........................
กระบวนท่าฟันดาบสองมือระหว่างผู้ฝึกกับลิง............................................
กระบวนท่าลิงกราบทําความเคารพผู้ชม...........................................................
กระบวนท่าลิงร้องเพลง.....................................................................................
กระบวนท่าลิงกระโดดลอดห่วงมีด....................................................................
กระบวนท่าลิงกระโดดลอดห่วงไฟ.....................................................................
กระบวนท่าลิงวิดพื้น.........................................................................................
กระบวนท่าลิงหมุนลูกมะพร้าวและถีบลูกมะพร้าวจนลูกมะพร้าวหลุดจากขั้ว
กระบวนท่าลิงกระโดดห้อยตัวหมุนลูกมะพร้าวและโยนลูกมะพร้าวลงตะกร้า
กระบวนท่าลิงควงกระบอง................................................................................
กระบวนท่าลิงควงกระบองไฟ...........................................................................
กระบวนท่าลิงเล่นเครื่องดนตรีกีตาร์และกลอง.................................................
กระบวนท่าลิงแก้ปมเชือก.................................................................................
ผู้วิจัยและผู้ช่วยเก็บข้อมูลวิจัยกําลังสัมภาษณ์เชิงลึกนายปัญญา กันรอบรู้
เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ ที่เวทีการแสดงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์.....
นายปัญญา กันรอบรู้ กําลังเล่าถึงวิธีฝึกหัดลิงให้ผู้วิจัยและคณะฟัง...................
นายปัญญา กันรอบรู้ และนางน้อย ธนาวร ถ่ายภาพร่วมกับผู้วิจัยและคณะ....
ผู้วิจัยนํากระเช้าอาหารสุขภาพไปเยี่ยมนายปัญญา กันรอบรู้ หลังทราบว่าเพิ่ง
เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี......................................
นายปัญญา กันรอบรู้ กําลังกรอกรายละเอียดในเอกสารใบแสดงความยินยอม
ให้นําละครลิงเสนอขอขึ้นทะเบียนรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม.......

๙๕

๙๖

๙๗
๙๘
๙๙
๙๙
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๔
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

ฎ

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
๑๑๙-๑๒๐ นายปัญญา กันรอบรู้ พร้อมภรรยาทั้ง ๒ ลูกชายและลูกสะใภ้ ถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึกกับผู้วิจัยและคณะ ที่บ้านพัก อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี...........
๑๒๑-๑๒๒ บรรยากาศการสัมภาษณ์นางอารีย์ กันรอบรู้ (น้องสาวนายปัญญา กันรอบรู้)
ที่โรงเรียนดุสิตวิทยา อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี.........................................
๑๒๓
ผู้วิจัยและคณะถ่ายภาพร่วมกับนางอารีย์ กันรอบรู้..........................................
ผู้วิจัยถ่ายภาพร่วมกับนางอารีย์ กันรอบรู้ นายวัชระ กันรอบรู้
๑๒๔
และนางทิพวรรณ วรสาร...................................................................................
นายวัชระ กันรอบรู้ หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๑ กําลังให้ข้อมูลสัมภาษณ์แก่
๑๒๕
ผู้วิจัย ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร...........................................
๑๒๖
นายวัชระ กันรอบรู้ และนางทิพวรรณ วรสาร ภรรยา ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ
ผู้วิจัย ที่บ้านใหม่ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) จังหวัดราชบุรี.......................................
๑๒๗-๑๒๘ ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ที่วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร.......................................
๑๒๙
บรรยากาศการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ที่วัดหนังราชวรวิหาร
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร..........................................................................
๑๓๐-๑๓๑ บรรยากาศด้านบนและด้านล่างเวทีการแสดงละครลิง ที่วัดหนังราชวรวิหาร
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร..........................................................................
๑๓๒-๑๓๓ บรรยากาศการสัมภาษณ์นางสาววารี กันรอบรู้ หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๒
ที่ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.....................................................
๑๓๔-๑๓๕ นายวัชระ กันรอบรู้ หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๑ นางสาววารี กันรอบรู้
หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๒ และนางทิพวรรณ วรสาร ถ่ายภาพร่วมกับผู้วิจัย
ที่ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี.....................................................
๑๓๖-๑๓๗ บรรยากาศการสัมภาษณ์นายพิชิด ระลึกชาติ
ผู้จัดการปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี...........................................
๑๓๘
นายพิชิด ระลึกชาติ ผู้จัดการปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ถ่ายภาพร่วมกับผู้วิจัย........................................................................................
๑๓๙
นายคณิต เสริมศิริมงคล ผู้อํานวยการสวนสัตว์พาต้า จํากัด...............................
๑๔๐
แบบสอบถามการเสนอขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ (ภาษาไทย) .........................................................................................

หน้า
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๒

ฏ

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
๑๔๑
๑๔๒-๑๔๓

๑๔๔-๑๔๕
๑๔๖-๑๔๗
๑๔๘-๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐-๑๖๑

๑๖๒-๑๖๓
๑๖๔-๑๖๕
๑๖๖-๑๖๗
๑๖๘-๑๖๙
๑๗๐-๑๗๑
๑๗๒-๑๗๓

หน้า
แบบสอบถามการเสนอขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................
ผู้วิจัยจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนการแสดง (ผู้แสดงและผู้ชมละครลิง)
ในโครงการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ ที่เวทีการแสดงชั้น ๖ สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
บรรยากาศเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนการแสดงละครลิง................................
ผู้ชมการแสดงหลากเพศหลายวัยกําลังตอบแบบสอบถามการขึ้นทะเบียนละครลิง
ผู้ชมการแสดงหลากเพศหลายวัยกําลังตอบแบบสอบถามการขึ้นทะเบียนละครลิง
แผ่นพับลิงในมิติวิทยาศาสตร์ (ด้านที่ ๑) ..........................................................
แผ่นพับลิงในมิติวิทยาศาสตร์ (ด้านที่ ๒) ..........................................................
แผ่นพับลิงในวรรณคดี (ด้านที่ ๑)........................................................................
แผ่นพับลิงในวรรณคดี (ด้านที่ ๒) ......................................................................
แผ่นพับลิงในนาฏกรรมไทย (ด้านที่ ๑) .............................................................
แผ่นพับลิงในนาฏกรรมไทย (ด้านที่ ๒) .............................................................
แผ่นพับการแสดงละครสัตว์ (ด้านที่ ๑) .............................................................
แผ่นพับการแสดงละครสัตว์ (ด้านที่ ๒) .............................................................
แผ่นพับละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ (ด้านที่ ๑).................................................
แผ่นพับละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ (ด้านที่ ๒).................................................
บรรยากาศด้านหน้างานสัมมนาวิชาการ “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้าน
กับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และนิทรรศการละครลิง
คณะศิษย์พระกาฬ ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...............
นายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬกําลังชมนิทรรศการผลงานนิสิต
นายปัญญา กันรอบรู้ นางน้อย ธนาวร (ภรรยา) และนายคณิต เสริมศิริมงคล
ผู้อํานวยการสวนสัตว์พาต้า กําลังชมนิทรรศการผลงานนิสิตอย่างสนอกสนใจ
ก่อนเริ่มงานสัมมนาวิชาการ ผู้เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจชมนิทรรศการ
ผลงานนิสิตและซักถามอย่างเป็นกันเอง.............................................................
นิทรรศการผลงานนิสิตหัวข้อ “ลิงในมิติวิทยาศาสตร์” และ “ลิงในวรรณคดี”
นิทรรศการผลงานนิสิตหัวข้อ “ลิงในนาฏกรรมไทย”........................................
นิทรรศการผลงานนิสิตหัวข้อ “จากละครสัตว์โลกถึงละครสัตว์ในประเทศไทย”

๑๔๓

๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๗
๑๖๘
๑๗๕
๑๗๖
๑๘๔
๑๘๕
๑๙๒
๑๙๓

๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓

ฐ

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
๑๗๔-๑๗๕ นิทรรศการผลงานนิสิตหัวข้อ “ละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ”.............................
๑๗๖-๑๗๗ บรรยากาศบริเวณจุดลงทะเบียนหน้างาน พร้อมหนังสือเรื่องเล่า ล.ลิง
(หนังสือประกอบการสัมมนา) นิตยสาร Art Square...........................................
๑๗๘-๑๗๙ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ.........................
๑๘๐
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ....................................
๑๘๑
นางสาวทัศชล เทพกําปนาท ผู้อํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ............................
๑๘๒-๑๘๓ นางสาวทัศชล เทพกําปนาท ผู้อํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ วิทยากร และผู้วิจัย..............
๑๘๔-๑๘๕ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา วิทยากรท่านแรก บรรยายหัวข้อ
“ศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”..
๑๘๖-๑๘๗ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาให้ความสนใจฟังการบรรยายหัวข้อ
“ศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”..
๑๘๘-๑๘๙ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน บรรยายหัวข้อ “ผูส้ ืบทอด
ศิลปะการแสดง: มุมมองจากการศึกษาวรรณคดีการแสดงและคติชนวิทยา”...
๑๙๐-๑๙๑ บรรยากาศการฟังบรรยายหัวข้อ “ผู้สืบทอดศิลปะการแสดง:
มุมมองจากการศึกษาวรรณคดีการแสดงและคติชนวิทยา”
จากนั้นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร............................................
๑๙๒-๑๙๓ บรรยากาศการเสวนาหัวข้อ “ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ: จากอดีตถึงปัจจุบัน”
โดยวิทยากรคนสําคัญ นายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ
และนายคณิต เสริมศิรมิ งคล ผู้อํานวยการสวนสัตว์พาต้า
ดําเนินการเสวนาโดยนายคมสันต์ สุทนต์............................................................
๑๙๔-๑๙๕ ผู้ฟังได้รับความสนุกสนานจากเรื่องเล่าประสบการณ์การแสดงละครลิงในอดีต
๑๙๖-๑๙๗ นายปัญญา กันรอบรู้ เล่าถึงประวัติการแสดงละครลิงในยุคแรกเริ่ม
ตลอดจนวิธีการฝึกหัดลิงและอนาคตของละครลิงในประเทศไทย.....................
๑๙๘-๑๙๙ นายคณิต เสริมศิริมงคล เล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีตอ่ การแสดงละครลิง
และบทบาทการจัดการแสดงละครลิงที่สวนสัตว์พาต้าในปัจจุบัน.....................
๒๐๐
ประธานมอบของที่ระลึกแก่นายปัญญา กันรอบรู้ วิทยากร..............................
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ศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์ มอบของที่ระลึกแก่นายคณิต เสริมศิรมิ งคล
วิทยากร.............................................................................................................
วิทยากรและคณะผู้จัดโครงการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
การบรรยายและการเสวนาในช่วงเช้า...............................................................
กิจกรรมในช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยการเสวนาหัวข้อ “จากละครสัตว์ถึงละครลิง:
เรื่องเล่าและความทรงจําทีห่ ายไป” โดยนายเอนก นาวิกมูล และ
นางสาวสุดารา สุจฉายา ผู้คน้ คว้าและเขียนบทความเรื่องละครสัตว์-ละครลิง
ในประเทศไทย...................................................................................................
นายเอนก นาวิกมูล นักค้นคว้าเรื่องโบราณของไทยเล่าถึงประวัติและ
พัฒนาการของการแสดงละครสัตว์ในต่างแดนและละครสัตว์ที่เข้ามาใน
เมืองไทยระยะแรกๆ..........................................................................................
ภาพการแสดงละครลิงคณะดํารงศิลปวานร ของนายอํานวย บุญเสนอ
และผู้ชมละครลิงในสมัยนั้น จากหลักฐานภาพถ่ายของนายเอนก นาวิกมูล.....
นายเอนก นาวิกมูล เล่าถึงวิธีการแสดงและอุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง
ในสมัยนั้น จากภาพเป็นการแสดงละครลิงคณะดํารงศิลปวานร ของนายอํานวย
บุญเสนอ............................................................................................................
นางสาวสุดารา สุจฉายา ถ่ายทอดประสบการณ์เมื่อครั้งเก็บข้อมูลการแสดง
ละครลิงตามงานวัดต่างๆ และนํามาเขียนบทความตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘................................................................................................
ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาในช่วงบ่าย ตลอดจนวิทยากรท่านอื่นๆ ให้ความสนใจ
ภาพถ่ายเก่าและเรื่องเล่าประสบการณ์การแสดงละครลิงในอดีตเป็นอย่างมาก
ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร............................
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี
มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร..............................................................................
การเสวนาหัวข้อ “อนาคตของละครลิงในมุมมองของผู้สืบทอด”
โดยนายปัญญา นายวัชระ กันรอบรู้ และนางทิพวรรณ วรสาร.........................
นางทิพวรรณ วรสาร เล่าถึงการเลี้ยงดูลิงในคณะ ตลอดจนการตัดเย็บซ่อมแซมเครื่องแต่งกายลิงในปัจจุบัน................................................................
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน มอบของที่ระลึกแก่นายวัชระ กันรอบรู้
และนางทิพวรรณ วรสาร....................................................................................
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อาจารย์จันทวรรณ อนันตประยูร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกแก่นายคมสันต์ สุทนต์ ผู้ดําเนินการเสวนา....
หลังจากเสร็จสิน้ กิจกรรมการบรรยายและเสวนาทางวิชาการแล้ว
คณะศิษย์พระกาฬ โดยนายวัชระ กันรอบรู้ หัวหน้าคณะก็จัดการแสดงละครลิง
ให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างสนุกสนาน..........................................................................
นายวัชระ กันรอบรู้ พากย์ประกอบลีลาท่าทางของลิงประกิตและลิงกาญจนา
เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ชมอย่างมาก........................................................................
ผู้ชมมอบรางวัลเป็นกําลังใจให้แก่นักแสดงตัวน้อย............................................
ผู้ชมจํานวนมากไม่พลาดติดตามชมการแสดงละครลิงตั้งแต่ต้นจนจบ...............
บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้ชม
กับความสามารถของลิงกาญจนาในการแก้ปมเชือกที่ข้อมือชาวต่างชาติด้วย
ความคล่องแคล่วว่องไว.....................................................................................
ลีลาการควงกระบองไฟของลิงเป็นอีกหนึ่งความสามารถทีผ่ ู้ชมชอบอกชอบใจ
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือรางวัลยิ่งใหญ่ทผี่ ู้ชมได้มอบให้แก่ผู้ฝึกและลิง.........
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี ในฐานะ
ประธานฝ่ายอํานวยการโครงการ กล่าวขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ....
ผู้วิจัย ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวสรุปโครงการ เปิดเวทีรับฟัง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ และกล่าวปิดโครงการ........................................................
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิชาการด้านคติชนวิทยา ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
สัมมนาครั้งนี้ดว้ ย...............................................................................................
วิทยากรและคณะผู้จัดโครงการร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังเสร็จสิ้นโครงการ
นักข่าวรายการข่าวศิลปะและบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส สัมภาษณ์
นายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ หลังเสร็จสิ้นโครงการ...........
นักข่าวรายการข่าวศิลปะและบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ผู้วิจัย ในฐานะ
หัวหน้าโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(ละครลิง) ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดโครงการ....................................
ใบปิดประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ (แบบที่ ๑).................................
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ใบปิดประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ (แบบที่ ๒)................................. ๒๔๐
ใบปิดประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ (แบบที่ ๓) ................................ ๒๔๑
ภาพปกหนังสือเรื่องเล่า ล.ลิง หนังสือประกอบโครงการสัมมนาวิชาการ
“ละครลิง: มหรสพพื้นบ้านกับการขึน้ ทะเบียนมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม”
ผู้วิจัยและรองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ทําหน้าทีบ่ รรณาธิการ................ ๒๔๒
นายปัญญา กันรอบรู้ หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ให้สัมภาษณ์ออกอากาศ
รายการข่าวศิลปะและบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส...................................................... ๒๔๓
นายวัชระ กันรอบรู้ นายโรงคณะศิษย์พระกาฬ ให้สมั ภาษณ์ออกอากาศ
รายการข่าวศิลปะและบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส...................................................... ๒๔๓
นางสาวสุดารา สุจฉายา นักวิชาการประวัติศาสตร์ ผู้เคยเก็บข้อมูลละครลิงให้
สัมภาษณ์ออกอากาศรายการข่าวศิลปะและบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส................ ๒๔๔
ผู้วิจัย ในฐานะหัวหน้าโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (ละครลิง) ให้สัมภาษณ์ออกอากาศรายการข่าวศิลปะและบันเทิง
ช่องไทยพีบีเอส.......................................................................................................... ๒๔๔
บรรยากาศโครงการคืนความรู้สู่ชุมชนการแสดง................................................... ๒๔๘
มุมสําหรับนักท่องเที่ยวถ่ายภาพกับลิงคณะศิษย์พระกาฬ ๒
ที่ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในราคา ๑๐๐ บาทต่อภาพ......... ๒๕๑
ป้ายประชาสัมพันธ์การแสดงละครลิงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ๒๕๒
ป้ายประชาสัมพันธ์การแสดงละครลิงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ๒๕๓
ด้านในของแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานทีท่ ่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์
จัดทําโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.............................................. ๒๕๔
พื้นที่การแสดงที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลิง
สําหรับฝึกและนําออกแสดงอีกด้วย................................................................... ๒๕๔
หน้าเฟซบุ๊กละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ ในชื่อ “ละครลิงประกิตโชว์”
จัดสร้างโดยนายวัชระ กันรอบรู้ หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๑......................... ๒๖๑
หน้าเฟซบุ๊กละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ในชื่อ “ละครลิง ประกิตศิษย์พระกาฬ
วัชระ กันรอบรู้” จัดสร้างโดยนายวัชระ กันรอบรู้ ผู้สืบทอดการแสดงละครลิง
คนสําคัญในปัจจุบัน........................................................................................... ๒๖๒
ป้ายประชาสัมพันธ์การแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์..................................................................... ๒๖๔

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเป็นมาของปัญหา
ลิง เป็นสัตว์ โบราณและมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่อดีต จากหลักฐานทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ มี ก ารขุ ด พบชิ้ น ส่ ว นวั ต ถุ โ ลหะรู ป หน้ า ลิ ง เจาะรู ไ ว้ ร้ อ ยสายใช้ ค ล้ อ งคอ ที่ บ ริ เ วณ
เขาหลวง บ้านวังหาด อําเภอบ้านด่านลายหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งคาดคะเนว่าเป็นเครื่องรางอย่าง
หนึ่ง และยังพบวัตถุรูปคนจูงลิงตามแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีอีกจํานวนมากที่เมืองโบราณจันเสน
และในบริเวณขอบข่ายของวัฒนธรรมสุโขทัยบางแห่ง ซึ่งได้มีการสันนิษฐานว่ารูปปั้นดังกล่าวเป็น
วัตถุทางความเชื่อเช่นเดียวกัน (จรัสศรี จิรภาส, ๒๕๔๗: ๔-๕)
หลักวิชาทางชีววิ ทยาอธิบายว่า ลิงเป็นสัตว์ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลู ก
ด้วยนม จัดอยู่ในอันดับวานร (Primates) ลักษณะท่าทางคล้ายมนุษย์ ซึ่งจัดอยู่ในอันดับเดียวกัน
เนื่องจากมีบรรพบุรุษร่วมกันมา ก่อนที่จะมีวิวัฒนาการแยกตัวออกจากกัน ลิงมีหลายตระกูล ตั้งแต่
ตระกูลที่ตัวเล็กเท่ากับกระรอกไปจนถึงตระกูลที่มีพัฒนาการสูงกว่าสายพันธุ์อื่นๆ คือ ลิงอุรังอุตัง
ลิงกอริลล่า และลิงชิมแปนซี จนกระทั่งมาถึงลิงรุ่นสุดท้ายที่เรียกว่า APES อันเป็นบรรพบุรุษของ
มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ มีพั ฒ นาการแยกมาจากลิ ง เมื่ อ ประมาณ ๑๑ ล้ า นปี ม าแล้ ว จากที่ เ คยเดิ น ๔ ขา
กลายเป็นยืดตัวตรง และเดิน ๒ ขา มีสมองที่พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดใน
จักรวาล ลิงจึงเป็นสัตว์ที่ฉลาดและมีความสามารถในการเรียนรู้ เช่นเดียวกับสุนัขและนกซึ่งเป็นสัตว์
เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนหรือช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ รวมไปถึงสัตว์ดุร้ายเช่นเสือหรือสิงโตสามารถนํามาฝึก
และใช้งานได้ (รุ่ง แก้วแดง, ๒๕๔๓: ๒๗-๒๘)

ภาพที่ ๑ วิวัฒนาการของลิง
ที่มา: http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/150charles-darwin/Less8_2.html

๒

ภาพที่ ๒ แผนที่การกระจายพันธุ์ของลิงทั่วโลก
ที่มา: http://th.wikipedia.org
นอกจากนั้น ลิงกับมนุษย์ยังเกี่ยวข้องกันในด้านวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น ด้านวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ ได้มีการตั้งชื่อสถานที่ สิ่งของ ตลอดจนสํานวนและสุภาษิตที่เกี่ยวกับลิง เช่น ซนเป็นลิง
ทําลิงทําค่าง ยื่นแก้วให้วานร ยักษ์ลักมาลิงพาไป ฤๅษีเลี้ยงลิง ลิงตกต้นไม้ ลิงโลด ลิงหลอกเจ้า
เชือดไก่ให้ลิงดู ออกลูกเป็นลิง ฯลฯ และยังปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับลิงในตํานาน นิทานพื้นบ้าน
ตลอดจนวรรณคดีหลายเรื่องซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเช่น หนุมาน ในรามเกียรติ์ เห้งเจีย ในไซอิ๋ว
เป็นต้น

ภาพที่ ๓ ลิงในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามประชุมพล
ที่มา: หนังสือรามเกียรติ์จากตู้ลายรดน้ํา

๓

ภาพที่ ๔ การแสดงฝึกลิง ในภาพเป็นการประลองอาวุธระหว่างคนกับลิง มีผู้ชมอยู่ด้านหลัง
ที่มา: ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประดู่ทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ ๕ การประลองอาวุธระหว่างคนกับลิง ในการแสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ
บุคคลในภาพคือ นายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างลิงกับมนุษย์นี้เองได้พัฒนามาจนทําให้เกิดการแสดง เช่น
การแสดงลิงเก็บมะพร้าว ที่วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของครูสมพร แซ่โค้ว
ที่มีการฝึกลิงให้สามารถปีนต้นมะพร้าวและเก็บลูกมะพร้าวได้ นอกจากจะแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม

๔
ความสามารถแล้ว ลิงเหล่านั้ นยั งสามารถช่วยงานอื่นๆ ของเจ้าของสวนมะพร้ าวได้เป็นอย่างดี
อีกด้วย๑
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ (๒๕๕๖: ๑๐๔๔) ให้ความหมายของ
“ละครลิง” ไว้ว่าหมายถึง ละครที่ใช้ลิงแสดง โดยทําท่าทางไปตามคําร้องของผู้บอกบท มักเล่นเรื่อง
พระรถเมรีและจันทโครบ และให้ความหมายของ “ละครสัตว์” ไว้ว่าหมายถึง การแสดงของสัตว์
ต่างๆ ที่ฝึกไว้ดีแล้ว โดยมีการแสดงของคณะกายกรรมประกอบด้วย
ขณะที่วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (http://th.wikipedia.org/) ให้ความหมายของ “ละครลิง”
ไว้ว่าหมายถึง การแสดงละครโดยใช้ลิงเป็นผู้แสดง เป็นศิลปะพื้นบ้านนิยมแสดงตามงานบุญ งานวัด
ต่างๆ ปัจจุบันเหลือละครลิงให้ชมเพียงคณะเดียว คือ “ศิษย์พระกาฬละครลิง” มีดาราประจําคือ
“ประกิ ต จู เ นี ย ร์ ” แสดงอยู่ ที่ โ รงละครลิ ง ฟาร์ ม จระเข้ ส มุ ท รปราการ และให้ ค วามหมายของ
“ละครสั ต ว์ ” ไว้ ว่ า หมายถึ ง กลุ่ ม นั ก แสดงที่ เ ดิ น ทางไปทํ า การแสดง ที่ อ าจหมายถึ ง การแสดง
กายกรรม ตัวตลก การฝึกสัตว์ นักดนตรี การแสดงห่วง การเดินบทลวดขึง จักกลิง การขี่จักรยาน
ล้อเดียว และการแสดงผาดโผนอื่นๆ
ทําให้เห็นว่าละครลิงเป็นการแสดงประเภทหนึ่งของละครสัตว์นั่นเอง ได้รับความนิยมมาก
ในอดีต เป็นมหรสพพื้นบ้านที่คนไทยรู้จักกันดี ดังปรากฏชื่อดารานักแสดงละครลิงขวัญใจคนไทย
อย่าง “ประกิต” ลิงนักแสดงจากคณะศิษย์พระกาฬ “ลิงจ๊อบ” ดาราจากสวนสัตว์เขาดิน กรุงเทพฯ
ลิงส่วนใหญ่ที่นํามาแสดงมักเป็นลิงกัง ลิงบุด หรือลิงเสน เพราะเป็นลิงที่ฉลาดและเชื่อฟังคําสั่งง่าย
ในการแสดงละครลิง นายโรงจะมานั่งอยู่มุมเวทีแล้วบังคับให้ลิงร่ายรําออกท่าทางไปตามที่ฝึก โดย
นายโรงเป็นคนพากย์เรื่องราว ร้องส่งให้ปี่พาทย์รับและให้จังหวะเป็นช่วงๆ สําหรับเนื้อเรื่องที่ใช้
แสดงนั้นในอดีตนิยมเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ เช่น จันทโครบ พระอภัยมณี ไกรทอง แก้วหน้าม้า พระรถเมรี
ฯลฯ มักแสดงตอนลาพระอาจารย์กลับบ้านเมือง นอกจากนั้นยังมีชุดการแสดงเบ็ดเตล็ด เช่น ชุดหัด
ทหาร ชุ ด ขี่ม้ า ชุด ยิ ง ปืน ชุ ด พม่ ารํ าขวาน ชุด กายกรรม เป็ น ต้น ปั จจุ บัน ได้ มี ก ารนํ า เรื่ อ งละคร
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ร่วมสมัยมาแสดงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสีสันและความสนุกสนานให้แก่ผู้ชม

๑

มติชน.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือ ครูสมพร คนสอนลิง เขียนโดย ดร.รุ่ง แก้วแดง จัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์

๕

ภาพที่ ๖ พระเอกวิเชียรกําลังกรีดกรายร่ายรําด้วยทีท่าหนุ่มพม่ารําขวาน
การแสดงละครลิงของคณะดํารงศิลปวานร ในงานไหว้พระสมุทรเจดีย์ ปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา: สุดารา สุจฉายา “ละครลิง ชีวิตป่าสู่โลกมายา” นิตยสารสารคดี เมษายน ๒๕๒๘
มูลเหตุที่ลิงเป็นดารานักแสดงที่สามารถสร้างความประทับใจและทําให้ผู้คนทั่วไปชื่นชม
หลงใหลได้อาจเป็นเพราะการที่ลิงมีลักษณะหน้าตาและการเคลื่อนไหวคล้ายกับมนุษย์มาก พอลิง
แสดงท่าทางต่างๆ เลียนแบบมนุษย์ ทําให้มนุษย์รู้สึกเอ็นดูและเกิดความตลกขบขัน
น่ า สนใจว่ า วิ ธี ก ารฝึ ก ลิ ง ของคนไทยนั้ น ยึ ด หลั ก “ความเมตตากรุ ณ า” ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเป็นสําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างลิงกับผู้ฝึกจึงสนิทแนบแน่นเสมือนว่าลิงเป็นส่วน
หนึ่งของครอบครัว ไม่ปรากฏว่าผู้ฝึกใช้วิธีการฝึกลิงด้วยการทารุณแต่อย่างใด อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แสดงละครลิงทั้งหมดล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ทําขึ้นเพื่อใช้เฉพาะสําหรับการแสดง และผู้ฝึกจะแจ้งให้ผู้ชม
ทราบทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นการแสดง เพื่อยื นยันว่าลิงทุกตัวได้รับการเลี้ยงดูและฝึกฝนอย่าง
ถูกต้องโดยคํานึงถึงความปลอดภัยมากที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าองค์ความรู้ส่วนนี้ควรจะส่งเสริมให้กลุ่ม
พิทักษ์และปกป้องสัตว์ทั่วโลกได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ในประเทศจีนมีบันทึกเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการฝึกฝนให้ลิงเป็นนักแสดง หรืออาชีพลิง
นักแสดงเร่ร่อน และเคยมีบันทึกเกี่ยวกับความนิยมชมละครลิงสืบทอดกันมาตั้งแต่ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐
ปีมาก่อนนั้น การชมละครลิงเป็นกิจกรรมสันทนาการที่นิยมกันทั่วบ้านทั่วเมืองของจีนหลายยุคสมัย
กล่าวกันว่าฮ่องเต้บางรัชสมัยถึงกับลุ่มหลงเอ็นดูลิง ยามที่เสด็จว่าราชการต้องจูงลิงติดตามไปด้วย
ทั้งยังมอบ “อั้งเพ้า” (ภาษาจีนกลาง-“หงเผา”) ชุดประจําตําแหน่งสําหรับขุนนางระดับสูงในสมัยนั้น
ให้กับลิงสัตว์เลี้ยงประจําพระองค์ด้วย (จรัสศรี จิรภาส, ๒๕๔๗: ๗)
ขณะเดียวกันโรงละครสัตว์ในต่างประเทศก็ได้นิยมนําลิงมาฝึกการแสดง เช่น ขี่จักรยาน
ไต่เชือก กระโดดลอดบ่วงไฟ ตีลังกา และแสดงภาพยนตร์มาแต่โบราณแล้ว

๖
ขณะที่เรื่องละครลิงไม่ปรากฏในเอกสารโบราณของไทย มีเพียงบันทึกเรื่องละครสัตว์ ดังที่
เอนก นาวิกมูล ได้เขียนเล่าไว้ใน “แรกมีละครสัตว์ในเมืองไทย” (แรกมีในสยาม ๒, ๒๕๓๗: ๗-๑๓)
ความว่า
ระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙ นี้ ละครสัตว์คณะ
ชิปเปอร์ฟิลด์จากอังกฤษได้เข้ามาเปิดการแสดงให้คนไทยได้ชมกันที่สนามกีฬาหัวหมาก
ผมอ่านข่าวก็พลอยตื่นเต้นอยากไปชม ขณะเดียวกันนั้นก็ถือโอกาสบังคับตัวเองให้ค้นหา
เรื่องละครสัตว์ในเมืองไทยมาเรียบเรียงเป็นหลักฐานดูด้วย
ยุโรปรู้จักละครสัตว์มานานหลายร้อยปี แต่เมืองไทยนั้นคงเพิ่งรู้จักละครสัตว์
ของฝรั่งเมื่อ ๑๐๐ กว่าปีหรือสมัยรัชกาลที่ ๔ นี้เอง ก่อนหน้านั้น ลึกลงไปถึงสมัย
กรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีละครสัตว์อย่างฝรั่งเปิดการแสดงกันเลย หรือ
แม้แต่ทูตไทยที่ไปต่างประเทศก็ไม่ได้เอ่ยถึงละครสัตว์เสียด้วยซ้ํา
หลักฐานเกี่ยวกับละครสัตว์มามีมากในรัชกาลที่ ๕ ปรากฏแจ้งความใน
หนังสือพิมพ์หลายแห่ง และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพอพระทัย
ทอดพระเนตรละครสัตว์อยู่ไม่น้อย
สมัย ร.๔
ข้อมูลที่ว่าละครสัตว์เข้ามาเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น ปรากฏในหนังสือประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ ๑๒ ว่าด้วยจดหมายเหตุของหมอบรัดเลย์ จดหมายเหตุดังกล่าว
หมอบรั ด เลย์ บั น ทึ ก เป็ น ภาษาอั ง กฤษลงพิ ม พ์ ใ นบางกอกคาเลนเดอร์ สมเด็ จ ฯ
กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพทรงเลื อ กคั ด แปลมาแต่ ที่ เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เมืองไทย
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๑๔ หมอบรัดเลย์เขียนว่า “ละครม้าอเมริกันเข้า
มาถึง”
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงทําวงเล็บหมายเหตุไว้ว่า “ได้ยินว่า
เคยมีเข้ามาในรัชกาลที่ ๔ ครั้งหนึ่ง แต่เห็นจะไม่ใช่เซอร์คัสๆ ที่เข้ามาครั้งนี้ เป็นครั้ง
แรก”
คําอธิบายในวงเล็บที่ทรงทําไว้ ดูจะไม่ค่อยกระจ่าง แต่ก็เป็นสรุปได้ว่าเมื่อสมัย
รัชกาลที่ ๔ ก็มีการเล่นทํานองละครสัตว์เข้ามาถึงเมืองไทยแล้ว แต่ไม่ทราบปีใด
คนไทยที่ไปดูละครสัตว์ถึงต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีอยู่ ๒ ชุด นั่นก็คือ
ทูตไทยชุดที่ไปอังกฤษ พ.ศ.๒๔๐๐ กับชุดที่ไปฝรั่งเศส พ.ศ.๒๔๐๔

๗
ชุดไปอังกฤษ ก็คือชุดที่หม่อมราโชทัยไปเป็นล่าม กลับมาแล้วก็มาเขียนรายงาน
เป็ นร้ อ ยแก้วชื่ อว่ า “จดหมายรายเรื่องตามรยะทางที่พวกราชทู ตกราบถวายบังคม
ลาออกจากกรุงเทพมหานครไปเจริญทางพระราชไมตรีเมื่อจุลศักราชพันสองร้อยสิบเก้า
ปีมเสง นพศกนั้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย” (หน้าปกหนังสือฉบับที่หมอบรัดเลย์
พิมพ์จําหน่าย พ.ศ.๒๔๐๙) เรียกสั้นๆ ในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๙ ว่า จดหมายเหตุ
ของหม่อมราโชทัย กับท่านได้เขียนเป็นร้อยกรองอีกฉบับ เรียกกันว่า นิราศลอนดอน
หมอบรัดเลย์พิมพ์จําหน่ายเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๔
ใครที่เคยเรียนวรรณคดีไทยก็คงได้เคยอ่านนิราศลอนดอนกันมาบ้างแล้ว และที่
กรมวิชาการคัดไปลงก็เป็นตอนที่พรรณนาถึงละครม้าเสียด้วย
สมั ย ก่ อ นเรี ย กละครสั ต ว์ ว่ า ละครม้ า นั่ น เป็ น เพราะมี ก ารแสดงกระบวน
การขี่ม้าเป็นหลัก

ภาพที่ ๗ คณะราชทูตไทยที่ไปอังกฤษเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐
ภาพวาดลายเส้นในหนังสือพิมพ์ ดิ อัลลัสเตรเตด ลอนดอน นิวส์
ฉบับวันที่ ๕ ธันวาคม ค.ศ.๑๘๕๗ (พ.ศ.๒๔๐๐) การเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย
ณ พระราชวังวินด์เซอร์ ตีพิมพ์ในหน้า ๕๖๐ ภาพจากหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นในหอสมุดแห่งชาติ
หม่ อมราโชทัยเล่ าเรื่องไปดูละครม้ายืดยาวน่าอ่าน รวมความว่ามีชายหญิ ง
ออกมาแสดงการขี่ม้าผาดโผนท่าต่างๆ มากมาย “เป็นน่าอัศจรรย์นัก” จะให้ม้าเดินสอง
เท้า ล้มตะแคงนอนนิ่ง กระโดดลอดห่วงก็ทําได้ทั้งสิ้น
ทูตชุดไปฝรั่งเศส มีชื่อเสียงออกจะน้อยกว่าคราวหม่อมราโชทัย ผู้ทํารายงานคือ
พระณรงค์วิชิต (จอน บุนนาค) ท่านจะหาอ่านความเต็มทั้งหมดได้ในประชุมพงศาวดาร

๘
ภาคที่ ๓๐ รายงานนี้มีแต่ฉบับร้อยแก้ว แต่ถ้าว่าถึงเรื่องพรรณนาละครม้าในฝรั่งเศส
แล้วก็ดูน่าอ่านไม่แพ้ละครม้าของอังกฤษ
พระณรงค์วิชิต เล่าไว้ในรายงานตอนที่ ๗ ว่าค่ําวันหนึ่งมองติคนี ผู้ต้อนรับพา
คณะทูตไปชมละครม้าที่ปารีส มีการแสดงมากมาย (พรรณนามากกว่าที่หม่อมราโชทัย
เห็นในลอนดอน) เช่น เด็ก ๒ คนเล่นหกคะเมนอยู่บนไม้สูงที่ผู้ใหญ่ถืออยู่
ชายขี่ม้าไม่ต้องมีบังเหียน พอม้าห้อก็เต้นรําอยู่บนหลังม้าด้วยกระบวนต่างๆ
พอม้าวิ่งไปถึงปีบยาว ๓ ศอก ม้าวิ่งลอดใต้ปีบ แต่ชายนั้นกลับกระโดดลอดปีบ แล้วก็
สามารถลอดไปทันยืนบนหลังม้าตัวเดิมได้อีกด้วย
เด็กโหนชิงช้า
หมาจูคู่หนึ่งแต่งตัวเป็นคนชาย หญิง ออกมาเต้นรําจนจบเพลง
หมาลากรถ มีวานรเป็นสารถี และวานรอีก ๒ ตัวเป็นนายนั่งโดยสาร
ฯลฯ
ปรากฏว่าคณะทูตดูอยู่จน ๒ ยามละครเลิก
นี่คือเรื่องดูละครสัตว์สมัยรัชกาลที่ ๔
สมัย ร.๕
รัชกาลที่ ๕
ทรงเคยทอดพระเนตรละครสัตว์ ที่สิงคโปร์ม าก่อน คื อ
ทอดพระเนตรเมื่อคราวเสด็จสิงคโปร์และชวา พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๑๔ หรือตอนต้นรัชกาล
เลยทีเดียว (ดูหนังสือจดหมายราชกิจรายวันในรัชการที่ ๕ ปีมะโรง พ.ศ.๒๔๑๑-ปีระกา
๒๔๑๖)
สําหรับในเมืองไทย คณะละครสัตว์จากต่างประเทศได้เข้ามาเล่นเก็บเงินใน
สมัยนี้หลายครั้ง โดยมากมักเล่นที่ท้องสนามหลวง มีแสดงที่อื่นบ้างก็แล้วแต่จัดการกัน
เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๔ ละครม้าคณะวิลสัน ได้เข้ามาแสดง ณ บริเวณ “หน้าโรงรถ
เก่า” (ยังค้นไม่ได้ว่าหมายถึงตรงไหน) ระหว่างนั้นได้ลงโฆษณาเชิญชวนในหนังสือพิมพ์
ฉบับหนึ่งคือ The Siam Weekly Advertiser ช่วงเดือนมิถุนายนหลายคราว ประกาศ
แจ้งว่าจะเล่นถวายในวันอาทิตย์ด้วย ส่วนการซื้อตั๋วนั้น ใครจะซื้อที่โรงแรมโกลบ หรือ
ซื้อหน้าประตูโรงละครก็ได้ แต่ต้องจ่ายเป็นเงินสดเลย ไม่มีการเชื่อไว้ก่อน
ในหนังสือจดหมายเหตุราชกิจรายวัน ภาคที่ ๑๒ บันทึกว่า รัชกาลที่ ๕ ได้
เสด็จไปทอดพระเนตรละครสัตว์คณะดังกล่าว ๓ ราตรี คือ ในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน
เวลา ๒ ทุ่ม เสด็จออกจากพระราชวังไปประทับบนพลับพลา แล้ว “พวกละครก็เล่นเป็น
กระบวนม้าวิ่งและเต้น และทําท่าต่างๆ คนนั้นก็เล่นต่างขี่ม้า แล้วทําท่าบ้างขี่ม้าหลัง

๙
เปล่า และยืนบนหลังม้าวิ่งบ้าง และโยนแก้วเล็กๆ ใหญ่ๆ โยนมีดหลายๆ เล่ม และโยน
ไฟบ้าง โยนบนหลังม้าวิ่งเท่านั้น และผู้หญิงโหนชิงช้า และหกคะเมนบนชิงช้า และ
ทําท่ าต่ างๆ เป็ นที่ น่าดูนัก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
รางวัลพวงมาลัยแก่คนที่เล่นละครดี ประทับอยู่จนเวลา ๕ ทุ่มครึ่ง เสด็จกลับ ละคร
เลิก”
วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน เสด็จไปทอดพระเนตรละครม้าอีก (ตามที่ นสพ.
ประกาศ) มีบันทึกว่า “เวลายามเศษ เสด็จไปทอดพระเนตรละครม้าเหมือนวันก่อน
วันนี้ละครม้าเล่นสนุกมาก มีช้างเล่นต่างๆ และเล่นชิงช้าสนุกมาก เสด็จทอดพระเนตร
อยู่จนเวลา ๕ ทุ่มครึ่ง เสด็จกลับพระบรมมหาราชวัง”
วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๒๔ “เวลา ๒ ทุ่ม เสด็จพระราชดําเนินไป
ทอดพระเนตรละครม้าที่โรงหน้าหอพระสุรัสวดี พวกละครเล่นชิงช้า และเดินบนลูกโลก
และม้าขี่รถ และระบําม้า เป็นการประหลาดมากยิ่งนัก เวลา ๕ ทุ่มเสด็จขึ้น”
พ.ศ.๒๔๒๕ คณะละครสัตว์มีเข้ามาอีก คราวนี้เป็นของคณะ “ชิอะรีนี” หรือ
Chiarini นั่นเอง มีแจ้งความของคณะละครม้าคณะชิอะรีนีลงในหนังสือพิมพ์สยามไสมย
และเดอะสยาม วีคลีย์ แอดเวอร์ไทเซอร์ ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม หลายคราว แต่เริ่ม
แสดงในวันที่ ๕ ตุลาคมเป็นต้นไป การแสดงคราวนี้มีประกาศว่า พวกญี่ปุ่นเข้าร่วมเล่น
ด้ ว ย การแสดงไม่ ต่ า งไปจากละครสั ต ว์ ทั่ ว ไปนั ก สถานที่ แ สดงคื อ ทุ่ ง พระเมรุ หรื อ
สนามหลวง
พ.ศ.๒๔๒๙ จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน (ดูฉบับพิมพ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพคุณหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี ๒๕๐๖ หน้า ๔๔) กล่าวว่า วันอังคาร ขึ้น ๑ ค่ํา
เดือน ๑๑ ปีจอ “เวลายามเสด็จทอดพระเนตรซอคัตที่เต๊นหน้ามิวเซียม พวกอเมริกัน
เข้ามาเล่นถวาย เวลายามเศษ เสด็จขึ้น”
พ.ศ.๒๔๓๑
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน (ดูฉบับงานพระราชทาน
เพลิงศพหลวงประเสริฐไมตรี (วงศ์ โชติกเสถียร) ๒๕๑๒ หน้า ๑๑๙-๑๒๐) บันทึกว่า
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๑ “เวลายาม เสดจทอดพระเนตรเซอคัส
ที่ท้องสนามหลวง มีเจ้านาย ข้าราชการไปดูมาก พระเจ้าอยู่หัวแลข้างในที่ประทับบน
พลับพลายก เจ้านาย ข้าราชการนั่งตามรอบเตม เซอคัสคราวนี้เล่นเสือเล่นไลอ่อน เล่น
ช้าง แลวิธีฝึกมาดี มาก แลมี สัตวต่ างๆ มากกว่ าทุกครั้ ง ๕
ทุ่ มเสศ เสดจกลับ
พระบรมมหาราชวัง พวกนายโรงเซอคัสถวายม้าเล็กซึ่งหัดเรียบร้อยแล้ว สูง ๒ ศอก
ฤาย่อมกว่าโค โปรดพระราชทานลูกช้างตอบแทน”

๑๐
อาจถือได้ว่า นิราศลอนดอนเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกที่บันทึกเรื่องละครสัตว์ในสมัยรัชกาล
ที่ ๔ ดังข้อความที่กล่าวถึง “ละครม้า” ว่า
ยังมีชายปรีชาขี่ม้าอื่น
สั่งให้ม้ารําเท้าก้าวครรไล
ผู้ที่ขี่ก้มหน้าม้าก็ก้ม
ถ้าแม้นคนเงยหน้าม้าแหงนคอ
ครั้นเอนซ้ายม้าย้ายเอนไปบ้าง
ทีบิดเบือนเหมือนหมดดูงดงาม
จึงคืนคงลงจากพาชีชาติ
มีสองชายยกไม้ขึ้นขวางพลัน
ม้ากระโดดโลดข้ามได้ตามจิตร
แล้วนารีขี่ควบอัศดร
แต่แรกนั่งภายหลังขึ้นยืนหยัด
ทําแยบคายหลายบทหมดประมวญ

ออกมายืนพูดจาอัชฌาไศรย
ก็ทําได้เหมือนอย่างคนชอบกลพอ
รู้ประสมให้เหมือนกันขันจริงหนอ
คนเอนขวาม้าย่อเอนตัวตาม
ถูกแบบอย่างเพลงทํานองหนึ่งสองสาม
สิ้นเนื้อความคนขี่นี้เพียงนั้น
ม้าก็ผาดเผ่นโผนโจนผายผัน
หวังจะกีดกั้นกันไว้มิให้จร
ไปสถิตอยู่ยังที่ดังกี้ก่อน
ออกมาฟ้อนรําร่ายหลายกระบวน
เขาช่างหัดฝึกดีได้ถี่ถ้วน
ก็หันหวนกลับคืนเข้ายืนโรง ฯ
(นิราศลอนดอน, ๒๕๑๗: ๓๗)

อันลครเห็นวิเศษตามเพศเขา
ขอจับเรื่องอาชาเปนม้ารู้
ดีกว่าม้าเมืองลอนดอนลครแรก
ใช้ให้ไปยิงปืนยืนทยาน
แล้วให้เต้นรําเท้าก้าวเปนท่า
ให้กินโต๊ะอย่างฝรั่งนั่งสถิต
เรียกเข้ามาน่าทูตให้ซุดหมอบ
แก่ชั้นสัตว์เขายังหัดได้แยบคาย
จึงเอาผ้ามาม้วนให้กลมกล่อม
แล้วสั่งอาชาไนยให้ดําเนิน
ม้าก็ก้มดมดินตามกลิ่นผ้า
เจ้าของแกล้งทําเปนไม่เห็นมัน
จนเจ้าของรับผ้าม้าจึงหยุด
ทีหลังทิ้งไปที่อัคคีมัว

จะกล่าวเกลากลอนการรําคาญหู
ด้วยมีผู้ฝึกฝนจนชํานาญ
หัดแปลกแปลกทําเล่นเช่นทหาร
พาชีชาญทําได้เหมือนใจคิด
ฝ่ายอาชาเต้นดีไม่มีผิด
ก็ตามจิตรสารพัดไม่ขัดนาย
แล้วนบนอบเคียมคัลขันใจหาย
ทีหลังชายปรีชาเห็นม้าเมิน
แกล้งแอบอ้อมโยนขว้างไปห่างเหิน
เที่ยวดมเดินหาผ้านั้นมาพลัน
คาบเอามาเหมือนใจที่หมายมัน่
สินธพนั้นคาบตามด้วยความกลัว
วิเศษสุดรู้กะไรมิใช่ชั่ว
ม้าก็ตัวฉลาดล้ําไปนํามา

๑๑
เจ้าของรับแล้วกําชับว่าม้ามิ่ง
จงคอยคาบรับเอาทุกคราวครา
แล้วม้วนผ้าโยนไปในอากาศ
ถึงสามยกมิให้ตกถึงธรณินทร์

เราจะทิ้งผ้าไปในเวหา
อย่าให้ผ้าตกคืนถึงพื้นดิน
พาชีชาติรับได้ดังใจถวิล
เปนยอดสินธพเลิศประเสริฐชาญ
(นิราศลอนดอน, ๒๕๑๗: ๖๙-๗๐)

จากนิราศลอนดอนของหม่อมราโชทัยทําให้เรารู้ว่าละครสัตว์เริ่มเข้ามาอยู่ในความรับรู้ของ
คนไทยในช่วงเวลานั้นแล้ว โดยในขณะนั้นเรียกละครสัตว์ว่า “ละครม้า” เนื่องจากใช้ม้าเป็นตัวละคร
หลักในการแสดง ดังตัวอย่างคําประพันธ์ที่ยกมากล่าวถึงข้างต้นพบว่าพรรณนาถึงการแสดงม้าเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น การให้ม้าทําตามท่าทางหรือคําสั่งที่ผู้แสดงต้องการ การแสดงม้ากระโดดข้ามสิ่งกีด
ขวาง การเล่นกายกรรมบนหลังม้า ในปัจจุบันการฝึกม้าสําหรับการแสดงก็ยังคงมีอยู่ เนื่องจากม้าเป็น
สัตว์ที่ฉลาด ฝึกง่าย ใช้เวลาในการฝึกไม่นาน ละครสัตว์ในปัจจุบันยังได้นําสัตว์ชนิดอื่นๆ เข้ามาร่วมใน
การแสดงด้วย เช่น ช้าง เสือ สิงโต ม้าลาย เป็นต้น
ขณะที่หากย้อนกลับมาดูประวัติของละครลิงในประเทศไทย พบว่ายังไม่มีหลักฐานปรากฏ
อย่างแน่ชัดว่าละครลิงเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใด แต่สันนิษฐานว่าไม่น่าจะเป็นการแสดงที่เก่าแก่มากนัก
โดยเริ่มจาก ละครวณิพก คือ การแสดงความสามารถของลิงตามคําสั่งของผู้เลี้ยงหรือผู้ฝึกสอนที่เป็น
วณิพก เพื่อแลกสิ่งตอบแทนเป็นเงินทอง สิ่งของหรือเสื้อผ้าสําหรับใช้จ่าย มักแสดงตามตลาดสดหรือ
ชุมชนหมู่บ้านต่างๆ จนเกิดคําเรียกลิงดังกล่าวว่า “ลิงวณิพก” กระทั่งเติบโตกลายเป็นคณะละครลิง
ดังปรากฏชื่อมากมาย เช่น คณะละครลิงวัฒนาวานร คณะดํารงศิลปวานร (ก่อนหน้านั้นใช้ชื่อคณะ
ปรีดาวานร และโชว์ศิลปวานร) คณะศิษย์พระกาฬ คณะละครลิงไทยมั่นคง ฯลฯ โดยรับรูปแบบ
การแสดงลิ เ ก ละครชาตรี เ ข้ า มาผสมผสานกั บ ลั ก ษณะของละครสั ต ว์ จนกลายเป็ น การแสดง
“ละครลิง” ในที่สุด

๑๒

ภาพที่ ๘ การแสดงละครลิงคณะดํารงศิลปวานร ในงานไหว้พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา: สุดารา สุจฉายา “ละครลิง ชีวิตป่าสู่โลกมายา” นิตยสารสารคดี เมษายน ๒๕๒๘
จากการสํารวจและเก็บข้อมูลพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีละครลิงเหลืออยู่เพียงคณะเดียว
คือ “คณะศิษย์พระกาฬ” ที่เจ้าของคณะยังคงต่อลมหายใจให้กับศิลปะการแสดงพื้นบ้านชนิดนี้อยู่

ภาพที่ ๙ บรรยากาศการแสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬในอดีต
ละครลิง จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (performing arts)
ดังคํานิยามที่ว่า ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวต่างๆ

๑๓
โดยมีผู้แสดงเป็นสื่อผ่านทางเสียง ได้แก่ การขับร้อง หรือการเล่นดนตรี และทางร่างกาย ได้แก่
การร่ายรํา การเชิด การเต้น การแสดงท่าทาง ฯลฯ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งได้กําหนดนิยามคําว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” (intangible
cultural heritage) ไว้ว่า การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจน
เครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน
หรื อ ในบางกรณี ปั จ เจกบุ ค คล ยอมรั บ ว่ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมรดกทางวั ฒ นธรรมของตน มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชน
สร้างขึ้นใหม่อย่างสม่ําเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มี
ต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และทําให้คนเหล่านั้นเกิดความความรู้สึกมีอัตลักษณ์และ
ความต่ อ เนื่ อ ง ดั งนั้ น จึ ง ก่อ ให้ เ กิ ด ความเคารพต่อ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมและการคิ ด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๖: ๕)
และจั ด อยู่ ใ นหมวดหมู่ ย่ อ ยประเภทการแสดง ดั ง คํ า นิ ย ามที่ ว่ า การแสดง หมายถึ ง
การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารํา การเชิด การพากย์ การใช้เสียง
การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับ
ดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดงแบ่งออกเป็น การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เป็น
เรื่องราว และไม่เป็นเรื่องราว (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๖: ๗)
ความสําคัญ ของละครลิ ง ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ คื อ การเป็ น
มหรสพพื้นบ้านของไทยที่คิดค้น สร้างสรรค์ และถ่ายทอดด้วยภูมิปัญญาของคนไทย แสดงออกถึง
อุปนิสัยของคนไทยที่ชอบความสนุกสนานและผูกพันกับสัตว์เลี้ยงอย่างลิงจนสามารถฝึกฝนให้เกิด
เป็นการแสดงได้ ละครลิงจึงถือเป็นศิลปะการแสดงที่เกิดจากการสั่งสม ตกผลึก และถ่ายทอด
องค์ความรู้ในคณะ (ครอบครัว) จากรุ่นสู่รุ่น และสะท้อนอัตลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้านไทยได้อีก
ทางหนึ่งด้วย
ปัจจุบันละครลิงมีพื้นที่การแสดงน้อยลง เพราะไม่ได้รับความนิยมเช่นในอดีต ในประเทศ
ไทยเหลื อ ละครลิ ง เพี ย งคณะเดี ย ว คื อ “คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ” ที่ ยั ง คงสื บ ทอดการแสดงนี้ อ ยู่
องค์ความรู้ “ละครลิง” จึงอยู่ในภาวะวิกฤตเสี่ยงต่อการสูญหาย ประกอบกับเจ้าขององค์ความรู้ คือ
นายปั ญ ญา กั น รอบรู้ เจ้ า ของคณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ เป็ น ผู้ สู ง วั ย และมี สุ ข ภาพไม่ แ ข็ ง แรง จึ ง มี
ความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าวไว้ไม่ให้สูญหาย
ประกอบกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ยังมีชีวิตและมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์ใน
รูปแบบการแสดงพื้นบ้านที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศ

๑๔
ผู้วิจัยจึงใคร่ดําเนิน โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(ละครลิง ) เพื่อสํ ารวจ รวบรวม และจัดเก็บองค์ความรู้ ล ะครลิงทั้ งหมดในประเทศไทย ศึก ษา
วิเคราะห์การสืบทอดและบทบาทของการแสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬในปัจจุบัน ตลอดจน
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย คุ ก คามที่ อ าจทํ า ให้ ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมนี้ สู ญ หายได้ โดยคํ า ว่ า
“การสืบทอด” ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ตามความหมายของคําศัพท์สําคัญที่ปรากฏในอนุสัญญา
ว่าด้วยการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.๒๕๔๖ (Convention for Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage 2003) ที่ว่า “transmission of ICH passing on
practices, skills, knowledge and idea about to others, usually younger people, in
formal or non formal ways” โครงการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการบุกเบิก
องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับละครลิง ประวัติและพัฒนาการ อีกทั้งยังเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดการเคารพมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน และ
เพิ่ ม ความตระหนั ก ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ ให้ เ กิ ด ความชื่ น ชมในมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมนี้ร่วมกัน และเป็นการเตรียมข้อมูลสําหรับการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ สาขาศิลปะการแสดง ต่อไป
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อสํารวจและรวบรวมองค์ความรู้ละครลิงทั้งหมดในประเทศไทย
๑.๒.๒ เพื่อรวบรวมและบันทึกองค์ความรู้ละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๑.๒.๓ เพื่อวิเคราะห์การสืบทอดและบทบาทของการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ในปัจจุบัน
๑.๒.๔ เพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยไปเสนอขึ้นทะเบียน “ละครลิง” เป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาศิลปะการแสดง
๑.๒.๕ เพื่ อ ให้ ค ณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จและเกิ ด จิ ต สํ า นึ ก ในการปกป้ อ ง
คุ้มครององค์ความรู้ “ละครลิง” ของตน ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
๑.๓ คําถามหลักในการวิจยั
๑.๓.๑ องค์ความรู้เกี่ยวกับละครลิงมีอะไรบ้าง (องค์ประกอบต่างๆ ในการแสดง เช่น
นักแสดง (ลิงและคน) วิธีการฝึกลิงและคน บทการแสดง ดนตรี/เพลงประกอบ เครื่องแต่งกาย ผู้ชม
พิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น)
๑.๓.๒ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวรรณคดี (นิ ท านจั ก รๆ วงศ์ ๆ เช่ น จั น ทโครบ ไกรทอง
พระอภั ย มณี แก้ ว หน้ า ม้ า พระรถเมรี ฯลฯ) กั บ การแสดงพื้น บ้า น (ละครลิ ง ละครชาตรี ลิ เ ก)

๑๕
ถ่ า ยทอดทางมุ ข ปาฐะหรื อ ลายลั ก ษณ์ (มี บ ทหรื อ ไม่ ) เป็ น คํ า กลอน (ร้ อ ยกรอง) หรื อ คํ า เจรจา
(ร้อยแก้ว)
๑.๓.๓ ปัจจุบันมีการสืบทอดองค์ความรู้ดังกล่าวอย่างไร ผู้สืบทอดต้องเป็นคนในครอบครัว
(ลูกหลาน) หรือไม่ ถ้าเป็นคนนอกจะสามารถสืบทอดได้หรือไม่ องค์ความรู้มีแนวโน้มจะสูญหายใน
เวลาอันใกล้นี้หรือไม่
๑.๓.๔ การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการแสดงจากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น แสดงให้ เ ห็ น พลวั ต ทาง
วัฒนธรรมอย่างไร มีแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการแสดงหรือไม่
๑.๔ สมมติฐานของการวิจัย
ละครลิงเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีการสืบทอดองค์ความรู้ตามประเพณีมุขปาฐะในสาย
ตระกูล ยังคงมีบทบาทในการให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมและบทบาทด้านพิธีกรรมอยู่ในปัจจุบัน ปัจจัย
ด้านผู้ถ่ายทอด ผู้สืบทอด และสภาพการแสดงเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้การแสดงละครลิงในปัจจุบัน
ได้รับความนิยมน้อยลงและมีความเสี่ยงที่จะสูญหาย
๑.๕ ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) ที่มีอยู่
ทั้งหมดในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากการค้นคว้าเอกสาร บันทึกการแสดง และลงพื้นที่
สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
๑.๖ วิธีดําเนินการวิจัย
๑.๖.๑ ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
๑) - ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ในหนังสือ บทความในวารสาร สิ่งพิมพ์
บันทึกการแสดง)
- สํารวจและรวบรวมองค์ความรู้ละครลิงทัง้ หมดที่มีอยู่ในประเทศ
- สัมภาษณ์นายปัญญา กันรอบรู้
- เขียนบทที่ ๑-๒
๒) - สัมภาษณ์นายปัญญา กันรอบรู้ นายวัชระ กันรอบรู้ นางสาววารี กันรอบรู้
และนายประกิจ กันรอบรู้
- เขียนบทที่ ๓
๓) - ชมและบันทึกการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ สังเกตอย่างมีส่วนร่วม
(ต่างเวลาและสถานที่)

๑๖
- สัมภาษณ์นักแสดง ผู้ชมการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ (ต่างเวลาและ
สถานที่)
- เปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน ครั้งที่ ๑
- วิเคราะห์บทบาทของการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬในปัจจุบัน
- เขียนบทที่ ๔-๕
๔) - นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และลงพื้นที่ภาคสนามกลับไปตรวจสอบกับผู้ให้
ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
- เปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน ครั้งที่ ๒ (รับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะในการขึ้นทะเบียน “ละครลิง” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ)
- สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
- กรอกแบบบันทึกข้อมูลสําหรับเสนอขึ้นทะเบียน “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาศิลปะการแสดง
- ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
๑.๖.๒ การดําเนินงานตลอดโครงการ
วัตถุประสงค์

แผนงาน

๑. เพื่อสํารวจและ
รวบรวมองค์ความรู้
ละครลิงทั้งหมดที่มี
อยู่ในประเทศ และ
บันทึกองค์ความรู้
ละครลิง
คณะศิษย์พระกาฬ

๑.๑ ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ในหนังสือ บทความในวารสาร สิ่งพิมพ์
และบันทึกการแสดง)
๑.๒ สํารวจและรวบรวมองค์ความรู้ละครลิง
ทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศ
๑.๓ สัมภาษณ์นายปัญญา กันรอบรู้
๑.๔ เขียนบทที่ ๑-๒

๒. เพื่อวิเคราะห์
การสืบทอด
องค์ความรู้ละครลิง
คณะศิษย์พระกาฬ

๒.๑ สัมภาษณ์นายปัญญา กันรอบรู้
๒.๒ สัมภาษณ์นายวัชระ กันรอบรู้
๒.๓ สัมภาษณ์นางสาววารี กันรอบรู้
๒.๔ สัมภาษณ์นายประกิจ กันรอบรู้
๒.๕ เขียนบทที่ ๒-๓

เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ ชื่อผู้ดําเนินโครงการ
๑-๓ ๔-๖ ๗-๙ ๑๐-๑๒
ที่รับผิดชอบ

นายรัตนพล ชื่นค้า

นายรัตนพล ชื่นค้า

๑๗
วัตถุประสงค์

แผนงาน

๓. เพื่อวิเคราะห์
บทบาทของ
การแสดงละครลิง
คณะศิษย์พระกาฬ
ในปัจจุบัน

๓.๑ ชมและบันทึกการแสดงละครลิง คณะ
ศิษย์พระกาฬ สังเกตอย่างมีส่วนร่วม
(ต่างเวลาและสถานที่)
๓.๒ สัมภาษณ์นักแสดง ผู้ชมการแสดงละคร
ลิงคณะศิษย์พระกาฬ (ต่างเวลาและ
สถานที่)
๓.๓ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน
ครั้งที่ ๑
๓.๔ วิเคราะห์บทบาทของการแสดงละครลิง
คณะศิษย์พระกาฬในปัจจุบัน
๓.๕ เขียนบทที่ ๓-๕

๔. เพื่อนํา
องค์ความรู้ที่ได้เสนอ
ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ
สาขา
ศิลปะการแสดง
๕. เพื่อให้คณะ
ศิษย์พระกาฬเกิด
ความภาคภูมิใจและ
เกิดจิตสํานึกใน
การปกป้องคุ้มครอง
องค์ความรู้ของตน
ในฐานะมรดก
ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ

๔.๑ นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ
ลงพื้นที่ภาคสนามกลับไปตรวจสอบกับ
ผู้ให้ข้อมูล
๔.๒ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน
ครั้งที่ ๒ (เผยแพร่องค์ความรู้และรับฟัง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการขึ้น
ทะเบียน “ละครลิง” ในฐานะมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติจาก
ชุมชน นักวิชาการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
๔.๓ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
๔.๔ กรอกแบบบันทึกข้อมูลสําหรับเสนอ
ขึ้นทะเบียน “ละครลิง” เป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
สาขาศิลปะการแสดง
๔.๕ ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ ชื่อผู้ดําเนินโครงการ
๑-๓ ๔-๖ ๗-๙ ๑๐-๑๒
ที่รับผิดชอบ

นายรัตนพล ชื่นค้า

นายรัตนพล ชื่นค้า

๑๘
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๗.๑ เป้าหมาย/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงาน
๑) ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับละครลิงจากการสํารวจข้อมูลทั้งหมดในประเทศ
องค์ความรู้ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ ในฐานะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง
๒) ได้ ข้ อ มู ล สายการสื บ ทอด รู ป แบบการสื บ ทอดองค์ ค วามรู้ ล ะครลิ ง คณะ
ศิษย์พระกาฬ
๓) เห็นบทบาทของการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬในปัจจุบัน
๔) สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยไปเสนอขึ้นทะเบียน “ละครลิง”
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาศิลปะการแสดง
๕) เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์ใน
วงวิชาการคติชนวิทยา วรรณคดีการแสดง และศิลปะการแสดง
๑.๗.๒ ผู้ได้รบั ประโยชน์จากผลงาน
๑) ประเทศไทย ได้องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาด้านการแสดงพื้นบ้านของคนไทย
ซึ่ง ยั ง ไม่ เ คยมี ก ารรวบรวมบั นทึ ก และเผยแพร่ อย่ า งเป็น ระบบมาก่ อน อาจใช้ เ ป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การแสดงพื้นบ้านเพื่อแสดงอัตลักษณ์เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒) กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สามารถนํ าข้อมู ลองค์ความรู้
ดังกล่าวไปใช้เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อไป
๓) หน่วยงานการศึกษา (โรงเรียน/มหาวิทยาลัย) สามารถนําข้อมูลองค์ความรู้
ดังกล่าวไปใช้สอน ถ่ายทอดในหัวข้อศิลปะการแสดง/มหรสพพื้นบ้าน/วัฒนธรรมท้องถิ่น/วรรณคดี
การแสดง
๔) ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการแสดงพื้นบ้าน
ประเภทนี้มากยิ่งขึ้น
๕) คณะศิษย์พระกาฬ ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญขององค์ความรู้ที่มีอยู่
อยากถ่ายทอดและเผยแพร่ให้แก่เยาวชนผู้สนใจต่อไป
๑.๘ กรอบแนวความคิดของการวิจัยและนิยามศัพท์
๑.๘.๑ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (intangible cultural heritage) หมายถึง
การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และ
พื้ นที่ ทางวั ฒนธรรมที่ เกี่ยวเนื่ องกั บสิ่ งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน หรือในบางกรณีปัจเจกบุค คล

๑๙
ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอด
จากรุ่ น หนึ่ ง ไปยั ง คนอี ก รุ่ น หนึ่ ง นี้ เ ป็ น สิ่ ง ซึ่ ง ชุ ม ชนและกลุ่ ม ชนสร้ า งขึ้ น ใหม่ อ ย่ า งสม่ํ า เสมอ
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ มของตน เป็ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องพวกเขาที่ มี ต่ อ ธรรมชาติ แ ละ
ประวัติศาสตร์ของตน และทําให้คนเหล่านั้นเกิดความความรู้สึกมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง ดังนั้น
จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเคารพต่ อ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมและการคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องมนุ ษ ย์
(กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๖: ๕)
๑.๘.๒ ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รํา-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว
ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัย
การแสดงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิง
และ/หรื อ เป็ น งานแสดงที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การคิ ด วิ พ ากษ์ นํ า สู่ ก ารพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงสั ง คม
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ดนตรีและการแสดง (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม,
๒๕๕๖: ๗)
๑.๘.๓ การแสดง หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น ท่ารํา
การเชิด การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว อารมณ์
ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดงแบ่งออกเป็น การแสดงใน
พิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราว และไม่เป็นเรื่องราว (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม,
๒๕๕๖: ๗)
๑.๘.๔ การสื บ ทอด ในโครงการวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ต ามความหมายของคํ า ศั พ ท์ สํ า คั ญ
ที่ ป รากฏในอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการปกป้ อ งมรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ พ.ศ.๒๕๔๖
(Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003) ที่ว่า
“transmission of ICH passing on practices, skills, knowledge and idea about to
others, usually younger people, in formal or non formal ways”
๑.๘.๕ ละครลิง ผู้วิจัยใช้ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๕๔ (๒๕๕๖: ๑๐๔๔) และวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (http://th.wikipedia.org/) ว่าหมายถึง
ละครที่ใช้ลิงแสดง โดยทําท่าทางไปตามคําร้องของผู้บอกบท มักเล่นเรื่องพระรถเมรีและจันทโครบ
เป็นศิลปะพื้นบ้านนิยมแสดงตามงานบุญ งานวัดต่างๆ และขอขยายความหมายให้กว้างขึ้น คือเรื่อง
ที่เล่นในปัจจุบันเป็นเรื่องร่วมสมัย และโอกาสในแสดงไม่จํากัดเฉพาะงานบุญหรืองานวัดเช่นในอดีต
แต่แสดงตามแต่มีผู้ว่าจ้างไปจัดแสดง

๒๐
๑.๙ ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในโครงการวิจัยนี้ หมายถึง คณะหรือ
กลุ่มคนที่มีทักษะความรู้ในการแสดงละครลิง ประกอบด้วยบุคคลข้อมูล เจ้าขององค์ความรู้หลัก
๔ คน ได้แก่
๑) นายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ เป็นนักพากย์ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ละครลิงมากที่สุด
๒) นายวัชระ กันรอบรู้ นายโรงคณะศิษย์พระกาฬ ๑ แสดงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า
กรุงเทพมหานคร
๓) นางสาววารี กันรอบรู้ นายโรงคณะศิษย์พระกาฬ ๒ แสดงที่ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
๔) นายประกิจ กันรอบรู้ นายโรงคณะศิษย์พระกาฬ ๓ แสดงที่บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์
และคณะนักแสดงอื่นๆ ที่คอยควบคุมลิงในการแสดง จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ตลอดจนผู้ชมในสถานที่จัดแสดงแต่ละแห่ง รวมเป็น “ชุมชนการแสดง”
พื้นที่ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
๑) บ้านนายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ บ้านเลขที่ ๑๘/๓๙๓ หมู่บ้าน
เปี่ยมสุข หมู่ ๕ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๒) สวนสัตว์พาต้า ชั้น ๖-๗ ห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
๓) ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
๔) บึงบอระเพ็ด อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่บ้านนายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ เป็นพื้นที่รวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลหลัก ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการสั่งสม สืบทอดมา ขณะที่พื้นที่
ลําดับที่ ๒-๔ เป็นข้อมูลส่วนชุมชนการแสดงที่ผู้วิจัยจะนําไปวิเคราะห์การสืบทอดและบทบาทของ
การแสดงในปัจจุบัน

๒๑
๑.๑๐ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
แบ่งได้ ๓ หัวข้อ คือ ละครสัตว์ ละครลิง และการฝึกลิง ดังปรากฏในเอกสารต่อไปนี้
๑.๑๐.๑ ละครสั ต ว์ (อ้ า งอิ ง จากบทความเรื่ อ ง “ละครสั ต ว์ บั น ลื อ โลก” ที่ ม า:
http://www.artsmen.net/content/show.php?Category=mythboard&No=2213)
ต้นกําเนิดของละครสัตว์
ละครสัตว์ (circus) โดยทั่วไปแล้วหมายถึง กลุ่มนักแสดงที่เดินทางไปทําการแสดง อาจหมายถึง
การแสดง กายกรรม ตัวตลก การฝึกสัตว์ นักดนตรี การแสดงห่วง การเดินบทลวดขึง การขี่จักรยาน
ล้อเดียว และการแสดงผาดโผนอื่นๆ
คําว่า ละครสัตว์ หรือ CIRCUS นั้น หมายถึง CIRCLE หรือวงกลมนั่นเอง เป็นเพราะใน
สมัยก่อน เหล่าสุภาพบุรุษโรมันนิยมขี่ม้าไปรอบๆ สนามที่เป็นวงกลม สนามที่โด่งดังที่สุดของโรมันก็
คือ เซอร์ คัส แม็ กซิ มุส อั น กว้างขวาง บริ เ วณเชิงเขาพาลาทิเ น่ ใ นกรุง โรม ซึ่ งสนามนี้ยัง ใช้ใ นการ
ประลองแข่งม้ากับแสดงกิจกรรมต่างๆ ด้วย แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมเหล่านั้นก็ยังเรียกไม่ได้ว่าเป็น
ละครสัตว์แบบที่รู้จักกันทุกวันนี้
ผู้ริเริ่มการแสดงละครสัตว์ ได้แก่ ฟิลิป แอสต์ลีย์ (Philip Astley) ชาวอังกฤษ เกิดเมื่อ ค.ศ.
๑๗๔๒ และมีความสนใจในเรื่องของม้ามาตั้งแต่เด็ก ความฝันของแอสต์ลีย์จึงเป็นการทํางานที่
เกี่ยวกับม้า ดังนั้นแอสต์ลีย์จึงเข้าร่วมเป็นทหารในกรมทหารม้าเบาที่ ๑๕ ของพันเอกเอเลียตเมื่ออายุ
๑๗ ปี และได้เลื่อนเป็นสิบตรี แอสต์ลีย์ได้เข้าร่วมรบในสงครามฝรั่งเศสและสงครามอินเดีย อาชีพ
ทหารของแอสต์ลีย์ได้ ช่ว ยให้ เขาได้ พบปะและติดต่อกับนักฝึกม้ าและนักขี่ มืออาชีพหลายคน ซึ่ ง
แอสต์ลีย์เองก็เป็นนักขี่ม้าตัวยงอยู่ด้วย แอสต์ลีย์มีความเป็นอัจฉริยะในการขี่ม้าแบบผาดโผน เขาได้
เห็นนักขี่ม้าผาดโผนได้รับความสนใจมากจากคนดูที่อิสลิงตัน จึงได้ความคิดที่จะเปิดโรงเรียนสอน
การขี่ม้าในลอนดอน ที่ซึ่งแอสต์ลีย์สามารถเปิดการแสดงการขี่ม้าผาดโผนไปพร้อมกันได้ด้วย ใน ค.ศ.
๑๗๖๘ แอสต์ลีย์ได้จัดตั้งโรงเรียนสอนขี่ม้าขึ้นที่ตอนใต้ของสะพานเวสมินสเตอร์ในลอนดอนโดยทํา
การสอนในช่วงเช้าและเปิดการแสดง “ความแกล้วกล้าของนักขี่ม้า” ในช่วงบ่าย แอสต์ลีย์เรียกลาน
สนามที่จัดแสดงว่า “เซอร์คัส” เนื่องจากรูปร่างกลมของสนามแสดง แอสต์ลีย์เลือกลานกลมด้วย
เหตุผล ๒ ประการ คือ ประการแรก เพื่อที่จะทําให้ผู้ชมมองเห็นนักขี่ได้ตลอดเวลา และประการที่ ๒
วงกลมจะทํา ให้เกิ ด แรงเหวี่ยงหนี ศู นย์ที่ช่ว ยให้ การยืนขี่ข ณะม้าวิ่ ง ควบเป็ นวงโค้งได้มั่นคงยิ่ งขึ้ น
หลังจากแสดงต่อเนื่องมาหลายปี แอสต์ลีย์ได้ต่อเติมชานที่นั่งและหลังคาให้กับลานแสดงของเขา

