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บทคัดย่อ
การศึ กษาพั ฒนาการคณะมั งกรทอง ศาลเจ้ าปู่ -ย่ า จั งหวั ดอุ ดรธานี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อุดรธานี และเพื่อศึกษาพัฒนาการของคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
สังเกตและสัมภาษณ์จากผู้รู้และผู้ปฏิบัติ แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษพบว่าศิลปะการแสดงมังกร หรือคณะมังกรทอง เป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
ของจักพรรดิหรือฮ่องเต้ ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและทำหน้าที่เป็นการแสดง
เพื่อการธำรงชาติพันธุ์ของคนจีนและสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนจีนกับคนจีน
และการสร้างเครือข่ายทางสังคมระหว่างคนจีนกับคนกลุ่มอื่น จึงมีการประกอบสร้าง
การแสดงที่ยิ่งใหญ่ในรูปแบบของพิธีกรรมและการแสดงไปพร้อมกัน คณะมังกรทอง
จึงมีรูปแบบการแสดงที่เป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบดั้งเดิมกับการสร้างสรรค์ขึ้น
ใหม่ กระทั่งได้รับการยกระดับให้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี
คำสำคัญ: คณะมังกรทอง, ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
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ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study the history of
dragon dance group of Pu-Ya Ancestral Shrine in Udonthani Province,
and 2) to examine the development of the dragon dance group.
Fieldwork and documentary studies were employed. Data were
collected by means of observations and interviews. The research
samples were five informants and dancers. Descriptive analysis was
applied. The findings found that dragon dance by the dragon dance
group of Pu-Ya Ancestral Shrine, Udonthani Province was a part of
ritual performances. This dance manifested deity worship and belief
in Chinese emperors responsible for the ritual. Besides, the dance
also showed Chinese identity, creation of Chinese community among
the Chinese themselves and making connection between the Chinese
and people of other nationalities. To attain these circumstances,
there was a grand show of dragon dance to the public annually. This
grand show emphasized on Chinese rituals and general Chinese
performances, so it could be remarked that the dragon show was a
combination of original Chinese patterns and a new created Chinese
ones. At present, the dragon dance has been accepted as unique
identity of Udon Thani Province.
Keywords: Dragon Dance Group, Udon Thani Pu-Ya Ancestral Shrine
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1. บทนำ
ศิลปะการแสดงมังกร หรือคณะมังกรทอง เป็น
ส่วนหนึ่งของพิธ ีกรรมที่ปรากฏอยู่ในศาลเจ้าปู่ -ย่า
จังหวัดอุดรธานี เป็นเรื่องราวของความทรงจำในอดีต
ที ่ ม ี ต ่ อเทพเจ้ าของคนจี น และการสร้ างให้ พ ื ้ นที่
ศักดิ์ส ิทธิ์มีศิลปะการแสดงที่มาเชื่ อมโยงกับความ
ทรงจำของเขาที ่ม ีต่ อความเป็ นคนจี น ด้วยการจั ด
แสดงเพื่อเป็นส่วนหนึ่ งของการประกอบพิธีกรรมใน
งานงิ้วของคนจีนคือการอัญเชิญเจ้าปู่ -ย่า ออกจาก
ศาลเจ้าปู่-ย่า ไปประทับยังศาลาที่ประทับเจ้าปู่ -ย่า
ภายในบริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อชมการแสดงงิ้ว
ประจำปี เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน การแห่ชมเมืองเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมให้กับห้างร้านบ้านเรือนธุรกิจกิจการ
ของคนจีนรวมถึงประชาชนคนจีนและการแห่ส่งเจ้า
หรือการแห่ส่งตะเกียงเพื่ออัญเชิญเจ้าปู่-ย่า กลับศาล
เจ้าปู่-ย่า ดังเดิม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบ
สร้างศิลปะการแสดงมังกร หรือคณะมังกรทอง ของ
คนจีนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมและมีการพัฒนา
รูปแบบการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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คณะมังกรทองยังทำหน้าที่รื้อฟื้นความทรงจำ
เพื่ อปลู กฝั งอุ ดมการณ์ ให้ ก ั บ คนจี น และเป็ น การ
ประกาศตัวตนว่ากลุ่มของเขาคือคนจีนที่มีความเข้มแข็ง
สามัคคี มีความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และเป็นผู้มีความ
พร้อมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อการธำรงชาติพันธุ์และ
การสร้างเครือข่ายทางสังคมระหว่างคนจีนกับคนจีน
และคนจี น กั บ คนพื ้ น ถิ่ น อุ ดรธานี ห รื อ คนกลุ ่ ม อื่ น
นอกจากนี้คณะมังกรทอง ยังมีการจัดแสดงเพื่อสักการะ
และเสริมบารมีให้กับเจ้าปู่ -ย่า และเพื่อให้คนพื ้นถิ่น
อุดรธานีหรือคนกลุ่มอื่นได้รับชมไปพร้อมกัน ณ ศาลาที่
ประทับเจ้าปู-่ ย่า ภายในบริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อันเป็น
เวทีแห่งการประกาศตัวตนของคนจีน การร่วมขบวนแห่
งานประจำปีทุ่งศรีเมืองและร่วมแสดงในพิธ ีเปิดงาน
ประจำปีทุ่งศรีเมือง บริเวณเวทีกลางซึ่งเป็นพื้นที่เชิง
อัตลักษณ์และการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และการจัด
แสดงบริเวณสถานที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจและชุ มชน
ของคนจีนซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้คนทั้งคนจีน คนพื้นถิ่น
อุ ดรธานี รวมถึ งคนกลุ ่ มอื ่ นที ่ มาเฝ้ ารอชมการแสดง
คณะมังกรทอง จึงทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและ
การแสดงไปพร้อมกัน
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คณะมังกรทองจึงมีรูปแบบการแสดงที่เป็นแบบ
ผสมผสานระหว่างแบบดั้งเดิมกับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
มีการปรุงแต่ง ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทสังคมจังหวัด
อุดรธานี หรือมีพัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่ ง
ได้รับการยกระดับให้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของจังหวัด
อุ ดรธานี ทั ้ งนี ้ ค นจี น ยั งยึ ดมั ่ น ในขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี จารีตและแบบแผน ซึ่งมีที่มาจากเรื่องราวที่
เป็นความเชื่อและความศรัทธาของคนจีนอย่างเคร่งครัด
เพื่อการประกอบสร้างสู่การแสดงที่ยิ่งใหญ่ในรูปแบบ
ของพิธีกรรมและการแสดงไปพร้อมกัน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
2) เพื่อศึกษาพัฒนาการของคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี
3. ผลการศึกษา
3.1 ประวัติความเป็นมาของมังกร
มังกรนั้นเป็นตัวแทนของจักพรรดิหรือฮ่องเต้
มังกรเกิดจากนิมิตฝันของฮ่องเต้ เชื่อกันว่าเมื่อมังกรโบก
หางจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน ฟ้าร้อง ตามตำนาน
ได้กล่าวไว้ว ่านาจาได้นำลู กแก้ วที่ มั งกรเฝ้ารั กษาไป
เง็กเซียนฮ้องเต้จึงสั่งให้มังกรไปนำลูกแก้วกลับคืนมา
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จากนาจา ดังนั้นไม่ว่านาจาจะถือลูกแก้วไปทางใดมังกร
จึงตามไปทางนั้น จึงเป็นที่มาของนาจาถือลูกแก้วล่ อ
มังกรและมีการเชิดมังกรในลักษณะขวักไขว่ ฉวัดเฉวียน
เลื้อยสะบัด นอกจากนี้มังกรยังเป็นผู้กำหนดให้ฝนฟ้าตก
ต้องตามฤดู กาลสร้างความอุ ดมสมบูรณ์ต่ อพื ชพั นธุ์
ธัญญาหาร มังกรจึงเปรียบเสมือนความอุดมสมบู รณ์
และตัวแทนของฮ่องเต้หรือจักรพรรดิ (สมบัติ นิคมเขต,
สัมภาษณ์ : 2560)

