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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาพัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี มี
วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า 
จงัหวดัอดุรธานี และเพ่ือศกึษาพฒันาการของคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดั
อุดรธานี โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยวิธีการสังเกตและสัมภาษณจ์ากผูรู้แ้ละผู้ปฏิบัติจ  านวน 9 คน แลว้
น าเสนอผลการศกึษาขอ้มลูโดยการพรรณนาวิเคราะห ์
 ผลการศึกษาพบว่าศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี เป็นศาลเจา้ท่ีก่อตัง้
ขึน้โดยคนจีนท่ีอพยพมาตัง้ถ่ินฐานและประกอบอาชีพคา้ขายในจงัหวดัอุดรธานี 
เพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจ มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีดา้น 
ต่าง ๆ ตามความเช่ือและความศรทัธาของคนจีนเพ่ือการธ ารงชาติพันธุ ์โดยมี
คณะเอ็งกอ เป็นส่ือการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนชาติจีนในการประกอบ
พิธีกรรมเก่ียวกับเรื่องราวของเหล่าวีรบุรุษนักรบผูก้ลา้ 108 คนแห่งเขาเหลียง
ซาน เพ่ือสรา้งการรวมกลุ่มคนจีนไวด้ว้ยกนัเพ่ือการธ ารงชาตพินัธุข์องคนจีนและ
สรา้งเครือข่ายทางสงัคมของคนจีนกับคนจีนดว้ยกันรวมถึงเครือข่ายทางสงัคม
ระหวา่งคนจีนกบัคนกลุ่มอ่ืน 
 
ค าส าคัญ:  คณะเอ็งกอ,  ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study the history of Enggor 
group of Pu-Ya ancestral shrine in Udon Thani province, and to study the 
development of the Enggor group. Fieldwork and documentary studies 
were employed. Data were collected by means of observations and 
interviews. The research samples were nine key Informants and dancers. 
Descriptive analysis was applied for research presentation. 
 Results revealed that Pu-Ya ancestral shrine of Udon Thani 
province was founded by the Chinese who migrated and earned a living as 
traders in Udon Thani province. Regarded as the Chinese’s spiritual 
anchor, the ancestral shrine included various Chinese cultures, customs 
and traditions for the sake of Chinese ethnic maintenance. This was 
explicitly seen in the Enggor group’s performance – a Chinese ritual telling 
a story of 108 valorous heroes of Lieng San Mountain. The show also: 
displayed Chinese assembly representing their ethnic maintenance; arose 
social networking among the Chinese themselves; and established social 
networking between the Chinese and other non-Chinese groups.                         
   
Keywords:  Enggor Group,  Pu-Ya Ancestral Shrine of Udon Thani Province 
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1. บทน า 
 

คนจีนอพยพเข้ามาในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก
ตัง้แตส่มยักรุงสโุขทยัเป็นตน้มาในรูปแบบของคาราวานคา้ขายจนเกิดการตัง้ถ่ิน
ฐานแบบกึ่งถาวร ครัน้สมัยกรุงศรีอยุธยาคนจีนหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเน่ือง 
(แกว้ตา จนัทรานสุรณ,์ 2551: 288) และจากพระราชพงศาวดาร กรุงรตันโกสินทร์
กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รชัการท่ี 1 โปรดให ้
คนจีนยา้ยท่ีตัง้ถ่ินฐานจากท่ีตัง้เดิมคือบรเิวณพระบรมมหาราชวงัไปอยูท่ี่บริเวณ
ตัง้แต่คลองวัดสามปลืม้ไปจนถึงคลองวัดส าเพ็ง (เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า 
บุนนาค) สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2526: 7-8) 
แสดงให้เห็นว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คนจีนได้ตั้งถ่ินฐานอาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานครและไดเ้คล่ือนยา้ยมายงัจงัหวดัอุดรธานี ตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 5 
เป็นต้นมา ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2436 ท่ีมีการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ท าให้มีการ
รวมกลุม่กนัก่อตัง้ศาลเจา้เพ่ือประกอบประเพณีพิธีกรรมตามความเช่ือและความ
ศรทัธาของคนจีนและเพ่ือเป็นศูนยก์ลางของคนจีน มีการอันเชิญเทพเจา้แห่ง
ชมุชนและความดีงาม เจา้ปู่ -ยา่ มาประทบัท่ีศาลเจา้แห่งนี ้คณะเอ็งกอ เป็นหนึ่ง
ในศิลปะการแสดงของคนจีนท่ีก่อก าเนิดขึน้ในศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ท า
หน้าท่ีเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเพ่ือการธ ารงชาติพันธุ์และการสร้างเครือข่าย
ระหว่างคนจีนกับคนจีน นอกจากนีย้ังท าหนา้ท่ีเป็นการแสดงไปพรอ้มกันเพ่ือ
สรา้งเครือขา่ยระหว่างคนจีนกบัคนกลุ่มอ่ืนท าใหส้ถานท่ีศกัดิสสิทธิส มีเรื่องราวของ
ความทรงจ าในอดีตท่ีมีต่อเทพเจา้ของคนจีนและการสรา้งใหพื้น้ท่ีศกัดิสสิทธิสเกิด
เป็นภาวะพิเศษ มีศิลปะการแสดงท่ีมาเช่ือมโยงกับความทรงจ าของพวกเขาท่ีมี
ตอ่ความเป็นคนจีนดว้ยการจดัแสดงเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรม 
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คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประกอบ
พิธีกรรมท่ีจดัขึน้ในงานงิว้ท่ีคนจีนร่วมกันจดัขึน้ในรูปแบบของขบวนแห่ คือการ
แห่อนัเชิญองคเ์จา้ปู่ -ย่า ออกจากศาลเจา้ปู่ -ย่า ไปประทบัยงัศาลาท่ีประทับเจา้
ปู่ -ย่า ภายในบริเวณสนามทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นใจกลางเมืองอุดรธานี เพ่ือชมการ
แสดงงิว้ประจ าปีเรียกว่าแห่เชิญเจา้ การอนัเชิญองคเ์จา้ปู่ -ย่า ออกจากศาลาท่ี
ประทบั เจา้ปู่ -ย่า กลบัไปยงัศาลเจา้ปู่ -ย่า เรียกว่าแห่ส่งเจา้หรือแห่ส่งตะเกียง 
และการอนัเชิญองคเ์จา้ปู่ -ย่า เพ่ือประกอบพิธีกรรมเสริมบารมี สิริมงคลและปัด
เป่าสิ่งชั่วรา้ย ใหก้ับหา้งรา้นบา้นเรือนธุรกิจกิจการของคนจีนรวมถึงประชาชน
คนจีนเรียกว่าแห่ชมเมือง โดยการแหไ่ปรอบ ๆ เมืองอดุรธานี มีการหยดุขบวนแห่
ท่ีบริเวณหา้งรา้นบา้นเรือนธุรกิจกิจการของคนจีนท่ีมีการร่วมประกอบพิธีกรรม
โดยการตัง้โต๊ะไหวร้วมถึงคนกลุ่มอ่ืนท่ีร่วมประกอบพิธีกรรมดงักล่าวดว้ยการ
แลกธูปมงคลและประพรมน า้มนต ์และในเวลากลางคืนแห่งงานงิว้นีย้ังมีการ
จดัการแสดงของคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ขึน้เพ่ือสกัการะและ
เสรมิบารมีใหก้บัเจา้ปู่ -ย่า และเพ่ือใหค้นกลุม่อ่ืนไดร้บัชมไปพรอ้มกนั ณ ศาลาท่ี
ประทบัเจา้ปู่ -ย่า ภายในบริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อนัเป็นเวทีแห่งการประกาศ
ตัวตนของคนจีน นอกจากคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังท า
หนา้ท่ีในการรือ้ฟ้ืนความทรงจ าเพ่ือปลูกฝังอุดมการณใ์หก้ับคนจีนและเป็นการ
ประกาศตวัตนว่าพวกเขาคือคนจีนท่ีมีความเขม้แข็ง สามคัคี มีความเป็นปึกแผ่น 
มั่นคงและเป็นผูมี้ความพรอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