๒๒
ลานกลมละครสัตว์โรงแรกของแอสต์ลีย์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๙ เมตร แต่ในที่สุดมา
ลงตัวที่ ๑๓ เมตร ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานนานาชาติในเวลาต่อมา
แอสต์ลีย์เริ่มทําเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆ และมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี หลังจากเปิด
การแสดงได้สองฤดู แอสต์ลีย์จําต้องนําสิ่งแปลกใหม่เข้ามาร่วมการแสดงเพื่อไม่ให้คนดูเบื่อ โดยเริ่ม
จ้างนักขี่ม้าอาชีพเพิ่มขึ้น จ้างนักดนตรี ตัวตลก นักแสดงตีลังกา นักเดินไต่เส้นลวด และสุนัขเต้นระบํา
มาร่วมรายการด้วย ซึ่งนับเป็นการวางรากฐานรูปแบบละครสัตว์สมัยใหม่อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
จนถึงตอนนี้มีคณะละครสัตว์อื่นๆ เกิดขึ้นและเปิดการแสดงในแบบเดียวกับเขาทั้งในยุโรป
และอเมริกา ทําให้ใน ค.ศ.๑๗๗๓ เป็นต้นมา แอสต์ลีย์ได้คิดนําสัตว์มาแสดงเพื่อให้แปลกกว่าคณะอื่น
เริ่มจากสุนัขตัวเล็กๆ ม้าลาย ลิง ไปจนถึงหมูแสนรู้ที่สามารถเล่นดนตรี หรือเลือกคาบไพ่ใบที่นายของ
มันสั่งให้คาบได้

ภาพที่ ๑๐ การแสดงของหมูแสนรู้ในคณะละครสัตว์ของฟิลิป แอสต์ลีย์ (Philip Astley)
ที่มา: http://www.artsmen.net/content/show.php?Category=mythboard&No=2213
ยิ่งนานวันก็ยิ่งมีการแสดงแบบอื่นๆ เพิ่มขึ้น อาทิ การไต่เชือก การต่อตัวโลดโผน การโยน
สิ่งของสลับมือ (juggling) และมีบันทึกว่า ใน ค.ศ.๑๗๙๑ ได้มีการนําเอาเสือมาร่วมแสดง โดยลากรถ
ไปรอบๆ สังเวียนด้วย
แอสต์ลีย์ได้เปิดการแสดงละครสัตว์ปารีสขึ้นเมื่อ ค.ศ.๑๗๘๒ ซึ่งเรียกกันว่า “ทวิอัฒจันทร์
อองแกลส์” (Amphitheatre Anglais) หลังจากนั้นก็ได้มีผู้เปิดการแสดงละครสัตว์ขึ้นหลายแห่ง
ซึ่งนําไปสู่การมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
คู่แข่งสําคัญคนแรกของแอสต์ลีย์คือนักขี่ม้าอาชีพชื่อชาลส์ ฮิวส์ (Charles Hughes) ซึ่งเคย
ทํางานกับแอสต์ลีย์มาก่อนและด้วยความร่วมมือกับชาลส์ ดิบดิน (Charles Dibdin) นักแต่งละคร

๒๓
แพนโทไมม์หรือละครใบ้โบราณผู้มีชื่อเสียง ฮิวส์ได้เปิดอัฒจันทร์ขึ้นมาแข่งในลอนดอนซึ่งดิบดินตั้งชื่อ
ว่า “สํานักดุริยางค์อาชาราชละครสัตว์” (Royal Circus and Equestrian Philharmonic
Academy) ทั้งแอสต์ลีย์และฮิวส์เคยไปเปิดการแสดงตามประเทศต่างๆ ทั่วยุโรป เช่นใน ค.ศ.๑๗๘๓
คณะละครสัตว์แอสต์ลีย์ได้แสดงต่อหน้าพระที่นั่งในพระราชวังแวร์ซายลส์ ปารีส ซึ่งพระนางแมรีย์
อังตั ว เนตต์ท รงโปรดมาก และได้พ ระราชทานเหรีย ญทองคําฝั ง เพชรให้ กับ จอห์ น บุ ต รชายของ
แอสต์ลีย์เป็นรางวัล
แอสต์ลีย์ได้เปิดโรงละครสัตว์ขึ้นอีก ๑๘ แห่งในเมืองต่างๆ ของยุโรปและได้รับการอุปถัมภ์
จากราชวงศ์หลายราชวงศ์ แอสต์ลีย์มีชื่อเสียงมากและร่ํารวยจนน่าอิจฉา แต่เขาไม่เคยใช้สัตว์ป่า
มาแสดงเลยจนกระทั่งเมื่อ ๑๔ ปีหลังการตายของเขาในปารีสเมื่ออายุได้ ๗๒ ปี ศพของเขาได้รับ
การฝังไว้ที่สุสาน Père Lachaise ในกรุงปารีส
เมื่อย่างเข้าศตวรรษที่ ๑๙ มีคณะละครสัตว์ใหญ่ๆ ถือกําเนิดขึ้นในอเมริกา เช่น พี.ที.บาร์นัม
(P.T. Barnum) ซึ่งได้นําเอามนุษย์พิกลพิการแปลกๆ มาโชว์ ที่ลือลั่นที่สุดก็คือมนุษย์จิ๋ว ชาร์ลส์
แสตรทตัน ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อนายพลทอมธัมบ์ นอกจากนี้ก็มีคณะของเจมส์ เบลีย์ (James Bailey)
ซึ่งตอนที่เขาแห่ขบวนพาเหรดก่อนแสดงไปตามถนนในนิวยอร์ก ค.ศ.๑๘๘๑ นั้น มีม้าร่วมขบวนถึง
๓๕๐ ตัว ช้าง ๒๐ เชือก อูฐ ๑๔ ตัว นักแสดง ๔๐๐ คน และวงดนตรีเครื่องเป่าอีก ๔ วง มโหฬาร
ตระการตาอย่างยิ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังทั้งสองคณะนี้ต้องมายุบรวมกับคณะละครสัตว์เจ้าใหม่ ริงกลิง
(Ringling Circus) กลายเป็นคณะ Ringling Brothers and Barnum & Bailey อันยิ่งใหญ่

ภาพที่ ๑๑ ความยิ่งใหญ่ตระการตาของละครสัตว์คณะ Ringling Brothers and Barnum & Bailey
ที่มา: http://www.artsmen.net/content/show.php?Category=mythboard&No=2213

๒๔
เมื่อนึกถึงละครสัตว์แล้วเราคงนึกถึงการแสดงสัตว์แปลกๆ หลากหลาย ทั้งชนิดน่าเอ็นดู เช่น
นกแก้ว แมว และสัตว์ดุร้าย เช่น เสือ สิงโต แต่ที่จะขาดไม่ได้เลยคือ ม้า ซึ่งเป็นสัตว์แรกเริ่มของการ
กําเนิดละครสัตว์เลยทีเดียว ถัดมาก็คือนักแสดงบนพื้น (Ground Act) ประกอบด้วยนักตีลังกา
นักโยนของสลับมือ นักกล้ามพลังมหาศาล นักแสดงกับเชือกและเส้นลวด แรกๆ นั้นเป็นการเดิน
ทรงตั วบนเชือกที่ ผูกโยงไว้สูงลิ่ว มีการทําท่าเหมือนจะร่วงลงมาให้คนดูตื่นเต้น หวาดเสียว ส่วน
เส้นลวดนั้นเริ่มมีใช้ในราว ค.ศ.๑๘๓๐ สําหรับการแสดงที่มีน้ําหนักมากๆ เช่น ขี่จักรยานยนต์ไต่ลวด
เป็นต้น รายการที่สร้างความหวาดเสียวให้แก่คนดูมากที่สุดก็คือการห้อยโหนโยนรับตัวกลางอากาศ
(Flying Trapeze) นอกจากนั้นยังมีทีมตลก (clowns) นักแสดงตลกนั้นมีความสามารถเชี่ยวชาญใน
หลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการสร้างเสียงหัวเราะเบิกบานให้กับเด็กๆ
ละครสั ต ว์ จึ ง เรี ย กได้ ว่ า เป็ น มหรสพที่ ยิ่ ง ใหญ่ เป็ น การแสดงที่ น อกจากจะมี สั ต ว์ แ สนรู้
หลากหลายชนิดมาสร้างความบันเทิงแล้ว ยังมีนักแสดงโลดโผนที่เก่งกาจ มีตัวตลกที่สร้างความ
สนุกสนานตลกขบขัน มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงมากมาย การที่คณะละครสัตว์เรียกตนเอง
ว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็คงไม่ผิดไปจากความเป็นจริงเท่าใดนัก
๑.๑๐.๒ ละครลิง (ข้อมูลส่วนนี้นับว่ามีความสําคัญต่องานวิจัยมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้เก็บ
รวบรวมไว้ในภาคผนวก ช ด้วย)
๑) “ตํ านานละครลิง” ใน มหรสพพื้น บ้า น ของสันติภพ เจนกระบวนหั ด หรือ
เจนภพ จบกระบวนวรรณ ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ กล่าวถึงคณะละครลิงวัฒนาวานร โดยเก็บข้อมูล
จากคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในสมัยนั้น ประกอบด้วยข้อมูลประวัติและพัฒนาการการแสดง
องค์ประกอบการแสดง สภาพการแสดงละครลิงคณะวัฒนาวานรในสมัยนั้น ตลอดจนบทแสดงที่ยัง
พอจําได้จํานวน ๑ บท
๒) “ละครลิง ชีวิตป่าสู่โลกมายา” ใน สารคดี ของสุดารา สุจฉายา ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๘ เป็นการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์คณะละครลิงดํารงศิลปวานรของนายอํานวย บุญเสนอ และคณะ
ศิษย์พระกาฬของนายเกษมและนายปัญญา จ่างสกุล บทความดังกล่าวได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการฝึกหัดลิง สภาพการแสดงละครลิงในงานวัดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ความรุ่งเรือง
และความร่วงโรยของมหรสพประเภทนี้ ตลอดจนองค์ประกอบการแสดง ทั้งดนตรี บท และอุปกรณ์
ประกอบการแสดง ที่สําคัญคือมีภาพถ่ายเก่าการแสดงละครลิงเมื่อครั้งยังจัดแสดงแบบโบราณ คือ
ใช้ฉากและการร่ายรํา (ของลิง) แบบการแสดงลิเก
๓) “ลิง วณิ พ ก” ใน สารคดี ของสุด ารา สุ จ ฉายา ตี พิม พ์ เมื่ อ พ.ศ.๒๕๒๘ เป็ น
การเก็บข้อมูลสัมภาษณ์นายบุญ ศรีไพร ชาวกาฬสินธุ์ ที่มาเล่นละครลิงวณิพกริมคลองมหานาค
กรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นวิถีการดํารงชีวิตจากการฝึกหัดลิงเพื่อแลกเงินและข้าวปลาอาหาร

๒๕
๔) “ละครลิง” ใน สนุกกับงานวัด ของทวี วัดงาม ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ กล่าวถึง
คณะละครลิงดํารงศิลปวานร ประวัติการสืบทอดองค์ความรู้ ซึ่งสัมพันธ์กับบันทึกการแสดง เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๕ ซึ่งทวี วัดงาม ได้เชิญนายอํานวย บุญเสนอ เจ้าของคณะดํารงศิลปวานรนําละครลิงมาจัด
แสดงที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ บทความดังกล่าวได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกหัดลิง
ตลอดจนรูปแบบการแสดงไว้พอสังเขป
๕) “ดํารงค์ศิลป์วานร” สายป่านสุดท้าย “ปรีดาวานรละครลิง” ใน ศิลปวัฒนธรรม
ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ ไม่ทราบชื่อผู้เขียน เป็นข้อมูลสัมภาษณ์นายอํานวย บุญเสนอ เจ้าของละครลิง
คณะดํ ารงศิ ลปวานร กล่าวถึงประวัติความเป็น มา ลักษณะการแสดง เนื้ อเรื่ องที่ มักนํ า มาแสดง
ตลอดจนสภาพการแสดงในสมัยนั้น ที่สําคัญคือมีการระบุสาเหตุที่ทําให้ไม่มีการสืบทอดองค์ความรู้
ละครลิงต่อจากนายอํานวย บุญเสนอ กล่าวว่าเนื่องจากลูกทุกคนไม่มีใครสนใจอาชีพนี้และไม่มีผู้มา
ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อขอรับวิชาด้วย
๖) “ละครลิง” ใน วารสารไทย ของปัญญา นิตยสุวรรณ ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓
บทความนี้ได้มีการอ้างอิงข้อมูลจากบทความเรื่อง “ตํ านานละครลิง” ใน มหรสพพื้นบ้าน ของ
เจนภพ จบกระบวนวรรณ และข้อมูลจากบทความเรื่อง “ละครลิง” ใน สนุกกับงานวัด ของทวี
วัดงาม ที่ได้ค้นคว้าและเขียนถึงมาก่อนหน้าเป็นหลัก นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์
การชมละครลิงที่งานภูเขาทอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ เพิ่มเติมด้วย ที่สําคัญคือมีการแสดงความคิดเห็น
ประเด็นการพิจารณาละครลิงในฐานะมรดกวัฒนธรรมไทยไว้ด้วย
๑.๑๐.๓ การฝึกลิง
๑) หนังสือ ครูสมพร: คนสอนลิง ของรุ่ง แก้วแดง ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒
๒) “วิทยาลัยลิง” ใน ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้: ข้อเขียนว่าด้วยวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาชาวบ้านไทย ของนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓
ทั้ง ๒ เรื่องกล่าวถึงรูปแบบและขั้นตอนการฝึกลิงของครูสมพร แซ่โค้ว ที่วิทยาลัย
ฝึกลิงเพื่อการเกษตร อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะภูมิปัญญาชาวบ้าน และกล่าว
เป็นนัยเปรียบเทียบกับวิธีการสอนคน โดยครูสมพรมีวิธีการฝึกลิงให้สามารถปีนต้นมะพร้าวเก็บ
มะพร้าวได้ และสามารถทํางานอื่นๆ ช่วยเหลือเจ้าของสวนได้ นอกจากการฝึกฝนลิงแล้วครูสมพรยัง
ได้เปิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวทีจัดแสดงความสามารถของลิงให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย วิธีการฝึกลิงเก็บ
มะพร้ า วนี้ ผู้วิ จัย ยั ง พบในการแสดงละครลิ ง คณะศิษ ย์พ ระกาฬในปั จจุ บั นด้ วย ซึ่ งน่ าจะมี ค วาม
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในขั้นตอนการฝึกหัด นอกจากนี้ครูสมพรยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับลิงไว้ตอนหนึ่งว่า “เอาลิงไปเล่นละครนั่นเสริมส่วนเกินของมนุษย์ ที่เอามาเก็บมะพร้าวนี่เสริม
ส่วนขาด”

๒๖
๓) หนังสือ เห้งเจีย (ฉีเทียนต้าเสิ้ง) ลิงในวรรณกรรมที่กลายเป็นเทพเจ้า ของ
จรัสศรี จิรภาส ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ แม้จะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ตํานาน นิทานที่เกี่ยวข้องกับลิง
ตลอดจนศาลเจ้าและรูปเคารพเจ้าพ่อเห้งเจียของจีน แต่ผู้เขียนก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างลิง
กับมนุษย์ การฝึกลิง และละครลิง ไว้ในตอนต้นของหนังสือเป็นตัวอย่างพอสังเขปด้วย ดังปรากฏใน
“วัฒนธรรมและเรื่องเล่าของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลิง” ผู้เขียนให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลิงที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าในอดีตลิงกับมนุษย์มี
ความใกล้ชิดกันมาก ลิงยังสามารถนํามาแสดงละครเพื่อความสําเริงอารมณ์ของมนุษย์ ในสังคมจีนมี
ความนิยมละครลิงมาตั้งแต่ ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว ในบางสมัยละครลิงถึงขั้นเป็นที่โปรดปรานของ
ผู้ปกครองแผ่นดินเลยทีเดียว ในสังคมไทยก็เช่นเดียวกัน มีคณะละครลิงที่เป็นที่รู้จักอยู่หลายคณะ
ด้ ว ยกั น เช่ น คณะดํ า รงศิ ล ปวานร คณะลิ ง ไทยมั่ น คง โดยเฉพาะ “พ่ อ ลิ ง ประกิ ต ” แห่ ง คณะ
ศิษย์พระกาฬ นอกจากนั้นผู้เขียนยังศึกษารวบรวมนิทานปรัมปราและเรื่องเล่าเกี่ยวกับลิงทั้งของไทย
อันประกอบไปด้วยนิทานชาดกและนิทานพื้นบ้านจํานวน ๕ เรื่องด้วยกัน และของจีน ซึ่งปรากฏ
เรื่องเล่า นิทาน ตํานานเกี่ยวกับลิงจํานวนมาก
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเห็นว่าสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ละครลิงที่มีอยู่ในปัจจุบันมีข้อมูลที่จํากัดมาก และกําลังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญหายเป็นอย่างยิ่ง
จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลข้อมูล หมายถึงเจ้าของ
องค์ความรู้ละครลิงที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญานี้ไว้
๑.๑๑ การกระจายตัวของละครลิง
ปัจจุบันองค์ความรู้เกี่ยวกับละครลิงกระจายตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ดังนี้
๑. จังหวัดนครสวรรค์
๒. จังหวัดราชบุรี
๓. กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ทั้ง ๓ แห่ง เป็นสถานที่พักของบุคคลข้อมูล (เจ้าขององค์ความรู้ละครลิงที่ยังมีชีวิตอยู่)
และสถานที่จัดแสดงละครลิงในปัจจุบันที่เป็นการแสดงประจําและต่อเนื่อง ในที่นี้ผู้วิจัยไม่นับพื้นที่
การแสดงที่มีผู้ว่าจ้างไปแสดงเป็นครั้งคราว เนื่องจากมีลักษณะการแสดงไม่ประจําและไม่ต่อเนื่อง
ทําให้อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ความยั่งยืนของมรดกภูมิปัญญานี้ ผู้วิจัยสรุปการกระจายตัวของ
ละครลิงไว้ในภาพที่ ๑๒ แผนที่แสดงการกระจายตัวของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)

๒๗

ภาพที่ ๑๒ แผนที่แสดงการกระจายตัวของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
พื้นที่ระบายสีเขียว ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดราชบุรี และกรุงเทพมหานคร
เป็นพื้นที่ที่มีการจัดแสดงละครลิงเป็นประจําและต่อเนื่อง

บทที่ ๒
องค์ความรู้ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
ในบทนี้ ผู้ วิ จั ย จะกล่ า วถึ ง องค์ ค วามรู้ ข องมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม (ละครลิ ง )
ประกอบด้วย ชื่อที่ปรากฏในท้องถิ่นหรือชื่อเทียบเคียง ลักษณะการแสดง ประเภทของการแสดง
พั ฒ นาการ ขนบและความเชื่ อ ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนการแสดง รู ป แบบการจั ด การแสดง บทประกอบ
การแสดงและโน้ตเพลงประกอบการแสดง อุปกรณ์ กระบวนท่า คุณค่า การถ่ายทอดและการสืบทอด
ข้อมูลของผู้บอกรายละเอียด และผู้เก็บข้อมูลและวันเวลาที่เก็บ ตามลําดับ ดังนี้
๒.๑ ชื่อที่ปรากฏในท้องถิ่นหรือชื่อเทียบเคียง
จากการสํ ารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลละครลิงทั้งหมดในประเทศไทย พบว่าปรากฏชื่อ
คณะละครลิงทั้งสิ้น รวม ๔ คณะ ได้แก่
๑) คณะวัฒนาวานร
๒) คณะลิงไทยมั่นคง
๓) คณะดํารงศิลปวานร (เดิมใช้ชื่อว่า คณะปรีดาวานร และคณะโชว์ศิลปวานร)
๔) คณะศิษย์พระกาฬ (เดิมใช้ชื่อว่า คณะเริงรมย์สยามปากน้ําโพ และคณะเริงรมย์เมืองไทย)
ผู้วิจัยขอสรุปลําดับชื่อคณะละครลิงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ในรูปแบบตาราง ดังนี้
ชื่อที่ปรากฏในอดีต
คณะวัฒนาวานร
คณะลิงไทยมั่นคง
คณะปรีดาวานร
คณะเริงรมย์
สยามปากน้ําโพ

คณะโชว์ศิลปวานร
คณะเริงรมย์เมืองไทย

คณะดํารงศิลปวานร
คณะศิษย์พระกาฬ

ชื่อที่ปรากฏในปัจจุบนั
คณะศิษย์พระกาฬ ๑
คณะศิษย์พระกาฬ ๒
คณะศิษย์พระกาฬ ๓

กล่าวเฉพาะละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ ซึ่งเป็นละครลิงคณะเดียวที่ยังสืบทอดการแสดงอยู่
จนถึงปัจจุบัน มีการเรียกชื่อคณะตามที่ปรากฏทั้งสิ้นรวม ๕ ชื่อ ได้แก่
๑) ละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๒) ละครลิงศิษย์พระกาฬ ประกิตโชว์
๓) ละครลิงประกิต ศิษย์พระกาฬ

๒๙
๔) ละครลิง คณะคุณประกิตโชว์
๕) ศิษย์พระกาฬ ละครลิงดารา
ในที่นี้ผู้วิจัยเห็นว่าชื่อลําดับแรก คือ ละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ เป็นชื่อที่มีมาแต่แรก และ
จากการสัมภาษณ์สมาชิกในคณะเสนอให้ผู้วิจัยใช้ชื่อนี้เรียกเป็นหลัก จึงกําหนดใช้ชื่อดังกล่าวใน
งานวิจัยนี้ทั้งหมด
๒.๒ ลักษณะการแสดง
จากนิยามศัพท์ ละครลิง ผู้วิจัยใช้ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๕๔ (๒๕๕๖: ๑๐๔๔) และวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (http://th.wikipedia.org/) ว่าหมายถึง
ละครที่ใช้ลิงแสดง โดยทําท่าทางไปตามคําร้องของผู้บอกบท มักเล่นเรื่องพระรถเมรีและจันทโครบ
เป็นศิลปะพื้นบ้านนิยมแสดงตามงานบุญ งานวัดต่างๆ และขอขยายความหมายให้กว้างขึ้น คือเรื่อง
ที่เล่นในปัจจุบันเป็นเรื่องร่วมสมัย และโอกาสในแสดงไม่จํากัดเฉพาะงานบุญหรืองานวัดเช่นในอดีต
แต่แสดงตามแต่มีผู้ว่าจ้างไปจัดแสดง
การแสดงละครลิงจึงเป็นการฝึกกํากับและพากย์เรื่องราวประกอบการแสดงท่าทางต่างๆ ของ
ลิง ความสนุกสนานของการแสดงละครลิงเกิดจากท่าทางและความสามารถของลิง ประกอบกับ
มุกตลกของคนพากย์
การแสดงละครลิ ง แต่ ล ะครั้ ง จะใช้ ลิ ง ประมาณ ๓-๔ ตั ว ตามตํ า แหน่ ง (ตํ า แหน่ ง ในที่ นี้
หมายถึง ชื่อที่ใช้ในการแสดง) เป็นลิงพันธุ์ไทยเพศผู้และเพศเมีย ได้แก่ ลิงกัง ลิงเสน และลิงแสม
“ก็จะมีลิงเสน ลิงกัง ลิงแสม ที่ฝึกได้ เพราะลิงมันมีอยู่ ๓ พันธุ์ ที่เป็นลิงพันธุ์
ใหญ่ๆ ในประเทศไทยเรา ลิงพันธุ์อื่นมันก็มีเหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อยมาก ไม่เหมือน
ลิงเสน ลิงกัง และลิงแสม แล้วหัวใจมันอีกอย่างหนึ่ง ผมบอกไว้เลยว่า ภาคใต้ที่เค้าฝึก
ลิงกังขึ้นมะพร้าวน่ะ แต่มาเจอลิงเสนนี่ไม่มีใครฝึก ให้รู้ไว้ด้วย ในประเทศไทย ลิงเสนนี่
จะดุ ดุมาก มีใครเขามาถามผมเหมือนกันว่าฝึกได้ไง ผมบอกว่าฝึกได้”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
“ลิงเสนเป็นลิงที่ฝึกง่าย เพราะหันหน้าเข้าหาผู้ฝึก ส่วนลิงกังไม่ค่อยหันหน้า
เข้ าหาผู้ฝึ ก โดยมากจะฝึกลิงเสนตัวผู้ ข้อเสียก็คือตกมั นได้ ถ้าติดสัตว์ แล้วเราก็ไม่
สามารถเอากลับมาฝึกได้อีก ไม่ก็รอให้ออกลูก เอาลูกมาฝึกต่อ”
(วัชระ กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๓๐
ตําแหน่งลิง หรือชื่อที่ใช้ในการแสดงละครลิงคณะดํารงศิลปวานร ประกอบด้วย วิเชียร ถุงเงิน
แหลม และตี๋ใหญ่
ขณะที่ตําแหน่งลิง หรือชื่อที่ใช้ในการแสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ ประกอบด้วย ประกิต
กํานันแช่ม และกาญจนา

ภาพที่ ๑๓-๑๕ ลิงประกิต กํานันแช่ม และกาญจนา คณะศิษย์พระกาฬ
ที่มา: สุดารา สุจฉายา “ละครลิง ชีวิตป่าสู่โลกมายา” นิตยสารสารคดี เมษายน ๒๕๒๘ หน้า ๖๕, ๖๗-๖๘

ผู้แสดงที่เป็นคนฝึกมีจํานวน ๒ คน คนหนึ่งจะเป็นผู้พากย์บรรยายเรื่องราวและกํากับให้ลิง
แสดงท่าทางต่างๆ อีกคนหนึ่งจะเป็นผู้ช่วยเตรียมและเปลี่ยนอุปกรณ์การแสดงแต่ละชุด บางครั้งอาจ
มีผู้ แ สดงจํ า นวน ๓ คน โดยคนที่ ๓ จะเป็ น ผู้ ช่ว ยเตรี ย มและเปลี่ย นอุ ป กรณ์ ก ารแสดงแต่ ล ะชุ ด
เช่นเดียวกัน

ภาพที่ ๑๖ ลักษณะการแสดงละครลิงโดยทั่วไปประกอบด้วยคนฝึกอย่างน้อย ๒ คน
และลิงนักแสดงอย่างน้อย ๓ ตัว (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๑๕๕๗)

๓๑

ภาพที่ ๑๗ ภาพถ่ายเก่าการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ

ภาพที่ ๑๘ การแสดงละครลิงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๓๒
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะการแสดงละครลิงในอดีตน่าจะได้รั บอิทธิพลจากการแสดง
พื้นบ้านของไทย ๒ ประเภท ได้แก่ การแสดงลิเกและการแสดงละครชาตรี เห็นได้จาก
๑) บทร้องประกอบการแสดง อดีตเป็นบทละครจักรๆ วงศ์ๆ แต่เดิมคาดว่าคนพากย์บท
จดจําทางมุขปาฐะ และมีลักษณะด้นสด (ไม่เคร่งครัดสัมผัส) ตามความสามารถของคนพากย์ อาจจะ
จดจํามาจากบทลิเกหรือบทละครชาตรี ซึ่งเป็นมหรสพที่นิยมแสดงตามงานวัดเช่นเดียวกับละครลิง
มีดนตรีบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบบทร้อง ปัจจุบันใช้บทเจรจา เป็นภาษาพูดปกติ เน้นการเล่น
มุ ก ตลกของคนพากย์ เ พื่ อ ความสนุ ก สนาน ผู้ วิ จั ย จะได้ ก ล่ า วถึ ง อย่ า งละเอี ย ดต่ อ ไปในหั ว ข้ อ
บทประกอบการแสดง
๒) ฉากประกอบการแสดง อดีตเลียนแบบฉากของการแสดงลิเกหรือฉากการแสดงละคร
ชาตรี ซึ่งนิยมทําเป็นภาพปราสาทราชวัง ภาพป่าเขาลําเนาไพร เนื่องจากโครงเรื่องของการแสดง
ละครลิงมักแสดงตอนพระเอกซึ่งรับบทเป็นเจ้าชายหรือกษัตริย์ผู้ครองเมือง ลาพระเจ้าตา (หรือ
พระฤๅษี) การออกตามหานางเอก ระหว่างทางเจอตัวโกงจึงเข้าต่อสู้ ปัจจุบันไม่พบว่ามีการใช้ฉาก
ประกอบการแสดงแล้ว นิยมแสดงบนพื้นเวทียกสูง ซึ่งสามารถใช้จัดการแสดงประเภทอื่นๆ ได้ด้วย
เช่น กายกรรม การแสดงความสามารถของสัตว์ประเภทอื่นๆ

ภาพที่ ๑๙ ภาพถ่ายเก่าการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
สังเกตฉากประกอบการแสดงด้านหลังเป็นภาพปราสาทราชวัง น่าจะได้รับอิทธิพลจากการแสดงลิเก
หรือการแสดงละครชาตรีในอดีต

๓๓

ภาพที่ ๒๐ ภาพถ่ายเก่าการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
สังเกตฉากประกอบการแสดงด้านหลังเป็นภาพป่าเขาลําเนาไพร น่าจะได้รับอิทธิพลจากการแสดงลิเก
หรือการแสดงละครชาตรีในอดีต
๓) เครื่องแต่งกายของลิง อดีตมีสีสันฉูดฉาด ปักเลื่อมแวววาว แบบเดียวกับเครื่องแต่งกาย
ของนักแสดงลิเกหรือนักแสดงละครชาตรี ปัจจุบันมีเครื่องแต่งกาย ๒ แบบ แบบแรกมีสีสันฉูดฉาด
ปักเลื่อมแววอย่างอย่างที่ปรากฏอดีต และแบบร่วมสมัยมีลักษณะคล้ายเสื้อผ้าเด็ก เน้นสีสันสวยงาม
เช่นเดียวกัน

ภาพที่ ๒๑ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
สังเกตว่าเป็นการลดรูปเครื่องแต่งกายของนักแสดงลิเกหรือละครชาตรีในอดีตมานั่นเอง
๔) ดนตรีประกอบการแสดง ในอดีตใช้เครื่องดนตรีประเภทปี่พาทย์บรรเลงเพลงหน้าพาทย์
ประกอบการร่ายรําและท่วงท่าของลิง ปัจจุบันใช้แผ่นซีดีเปิดเพลงประกอบการแสดงแทน

๓๔
๒.๓ ประเภทของการแสดง
การแสดงละครลิงจัดอยู่ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเภทการแสดง (ตามคํานิยาม
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๖) ดังนี้
คํานิยาม ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวต่างๆ
โดยมีผู้แสดงเป็ นสื่อผ่านทางเสียง ได้แ ก่ การขับร้อง หรือการเล่นดนตรี และทางร่างกาย ได้แ ก่
การร่ายรํา การเชิด การเต้น การแสดงท่าทาง ฯลฯ
คํานิยาม การแสดง หมายถึง การแสดงออกทางร่างกาย ท่วงท่าการเคลื่อนไหว ท่าเต้น
ท่ารํา การเชิด การพากย์ การใช้เสียง การขับร้อง การใช้บท การใช้อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งสื่อถึงเรื่องราว
อารมณ์ความรู้สึก อาจแสดงร่วมกับดนตรีและการขับร้องหรือไม่ก็ได้ การแสดงแบ่งออกเป็น
การแสดงในพิธีกรรม การแสดงที่เป็นเรื่องราว และไม่เป็นเรื่องราว
ละครลิงจัดเป็นการแสดงที่เป็นเรื่องราวและไม่เป็นเรื่องราว เนื่องจากในอดีตนิยมแสดง
เรื่องราวจักรๆ วงศ์ๆ ของไทย เช่น จันทรโครบ พระรถเมรี พระอภัยมณี พระทินวงศ์ ฯลฯ โดยตัด
ตอนมาแสดง ซึ่ งสั นนิ ษฐานว่า ได้รับอิท ธิพลมาจากการแสดงลิเ กและละครชาตรี มีลักษณะเป็ น
เรื่องราว มีโครงเรื่องสําหรับคนพากย์ดําเนินเรื่อง เช่น แสดงตอนพระเอกซึ่งรับบทเป็นเจ้าชายหรือ
กษัตริย์ผู้ครองเมือง ลาพระเจ้าตา (หรือพระฤๅษี) การออกตามหานางเอก ระหว่างทางเจอตัวโกงจึง
เข้าต่อสู้ ประกอบกับการฝึกฝนลิงให้แสดงท่าทางความสามารถเป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ชม ขณะที่ในสมัย
ต่อมาจนถึ งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงรูปแบบการแสดงโดยสร้างสรรค์บทใหม่ ให้ มีความร่วมสมั ย
มากขึ้ น เช่ น เรื่ อ งเหนื อ นั ก เลง ลอดลายมั ง กร มื อ ปื น เมื อ งเพชร ฯลฯ เน้ น แสดงความสามารถ
กระบวนท่าทางของลิง และมุกตลกของนักพากย์มากกว่ามุ่งดําเนินเรื่องตามโครงเรื่องเช่นในอดีต
คนพากย์จะเป็นผู้พากย์บรรยายเรื่องราวประกอบท่าทางของลิง จุดเน้นจะอยู่ที่การฝึกบังคับลิงให้
สามารถทําตามคําสั่งของคนฝึกมากกว่า เช่น การแสดงกายกรรม การร้องเพลง การขี่ม้าไม้โยก
เป็นต้น ปัจจุบันคนฝึกได้พัฒนาทักษะความสามารถของลิงมากยิ่งขึ้นไปอีก เช่น การกระโดดลอด
ห่วงไฟ ห่วงมีด การฟันดาบ การเก็บมะพร้าว การดีดกีตาร์ เป็นต้น
๒.๔ พัฒนาการ
จากการสํารวจและรวบรวมประวัติและพัฒนาการของการแสดงละครลิงในประเทศไทย
พบว่า มีการให้รายละเอียดประวัติและพัฒนาการละครลิงในลักษณะประวัติศาสตร์บอกเล่าไว้รวม ๔
คณะ ได้แก่ คณะวัฒนาวานร คณะลิงไทยมั่นคง คณะดํารงศิลปวานร และคณะศิษย์พระกาฬ ดังนี้
เจนภพ จบกระบวนวรรณ (๒๕๒๕: ๒๕๑-๒๕๙) เป็นบุคคลแรกที่ได้บันทึกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติละครลิงในประเทศไทยไว้ โดยกล่าวถึงละครลิงคณะวัฒนาวานร ไว้ว่า

๓๕
“นายทอง ชาวนนทบุรี เป็นผู้ให้กําเนิด ไม่ทราบปี พ.ศ.เกิดของนายทอง รู้แต่
ปีเกิดว่าเป็นปีมะเส็ง นายทองคนนี้เป็นคนสนุก เจ้าคารมคมคาย ตลกคะนอง มองโลก
สดใสเสมอ แม้จะบวชเป็นพระแล้วก็ยังไม่วายสําแดงเดชจนใครต่อใครพากันขนานนาม
ว่า “นักเทศน์มหาพน” ตัวยง ครั้นพอนายทองสึกจากพระออกมาก็พอดีอายุเข้าเกณฑ์
ทหารซึ่งตกอยู่ในราวๆ พ.ศ.๒๔๕๔ นายทองเป็นเณรแล้วก็ได้ไปประจําอยู่ที่ราบ ๑๑
กองร้อยที่ ๕ กองพัน ๒ ซึ่งตั้งอยู่ที่หลังวังปารุสกวัน ทหารเกณฑ์รุ่นเดียวกับนายทอง
ครั้งแรกกระนั้นล้วนแต่หนุ่มกําลังห้าวยิ่งเมื่อได้มาอยู่รวมกันเฉพาะผู้ชายก็ยิ่งเฮฮา
คะนองเป็ น การใหญ่ ตกวั น เสาร์ อ าทิ ต ย์ ทางกรมปล่ อ ยให้ พั ก ผ่ อ นเต็ ม ที่ มี ห นั ง
มีละครมาให้ดูอยู่เป็นนิจ โดยจะเรียกมารวมกันที่โรงอาหาร ซึ่งในทุกๆ เสาร์-อาทิตย์
นอกจากจะมีหนังละครตามเรื่องแล้ว นายทองตัวกลั่นก็รับอาสาขึ้นเวทีหาอะไรสนุกๆ
มาสําแดงเสมอๆ
นายทองคนนี้แกเก่งทางกะล่อนทอง ฉะนั้นไม่ว่าแกจะเล่นจําอวดหรือออก
เทศน์ตลก และหลายครั้งที่แกไปเอาลิงมาจากไหนไม่รู้มาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวตลก
คะนองแบบทะลึ่งๆ ปรากฏว่าสร้างความสนุกสนานให้แก่ทหารเกณฑ์ทั้งหน่วยที่มาดู
เป็นอย่างมาก
ทุกเสาร์-อาทิตย์ เสียงเฮฮา เป่าปาก ชอบอกชอบใจจึงดังลั่นก้องไปทั้งกรม
เสียงปรบมือเป่าปากร้องไชโยกันเปี๊ ยวป๊ าวดังสนั่นข้ามคลองเม่งเส็ งเข้าไปถึงในวั ง
ปารุสกวันถึงกับทูลกระหม่อมจักรพงศ์ภูวนาถ (กรมหลวงพิษณุโลก) ออกปากมีรับสั่ง
กับนายสิบโทผูก มหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ติดใจในการแสดงของนายทอง ถึงกับหลบ
งานจากในวังข้ามคลองมาดูนายทองออกลิงออกค่างทุกอาทิตย์ว่า “นี่ถ้าทหารรุ่นอื่น
คึกคักเหมือนรุ่นนี้ มีหวังอินโดจีนแตกภายใน ๗ วันแน่ๆ”
อยู่มาจนกระทั่งครบเกณฑ์ ทหารแต่ละคนก็ถูกปลดไล่กลับท้องถิ่นของตัว
นายทองก็ถูกปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วต้องกลับไปอยู่เมืองนนทบุรี ประมาณ พ.ศ.
๒๔๕๕-๒๔๕๖ เมื่อนายทองกลับมาอยู่บ้านก็ไม่มีงานการอะไรทําเป็นชิ้นเป็นอัน คิดไป
คิดมา นายทองก็จึงเอาความทะลึ่งตลกคะนองของตัวเองมาเป็นช่องทางหากิน โดยไป
เที่ยวสืบเสาะขอลิงซื้อมา ๓-๔ ตัว เอามาถึงก็ลงมือหัดฝึกให้แสดงท่าทางต่างๆ ตามที่
แกเห็นว่าสนุก โดยมีแกเองร่วมร้องร่วมกํากับบทอยู่ด้วย
ฝึ ก ลิ ง อยู่ ไ ม่ น าน นายทองก็ พ าสมุ น ลิ ง ของแกออกเปิ ด การแสดงเร่ ไ ปตาม
งานวั ด ต่ า งๆ อาทิ งานภู เ ขาทอง งานพระพุ ท ธบาท งานองค์ พ ระปฐมเจดี ย์ งาน
พระเจดีย์กลางน้ํา ฯลฯ

๓๖
ลักษณะของนายทองกับลิงตอนนั้นมีสภาพคล้ายวณิพก นั่นคือออกเล่นจําอวด
กับลิง เพื่อแลกเงินทองสิ่งของเสื้อผ้าได้ใช้จ่ายไปวันๆ เมื่อเอาออกเล่นได้ไม่นานก็
ปรากฏเป็นที่ชื่นชอบของคนดูทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเด็กๆ ต่างเข้ามา
อุดหนุนดูนายทองออกลิงออกค่างผสมกับดูลิงเล่นมากขึ้นๆ ที่สุดนายทองเห็นเป็นช่อง
จึงประกาศตั้งเป็นคณะ
ละครลิงคณะแรกของเมืองไทยจึงเกิดขึ้นแต่บัดนั้น โดยมีชื่อคณะว่า “คณะ
ละครลิงวัฒนาวานร” มีนายทองเป็นเจ้าของคณะ นายทองแกมีกลองรํามะนาอยู่ใบ
เดียว ลิงของแก ๓-๔ ตัว นั่นแกจับสวมหัวสวมหน้าหรือบางทีก็ผัดหน้าทาแป้ง แล้วก็
ไปหาเศษผ้ามาแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นชุดต่างๆ เหมือนชุดลิเกละคร จากนั้นก็ปล่อยลิง
ออกมาเล่นเต้นระบํายักท่าทางบ้าง ตีลังกาบ้าง โดยมีนายทองทั้งร้องทั้งตีกลองให้
จังหวะ ทั้งบังคับลิงอยู่คนเดียวเหมือนเชิดหนังตะลุง
คณะละครลิงวัฒนาวานรของนายทองเป็นที่ชื่นชอบของคนดูเป็นอย่างมาก
ด้ วยนายทองแกมีมุ ก ตลกสนุ กสนานมากมาย ซ้ําลิ งทุ กตั วก็เล่นได้ เก่ งอย่ างเกิ นลิ ง
ถึงขนาดมีคนจดจําบทร้องส่งละครลิงได้อยู่บทหนึ่ง บอกว่าเป็นบทบาทที่เลื่องลือมากๆ
ในยุคนั้น ความว่า
“วิรุณจักรกวักหัตถ์ตรัสประภาษ
มาเถอะหนาแม่มาไปธานีๆ
มาดแม้นดวงใจอยากได้คู่
ทั้งเมืองแมนแดนนาคนาคา

ร้องเรียกราชธิดามารศรี
ถึงบุรีจะทําขวัญกัลยา
จะเป่าหมู่เทวฤทธิ์ทุกทิศา
จะเป่ามาให้แม่เลือกตามชอบใจ”

ละครลิงนายทองชอบเล่นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ เหมือนละครโรงใหญ่ทั่วไป แต่
เรื่องเล่นกันประจําก็เห็นจะได้แก่พระรถเมรี พระทินวงศ์ แล้วก็จันทโครพ ซึ่งถัดจาก
คณะของนายทองมาไม่ น านก็ เ กิ ด มี ล ะครลิ ง คณะอื่ น ๆ เกิ ด ขึ้ น หลายเจ้ า ต่ า งก็
วิ วั ฒ นาการกั น ไป มี เ ครื่ อ งดนตรี ปี่ พ าทย์ ค รบวงที เ ดี ย ว แถมยั ง มี เ ครื่ อ งแต่ ง เนื้ อ
แต่งตัวอย่างวิลิศมาหรายังกะละครทรงเครื่องใหญ่
แต่กรรมวิธีการเล่นก็คงรักษาลักษณะที่นายทองเล่นเอาไว้อย่างเหนียวแน่น
คือ ตัวเจ้าของคณะต้องออกมานั่งอยู่มุมเวทีแล้วก็ถือไม้เรียวเล็กๆ อยู่มือหนึ่ง อีกมือ
หนึ่งบังคับเชือกที่คล้องคอลิง บังคับให้ลิงร่ายรําออกท่าออกทางไปตามที่ฝึก โดยตัว
นายโรงนั่ นต้องร้องส่งและเจรจาไปในตัวเสร็จ โดยมีปี่พาทย์รับและให้จังหวะเป็น
ช่วงไป”

๓๗

ภาพที่ ๒๒ ละครลิง ความสามารถพิเศษของลิงที่ทําให้คนสนุกสนานได้
ภาพประกอบบทความที่เจนภพ จบกระบวนวรรณเขียนไว้เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕
สันนิษฐานว่าเป็นลักษณะการเล่นละครลิงในสมัยนั้น ในภาพเห็นคนพากย์กําลังพากย์ด้วยไมโครโฟน
ประกอบท่าทางการแสดงของลิงซึ่งแต่งตัวและถือไม้เท้านั่งบนเก้าอี้ไม้ขนาดเล็ก
มีฉากประกอบด้านหลัง ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการแสดงละครลิง คณะวัฒนาวานร ของนายทอง
ที่มา: หนังสือมหรสพพื้นบ้าน ของเจนภพ จบกระบวนวรรณ หน้า ๒๕๔
จะเห็นว่าข้อมูลประวัติและพัฒนาการของละครลิงสายคณะวัฒนาวานร ระบุข้อมูลว่าละครลิง
มี กํ า เนิ ด ย้ อ นไปตั้ ง แต่ ส มั ย พ.ศ.๒๔๕๕-๒๔๕๖ ซึ่ ง ตรงกั บ สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่า แบบมุขปาฐะ
ดังที่เจนภพ จบกระบวนวรรณ (๒๕๒๕: ๒๕๓) กล่าวว่า “เป็นเพียงคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่
ที่สติสตังยังครบบริบูรณ์ดีเท่านั้น หาได้คัดลอกมาจากตํารับตําราหรือหนังสือหนังหาเล่มใดไม่”
มีข้อน่าสังเกตคือ กว่ าจะเป็ นการแสดงละครลิงที่มี องค์ประกอบมากมายเช่นในปัจจุบัน
ข้อมูลดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า แต่แรกเริ่มนั้นละครลิงมีลักษณะเป็น “ละครวณิพก” มาก่อน นั่นคือ

๓๘
การแสดงเพื่อแลกข้าวปลาอาหารและเงินทอง ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับประวัติและพัฒนาการของ
ละครลิงคณะอื่นๆ ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงต่อไป
นอกจากนั้นข้อมูลของละครลิงสายคณะวัฒนาวานรยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะและรูปแบบ
ของการแสดงละครลิงแบบโบราณที่นิยมเล่นเรื่องจักรๆ วงศ์ ความนิยมบทร้องส่งที่น่าจะคุ้นหูจนถึง
ขั้ น จดจํ า สื บ ทอดต่ อ มาได้ องค์ ป ระกอบการแสดงอื่ น ๆ ในการแสดงละครลิ ง ก็ มี พั ฒ นาการมา
ตามลําดับ ทั้งเครื่องแต่งกายที่เลียนแบบลิเก ละคร จํานวนลิงที่ใช้แสดง ประมาณ ๓-๔ ตัว ดนตรี
ประกอบการแสดงเป็นดนตรีปี่พาทย์แบบเดียวกับที่ใช้บรรเลงประกอบลิเก ละคร ลักษณะการฝึก
ที่ว่าครูฝึกถือไม้เรียวเล็กๆ และเชือกคล้องคอลิงสําหรับบังคับให้ทําตามคําสั่ง ข้อมูลดังกล่าวยังได้ให้
รายละเอียดสถานที่ที่นิยมจัดแสดงละครลิงในอดีตไว้ด้วย ได้แก่ งานวัดภูเขาทอง กรุงเทพมหานคร
งานพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี งานองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม งานพระเจดีย์กลางน้ํา
จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่พูดถึงละครลิงสายคณะวัฒนาวานร หลังจากนั้น
มีการอ้างถึงอีกครั้งในบทความเรื่อง “ละครลิง” ของปัญญา นิตยสุวรรณ ตีพิมพ์ในวารสารไทย เมื่อ
พ.ศ.๒๕๔๓ จนอาจกล่าวได้ว่า ละครลิงคณะวัฒนาวานรและนายทองได้กลายเป็นตํานานละครลิงไทย
ในยุคแรกเริ่มไปในที่สุด
คณะละครลิงคณะที่ ๒ ที่มีการเล่าขานประวัติและพัฒนาการแบบมุขปาฐะเช่นเดียวกันมีชื่อ
ว่า คณะดํารงศิลปวานร (เดิมใช้ชื่อว่า ปรีดาวานร และโชว์ศิลปวานร) ละครลิงคณะนี้มีผู้กล่าวถึง
หลายคน ดังข้อมูลที่ทวี วัดงาม เขียนเล่าไว้ในหนังสือสนุกกับงานวัด (๒๕๓๗: ๑๒๓-๑๒๗) ความว่า
“ความเป็นมาของละครลิงนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัดว่ามีมาครั้งแรก
ในบ้ า นเมื อ งของเราตั้ ง แต่ ส มั ย ใด จั ด เป็ น การแสดงประเภทละครสั ต ว์ ช นิ ด หนึ่ ง
นอกจากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าสืบกันมาว่า ละครลิงนั้นเดิมทีมิได้แสดงเป็น
คณะอย่างปัจจุบัน แต่จะมีการแสดงความสามารถของลิงตามคําสั่งของผู้เลี้ยงหรือ
ผู้ฝึกสอนที่เป็นวณิพก ก็คือขอทานประเภทหนึ่งที่ขอทานโดยมีสิ่งตอบแทนให้ด้วย
การแสดงต่างๆ เช่ น อาจจะร้องเพลง เล่นดนตรี เป็นต้น พวกวณิ พกเหล่ านี้จะนํ า
สิ่ ง ของตนออกแสดงเพื่ อ ขอทานตามตลาดสด ชุ ม ชนหมู่ บ้ า นต่ า งๆ เรี ย กกั น ว่ า
“ลิงวณิพก”
ต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๖ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีชายผู้หนึ่งชื่อ นายป๊อก นามสกุล บุญเสนอ ได้ริเริ่มนําสิ่งที่หัดเอาไว้มารวมกันหลายๆ
ตัวแล้วเล่นเป็นเรื่องราวจนสามารถจัดตั้งเป็นคณะออกแสดงในงานวัดทั่วไปได้ โดยตั้ง

๓๙
ชื่อคณะว่ า “ปรีดาวานร” คราวนี้ก็เกิดละครลิงคณะแรกแห่งประเทศไทยขึ้นแล้ว
จากการออกแสดงในงานต่างๆ ปรากฏว่าละครเป็ นที่ ชื่นชอบแก่ผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง
จนสามารถแสดงถวายหน้ า พระที่ นั่ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๖
ที่พระราชวังบางปะอิน จังหวัดอยุธยา
เมื่อนายป๊อก บุญเสนอ ถึงแก่กรรมลง นายสละ บุญเสนอ ก็รับช่วงเอาคณะ
ละครลิงมาดําเนินการต่อตั้งชื่อคณะเสียใหม่ว่า “โชว์ศิลปวานร” ซึ่งส่วนใหญ่จะออก
แสดงตามงานวัดในกรุงเทพฯ และจังหวั ดใกล้เคียง ในที่สุดนายอํานวย บุญ เสนอ
บุตรชายของนายสละก็รับช่วงคณะละครลิงของบิดามาดําเนินการต่อจนถึงปัจจุบัน
เมื่อนายสละเสียชีวิตลง โดยใช้ชื่อคณะว่า “ดํารงศิลปวานร” คุณอํานวยเองก็ตั้งคณะ
“ดํารงศิลปวานร” มาก็ ๓๐ ปีเศษแล้ว ตัวแกเองอายุก็เข้าไป ๖๐ ปีแล้ว ละครลิงจะมี
มานานขนาดไหน ท่านก็ลองคํานวณเวลาเอาเองก็แล้วกันครับ”
ผู้วิจัยพบว่าข้อมูลที่เล่าถึงประวัติและพัฒนาการของละครลิงคณะดํารงศิลปวานร ของทวี
วัดงาม ตรงกันกับข้อมูลของสุดารา สุจฉายา (๒๕๒๘) ที่ได้สัมภาษณ์นายอํานวย บุญเสนอ ผู้สืบทอด
ละครลิงคณะดังกล่าวที่มีมาตั้งแต่ชั้นปู่ (คือ นายป๊อก บุญเสนอ) และสืบทอดต่อมาจนถึงชั้นบิดาของ
ตน (คือ นายสละ บุญเสนอ)
“เมื่อซักถามถึงความเป็นมาของคณะ ลุงอํานวย บุญเสนอ นายโรงละครลิง
วัย ๕๒ ปีเล่าว่า ได้เล่นสืบทอดกันมาถึงสามชั่วอายุคนแล้ว นับแต่สมัยรัชกาลที่ ๖
เป็นต้นมา โดยปู่ของท่านได้ริเริ่มนําลิงที่เลี้ยงไว้มาฝึกหัดให้แสดงละคร จนสามารถตั้ง
คณะออกแสดงได้ ชื่อ คณะปรีดาวานร เล่นจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในสมัยนั้น
และถึงกับได้ไปแสดงให้ทอดพระเนตรต่อหน้าพระที่นั่งในพระราชวังบางปะอิน ต่อมา
รุ่นพ่ อได้เ ปลี่ยนชื่ อจากคณะปรี ดาวานรมาเป็นคณะโชว์ศิ ลปวานร จนที่ สุ ดเมื่อลุ ง
อํา นวยได้เ ข้ ามารั บเป็ น นายโรง จึงเปลี่ ยนชื่ อ คณะมาเป็ น “คณะดํ า รงศิล ปวานร"
จนทุกวันนี้
ด้านการเล่นหรือการแสดงของลุงอํานวยขณะนี้ ว่าไปแล้วก็คือการเล่นที่
สืบทอดกันมาแต่สมัยดั้งเดิมนั่นเอง จะเปลี่ยนแปลงบ้างก็คงไม่มากนัก เครื่องดนตรีที่ใช้
ประกอบการเล่นยังคงเป็นระนาด ฉิ่ง กลอง เนื้อเรื่องก็หนีไม่พ้นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ที่
นิยมเล่นกัน เช่น พวกไกรทอง แก้วหน้าม้า พระรถเมรี พระอภัยมณี ฯลฯ บทร้องยังใช้
บทร้องเก่าที่เอามาจากละครชาตรี ซึ่งเห็นทีจะร้องยากเหมือนกัน เพราะนายโรงต้อง
เสียงดี จํากลอนร้องได้แม่น ตามที่เห็นลุงอํานวยขับร้อง นับว่าร้องได้ดีมากทั้งเสียงและ

๔๐
บทกลอน แม้แต่บทพากย์บทเจรจาก็ทัดเทียมไม่ด้อยไปกว่ากัน สามารถเรียกความ
สนุกสนานจากผู้ชมได้ไม่น้อย”

ภาพที่ ๒๓-๒๔ ลุงอํานวย บุญเสนอ ผู้สืบทอดคณะละครลิงดํารงศิลปวานร
ที่มา: สุดารา สุจฉายา “ละครลิง ชีวิตป่าสู่โลกมายา” นิตยสารสารคดี เมษายน ๒๕๒๘ หน้า ๗๑
จะเห็ น ว่ า ข้ อ มู ล ประวั ติ ข องคณะละครลิ ง ดํ า รงศิ ล ปวานรก็ มี ค วามเก่ า แก่ ถึ ง สมั ย
พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้ าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เช่น เดีย วกันกับ ประวั ติข องคณะละครลิ ง
วัฒนาวานรของนายทอง จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ทราบนามผู้ให้กําเนิดละครลิงคณะนี้ชื่อ นายป๊อก
บุญเสนอ และสืบทอดต่อมาโดยนายสละ บุญเสนอ จนกระทั่งถึงชั้นปัจจุบันคือนายอํานวย บุญเสนอ
(เท่าที่พบเอกสารการสัมภาษณ์นายอํานวย บุญเสนอ ล่าสุด ในบทความเรื่อง “ดํารงศิลป์วานร”
สายป่านสุดท้าย “ปรีดาวานร” ตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๑)

ภาพที่ ๒๕ ลุงอํานวย บุญเสนอ ทายาทรุ่นสุดท้ายคณะละครลิงดํารงศิลปวานร
ที่มา: นิตยสารศิลปวัฒนธรรม มีนาคม ๒๕๔๑ หน้า ๘๑

๔๑
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลสัมภาษณ์เท่าที่หลงเหลืออยู่ทั้งหมดกับข้อมูลสัมภาษณ์นายอํานวย
บุญเสนอ เมื่อครั้งนําละครลิงคณะดํารงศิลปวานรไปจัดแสดงที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ เมื่อ
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๕ ผ่านการสัมภาษณ์โดยเอนก นาวิกมูล และทวี วัดงาม พบว่าเป็นข้อมูลที่
ตรงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นพัฒนาการของการแสดงละครลิง จาก “ละครวณิพก” ในรูปแบบละครเร่
จนกระทั่งกลายเป็น “ละครผูกโรง” แสดงตามงานวัดเช่นเดียวกับละครลิงคณะวัฒนาวานรนั่นเอง
“การแสดงละครลิงที่กระผมรับการสืบทอดมานี้เนี่ยนะก็รู้สึกว่าเป็นมาตั้งแต่
สมัยคุณปู่แล้วครับ คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าการแสดงละครลิงนี่มันยังหาสิ่งที่แน่นอนยืนยัน
ไ ม่ ไ ด้ ไ ม่ รู้ ว่ า ใ ค ร จ ะ เ ป็ น ค ณ ะ แ ร ก แ ต่ เ ท่ า ที่ ท ร า บ ม า เ มื่ อ ส มั ย ก่ อ น นี้
ความเจริญก้าวหน้ามันไม่เหมือนยุคนี้ครับ สมัยนั้นรู้สึกว่าคมนาคมไปไหนต้องใช้เรือ
ต้องใช้เดินด้วยเท้า ไปใกล้ไปไกลก็เดิน รถราอะไรก็ไม่มี เท่าที่ทราบมาจากคุณพ่อที่เคย
เล่าให้ฟังว่า ยุคนั้นผมยังไม่เกิด แต่ผู้ที่แสดงละครลิงมาก็คือคุณปู่ ปู่ป๊อกเป็นผู้ที่ทําการ
แสดงละครลิ ง มา ตอนแรกก็ ม าในแนวทางของนั ก แสดงแบบสมั ย นั้ น มั น ข้ า วปลา
นาเกลือ มีการนวดข้าว สมัยนั้นคุณปู่นี่จะเรียกว่าละครลิงยังไม่ได้ครับ เราเรียกว่า
วณิพกกันครับสมัยนั้น คือไปไหนก็เอาลิงแต่งตัวนั่งในเรือ ตีกลองตุ๊งๆ ไปตามลําคลอง
สมัยนั้นมันพอเย็นเข้านะฮะ เขามานวดข้าวที่ลาน เขาก็จะเรียกเอาพวกละคร
ลิงนี่ไปทําการแสดง แลกข้าวแหละครับ เล่นเป็นชุดเป็นตอน ก็ยังไม่มีเรื่องไม่มีราวกัน
เท่าไหร่ แล้ วมาพอรู้สึกว่ าได้รั บความนิยมจากประชาชนเข้า คุ ณปู่ผ มก็เลยเริ่ม ตั้ง
ก่อร่างสร้างตัวด้วยการเอาลิงมาหลายๆ ตัวมารวมกันขึ้นมา แล้วก็มีการแสดงให้เป็น
เรื่องเป็นราว แสดงแบบศิลปะไทยๆ ล่ะครับ สมัยนั้นมันไม่มีแบบละอองดาวหรือริษยา
อย่างนี้ไม่มีครับ ในยุคนั้นจะมีก็เช่น พระอภัยมณี แก้วหน้าม้า พระรถเมรี จันทโครบ
ครับ เป็นสิ่งที่กําลังนิยมกัน สมัยโบราณๆ นะฮะ เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ครับ ส่วนมากจะ
แสดงกันในแนวทางอันนั้น แล้วก็คุณปู่ผมก็สิ้นชีวิตลงไป คุณพ่อก็รับหน้าที่ต่อมา
ตอนนั้นผมยังไม่เกิดครับ ไม่ทราบปี พ.ศ.เลยครับ คุณพ่อไม่ได้เล่าให้ฟังครับ
เล่าแต่ว่าคุณปู่เล่นละครลิงมา ถามว่าทําไมคุณพ่อผมถึงมาเล่นละครลิงนะครับ แกก็
เลยบอกว่ ารั บ มรดกตกทอดจากการสอนการหั ด ลิ งมี อ ยู่ แ ล้ ว ก็เ ลยเล่ น เรื่ อ ยๆ มา
หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าคุณพ่อผมรับหน้าที่แทนคุณปู่มาก็รู้สึกจะเป็นสัก ๔๐ กว่าปีครับ
แล้วมีผม มาเริ่มมาอายุ ๑๘ ปีครับ ก็เริ่มทําการคลุกคลีตีโมงอยู่กับคุณพ่อมา ช่วยคุณ
พ่อจับข้างนึง คุณพ่อนั่งข้าง ผมมานั่งข้าง เป็นตัวประกอบ ก็ช่วยแกส่งลิงส่งค่างอะไร
ต่ออะไรมา แล้วมากระทั่งใจนึกรักครับ ทีนี้ก็เริ่มทําการแสดงแทนคุณพ่อบ้างบางครั้ง

๔๒
บางคราว พอหลังจากคุณพ่อสิ้นชีวิตลงตอนนี้ผมก็เลยทําการแสดงมา ก็รู้สึกประมาณ
กว่า ๓๐ ปีเห็นจะได้แล้วครับ”
จากการเก็บรวบรวมประวัติ ผู้วิจัยได้ข้อมูลว่า นายอํานวย บุญเสนอ เป็นชาวอยุธยา บิดาชื่อ
นายสละ บุญเสนอ มารดาชื่อ นางสง่า บุญเสนอ นายอํานวย บุญเสนอมีบุตรธิดาจํานวน ๖ คน แต่
ไม่มีใครรับสืบทอดการแสดงละครลิงต่อมา ละครลิงคณะดํารงศิลปวานรของนายอํานวย บุญเสนอนี้
นิยมเล่นเรื่องแบบโบราณ มีดนตรีปี่พาทย์บรรเลงประกอบ สถานที่จัดแสดงประจําคืองานวัดทั่วไป
นอกจากนั้นยังได้รับเชิญไปแสดงยังต่างประเทศหลายแห่ง เช่น ญี่ปุ่น ลาว พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์
ฯลฯ ทั้ ง ยั ง เคยแสดงที่ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า พาต้ า ปิ่ น เกล้ า ก่ อ นที่ จ ะเปลี่ ย นคณะแสดงมาเป็ น คณะ
ศิษย์พระกาฬในปัจจุบัน หากพิจารณาดูพัฒนาการของละครลิงคณะนี้ในอดีตน่าจะเป็นช่วงที่รุ่งเรือง
เฟื่ อ งฟู ม าก เห็ น ได้ จ ากการเก็ บ ราคาค่ า ตั๋ ว เข้ า ชมที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จาก ๑ บาท ๒ บาท
จนกระทั่ง ๑๐ บาทเป็นอย่างต่ํา มีการเปลี่ยนชื่อคณะเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของนายโรงคนนั้นๆ คล้าย
กับเป็นมรดกตกทอดเฉพาะรุ่น ได้แก่ ๑) ปรีดาวานร (รุ่นนายป๊อก บุญเสนอ) ที่มีข้อมูลระบุว่าได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวาง จนถึงกับได้แสดงต่อหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ ที่พระราชวังบางปะอิน ๒) โชว์ศิลปวานร (รุ่นนายสละ บุญเสนอ) ที่เป็นเวทีแสดงและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ละครลิงมาสู่นายอํานวย บุญเสนอ และ ๓) ดํารงศิลป์วานร ซึ่งหมายถึง ดํารง
ศิลปะนี้ไว้ไม่ให้สิ้นสุดลง (รุ่นนายอํานวย บุญเสนอ) จากข้อมูลบอกเล่าข้างต้นยังแสดงให้เห็นลักษณะ
ของการสืบทอดองค์ความรู้ละครลิงที่กระทําผ่านสายตระกูล ผู้ชายเป็นนายโรง ผู้ฝึกหัดลิง และเมื่อ
ขาดผู้สืบทอดในรุ่นลูกของนายอํานวย บุญเสนอ ละครลิงคณะดํารงศิลปวานรจึงสิ้นสุดลง กลายเป็น
ตํานานหน้าหนึ่งของละครลิงไทยไปในที่สุด
คณะละครลิงคณะที่ ๓ มีชื่อว่า คณะละครลิงไทยมั่นคง มีนายประสิทธิ์ ไม่ทราบนามสกุล
เป็นหัวหน้าคณะ ปัจจุบันนายประสิทธิ์เสียชีวิตแล้ว ข้อมูลที่ทําให้ทราบว่ามีคณะละครลิงคณะนี้
จัดแสดงด้วย มาจากข้อมูลสัมภาษณ์นายอํานวย บุญเสนอ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕
“ละครลิงในประเทศไทยตอนนี้รู้สึกจะมีรุ่นน้องเกิดขึ้นมาอีก ๒ คณะ เมื่อก่อน
นี้มีพ่อผมแสดงอยู่เพียงคณะเดียว แล้วก็คุณพ่อเสีย ผมก็แสดงอยู่คณะเดียว เวลานี้มี
รุ่นน้องศิษย์พระกาฬขึ้นมาแสดงอีกคณะนึง กับลิงไทยมั่นคงครับ”
และข้อมูลที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์นายปัญญา กันรอบรู้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ความว่า
“ที่จําได้ก็มีดํารงศิลปวานร หัวหน้าคือพี่อํานวย บุญเสนอ อีกคณะนึงก็ลิงไทย
มั่นคง มีพี่สิทธิ์ ผมเรียกเขาพี่ พี่สิทธิ์ นายประสิทธิ์ ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเป็นหัวหน้าคณะ”

๔๓
คณะละครลิงคณะที่ ๔ มีชื่อว่า คณะเริงรมย์สยามปากน้ําโพ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเริงรมย์
เมืองไทย และศิษย์พระกาฬในปัจจุบัน ละครลิงคณะนี้มีนายยุ่น บุญคง เป็นผู้ให้กําเนิด ซึ่งคาดว่า
น่าจะเป็นคณะละครลิงที่ตั้งขึ้นหลังจากเกิดคณะละครลิงวัฒนาวานรและปรีดาวานร แต่อยู่ร่วมยุค
สมัยเดียวกับคณะดํารงศิลปวานรของนายอํานวย บุญเสนอ และคณะลิงไทยมั่นคงของนายประสิทธิ์
ไม่ทราบนามสกุล จากข้อมูลสัมภาษณ์นายปัญญา กันรอบรู้ ของสุดารา สุจฉายา เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘
ทําให้เราเห็นภาพประวัติและพัฒนาการของละครลิงคณะนี้พอสมควร ดังความว่า
“คณะศิษย์พระกาฬเป็นคณะหนึ่งที่หันมาเล่นในแนวสากลและจัดได้ว่าเป็น
คณะที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด นายเกษม จ่ า งสกุ ล ผู้ จั ด การคณะละครลิ ง
“ศิษย์พระกาฬ” ผู้ได้บุกเบิกแนวการแสดงแบบสากล ได้เล่าถึงสาเหตุที่คณะของเขา
หันมาจับแนวการเล่นใหม่ว่า ก่อนที่คณะละครลิง “ศิษย์พระกาฬ” จะถือกําเนิดขึ้นนั้น
ลุงของเขาได้ตั้งคณะละครลิง “เริงรมย์เมืองไทย” อยู่ก่อนแล้ว และยังยึดถือการเล่น
แบบจักรๆ วงศ์ๆ อย่างละครชาตรีตามประเพณีนิยมสมัยนั้น จนเมื่อลุงชราลง ก็คิดจะ
ล้ม เลิ กคณะเริงรมย์เมืองไทยเสีย ด้ วยลูกๆ ไม่ มีใ ครต้องการสืบทอด คุ ณเกษมกับ
คุณปัญญา น้องชายที่เป็นนายโรงคณะศิษย์พระกาฬในขณะนั้น ซึ่งได้คลุกคลีอยู่กับ
คณะละครลิงของลุงมาแต่เด็ก รู้เรื่องเข้า เกิดความเสียดาย จึงได้ขอถ่ายทอดความรู้
แขนงนี้ จ ากลุ ง จนหมดสิ้ น แล้ ว รวบรวมลิ ง มาตั้ ง คณะใหม่ ให้ ชื่ อ ว่ า คณะ
“ศิษย์พระกาฬ” ด้านการฝึกหัดลิงแทนที่จะฝึกให้เล่นแสดงแบบเก่า ก็เปลี่ยนมาเล่น
แนวทางใหม่ ด้วยเห็นว่าการแสดงแบบเก่านั้นดูจืดตา และออกจะล้าสมัยไปเสียแล้ว
เมื่อเทียบกับยุคคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพยายามคิดวิธีการแสดงใหม่ ด้วย
การนําเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่ทันสมัยมาผูกเป็นบทละคร แล้วใช้เทคนิคแสงสีเข้ามา
ช่วยอย่างเต็มที่ สร้างความสนุกสนานเร้าใจให้กับคนดู จนได้รับการยอมรับและเป็นที่
นิยมอย่างสูง เรื่องที่มักนํามาเล่น ส่วนใหญ่เอามาจากหนังสือฮิตติดอันดับทางทีวี
ซึ่ ง หนี ไ ม่ พ้ น พวกหนั ง จี น เช่ น เจ้ า พ่ อ เซี่ ย งไฮ้ เหยี่ ย วถลาลม และเหนื อ นั ก เลง
โดยเฉพาะเรื่องเหนือนักเลงได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ชมมาก ไม่ว่าจะไปแสดง
ที่ไหนก็ต้องเล่นเรื่องเหนือนักเลงทุกครั้งไป จนใครๆ รู้จักคณะละครลิงคณะนี้ในนาม
“เหนือนักเลง” แทบทั้งนั้น”
และจากข้อมูลสัมภาษณ์นายปัญญา กันรอบรู้ ของผู้วิจัยทําให้ทราบว่าการแสดงละครลิง
คณะศิษย์พระกาฬนี้ ในอดีตก็มีลักษณะเป็นการแสดงแบบละครวณิพกหรือละครเร่เช่นเดียวกับ
คณะอื่นๆ ต่อมาจึงได้คิดผูกเป็นโรงแสดงขึ้น

๔๔
“เมื่อก่อนนี้โดยมากจะเป็นสายเรือ ลงเรือใหญ่ไปแสดง ไปที่ไหนก็ขึ้นท่า แล้ว
เมื่อก่อนนี้เริ่มต้นคือ บรรดาพ่อแม่ของลุงยุ่นเนี่ยได้รับทราบว่าเป็นแบบที่เขาเรียกว่า
ละครลิงวณิพก เล่นให้เขาดู ใครมีอะไรให้ก็รับ อาจจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง คือเอา
ศิ ล ปะการแสดงเข้ า แลก ก็ เ หมื อ นกั บ ว่ า ถ้ า เป็ น ฝรั่ ง ก็ เ ป็ น ฝรั่ ง เปิ ด หมวกแสดง
ความสามารถ รุ่นลุงยุ่นนี่เล่นทั่วประเทศ ข้ามไปถึงฝั่งลาว ข้ามไปมาเลเซีย ตอนลุงยุ่น
ใกล้จะเสีย แกไปตอน ๘๗ ประมาณแก ๘๒ หรืออะไรเนี่ย ผมก็เริ่มรับ เพราะแกก็ทํา
ไม่ไหวแล้ว แล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าถ้าลุงไปแล้วใครจะทําต่อ”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๒๖ นายปัญญา กันรอบรู้ แห่งคณะละครลิง ศิษย์พระกาฬ
นายปัญญา กันรอบรู้ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๓ ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี เกิดที่
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของนายหรั่ง และนางน้อย กันรอบรู้ มีพี่น้องทั้งหมด
๗ คน ได้แก่
(ถึงแก่กรรมแล้ว)
๑) นายบุญส่ง กันรอบรู้
๒) นางจํารัส จ่างสกุล
(ถึงแก่กรรมแล้ว)
๓) นายปัญญา กันรอบรู้
๔) นายกตัญญู วงศ์พรหม
(ถึงแก่กรรมแล้ว)
๕) นางวันดี สิทธิจันทร์

๔๕
๖) ร้อยเอกวรุตม์ การรอบรู้
๗) นางอารีย์ กันรอบรู้
นายปัญญา กันรอบรู้ มีภรรยา ๒ คน คือ นางสด เดขุนทด และนางน้อย ธนาวร มีบุตรธิดา
รวม ๔ คน ได้แก่
๑) นายวัชระ กันรอบรู้
(บุตรนางสด เดขุนทด)
๒) นางสาววารี กันรอบรู้
(บุตรนางน้อย ธนาวร)
๓) นายประกิจ กันรอบรู้
(บุตรนางสด เดขุนทด)
๔) นายวรวุฒิ กันรอบรู้
(บุตรนางน้อย ธนาวร)