ภาพที่ 1 คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี
ที่มา : https://www.facebook.com/dragondanceudonthani.
(ค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2562)
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3.1.1 ประวัติความเชื่อโบราณและคุณลักษณะของมังกร
ตามความเชื่อโบราณมังกรเป็นสัตว์สวรรค์ชนิดหนึ่งซึ่ง
มนุษย์ไม่มีโอกาสได้พบเห็นตราบจนมาถึงยุคสมัยฮ่องเต้พระองค์หนึ่ง
ในสมั ยราชวงศ์ ฮ ั ่ น พระองค์ ได้ พระสุ บ ิ นว่ า พระองค์ ได้ ทรงทอด
พระเนตรเห็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง ซึ่งแปลกกว่าสัตว์ทั้งหลายที่
พระองค์เคยทรงเห็นมา หลังจากนั้นพระองค์จึงให้จิตรกรเอกเข้าเฝ้า
และให้วาดภาพตามที่พระองค์สุบินเห็นมา เมื่อจิตรกรเอกวาดภาพ
เสร็จเรียบร้อยตามที่พระองค์ได้บอกนั้น ภาพที่ปรากฏก็นำมาซึ่งความ
แปลกใจต่อเหล่าขุนนางเป็นยิ่งนัก สัตว์ประหลาดที่เห็นในภาพนั้น
มีหน้าเหมือนวัว ลำตัวเหมือนงู มีเกล็ดสีทองเหมือนปลา มีตาเหมือน
หงส์ มีกระโดงดั่งฉลาม มีเขางามเหมือนกวาง มีดั้งจมูกเหมือนเหยี่ยว
มีเขี้ยวเหมือนเสือ มีปลายจมูกเหมือนสิงโต มีขาเหมือนไก่ฟ้า ซึ่งมี
ความงดงามเป็นยิ่งนัก ฮ้องเต้จึงตั้งชื่อสัตว์ประหลาดตัวนี้ว่า หลง เป็น
ภาษาจีนกลาง เล้ง เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว ซึ่งแปลว่ามังกร พระองค์จึง
นำมาเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ตั้งแต่นั้นมา (พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล,
สัมภาษณ์ : 2562)
มังกรจึงเป็นสัตว์สวรรค์และเป็นตัวแทนของจักรพรรดิ
หรื อฮ่ องเต้ ที ่ ม ี ล ั กษณะของสั ตว์ 5 ชนิ ด มี เขากวาง หั ววั ว ตั วงู
เกล็ดปลา เท้าเหยี่ยว นอกจากนี้ยังมีหนวดเคราและในปากมีมุกอัคนี
หรื อลู กแก้ ววิ เศษที ่ สามารถทำให้ ม ั งกร เหาะ เดิ น และดำน้ ำได้
สามารถล่องหน และแปลงกายให้เล็กหรือใหญ่ สั้นหรือยาวได้ สามารถ
เรียกลมและฝนได้ และบันดาลให้ขยายใหญ่ และย่อเล็ก มืดและสว่าง
นอกจากนี้มังกรยังมีลูกอีก 9 ตัว และแต่ละตัวมีลักษณะใบหน้าไม่ใช่
มังกร และไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นลูกใครและตัวไหนเป็นเพศผู้
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และเพศเมีย ในบรรดามังกรหลากหลายพันธุ์นี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือกุย
เล้ง ซึ่งเป็นเจ้าแห่งมังกรถือศีลอดและจะไม่ดื่มน้ำหรือลงน้ำที่ไม่
สะอาด อันมีนัยมงคลถึงความสง่างาม ตามหลักโหราศาสตร์จีนหรือ
ฮวงจุ ้ ยในตำราปรากฏคำว่ าซ้ ายมั งกรเขี ยว ขวาพยั คฆ์ ขาว ซึ่ ง
หมายถึงมีเจ้าแห่งสัตว์ประจำอยู่ 4 ทิศ มังกรนั้นประจำอยู่ทางทิศ
ตะวันออก ดังนั้นมังกรจึงเป็นสัญลักษณ์มงคลตามคุณสมบัติพิเศษ
ของมังกรนั้น ๆ ประกอบด้วย เป็นเท้าของโต๊ะขนาดใหญ่ เป็นหูระฆัง
เป็นหัวอาวุธ เป็นเชิงชายหลังคาศาลเจ้า เป็นกระถางเผากระดาษ
เงิน-ทอง สลักไว้ท ี่ ปล่ องระบายควั นของเตาโบราณ ตกแต่ งเสา
สะพานใหญ่และบานประตู รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ แก้ฮวงจุ้ย (จิตรา
ก่อนันทเกียรติ, 2558 : 167-171) นอกจากนี้ยังมีการนำเรื่องราวของ
มังกรมาเล่าขานต่อกลายเป็นตำนานอีกด้วย
จากงานเขียนของนักเขียนจีนโบราณที่ได้นำมาแต่งเป็น
เรื่องราวกระทั่งกลายเป็นตำนานที่กล่าวว่า เดิมทีมังกรเป็นสัตว์ดุร้ายมี
นิสัยเกเร เวลาขยับตัวสะบัดหางครั้งใดทำให้เกิดอุทกภัยครั้งนั้นทำให้
พืชพันธุ์ธัญญาหารเสียหายเป็นเดือนปี ประชาชนในพื้นพิภพได้รับ
ความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าด้วยนิสัยดื้อรั้นพาลเกเรโดยถือว่าตัว
เป็นใหญ่ไม่เกรงกลัวใครจึงนำความเดือดร้อนใจไปถึงท่านเง็กเซียน
ฮ่องเต้ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งสวรรค์ซึ่งท่านทรงไว้ด้วยความยุติธรรมและ
ความสงบสุขของพื้นพิภพจึงมีบัญชาให้ เจ้าแม่กวนอิมลงไปปราบเจ้า
มังกรเกเรตัวนี้เสีย เมื่อเจ้าแม่กวนอิมได้รับบัญชาแล้วลงไปปราบมังกร
จนได้รับความพ่ายแพ้ จึงได้นำมังกรไปอบรมสั่งสอนแล้วให้อยู่ภาวนา
จำศีลเป็นเวลา 3,000 ปีสวรรค์ เพื่อเป็นการไถ่โทษจนมังกรตัวนี้อยู่
ภาวนาจำศีลจนสำเร็จเป็นสัตว์สวรรค์ ท่านเง็กเซียนฮ่องเต้จึงมีบัญชา
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ให้มังกรไปเฝ้าลูกแก้วบนเทือกเขาแห่งความสุข ถ้าลูกแก้วนี้แตก
หรือสูญหายจะทำให้แผ่นดินลุกเป็นไฟประชาชนเดือดร้อน ต่อมา
นาจาซึ่งเป็นองครักษ์เจ้าแม่กวนอิม ด้วยนิสัยเด็กย่อมซุกซนไป
ตามประสา เล่นผ่านไปมาเห็นลูกแก้วมีความสวยงามจึ งแอบ
ขโมยไปเล่น เมื่อมังกรรู้ว่าลูกแก้วหายไปจึงออกติดตามไม่ว่า
นาจาจะนำลูกแก้วไปทางไหนมังกรก็จะติดตามไปทางนั้นเพราะ
เกรงว่าลูกแก้วจะแตกสลาย จึงเป็นที่มาของการเชิดมังกรและ
นาจาถื อลู กแก้ ว แม้ ม ั งกรเป็ นสั ตว์ ในตำนานแต่ คนจี น ให้
ความสำคัญต่อมังกรมากและเชื่อกันว่ามังกรเป็นสัตว์สวรรค์ และ
เป็ นตั วแทนของจั กรพรรดิ มั งกรยั งเป็ นเทพผู ้ ให้ ความอุ ดม
สมบูรณ์ทั้งยังเป็นสัตว์สิริมงคลที่คนจีนนับถือมานาน (พสิษฐ์
เอี่ยมพานิชกุล, สัมภาษณ์ : 2563) ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ
สมบัติ นิคมเขต ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
มั งกรเป็ นสั ตว์ สวรรค์ ซ ึ ่ งเกิ ดจาก
นิมิตฝันของฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์ฮั่น นับตั้งแต่นั้น
มามังกรจึงเป็นตัวแทนของจักรพรรดิ หรือฮ่องเต้
มั งกรนั ้ นมี ค ุ ณลั กษณะพิ เศษเป็ นเจ้ าแห่ งสั ตว์
ประจำอยู่ทางทิศตะวันออก เป็นสัญลักษณ์แห่งสิริ
มงคลที่ผู้คนนิยมสักการะบูชา อัญเชิญเป็นเครื่อง
บู ชาตามหลั กโหราศาสตร์ จ ี นหรื อฮวงจุ ้ ยและ
ในรู ปแบบของการประดั บตกแต่ งสิ ่ งของและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ กระทั่งมีได้รับการเล่าขาน
เป็นเรื่องราวกลายเป็นตำนานการเชิดมังกรและ
นาจาถือลูกแก้วในปัจจุบัน
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3.1.2 ความสามารถพิเศษของมังกร
มังกรถือเป็นสัตว์สวรรค์ที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์แต่อีกด้านหนึ่งมังกรก็เป็นสัตว์สวรรค์ที่
มีความดุร้าย สามารถทำให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ
บันดาลให้เกิดฝน ลม และไฟ เชื่อกันว่าเมื่อมังกร
โบกหางจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน ฟ้าร้อง แต่
ก็สามารถช่วยป้องกันและกำจัดสิ่งชั่วร้าย มังกร
ยังมีอิทธิฤทธิ์ในการปราบภูตผีปีศาจโดยการใช้
พลังอำนาจและความยิ่งใหญ่ คนจีนเชื่อว่ามังกร
เป็นสัตว์มงคลสูงสุดเป็นราชาแห่งสัตว์มีเกล็ดทั้ง
ปวง ซึ่งแต่โบราณเล่าสืบต่อกันว่าในวสันตฤดู
มังกรจะลงไปเล่นน้ำในมหาสมุทรต่าง ๆ ถึง 7
แห่ง และได้สลัดเกล็ดออกในขณะที่ลงไปเล่นน้ำ
ในมหาสมุทรทุก ๆ แห่งคนจีนต่างพากันลงไปงม
หาเกล็ดมังกรเพื่อถวายแด่ฮ่องเต้เพื่อใช้ในการทำ
ศึกสงคราม บางคนก็นำมาติดไว้บริเวณหน้าบ้าน
เพื่อป้องกันภูตผีปิศาจ เมื่อมังกรลงเล่นน้ำครบ
ทั้ง 7 แห่งแล้ว ฤดูกาลก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนเข้า
สู่ฤดูเหมันต์หรือฤดูหนาว มังกรก็จะมีเกล็ดใหม่
ที่เปล่งประกายคล้ายเพชร 7 สี เมื่อมังกรคำราม
จะเกิ ดปุ ย หิ ม ะที ่ ส ่ ง กลิ ่ น หอม (พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
คุณธรรม มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี, 2559 : 1)
และจากที ่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น มั ง กรยั ง มี
ความสามารถพิเศษ เหาะ เดิน และดำน้ำได้
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สามารถล่องหนและแปลงกายให้เล็กหรื อใหญ่
สั้นหรือยาวได้ สามารถเรียกลมและฝนได้ และ
บันดาลให้ขยายใหญ่และย่อเล็ก มืดและสว่าง
ได้อีกด้วย ดังนั้นมังกรจึงเป็นตัวแทนแห่งความ
อุดมสมบูรณ์ ป้องกันภูตผีปิศาจและสิ่งชั่วร้าย
คนจี นจึ งถื อว่ ามั งกรคื อจิ ตวิ ญญาณของการ
เปลี ่ ย นแปลงและฟื ้ นฟู ให้ ด ี ข ึ ้ นและยกย่ อ ง
ให้มังกรเป็นเทพเจ้า นอกจากนี้ตามตำนานยั ง
กล่ าวว่ ามั งกรเป็ นพาหนะของเจ้ าแม่ กวนอิ ม
พระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน
ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในอิ นเดีย
และได้ ผสมผสานกั บความเชื ่ อของคนจี นคื อ
ตำนานเรื่องพระธิดาเมี่ยวซ่าน ก่อให้เกิดเป็นพระ
โพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้นเพื่อแสดงออกถึง
ความอ่ อนโยนและแสดงออกถึ งความเมตตา
กรุณา (คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า อุดรธานี
สมัยที่ 61, 2554 : 106)
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ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามังกรนั้น
สามารถบันดาลให้เกิดฝนหรือเรียกว่าเป็นเจ้าแห่ง
ฝน ดั ง นั ้ น คนจี น โบราณจึ ง ร่ ว มกั น ประกอบ
พิธีกรรมบูชามังกรและแห่เพื่อขอฝน จึงมีการสร้าง
พญามังกรโดยการทำหัวมังกรที่ทำจากโครงไม้ไผ่
ปิดด้วยผ้าหรือกระดาษสีเหลือง ส่วนลำตัวนั้นคือ
มนุษย์ที่สวมหัวมังกรดังกล่าว เดินแห่ไปรอบ ๆ
หมู่บ้านประกอบการตีฆ้องกลอง ขบวนธงที่เขียน
ถ้อยคำเกี่ยวกับการขอฝนและมีคนหาบถังน้ำ 2 ใบ
ใช้กิ่งสนจุ่มน้ำในถังพรมไปตามถนนพร้อมกับเปล่ง
เสียงว่า “ฝนมาแล้ว” เมื่อขบวนกลับมาถึงสถานที่
ประกอบพิธีกรรมผู้ปกครองหมู่บ้านจะจุดธูปบูชา
พญามังกร แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ครั้งอดีตคนจีนมี
การประกอบพิธีกรรมบูชามังกรและสืบทอดการ
จัดรูปแบบขบวนแห่มังกรมาจากอดีตสู่ร ูปแบบ
ขบวนแห่มังกรในปัจจุบัน (ส.พลายน้อย, 2556 :
195) ต่อมาในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง การ
แห่มังกรนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและพัฒนาขึ้น
เป็นพิธีการในเทศกาลตรุษจีนเพื่อเป็นสื่อกลางใน
การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาของคน
จีน (ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์, สัมภาษณ์ : 2562)
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จากปรากฏการณ์ความสามารถพิเศษของมังกรที่
บันดาลให้เกิดฝนได้นั้น ส่งผลต่อวิถีชีวิตด้านเกษตรกรรมของคน
จีน ทำให้คนจีนยกย่องให้มังกรเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์
นอกจากนี้มังกรยังสามารถป้องกันภูตผีปิศาจและสิ่งชั่วร้ายได้
มังกรจึงเป็นสัญญะแห่งการเปลี่ยนผ่าน และอยู่ในฐานะเทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ของคนจีน ในปัจจุบันมีการประกอบพิธีกรรมสักการะ
มังกรเพื่อให้มังกรบันดาลความสุขสมบูรณ์มาให้จัดขึ้นในรูปแบบ
ของขบวนแห่อย่างเช่นในอดีต สืบเนื่องจากตำนานที่ได้กล่าวไว้ว่า
มังกรเป็นพาหนะของเจ้าแม่กวนอิม ขบวนแห่มังกรในปัจจุบันจึง
ประกอบด้วยมังกร นาจาและเจ้าแม่กวนอิม โดยการเชิดมังกร
ประกอบจั งหวะของเครื ่ องดนตรี ได้ แก่ ฆ้ องเล็ ก โก้ วหรื อ
กลองใหญ่ ฉาบ ล้อ แฉ เกียบั๊วะ เกียล้อและคิมเกี๊ยะ
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3.1.3 ศิลปะการเชิดมังกรในประเทศไทย
ศิลปะการเชิดมังกรในประเทศไทย จากหลักฐานปรากฏครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2322 มีการฉลองกรุงธนบุรี ปรากฏการเล่นมังกร ในหมายรับสั่งจดไว้ว่า “มังกร
นายคน 1 ไพร่เดินมังกร 10 ฆ้อง 1 ม้าเพลง 1” (รวม 13 คน) ในสมัยนั้นใช้ฆ้องเพียง
ใบเดียวเท่านั้น ในอดีตการเล่นมังกรหรือการเชิดมังกรนั้นเป็นการละเล่นของหลวงที่
มีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมากระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายตำนานเรื่องรำโคมไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อ
อองเชียงสือเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ นั้น ได้ฝึกหัดให้ประชาชนเชิดมังกรเพื่อนำมา
จั ดแสดงถวายพระบาทสมเด็ จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราช รั ชกาลที ่ 1
ทอดพระเนตรเพื่อเป็นการสนองพระเดชพระคุณ โปรดให้เล่นที่หน้าพลับพลาและให้
มังกรไฟคาบแก้วขึ้นเป็นคู่กัน การเชิดมังกรจึงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากระทั่ง
ปัจจุบัน (ส.พลายน้อย, 2556 : 193)
ปัจจุบันการเชิดมังกรในประเทศไทยเป็นที่นิ ยมกัน
อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งจัดให้มีการ
เชิดมังกรที่ปรากฏอยู่ในการประกอบพิธีกรรมทั้งนี้เพื่อสักการะมังกร
เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ บรรพบุรุษ การอธิษฐานขอฝน และด้วยมังกรนั้น
เป็นสัตว์สวรรค์ และเป็นตัวแทนของจักรพรรดิหรือฮ่องเต้มังกรจึงทำ
หน้าที่เป็นสื่อกลางของจักรพรรดิ หรือฮ่องเต้ในการอำนวยพรและ
บันดาลความเป็นสิริมงคลให้กับผู้คนอีกด้วย ดังนั้นในงานเทศกาล
หรืองานมงคลต่าง ๆ จึงจัดให้มีการเชิดมังกรถือเป็นมหรสพสมโภช
ด้วยเสมอ นอกจากนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนยังสนับสนุนให้มีการก่อตั้ง
คณะมังกรทองขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศไทย รวมถึงคณะมังกร
ทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ที่คนจีนจังหวัดอุดรธานีร่วมกัน
ก่อตั้งขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และมีพัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า
มังกรเป็นพาหนะของเจ้าแม่กวนอิม ขบวนแห่
คณะมังกรทองในปัจจุบันจึงมีการอันเชิญองค์
สมมุ ติ เจ้ าแม่ กวนอิ มร่ ว มอยู ่ ในขบวนด้ ว ย
เรื่องราวตำนานมังกรที่มีความเชื่อมโยงกับ นา
จาและเจ้าแม่กวนอิม เป็นเรื่องราวของเทพเจ้า
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้น คณะมังกรทองต่าง ๆ
ในประเทศไทยจึงนิยมนำคติความเชื่อเรื่องเทพ
เจ้าศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนี้ เข้ามาเชื่อมโยงโดยการ
อั นเชิ ญองค์ สมมุ ติ เทพเจ้ า ฮก ลก ซิ ่ ว เข้ า
มาร่วมขบวนแห่คณะมังกรทองด้วยเพื ่ อเป็น
ศูนย์รวมแห่งความศักดิ์สิทธิ์
ด้านความเชื่อเรื่องขององค์สมมุติเทพ
เจ้าศักดิ์สิทธิ์ ฮก ลก ซิ่ว ร่วมกับการเชิดมังกรคือ
ฮก ลก ซิ่ว หมายถึงสามเทพดวงดาว ฝู ลู่ และโซ่ว
ประกอบด้วยเทพ 3 องค์ ที่เป็นตัวแทนของความ
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ฮก หรือฝูซิง คือเทพ ดวงดาว
แห่งความสุขและความโชคดี ลก หรือ ลู่ซิง คือเทพ
ดวงดาวแห่งความมั่งคั่งมั่งมีและชื่อเสียง ลาภยศ ซิ่ว
หรือโซ่วซิง คือเทพดวงดาวแห่งอายุยืนยาว เทพเจ้า
ฮก ลก ซิ่ว จึงมีความหมายเป็นความสมบูรณ์พร้อม
ในทุ ก ๆ ด้ านของชี ว ิ ต การอวยพรจาก เทพเจ้ า
ฮก ลก ซิ ่ ว จึ งทำให้ ผ ู ้ น ั ้ นพบกั บความสุ ขความ
เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตที่ยืนยาว จึงมักปรากฏเทพ
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เจ้าฮก ลก ซิ่ว ในการประกอบพิธีกรรมหรือการมอบ
เป็นสิ่งของมงคล (ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 2552
: 33-35) ดั ง นั ้ น ขบวนแห่ ค ณะมั ง กรทองจึ ง
ประกอบด้วยเทพเจ้ามังกร นาจาและเจ้าแม่กวนอิม
ซึ่งมักปรากฏเทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว ร่วมอยู่ในขบวนด้วย
นอกจากนี้ยังอาจปรากฏเทพเจ้าโป๊ยเซียน ซึ่งเป็น
เทพเจ้าแห่งความโชคดีและมั่งคั่งอันประกอบด้วย
เทพเจ้า 8 เซียน ได้แก่ หลีทิก๊วย ฮั่นเจงหลี ลี่ตงปิน
เตียกั๊วเล่า หลั่นไฉ่เหอ เหอเซียนโกว ฮั่นเซียงจื่ อ
และเช่าก๊กกู๋
ปัจจุบันนอกจากการเชิดมังกรจะทำหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรม
หรือทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมแล้ว การเชิดมังกรยังอยู่ในฐานะของกีฬาอีก
ด้วย ในปี พ.ศ.2546-2547 สมาคมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศจีน ร่วมมือกับ
สถาบันการพลศึกษาแห่งเซี่ยงไฮ้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีน จัดให้การ
เชิดมังกรเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรมหาวิทยาลัยหลายแห่งของประเทศจีน และในปี
พ.ศ.2549 สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียยอมรับอย่างเป็นทางการให้การเชิดมังกรเป็ น
กิจกรรมการแข่งขัน (ชมรมส่งเสริมกีฬาเชิดสิงโตและมังกรประเทศไทย, 2563 : 1)
จากนั้นกิจกรรมการแข่งขันการเชิดมังกรจัดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศจี น สิงค์
โปร์ มาเลเซีย เวียดนามและไทย ทั้งนี้ปรากฏในรูปแบบของการแข่งขันและการ
นำเสนอในรูปแบบการแสดง (ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์, สัมภาษณ์ : 2564) กระทั่งสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทยได้ยกระดับให้การเชิดมังกรเป็นกิจกรรมกีฬาการแข่งขัน โดย
สหพันธ์มังกรและสิงโตนานาชาติเป็นผู้กำหนดกติกาการแข่งขัน (ชมรมส่งเสริมกีฬา
เชิดสิงโตและมังกรประเทศไทย, 2563 : 1) ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามังกรนานาชาติ ณ จังหวัดขอนแก่น และสืบเนื่องจาก
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การเชิดมังกรได้รับความนิยมมากในประเทศไทยทั้งในฐานะของการประกอบพิธีกรรม
หรือการทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม ในฐานะศิลปะการแสดงและกีฬา ก่อนหน้า
นี้ในปี พ.ศ.2546 ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันกีฬามังกรระดับชาติ ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ณ กรุงเทพมหานคร ขึ้นแล้วครั้งหนึ่ง (OK NATION.NET, 2550 : 1)
มังกรนั้นเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์
ฮั ่ น เป็ น สั ต ว์ ส วรรค์ แ ละเป็ น ตั ว แทนของ
จักรพรรดิ หรื อฮ่ องเต้ ได้รับการเล่ าขานต่ อ
กลายเป็นตำนานกระทั่งเข้าสู่การเชิดมังกรเพื่อ
การประกอบพิธีกรรมในรูปแบบของขบวนแห่
อันประกอบด้วยมังกร นาจาและเจ้าแม่กวนอิม
ซึ่งมักปรากฏเทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว และอาจปรากฏ
เทพเจ้าโป๊ยเซียนร่วมอยู่ด้วย นอกจากนี้ คนจีน
ยังยกย่องให้มังกรเป็นเทพเจ้าศักดิ์ สิ ทธิ์ และ
เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์
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การเชิดมังกรเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุง
ธนบุรีเรื่อยมากระทั่งปัจจุบันและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
ในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งนี้ เพื่อการสักการะมังกร เทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ บรรพบุรุษ การอธิษฐานขอฝนและการทำหน้าที่เป็น
สื่อกลางของจักรพรรดิหรือฮ่องเต้ในการอำนวยพรและบันดาล
ความเป็นสิริมงคลให้กับผู้คน พิธีกรรมดังกล่าวจึงเป็นสื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงความเชื่อมั่น ศรัทธา ความกตัญญู วิถีสังคมเกษตรกรรม
ของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย นอกจากนี้มังกร
ยั งมี ม ิ ต ิ ล ั กษณ์ ของความศั กดิ ์ ส ิ ทธิ ์ ในตั วเองและสร้ างความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้กับเทพเจ้าหรือ ผู้มีบรรดาศักดิ์ ดังนั้นการได้รับพร
จากมังกรถือเป็นการได้รับพรจากเทพเจ้าและจักรพรรดิ หรื อ
ฮ่องเต้ การเชิดมังกรเพื่อประกอบพิธ ีกรรมในประเทศไทยจึง
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย กระทั่งการประกอบพิธีกรรมเข้า
สู่กระบวนการของกีฬา โดยการเชิดมังกรได้รับการยกระดับให้
เป็นกิจกรรมกีฬาการแข่งขัน ปัจจุบันการเชิดมังกรจึงได้รบั ความ
นิยมทั้งด้านการประกอบพิธีกรรมและกีฬาควบคู่กันไป
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3.2 ประวัติความเป็นมาของคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
มังกรเกิดขึ้นจากนิมิตฝันของฮ้องแต้ในสมัยราชวงศ์ฮั่นและกลายเป็น
ตำนานที่ยิ่งใหญ่ของคนจีนกระทั่งเข้าสู่การประกอบพิธีกรรมปรากฏการเชิดมังกร
ประกอบจังหวะดนตรีในรูปแบบขบวนแห่ที่เป็นศูนย์รวมของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคน
จีนให้ความเคารพนับถือ กระทั่งในสมัยกรุงธนบุรี ราชอาณาจักรไทยปรากฏการเชิด
มังกรและเป็นที่นิยมเรื่อยมาในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนใน
จังหวัดอุดรธานีด้วย โดยมังกรที่นำมาประกอบพิธีกรรมหรือจัดแสดงนั้นสร้างขึ้นให้มี
คุณลักษณะตรงตามนิมิตฝันของฮ้องแต้ และมีรูปแบบการเชิดที่เป็นไปตามตำนาน
เล่าขานของจีนคือนาจาถือลูกแก้วหลอกล่อมังกร มังกรไล่ตามกระทั่ งมังกรสามารถ
นำลูกแก้วกลับคืนให้กับเจ้าแม่กวนอิมได้สำเร็จ
พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล (2563) ได้กล่าวว่าในปี
พ.ศ. 2530 ตรงกั บวาระคณะกรรมการศาลเจ้ าปู่ - ย่ า
จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 37 ได้เชิญคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
พ่อ-แม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์มาร่วมขบวนแห่ใน
งานงิ ้ ว ประจำปี ด ั ง กล่ า ว และในปี พ.ศ. 2531 ทาง
คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 38 มี
มติเป็นเอกฉันท์ให้มีการก่อตั้งคณะมังกรทองศาลเจ้าปู่-ย่า
จังหวัดอุดรธานีขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสักการะและเสริม
บารมีให้กับเจ้าปู่-ย่า ในการประกอบพิธีกรรมหรือการทำ
หน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม และเพื่อสร้างความเป็นสิริ
มงคลให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีรวมถึง
ผู้คนทั่วไปที่มีความเชื่อมั่นศรัทธา จึงได้เชิญคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าพ่อพระเพลิงตลาดพลู ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร
นำทีมโดยอาจารย์ผู้ฝึกสอนคือ อาจารย์อาจินต์ ศรีทองคำ
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(อาจารย์ตี๋หวาน) อาจารย์พะยอม โต๊ะทอง (อาจารย์บัง)
อาจารย์แดง ตลาดพลู อาจารย์โต ตลาดพลู และอาจารย์
จิ๋ว ตลาดพลู ทีมอาจารย์ผ ู้ฝ ึกสอนของคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี นำโดย อาจารย์ว ิโรจน์
ทังคณารักษ์ (อาแปะล่ง) อาจารย์ผดุงศักดิ์ ฐิติกานต์สกุล
(อาแปะอ๋า) อาจารย์สุรเชษฐ์ วงค์เพชรอนันต์ (อาแปะฮก)
และอาจารย์วรวิทย์ จักรากรธนวัฒน์ (อาเจ็กโฮ้ว) และได้
สร้ างมั งกรทองตั วใหญ่ 1 ตั ว และตั วเล็ ก 4 ตั ว 4 สี
ประกอบด้วยสีแดง สีขาว สีดำและสีเขียว จัดสร้างโดย
อาจารย์วินัย รอดเกิด (อาจารย์โจว) และอาจารย์อาจินต์
ศรีทองคำ (อาจารย์ตี๋หวาน) พร้อมทีมงานคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง ตลาดพลู มีการฝึกซ้อมเป็นเวลา 3
เดือน ที่โรงเรียนอุดรวิทยา (โรงเรียนจีน) ในเวลาค่ำของ
ทุกวัน ในปีพ.ศ. 2531 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้า
ปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 38 จึงเป็นปีที่มีการก่อตั้ง
คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ขึ้นเป็นครั้ง
แรก ความยิ่งใหญ่อลังการของคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 38 นี้คือการแสดงมังกรทอง
ขึ้นเสา 5 ต้น คือเสามังกรทองตัวใหญ่ 1 ตัว และเสามังกร
เล็ก 4 เสา 4 ตัว นอกจากนี้ยังมีเสานาจาที่แสดงลีลาการ
ควงลูกแก้วได้อย่างสวยงามในการแสดง แสง สี เสียง และ
ตั วมั งกรทองตั วใหญ่ ได้ ต ิ ดหลอดไฟสี หรื อหลอด LED
ทั้งตัว พร้อมโชว์ขึ้นเสาและเล่นไฟน้ำตกประกอบพลุแสงสี
มากมาย