นอกจากนีก้ารหยุดขบวนแห่บริเวณสถานท่ีท่ีในอดีตเคยเป็นพื ้นท่ีจัด
งานงิว้มาก่อน สถานท่ีท่ีเป็นย่านชุมชนและสถานประกอบการของผูส้นับสนุน
ศาลเจา้ปู่ -ย่า สถานท่ีดงักล่าวนีล้ว้นเป็นศนูยร์วมของผูค้นทัง้คนจีนคนกลุ่มอ่ืน 
คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี จึงท าหนา้ท่ีเป็นการแสดงโดยการ
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จดัการแสดงตอนพิเศษเพ่ือการประกาศตวัตนท่ามกลางผูค้นจ านวนมากท่ีมา
รวมกลุ่มกันเพ่ือเฝ้ารอชมการแสดง ดงันัน้นอกจากคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า 
จงัหวดัอดุรธานี จะท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมดา้นความศกัดิสสิทธิสเพ่ือการ
ธ ารงชาติพนัธุแ์ละการสรา้งเครือข่ายระหว่างคนจีนกับคนจีน คณะเอ็งกอ ศาล
เจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังท าหน้าท่ีเป็นการแสดงเพ่ือเป็นตัวแทนในการ
น าเสนอความภาคภูมิใจของคนจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการธ ารงชาติพันธุ์และ
เพ่ือการสรา้งเครือข่ายระหว่างคนจีนกับคนกลุ่มอ่ืนเพ่ือใหพ้วกเขาไดเ้ป็นคน
อดุรธานีผ่านพิธีกรรมท่ีปรากฏอยู่ในรูปแบบการแสดงกระทั่งไดร้บัการยกระดบั
ใหเ้ป็นหนึ่งในอตัลกัษณข์องจงัหวดัอุดรธานี และเป็นตวับทส าคญัทางดา้นการ
ทอ่งเท่ียวจงัหวดัอดุรธานี ทัง้นีค้นจีนยงัยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต
และแบบแผนซึ่งมี ท่ีมาจากอุดมการณ์วาทกรรมเรื่องราวต านานภูมิหลัง
ประวตัิศาสตร ์วรรณกรรม ความเช่ือ และความศรทัธาของคนจีนอย่างเคร่งครดั 
เพ่ือการประกอบสรา้งสู่การแสดงท่ียิ่งใหญ่ในรูปแบบของพิธีกรรมและการแสดง
ไปพรอ้มกนั คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี จึงมีการพฒันาขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง มีการปรุงแต่ง ปรบัเปล่ียนใหเ้ขา้กับบริบทสงัคมจงัหวัดอุดรธานีคณะ
เอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี จึงเป็นสญัญะแห่งความเปล่ียนผ่านและ
ผลิตความหมายอยู่ตลอดเวลา  
  
2. วัตถุประสงค ์ 
 

1. เพ่ือศกึษาประวตัิความเป็นมาของคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดั
อดุรธานี  

2. เพ่ือศกึษาพฒันาการของคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี  
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3. ผลการศึกษา 
 