ภาพที่ ๒๗ (จากซ้ายไปขวา) นางทิพวรรณ วรสาร (ลูกสะใภ้) นางสด เดขุนทด (ภรรยา)
นายปัญญา กันรอบรู้ นางน้อย ธนาวร (ภรรยา)
และนายวัชระ กันรอบรู้ บุตรชายคนโต ผู้สืบทอดละครลิง คณะศิษย์พระกาฬในปัจจุบัน
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
ผู้ที่ได้รับสืบทอดวิชาละครลิงจากนายยุ่น บุญคง มี ๒ คน คือ นายเกษม จ่างสกุล (พี่เขยของ
นายปัญญา กันรอบรู้) และนายปัญญา กันรอบรู้ จากข้อมูลสัมภาษณ์คณะศิษย์พระกาฬของสุดารา
เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ พบว่านายเกษมและนายปัญญายังร่วมแสดงอยู่ในคณะเดียวกัน ในชื่อ “คณะศิษย์
พระกาฬ” ภายหลังนายเกษม จ่างสกุล ได้หันไปประกอบอาชีพอื่นแทน ผู้สืบทอดละครลิงคณะ

๔๖
ศิษย์พระกาฬในปัจจุบันจึงเป็นสายของนายปัญญา กันรอบรู้ นั่นเอง สิ่งที่น่าสังเกตคือการถ่ายทอด
ความรู้การฝึกหัดละครลิงยังคงเป็นการถ่ายทอดในสายตระกูล คือครอบครัวเดียวกัน แบบเดียวกับ
คณะดํารงศิลปวานรที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
พัฒนาการที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของคณะศิษย์พระกาฬที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
การแสดงละครลิงในประเทศไทย คือการเปลี่ยนเนื้อเรื่องที่ใช้แสดงจากเดิมที่นิยมแสดงเรื่องจักรๆ
วงศ์ๆ ตามที่ได้รับอิทธิพลจากการแสดงลิเกและละครชาตรี มาเป็นเนื้อเรื่องร่วมสมัยที่ได้จากการหยิบ
ยืมเรื่องราวจากนิยาย ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้น นับว่าเป็นการแสดงที่ตอบ
โจทย์สังคมในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี การเติบโตและความรุ่งโรจน์ของละครลิงศิษย์พระกาฬนี้เห็นได้จาก
ราคาค่าตั๋วเข้าชมที่ขยับจาก ๒ บาท เป็น ๓ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท จนกระทั่งถึง ๒๐ บาท (ปัจจุบัน
ราคาตั๋วเข้าชมการแสดงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร อยู่ที่ราคา ๖๐ บาท ซึ่งรวมค่า
เช้าชมสวนสัตว์บริเวณชั้น ๖-๗ ไว้ด้วย)
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยสรุปประวัติและพัฒนาการของการแสดงละครลิงในประเทศ
ไทยได้ ว่า การแสดงละครลิ ง มีป ระวั ติ ค วามเป็น มาเก่า แก่ ที่ สุ ดคื อ เป็ น มหรสพพื้น บ้ า นภาคกลาง
ที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๖ ไม่ก่อนหน้าไปกว่านั้น ลักษณะการแสดงในระยะแรกเป็นแบบ “ละครลิง
วณิพก” หรือ “ละครลิงเร่” คือ ผู้ฝึกฝึกลิงออกแสดงเพื่อความบันเทิง สําหรับแลกข้าวปลาอาหาร
หรือเงินทองจากผู้ชม และได้มีพัฒนาการต่อมาเป็น “ละครลิงผูกโรง” คือ การแสดงละครลิงที่มีการ
ผูกโรง สร้างฉาก ให้ดูส มจริงมากยิ่งขึ้ น ผู้ฝึกจึงกลายเป็นนายโรงที่มี บทบาทสําคัญในการแสดง
นอกจากฝึ ก กํ า กั บ ลิ ง พากย์ เ รื่ อ งราว และควบคุ ม ลู ก โรงทุ ก คนที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยในการแสดง รวมถึ ง
นักดนตรี ละครลิงผูกโรงนี้คาดว่าได้รับอิทธิพลจากการแสดงพื้นบ้านประเภทลิเกและละครชาตรี
ซึ่งปรากฏหลักฐานในด้านเนื้อเรื่องที่นิยมแสดงเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ลิเกและละครชาตรีนิยม
นํ า ไปเล่ น ฉากประกอบการแสดง เครื่ อ งแต่ ง กาย ตลอดจนดนตรี ปี่ พ าทย์ ป ระกอบการแสดง
จนกระทั่งถึงปัจจุบันได้มีพัฒนาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงละครลิงให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น
ทั้งด้านเนื้อเรื่อง ฉาก เครื่องแต่งกาย และดนตรีประกอบการแสดง เพื่อให้สื่อสารกับคนในยุคปัจจุบัน
ได้ จึงกลายเป็น “ละครลิงร่วมสมัย” ดังปรากฏในรูปแบบการแสดงของละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ละครลิงคณะสุดท้ายที่หลงเหลือและได้รับการสืบทอดอยู่ในปัจจุบัน
อนึ่ง หากพิจารณาสถานที่สําหรับจัดแสดงละครลิงในอดีตที่นิยมแสดงตามงานวัด ลานชุมชน
ซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับจัดแสดงมหรสพพื้นบ้านทั่วไปแล้ว ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่มาจัดแสดง
ในห้ า งสรรพสิ น ค้ า สวนสั ต ว์ โรงเรี ย น ฯลฯ ก็ อ าจนั บ ได้ ว่ า เป็ น พั ฒ นาการอี ก ขั้ น หนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ น
การยอมรับละครลิงในฐานะมหรสพร่วมสมัยด้วย
ผู้วิจัยขอสรุปประวัติและพัฒนการการแสดงละครลิงในประเทศไทยด้วยรูปแบบตาราง ดังนี้

๔๗
ตารางสรุปประวัติของละครลิงในประเทศไทย
ชื่อคณะ
วัฒนาวานร
ลิงไทยมั่นคง

ผู้สบื ทอดคณะ
รุ่นที่ ๑

ผู้ก่อตั้งคณะ
นายทอง
ไม่ทราบนามสกุล
นายประสิทธิ์
ไม่ทราบนามสกุล
นายป๊อก บุญเสนอ

๑) ปรีดาวานร
๒) โชว์ศิลปวานร
๓) ดํารงศิลปวานร
๑) เริงรมย์สยามปากน้ําโพ นายยุ่น บุญคง
๒) เริงรมย์เมืองไทย
๓) ศิษย์พระกาฬ

ผู้สบื ทอดคณะ
รุ่นที่ ๒

-

-

-

-

นายสละ บุญเสนอ

นายอํานวย บุญเสนอ

นายเกษม จ่างสกุล
นายปัญญา กันรอบรู้

นายวัชระ กันรอบรู้
นางสาววารี กันรอบรู้
นายประกิจ กันรอบรู้

ละครลิงผูกโรง

ละครลิงร่วมสมัย

ตารางสรุปพัฒนาการของละครลิงในประเทศไทย
ชื่อคณะ
วัฒนาวานร
ลิงไทยมั่นคง
๑) ปรีดาวานร
๒) โชว์ศิลปวานร
๓) ดํารงศิลปวานร
๑) เริงรมย์สยามปากน้ําโพ
๒) เริงรมย์เมืองไทย
๓) ศิษย์พระกาฬ

ละครลิงวณิพก/
ละครลิงเร่
(ไม่ปรากฏข้อมูล)

(ไม่ปรากฏข้อมูล)

๔๘
๒.๕ ขนบความเชื่อ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลละครลิงในประเทศไทย พบว่า คณะละครลิงจํานวน ๓ คณะ
ได้แก่ คณะวัฒนาวานร คณะลิงไทยมั่นคง และคณะดํารงศิลปวานร ไม่มีการกล่าวถึงขนบความเชื่อ
เกี่ยวกับการแสดงไว้เลย ผู้วิจัยได้ข้อมูลเกี่ยวกับขนบความเชื่อในการแสดงละครลิงจากการสัมภาษณ์
นายปัญญา กันรอบรู้ และนายวัชระ กันรอบรู้ เป็นหลัก ขนบความเชื่อในการแสดงละครลิง แบ่งได้
ดังนี้
๑) การบริ ก รรมคาถามอบวิ ช า การถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นการแสดงละครลิ ง มี ก ารว่ า
คาถาอาคมในลักษณะของการ “ครอบ” เช่นเดียวกับศิลปะการแสดงแขนงอื่นๆ ดังที่นายปัญญา
กันรอบรู้ เล่าถึงเหตุการณ์ตอนรับมอบวิชาจากนายยุ่น บุญคง ผู้เป็นลุง ว่า
“คือผมไปรับปากว่า ลุงให้ผมนะ ตกลงทุกอย่าง แกก็เหมือนจะบริกรรมอะไร
ของแกก็ไม่รู้ ผมก็ไม่เข้าใจ แกก็จับหัวผม แล้วก็ครอบอ่ะ เอาล่ะประสิทธิ์ประสาทให้
ก็ใช้มือเลย ต้องทําอย่างนี้นะ ต่อไปนี้เอ็งต้องรักษาศีลภาวนา แล้วก็ต้องรักษาดูแลลิง
ให้ ดี ล่ ะ กั น ลิ ง ก็ จ ะมา ให้ รั ก ษาศี ล ห้ า ให้ เ ลี้ ย งและรั ก เหมื อ นกั บ ลู ก และหลานเรา
ยิ่งวัชระ (ลูกชาย) ผมส่งเข้าป่าไปตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ เข้าไปเรียนกับอาจารย์ที่ผมเคารพ
รัก ที่ วัดเขาชุ มแสง กํ าแพงเพชร บวชเป็นเณรตั้งแต่ เล็กๆ ศึกษาธรรมเนี่ย เพราะ
การฝึกลิงที่จะให้ดีต้องเกี่ยวกับการฝึกจิตของเราด้วย ทุกอย่างต้องรักษาศีลในตัวด้วย
จะพลาดข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้ เรียกว่าต้องเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ผู้อื่นด้วย เราต้องเข้าใจ
ตัวเราก่อน เรื่องรูป เวทนา ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕ เราต้องรู้หมดแหละ”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
๒) การเสกแป้งปะหน้าลิง (บางครั้งเรียกว่าการเสกแป้งปะหน้า) เป็นพิธีกรรมเสกคาถา
ปะหน้าผู้ฝึกและลิง โดยนายปัญญา กันรอบรู้ ได้รับมอบมาจากนางสง่า กันรอบรู้ มารดา เป็นวิชา
ตกทอดเฉพาะตระกูล ปัจจุบันได้ถ่ายทอดให้นายวัชระ กันรอบรู้ บุตรชายคนโตแล้ว ผู้ฝึกจะเสกคาถา
ที่แป้งและทาที่หน้าของลิง รวมทั้งหน้าของตน ทุกครั้งก่อนเริ่มการแสดง เพื่อเรียกความมั่นใจและ
ให้มีเสน่ห์ดึงดูดสายตาผู้ชมนั่นเอง
“การทําแป้งปะหน้าลิงเป็นวิชาที่ย่าให้พ่อ แล้วพ่อมอบให้ผมอีกที สืบทอดกัน
ในตระกูล รุ่นนึงให้ได้แค่คนเดียว ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ เอาแป้งอะไรก็ได้มาผ่านพิธี
เอาไว้ปะหน้าลิง หน้าคนเล่นด้วย เหมือนเป็นจุดช่วยดึงสมาธิคนเล่น ดึงความมั่นใจ
คนเล่น”
(วัชระ กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๔๙
ผู้วิจัยยังพบว่าในภาพถ่ายการแสดงละครลิงคณะดํารงศิลปวานรของนายอํานวย บุญเสนอ
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ ปรากฏภาพการทาแป้งที่ใบหน้าลิงเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นการแต่งหน้าตาให้ลิงก่อน
ขึ้นแสดง หรืออาจเป็นการเสกคาถาอาคมตามความเชื่อที่ว่าก็เป็นได้

ภาพที่ ๒๘-๒๙ ก่อนจะขึ้นแสดง ลุงอํานวยก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาให้ดาราเสียก่อน
ที่มา: สุดารา สุจฉายา “ละครลิง ชีวิตป่าสู่โลกมายา” นิตยสารสารคดี เมษายน ๒๕๒๘ หน้า ๗๑
๓) ความเชื่อเรื่องเล่นละครลิงวันพระ เป็นความเชื่อทางจิตวิญญาณระหว่างลิงกับคน สมาชิก
ในคณะศิษย์พระกาฬเชื่อว่าหากเล่นละครลิงในวันพระ ผู้ฝึกจะต้องถือศีล ๕ อย่างเคร่งครัด งดดื่มสุรา
และห้ามบังคับลิงมาก เนื่องจากอารมณ์ลิงในวันพระจะไม่ปกติ บางครั้งเชื่อว่าวิญญาณลิงรุ่นเก่าๆ ที่
ตายไปแล้วจะกลับมารบกวนลิงที่อยู่ในปัจจุบัน
๔) ความเชื่อเรื่องปู่พระกาฬ ปู่พระกาฬ (เจ้าพ่อพระกาฬ) เป็นเทวรูปโบราณ ศิลปะลพบุรี
อยู่ภายในศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวลพบุรี ถือเป็นครูเทพ
ของสมาชิกคณะศิษย์พระกาฬ เห็นได้จากชื่อคณะที่ใช้จนถึงทุกวันนี้ได้ตั้งขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
คณะ สมาชิ ก คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬเชื่ อ ว่ า ปู่ พ ระกาฬเป็ น พ่ อ ของลิ ง ทุ ก ตั ว ก่ อ นเริ่ ม การแสดง
ทุกครั้ง สมาชิกในคณะศิษย์พระกาฬจะทําพิธีไหว้ครูปู่พระกาฬทุกครั้ง โดยเฉพาะผู้ฝึกลิงหรือนายโรง
เพื่อรวบรวมสมาธิและระลึกถึงครูบาอาจารย์
นอกจากนั้นคณะศิษย์พระกาฬยังกําหนดจัดพิธีไหว้ครูปู่พระกาฬในวันที่ ๓ มีนาคม ของทุกปี
โดยจะงดรั บ งานแสดงทุ ก ที่ และจั ด อาหารคาวหวานต่ า งๆ ให้ ลิ ง ที่ เ ลี้ ย งอยู่ ทุ ก ตั ว กิ น สํ า หรั บ
ที่ กํ า หนดให้ เ ป็ นวั น ดั ง กล่ า วนั้ นสื บ เนื่ อ งมาจากเป็ น วัน ที่ น ายวั ช ระ กั น รอบรู้ ได้ รับ มอบวิ ช าจาก
นายปัญญา กันรอบรู้ และเริ่มเป็นนายโรงละครลิงเป็นครั้งแรก พิธีไหว้ครูปู่พระกาฬจัดขึ้นเพื่อเป็น
การระลึกถึงครูปู่พระกาฬ ระลึกถึงลิงที่เคยร่วมแสดงและตายไป ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่เคารพ
นับถือ อีกนัยหนึ่งยังเป็นวันที่สมาชิกในคณะทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน เป็นโอกาสที่จะได้พบปะ
พูดคุย ขอขมาลาโทษในสิ่งที่กระทําผ่านมาในปีนั้นๆ ด้วย

๕๐
ปัจจุบันหากมีการบนบานศาลกล่าวปู่พระกาฬ ที่ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี ก็มักจะมีการ
บนละครลิงถวายปู่พระกาฬ (เจ้าพ่อพระกาฬ) ทําให้คณะศิษย์พระกาฬต้องรับว่าจ้างไปจัดแสดงปีละ
หลายครั้ง ในอดี ตก่อนที่ จะกํ าหนดให้วันที่ ๓ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันจั ดพิธีไหว้ค รูปู่พระกาฬ
นายปัญญา กันรอบรู้ มักว่าจ้างละครรําไปรําถวายที่ศาลพระกาฬเป็นประจําทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง ดัง
คําสัมภาษณ์ที่ว่า “ไม่ว่าจะไปแสดงที่ใดก็ตามจะต้องกลับมา จะอยู่ที่ไหนก็มาถวายท่านทุกปี ปีละ
๒ รอบ”

ภาพที่ ๓๐ หิ้งรูปเคารพที่นายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬบูชาหลังเวทีแสดง
ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๓๑ ปู่พระกาฬ (ภาพซ้าย) ที่นายปัญญา กันรอบรู้ และสมาชิกคณะศิษย์พระกาฬเคารพบูชา
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๕๑

ภาพที่ ๓๒ เทวรูปเจ้าพ่อพระกาฬ ที่ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๓๓ ปู่พระกาฬ (เจ้าพ่อพระกาฬ) ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๕๒

ภาพที่ ๓๔ การไหว้ครูปู่พระกาฬของนายวัชระ กันรอบรู้ ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๓๕ การไหว้ครูปู่พระกาฬก่อนการแสดงของนายวัชระ กันรอบรู้ (โดยหันหลังให้กับผู้ชม)
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๕๓
๒.๖ ลําดับขัน้ ตอนการแสดง
จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย พบว่าลําดับขั้นตอนการแสดงละครลิงในอดีตกับปัจจุ บันมี
ความแตกต่ า งกั น ในที่ นี้ จึ ง ขอใช้ ข้ อ มู ล การแสดงละครลิ ง คณะดํ า รงศิ ล ปวานร ที่ ไ ด้ จ ากบั น ทึ ก
การแสดง ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่ออธิบายลําดับขั้นตอนการแสดง
ละครลิงในอดีต แบบ “ละครลิงผูกโรง” และใช้ข้อมูลการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ที่ได้จาก
บันทึกการแสดงและการสังเกต ใน พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่ออธิบายลําดับขั้นตอนการแสดงละครลิงในปัจจุบัน
แบบ “ละครลิงร่วมสมัย”
เนื่องจากละครลิงวณิพก หรือละครลิงเร่ มีลักษณะที่เน้นการแสดงความสามารถของลิงเพื่อ
ความสนุกสนานของผู้ชมเป็นหลัก ทําให้สันนิษฐานว่าอาจไม่ มีลําดับขั้นตอนการแสดงที่ซับซ้อน
มากนัก ประกอบกับไม่มีหลักฐานบันทึกการแสดงหลงเหลืออยู่ ทําให้ผู้วิจัยไม่สามารถอธิบายลําดับ
ขั้นตอนการแสดงของละครลิงประเภทนี้ได้
๒.๖.๑ ลําดับขั้นตอนการแสดงละครลิงผูกโรง
๑) นั ก พากย์ แ นะนํ า ดารา (ลิ ง ๔ ตั ว ) ได้ แ ก่ พระเอก นางเอก ตั ว โกง และ
ดาวตลก บอกชื่อ ลักษณะ เครื่องแต่งกาย
๒) นักพากย์พากย์บทละครเรื่องแก้วหน้าม้า ตอนพระปิ่นทองลาพระเจ้าตากลับ
บ้า นเมื อง นัก พากย์ ร้ อ งส่ง ปี่ พาทย์บ รรเลงเพลงเสมอ ประกอบท่า ทางการร่ า ยรําของลิ ง วิ เชี ย ร
(พระเอก)
๓) นักพากย์พากย์ประกอบลีลาการขี่ม้าของลิง (ลิงขี่ม้าไม้โยก)
๔) นักพากย์พากย์ประกอบลีลาการเล่นกายกรรมของลิง (ลิงต่อตัวบนม้านั่ง)
๕) นักพากย์พากย์ประกอบลีลาการเต้นประกอบเพลงสากล (ในการแสดงบางครั้ง
ให้นักดนตรีบรรเลงเพลงอัศวลีลาประกอบ)
๖) นักพากย์กล่าวขอบคุณผู้ชมและขออภัยหากเกิดข้อผิดพลาดในการแสดง

๕๔

ภาพที่ ๓๖ ลีลาการขี่ม้าของลิงคณะดํารงศิลปวานร
จากภาพจะเห็นเชือกที่นายอํานวย บุญเสนอ ผู้ฝึกลิงใช้บังคับให้ลิงทรงตัวอยู่บนม้าไม้โยก
ขณะเดียวกันก็พากย์เสียงบรรยายประกอบด้วยไมโครโฟน
ที่มา: นิตยสารศิลปวัฒนธรรม มีนาคม ๒๕๔๑ หน้า ๙๒
๒.๖.๒ ลําดับขั้นตอนการแสดงละครลิงร่วมสมัย
๑) นักพากย์ไหว้ครูปู่พระกาฬบนเวทีก่อนเริ่มการแสดง (หันหลังให้กับผู้ชม)
๒) นักพากย์กล่าวขอบคุณผู้ชมการแสดง
๓) นักพากย์เริ่มแนะนําตัวละคร (ลิง ๓ ตัว) ได้แก่ ประกิต กาญจนา และกํานันแช่ม

ภาพที่ ๓๗ (จากซ้าย) กาญจนา กํานันแช่ม และประกิต ตําแหน่งหรือชื่อของลิงคณะศิษย์พระกาฬ
พร้อมด้วย นายวัชระ กันรอบรู้ นักพากย์ และนางทิพวรรณ วรสาร ผู้ช่วยในการแสดง
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๕๕
๔) การแสดงความสามารถฟันดาบสองมือระหว่างนักพากย์กับลิงประกิต (เปิดเพลง
สะระหม่าประกอบ)
- นักพากย์ทดสอบทักษะการรับฟังคําสั่งของลิง (สั่งให้ลิงมองทางซ้าย-ขวาสลับกัน)
- นักพากย์ฟันดาบสองมือทางซ้าย-ขวากับลิง
- นักพากย์ส่งสัญญาณให้ลิงแกล้งตาย (ถูกดาบฟัน)
- นักพากย์ชี้แจงแก่ผู้ชมหลังการแสดงว่าดาบที่ใช้แสดงนั้นได้ลบคมออกหมดแล้ว

ภาพที่ ๓๘-๓๙ (ภาพบน) ลีลาการฟันดาบสองมือระหว่างนายปัญญา กันรอบรู้ กับลิงประกิต
(ภาพล่าง) ลีลาการฟันดาบสองมือระหว่างนายวัชระ กันรอบรู้ กับลิงประกิต
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน และ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๕๖
๕) นักพากย์สั่งให้ลิงประกิตแสดงความสามารถกระโดดข้ามไม้ไป-กลับ
๖) นักพากย์สั่งให้ลิงกํานันแช่มการแสดงความสามารถกลับหัวไม้เท้าลง

ภาพที่ ๔๐ ลีลาการกลับหัวไม้เท้าของลิงกํานันแช่ม จากการฝึกฝนของนายวัชระ กันรอบรู้
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)
๗) นักพากย์ส่งสัญญาณให้ลิงกาญจนานั่งท่าเรียบร้อย (แต่ลิงจะนั่งไขว่ห้าง)
๘) นักพากย์สั่งให้ลิงกาญจนากราบทําความเคารพผู้ชม (ประมาณ ๓ ครั้ง)
๙) นักพากย์สั่งให้ลิงกาญจนาแสดงความสามารถในการร้องเพลง (เปิดเพลงเจ้าพ่อ
เซี่ยงไฮ้ประกอบ)

ภาพที่ ๔๑ ลิงกาญจนาโชว์ร้องเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๕๗

ภาพที่ ๔๒-๔๓ (ภาพบน) ผูฝ้ ึกออกคําสั่งให้ลิงกราบขอบคุณผู้ชมด้วยท่าทางน่ารักน่าเอ็นดู
(ภาพล่าง) รางวัลเล็กๆ น้อยๆ สําหรับเป็นค่าขนมและอาหารลิง
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๕๘
๑๐) นั ก พากย์ สั่ ง ให้ ลิ ง แสดงความสามารถกระโดดลอดห่ ว งมี ด (ลิ ง ประกิ ต /
ลิงกาญจนา)
- นักพากย์ชี้แจงแก่ผู้ชมหลังการแสดงว่ามีดที่ใช้แสดงนั้นได้ลบคมออกหมดแล้ว
๑๑) นักพากย์สั่งให้ลิงแสดงแสดงความสามารถกระโดดลอดห่วงไฟ (ลิงประกิต/
ลิงกาญจนา)
- นักพากย์ชี้แจงแก่ผู้ชมหลังการแสดงว่าลิงจะเริ่มกระโดดตอนไฟใกล้ดับแล้ว ทําให้
ไม่เกิดอันตราย

ภาพที่ ๔๔-๔๕ ลีลาการฝึกทักษะกระโดดลอดห่วงมีดและห่วงไฟแก่ลิงของคณะศิษย์พระกาฬ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน และ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)
๑๒)

นั กพากย์ สั่งให้ลิงแสดงความสามารถวิดพื้นแบบคน (ลิ งกํานั น แช่ม /

ลิงกาญจนา)

ภาพที่ ๔๖ ลีลาการวิดพื้นของลิงคณะศิษย์พระกาฬ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๕๙
๑๓) นั ก พากย์ สั่ ง ให้ ลิ ง แสดงความสามารถในการเก็ บ ลู ก มะพร้ า วแบบลิ ง งาน
(ลิงกํานันแช่ม/ลิงกาญจนา/ลิงประกิต)
- ฝึกให้ลิงหมุนลูกมะพร้าว (แนวตั้งและแนวนอน)
- ฝึกให้ลิงใช้เท้าถีบลูกมะพร้าว - ฝึกให้ลิงกระโดดห้อยตัวหมุนลูกมะพร้าว
- ฝึกให้ลิงโยนลูกมะพร้าวลงตะกร้า

ภาพที่ ๔๗-๔๙ (ภาพบน) ลีลาการหมุนและถีบลูกมะพร้าวของลิงตามคําสั่งผู้ฝึก
(ภาพล่าง) การฝึกฝนลิงให้สามารถโยนลูกมะพร้าวลงตะกร้าในรูปแบบของ “ลิงงาน”
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๖๐
๑๔) นั ก พากย์ สั่ ง ให้ ลิ ง แสดงความสามารถในการควงกระบอง (ลิ ง กาญจนา/
ลิงประกิต)
๑๕) นักพากย์สั่ งให้ ลิงแสดงความสามารถในการควงกระบองไฟ (ลิงกาญจนา/
ลิงประกิต) มีทั้งแสดงเดี่ยวและแสดงเป็นคู่

ภาพที่ ๕๐-๕๑ ลีลาการควงกระบองไฟของลิงกาญจนาและลิงประกิตตามคําสั่งของผู้ฝึก
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม และ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๖๑
๑๖) นักพากย์สั่งให้ลิงแสดงความสามารถเล่นเครื่องดนตรีแบบคน (ลิงกํานันแช่ม)
ได้แก่ การดีดกีตาร์และการตีกลอง

ภาพที่ ๕๒-๕๓ ลีลาการดีดกีตาร์และตีกลองของลิงกํานันแช่มตามคําสัง่ ของผู้ฝึก
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๖๒
๑๗) นักพากย์สั่งให้ลิงแสดงความสามารถในการแก้ปมเชือก โดยให้ผู้ชมมีส่วนร่วม
ขึ้นมาบนเวที ๒ คน สลับกันผูกเชือกให้แน่น ก่อนที่นักพากย์จะสั่งให้ลิงแก้ปมเชือกนั้น

ภาพที่ ๕๔-๕๕ ความสามารถในการแก้ปมเชือกของลิงกาญจนา เป็นส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ชม
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงละครลิงด้วย (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๖๓
๑๘) นักพากย์สั่งให้ลิงกาญจนาหาบตะกร้าคานหามรับบริจาคเงินค่าอาหาร (เปิด
เพลงอัศจรรย์ประกอบ)

ภาพที่ ๕๖ ลิงกาญจนารับฟังคําสั่งผู้ฝึกด้วยการแบกตะกร้าคานหามขนาดเล็กรับบริจาคเงินค่าอาหาร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
๑๙) นั ก พากย์ ก ล่ า วขอบคุ ณ ผู้ ช มและขออภั ย หากเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดในการแสดง
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมถ่ายภาพกับลิงเป็นที่ระลึก

ภาพที่ ๕๗ เด็กน้อยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับลิงกาญจนา ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๖๔
จะเห็นว่า ลําดับขั้นตอนการแสดงละครลิงในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ระหว่าง “ละครลิงผูกโรง” กับ “ละครลิงร่วมสมัย” โดยละครลิงผูกโรง คณะดํารงศิลปวานร สามารถ
สรุปลําดับขั้นตอนการแสดงได้รวมทั้งสิ้น ๖ ขั้นตอนการแสดง ขณะที่ละครลิงร่วมสมัย คณะศิษย์
พระกาฬ สามารถสรุป ลํ าดับ ขั้น ตอนการแสดงได้ร วมทั้ ง สิ้น ๑๙ ขั้ นตอน โดยเพิ่ม การฝึ ก ทัก ษะ
ความสามารถของลิงด้านต่างๆ ให้มีลักษณะร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับระยะเวลาในการแสดง
คือ อยู่ ที่ ป ระมาณ ๓๐ นาที (ทั้ ง ละครลิง ในอดีต และปัจ จุบัน ) ตลอดจนเน้ นกิจ กรรมที่ ใ ห้ผู้ ชมมี
ส่วนร่วมไปกับการแสดงละครลิงด้วย เช่น การแก้ปมเชือกที่มัดแน่น การถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน
ตอนท้ายของการแสดง ทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเป็นกันเองและเข้าถึงศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทนี้
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีการแบ่งลําดับขั้นตอนการแสดงดังกล่าวของผู้วิจัยได้กระทําอย่างกว้างๆ เพื่อให้
เห็นเหตุการณ์การกระทํา ลักษณะการฝึกฝนทักษะของนักพากย์เป็นหลัก ในอนาคตเชื่อว่าผู้ฝึกยังคง
สร้างสรรค์การแสดงทักษะความสามารถของลิงให้มีความพิเศษและเป็นที่ประทับใจผู้ชมได้อีกมาก
๒.๗ รูปแบบการจัดการแสดง
จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงพัฒนาการของการแสดงละครลิงในประเทศไทย พบว่าสามารถแบ่ง
รูปแบบการแสดงละครลิงตามยุคสมัยได้อย่างกว้างๆ ๓ รูปแบบการแสดงด้วยกัน คือ
๒.๗.๑ ละครลิงวณิพก (หรือละครลิงเร่) เป็นการจัดแสดงละครลิงในระยะแรก หรือ
“ยุคแรกเริ่ม” ที่ผู้ฝึกไปซื้อหาลิงและนํามาฝึกฝนให้ทําตามคําสั่ง ทักษะความสามารถที่ฝึกส่วนใหญ่ยัง
มีไม่มากนัก ทั้งนี้ผู้ฝึกมุ่งแสดงความสนุกสนาน ตลกขบขัน เช่น การฝึกลิงของนายทอง เพื่อแลกข้าว
ปลาอาหารหรือเงินทองเพื่อยังชีพ
บทความเรื่อง “ลิงวณิพก” ของสุดารา สุจฉายา ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘
ได้กล่าวถึงละครลิงที่จัดแสดงในรูปแบบนี้อยู่ โดยระบุชื่อผู้ฝึกคือ นายบุญ ศรีไพร ชาวกาฬสินธุ์ นําลิง
จํานวน ๓ ตัว ชื่อ ท้าวศรีหาเหตุ สาวน้อยลอยลม และเด็กหญิงนวลจันทร์ พร้อมฉิ่ง กลอง และไม้
ขนาดเล็กสําหรับกํากับลิงแสดงอยู่ที่ริมคลองมหานาค กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกกับเงินที่ผู้ผ่านไป
ผ่านมาหยุดชมการแสดงมอบให้
ละครลิงที่ปรากฏชื่อรวม ๓ คณะในประเทศไทย ได้แก่ คณะวัฒนาวานร คณะดํารงศิลป
วานร และคณะศิษย์พระกาฬ ได้ผ่านการจัดแสดงละครลิงวณิพก (หรือละครลิงเร่) มาแล้วทั้งสิ้น
๒.๗.๒ ละครลิงผูกโรง เป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงละครลิง โดยมีรูปแบบการจัด
แสดงคล้ายลิเกหรือละครชาตรี คือ มีการปิดวิก เก็บค่าเข้าชมคนดูในราคาต่างๆ ตั้งแต่ราคา ๑ บาท
๒ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท จนกระทั่งถึง ๒๐ บาท ต่อรอบ มีการสร้างฉากประกอบให้เกิดความสมจริง

๖๕
มากยิ่งขึ้น ดนตรีประกอบการแสดงใช้ปี่พาทย์ประกอบการแสดง ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลจากการ
แสดงลิเกและละครชาตรีนั่นเอง
ละครลิงที่ปรากฏชื่อรวม ๔ คณะในประเทศไทย ได้แก่ คณะวัฒนาวานร คณะลิงไทยมั่นคง
คณะดํารงศิลปวานร และคณะศิษย์พระกาฬ ได้ผ่านการจัดแสดงละครลิงแบบผูกโรงนี้มาแล้วทั้งสิ้น
อาจเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบการแสดงละครลิงที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างสูง จึงเกิดมีคณะ
ละครลิงเล่นประกวดประกันขันกันเป็นจํานวนมาก ถือเป็น “ยุครุ่งเรือง” ของการแสดงละครลิงใน
ประเทศไทยเลยก็ว่าได้
๒.๗.๓ ละครลิงร่วมสมัย เป็นพัฒนาการล่าสุดของการแสดงละครลิงในประเทศไทย รูปแบบ
การแสดงได้รับการปรับเปลี่ยนให้มีความร่วมสมัย เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งเนื้อเรื่อง บทพากย์-เจรจา
ของคนพากย์ ทักษะความสามารถของลิงที่ถูกฝึก ตลอดจนดนตรีและอุปกรณ์การแสดงอื่นๆ ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงนี้เองอาจเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ปัจจุบันประเทศไทยยังคงหลงเหลือ
ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬให้ได้รับชมกันอยู่ เนื่องจากคณะละครลิงอื่นๆ ที่เคยมีชื่อเสียงได้ล้มหาย
ตายจากไปหมด ด้วยเหตุผลทางธุรกิจและการสืบทอดองค์ความรู้ละครลิงที่ยากจะหาผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาฝึกหัดจนยึดเป็นอาชีพ
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ให้รายละเอียดรูปแบบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ในปัจจุบัน ซึ่งมี
รู ป แบบการแสดงแบบละครลิ ง ร่ ว มสมั ย แบ่ ง ย่ อ ยออกเป็ น ๓ คณะ คื อ คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ ๑
คณะศิษย์พระกาฬ ๒ และคณะศิษย์พระกาฬ ๓ ด้วยเหตุผลในการรับงานตามสถานที่ต่างๆ คือ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนั้นผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงรายละเอียด
สมาชิกในคณะ (หัวหน้าคณะและผู้ช่วยในการแสดง) สถานที่แสดง วันเวลาที่แสดง ระยะเวลาใน
การแสดง ตลอดจนราคาบัตรเข้าชมการแสดง
๑) คณะศิษย์พระกาฬ ๑
หัวหน้าคณะ
ผู้ช่วยในการแสดง

นายวัชระ กันรอบรู้
นางสาวทิพวรรณ วรสาร (ภรรยา)
นายวัชรินทร์ กันรอบรู้ (บุตรชาย)
สถานที่แสดง
สวนสัตว์พาต้า (ชั้น ๖ เวทีการแสดง) ปิ่นเกล้า
กรุงเทพมหานคร
วันเวลาที่แสดง
วันเสาร์ ๑ รอบ เวลา ๑๔.๐๐ น.
วันอาทิตย์ ๒ รอบ เวลา ๑๒.๐๐ น. และ ๑๕.๓๐ น.
ระยะเวลาในการแสดง ประมาณ ๓๐ นาที
ราคาบัตรเข้าชมการแสดง ผู้ใหญ่ ๗๐ บาท เด็ก ๔๐ บาท

๖๖

ภาพที่ ๕๘-๕๙ เวทีการแสดงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ของคณะศิษย์พระกาฬ ๑
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๓ และ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๖๗
๒) คณะศิษย์พระกาฬ ๒
หัวหน้าคณะ
ผู้ช่วยในการแสดง
สถานที่แสดง
วันเวลาที่แสดง

นางสาววารี กันรอบรู้
นายอาทิตย์ รัตนวัน (สามี)
ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
วันจันทร์-อาทิตย์ ทุกต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
พักเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
ระยะเวลาในการแสดง ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที
(ขึ้นอยู่กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)
ราคาบัตรเข้าชมการแสดง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๓๐๐ บาท
นักท่องเที่ยวชาวไทย ๑๕๐ บาท

๖๘

ภาพที่ ๖๐-๖๑ เวทีการแสดงที่ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ของคณะศิษย์พระกาฬ ๒
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๖๙
๓) คณะศิษย์พระกาฬ ๓
หัวหน้าคณะ
ผู้ช่วยในการแสดง

นายประกิจ กันรอบรู้
นางสาวปนัดดา ชาวนา (ภรรยา)
* ในกรณีที่นายปัญญา กันรอบรู้ เป็นหัวหน้าคณะแสดง
จะมีนางสด เดขุนทด และนางน้อย ธนาวร ซึ่งเป็นภรรยา
ของนายปัญญา กันรอบรู้ เป็นผู้ช่วยในการแสดง
สถานที่แสดง
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
วันเวลาที่แสดง
วันจันทร์-ศุกร์ ๔ รอบ เวลา ๑๐.๓๐ น. / ๑๓.๓๐ น. /
๑๔.๓๐ น. และ ๑๖.๓๐ น.
วันเสาร์-อาทิตย์ ๘ รอบ เวลา ๙.๐๐ น. / ๙.๓๐ น. /
๑๐.๓๐ น. / ๑๓.๐๐ น. / ๑๔.๓๐ น. / ๑๖.๓๐ น. /
๑๗.๐๐ น. และ ๑๗.๓๐ น.
ระยะเวลาในการแสดง ประมาณ ๓๐ นาที
(ขึ้นอยู่กลุ่มผู้ชมซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวและนักเรียน)
ราคาบัตรเข้าชมการแสดง ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท

๗๐

ภาพที่ ๖๒-๖๓ เวทีการแสดงที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ของคณะศิษย์พระกาฬ ๓
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๗๑

ภาพที่ ๖๔-๖๕ ป้ายประชาสัมพันธ์ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ ระบุวันเวลาที่แสดง
ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร และที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ และ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
จากข้อมู ลจะเห็นว่าละครลิงคณะศิษ ย์พระกาฬ ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบละครลิงร่วมสมั ย
ได้ จั ด ระบบบริ ห ารจั ด การภายในคณะ แบ่ง ย่ อ ยออกเป็ น ๓ คณะ โดยมี ท ายาทของนายปั ญ ญา
กันรอบรู้ เป็นหัวหน้าคณะแต่ละคณะ ทําให้สามารถรับจัดการแสดงนอกสถานที่ได้อย่างคล่องตัว
คณะศิษย์พระกาฬ ๑ ที่มีนายวัชระ กันรอบรู้ เป็นหัวหน้าคณะ จะเป็นคณะหลักที่รับจัดการแสดง
นอกสถานที่ (ตามที่มีการว่าจ้างไปแสดง) เนื่องจากคณะศิษย์พระกาฬ ๑ จะแสดงประจําเฉพาะ
วันเสาร์-อาทิตย์ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ขณะที่คณะศิษย์พระกาฬ ๒ และ ๓
จัดแสดงเป็นประจําทุกวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างที่เก็บข้อมูลวิจัยนี้ (พ.ศ.๒๕๕๗)
ผู้ วิ จั ย พบว่ า คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ ๑ ได้ รั บ การว่ า จ้ า งไปแสดงนอกสถานที่ ห ลายแห่ ง ทั้ ง ใน
กรุ ง เทพมหานครและต่ า งจั ง หวั ด มี ทั้ ง งานวั ด และงานเปิ ด ตั ว ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ได้ แ ก่ ที่ วั ด หนั ง
ราชวรวิ ห าร กรุ ง เทพมหานคร ห้ า งสรรพสิ น ค้ า The
Sense ปิ่ น เกล้ า กรุ ง เทพมหานคร
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพัทยา จังหวัด
ชลบุรี

๗๒
๒.๘ บทประกอบการแสดงและโน้ตเพลงประกอบการแสดง
๒.๘.๑ บทประกอบการแสดง
บทประกอบการแสดงละครลิงสามารถแบ่งตามรูปแบบการแสดงลิงได้เป็น ๒ ประเภท คือ
บทประกอบการแสดงละครลิงผูกโรง และบทประกอบการแสดงละครลิงร่วมสมัย
บทประกอบการแสดงละครลิงผูกโรงเท่าที่ผู้วิจัยรวบรวมได้จากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ก่อน
หน้ า เป็ น บทประกอบการแสดงละครลิ ง คณะวั ฒ นาวานรของนายทอง บั น ทึ ก โดยเจนภพ
จบกระบวนวรรณ (๒๕๒๕) ดังนี้
“วิรุณจักรกวักหัตถ์ตรัสประภาษ
มาเถอะหนาแม่มาไปธานี
มาดแม้นดวงใจอยากได้คู่
ทั้งเมืองแมนแดนนาคนาคา

ร้องเรียกราชธิดามารศรี
ถึงบุรีจะทําขวัญกัลยา
จะเป่าหมู่เทวฤทธิ์ทุกทิศา
จะเป่ามาให้แม่เลือกตามชอบใจ”

สันนิษฐานว่าเป็นบทที่นํามาจากเรื่องพิกุลทอง เนื่องจากกล่าวถึงตัวละครวิรุณจักร หรือท้าว
วิรุณจักร และคงเป็นเรื่องที่นิยมนํามาแสดงละครชาตรี ทําให้นักพากย์ละครลิงจดจํามาพากย์บ้าง
นอกจากนั้ น สุด ารา สุ จ ฉายา (๒๕๒๘) ยัง ได้ บัน ทึก บทประกอบการแสดงละครลิ งคณะ
ดํารงศิลปวานรของนายอํานวย บุญเสนอไว้ ความตอนหนึ่งว่า
“เมื่อเอย เมื่อเอย เมื่อนั้น
นั่งหวนอาลัยไม่วายคิดถึงบิดา

พระทรงธรรมพระอภัยมาผ่อนพัก
เพราะจากมาจะตายเป็นไม่เห็นหน้า”

(เอื้ อ นเสี ย งทอดยาว พากย์ บ ทตามแบบลิ เ ก “ในนามของข้ า พเจ้ า เอง
พระอภัยมณีได้เดินทางมาศึกษาวิชากับพระอาจารย์ก็นับเวลาอักโข วันนี้คิดแล้วว่าจะ
เดินทางไปเฝ้าพระเจ้าตา เพื่อจะกราบบังคมทูลลา กลับสู่ยังบ้านเมือง” แล้วบทขับก็ดัง
ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง)
“จําใจเอ๋ย เราจะใคร่เอย
พลางยกเท้าก้าวออกจากศาลาลัย

ผายผันไปลาอาจารย์คืนหลังยังนคร
ด้วยความหวังตั้งใจใคร่อําลา”

บทประกอบการแสดงละครลิงคณะดํารงศิลปวานรนี้นํามาจากเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่
ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะลิเกและละครชาตรีนิยมนํามาแสดง โดยคนพากย์คือ นายอํานวย บุญเสนอ ตัด
เนื้อความตอนพระอภัยมณีลาพระอาจารย์หลังจากเรียนวิชาจบแล้ว มาพากย์ให้เข้ากับบทบาทของลิง
ที่รับบทเป็นพระอภัยมณีและพระอาจารย์

๗๓
ในบันทึกการแสดงละครลิงคณะดํารงศิลปวานร เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคาร
กรุงเทพ ยังได้มีการขับร้องบทประกอบการแสดงจากเรื่องแก้วหน้าม้าไว้ด้วย ดังนี้
“เมื่อเอย เมื่อเอย เมื่อนั้น
ทรงธรรม์พระปิ่นทองมาอยู่ยังศาลา
นั่งหวนไห้มิวายคิดถึงบิดา
เราจากมาจะตายเป็นไม่เห็นหน้า”
(ข้าพเจ้าเองมีนามอยู่แล้วว่าพระปิ่นทอง นับได้จากเสด็จพระบิดาและมารดา
ทั้งสองมาเรียนวิชาอยู่นานแล้ว วันนี้เราตั้งใจที่จะไปลาพระอาจารย์กลับบ้านเมือง
เห็นจะดีเป็นแน่เชียว จึงผายผัน ไปลาอาจารย์
สวัสดีจ๊ะญาติโยมทั้งหลาย อาตมามีนามว่าพระดาบส สายแล้วหลานยังไม่มา
นั่งบําเพ็ญฌานไปก่อน)
“ครั้นว่าพอมาถึงพระอาจารย์
แล้วยุบยอบหมอบคลานลงที่ตรงหน้า

หวังกราบกรานคืนหลัง
ประสานหัตถ์วันทาแล้วหมอบคลาน”

“ออกปากว่าจะไปว่าจะไปไกลนัก น้ําตาไหลพรากไม่อยากมอง”
(อาจารย์ เ ข้ า กุ ฎี ที่ อ าศั ย ไม่ ม องหลาน ส่ ว นเจ้ า ปิ่ น ทองตั ด ใจเดิ น ทางกลั บ
บ้านเมือง)
ผู้ วิ จั ย ยั ง ได้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บทประกอบการแสดงละครลิ ง ผู ก โรงและวิ ธี ก ารเล่ น จากการ
สัมภาษณ์นายปัญญา กันรอบรู้ ดังนี้
“เรื่องที่แสดงละครลิง อดีตเป็นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ของไทย เช่น เรื่องจันทโครบ
แก้วหน้าม้า พระอภัยมณี บทพวกนี้จําจากปากเลย อย่าง “จะขอจากวิมาลายอดยาใจ
ขอจูบหน่อยจะได้ไหม” อะไรอย่างเนี้ย แล้วลิงก็จะเข้าไปกอดประคองแล้วก็ไปจูบ
ลิงมันก็รําคาญ มันก็เหมื อนกั บจะผลักไสอ่ะครับ อย่างแก้วหน้าม้า ก็สวมหัวไอ้ม้ า
เข้าไป เป็นลิงตัวผู้หรือเมียก็ได้ เต้นท่าม้าย่องอะไรก็ว่าไป หรืออาจจะใช้ม้าโยกของเล่น
เด็ก ต้องลดส่วนลง อย่างเก้าอี้นั่งอะไรอย่างเนี้ยก็ต้องลดส่วน”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
จะเห็นว่าบทประกอบการแสดงละครลิงผูกโรงประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ “กลอนบทละคร”
ที่ไม่เคร่งครัดสัมผัส และ “บทเจรจา” ที่คนพากย์เจรจาขยายความเพิ่มเติมจากกลอนบทละครหรือ
เจรจาเพื่อดําเนินเรื่อง จํานวนบทที่ใช้พากย์ประมาณ ๑-๒ บท เนื่องจากผู้แสดงเป็นลิงจึงไม่สามารถ
ร่ายรําหรือทําท่าทางได้มากเท่าคน เห็นได้ชัดว่าว่ากลอนบทละครและบทเจรจาดังกล่าวได้รับอิทธิพล
จากบทร้องและบทเจรจาของลิเกและละครชาตรี เนื้อเรื่องที่นํามาทําเป็นบทร้องและบทเจรจาจึงมี

๗๔
ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อเรื่องที่ใช้เป็นบทประกอบการแสดงละครลิง
ผูกโรง พบว่ามีจํานวนทั้งสิ้น ๘ เรื่อง (ในอดีตคงแสดงเรื่องอื่นๆ ด้วย แต่ไม่มีข้อมูลบันทึกไว้) ได้แก่
๑) พิกุลทอง
๒) พระอภัยมณี
๓) แก้วหน้าม้า
๔) ไกรทอง
๕) พระรถเมรี
๖) จันทโครบ
๗) พระทินวงศ์
๘) สิงหไกรภพ
สําหรับบทประกอบการแสดงละครลิงร่วมสมัย เป็นเรื่องที่ได้รับอิทธิพลจากนิยายตะวันตก
นิยายกําลังภายในของจีน ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ โดยคณะศิษย์พระกาฬเป็นคณะละครลิง
คณะแรกที่ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและบทประกอบการแสดงดังกล่าวให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล
มากยิ่งขึ้น จนกระทั่งสืบทอดการแสดงมาจนถึงปัจจุบัน
เรื่องที่นิยมเล่นได้แก่ เหนือนักเลง เหยี่ยวถลาลม มือปืนเมืองเพชร ชอลิ้วเฮียง ฤทธิ์เดช
มีดสั้น ลอดลายมังกร โดยเฉพาะเรื่องเหนือนักเลงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สําหรับที่มาของเรื่องนั้น
นายปัญญา กันรอบรู้ กล่าวว่า
“เป็นเรื่องที่เข้ามาในฝันเนี่ย ที่ผมบอกให้ฟัง ปู่พระกาฬเนี่ยละครับให้เรื่องเล่น
ผู้หญิงคนนี้นางเอกกาญจนา ไอ้กํานันแช่มนี่เป็นนักเลงคุมอยู่ในบาร์นั้น แล้วนี่เป็น
พาร์ทเนอร์ เขาทะเลาะกันแล้วกํานันแช่มนี่ไปขวางเลยโดนแทง ในเรื่องนะ ส่วนเรื่อง
ตรงนี้เราก็มาปะติดปะต่อ แล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวเลย ผมปรับให้เห็นมิตรภาพระหว่าง
นักเลงประกิตและกํานันแช่มที่นัดมาพบกันที่สถานที่แห่งหนึ่ง จะเปลี่ยนไปตามสถานที่
จัดแสดง มีการต่อสู้กับนักเลงจากที่อื่น แสดงเป็นผีลิง หมายถึงนักแสดงใส่หน้ากากลิง
และชุดสีดํา เพื่อแย่งตัวกาญจนา นักร้องในไนต์คลับ”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
ส่วนเรื่องย่อเหยี่ยวถลาลม นายปัญญา กันรอบรู้ กล่าวว่า
“เรื่องเหยี่ยวถลาลมเป็นเรื่องจีน คล้ายๆ กับเหนือนักเลงนี่แหละ คนสุพรรณ
กับคนลพบุรีมานัดเจอกัน เล่นอยู่ที่บึงบอระเพ็ดก็นัดกันที่บึงบอระเพ็ด แล้วก็หันมองดู
กันซ้ายขวา แค่นี้คนดูก็ขําแล้ว แต่ต้องเล่นให้ตรงล็อคนะ คือเราเล่นแบบพากย์ปุ๊บ

๗๕
ลิงทําปั๊บ แล้วก็พอนัดเจอกันระหว่างทางก็พากันไปเที่ยวสนามม้า แล้วขากลับก็ไปดู
นักร้องร้องเพลง กาญจนาก็จะร้องเพลง ก่อนที่จะไปสนามม้า พระเอก ๒ ตัวนี่นัดเจอ
กัน ก็เกิดนักเลงมีเรื่องกันที่ไนต์คลับ ไอ้ผีลิงก็ออกมาเลย คนนะไม่ใช่ลิง สวมหัวเป็น
นักเลง พอเข้ามาถึงปุ๊บ ก็เข้ามาอาละวาด ไอ้ตัวกํานันกับไอ้ตัวประกิตนี่ก็จะเข้าขวาง
จะช่วย ทําอะไรนางเอกไม่ได้นะ ผมก็เอามีดที่ฟันดาบนั่นแหละ ให้มันเข้าไปแทงไอ้ผีลิง
พอผีลิงเข้ามาก็ส่งมีดให้แล้วหันก้นใส่ ทําเหมือนเป็นนักเลงแต่ไม่ได้เป็นนักเลงหรอก
จะสู้มันได้ยังไงตัวออกใหญ่ แล้วกํานันก็กระโดดเตะ ลิงเตะคนนี่คนดูก็เฮ้ๆๆๆ ไอ้ผีลิงก็
ชัก แล้วก็จบฉาก”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
สําหรับแนวทางการสร้างสรรค์บทประกอบการแสดงละครลิงที่หลากหลายนั้น นายปัญญา
กันรอบรู้ศึกษาจากหนังสือประกอบกับการปะติดปะต่อเรื่องราวเหตุการณ์จนสามารถผูกเป็นโครง
เรื่องและถ่ายทอดผ่านตัวละครลิงนักแสดงได้ในที่สุด
การพากย์ ผมดู ห นั ง พวกหนั ง จี น แล้ ว ก็ ศึ ก ษารามเกี ย รติ์ หนั ง สื อ นี่ อ่ า น
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของพนมเทียน อ่านหนังสือสัตว์ หนังสือป่า เพชรพระอุมานี่อ่าน
ไปไม่รู้กี่ตอน อ่านแบบลุยแหลก คือศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลก ทางโลกนี่ตลก
ต้องเก็บหมด เรื่องแรกที่ทําเนี่ยรู้สึกจะเป็นเรื่องมือปืนเมืองเพชร ไม่มีประวัติอะไร
เล่นไปงั้นแหละ ผมก็จําไมได้ แต่ยุคนั้นเคยเล่นเรื่องพวกนี้ มีมือปืนเมืองเพชร แล้วก็
เหยี่ยวถลาลม แล้วก็ชอลิ้วเฮียง เรื่องฤทธิ์เดชมีดสั้น หนังสือจีนที่สร้างผมก็เอามารวมๆ
กัน พวกงานของ ว. ณ เมืองลุง น.นพรัตน์ ก็เอามาจากพวกนี้แหละ แต่ลูกชายเดี๋ยวนี้ก็
เปลี่ยนระดับอีกแล้ว เพราะว่าเอาเพลงในเกมส์สมัยใหม่มาเล่น มาประกอบด้วย
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
ปัจจุบันละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ ภายใต้การนําของนายวัชระ กันรอบรู้ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยน
บทประกอบการแสดงให้มีความสุภาพเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ชมส่วนมากเป็นเด็กและเยาวชน
“รุ่นพ่อจะเล่นเรื่องเหนือนักเลง จะเริ่มโดยการที่ประกิตไปฆ่าคนตายแล้วก็หนี
มาหากํานันแช่ม มีท่ามองหาเพื่อน จากนั้นก็ไปดูนักร้อง ระหว่างทางแวะสนามม้าแข่ง
มีลิงขี่เก้าอี้ม้าโยก แล้วก็ไปดูกาญจนาร้องเพลง จากนั้นมีอันธพาลเป็นคนใส่หน้ากากลิง
มาเรียกค่าคุ้มครองจากประกิต ประกิตแกล้งออกไปสู้สุดท้ายก็ยอมแพ้ กํานันแช่มต้อง
ออกสู้ กระโดดถีบคนจริงๆ จบเรื่องที่กํานันแช่มปราบนักเลงได้ ตอนหลังไม่เล่นแบบนี้

๗๖
แล้วเพราะมีฉากรุนแรง และฝึกลิงให้กระโดดถีบก็ยาก เอาชื่อตัวละครและโครงเรื่องมา
ปรับให้ร่วมสมัยขึ้นน่ะครับ”
(วัชระ กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
จะเห็นว่าบทประกอบการแสดงละครลิงร่วมสมัยมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานที่จัดแสดง
และกลุ่มผู้ชม จากอดีตถึงปัจจุบัน และในอนาคต นายปัญญา กันรอบรู้ ก็แสดงความคิดเห็นไว้ว่ายัง
สามารถสร้างสรรค์บทให้มีความทันสมัยและสื่อสารกับผู้ชมได้อีกมากมาย
“คือลิงเมื่อฝึกไปแล้วเนี่ยนะฮะ บอกไว้ก่อนเลยว่าจะให้เล่นแบบในยุคนี้หรือ
เล่นแบบย้อนกลับไปอีก ๒๐๐ ปี หรือเล่นไปข้างหน้าอีก ๒๐๐ ปีก็ได้ เล่นชุดอวกาศ
เลยไหม เล่นได้หมดแหละครับ”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
อนึ่ ง ในงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ขอใช้ บ ทประกอบการแสดงละครลิ ง คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ ๑
จากการแสดงเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร มีนายวัชระ
กันรอบรู้ เป็นคนพากย์ เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นลักษณะของบทประกอบการแสดงละครลิงร่วมสมัย
ที่ยังคงมีการสืบทอดอยู่จนถึงปัจจุบัน
วัชระ: (เคาะไมค์) เช็คไมค์ครับ มันก็ดังนี่ เช็คยังไงไม่ดัง ฮัลโหล สอง เดี๋ยวปรับเสียงหน่อย บอกแล้ว
อย่าดูบอลดึก (ส่งไมค์ให้ลิงเช็คเสียง โดยการเคาะไมค์) เช็คแรงๆ หน่อย
ครั บ ก็ ข อให้ ทุ ก ท่ า นมี ค วามสุ ข กั น มากๆ นะครั บ ในช่ ว งนี้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องละครลิ ง ครั บ
จะขอแนะนําตัวละครก่อนนะครับ ใครคือพระเอก พระเอกหนุ่มหล่อของเรา ชื่อของเขาคือ คุณโกโก้
โกโก้สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับ (ลิงโกโก้ทําท่าสวัสดี) วันนี้เขาสวมบทบาทเป็น (คนพากย์บอกลิงให้
เอามือลงได้แล้ว เพราะลิงยังคงยกมือค้างอยู่) รับบทเป็นกํานันแช่ม นางเอกของเรา คุณกาญจนา
คุณกาญจนานักร้องสาวในคาเฟ่ ช่วยนั่งให้สุภาพและเรียบร้อย (ลิงนั่งไขว้ห้าง คนพากย์ขยับเท้าลิงลง
แต่ลิงดันขึ้นท่าไขว่ห้างเช่นเดิม) และดาวรุ่งดวงใหม่ครับ คุณประกิตรุ่นใหม่ล่าสุด สวัสดีครับ โย่ว
วันนี้เป็นนักดาบไร้เทียมทานครับผม เอ้า มาเริ่มเรื่องของเราดีกว่าครับ
วัชระ: สมมติเรื่อง เริ่มเหตุการณ์ วันนี้ประกิต กํานัน เพื่อนรัก เขานัดกันที่พาต้าปิ่นเกล้า เขากําลัง
มองหาเพื่อนกันอยู่ ต่างคนก็ต่างมอง (มองซ้าย มองขวา ลิงหันมองตามเสียงพากย์) ไอ้นี่บ้านะเนี่ย
(มองไปที่กํานัน) ถือไม้เท้ากลับหัว รู้เรื่องไหม ต้องเอาหัวขึ้นอย่างนี้ ไม่ใช่เอาหัวลงแบบนี้ เอาใหม่นะ
เอาใหม่ ลองดู ถ้าเอาไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์หันหัวลงอีกจะชกตกเก้าอี้ เพี้ยง! อย่าผิดนะกํานัน (ครั้งนี้ลิงทํา
ถูก) ถูกต้อง ปรบมือให้หน่อยครับ

๗๗
วัชระ: โชว์เพลงดาบให้ดูดีกว่า ประกิตเป็นนักดาบ ดาบของเขาใช้สองเล่ม นี่คือดาบคู่สู้ตาย ส่งดาบ
รับดาบ เข้าที่ วิธีการส่ง เล็ง นับหนึ่ง สอง สาม ขว้าง รับได้ ปรบมือให้เขาหน่อยครับ รับดาบนะ
ประกิต หนึ่ง สอง สาม (ลิงรับดาบได้) อยากจะรู้ว่าดาบไวอย่างไรต้องทดสอบกันก่อน ฟันซ้ายสโลว์
(ลิงเคลื่อนตัวไปช้าๆ) ฟันขวาสโลว์ ซ้ายบน ขวาบน ซ้ายล่าง ขวาล่าง (เปิดเพลงสะระหม่าประกอบ)
อย่าให้พลาดนะ คราวนี้ขอขาดเลยนะ (นักพากย์เหวี่ยงดาบไปทางลิงกํานันแช่มที่อยู่ข้างหลัง ลิงหลบ
ได้) ฟันดาบซ้าย ขวา ไปมา และจบด้วยแทงท้อง (ลิงแกล้งตายด้วยการล้มฟุบลงไปกับพื้น)
วัชระ: เดี๋ยวไปดูนักร้องกันดีกว่า เชิญๆ (เปิดเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) (ลิงกาญจนาเดินออกมาทําท่า
ร้องเพลง) ครับ ขอเสียงปรบมือให้นักร้องด้วยครับ ขอบคุณครับ พอแล้วครับๆ จะกินไมโครโฟน
แล้วครับ
วัชระ: เป็นหน้าที่ของประกิตอีกแล้วครับ กายกรรมลิงนะครับ ถ้าเล่นดีนั้นคือกายกรรม ถ้าเล่นไม่ดี
พลาดเมื่อไหร่เวรกรรม ลิงกระโดดลอดห่วง ห่วงธรรมดาครับไม่มีอันตรายใดๆ ประกิตบอกสบายมาก
ประกิตบอกง่ายเกิน เอ้าฮึ้บ
ขออุ ป กรณ์ ชิ้ น ต่ อ ไป อย่ า กะพริ บ ตานะครั บ ดู ดี ๆ กล้ า ไม่ ก ล้ า ประกิ ต ไม่ ต้ อ งบอกก็ รู้
กล้าหรือไม่กล้านะฮะ (คนพากย์ถือห่วงมีดให้ลิงกระโดด) เอ้าฮึ้บ โดดๆๆๆ (ลิงประกิตไม่กระโดด)
เฮ้ยโดดๆ เอ็งไปทําใจก่อนดีกว่า ไปทําใจก่อน ขอเปลี่ยนนักแสดง ใจไม่ถึง หัวหน้าทีมหงุดหงิดครับ
ลูกทีมโชว์ไม่ได้ดั่งใจ
ลิงกู้หน้า คุณกาญจนา ไม่กลัวเลยเห็นมั้ย เอ้าหนูโชว์ให้ดูหน่อยว่าเขาโดดกันยังไง ห่วงมีดเนี่ย
ดู หนึ่ ง สอง สาม เอ้ า มาด้ วยความเร็ วครับ (ลิ งกระโดดลอดห่ วงมีดได้) หนึ่ ง สอง สาม เอ้าฮึ้ บ
(ลิงไม่กระโดด) มันคงติดธุระน่ะครับ เอาใหม่ๆ เสร็จยัง เร็วๆ เอ้าฮึ้บ (ลิงกระโดดได้) มีดนี้เราลบ
เหลี่ยมคมออกหมดแล้วครับ ไม่อันตราย ปลอดภัยทุกเล่มครับ เราเซฟตี้หมดแล้ว ไม่คมนะครับ
วัชระ: สาธิตการเก็บมะพร้าวให้ชมกันดีกว่า มีด้วยกัน ๔ ท่านะครับ สําหรับขั้นตอนการฝึกหัด
ท่าที่ ๑ เชิญ ท่าที่ ๑ ปัดมะพร้าวแนวนอน ท่าที่ ๒ แนวตั้ง เอ้า เชิญ มือเมื่อยสามารถใช้เท้าช่วยได้
นะครับ ท่าที่ ๓ กระโดดห้อยตัวหมุนมะพร้าว ต้องรีบปล่อยนะครับ เพราะว่าตอนนี้น้ําหนักเยอะ
ท่าสุดท้าย มะพร้าวติด ถีบมะพร้าว เอ้าเก็บมะพร้าวใส่ตะกร้า หนึ่ง สอง ฮึ้บ เรียบร้อยครับ สาธิต
การเก็บมะพร้าวครับ

๗๘
วัชระ: ทีนี้เดี๋ยวผมจะขอร่วมสนุกกับท่านผู้ชม ในกรณีที่ลิงปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวบนต้นมะพร้าว
นะฮะ มันมีเชือกอย่างนี้ แต่นั่นเป็นเชือกที่ยาวมาก มากกว่า ๑๐ เมตร เชือกที่ขึ้นไปบนต้นมะพร้าว
มีโอกาสร้อยละ ๙๐ ที่จะไปพันตามกิ่งก้านต่างๆ นะครับ เขาจะต้องแก้ไขหรือว่าแก้มัดเชือกนั้นให้ได้
เพื่อตัวเอง กว่าคนจะขึ้นไปช่วยได้ ลิงก็ขาดใจแล้วนะครับ เอ้าเชิญ หาผู้ร่วมสนุกสัก ๒ คน ขอเสียง
ปรบมือให้กับผู้ที่โชคร้ายด้วยครับ เอ้ย โชคดีครับ
มาแล้วไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับ การร่วมสนุกก็คือการนั่งลงนะครับ แล้วก็เช็คเชือกนี้ อันนี้
ไม่รู้ว่าเป็นเชือกของมายากลหรือเปล่านะครับ อันนี้เชือกจริงๆ ไม่เชื่อลองกระตุกดู ไม่มีการตัดต่อ
นะครับเชือกนี้ เป็นของจริงนะครับ เอาอีกสักคนดีกว่า ร่วมสนุกกัน ขึ้นมาไม่ต้องกลัวครับ มาๆ ทีนี้จะ
ให้เช็คเชือก เช็คเชือกไปเลยครับ เช็คเชือก และทําการมัด มัดที่ข้อมือ มัดตามสไตล์เรานะฮะ สมมติ
ว่าลิงนั้นมีเชือกพันอยู่บนต้นไม้ เดี๋ยวจะให้คุณกาญจนาแก้เชือกนี้นะครับ ให้เวลาประมาณ ๑ นาที
ถ้าเกินกว่านั้นก็คงไม่ทันแล้ว คงหมดลมหายใจ รับชมครับ ๑ นาที (นับเวลาถอยหลัง) ๑ นาที เท่านั้น
ได้ไหม ได้แล้ว ให้โอกาสอีกครั้งครับ มัดให้แน่นๆ ๑ นาทีนะครับ คุณกาญจนาทําการแก้มัด การแก้
มัดครั้งที่ ๒ เริ่มนาฬิกาจับเวลา (นับเวลาถอยหลัง) มีการมัดแน่น มีการมัดหลวม การมัดนั้นอาจจะ
ยากขึ้น แต่ก็ออกมาแล้ว ขอบคุณมากครับ ทั้งสองคนที่มาร่วมสนุกกัน เชิญกลับไปนั่งที่ได้เลยนะครับ
ขอบคุณครับๆ
วัชระ: เอ้าคุณกาญจนา เชิญนั่งสวยๆ นั่งให้เรียบร้อย ไม่เอา แบบนี้ไม่เอา นั่งดีๆ สวัสดีท่านผู้ชม
หรือยัง สวัสดีสวยๆ กราบสวัสดีท่านผู้ชม กราบๆ (ลิงก้มตัวลงกราบตามคําสั่งของผู้ฝึก)
วัชระ: ลิงควงกระบองไฟครับ เอาล่ะครับชมชุดเด็ดกันเลยครับ ลิงไทยควงกระบองไฟ น้องๆ ห้าม
ลอกเลียนแบบนะลูก ไฟมีทั้งคุณและโทษมหันต์นะลูกนะ อยู่ที่เราเลือกใช้นะลูกนะ วันนี้นางเอกขอมา
ประลองกับหัวหน้าทีมนะครับ เขาบอกว่าลิงไทยไม่กลัวไฟ กลัวมั้ย เดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่นะครับ
ลิงไทยไม่เคยกลัวไฟนะฮะ (ลิงควงกระบองไฟไปรอบเวที) โอ้โห ขอบคุณมากครับ ลิงควงกระบองไฟ
ครับ
วัชระ:
หัวหน้าทีมขอโชว์เองนะครับวันนี้ จะมาโชว์กันในชุดอะไรครับหัวหน้าทีม สวัสดีครับ
ท่านผู้ชม สวัสดีครับสวยๆ วิดพื้น ๒๐ เคยแพ้หม่ํามาแล้วนิ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า
สิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบห้า พอแล้วเดี๋ยวหน้ามืด ค้างไว้ก่อนอีก ๕ ที
กระบองสองท่อน โฆษณาอะไรครับชิ้นนี้ ดัชชี่โยเกิร์ต กระบองสองท่อนนะฮะ มันจะโดนหัว
ตัวเองไหมเนี่ย โอ้โห ขอเสียงปรบมือด้วยครับ ขอบคุณครับ

๗๙
วัชระ: เอาละครับ ชิ้นนี้อะไรครับ อันนี้จากดีแทคครับ ได้ข่าวว่าซุ่มซ้อมมาดึกนะครับ เพื่อเพลงนี้
โดยเฉพาะ (ผู้ฝึกสั่งให้ลิงดีดกีตาร์ของเล่นเด็ก) อย่าบอกว่าจบแล้วนะครับ ข้างหลังบอกว่าถ้าเล่นมันๆ
จะให้ ๑๐๐ นึง ประเดี๋ยวก็ดีดไฟแล่บหรอกฮะ (ลิงดีดกีตาร์แรงและดังขึ้น) โหย โหว ขอบคุณครับ
ลืมบอกไป เขาบอกว่ามาเอาวันหลังนะ (หัวเราะ) ลืมบอกไป
วัชระ: (เปิดเพลงอัศจรรย์ประกอบ) มาแล้วครับแม่ค้าใจดี (ลิงกาญจนาแบกตะกร้าคานหามออกมา
รับเงินบริจาคจากผู้ชม)
วัชระ: ขอบคุณนะครับ ขอให้หน้าที่การงานท่านเจริญก้าวหน้า เดินทางก็ขอให้สะดวกปลอดภัย ขอให้
สําเร็จตามเป้าหมายทุกประการครับ พรุ่งนี้หวยออก วันนี้รีบมาสะเดาะเคราะห์นะครับ แล้วก็เข้าไปที่
เฟซบุ๊กแฟนเพจ กดไปที่ช่องค้นหา พิมพ์คําว่า คณะละครลิงศิษย์พระกาฬ ก็เข้าไปติดตามกันด้วย
นะครับ

๘๐
๒.๘.๒ โน้ตเพลงประกอบการแสดง
โน้ ต เพลงที่ ใ ช้ ใ นการแสดงละครลิ ง คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การบั น ทึ ก เสี ย งจาก
การแสดงเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร พบว่ามีเพลง
ประกอบรวมทั้งสิ้น ๓ เพลง เรียงตามลําดับการแสดง ดังนี้
๑) เพลงสะระหม่า (เพลงบรรเลงประกอบการต่อสู้ ชกมวย ฟันดาบ กระบี่กระบอง)
ใช้เปิดขณะนักพากย์กําลังสาธิตการฟันดาบสองมือกับลิง
๒) เพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ใช้เปิดขณะลิง
กําไมโครโฟน คล้ายกับการร้องเพลง
๓) เพลงอัศจรรย์ (เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโหมโรง) ใช้เปิดตอนท้ายของการ
แสดง ขณะลิงถือตะกร้าคานหามรับเงินบริจาคจากผู้ชม เพลงนี้ยังเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดการ
แสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬอีกด้วย
คณะศิษย์พระกาฬได้ใช้แผ่นเสียงเปิดเพลงประกอบการแสดงทั้ง ๓ เพลงนี้ ในการ
จัดแสดงละครลิงทั้ง ๓ คณะในปัจจุบัน ได้แก่ คณะศิษย์พระกาฬ ๑ คณะศิษย์พระกาฬ ๒ และคณะ
ศิษย์พระกาฬ ๓
ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากนายปวเรศ พึ่งรอด ในการถอดโน้ตเพลงประกอบการแสดง
ในรูปแบบโน้ตสากล จํานวน ๓ เพลง ดังนี้

โน้ตเพลงสะระหม่า ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ถอดโดยนายปวเรศ พึ่งรอด (เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๘๑

โน้ตเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ถอดโดยนายปวเรศ พึ่งรอด (เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๘๒

โน้ตเพลงอัศจรรย์ ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ถอดโดยนายปวเรศ พึ่งรอด (เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๘๓
๒.๙ อุปกรณ์
อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิงมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละคณะ ตามแต่การฝึกหัด
ทักษะความสามารถของลิง เช่น การแสดงลิงขี่ม้าไม้โยก ก็จะมีอุปกรณ์ม้าไม้โยกประกอบ การแสดง
ลิงขี่เครื่องบิน ก็จะมีเครื่องบินขนาดเล็กประกอบ การแสดงลิงจูงรถลาก ก็จะมีรถลากขนาดเล็ก
ประกอบ นอกจากนั้นยังมีเครื่องดนตรีประกอบ ได้แก่ ระนาดเอก กลองทัด และฉิ่ง ผู้วิจัยพบว่า
ลักษณะสําคัญ ของอุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิงที่มีร่วมกันทุกคณะ คือ อุปกรณ์ประกอบ
การแสดงทุกชิ้นจะมีขนาดเล็กคล้ายกับอุปกรณ์ของเล่นเด็ก เรียกว่า “ย่อส่วน” ลงให้เหมาะสมกับ
ขนาดของตัวของลิงนั่นเอง

ภาพที่ ๖๖ ภาพถ่ายเก่าการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ด้านซ้ายของภาพจะเห็นม้าไม้โยกขนาดเล็ก อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิงที่จะขาดไปไม่ได้

ภาพที่ ๖๗ ภาพถ่ายเก่าการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
กลางภาพจะเห็นรถลากขนาดเล็กที่ลิงกําลังลากเด็กน้อยอยู่ เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิงในอดีต

๘๔
ในที่นี้ผู้วิจัยขอกล่าวถึงอุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ซึ่งยังคงใช้
ประกอบการแสดงจริงอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
๑) เก้าอี้

ภาพที่ ๖๘ เก้าอี้ อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๒) มีด (ในการแสดงเรียกว่าดาบ ใช้ถือคู่กันสองมือเรียกว่าดาบสองมือ)