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ในปี พ.ศ. 2532 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
สมัยที่ 39 นำโดยท่านประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่
39 นายบัญชา ฉัตรไพฑูรย์ (จุ่งลิ้ม) ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อุดรธานี สมัยที่ 39 อีก 33 ท่าน ได้มีมติจัดสร้างมังกรทองขึ้นอีก 2 ตัว แต่ยังคงใช้หัว
เดิม 1 หัว และสร้างหัวใหม่อีก 1 หัว หัวเดิมนั้นเป็นการทำด้วยการผูกไม้ไผ่และติด
กระดาษเขียนสีลวดลายประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ หัวใหม่นั้นเป็นการทำ
ด้วยการแกะโฟมติดกระดาษและละลายโฟมด้วยน้ำมันเบนซิน เขียนสีลวดลาย
ประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ อาจารย์วิโรจน์ ทังคณารักษ์ (อาแปะล่ง) ได้กล่าว
ว่าการฝึกมังกรทองนี้ใช้บริเวณลานจอดรถหน้าศาลเจ้าเป็นที่ฝึกซ้อม ต้องระดม
นักแสดงซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุดรธานีถึง 620 คน เพราะมังกร 1 ตัวใช้ผู้แสดง
310 คน มีการจัดแสดงทั้งภาคพื้นดินและขึ้นเสาสูง 17 เมตร ซึ่งถือเป็นการต่อเสาสูง
ที่สุดในสมัยนั้น ความอลังการของคณะมังกรทองศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี
สมัยที่ 39 คือการจัดการแสดงมังกรขึ้นเสาคู่และมีเสานาจาอยู่ตรงกลาง มีการแสดง
แสง สี เสียง พร้อมกับเสียงบรรยายเปิดตัวก่อนแสดงซึ่งเป็นการแสดงมังกรทองอย่าง
เต็มรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดในสมัยนั้น
ในปีพ.ศ. 2533 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้า
ปู่ -ย่ า จั งหวั ดอุ ดรธานี สมั ยที ่ 40 นำโดยท่ านประธาน
คณะกรรมการศาลเจ้ าปู่ -ย่ า จั งหวั ดอุ ดรธานี สมั ยที ่ 40
นายยิ่งยง สุชนวนิช (อั่งกือ) ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้ า
ปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 40 อีก 33 ท่าน ได้มีมติจัดสร้าง
หัวมังกรทองใหม่ จำนวน 2 หัวใหญ่ ซึ่งเป็นหัวแฝดที่ในสมัย
นั้นมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการทำด้วยการผูก
ไม้ไผ่ติดกระดาษเขียนสีลวดลายและประกอบอุปกรณ์ ให้
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับผู้ชมเป็นอย่างมาก
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นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นปี
ที่มีการก่อตั้งคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า
จังหวัดอุดรธานี กระทั่งปี พ.ศ. 2533 เป็น
ช่วงเวลาแห่งการริเริ่มก่อตั้งและสานสร้าง
โดยการสานต่ อ หรื อ สื บ สานตามแบบ
แผนการเชิดมั งกรของคนจี นโบราณและ
การสร้างหรือสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ทำ
ให้คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวั ด
อุดรธานี ปรากฏชื่อในวงการศิลปะการเชิด
มังกร
จากนั ้ น ในปี พ.ศ. 25342561 เป ็ นช่ ว งเว ลาของการ ป รั บ
โครงสร้างคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ -ย่า
จังหวัดอุดรธานี โดยใช้กลวิธีการแสดง
ต่ าง ๆ ปรั บเปลี ่ ยนให้ ท ั นสมั ยโดยยึ ด
โครงสร้างแบบแผนดั้งเดิม เพื่อผลักดันให้
คณะมั งกรทอง ศาลเจ้ าปู่ -ย่ า จั งหวั ด
อุ ดรธานี มี ช ื ่ อเสี ยงเป็ นที ่ ร ู ้ จ ั กอย่ าง
กว้างขวาง ทั้งนี้ยังคงได้รับความนิยมเฉก
เช่นเดิมมีการฝึกซ้อมและเชิดมังกรเพื่อ
ประกอบพิธีกรรม และจัดการแสดงตาม
วาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ภาพที่ 2 คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี ในอดีต
ที่มา : พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล

กระทั่งในปี พ.ศ. 2562 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้ าปู่ -ย่ า จังหวั ด
อุดรธานี สมัยที่ 69 พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล (2562) ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนคณะมังกร
ทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ได้เชิญครูฝึกและนักแสดงคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 38 ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มแรกตั้งแต่ครั้งที่มีการก่อตั้งคณะ
มังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานีขึ้น ได้กลับมาฟื้นฟูกระบวนท่า จังหวะ
ท่วงทำนอง ที่ได้เลือนหายไปในระยะเวลาหนึ่งได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยมีการรื้อ
ฟื้นการเชิดมังกรแบบดั้งเดิมรวมถึงพัฒนาการฝึกหัดและฝึกซ้อมการเชิดมังกรรวมถึง
การเชิดมังกรขึ้นเสาให้มีความถูกต้อง แข็งแกร่งและมีพลังมากขึ้น เพิ่มให้มังกร
สามารถพ่ นควั นสี ต ่ าง ๆ การเพิ ่ มกระบวนท่ าควงลู กแก้ วของนาจาให้ ม ี ความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และการเน้นย้ำจังหวะของกลองและเครื่องประกอบจังหวะให้
มีความสอดคล้องกับการเชิดมังกร พร้อมทั้งยังมีการสร้างมังกรขึ้นใหม่ เนื่องจาก
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อาจารย์พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล เป็นอาจารย์แผนกศิลปกรรม
สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี ผนวกกับท่านเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรมจีน ท่านจึงลงมือปฏิบัติหรือ
สร้างมังกรขึ้นด้วยตนเอง ในวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า
จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 69 นี้จึงถือเป็นวาระสมัยแห่งการ
พัฒนากระบวนการประกอบสร้างคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี ครั้งสำคัญ