3.1 ประวัติความเป็นมาของคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัด
อุดรธานี  
 เอ็งกอ เป็นศิลปะการแสดงซึ่งสะท้อนมาจากอุดมการณ์วาทกรรม
เรื่องราวต านานภูมิหลังทางประวัติศาสตร ์วรรณกรรม ความเช่ือและความ
ศรทัธาของคนจีนท่ีมีการน ามาสรา้งต่อเป็นศิลปะการแสดง อนัเป็นเรื่องราวของ
เหล่าวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้ 108 คนแห่งเขาเหลียงซาน ท่ีถกูขนุนางกงัฉินใส่รา้ยจึง
หลบหนีขึน้เขาเหลียงซาน จากนัน้ขุนนางกังฉินคิดก่อการกบฏยึดครองบลัลังก์
และบา้นเมืองจึงคิดก าจดัฮ่องเต ้เม่ือเหล่าวีรบุรุษนกัรบผูก้ลา้ทราบเรื่องราวจึง
ลงจากเขาเหลียงซาน มาปราบขุนนางกังฉินเพ่ือช่วยฮ่องเต้และบ้านเมือง  
จากเรื่องราวของเหล่าวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซาน เป็นค าบอกเล่าแบบ
มุขปาฐะกระทั่ งซือไน่อัน น ามารวบรวมเป็นวรรณกรรมเรื่อง “ซ้องกั๋ ง” หรือ  
“สยุหู่จว้น” โดยการน าเอาต านานท่ีแพรห่ลายในหมู่ประชาชนและบทนิทานของ
นักเล่านิทานมาปรับปรุงพัฒนาขึน้เป็นวรรณกรรม หรือนวนิยายเรื่องยาวท่ีมี
ความสมบรูณ ์(สภุทัร ชยัวฒันพนัธุ,์ 2549: 283) น ามาเผยแพรโ่ดยนกัเล่านิทาน
ในท้องถ่ินและจัดเป็นรูปแบบละครสั้นในคณะงิ ้วและพัฒนาการขึ ้นเป็น
ศิลปะการแสดง “เอ็งกอ” เพ่ือเทิดทูนวีรบุรุษนักรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซานใน
เวลาตอ่มา (ฉตัรวชัระ เสนะบตุร,์ 2559: สมัภาษณ)์ 
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ภาพที่ 1 ศิลปะการแสดงเอ็งกอ คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จังหวดัอุดรธานี  ที่มา: https:// 
www.facebook.com/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 12 ธนัวาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 วรรณกรรมเรื่อง “ซอ้งกั๋ ง” หรือ“สุยหู่จ้วน” ซือไน่อัน เป็นผู้น  ามารวบรวมเป็น
วรรณกรรม หรอืนวนิยาย  ที่มา: ฉตัรวชัระ เสนะบตุร ์(คน้เมื่อ 17 ตลุาคม 2562) 
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คณะเอ็งกอศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2511 โดย
คณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 18 เห็นควรใหมี้การก่อตัง้คณะเอ็งกอขึน้เพ่ือ
การประกอบพิธีกรรมและเสริมบารมีเจ้าปู่ -ย่า ในงานเฉลิมฉลองหรืองานงิว้
ประจ าปี จึงไดเ้ชิญอาจารย ์2 ท่าน จากเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง้ เพ่ือสอน
และถ่ายทอดองคค์วามรูต้า่ง ๆ เอกลกัษณข์องคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดั
อดุรธานี อยูท่ี่การหมนุไมย้กแขนสงูและขึน้ลง 2 รอบ ทัง้ 2 มือพรอ้มกนั ประสาน
กบัลีลาท่าทางท่ีขึงขงัคล่องแคล่วว่องไวเสียงเคาะไมจ้ะลงจงัหวะกับเสียงกลอง
โดยพรอ้มเพรียงกัน และเครื่องประกอบจงัหวะประสานเสียงอย่างลงตวั อีกทัง้
การรอ้งรบัรอ้งสง่ดว้ยเสียงอนัดงักึกกอ้ง นา่เกรงขาม นอกจากนีย้งัมีลีลาการเล่น
งู ซึ่งมีลกัษณะเด่นโดยจะสาวตวังูจากทางซา้ยไปขวาตามคติความเช่ือของจีน
โบราณถือซ้ายเป็นใหญ่ด้วยอาการบิดตัวเลือ้ยตามลักษณะธรรมชาติของงู 
จากนัน้ มีการฝึกฝนและถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบนั (ฉัตรวัชระ 
เสนะบตุร,์ 2561: สมัภาษณ)์ และในวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 18 
นี ้ไดมี้การจัดแสดงคณะเอ็งกอของศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี ขึน้เป็นครัง้
แรกตามแบบฉบบัของประเทศจีนท่ีมีจ านวนนกัแสดงตัง้แต ่24 คนขึน้ไป โดยมี
นักแสดงคณะเอ็งกอรุ่นแรกท่ีเป็นแกนน าในการบุกเบิกและก่อตัง้ ไดแ้ก่  นาย
ณรงค ์คณุสมบตัิกลุ (เฮียกะ) ต าแหน่งเคราด า เฮียมิ่ง รา้นเอ็งน าฮวด ต าแหน่ง
เคราแดง นายวิฑูลย ์โล่สีทอง (เฮียอา้) เฮียอัง้ (รา้นฉายากุหลาบ) วิเชียร เอือ้
มธุรพจน ์(เฮียเคีย้ง) ก าธร ธีระวัฒนาสวัสดิส (เฮียฮุก) มือกลอง (พิพิธภัณฑ์
คณุธรรม มลูนิธิศาลเจา้ปู่ -ย่า อดุรธานี, 2559: 1) 
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ภาพท่ี 3 คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า อุดรธานี ในอดีต  ที่มา: https://www.facebook.com 
/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 28 สงิหาคม 2562) 
 

