โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง

“ละครลิง”: มหรสพพื้นบานกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
จัดโดย
โครงการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
ภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมกับ กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
วันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ หองแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณพศิ าลศิลป
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. หลักการและเหตุผล
“ละครลิง” เปนมหรสพพื้นบานประเภทหนึ่งที่ได รับ ความนิย มมากในอดีต ลิ งสวนใหญที่นํามา
แสดงมักเปนลิงพันธุพื้นเมืองของไทย ไดแก ลิงกัง ลิงบุด และลิงเสน ในการแสดงละครลิง นายโรงจะนั่งอยู
มุมเวทีแลวบังคับใหลิงรายรําออกทาทางไปตามที่ฝก โดยนายโรงเปนคนพากยเรื่องราว รองสงใหปพาทยรับ
และใหจังหวะเปนชวงๆ สําหรับเนื้อเรื่องที่ใชแสดงนั้นนิย มเรื่องจักรๆ วงศๆ เชน จันทโครพ พระอภัยมณี
ไกรทอง แก วหนามา พระรถเมรี ฯลฯ มักแสดงตอนลาพระอาจารยกลับ บา นเมือ ง นอกจากนั้นยังมีชุ ด
การแสดงเบ็ดเตล็ด เชน ชุดหัดทหาร ชุดขี่มา ชุดยิงปน ชุดพมารําขวาน ชุดกายกรรม เปนตน ปจจุบันไดมี
การนําเรื่องละครโทรทัศนและภาพยนตรรวมสมัยมาแสดงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสีสันและความสนุกสนานใหแก
ผูชม
จากการวิจัย พบวา ปจจุบันละครลิงมีพื้นที่การแสดงนอยลง เพราะไมไดรับความนิยมเชนในอดีต
ในประเทศไทยเหลื อละครลิ ง เพีย งคณะเดีย ว คือ “คณะศิษ ย พ ระกาฬ” ที่ยั ง คงสื บ ทอดการแสดงนี้ อยู
องค ค วามรู “ละครลิ ง” จึ ง อยูในภาวะวิ กฤตเสี่ ย งตอ การสู ญหาย ประกอบกั บ เจ า ขององคค วามรู คื อ
นายปญญา กันรอบรู หัวหนาคณะ เปนผูสูงวัยและมีสุขภาพไมแข็งแรง จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองมี
การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลองคความรูดังกลาวไวไมใหสูญหาย ประกอบกับมหรสพพื้นบานประเภทนี้ยังมี
ชีวิตและมีศักยภาพในการสรางสรรคประโยชนในรูปแบบการแสดงที่เปนหนึ่งเดียวของประเทศและหนึง่ เดียว
ของโลก และสมควรไดรับการทํานุบํารุงในฐานะศิลปวัฒนธรรมสําคัญของชาติ
ความสํ าคั ญของละครลิ ง ในฐานะมรดกภู มิป ญญาทางวั ฒนธรรมของชาติ คื อ การเป นมหรสพ
พื้นบานของไทยที่คิดคน สรางสรรค และถายทอดดวยภูมิปญญาของคนไทย แสดงออกถึงอุปนิสยั ของคนไทย
ที่ชอบความสนุกสนาน และผูกพันกับสัตวอยางลิงจนสามารถฝกฝนใหเกิดเปนการแสดงได ละครลิงจึงถือเปน
ศิลปะการแสดงที่เกิดจากการสั่งสม ตกผลึก และถายทอดองคความรูในคณะ (ครอบครัว) จากรุนสูรุน และ
สะทอนอัตลักษณของการแสดงพื้นบานไทยไดอีกทางหนึ่งดวย
ผู จั ด โครงการเห็ น เป น โอกาสอั น ดี ยิ่ ง ที่ จ ะจั ด โครงการสั ม มนาวิ ช าการเรื่ อ ง “ละครลิ ง ”:
มหรสพพื้นบานกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการให
ชุมชนมีสวนรวมในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง “โครงการรวบรวมและจัดเก็บขอ มูล
มรดกภู มิปญญาทางวั ฒ นธรรม (ละครลิ ง)” ซึ่ง ไดรับ ทุนสนับ สนุน การวิ จัย จากกรมส งเสริ มวั ฒ นธรรม
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กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2557 เพื่อใหเกิด การแลกเปลี่ย นองคค วามรูเรื่องละครลิงจาก
เจาขององคค วามรู นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ อาจารย นิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป และเปนเวทีรับ ฟง
ขอคิ ดเห็น/ขอเสนอแนะใหขึ้ นทะเบี ยน “ละครลิง ” เปนมรดกภู มิป ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขา
ศิลปะการแสดงดวย
โครงการดังกลา วจะดําเนินการในลักษณะการบู รณาการงานวิจัย กับการบริการวิช าการแกสังคม
การเรีย นการสอน และการทํานุบํารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยนํา ขอคนพบใหมเกี่ ย วกับ ละครลิงซึ่ งเป น
สวนหนึ่งของงานวิจัยจัดพิมพเปนหนังสือประกอบการสัมมนาเผยแพรสูส าธารณะ และบูรณาการงานวิจัย
ดังกลาวกับการเรียนการสอน ในรายวิชา 01376334 วรรณคดีการแสดง หัวขอการแสดงพื้นบาน เพื่อเปดมิติ
ใหม ข องการศึกษาวรรณคดี การแสดงของชาวบ าน โดยจะไดดําเนิน กิจกรรมใหนิสิ ตที่เ รี ย นวิช าดั งกลา ว
คนควารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ละครลิงในมิติตางๆ รวม 5 ดาน ไดแ ก 1) ลิงในโลกวิทยาศาสตร 2) ลิงใน