ภาพที่ ๖๙ มีดหรือดาบ อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ

๘๕
๓) ห่วงมีด

ภาพที่ ๗๐ ห่วงมีด อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๔) ห่วงไฟ

ภาพที่ ๗๑ ห่วงไฟ อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ

๘๖
๕) เชือก

ภาพที่ ๗๒ เชือก อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๖) ไมโครโฟนของเล่น

ภาพที่ ๗๓ ไมโครโฟนของเล่น อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ

๘๗
๗) กระบอง

ภาพที่ ๗๔ กระบอง อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๘) กระบองไฟ

ภาพที่ ๗๕ กระบองไฟ อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ

๘๘
๙) ไม้เท้า

ภาพที่ ๗๖ ไม้เท้า อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๑๐) ไม้เคาะให้สัญญาณลิง

ภาพที่ ๗๗ ไม้เคาะให้สัญญาณลิง อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ

๘๙
๑๑) กีตาร์ของเล่น

ภาพที่ ๗๘ กีตาร์ของเล่น อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๑๒) กลองของเล่น

ภาพที่ ๗๙ กลองของเล่น อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ

๙๐
๑๓) ตะกร้า

ภาพที่ ๘๐ ตะกร้า อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๑๔) ตะกร้าคานหาม

ภาพที่ ๘๑ ตะกร้าคานหาม อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ

๙๑
๑๕) ลูกมะพร้าว

ภาพที่ ๘๒ ลูกมะพร้าว อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๑๖) น้ํามัน (และไฟแช็คสําหรับจุดไฟ)

ภาพที่ ๘๓ น้ํามัน อุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ

๙๒

ภาพที่ ๘๔ รวมอุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
กล่ า วโดยสรุ ป อุ ป กรณ์ ป ระกอบการแสดงละครลิ ง คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ ซึ่ ง ยั ง คงใช้
ประกอบการแสดงจริงอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยอุปกรณ์รวมจํานวน ๑๖ ชิ้น ได้แก่ เก้าอี้ มีดหรือ
ดาบ ห่วงมีด ห่วงไฟ เชือก ไมโครโฟนของเล่น กระบอง กระบองไฟ ไม้เท้า ไม้เคาะให้สัญญาณลิง
กีตาร์ของเล่น กลองของเล่น ตะกร้า ตะกร้าคานหาม ลูกมะพร้าว น้ํามันและไฟแช็คสําหรับจุดไฟ
อนึ่ง ผู้วิจัยพบว่าเครื่องแต่งกายของลิงอาจนับเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงในความหมาย
กว้างได้ด้วย เนื่องจากเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะของมนุษย์ประกอบการแสดง ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวลิง
มาตามธรรมชาติ โดยเครื่องแต่งกายของลิงคณะศิษย์พระกาฬมีลักษณะเป็นชุดสีสันสดใส เลียนแบบ
มาจากชุดลิเกหรือละครชาตรี มีขนาดเล็กคล้ายเสื้อผ้าของเด็ก ถ้าเป็นลิงตัวผู้ ผู้ฝึกจะสวมเสื้อและใส่
กางเกงให้ เ หมื อ นแต่ ง กายให้ เ ด็ ก ขณะที่ ถ้ า เป็ น ลิ ง ตั ว เมี ย ผู้ ฝึ ก จะสวมชุ ด กระโปรงให้ พร้ อ ม
เครื่องประดับอื่นๆ เช่น สร้อยคอ หมวก เป็นต้น บางครั้งในการแสดงผู้ฝึกอาจสวมใส่เสื้อผ้าเด็กที่มี
สีสันสดใสหรือเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นสมัยนิยมให้แก่ลิงที่แสดงด้วย

๙๓

ภาพที่ ๘๕ เครื่องแต่งกายของลิงคณะศิษย์พระกาฬ (ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๘๖ เครื่องแต่งกายของลิงคณะศิษย์พระกาฬ (ถ่ายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๙๔

ภาพที่ ๘๗ ลิงเพศเมียคณะศิษย์พระกาฬในชุดกระโปรง สวมหมวกและสร้อยคอ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๘๘ ลิงเพศเมียคณะศิษย์พระกาฬในชุดกระโปรงแฟชั่นสมัยนิยม
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๙๕

ภาพที่ ๘๙ เครื่องแต่งกายของลิงประกิตแห่งคณะศิษย์พระกาฬ เมื่อครั้งแสดงหน้าพระที่นั่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาจุกสาคร วังไกลกังวล เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ที่มา: คณะศิษย์พระกาฬ

๙๖

ภาพที่ ๙๐ เครื่องแต่งกายของลิงกํานันแช่มแห่งคณะศิษย์พระกาฬ เมื่อครั้งแสดงหน้าพระที่นั่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาจุกสาคร วังไกลกังวล เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ที่มา: คณะศิษย์พระกาฬ

๙๗

ภาพที่ ๙๑ เครื่องแต่งกายของลิงกาญจนาแห่งคณะศิษย์พระกาฬ เมื่อครั้งแสดงหน้าพระที่นั่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาจุกสาคร วังไกลกังวล เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ที่มา: คณะศิษย์พระกาฬ

๙๘
๒.๑๐ กระบวนท่า
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลละครลิงในประเทศไทย พบว่าละครลิงผูกโรง คณะดํารงศิลปวานร
ของนายอํานวย บุญเสนอ ผู้ฝึกจะฝึกกระบวนท่าร่ายรําให้ลิงโดยเฉพาะ ประกอบการฝึกลิงให้ออก
ท่าทางกายกรรมต่างๆ รวมกระบวนท่าหลักที่ใช้ในการแสดงทั้งสิ้น ๔ กระบวนท่า ได้แก่
๑) กระบวนท่ า ร่ า ยรํ า ของลิ ง (ประกอบการพากย์ ข องผู้ ช มและดนตรี บ รรเลงเพลง
หน้าพาทย์)
๒) กระบวนท่าขี่ม้าของลิง (ลิงขี่ม้าไม้โยก)
๓) กระบวนท่ากายกรรมของลิง (ลิงต่อตัวบนม้านั่ง)
๔) กระบวนท่าการเต้นประกอบเพลงสากลของลิง (ในการแสดงบางครั้งให้นักดนตรีบรรเลง
เพลงอัศวลีลาประกอบ)
ขณะที่คณะศิษย์พระกาฬ ซึ่งจัดแสดงละครลิงร่วมสมัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์กระบวนท่าที่ผู้ฝึก
ใช้ฝึกลิงและออกคําสั่งลิงในการแสดงแต่ละครั้ง (ตามลําดับขั้นตอนการแสดง) พบว่ามีกระบวนท่า
หลักที่ใช้ในการแสดงรวมทั้งสิ้น ๑๑ กระบวนท่า ดังต่อไปนี้
๑) กระบวนท่าฟันดาบสองมือระหว่างผู้ฝึกกับลิง

ภาพที่ ๙๒ กระบวนท่าฟันดาบสองมือระหว่างผู้ฝึกกับลิง
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๙๙
๒) กระบวนท่าลิงกราบทําความเคารพผู้ชม

ภาพที่ ๙๓ กระบวนท่าลิงกราบทําความเคารพผู้ชม
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๓) กระบวนท่าลิงร้องเพลง

ภาพที่ ๙๔ กระบวนท่าลิงร้องเพลง
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๑๐๐
๔) กระบวนท่าลิงกระโดดลอดห่วงมีด

ภาพที่ ๙๕ กระบวนท่าลิงกระโดดลอดห่วงมีด
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๕) กระบวนท่าลิงกระโดดลอดห่วงไฟ

ภาพที่ ๙๖ กระบวนท่าลิงกระโดดลอดห่วงไฟ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๑๐๑
๖) กระบวนท่าลิงวิดพื้น

ภาพที่ ๙๗ กระบวนท่าลิงวิดพื้น
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๗) กระบวนท่าฝึกแบบลิงงาน
๗.๑) กระบวนท่าลิงหมุนลูกมะพร้าว (แนวตั้งและแนวนอน)
๗.๒) กระบวนท่าลิงถีบลูกมะพร้าว

ภาพที่ ๙๘-๙๙ กระบวนท่าลิงหมุนลูกมะพร้าวและถีบลูกมะพร้าวจนลูกมะพร้าวหลุดจากขั้ว
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๑๐๒
๗.๓) กระบวนท่าลิงกระโดดห้อยตัวหมุนลูกมะพร้าว
๗.๔) กระบวนท่าลิงโยนลูกมะพร้าวลงตะกร้า

ภาพที่ ๑๐๐-๑๐๑ กระบวนท่าลิงกระโดดห้อยตัวหมุนลูกมะพร้าวและโยนลูกมะพร้าวลงตะกร้า
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๘) กระบวนท่าลิงควงกระบอง

ภาพที่ ๑๐๒ กระบวนท่าลิงควงกระบอง
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๑๐๓
๙) กระบวนท่าลิงควงกระบองไฟ

ภาพที่ ๑๐๓ กระบวนท่าลิงควงกระบองไฟ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๑๐) กระบวนท่าลิงเล่นเครื่องดนตรี ได้แก่ การดีดกีตาร์และการตีกลอง

ภาพที่ ๑๐๔-๑๐๕ กระบวนท่าลิงเล่นเครื่องดนตรีกีตาร์และกลอง
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๑๐๔
๑๑) กระบวนท่าลิงแก้ปมเชือก

ภาพที่ ๑๐๖-๑๐๘ กระบวนท่าลิงแก้ปมเชือก (ภาพบน) ลิงกําลังแก้ปมเชือกที่มือผู้ฝึก
(ภาพล่าง) ผู้ฝกึ เชิญให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงโดยให้มัดเชือกที่มืออีกฝ่ายให้แน่น
และทดสอบความสามารถของลิงในการแก้ปมเชือก
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๑๐๕
๒.๑๑ คุณค่า
จากการเก็บรวมรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการแสดงละครลิงในประเทศไทย ผู้วิจัยพบว่า
การแสดงละครลิงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปรากฏคุณค่าในฐานะมหรสพพื้นบ้านของคนไทยที่คิดค้น
สร้างสรรค์ และถ่ายทอดด้วยภูมิปัญญาของคนไทย แสดงออกถึงอุปนิสัยของคนไทยที่ชอบความ
สนุกสนานและผูกพันกับสัตว์ จนสามารถฝึกฝนให้เป็นการแสดงได้ ความมุ่งหวังสูงสุดของนักแสดง
ละครลิ งคื อ การสร้ า งรอยยิ้ ม เสี ย งหั ว เราะ ความสนุ ก สนานบัน เทิ ง แก่ ผู้ ช ม เป็ น หนทางที่ ช่ ว ย
ผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตให้แก่ผู้ชมอีกทางหนึ่ง ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์คุณค่าของการแสดง
ละครลิงได้เป็น ๓ ประการ ดังนี้
๒.๑๑.๑ คุณค่าของละครลิงในฐานะมหรสพพื้นบ้าน ละครลิงแบบผูกโรงที่เคยเป็นที่นิยมใน
อดีตสะท้อนให้เห็นความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของมหรสพพื้นบ้านที่ชาวบ้านนิยมสร้างและเสพได้เป็นอย่างดี
นายโรงละครลิงได้รับอิทธิพลการสร้างสรรค์การแสดงจากละครชาตรีและลิเก ทั้งเนื้อเรื่องที่ใช้แสดง
บทพากย์ -เจรจา เครื่ องแต่งกาย ฉากประกอบการแสดง ตลอดจนดนตรี ปี่พ าทย์ ละครลิ งจึง มี
ความสําคัญและคุณค่าในแง่ที่ช่วยสืบทอดองค์ประกอบการแสดงมหรสพพื้นบ้านเหล่านั้นมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งหลายยุ ค หลายสมัย สิ่ งที่ น ายโรงหรื อ ผู้ ฝึ ก สร้ างสรรค์ ขึ้ น ใหม่ ใ นการแสดงละครลิ งก็ คื อ
การฝึกหัดลิงให้สามารถเป็น “นักแสดง” แทนคนจริงๆ ได้ จึงมีความแตกต่างจากละครชาตรีและลิเก
นับเป็นการต่อยอดมหรสพพื้นบ้านของไทยให้แตกแขนงไปอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา
ละครลิ ง ในฐานะมหรสพพื้ น บ้ า นก็ ค งมี บ ทบาทไม่ ต่ า งจากมหรสพพื้ น บ้ า นอื่ น ๆ ที่ มุ่ ง สร้ า งความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน รอยยิ้ม ความตลกขบขัน อันอาจเกิดจากมุกตลกของนักพากย์ ความสามารถ
ของลิ งในการแสดงท่ าทาง กระบวนท่ าต่างๆ ได้ เหมือนหรื อใกล้ เคียงกับมนุษ ย์ เช่น การร่ ายรํา
การร้องเพลง การเล่นกายกรรม เป็นต้น สนองตอบอุปนิสัยของคนไทยที่ชอบฟังเรื่องตลกขบขัน
ไม่ตึงเครียด แม้ปัจจุบันการแสดงละครลิงจะได้ก้าวเดินมาสู่รูปแบบของละครลิงร่วมสมัย แต่บทบาท
หน้าที่ดังกล่าวก็ยังคงเป็นอยู่เช่นเดิม หากแต่การแสดงละครลิงในปัจจุบันอาจมีคุณค่าสําคัญมากยิ่งขึ้น
เพราะเหลือคณะที่สืบทอดการแสดงอยู่เพียงคณะเดียวในประเทศไทย
๒.๑๑.๒ คุณค่าของละครลิงในฐานะเครื่องแสดงออกถึงภูมิปัญญาในการฝึกลิง การฝึกลิง
เล่นละครมีลั กษณะบางประการที่ค ล้ ายคลึงกับการฝึกลิงงาน ดังที่ค รูสมพร แซ่โค้ ว ฝึกลิงงานที่
วิทยาลัยฝึกลิง ทําให้เห็นว่าการฝึกทักษะให้แก่สัตว์ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ฝึกในการทํางาน ตลอดจน
การจัดการผลผลิต เช่น การขึ้นต้นมะพร้าว การขนส่งมะพร้าว ซึ่งส่งผลต่ออาชีพ รายได้ ครูสมพรได้
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับลิงไว้อย่างน่าสนใจว่า “เอาลิงไปเล่นละครนั่นเสริมส่วนเกินของ
มนุษย์ ที่เอามาเก็บมะพร้าวนี่เสริมส่วนขาด” แสดงให้เห็นว่าทักษะบางประการของลิงนั้นสามารถ
ฝึกฝนให้ทําในสิ่งที่มนุษย์ไม่ถนัดหรือช่วยผ่อนแรงของมนุษย์ได้ ขณะที่การนําลิงมาเล่นละครนั้นเสริม
ส่วนเกินของมนุษย์ หมายถึง การนําลิงมาฝึกเล่นละครนั้นตอบสนองความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ

๑๐๖
ของมนุษย์ คล้ายกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้วยการฝึกหัด ออกคําสั่ง วางเงื่อนไข ทั้งการให้
รางวัลและการลงโทษ จนลิงสามารถเรียนรู้คําสั่ง สัญญาณ จึงแสดงออกมาเป็นกระบวนท่าต่างๆ
ตามที่ผู้ฝึกสั่งได้ อย่างไรก็ดี จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการฝึกหัดละครลิงในประเทศไทย พบว่า
นายโรงหรือผู้ฝึกจะรักและเลี้ยงดูลิงเสมือนบุคคลในครอบครัว ประกอบกับการนําหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการฝึกหัดลิง ทั้งความเมตตากรุณา การถือศีล ๕ ขนบและความเชื่อ
ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมา แสดงให้เห็นภูมิปัญญาการมองลิงในฐานะ “ผู้ที่ฝึกหัดได้” และ “ลูก”
ที่ต้องอบรมสั่งสอนเลี้ยงดู ลิงที่ได้รับการฝึกฝนมาดีจึงมีความสามารถแทบไม่ต่างจากมนุษย์ (ในทาง
วิทยาศาสตร์ยังได้อธิบายวิวัฒนาการของมนุษย์ที่สืบทอดมาจากลิงด้วย) ภูมิปัญญาในการฝึกหัดลิง
ดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าตกทอดหรือสืบทอดกันในสายตระกูล ในแต่ละคณะ ดังจะเห็นได้จากการ
สืบทอดละครลิงคณะดํารงศิลปวานร (ซึ่งสืบทอดองค์ความรู้การฝึกหัดลิงกันมายาวนานถึง ๓ ชั่วคน)
เช่ นเดียวกั บการสื บทอดละครลิ งคณะศิษ ย์พระกาฬ และที่อาจจะมีการสืบทอดต่อไปในอนาคต
จากการสัมภาษณ์ผู้ชมส่วนหนึ่งที่มาชมการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ในปัจจุบัน ทําให้ผู้วิจัย
พบว่านอกจากความสนุกสนานบันเทิงที่ผู้ชมได้รับแล้ว ทักษะหรือเคล็ดลับในการฝึกหัดลิงซึ่งถือเป็น
มรดกภูมิปัญญานี้ก็ได้รับความสนใจสอบถามและกลายเป็นเรื่องน่าเรียนรู้ น่าศึกษาค้นคว้าอีกด้วย
๒.๑๑.๓ คุณค่าของละครลิงในฐานะศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถยึดเป็น
อาชีพได้ ดังได้กล่าวไปในข้างต้นว่าปัจจุบันประเทศไทยเหลือการแสดงละครลิงที่ยังคงสืบทอดอยู่
เพียงคณะเดียว คือ คณะศิษย์พระกาฬ ทําให้ละครลิงในปัจจุบันไม่ได้ถูกมองในฐานะมหรสพพื้นบ้าน
เทียบเคียงกับการแสดงประเภทอื่นๆ แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังถูกมองและยกย่องเชิดชูในฐานะ
ศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของชาติไปพร้อมๆ กันด้วย ในแง่นี้บทบาทและความสําคัญ
ของละครลิงในปัจจุบันจึงยึดโยงกับการสืบทอดองค์ความรู้ของคณะศิษย์พระกาฬในปัจจุบันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้วิจัยเองได้พยายามทําให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการแสดง คือ สมาชิก
คณะศิษย์พระกาฬ เพื่อสร้างสํานึกและความตระหนักถึงสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดในสายตระกูลว่ายังคง
มีคุณค่าและความสําคัญในฐานะ “มรดกของชาติ” ด้วย หากคณะศิษย์พระกาฬเลิกการแสดงละครลิง
ไป ละครลิ ง ก็ จ ะกลายเป็ น “ตํ า นาน” สํ า หรั บ เล่ า ขานในภายหน้ า เมื่ อ มองอี ก มุ ม หนึ่ ง สมาชิ ก
คณะศิษย์พระกาฬก็ยังคงยึดการแสดงละครลิงเป็นอาชีพ มีระบบจัดการแสดง มีการเก็บค่าเข้าชม
หรือรับว่าจ้างไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งรายได้ดังกล่าวสามารถเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวได้อย่าง
ทั่วถึง ทั้งยังช่วยลดภาระหนี้สินของครอบครัวจนหมดสิ้นในปัจจุบันด้วย คุณค่าและความสําคัญของ
ละครลิ งในปั จจุ บันจึงต้องได้รั บการพิจารณา “คุณค่า” ที่สั มพันธ์ กับ “มูล ค่า” เพื่ อการสื บทอด
การแสดงอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไปด้วย

๑๐๗
๒.๑๒ การถ่ายทอดและการสืบทอด
ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการถ่ายทอดและการสืบทอดองค์ความรู้เรื่องการฝึกหัดลิง ซึ่งถือ
เป็น “หัวใจของการแสดงละครลิง” จากข้อมูลสัมภาษณ์นายอํานวย บุญเสนอ นายโรงคณะดํารงศิลป
วานร ของสุดารา สุจฉายา (๒๕๒๘: ๘๒) และการสัมภาษณ์นายอํานวย บุญเสนอ ของทวี วัดงาม
เมื่อครั้งจัดแสดงละครลิงที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้พูดถึงหลักการคัดเลือก
พันธุ์ลิงที่นํามาฝึกไว้ตรงกัน ดังนี้
“ลิงที่ใช้ในการฝึกเล่นละครลิงนั้นมิใช่จะใช้ลิงได้ทุกชนิด ลิงแสมเป็นลิงที่ไม่
นิยมนํามาฝึกเลย เพราะลิงชนิดนี้ทั้งดื้อ ทั้งซน ยากแก่การฝึก ลิงที่นิยมเอามาเล่น
ละครมักเป็นพวกลิงกัง ลิงบุดและลิงเสน เพราะฉลาดและเชื่อฟังคําสั่งง่าย ส่วนใหญ่ลิง
เหล่านี้จะเป็นลิงป่าที่หาซื้อต่อจากชาวบ้าน ตามภาคต่างๆ ราคาการซื้อขายก็แตกต่าง
กันไป ปกติจะตกประมาณตัวละ ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท แต่สูงสุดเคยซื้อได้กันถึงตัวละ
๓,๐๐๐ บาทก็มี ซึ่งถ้าเป็นราคานี้ มักเป็นลิงที่ได้รับการฝึกมาบ้างแล้ว”
“ลิงนี่เราจะฝึกได้ก็มีประเภทกังนะฮะ กังนี่มีความรู้มีความฉลาดมากกว่าลิง
อื่นครับ สอง ลิงเสนครับ สาม พวกบุดครับ แต่พวกลิงแสมนี่เอามาให้ผมเยอะแยะหมด
ครับ เราไม่เอาครับ เรามาเลี้ยงไว้นี่ หนึ่ง เรามีเวรมีกรรมแล้วนะครับ หน้าที่เขาจะไป
หาลูกหาเมีย อยากกินน้ําอยากกินข้าวไปกินได้อย่างเสรี แต่เรามาผูกคอไว้นี่เรามีเวร
เหมือนกันครับ แต่เมื่อมีเวรแล้วขอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในช่วงนี้เราอย่าไปทารุณครับ
ลิงที่ฝึกได้มีสามชนิดครับ กัง บุด ลิงเสน ครับ”
สรุปได้ว่าลิงที่สามารถนํามาฝึกหัดเพื่อแสดงละครลิงได้ในสายคณะดํารงศิลปวานร มีทั้งสิ้น ๓
พันธุ์ ได้แก่ ลิงกัง ลิงบุด และลิงเสน
นอกจากนั้น สุดารา สุจฉายา (๒๕๒๘: ๘๑-๘๒) ยังได้กล่าวถึงเคล็ดลับ ๕ ประการใน
การฝึกหัดลิง จากการสัมภาษณ์นายอํานวย บุญเสนอ เจ้าของคณะดํารงศิลปวานร และนายปัญญา
กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ ว่าประกอบด้วย
๑) ดึงขึ้นแล้วปล่อย
๒) คอยมองนิสัย
๓) ใจใฝ่สมาธิ
๔) ต้องมีโค้ตลับ
๕) จับมาผสมโรง มีรายละเอียดดังนี้

๑๐๘
“เรื่องวิธีการฝึกลิงนี้ครูฝึกมักจะถือเป็นเคล็ดลับของแต่ละคน ไม่ค่อยจะยอม
บอกกันง่ายๆ พอจะสรุปเป็นเคล็ดลับได้ ๕ ประการ ดังนี้
“ดึงขึ้นแล้วปล่อย คอยมองนิสัย ใจใฝ่สมาธิ ต้องมีโค้ตลับ และจับมาผสมโรง”
เคล็ดลับข้อแรก “ดึงขึ้นแล้วปล่อย” เป็นเคล็ดลับที่จะเฟ้นหาว่าลิงตัวใดมีแวว
ที่จะเป็นดาราได้บ้าง โดยการใช้วิธีเอามือจับหูลิงทั้งสองข้างดึงขึ้ นให้ยืน จากนั้นก็
ปล่อยมือออกจากหู ดึงขึ้นแล้วปล่อย ดึงขึ้นแล้วปล่อย เช่นนี้หลายๆ ครั้ง หากลิงตัวใด
เมื่อปล่อยมือจากหูแล้ว ยังคงยืนอยู่ตามเดิมไม่ทรุดนั่งลงละก็ แสดงว่าลิงตัวนั้นไม่ดื้อ
สามารถนําไปฝึกเป็นดาราได้
เคล็ดลับข้อที่สอง “คอยมองนิสัย” เมื่อคัดลิงได้แล้ว อย่าผลีผลามรีบนําไปฝึก
ควรจะต้องปล่อยลิงนั้นทิ้งให้มันอยู่เฉยๆ สัก ๒-๓ วัน ทั้งนี้เพื่อจะสังเกตนิสัยใจคอของ
มันก่อนที่จะมอบบทบาทให้ พอพิจารณารู้นิสัยแล้วว่าเป็นเช่นไร จึงค่อยมอบบทบาทที่
สอดคล้องกับนิสัยของมันให้ เพราะลิงตัวนั้นจะฝึกได้เร็วยิ่งขึ้น เช่น ลิงแก้วหรือกํานัน
แช่ม พระเอกของคณะศิษย์พระกาฬ มีนิสัยออกจะเป็นนักเลง ชอบกระโดดโลดเต้น
เกะกะระรานลิงตัวอื่นๆ ดังนั้น บทที่ได้รับให้ฝึก จึงเป็นบทกระโดดเตะต่อย ออกนักเลง
หน่อยๆ สมกับนิสัยใจคอของพระเอกแก้ว
เคล็ดลับข้อที่สาม “ใจใฝ่สมาธิ” โดยพื้นฐานลิงมีนิสัยอยู่ไม่สุข ลุกลี้ลุกลน
กว่ า จะฝึ ก ให้ ลิ ง ทํ า สิ่ ง ใดนั้ น ก็ จ ะต้ อ งอาศั ย ความเงี ย บสงบ ไม่ มี อ ะไรมาทํ า ให้ มั น
วอกแวก ดังนั้น จึงต้องฝึกลิงในเวลากลางคืนเพื่อให้มันมีสมาธิในการฝึก ซึ่งจะทําให้ลิง
จดจําการสอนได้เร็วขึ้น เวลาในการฝึกคืนหนึ่งๆ จะใช้เพียง ๒-๓ ชั่วโมงเท่านั้น
เคล็ดลับข้อที่สี่ “ต้องมีโค้ตลับ” การฝึกลิงใช่ว่าครูฝึกจะออกคําสั่งแล้วลิงจะ
ทําตามได้ ทัน ที เพราะลิ งนั้ นมี ข้ อจํ ากั ดในการจะเข้ า ใจภาษามนุ ษ ย์ เหตุ นี้ การใช้
สัญญาณต่างๆ จึงเป็นวิธีการที่ถูกนํามาใช้เพื่อให้ลิงได้รับรู้คําสั่ง เช่น ใช้การเคาะไม้
กระตุกโซ่ที่ผูกลิงไว้ หรือแม้แต่การชี้นิ้ว ยกมือ ซึ่งถือเป็นโค้ตลับที่เข้าใจกันระหว่าง
ครูฝึกกับลิงตัวนั้นๆ เพียง ๒ ฝ่ายเท่านั้น
และเคล็ดลับข้อสุดท้าย “จับมาผสมโรง” ซึ่งเป็นขั้นตอนการฝึกก่อนขึ้นสู่เวที
แสดง ลิงทุกตัวที่ถูกฝึกมาอย่างดีแล้ว จะต้องจับมาผูกให้อยู่ร่วมกัน หรือไม่ก็เอาไว้ใน
กรงเดี ย วกั น เพื่ อ สร้ า งความคุ้ น เคย ไม่ ใ ห้ มั น หวาดกลั ว กั น ทํ า ให้ เ มื่ อ ขึ้ น แสดง
มั น สามารถเล่ น เข้ า ขากั น ได้ อ ย่ า งดี ไม่ ต่ า งตั ว ต่ า งเล่ น หรื อ กลั ว อี ก ตั ว จนเลิ ก เล่ น
กันไปเลย”

๑๐๙
วิธีการฝึกลิงข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นายอํานวย บุญเสนอ ของทวี
วัดงาม เมื่อครั้งจัดแสดงละครลิงที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๓๕ ความว่า
“การหัดลิงนี่นะฮะ หนึ่ง คุณจะต้องหาลิงที่มีลักษณะ มีบุคลิกที่บางตัวมีความ
ทะลึ่ง มีความซน บางตัวมีความอ่อนไหวครับ เราจะสังเกตดูได้นะครับ ลิงจะผิดกัน
นะฮะ ตัวที่มีความอ่อนไหวครับ เราก็เอามาฝึกทางพระเอกบ้าง นางเอกบ้าง หรือส่ง
บทบาทดีๆ ให้แก่เขา ประเภทว่าน่ารักๆ แล้วก็บางตัวที่มีบทบาทเกกมะเหรกเกเร
อันนี้ส่งเป็นประเภทดาวตลก พวกตัวโกงอะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับ แล้วการสอน
ถ้าคุณมีลิงอยู่แล้ว ลองเอาไปหัดดูครับ อย่าตี อย่าทารุณครับ วิธีการหัดจุดแรกครับ
เราเคยทําห่วงผูกคอไว้ใช่ไหมครับ เราอย่าไปเหนี่ยวเชือกยกขึ้น วิธีการสอนนี่ไม่ผิด
กระต่ายครับ กระต่ายจับหูนี่มีลักษณะที่ไม่เจ็บ ลิงจับหูนี่ไม่เจ็บครับ เราจะใช้มือทั้ง
สองข้างจับหูให้ยืน สามสี่ครั้งครับเราจะสังเกตได้ง่าย เขาจะยืนนิ่งครับ ถ้าเขาไม่นั่ง
เราก็ไม่ต้องจับอีก ถ้าเขานั่งเราจับอีก คราวหลังพอจับหูปั๊บ เขาจะรู้ว่าวัตถุประสงค์เขา
จะต้องได้ยืนแน่ๆ ฉะนั้นเขาดูเสร็จแล้วเขายืนเลยครับ นี่จุดแรก แล้วข้อที่สองที่เราจะ
สอนให้ลิงยกเท้าตามบทบาท เราหาไม้เข้าหนึ่งอันครับ เราเอาวางให้เหยียบไม้ ไม่ใช่
อย่างที่เคยเล่าว่าเอาแผ่นสังกะสีมาลนไฟแดงๆ ให้ลิงเหยียบ อันนั้นไม่ใช่นะครับ เราคิด
ว่ามันเกิดความร้อนไปเหยียบได้ยังไงครับ ลิงไม่เป็นฮะ เผลอๆ เท้าพองหมด ไม่ใช่
อาชีพยังงั้นฮะ อย่างนี้ให้ลิงเหยียบไม้ เราจะยกไม้ตามเท้า เอาไม้ออกเขาเอาลง เรายก
ครับ เอาลง เรายก คราวหลังพอไม้โดนเท้าปั๊บ ยกเท้าเลยครับ จุดประสงค์เขาจะ
รู้ครับ”
จะเห็นว่าวิธีการสําคัญในการฝึกหัดลิงคือ ต้องรู้บุคลิกลักษณะของลิงแต่ละตัว เพื่อเลือกให้มา
รับบทบาทในการแสดงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันการฝึกทักษะรับคําสั่ง ทั้งการจับหูให้ลิงลุกยืน
การวางเท้าเหยียบไม้ให้ลิงยกขา ก็แสดงให้เห็นวิธีการให้สัญญาณของผู้ฝึกนั่นเอง
ขณะเดียวกันในการสอนหรือฝึกหัดลิงคณะดํารงศิลปะวานร นายอํานวย บุญเสนอ (๒๕๓๕)
ยังอาศัยหลักธรรมะและวิธีการเอาอกเอาใจลิงเข้าช่วย ดังที่กล่าวว่า
“การสอนการหัดนะฮะ บางครั้งคิดว่าเราต้องมีการทารุณมีการเฆี่ยนตีโหดร้าย
อันนั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าใจจริงแล้วของการสอนสัตว์เนี่ยครับ หนึ่งเราต้อง
มีจิตเมตตาเป็นกุศลทางใจก่อน ไม่ใช่ว่าเอ็งไม่ทําข้าตีเอ็ง ไม่ต้องอ่ะลูกเราที่เคยร้องเนี่ย
แหละครับ แม่ตีผับๆ บอกนิ่งๆ ยิ่งตีจะนิ่งได้ไง มันเจ็บแหละครับ สอนลิงก็เหมือนกัน
ครับ หนึ่ง สิ่งแรกเราต้องเอาใจ เขาต้องการ อยากทานอะไร อาหารนํามาก่อนครับ

๑๑๐
ผลไม้ จุดแรกครับ สัตว์ชอบทานอะไรครับ เราให้ทานจนอิ่มหมีพีมัน สัตว์เหล่านั้นจะ
ฝึกได้ง่ายที่สุด แล้วเราไม่ต้องไปทุบตีนะฮะ วิธีการสอนบางท่านเห็นว่าเราต้องมีไม้เรียว
ทําไมละครลิงถึงต้องใช้ไม้ ละครลิงไม่ต้องใช้เชือก เป็นสัตว์ที่พูดกับเราไม่รู้เรื่องครับ
เราต้องอาศัยสิ่งที่ให้สัญญาณกับเขาครับ อย่างเราเคยสอนวิธีการแนะแนวทางการรํา
ของลิงครับ เราเคยใช้ไม้แตะข้อศอก เขายกมือลงครับแล้วเอาไม้ออก เราก็แตะใหม่
ครับ ทําไปยังงั้นประมาณสักสองสามวันฮะ จุดประสงค์ลิงจะรู้ว่าเราทําไมครับ เอาไม้
แตะเขาจะยกครั บ พอเอาลงแล้ ว แตะ คราวนี้ รู้ เ ลยครับ ยก แตะให้ รําครับ นี่เป็ น
การแสดงที่ว่าไม่ต้องทารุณการสอนครับ”
จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าในขั้นตอนการฝึกหัดลิง ไม่ปรากฏว่ามีการทารุณหรือทําร้ายสัตว์
อย่างที่มักมีการพูดถึงกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการทารุณหรือทําร้ายสัตว์อาจเกิดจากความเข้าใจผิด
หรือเห็นลักษณะดังกล่าวจากการเลี้ยงหรือฝึกหัดลิงแบบละครเร่มากกว่า (ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ
การฝึกหัดละครลิงแบบผูกโรงจนถึงละครลิงร่วมสมัย) เนื่องจากหากลิงตัวใดได้รับอันตราย ป่วย หรือ
ตาย จากการฝึก คณะละครก็ไม่สามารถจัดการแสดงแก่ผู้ชมได้
วิธีการสําคัญในการฝึกที่พอสรุปได้จึงเป็นการเอาอกเอาใจลิงด้วยการให้อาหาร ซึ่งหมายถึง
การวางเงื่อนไขให้ลิงทําท่าทางตามคําสั่งหรือสัญญาณของผู้ฝึก ใช้ไม้เป็นอุปกรณ์สําคัญเพื่อส่งโค้ตลับ
ในการฝึก เนื่องจากเวลาแสดงจริงผู้ฝึกจะล่ามเชือกลิงและใช้ไม้ในการให้สัญญาณตลอดเวลา
เมื่อมาพิจารณาวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการฝึกหัดของลิงของคณะศิษย์พระกาฬ ผู้วิจัย
พบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีรายละเอียดที่แตกต่างเล็กน้อย เช่น นอกจากลิงกัง ลิงเสน และลิงบุด
ซึ่งเป็นลิงพันธุ์ที่ฝึกหัดได้แล้ว คณะศิษย์พระกาฬยังสามารถฝึกหัดลิงแสมให้เล่นละครได้ด้วย ดังข้อมูล
สัมภาษณ์นายปัญญา กันรอบรู้ ที่ว่า
“ก็จะมีลิงเสน ลิงกัง ลิงบุด ลิงแสม ที่ฝึกได้ลิงมันมีอยู่ ๔ พันธุ์ ลิงพันธุ์ใหญ่ ๆ
ในประเทศไทยเรา คือ ลิงเสน ลิงกัง ลิงบุด และลิงแสม ลิงพันธุ์อื่นมันก็มีเหมือนกัน
แต่เป็นส่วนน้อยมาก แล้วหัวใจมันอีกอย่างหนึ่ง ภาคใต้ที่เค้าฝึกลิงกังขึ้นมะพร้าวน่ะ
แต่มาเจอลิงเสนนี่ไม่มีใครฝึก ให้รู้ไว้ด้วย ในประเทศไทย ลิงเสนนี่จะดุ ดุมาก มีคนเคย
มาถามผมเหมือนกันว่าฝึกได้ไง ผมบอกว่าฝึกได้ ลิงเสนนี่ดุสุด แต่เก่งที่สุด ความจําดี
ลูกชาย (นายวัชระ กันรอบรู้) นี่ชอบฝึกลิงกัง แต่ผมเองชอบฝึกลิงเสน เพราะมันฉลาด
ลิงดุคือลิงฉลาด แต่ถ้าเข้าใจก็ไม่มีอะไร
วิธีสังเกตลิงว่า ตัวไหนลิงเสน ตัวไหนลิงกัง ตัวไหนลิงแสม ดูที่หางแล้วก็สีผิว
ลิงเสนจะไม่มีหาง จะเหมือนคนแล้ว หางกุด ลิงกังนี่จะหางกลางๆ ครึ่งๆ สีออกนวล

๑๑๑
ส่วนลิงแสมนี่หางยาว สีผิวขาว และเวลาฝึกไม่ใช่ว่าลิง ๑๐ ตัว จะฝึกได้ทั้งหมดนะ
บางทีนี่ได้ ๗ ตัว ๘ ตัว ก็เก่งแล้ว”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)
ระยะเวลาในการฝึกลิงคณะศิษย์พระกาฬ แต่ละครั้งจะตกอยู่ที่ประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง แต่ต้อง
ฝึกยาวนานรวม ๖-๗ เดือน จนถึง ๓ ปี กว่าลิงเหล่านั้นจะได้ออกแสดงจริง (เวลาในการแสดงจริง
ประมาณ ๓๐ นาที) โดยผู้ฝึกจะแยกลิงฝึกทีละตัวช่วงกลางคืน เนื่องจากเป็นเวลาที่เงียบสงบ
“ผมจะฝึกลิงตอนกลางคืน บางทีเอาสงัดหน่อยก็ ๕ ทุ่ม ๖ ทุ่ม ถึงตี ๑ เลิก
๒ ชั่วโมงเต็มที่ ถ้าไม่มีเวลา เอาหัวค่ําเลย ประมาณสักทุ่ม ๒ ทุ่ม มันนั่งหลับตานะ
แต่มันฟังเรา มันทําหลับ แต่คือฟัง เราก็พูดเรื่อยไป เหมือนคนบ้า พูดไปเรื่อย เราจะ
เล่นด้วยกันไหม เราจะไปเที่ยวด้วยกันไหม ถ้าเราไม่เล่น ไม่เอางานอะไรเลย จะไปยังไง
มีอะไรก็พูดไป ถามเขา แล้วแต่เราจะพูด แต่ว่าลิงมันพูดไม่ได้ มันอาจจะตอบเราด้วย
การพยักหน้า ฝึกลิงต้องไม่ต่ํากว่า ๖-๗ เดือน บางทีพอฝึก ๖-๗ เดือนแล้วก็ให้เริ่ม
ออกเป็นเสนาก่อน เสนา คือเป็นตัวเล่นกายกรรม ออกเล็กๆน้อยๆ แล้วแต่เราจะให้เขา
ทํ า อะไร ถ้ า เป็ น ลิ เ กเค้ า เรี ย กว่ า เสนาน่ ะ ถื อ ไม้ ด าบเดิ น ลิ ง ทุ ก ตั ว ที่ เ ป็ น ตั ว เอก
อย่างประกิต กาญจนาต้องเริ่มจากการเป็นตัวประกอบก่อน ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บนะ ถ้าเจนเวที
นี่ต้อง ๒-๓ ปี อย่างที่ผมบอกล่ะครับ ฝึก ๓ ปี เล่น ๓๐ นาที”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)
ในการสอนหรื อ ฝึ ก หั ด ลิ ง คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ ผู้ ฝึ ก คื อ นายปั ญ ญา กั น รอบรู้ ก็ ใ ช้ วิ ธี ก าร
เดียวกับนายอํานวย บุญเสนอ แห่งคณะดํารงศิลปวานร คือนําอาหารมาหลอกล่อลิง เช่น ข้าวโพด
นมกล่อง กล้วย มะม่วง เวลาให้อาหารลิงไม่แน่นอนนัก เนื่องจากลิงจะกินอาหารตลอดเวลา ซึ่งเป็น
เวลาที่ครูฝึกจะเริ่มฝึกให้ลิงเรียนรู้สัญญาณจากอุปกรณ์หลักคือไม้และเชือกนั่นเอง
สํ า หรั บ การเลี้ ย งดู ลิ ง นายปั ญ ญา กั น รอบรู้ (สั ม ภาษณ์ , ๒๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗) เล่ า ว่ า
จะอาบน้ําให้ลิงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะตอนเช้า ซึ่งเมื่อจับไปแสดงลิงมีโอกาสไปสัมผัสกับคน ทั้งการ
จับมือ นั่งตัก หรือกระโดดขึ้นขี่คอ จึงต้องคํานึงถึงเรื่องความสะอาดมากเป็นพิเศษ หากลิงมีอาการ
ป่วย ผู้ฝึกจะพาไปพบสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลในละแวกใกล้เคียงเพื่อทําการรักษา โรคที่พบมากคือ
หวัด ซึ่งมีลักษณะอาการคล้ายที่เกิดกับคน หากลิงตายก็จะนําร่างไปฝัง
จากการเก็บรวมรวมข้อมูลขั้นตอนการฝึกหัดลิงคณะศิษย์พระกาฬ ผู้วิจัยก็ไม่พบว่ามีการ
ทารุณหรือทําร้ายลิงอย่างที่มักมีการพูดถึงเช่นเดียวกัน

๑๑๒
“อายุของลิงอยู่ไม่เกิน ๓๐ ทุกพันธุ์ แต่อยู่ได้ ๒๐ ก็เก่งแล้ว ๓๐ บางทีก็ไม่ให้
เล่นแล้วนะ อยู่หลังโรงแล้ว คอยกินอย่างเดียว ไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย ไม่มีการให้
เขาทําประโยชน์ให้เราเยอะอ่ะ เขาเลี้ยงเรานะ พูดง่ายๆ เขาเลี้ยงเรา ไม่ใช่เราเลี้ยงเขา
เขาก็เลี้ยงเรามาก่อน ลูกเราจะเรียนจบไหม นี่ถ้าเขาป่วย รายได้เราไม่มีแล้ว เพราะเรา
ไม่ได้ทํางานเงินเดือนมาก่อน เลยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาคือผู้มีพระคุณ เพราะฉะนั้น
บางคนที่เขาพูดว่าเลี้ยงลิงจะไปยากอะไร เล่นกับลิง ตีลิง ตีมันเข้าไป ถ้าตีลิงนะฮะ
เวลามันเห็นหน้าคน มันก็ร้องเจี๊ยกๆ แล้ว เขาเรียกว่า “ลิงลาน” อย่าได้ไปฝึกเลย
มันเห็นหน้าก็ไม่เอาแล้ว ถ้าตีเขา ทรมานเขา มันจะเป็นละครลิงได้ไหมล่ะ เลิกเถอะที่
พูดว่าทรมานมัน ประเภทเชือดไก่ให้ลิงดู เอาสารเสพติดให้ลิงกินอะไรพวกนี้ ถ้าที่นี่ทํา
เจ้าคงไม่เรียก กินเนสบุ๊คก็คงไม่มาบันทึก เพราะเขาต้องสืบก่อนที่เขาจะลง สําหรับผม
เรื่องจิตสําคัญที่สุดในการฝึกลิง สามารถยกภูเขาได้เป็นลูกๆ เพราะฉะนั้นจิตสําคัญ
มากๆ”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)
จะเห็นว่าจากข้อมูลทั้งหมดได้แสดงให้เห็นวิธีการฝึกหัดลิง เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ลิง
การฝึกลิงให้เรียนรู้คําสั่ง สัญญาณของผู้ฝึก โดยให้อาหารเป็นรางวัลตอบแทน น่าสนใจว่าวิธีการฝึกลิง
ของทั้ งสองคณะมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กัน โดยเฉพาะการมองว่ าลิ ง ในคณะของตนนั้น เปรีย บเสมื อ น
ลูกหลานที่ต้องเลี้ยงดูประคบประหงมอย่างดี ก่อนที่จะสามารถนําออกแสดงบนเวทีได้
ขณะที่กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอื่นๆ นั้น นายปัญญา กันรอบรู้ (สัมภาษณ์,
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗) กล่าวว่า ก่อนที่ตนจะเป็นนายโรงและคนพากย์นั้นก็ได้คลุกคลีวิ่งเปิด-ปิดฉาก
ละครลิงมาครั้งสมัยนายยุ่น บุญคง เป็นนายโรง รวมไปถึงการให้อาหารลิง อาบน้ําลิง วิธีการดังกล่าว
นายปั ญ ญา กั น รอบรู้ ไ ด้ ใ ช้ ฝึ ก หั ด ลู ก ทั้ ง ๓ คนที่ เ ป็ น ผู้ สื บ ทอดในเวลาต่ อ มาด้ ว ย คื อ นายวั ช ระ
กันรอบรู้ นางสาววารี กันรอบรู้ และนายประกิจ กันรอบรู้ ทุกคนล้วนเป็นลูกมือช่วยงานจิปาถะ
หลังโรงนายปัญญา กันรอบรู้ มาแล้วทั้งสิ้น
สําหรับเรื่องมุกตลกของคนพากย์ นายปัญญา กันรอบรู้ ก็ได้จดจําจากการแสดงในสมัยนั้น
และนํามาสร้างสรรค์พัฒนาให้ถูกอกถูกใจผู้ชม
“ผมไม่ได้เป็นตลก แต่ลิงเล่นแล้วขํา เพราะว่าเราเอาไอ้นู้นนิดไอ้นี่หน่อย
มาใส่ได้ มันอยูท่ ี่คนพากย์ แต่พอวัยอะไรมันเยอะขึ้นก็ลดลงเรื่อย”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๑๑๓
ผู้วิจัยพบว่ากระบวนการถ่ายทอดและสืบทอดองค์ความรู้ละครลิ งคณะศิษ ย์พระกาฬใน
ปัจจุ บัน ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติม ลัก ษณะบางประการจากอดี ต ซึ่ งนายวั ชระ กั น รอบรู้
บุตรชายคนโต หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๑ ได้พัฒนาปรับปรุงการฝึกหัดทักษะความสามารถของลิง
มากยิ่งขึ้น
“เริ่มฝึกด้วยทักษะง่ายๆ นอน นั่ง ยืน เดิน กระโดด ลิงจะแสดงความสามารถ
ออกมาเอง เช่น ลิงตัวนี้นั่งเก่ง ตัวนี้กระโดดเก่ง แล้วเราก็ค่อยเอาแต่ละตัวมาทําโชว์ให้
เหมาะกับความสามารถของลิง การฝึกก็ต้องใช้เทคนิค เหมือนเลี้ยงเด็ก ลิงอยู่กับเรา
ทุกวันก็จะเข้าใจภาษา มีการหลอกล่อด้วยของ ถ้าทําถูกใจเราก็ยอ ทําท่าถูกใจ ลิงจะ
เข้าใจว่าทําแบบนี้คือดี ครูฝึกชอบใจ ถ้าไม่พอใจก็จะแซว ดูถูก ให้ลิงทําให้ได้ ลิงจะ
เข้าใจเอง โดยเริ่มฝึกตั้งแต่อายุ ๒ ขวบ ถ้าอายุน้อยกว่านั้นก็เล่นให้เกิดความคุ้นเคย
ก่อน ทําให้ลิงไม่ระแวงเวลาเข้าใกล้ เราก็จะรู้นิสัยลิงด้วย ว่าลิงแต่ละตัวนิสัยเป็นยังไง
การฝึ ก ลิ ง ก็ คื อ การอ่ า นนิ สั ย ของลิ ง ให้ อ อก แล้ ว เอานิ สั ย ของลิ ง มาใช้ จะช่ ว ยลด
ระยะเวลาในการฝึกลง”
(วัชระ กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
ช่วงเวลาในการฝึกก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย นายวัชระ กันรอบรู้ได้เปลี่ยนมาฝึกลิงใน
ช่วงเวลากลางวันแทน และใช้เวลาในการฝึกอย่างเต็มที่ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง (ยกเว้นลงโทษลิงที่ไม่ยอมทํา
ตามคําสั่ งจะนํ ามาฝึกในตอนกลางคืน แทน) โดยเน้นกิ จกรรมการเล่นกับลิงเป็นหลัก เพื่ อให้เกิ ด
ความคุ้นเคยและไว้ใจซึ่งกันและกัน
“ไม่ได้ฝึกตอนกลางคืนเมื่อรุ่นพ่อแล้ว แต่จะใช้วิธีนั่งดูทีวี เพื่อสร้างสมาธิและ
ความสงบนิ่งให้กับลิง โดยใช้เวลาการฝึก ๑ ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย การเล่นกับลิงช่วยใน
เรื่องประสาทสัมผัส ในการฝึกฟันดาบสองมือต้องฝึกให้จับสิ่งของ ส่งของไปมา ลิงรับ
บ้าง ไม่รับบ้าง การฝึกในแต่ละครั้งยึดหลักเมตตากรุณา ไม่เฆี่ยนตี สร้างความก้าวร้าว
ให้แก่ลิง ลิงที่ดื้อนั่งไม่ติดบางตัวอาจมีคอร์สกลางคืนโดยการจับมานั่งเหมือนกัน”
(วัชระ กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
การฝึกซ้อมลิงของนายวัชระ กันรอบรู้ยังเปลี่ยนสถานที่สําหรับฝึกซ้อมไปเรื่อยๆ เพื่อฝึกให้ลิง
ไม่ตื่นเวที ไม่กลัวช่างภาพ ไม่กลัวผู้คน เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้ลิงคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมต่างๆ
ก่อนเจอสถานการณ์จริงบนเวทีการแสดง

๑๑๔
สําหรับการฝึกทักษะกระบวนท่าสําคัญๆ ในการแสดงละครลิงในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์นายวัชระ กันรอบรู้ (สัมภาษณ์, ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗) พอสรุปเป็นตารางได้ดังนี้
ทักษะความสามารถที่ฝึก
วิธีการฝึก
ทักษะการฟันดาบสองมือ หลังจากฝึกท่าพื้นฐานให้แก่ลงิ ได้แล้ว ก็ให้หัดจับสิ่งของ รับ-ส่งของ
หยิบมาวาง หยิบมาให้ ส่งของมารับไว้ ให้ลิงมาเอาคืน ฝึกให้ลิงชินกับ
ประสาทสัมผัส ยกมือซ้าย-ขวาได้
ทักษะการควงกระบอง- ดัดแปลงท่าลิงหมุนมะพร้าวมาเป็นควงกระบอง แรกๆ จะฝึกให้ควงไม้
ก่ อ น ยั ง ไม่ จุ ด ไฟ พอเอาไม้ ใ ห้ ก็ ค วงไม่ ไ ด้ หมุ น ที ห นึ่ ง ก็ ว าง จั บ หมุ น
ควงกระบองไฟ
ก็วางอีก ต้องใช้มือหมุนไปเรื่อยๆ จนกว่าลิงจะจําได้ ลิงจะเริ่มเข้าใจว่า
ต้องหมุนเอง จากนั้นฝึกควงให้ชํานาญ แล้วจะเปลี่ยนมาเป็นกระบองไฟ
แรกๆ ลิงจะกลัวไฟ ฝึกจนชิน ลิงจะไม่กลัวไฟในที่สุด
ทักษะการร้องเพลง
นํ า อาหารอะไรก็ ไ ด้ ที่ ลิ ง ชอบ เช่ น นม น้ํ า หวาน ใส่ ใ นไมโครโฟน
(ควรใช้ ไ มโครโฟนที่แ สดงจริ ง อัน เดีย วกั บที่ ใ ช้ ฝึ ก ) ฝึ ก ให้ ลิง ขยั บ ปาก
ต้องฝึกให้ลิงรู้ว่าเราต้องการให้เขาทําอะไร โดยฝึกกับขวดนม เป็นสิ่งล่อ
และรางวัลให้แก่ลิง
ทักษะการกระโดด
เริ่มจากให้หัดเกาะราวก่อน เมื่อก่อนจะนําแกนใส่ตรงกลางลูกมะพร้าว
เกาะแขนผู้ฝึก
แล้ววางไว้ จับมือลิงมาหมุน บางครั้งก็นําลูกมะพร้าวให้ลิงถือเลย แล้ว
หมุนลูกมะพร้าว
เราก็หมุนๆ เล่นกับลิง เดี๋ยวลิงก็หมุนได้ เพราะลิงชอบเล่นอยู่แล้ว แบบนี้
จะฝึกได้เร็วกว่า
นอกจากนี้ การฝึกลิงคณะศิษย์พระกาฬในปัจจุบัน นายวัชระ กันรอบรู้ ยังมีโค้ตลับที่ใช้เป็น
สัญญาณระหว่างครูฝึกกับลิงอีก เช่น การกระตุกเชือก การชี้นิ้ว เสียงจุ๊ปาก เป็นต้น
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยพบว่าลักษณะการถ่ายทอดและสืบทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับละครลิงแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ การถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัวในสายตระกูล และวิธี
ครูพักลักจํา ผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอดไม่จํากัดเพศ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการเป็นผู้ช่วยการแสดง
สักระยะจึงจะสามารถเป็นนายโรงหรือคนพากย์ได้
ความรู้เกี่ยวกับการพากย์เจรจาและมุกตลกของนักพากย์มีการสืบทอดด้วยวิธีครูพักลักจํา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขณะที่ความรู้เรื่องวิธีการฝึกลิงส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว
ทั้งการเลือกพันธุ์ลิง การฝึกทักษะความสามารถของลิง การเลี้ยงดูลิง จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักหากใน
ปัจจุบันจะมีใครลุกขึ้นมาสร้างคณะละครลิง หากไม่มีใจรักและหวงแหน “มรดกประจําตระกูล”

๑๑๕
หากพิจารณาการล้มหายตายจากของคณะละครลิงในอดีตที่มีอยู่หลายคณะ เหตุผลสําคัญ
ประการหนึ่งก็คือ ขาดผู้สืบทอด อันที่จริงแล้วผู้สืบทอดในที่นี้ก็คงไม่ได้หมายความถึงผู้ที่สมัครเข้ามา
ร่ําเรียนศึกษาอย่างศิลปะการแสดงแขนงอื่นๆ หากแต่หมายถึง ลูกหลานในตระกูลที่เห็นและผูกพันกับ
ลิงมาตั้งแต่เกิดนั่นเอง เช่น คณะดํารงศิลปวานรของนายอํานวย บุญเสนอ (๒๕๔๑) พูดทํานองตัดพ้อ
เกี่ยวกับอนาคตของละครลิงไว้ตอนหนึ่งว่า “ถึงผมจะมีลูกหกคน แต่ไม่มีใครสนใจรับอาชีพนี้ เขามอง
ว่าอาชีพนี้ไม่มีความหมายสําหรับเขา ลูกศิษย์ก็ไม่มี ไม่ฝึกลูกศิษย์ ตายไปแล้วก็คงหมด”
ขณะที่นายปัญญา กันรอบรู้ ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งหมดแก่ลูกๆ โดยเฉพาะนายวัชระ
กันรอบรู้ บุตรชายคนโต ที่อาสารับสืบทอดวิชานี้มาตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๖ จนกระทั่งปัจจุบัน
“อยากให้ ลู ก ๆ เล่ น เพราะตั ว ผมเองเนี่ ย หนึ่ ง โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ สอง กํ า ลั ง
กําลังจะไม่พอฝึกลิง จะสอนเขา ก็อย่างที่ว่าเนี่ย อย่าว่าแต่เล่นเลย จะสอนเขาจะเอา
กําลังที่ไหนมาสอน ฟังเสียงผมสิ เสียงผมแหบไหม นี่ยังไม่ได้เล่นสักรอบเลยนะเนี่ย
เสียงไปแล้ว ผมรู้ตัวเองเลย นี่คือเหตุผล ไม่ได้รังเกียจเลย อยากให้มีเยอะๆ มันจะได้มี
สิ่งแปลกใหม่ อะไรพัฒนาขึ้น ตกลงวิชาทั้งหมดผมมอบกระบี่และตราตั้งให้ลูกชาย
ไปแล้ว”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)
“ผมอยากจะให้เขาดัดแปลงแก้ไข พัฒนาเรื่องใหม่ๆ เพิ่มเทคนิค อะไรก็ได้
ที่ ทํ า ให้ ล ะครลิ ง ยั ง อยู่ นี่ ต อบเหมื อ นลิ เ กเลยนะ คื อ เล่ น ยั ง ไงก็ ไ ด้ ที่ ทํ า ให้ ล ะครลิ ง
ยังอยู่”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)
ในอนาคตหากคณะศิษย์พระกาฬยังคงมีการถ่ายทอดและสืบทอดองค์ความรู้ในสายตระกูลอยู่
ปัจจุบันได้แบ่งคณะแสดงออกเป็น ๓ คณะ คือ คณะศิษย์พระกาฬ ๑ คณะศิษย์พระกาฬ ๒ และคณะ
ศิษย์ พระกาฬ ๓ ตลอดจนพัฒนารู ปแบบการแสดง เทคนิคประกอบ เนื้อหาให้มีความร่วมสมั ย
มากขึ้น ศิลปะการแสดงละครลิงก็อาจมีพลังและความหวังที่จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเช่นที่เคยเป็นมา
ในอดีต

๑๑๖
สายการสืบทอดละครลิงในประเทศไทย
คณะดํารงศิลปวานร
(เดิมชื่อคณะปรีดาวานรและโชว์ศิลปวานร)
นายป๊อก บุญเสนอ
นายสละ บุญเสนอ
นายอํานวย บุญเสนอ

คณะศิษย์พระกาฬ
(เดิมชื่อคณะเริงรมย์สยามปากน้ําโพและเริงรมย์เมืองไทย)

นายยุ่น บุญคง
นายเกษม จ่างสกุล

นายปัญญา กันรอบรู้
นายวัชระ กันรอบรู้
นางสาววารี กันรอบรู้
นายประกิจ กันรอบรู้

๑๑๗
๒.๑๓ ข้อมูลของผู้บอกรายละเอียด
๑) นายปัญญา กันรอบรู้
ที่อยู่
บ้านเลขที่ ๑๘/๓๙๓ หมู่บ้านเปี่ยมสุข ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
อายุ
๖๔ ปี
อาชีพ
เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ
การศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๔
๒) นางสด เดขุนทด
ความสัมพันธ์
ที่อยู่
อายุ
อาชีพ
การศึกษา
๓) นางน้อย ธนาวร
ความสัมพันธ์
ที่อยู่
อายุ
อาชีพ
การศึกษา

ภรรยาของนายปัญญา กันรอบรู้
บ้านเลขที่ ๘๑ ตําบลนครชุมน์ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๗๐๑๑๐
๕๗ ปี
นักแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ภรรยาคนที่ ๒ ของนายปัญญา กันรอบรู้
บึงบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตําบลแดงใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
๕๓ ปี
นักแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ประถมศึกษาปีที่ ๔

๔) นายวัชระ กันรอบรู้
ความสัมพันธ์ บุตรคนโตของนายปัญญา กันรอบรู้ กับนางสด เดขุนทด
ที่อยู่
บ้านเลขที่ ๑๘/๓๙๓ หมู่บ้านเปี่ยมสุข ตําบลบางพูด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
อายุ
๓๗ ปี
อาชีพ
หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๑
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
โทรศัพท์
๐๘๙-๒๒๘-๕๗๗๔/ ๐๘๖-๕๓๘-๑๙๙๕

๑๑๘
๕) นางสาววารี กันรอบรู้
ความสัมพันธ์ บุตรคนที่ ๒ ของนายปัญญา กันรอบรู้ กับนางน้อย ธนาวร
ที่อยู่
บ้านพักปางช้างเผือกดําเนินสะดวก ตําบลขุนพิทักษ์
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐
อายุ
๓๔ ปี
อาชีพ
หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๒
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๖) นายประกิจ กันรอบรู้
ความสัมพันธ์ บุตรคนที่ ๓ ของนายปัญญา กันรอบรู้ กับนางสด เดขุนทด
ที่อยู่
บึงบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตําบลแดงใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
อายุ
๓๑ ปี
อาชีพ
หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๓
การศึกษา
ปวช. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ รุน่ ๙
๗) นางสาวทิพวรรณ วรสาร
ความสัมพันธ์ ภรรยาของนายวัชระ กันรอบรู้
ที่อยู่
บ้านเลขที่ ๑๘/๓๙๓ หมู่บ้านเปี่ยมสุข ตําบลบางพูด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
อายุ
๓๔ ปี
อาชีพ
นักแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ๑
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๘) นายอาทิตย์ รัตนวัน
ความสัมพันธ์ สามีของนางสาววารี กันรอบรู้
ที่อยู่
บ้านพักปางช้างเผือกดําเนินสะดวก ตําบลขุนพิทักษ์
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐
อายุ
๓๐ ปี
อาชีพ
นักแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ๒
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๑๙
๙) นางอารีย์ กันรอบรู้
ความสัมพันธ์ น้องสาวของนายปัญญา กันรอบรู้
ที่อยู่
บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ ๑๑ ตําบลนครชุมน์ อําเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐
อายุ
๕๔ ปี
อาชีพ
ครูสอนชั้นอนุบาล โรงเรียนดุสิตวิทยา อําเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
การศึกษา
ปริญญาตรี (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๑๐) นายพิชิด ระลึกชาติ
ที่อยู่
ปางช้างดําเนินสะดวก ตําบลขุนพิทักษ์ อําเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐
อายุ
๓๖ ปี
อาชีพ
ผู้จัดการปางช้างเผือกดําเนินสะดวก
การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๒๐
๒.๑๔ ผูเ้ ก็บข้อมูลและวันเวลาทีเ่ ก็บ
วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น.
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.

บึงบอระเพ็ด อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ น.

วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น.

สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
บ้านนายวัชระ กันรอบรู้
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
(โครงการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้
“ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ)

วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น.
๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
บ้านนายปัญญา กันรอบรู้
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เก็บข้อมูล
นายรัตนพล ชื่นค้า
นายรัตนพล ชื่นค้า
นายรัตนพล ชื่นค้า
นายชวพันธุ์ เพชรไกร
นางสาวปาริฉัตร พิมล
นายรัตนพล ชื่นค้า
นายชวพันธุ์ เพชรไกร
นางสาวปาริฉัตร พิมล
นายรัตนพล ชื่นค้า
นายชวพันธุ์ เพชรไกร
นางสาวปาริฉัตร พิมล
นายนิมิต โอสถเจริญ
นายภุมรินทร์ เตาวโรดม
นายรัตนพล ชื่นค้า
นายชวพันธุ์ เพชรไกร
นางสาวปาริฉัตร พิมล
นายรัตนพล ชื่นค้า
นายชวพันธุ์ เพชรไกร
นางสาวปาริฉัตร พิมล
นายรัตนพล ชื่นค้า
นายชวพันธุ์ เพชรไกร
นางสาวปาริฉัตร พิมล
นายภุมรินทร์ เตาวโรดม
นายรัตนพล ชื่นค้า
นายชวพันธุ์ เพชรไกร
นางสาวปาริฉัตร พิมล
นายนิมิต โอสถเจริญ
นายรัตนพล ชื่นค้า
นายรัตนพล ชื่นค้า
นายรัตนพล ชื่นค้า
นายรัตนพล ชื่นค้า

(โครงการสัมมนาวิชาการ “ละครลิง”:
มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น.