ภาพที่ 3 อาจารย์พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล ขณะกำลังสร้างมังกร
ที่มา : พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ปัจจุบันคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ -ย่ า
จังหวัดอุดรธานี มีมังกรขนาดใหญ่จำนวน 6 ตัว ที่
สามารถกำหนดความยาวได้ตามโอกาสหรือวาระที่
มีการจัดแสดง มีการเก็บรักษามังกรแบบเป็นท่อน
ท่อนละ 10 เมตร เมื่อถึงเทศกาลที่จะต้องนำมาใช้
จึงจะมีการเย็บลำตัวให้ติดกันและมีการเก็บรักษา
หัวมังกรไว้ต่างหากโดยการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
ด้านสีสันของมังกรนั้นจะยึดตามความเชื่อของคน
จีนโบราณคือต้องเป็นสีสว่างเท่านั้นและห้ามใช้สี
ดำ โดยสี ข องหั ว มั ง กรนั ้ น จะมี ส ี ส ั น สดใสที่
หลากหลายด้านตัวของมังกรนั้นนิยมใช้สีทอง สี
แดงและสีเขียว
ในการเชิดมังกรนั้นจะใช้ผู้เชิดจำนวน
มากและมังกร 1 ตัว ยังต้องมีผู้เชิดจำนวนหลาย
ชุดเพราะมังกรมีความยาวและมีน้ำหนักมาก ทุก
ตำแหน่ งของการเชิ ด มั ง กรรวมถึ ง นาจาที ่ ใ ช้
นั ก แสดงเป็ น ผู ้ ช ายและเครื ่ อ งดนตรี ล ้ ว นมี
ความสำคัญทั้งสิ้นเพราะต้องอาศัยความชำนาญ
และความสามัคคีในการร่วมกันเชิดมังกรให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันหรือมังกรตัวเดียวกัน แต่ด้วย
บทบาทแล้วตำแหน่งที่มีความสำคัญที่สุดในการ
เชิดมังกรคือตำแหน่งหัวมังกรและหางมังกร เพราะ
หัวมังกรเป็นตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำ
ทางและหลอกล่อกับนาจา ในด้านการประกอบ
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พิธ ีกรรมหัวมั งกรจะทำหน้ าที่ เป็ นส่ วนที ่ แสดง
ความสั กการะและหางมั งกรต้ องเชิ ดเพื ่ อแสดง
กลวิธีในลักษณะขวักไขว่ฉวัดเฉวียนเลื้อยสะบัดทุก
ครั ้ งที ่ ม ั งกรหยุ ด ทั ้ งนี ้ ลำตั วของมั งกรจะต้ อง
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเสมือนมังกรเต้นและมี
ชีวิต ลักษณะการเชิดมังกรที่มีความยาว 60 เมตร
มี 31 ไม้ ใช้นักแสดง 150-200 คน ด้านความยาว
ของมังกรนั้นสามารถกำหนดได้ด้วยการต่อลำตัว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเยาวชนที่สมัครเข้ามาเป็นผู้
เชิดมังกรว่ ามี มากเพี ยงพอในการต่ อลำตั วของ
มังกรให้ยาวได้มากเท่าใดหรือขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
สมัยปัจจุบัน มังกรขึ้นเสานั้นจะใช้ผู้เชิดอีกชุดหนึ่ง
นอกจากนี้คณะมังกรทองยังประกอบด้วยเจ้าแม่
กวนอิมและบริวารชาย-หญิง เจ้าแม่กวนอิมนั้นมา
จากการประกาศรั บสมั ครโดยผู้ สมั ครจะต้ องมี
คุณสมบัติตามความเชื่อของคนจีนโบราณจากนั้น
จึงมีการเสี่ยงทายเพื่อคัดเลือกตามแบบประเพณี
จี นเบื ้ องหน้ าเจ้ าปู่ -ย่ า ส่ วนมากผู ้ ท ี ่ ได้ ร ั บการ
คัดเลือกมักเป็นทาญาติของคณะกรรมการศาลเจ้า
ปู่ -ย่ า บริ วารชาย-หญิ ง จะเป็ นบุ ตรหลานของ
คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า สมัยปัจจุบ ัน ส่วน
นั กแสดงหรื อผู ้ เชิ ดตำแหน่ งต่ าง ๆ นั ้ นมาจาก
เยาวชนทั่วไปที่มาจากการประกาศรับสมัคร