วรรณกรรมไทย 3) ลิงในนาฏกรรมไทย 4) ละครลิงในประเทศไทย และ 5) ละครลิงคณะศิษยพระกาฬ เพื่อ
จัด นิทรรศการ “ละครลิง: ประวัติ พัฒนาการ และบทบาทในสังคมไทย” ผานการดําเนินงานในรูป แบบ
PDCA เพื่อเสริมสรางทักษะทางวิชาการ (กระบวนการคนควาวิจัย ) และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแก
นิสิต ตลอดจนสรางความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ “ละครลิง” ในฐานะมหรสพพื้นบานของ
ไทยในหมูเยาวชนรุนใหม ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอยางยั่งยืน
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ละครลิง”: มหรสพพื้นบานกับ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม จะเปนประโยชนในแง ของการบุกเบิกองคความรูใหมเกี่ย วกับ ประวัติและพัฒนาการของ
การแสดงละครลิง ทําใหคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วั ฒ นธรรมเป น ที่ รูจั ก ในฐานะองค กรที่ มีส วนสํ าคั ญ ในการเก็ บ รวบรวมองค ค วามรู มรดกภูมิ ป ญ ญาทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งในฐานะหนวยงานหลักที่มีสวนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ สงเสริมใหเกิดการเคารพ
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของกลุมชน และเพิ่มความตระหนักในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ใหเกิดความชื่นชมในมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมนี้รวมกัน
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูเรื่อง “ละครลิง” ในหมูชุมชนการแสดง นักวิชาการ นิสิต
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
2) เพื่อเปนเวทีรับฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะใหขึ้นทะเบีย น “ละครลิง” เปนมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ
3) เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ “ละครลิง” ในฐานะมหรสพพื้นบานและ
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
4) เพื่อบูรณาการงานวิจัยเรื่อง “โครงการรวบรวมและจัด เก็บขอมูล มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
(ละครลิง)” กับการบริการทางวิชาการแกสังคม การเรียนการสอน และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) เพื่อสร างเครือข ายการวิจัย งานด านมรดกภู มิปญญาทางวัฒนธรรมกับหน วยที่ เกี่ยวของ ไดแ ก
สถาบันการศึกษา กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกลุมศิลปนพื้นบาน
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6) เพื่อให คณะมนุ ษยศาสตร มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร และกรมส งเสริมวัฒ นธรรม กระทรวง
วั ฒ นธรรมเป น ที่รู จัก ในฐานะองค ก รที่ มีส ว นสํ า คั ญ ในการเก็ บ รวบรวมองค ค วามรู ม รดกภู มิ ป ญ ญาทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งในฐานะหนวยงานหลักที่มีสวนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
3. ผูรับผิดชอบโครงการ
1) โครงการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
2) ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3) คณะกรรมการฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4) กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ผูประสานงานโครงการ: อาจารยรัต นพล ชื่นคา หัวหนาโครงการรวบรวมและจัดเก็ บขอมูล มรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
4. ผูเขารวมโครงการ (กลุมเปาหมาย)
ผูมีสวนเกี่ย วขอ งกับองคค วามรู เรื่อง “ละครลิง” ไดแก นักวิ ชาการ อาจารย นิสิ ตนักศึกษา และ
ผูสนใจทั่วไป จํานวน 100 คน
5. คาลงทะเบียน
ไมเก็บคาลงทะเบียน
6. กําหนดวัน เวลา และสถานทีจ่ ัดโครงการ
วันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ หองแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ
พิศาลศิลป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
7. ลักษณะกิจกรรม
การบรรยาย การเสวนา การอภิปราย การชมวีดทิ ศั นและการแสดง
8. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1) จัดเตรียมโครงการ
2) ขออนุมัติโครงการ
3) ประสานงานกับ วิทยากร
4) จัดทําหนังสือประกอบการสัมมนา
5) เตรียมความพรอมของสถานที่จัดประชุม
6) สงจดหมายเชิญ
7) จัดโครงการสัมมนาวิชาการ
8) ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา (ภาคตน ปการศึกษา 2557)
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