นบัตัง้แต่อดีตเรื่อยมาคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัต่าง ๆ มีความ
ประสงคใ์หร้ะบ าเอ็งกอ มีความยิ่งใหญ่สมกบัท่ีเป็นวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้ 108 คน 
แห่งเขาเหลียงซานและศิลปะการแสดง แห่งความทรงจ าท่ีเคยปรากฏมาแลว้ท่ี
ประเทศจีนและได้น ากลับมาผลิตซ า้หรือจัดแสดงอีกครัง้ท่ีจังหวัดอุดรธานี 
ประเทศไทยทัง้นีเ้พ่ือเป็นการธ ารงชาติพนัธุข์องคนจีน ไดร้ว่มหารือกบัผู้ควบคมุ
การแสดงและฝึกซอ้มคณะเอ็งกอ (คณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า อดุรธานี สมยัท่ี 
61, 2554:106) จึงเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า 
จังหวัดอุดรธานี มีการเพิ่มจ านวนนักแสดงเอ็งกอซึ่งได้รับเกียรติจากผู้มี
บรรดาศกัดิสในสงัคม อาทิ คณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัตา่ง ๆ เจา้ของธุรกิจ
กิจการ ทหาร ครู เภสชักร บรุุษพยาบาล และเพิ่มการแสดงพะบูท่ี้มีกระบวนท่า
มาจากมวยจีน จากระบ าเอ็งกอของเหล่าวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซาน
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จึงถูกประกอบสร้างเป็นการแสดงเอ็งกอ คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อุดรธานี ชาวเอ็งกอจึงเปรียบเสมือนตวัแทนของคนจีนท่ีมีความกลา้หาญหรือ
วีรบุรุษนักรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซาน (คณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า อุดรธานี 
สมยัท่ี 63, 2556: 3) และในมุมมองของคนกลุ่มอ่ืนคณะเอ็งกอนัน้คือการแสดง 
หลังจากท่ีมีการก่อตัง้คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ขึน้แล้วนั้น
ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาดา้นความมั่นคงของชาติและภาวะเศรษฐกิจทรุด
ลงมีผลท าให้คณะเอ็งกอมีช่วงเวลาท่ีซบเซาลงและหยุดท าการแสดง เม่ือ
สถานการณบ์า้นเมืองเขา้สู่ภาวะปกติจึงไดมี้การฟ้ืนฟู รือ้ฟ้ืนและพัฒนา การ
แสดงคณะเอ็งกออย่างต่อเน่ืองกระทั่งปัจจุบัน ปัจจุบันมีการสรา้งเครือข่าย
ระหว่างคนจีนกับคนจีนและคนจีนกับคนกลุ่มอ่ืนโดยการจัดแสดงในจังหวัด
อดุรธานีและตา่งจงัหวดัสู่การพฒันาเป็นการแสดงท่ียิ่งใหญ่สู่รุน่ลกูหลานท าให้
คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ในวนันีมี้ความยิ่งใหญ่ ตระการตา มี
ความโดดเดน่และมีช่ือเสียงในประเทศไทย  
  คณะเอ็งกอ ไดแ้บ่งส่วนของการแสดงตามรูปแบบของหน่วยสนับสนุน
การท าศึกของคนจีนในสมยัโบราณได ้3 ส่วน คือ เอ็งกอ หมายถึงผูแ้สดงระบ า
เอ็งกอ พะบู ้หมายถึงผูแ้สดงศลิปะการตอ่สูแ้บบมือเปล่า แบบประกอบอาวุธสัน้-
ยาว และแบบละครสั้น นักดนตรีหรือกลองใหญ่ หมายถึง ผู้ตีกลองใหญ่ 
ผูใ้ชเ้ครื่องเป่า (หอยสงัข)์ ผูใ้ชเ้ครื่องประกอบจงัหวะอ่ืน ๆ ประกอบดว้ยลอ้และ
แฉ (นิคม พิชะยะ และสมยศ พิชะยะ, 2561: สมัภาษณ)์ 

รูปแบบการแสดงคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี การเตน้เอ็ง
กอในยุคแรกท่ีประเทศจีนเป็นการเต้นเพ่ือบูชานักรบโดยมีลักษณะการเต้น
เหมือนการเตน้รอบกองไฟของลูกเสือและพฒันาขึน้ดว้ยการผสมผสานกับมวย
ทอ้งถ่ินจึงเกิดเป็นท่าเตน้เอ็งกอในปัจจุบนั โดยมีการใชอุ้ปกรณคื์อไมพ้ลองสัน้
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ด้วยการจับไม้พลองสั้นทั้งมือซ้ายและขวา และการควงไม้พลองสั้นอยู่
ตลอดเวลาของการเต้นเอ็งกอ ซึ่งประกอบดว้ยกระบวนท่า 6 ท่า คือ ท่าท่ี 1 
คารวะเทพเจา้ ท่าท่ี 2 รวมพลผูก้ลา้ ท่าท่ี 3 เคล่ือนทพัสลับแนว ท่าท่ี 4 ผูก้ลา้
เดินทพั ท่าท่ี 5 หวนค านึงถึงผูก้ลา้ ท่าท่ี 6 ผูก้ลา้ขึน้มา้ศกึ (เชิดศกัดิส กิจรงัสิกลุ, 
2562: สมัภาษณ)์ 

การแต่งกายและการแต่งหน้าคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี 
เครื่องแต่งกายของนักแสดงทุกคนจะมีลักษณะเป็นแบบนักรบโบราณมี
เอกลักษณท่ี์โดดเด่นคือการสวมผ้าพันคอสามเหล่ียมและการพันผ้าเกี ้ยวท่ีมี
ลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดยาวพนับริเวณน่องจนถึงขอ้เทา้ สวมเสือ้แขน
ยาวและกางเกงขายาวพรอ้มทั้งสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว (พสุธา โพธิสไพศาล, 
2562: สัมภาษณ)์ พสิษฐ์ เอ่ียมพานิชกุล กล่าวถึงการเขียนหนา้ของนักแสดง
คณะเอ็งกอว่า โครงสรา้งของการเขียนหนา้เป็นแบบงิว้ผนวกกับบุคลิกของตัว
ละครท่ีปรากฏในวรรณกรรม ทั้งนีเ้ครื่องแต่งกายและเครื่องประดับรวมถึง
ลวดลายบนใบหนา้จึงบง่บอกถึงยศต าแหน่งและลกัษณะบุคลิกลกัษณะของตวั
ละครท่ีปรากฏในวรรณกรรม (พสิษฐ์ เอ่ียมพานิชกลุ, 2560: สมัภาษณ)์ 
 

3.2 พัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี  
ดว้ยคนจีนไดร้่วมกันประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือและความศรทัธา

ของคนจีน ระบ าเอ็งกอหรือคณะเอ็งกอเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรม
และท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรม จงึไดมี้การก่อตัง้คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า 
จงัหวดัอดุรธานี ขึน้ นอกจากนีค้ณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ยงัท า
หนา้ท่ีเป็นภาพตวัแทนของคนจีนในการบอกตวัตนคนจีนกับคนกลุ่มอ่ืนเพ่ือการ
ธ ารงชาติพนัธุแ์ละสรา้งเครือข่ายของคนจีนไปพรอ้มกัน คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -
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ย่า จงัหวดัอุดรธานี จึงมีการพฒันาประกอบสรา้งใหมี้ความยิ่งใหญ่ตระการตา
ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองดงันัน้ในมมุมองของคนกลุม่อ่ืนคณะเอ็งกอคือการแสดง  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ในอดีต  ที่มา: ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์  
(คน้เมื่อ 8 กนัยายน 2561) 
 

3.2.1 พัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี  
ช่วงปี พ.ศ. 2511-2533  
ในปี พ.ศ. 2511 คณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 18 เห็นควรใหมี้การ