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ภาพที่ 4 การเชิดมังกร คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
ที่มา : https://www.facebook.com/dragondanceudonthani.
(ค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2562)

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัด
อุดรธานี สมัยที่ 38 ซึ่งเป็นปีที่มีการก่อตั้งคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัด
อุดรธานีขึ้น การก่อตั้งในครั้งนี้ทำให้การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อและ
ความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีนั้นมีความสมบูรณ์ในฐานะการ
ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง หรือเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมอันประกอบด้วยศิลปะการแสดง
เอ็งกอ หล่อโก้ว สิงโตและมังกรทอง จากปีที่มีการก่อตั้งจวบจนปัจจุบันคณะมังกร
ทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังคงประกอบพิธีกรรมโดยการรักษาโครงสร้าง
แบบแผนการเชิดมังกรแบบดั้งเดิมของคนจีนโบราณไว้ นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการสร้างสรรค์พัฒนากลวิธีการเชิด และรูปแบบการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งปัจจุบัน
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3.3 คณะมั งกรทอง ศาลเจ้ า ปู่ - ย่ า
จังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้ประกอบพิธีกรรม
และศิลปะการแสดง
จากประวัติความเป็นมาทำให้ เห็ น
ถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาของชาวไทยเชื้อสาย
จี นในจั งหวั ดอุ ดรธานี ผ่ านการก่ อตั ้ งและ
วางรากฐานที่เข้มแข็งรวมถึงยังมีแนวคิดในการ
สร้างสรรค์พัฒนากลวิธีการเชิดและรูปแบบการ
แสดงกระทั ่ งคณะมั งกรทองศาลเจ้ า ปู่ - ย่ า
จังหวัดอุดรธานี ทำหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบ
พิธีกรรมและศิลปะการแสดงได้อย่างสง่างาม
คณะมั ง กรทอง ศาลเจ้ า ปู่ -ย่ า
จั งหวั ดอุ ดรธานี ประกอบพิ ธ ี กรรมหรื อทำ
หน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในงานงิ้วที่ชาว
จีนจังหวัดอุดรธานีร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุก
ปี ตรงกับวันที่ 1, 5 และ 10 ธันวาคม ของทุก
ปี ในรูปแบบขบวนแห่เชิญเจ้า ขบวนแห่ส่งเจ้า
และขบวนแห่ ช มเมื อ ง เป็ น การประกอบ
พิธีกรรมแห่อันเชิญเจ้าปู่-ย่า ออกจากศาลเจ้า
ปู่ -ย่ า ไปประทั บยั งศาลาที ่ ป ระทั บภายใน
บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองเพื่อประกอบพิธีกรรม
เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน เมื่อเสร็จพิธีจึงมีการ
อันเชิญเจ้าปู่-ย่า กลับศาลเจ้าปู่-ย่า ดังเดิม

พัฒนาการคณะมังกรทอง
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ขบวนแห่ชมเมืองคือการแห่เพื่อการประกอบพิธีกรรม
เสริมบารมี สิริมงคลและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายซึ่งถือเป็นหัวใจของ
งานงิ้ว พิธีกรรมประกอบด้วยการแห่ของศิลปะการแสดง 4 คณะ
ประกอบด้ ว ยคณะเอ็ ง กอ หล่ อ โก้ ว สิ ง โตและมั ง กรทอง
คณะมั งกรทองจะเป็ นขบวนที่ 2 หรือลำดั บที ่ 2 ที่ทำหน้ าที่
ประกอบพิ ธ ี กรรม ขบวนแห่ ป ระกอบด้ ว ยป้ ายผู ้ สนั บ สนุ น
คณะมังกรทอง ป้ายคณะมังกรทอง ธงประจำคณะมังกรทอง
นาจา มังกร เครื่องดนตรี ได้แก่ ฆ้องเล็ก โก้วหรือกลองใหญ่ ฉาบ
ล้อ แฉ เกียบั๊วะ เกียล้อและคิมเกี๊ ยะ ต่อด้วยเจ้าแม่กวนอิ ม
บริวารชาย-หญิง และเทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว ตามลำดับ พิธีกรรม
เริ่มต้นด้วยมังกรทำการสักการะเทพเจ้าบริเวณโต๊ะไหว้เทพเจ้า
ด้านหน้าห้างร้านบ้านเรือนธุรกิจกิจการซึ่งได้มีการจัดเตรียมไว้
จากนั ้ นเข้ าไปในห้ างร้ านบ้ า นเรื อนธุ รกิ จกิ จการนั ้ น ๆ เพื่ อ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 สิ่ง คือพระรัตนตรัย เจ้าปู่-ย่า และเจ้าที่
ตามลำดับหรือการเข้าไปประกอบพิธีกรรมหรือการเข้าไปทำการ
แสดงด้านในห้างร้านบ้านเรือนธุรกิจกิจการนั้น ๆ (ฉัตรวัชระ
เสนะบุตร์, สัมภาษณ์ : 2562) จากนั้นคณะมังกรทองจะทำการ
แสดงบริเวณด้านหน้าโต๊ะไหว้เทพเจ้าหรือบริเวณด้านหน้าห้าง
ร้านบ้านเรือนธุรกิจกิจการหรือสถานที่กลางแจ้งที่มีการตั้งโต๊ ะ
ไหว้เทพเจ้าเพื่อเป็นการสักการะ เสริมบารมีหรือถวายเทพเจ้า
อีกนัยหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติให้กับห้างร้านบ้านเรือนธุรกิจกิจการที่
มีการตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้า
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ภาพที่ 5 คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ทำการประกอบ
พิธีกรรมให้กับห้างร้านบ้านเรือนธุรกิจกิจการของคนจีน
ที่มา : https://www.facebook.com/dragondanceudonthani.
(ค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2562)

ในช่วงเวลาการประกอบพิธีกรรมเป็นเวลา 10 วัน 10 คืนนี้ คณะมังกรทอง
ยังมีการจัดแสดงเพื่อถวายสักการะและเสริมบารมีเจ้าปู่ -ย่า และเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์
รวมถึงเพื่อตอบแทนสังคมและผู้ชม ในวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี ณ ศาลาที่ประทับ
เจ้าปู่ -ย่า ภายในบริ เวณสนามทุ่ งศรี เมื อง โดยในมุ มมองของผู้ชมการประกอบ
พิธีกรรมหรือคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานีนี้ คือการแสดงหรื อ
ศิลปะการแสดงจึงมีผู้ชมเป็นจำนวนมากอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้
ให้กับผู้คนในจังหวัดอุรธานี ทั้งนี้ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัด
อุดรธานี คณะมังกรทองศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี จึงเป็นตัวบทสำคัญทางด้าน
การท่องเที่ยวและมีบทบาทด้านเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี
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นอกจากนี้ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุก
ปี หลังจากประกอบพิธีกรรมแห่เชิญเจ้าเป็นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว คณะมั งกรทองร่ ว มกั บศิ ล ปะ
การแสดงทั้ง 3 คณะดังกล่าว ยังได้ทำหน้าที่เป็น
ตั ว แทน คนจี น ในฐานะศิ ล ปะการแสดงเข้ า
ร่วมงานประจำปี ทุ ่ งศรี เมื องซึ่ งเป็ นงานที ่ คน
อุดรธานีร่วมกันจัดขึ้น โดยการเข้าร่วมขบวนแห่
งานประจำปีทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นขบวนแห่แห่งการ
นำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีและร่วม
แสดงพิธีเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองของจังหวัด
อุ ดรธานี บ ริ เวณเวที ก ลางซึ ่ ง เป็ น พื ้ นที ่ เ ชิ ง
อัตลักษณ์และการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ทำ
ให้คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
กลายเป็ นหนึ ่ งในการแสดงที ่ สำคั ญของงาน
ประจำปี ท ุ ่ งศรี เมื องที ่ ขาดเสี ยไม่ ได้ (วิ เชี ยร
ขาวขำ, สัมภาษณ์ : 2560) เมื่อศิลปะการแสดง
ดังกล่าวได้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
งานประจำปีทุ่ งศรี เมื องและเป็ นตัวบทสำคั ญ
ทางด้ า นการท่ อ งเที ่ ย วและมี บ ทบาทด้ า น
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี จึงได้รับการบรรจุให้
อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีและ
ปฏิทินการท่องเที่ยวประเทศไทยกระทั่งได้รั บ
การยกระดับให้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของจังหวัด
อุดรธานี (เสกสรร ศรีไพรวรรณ, สัมภาษณ์ : 2560)
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คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี จึงเป็น
ภาพตัวแทนของคนจีนและเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี

ภาพที่ 6 คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงพิธีเปิด
งานประจำปีทุ่งศรีเมืองบริเวณเวทีกลางซึ่งเป็นพื้นที่เชิงอัตลักษณ์และการ
ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
ที่มา : https://www.facebook.com/dragondanceudonthani.
(ค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2561)