7 พ.ย.2557
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9. วิทยากร
ผูมสี วนเกีย่ วของกับองคความรูเรื่อง “ละครลิง” ไดแก นักวิชาการ อาจารย จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ผูเขารวมประชุมและกลุมเปาหมายไดรับความรูเรื่อง “ละครลิง”
2) เกิ ดกระบวนการใหชุ มชนมีส วนรวม โดยรั บฟ งขอ คิด เห็น/ข อเสนอแนะเพื่ อเสนอขึ้นทะเบีย น
“ละครลิง” เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
3) ผูเขารวมประชุมและกลุมเปาหมายเกิดความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของ “ละครลิง”
ในฐานะมหรสพพื้นบานและมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
4) เกิดผลงานการบูรณาการการวิจัยเรื่อง “ละครลิง” กับการบริการทางวิชาการแกสังคม การเรียน
การสอน และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบหนังสือประกอบการสัมมนาและนิทรรศการ
5) เกิด เครื อ ข า ยการวิ จั ย งานด า นมรดกภู มิ ป ญ ญาทางวั ฒ นธรรมกั บ หนว ยที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก
สถาบันการศึกษา กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกลุมศิลปนพื้นบาน
6) คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
เปนที่รูจักในฐานะองคกรที่มีสวนสําคัญในการเก็บรวบรวมองคความรูมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ในฐานะหนวยงานหลักที่มีสวนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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กําหนดการ
การสัมมนาวิชาการเรื่อง

“ละครลิง”: มหรสพพื้นบานกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
จัดโดย
โครงการรวบรวมและจัดเก็บ ขอมูลมรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
ภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมกับ กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
วันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ หองแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณพ ิศาลศิลป
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8.30-9.00 น.

ลงทะเบียน-รับเอกสารประกอบการสัมมนา
ชมนิทรรศการ “ละครลิง: ประวัติ พัฒนาการ และบทบาทในสังคมไทย”

9.00-9.15 น.

พิธีเปด

9.15-10.00 น.

การบรรยายหัวขอ “ศิลปะการแสดงพื้นบานกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม”
ศาสตราจารยสุกัญญา สุจฉายา
ผูอํานวยการศูนยคติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาโครงการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารวาง

10.15-11.00 น.

การบรรยายหัวขอ “ผูสืบทอดศิลปะการแสดง: มุมมองจากการศึกษาวรรณคดีการแสดงและ
คติชนวิทยา”
รองศาสตราจารย ดร.เสาวณิต วิงวอน
ผูทรงคุณ วุฒิประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

11.00-12.00 น.

การเสวนาหัวขอ “ละครลิงคณะศิษยพระกาฬ: จากอดีตถึงปจจุบัน ”
คุณปญญา กันรอบรู เจาของคณะศิษยพระกาฬ (คณะละครลิงที่เหลืออยูเพียงคณะเดียวในประเทศไทย)
คุณคณิต เสริมสิริมงคล ผูอํานวยการ บริษัทสวนสัตวพาตา จํากัด

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-13.15 น.

ชมวีดิทัศน “ละครลิงคณะดํารงศิลปวานร” จากศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ

13.15-14.00 น.

การเสวนาหัวขอ “จากละครสัตวถึงละครลิง: เรื่องเลาและความทรงจําที่หายไป”
คุณเอนก นาวิกมูล บานพิพิธภัณฑ
คุณสุดารา สุจฉายา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ

14.00-14.45 น.

การเสวนาหัวขอ “อนาคตของละครลิงในมุมมองของผูสืบทอด”
คุณวัชระ คุณวารี และคุณประกิจ กันรอบรู
ผูสืบทอดละครลิง “คณะศิษยพระกาฬ”
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14.45 -15.15 น.

ชมการแสดง “ละครลิงคณะศิษยพระกาฬ”

15.15-15.30 น.

สรุป และรับฟงขอคิดเห็น การเสนอขึ้นทะเบียน “ละครลิง” เปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
อาจารยรัตนพล ชื่นคา
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หัวหนาโครงการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)

16.00 น.

พิธีปด

พิธีกร: คุณคมสันต สุทนต
หัวหนาโครงการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (หนังใหญ)
ผูกอตั้งและบรรณาธิการวารสารเชิดสยาม

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