ก่อตัง้ คณะเอ็งกอขึน้เพ่ือการประกอบพิธีกรรมและเสริมบารมีเจา้ปู่ -ย่า ในงาน
เฉลิมฉลองหรืองานงิว้ประจ าปี เรียกไดว้่าเป็นยคุแรกหรือยคุแห่งการก่อตัง้คณะ
เอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี ในยุคแห่งการก่อตัง้นีมี้เพียงระบ าเอ็งกอ
ของเหล่าวีรบุรุษนักรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซานและงูเท่านัน้ ซึ่งมีรูปแบบการ
แสดงท่ีเป็นแบบแผนดัง้เดิมโดยการปฏิบตัิตามความเช่ือและความศรทัธาของคน
จีนโบราณอย่างเครง่ครดั ทัง้นีเ้ป็นการแสดงถึงอตัลกัษณข์องคนจีนใหช้ดัเจนขึน้
และเป็นการรวมกลุ่มคนจีนเข้าด้วยกันเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีมั่นคงของคนจีน
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ท่ามกลางคนกลุ่มอ่ืน กล่าวคือในมมุมองของคนกลุ่มอ่ืนคณะเอ็งกอคือการแสดง 
ตอ่มาในระหว่าง ปี พ.ศ. 2512-2515 ซึ่งตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า 
สมยัท่ี 19-22 ภาวะเศรษฐกิจทรุดลงซึ่งสง่ผลกระทบตอ่ความมั่นคงของชาติจึงท า
ใหใ้นฐานะการแสดงของคณะเอ็งกอซบเซาลงแต่ยงัคงท าหนา้ท่ีในการประกอบ
พิธีกรรมเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2516 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 
23 สถานการณบ์า้นเมืองเขา้สู่ภาวะปกติจึงไดมี้การฟ้ืนฟูคณะเอ็งกอและจดัการ
แสดงอย่างเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ. 2521-2522 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้
ปู่ -ย่า สมัยท่ี 28 และ29 ประเทศไทยประสบปัญหาชายแดนดา้นตะวันออกซึ่ง
ส่งผลกระทบตอ่ความมั่นคงของชาติท าใหเ้ศรษฐกิจทรุดลงอีกครัง้จ  าตอ้งใหห้ยดุ
การแสดงคณะเอ็งกอเป็นการชั่วคราวเน่ืองดว้ยงบประมาณไม่เพียงพอ และในปี 
พ.ศ. 2523 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 30 มีการรือ้ฟ้ืนการ
แสดงคณะเอ็งกอขึน้ และในปี พ.ศ. 2524 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ยา่ 
สมยัท่ี 31 ไดน้  าการแสดงของคณะเอ็งกอกลบัมาจดัแสดงอย่างยิ่งใหญ่เรื่อยมา
กระทั่งปัจจบุนั 
 

3.2.2 พัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี  
ช่วงปี พ.ศ. 2534-2553  
ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2553 นีเ้ป็นยคุแห่งการสรา้งตวัตนของคนจีนผ่าน

คณะเอ็งกอเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานีกระทั่งคน
จีนไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นคนอดุรธานี คนจีนจึงไดส้รา้งเครือข่ายระหว่างคนจีน
กบัคนกลุ่มอ่ืนโดยในปี พ.ศ. 2534 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยั
ท่ี 41 มีการจัดการแสดงคณะเอ็งกอท่ีต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก อาทิ จังหวัด
หนองคาย ขอนแก่นและศรีสะเกษ ท าให้คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
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อดุรธานี เป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัถือเป็นการสรา้งตวัตนคนจีนในภูมิภาคอีสาน ใน
ปี พ.ศ. 2536 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมัยท่ี 43 คณะเอ็งกอ
ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงเน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 100 ปี จังหวัด
อุดรธานี ณ เวทีวัฒนธรรมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
นบัตัง้แตน่ัน้มา คณะเอ็งกอจึงไดร้บัเกียรติใหเ้ขา้ร่วมแสดงบนเวทีระดบัจังหวัด
อดุรธานีและภมูิภาคอีสานอยา่งตอ่เน่ือง  
  ในปี พ.ศ. 2547 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า สมัยท่ี 54 
นักแสดงคณะเอ็งกอท่ีเป็นผู้ชายมีจ านวนน้อยลงจึงริเริ่มให้มีนักแสดงท่ีเป็น
ผู้หญิงร่วมแสดงในต าแหน่งโก้วเก๊ียะด้วย จากเหตุผลด้านประวัติศาสตร์ 
พงศาวดารจีนและวรรณกรรมจีนท่ีปรากฏวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้แหง่เขาเหลียงซาน
เป็นเพศชายทัง้สิน้จึงมีการแต่งกายแบบนักรบชาย ในปีต่อมาเม่ือมีนกัแสดงท่ี
เป็นผูช้ายเพียงพอจึงใหย้กเลิกนกัแสดงท่ีเป็นผูห้ญิงและใชน้กัแสดงท่ีเป็นผูช้าย
ทัง้หมดดงัเดิม ในระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2550 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้
ปู่ -ย่า สมยัท่ี 55-57 ประเทศไทยประสบปัญหาดา้นยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนจึง
ไม่มีนกัแสดงท่ีเป็นเยาวชนเฉกเช่นท่ีผ่านมามีเพียงนกัแสดงหลกัเท่านัน้ท่ียงัท า
การแสดงอยู่ เน่ืองจากปัญหาทางสงัคมดงักล่าวจึงส่งผลต่อปัญหาการบริหาร
จดัการภายในคณะเอ็งกอท าใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าวคณะเอ็งกอไดซ้บเซาลงอีก
ครัง้ กระนัน้ในชว่งรอยตอ่ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2551 ตรงกบัวาระคณะกรรมการ
ศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 57 และ 58 ไดพ้ยายามฟ้ืนฟูคณะเอ็งกอขึน้โดยการเชิญ
นกัแสดงระบ าเอ็งกอจากประเทศจีนมาถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นกระบวนท่าเตน้
ระบ าเอ็งกอแต่ไม่เป็นท่ียอมรบัเน่ืองจากการแสดงระบ าเอ็งกอของคณะเอ็งกอ 
ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี มีแบบแผนท่ีเป็นแบบฉบบัซึ่งเป็นเอกลกัษณท่ี์มี
ความโดดเดน่อยู่แลว้ (ฉตัรวชัระ เสนะบตุร,์ 2563: สมัภาษณ)์ 
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3.2.3 พัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี  
ช่วงปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-ปัจจบุนั นีเ้ป็นยคุแห่งการพฒันาคณะเอ็งกอ ศาล

เจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี โดยมีการพฒันาดา้นรูปแบบการแสดงต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้ชมได้เข้าใจถึงการแสดงซึ่งมีท่ีมาจากประวัติศาสตร ์พงศาวดารจีนและ
วรรณกรรมจีนรวมถึงไดส้มัผสัตวัตนของความเป็นเอ็งกอหรือวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้
แห่งเขาเหลียงซานมากย่ิงขึน้ ในปี พ.ศ. 2554 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาล
เจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 61 มีแนวคิดในการพฒันาคณะเอ็งกออย่างจริงจงั (ฉัตรวชัระ 
เสนะบตุร,์ 2562: สมัภาษณ)์ (ประสิทธิส ทวีไทย, 2562: สมัภาษณ)์ (ศิววิชญ ์ลิม้
ทรงเดชสกลุ, 2562: สมัภาษณ)์ ผูค้วบคมุการแสดงและฝึกซอ้มคณะเอ็งกอ ศาล
เจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ได้พัฒนารูปแบบการแสดง โดยการศึกษาจาก
วรรณกรรมจีนเรื่อง “ซ้องกั๋ ง” หรือ “สุยหู่จ้วน” อันเป็นต้นก าเนิดของเอ็งกอ 
วีรบุรุษนักรบผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซานท่ีซือไน่อันเป็นผู้เรียบเรียง และการน า
ทฤษฏีการตอ่สูป้รชัญาปิงฝ่า หรือยทุธวิธีของทหารมาปรบัใชใ้นการแสดงผสาน
เขา้กบับริบทสงัคมจงัหวดัอดุรธานี และไดท้  าการศกึษาแบบแผนเครื่องแต่งกาย
ของนกัแสดงใหส้อดคลอ้งกับผูก้ลา้ในต านานผูย้ิ่งใหญ่ แห่งเขาเหลียงซาน โดย
การพฒันาเครื่องแตง่กายดว้ยการออกแบบใหมี้ความองอาจ สง่างาม แปลกตา
มากยิ่งขึน้ เพิ่มผูแ้สดงท่ีปรากฏนามจริงในพงศาวดารจีนและวรรณกรรมจีนเรื่อง 
“ซอ้งกั๋ ง” หรือ “สุยหู่จว้น” และเพิ่มความอลังการดา้นจ านวนนักแสดงท่ีเป็น
ผูห้ญิงอีกครัง้เพ่ือรว่มแสดงในต าแหน่งไมเ้ล็กโดยมีการแตง่กายแบบนกัรบชาย 
นอกจากนีย้งัไดส้รา้งสรรครู์ปแบบการแปลแถวใหมี้ความหลากหลายขึน้ ในวาระ
นีย้งัใหค้วามส าคญัในดา้นวิชาการโดยการจดัท าหนงัสือประวตั ิคณะเอ็งกอ ศาล
เจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานีขึน้เพ่ือสรา้งองคค์วามรูแ้ละการเผยแพรเ่ป็นฉบบัแรก 
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ภาพที่ 5 ตวัละครที่ปรากฏนามจรงิในพงศาวดารจีนและวรรณกรรมเรื่อง “ซอ้งกั๋ง” หรือ “สยุหู ่
จว้น” และเครือ่งแตง่กายของวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซาน ที่มีความองอาจ สง่างาม 
ของคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จังหวดัอุดรธานี ในงานงิว้ประจ าปี พ.ศ. 2562  ที่มา: https:// 
www.facebook.com/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 6 มกราคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 รูปแบบการแปลแถวของวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลยีงซาน คณะเอ็งกอ ศาลเจา้
ปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ในงานตรุษจีนจังหวัดอุดรธานีประจ าปี พ.ศ. 2563  ที่มา: https:// 
www.facebook.com/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 12 กมุภาพนัธ ์2563) 
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 ในปี พ.ศ. 2555 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 62 ได้
มีการพฒันารูปแบบการแสดงพะบู ้จากเดิมท่ีปรากฏเพียงการตอ่สูแ้บบมือเปล่า
และแบบประกอบอาวุธสัน้-ยาว เท่านัน้ จึงพฒันารูปแบบการแสดงขึน้ให้เป็น
ลักษณะละครสัน้ท่ีส่ือความหมายดา้นคุณธรรม ความกตญัญู ความเสียสละ 
ความสามคัคีหรือการต่อสูเ้พ่ือป้องกันตวัไม่มีการแพห้รือชนะ โดยน าเคา้โครง
เรื่องมาจากพงศาวดารจีนและวรรณกรรมจีนเรื่อง“ซอ้งกั๋ง” หรือ “สยุหูจ่ว้น” ทัง้นี ้
ไดเ้พิ่มกระบวนท่าท่ีมาจากมวยจีนและอาวุธ ไดแ้ก่ ไมพ้ลองยาว มีดสัน้ ดาบ 
งา้ว หอก โล ่รวมถึงอปุกรณป์ระกอบการแสดงตา่ง ๆ ขึน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 ศิลปะการแสดงพะบู ้ในลกัษณะละครสัน้ ตอนแม่ทพัฮัว้หยวนจั๋ว (แม่ทพัมา้เหล็ก
กระบองคู่) คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จังหวดัอุดรธานี ในงานงิว้ ประจ าปี พ.ศ. 2561  ที่มา: 
https://www.facebook.com/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 22 ธนัวาคม 2561) 
 