บ้านนายวัชระ กันรอบรู้
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
(โครงการคืนความรู้สู่ชุมชนการแสดง)

นายรัตนพล ชื่นค้า
นายรัตนพล ชื่นค้า

๑๒๑
กล่าวโดยสรุป ในบทนี้ผู้วิจัยได้กล่าวถึงชื่อที่ปรากฏในท้องถิ่นหรือชื่อเทียบเคียงของละครลิง
ลัก ษณะการแสดง ประเภทของการแสดง ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการการแสดง ขนบและความเชื่ อ
ลําดั บขั้นตอนการแสดง รูปแบบการจัดการแสดง บทประกอบการแสดงและโน้ ตเพลงประกอบ
การแสดง อุปกรณ์ กระบวนท่า คุณค่า การถ่ายทอดและการสืบทอด ข้อมูลของผู้บอกรายละเอียด
ตลอดจนผู้เก็บข้อมูลและวันเวลาที่เก็บ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(ละครลิง) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด จากการวิเคราะห์ข้อมูล
เอกสาร บันทึกการแสดง การสัมภาษณ์ การสังเกต ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในบทต่อไป

บทที่ ๓
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
ในบทนี้ ผู้ วิ จั ย จะได้ ก ล่ า วถึ ง กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนต่ อ มรดกภู มิ ปั ญ ญา
ทางวัฒนธรรม (ละครลิง) ในโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นิยามคําว่าชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญา
ทางวั ฒ นธรรมว่ า หมายถึ ง ชุ ม ชนการแสดง คื อ คณะหรื อ กลุ่ ม คนที่ มี ทั ก ษะความรู้ ใ นการแสดง
ละครลิ ง และคณะนั ก แสดงอื่ น ๆ ที่ ค อยควบคุ ม ลิ ง ในการแสดง จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ป ระกอบ
การแสดง ตลอดจนผู้ชมในสถานที่จัดแสดงแต่ละแห่ง ประกอบด้วย
๑) บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
๒) ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
๓) สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ให้ ผู้ แ สดงและผู้ ช มมี ส่ ว นร่ ว มในขั้ น ตอนของการรวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ในครั้งนี้มากที่สุด ผ่านการดําเนินกิจกรรมรวม ๖ กิจกรรม ได้แก่
๑) การให้ ค วามยิ น ยอมจากคณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬในการรวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลการแสดงจริง
๒) การบันทึกภาพเคลื่อนไหวการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๓) การจัดทํ าแบบสอบถามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ
๔) การจัดโครงการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
๕) การจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดก
ภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม โดยความร่ ว มมื อ ของภาควิ ช าวรรณคดี คณะกรรมการฝ่ า ยวิ จั ย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวั ฒนธรรม
ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖) การจัดโครงการคืนความรู้สู่ชุมชนการแสดง ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
ผู้ วิ จั ย มุ่ ง สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความสํ า คั ญ ของการสื บ ทอดละครลิ ง คณะ
ศิษย์พระกาฬให้สมาชิกในคณะผ่ านกิจกรรมที่ ๑ กิ จกรรมที่ ๒ และ กิจกรรมที่ ๖ ขณะเดียวกัน
ก็เน้นการเปิดเวทีให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผ่าน
กิจกรรมที่ ๔ และกิจกรรมที่ ๕ ตลอดจนได้ดําเนินการแจกแบบสอบถามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้

๑๒๓
“ล ะ ค ร ลิ ง” เ ป็ นมรดกภู มิ ปั ญญาทางวั ฒนธรรมของชาติ แ ก่ ผู้ ช ม ก า ร แ ส ด ง ล ะ ค ร ลิ ง
คณะศิษย์พระกาฬในพื้นที่การแสดงทั้ง ๓ แห่งผ่านกิจกรรมที่ ๓ ด้วย
๓.๑ การให้ ค วามยิ น ยอมจากคณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬในการรวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลการแสดงจริง
ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ ความยิ น ยอมจากคณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬในการรวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
เป็นอย่างดี โดยเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ละครลิงอย่างละเอียด การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal
interview) เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกเป็นกั นเองและเกิดความไว้วางใจผู้เก็บข้อมูล ตลอดจนเน้นการสังเกตอย่างมี ส่วนร่วม
(Participant observation) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุด
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) ที่ให้ความยินยอมแก่ผู้วิจัยใน
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑) กลุ่มบุคคลที่มีองค์ความรู้ในการแสดงละครลิง
ซึ่งได้รับการถ่ายทอดและสืบทอด
องค์ความรู้ต่อกันมา ดังนี้
- นายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ/นักพากย์ที่มีองค์ความรู้เรื่องละครลิง
มากที่สุด
- นายวั ช ระ กั น รอบรู้ หั ว หน้ า คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ ๑ แสดงที่ ส วนสั ต ว์ พ าต้ า ปิ่ น เกล้ า
กรุงเทพมหานคร
- นางสาววารี กันรอบรู้ หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๒ แสดงที่ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
- นายประกิ จ กั น รอบรู้ หั ว หน้ า คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ ๓ แสดงที่ บึ ง บอระเพ็ ด จั ง หวั ด
นครสวรรค์
๒) สมาชิกคนอื่นๆ ในคณะ ที่มีหน้าที่ควบคุมลิงในการแสดง จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบ
การแสดง
เป็นผู้ช่วยการแสดง มีบทบาทสําคัญรองจากหัวหน้าคณะ ได้แก่ นางสด เดขุนทด
นางน้อย ธนาวร นางอารีย์ กันรอบรู้ (ผู้ตัดเย็บเครื่องแต่งกายของลิง) นางสาวทิพวรรณ วรสาร
นายอาทิตย์ รัตนวัน และนางปนัดดา ชาวนา
๓) เจ้ า ของสถานที่ จั ด แสดงละครลิ ง เป็ น ผู้ จั ด การเรื่ อ งพื้ น ที่ ก ารแสดงละครลิ ง
มี ค วามสํ า คั ญ ในฐานะผู้ ส นั บ สนุ น การแสดงละครลิ ง ให้ ยั ง คงมี บ ทบาทอยู่ ไ ด้ ใ นปั จ จุ บั น ได้ แ ก่
นายคณิ ต เสริ ม สิ ริ ม งคล ผู้ อํ า นวยการสวนสั ต ว์ พ าต้ า ปิ่ น เกล้ า กรุ ง เทพมหานคร นายพิ ชิ ด
ระลึกชาติ ผู้จัดการปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๑๒๔

ภาพที่ ๑๐๙-๑๑๐ ผู้วิจัยและผู้ช่วยเก็บข้อมูลวิจัยกําลังสัมภาษณ์เชิงลึกนายปัญญา กันรอบรู้
เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ ผูท้ ี่มีองค์ความรู้เรื่องละครลิงมากที่สุดในปัจจุบัน
ที่เวทีการแสดงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๑๒๕

ภาพที่ ๑๑๑-๑๑๒ นายปัญญา กันรอบรู้ กําลังเล่าถึงวิธีฝึกหัดลิงให้ผู้วิจยั และคณะฟังอย่างออกรสออกชาติ

บุคคลด้านหลัง คือ นางน้อย ธนาวร ภรรยา และลิงกาญจนาในชุดกระโปรงสีทอง
ที่เวทีการแสดงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๑๒๖

ภาพที่ ๑๑๓-๑๑๔ นายปัญญา กันรอบรู้ และนางน้อย ธนาวร ถ่ายภาพร่วมกับผู้วิจัยและคณะ
ที่เวทีการแสดงบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๑๒๗

ภาพที่ ๑๑๕-๑๑๖ ผู้วิจัยนํากระเช้าอาหารสุขภาพไปเยี่ยมนายปัญญา กันรอบรู้
หลังทราบว่าเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๑๒๘

ภาพที่ ๑๑๗-๑๑๘ นายปัญญา กันรอบรู้ กําลังกรอกรายละเอียดในเอกสาร
ใบแสดงความยินยอมให้นําละครลิงเสนอขอขึ้นทะเบียนรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๑๒๙

ภาพที่ ๑๑๙-๑๒๐ นายปัญญา กันรอบรู้ พร้อมภรรยาทั้ง ๒ ลูกชายและลูกสะใภ้
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้วิจัยและคณะ ที่บ้านพัก อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๑๓๐

ภาพที่ ๑๒๑-๑๒๒ บรรยากาศการสัมภาษณ์นางอารีย์ กันรอบรู้ (น้องสาวนายปัญญา กันรอบรู้)
อย่างไม่เป็นทางการของผู้วิจัยและคณะ ที่โรงเรียนดุสิตวิทยา อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๑๓๑

ภาพที่ ๑๒๓-๑๒๔ (ภาพบน) ผู้วิจัยและคณะถ่ายภาพร่วมกับนางอารีย์ กันรอบรู้
(ภาพล่าง) ผู้วิจัยถ่ายภาพร่วมกับนางอารีย์ กันรอบรู้ นายวัชระ กันรอบรู้ และนางทิพวรรณ วรสาร
ที่โรงเรียนดุสิตวิทยา อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๑๓๒

ภาพที่ ๑๒๕ นายวัชระ กันรอบรู้ หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๑ กําลังให้ขอ้ มูลสัมภาษณ์แก่ผู้วิจัย
ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร (ถ่ายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๑๒๖ นายวัชระ กันรอบรู้ และนางทิพวรรณ วรสาร ภรรยา ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้วิจัย
ที่บ้านใหม่ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) จังหวัดราชบุรี (ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๑๓๓

ภาพที่ ๑๒๗-๑๒๘ ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ที่วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกตรงและน่าเชื่อถือ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๑๓๔

ภาพที่ ๑๒๙ บรรยากาศการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ที่วัดหนังราชวรวิหาร
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๑๓๕

ภาพที่ ๑๓๐-๑๓๑ บรรยากาศด้านบนและด้านล่างเวทีการแสดงละครลิง ที่วัดหนังราชวรวิหาร
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร (ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๑๓๖

ภาพที่ ๑๓๒-๑๓๓ บรรยากาศการสัมภาษณ์นางสาววารี กันรอบรู้ หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๒
ที่ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๑๓๗

ภาพที่ ๑๓๔-๑๓๕ นายวัชระ กันรอบรู้ หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๑ นางสาววารี กันรอบรู้
หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๒ และนางทิพวรรณ วรสาร ถ่ายภาพร่วมกับผู้วิจัย
ที่ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๑๓๘

ภาพที่ ๑๓๖-๑๓๗ บรรยากาศการสัมภาษณ์นายพิชิด ระลึกชาติ
ผู้จัดการปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๑๓๙

ภาพที่ ๑๓๘ นายพิชิด ระลึกชาติ ผู้จัดการปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ถ่ายภาพร่วมกับผู้วิจัย (ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

๑๔๐

ภาพที่ ๑๓๙ นายคณิต เสริมศิริมงคล ผู้อํานวยการสวนสัตว์พาต้า จํากัด
อนุญาตให้ผู้วิจยั สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลละครลิงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗)

๑๔๑
จะเห็นว่าชุมชนการแสดงละครลิงได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลแก่ผู้วิจัยเป็น
อย่างดี ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกิด
การรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับละครลิงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด สําหรับวันและเวลาใน
การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้กล่าวถึงแล้วในบทที่ ๒ หัวข้อ ๒.๑.๔ ผู้เก็บข้อมูลและวันเวลา
ที่เก็บ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมนําร่องที่ผู้วิจัยจะได้ต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
๓.๒ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ผู้วิจัยและคณะได้ทําการบันทึกภาพเคลื่อนไหวการแสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ ๑ ซึ่งมี
นายวัชระ กันรอบรู้ เป็นนายโรงและคนพากย์ รวมทั้งสิ้น จํานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลการแสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬที่เป็นปัจจุบัน
กิจกรรมดั งกล่าวเป็นการกระตุ้ นให้สมาชิกคณะศิ ษ ย์พระกาฬตระหนั กถึงคุณค่ าและ
ความสํ าคั ญ ที่ ส ามารถสื บ ทอดการแสดงละครลิงมาได้จ นถึงปัจจุ บัน โดยผู้ วิจั ย วางแผนว่ าจะ
ดําเนินการทําสําเนาภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวให้แล้วเสร็จและมอบให้สมาชิกคณะศิษย์พระกาฬ
ในโครงการคืนความรู้สู่ชุมชนการแสดงต่อไป
๓.๓ การจั ด ทํ า แบบสอบถามข้ อ คิ ด เห็ น /ข้ อ เสนอแนะให้ “ละครลิ ง ” เป็ น มรดกภู มิ ปั ญ ญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ
ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการเสนอ
ขึ้นทะเบียน “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยจัดทําเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยแจกจ่ายแบบสอบถามดังกล่าวในพื้นที่การแสดงหลักทั้ง ๓ แห่ง คือ สวนสัตว์พาต้า
ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จํานวน
๗๐ ชุด ต่อสถานที่ โดยเริ่มแจกจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้แบบตอบรับกลับมายัง
ผู้วิจัยจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนี้
สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร จํานวน ๖๖ ชุด
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
จํานวน ๔๕ ชุด
ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จํานวน ๑๕ ชุด
รวม จํานวน ๑๒๖ ชุด
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดไว้ในภาคผนวก ซ ของงานวิจัยด้วย

๑๔๒

ภาพที่ ๑๔๐ แบบสอบถามการเสนอขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
(ภาษาไทย)

๑๔๓

ภาพที่ ๑๔๑ แบบสอบถามการเสนอขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
(ภาษาอังกฤษ)

๑๔๔
เหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม เนื่องจากผู้ชมการแสดงละครลิงส่วนใหญ่เป็นผู้ชมกลุ่มขาจร
ไม่ใช่ขาประจํา ทําให้การเก็บข้อมูลเป็นไปได้ด้วยความยากลําบาก แต่เพื่อเป็นการให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึง
เห็นสมควรใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องสําคัญในงานวิจัยนี้ด้วย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการเสนอขึ้นทะเบียน “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ (ผู้วิจัยแบ่งตามสถานที่ชมการแสดง) พบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
๑) สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า
เพศ ชาย ๒๔ คน หญิง ๔๒ คน
อายุ เฉลี่ยประมาณ ๒๑-๓๐
อาชีพ รับจ้าง ค้าขาย นักเรียน นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข่าวการแสดงละครลิงจากคนรู้จัก รองลงมาคือ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาชมการแสดงละครลิงเป็นครั้งแรกและมาชม
การแสดงละครลิงกับครอบครัว และไม่เห็นด้วยที่ว่าละครลิงเป็นการแสดงที่ทรมานสัตว์
ความคิดเห็น
๑. ท่านมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงละครลิง
๒. ท่านเห็นว่าละครลิงเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก
๓. ท่านเห็นว่าละครลิงเป็นการแสดงที่มีความเสี่ยงที่จะ
สูญหาย
๔. ท่านเห็นว่าการชมละครลิงเป็นการช่วยอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป
๕. ท่านเห็นว่า “คณะศิษย์พระกาฬ” มีบทบาทสําคัญต่อ
การสืบทอดการแสดงละครลิงในปัจจุบัน
๖. ท่านเห็นว่าละครลิงควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

๖
๒๑
๓๐

๑๑
๒๗
๑๘

๒๙
๑๖
๙

๑๘
๒
๗

๒
๒

๓๕

๒๖

๕

-

-

๓๘

๒๑

๗

-

-

๔๑

๒๑

๔

-

-

ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ค วามเห็ น ว่ า ละครลิ ง เป็ น การแสดงที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะ
สูญหาย การชมละครลิงเป็นการช่วยอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป คณะศิษย์พระกาฬ
มีบทบาทสําคัญต่อการสืบทอดการแสดงละครลิงในปัจจุบัน และละครลิงควรได้รับการขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขึ้นทะเบียน “ละครลิง” เป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ มีดังนี้

๑๔๕
- สมควรได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างยิ่ง เพราะใกล้จะสูญหาย
- ควรจัดให้ถามความเห็นทุกอําเภอของไทย ๘๘๒ อําเภอ ๗๗ จังหวัด
- ความภูมิใจ ควรขึ้นทะเบียนให้โลกรับรู้
- พัฒนาทักษะของลิงให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งทางคณะละครลิงเองก็ไม่
สามารถทําได้ด้วยตัวเองทั้งหมด หน่วยงานอื่นต้องมาร่วมส่งเสริมสนับสนุน
- ควรกระทําอย่างเร่งด่วนที่สุด
- ขาดการประชาสัมพันธ์ ถ้ามีคนสนใจเยอะๆ น่าจะขึ้นทะเบียนได้ และคงจะมี
คนเห็นด้วยเยอะขึ้น
- ช่วยกันทําและรักษาสัตว์ที่จะสูญพันธุ์ต่อไป
- ควรอนุรักษ์ละครลิงให้อยู่ตลอดไป
- เป็ น สิ่ ง ที่ ดี เนื่ อ งจากดู ล ะครลิ ง มาตั้ ง แต่ ส มั ย เด็ ก ๆ ไม่ อ ยากให้ สู ญ หายไปตาม
กาลเวลา อยากให้เด็กรุ่นหลังได้ชมไปอีกนานๆ
๒) บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
เพศ ชาย ๒๑ คน หญิง ๒๔ คน
อายุ เฉลี่ยประมาณ ๒๑-๔๐
อาชีพ รับราชการ พนักงานบริษัท นักเรียน นักศึกษา ค้าขาย รับจ้าง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข่าวการแสดงละครลิงจากคนรู้จัก รองลงมาคือ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาชมการแสดงละครลิงเป็นครั้งแรกและมาชม
การแสดงละครลิงกับเพื่อน และไม่เห็นด้วยที่ว่าละครลิงเป็นการแสดงที่ทรมานสัตว์
ความคิดเห็น
๑. ท่านมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงละครลิง
๒. ท่านเห็นว่าละครลิงเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก
๓. ท่านเห็นว่าละครลิงเป็นการแสดงที่มีความเสี่ยงที่จะ
สูญหาย
๔. ท่านเห็นว่าการชมละครลิงเป็นการช่วยอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป
๕. ท่านเห็นว่า “คณะศิษย์พระกาฬ” มีบทบาทสําคัญต่อ
การสืบทอดการแสดงละครลิงในปัจจุบัน
๖. ท่านเห็นว่าละครลิงควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

๑๐
๑๑

๖
๒๔
๒๘

๑๔
๑๑
๖

๒๐
-

๕
-

๒๐

๒๕

-

-

-

๒๑

๒๔

-

-

-

๒๖

๑๙

-

-

-

๑๔๖
ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ค วามเห็ น ว่ า ละครลิ ง เป็ น การแสดงที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะ
สูญหาย การชมละครลิงเป็นการช่วยอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป คณะศิษย์พระกาฬ
มีบทบาทสําคัญต่อการสืบทอดการแสดงละครลิงในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก และละครลิงควรได้รับ
การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขึ้นทะเบียน “ละครลิง” เป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ มีดังนี้
- การประชาสัมพันธ์
- ควรมีตัวละครเพิ่มหลายๆ ตัว
- ควรสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ต่อไป
- ควรให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์มากกว่านี้
- ควรเผยแพร่ในสื่อเว็บไซต์ หรือรายการโทรทัศน์ สารคดี
- สนุกและเพลิดเพลินดี
- ควรมีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน และควรปรับเรื่องที่เล่นให้สนุกยิ่งๆ ขึ้นไป
- ควรประชาสัมพันธ์มากกว่านี้
- ควรอนุรักษ์ให้มีหลายๆ คณะ จะได้มีการจัดแสดงให้ถขี่ ึ้น
- ถ้าบรรยายไม่ไกลก็จะไปร่วมด้วย
- ควรพัฒนารูปแบบการแสดงให้มีเรื่องราววรรณคดีไทย
- ควรอนุรักษ์การแสดงนี้ไว้ หาชมได้ยาก
- สนุกมาก
- อยากให้ราชการส่งเสริมละครลิงมากขึ้น
- ควรได้รับการขึ้นทะเบียน
- ควรขึ้นทะเบียนเป็นอย่างยิ่ง
- สนุกดี
- ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพราะไม่มีที่ไหนทํานอกจากคณะนี้
- หาชมได้ยาก ควรอนุรักษ์ไว้
- ควรพัฒนาการแสดงให้ดีขนึ้ ต่อๆ ไป
- ควรจัดเสวนาที่ต่างจังหวัดด้วยจะดีมากแก่เยาวชนและผู้สนใจ
- บึงบอระเพ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์มากกว่านี้
- การถ่ า ยทอดความรู้ น่ า จะจั ด มาในวั น หยุ ด ราชการ ควรส่ ง เสริ ม ต่ อ ไปในด้ า น
การประชาสัมพันธ์และการฝึกหัด

๑๔๗
๓) ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เพศ ชาย ๘ คน หญิง ๗ คน
อายุ เฉลี่ยประมาณ ๑๕-๒๐
อาชีพ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข่าวการแสดงละครลิงจากอินเทอร์เน็ต และกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาชมการแสดงละครลิงเป็นครั้งแรกและส่วนใหญ่มาชม
การแสดงละครลิงกับเพื่อน และไม่เห็นด้วยที่ว่าละครลิงเป็นการแสดงที่ทรมานสัตว์
ความคิดเห็น
๑. ท่านมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงละครลิง
๒. ท่านเห็นว่าละครลิงเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก
๓. ท่านเห็นว่าละครลิงเป็นการแสดงที่มีความเสี่ยงที่จะ
สูญหาย
๔. ท่านเห็นว่าการชมละครลิงเป็นการช่วยอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป
๕. ท่านเห็นว่า “คณะศิษย์พระกาฬ” มีบทบาทสําคัญต่อ
การสืบทอดการแสดงละครลิงในปัจจุบัน
๖. ท่านเห็นว่าละครลิงควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

๑
๒
๓

๔
๘
๙

๑
๕
๓

๕
-

๔
-

๗

๖

๒

-

-

๔

๑๐

๑

-

-

๖

๙

-

-

-

ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ค วามเห็ น ว่ า ละครลิ ง เป็ น การแสดงที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะ
สูญหาย คณะศิษย์พระกาฬมีบทบาทสําคัญต่อการสืบทอดการแสดงละครลิงในปัจจุบัน และละครลิง
ควรได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นมรดกภู มิ ปัญ ญาทางวั ฒ นธรรมของชาติ อยู่ ใ นระดั บ มาก และการชม
ละครลิงเป็นการช่วยอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป อยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้ ง นี้ ไม่ป รากฏความคิ ด เห็ น /ข้ อ เสนอแนะอื่น ๆ เกี่ ย วกั บ การเสนอขึ้ น ทะเบี ย น
“ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
กล่ า วโดยสรุ ป จากการแจกแบบสอบถามไปยั ง สถานที่ จั ด การแสดงละครลิ ง คณะ
ศิษย์พระกาฬ จํานวน ๓ แห่ง คือ สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ และปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมารวมทั้งสิ้น
๑๒๖ ชุด ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
แสดงละครลิงต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงในบทที่ ๔ ต่อไป และยังแสดงให้เห็นพลังของ
การมีส่วนร่วมต่อการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ของภาคประชาชนไปพร้อมๆ กันด้วย

๑๔๘
๓.๔ การจั ดโครงการรับฟั งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ ๓ ที่ผู้วิจัยมุ่งให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการแสดง โดยเฉพาะผู้แสดงและผู้ชมละครลิง
คณะศิษย์พระกาฬ
ผู้วิจัยจึงได้จัดจัดกิจกรรมโครงการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ เวทีการแสดงชั้น ๖
สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น. (ครอบคลุมช่วงเวลาการแสดง
ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬทั้ง ๒ รอบ คือ ๑๒.๓๐ น. และ ๑๕.๓๐ น.) มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ
๕๐ คน
เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการที่ผู้วิจัยได้ชี้แจงที่มาและความสําคัญของโครงการดังกล่าวต่อผู้ชม
การแสดงละครลิ ง แนวทางการเสนอขึ้ น ทะเบี ย นรายการมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม และ
ความสําคัญของละครลิงที่เป็นมหรสพพื้นบ้านที่เหลืออยู่คณะสุดท้ายในประเทศ ก่อนเริ่มการแสดง
และหลังเสร็จสิ้นการแสดง ผู้วิจัยและคณะได้แจกแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ชมการแสดงให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยและสมาชิกคณะศิษย์พระกาฬ (ประกอบด้วยนายวัชระ กันรอบรู้ และ
นางทิพวรรณ กันรอบรู้) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นดังกล่าวด้วย

ภาพที่ ๑๔๒-๑๔๓ ผู้วิจัยจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนการแสดง (ผูแ้ สดงและผู้ชมละครลิง)
ในโครงการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ที่เวทีการแสดงชั้น ๖ สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๑๔๙

ภาพที่ ๑๔๔-๑๔๕ บรรยากาศเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนการแสดงละครลิง
ประกอบด้วยผู้ชมการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ จํานวนประมาณ ๕๐ คน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ที่เวทีการแสดงชั้น ๖ สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๑๕๐

ภาพที่ ๑๔๖-๑๔๗ ผู้ชมการแสดงหลากเพศหลายวัยกําลังตอบแบบสอบถามการขึ้นทะเบียนละครลิง
ที่เวทีการแสดงชั้น ๖ สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๑๕๑

ภาพที่ ๑๔๘-๑๔๙ ผู้ชมการแสดงหลากเพศหลายวัยกําลังตอบแบบสอบถามการขึ้นทะเบียนละครลิง
ที่เวทีการแสดงชั้น ๖ สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

๑๕๒
๓.๕ การจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดก
ภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม โดยความร่ ว มมื อ ของภาควิ ช าวรรณคดี คณะกรรมการฝ่ า ยวิ จั ย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรมที่ผู้วิจัยดําเนินการต่อมา คือการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ความรู้เรื่องละครลิง ให้เกิดขึ้นในหมู่ชุมชนการแสดง ทั้งนี้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าองค์ความรู้ดังกล่าวควร
ได้รั บ การถ่ า ยทอดไปยั ง หมู่ เ ยาวชนคนรุ่ น ใหม่ จึงได้ดํ า เนิน การจัด โครงการสัม มนาวิช าการเรื่อ ง
“ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ขึ้น ในวันศุกร์ที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โครงการดังกล่าวดําเนินการในลักษณะการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการแก่สังคม
การเรียนการสอน และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนําข้อค้นพบใหม่เกี่ยวกับละครลิง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยจัดพิมพ์เป็นหนังสือประกอบการสัมมนาเผยแพร่สู่สาธารณะ และ
บูรณาการงานวิจัยดังกล่าวกับการเรียนการสอน ในรายวิชา ๐๑๓๗๖๓๓๔ วรรณคดีการแสดง หัวข้อ
การแสดงพื้นบ้าน ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอนอยู่ (มีจํานวนนิสิตลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวจํานวน ๓๑
คน เป็นนิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวรรณคดีไทย ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์) เพื่อเปิดมิติใหม่
ของการศึกษาการแสดงและบทประกอบการแสดงของชาวบ้าน โดยได้ดําเนินกิจกรรมให้นิสิตที่เรียน
วิชาดังกล่าวค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับละครลิงในมิติต่างๆ รวม ๕ ด้าน ได้แก่
๑) ลิงในโลกวิทยาศาสตร์
๒) ลิงในวรรณกรรมไทย
๓) ลิงในนาฏกรรมไทย
๔) จากละครสัตว์ถึงละครลิงในประเทศไทย
๕) ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ
ทั้งนี้เเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการ “ละครลิง: ประวัติ พัฒนาการ และบทบาท
ในสังคมไทย” ผ่านการดําเนินงานในรูปแบบ PDCA (Plan Do Check Act) เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
วิชาการ (กระบวนการค้นคว้าวิจัย) และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นิสิต ตลอดจนสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ “ละครลิง” ฐานะมหรสพพื้นบ้านของไทยในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่
ซึ่งจะเป็นกลไกสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืน
ในที่นี้ ผู้วิจัยจะขอแสดงแบบประเมินผลกิจกรรมของนิสิต และแผ่นพับที่ได้จากการค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลของนิสิต ดังนี้

๑๕๓

๑๕๔

๑๕๕

๑๕๖

๑๕๗

๑๕๘

๑๕๙

ภาพที่ ๑๕๐ แผ่นพับลิงในมิตวิ ิทยาศาสตร์ (ด้านที่ ๑)

๑๖๐

ภาพที่ ๑๕๑ แผ่นพับลิงในมิตวิ ิทยาศาสตร์ (ด้านที่ ๒)

๑๖๑

๑๖๒

๑๖๓

๑๖๔

๑๖๕

๑๖๖

๑๖๗

ภาพที่ ๑๕๒ แผ่นพับลิงในวรรณคดี (ด้านที่ ๑)

๑๖๘

ภาพที่ ๑๕๓ แผ่นพับลิงในวรรณคดี (ด้านที่ ๒)

๑๖๙

๑๗๐

๑๗๑

๑๗๒

๑๗๓

๑๗๔

๑๗๕

ภาพที่ ๑๕๔ แผ่นพับลิงในนาฏกรรมไทย (ด้านที่ ๑)

๑๗๖

ภาพที่ ๑๕๕ แผ่นพับลิงในนาฏกรรมไทย (ด้านที่ ๒)

๑๗๗

๑๗๘

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๑

๑๘๒

๑๘๓

๑๘๔

ภาพที่ ๑๕๖ แผ่นพับการแสดงละครสัตว์ (ด้านที่ ๑)

๑๘๕

ภาพที่ ๑๕๗ แผ่นพับการแสดงละครสัตว์ (ด้านที่ ๒)

๑๘๖

๑๘๗

๑๘๘

๑๘๙

๑๙๐

๑๙๑

๑๙๒

ภาพที่ ๑๕๘ แผ่นพับละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ (ด้านที่ ๑)

๑๙๓

ภาพที่ ๑๕๙ แผ่นพับละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ (ด้านที่ ๒)

๑๙๔
โครงการสัมมนาวิชาการดังกล่าวยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย
คือ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภายใต้การดําเนินงานของภาควิชาวรรณคดี และ
คณะกรรมการฝ่ า ยวิ จั ย) ร่ว มกั บ กรมส่ งเสริมวั ฒนธรรม กระทรวงวั ฒนธรรม ในฐานะหน่ วยที่ ให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อผนึกกําลังจัดงานในฐานะองค์กรที่มีส่วนสําคัญในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ผู้วิจัยได้ดําเนินการโครงการสัมมนาวิชาการดังกล่าวภายใต้วัตถุประสงค์หลัก ๖ ข้อ คือ
๑) เพื่ อ ถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ เ รื่ อ ง “ละครลิ ง ” ในหมู่ ชุ ม ชนการแสดง
นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
๒) เพื่ อ เป็ น เวที รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น /ข้ อ เสนอแนะให้ ขึ้ น ทะเบี ย น “ละครลิ ง ” เป็ น มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
๓) เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ “ละครลิง” ในฐานะมหรสพ
พื้นบ้านและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
๔) เพื่อบูรณาการงานวิจัยเรื่อง “โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (ละครลิง)” กับการบริการทางวิชาการแก่สังคม การเรียนการสอน และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
๕) เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยงานด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สถาบันการศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน
๖) เพื่ อ ให้ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และกรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักในฐานะองค์กรที่มีส่วนสําคัญในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งในฐานะหน่วยงานหลักที่มีส่วนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
กิจกรรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องละครลิงมาก่อนหน้าเพื่อมา
บรรยายและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตลอดจนสมาชิ ก คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง บทบาทความสํ า คั ญ ในฐานะผู้ สื บ ทอด
องค์ความรู้ดังกล่าวในปัจจุบันด้วย
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย) ประมาณ ๑๐๐ คน ได้แก่ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่อง “ละครลิง” ได้แก่ นักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป และมีการไม่เก็บค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด มีรายละเอียดกําหนดการดังนี้

๑๙๕
กําหนดการ
โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ ง
“ละครลิง”: มหรสพพืน้ บ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จัดโดย
โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
ภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘.๓๐-๙.๐๐ น.
๙.๐๐-๙.๑๕ น.
๙.๑๕-๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

ลงทะเบียน-รับเอกสารประกอบการสัมมนา
ชมนิทรรศการ “ละครลิง: ประวัติ พัฒนาการ และบทบาทในสังคมไทย”
พิธีเปิด
การบรรยายหัวข้อ “ศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
โดย ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
ผู้อํานวยการศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(ละครลิง)
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายหัวข้อ “ผูส้ ืบทอดศิลปะการแสดง: มุมมองจากการศึกษา
วรรณคดีการแสดงและคติชนวิทยา”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน
ผู้ทรงคุณวุฒิประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเสวนาหัวข้อ “ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ: จากอดีตถึงปัจจุบัน”
โดย คุณปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ
(คณะละครลิงที่เหลืออยู่เพียงคณะเดียวในประเทศไทย)
และ คุณคณิต เสริมศิริมงคล ผู้อํานวยการ บริษัทสวนสัตว์พาต้า จํากัด
พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๙๖
๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น.
๑๓.๑๕-๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น.

๑๔.๔๕-๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕-๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ น.

ชมวีดิทัศน์ “ละครลิงคณะดํารงศิลปวานร”
จากศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
การเสวนาหัวข้อ “จากละครสัตว์ถึงละครลิง:
เรื่องเล่าและความทรงจําทีห่ ายไป”
โดย คุณเอนก นาวิกมูล บ้านพิพิธภัณฑ์
และ คุณสุดารา สุจฉายา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
การเสวนาหัวข้อ “อนาคตของละครลิงในมุมมองของผู้สบื ทอด”
โดย คุณวัชระ คุณวารี และ คุณประกิจ กันรอบรู้
ผู้สืบทอดละครลิง “คณะศิษย์พระกาฬ”
ชมการแสดง “ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ”
สรุปและรับฟังข้อคิดเห็น การเสนอขึน้ ทะเบียน “ละครลิง”
เป็นมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
โดย อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวหน้าโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(ละครลิง)
พิธีปิด

พิธีกร: คุณคมสันต์ สุทนต์
หัวหน้าโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (หนังใหญ่)
ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการวารสารเชิดสยาม
และ อาจารย์พรรณราย ชาญหิรัญ
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๙๗

ภาพที่ ๑๖๐-๑๖๑ บรรยากาศด้านหน้างานสัมมนาวิชาการ “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้าน
กับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และนิทรรศการละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ถ่ายเมือ่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๑๙๘

ภาพที่ ๑๖๒-๑๖๓ นายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬกําลังชมนิทรรศการผลงานนิสิต
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๑๙๙

ภาพที่ ๑๖๔-๑๖๕ (ภาพบน) นายปัญญา กันรอบรู้ และนางน้อย ธนาวร (ภรรยา)
(ภาพล่าง) นายคณิต เสริมศิริมงคล ผู้อํานวยการสวนสัตว์พาต้า
กําลังชมนิทรรศการผลงานนิสิตอย่างสนอกสนใจ (ถ่ายเมือ่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๐๐

ภาพที่ ๑๖๖-๑๖๗ ก่อนเริ่มงานสัมมนาวิชาการ ผู้เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจชมนิทรรศการ
ผลงานนิสิตและซักถามอย่างเป็นกันเอง
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๐๑

ภาพที่ ๑๖๘-๑๖๙ นิทรรศการผลงานนิสิตหัวข้อ “ลิงในมิติวิทยาศาสตร์” และ “ลิงในวรรณคดี”
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๐๒

ภาพที่ ๑๗๐-๑๗๑ นิทรรศการผลงานนิสิตหัวข้อ “ลิงในนาฏกรรมไทย”
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๐๓

ภาพที่ ๑๗๒-๑๗๓ นิทรรศการผลงานนิสิตหัวข้อ “จากละครสัตว์โลกถึงละครสัตว์ในประเทศไทย”
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๐๔

ภาพที่ ๑๗๔-๑๗๕ นิทรรศการผลงานนิสิตหัวข้อ “ละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ”
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๐๕

ภาพที่ ๑๗๖-๑๗๗ บรรยากาศบริเวณจุดลงทะเบียนหน้างาน
พร้อมหนังสือเรื่องเล่า ล.ลิง (หนังสือประกอบการสัมมนา) นิตยสาร Art Square
(ได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) และซีดีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) แจกสําหรับผู้เข้าร่วมงาน
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๐๖

ภาพที่ ๑๗๘-๑๗๙ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๐๗

ภาพที่ ๑๘๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๑๘๑ นางสาวทัศชล เทพกําปนาท ผูอ้ ํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๐๘

ภาพที่ ๑๘๒-๑๘๓ นางสาวทัศชล เทพกําปนาท ผู้อํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ วิทยากร และผู้วิจัย
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๐๙

ภาพที่ ๑๘๔-๑๘๕ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา วิทยากรท่านแรก
บรรยายหัวข้อ “ศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๑๐

ภาพที่ ๑๘๖-๑๘๗ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาให้ความสนใจฟังการบรรยายหัวข้อ
“ศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๑๑

ภาพที่ ๑๘๘-๑๘๙ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน
บรรยายหัวข้อ “ผูส้ ืบทอดศิลปะการแสดง: มุมมองจากการศึกษาวรรณคดีการแสดงและคติชนวิทยา”
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๑๒

ภาพที่ ๑๙๐-๑๙๑ บรรยากาศการฟังบรรยายหัวข้อ “ผูส้ ืบทอดศิลปะการแสดง:
มุมมองจากการศึกษาวรรณคดีการแสดงและคติชนวิทยา”
จากนั้นประธานให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๑๓

ภาพที่ ๑๙๒-๑๙๓ บรรยากาศการเสวนาหัวข้อ “ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ: จากอดีตถึงปัจจุบัน”
โดยวิทยากรคนสําคัญ นายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ
และนายคณิต เสริมศิริมงคล ผู้อํานวยการสวนสัตว์พาต้า ดําเนินการเสวนาโดยนายคมสันต์ สุทนต์
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๑๔

ภาพที่ ๑๙๔-๑๙๕ ผู้ฟังได้รับความสนุกสนานจากเรื่องเล่าประสบการณ์การแสดงละครลิงในอดีต
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๑๕

ภาพที่ ๑๙๖-๑๙๗ นายปัญญา กันรอบรู้ เล่าถึงประวัติการแสดงละครลิงในยุคแรกเริม่
ตลอดจนวิธีการฝึกหัดลิงและอนาคตของละครลิงในประเทศไทย
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๑๖

ภาพที่ ๑๙๘-๑๙๙ นายคณิต เสริมศิรมิ งคล เล่าเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อการแสดงละครลิง
และบทบาทการจัดการแสดงละครลิงที่สวนสัตว์พาต้าในปัจจุบัน
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๑๗

ภาพที่ ๒๐๐ ประธานมอบของที่ระลึกแก่นายปัญญา กันรอบรู้ วิทยากร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๒๐๑ ศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์ มอบของทีร่ ะลึกแก่นายคณิต เสริมศิรมิ งคล วิทยากร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๑๘

ภาพที่ ๒๐๒ วิทยากรและคณะผู้จัดโครงการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
หลังจากเสร็จสิน้ กิจกรรมการบรรยายและการเสวนาในช่วงเช้า
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๑๙

ภาพที่ ๒๐๓-๒๐๔ กิจกรรมในช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยการเสวนาหัวข้อ
“จากละครสัตว์ถึงละครลิง: เรื่องเล่าและความทรงจําที่หายไป” โดยนายเอนก นาวิกมูล
และนางสาวสุดารา สุจฉายา ผู้ค้นคว้าและเขียนบทความเรื่องละครสัตว์-ละครลิงในประเทศไทย
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๒๐

ภาพที่ ๒๐๕-๒๐๖ นายเอนก นาวิกมูล นักค้นคว้าเรื่องโบราณของไทยเล่าถึงประวัติและพัฒนาการ
ของการแสดงละครสัตว์ในต่างแดนและละครสัตว์ที่เข้ามาในเมืองไทยระยะแรกๆ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๒๑

ภาพที่ ๒๐๗-๒๐๘ ภาพการแสดงละครลิงคณะดํารงศิลปวานร ของนายอํานวย บุญเสนอ
และผู้ชมละครลิงในสมัยนั้น จากหลักฐานภาพถ่ายของนายเอนก นาวิกมูล
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๒๒

ภาพที่ ๒๐๙-๒๑๐ นายเอนก นาวิกมูล เล่าถึงวิธีการแสดงและอุปกรณ์ประกอบการแสดงละครลิง
ในสมัยนั้น จากภาพเป็นการแสดงละครลิงคณะดํารงศิลปวานร ของนายอํานวย บุญเสนอ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๒๓

ภาพที่ ๒๑๑-๒๑๒ นางสาวสุดารา สุจฉายา ถ่ายทอดประสบการณ์เมื่อครั้งเก็บข้อมูลการแสดง
ละครลิงตามงานวัดต่างๆ และนํามาเขียนบทความตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๒๔

ภาพที่ ๒๑๓-๒๑๔ ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาในช่วงบ่าย ตลอดจนวิทยากรท่านอื่นๆ ให้ความสนใจ
ภาพถ่ายเก่าและเรื่องเล่าประสบการณ์การแสดงละครลิงในอดีตเป็นอย่างมาก
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๒๕

ภาพที่ ๒๑๕ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๒๑๖ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี
มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๒๖

ภาพที่ ๒๑๗ การเสวนาหัวข้อ “อนาคตของละครลิงในมุมมองของผู้สืบทอด”
โดยนายปัญญา นายวัชระ กันรอบรู้ และนางทิพวรรณ วรสาร (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๒๑๘ นางทิพวรรณ วรสาร เล่าถึงการเลี้ยงดูลิงในคณะ ตลอดจนการตัดเย็บ-ซ่อมแซม
เครื่องแต่งกายลิงในปัจจุบัน (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๒๗

ภาพที่ ๒๑๙ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน มอบของที่ระลึกแก่นายวัชระ กันรอบรู้
และนางทิพวรรณ วรสาร (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๒๒๐ อาจารย์จันทวรรณ อนันตประยูร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์
มอบของที่ระลึกแก่นายคมสันต์ สุทนต์ ผู้ดาํ เนินการเสวนา (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๒๘

ภาพที่ ๒๒๑-๒๒๒ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการบรรยายและเสวนาทางวิชาการแล้ว
คณะศิษย์พระกาฬ นําโดยนายวัชระ กันรอบรู้ หัวหน้าคณะก็จัดการแสดงละครลิง
ให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างสนุกสนาน (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๒๙

ภาพที่ ๒๒๓-๒๒๔ นายวัชระ กันรอบรู้ พากย์ประกอบลีลาท่าทางของลิงประกิตและลิงกาญจนา
เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ชมอย่างมาก
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๓๐

ภาพที่ ๒๒๕-๒๒๖ ผู้ชมมอบรางวัลเป็นกําลังใจให้แก่นักแสดงตัวน้อย
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๓๑

ภาพที่ ๒๒๗-๒๒๘ ผู้ชมจํานวนมากไม่พลาดติดตามชมการแสดงละครลิงตั้งแต่ต้นจนจบ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๓๒

ภาพที่ ๒๒๙-๒๓๐ บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้ชม
กับความสามารถของลิงกาญจนาในการแก้ปมเชือกที่ข้อมือชาวต่างชาติด้วยความคล่องแคล่วว่องไว
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๓๓

ภาพที่ ๒๓๑-๒๓๒ ลีลาการควงกระบองไฟของลิงเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ผู้ชมชอบอกชอบใจ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๓๔

ภาพที่ ๒๓๓-๒๓๔ รอยยิม้ และเสียงหัวเราะคือรางวัลยิ่งใหญ่ที่ผู้ชมได้มอบให้แก่ผฝู้ ึกและลิง
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๓๕

ภาพที่ ๒๓๕ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี
ในฐานะประธานฝ่ายอํานวยการโครงการ กล่าวขอบคุณวิทยากรและผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๓๖

ภาพที่ ๒๓๖-๒๓๗ ผู้วิจัย ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวสรุปโครงการ เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะในการขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
และกล่าวปิดโครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๓๗

ภาพที่ ๒๓๘ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลนักวิชาการ ด้านคติชนวิทยา ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนีด้ ้วย
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๒๓๙ วิทยากรและคณะผู้จัดโครงการร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังเสร็จสิ้นโครงการ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๓๘

ภาพที่ ๒๔๐ นักข่าวรายการข่าวศิลปะและบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส สัมภาษณ์นายปัญญา กันรอบรู้
เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬหลังเสร็จสิ้นโครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๒๔๑ นักข่าวรายการข่าวศิลปะและบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ผู้วิจัย
ในฐานะหัวหน้าโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดโครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๓๙

ภาพที่ ๒๔๒ ใบปิดประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ (แบบที่ ๑)

๒๔๐

ภาพที่ ๒๔๓ ใบปิดประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ (แบบที่ ๒)

๒๔๑

ภาพที่ ๒๔๔ ใบปิดประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ (แบบที่ ๓)

๒๔๒

ภาพที่ ๒๔๕ ภาพปกหนังสือเรื่องเล่า ล.ลิง
หนังสือประกอบโครงการสัมมนาวิชาการ “ละครลิง: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ผู้วิจัยและรองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
ทําหน้าที่บรรณาธิการ

๒๔๓
รายการข่าวศิลปะและบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส ได้แพร่ภาพออกอากาศโครงการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “ละครลิ ง”:
มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (สามารถชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของสถานี และที่ www.youtube.com
ค้นหาด้วยคําว่า ละครลิง) นับเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องละครลิงผ่านสื่อสาธารณะ ให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการแสดงละครลิงในวงกว้าง

ภาพที่ ๒๔๖ นายปัญญา กันรอบรู้ หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ให้สัมภาษณ์ออกอากาศ
รายการข่าวศิลปะและบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส

ภาพที่ ๒๔๗ นายวัชระ กันรอบรู้ นายโรงคณะศิษย์พระกาฬ ให้สัมภาษณ์ออกอากาศ
รายการข่าวศิลปะและบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส

๒๔๔

ภาพที่ ๒๔๘ นางสาวสุดารา สุจฉายา นักวิชาการประวัติศาสตร์ ผู้เคยเก็บข้อมูลละครลิงให้สัมภาษณ์
ออกอากาศรายการข่าวศิลปะและบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส

ภาพที่ ๒๔๙ ผูว้ ิจัย ในฐานะหัวหน้าโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(ละครลิง) ให้สมั ภาษณ์ออกอากาศรายการข่าวศิลปะและบันเทิง ช่องไทยพีบีเอส

๒๔๕
นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังเห็นว่าโครงการสัมมนาวิชาการดังกล่าวน่าจะเป็นเวทีสําคัญที่สามารถให้
ผู้ชมการแสดงละครลิงตอบแบบสอบถาม ดังที่ได้ดําเนินการในกิจกรรมที่ ๓ การจัดทําแบบสอบถาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติได้ จึงดําเนินการ
แจกแบบสอบถามหลังการแสดงเสร็จสิ้นจํานวน ๑๕๐ ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน
๑๒๑ ชุด จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
เพศ ชาย ๓๙ คน หญิง ๘๒ คน
อายุ เฉลี่ยประมาณ ๒๑-๓๐
อาชีพ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข่าวการแสดงละครลิงจากคนรู้จัก รองลงมาคือ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาชมการแสดงละครลิงเป็นครั้งแรกและมาชม
การแสดงละครลิงกับเพื่อน และไม่เห็นด้วยที่ว่าละครลิงเป็นการแสดงที่ทรมานสัตว์
ความคิดเห็น
๑. ท่านมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงละครลิง
๒. ท่านเห็นว่าละครลิงเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก
๓. ท่านเห็นว่าละครลิงเป็นการแสดงที่มีความเสี่ยงที่จะ
สูญหาย
๔. ท่านเห็นว่าการชมละครลิงเป็นการช่วยอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป
๕. ท่านเห็นว่า “คณะศิษย์พระกาฬ” มีบทบาทสําคัญต่อ
การสืบทอดการแสดงละครลิงในปัจจุบัน
๖. ท่านเห็นว่าละครลิงควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

๑๗
๗๐
๗๔

๓๑
๔๕
๔๓

๔๕
๕
๒

๑๙
๑
๑

๙
๑

๘๖

๓๒

๓

-

-

๘๕

๓๓

๓

-

-

๘๗

๒๘

๕

-

๑

ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ค วามเห็ น ว่ า ละครลิ ง เป็ น การแสดงที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะ
สูญหาย การชมละครลิงเป็นการช่วยอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป คณะศิษย์พระกาฬ
มีบทบาทสําคัญต่อการสืบทอดการแสดงละครลิงในปัจจุบัน และละครลิงควรได้รับการขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขึ้นทะเบียน “ละครลิง” เป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ มีดังนี้
- ควรขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาเอาไว้
- ควรอนุรักษ์เอาไว้ไม่ให้สูญหาย

๒๔๖
- ละครลิงควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
- ละครลิงเกือบไม่เหลือมาให้ชมแล้วครั้งหนึ่ง รีบขึ้นทะเบียนเป็นมรดก เพื่อให้มี
คนรู้จักและเป็นที่จดจําสืบไป
- ขอสนับสนุนการขึ้นทะเบียน และเห็นด้วยพร้อมสนับสนุนเรื่องการจัดตั้งกองทุน
มรดกแห่งชาติตามข้อเสนอของศาสตราจาย์สุกัญญา สุจฉายา ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกไทย
ในระยะยาวมากขึ้น (นอกเหนือจากการขึ้นทะเบียน)
- กระบวนการแสดงละครลิงก็คือกระบวนการอบรมฝึกหัดลิง ถ้าเอาไปขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ลิงจะคิดอย่างไร คงจะยิ่งน้อยใจที่ถูกคนจับไปเล่น
- เพิ่มการแสดงให้มาตรฐานกว่านี้
- ผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ได้
- อยากให้อนุรักษ์มหรสพพื้นบ้านประเภทนี้ไว้ อย่าปล่อยให้สูญหายไปจากประเทศ
ไทย เพราะเป็นมหรสพที่ได้รับความสนใจจากคนทุกชนชั้น ตั้งแต่ราชสํานักจนถึงคนท้องถิ่น
- ละครลิงเป็นการแสดงพื้นบ้านที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทย และยังแสดงถึงศักยภาพ
ของมนุษย์ แต่ในปัจจุบัน “ละครลิง” หาชมได้ยากยิ่ง จึงสมควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
- ละครลิงเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ และควรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ
- เป็นสิ่งที่ดีที่มีกิจกรรมนี้ ทําให้เราทราบละครลิงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กําลังจะ
สูญหาย การได้ฟังการบรรยายทําให้ตระหนักและเห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้น
- เป็นการฝึกลิงให้เป็นสิ่งบันเทิงของมนุษย์
- เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะให้มากขึ้น
- ควรนําเสนอและจัดแสดงทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับละครลิงและการแสดงในโอกาส
สําคัญที่มีคนไปร่วมมากๆ คนจะได้สัมผัสละครลิงได้มากขึ้น
- ขอให้เร่งขึ้นทะเบียนเร็วๆ เพราะเป็นสิ่งที่ชี้บ่งบอกถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาติ
- สมควรให้มีการรักษาให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน
- เมื่ อ ละครลิ ง เป็ น มรดกภู มิ ปั ญ ญาฯ แล้ ว หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งสนั บ สนุ น
อย่างจริงจัง
- ควรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด่วน
- ขอให้พัฒนาต่อไป
- เห็นสมควรให้ขึ้นทะเบียนและมีหน่วยงานดูแลและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
- กรุณาขึ้นทะเบียนด่วนที่สุด

๒๔๗
- ควรมีความร่วมมือกับการแสดงละครหรือกีฬาพื้นบ้านที่ใช้สัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ชน
ควาย วัว ช้าง จะได้เห็นภาพรวมทั้งหมด
- ขึ้นทะเบียนก่อนแล้วค่อยศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
- เห็นด้วยอย่างยิ่ง
- เห็นควร
- ยังต้องมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันลงมือ
ร่ ว มใจช่ ว ยกั น ส่ ง เสริ ม นํ า เสนอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกชาติ อี ก หลายแรง ตอนนี้ ก็ แ ค่ ช่ ว ยกั น
ประชาสัมพันธ์ให้มากๆ เอาไว้ก่อน
กล่าวโดยสรุปการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้น
ทะเบี ย นมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม โดยความร่ว มมื อ ของภาควิ ช าวรรณคดี คณะกรรมการ
ฝ่า ยวิจั ย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และกรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม เป็นการเปิดเวทีครั้งสําคัญในการรวบรวมบุคคลที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับละครลิงและมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน เกิดผลกระทบหลายประการดังนี้
๑) ผลกระทบต่อเจ้าขององค์ความรู้ คือ สมาชิกคณะศิษย์พระกาฬเกิดความรู้สึกตระหนักใน
คุณค่าและความสําคัญของการสืบทอดการแสดงละครลิงไว้ โดยเฉพาะปัจจุบันที่หลงเหลืออยู่เพียง
คณะเดียว การเชิญสมาชิกคณะมาร่วมเป็นวิทยากร การจัดแสดงละครลิง การได้รับฟังข้อมูลละครลิง
ในอดี ต จากวิ ท ยากรท่ า นอื่ น ตลอดจนการจั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ เรื่ อ งราวของคณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬเป็ น
การช่วยกระตุ้นและดึงศักยภาพที่คณะศิษย์พระกาฬสั่งสมอยู่ออกมาให้สาธารณชนได้ชื่นชม
๒) ผลกระทบต่อผู้ชมการแสดง ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับชมการแสดงละครลิง
มาก่อน เมื่อชมแล้วก็ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เห็นได้จากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ซึ่งใน
อนาคตบุคคลเหล่านี้จะช่วยเป็นผู้สืบทอดการแสดงละครลิงทางอ้อม คือในฐานะผู้ชมที่มีคุณภาพ
นั่นเอง ตลอดจนอาจส่งเสริมด้วยการบอกต่อญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ให้ไปชมการแสดงยังสถานที่
จัดแสดงในปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับช่วยอนุรักษ์การแสดงละครลิงให้ยังคงบทบาทอยู่อีกทางหนึ่งด้วย
๓) ผลกระทบต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้วิจัยมุ่งหวังให้งานวิจัยนี้ได้เกิดกระบวนการถ่ายทอด
ไปยังกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งอาจไม่ใช่การลงไปฝึกหัดเล่นละครลิงกับคณะ แต่ผ่านการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมข้อมูล เชื่อมโยงกับวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตรได้ นับเป็นการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอนที่ได้ผลดีอย่างเกินความคาดหมาย นิสิตนักศึกษาได้ให้ความเห็นแก่ผู้วิจัยว่ากิจกรรมดังกล่าว
ได้ช่วยดึงศักยภาพของตนมาใช้ ทั้งยังช่วยฝึกทักษะการทํางานกลุ่ม ซึ่งต้องอาศัยความสามัคคีและ
การประนีประนอมกว่าผลงานจะเสร็จสมบูรณ์
๔) ผลกระทบต่อสาธารณชน ผ่านการแพร่ภาพออกอากาศในรายการข่าวศิลปะและบันเทิง
ช่องไทยพีบีเอส ซึ่งเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากกว่า นับเป็นการประชาสัมพันธ์และสืบทอดการแสดงละครลิง

๒๔๘
อีกรูปแบบหนึ่ง รวมไปถึงการพิมพ์และเผยแพร่หนังสือประกอบการสัมมนาวิชาการ “เรื่องเล่า ล.ลิง”
ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ ผู้วิจัยได้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวไปยังสํานักหอสมุดของสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ หอสมุดแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงาน/องค์กรที่สนใจ รวมแล้วไม่ต่ํากว่า ๕๐ แห่ง เพื่อเป็นการ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับละครลิงออกไปในวงกว้างให้ได้มากที่สุด
๓.๖ การจัดโครงการคืนความรู้สู่ชุมชนการแสดง ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
นับเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่ผู้วิจัยได้วางแผนไว้ คือ โครงการคืนความรู้สู่ชุมชนการแสดง โดยจัด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น. ผู้วิจัยได้นําข้อมูลเรื่องละครลิงที่
เก็บรวบรวมทั้งหมดให้สมาชิกคณะศิ ษ ย์พระกาฬช่วยตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
หลังจากการแสดงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นลง
นายวั ช ระ กั น รอบรู้ ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น ว่ า ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ ค่ อ นข้ า งครบถ้ ว นดี
ตลอดจนอยากให้นําภาพถ่ ายเก่ าทั้งหมดที่ นางอารีย์ กั นรอบรู้ เก็บรวบรวมไว้บันทึกในรายงาน
การวิจัยด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษารุ่นหลัง นอกจากนั้นยังอนุญาตให้เผยแพร่วิธีการฝึกลิง
การเลี้ยงดูลิ งได้โดยไม่หวงห้าม เนื่องจากอยากให้ องค์ ความรู้นี้แ พร่ หลาย เกิดการสืบทอด และ
เกิดละครลิงหลายๆ คณะในอนาคต

ภาพที่ ๒๕๐ บรรยากาศโครงการคืนความรู้สู่ชุมชนการแสดง
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

๒๔๙
กล่าวโดยสรุป ในบทนี้ ผู้วิจัยได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม (ละครลิง) โดยพิจารณาจากชุมชนการแสดงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดองค์ความรู้
ละครลิงต่อไปในอนาคต ได้แก่ สมาชิกคณะศิษย์พระกาฬ ผู้จัดการสถานที่จัดการแสดง ตลอดจนผู้ชม
การแสดง ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด ๖ กิจกรรม ได้แก่ ๑) การให้ความยินยอมจากคณะ
ศิษย์พระกาฬในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อ
เก็ บ ข้ อ มู ล การแสดงจริ ง ๒) การบั น ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหวการแสดงละครลิ ง คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ
๓) การจัดทําแบบสอบถามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ ๔) การจัดโครงการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ๕) การจัดโครงการสัมมนาวิชาการ
“ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยความร่วมมือของ
ภาควิ ช าวรรณคดี คณะกรรมการฝ่า ยวิ จั ย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
๖) การจัดโครงการคืนความรู้สู่ชุมชนการแสดง ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เพื่อให้
เจ้ า ขององค์ค วามรู้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ตลอดจนภาคประชาชนได้ เ ข้ า มามีส่ ว นร่ ว มในงานวิจั ย นี้
มากที่สุด

บทที่ ๔
สภาพปัจจุบัน ปัจจัยคุกคาม และแนวทางการสงวนรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
ในบทนี้ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงสภาพปัจจุบันของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
ปัจจัยคุกคามมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) ตลอดจนแนวทางการสงวนรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) ที่ผ่านมา ในปัจจุบัน และในอนาคต เพื่อให้มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมนี้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างยั่งยืน
๔.๑ สภาพปัจจุบันของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
ปัจจุบันคณะละครลิงในประเทศไทยเหลืออยู่เพียงคณะเดียว คือ คณะศิษย์พระกาฬ จากที่
เคยปรากฏชื่อและตํานานเรื่องเล่าในอดีตรวม ๔ คณะ ได้แก่ คณะวัฒนาวานร คณะลิงไทยมั่นคง
คณะดํารงศิลปวานร และคณะศิษย์พระกาฬ ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬยังคงจัดการแสดงเป็น
ประจํา แบ่งเป็น
คณะศิษย์พระกาฬ ๑ แสดงทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
และรับว่าจ้างจัดการแสดงทั่วประเทศไทย
คณะศิ ษย์พระกาฬ ๒ แสดงทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ที่ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จั งหวัด
ราชบุรี
คณะศิษย์พระกาฬ ๓ แสดงทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ผู้วิจัยพบว่าการแสดงละครลิงยังคงมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในระยะ ๕ ปีข้างหน้า เนื่องจาก
สถานที่ จั ด การแสดงส่ ว นใหญ่ ไ ด้ มี ก ารทํ า สั ญ ญากั บ คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬไว้ แ ล้ ว ที่ ป างช้ า งเผื อ ก
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ทําสัญญา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ประกอบกับนายพิชิด
ระลึกชาติ ผู้จัดการปางช้างเผือกเป็นเพื่อนสนิทกับนายวัชระ กันรอบรู้ มาเป็นเวลายาวนาน มิตรภาพ
ดังกล่าวช่วยทําให้คณะศิษย์พระกาฬ ๒ สามารถจัดการแสดงได้อย่างต่อเนื่อง

๒๕๑

ภาพที่ ๒๕๑ มุมสําหรับนักท่องเที่ยวถ่ายภาพกับลิงคณะศิษย์พระกาฬ ๒
ที่ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในราคา ๑๐๐ บาทต่อภาพ
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)
ขณะที่ ค ณะศิษ ย์ พระกาฬ ๑ ซึ่ งเป็ น คณะที่วิ่ง รับงานแสดงทั่ วประเทศ เช่ น ตามงานวั ด
ต่างจังหวัด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงเรียน หรือตามแต่จะมีการว่าจ้าง ก็สามารถจัดการแสดง
ได้อย่างคล่องตัว โดยการแสดงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานครนั้น นายปัญญา กันรอบรู้
กล่ า วว่ า ได้ ทํ า “สั ญ ญาใจ” ไว้ กั บ ผู้ อํ า นวยการสวนสั ต ว์ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ตั้ ง แต่ ส มั ย นายวิ นั ย
เสริมศิริมงคล พี่ชายของนายคณิต เสริมศิริมงคล ว่า “ตราบใดที่ยังมีลิงกอริลล่าที่พาต้า ตราบนั้น
จะยังมีละครลิงเล่นอยู่” สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของนายคณิต เสริมศิริมงคล ผู้อํานวยการ
สวนสัตว์พาต้า คนปัจจุบัน ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของละครลิงและตั้งใจจะรักษาการแสดงนี้ให้คงอยู่
กับสวนสัตว์พาต้าต่อไป
“คือเมื่อก่อนที่เราทํา ช่วงแรกๆ ให้คุณปัญญาทําสัญญา ว่าต้องมีเล่นเฉพาะ
ที่นี่นะ แต่ถ้าไปเล่นที่อื่นเล่นได้ แต่ต้องไม่เล่นในห้างสรรพสินค้า อาจไปเล่นตามงาน
ต่างๆ อันนี้เราให้ เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีห้างไหนเอาละครลิงมาเล่นที่สวนสัตว์ และพอ
ตอนหลังคุณปัญญาไปเล่นที่อื่น แล้วก็เล่นมานาน เลยบอกว่า สัญญาไม่ต้องมีแล้วกัน
บอกเซ็นสัญญาใจไปละกัน ไม่เป็นอะไรหรอก เพราะว่าถ้าคุณอยู่ที่นี่ ตราบใดที่ยังมี

๒๕๒
สวนสัตว์พาต้า คุณปัญญาก็ยังอยู่กับเราตลอด เพราะฉะนั้นมีสัญญาใจกันดีกว่า อันนี้ก็
เป็นเจตนาที่เราจะอนุรักษ์เอาไว้
อย่ า งเสาร์ -อาทิ ต ย์ ก็ จ ะเจอละครลิ ง ของคุ ณ ปั ญ ญาที่ นี่ แต่ ถ้ า วั น ไหน
คุณปัญญาไปรับงานพิเศษข้างนอก ก็จะโทรศัพท์มาบอกและเราก็เอาอย่างอื่นมาเสริม
แทนไป ซึ่งเราก็เข้าใจ เพราะการที่คุณปัญญาไปรับงานข้างนอก แน่นอนค่าจ้างต้อง
เยอะกว่าที่เล่นอยู่ประจํา ไปเล่นต่างจังหวัด ค่ารถ ค่าที่พัก มันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
มันจะสามารถเรียกได้สูงกว่าที่เราเล่นประจําอยู่ เราก็เข้าใจและยินดี เพียงแต่ว่าถ้าช่วง
ไหนไม่มีงาน ก็เล่นกับเราที่นี่ แต่ก็ต้องบอกกันและพยายามเลี่ยงเสาร์-อาทิตย์ เพราะ
ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีละครลิง ลูกค้าก็มาต่อว่าเรา แต่เราก็จัดอย่างอื่น
ให้ ช มแทนนะครั บ ไม่ ว่ า จะเป็ น มายากล กายกรรม ก็ บ อกคุ ณ ปั ญ ญาเหมื อ นกั น
ถ้าเสาร์-อาทิตย์เลี่ยงได้ หรือถ้าเล่นแถวปริมณฑล ถ้าวิ่งรอบมาเล่นที่พาต้าได้ก็จะดี
อาจจะช้าสักนิด ตีรถมา พยายามอย่าให้ขาด”
(คณิต เสริมศิรมิ งคล, สัมภาษณ์, ๘ กันยายน ๒๕๕๗)

ภาพที่ ๒๕๒ บอร์ดประชาสัมพันธ์การแสดงละครลิงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗)

๒๕๓

ภาพที่ ๒๕๓ ป้ายประชาสัมพันธ์การแสดงละครลิงที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗)
คณะศิษย์พระกาฬ ๓ เป็นคณะละครลิงที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ จั ด แสดงที่ บึ ง บอระเพ็ ด จั ง หวั ด นครสวรรค์ ทางราชการได้ จั ด หาบ้ า นพั ก และให้
ค่าตอบแทนที่สูงแก่นายปัญญา กันรอบรู้ ตลอดจนสมาชิกในคณะทุกคนเป็นอย่างดี

๒๕๔

ภาพที่ ๒๕๔ ด้านในของแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ทอ่ งเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์
จัดทําโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ทางซ้ายมือจะเห็นภาพการแสดงละครลิง เป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่บึงบอระเพ็ด

ภาพที่ ๒๕๕ พื้นที่การแสดงที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลิงสําหรับฝึก
และนําออกแสดงอีกด้วย (ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๒๕๕
จนเมื่ อ วั น ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มี พ ระราชประสงค์
ทอดพระเนตรการแสดงละครลิงคณะศิษ ย์พระกาฬ คณะศิษ ย์พระกาฬจึงจั ดการแสดงถวาย ณ
วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นําความปีติยินดีมาสู่สมาชิกคณะศิษย์พระกาฬที่ได้ทําการแสดง
หน้าพระที่นั่งเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อข่าวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไป ทําให้ประชาชนในประเทศหันมาให้ความสนใจมหรสพ
พื้ น บ้ า นประเภทนี้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น สื่ อ มวลชนมี บ ทบาทในการเผยแพร่ ภ าพข่ า วและประวั ติ ข องคณะ
ศิษย์พระกาฬ ทําให้คณะศิษย์พระกาฬเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่มี
โอกาสชมการแสดงละครลิงมากนัก
อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าบทบาทสําคัญของละครลิง คณะศิษย์พระกาฬในปัจจุบันจะเป็น
บทบาทในด้านการให้ความบันเทิง ความสนุกสนาน แก่ผู้ชม ตามสวนสัตว์ เนื่องจากยึดโยงกับสถานที่
ที่ผู้คนมักจะมาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดนั่นเอง
“เท่าที่ผมดูนะ ขณะที่เขาชม เห็นรอยยิ้ม เห็นความสนุกสนาน ความร่าเริงที่
ครอบครัวและเด็กได้รับ ผมว่าตรงนี้เป็นความประทับใจที่ต้องมีแก่ผู้ชม ยิ่งสังคมสมัยนี้
มีแต่ความเคร่งเครียด แก่งแย่งกัน ถ้าได้มีโอกาสมาพักผ่อนด้วยการมาเที่ยวสวนสัตว์
มีการสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเข้าถึงง่าย ซึ่งในสังคมเมืองแทบจะไม่มีแล้ว
มันช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะ อย่างน้อยสุขภาพจิตก็ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องยึดโยง
สายใยรักของครอบครัวไว้ด้วยกัน”
(คณิต เสริมศิรมิ งคล, สัมภาษณ์, ๘ กันยายน ๒๕๕๗)
จึงอาจกล่าวได้ว่า สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
และปางช้างเผือกดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความสําคัญในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทใน
การสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์สืบทอดการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬมาจวบจน
ปัจจุบัน เพราะหากไม่มีสถานที่แสดง ละครลิงก็อาจจะไม่มีทิศทางในการอนุรักษ์สืบทอดที่ชัดเจน
นับเป็นการช่วยต่อลมหายใจให้กับละครลิงคณะสุดท้ายในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย ดังคํากล่าวของ
นายคณิต เสริมศิริมงคล ผู้อํานวยการสวนสัตว์พาต้า ที่ว่า
“ละครลิงถือว่าเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งของไทยแต่โบราณ เราน่าจะนํามาให้
คนไทยได้มีโอกาสได้ชม ได้ เห็นกันอย่างกว้างขวางขึ้นได้อย่างไร เพราะภูมิปัญญา
อันหนึ่งของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ สามารถนําลิงมาช่วยผ่อนแรงงานคน ไม่ว่าจะ
เป็นลิงกังที่ชาวสวนนํามาฝึกเพื่อไปเก็บลูกมะพร้าว ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทย
ที่เก่งทีเดียว บวกกับว่าคนไทยมีนิสัยใจรักสัตว์ ชอบเลี้ยงสัตว์ มีความเมตตาต่อสัตว์

๒๕๖
เมื่อมีลิงมาเลี้ยงดูก็มีกลุ่มคนที่เขาฝึกลิง และก็ได้จัดเป็นละครลิงขึ้นมา เข้าใจว่ามีคณะ
ละครลิงมานานแล้ว คล้ายๆ กับวณิพก ไปเล่นแล้วก็มีลิงไปตามตลาด ก็เลยคิดว่า
ละครลิงเล่นตามงานวัด กลุ่มคนที่ชมก็จะแค่กลุ่มที่เที่ยวตามงานวัดประจวบกับมีความ
ตั้งใจที่จะรักษาละครลิงให้แพร่หลายขึ้น ก็ต้องมีแนวทางที่จะขยาย เพื่อที่จะทําให้
กลุ่มคนที่หลากหลายได้มาชม ฉะนั้นจากจุดที่เพียงแค่ว่าในตลาดหรือในวัด คณะละคร
ลิงถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสเข้ามาแสดงในห้างสรรพสินค้าพาต้า ถือว่าเป็น
การยกระดับก็ว่าได้ เพราะกลุ่มลูกค้าก็จะอีกแนวหนึ่ง อีกระดับหนึ่ง ซึ่งคณะศิษ ย์
พระกาฬได้เล่นอยู่กับสวนสัตว์พาต้ามาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน”
(คณิต เสริมศิรมิ งคล, สัมภาษณ์, ๘ กันยายน ๒๕๕๗)
นอกจากบทบาทในด้านการให้ความบันเทิงแก่กลุ่มผู้ชมหลากหลาย ทั้งเด็ก เยาวชน คนไทย
และชาวต่างชาติแล้ว ละครลิงคณะศิษย์พระกาฬยังมีบทบาทในฐานะมหรสพสําหรับพิธีกรรมแก้บน
ด้วย เช่นเดียวกับมหรสพพื้นบ้านประเภทอื่นๆ เช่น ลิเก ละครชาตรี ที่มักมีผู้ว่าจ้างไปจัดแสดงถวาย
เทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ละครลิงเองก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะพิธีกรรม
การแก้บนที่ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี ที่มักนิยมมีผู้ว่าจ้างไปจัดแสดง คณะศิษย์พระกาฬ ๑ และ
คณะศิษย์พระกาฬ ๓ มักเป็นคณะหลักที่นําละครลิงไปจัดแสดงอยู่เสมอๆ ตลอดทั้งปี
“ละครลิงแก้บนนี่เมื่อก่อนนี้เยอะเลย ตอนนี้ใครพยายามอย่าไปแก้บนละครลิง
นะครับ มีอยู่คณะเดียวแล้วนะครับ ตอนที่ลูกยังไม่เป็นนะ ใครหนอมันไปบน แก้บน
ละครลิ งโดยไปบนกั บปู่พระกาฬไว้ ล็อตเตอรี่ ๗ งวด ถูกติดต่อกัน ๗ งวด ดังมาก
ร่างทรงปู่พระกาฬน่ะ เขาบอกให้ตัวคนพูดเอาละครลิงมาแก้ ถูกอีกงวดที่ ๗ เขาไปหา
ละครลิง หาไม่ได้ เขาก็เลยเอาละครคนมาเล่นที่วิหารแดงเนี่ย ปรากฏว่าพวกเขย่า
บ้านทั้งหลังไหวหมดเลย คนวิ่งลงเลย เขาเล่าให้ฟังนะ ปู่แ ล้วจะหาละครลิงที่ ไหน
ร่างทรงบอกว่าให้ไปหาใหม่ ละครลิงก็คือละครลิง ไอ้คนหาไปเจอผมที่พาต้า เขาบอก
ว่าได้บนเจ้าพ่อพระกาฬไว้แก้บนละครลิง แล้วลองดูชื่อคณะสิ ที่พาต้าเขาเขียนเอาไว้
ศิษย์พระกาฬ เขาบอกก็บอกว่าก็ดีนะสิ เลยรวบรัดตัดความให้ไปงานเขา”
(ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
อาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันบทบาทของละครลิงในฐานะมหรสพแก้บนก็ยังคงปรากฏอยู่ และอาจ
เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การแสดงพื้นบ้านนี้ยังมีลมหายใจจนถึงปัจจุบันก็เป็นได้

๒๕๗
๔.๒ ปัจจัยคุกคามมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
หากวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จั ย คุ ก คามมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม (ละครลิ ง ) ที่ จ ะนํ า ไปสู่
ความจํ า เป็ น ในการหาแนวทางหรื อ มาตรการเพื่ อ การสงวนรั ก ษา ผู้ วิ จั ย พบว่ า มี ปั จ จั ย หลั ก ๆ
๓ ประการด้วยกัน ได้แก่
๔.๒.๑ ปัจจัยด้านผู้ถ่ายทอด ปัจจุบันนายปัญญา กันรอบรู้เป็นผู้สูงวัย ประกอบกับมี
โรคประจําตัวหลายโรค ทําให้องค์ความรู้ที่อยู่กับตัวศิลปินอาจขาดผู้สืบทอด โดยเฉพาะความทรงจํา
เกี่ ย วกั บ การแสดงละครลิ งในอดีต เทคนิค วิ ธี ก ารเฉพาะตั ว ในการฝึ ก หัด ลิ ง ตลอดจนมุ ก ตลกที่
สร้างสรรค์ในการพากย์-เจรจาประกอบการแสดง ในแง่นี้แม้ปัจจุบันนายปัญญา กันรอบรู้ จะได้
ถ่ายทอดวิชาทั้งหลายให้แก่ลูกทั้ง ๓ คน คือ นายวัชระ กันรอบรู้ นางสาววารี กันรอบรู้ และนาย
ประกิจ กันรอบรู้แล้ว แต่เชื่อว่าองค์ความรู้บางอย่างอาจเกิดจากการตกผลึกทางประสบการณ์และยัง
ไม่ได้ถ่ายทอดอีกจํานวนหนึ่ง
ขณะเดียวกัน ปัจจุบันหัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬทั้ง ๓ คณะ ก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะถ่ายทอด
วิชาดังกล่าวให้แก่ลูกศิษย์คนใด อาจเป็นไปได้ว่า นายปัญญา กันรอบรู้ อาจสงวนอาชีพนี้ไว้เป็นอาชีพ
ประจําตระกูล (หากมองอีกมุมหนึ่งขั้นตอนการฝึกหัดลิงตั้งแต่การเลี้ยงลิงจนสามารถจัดการแสดงได้
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆ จะสามารถยึดเป็นอาชีพได้ด้วย)
๔.๒.๒ ปัจจัยด้านผู้สืบทอด ผู้วิจัยมองไปว่าผู้สืบทอดองค์ความรู้ละครลิงดังกล่าวจึงต้อง
เป็น คนใกล้ ตั วสมาชิ ก คณะศิษ ย์ พ ระกาฬ หรือ ญาติส นิ ท มิต รสหายนั่ นเอง ซึ่งปั จจุ บันนั ก แสดงที่
ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการแสดง รุ่นหลาน ก็มีประสบการณ์ในการแสดงละครลิงบ้าง จากการอยู่
ใกล้ชิดและผูกพันกับลิง ทําให้ได้หยิบจับอุปกรณ์ในการแสดง เห็นขั้นตอนการแสดง เป็นต้น สําหรับ
ทายาทรุ่นหลานของคณะศิษย์พระกาฬ ประกอบด้วย
- นายวัชรินทร์ กันรอบรู้ ปัจจุบันอายุ ๑๖ ปี กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เป็นบุตร
ของนายวัชระ กันรอบรู้ กับนางทิพวรรณ วรสาร)
- เด็ ก ชายปรี ด า กั น รอบรู้ ปั จ จุ บั น อายุ ๑๑ ปี กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๕
(เป็นบุตรของนายประกิจ กันรอบรู้ กับนางปนัดดา ชาวนา)
- เด็กชายปกรณ์ กันรอบรู้ ปัจจุบันอายุ ๒ ขวบ (เป็นบุตรของนายประกิจ กันรอบรู้ กับ
นางปนัดดา ชาวนา)
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าลักษณะการสืบทอดองค์ความรู้ดังกล่าวน่าจะเป็นไปในลักษณะของการซึมซับ
ประสบการณ์ ก ารแสดง หรื อ อาจเป็ น วิ ธี ค รู พั ก ลั ก จํ า เช่ น เมื่ อ ครั้ ง นายปั ญ ญา กั น รอบรู้ ซึ ม ซั บ
ประสบการณ์การแสดงและขอรับวิชาจากนายยุ่น บุญคง และเมื่อครั้งนายวัชระ กันรอบรู้ ซึมซับ
ประสบการณ์การแสดงและขอรับวิชาจากนายปัญญา กันรอบรู้ นั่นเอง

๒๕๘
ขณะเดี ย วกั น หากทายาทรุ่ น หลานไม่ ไ ด้ ยึ ด อาชี พ การแสดงละครลิ ง ต่ อ ไป ก็ อ าจทํ า ให้
องค์ความรู้ดังกล่าวสูญหายไปพร้อมกันด้วย ดังคําสัมภาษณ์ตอนหนึ่งของนายคณิต เสริมศิริมงคล
ที่ว่า
“ระยะเวลาที่ มั น ผ่ า นไป ผมเชื่ อ ว่ า อาจจะสู ญ เพราะมุ ม มองของคน
ได้เปลี่ยนไปแล้ว รุ่นหลานคุณปัญญา รุ่นเหลนคุณปัญญา อาจคิดว่าไปทํางานอย่างอื่น
สบายกว่า เงินดีกว่าตั้งเยอะ ทําไมต้องมาสัมผัสกับสัตว์ บางทีสัตว์มันก็ขับถ่าย คือ
ก็ต้องไปคลุกคลีอะไรแบบนี้ อาชีพที่แต่งตัวผูกเนคไท นั่งในห้องแอร์ ไม่ดีกว่าหรือ
ทําไมต้องตระเวนไปต่างจังหวัด เหน็ดเหนื่อยด้วย บางครั้งเกิดไปเจอกลุ่มที่ไม่เข้าใจ
ก็จะต่อว่าอะไรอย่างนี้ เพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่ามุมมองของคนชมได้เปลี่ยนไป เมื่อ
เปลี่ยนไปแนวโน้มที่จะสูญก็นับว่าอาจเป็นไปได้”
(คณิต เสริมศิรมิ งคล, สัมภาษณ์, ๘ กันยายน ๒๕๕๗)
ผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยเรื่องผู้สืบทอดนี้นับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการดํารงอยู่และ
การสู ญ หายของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม (ละครลิ ง ) เพราะหากย้ อ นกลั บ ไปพิ จ ารณา
การสู ญ หายหรื อ ช่ ว งเวลาร่ ว งโรยของคณะละครลิ ง ในเมื อ งไทย เช่ น คณะลิ ง ไทยมั่ น คง
คณะดํารงศิลปวานร จะพบว่าล้วนแล้วแต่เกิดจากปัจจัยที่ว่านี้ คือขาดผู้สืบทอด ไม่มีผู้ยึดอาชีพแสดง
ละครลิงต่อมา ประกอบกับไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหา (ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าไม่มี
ลูกศิษย์ลูกหาคนใดสนใจมาขอรับถ่ายทอดวิชาด้วย)
๔.๒.๓ ปัจจัยด้านสภาพการแสดง เมื่ อพิจารณาศิลปะการแสดงในปัจจุบันจะพบว่ามี
ความหลากหลายและซับซ้อนอย่างมาก ศิลปะการแสดงที่ดีคือศิลปะการแสดงที่สามารถสื่อสารกับ
ผู้ชมในยุคสมัยนั้นๆ ได้ ละครลิงเองก็นับเป็นศิลปะการแสดงที่ผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง
มาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่ละครลิงวณิพก หรือละครลิงเร่ ละครลิงผูกโรง จนกระทั่งในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นละครลิงร่วมสมัย คือ เน้นบทพากย์-เจรจาร่วมสมัย ดนตรีประกอบการแสดงร่วมสมัย
ฉากและอุปกรณ์การแสดงที่ร่วมสมัย กระนั้นก็ยังได้รับความนิยมไม่มากเท่าศิลปะการแสดงอื่นๆ ด้วย
ข้อจํากัดทางการแสดง การโฆษณาประชาสัมพันธ์การแสดง ตลอดจนพื้นที่จัดแสดงที่ยึดโยงอยู่กับ
สวนสัตว์ และนานๆ ครั้งจะได้ไปจัดแสดงตามงานวัด ด้วยเหตุนี้อาจเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ผู้ชมส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยรู้จักการแสดงละครลิง หรือไม่เคยชมการแสดงละครลิงมาก่อน จนทําให้คิดไปว่าปัจจุบัน
ละครลิงได้สูญหายกลายเป็นตํานานไปแล้ว เช่นเดียวกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทยอีกหลาย
ประเภทที่ปัจจุบันได้ลดบทบาทลงอย่างมาก เพราะการเข้ามาแทนที่ของสื่อสมัยใหม่ ภาพยนตร์
ละครโทรทัศน์ และข้อจํากัดเรื่องเวลาในยุคสมัยแห่งความเร่งรีบนี้ด้วย