พัฒนาการคณะมังกรทอง
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3.4 พัฒนาการคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี
การก่ อตั ้ งคณะมั งกรทอง ศาลเจ้ า
ปู่ -ย่ า จั งหวั ดอุ ดรธานี ถื อเป็ นการสื บ ทอด
ประเพณีพิธีกรรมของบรรพบุรุษชาวจีน โดยชาว
ไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีร่วมกันก่อตั้ง
ขึ้น ปัจจุบันคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัด
อุดรธานี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้ง
ในระดั บภู ม ิ ภาคและระดั บประเทศด้ ว ยการ
สร้างสรรค์พัฒนาการอย่างโดดเด่น
ในปี พ.ศ. 2531 ตรงกั บวาระคณะ
กรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่
38 มี การก่ อตั ้ งคณะมั งกรทองศาลเจ้ าปู่ - ย่ า
จังหวัดอุดรธานีขึ้น และได้สร้างมังกรทองตั ว
ใหญ่ 1 ตัว และตัวเล็ก 4 ตัว 4 สี ประกอบด้วยสี
แดง สีขาว สีดำและสีเขียว ความยิ่งใหญ่อลังการ
ของคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัย
ที่ 38 นี้คือ การแสดงมังกรทองขึ้นเสา 5 ต้น คือ
เสามังกรทองตัวใหญ่ 1 ตัว และเสามังกรเล็ก 4
เสา 4 ตัว นอกจากนี้ยังมีเสานาจาที่แสดงลีลา
การควงลูกแก้วได้อย่างสวยงามในการแสดง แสง
สี เสียง และตัวมังกรทองตัวใหญ่ได้ติดหลอดไฟสี
หรือหลอด LED ทั้งตัว พร้อมโชว์ขึ้นเสาและเล่น
ไฟน้ำตกประกอบพลุแสงสีมากมาย
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ในปี พ.ศ. 2532 ตรงกับวาระคณะกรรมการ
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานีสมัยที่ 39 มีการจัดสร้าง
มังกรทองขึ้นอีก 2 ตัว แต่ยังคงใช้หัวเดิม 1 หัว และ
สร้างหัวใหม่อีก 1 หัว หัวเดิมนั้นเป็นการทำด้วยการ
ผู กไม้ ไผ่ และติ ดกระดาษเขี ยนสี ลวดลายประกอบ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ หัวใหม่นั้นเป็นการทำด้วย
การแกะโฟมติดกระดาษและละลายโฟมด้วยน้ ำมั น
เบนซิน เขียนสีลวดลายประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้
สมบูรณ์ ใช้นักแสดงมากถึง 620 คน เพราะมังกร 1
ตัว ใช้ผู้แสดง 310 คน มีการจัดแสดงทั้งภาคพื้นดิน
และขึ้นเสาสูง 17 เมตร ซึ่งถือเป็นการต่อเสาสูงที่สุด
ในสมัยนั้น ความอลังการของคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 39 คือการจัดการแสดงมังกร
ทองขึ้นเสาคู่และมีเสานาจาอยู่ตรงกลาง มีการแสดง
แสง สี เสียง พร้อมกับเสียงบรรยายเปิดตัวก่อนแสดง
ซึ่งเป็นการแสดงมังกรทองอย่างเต็มรูปแบบที่สมบูรณ์
ที่สุดในสมัยนั้น
ในปีพ.ศ. 2533 ตรงกับวาระคณะกรรมการ
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 40 ได้จัดสร้าง
หัวมังกรทองใหม่ จำนวน 2 หัวใหญ่ ซึ่งเป็นหัวแฝดที่
ในสมัยนั้นมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการ
ทำด้วยการผูกไม้ไผ่ติดกระดาษเขียนสีลวดลายและ
ประกอบอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ (พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล,
สัมภาษณ์ : 2562)
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ด้วยพลังความเชื่อมั่นศรัทธาแห่งองค์เจ้า
ปู่-ย่า และเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คนจีนให้ความเคารพ
นับถือ คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
สมัยที่ 38 ซึ่งเป็นตัวแทนชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัด
อุ ดรธานี ได้ ก ่ อตั ้ งคณะมั งกรทอง ศาลเจ้ าปู่ -ย่ า
จังหวัดอุดรธานี โดยการสนั บสนุนจัดสร้างมังกรที่
เป็นแบบดั้งเดิมเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือ
การทำหน้ าที ่ เป็ นผู ้ ประกอบพิ ธ ี กรรม โดยการ
นำเสนอการประกอบพิธีกรรมในรูปแบบการแสดงที่
มีความแปลกใหม่ จากนั้นคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 39-40 ได้สานต่อมีการ
สร้างสรรค์ พั ฒนากลวิธ ี การสร้ างมั งกรที่ ม ี ความ
แข็งแรงรวมถึงพัฒนารูปแบบการนำเสนอที่มีความ
ทั นสมั ยสร้ างความโดดเด่ นให้ ก ั บยุ คสมั ยนั ้ น ๆ
ดังนั้นระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2533 จึงเป็น
ช่วงเวลาแห่งการก่อตั้ง และพัฒนา เพื่อวางรากฐาน
ที่เข้มแข็งให้กับคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัด
อุดรธานี เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือการทำ
หน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม
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ด ้ วยรากฐานท ี ่ ม ี ความ
เข้มแข็งทำให้ช่วงระยะเวลาต่อมาคณะ
มั ง กรทอง ศาลเจ้ า ปู่ - ย่ า จั ง หวั ด
อุ ดรธานี ทำหน้ าที ่ เป็ น ผู ้ ป ระกอบ
พิธีกรรมได้อย่างสง่างาม และด้วยพลัง
ความเชื่อมั่นศรัทธาผนวกความมุ่งมั่น
ตั ้ ง ใจ คณะกรรมการศาลเจ้ า ปู่ - ย่ า
จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 41-68 ซึ่งเป็น
ตั ว แทนชาวไทยเชื ้ อสายจี น จั ง หวั ด
อุดรธานี จึงได้ร่วมกันปรับโครงสร้ าง
โดยการนำเสนอรูปแบบการแสดงที่ใช้
กลวิ ธ ี ต ่ า ง ๆ ตามยุ ค สมั ย โดยยึ ด
โครงสร้างแบบแผนดั้งเดิม แม้ว่าจะเป็น
ช่วงเวลาของการปรั บโครงสร้างคณะ
มั ง กรทอง ศาลเจ้ า ปู่ - ย่ า จั ง หวั ด
อุดรธานี ยังคงได้รับความนิยมมิเสื่อม
คลาย ดังนั้นระยะเวลาตั้ งแต่ปี พ.ศ.
2534-2561 จึ งเป็ นช่ วงเวลาของการ
ปรับโครงสร้างคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

สืบเนื่องจากการเชิดมังกรได้รับความนิยมขยายออกเป็นวงกว้าง กระทั่งได้
การยกระดับให้เป็นกิจกรรมทางกีฬาที่มีการแข่งขัน และจากมุมมองของผู้ชมคือการ
แสดงที่ยิ่งใหญ่ จึงส่งผลให้คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี มีการ
สร้างสรรค์พัฒนาหรือมีการประกอบสร้างการเชิดมังกรขึ้นอย่างจริงจัง และเข้าสู่การ
เชิดมังกรเพื่อการแข่งขันหรือศิลปะการแสดงอย่างเต็มรูปแบบ ในปีพ.ศ. 2562 ตรง
กับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 69 ได้มีการรื้อฟื้นการ
เชิดมังกรด้านกระบวนท่าเชิดมังกรที่เป็นแบบแผนดั้งเดิมเพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้ง
อย่างแข็งแกร่ง และมีพลังมากขึ้น พร้อมทั้งนำมาพัฒนาต่อยอดขึ้นเป็นท่าเชิดมังกร
อ่างน้ำวน เกลียวเงิน เกลียวคลื่น ซึ่งตรงกับความเชื่อของคนจีนในด้านความมั่งคั่ง
ทางการเงิน และความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจการค้า และท่าตามหาลูกแก้ว มีความ
สอดคล้องกับคุณธรรมด้านความเพียรของคนจีนคือการแสวงหาปัญญา และความรู้
สร้างสรรค์ให้มังกรสามารถพ่นไฟและควันได้ ดังตำนานที่กล่าวว่าเมื่อมังกรคำรามจะ
เกิดปุยหิมะที่ส่งกลิ่นหอม มีการติดดวงไฟบริเวณส่วนหัว ดวงตา ในปากและลำตัว
โดยการพั ฒนาขึ ้ นจากหม้ อไฟ 5 วั ตต์ และการใช้ แบตเตอรี ่ มาเป็ นดวงไฟที ่ มี
ประสิทธิภาพสูงและมีน้ำหนักเบา มีการเพิ่มอุปกรณ์ประกอบการแสดง อาทิ พลุ
น้ำตกไฟ สโมคควันและไดไอซ์ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกระบวนท่าควงลูกแก้วของนา
จาให้มีความปราดเปรียว คล่องแคล่ว ว่องไว ซึ่งตรงกับบุคลิกของนาจาตามตำนาน
และเพิ่มกลวิธีการแสดงแบบโลดโผนที่มีลักษณะคล้ายกายกรรม
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ภาพที่ 7 คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี
ทำการแสดงการเชิดมังกรขึ้นเสาและพ่นควัน
ที่มา : https://www.facebook.com/dragondanceudonthani.
(ค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2562)

ด้านรูปแบบการแสดงมี การนำเสนอเป็ นเรื่ องราวใน
ลักษณะการจัดการแสดงแบบแสง สี เสียง และในบางโอกาสมีการ
จัดการแสดงร่วมกันทั้ง 4 คณะ คือคณะเอ็งกอ หล่อโก้ว สิงโตและ
มังกรทอง โดยการนำเรื่องราวจากตำนานของแต่ละคณะมาเชื่อมโยง
ผนวกผสานกัน พร้อมทั้งยังมีการสร้างมังกรขึ้นใหม่ อย่างต่อเนื่อง
โดยการปรับโครงสร้างของลำตัวมังกรให้มีน้ำหนักเบาและปรับลด
ขนาดของลำตัวมังกร การสร้างลวดลายและลงสีด้วย 7 สีมงคล ตาม
ตำนานที่กล่าวว่ามังกรมีเกล็ดที่เปล่งประกายคล้ายเพชร 7 สี โดย
การสร้างลงบนแผ่นไวนิลแล้วนำมาติดที่ลำตัวของมังกร