ในปี พ.ศ. 2556 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 63 ได้
มีการปรบัวิธีการแสดงของนักดนตรี กลองใหญ่ เครื่องเป่าและเครื่องประกอบ
จงัหวะอ่ืน ๆ โดยไดแ้นวคิดมาจากการแสดงมหรสพของไทยท่ีมีการโหมโรงก่อน
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ท าการแสดง จึงมีการบรรเลงดนตรีก่อนการแสดงคณะเอ็งกอจะเริ่มขึน้ หรือมี
การบรรเลงกลองใหญ่ในลกัษณะการบรรเลงเด่ียวเพ่ือน าเสนอกลวิธีลีลาของนกั
ดนตรีประกอบดว้ยกลองใหญ่จ านวน 6 ลกู โดยนกัดนตรีแตล่ะคนประจ าท่ีกลอง
ใหญ่ของตน ท าการบรรเลงหรือตีกลองใหญ่ทีละคนหรือตีรว่มกนั นอกจากนีย้งัมี
การพัฒนาในดา้นของจังหวะใหมี้ความกระชับ กระฉับกระเฉง ส่งอารมณ์ให้
นกัแสดงเอ็งกอมีความฮึกเหิม คกึคกั เขม้แข็ง และแข็งแรงมากยิ่งขึน้ ในวาระนี ้
เป็นครั้งแรกท่ีคณะเอ็งกอได้ร่วมแสดงในงานตรุษจีนศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อุดรธานี และในปี พ.ศ. 2556-2557 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า 
สมัยท่ี 63 และ 64 นี ้คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ไดร้บัเกียรติ 
ใหร้่วมแสดงในงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ณ ศนูยแ์สดงสินคา้และ
การประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี คณะเอ็งกอจึงปรากฏผ่านส่ือประชาสมัพนัธ์
ต่าง ๆ ท าใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัในประเทศไทยถือเป็นการสรา้งตวัตนคนจีน
จงัหวดัอดุรธานีในระดบัชาต ิ(ฉตัรวชัระ เสนะบตุร,์ 2563: สมัภาษณ)์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 8 นกัดนตรหีรอืกลองใหญ่ คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี ในงานงิว้ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  ที่มา: https://www.facebook.com/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 22 ธนัวาคม 2561) 
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  และต่อเน่ืองกันในปี พ.ศ. 2558-2559 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาล
เจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 65 และ 66 นี ้คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ยงัคง
ไดร้บัเกียรติใหร้่วมแสดงในงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยเปล่ียน
สถานท่ีจดังานเป็นสวนลุมพินี กรุงเทพมหานครฯ และในปี พ.ศ. 2559 ตรงกับ
วาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 66 อาจารยฉ์ัตรวชัระ เสนะบตุร ์และผู้
ควบคุมการแสดงและฝึกซ้อมคณะเอ็งกอศาลเจ้าปู่ -ย่า อุดรธานี ไดพ้ัฒนา
รูปแบบการแสดงคณะเอ็งกอขึน้อีกครัง้ โดยการพัฒนาการแสดงเอ็งกอให้มี
ความทนัสมยัขึน้ในลกัษณะของเอ็งกอแบล็คไลท ์ซึ่งไดแ้นวคิดมาจากกิจกรรม
รอบกองไฟของลกูเสือ ตวัอย่างจากภาพยนตรแ์นววิทยาศาสตรแ์ละการแสดงวง
ดนตรีลูกทุ่งหมอล า โดยการใชห้ลอดไฟ LED มาติดท่ีเครื่องแต่งกาย    แลว้ใช้
รีโมทควบคมุระบบไฟเรียกว่าเอ็งกอแบล็คไลท ์ในวาระนีค้ณะเอ็งกอไดร้่วมจัด
งานวนัไหวพ้ระจนัทรซ์ึ่งถือเป็นวนัก าเนิดเอ็งกอ โดยการประกอบพิธีกรรมตาม
ความเช่ือและความศรทัธาของคนจีนและจดัการแสดงอย่างยิ่งใหญ่พรอ้มทัง้จัด
ซุม้นิทรรศการคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี ในเชิงวิชาการขึน้  

ในปี พ.ศ. 2561 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า สมัยท่ี 68 
คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ไดร้ับเกียรติให้ร่วมแสดงในงาน
เทศกาลตรุษจีนเยาวราช กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นศนูยก์ลางคนจีนท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไทยจึงเป็นการประกาศตวัตนคนจีนจงัหวดัอุดรธานีครัง้ส  าคญั และ
ในวาระเดียวกนัคณะเอ็งกอไดร้บัเกียรติใหร้ว่มแสดงในงานฉลองครบรอบ 60 ปี 
จิง เย่ียงไท้ ณ มูลนิ ธิสว่างบ าเพ็ญธรรมสถาน จังหวัดปราจีนบุรี  จาก
ปรากฏการณด์งักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี 
ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีรู ้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ด้วยเหตุนี ้
อาจารยฉ์ัตรวัชระ เสนะบุตร ์และผูค้วบคุมการแสดง และฝึกซอ้มคณะเอ็งกอ 
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ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี จึงมีความมุ่งมั่นในการพฒันารูปแบบการแสดง
คณะเอ็งกอขึน้อย่างต่อเน่ือง จึงไดย้กบางช่วงบางตอนจากวรรณกรรมจีนเรื่อง 
“ซ้องกั๋ ง” หรือ “สุยหู่จ้วน” ตัดตอนมาเป็นการแสดงพะบูเ้พิ่มขึน้อีกครั้งเป็น
จ านวนหลายตอน โดยมีแนวคิดใหก้ารแสดงพะบูใ้นแตล่ะปีมีความหลากหลาย
และไม่ซ  า้กัน (สิทธิพันธ์ ขันธมาลัย, 2562: สัมภาษณ์) นอกจากนี้ยังมีการ
สรา้งสรรครู์ปแบบการแปรแถวขึน้ใหม่อยู่เสมอแต่ยังคงความแข็งแกร่งองอาจ 
สง่างาม และเป็นระเบียบเฉกเช่นทหารมิเส่ือมคลาย ท าใหใ้นวาระนีร้ายการเท่ียว
ละไม ไทยแลนดเ์วิลด ์น าโดย ม.ล.สราลี กิติยากร และทีมงานไดม้าถ่ายท า
รายการและบนัทกึภาพคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี เพ่ือออกอากาศ
ทางไทยทีวีชอ่ง 3 