๒๕๙
นอกจากนั้ น ยังอาจวิเคราะห์ได้อีกว่า กลุ่ม บุคคลหรือองค์กรผู้พิทั กษ์สัตว์ หลายกลุ่มที่มี
ความคิดต่อต้านการแสดงละครลิง เพราะมองว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ทําให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บและ
เกิดอันตรายก็นับเป็นปัจจัยคุกคามที่ทําให้การแสดงละครลิงไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควร
“อย่างละครลิงนี่บางทีมันก็สร้างความรู้สึกให้กับบางคนที่เขาไม่เข้าใจ เห็นว่า
เอาสัตว์มาขัง เอาสัตว์มาทรมาน บ้างก็บอกว่าการที่มีละครลิงทําให้คนที่อยากจะทํา
เหมือนคุณปัญญา อยากจะเข้าไปในป่าไปหาลิงมาฝึกเอง แล้วลิงมันจะสูญพันธุ์ ผมเอง
เห็นว่าเกินแก่ความจริงไปหน่อย เฉพาะคนที่เขามีคณะอยู่แค่นี้ก็จะสูญไปอยู่แล้วเลย
เพราะฉะนั้นมันคงไม่ถึงกับว่ามีละครลิงเผยแพร่ให้คนมาดูแล้วผู้ชมจะทําถึงขนาดนั้น
มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
อยากจะให้ อ นุ รั ก ษ์ สื บ สานให้ ค นไทยได้ ดู แล้ ว ก็ ค นที่ เ ขาทํ า เขาก็ มี ใ จรั ก
มีเมตตา เขาก็ไม่ได้เอามาฝึกด้วยวิธีการเฆี่ยนตี จนถึงขั้นทรมานทารุณ การที่จะฝึกให้
สัตว์เขาทําอะไรได้ มันก็ต้องมีหลักจิตวิทยาว่า จะดูแลเขาอย่างไร จะให้รางวัลเขา
อย่างไร อันนี้มันต้องใจกว้าง ถึงจะเห็นว่ามันก็มีทั้งความบันเทิง มีภูมิปัญญาหรือแง่มุม
ดีๆ ที่แฝงอยู่ด้วย”
(คณิต เสริมศิริมงคล, สัมภาษณ์, ๘ กันยายน ๒๕๕๗)
จากคําสัมภาษณ์ของนายคณิต เสริมศิริมงคล ผู้อํานวยการสวนสัตว์พาต้า จะเห็นว่าหากกลุ่ม
บุคคลและองค์กรที่มีความคิดเห็นต่อต้านการแสดงละครลิงได้เข้ามาสัมผัส ซึมซับรับรู้ และเห็นวิธี
การเลี้ยง วิธีการฝึกหัดลิง ตลอดจนการแสดงของคณะศิษย์พระกาฬในปัจจุบัน จะพบว่าไม่มีการทํา
อันตรายหรือทารุณกรรมลิงแต่ อย่างใด จะเรียกว่าการเลี้ยงลิงในปัจจุบันของคณะศิษย์ พระกาฬ
เปรียบเสมือนการเลี้ยงลูกหรือเด็กเล็กก็ว่าได้
“อย่างบางทีการแสดงที่เราได้ข่าวว่าคณะละครสัตว์ของเมืองนอกค่อยๆ ลดลง
ไปแล้ว บางแห่งทางการก็ห้ามไม่ให้เล่น แต่บางทีมันต้องดูบริบทแต่ละประเทศ แต่ละ
ความเป็นมามันต่างกัน อย่างบ้านเราเคยมีการชนไก่กันตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ของเรามันมี มันเป็นกีฬา คนเลี้ยงก็รักและเลี้ยงดูอย่างดี อันนี้คือมุมมองของ
แต่ละประเทศ ทั้งสังคม วัฒนธรรม ประเพณี มันแตกต่างกัน ทุกอย่างมันมีดีและไม่ดี
แต่อาจจะไปเจอคณะที่ทําไม่ดี มีการทารุณสัตว์ นําสัตว์มาแสดง ทิ้งสัตว์จนกระทั่งมัน
ผอมโซ ก็เลยเกิดการต่อต้านขึ้นมา แต่ส่วนที่ยังดีอยู่มันก็ยังมีอยู่ แต่อย่างที่ว่าบางคน
เขาก็เริ่มที่จะไม่เห็นด้วย มีความรู้สึกว่า สัตว์มันต้องอยู่ในป่า เอาสัตว์ออกมามันผิด
ธรรมชาติของมัน ที่นี้เราก็มองว่าสัตว์แต่ละคณะที่เขามีอยู่เนี่ย มันไม่ใช่สัตว์ป่า แต่มัน

๒๖๐
คือสัตว์ที่เขาเอามาเพาะ เอามาเลี้ยง จนกระทั่งมันออกลูกออกหลาน แล้วเขาก็เอามา
ฝึก โอกาสที่เราบอกว่า เอามันไปปล่อยป่า มันฆ่าเขานะ มันหากินไม่เป็น แล้วมันจะ
เข้าพวกได้ไหม มันจะติดเชื้อไหม ฉะนั้นคณะละครสัตว์ต่างๆ ที่เขามีอยู่ ผมว่าดีที่สุด
ก็ให้เขาแสดงไปเถอะ เพราะมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพเป็นรายได้ของเขา แล้วสัตว์เขาก็
มีเจ้าของ มีการดูแลเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ก็ให้เขาเล่นไป เลี้ยงไป
และเดี๋ยวนี้เขามีกลุ่มพวกรณรงค์ ทีนี้ถ้าเราคิดว่าเป็นส่วนดีที่เขาจะมาช่วยดู
เข้ามาตรวจสอบก็จะดี และเห็นว่าส่วนนี้น่าจะเป็นตัวกํากับ ทุกอย่างมันมีสมดุลของมัน
คือไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วก็ฟันธงเลยว่าไม่ดี”
(คณิต เสริมศิริมงคล, สัมภาษณ์, ๘ กันยายน ๒๕๕๗)
และจากแบบสอบถามโครงการเสนอขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ ผู้วิจัยยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ชมการแสดงละครลิงจริงๆ) ไม่คิด
ว่าการแสดงละครลิงเป็นการแสดงที่ทรมานสัตว์ ซึ่งเป็นประเด็นที่งานวิจัยนี้ให้ความสําคัญและเสนอ
ข้อโต้แย้งอย่างมาก ผู้วิจัยหวังเพียงให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรพิทักษ์สัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้มีโอกาสชมการแสดงละครลิงในปัจจุบันสักครั้ง ตลอดจนได้ซึมซับวิถีชีวิตของคนกับลิงในคณะ
ศิษย์พระกาฬนี้ ผู้วิจัยเชื่อว่าความคิดเห็นและข้อวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทรมานสัตว์จะค่อยๆ ลดลง
และหมดไปได้ในที่สุด
กล่าวโดยสรุป ปัจจัยสําคัญที่มีผลคุกคามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) ได้แก่
ปัจจัยด้านผู้ถ่ายทอด ปัจจัยด้านผู้สืบทอด และปัจจัยด้านสภาพการแสดง สําหรับปัจจัยด้านสภาพ
การแสดงนั้น หมายรวมทั้งพื้นที่จัดการแสดงและมุมมองของผู้ชมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วย
๔.๓ แนวทางการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าสภาพการแสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬในอนาคต ๕ ปีข้างหน้า
นี้จะยังคงมีบทบาทในการจัดแสดงอยู่ เนื่องจากได้ทําสัญญาจ้างและสัญญาใจไว้ตามสถานที่จัดแสดง
รวม ๓ แห่ง นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่าสื่อสมัยใหม่ ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ได้มีบทบาททวีคูณมากขึ้น
ในปัจจุบัน จึงได้เสนอแนะให้คณะศิษย์พระกาฬจัดทําหน้าเฟซบุ๊ก และไลน์ขึ้นใน พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อ
ตอบสนองกลุ่มผู้ชม ผู้ว่าจ้างการแสดง ซึ่งสามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูลการแสดงที่เป็นปัจจุบันได้อย่าง
กว้างขวาง

๒๖๑
การปรากฏตัวของละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ บนสื่อสมัยใหม่นี้ได้รับการตอบรับจากกลุ่ม
ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมาก ซึ่งนับว่าเป็นช่องทางการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้
ได้ อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ผ่ า นการให้ ข้ อ มู ล ความรู้ การลงภาพการจั ด แสดงในสถานที่ ต่ า งๆ ทั้ ง ใน
ห้างสรรพสินค้า วัด และโรงเรียน

ภาพที่ ๒๕๖ หน้าเฟซบุ๊กละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ ในชื่อ “ละครลิงประกิตโชว์”
จัดสร้างโดยนายวัชระ กันรอบรู้ หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๑

๒๖๒

ภาพที่ ๒๕๗ หน้าเฟซบุ๊กละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ในชื่อ “ละครลิง ประกิตศิษย์พระกาฬ วัชระ กันรอบรู้”
จัดสร้างโดยนายวัชระ กันรอบรู้ ผู้สืบทอดการแสดงละครลิงคนสําคัญในปัจจุบัน
นอกจากนั้น จากการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดของผู้วิจัยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ยังนับเป็นการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) ในปัจจุบันด้วย ผ่านการเรียน
การสอนในรายวิชาวรรณคดีการแสดงที่ผู้วิจัยรับผิดชอบอยู่ แบบสอบถามที่แจกจ่ายให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับ
การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ช่วยยกระดับ “มหรสพพื้นบ้าน” ให้มีคุณค่าและ
ความสําคัญในฐานะ “งานวิชาการ”
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ในภาคผนวก ซ เพื่อ
เป็นประโยชน์สําหรับแสวงหาแนวทางในการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ในอนาคต
(ข้ อมู ล ดังกล่ าวนั บว่ามี ความสําคัญมากเพราะมาจากเสียงของประชาชนผู้ชมการแสดงละครลิง
ทั้งหมด)
ในที่ นี้ ผู้ วิ จั ย ขอเสนอแนะแนวทางในการสงวนรั ก ษามรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม
(ละครลิง) โดยสรุปเป็นแนวทางหลักได้ ๕ แนวทาง ดังนี้

๒๖๓
๑) ควรฟื้นฟูการแสดงละครลิงผูกโรงแบบโบราณ เพราะเป็นการแสดงที่ได้สั่งสมภูมิปัญญา
ของศิลปะการแสดงพื้นบ้านไว้มากมาย ทั้งบทประกอบการแสดง ที่นํามาจากนิทานจักรๆ วงศ์ๆ ของ
ไทย เครื่องแต่งกาย ฉากและดนตรีประกอบการแสดง ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์นายวัชระ กันรอบรู้
นายโรงคณะศิษย์พระกาฬ ๑ พบว่า นายวัชระเองอยากจะฝึกฝนการแสดงแบบโบราณเช่นเดียวกัน
แต่ไม่สามารถร้องบทพากย์-เจรจาได้อย่างในอดีต ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ทั้งยังอยากนําเรื่องราว
จากวรรณคดีหรือนิทานไทยมานําเสนอด้วย เช่น อยากนําเรื่องจันทโครบมาเล่าใหม่ โดยสอดแทรก
มุกตลกร่วมสมัยเข้าไป และการนําเรื่องรามเกียรติ์ตอนที่หนุมานมีบทบาทสําคัญมาแสดง เพราะ
หนุมานเป็นตัวละครลิงเช่นเดียวกัน จึงนับว่าสัมพันธ์กับละครลิงอย่างมาก นับว่าเป็นความท้าทายที่
น่าติดตามอย่างยิ่ง
ผู้วิจัยเห็นว่าการแสดงละครลิงแบบโบราณนี้น่าจะได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะในหมู่ผู้ชม
ชาวต่างชาติที่ต้องการเสพอัตลักษณ์ศิลปะการแสดงของไทย ขณะเดียวกันคณะศิษย์พระกาฬก็ยัง
สามารถนําเสนอเรื่องราวแบบร่วมสมัยได้ด้วย นับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ละครลิงให้แตกกอต่อยอด
ออกไปได้มากขึ้น
๒) ควรพัฒนาทักษะความสามารถของลิงให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยเห็นว่าสมาชิกคณะ
ศิษย์พระกาฬทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการแสดงละครลิง ซึ่งเป็นจุดสําคัญที่ทําให้สามารถ
พัฒนาทักษะความสามารถของลิงให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นได้ โดยเน้นการฝึกท่าทางประกอบเรื่องราว
ที่มีความร่วมสมัย น่าจะทําให้เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ชมกลุ่มใหม่ได้มากขึ้น
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเห็นว่านักพากย์ประจําคณะทุกคนควรพากย์ให้ความรู้และข้อคิดแก่ผู้ชม
โดยแทรกระหว่างการแสดงหรือหลังจบการแสดงทุกครั้งด้วย ซึ่งจะช่วยทําให้ผู้ชมได้องค์ความรู้
เกี่ ย วกั บ ละครลิ ง มากกว่ า ความสนุ ก สนานบั น เทิ ง โดยเฉพาะวิ ธี ก ารฝึ ก หั ด การเลี้ ย งดู ลิ ง ซึ่ ง ใช้
หลักธรรมคําสอนควบคุม จึ งไม่มีการทารุณ กรรมทําร้ ายสั ตว์อย่างที่หลายคนพู ดถึง อาจทําให้ มี
ระยะเวลาในการแสดงยาวนานขึ้น แต่เชื่อว่าผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาชมจะได้ใช้เป็นตัวอย่างสอน
บุตรหลานไปในตัว
๓) ควรส่งเสริมกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยอาจจัดการแสดงละครลิงสัญจรตาม
โรงเรียน เพื่อเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตใจที่รักและเมตตาต่อสัตว์ ซึ่งคุณธรรมพื้นฐาน
เหล่านี้จะช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นคนที่รักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกในอนาคต
ในขณะเดียวกันเรื่องราวที่นํามาจัดแสดงจะต้องมีความเหมาะสมต่อกลุ่มผู้ชมดังกล่าวด้วย
กล่าวคือ ไม่เน้นความรุนแรง การทะเลาะเบาะแว้ง การรบราฆ่าฟัน หรือถ้าจําเป็นต้องแสดงเพื่อให้
เกิดความสนุกสนาน ก็ควรกํากับด้วยคุณธรรมคําสอนเสมอๆ

๒๖๔
๔) ควรส่งเสริมพื้นที่จัดการแสดง หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ ควรหันมาให้การ
สนั บ สนุน การแสดงละครลิ งมากขึ้น ทั้งในฐานะมหรสพพื้นบ้ า นของคนไทยและในฐานะที่มี ก าร
สืบทอดอยู่เพียงคณะเดียวในปัจจุบัน การว่าจ้างไปจัดแสดงทําให้คณะศิษย์พระกาฬมีอาชีพ มีพลัง
และกําลังใจในการสานต่อองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาจนกลายเป็น “มรดก” ตลอดจนสามารถพัฒนา
สร้างสรรค์งานการแสดงให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น
ขณะที่งานประจําปี เช่น งานวังนารายณ์ หรือพิธีกรรมที่ศาลพระกาฬจังหวัดลพบุรี ควร
สนั บ สนุ น ให้ จัด การแสดงอย่ างต่อ เนื่อง เพื่ อ ให้ เป็ นที่นั ด หมายหรือ เป็นที่ต กลงร่ว มกั นว่า หากมา
ร่วมงานประจําปีดังกล่าวจะได้ชมการแสดงละครลิงด้วย ส่วนการแสดงละครลิงในพื้นที่สวนสัตว์
ต่างๆ อาจจัดกิจกรรมสําคัญประจําปีได้เช่นเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกลุ่มผู้ชมมากยิ่งขึ้น ทั้งรักษา
ผู้ชมกลุ่มเก่าและขยายฐานผู้ชมกลุ่มใหม่
๕) ควรเผยแพร่ให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ตระหนักรับรู้ถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ประเภทนี้มากขึ้น ผู้วิจัยคิดว่าสื่อมวลชนยังคงมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์ สืบทอด และสร้างความ
ตระหนักหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา ซึ่งสามารถทําได้ทั้งในระดับ
กว้างและลึก และจะเป็นประโยชน์ต่อการขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ เฉกเช่นเดียวกับการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านอื่นๆ ในปัจจุบัน

ภาพที่ ๒๕๘ ป้ายประชาสัมพันธ์การแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๒๖๕
กล่ า วโดยสรุ ป ในบทที่ ๔ นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ก ล่ า วถึ ง สภาพปั จ จุ บั น ของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม (ละครลิง) โดยเน้นข้อมูลผู้สนับสนุนการแสดง ทั้งที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ปาง
ช้างเผื อกดํ าเนิ นสะดวก จั งหวัดราชบุรี และสวนสั ตว์ พาต้า ปิ่นเกล้า กรุ งเทพมหานคร และได้
กล่าวถึงปัจจัยคุกคามมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) ซึ่งวิเคราะห์ได้เป็น ๓ ปัจจัยสําคัญๆ
ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้ถ่ายทอด ปัจจัยด้านผู้สืบทอด และปัจจัยด้านสภาพการแสดง นอกจากนั้นผู้วิจัย
ยังได้กล่าวถึงแนวทางการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) ที่ผ่านมา แนวทาง
ในปัจจุบัน และเสนอแนะแนวทางในอนาคตเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาละครลิงอย่างยั่งยืน

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
งานวิจัย “โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)” เป็น
งานวิ จั ย ทางคติ ช นวิ ท ยาที่ มุ่ ง สํ า รวจ รวบรวม และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ล ะครลิ ง ทั้ ง หมดใน
ประเทศไทย สํ า รวจ รวบรวม และจั ด เก็ บ องค์ ค วามรู้ ล ะครลิ ง คณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ ละครลิ ง
คณะสุ ด ท้ า ยที่ เ หลื อ อยู่ ใ นประเทศไทย ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารสื บ ทอดและบทบาทของการแสดง
ละครลิง คณะศิษย์พระกาฬในปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัจจัยคุกคาม และแนวทาง
การสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ งานวิจัยดังกล่าวจะเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรชิ้น
สําคัญ ที่จะนํ าไปสู่การเสนอขึ้ นทะเบียน “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ตลอดจนสร้ า งความตระหนั ก ความภาคภู มิ ใ จ และจิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอดองค์ ค วามรู้
ละครลิงในหมู่สมาชิกคณะศิษย์พระกาฬ
ผู้วิจัยยังมุ่งให้งานวิจัยนี้ตอบคําถามสําคัญ ได้แก่ องค์ความรู้เกี่ยวกับละครลิง ความสัมพันธ์
ระหว่ า งวรรณคดี กับ การแสดงละครลิ ง การสืบ ทอดองค์ ค วามรู้ ล ะครลิ ง และพลวัต ในการแสดง
ละครลิ ง จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น โดยดํ า เนิ น โครงการผ่ า นการค้ น คว้ า เอกสาร การบั น ทึ ก การแสดง
เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในฐานะชุมชนการ
แสดง ซึ่งหมายถึง คณะหรือกลุ่มคนที่มีทักษะความรู้ในการแสดงละครลิง ประกอบด้วยบุคคลข้อมูล
เจ้าขององค์ความรู้หลัก ๔ คน ดังนี้
๑) นายปัญญา กันรอบรู้ เจ้าของคณะศิษย์พระกาฬ เป็นนักพากย์ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ละครลิงมากที่สุด
๒) นายวั ช ระ กั น รอบรู้ นายโรงคณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬ ๑ แสดงที่ ส วนสั ต ว์ พ าต้ า ปิ่ น เกล้ า
กรุงเทพมหานคร
๓) นางสาววารี กันรอบรู้ นายโรงคณะศิษย์พระกาฬ ๒ แสดงที่ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
๔) นายประกิจ กันรอบรู้ นายโรงคณะศิษย์พระกาฬ ๓ แสดงที่บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์
และคณะนักแสดงอื่นๆ ที่คอยควบคุมลิงในการแสดง จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดง
ผู้ชมในสถานที่จัดแสดงแต่ละแห่ง ตลอดจนผู้สนับสนุนการแสดงทั้งหมด

๒๖๗
ผลการวิจัยพบว่า ละครลิงเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคกลางที่มีประวัติการแสดงมาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ ๖ และมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น
๑) ละครลิงวณิพก หรือ ละครลิงเร่ คือ ผู้ฝึกฝึกลิงออกแสดงเพื่อความบันเทิง สําหรับแลก
ข้าวปลาอาหารหรือเงินทองจากผู้ชม
๒) ละครลิงผูกโรง คือ การแสดงละครลิงที่มีการผูกโรง สร้างฉาก ให้ดูสมจริง ผู้ฝึกเป็น
นายโรงที่มีบทบาทสําคัญในการแสดง ทั้งฝึกกํากับลิง พากย์เรื่องราว และควบคุมลูกโรงทุกคนที่เป็น
ผู้ ช่ว ยในการแสดง รวมถึ ง นัก ดนตรี ละครลิ งผูก โรงนี้ น่า จะได้รั บอิ ท ธิพ ลจากการแสดงพื้น บ้า น
ประเภทลิ เ กและละครชาตรี ซึ่ ง ปรากฏหลั ก ฐานในด้ า นเนื้ อ เรื่ อ งที่ นิ ย มแสดงเรื่ อ งจั ก รๆ วงศ์ ๆ
ฉากประกอบการแสดง เครื่องแต่งกาย ตลอดจนดนตรีปี่พาทย์ประกอบการแสดง
๓) ละครลิงร่วมสมัย คือ การแสดงละครลิงที่ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง
ละครลิงให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น ทั้งด้านเนื้อเรื่อง ฉาก เครื่องแต่งกาย และดนตรีประกอบการแสดง
เพื่อให้สื่อสารกับคนในยุคปัจจุบัน ดังปรากฏในการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ในปัจจุบัน
องค์ความรู้ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) ประกอบด้วยชื่อที่ปรากฏในท้องถิ่น
หรือชื่อเทียบเคียงของละครลิง ลักษณะการแสดง ประเภทของการแสดง ประวัติและพัฒนาการ
การแสดง ขนบและความเชื่อ ลําดับขั้นตอนการแสดง รูปแบบการจัดการแสดง บทประกอบการแสดง
และโน้ ต เพลงประกอบ การแสดง อุ ป กรณ์ กระบวนท่ า คุ ณ ค่ า การถ่ า ยทอดและการสื บ ทอด
ข้อมูลของผู้บอกรายละเอียด ตลอดจนผู้เก็บข้อมูลและวันเวลาที่เก็บ การสืบทอดองค์ความรู้ละครลิง
นั้นเป็นการสืบทอดตามประเพณีมุขปาฐะในสายตระกูล ขณะที่คุณค่าของการแสดงละครลิงแบ่งเป็น
๑) คุณค่าในฐานะมหรสพพื้นบ้าน
๒) คุณค่าในฐานะเครื่องแสดงออกถึงภูมิปัญญาในการฝึกลิง
และ ๓) คุณค่าในฐานะศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถยึดเป็นอาชีพได้
ในงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ยั ง ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนต่ อ มรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) โดยพิจารณาจากชุมชนการแสดงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอด
องค์ความรู้ละครลิงต่อไปในอนาคต ได้แก่ สมาชิกคณะศิษย์พระกาฬ ผู้จัดการสถานที่จัดการแสดง
ตลอดจนผู้ชมการแสดง ผ่านการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๖ กิจกรรม ได้แก่
๑) การให้ความยินยอมจากคณะศิษย์พระกาฬในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์และการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลการแสดงจริง
๒) การบันทึกภาพเคลื่อนไหวการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
๓) การจัดทําแบบสอบถามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ

๒๖๘
๔) การจัดโครงการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ ที่สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
๕) การจัดโครงการสัมมนาวิชาการ “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดก
ภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม โดยความร่ ว มมื อ ของภาควิ ช าวรรณคดี คณะกรรมการฝ่ า ยวิ จั ย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวั ฒนธรรม
ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ๖) การจั ด โครงการคื น ความรู้ สู่ ชุ ม ชนการแสดง ที่ ส วนสั ต ว์ พ าต้ า ปิ่ น เกล้ า
กรุงเทพมหานคร
จากกิจกรรมทั้ง ๖ กิจกรรม ผู้วิจัยมุ่งหวังให้เจ้าขององค์ความรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยมากที่สุด
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
โดยเน้นข้อมูลผู้สนับสนุนการแสดง ทั้งที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ปางช้างเผือกดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี และสวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยคุกคามมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ปัจจัยสําคัญๆ
ดังนี้
๑) ปัจจัยด้านผู้ถ่ายทอด
๒) ปัจจัยด้านผู้สืบทอด
๓) ปัจจัยด้านสภาพการแสดง
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) ใน
อนาคตเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน รวม ๕ แนวทาง ดังนี้
๑) ควรฟื้นฟูการแสดงละครลิงผูกโรงแบบโบราณ เพราะเป็นการแสดงที่ได้สั่งสมภูมิปัญญา
ของศิลปะการแสดงพื้นบ้านไว้มากมาย
๒) ควรพัฒนาทักษะความสามารถของลิงให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และควรพากย์ให้ความรู้
และข้อคิดแก่ผู้ชม
๓) ควรส่งเสริมกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชน
๔) ควรส่งเสริมพื้นที่จัดการแสดง
๕) ควรเผยแพร่ให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ตระหนักรับรู้ถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ประเภทนี้มากขึ้น
ปัจจุบันละครลิง คณะศิษย์พระกาฬยังคงมีบทบาทในการให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมและบทบาท
ด้านพิธีกรรมแก้บนที่ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี

๒๖๙
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(ละครลิง)” ทําให้ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบใหม่และประเด็นที่น่าสนใจต่อยอดจากงานที่มีการศึกษาค้นคว้า
มาก่อนหน้า ดังนี้
๑) องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแสดงละครลิง จากการเรียบเรียง
และวิ เคราะห์ ข้ อมูลมุ ขปาฐะหลายสํานวน ทําให้ได้รายชื่อคณะละครลิงที่เคยจั ดแสดงรวมทั้งสิ้น
๔ คณะ ได้แก่ คณะวัฒนาวานร คณะลิงไทยมั่นคง คณะดํารงศิลปวานร (เดิมใช้ชื่อว่า ปรีดาวานรและ
โชว์ศิลปวานร) และคณะศิษย์พระกาฬ (เดิมใช้ชื่อว่า เริงรมย์สยามปากน้ําโพและเริงรมย์เมืองไทย)
สายการสืบทอดองค์ความรู้ และองค์ความรู้ในการฝึกหัดลิง ตลอดจนองค์ประกอบสําคัญในการแสดง
ที่ฉายให้เห็นพัฒนาการของการแสดงละครลิงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๒) ภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อ นไหวเก่ า เป็น แหล่ ง ข้อ มู ล ที่ สํา คั ญ นอกเหนื อ จากบุ ค คลข้ อ มู ล
เนื่องจากภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเก่าช่วยสะท้อนภาพการแสดงละครลิงในอดีตได้เป็นอย่างดี และ
เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลมุขปาฐะจากเอกสารและการสัมภาษณ์อีกทางหนึ่งด้วย
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้พยายามใช้ “ภาพเล่าเรื่อง” และใส่ภาพเก่าของคณะศิษย์พระกาฬไว้ทั้งหมด
ในภาคผนวก เพราะบางครั้งภาพเพียง ๑ ภาพสามารถแทนคําบรรยายได้หลายร้อยพันคํา
๓) รูปแบบการแสดงและบทบาทการแสดงละครลิงในปัจจุบันมีพลวัตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุค
ละครลิ ง วณิ พ ก (ละครลิ ง เร่ ) ยุ ค ละครลิ ง ผู ก โรง มาจนถึ ง ยุ ค ละครลิ ง ร่ ว มสมั ย ผู้ วิ จั ย เห็ น
การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการแสดง ทั ก ษะความสามารถ เนื้ อ เรื่ อ ง อุ ป กรณ์ ป ระกอบการแสดง
เครื่องแต่งกาย บทและดนตรีประกอบการแสดง ที่เน้นสื่อความกับผู้ชมในยุคสมัยนั้นๆ ซึ่งคาดการณ์ได้
ในเบื้องต้นว่าการแสดงละครลิงในอนาคตจะมีการแสดงทักษะความสามารถของลิงที่ซับซ้อนและ
สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันบทบาทในการแสดงละครลิงที่ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องคือการให้
ความสนุกสนานบันเทิงแก่ผู้ชม และบทบาทด้านพิธีกรรมการแก้บน ซึ่งลักษณะดังกล่าวพบได้ใน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ยึดโยงกับความเชื่อในเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บทบาทดังกล่าวมีพลังอย่างมาก
ในการช่ ว ยชุ บ ชู ก ารแสดงละครลิ ง ให้ ยั ง คงมี ล มหายใจอยู่ นอกเหนื อ จากการรั บ ว่ า จ้ า งไปแสดง
ตามห้างสรรพสินค้า สวนสัตว์ วัด และโรงเรียน
๔) ในกระบวนการถ่ า ยทอดและสื บ ทอดองค์ ค วามรู้ ม รดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม
(ละครลิง) ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มบุคคลที่มีความสําคัญสูงสุด คือ ผู้สืบทอด ได้แก่ ผู้รับปฏิบัติสืบต่อกันมา
ประกอบด้วยผู้สืบทอดทางตรง (บุคคลที่ได้รับการฝึกหัดทักษะการแสดงละครลิง ปัจจุบันผู้สืบทอด
การแสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ แบ่งเป็น ๓ คณะ) และผู้สืบทอดทางอ้อม ได้แก่ ผู้ชม ผู้สนับสนุน
การแสดง ซึ่ ง ผู้ สื บ ทอดทั้ ง ๒ ประเภทนี้ มี ค วามสํ า คั ญ ในมิ ติ ที่ โ ยงใยกั น โดยเฉพาะผู้ สื บ ทอด

๒๗๐
ศิลปะการแสดง เนื่องจากหากขาดผู้ชมหรือผู้สนับสนุนการแสดง ศิลปะการแสดงก็อาจหมดบทบาทไป
(เว้นแต่ศิลปะการแสดงที่เน้นมิติทางพิธีกรรมความเชื่อ)
๕) การศึ ก ษาวิ จั ย องค์ ค วามรู้ ที่ อ ยู่ กั บ ตั ว ศิ ล ปิ น ควรให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ประเด็ น ของ
การสืบทอดองค์ความรู้ เพื่อศึกษากระบวนการฝึกหัด กระบวนการถ่ายทอด ทางเล่นหรือทางแสดง
โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง เพราะองค์ความรู้มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคปฏิบัติ
มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรน้อยมาก
๖) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ผู้วิจัยได้ดําเนินการผ่านกิจกรรม รวม ๖ กิจกรรม
ได้สร้างความตระหนักรับรู้และย้ําบทบาทคุณค่าของการแสดงละครลิง ด้วยการต่อยอดความรู้เก่า
โดยเชิญผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องละครลิงมาบรรยาย เสวนา แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น นอกจากนั้น
กิจกรรมทั้งหมดยังเป็นพื้นที่สําคัญที่ช่วยประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องละครลิงผ่านสื่อต่างๆ ไปใน
วงกว้าง ตลอดจนการตอบแบบสอบถามของผู้ชมการแสดงยังแสดงให้เห็นพลังความเคลื่อนไหวของ
ภาคประชาชนที่มีต่อการเสนอขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย
ข้ อค้ นพบทั้ง ๖ ประการข้างต้ นเป็ นประโยชน์ ในทางวิชาการ ในแง่ของการช่วยเติมเต็ ม
องค์ความรู้เรื่องละครลิงที่ขาดหายไป และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผู้วิจัยหวัง
ว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในทางสังคม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคณะศิษย์พระกาฬในการสร้างสรรค์
การแสดง ตระหนักถึงความสําคัญและช่วยสืบทอดมรดกสําคัญนี้ต่อไปยังลูกหลาน ตลอดจนก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนในประเทศในการยอมรับ เรียนรู้ และมองเห็นคุณค่าของการแสดงละครลิงว่า
มี คุ ณ ค่ า มากกว่ า การเป็ น ละครสั ต ว์ เพราะมี ภู มิ ปั ญ ญา ความคิ ด สร้ า งสรรค์ รวมถึ ง ปรั ช ญาชี วิ ต
สอดแทรกอยู่ในการแสดงละครลิงแต่ละครั้งด้วย
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
๑) งานวิจัยเรื่อง “โครงการรวบรวมและจัดเก็บมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)”
เป็นงานวิจัยทางคติชนวิทยาที่มีจุดมุ่งหมายสําคัญคือ เก็บรวมรวมและบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ละครลิงทั้งหมดในประเทศไทยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญขององค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อการต่อยอดขยายผล และ
การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในอนาคต วิธีดําเนินการวิจัยดังกล่าวสามารถเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยองค์ความรู้อื่นๆ ที่มีการสืบทอดตามประเพณีมุขปาฐะได้ด้วย
๒) น่ า สนใจว่ า ภู มิ ปั ญ ญาการฝึ ก สั ต ว์ สํ า หรั บ ใช้ เ พื่ อ การแสดง ประเพณี พิ ธี ก รรมนี้ เ ป็ น
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยหรือไม่ น่าจะได้มีการเก็บรวบรวมและศึกษาข้อมูลว่าด้วยภูมิปัญญาของ
สัตว์ประเภทอื่นๆ เช่น ละครช้าง การวิ่งควาย การชนไก่ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นภูมิปัญญา
ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์แบบองค์รวม
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๒๗๒
ข้อมูลสัมภาษณ์
คณิต เสริมศิรมิ งคล, สัมภาษณ์, ๘ กันยายน ๒๕๕๗.
ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗.
ปัญญา กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗.
วัชระ กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗.
วัชระ กันรอบรู้, สัมภาษณ์, ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗.

ภาคผนวก

๒๗๔

ภาคผนวก ก
ภาพพระราชทาน

๒๗๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับ ณ ศาลาจุกสาคร วังไกลกังวล
ทอดพระเนตรการแสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒๗๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับ ณ ศาลาจุกสาคร วังไกลกังวล
ทอดพระเนตรการแสดงละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒๗๗

๒๗๘

๒๗๙

ภาคผนวก ข
ภาพพระบรมวงศานุวงศ์กับการแสดงละครลิง

๒๘๐

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทอดพระเนตรการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ณ สวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๘

๒๘๑

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทอดพระเนตรการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ณ ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘
ในโอกาสนี้นายหลี่ เซียนเนี่ยน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาเฝ้าฯ รับเสด็จ

๒๘๒
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ภาพถ่ายเก่าของคณะศิษย์พระกาฬ
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๓๐๘

ภาคผนวก จ
แบบบันทึกข้อมูลรายงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
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นายปัญญา กันรอบรู้
บ้านเลขที่ ๑๘/๓๙๓ หมู่บ้านเปี่ยมสุข
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๖๔ ปี
เจ้าของละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ประถมศึกษาปีที่ ๔

นางสด เดขุนทด
ภรรยาคนแรกของนายปัญญา กันรอบรู้
บ้านเลขที่ ๘๑ ตําบลนครชุมน์
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐
๕๗ ปี
นักแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ประถมศึกษาปีที่ ๔

นางน้อย ธนาวร
ภรรยาคนที่ ๒ ของนายปัญญา กันรอบรู้
บึงบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ตําบลแดงใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
๕๓ ปี
นักแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ
ประถมศึกษาปีที่ ๔

๓๑๓
๔

ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่

อายุ
อาชีพ
การศึกษา
โทรศัพท์
๕

ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่

อายุ
อาชีพ
การศึกษา
๖

ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่

อายุ
อาชีพ
การศึกษา

นายวัชระ กันรอบรู้
บุตรคนโตของนายปัญญา กันรอบรู้
กับนางสด เดขุนทด
บ้านเลขที่ ๑๘/๓๙๓ หมู่บ้านเปี่ยมสุข
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๓๗ ปี
หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๐๘๙-๒๒๘-๕๗๗๔/ ๐๘๖-๕๓๘-๑๙๙๕
นางสาววารี กันรอบรู้
บุตรคนที่ ๒ ของนายปัญญา กันรอบรู้
กับนางน้อย ธนาวร
บ้านพักปางช้างเผือกดําเนินสะดวก
ตําบลขุนพิทักษ์ อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐
๓๔ ปี
หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
นายประกิจ กันรอบรู้
บุตรคนที่ ๓ ของนายปัญญา กันรอบรู้
กับนางสด เดขุนทด
บึงบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ตําบลแดงใหญ่
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
๓๑ ปี
หัวหน้าคณะศิษย์พระกาฬ ๓
ปวช. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ

๓๑๔
๗

ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่

อายุ
อาชีพ
การศึกษา

๘

ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่

อายุ
อาชีพ
การศึกษา

๙

ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่
อายุ
อาชีพ
การศึกษา

นางสาวทิพวรรณ วรสาร
ภรรยาของนายวัชระ กันรอบรู้
บ้านเลขที่ ๑๘/๓๙๓ หมู่บ้านเปี่ยมสุข
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
๓๔ ปี
นักแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒

นายอาทิตย์ รัตนวัน
สามีของนางสาววารี กันรอบรู้
บ้านพักปางช้างเผือกดําเนินสะดวก
ตําบลขุนพิทักษ์ อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐
๓๐ ปี
นักแสดงละครลิง คณะศิษย์พระกาฬ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

นางอารีย์ กันรอบรู้
น้องสาวของนายปัญญา กันรอบรู้
บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ ๑๑ ตําบลนครชุมน์
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐
๕๔ ปี
ครูสอนชั้นอนุบาล โรงเรียนดุสิตวิทยา
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปริญญาตรี (ค.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๓๑๕
๑๐

๑๑

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

นายพิชิด ระลึกชาติ
ปางช้างดําเนินสะดวก ตําบลขุนพิทักษ์
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐

อายุ
อาชีพ
การศึกษา

๓๖ ปี
ผู้จัดการปางช้างเผือกดําเนินสะดวก
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

นายคณิต เสริมศิริมงคล
บริษัท สวนสัตว์พาต้า จํากัด

อายุ
อาชีพ
การศึกษา

ผู้อํานวยการบริษัท สวนสัตว์พาต้า จํากัด
-

๓๑๖

ภาคผนวก ช
ข้อมูลผู้เก็บข้อมูล

๓๑๗
๑

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
อายุ
อาชีพ
การศึกษา

โทรศัพท์
๒

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

อายุ
การศึกษา

โทรศัพท์

๓

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

อายุ
การศึกษา

โทรศัพท์

นายรัตนพล ชื่นค้า
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๗ ปี
อาจารย์
อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินยิ มอันดับ ๑
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐๘๐-๖๐๔-๑๐๓๑
นายชวพันธุ์ เพชรไกร
๔๐/๖๙ หมู่ ๑๔ ตําบลบางแก้ว
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๑๐๕๔๐
๒๔ ปี
ศศ.บ. (วรรณคดี) เกียรตินิยมอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐๘๕-๕๖๓-๙๐๘๖
นางสาวปาริฉัตร พิมล
๗๘/๔๓๓ ซอย ๖/๒ หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า ๕
ถนนเจ้าฟ้า ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
๒๓ ปี
ศศ.บ. (วรรณคดี) เกียรตินิยมอันดับ ๑
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๘๑-๔๑๒-๓๕๑๔

๓๑๘
๔

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
อายุ
อาชีพ
การศึกษา

โทรศัพท์
๕

ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

นายนิมิต โอสถเจริญ
กองสวัสดิการตํารวจ สํานักงานกําลังพล
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๒๙ ปี
รับราชการตํารวจ
ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ไทย) เกียรตินิยม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ดุริยางคศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐๘๑-๑๙๙-๕๐๒๔

อายุ

นายภุมรินทร์ เตาวโรดม
ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๕ ปี

อาชีพ

นักวิชาการ

การศึกษา

วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐๘๑-๔๓๑-๖๕๖๐

โทรศัพท์

๓๑๙

ภาคผนวก ซ
รวมบทความที่เกี่ยวข้องกับการแสดงละครลิง

๓๒๐

ตํานานละครลิง๑
เจนภพ จบกระบวนวรรณ
คุยกันด้วยเรื่องเบาๆ สนุกๆ และก็เพื่อจะพูดถึงมหรสพที่เด็กๆ ชอบกันสักหน่อยนะครับ
อย่างน้อยที่สุดมหรสพที่ผมจะเอามาพูดคุยกับคุณวันนี้นั้น ก็เป็นผลพวงของกรุงรัตนโกสินทร์นี่เอง
ไม่เก่าแก่ขนาดปู่ของปู่ยังไม่เกิดหรอก
ครับ-ผมกําลังจะพูดถึง “ละครลิง”
แน่นอน แม้จะไม่ใช่ของเก่าแก่โบร่ําโบราณอะไรนัก แต่เด็กๆ สมัยนี้ก็น้อยคนที่เคยได้ดูได้เห็น
เพราะเดี๋ยวนี้ “ละครลิง” ได้กลายเป็นของหายากไปซะแล้ว
สิ่งนี้ เป็นของที่เกิดขึ้นในเมืองหลวง กรุงเทพพระมหานครนี่เอง
มิได้เป็นการแสดงพื้นบ้านพื้นเมืองแต่อย่างใด
ถ้าจะให้ พูดกั นอย่างตรงๆ ก็ต้องว่ า “ละครลิง” นี่คงจะได้ ความคิดเบื้ องต้ นมาจากพวก
“ละครสัตว์” ของพวกฝรั่งมังค่าเป็นแน่แท้
แต่ของฝรั่งนั่น เขาเล่นฝึกสิงโต เสือ ช้าง ลิงก็เป็นลิงซิมแปนซีตัวใหญ่ๆ
ซึ่งบ้านเมืองเราไปหาสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ แม้แต่การฝึกซ้อมให้ออกแสดงอะไรได้อย่างชาว
สุรินทร์แสดงงานช้างนั่นก็เพิ่งจะมีเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ฝนนี่เอง
จะมีก็แ ต่ลิ งตั วเล็กๆ นี่เอง ซึ่งฝรั่งเห็นก็คงเมิน ขี้เกียจเสียเวลาฝึกแต่ คนไทยเรากลับฝึก
จนออกแสดงได้
แถมกรรมวิธีการเล่นทุกอย่างก็ล้วนเป็นแบบไทยๆ ทั้งนั้น ไม่มีฝรั่งเจือปนเลย ฉะนั้นถ้าจะพูด
ว่า ละครลิงเป็นมหรสพของชาติไทยก็ไม่กระดากปากเท่าไหร่นัก
ที่มาของ “ละครลิง” ที่แน่ๆ ก็ยังไม่เคยมีบันทึกเอาไว้เลย
แต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อไปนี้ ผมเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่า จะถูกต้อง ๑๐๐% เต็ม
เพราะเป็นเพียงคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่สติสตังยังครบบริบูรณ์ดีเท่านั้น หาได้คัดลอกมาจาก
ตํารับตําราหรือหนังสือหนังหาเล่มใดไม่
ก็คงจะต้องฝากไว้ เป็นการบ้านสํ าหรั บท่านที่สนใจและอยากจะค้นที่มาของ “ละครลิง”
ให้ท่านช่วยสานต่อล่ะครับ

๑

พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือมหรสพพื้นบ้าน (นครปฐม: พื้นบ้าน, ๒๕๒๕), ๒๕๑-๒๕๙.

๓๒๑
ว่ากันว่า “บิดาแห่งวงการละครลิง” ผู้เป็นเจ้าของความคิดพิเรนทร์ๆ และเจ้าของคณะละคร
ลิงคณะแรกของเมืองไทยนั้นตะแกชื่อ “ทอง”
เป็นคนเมืองนนทบุรีนี่เอง รู้แต่ปีเกิดว่าเป็นปีมะเส็งเท่านั้น แต่ไม่รู้ปี พ.ศ.เท่าไรแน่

ละครลิง-ความสามารถพิเศษของลิงที่ทําให้คนสนุกสนานได้
นายทองคนนี้ เ ป็ น คนสนุ ก เจ้ า คารมคมคาย ตลกคะนอง มองโลกสดใสเสมอ
แม้ จ ะบวชเป็ น พระแล้ ว ก็ ยั ง ไม่ ว ายสํ า แดงเดชจนใครต่ อ ใครพากั น ขนานนามท่ า นว่ า “นั ก เทศน์
มหาพน” ตัวยง
ครั้นพอนายทองแกสึ กจากพระออกมาก็พอดีอายุเข้ าเกณฑ์ทหารซึ่งตกอยู่ในราวๆ พ.ศ.
๒๔๕๔ นายทองเป็นไอ้เณรแล้วก็ได้ไปประจําอยู่ที่ราบ ๑๑ กองร้อยที่ ๕ กองพัน ๒ ซึ่งตั้งอยู่ที่หลัง
วังปารุสกวัน
ทหารเกณฑ์รุ่นเดียวกับนายทองครั้งแรกกระนั้นล้วนแต่หนุ่มกําลังห้าวยิ่งเมื่อได้มาอยู่รวมกัน
เฉพาะผู้ชายก็ยิ่งเฮฮาคะนองเป็นการใหญ่ ตกวันเสาร์อาทิตย์ ทางกรมปล่อยให้พักผ่อนเต็มที่มีหนัง
มีละครมาให้ดูอยู่เป็นนิจ โดยจะเรียกมารวมกันที่โรงอาหาร ซึ่งในทุกๆ เสาร์-อาทิตย์ นอกจากจะมี
หนังละครอะไรไปตามเรื่องแล้ว นายทองตัวกลั่นก็รับอาสาขึ้นเวทีหาอะไรสนุกๆ มาสําแดงเสมอๆ
นายทอง คนนี้แกเก่งทางกะล่อนทอง ฉะนั้นไม่ว่าแกจะเล่นจําอวด หรือออกเทศน์ตลก และ
หลายครั้งที่แกไปเอาลิงมาจากไหนไม่รู้มาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวตลกคะนองแบบทะลึ่งๆ ปรากฏว่า
สร้างความสนุกสนานให้แก่ทหารเกณฑ์ทั้งหน่วยที่มาดูกันวันนั้นเป็นอย่างมาก

๓๒๒
ทุกเสาร์-อาทิตย์ เสียงเฮฮา เป่าปาก ชอบอกชอบใจจึงดังลั่นก้องไปทั้งกรม เสียงปรบมือ
เป่าปากร้องไชโยกันเปี๊ยวป๊าวดังสนั่นข้ามคลองเม่งเส็งเข้าไปถึงในวังปารุสกวันถึงกับทูลกระหม่อม
จักรพงศ์ภูวนาถ (กรมหลวงพิษณุโลก) ออกปากมีรับสั่งกับนายสิบโทผูก มหาดเล็กรักษาพระองค์ที่
ติดใจในการแสดงของนายทอง ถึ งกับหลบงานจากในวังข้ามคลองมาดู นายทองออกลิงออกค่าง
ทุกอาทิตย์ว่า
“นี่ถ้าทหารรุ่นอื่นคึกคักเหมือนรุ่นนี้ มีหวังอินโดจีนแตกภายใน ๗ วันแน่ๆ”
อยู่มาจนกระทั่งครบเกณฑ์ ทหารแต่ละคนก็ถูกปลดไล่กลับท้องถิ่นของตัว นายทองก็ถูกปลด
เป็นทหารกองหนุนแล้วต้องกลับไปอยู่เมืองนนทบุรีตามเคย
ประมาณ ปี พ.ศ. ก็ตกราวๆ ปี ๒๔๕๕-๖ เห็นจะได้ นายทองเมื่อกลับมาอยู่บ้านก็ไม่มีงาน
การอะไรทําเป็นชิ้นเป็นอัน จะนั่งๆ นอนๆ อยู่เฉยๆ ก็คงอดตาย อย่ากระนั้นเลย คิดไปคิดมา นายทอง
ก็จึงเอาความทะลึ่งตลกคะนองของตัวเองนี่แหละมาเป็นช่องทางหากิน
โดยไปเที่ยวสืบเสาะขอลิงซื้อมา ๓-๔ ตัว เอามาถึงก็ลงมือหัดฝึกให้แสดงท่าทางต่างๆ ตามที่
แกเห็นว่าสนุก โดยมีแกเองร่วมร้องร่วมกํากับบทอยู่ด้วย
ฝึกลิงอยู่ไม่นาน นายทองก็พาสมุนลิงของแกออกเปิดการแสดงเร่ไปตามงานวัดต่างๆ อาทิ
งานภูเขาทอง งานพระพุทธบาท งานองค์พระปฐมเจดีย์ งานพระเจดีย์กลางน้ํา ฯลฯ
ลั ก ษณะของนายทองกั บ ลิ ง ตอนนั้ น มี ส ภาพคล้ า ยวณิ พ ก นั่ น คื อ ออกเล่ น จํ า อวดกั บ ลิ ง
เพื่อแลกเงินทองสิ่งของเสื้อผ้าได้ใช้จ่ายไปวันๆ
ทีนี้ เมื่อเอาออกเล่นได้ไม่นาน ก็ปรากฏเป็นที่ชื่นชอบของคนดูทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรรดาเด็กๆ ต่างเข้ามาอุดหนุนดูนายทองออกลิงออกค่างผสมกับดูลิงเล่นอย่างโน้นอย่างนี้ มากขึ้นๆ
ที่สุดนายทองเห็นเป็นช่องก็จึงประกาศตั้งเป็นคณะเสียเลย
ละครลิ ง คณะแรกของเมื อ งไทยจึ ง เกิ ด ขึ้ น แต่ บั ด นั้ น โดยมี ชื่ อ คณะว่ า “คณะละครลิ ง
วัฒนาวานร” มีนายทองเป็นเจ้าของคณะ
ละครลิงสมัยนายทองเป็นยังไง ? บางทีคุณๆ อาจจะสงสัยสนใจขึ้นมา
ก็ไม่มีอะไร นายทองแกมีกลองรํามะนาอยู่ใบเดียว ลิงของแก ๓-๔ ตัว นั่นแกจับสวมหัว
สวมหน้าหรือบางทีก็ผัดหน้าทาแป้งกันเป็นการใหญ่ แล้วก็ไปหาเศษผ้ามาแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นชุดต่างๆ
เหมือนชุดลิเกละคร จากนั้นก็ปล่อยลิงออกมาเล่นเต้นระบํายักท่าทางบ้าง ตีลังกาบ้าง โดยมีนายทอง
ทั้งร้องทั้งตีกลองให้จังหวะ ทั้งบังคับลิงอยู่คนเดียวเหมือนเชิดหนังตะลุงนั่นแหละ
คณะละครลิงวัฒนาวานร-ของนายทอง เป็นที่ชื่นชอบของคนดูเป็นอย่างมาก ด้วยนายทอง
แกมีมุขตลกสนุกสนานมากมาย ซ้ําลิงของแกทุกตัวก็เล่นได้เก่งอย่างเกินลิง

๓๒๓
ถึงขนาดมีคนจดจําบทร้องส่งละครลิงของแกได้อยู่บทหนึ่ง บอกว่าเป็นบทบาทที่เลื่องลือ
มากๆ ในยุคนั้น ความว่า
“วิรุณจักรกวักหัตถ์ตรัสประภาษ
ร้องเรียกราชธิดามารศรี
มาเถอะหนาแม่มาไปธานี
ถึงบุรีจะทําขวัญกัลยา
มาดแม้นดวงใจอยากได้คู่
จะเป่าหมู่เทวฤทธิ์ทุกทิศา
ทั้งเมืองแมนแดนนาคนาคา
จะเป่ามาให้แม่เลือกตามชอบใจ”
ละครลิงนายทองชอบเล่นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ เหมือนละครโรงใหญ่ทั่วไป แต่เรื่องเล่นกันประจํา
ก็เห็นจะได้แก่พระรถ-เมรี, พระทินวงศ์แล้วก็จันทโครพ
ซึ่งถั ดจากคณะของนายทองมาไม่นานก็เกิ ดมีละครลิงคณะอื่นๆ เกิดขึ้ นหลายเจ้า ต่างก็
วิวัฒนาการกันไป มีเครื่องดนตรีปี่พาทย์ครบวงทีเดียว แถมยังมีเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างวิลิศมาหรา
ยังกะละครทรงเครื่องใหญ่แน่ะ
แต่กรรมวิธีการเล่นก็คงรักษาลักษณะที่นายทองเล่นเอาไว้อย่างเหนียวแน่น คือ ตัวเจ้าของ
คณะต้องออกมานั่งอยู่มุมเวทีแล้วก็ถือไม้เรียวเล็กๆ อยู่มือหนึ่ง อีกมือหนึ่งบังคับเชือกที่คล้องคอลิง
บังคับให้ลิงร่ายรําออกท่าออกทางไปตามที่ฝึก โดนตัวนายโรงนั่นต้องร้องส่งและเจรจาไปในตัวเสร็จ
โดยมีปี่พาทย์รับและให้จังหวะเป็นช่วงไป
ถ้าจะนับปีที่นายทองถูกปลดทหารกองหนุนแล้วมาหัดลิงออกเร่แสดงเป็นปีแรกของกําเนิด
ละครลิง ปีหน้า ปีที่บ้านเราจะมีการเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์นั่น
ละครลิงก็มีอายุครบ ๗๐ ปีแล้ว นับเป็นมหรสพอีกชนิดหนึ่งที่มีอายุยืนยาวมากทีเดียว
แต่ก่อน งานทุ่งพระเมรุ งานวชิราวุธ งานภูเขาทอง และงานวัดสําคัญๆ ทั่วประเทศขาดไม่ได้
เลยสําหรับละครลิง แต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะเหลือเพียง ๒ คณะเท่านั้น แต่ก็ล้วนเป็นลิงกายกรรมแสดง
ท่าทางนิดๆ หน่อยๆ เป็นรอบๆ ไปเท่านั้น ไม่ค่อยได้เล่นเป็นเรื่องราวเป็นละเม็งละครเหมือนอย่าง
แต่ก่อน
ถ้าจะพูดว่า ละครลิงได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศไทยก็เห็นจะไม่ผิด
ใครจะนึกเสียดมเสียดายอะไรกันบ้างก็เชิญตามแต่จะศรัทธาเถอะขอรับ
ผมเองเคยดูลิงแสดงมาก็ยังอดชื่นชมเสียไม่ได้ เพราะลิงบางตัวเล่นดีกว่านางเอกละคร
กรมศิลป์ซะอีก จริงๆ สิพับผ่า

๓๒๔

ละครลิง ชีวิตป่าสู่โลกมายา๒
สุดารา สุจฉายา

“เมื่อเอย เมื่อเอย เมื่อนั้น
พระทรงธรรม พระอภัย มาผ่อนพัก
นั่งหวนอาลัย ไม่วายคิด ถึงบิดา
เพราะจากมา จะตายเป็น ไม่เห็นหน้า”
ในขณะที่นายโรงขับร้องทํานองเสนาะ บนเวทีพระเอกในชุดสีส้มก็ยกมือร่ายรําอยู่หน้าฉาก
ท้องพระโรงใหญ่ที่มีสี สันสดใส ทําท่าทางตามบทร้องให้เข้ากับจังหวะระนาดที่ตีไล่ อย่ างรวดเร็ ว
ท่ามกลางเสียงหัวเราะเฮฮาของผู้ชมที่ติดใจฝีไม้ลายมือของพระเอกวัยฉกรรจ์
อย่าเข้าใจผิดว่า เป็นดาราลิเกเงินล้านที่ไหน หากเป็นลิงตัวเล็กๆ ที่ได้รับการฝึกหัดให้เล่น
ละคร ตามบท ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกที่มนุษย์สามารถจับลิงอันเป็นสัตว์ซุกซน อยู่ไม่สุข มาหัดให้สวม
บทบาทการแสดงได้อย่างยอดเยี่ยม และที่เรียกเสียงหัวเราะจากคนดูได้ ก็เห็นจะเป็นเพราะเจ้าจ๋อ
สามารถออกท่าออกทางเลียนแบบได้เหมือนมนุษย์นั่นเอง
ดารางานวัด
อันว่าละครลิงจะมีมาแต่ครั้งไหน และเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นไม่ทราบแน่ แต่เท่าที่เห็นกันอยู่
ขณะนี้มีอยู่ไม่กี่คณะ และหาดูได้ยากเข้าทุกที หากจะหาชมกันจริงๆ แล้ว ก็ต้องไปคอยติดตามดูกัน
ตามงานวัดใหญ่ๆ อย่างในกรุงเทพฯ ก็ต้องไปงานภูเขาทอง วัดสระเกศฯ งานวัดอินทร์ฯ วิสุทธิกษัตริย์
๒

พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารสารคดี ๑, ๓ (เมษายน ๒๕๒๘), ๖๕-๗๒ และ ๘๑-๘๓.

๓๒๕
หรื อ ไม่ ไ กลหน่ อ ยก็ ง านไหว้ พ ระสมุ ท รเจดี ย์ ที่ ป ากน้ํ า ถ้ า ต่ า งจั ง หวั ด ที่ เ ห็ น ๆ ก็ ง านบุ ญ เดื อ นสิ บ
เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งงานเหล่านี้ล้วนเป็นงานประจําปีและจัดกันอย่างใหญ่โต เต็มไปด้วยร้านรวง
เครื่องเล่นนานาชนิด พวกชิงช้าสวรรค์ โรงยิงปืน ม้าหมุน รถไต่ถัง จนกระทั่งโรงแสดงต่างๆ มีทั้ง
โรงแสดงของแปลกประหลาด ประเภทงูยักษ์ มนุษย์กินคน คนป่า ไปจนถึงโรงแสดงมหรสพ

ภาพซ้ายนี่แหละ กํานันแช่ม พระเอกของคณะศิษย์พระกาฬ มาดดูดบุหรี่เท่ไม่เบา ผิดกับพระรอง
พอได้เวลาหยุดพักการแสดง ประกิตก็นั่งหาเหาหาเห็บ เกาโน่นเกานี่
แถมดื่มน้ําอีกสักแก้วสองแก้วคลายเหนื่อย

๓๒๖
บรรยากาศงานวัดจะพราวไปด้วยแสงสี เสียงประกาศของโฆษกงานวัดและโฆษกโรงมหรสพ
ต่างๆ ที่ระเบ็งเซ็งแซ่ เรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาทําบุญและเข้ามาชมการละเล่นของตน สร้าง
ความคึกคักให้กับผู้เที่ยวงานที่เดินผ่านไปมา โดยเฉพาะแถวหน้าโรงละครลิงจะออแน่นไปด้วยเด็กและ
ผู้ใหญ่ที่เตรียมตัวจะเข้าชมหรือไม่ก็กําลังอ่านใบประกาศสรรพคุณของคณะละครที่ปิดอยู่หน้าโรง
เพราะบางงานจะมีโรงละครลิงมาแสดงประชันกันถึง ๒-๓ โรง อย่างไรก็ตาม ทุกโรงก็ยังแน่นไปด้วย
ผู้ชมทุกรอบ แทบจะเรียกได้ว่า เป็นขวัญใจหรือดารางานวัดเลยทีเดียว
อํานวย บุญเสนอ ผู้ดํารงศิลปะวานร
“เหตุที่ตั้งชื่อคณะว่า ดํารง เพื่อต้องการให้ศิลปะอันนี้ดํารงไว้ มิให้สูญหายไป”
เป็นคํากล่าวที่แสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ของอํานวย บุญเสนอ หรือลุงอํานวย นายโรงละครลิง
วัย ๕๒ ปี แห่ง “คณะดํารงศิลปวานร” ซึ่งเป็นคณะละครลิงที่เก่าแก่ที่สุดในปัจจุบัน
เมื่อซักถามถึงความเป็นมาของคณะ ลุงอํานวยเล่าว่า ได้เล่นสืบทอดกันมาถึงสามชั่วอายุคน
แล้ว นับแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมา โดยปู่ของท่านได้ริเริ่มนําลิงที่เลี้ยงไว้มาฝึกหัดให้แสดงละคร
จนสามารถตั้งคณะออกแสดงได้ ชื่อ คณะปรีดาวานร เล่นจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในสมัยนั้น
และถึงกับได้ไปแสดงให้ทอดพระเนตรต่อหน้าพระที่นั่งในพระราชวังบางปะอิน ต่อมารุ่นพ่อได้เปลี่ยน
ชื่อจากคณะปรีดาวานรมาเป็นคณะโชว์ศิลปวานร จนที่สุดเมื่อลุงอํานวยได้เข้ามารับเป็นนายโรง
จึงเปลี่ยนชื่อคณะมาเป็น “คณะดํารงศิลปวานร" จนทุกวันนี้
ด้านการเล่นหรือการแสดงของลุงอํานวยขณะนี้ ว่าไปแล้วก็คือการเล่นที่สืบทอดกันมาแต่
สมัยดั้งเดิมนั่นเอง จะเปลี่ยนแปลงบ้างก็คงไม่มากนัก เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการเล่นยังคงเป็น
ระนาด ฉิ่ง กลอง เนื้อเรื่องก็หนีไม่พ้นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ที่นิยมเล่นกัน เช่น พวกไกรทอง แก้วหน้าม้า
พระรถเมรี พระอภัยมณี ฯลฯ บทร้องยังใช้บทร้องเก่าที่เอามาจากละครชาตรี ซึ่งเห็นทีจะร้องยาก
เหมือนกัน เพราะนายโรงต้องเสียงดี จํากลอนร้องได้แม่น ตามที่เห็นลุงอํานวยขับร้อง นับว่าร้องได้ดี
มากทั้ ง เสี ย งและบทกลอน แม้ แ ต่ บ ทพากย์ บ ทเจรจาก็ ทั ด เที ย มไม่ ด้ อ ยไปกว่ า กั น สามารถเรี ย ก
ความสนุกสนานจากผู้ชมได้ไม่น้อย

๓๒๗

ภาพซ้ายเป็นบรรยากาศการแสดงของคณะดํารงศิลปวานร ในงานไหว้พระสมุทรเจดีย์ ทีป่ ากน้ํา
ซึ่งยังคงรักษาการเล่นกันแบบดั้งเดิม มีการรํา ขับทํานองเสนาะ
ส่วนภาพขวา พระเอกวิเชียรกําลังกรีดกรายร่ายรําด้วยทีท่าหนุ่มพม่ารําขวาน

ก่อนจะขึ้นแสดง ลุงอํานวยก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาให้ดาราเสียก่อน
คณะดํารงศิลปวานรของลุงอํานวย ได้รับความนิยมเชื่อถือในด้านศิลปะการแสดงเป็นอย่าง
มาก เคยได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงในต่างประเทศที่ญี่ปุ่น ในงานเอ๊กซโป ’๗๐ ปี
พ.ศ.๒๕๑๓ ส่วนประเทศในแถบใกล้นี้ก็ไปแสดงมาแล้วหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปีนัง มาเลเซีย หรือ
สิงคโปร์ แต่ที่ลุงอํานวยภูมิใจและซาบซึ้งเป็นที่สุด ก็คือ การได้เข้าไปแสดงในวังถึง ๗ ครั้ง ซึ่งรวมถึง
การแสดงต่อหน้าพระที่นั่งด้วย และที่นับว่าคณะดํารงศิลปวานรเป็นคณะละครลิงที่ได้รับการยอมรับ
คือ การได้รับเชิญจากกรมศิลปากรให้ไปแสดงในโรงละครแห่งชาติ ซึ่งครั้งนั้นลุงอํานวยเล่าว่าแสดงกัน
เป็นชุดใหญ่ เล่นเกือบครึ่งชั่วโมง มีไม้เด็ดอะไรก็เอามาเล่นหมด

๓๒๘
ม่านเวทีค่อยๆ แยกออกจากกัน พร้อมกับเสียงระนาดที่ตีไล่ตามบทขับจากฝีปากลุงอํานวย
“เมื่อเอย เมื่อเอย เมื่อนั้น
พระทรงธรรม พระอภัย มาผ่อนพัก
นั่งหวนอาลัย ไม่วายคิด ถึงบิดา
เพราะจากมา จะตายเป็น ไม่เห็นหน้า...”
เอื้อนเสียงทอดยาว พากย์บทตามแบบลิเก “ในนามของข้าพเจ้าเอง พระอภัยมณีได้เดินทาง
มาศึกษาวิชากับพระอาจารย์ก็นับเวลาอักโข วันนี้คิดแล้วว่าจะเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าตา เพื่อจะกราบ
บังคมทูลลา กลับสู่ยังบ้านเมือง” แล้วบทขับก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
“จําใจ เอ๋ย เราจะใคร่เอย
ผายผันไปลาอาจารย์ คืนหลังยังนคร
พลางยกเท้าก้าวออกจากศาลาลัย
ด้วยความหวังตั้งใจ ใคร่อําลา…”
ปี่พาทย์เชิดรับ พระเอก “วิเชียร” ค่อยรําวนกลับเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าพระเจ้าตาที่แสดงโดย
ลิง “แก้ว” ซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้สีฟ้าตัวเล็ก นุ่งห่มเครื่องแต่งกายเหมือนพระฤๅษี พร้อมกับถือไม้เท้า
ทะมัดทะแมง เรียกเสียงหัวเราะ ปรบมือชอบอกชอบใจจากคนดูอย่างไม่อั้น
ลิงวิเชียรผู้สวมบทบาทพระอภัยมณีค่อยคลานเข้าไปกราบพระฤๅษี พลางแยกเขี้ยวทําที
บอกลาอาจารย์ เมื่อพระอาจารย์ฟังความก็เข้ากอดรัด ทําท่าอาลัยร้องไห้สะอึกสะอื้น เข้ากับจังหวะ
เพลงโอดของพิณพาทย์ที่ตีรับได้อย่างเหมาะเจาะ เรียกเสียงฮาจากผู้ชมได้อีกเป็นคํารบสอง
จากพระอภัยมณีถึงเหนือนักเลง
นอกจากละครลิงที่เล่นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ แล้ว ทุกวันนี้ยังมีคณะละครลิงที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หันมา
เล่นการแสดงแนวใหม่ ที่เรียกว่า แนวสากล ซึ่งเป็นแนวที่ปรับให้ทันยุคทันสมัย มีการนําเอาระบบ
แสง สี เสี ย งและฉากอั น ตระการตา ที่ แ ตกต่ า งไปจากฉากท้ อ งพระโรงแบบเก่ า ทํ า ให้ ดู คึ ก คั ก
มีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น
คณะศิ ษย์ พระกาฬ เป็ นคณะหนึ่งที่หันมาเล่นในแนวสากลและจั ดได้ว่าเป็ นคณะที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด นายเกษม จ่างสกุล ผู้จัดการคณะละครลิง “ศิษย์พระกาฬ” ผู้ได้บุกเบิกแนว
การแสดงแบบสากล ได้เล่าถึงสาเหตุที่คณะของเขาหันมาจับแนวการเล่นใหม่ว่า ก่อนที่คณะละครลิง
“ศิษย์พระกาฬ” จะถือกําเนิดขึ้นนั้น ลุงของเขาได้ตั้งคณะละครลิง “เริงรมย์เมืองไทย” อยู่ก่อนแล้ว
และยังยึดถือการเล่นแบบจักรๆ วงศ์ๆ อย่างละครชาตรีตามประเพณีนิยมสมัยนั้น จนเมื่อลุงชราลง

๓๒๙
ก็คิดจะล้มเลิกคณะเริงรมย์เมืองไทยเสีย ด้วยลูกๆ ไม่มีใครต้องการสืบทอด คุณเกษมกับคุณปัญญา
น้องชายที่เป็นนายโรงคณะศิษย์พระกาฬในขณะนั้น ซึ่งได้คลุกคลีอยู่กับคณะละครลิงของลุงมาแต่เด็ก
รู้เรื่องเข้า เกิดความเสียดาย จึงได้ขอถ่ายทอดความรู้แขนงนี้จากลุงจนหมดสิ้น แล้วรวบรวมลิงมาตั้ง
คณะใหม่ ให้ชื่อว่าคณะ “ศิษย์พระกาฬ” ด้านการฝึกหัดลิงแทนที่จะฝึกให้เล่นแสดงแบบเก่า ก็เปลี่ยน
มาเล่นแนวทางใหม่ ด้วยเห็นว่าการแสดงแบบเก่านั้นดูจืดตา และออกจะล้าสมัยไปเสียแล้วเมื่อเทียบ
กั บยุค คอมพิวเตอร์ใ นปัจจุ บัน ดังนั้ นจึ งพยายามคิด วิ ธีก ารแสดงใหม่ ด้ วยการนํ าเหตุ ก ารณ์หรื อ
เรื่องราวที่ทันสมัยมาผูกเป็นบทละคร แล้วใช้เทคนิคแสงสีเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่ สร้างความสนุกสนาน
เร้าใจให้กับคนดู จนได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างสูง
เรื่องที่มักนํามาเล่น ส่วนใหญ่เอามาจากหนังสือฮิตติดอันดับทางทีวี ซึ่งหนีไม่พ้นพวกหนังจีน
เช่น เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เหยี่ยวถลาลม และเหนือนักเลง โดยเฉพาะเรื่องเหนือนักเลง ได้รับความนิยม
ชมชอบจากผู้ชมมาก ไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนก็ต้องเล่นเรื่องเหนือนักเลงทุกครั้งไป แม้แต่เมื่อไปเล่นใน
งานวันฉลองครบรอบ ๕๐ ปีธรรมศาสตร์ ก็เล่นเรื่องนี้ตลอดทั้งงาน จนใครๆ รู้จักคณะละครลิงคณะนี้
ในนาม “เหนือนักเลง” แทบทั้งนั้น
ขณะคนดูออกันแน่นอยู่หน้าโรง เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าชมดีหรือไม่ เสียงประกาศแนะนํา
ตัวละครของนายโรงละครลิงก็ดังขึ้น “วันนี้คณะศิษย์พระกาฬของเราก่อนอื่นขอแนะนําพระเอกของ
คณะ นี่คือพระเอกแก้ว ผู้สวมบทบาทเป็นกํานันแช่ม” นายโรงผายมือไปที่ลิงชุดสีแดง ปากคาบบุหรี่
มือขวาถือไม้เท้านั่งปล่อยอารมณ์บนเก้าอี้ตัวเล็กๆ ด้วยมาดของพระเอกผู้ทรงอิทธิพล “สําหรับผู้สวม
ชุดสีเขียว คือ ประกิต รับบทเพื่อนกํานันแช่ม ซึ่งต้องคดีฆ่าคนตายมาจากเพชรบูรณ์ ส่วนนางเอกที่นั่ง
หลับไขว่ห้างอยู่หน้าเวทีนั้น รับบทนางสาวกาญจนา พาทเน่อร์สาวแสนสวย” พอขาดคําประกาศ
ลิงสาวในชุดกระโปรงสีชมพูก็ลุกขึ้นยืนโชว์ตัวบนเก้าอี้ แล้วกลับลงมานั่งไขว่ห้างในมาดพาทเน่อร์สาว
เช่นเดิม “และสุดท้ายที่ยืนอยู่บนม้าโยก ด.ญ.จ้อย ในบทจ๊อกกี้สาว”
เป็นอันสิ้นสุดการแนะนําตัวแสดงและก่อนจะปิดฉากเพื่อเริ่มเปิดแสดง นายโรงก็ประกาศ
ทิ้งท้ายว่า “สําหรับคืนนี้เรานําเสนอท่านด้วยเรื่อง เหนือนักเลง ต้องขออภัยผู้ชม หากต้องมึงมาพาโวย
ไปบ้างด้วยเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเหนือนักเลงมิใช่สิงหไกรภพ”

๓๓๐

ลองปั๊น...ลองเลา...พาร์ทเนอร์สาวกาญจนาครวญเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ด้วยลีลาไม่แพ้นักร้องอาชีพ
พาเอาคุณหนูๆ ที่เป็นแฟนๆ ละครจ้องมองกันตาไม่กะพริบ ชอบอกชอบใจดาราตัวไหน ก็มีมาลัยคล้องคอให้กัน
เป็นธรรมดา แต่ดูท่าสาวกาญจนากับหนุ่มประกิตจะไม่สน...ขอเป็นผลไม้ดีกว่า...