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

นอกจากนี้ ขบวนแห่ คณะมั งกรทอง
ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังได้อั นเชิญ
องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมร่วมอยู่ในขบวนแห่
ด้วย ดังเรื่องราวในตำนานที่มีความเชื่อมโยง
กันระหว่างเจ้าแม่กวนอิม มังกรและนาจา และ
เพื่อเป็นการเสริมบารมีให้กับเจ้าแม่กวนอิม จึง
ได้ จ ั ดให้ มี บริ วารของเจ้ าแม่ กวนอิ มที ่ เป็ น
เด็กชาย-หญิงร่วมอยู่ในขบวนแห่ด้วย ทั้งนี้
คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
ยังมีแนวคิดให้ ขบวนแห่ คณะมังกรทองเป็ น
ศูนย์รวมแห่งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี
รวมถึงผู้คนทั่วไปที่มีความเชื่อมั่นศรัทธา จึงได้
อันเชิญเทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว ร่วมอยู่ในขบวนแห่
ด้วย นอกจากนี้ในบางโอกาสคณะกรรมการ
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังมีนโยบายให้
อันเชิญเทพเจ้าโป๊ยเซียน ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่ง
ความโชคดี และมั่งคั่งร่วมอยู่ในขบวนแห่ด้วย
ดังนั้นขบวนแห่คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า
จังหวัดอุดรธานีจึงประกอบด้วยมังกร นาจา
เจ้าแม่กวนอิม บริวารชาย-หญิง เทพเจ้าเจ้าฮก
ลก ซิ ่ ว และในบางโอกาสปรากฏเทพเจ้ า
โป๊ยเซียนร่วมอยู่ในขบวนแห่ด้วย
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ภาพที่ 8 องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมและบริวารชาย-หญิง
เป็นส่วนหนึ่งของคณะมังกรทองศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
ร่วมขบวนแห่งานประจำปีทุ่งศรีเมือง
ที่มา : https://www.facebook.com/dragondanceudonthani.
(ค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2560)

ด้านดนตรีและจังหวะได้มีการนำจังหวะท่วงทำนองแบบดั้งเดิมที่ได้เลือน
หายไปกลับมาใช้อีกครั้ง โดยการเน้นย้ำจังหวะของกลองและเครื่องประกอบจังหวะ
ให้มีความสอดคล้องกับการเชิดมังกรมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำมาพัฒนาต่อยอดให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยการบรรเลงจังหวะเซิ้ง
อีสาน ด้านมังกรและนาจาย่ำเท้าตามจังหวะ โดยมือข้างหนึ่งของนาจาปฏิบัติท่ารำ
แต่การนำเสนอลักษณะนี้เป็นเพียงช่วงหนึ่งของการแสดงเพื่อนำเสนออัตลั กษณ์
ภูมิภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อตอบแทนสังคมและตอบแทนผู้ชมเท่านั้น ด้านการ
ประกอบพิธีกรรมยังคงยึดตามระเบียบแบบแผนดั้งเดิม (พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุ ล,
สัมภาษณ์ : 2564)

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ในปีพ.ศ. 2562 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 69 นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการรื้อฟื้น
และพัฒนาสร้างสรรค์ โดยการนำเสนอรูปแบบการแสดงที่ใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยต่าง ๆ ทำให้มีการ
ผสมผสานรู ป แบบการแสดงระหว่ างแบบดั ้ งเดิ มกั บ การ
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือเป็นการผลิตสร้างบนฐานของการผลิตซ้ำ
มีการปรับปรนให้เข้ากับบริบทสังคมวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
โดยใช้โครงสร้างการแสดงจากตำนานเล่าขานของคนจีนเพื่อสืบ
สาน สืบทอดตำนานและปลูกฝังอุดมการณ์ด้านคุณธรรมต่าง ๆ
ให้กับคนจีนรุ่นหลัง โดยมีการสร้างสรรค์พัฒนาการอย่างอย่าง
โดดเด่ นและต่ อเนื ่ อง กระทั ่ งมี ช ื ่ อเสี ยงเป็ นที ่ ร ู ้ จ ั กอย่ า ง
กว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้คณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี จะอยู่ในฐานะของศิลปะการแสดง
อย่ า งเต็ ม รู ป แบบแต่ ย ั ง คงทำหน้ า ที ่ ใ นฐานะผู ้ ป ระกอบ
พิธีกรรมโดยการรักษาโครงสร้างแบบแผนการเชิดมังกรแบบ
ดั้งเดิมของคนจีนโบราณไว้ หรืออาจกล่าวว่าเป็นการทำหน้าที่
เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและการแสดงไปพร้อมกัน ซึ่งมีนัยของ
การธำรงชาติพันธุ์และการสร้างเครือข่ายทางสังคมของชาว
ไทยเชื้อสายจีนจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้การก่อตั้งและพัฒนา
คณะมังกรทอง ศาลเจ้า ปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังเป็นสื่ อ
สะท้อนถึงความเข้มแข็ง สามัคคี มีความเป็นปึกแผ่น มั่นคง
และเป็นผู้มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจของ ชาวไทยเชื้อ
สายจีนจังหวัดอุดรธานีอีกด้วย
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ภาพที่ 9 ประธาน รองประธานคณะคณะมังกรทอง สมัยที่ 69
คณะกรรมการฝ่ายพร้อมกับผู้ควบคุม ผู้ฝึกซ้อมและอดีตนักแสดงคณะมังกรทองรุ่นแรก
คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ถ่ายเมื่อ 24 ตุลาคม 2562
ที่มา: จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว

พัฒนาการคณะมังกรทอง
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4. สรุป
จากการศึกษาเรื่อง พัฒนาการคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
พบว่า “มังกร” เป็นเรื่องราวความเชื่อและความศรัทธาของคนจีนที่เชื่อกันว่ามังกร
นั้นเป็นตัวแทนของจักรพรรดิหรือฮ่องเต้ เป็นสัตว์มงคลสูงสุดที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถ
บัลดาลให้เกิดฝนหรือเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งฝน รวมถึงสามารถบันดาลสิ่งต่าง ๆ ช่วย
ป้องกันกำจัดภูตผีปิศาจและสิ่งชั่วร้ายได้ ตามตำนานมังกรยังมีความสัมพันธ์กับ
เจ้าแม่กวนอิมและนาจา มังกรจึงเป็นเรื่องราวของเทพเจ้า กษัตริย์และวิถีชีวิตด้าน
เกษตรกรรมของคนจีน อันมีความเชื่อมโยงกับการประกอบพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริ
มงคลที่ปรากฏในศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี คณะมังกรทองทำหน้าที่เป็ นผู้
ประกอบพิธีกรรมและปลูกฝังอุดมการณ์ด้านคุณธรรมต่าง ๆ ให้กับคนจีนจังหวัด
อุดรธานี ทั้งนี้มีนัยของการธำรงชาติพันธุ์และการสร้างเครือข่ายทางสังคม
คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังทำหน้าที่เป็นการแสดงหรือ
การทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและการแสดงไปพร้อมกัน โดยการประกอบ
สร้างพิธีกรรมสู่การแสดงที่ยิ่งใหญ่ มีการผสมผสานรูปแบบการแสดงระหว่างแบบ
ดั้งเดิมกับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือเป็นการผลิตสร้างบนฐานของการผลิตซ้ำที่มี
พัฒนาการอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง มีการปรับปรนให้เข้ากับบริบทสังคมวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมคือการเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด
อุดรธานีพร้อมทั้งจัดการแสดงเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอันเป็นปัจจัยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระทั่งคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี เป็นตัวบทสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวและมีบทบาท
ด้านเศรษฐกิจ กระทั่งได้รับการยกระดับให้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้พัฒนาการคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังเป็นบันทึก
ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของคนจีนในอดีตที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทย
และจีน
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5. ข้อเสนอแนะ
คณะมั งกรทอง ศาลเจ้ าปู่ -ย่ า จั งหวั ดอุ ดรธานี เป็ น
ศิลปะการแสดงของคนจีนที่ปรากฏอยู่ในศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัด
อุดรธานี ศิลปะการแสดงดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดง
ของคนจีนทั่วไป เนื่องจากได้รับการยกระดับให้เป็นหนึ่ งใน
อั ต ลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด อุ ด รธานี และเป็ น เสมื อ นบั น ทึ ก
ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของคนจีนในอดีตที่เชื่อมโยง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยและจี น อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งวงวิชาการในปัจจุบันได้อย่าง
กว้างขวาง ควรอนุรักษ์และสืบสาน คณะมังกรทอง ศาลเจ้ า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี ในการนำไปวางแผนเชิงนโยบายด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี โดย
จั ดทำแผนการแสดงคณะมั งกรทอง ศาลเจ้ าปู่ -ย่ า จั งหวั ด
อุดรธานี เพื่อการท่องเที่ยวประจำปีและนำเสนอแผนดังกล่าว
ต่ อ หน่ ว ยงานที ่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์
นอกจากนี้ยังเป็นสามารถเป็นต้นแบบให้กับคณะมังกรทอง
ต่างๆ รวมถึงเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อและเผยแพร่ ให้
บุคคลผู้มีความสนใจอีกด้วย
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