ในปี พ.ศ. 2562 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า สมัยท่ี 69 
คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ยงัคงไดร้บัเกียรติใหร้ว่มแสดงในงาน
เทศกาลตรุษจีนเยาราช กรุงเทพมหานครฯ ดงัเดิม และในวาระนีเ้พ่ือเป็นการ
ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในการปลูกฝัง ให้เกิดความสามัคคี เข้มแข็ง 
แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนจ์ึงมีการฝึกหัดนักแสดงเอ็งกอท่ีเป็น
เยาวชนหรือเด็กขึน้ โดยอาจารยฉ์ัตรวชัระ เสนะบตุร ์เป็นผูฝึ้กสอนจึงปรากฏเอ็ง
กอเด็ก หรือเอ็งกอ Academy ขึน้ในปีดังกล่าว (ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์, 2562: 
สมัภาษณ)์ และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สทุิดา พชัรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 10 ซึ่งพระองคท์่านทรงมีพระปรีชา
สามารถทางการทหารและทรงด ารงต าแหน่งทางการทหารเป็นรองผูบ้ญัชาการ
หน่วยบญัชาการถวายความปลอดภัยรกัษาพระองค ์ในปี พ.ศ. 2563 ตรงกับ
วาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 70 จึงมีแนวคิดในการฝึกหดันักแสดง
เอ็งกอท่ีเป็นผู้หญิงมีการแต่งกายแบบนักรบหญิงขึน้ โดยอาจารยฉ์ัตรวัชระ  
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เสนะบุตร ์ไดส้รา้งสรรคก์ระบวนท่าเตน้ระบ าเอ็งกอขึน้ใหม่แต่ยังคงใชจ้ังหวะ
กลองแบบเดิม จึงเป็นจุดก าเนิดของเอ็งกอผูห้ญิง หรือนักรบหญิงคณะเอ็งกอ 
ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี เป็นตน้มา (ฉตัรวชัระ เสนะบตุร,์ 2563: สมัภาษณ)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ศิลปะการแสดงคณะเอ็งกอโดยเยาวชน เอ็งกอเด็ก หรือเอ็งกอ Academy ศาลเจา้
ปู่ -ยา่ อดุรธานี ในงานงิว้ประจ าปี พ.ศ. 2562  ที่มา: จิราพรรณ เอี่ยมแกว้ 
 

ในช่วงปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั นีน้อกจากจะเป็นยุคแห่งการพฒันาแลว้
ยงัเป็นยคุทองของคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี อีกดว้ยเพราะมีการ
พฒันารูปแบบการแสดงครัง้ใหญ่ ใหมี้ความโดดเด่น ยิ่งใหญ่ ตระการตา ดว้ย
ความมุ่งมั่นตัง้ใจของตัวแทนคนจีนคือคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อุดรธานี สมยัต่าง ๆ ผูค้วบคมุการแสดงและฝึกซอ้มการแสดงรวมถึงนักแสดง
คณะเอ็งกอทุกคน กระทั่งคณะเอ็งกอศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี มีช่ือเสียง
เป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัในประเทศไทย  
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ภาพที่ 10 1) สมยศ พิชะยะ 2) พสธุา โพธิสไพศาล 3) ศิววิชญ์ ลิม้ทรงเดชสกุล 4) ฉัตรวชัระ 
เสนะบตุร ์5) นิคม พิชะยะ ผูค้วบคมุและผูฝึ้กสอนคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี  
ที่มา: https://www.facebook.com/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 28 ตลุาคม 2562) 
 
4. สรุป  
 

จากการศึกษาเรื่อง พัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อดุรธานี พบว่า “เอ็งกอ” เป็นเรื่องราวภูมิหลงัทางประวตัิศาสตรจี์นท่ีปรากฏใน
พงศาวดารจีนและและพฒันาเป็นวรรณกรรมสู่การแสดงเอ็งกอ คณะเอ็งกอ ศาล
เจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมและรือ้ฟ้ืนความ
ทรงจ าเพ่ือปลูกฝังอุดมการณใ์หก้ับคนจีนทัง้ยังเป็นการประกาศตวัตนว่าพวก
เขาคือคนจีนเพ่ือการธ ารงชาติพนัธุแ์ละสรา้งเครือข่ายระหว่างคนจีนกับคนจีน 
คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี ยงัท าหนา้ท่ีเป็นการแสดงเพ่ือเป็น
ตวัแทนในการน าเสนอความภาคภูมิใจของคนจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการธ ารง
ชาติพันธุ์ จากอุดมการณ์วาทกรรมท่ีมาจากเรื่องราวต านานภูมิหลังทาง
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ประวัติศาสตร ์วรรณกรรม ระบบความเช่ือและความศรัทธาของคนจีน จึง
ประกอบสรา้งสู่การแสดงท่ียิ่งใหญ่ในรูปแบบของพิธีกรรมและการแสดงไปพรอ้ม
กัน เพ่ือการสรา้งเครือข่ายระหว่างคนจีนกับคนจีนและคนจีนกับคนกลุ่มอ่ืน 
เพ่ือให้พวกเขาได้เป็นคนอุดรธานีผ่านการประกอบพิธีกรรมท่ีปรากฏอยู่ใน
รูปแบบการแสดง กระทั่งคณะเอ็งกอศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี มีช่ือเสียง
เป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัในประเทศไทย คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี 
จึงมีการพัฒนาขึน้อย่างต่อเน่ือง มีการปรุงแต่ง ปรับเปล่ียนให้เข้ากับบริบท
สงัคมจงัหวดัอดุรธานี คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี จึงเป็นสญัญะ
แหง่ความเปล่ียนผ่านและผลิตความหมายอยู่ตลอดเวลา  
 
5. ข้อเสนอแนะ  
 
 คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี เป็นศิลปะการแสดงของคน
จีนท่ีปรากฏอยู่ในศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี ศิลปะการแสดงดงักล่าวไม่ได้
เป็นเพียงศิลปะการแสดงของคนจีนทั่วไป แต่เป็นเสมือนบนัทึกประวัติศาสตร์
สงัคมวฒันธรรมของคนจีนในอดีตท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างไทยและจีน
อนัเป็นประโยชนต์่อประวตัิศาสตรช์าติไทยรวมทัง้วงวิชาการในปัจจบุนัไดอ้ย่าง
กวา้งขวาง ควรอนุรกัษ์และสืบสาน คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี 
ในการน าไปวางแผนเชิงนโยบาย ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของ
จังหวัดอุดรธานี โดยจัดท าแผนการแสดงคณะเอ็งกอศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อดุรธานี เพ่ือการท่องเท่ียวประจ าปีและน าเสนอแผนดงักล่าวตอ่หน่วยงานท่ีเป็น
ศนูยก์ลางเพ่ือการประชาสมัพนัธ ์ 
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