ม่านสีแดงหน้าโรงถูกดึงปิดเข้าหากัน พร้อมกับเสียงเพลงในหนังทีวีเรื่องเหนือนักเลงก็ดังขึ้น
จากเทปคาสเซ็ท บ่งบอกให้ทราบว่าการแสดงได้เริ่มขึ้นแล้ว เนื้อเรื่องย่อๆ ของเนื้อนักเลงมีอยู่ว่า
ประกิต นักฟันดาบ เพื่อนกํานันแช่ม ซึ่งหนีภัยฆ่าคนตายมาจากเพชรบูรณ์ได้แวะมาเยี่ยมกํานันแช่ม
ผู้มีดีทางวิชาหมัดมวย เมื่อทั้ง ๒ เจอกันก็พากันไปเที่ยวบาร์ แต่ก่อนไปได้แวะสนามแข่งม้า ดูการขับขี่
ม้ า ที่ โ ลดโผนของ ด.ญ.จ้ อ ย เสี ย ก่ อ น จากนั้ น จึ ง ได้ ไ ปเที่ ย วบาร์ ดิ ส โก้ ที่ มี แ สงสี พ ราวตาขณะฟั ง
พาทเน่อร์สาวกาญจนาร้องเพลงอยู่นั้น ก็มีลิงอันธพาลเข้ามาระราน กํานันจึงปราบด้วยหมัดมวย
สมกับเป็นเหนือนักเลง
แม้เนื้อเรื่องดูจะไม่ตื่นเต้นนัก แต่ในช่วงแสดงก็เรียกเสียงหัวเราะเฮฮาของผู้ชมได้เป็นระยะๆ
ทั้งนี้เพราะความน่ารักน่าเอ็นดูของดารา ประกอบกับลูกเล่นและบทพากย์ที่แพรวพราวของนายโรง
เช่ น พอนายโรงให้ ป ระกิ ต ลุ ก ขึ้ น ยื น ประกิ ต ก็ ล้ ม ตั ว ลงนอน แต่ พ อสั่ ง ให้ น อน ก็ ก ลั บ ลุ ก ขึ้ น ยื น
เรียกเสียงฮาได้มาก หรือแม้แต่บทบาทกระโดดเตะสอยปืนของกํานันแช่มจากลิงอันธพาล ก็ทําให้
คล่องแคล่วสวยงามยังกับลีลานักมวยไทยไม่ผิดเพี้ยน

๓๓๑
ด้วยความคึกคักทันยุคทันสมัยแบบนี้เอง ทําให้การแสดงแนวสากลได้รับความนิยมมากขึ้น
ทุกที คณะละครลิงอื่นต่างหันมาเล่นแนวใหม่มากขึ้น แม้แต่คณะดํารงศิลปวานรก็ยังไม่อาจทวน
กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ลุงอํานวยจําต้องให้ลูกชายแยกโรงมาเล่นแนวสากลอีกโรงหนึ่งด้วย
ชีวิตป่าสู่โลกมายา
ใครๆ ก็ทราบว่ า หนทางที่ก้าวเข้าสู่โลกมายาได้ นั้น ใช่จะราบเรียบเหมือนโรยด้วยกลีบ
กุหลาบ หากต้องฟันฝ่าความยากลําบากนานัปประการเพื่อคําว่า “ดารา” เพียงคําเดียวเท่านั้น
การเป็นดาราละครลิงก็เช่น กว่าจะขึ้นเวทีแสดงได้ต้องผ่านการฝึกปรือเป็นเดือนๆ ถ้าจะให้
เป็ นถึ ง มืออาชีพก็ ต้ องฝึก กั นเป็ นปีๆ ทีเดี ย ว เรื่ องวิ ธีก ารฝึก ลิงนี้ค รูฝึกมั กจะถื อเป็น เคล็ด ลับ ของ
แต่ละคน ไม่ค่อยจะยอมบอกกันง่ายๆ แต่เมื่อเราอ้อนวอนขอเป็นวิทยาทานแก่ท่านผู้อ่าน ครูฝึก
ทุกท่านก็ยินดีเปิดเผยให้เราฟัง ซึ่งพอจะสรุปเป็นเคล็ดลับได้ ๕ ประการ ดังนี้
“ดึงขึ้นแล้วปล่อย คอยมองนิสัย ใจใฝ่สมาธิ ต้องมีโค้ตลับ และจับมาผสมโรง”
เคล็ดลับข้อแรก “ดึงขึ้นแล้วปล่อย” เป็นเคล็ดลับที่จะเฟ้นหาว่าลิงตัวใดมีแววที่จะเป็นดารา
ได้ บ้ า ง โดยการใช้ วิ ธี เ อามื อ จั บ หู ลิ ง ทั้ ง สองข้ า งดึ ง ขึ้ น ให้ ยื น จากนั้ น ก็ ป ล่ อ ยมื อ ออกจากหู ดึ ง ขึ้ น
แล้วปล่อย ดึงขึ้นแล้วปล่อย เช่นนี้หลายๆ ครั้ง หากลิงตัวใดเมื่อปล่อยมือจากหูแล้ว ยังคงยืนอยู่
ตามเดิมไม่ทรุดนั่งลงละก็ แสดงว่าลิงตัวนั้นไม่ดื้อสามารถนําไปฝึกเป็นดาราได้
เคล็ดลับข้อที่สอง “คอยมองนิสัย” เมื่อคัดลิงได้แล้ว อย่าผลีผลามรีบนําไปฝึกควรจะต้อง
ปล่ อ ยลิ ง นั้ น ทิ้ ง ให้ มั น อยู่ เ ฉยๆ สั ก ๒-๓ วั น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จะสั ง เกตนิ สั ย ใจคอของมั น ก่ อ นที่ จ ะมอบ
บทบาทให้ พอพิจารณารู้นิสัยแล้วว่าเป็นเช่นไร จึงค่อยมอบบทบาทที่สอดคล้องกับนิสัยของมันให้
เพราะลิงตัวนั้นจะฝึกได้เร็วยิ่งขึ้น เช่น ลิงแก้วหรือกํานันแช่ม พระเอกของคณะศิษย์พระกาฬ มีนิสัย
ออกจะเป็นนักเลง ชอบกระโดดโลดเต้น เกะกะระรานลิงตัวอื่นๆ ดังนั้น บทที่ได้รับให้ฝึก จึงเป็น
บทกระโดดเตะต่อย ออกนักเลงหน่อยๆ สมกับนิสัยใจคอของพระเอกแก้ว
เคล็ดลับข้อที่สาม “ใจใฝ่สมาธิ” โดยพื้นฐานลิงมีนิสัยอยู่ไม่สุข ลุกลี้ลุกลน กว่าจะฝึกให้ลิง
ทําสิ่งใดนั้น ก็จะต้องอาศัยความเงียบสงบ ไม่มีอะไรมาทําให้มันวอกแวก ดังนั้น จึงต้องฝึกลิงในเวลา
กลางคืนเพื่อให้มันมีสมาธิในการฝึก ซึ่งจะทําให้ลิงจดจําการสอนได้เร็วขึ้น เวลาในการฝึกคืนหนึ่งๆ
จะใช้เพียง ๒-๓ ชั่วโมงเท่านั้น
เคล็ดลับข้อที่สี่ “ต้องมีโค้ตลับ” การฝึกลิงใช่ว่าครูฝึกจะออกคําสั่งแล้วลิงจะทําตามได้ทันที
เพราะลิงนั้นมีข้ อจํ ากัดในการจะเข้าใจภาษามนุษ ย์ เหตุนี้ การใช้สั ญญาณต่างๆ จึงเป็นวิธีการที่
ถูกนํามาใช้เพื่อให้ลิงได้รับรู้คําสั่ง เช่น ใช้การเคาะไม้ กระตุกโซ่ที่ผูกลิงไว้ หรือแม้แต่การชี้นิ้ว ยกมือ
ซึ่งถือเป็นโค้ตลับที่เข้าใจกันระหว่างครูฝึกกับลิงตัวนั้นๆ เพียง ๒ ฝ่ายเท่านั้น
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และเคล็ดลับข้อสุดท้าย “จับมาผสมโรง” ซึ่งเป็นขั้นตอนการฝึกก่อนขึ้นสู่เวทีแสดง ลิงทุกตัว
ที่ ถู ก ฝึ ก มาอย่ า งดี แ ล้ ว จะต้ อ งจั บ มาผู ก ให้ อ ยู่ ร่ ว มกั น หรื อ ไม่ ก็ เ อาไว้ ใ นกรงเดี ย วกั น เพื่ อ สร้ า ง
ความคุ้นเคย ไม่ให้มันหวาดกลัวกัน ทําให้เมื่อขึ้นแสดงมันสามารถเล่นเข้าขากันได้อย่างดี ไม่ต่างตัว
ต่างเล่น หรือกลัวอีกตัวจนเลิกเล่นกันไปเลย
เคล็ดลับทั้ง ๕ ข้อดังกล่าว ถ้าพูดกันตามภาษาบู๊ลิ้มก็ต้องว่า เป็นยอดเคล็ดวิชา หากลิงตัวใด
ฝึ ก ปรื อ จนสํ า เร็ จ หลั ก สู ต รย่ อ มแสดงว่ า จั ด อยู่ ใ นอั น ดั บ ยอดฝี มื อ ที่ พ ร้ อ มจะก้ า วเข้ า สู่ ยุ ท ธจั ก ร
โลกมายาอย่างแท้จริง
ส่วนเรื่องลิงที่ใช้ในการฝึกเล่นละครลิงนั้น มิใช่จะใช้ลิงได้ทุกชนิด ลิงแสมเป็นลิงที่ไม่นิยม
นํามาฝึกเลย เพราะลิงชนิดนี้ทั้งดื้อ ทั้งซน ยากแก่การฝึก ลิงที่นิยมเอามาเล่นละครมักเป็นพวกลิงกัง
ลิงบุดและลิงเสน เพราะฉลาดและเชื่อฟังคําสั่งง่าย ส่วนใหญ่ลิงเหล่านี้จะเป็นลิงป่าที่หาซื้อต่อจาก
ชาวบ้าน ตามภาคต่างๆ ราคาการซื้อขายก็แตกต่างกันไป ปกติจะตกประมาณตัวละ ๘๐๐-๑,๐๐๐
บาท แต่สูงสุดเคยซื้อได้กันถึงตัวละ ๓,๐๐๐ บาทก็มี ซึ่งถ้าเป็นราคานี้ มักเป็นลิงที่ได้รับการฝึกมา
บ้างแล้ว
นายโรงผู้ถือไมค์และไม้
“นายโรง” เป็ น คํ า ที่ เ รามั ก จะได้ ยิ น เรี ย กกั น ในหมู่ ค ณะลิ เ กหรื อ พวกเล่ น หนั ง ตะลุ ง
เล่นมโนราห์ ซึ่งมีความหมายถึงพวกหัวหน้าคณะนั่นเอง แต่สําหรับนายโรงละครลิงแล้ว ความหมาย
จะต่างไปบ้างก็ตรงที่มิได้จําเพาะว่าจะต้องเป็นหัวหน้าคณะเท่านั้น หากยังหมายถึง เป็นครูผู้ฝึกลิง
หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ครูฝึก อีกด้วย ซึ่งครูฝึกหรือนายโรงนี้ในคณะละครลิงบางคณะก็มิได้เป็นหัวหน้า
คณะ ดังนั้นนายโรงละครลิง จึงมีหน้าที่แตกต่างและมากกว่านายโรงลิเกหรือนายโรงละครอื่นๆ ทั่วไป
อดสงสัยมิได้ว่า หน้าที่ที่แตกต่างและมากกว่านั้น คืออะไร?
“แตกต่างและมากกว่าสิครับ เพราะผมเป็นนายโรงทั้งหัวหน้าคณะและครูฝึก ไหนจะต้อง
จัดคิวแสดง เซ็นสัญญาตามหน้าที่หัวหน้าคณะ ผมยังต้องคอยเอาใจใส่ฝึกลิงพวกนี้อีกด้วย ฝึกแล้ว
ใช่จะปล่อยขึ้นเวทีแสดงได้เลยนะครับ เพราะลิงเหล่านี้มันไม่ฟังคําสั่งใครหรอก นอกจากผมที่เป็น
ครูฝึก ดังนั้นผมก็ต้องควบคุมการแสดงของลิงทุกตัวให้เป็นไปตามบทบาท พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นผู้กํากับ
การแสดงนั่นแหละ แถมผมยังต้องพากย์บท ร่วมเล่นไปกับดาราเหล่านี้ด้วย” นายโรงไขข้อข้องใจ
ให้ฟัง พร้อมกับกระตุกโซ่ในมือที่ปลายข้างหนึ่งคล้องคอลิงอยู่ ทําให้เจ้าจ๋อที่กําลังแหกหูแหกตา
หลอกคนดูอยู่หน้าเวทีชะงัก คลานเข้ามานั่งให้นายโรงจับใส่เสื้อใส่กางเกง แต่งหน้าทาแป้งเสียขาว
ราวกับพระเอกลิเก
“ถ้าลิงมันดื้อ ไม่ทําตามคําสั่ง จะตีไหม?” อดถามขึ้นอีกไม่ได้ เพราะเห็นไม้ยาวในมือครูฝึก
ถูกเคาะกับพื้นไปมา เมื่อเจ้าจ๋อบางตัวทําขยุกขยิกไม่ยอมให้จับใส่เสื้อดีๆ
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“ไม่ครับ ไม่ตี ตีไม่ได้ ถ้าตีมันจะกลัวลาน ไม่ต้องเล่นกันเลย ที่ผมถือไม้ไว้นี่ ไม่ได้เอาไว้ตี
นะครับ แต่เอาไว้ใ ห้สั ญญาณให้ลิงทําตาม ต้องถือไว้ตลอดละครับ” กล่ าวย้ําด้วยเสียงหนักแน่น
พร้อมกับขยับไม้ในมือให้กระชับขึ้น ขณะเดียวกันมืออีกข้างหนึ่งก็เอื้อมไปหยิบไมค์ที่วางอยู่ข้างๆ
ขึ้นมาพูดประกาศเชิญชวนผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาชมการแสดงอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
เสียงที่ประกาศผ่านไมค์ดังก้องกังวาน และเต็มไปด้วยลูกเล่นแพรวพราว จนทําให้อดทึ่งไม่ได้
“ต้องฝีปากจัด มีลูกเล่น เสียงดังฟังชัดอย่างนี้แหละครับ ถึงจะสู้เขาได้ ไมค์แย่ละก็ คณะอื่นเอาคน
ไปหมด” ช่างไฟของคณะละครดังกล่าวเปรยขึ้นเหมือนเดาใจเราออก พร้อมกับเสียบสายไฟ หมุนปรับ
เครื่องเสียงให้ดังขึ้นอีก
คงจะจริงดังคํากล่าว เพราะทุกครั้งที่แสดง เราสังเกตเห็นไมค์อยู่ในมือข้างหนึ่งของนายโรง
ตลอดเวลา เช่นเดียวกับไม้ที่ถืออยู่ในมืออีกข้างหนึ่ง ประดุจเป็นอาวุธประจํากายซ้ายขวาของนายโรง
ทีเดียวแหละ
ประกิตขวัญใจแม่ยก
ในบรรดาพวกเล่นลิเก นักร้องลูกทุ่งชื่อดังทั้งหลาย มักจะมีผู้อุปถัมภ์ ที่เรียกว่าแม่ยกหรือ
พ่อยกซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแม่ยกเสียมากกว่า แม่ยกเหล่านี้มักจะช่วยเหลืออุปการะแต่พวกพระเอก
ลิเกหรือนักร้องชาย ด้วยการให้พวงมาลัยคล้องคอ หากชื่นชมมากเป็นพิเศษ ก็อาจจะกลัดธนบัตร
ใบละ ๑๐ ถึ ง ใบละ ๕๐๐ บาทไปกั บ พวงมาลั ย ด้ ว ยก็ มี สํ า หรั บ ละครลิ ง ก็ ไ ม่ น้ อ ยหน้ า มี แ ม่ ย ก
เช่นเดียวกัน แต่แทนที่พระเอกจะได้มาลัยคล้องคอ ก็กลายเป็นผลหมากรากไม้ชนิดต่างๆ ไปเสีย
โดยเฉพาะถ้าแม่ยกรู้ว่าพระเอกตัวใดชอบผลไม้ชนิดใดก็ขนซื้อมาให้เป็นกิโลๆ หรือไม่ก็ถึงกับยกเข่ง
มาให้ กั น เลย นั บ เป็ น บุ ญ ปากของพระเอกและดาราตั ว อื่ น ๆ รวมไปถึ ง นายโรงและเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
คณะละครอีกด้วย
เรื่องแม่ยกละครลิงที่ออกจะเป็นที่กล่าวขวัญกันมาก ก็คือ แม่ยกของลิงประกิตแห่งคณะ
ศิษย์พระกาฬ เล่ากันว่าคราวที่คณะศิษย์พระกาฬไปแสดงที่งานวัดอินทร์ฯ มีหญิงวัยกลางคนไปชม
การแสดง แล้วเกิดความเอ็นดูรักใคร่ในตัวประกิตมาก เพราะประกิตนั้นฉลาดแสนรู้ ทั้งยังพิเศษ
แตกต่างกว่าลิงตัวอื่นๆ ในคณะ คือเป็นลิงเสน ซึ่งเป็นลิงที่หายากมากในปัจจุบัน รูปร่างของลิงชนิดนี้
ค่อนข้างใหญ่และที่สําคัญประกิตเป็นลิงที่เชื่องมาก ถึงกับเวลาแสดงไม่ต้องผูกโซ่เลย ประกิตแม้จะ
ไม่ใช่พระเอกของคณะ แต่ก็เป็นตัวชูโรงที่สําคัญ เนื่องจากมีลูกเล่นลูกชนเข้าขากับนายโรงได้อย่าง
เหมาะเจาะ
ดังนั้น ตลอดการแสดงที่งานวัดอินทร์ฯ หญิงวัยกลางคนก็ได้ปวารณาตัวเองเป็นแม่ยกของ
ประกิต นําผลไม้ต่างๆ มาให้ประกิตทุกวัน และมิใช่น้อยๆ ถึงกับต้องยกเข่งใส่รถตุ๊กๆ มาจอดให้ถึง

๓๓๔
หน้าโรง แม้เมื่องานวัดอินทร์ฯ เลิกไปแล้ว ก็ยังติดตามไปชมการแสดงของประกิตยังที่ต่างๆ อยู่เสมอ
นับว่าประกิตเป็นดาราที่เสน่ห์แรงไม่น้อย
ดาราผู้ไร้ค่าตัว
ผู้ได้ชื่อว่าเป็นดารานั้น ไม่ว่าจะเป็นดาราประกอบหรือดารานํา ต่างก็มีค่าตอบแทนที่เรียกว่า
ค่าตัว ในการแสดงแทบทั้งสิ้น ยิ่งเป็นดาราระดับพระเอก นางเอก ค่าตัวก็ยิ่งสูง และจะสูงขึ้นอีก
ถ้าเป็นดาราที่ได้ รั บความนิยมจากประชาชนหรื อได้รับรางวัลใดรางวั ล หนึ่ งเป็นประกาศนี ยบัตร
ในการแสดง แต่สําหรับค่าตัวของดาราละครลิงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพระเอก นางเอก หรือดาราประกอบ
ระดั บ ใด หากคิ ด เป็ น ตั ว เงิ น แล้ ว ก็ ต้ อ งบอกว่ า “ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น ดาราผู้ ไ ร้ ค่ า ตั ว ทั้ ง สิ้ น ” จะได้
ค่าตอบแทนก็แต่เพียงผลไม้และอาหาร ๓ มื้อ ซึ่งวันหนึ่งตกประมาณ ๒๐-๓๐ บาทเท่านั้น เมื่อเทียบ
กับการแสดงในแต่ละวันที่เก็บจากผู้ชมได้รอบหนึ่งไม่ต่ํากว่า ๑๐๐-๒๐๐ บาท โดยเก็บค่าเข้าชมจาก
ผู้ใหญ่คนละ ๕ บาท และเด็กคนละ ๓ บาท วันหนึ่งๆ หากเริ่มเปิดแสดงแต่เที่ยงวันไปจรดเที่ยงคืน
ก็สามารถแสดงได้ถึงประมาณ ๓๐-๔๐ รอบ เพราะรอบหนึ่งใช้เวลาการแสดงเพียง ๑๐-๒๐ นาที
โดยคิ ด ตั้ ง แต่ เ วลาที่ น ายโรงเริ่ ม ประกาศเชิ ญ ชวนผู้ ช ม ดั ง นั้ น ถ้ า งานวั ด มี ๓ วั น ก็ จ ะได้ ร ายได้
ตกประมาณถึง ๙,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อตัดค่าเช่าโรง ค่ายานพาหนะ ค่าอุปกรณ์ และค่าเบี้ยเลี้ยง
ของคนและลิงในคณะ ซึ่งมีไม่ต่ํากว่า ๑๐ ชีวิตแล้ว ก็เป็นเงินมากอยู่ แต่ยังเหลือพอให้เห็นเป็นกําไร
งานหนึ่งๆ ไม่ต่ํากว่า ๓-๔ พันบาท หากคิดตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นเงินจํานวนมากพอดู เพราะคณะ
ละครลิง โดยเฉพาะที่เป็นที่นิยมจะมีงานแสดงเกือบตลอดปี จะเว้นช่วงหยุดก็เพียงฤดูฝน ๒-๓ เดือน
ซึ่งเป็นระยะที่ไม่ค่อยมีเทศกาลเท่านั้น และบางครั้งถ้าได้งานแสดงครั้งใหญ่ๆ วันหนึ่งอาจทําเงินได้ถึง
หมื่ น กว่ า บาท อย่ า งเช่ น คราวคณะศิ ษ ย์ พ ระกาฬไปแสดงในงานครบรอบ ๕๐ ปี ที่ ธ รรมศาสตร์
สามารถทําเงินรายได้ร่วมหมื่นบาทต่อวัน

๓๓๕

อย่างไรก็ตาม แม้ละครลิงจะมีรายได้เป็นจํานวนอักโขอยู่ ก็ใช่ว่าละครลิงจะมีให้เราได้ดูชมกัน
ตลอดไปจนถึงลูกถึงหลาน เพราะการแสดงใดหากขาดผู้สืบทอดและขาดความสนับสนุนจากผู้ชมแล้ว
การแสดงนั้นย่อมไม่อาจยืนยงอยู่ได้ ละครลิงก็ไม่อาจพ้นกฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้เช่นกัน หากวันใดที่ไม่มี
ผู้จะสืบทอดวิชาการฝึกลิงของนายโรงและขาดความโอบอุ้มจากผู้ชมแล้วล่ะก็ ละครลิงก็จะเหลือแต่
เพียงตํานานบอกเล่าว่า ครั้งหนึ่งเมืองไทยเคยมีมหรสพที่เรียกว่า ละครลิง

๓๓๖

ลิงวณิพก๓
สุดารา สุจฉายา
เมื่อสิ้นฤดูกาลเพาะปลูก ความแห้งแล้งก็เข้าเยี่ยมเยียนดินแดนแห่งที่ราบสูงอีกวาระหนึ่ง
ช่ ว งเวลานี้ เ องที่ บุ ญ ศรี ไ พร พร้ อ มกั บ ผู้ ร่ ว มงานอี ก ๓ ชี วิ ต จํ า ต้ อ งจากดิ น แดนมารดรเข้ า สู่
กรุงเทพมหานคร เพื่อแสวงหาเงินทองที่จะต่อชีวิตเขาให้รอดไปอีกปีหนึ่ง
เสียงล้อรถไฟที่เสียดสีกับรางขณะที่เข้าจอดเทียบชานชาลาดังเอี๊ยดอ๊าด ปลุกให้บุญ ศรีไพร
และคณะซึ่งกําลังหลับที่มุมทางเดินหน้าสถานีรถไฟหัวลําโพงสะดุ้งตื่น เขาลุกขึ้นมัดข้าวของและ
เครื่องมือหากินที่มีอยู่น้อยชิ้นแบกขึ้นใส่หลัง เพื่อเตรียมตัวออกไปทํางานดังเช่นเช้าทุกๆ วันที่ผ่านมา
ท่ามกลางความร้อนระอุของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องอยู่เหนือศีรษะ บุญ ศรีไพร และคณะ
พากันทรุดนั่งลงพักภายใต้ร่มไม้ริมคลองมหานาค ไม่นานเสียงกลองและฉิ่งก็ดังขึ้น ผู้ร่วมงานของเขา
ท้าวศรีหาเหตุ (กระโปรงเขียว) ลิงบุดหนุ่มวัย ๖ ปี ควงคู่ลิงบุดนามสาวน้อย ลอยลม (กระโปรง
เหลือง) วัย ๕ ปี และ ด.ญ.นวลจันทร์ (กระโปรงน้ําเงิน) วัย ๒ ปี ออกไปถือไม้ ทําท่าทางกระโดด
โลดเต้นไปตามจังหวะฉิ่ง กลอง และสัญญาณไม้ในมือของบุญ ศรีไพร เพื่อเรียกให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา
หยุดชมการแสดงของพวกเขา

ครั้นเสียงดนตรีหยุดลง เสียงปรบมือของผู้ชมที่ล้อมวงอยู่ก็ดังขึ้นแทนที่ พร้อมๆ กับเสียง
กรุ๊ง กริ๊งของเหรียญที่ถูกหย่อนลงกระทบขัน จบไปอีกรอบสําหรับการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตรา
ของคณะละครลิงวณิพกบุญ ศรีไพร
๓

พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารสารคดี ๑, ๓ (เมษายน ๒๕๒๘), ๗๒.

๓๓๗
“เล่ น ไปเรื่ อ ย ตามที่ ต่ า งๆ ไม่ มี ที่ แ น่ น อน ตรงไหนคนเยอะก็ ห ยุ ด แสดง เรื่ อ งตั ง ค์ ไ ม่ แ น่
ได้วันละ ๓๐ ถ้าวันไหนโชคดีหน่อยก็ถึง ๒๐๐” บุญ ศรีไพร ตอบคําถามเราด้วยภาษาอีสาน
“ร่อนเร่อย่างนี้ ไม่กลัวถูกจี้หรือ” เราป้อนคําถามต่อ
“ไม่ ไม่มีอะไรให้จี้ เย็นก็เอาไปฝากธนาคารแล้ว ถึงบ้านที่กาฬสินธุ์ค่อยไปเอามา” คําตอบ
ของเขา ทําให้เราไม่คาดคิดมาก่อนและอดทึ่งในความรอบคอบของเขาเสียมิได้
“มาปี ล ะครั้ ง สองครั้ ง ครั้ ง หนึ่ ง ก็ ร าว ๒๐ วั น แหละ ลิ ง พวกนี้ ซื้ อ มาตั ว ละ ๕๐๐ บาท
ท้าวศรีหาเหตุนี่แพงหน่อย ๘๐๐ ฝึกปีหนึ่งก็เล่นได้แล้ว” เขาตอบก่อนที่จะกระตุกโซ่ที่คล้องคอลิง
ทั้ง ๓ ให้ลุกขึ้นเดินตาม เพื่อไปแสดงยังที่อื่นต่อไป
และเมื่อตะวั นลั บฟ้า ทั้ง ๔ ชี วิตก็ จะกลั บ ไปพํานั กยังหั วลํา โพงเช่น เดิ ม หรือในบางครั้ ง
อาจเป็นใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ที่ใดที่หนึ่ง

๓๓๘

ละครลิง๔
ทวี วัดงาม
ข่าวการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนแก่บรรดาลิงทั้งหลาย ที่ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ จังหวัดลพบุรีเมื่อเร็วๆ นี้
เป็นที่น่าสนใจของชาวไทยเราและชาวต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ทําให้ผมนึกถึงการแสดงในงานวัดที่
เด็กๆ เรียกได้ว่าทุกคนชื่นชอบ มีการเปิดการแสดงที่ใดต้องไปดูกันให้ได้ไม่ว่าจะต้องแย่งยื้อเข้าชม
อย่างไรก็ตาม การแสดงที่ว่านี้ก็คือละครลิง วันนี้ผมจะนําเอาประวัติของละครลิงมาเล่าสู่กันพอแก้
หนาวไปได้บ้างก็แล้วกัน

ความเป็นมาของละครลิงนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัดว่ามีมาครั้งแรกในบ้านเมือง
ของเราตั้งแต่สมัยใด จัดเป็นการแสดงประเภทละครสัตว์ชนิดหนึ่ง นอกจากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่
บอกเล่าสืบกันมาว่าละครลิงนั้นเดิมทีมิได้แสดงเป็นคณะอย่างปัจจุบัน แต่จะมีการแสดงความสามารถ
ของลิงตามคําสั่งของผู้เลี้ยงหรือผู้ฝึกสอนที่เป็นวณิพก ก็คือขอทานประเภทหนึ่งที่ขอทานโดยมีสิ่ง
ตอบแทนให้ด้วยการแสดงต่างๆ เช่น อาจจะร้องเพลง เล่นดนตรี เป็นต้น พวกวณิพกเหล่านี้จะนํา
สิ่งของตนออกแสดงเพื่อขอทานตามตลาดสด ชุมชนหมู่บ้านต่างๆ เรียกกันว่า “ลิงวณิพก”
ต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่หกคือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีชายผู้หนึ่งชื่อ
นายป๊อก นามสกุล บุญเสนอ ได้ริเริ่มนําสิ่งที่หัดเอาไว้มารวมกันหลายๆ ตัวแล้วเล่นเป็นเรื่องราว
จนสามารถจัดตั้งเป็นคณะออกแสดงในงานวัดทั่วไปได้ โดยตั้งชื่อคณะว่า “ปรีดาวานร” เอาละครับ
คราวนี้ก็เกิดละครลิงคณะแรกแห่งประเทศไทยขึ้นแล้วละครับ จากการออกแสดงในงานต่างๆ ปรากฏ

๔

พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือสนุกกับงานวัด (กรุงเทพฯ: บํารุงสยาม, ๒๕๓๗), ๑๒๓-๑๒๗.

๓๓๙
ว่าละครเป็ นที่ชื่นชอบแก่ ผู้ ชมเป็นอย่างยิ่ง จนสามารถแสดงถวายหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่พระราชวังบางปะอิน จังหวัดอยุธยา เรียกได้ว่าไม่เบาทีเดียวละครับ
เมื่ อ นายป๊ อ ก บุ ญ เสนอ ถึ ง แก่ ก รรมลง นายสละ บุ ญ เสนอ ก็ รั บ ช่ ว งเอาคณะละครลิ ง
มาดําเนิ นการต่ อตั้ งชื่ อคณะเสีย ใหม่ ว่า “โชว์ ศิ ลปะวานร” ซึ่ง ส่วนใหญ่ จะออกแสดงตามงานวั ด
ในกรุงเทพฯ และจั งหวัดใกล้เคี ยง ในที่ สุดนายอํานวย บุญเสนอ บุ ตรชายของนายสละก็รับช่วง
คณะละครลิงของบิดามาดํ าเนิ นการต่ อจนถึงปัจจุ บัน เมื่อนายสละเสียชีวิตลง โดยใช้ ชื่อคณะว่า
“ดํารงศิลปวานร” เห็นไหมครับชื่อยังกับคณะลิเกเงินล้านอย่างไรอย่างนั้น และตัวคุณอํานวยเองก็ตั้ง
คณะ “ดํารงศิลปวานร” มาก็ ๓๐ ปีเศษแล้ว ตัวแกเองอายุก็เข้าไป ๖๐ ปีแล้ว ละครลิงจะมีมานาน
ขนาดไหน ท่านก็ลองคํานวณเวลาเอาเองก็แล้วกันครับ
คราวนี้เราหันมาพูดกันถึงวิธีที่เขาฝึกลิงกันบ้างว่าเขาทํากันอย่างไร ลิงที่สามารถนํามาฝึกหัด
เล่นละครได้นั้นจะต้องเป็นลิงบุด ลิงเสน เท่านั้น เพราะเป็นลิงที่ฉลาดและเชื่อฟังคําสั่งง่าย ส่วน
ลิงแสมจะไม่นิยมนํามาฝึกเพราะว่ามันดื้อและซุกซนมาก ฝึกหัดยาก เมื่อได้ลิงมาแล้วจะต้องทําการ
ทดสอบกันเสียก่อนว่าลิงตัวนั้นฉลาดพอที่จะฝึกหัดหรือไม่ ทั้งนี้โดยการจับหูลิงทั้งสองยกขึ้นหรือดึงขึ้น
ให้มันยืน แล้วปล่อย ทําอย่างนี้หลายๆ ครั้ง ลิงตัวโตเมื่อปล่อยมือแล้วยังยืนอยู่ตามเดิม ไม่ทรุดตัวลง
นั่ง แสดงว่าลิงตัวนั้นไม่ดื้อสามารถนํามาฝึกหัดได้ ต่อมาต้องคอยสังเกตดูนิสัยของลิงอีกสองสามวันว่า
ลิงตัวนั้นๆ จะมีนิสัยเช่นไร จึงจะมอบบทบาทที่เหมาะสมให้ เช่น ลิงตัวโตที่ซุกซนก็จะมอบบทโลดโผน
ให้ ส่วนตัวที่อยู่นิ่งๆ ก็จะมอบบทตัวพระให้ เป็นต้น เรียกว่าต้องดูบุคลิกกันก่อน
ในการฝึกหัดนั้นจะต้องทํากันในเวลากลางคืนเพื่อให้ลิงมีสมาธิสามารถจดจําสิ่งที่ผู้ฝึกได้
ฝึกหั ดได้ ง่าย ไม่ว อกแวก ในการฝึ ก แต่ ล ะครั้ง นั้น จะต้ อ งใช้ เ วลาไม่เ กิน ครั้งละสองถึ ง สามชั่ว โมง
ในการฝึ ก ต้อ งฝึ กหั ด ให้ ลิ ง รั บ รู้ สั ญ ญาณต่า งๆ จากผู้ ฝึ ก ให้ ไ ด้ เช่ น การกระตุก เชื อ ก การเคาะไม้
การชี้นิ้ว การยกมือ เป็นต้ น สัญญาณเหล่านี้จะสามารถทําให้ลิงรับรู้ว่าจะให้ปฏิ บัติอย่างไร เมื่อ
ออกแสดง ขั้นตอนสุดท้ายจะต้องนําเอาลิงที่ฝึกไว้ทั้งหมดมาผูกรวมกันเอาไว้ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
เสียก่อน จึงจะสามารถนําออกแสดงได้โดยไม่กัดกัน ก็เหนื่อยเอาการอยู่ละครับกว่าจะฝึกได้สักตัว
เรียกได้ว่าพอสมควรทีเดียวละครับ
เนื้อเรื่องที่ใช้แสดงนั้นเดิมก็ไม่พ้นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ นั่นแหละครับ มีทั้งแก้วหน้าม้า ไกรทอง
พระรถเมรี พระอภัยมณี ซึ่งมักจะจับแสดงตอนลาพระอาจารย์กลับบ้านเมืองทั้งนั้น นอกจากนี้ยังมี
การแสดงที่ เ รี ย กว่ า ชุ ด เบ็ ด เตล็ ด อี ก ได้ แ ก่ ชุ ด หั ด ทหาร ชุ ด ขี่ ม้ า ชุ ด ยิ ง ปื น ชุ ด พม่ า รํ า ขวาน
หั ด กายกรรม ฯลฯ เป็ น ต้ น แต่ ปั จ จุ บั นนี้ทั น สมั ย มากครับ ไม่ค่ อ ยแสดงกั นแล้ว เรื่ อ งจัก รๆ วงศ์ ๆ
อย่างแต่ก่อน เขาหันมาแสดงเรื่องละครโทรทัศน์กันแล้ว เมื่อวันลอยกระทงปีนี้ผมไปดูที่งานภูเขาทอง
คุณอํานวยจัดแสดงเรื่องละครเร่กันเลยครับ แหมมันมาก ชนิดที่ทันสมัย ไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียว

๓๔๐
ละครลิงถึงแม้เราจะมองด้วยสายตาเหยียดๆ ว่าเป็นการแสดงของลิงค่าง เอาไว้ล่อเด็กๆ
เท่านั้น แต่ความจริงละครลิงนั้นมีเกียรติประวัติมากพอสมควร คือตัวอย่างละครลิงคณะดํารงศิลป
วานรเคยเข้าไปแสดงในรั้วในวังมาแล้วถึง ๗ ครั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงหน้าพระที่นั่งด้วย และเคยเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปแสดงในงานเอ็กซโปร ๗๐ ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ มาแล้ว นอกจากนี้
ยังเคยเดินทางไปแสดงยังประเทศลาว, เขมร, ปีนัง, สิงคโปร์, มาเลเซีย ฯลฯ และสิ่งจะลืมไม่ได้
อีกอย่างหนึ่งก็คือ เคยได้รับเกียรติให้ขึ้นไปแสดงบนเวทีโรงละครแห่งชาติมาแล้ว
นี่แหละครับ ละครลิง ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งที่เป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างมนุษย์
ผู้ฝึกสอนและลิงที่แสดง ปัจจุบันละครลิงในเมืองไทยเราเหลือเพียงสองสามคณะเท่านั้นและเชื่อว่า
อีกไม่นานก็คงจะหมดไปตามกาลเวลา เหลือไว้เพียงตํานานไว้เล่าขานสู่กันเท่านั้น

๓๔๑

“ดํารงค์ศิลปวานร” สายป่านสุดท้าย “ปรีดาวานร”๕
ละครลิ ง กับงานวัด ดูจะเป็นเหมือนเนื้อคู่กระดูกคู่ มีมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้ งที่ ๒
กระทั่งวันนี้ก็ยังมีให้ได้ชมตามงานวัด งานเทศกาล งานบุญต่างๆ
อํานวย บุญเสนอ เจ้าของละครลิงคณะ “ดํารงค์ศิลปวานร” วัย ๖๘ ปี ผู้คร่ําหวอดอยู่ใน
วงการละครลิงมาแต่เล็กแต่น้อย เล่าให้ฟังถึงละครลิงเมื่อยุคแรกๆ คือในสมัยรัชกาลที่ ๖
“ตระกูลผมนี่ฝึกละครลิงเป็นอาชีพเลย ตั้งแต่รุ่นปู่ ใช้ชื่อว่าคณะ “ปรีดาวานร” เป็นคณะแรก
ของเมืองไทย โดยคุณปู่ได้ริเริ่มนําลิงที่เลี้ยงไว้มาฝึกหัดให้แสดงละคร จนสามารถตั้งคณะออกแสดงได้
และเป็นที่นิยมอย่างกว้งขวาง ถึงกับได้แสดงต่อหน้าพระที่นั่งในพระราชวังบางปะอิน
มาถึงรุ่นพ่อ ก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “โชว์ศิลปวานร” ผมเป็นรุ่นที่ ๓ ใช้ชื่อคณะ “ดํารงค์ศิลป
วานร” ซึ่งหมายถึง ดํารงศิลปะอันนี้ไม่ให้สิ้นสุดลงไป
ผมฝึ ก ลิ ง มาตั้ ง แต่ อ ายุ ๒๐ กว่ า ๆ คื อ เมื่ อ ตอนเล็ ก ๆ ผมอยู่ กั บ พ่ อ ก็ ช่ ว ยพ่ อ อยู่ บ นเวที
คนละข้าง ผมมีหน้าที่คอยส่งลิงให้ ก็ดูวิธีการแล้วนํามาใช้
สมันก่อนดังเพราะคนเห็นเป็นของแปลก เอาลิงมาแสดง คนดูเป็นผู้ใหญ่มาก ที่พาเด็กๆ มาดู
ก็เยอะ ราคาถูก ค่าตั๋ว ๑ บาท ๒ บาท เดี๋ยวนี้เก็บ ๑๐ บาทเป็นอย่างต่ํา คนก็ยังสนใจ”
คณะศิลปวานรของอํานวย ได้รับการยกย่องในด้านศิลปะการแสดงเป็นอย่างมาก เคยได้รับ
เกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงในงานเอ็กซ์โป’ ๗๐ ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ทั้งได้
เข้าไปแสดงในวังถึง ๗ ครั้ง
เนื้อเรื่องที่แสดงมักเป็นละครจักรๆ วงศ์ๆ เช่น ไกรทอง แก้วหน้าม้า พระรถเมรี พระอภัยมณี
โดยที่ยังคงบทร้องเก่าที่เอามาจากละครชาตรี
ปัจจุบันก็ยังคงเดินสายตามงานวัดในกรุงเทพฯ งานเทศกาลในต่างจังหวัด และเมื่อสบโอกาส
ก็เดินทางไปแสดงในประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง ลาว พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ จากการที่ประเทศนั้นๆ
ติดต่อผ่านทางองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบ้าง ทางทูตไทยบ้าง
“ไม่ได้ไปทุกปี แล้วแต่เขาจัด เป็นแบบเทศกาลแบบเอ็กซ์โป คราวที่แล้วไปญี่ปุ่นมา ๑๑ วัน
แต่ถ้ามาเลย์ก็นานหน่อย ไปไม่รู้กี่ครั้ง มาเลย์ สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ ซาราวัก ซาบา
เขาออกค่าใช้จ่าย ไม่ว่าวีซ่า ค่าเครื่องบิน เขาจัดการให้หมด เก็บค่าตั๋วแล้วให้เราครึ่งหนึ่ง
อย่างเขาเก็บได้หมื่นหนึ่ง เราได้ห้าพัน...รายได้บางครั้งได้แยะ บางครั้งก็ไม่เหลืออะไรกลับมาเลย

๕

พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ๑๙, ๕ (มีนาคม ๒๕๔๑), ๙๒-๙๓.

๓๔๒
ก็เล่นแบบเรา เป็นกายกรรม ลิงขี่รถ ลิงโดดบ่วงไฟ ถ้าเล่นลิเกเขาดูไม่ออก แล้วเราพากย์เป็น
ภาษาไทย เขาก็ฟังไม่รู้ แรกๆ เขาหาล่ามให้เรา ตอนหลังเราพากย์ของเราเองเลย ก็ใช้จดจากหนังสือ
ยาวีเขาออกมา มาพากย์เป็นภาษายาวี ก็สร้างความครึกครื้นดี”
ส่ ว นการฝึ ก ลิ ง นั้ น อํ า นวยว่ า ก็ ต้ อ งฝึ ก รํ า ฝึ ก เต้ น คื อ บรรดาศิ ล ปะแบบไทยๆ ทั้ ง หลาย
เช่น เล่นลิเก เล่นละคร โดยใช้ไม้เป็นสัญญาณ
“ใครๆ คิดว่าพวกนี้ต้องตีต้องเฆี่ยน ไม่เลย มันจะดูไม้ ชี้ซ้ายชี้ขวา ก็เหมือนกับควายถ้าดึง
เชือกไปทางซ้ายก็หันไปทางซ้าย ถ้าทําถูกก็มีให้รางวัล เรื่องอาหารสําคัญ หิวไม่ได้ เพราะไม่มีอารมณ์
ถ้าอิ่มแล้วไม่อยากกินอะไร ก็ง่ายมาก
ลิงอายุร าวปีสองปีก็ฝึกได้แล้ว ใช้เวลาสักเดื อนเศษๆ ก็เริ่มเป็น เริ่ม เข้าใจ รู้จักหลักการ
ออกแสดงได้เลย ลิงมีตัวฉลาด ตัวโง่ ตัวโง่สอนเท่าไรก็ไม่จํา ตัวฉลาด ๓-๔ วันก็เล่นได้ มีทั้งหมด ๕ ตัว
อายุน้อย ๔-๕ ปี พวกตัวใหญ่ๆ เพิ่งจะตายไป ตายก็อายุ ๓๐, ๓๕, ๓๗ ปี อายุก็พอๆ กับเรา อายุ ๒๐
กว่าปีก็เล่นได้
อายุ การใช้ งานจริ งๆ ไม่กี่ปี คือถ้าเริ่มมีอาการแก่ขึ้นมา แสดงไม่ไหว ก็ให้พักอยู่กับบ้าน
เพราะเรามีฝึกอะไหล่ เอาพวกลูกๆ มันมาฝึก ตอนนี้ฝึกอยู่ ๓ ตัวที่ยังไม่ออกเวที
เมื่อก่อนไปไหนๆ ก็ซื้อมา อย่างที่แม่ฮ่องสอนบ้าง ทางใต้บ้าง แต่เดี๋ยวนี้หาซื้อยาก เพราะ
อนุรักษ์ไว้ นอกจากเพาะพันธุ์เอง ตัวหนึ่งถ้าซื้อก็สักพันสองพันสามพัน
นอกจากงานวัด ก็ไปงานแสดงสินค้า แต่ผมไม่ค่อยได้ไป อย่างพาต้าเขามาจ้าง สัปดาห์ละ
๕,๐๐๐ บาท เสาร์-อาทิตย์ตลอดทั้งปี ถ้าติดงานก็ต้องทําหนังสือบอกเขา เดี๋ยวนี้ผมถึงไม่รับ เพราะจะ
ไปไหนก็ไม่สะดวก เพราะถ้ามาไม่ทันก็ตัดเงิน ไปเล่นอยู่ปีกว่า...จนเลย
ตอนหลังก็เลยมาเดินสายเอง รายได้ดีกว่าด้วย แล้วก็เป็ นอิสระ เราไปทั้งนั้น ภาคเหนื อ
ภาคใต้ ภาคอีสาน กินนอนอยู่ในรถ จะมีงานทั้งปี ไม่เคยอยู่บ้าน
งานวัดสมัยโน้นกับสมัยนี้ต่างกันเยอะ ร้านค้าก็เปลี่ยนไปเยอะ อย่างค่าสถานที่เมื่อก่อน
เคยเสีย ๕๐๐-๖๐๐ บาท เดี๋ยวนี้เสียเป็นหมื่น
คื น หนึ่ ง แสดงสิ บ กว่ า รอบ ก็ แ ล้ ว แต่ ถ้ า คนน้ อ ยก็ แ สดงยาวหน่ อ ย ถ้ า คนมากก็ รี บ แสดง
รอบละไม่ถึง ๒๐ นาที
แสดงไม่เป็นเรื่อง ใช้จับจุดเอา คือออกจากเทศกาลอย่างนี้ มันไม่เหมือนไปแสดงตามโรงแรม
ตามพาต้า นั่นต้องเล่นเป็นเรื่องเป็นราว แต่นี่คนมาเที่ยว เขาไม่มานั่งนาน ดูเพื่อสนุกสนาน แป๊บเดียว
ออก ก็เล่นพวกกายกรรมบ้าง พวกเต้นบ้าง พวกขี่ม้าบ้าง ขี่เครื่องบินบ้าง ที่มันง่ายๆ”
งานวัดคืนนั้น ตั๋วเข้าชมละครลิงคนละ ๑๐ บาท นั่งรออยู่เป็นนานสองนาน พอถึงเวลาก็ได้
เห็นลิงกระโดดไปกระโดดมาบนเวทีอย่างเนือยๆ แม้จะเป็นรอบแรกของการแสดงก็ตาม ร้องเพลงอีก
๒ เพลง แล้วเป็นอันลาโรง ทําให้อดนึกไม่ได้ว่าคงจะออมแรงไว้แสดงรอบต่อไปก็เป็นได้

๓๔๓
อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงอนาคตละครลิง อํานวยกลับตอบว่า
“...ก็คงจะเหลือคณะสุดท้ายแล้วล่ะ เพราะถึงผมจะมีลูกหกคน แต่ไม่มีใครสนใจรับอาชีพนี้
เขามองว่าอาชีพนี้ไม่มีความหมายสําหรับเขา ลูกศิษย์ก็ไม่มี... ไม่ฝึกลูกศิษย์ ตายไปแล้วก็คงหมด”

๓๔๔

ละครลิง๖
ปัญญา นิตยสุวรรณ
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เป็นวันแรกของงานนมัสการพระบรมบรรพตวัดสระเกศ
หรือที่เรียกกันเป็นที่รู้ว่า งานภูเขาทอง ประจําปี พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้เขียนมีโอกาสไปเดินเล่น เพื่อระลึกถึง
ความทรงจําในสมัยที่เป็นเด็กเคยไปเที่ยวเป็นประจําทุกปี จุดประสงค์ในการไปครั้งนี้ เพื่อไปไหว้
พระธาตุบนพระบรมบรรพตและจะไปดูละครลิง ซึ่งก็สมประสงค์ทั้ง ๒ ประการ ละครลิงที่ผู้เขียนได้
เข้าไปดูในวันนั้น เป็นการแสดงรอบแรก ถ้าจะเรียกให้โก้หรูก็ต้องว่ารอบปฐมทัศน์ ละครลิงคณะนี้
ชื่อว่า คณะศิษย์พระกาฬ ละครลิงดารา มีผู้เข้าชมมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ละครลิงที่แสดงในรอบนี้
แสดงเรื่องสมัยใหม่ ดําเนินเรื่องว่า อาเหลียงเดินทางโดยเรือสําเภามาหากินในเมืองไทย จนร่ํารวย
มีภรรยาเป็นคนไทย ต่อมาภรรยาที่เป็นคนจีนเดินทางมาหาอาเหลียง อาเหลียงจึงพาไปชมการแสดง
ต่างๆ ภรรยาจีนของอาเหลียงพอใจ เรื่องละครลิงที่แสดงในสมัยนี้ผิดกับที่ผู้เขียนเคยดูมาในสมัย
เป็นเด็ก เพราะสมัยนั้นมักแสดงเรื่องจันทโครพ จับตอนจันทโครพลาพระเจ้าตาเดินทางกลับบ้านเมือง
พอถึงตอนท้ายเรื่องก็จะมีลิงขึ้นเครื่องบิน ส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างล่างยิงเครื่องบินตก เป็นอันจบ
การแสดง

จากการที่ได้ไปดูละครลิงอีกครั้ง ในตอนเกษียณอายุราชการแล้วครั้งนี้ทําให้หวนนึกไปถึงสมัย
ยั ง รั บ ราชการอยู่ ครั้ ง หนึ่ ง มี ห น่ ว ยราชการแห่ ง หนึ่ ง จั ด ทํ า โครงการอนุ รั ก ษ์ ม รดกวั ฒ นธรรมไทย
จัดรายการออกอากาศทางโทรทัศน์ โดยตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่ง และมีวัยรุ่นที่เพิ่งสําเร็จ
การศึกษาใหม่ๆ มีไฟแรงมาร่วมเป็นคณะทํางานด้วย คณะทํางานชุดนี้ก็จะพิจารณาว่าเรื่องอะไรบ้าง
ที่เป็นมรดกวัฒนธรรมไทยควรอนุรักษ์ เมื่อตกลงกันแล้วก็มีคนเขียนบท จัดการถ่ายทํา เพื่อนําไป
๖

พิมพ์ครั้งแรกในวารสารไทย ๒๑, ๗๓ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๓), ๗๓-๗๘.

๓๔๕
ออกอากาศทางโทรทัศน์ตามวันเวลาที่กําหนด ผู้เขียนเข้าใจว่ารายการนี้คงจะออกอากาศไปแล้ว
หลายตอน แต่ผู้ เขี ยนไม่เคยดูค งจะมีผู้ทักท้วงหรือว่าหน่วยงานนั้นอยากจะให้มีผู้ร่วมรับผิดชอบ
เรื่องต่างๆ ที่นําไปออกอากาศ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่จะนําไป
ออกอากาศ ผู้เขียนได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย วันหนึ่งก็มีการประชุมกัน ทางผู้จัดทํา
เสนอที่ประชุมว่า เวลานี้ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมไทย และถ่ายทําไปแล้วหลายเรื่อง
พร้อมทั้งเอ่ยชื่อเรื่องประกอบ หนึ่งในจํานวนนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งคือ ละครลิง ผู้เขียนได้ฟังก็รีบทักท้วงว่า
ละครลิงไม่ใช่มรดกวัฒนธรรมไทย ที่ประชุมเกิดการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เพื่อหาข้อยุติว่า
ละครลิงเป็นมรดกวัฒนธรรมไทยหรือไม่ กรรมการท่านหนึ่งคงจะไม่พอใจผู้เขียน ก็ถามผู้เขียนว่า ที่ว่า
ละครลิงไม่ใช่มรดกวัฒนธรรมไทย แล้วละครลิงเป็นอะไร ผู้เขียนตอบว่า ละครลิงเป็นละครสัตว์
จะนับเป็นมรดกวัฒนธรรมไทยไปได้อย่างไร ที่ประชุมชักลังเลใจ ผู้เขียนจึงเรียนที่ประชุมว่า ขอเถิด
อย่านําละครลิงออกอากาศในรายการอนุรั กษ์ มรดกวั ฒนธรรมไทยเลย ทางฝ่ายผู้จั ดทํารายการ
ก็บอกว่าไม่ได้หรอก เรื่องละครลิงที่ว่านี้ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว และลงทุนไปมาก หากไม่นําออก
เผยแพร่ก็จะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ มีกรรมการสตรีผู้หนึ่งจีบปากจีบคอฉอเลาะกับประธาน
ที่ประชุมว่า
“ท่ า นคะ ดิ ฉั น ว่ า เป็ น การดี เ สี ย อี ก ที่ เ ราใจกว้ า งนํ า ละครลิ ง มาเล่ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เรา
ไม่รังเกียจละครลิง”
ผู้เขียนได้ฟังแล้วก็เสื่อมศรัทธาคนๆ นี้มาตั้งแต่วันนั้น ท่านผู้อ่านที่เคารพบางท่านคงจะสงสัย
ว่าเหตุใดผู้เขียนจึงว่าละครลิงเป็นละครสัตว์ ที่ผู้เขียนมั่นใจเช่นนี้ เพราะเคยอ่านเรื่องตํานานละครลิง
ของคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ เล่า เรื่ องตํานานละครลิ งไว้ใ นหนังสือเรื่ องมหรสพพื้นบ้านว่ า
ละครลิงเป็นละครสัตว์และเมื่อผู้เขียนคุยกับคุณทวี วัดงาม ถึงเรื่องที่ว่าละครลิงเป็นละครสัตว์ มิใช่
มรดกวัฒนธรรมไทยแต่อย่างใด คุณทวีก็เห็นด้วยและยอมรับว่าละครลิงเป็นละครสัตว์จริงๆ เพราะ
ท่านก็เขียนไว้ในเรื่องละครลิงว่าเป็นอย่างนั้น ผู้เขียนมีเรื่องละครลิงที่น่าอ่านอยู่ ๒ เรื่อง คือเรื่อง
ตํานานละครลิงของ คุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ กับเรื่องละครลิง ของคุณทวี วัดงาม และยังมี
สูจิบัตรบรรยายเกี่ยวกับละครลิงในรายการแสดงครั้งที่ ๖๒๑ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด สาขาสะพานผ่านฟ้า เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๕ ซึ่งคุณทวี วัดงาม เป็นผู้ค้นคว้าและ
เรียบเรียง ผู้เขียนจะนําเรื่องละครลิงทั้ง ๓ เรื่องที่กล่าวถึงมาตัดตอนเอาแต่ที่เป็นแก่นของเรื่องจริงๆ
มาเล่าสู่ท่านผู้อ่านที่เคารพ และพร้อมกันนี้ก็ขอถือโอกาสขออนุญาตคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ
คุณทวี วัดงาม ที่นําเรื่องของท่านมาเล่าต่อ คุณเจนภพ เขียนเรื่องตํานานละครลิง ตอนหนึ่งว่า
“ครับ-ผมกําลังจะพูดถึง “ละครลิง”
แน่นอนแม้จะไม่ใช่ของเก่าแก่โบร่ําโบราณอะไรนัก แต่เด็กๆ สมัยนี้ก็น้อยคนที่ได้ดูได้เห็น
เพราะเดี๋ยวนี้ “ละครลิง” ได้กลายเป็นของหายากไปซะแล้ว

๓๔๖
สิ่งนี้เป็นของที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครนี่เอง
มิได้เป็นการแสดงพื้นบ้านพื้นเมืองแต่อย่างใด
ถ้ า จะให้ พู ด กั น อย่ า งตรงๆ ก็ ต้ อ งว่ า “ละครลิ ง ” นี่ ค งจะได้ รั บ ความคิ ด เบื้ อ งต้ น มาจาก
พวก “ละครสัตว์” ของพวกฝรั่งมังค่าเป็นแน่แท้
แต่ของฝรั่งนั่น เขาเล่นฝึกสิงโต เสือ ช้าง ลิงก็เป็นลิงชิมแปนซีตัวใหญ่ๆ
ซึ่ ง บ้ า นเมื อ งเราไปหาสั ต ว์ เ หล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ แม้ แ ต่ ก ารฝึ ก ซ้ อ มให้ อ อกแสดงอะไรได้ อ ย่ า ง
ชาวสุรินทร์แสดงงานช้างนั่นก็เพิ่งจะมีเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่ฝนนี่เอง
จะมีก็แต่ละครลิงเล็กๆ นี่เอง ซึ่งฝรั่งเห็นก็คงเมินขี้เกียจเสียเวลาฝึกแต่คนไทยเรากลับฝึก
จนออกแสดงได้”
จากนั้นคุณเจนภพก็เล่าตํานานละครลิงว่า
“ว่ากันว่า “บิดาแห่งวงการละครลิง” ผู้เป็นเจ้าของความคิดพิเรนทร์ๆ และเจ้าของคณะ
ละครลิงคณะแรกของเมืองไทยนั้นตะแกชื่อ “ทอง”
เป็นคนเมืองนนทบุรีนี่เอง รู้แต่ปีเกิดว่าปีมะเส็งเท่านั้น แต่ไม่รู้ปี พ.ศ.เท่าไรแน่
นายทองคนนี้ เ ป็ น คนสนุ ก เจ้ า คารมคมคาย ตลกคะนอง มองโลกสดใสเสมอ
แม้ จ ะบวชเป็ น พระแล้ ว ก็ ยั ง ไม่ ว ายสํ า แดงเดชจนใครต่ อ ใครพากั น ขนานนามท่ า นว่ า “นั ก เทศน์
มหาพน” ตัวยง
ครั้ น พอนายทองแกสึ ก จากพระออกมาก็ พ อดี อ ายุ เ ข้ า เกณฑ์ ท หารซึ่ ง ตกอยู่ ใ นราวๆ
พ.ศ.๒๔๕๔ นายทองเป็นไอ้เณรแล้วก็ได้ไปประจําอยู่ที่ราบ ๑๑ กองร้อยที่ ๕ กองพัน ๒ ซึ่งตั้งอยู่ที่
หลังวังปารุสกวัน
ทหารเกณฑ์รุ่นเดียวกับนายทองครั้งแรกกระนั้นล้วนแต่หนุ่มกําลังห้าวยิ่งเมื่อได้มาอยู่รวมกัน
เฉพาะผู้ชายก็ยิ่งเฮฮาคะนองเป็นการใหญ่ ตกวันเสาร์อาทิตย์ ทางกรมปล่อยให้พักผ่อนเต็มที่มีหนัง
มีละครมาให้ดูอยู่เป็นนิจ โดยจะเรียกมารวมกันที่โรงอาหาร ซึ่งในทุกๆ เสาร์-อาทิตย์นั่น นอกจากจะมี
หนังละครอะไรไปตามเรื่องแล้ว นายทองตัวกลั่นก็รับอาสาขึ้นเวทีหาอะไรสนุกๆ มาสําแดงเสมอๆ
นายทอง คนนี้แกเก่งทางกะล่อนทอง ฉะนั้นไม่ว่าแกจะเล่นจําอวด หรือออกเทศน์ตลก และ
หลายครั้งที่แกไปเอาลิงมาจากไหนไม่รู้มาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวตลกคะนองแบบทะลึ่งๆ ปรากฏว่า
สร้างความสนุกสนานให้ทหารเกณฑ์ทั้งหน่วยที่มาดูกันวันนั้นเป็นอย่างมาก
ทุกเสาร์-อาทิตย์ เสียงเฮฮา เป่าปาก ชอบอกชอบใจจึงดังลั่นก้องไปทั้งกรม เสียงปรบมือ
เป่าปากร้องไชโยกันเปี๊ยวป๊าวดังสนั่นข้ามคลองเม่งเส็งเข้าไปถึงในวังปารุสกวันถึงกับทูลกระหม่อม
จักรพงษ์ภูวนาถ (กรมหลวงพิษณุโลก) ออกปากมีรับสั่งกับนายสิบโทผูก มหาดเล็กรักษาพระองค์
ที่ติดใจในการแสดงตลกของนายทอง ถึงกับหลบงานจากในวังข้ามคลองมาดูนายทองออกลิงออกค่าง
ทุกอาทิตย์ว่า

๓๔๗
“นี่ถ้าทหารรุ่นอื่นคึกคักเหมือนรุ่นนี้ มีหวังอินโดจีนแตกภายใน ๗ วันแน่ๆ”
อยู่มาจนกระทั่งครบเกณฑ์ ทหารแต่ละคนก็ถูกปลดไล่กลับท้องถิ่นของตัว นายทองก็ถูกปลด
เป็นทหารกองหนุนแล้วต้องกลับไปอยู่เมืองนนทบุรีตามเคย
ประมาณ ปี พ.ศ. ก็ตกราวๆ ปี ๒๔๕๕-๖ เห็นจะได้ นายทองเมื่อกลับมาอยู่บ้านก็ไม่มีงาน
การอะไรทําเป็นชิ้นเป็นอัน จะนั่งๆ นอนๆ อยู่เฉยๆ ก็คงอดตาย อย่ากระนั้นเลย คิดไปคิดมา นายทอง
ก็จึงเอาความทะลึ่งตลกคะนองของตัวเองนี่แหละมาเป็นช่องทางหากิน
โดยไปเที่ยวสืบเสาะขอซื้อลิงมา ๓-๔ ตัว เอามาถึงก็ลงมือหัดฝึกให้แสดงท่าทางต่างๆ ตามที่
แกเห็นว่าสนุก โดยมีแกเองร่วมร้องร่วมกํากับบทอยู่ด้วย
ฝึกลิงอยู่ไม่นาน นายทองก็พาสมุนลิงของแกออกเปิดการแสดงเร่ไปตามงานวัดต่างๆ อาทิ
งานภูเขาทอง งานพระพุทธบาท งานองค์พระปฐมเจดีย์ งานพระเจดีย์กลางน้ํา ฯลฯ
ลักษณะของนายทองกับลิงตอนนั้น มีสภาพคล้ายวณิพก นั่นคือออกเล่นจําอวดกับลิง เพื่อ
แลกเงินทองสิ่งของเสื้อผ้าได้ใช้จ่ายไปวันๆ
ทีนี้ เมื่อเอาออกเล่นได้ไม่นาน ก็ปรากฏเป็นที่ชื่นชอบของคนดูทั่วๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรรดาเด็กๆ ต่างเข้ามาอุดหนุนดูนายทองออกลิงออกค่างผสมกับดูลิงเล่นอย่างโน้นอย่างนี้ มากขึ้นๆ
ที่สุด นายทองเห็นเป็นช่องก็จึงประกาศตั้งเป็นคณะเสียเลย
ละครลิ ง คณะแรกของเมื อ งไทยจึ ง เกิ ด ขึ้ น แต่ บั ด นั้ น โดยมี ชื่ อ คณะว่ า “คณะละครลิ ง
วัฒนาวานร” มีนายทองเป็นเจ้าของคณะ
ละครลิงสมัยนายทองเป็นยังไง?
บางทีคุณๆ อาจสงสัยสนใจขึ้นมา
ก็ไม่มีอะไร นายทองแกมีกลองรํามะนาอยู่ใบเดียว ลิงของแก ๓-๔ ตัว นั่นแกจับสวมหัว
สวมหน้าหรือบางทีก็ผัดหน้าทาแป้งกันเป็นการใหญ่ แล้วก็ไปหาเศษผ้ามาแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นชุดต่างๆ
เหมือนชุดลิเกละคร จากนั้นก็ปล่อยลิงออกมาเล่นเต้นระบํายักท่าทางบ้างตีลังกาบ้าง โดยมีนายทอง
ทั้งร้องทั้งตีกลองให้จังหวะ ทั้งบังคับลิงอยู่คนเดียวเหมือนเชิดหนังตะลุงนั่นแหละ
คณะละครลิงวัฒนาวานร-ของนายทอง เป็นที่ชื่นชอบของคนดูเป็นอย่างมาก ด้วยนายทอง
แกมีมุขตลกสนุกสนานมากมาย ซ้ําลิงของแกทุกตัวก็เล่นได้เก่งอย่างเกินลิง”
เกี่ยวกับเรื่องดนตรีละครลิงนี้ ในสมัยที่ผู้เขียนเป็นเด็ก เคยดูละครลิงเห็นใช้ระนาดเอกกับ
กลองตีแบบเดียวกับการเล่นละครของคน มาอ่านเรื่องของคุณเจนภพเล่าตํานานละครลิงในตอนท้าย
ต่อไปครับ
“ถั ด จากคณะของนายทองมาไม่ น านก็ เ กิ ด มี ล ะครลิ ง คณะอื่ น ๆ เกิ ด ขึ้ น หลายเจ้ า ต่ า งก็
วิ วั ฒ นาการกั น ไป มี เ ครื่ อ งดนตรี ปี่ พ าทย์ ค รบวงที เ ดี ย ว แถมยั ง มี เ ครื่ อ งแต่ ง เนื้ อ แต่ ง ตั ว ลิ ง
อย่างวิลิศมาหรายังกะละครทรงเครื่องใหญ่แน่ะ

๓๔๘
แต่กรรมวิธีการเล่นก็คงรักษาลักษณะที่นายทองเล่นเอาไว้อย่างเหนียวแน่น คือ ตัวเจ้าของ
คณะต้องออกมานั่งอยู่มุมเวทีแล้วก็ถือไม้เรียวเล็กๆ อยู่มือหนึ่ง อีกมือหนึ่งบังคับเชือกที่คล้องคอลิง
บังคับให้ลิงร่ายรําออกท่าออกทางไปตามที่ฝึก โดยตัวนายโรงนั่นต้องร้องส่ง และเจรจาไปในตัวเสร็จ
โดยมีปี่พาทย์รับและให้จังหวะเป็นช่วงไป”
ต่อไปจะได้กล่าวถึงละครลิงของคุณทวี วัดงาม ซึ่งมีประวัติความเป็นมาว่า
“ความเป็นมาของละครลิงนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัดว่ามีมาครั้งแรกในเมืองของเรา
ตั้งแต่สมัยใด จัดเป็นการแสดงประเภทละครสัตว์ชนิดหนึ่ง นอกจากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่า
สืบกันมาว่าละครลิงนั้น เดิมทีมิได้แสดงเป็นคณะอย่างปัจจุบัน แต่จะมีการแสดงความสามารถของลิง
ตามคําสั่งของผู้เลี้ยงหรือผู้ฝึกสอนที่เป็นวณิพก ก็คือขอทานประเภทหนึ่งที่ขอทานโดยมีสิ่งตอบแทน
ให้ด้วยการแสดงต่างๆ เช่น อาจจะร้องเพลง เล่นดนตรี เป็นต้น พวกวณิพกเหล่านี้จะนําสิ่งของตน
ออกแสดงเพื่อขอทานตามตลาดสด ชุมชนหมู่บ้านต่างๆ เรียกกันว่า “ลิงวณิพก”
ต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๖ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีชายผู้หนึ่งชื่อ
นายป๊อก นามสกุล บุญเสนอ ได้ริเริ่มนําสิ่งที่หัดเอาไว้มารวมกันหลายๆ ตัวแล้วเล่นเป็นเรื่องราว
จนสามารถจัดตั้งเป็นคณะออกแสดงในงานวัดทั่วไปได้ โดยตั้งชื่อคณะว่า “ปรีดาวานร” เอาละครับ
คราวนี้ก็เกิดละครลิงคณะแรกแห่งประเทศไทยขึ้นแล้วละครับ จากการออกแสดงในงานต่างๆ ปรากฏ
ว่าละครเป็ นที่ ชื่นชอบแก่ผู้ ชมเป็นอย่างยิ่ง จนสามารถแสดงถวายหน้าพระที่ นั่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๖ ที่ พ ระราชวั ง บางปะอิ น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรี ย กได้ ว่ า ไม่ เ บา
ทีเดียวละครับ
เมื่ อ นายป๊ อ ก บุ ญ เสนอ ถึ ง แก่ ก รรมลง นายสละ บุ ญ เสนอ ก็ รั บ ช่ ว งเอาคณะละครลิ ง
มาดํ าเนินการต่ อตั้ งชื่อคณะเสี ย ใหม่ว่า “โชว์ ศิ ลปะวานร” ซึ่ง ส่วนใหญ่ จะออกแสดงตามงานวั ด
ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ในที่สุดนายอํานวย บุญเสนอ บุตรชายของนายสละ ก็รับช่วง
คณะละครลิงของบิ ดามาดํ าเนิ นการต่อจนถึงปัจจุบัน เมื่อนายสละเสียชีวิตลง โดยใช้ชื่อคณะว่า
“ดํารงศิลปวานร” เห็นไหมครับชื่อยังกับคณะลิเกเงินล้านอย่างไรอย่างนั้น และตัวคุณอํานวยเองก็ตั้ง
คณะ “ดํารงศิลปวานร” มาก็ ๓๐ ปีเศษแล้ว ตัวแกเองอายุก็เข้าไป ๖๐ ปีแล้ว ละครลิงจะมีมานาน
ขนาดไหน ท่านก็ลองคํานวณเวลาเอาเองก็แล้วกันครับ”
ท่า นผู้ อ่ า นที่ เ คารพ ได้ อ่า นประวั ติ ล ะครลิ ง ของคุ ณ เจนภพ จบกระบวนวรรณ ที่ ผู้ เ ขี ย น
ตัดตอนนํามาให้ อ่านในตอนต้น จะเห็นได้ว่าผิดแผกแตกต่างกับประวัติล ะครลิงที่คุณ ทวี วั ดงาม
เล่าราวกับคนละเรื่องเดียวกัน ซึ่งเรื่องที่เล่าแตกต่างกันอย่างนี้ ผู้เขียนเห็นว่าดีมีประโยชน์เพราะ
จะทําให้ผู้อ่านได้รับความรู้เรื่องละครลิงถึง ๒ แบบ ส่วนใครจะเชื่อแบบไหนหรือเชื่อทั้ง ๒ แบบ
ตามอย่างผู้เขียนก็ไม่ว่ากันครับ

๓๔๙
เอาละครับ คราวนี้มาถึงวิธีการหัดลิงให้เล่นละคร ซึ่งคุณทวี วัดงาม ค้นคว้าและเรียบเรียง
ตี พิ ม พ์ ใ นสูจิ บั ต รประกอบการแสดงครั้ งที่ ๖๒๑ ว่ า ด้ ว ยเรื่อ งของละครลิ ง คณะดํ า รงศิ ล ปวานร
ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๕ คุณทวี
เล่าว่า
“ลิงที่สามารถนํามาฝึกหัดให้เล่นละครได้นั้นจะต้องเป็นลิงกัง ลิงบุด ลิงเสน เท่านั้น เพราะ
เป็นลิงที่ฉลาดและเชื่อฟังคําสั่งง่าย ส่วนลิงแสมจะไม่นิยมนํามาฝึกหัดเพราะเป็นลิงที่ดื้อและซุกซน
มาก ยากแก่การนํามาฝึกหัด เมื่อได้ลิงมาแล้วจะต้องทําการทดสอบเสียก่อนว่าลิงตัวนั้นๆ ฉลาด
พอที่จะทําการฝึกหัดต่อไปได้หรือไม่ ทั้งนี้โดยการจับหูลิงทั้งสองข้างยกขึ้น หรือดึงขึ้นให้ยืนแล้วปล่อย
ทําเช่นนี้หลายๆ ครั้ง ลิงตัวใดเมื่อปล่อยมือออกจากหูแล้วยังยืนอยู่ตามเดิม ไม่ทรุดตัวลงนั่ง แสดงว่า
ลิงตัวนั้นไม่ดื้อ สามารถนํามาฝึกหัดได้ ต่อมาต้องคอยสังเกตดูนิสัยของลิงที่จะฝึกอีกสองถึงสามวันว่า
ลิงตัวนั้นๆ จะมีนิสัยเช่นไร จึงจะมอบบทบาทที่เหมาะสมให้ เช่น ลิงที่ค่อนข้างจะซุกซนก็จะให้เล่นบท
ที่โลดโผน ลิงตัวใดอยู่นิ่งก็จะมอบบทตัวพระให้ เป็นต้น”
และในหนังสือสนุกกับงานวัด เรื่องละครลิง คุณทวี วัดงามก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องการฝึกหัดลิง
ให้เล่นละครต่อไปอีกว่า
“ในการฝึกหั ดนั้ นจะต้ องทํากั นในเวลากลางคืนเพื่อให้ลิงมีสมาธิส ามารถจดจํ าสิ่ งที่ ผู้ ฝึ ก
ได้ฝึกหัดได้ง่าย ไม่วอกแวก ในการฝึกแต่ละครั้งนั้นจะต้องใช้เวลาไม่เกินครั้งละสองถึงสามชั่วโมง
ในการฝึ ก ต้ อ งฝึ กหั ด ให้ ลิ ง รั บ รู้ สั ญ ญาณต่า งๆ จากผู้ ฝึ ก ให้ ไ ด้ เช่ น การกระตุ ก เชือ ก การเคาะไม้
การชี้ นิ้ ว การยกมื อ เป็ น ต้ น สั ญ ญาณเหล่ า นี้ จ ะสามารถทํ า ให้ ลิ ง รั บ รู้ ว่ า จะให้ ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งไร
เมื่ อ ออกแสดง ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยจะต้ อ งนํ า เอาลิ ง ที่ ฝึ ก ไว้ ทั้ ง หมดมาผู ก รวมกั น เอาไว้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความคุ้นเคยเสี ยก่ อน จึ งจะสามารถนําออกมาแสดงได้โดยไม่กัดกัน ก็เหนื่อยเอาการอยู่ล ะครั บ
กว่าจะฝึกได้สักตัว เรียกได้ว่าพอสมควรทีเดียวละครับ”
คุ ณ ทวี วั ด งาม เล่ า ถึ ง เรื่ อ งที่ นํ า มาใช้ แ สดงละครลิ ง ผิ ด แผกไปจากที่ ผู้ เ ขี ย นเคยดู คื อ
เรื่องจันทโครพ คุณทวีเล่าว่า
“เนื้อเรื่องที่ใช้แสดงนั้นเดิมก็ไม่พ้นเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ นั่นแหละครับ มีทั้งแก้วหน้าม้า ไกรทอง
พระรถเมรี พระอภัยมณี ซึ่งมักจะจับแสดงตอนลาพระอาจารย์กลับบ้านเมืองทั้งนั้น นอกจากนี้ยังมี
การแสดงที่ เ รี ย กว่ า ชุ ด เบ็ ด เตล็ ด อี ก ได้ แ ก่ ชุ ด หั ด ทหาร ชุ ด ขี่ ม้ า ชุ ด ยิ ง ปื น ชุ ด พม่ า รํ า ขวาน
หัดกายกรรม ฯลฯ เป็นต้น แต่ปัจจุบันนี้ทันสมัยมากครับ ไม่ค่อยแสดงกันแล้วเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ อย่าง
แต่ก่อน เขาหันมาแสดงเรื่องละครโทรทัศน์กันแล้ว เมื่อวันลอยกระทงปีนี้ผมไปดูที่งานภูเขาทอง
คุณอํานวยจัดแสดงเรื่องละครเร่กันเลยครับ แหมมันมาก ชนิดที่ทันสมัย ไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียว”
เท่าที่ท่านผู้อ่านที่เคารพได้อ่านมานี้ คงจะได้ทราบถึงเรื่องราวของละครลิง และที่ผู้เขียน
ยืนยันว่าละครลิงเป็นละครสัตว์นั้น ผู้เขียนมิได้ดูถูกเหยียดหยามละครลิงแต่ประการใด ตรงกันข้าม

๓๕๐
ผู้ เ ขี ย นนิ ย มชมชอบและเคยดู ล ะครลิ ง บ่ อ ยๆ แต่ ก็ ไ ม่ คิ ด ว่ า ละครลิ ง จะเป็ น มรดกวั ฒ นธรรมไทย
ถึงแม้ว่าละครลิงจะไม่ใช่มรดกวัฒนธรรมไทยในความคิดเห็นของผู้เขียน แต่ผู้เขียนก็ไม่อยากให้ละคร
ลิงสูญหายไปจากเมืองไทยเหมือนที่คนทั่วไปกําลังวิตกกันอยู่ในเวลานี้ ผู้เขียนอยากให้มีละครลิง
ในเมืองไทยหลายๆ คณะ และมีการแสดงบ่อยๆ ตามงานวัด ในเขาดิน หรือในสวนสนุกทั่วไป และ
ผู้เขียนก็ยังคิดว่าเด็กๆ คงจะชอบดูละครลิง ถึงแม้ผู้ใหญ่อย่างผู้เขียนก็ยังชอบดูละครลิง ถ้ามีละครลิง
แสดงอยู่เป็นประจําตามงานและสถานที่ที่กล่าวมา ละครลิงคงจะไม่หายไปจากเมืองไทยอย่างแน่นอน

๓๕๑

บันทึกการแสดงละครลิงคณะดํารงศิลปวานร
๒๔ มกราคม ๒๕๓๕ ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ
ผู้ร่วมสนทนา : คุณเอนก นาวิกมูล / คุณทวี วัดงาม / คุณอํานวย บุญเสนอ
คุณเอนก: สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ วันนี้อุ่นหนาฝาคั่งนะครับ คงจะเป็นแฟน
ละครลิงซึ่งนานทีจะมาเยี่ยมที่นี่ รู้สึกว่าหลายปีมาแล้วที่เราเคยมีละครลิงละครคน สมัยอาจารย์เสรี
หวังในธรรม มาจัดปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตั้ง ๑๐ ปีเข้าไปแล้วนะฮะ วันนี้เรามารื้อฟื้นละครลิงกัน
อีกครั้งหนึ่ง
วันนี้คือวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ รายการช่วงพื้นบ้านพื้นเมืองของเราก็มาจัดกัน
ที่ ศู น ย์ สั ง คี ต ศิ ล ป์ ธนาคารกรุ ง เทพจํ า กั ด สาขาสะพานผ่ า นฟ้ า ถนนราชดํ า เนิ น แห่ ง นี้ น ะฮะ
เป็นการให้บริการประชาชนทุกคน ดูกันฟรีๆ รายการที่จะแสดงวันนี้คือละครลิง คณะดํารงศิลปวานร
ของคุณอํานวย บุญเสนอ ก็ต้องขอขอบคุณคุณทวี วัดงามซึ่งเป็นผู้ช่วยประสานงานในการจัดรายการ
ครั้งนี้ แล้วก็จะมาช่วยสนทนาด้วย เราจะมีผู้มาร่วมสนทนานอกจากคุณทวีแล้วนะครับคือคุณอํานวย
บุญเสนอ ซึ่งเป็นผู้นําศิลปินมา ศิลปินวานรเนี่ยนะฮะมา ทีนี้ก็จะเป็นการคุยเพื่อให้เราเข้าใจว่าละคร
ลิงมันมีมาอย่างไร แล้วก็วิธีการฝึกเขาฝึกลิงกันยังไงบ้าง แล้วก็เล่นกันยังไงบ้าง ยังเป็นที่นิยมอยู่หรือ
เปล่า หรือว่าเสื่อมความนิยมไปแล้ว แต่เชื่อว่าละครลิงจะอยู่ไปได้อีกนานเพราะว่าถ้ามีแฟนเยอะๆ
อย่างนี้นะครับ เต็มห้องเนี่ย ก็เชื่อว่าอาชีพละครลิงนี่ต้องอยู่ไปอีกหลายปีทีเดียวนะครับ
ก่ อ นที่ จ ะถึ ง รายการสนทนานะครั บ ผมแจ้ ง รายการล่ ว งหน้ า วั น ศุ ก ร์ ห น้ า ศุ ก ร์ ที่
๓๑ มกราคม เป็นลิเกรวมดาวดาราช่อง ๙ และช่อง ๑๑ ขอโทษด้วยครับผมอ่านไม่ถนัด
คณะเทพบุตรผิวบาง ก็เชื่อว่าจะสนุกนะครับ ลองมาชมกันเวลา ๑๗.๓๐ น. ตามปกติ เลิกก็ประมาณ
ทุ่ ม ครึ่ ง ท่ า นที่ ส นใจเรื่ อ ง อยากจะฟั ง ซ้ํ า ก็ เ อาม้ ว นเทปคาสเซ็ ท มาขอถ่ า ยก๊ อ ปปี้ ไ ด้ ฟ รี จ ากเรา
จากศูนย์สังคีตศิลป์นะครับ แล้วถ้าเป็นม้วนวีดิโอก็ม้วนละ ๗๐ บาท ค่าถ่ายก๊อปปี้ทุกรายการ วันนี้
เป็นครั้งที่ ๖๒๑ แล้วนะครับ เรามีการแสดงมา ๑๒ ปี ๑๓ ปีเนี่ย ครั้งที่ ๖๒๑ แล้ว ทุกวันศุกร์
วันนี้ผมเอนก นาวิกมูล ขอทําหน้าที่ร่วมสนทนาด้วยนะครับ ทีนี้ก็ขอเรียนเชิญคุณทวี วัดงาม
มาพูดคุยกับผู้ชมนะครับ เชิญครับ สวัสดีครับ ตอนนี้ทางฝ่ายคุณอํานวยกําลังแต่งตัวให้ศิลปินวานรอยู่
เดี๋ยวก็คงเสร็จ แล้วเดี๋ยวเชิญคุณอํานวยออกมา คุณทวี วัดงามเป็นผู้ที่สนใจเรื่องการละเล่นแบบไทย
เพราะว่าเป็นลูกงานวัดโดยตรง หลายคนคงเคยอ่านข้อเขียนของเขาในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน
คุณทวีก็เขียนประจําทุกวันจันทร์นะครับ พบกันทุกวันจันทร์การละเล่นต่างๆ แบบไทย แล้วก็มา
ช่วยงานกันที่ศูนย์สังคีตศิลป์แห่งนี้ ช่วยกันจัดกิจกรรมนะครับ ที่เกี่ยวกับการเล่นต่างๆ แบบดั้งเดิม

๓๕๒
ทีนี้ก็ให้คุณทวีเล่าให้ฟังย่อๆ ก่อนว่าการไปติดต่อคณะอํานวย บุญเสนอวันนี้นะครับ มีความเป็นมา
อย่างไร แล้วทําไมคุณทวีถึงคิดจะจัดละครลิงขึ้นมา
คุณทวี: ขอบคุณครับคุณเอนก รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาสนทนากัน
ณ เวทีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง สําหรับตัวผมเองนั้นก็คือลูกพ่อค้างานวัดคนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ได้นั่งมองดู
อยู่ว่า สภาพการณ์ของงานวัดมันกําลังจะเปลี่ยนไป ในรูปแบบซึ่งของเก่ากําลังจะหมดไปนะครับ
งานวัดที่เคยมีความสนุกสนานเป็นแหล่งวัฒนธรรมอารยธรรมระดับชาวบ้านเป็นเวลาช้านานมาเนี่ย
มันกําลังจะหมดไปตามสภาพการณ์ ผมก็ห่วงว่า ถึงแม้ตัวเองปัจจุบันจะไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้า
งานวัดแล้วก็ตาม แต่ภาพเก่าๆ ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามในความรู้สึกของผมนะฮะ เป็นภาพที่สวยงาม
ในความรู้สึกของผม คิดว่ามันน่าจะมีการอนุรักษ์ รักษาเอาไว้บ้าง เพื่อที่ให้คนรุ่นหลังจะได้เห็นสภาพ
เหล่านั้น
ขณะเดียวกันนี้ปัจจุบันเป็นยุคที่เรากําลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แล้วกําลังพูดถึงสัตว์ป่า ลิงก็คือ
สัตว์ป่าประเภทหนึ่ง หลายคนพูดให้ได้ยินว่าละครลิงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่คนเรารังแกสัตว์ นําสัตว์มาฝึกหัด
ต้องตีต้องเฆี่ยนกันอะไรหลายๆ อย่าง พอดีภาพที่ผมเห็นตั้งแต่เล็กจนโต ตั้งแต่สมัยก่อนซึ่งได้ร่วมทํา
การค้าตามงานวัดมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อนะฮะ สมัยคุณพ่อนั้นน่ะ ก็ทราบวิธีการฝึกหัดเพราะว่าละครลิง
เนี่ยเขาฝึกหัดกันยังไง ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง ก็เลยจะหาโอกาส หาความพยายามว่าทํายังไง ก็เลย
ปรึกษาคุณเอนกว่าเรามาคุยกันสักครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องละครลิง คือเราจะดูละครลิงเล่นที่ไหนเนี่ย
ตามงานวัดก็ยังพอหาได้บ้างถึงแม้จะไม่มากนัก แต่เบื้องหลังจริงๆ นั้นน่ะไม่มีใครทราบ ไม่มีใครรู้ว่า
มันมีที่มาที่ไปอย่างไร ที่นี้ผมขอเท้าความสักนิดนึงว่า ชีวิตคนงานวัดเมื่อก่อนนี้นะฮะเราไม่ได้อยู่กัน
แบบที่มีความเจริญอย่างปัจจุบันนี้ การคมนาคมเมื่อห้าหกสิบปีก่อนหรือสามสิบปีเศษๆ ที่ผ่านมา
การคมนาคมส่วนใหญ่เราจะใช้ทางเรือ พ่อค้างานวัดนี่เกิดจากลุ่มแม่น้ําโดยตรง ผมเองก็เกิดในเรือ
เราจะโยงเรือกันเป็นพวง ในพวงเรือคือมีเรือหลายๆ ลําที่โยงต่อกันก็ใช้เรือแท็กซี่ลากไปออกงานวัด
ต่างๆ ก็จะมีร้านต่างๆ ร้านข้าวแกง ร้านยิงปืน ร้านขายของเล่น รวมทั้งกับละครลิงด้วย เราจึงมีภาพ
ติ ด ตาติ ด ใจที่ เ ห็ น ว่ า เขาฝึ ก กั น ยั ง ไงอะไรกั น ยั ง ไงอยู่ พอดี ก็ ส บโอกาสว่ า ช่ ว งนี้ ล ะครลิ ง ของเรา
ไปมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย
คุณเอนก: ทําไมต้องลงไปเล่นมาเลเซียฮะ
คุณทวี: ครับ คือทางมาเลเซียเขาเห็นว่าน่าสนใจฮะ เขาก็เลยติดต่อคณะคุณอํานวย บุญเสนอไป
พอดีคุณอํานวย บุญเสนอเนี่ยแกก็เป็นทายาทรุ่นที่ ๓ ของละครลิงในประเทศไทย ซึ่งเราก็กล้าพูด
ได้ว่าบรรพบุ รุษของคุ ณอํานวยเนี่ยเป็ นคนแรกที่นําลิงหลายๆ ตัวมารวมตัวเล่ นเป็นลักษณะของ
ละครลิง ครั้งแรกเราเรียกว่า เราให้ชื่อว่าคณะละครลิงปรีดาวานร คือคุณปู่ของคุณอํานวยเนี่ยชื่อ
คุณป๊อก นามสกุลบุญเสนอ มีอายุอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๖ ต่อรัชกาลที่ ๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓๕๓
แกก็จะได้เห็นแนวทางของการฝึกหัดมาจาก โดยวิธีการที่ว่า เมื่อสมัยก่อนคนกับสัตว์เนี่ยชีวิตมันจะไม่
แตกต่ า งกั น เท่ า ไหร่ คํ า ว่ า ไม่ แ ตกต่ า ง ไม่ ไ ด้ เ หมื อ นกั น ฮะ คื อ หมายความว่ า มั น จะอยู่ ใ กล้ ชิ ด กั น
คนที่ชอบสัตว์ก็จะเลี้ยงสัตว์ไว้ ก็จะมีวณิพกอยู่พวกนึงนะฮะ แกจะเลี้ยงลิง ไปไหนก็จะผูกลิงไปด้วย
แล้วก็จะหัดให้ตีลังกาบ้าง ให้ทําท่าทําทางต่างๆ เช่น ร้องเพลงขอทาน แล้วก็ให้รําไปบ้าง ส่วนมากจะ
เป็นลิงตัวเดียว แล้วก็นําลิงนี้ไปขอทานตามที่ต่างๆ ทีนี้คุณปู่ของคุณอํานวยเนี่ยล่ะคือคุณป๊อกเนี่ย
ก็เห็นว่าถ้าเอามารวมหลายๆ ตัวรวมเล่นกันแล้วเนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วฝึกให้เล่นเป็นเรื่องเป็นราว
ขึ้นมาเนี่ยน่าจะสนุกดี ละครลิงมันก็เลยอุบัติขึ้นเป็นคณะแรกคือคณะปรีดาวานร ก็เล่นมาเรื่อยฮะ
เล่นมาเรื่อยในงานวัด ต่อมาก็ลูกชายของลุงป๊อกก็คือคุณสละซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณอํานวยที่จะเล่น
วันนี้ ก็รับช่วงมาอีก ในช่วงที่สองนี้เป็นช่วงที่ผมได้มีชีวิต พอจําความได้แล้วก็ได้เห็นความเจริญรุ่งเรือง
ในช่วงนั้น สภาพของโรงละครลิงที่ได้รับความอบอุ่นจากผู้ที่ชม ก็เหมือนกับสภาพในวันนี้แหละครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่ง
คุณเอนก: หลายร้อยคนนะฮะที่มานั่งดูกันวันนี้
คุณทวี: เสร็จเรียบร้อยแล้วพอคุณสละแก่เฒ่าลงไปก็มีคุณอํานวยสืบเนื่องมา ทีนี้ถ้าโดยนับกันแล้ว
ความใกล้ชิดระหว่างผมกับคุณอํานวยก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในว่านเครือเดียวกัน ผมก็เลยถือโอกาสว่า
เมื่อมี โอกาสก็อยากจะเชิ ญ คุณ อํานวยขึ้นมาสาธิต วันนี้อยากจะเรี ยกว่าสาธิตมากกว่าการแสดง
เพราะว่ามันมากกว่าการแสดง ได้รู้ได้เห็นหลายอย่าง สาธิตหลายอย่างเบื้องหน้าเบื้องหลังหมดเลย
สาธิต นั่นประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สองคือ เราจะมาทําความเข้าใจให้ชาวโลกชาวไทยหลายๆ คนรู้สักทีว่า ละครลิง
เมืองไทยนั้นไม่ใช่เป็นการทรมานสัตว์ เราอยากจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ เพราะต่อไปมันจะไม่มี ลิงใน
เมืองไทยก็หายาก ป่าในเมืองไทยมันก็จะหมดไป ขณะเดียวกันถ้าเราไม่สามารถที่จะให้สัตว์ที่เรารัก
เราชอบ แล้วปีนี้เป็นปีวอกใช่ไหม ปีลิงฮะปีลิงก็เลยโอกาสเหมาะมาร่วมกันเนี่ย ถ้าเราไม่สามารถจะทํา
เหล่านี้ให้มันผสมกลมกลืนกันได้เนี่ย นับวันก็คงจะมีแต่ตํานาน ต่อไปเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่ทราบว่า
ละครลิงเป็นไงก็คงจะมีแค่ว่า ครั้งหนึ่งเมืองไทยเคยมีละครลิงเท่านั้น นี่คือจุดมุ่งหมายของผมที่จัดให้มี
ขึ้นในวันนี้นะฮะ
คุณเอนก:
ขอบคุณฮะ ทีนี้ผมคิดว่าตอนนี้ คุณอํานวยพร้อมหรือยังครับ ถ้าพร้อมขอเรียนเชิญ
คุณอํานวย บุญเสนอนะครับ แฟนๆ เรียกร้องอยากจะเจอ เดี๋ยวเชิญนั่งเก้าอี้กลางเลย
คุณอํานวย: สวัสดีครับ
คุณเอนก: หลายคนก็คงได้ยินชื่อนะครับ เราเรียกพี่อํานวย เมื่อกี้คุณทวี ผมบอกอายุไว้นิดนึง ๓๘,
๒๔๙๖ คุณอํานวยตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ แล้วปีเกิดฮะ

๓๕๔
คุณอํานวย: เกิดปีวอกครับ
คุณเอนก: ปีวอก ตรงกันพอดี
คุณอํานวย: เพิ่ง ๖๐ ขวบเองครับ
คุณเอนก: โห ครับ ก็ผ่านอะไรมาเยอะ อยากให้เล่าเข้าเรื่องเลยนะครับว่า ละครลิงเท่าที่ลุงอํานวยรู้
เนี่ยนะฮะ เป็นมาอย่างไร แล้วก็ทําไมถึงสืบทอดมาถึงรุ่นนี้
คุณอํานวย: การแสดงละครลิงที่กระผมรับการสืบทอดมานี้เนี่ยนะก็รู้สึกว่าเป็นมาตั้งแต่สมัยคุณปู่
แล้วครับ คุณพ่อเล่าให้ฟัง ว่าการแสดงของละครลิงนี่มันยังหาสิ่งที่แน่นอนยืนยันไม่ได้ อย่างที่คุณทวี
เรี ย นให้ ท ราบเมื่ อ ครู่ นี้ ไม่ รู้ ว่ า ใครจะเป็ น คณะแรก แต่ เ ท่ า ที่ ท ราบมาเมื่ อ สมั ย ก่ อ นนี้
มันความเจริญก้าวหน้ามันไม่เหมือนยุคนี้ครับ ยุคนี้มันมายุคไฮเทคแล้วนะฮะ ก็รู้สึกเจริญกว่า สมัยนั้น
รู้ สึ ก ว่ า คมนาคมก็ ไ ปไหนต้ อ งใช้ เ รื อ ต้ อ งใช้ เ ดิ น ด้ ว ยเท้ า ไปใกล้ ไ ปไกลก็ เ ดิ น รถราอะไรก็ ไ ม่ มี
ก็เท่าที่ทราบมาจากคุณพ่อที่เคยเล่าให้ฟังว่า ยุคนั้นผมยังไม่เกิด แต่ผู้ที่แสดงละครลิงมาก็คือคุณปู่
ปู่ป๊อกเป็นผู้ที่ทําการแสดงละครลิงมา ตอนแรกก็มาในแนวทางของนักแสดงแบบ สมัยนั้นมันข้าวปลา
นาเกลือเขาเกี่ยว มีการนวดข้าว สมัยนั้นคุณปู่นี่จะเรียกว่าละครลิงยังไม่ได้ครับ เราเรียกว่าวณิพก
กันครับสมัยนั้น คือไปไหนก็เอาลิงแต่งตัวนั่งในเรือ ตีกลองตุ๊งๆ ไปตามลําคลองครับ
คุณทวี: เอาไปแลกข้าวใช่ไหมฮะ เมื่อก่อนนี่แลกข้าว
คุณอํานวย: ครับ สมัยนั้นมันพอเย็นเข้านะฮะ เขามานวดข้าวที่ลาน เขาก็จะเรียกเอาพวกละครลิงนี่
ไปทําการแสดง แลกข้าวแหละครับ เล่นเป็นชุดเป็นตอน ก็ยังไม่มีเรื่องไม่มีราวกันเท่าไหร่ แล้วมาพอ
รู้สึกว่าได้รับการนิยมจากประชาชนเข้า คุณปู่ผมก็เลยเริ่มตั้ง ก่อร่างสร้างตัวด้วยการเอาลิงมาหลายๆ
ตัวมารวมกันขึ้นมา แล้วก็มีการแสดงให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ การแสดงแบบศิลปะไทยๆ ล่ะครับ
สมั ย นั้ น มั น ไม่ มี แ บบละอองดาว หรื อ ริ ษ ยาอย่ า งนี้ ไ ม่ มี ค รั บ ในยุ ค นั้ น จะมี ก็ เ ช่ น พระอภั ย มณี
แก้วหน้าม้า พระรถเมรี จันทโครพครับ เป็นสิ่งที่กําลังนิยมกัน สมัยโบราณๆ นะฮะ
คุณทวี: ก็เรียกว่าพวกเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ใช่ไหมฮะ
คุณอํานวย: ครับ เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ครับ ส่วนมากจะแสดงกันในแนวทางอันนั้นนะฮะ แล้วก็คุณปู่ผม
ก็สิ้นชีวิตลงไปครับก็คุณพ่อก็รับหน้าที่
คุณเอนก: ปีไหนพอทราบไหมครับ
คุณอํานวย: ไม่ทราบเลยครับ ตอนนั้นผมยังไม่เกิดครับ คุณพ่อไม่ได้เล่าให้ฟังครับ เล่าแต่ว่าคุณปู่เล่น
ละครลิงมา แล้ วทํ าไมคุณ พ่ อ ผมถึงมาเล่นละครลิ งนะครับ แกก็ เลยบอกว่ารับมรดกตกทอดจาก
การสอนการหัด ลิงมีอยู่แล้วก็เลยเล่นเรื่อยๆ มา หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าคุณพ่อผมรับหน้าที่แทนคุณปู่มา

๓๕๕
ก็รู้สึกจะเป็นสัก ๔๐ กว่าปีครับ แล้วมีกระผมมาเริ่มมาอายุ ๑๘ ปีครับ ก็เริ่มทําการคลุกคลีตีโมง
อยู่กับคุณพ่อมา ช่วยคุณพ่อจับข้างนึง คุณพ่อนั่งข้าง ผมมานั่งข้างเป็นตัวประกอบ ก็ช่วยแกส่งลิง
ส่งค่างอะไรต่ออะไรมา แล้วมากระทั่งใจนึกรักครับ ใจนึกรักทีนี้ก็เริ่มทําการแสดงแทนคุณพ่อบ้าง
บางครั้งบางคราว พอหลังจากคุณพ่อสิ้นชีวิตลงตอนนี้ผมก็เลยทําการแสดงมา ก็รู้สึกประมาณกว่า
๓๐ ปีเห็นจะได้แล้วครับ
คุณทวี:
ได้ข่าวว่า ขอเรียกแบบกันเองนะครับ พี่อํานวยเนี่ย คณะของเราเนี่ย เคยได้แสดง
หน้าพระที่นั่ง แล้วก็ในพระราชวังมาแล้ว จริงไหมครับที่เขาลือกันมายังงี้
คุณอํานวย: อันนี้จริงครับนะฮะ กระผมเคยนําเข้าทูลเกล้าฯ ถวายทอดพระเนตรพร้อมกับคุณพ่อผม
ครั้งแรกรู้สึกจะเป็น พ.ศ.๒๔๙๓ ครับ วังพระองค์เจ้านักขัตรมงคล เทเวศร์ครับ เสด็จทอดพระเนตรถึง
สองครั้งในวังนี้นะ แล้วก็ในครั้งที่ ๓ ทรงเสด็จทอดพระเนตรการแสดงก็มีคุณดอกดิน กัญญามาลย์
มีพี่จุมพล ปัทมินทร์ ก็คงเสียชีวิตไปแล้วฮะพี่จุมพล นําผมไปแสดงที่พระราชวังไกลกังวล หัวหินครับ
ติ ด ตามเสด็ จ ไปถึ ง นั่ น นะฮะ แล้ ว ก็ ห ลั ง จากนั้ น ก็ ก ลั บ มาแสดงถวายการทอดพระเนตร
พระบรมโอรสาธิราชฯ อันนี้ที่วังต้น ตอนนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่ครับ ท่านก็จัดงานประเภทเก่าๆ
อีกละฮะ การแสดงก็ต้องใช้ตะเกียง รองก็ใช้เสื่อรําแพน การนั่งท่านก็ใช้ไม้กระบอกนั่ง ในยุคนั้น
ท่านยังทานไอศกรีมอยู่ครับ เสวยไอศกรีมนะฮะ ผมก็พูดไม่ค่อยเป็นซะด้วยนะครับ แล้วก็ทุกพระองค์
ทรงเสด็จทอดพระเนตรแหละครับ แล้วมาในครั้งหลังๆ นี่ก็รู้สึกจะมาแสดงที่พระราชฐานเรือนต้น
ที่สวนอัมพรนะฮะ นี่ก็สมัยพระองค์ภาฯ ครับ ครับ ๒ ครั้งครับ
คุณทวี: ณ ปัจจุบันนี้นะครับ การดําเนินกิจการละครลิงของพี่ปัจจุบันนี้กับเมื่ออดีตนั้นนะ เป็นยังไง
ครับ มันจะดีขึ้น หรือว่ามันทรงตัวอยู่หรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไง
คุณอํานวย: ก็รู้สึกมาในยุคนี้จะดีขึ้นหน่อยครับ เพราะรสนิยมเด็กสมัยนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ดูครับ
เพราะว่าละครลิงชักจะเหลือน้อยแล้ว นี่กระผมเองก็ยังไม่แน่ใจ ผมตายไปนี่ลูกจะเอาแทนหรือเปล่า
คุณทวี: ได้ข่าวว่า เมื่องานเอ็กซ์โปร์ ๗๐ ก็ได้ไปแสดงที่ญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ไหมฮะ
คุณอํานวย: ไปมาได้ ๑๑ วันครับ แล้วผมกลับมาก่อน
คุณทวี: ไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะฮะ
คุณอํานวย: ตอนนั้นมีคุณสมัย อ่อนวงศ์ไป ช้างสุรินทร์ไป แล้วผมไปยังไม่ได้ทําการแสดงเลยครับ
ต้ อ งกลั บ ครั บ อดครั บ การดํ า เนิ น งานอั น นั้ น ไม่ ท ราบว่ า ใครเขาเป็ น ผู้ ดํ า เนิ น งานไป แต่ ผ มก็ ไ ป
ตามที่เขาเรียกร้องไปนะครับ ในรายการนั้นฮะ
คุณเอนก: เขาจ่ายค่าเครื่องบินให้หรือฮะ

๓๕๖
คุณอํานวย: ก็จ่ายค่าเครื่องบินให้ครับ
คุณทวี: คุณเอนกคงอยากจะถามเรื่องการฝึกลิงบ้างไหมเอ่ย
คุณเอนก: เดี๋ยวนะฮะ ทีนี้ หนึ่ง ละครลิงเนี่ ยมีสักกี่คณะ นี่เราคงอยากรู้ สองอยากจะถามที่อยู่
ที่ ติดต่ อคุณ อํ า นวย บุญ เสนอเลย เพราะว่ า ผมเชื่อหลายท่ า นอาจจะอยากหาไปแสดงที่บ้า นบ้ า ง
นี่อ่านจากที่คุณทวีทําสูจิบัตรมานะฮะ รู้สึกไปญี่ปุ่นปี ๑๓ (พ.ศ.๒๕๑๓) นอกนั้นไปสิงคโปร์ มาเลเซีย
ลาว เขมร ปีนัง แล้วไม่ท ราบว่ าไปที่อื่นอีกบ้ างหรือเปล่ า ประเทศอื่ นๆ นี่แสดงว่ ามีชื่อเสียงมาก
อยากให้ตอบสองข้อนี้
คุณอํานวย: ก็หลังจากกลับมาในงานปีนังก็มา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ที่เพิ่งจะกลับมาเมื่อวันที่
๔ ธันวาที่ผ่านมานี่ไปแสดงในประเทศมาเลเซียครับ แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยครับ
คุณเอนก: ทีนี้ที่ไปนี่ ยุโรปนี่เคยไปไหมครับ
คุณอํานวย: ยังไม่เคยไปเลยครับ
คุณเอนก: อย่างอเมริกา
คุณอํานวย: ยังไม่เคยไปเลยครับ
คุณเอนก: ยังนะฮะ ไปในเขตย่านนี้ ในเอเชีย
คุณอํานวย: บ้านใกล้เรือนเคียงเราครับ
คุณเอนก: ทีนี้คนต่างประเทศเขารู้สึกยังไง
คุณอํานวย:
ก็รู้สึกจะนิยมมากเลยนะครับกับการแสดงศิลปะของไทยๆ เพราะนี่ผมไปแสดงที่
แม่ ฮ่ อ งสอนรู้ สึ ก ว่ า ชาวต่ า งประเทศจะมาสนใจตั้ ง แต่ ห กโมงเย็ น ไปยั น สี่ ทุ่ ม นั่ ง รอการถ่ า ยภาพ
ถ่ายวีดิโออะไรต่ออะไรมา
คุณเอนก: อ่อครับ ทีนี้เราไปเมืองนอกเนี่ย เขาจะรู้เรื่องได้ยังไง
คุณอํานวย:
อันนี้เขามีล่ามครับ เขามีล่ามบรรยายว่าต่อไปนี้ชุดนี้จะมีการแสดงอะไร เขาจะมี
การบรรยายบอกไว้ก่อนครับ
คุณเอนก: อ่อครับ ฟังเสียงแล้วนี่เขาอยากให้กลับไปอีกหรือเปล่าหรือว่าเขายังไง
คุณอํานวย: ก็รู้สึกว่ามาติดต่อแยะ แต่ก็ยังลมๆ แล้งๆ อยู่นะครับ
คุณเอนก: ทําไมมาเลเซียเนี่ย ถึงได้สนใจนัก

๓๕๗
คุณอํานวย: ก็มันเป็นประเทศที่ใกล้เคียงนะฮะ แล้วก็รู้สึกว่าประเทศเขาไม่มีเลยครับ ประเภทลิง
นะฮะ
คุณเอนก: อ๋อ แล้วมีนักละครมาสนใจสอบถามอะไรบ้างไหมฮะเวลาเราไปเนี่ย
คุณอํานวย: มีแยะเลยครับ มีมาสอบถามว่าจะติดต่อไปแสดงอะไรต่ออะไรเหล่านี้ เราก็ไปบ่อยๆ ครั้ง
ก็ชักเบื่อๆ หน่ายๆ
คุณเอนก: ชักเบื่อแล้ว ขี้เกียจไป
คุณอํานวย: ครับ ใช่ ขี้เกียจไปแล้วครับ
คุณเอนก: แล้วได้ฝึกภาษาพูดต่างประเทศไว้บ้างไหมฮะ
คุณอํานวย: รู้สึกจะพูดทางมาเลย์ล่ะฮะ รู้สึกจะพูดได้หลายคําอยู่ เพราะไปบ่อยครับ
คุณเอนก: อ่อ ฝึกไว้แล้วนะฮะ คําอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง
คุณ อํ านวย: อย่ างประเภทการแสดงอย่างนี้ก็เอาภาษาของมลายู มาพูดครั บ ก็จดจํามาจากเขา
อย่างในชุดนี้ที่เราเล่นออกไปเนี่ย เราจะบรรยายหรือบางครั้งเราจะจี้จุดให้เขาหัวเราะเนี่ย จะใช้
คําไหนเนี่ยเขาจะแนะให้เราครับ
คุณเอนก: ครับ ก็ดีฮะ เป็นการทําให้เกิดบรรยากาศ ทีนี้อีกข้อนึง คุณอํานวยอยู่ที่ไหน บ้านเลขที่
เบอร์โทรศัพท์ บอกได้ไหมฮะ
คุ ณ อํ า นวย: ได้ ค รั บ เวลานี้ บ้ า นพั ก ก็ ค งจะอยู่ แ ฟลตห้ ว ยขวางครั บ ๒๐๑๒/๖๓ แฟลต ๑๒
ถนนประชาสงเคราะห์ กทม. ติดต่อโทรศัพท์ ๒๗๕๓๒๙๔
คุณเอนก: เผื่อติดต่อได้นะฮะ ๒๗๕๓๒๙๔ มีคนรับสายตลอดหรือเปล่า
คุณอํานวย: ก็มีคนรับสายตลอด แต่ถ้าว่าวันเสาร์อาทิตย์ ก็คงแสดงอยู่ที่ห้างพาต้าปิ่นเกล้านี่เองครับ
คุณเอนก: ทุกเสาร์อาทิตย์
คุณอํานวย: ทุกเสาร์อาทิตย์ครับในช่วงนี้นะฮะ
คุณเอนก: ทีนี้นอกจากเสาร์อาทิตย์แล้วไปแสดงที่ไหนฮะ
คุณอํานวย: ก็พักครับ
คุณเอนก: แล้วงานชุกไหมฮะ งานชุกช่วงไหนบ้าง
คุณอํานวย: ตอนนี้ก็รู้สึกจะมีงานติดต่อไปแสดงตามงานวัด ซะส่วนใหญ่ครับ

๓๕๘
คุณเอนก: ครับ เหนือจรดใต้ อีสานไปบ่อยไหมฮะ
คุณอํานวย: ไปบ่อยครับ ครั้งสุดท้ายกลับมาจากแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ ๑๘ นี้เองครับ
คุณเอนก: เดี๋ยวผมถามอีกนิดเดียว วันเดือนปีเกิด ขอทราบซะเลย
คุณอํานวย: ผมเหรอฮะ ผมเกิดวันที่ ๑๐ เดือนมิถุนา ปีพ.ศ.จําไม่ได้
คุณเอนก: อ่า ปีวอก ผมไปคํานวณเอานะครับ ที่นี้เกิดที่กรุงเทพหรือว่าที่ไหน
คุณอํานวย: เกิดที่อยุธยาครับ
คุณเอนก: อ่อ คนอยุธยานะฮะ
คุณอํานวย: พ่อชื่อนายสละครับ แม่ชื่อนางสง่าครับ
คุณเอนก: อาชีพท่านก็เล่นแบบนี้มาตลอด
คุณอํานวย: เล่นละครลิงมาตลอดครับ
คุณเอนก: ตอนนี้คุณอํานวยมีลูกกี่คนฮะ
คุณอํานวย: ๖ คนครับ
คุณเอนก: แต่ยังไม่มีใครสนใจ
คุณอํานวย: ยังไม่มีใครสนใจเท่าที่ควรครับ
คุณเอนก:
ทีนี้คุณทวีถามต่อฮะ จะสาธิตเลยหรือว่าจะทํายังไงดี เพราะเดี๋ยวแฟนเด็กๆ รู้สึกว่า
เขาอยากดูมาก
คุณทวี:
เดี๋ยวๆ แก้ข้อข้องใจสักนิดนึงก่อน ก่อนที่จะสาธิต เพราะพระเอกเรากําลังรอเวลาอยู่
เหมือนกันใช่ไหม คือเนี่ยตามที่มันมีข้อกังขาว่า เวลาคนหัดละครลิงเนี่ย จะต้องทรมาน ตี ทําให้
สัตว์กลัว คือทําให้ลิงกลัว ถึงจะสามารถหัดได้ เรื่องนี้เท็จจริงเป็นยังไง พี่ลองเปิดใจคุยตรงนี้สักนิดนึง
นะครับ
คุณอํานวย: อันนี้การสอนการหัดนะฮะ บางครั้งคิดว่าเราต้องมีการทารุณมีการเฆี่ยนตีโหดร้าย
อันนั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าใจจริงแล้วของการสอนสัตว์เนี่ยครับ หนึ่งเราต้องมีจิตเมตตาเป็น
กุศลทางใจก่อน ไม่ใช่ว่าเอ็งไม่ทํากูตีเอ็ง ไม่ต้องอ่ะลูกเราที่เคยร้องเนี่ยแหละครับ แม่ตีผับๆ บอกนิ่งๆ
ยิ่งตีจะนิ่งได้ไง มันเจ็บแหละครับ สอนลิงก็เหมือนกันครับ หนึ่ง สิ่งแรกเราต้องเอาใจ เขาต้องการ
อยากทานอะไร อาหารนํามาก่อนครับ ผลไม้ จุดแรกครับ สัตว์ชอบทานอะไรครับ เราให้ทานจนอิ่ม
หมีพีมัน สัตว์เหล่านั้นจะฝึกได้ง่ายที่สุด แล้วเราไม่ต้องไปทุบตีนะฮะ วิธีการสอนบางท่านเห็นว่ า

๓๕๙
เราต้องมีไม้เรียว ทําไมละครลิงถึงต้องใช้ไม้ ละครลิงไม่ต้องใช้เชือก เป็นสัตว์ที่พูดกับเราไม่รู้เรื่องครับ
เราต้องอาศัยสิ่งที่ให้สัญญาณกับเขาครับ อย่างเราเคยสอนวิธีการแนะแนวทางการรําของลิงครับ
เราเคยใช้ไม้แตะข้อศอก เขายกมือลงครับแล้วเอาไม้ออก เราก็แตะใหม่ครับ ทําไปยังงั้นประมาณ
สักสองสามวันฮะ จุดประสงค์ลิงจะรู้ว่าเราทําไมครับ เอาไม้แตะเขาจะยกครับ พอเอาลงแล้วแตะ
คราวนี้รู้เลยครับ ยก แตะให้รําครับ นี่เป็นการแสดงที่ว่าไม่ต้องทารุณการสอนครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นึง
สาธิตนี่เรียบร้อย เดี๋ยวดูวิธีการแสดงว่าจะเป็นจริงอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบหรือเปล่า
คุณเอนก:
อ่อยังไม่ได้ตอบอีกข้อนึง มีคณะละครลิงอะไรบ้าง คุณทวีจะตอบหรือเปล่าหรือว่า
คุณอํานวยช่วย
คุณทวี: เอ้า ต้องให้เจ้าของตอบละกัน
คุณอํานวย: ละครลิงในประเทศไทยตอนนี้รู้สึกจะมีรุ่นน้องเกิดขึ้นมาอีก ๒ คณะ เมื่อก่อนนี้มีพ่อผม
แสดงอยู่เพียงคณะเดียว แล้วก็คุณพ่อเสีย ผมก็แสดงอยู่คณะเดียว เวลานี้มีรุ่นน้องศิษย์พระกาฬขึ้นมา
แสดงอีกคณะนึง กับลิงไทยมั่นคงครับ
คุณเอนก: ศิษย์พระกาฬเนี่ยที่มีพระเอกชื่อประกิต
คุณอํานวย: ที่มีประกิตครับ คณะดํารงนี่ชื่อวิเชียรครับ ดํารงศิลปวานรครับ คือการสอนเนี่ยนะฮะ
ที่กระผมยังมีความนิยมจากมหาชนทั่วๆ ไป ก็คือเราสอนในแนวทางของศิลปะไทยครับ ที่มีการแสดง
แบบลิเกละคร มีการร่ายรําทําท่าครับ นี่มันเป็นศิลปะที่เราควรอนุรักษ์เอาไว้ครับ
คุณเอนก: ๒ คณะใช่ไหมฮะ
คุณอํานวย: ๓ คณะทั้งหมดครับ
คุณเอนก: ๓ คณะที่อยู่ในปัจจุบัน ที่นี้ถ้าก่อนหน้านั้น คุณทวีจะรู้หรือเปล่า คุณอํานวยรู้ไหมฮะ
คุณอํานวย: เท่าที่เห็นก็มีคุณพ่อผมแสดงอยู่ แล้วก็มีคณะเริงรมย์เมืองไทยแสดงอยู่อีกคณะนึงครับ
ตอนนั้น
คุณเอนก: อ่อ ก็ไม่มากนะครับ ครับทีนี้ก็คุณทวีเพิ่มเลยฮะ
คุณทวี: สุดท้ายฮะ สุดท้ายสําหรับคําถามของผมที่คิดว่าเป็นหัวใจอีกเหมือนกันในการที่จะมาสาธิต
กันวันนี้ เราดูเบื้องหน้าของการแสดงละครลิงเนี่ยกันหลายครั้งหลายหนแล้ว แต่เบื้องหลังการฝึก
เป็นยังไงเนี่ย หลายท่านอาจจะสงสัย วันนี้ผมขอเรียนเชิญพี่อํานวยช่วยเปิดเผยวิธีการฝึกนะฮะ แล้วก็
อะไรที่เป็นข้ออันตรายแนะนําเกิดท่านผู้ฟังเอาไปฝึกลิงที่เลี้ยงไว้จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ยังไง ขอให้
พี่อํานวยช่วยอธิบายให้ฟังด้วยครับเรื่องวิธีการฝึกตามขั้นตอนนะฮะ

๓๖๐
คุณเอนก: เดี๋ยวผมคั่นนิดเดียวนะฮะ พอดีหลายๆ ท่านไปยืนอยู่เยอะนะครับ ถ้าอยากจะนั่งนะครับ
เดี๋ยวเมื่อยนะฮะ อ้อมมาทางด้านหลังเวทีแล้วก็มาออกทางประตูนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีที่นั่งอยู่นะครับ
จะได้ไม่เมื่อย เชิญนะฮะ นั่งกับพื้นเนี่ยละฮะ ตอนนี้เต็ม เก้าอี้ก็เต็ม ครับเชิญฮะ
คุณอํานวย: ก็เมื่อกี้ถามการฝึกสอนใช่ไหมฮะ
คุณทวี: ตั้งแต่เริ่มได้ลิงมาเลยนะครับ คัดเลือกลิงยังไง ลิงพันธุ์ไหนบ้างที่เราจะมาฝึกได้นะฮะ
คุณอํานวย: อันนี้รู้สึกเป็นประโยชน์ดีนะฮะ ผมก็อยากจะให้พี่น้องแล้วก็บางท่านที่มีจิตใจรักสัตว์
อยู่ครับ อยากจะให้แนวทางการสอนการหัดเอาไว้ เกิดผมตายปุบปับไปนะฮะ ในการแสดงประเภท
ศิลปะไทยนี่เชื่อแน่ ไม่มีแน่ครับ ฉะนั้นผมก็จะขอเรียนให้พี่น้องได้ทราบว่าการสอนการหัดนะฮะ
ใช่ ไ หมครั บ การหั ด ลิง นี่ น ะฮะ หนึ่ ง คุ ณ จะต้ อ งหาลิง ที่ มี ลัก ษณะ มี บุค ลิ กที่ บ างตั ว มีค วามทะลึ่ ง
มี ค วามซน บางตั ว มี ค วามอ่ อ นไหวครั บ เราจะสั ง เกตดู ไ ด้ น ะครั บ ลิ ง จะผิ ด กั น นะฮะ ตั ว ที่ มี
ความอ่ อ นไหวครั บ เราก็ เ อามาฝึ ก ทางพระเอกบ้ า ง นางเอกบ้ า ง หรื อ ส่ ง บทบาทดี ๆ ให้ แ ก่ เ ขา
ประเภทว่าน่ารักๆ แล้วก็บางตัวที่มีบทบาทเกกมะเหรกเกเร อันนี้ส่งเป็นประเภทดาวตลก พวกตัวโกง
อะไรต่ออะไรเหล่านี้นะครับ แล้วการสอนนะครับ ถ้าคุณมีลิงอยู่แล้ว นะฮะลองเอาไปหัดดูครับ อย่าตี
อย่าทารุณครับ วิธีการหัดจุดแรกครับ เราเคยทําห่วงผูกคอไว้ใช่ไหมครับ เราอย่าไปเหนี่ยวเชือกยกขึ้น
วิธีการสอนนี่ไม่ผิดกระต่ายครับ กระต่ายจับหูนี่มีลักษณะที่ไม่เจ็บ ลิงจับหูนี่ไม่เจ็บครับ เราจะใช้มือ
ทั้งสองข้างจับหูให้ยืน สามสี่ครั้งครับเราจะสังเกตได้ง่าย เขาจะยืนนิ่งครับ ถ้าเขาไม่นั่ง เราก็ไม่ต้อง
จับอีก ถ้าเขานั่งเราจับอีก คราวหลังพอจับหูปั๊บ เขาจะรู้ว่าวัตถุประสงค์เขาจะต้องได้ยืนแน่ๆ ฉะนั้น
เขาดูเสร็จแล้วเขายืนเลยครับ นี่จุดแรก แล้วข้อที่สองที่เราจะสอนให้ลิงยกเท้าตามบทบาท เราหาไม้
เข้าหนึ่งอันครับ เราเอาวางให้เหยียบไม้ ไม่ใช่อย่างที่เคยเล่าว่าเอาแผ่นสังกะสีมาลนไฟแดงๆ ให้ลิง
เหยียบ อันนั้นไม่ใช่นะครับ เราคิดว่ามันเกิดความร้อนไปเหยียบได้ยังไงครับ ลิงไม่เป็นฮะ เผลอๆ
เท้าพองหมด ไม่ใช่อาชีพยังงั้นฮะ อย่างนี้ให้ลิงเหยียบไม้ เราจะยกไม้ตามเท้า เอาไม้ออกเขาเอาลง
เรายกครั บ เอาลง เรายก คราวหลั ง พอไม้ โ ดนเท้ า ปั๊ บ ยกเท้ า เลยครั บ จุ ด ประสงค์ เ ขาจะรู้ ค รั บ
ว่าเรายังงั้นนะฮะ
คุณทวี: ลิงพันธุ์อะไรบ้างฮะที่เราสามารถนํามาฝึกได้ พันธุ์อะไรเราฝึกไม่ได้
คุณอํานวย: ลิงนี่เราจะฝึกได้ก็มีประเภท กังนะฮะ กังนี่มีความรู้มีความฉลาดมากกว่าลิงอื่นครับ สอง
ลิ ง เสนครั บ สาม พวกบุ ด ครั บ แต่ พ วกลิ ง แสมนี่ เ อามาให้ ผ มเยอะแยะหมดครั บ เราไม่ เ อาครั บ
เรามาเลี้ ย งไว้ นี่ หนึ่ ง เรามี เ วรมี ก รรมแล้ ว นะครั บ หน้ า ที่ เ ขาจะไปหาลู ก หาเมี ย อยากกิ น น้ํ า
อยากกินข้าวไปกินได้อย่างเสรี แต่เรามาผูกคอไว้นี่เรามีเวรเหมือนกันครับ แต่เมื่อมีเวรแล้วขอเลี้ยง
ปากเลี้ยงท้องในช่วงนี้เราอย่าไปทารุณครับ ลิงที่ฝึกได้มีสามชนิดครับ กัง บุด ลิงเสน ครับ

๓๖๑
คุณทวี:
ต่อไปก็คงจะได้ชมการแสดงในลักษณะของการสาธิตและการแสดงด้วยเลยนะครับ
ผมกราบเรียนอีกสักนิดนึงครับว่า เนื่องจากปกติตามงานวัดนั้น เราจะแสดงละครลิงเนี่ย แสดงเป็น
รอบใช่ไหมครับ เราแสดงเป็นรอบ การแสดงเป็นรอบนั้นก็มันมีความจําเป็นทางด้านเศรษฐกิจอยู่
อย่างที่เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าเมื่อคนต้องการที่จะเข้าชมมาก เราก็ตัดรอบให้สั้นๆ แต่วันนี้จะแสดง
ให้ยาวเป็นพิเศษเท่าที่จะทําได้นะฮะ แต่เนื่องจากลิงเนี่ยได้เคยฝึกหัดมาให้แสดงในงานวัด ปัญหาก็คือ
เขาก็ต้องเล่นไปตามบทบาทที่สามารถแสดงได้ เพราะฉะนั้นถ้าอย่างไรก็แล้วแต่ เห็นว่าแสดงน้อยไป
หรืออะไร ผมก็กราบขออภัยด้วย แต่ว่าวันนี้เราจะแสดงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะฮะ ต่อไปก็คง
จะต้องมอบหน้าที่ให้กับพี่อํานวย ใช่ไหมครับคุณเอนก
คุณเอนก: เชิญนะครับ แล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยนะครับ เขียนเป็นจดหมายขึ้นมาแล้วจะได้ตอบจะได้ถาม
จะได้หายข้องใจไปเลย เชิญคุณอํานวยครับ
คุณอํานวย: งั้นผมต้องขอเวลาไปเตรียมตัว
คุณทวี: ในช่วงที่คุณอํานวยไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวนําพระเอกออกมาสู่เวทีนี่คุณอเนกมีอะไรที่จะคุย
กับท่านผู้ชมก็เชิญ
คุณเอนก: ก็ให้คุณทวีเล่าเรื่องบรรยากาศละครลิงแต่ก่อนไปพลางๆ ฮะ
คุณทวี: คืออย่างงี้นะครับ ผมเห็นบรรยากาศวันนี้นะฮะ ผมว่ามันเป็นยุคไฮเทคจริงๆ สมัยก่อนเด็กๆ
นะฮะถ้าจะดูละครลิงไม่มีโอกาสได้นั่งหน้าเวทีอย่างนี้ สาเหตุที่ไม่สามารถให้นั่งหน้าเวทีอย่างงี้ เราจะมี
ไม้กระบอกฮะ ทําเป็นราวกั้นเอาไว้ห่างจากเวทีประมาณหนึ่งวา เพราะเด็กกับลิงนี่ถูกกัน เมื่อเล็กๆ
ผมเองก็เหมือนกันฮะเคยมีประสบการณ์ ถึงแม้จะเป็นลูกงานวัดก็ชอบเข้าไปดูละครลิง แล้วเข้าไปดู
ใกล้ๆ วันนึงลิงก็ทําชฎาที่ใส่ตกลงมา ผมก็หวังดีไปหยิบชฎา เขาเห็นเป็นคนแปลกหน้าไปหยิบของเขา
เขาจะขบศีรษะเอา เพราะถ้าเกิดไปแสดงที่ไหนลิงไปกัดเด็กชาวบ้านเข้านี่มันก็อันตราย มันมีความผิด
ทางอาญา เพราะฉะนั้นผู้แสดงก็ต้องระวัง ไม่เหมือนกับสมัยนี้ สมัยนี้นั่งดูได้นะฮะ
คุณเอนก: วันนี้คงไม่เป็นไรนะฮะ
คุณทวี: ไม่เป็นไรหรอกฮะ เพราะเราร่นเวทีหนีคนดูแล้วฮะ แล้วประเด็นต่อไปนี่ผมว่ามันน่าชื่นใจ
นะฮะ ละครลิงเนี่ยมันเป็นการเชื่อมวัย สังเกตดูคนที่มานั่งชมในวันนี้จะมีทุกวัยเลย ผมเชื่อว่าท่านที่มี
อายุแล้วก็คงจะมารําลึกอดีตกัน คนที่มีครอบครัวแล้วก็ชักชวนลูกเต้าเหล่าหลานมาเพื่อให้มาดูสิ่งที่
ตั ว เองเคยดู แ ล้ ว มี ค วามสุ ข ในสมั ย เด็ ก ถ้ า พู ด ไปก็ เ หมื อ นกั บ คอลั ม น์ ที่ ผ มเขี ย นอยู่ ก็ คื อ วั ย สนุ ก
เมื่อวันวาน มันเป็นยังไง วันนี้ก็คงจะเป็นยังงั้น

๓๖๒
คุณเอนก: เราเพิ่มเพราะว่าเวลาไปแสดงตามงานวัดนี่ไม่มีเวลามานั่งคุยซักถามอะไรเลย แต่ตอนนี้
เจ้าของคณะก็มาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราได้ความรู้เต็มที่และที่นี่เราก็บันทึกไว้ไม่มีการลบเสียง
เด็ดขาด
คุณทวี: เพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอะไรที่จะเรียนถามนะครับ ผมว่าเตรียมๆ ไว้ได้
คุณเอนก: เดี๋ยวรอนิดนึง ตอนนี้ก็มีเก้าอี้ตัวนึงแล้วก็ข้างหลังมีม้าโยกแบบเก่า มีราวเหล็ก มีระนาด
ของคณะเอามาเอง มีกลองทัดสองใบ
คุณทวี: นี่คือของแท้ดั้งเดิมฮะ เล่นมาตั้งแต่สมัยปู่
คุณเอนก: คุณทวีคุยต่อครับ
คุณทวี: ก็คงจะต้องเรียนให้ทราบอีกนิดนะครับว่า ปัจจุบันละครลิงมันจะไม่ใช่การแสดงประจํา
งานวัดไปแล้ว เพราะบรรดาห้องอาหาร บรรดาตามสวนสนุกต่างๆ แม้แต่โรงแรมใหญ่ๆ ก็มักจะมา
ว่าจ้างไป แต่โดยสามัญสํานึก ทางคณะละครลิงทุกคณะเท่าที่ผมทราบมา จะไม่พยายามพาลิงเข้าไป
ห้ อ งอาหาร เพราะมั น ดึ ก แล้ ว ก็ ผู้ ที่ ส นใจในห้ อ งอาหารก็ จ ะไม่ ไ ด้ ม องในศิ ล ปะหรื อ คุ ณ ค่ า อะไร
เพราะต่างคนก็คงจะอยู่ในอารมณ์ที่สนุกของตัวเองแล้ว มีสัจธรรมอยู่อย่างนึงนะครับ พวกเราที่เป็น
พ่อค้างานวัด อันนี้ไม่ใช่ยกย่องตัวเองกัน มักจะทําในสิ่งที่มันไม่ขัดกับศีลธรรม เราก็เลยอนุรักษ์กันไว้
ปัจจุบันนี่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆ ก็คงจะพยายามหางานในงานวัด แต่ส่วนมากงานวัดมันร่อยหรอลงไป
แล้วฮะ ปัจจุบันนี้ วัดต่างๆ ก็ จะไม่ได้จัดกั น ยกตัวอย่างเช่น ตรุษ จีนทุกปีเราจะเห็นวัดยานนาวา
จัดงานวัดแล้วก็จะมีละครลิง ปีนี้ก็เป็นอันว่าพับไป อ้าวมาแล้วครับพระเอกมาแล้วฮะ (ลิงออกมา)
คุณทวี: อุปกรณ์ที่ประกอบในการแสดงละครลิงนะครับ จะมีอุปกรณ์ในการให้จังหวะ ก็คือระนาด
เอกกับกลองทัด กลองทัดเป็นหลักแล้วก็ฉิ่ง
คุณอํานวย: วันนี้รู้สึกดาราเกิดทะเลาะกัน ตะกี้ทานกล้วย แย่งกัน ฟ้องผมเลยครับโดนดาวตลก ครับ
วันนี้ก็
คุณทวี: เอ่อ ผมว่าแนะนําดาราสักนิดดีไหมฮะ คนไหนพระเอก
คุณอํานวย: ก็จะขอแนะนําดาราฮะ อาจจะคุ้นหน้า เพราะว่าปีหนึ่งในงานวัดนี่ก็รู้สึกจะแสดงไว้
๒ วัดครับ อย่างวัดสระเกศ ภูเขาทองเราครับ ส่วนในปีนี้กระผมไม่ตั้งใจว่าจะมาที่ภูเขาทองนะฮะ
ทางคณะกรรมการวัดบอกไม่ได้ ขาดดํารงศิลป์ไม่ได้ครับ ก็ต้องเดินทางมาจากมาเลย์ มาถึงไทยเราก็
เมื่อวันที่ ๔ ธันวา ชุดนี้ก็ได้มาโชว์ทันหน่อยครับ วันนี้การแสดงนะครับ ก็จะมอบให้คุณวิเชียรครับ
พระเอก วันนี้นุ่งกางเกงสีม่วงครับ สวมเสื้อสีส้ม นั่งฮะไม่ต้องโชว์ฮะ (พูดกับลิง) แหม่ นี่แนะนําแค่นี้
ต้ อ งลุ ก ด้ ว ย แล้ ว ส่ ว นดาวตลกวั น นี้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องคุ ณ ตี๋ ใ หญ่ ค รั บ ตี๋ ใ หญ่ วั น นี้ จ ะรั บ หน้ า ที่ อ่ อ

๓๖๓
ต้องขออภัยครับขาดนายแหลม ไม่ได้มาแสดงครับ นายแหลมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายครับเพราะกลับมา
จากแม่ฮ่องสอนนี่แย่ หน่อยครับ ไปโดนอากาศหนาวจัดครับ ดีว่าได้อาศัยไฟโคมใหญ่ๆ เข้ าช่วย
ถึงแสดงได้ครับ ก็แสดงได้ตลอดมาตั้ง ๗ วัน ก็ไม่สบายกลับมาต้องเอาดาวตลกแทนสักชุดนึง แต่ในชุด
ที่มารับนี่ก็รู้สึกไม่ค่อยจะสมบทบาทเท่าที่ควร แต่ก็ต้องขออภัยด้วย ยังงั้นทําไมครับ คุณนั่งดีๆ สิครับ
นั่งให้เรียบร้อยครับ (พูดกับลิง) แต่เวลาแสดงก็ไม่ใช่นั่งอย่างงี้นะครับ เดี๋ยวดูบทบาท เพียงแต่เขาเดิน
ออกมาคุณจะต้องหัวเราะชอบใจครับ คุณวิเชียรครับ นั่งบนครับ แหม่ ไปมองทางไหนอีกครับ แล้วก็
วันนี้พบกับนายตึ๋งรู้สึกจะไม่ค่อยถูกกันนะฮะกับดาวตลกวันนี้เพราะเมื่อกี้นี้แย่งกล้วยกันด้วย ไม่พอใจ
กัน ครับวันนี้ก็จะมาโชว์ลีลาการขี่ม้า คือเราแสดงมีทั้งในยุคศิลปะเก่าๆ จะแสดงสักชุดนึง วันนี้จะโชว์
การแสดงแบบในท้องเรื่องแก้วหน้าม้าให้ชมครับ
คุณเอนก: ฮัลโหลๆ ครับๆ ขอโทษคุณอํานวยหน่อยครับ เดี๋ยวมีแฟนๆ ข้างหลังเขาบอกว่าถ้าบังนะ
ครับช่วยนั่งลงนิดนึงครับ
คุณอํานวย:
ก็เป็นการแสดงของนางเอกนะฮะ วันนี้เราจะแสดงตอนต้นๆ เรื่องมาฮะในเรื่อง
แก้วหน้าม้า นะฮะ ก็ยังไม่ถึงบทบาทของนางเอก ตามหลักนางเอกรับเป็นแก้วหน้าม้าได้โชว์ลีลา
การเต้นอัศวลีลา วันนี้มาในยุคสมัยครับ เราจะโชว์การเต้นเพลงประเภทที่วัยรุ่นกําลังชอบ แต่ลิงเรา
สามารถทําได้ครับ แนวทางการสอนการหัดในระยะนี้นะฮะจะหนักไปทางสากลครับเพราะเราไปโชว์
ในต่ า งประเทศข้ า งเคี ย งบ้ า นเรา หรื อ ตามห้ อ งอาหารตามโรงแรมต่ า งๆ นี่ ก็ ส่ ว นมากเป็ น ฝรั่ ง ดู
ถ้าเราแสดงแบบไทยๆ ซะเลยนี่เขาจะฟังไม่ค่อยออกโดยละเอียดครับ นอกจากล่ามจะอธิบายให้ฟัง
เป็นภาษาบ้างเล็กๆ น้อยๆ ฉะนั้นเราจึงเอาแนวทางสากลเข้าเจือปนขึ้นมาซะหลายๆชุด แต่ก็ไม่ใช่เวที
อาชีพหรือว่าที่เราโชว์อยู่ห้างพาต้าครับเพราะว่าอุปกรณ์มาไม่ครบนะครับ เช่นเครื่องบิน อะไรเหล่านี้
ไม่ได้ตระเตรียมมาเพราะมาจริงๆ ก็ไม่มีที่ห้อยที่แขวน เราต้องตัดชุดนั้นออก
วันนี้เราจะโชว์ตอนที่โอรสปิ่นทองได้มาร่ําเรียนวิชาความรู้อยู่กับพระอาจารย์ในกลางป่า
หลังจากที่ร่ําเรียนวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทูลลาพระอาจารย์กลับสู่ยังบ้านเมืองครับ แต่ต้องขอ
อภัยครับระหว่างพระอาจารย์กับพระเอกรู้สึกจะยังเข้ากันไม่ได้เพราะไม่เคยรับบทนี้นะฮะ แล้วในชุดที่
สองครับพบกับลีลาการขี่ม้าของลิงครับ ละครลิงทั่วไปนะฮะเป็นรุ่นน้องนี่ยังจะต้องตอกตะปูติดพื้นนะ
ฮะ ไปดูภูเขาทองมาแล้วใช่ไหมครับ ต้องตอกตะปูติดพื้น แต่นี่ไม่ต้องครับโชว์ความสามารถ วันนี้ซื้อ
ม้าใหม่ๆ มาเดี๋ยวคงจะขี่กันอร่อยซะหน่อย แล้วในชุดที่สามครับ คุยอะไรนะนางเอกนั่งเฉยๆ สิจ๊ะ
อ่อเห็นน้อง เค้าไม่ได้แย่งน้องเราหรอกแหม อ่อหวงเอาน้องไปไม่ได้ (พูดกับลิง) นี่ฮะเพศสตรีย่อมมี
ความรั ก ครั บ แล้ วก็ใ นชุ ดที่ ส ามครับโชว์ ลี ล าการเล่น กายกรรมครับ ชุดนี้ เป็นชุ ด แบบยิม นาสติ ก
แต่การแสดงในชุดนี้รู้สึกมันน่าดูเชียวล่ะครับ แล้วในชุดที่สี่ครับโชว์การแสดงเลี้ยงตัวบนบันไดห้าขั้น
อันนี้มันเป็นการแสดงแบบสากลครับที่เราฝึกเอาไว้ แต่ทั่วไปยังไม่มีการแสดงนะครับเพราะนี่ ชุดนี้

๓๖๔
ผมโชว์ไว้ในห้างพาต้าปิ่นเกล้าครับ แล้วก็ในชุดที่ห้าเป็นหน้าที่ของนางเอก วันนี้โชว์ลีลาการเต้นเพลง
อะไรนะครับวงอะไรก็จําไม่ได้ เดี๋ยวฟังก็แล้วกันครับเอาเพลงมันๆ เปิดแล้วก็จะมีการเต้นของนางเอก
ครับ นี่เป็นรายการแสดงห้าชุดของการแสดง
ฉะนั้นในสิ่งประกอบเราไม่เหมือนในเวทีอาชีพที่จะเหนี่ยวรั้งเวลาให้ยาวเหยียดอะไรต่ออะไร
ได้ แล้วเราจะพากย์ไปตามเนื้อหาเลยฮะไม่ใช่ว่าลิงยังไม่ทําท่า แต่นั่งพากย์ยาวเหยียดอย่างงั้นเราจะ
ไม่ทํากัน เวลาจะให้สมบทบาทของนักแสดง ในรายการแรกเราจะพาคุณผู้ชมที่เคารพพบบทบาทของ
พระเอกวิเชียรครับ เทพบุตรนักรําครับ เดี๋ยวดูลักษณะ ต้องขออภัยนะครับ อันนี้มันไม้ตีควายไม่ใช่ไม้
ให้เสียงลิง ลิงกลัวลิงเห็นไม่จะแยกเขี้ยวกลัวนะฮะ ไม้มันใหญ่ไปครับ เราจะพาคุณผู้ชมที่เคารพ
พบบทบาทของพระเอกวิเชียรรับหน้าที่เป็นโอรสปิ่นทองครับ
(เริ่มการแสดง) การแสดงเป็นไปแบบไทยๆ ดนตรีปี่พาทย์ลืมไม่ได้ครับของไทยครับ เสมอ
ทํ า ไงครั บ ยกเท้ า ครั บ รํ า อ่ อ นๆ ฮะ เพราะเรามี ลิ ง ตั ว เดี ย วที่ ส ามารถรํ า ได้ นั่ ง เก้ า อี้ นั่ ง ให้ ดี ฮ ะ
นี่ศิลปะไทยครับ ไม่ต้องกลัวครับนั่งให้ดี ไม่ต้องกลัว
(บทร้อ ง) เมื่อ เอย เมื่อ เอย เมื่อ นั้น ทรงธรรม์พ ระปิ่ น ทอง มาอยู่ ยัง วั ด (เอามื อ ลงสิ ค รั บ
ส่งยิ้มหวานๆ ยิ้มๆหน่อยฮะ พระเอกต้องยิ้มนะฮะ) นั่งหวนไห้มิวายคิดถึงบิดา เราจากมาจะตายเป็น
ไม่เห็นหน้า
เอาละครับให้เสียงพากย์แทนน้อยๆ หน่อย
ข้าพเจ้าเองมีนามอยู่แล้วว่าพระปิ่นทอง นับได้จากเสด็จพระบิดาและมารดาทั้งสองมาเรียน
วิชาอยู่นานแล้ว (เอามือลง หันหน้าออกยิ้มๆ ไว้) วันนี้เราตั้งใจที่จะไปลาพระอาจารย์กลับบ้านเมือง
เห็ น จะดี เ ป็ น แน่ เ ชี ย ว การเดิ น ทางนะฮะเราต้ อ งยกมื อ ยกเท้ า รํ า ทํ า ท่ า ให้ เ หมื อ นลิ เ กละครครั บ
ท่านผู้ชมโปรดสังเกตการให้ไม้นะครับ ผมให้ลักษณะใดลิงจะยกมือยกเท้ายังไงดังที่เรียนให้ทราบเมื่อ
สักครู่นี้ครับ จะได้ไปสอนได้ เผื่อผมตายไปจะได้มีลิงเล่นละครแบบนี้ครับ ครั้นแล้วเจ้าปิ่นทองเดินทาง
ฮะ นั่งตรงนี้แหละ ไปไหนเล่านั่งให้เรียบร้อยก่อน วันนี้ต้องเอาตัวแทนแสดงแทนนะครับไม่เคยรับ
บทบาท อ้าวพระเอกหลีกทาง เวทีเรามันแคบไม่เป็นไรนะฮะ
นิมนต์ครับอาจารย์ นั่งให้สุภาพ เอ้ออ้าว ยางมันตึงไปหรือไงครับ ยางมันตึงไปกูกินซะเลย
ไม่อยากรัดคางแล้วเจ็บเว้ย ไม่เป็นไรๆ (บทพากย์) สวัสดีจ๊ะญาติโยมทั้งหลาย อาตมามีนามว่า
พระดาบส สายแล้วหลานยังไม่มานั่งบําเพ็ญฌาณไปก่อน
(บทร้อง) ครั้นว่าพอมาถึงพระอาจารย์ หวังกราบกรานคืนหลัง แล้วยุบยอบหมอบคลานลง
ที่ตรงหน้า ประสานหัตถ์วันทาแล้วหมอบคลาน
ถึงพระอาจารย์แล้วนั่งให้เรียบร้อย แทะจังอาจารย์ ยกมือประนมไหว้สามครั้งกราบ หนึ่ง
สอง สาม ไหว้สวยมาก พอแล้วครับ เขาไหว้สามทีพ่อมึงเสือกไหวสี่ที อาจารย์หลานไหว้แล้วรับไหว้

๓๖๕
ยังไงฮะ นั่งให้ดีหน่อยเท้าอ่ะ...(ลิงกัดกัน) แหม เราทําเสียเรื่องเลย เอานั่งใหม่ครับอาจารย์ หลานขึ้น
ไปนั่งที่เก่าฮะ ไม่ต้องกลัว หลานกลัวขี้เยี่ยวแตกเลยอาจารย์เห็นไหม ทําไมไปทํากับเขายังงี้ล่ะ
เกล้ากระหม่อมฉันมาวันนี้ตั้งใจจะมาลาอาจารย์กลับบ้านเมืองพะย่ะค่ะ
ตอนนี้อาจารย์เศร้าใจนั่งร้องไห้นะฮะ
ออกปากว่าจะไป ว่าจะไป ไกลนัก น้ําตาไหลพรากไม่อยากมอง
อาจารย์เข้ากุฎีที่อาศัยไม่มองหลาน เดี๋ยวจะกินหลานซะอีก ส่วนเจ้าปิ่นทองตัดใจเดินทาง
กลับบ้านเมือง เอาล่ะครับชุดที่หนึ่งผ่านไป
รายการต่อไปครับคงจะเป็นหน้าที่การขี่ม้านะฮะ เก็บอุปกรณ์ซะก่อน ตอนนี้เป็นรายการขี่ม้า
ครับ เป็นหน้าที่ของนายตึ๋งครับ กระโดดครับ ทรงตัว ดีๆ อ้าวใช้ได้ครับม้าหลุดขี่ไม่ออกครับ
ต่อไปเป็นรายการแสดงประเภทกายกรรมครับ อันนี้ขอเสียงผ่านเป็นแบ็คกราวด์หน่อยนะ
ครับ กายกรรมผสมการแสดงครับ นักแสดงก้าวขึ้นบนเก้าอี้ตัวแรกครับ นี่แสดงแบบยุคสากลครับ
ใช้มือทั้งสองข้างกดไว้นะฮะ เท้าทั้งสองข้างยกขึ้น ต่อไปยืนบนแป้นฮะ ต่อไปบนบันไดห้าขั้น เราจะใช้
สามขั้นก่อนนะฮะ เอาผู้ช่วยส่งมาให้ผมดูทั้งหมดบันไดนะฮะ บันไดห้าขั้นใช้สามก่อนฮะ ตั้งใจหน่อย
ฮะเดี๋ยวหล่น มือกดไว้ที่บันได มือขวามือซ้ายกํากลางลูกบันไดเท้าทั้งสองยกพร้อมๆ กันครับ เราแสดง
ในแนวสากลให้คุณหลานๆ ได้ดูได้ชมนะฮะ หลานอย่าไปแสดงในชุดนี้นะฮะ เดี๋ยวตกไปคอหัก
ต่อไปเป็นลีลาการเต้น เป็นหน้าที่ของนางสาวถุงเงินครับ ตามหลักแล้วเขารับบทแก้วหน้าม้า
ครั บ วั น นี้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ บทแก้ ว หน้ า ม้ า แต่ จ ะโชว์ ลี ล าการเต้ น จากเพลงของวงวั ย รุ่ น ครั บ เพลงอะไร
ก็ยังไม่ทราบ ขอเสียงเพลงเลยครับ นางเอกฟังนะจ๊ะ เขาจะฟังเสียงเพลงว่าเพลงจะขึ้นเพลงอะไร
เหนื่อยหอบเลยหรอ เอาล่ะครับจากการแสดงเล็กๆ น้อยๆ นะครับ ถ้าจะขาดตกบกพร่องประการใด
ด้านการแสดงทั้งห้ารายการ กระผมผู้พากย์ก็ต้องขอกราบอภัยไว้ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณครับ
คุณเอนก: ครับ ถ้านั้นก็รู้สึกจะจบรายการลงเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าท่านสนใจก็พบกันใหม่อีกสักครั้ง
สองครั้งนะครับ ติดต่อกัน ก็ขอขอบพระคุณคณะอํานวย บุญเสนอนะครับ คงมีเพลงสักเพลงนึงให้
ท่านได้ฟังนะครับ พร้อมๆ กันหนึ่งเพลง หยุดฟังนิดนึงครับ (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

๓๖๖

ภาคผนวก ฌ
แบบสอบถาม
การเสนอขึ้นทะเบียน “ละครลิง” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

๖๑๔

ประวัติคณะนักวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อ-สกุล
อายุ
ตําแหน่ง
คุณวุฒิ

ความชํานาญ/ความสนใจพิเศษ

ที่อยู่ติดต่อ

โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรสาร
อีเมล
ผู้ช่วยวิจัย ๑
ชื่อ-สกุล
ภาระหน้าที่
หน่วยงานที่สังกัด
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล

นายรัตนพล ชื่นค้า
๒๗ ปี
อาจารย์
๒๕๕๔ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๕๑ อักษรศาสตรบัณฑิต (วิชาเอก ภาษาไทย วิชาโท ศิลปการละคร) เกียรตินิยมอันดับ ๑
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คติชนวิทยา คติชนประเภทการแสดง
วรรณคดีไทย วรรณคดีกับการแสดง
วรรณคดีกับทัศนศิลป์
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
๐๒-๕๗๙-๕๕๖๖-๘ ต่อ ๑๔๐๓
๐๘๐-๖๐๔-๑๐๓๑
๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙
fhumrpc@ku.ac.th, rattanaphon.arts@gmail.com
นายชวพันธุ์ เพชรไกร
ถอดเทปข้อมูลสัมภาษณ์
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐๘๕-๕๖๓-๙๐๘๖
cp-vitnit@hotmail.com

๖๑๕
ผู้ช่วยวิจัย ๒
ชื่อ-สกุล
ภาระหน้าที่
หน่วยงานที่สังกัด
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล
ผู้ช่วยวิจัย ๓
ชื่อ-สกุล
ภาระหน้าที่
หน่วยงานที่สังกัด
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล
ผู้ช่วยวิจัย ๔
ชื่อ-สกุล
ภาระหน้าที่
หน่วยงานที่สังกัด
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล

นางสาวปาริฉัตร พิมล
ถอดเทปข้อมูลสัมภาษณ์
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐๘๑-๔๑๒-๓๕๑๔
farichat@gmail.com

นายนิมิต โอสถเจริญ
ถอดเทปข้อมูลสัมภาษณ์
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
กองสวัสดิการตํารวจ สํานักงานกําลังพล
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๐๘๑-๑๙๙-๕๐๒๔
jengcu@hotmail.com

นายภุมรินทร์ เตาวโรดม
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐๘๑-๔๓๑-๖๕๖๐
bhumrindra.t@chula.ac.th

