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บทที่ 3
งิ้ว ...ละครสังคม
งิ้วหรืออุปรากรจีนเปนศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่ไดรับการถายทอดและพัฒนาการเรื่อยมาจาก
จีนโบราณจวบจนทุกวันนี้ นับรวมหลายรอยปบางสิ่งบางอยางคงเดิมหากบางสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป ให
เขากับยุคสมัยและบริบทรอบขาง เพื่อความคงอยู ในบทนี้จะกลาวถึงขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงงิ้ว
แตจิ๋วในประเทศไทย เพื่อเปนการปูพื้นความเขาใจในเรื่องงิ้วแตจิ๋วประการแรกกอนที่จะนําเขาสูผลการ
ศึกษาและบทวิเคราะหในบทตอไป
3.1 องคประกอบในการแสดงตางๆ
• สถานที่แสดง โรงงิ้ว
• ประเภทและบทบาทของตัวละคร
• บทละครงิ้วแตจิ๋ว
• นักดนตรีและเครื่องดนตรี
• บุคลากรในคณะงิ้วอื่นๆ
• ผูชม
3.1.1 สถานที่แสดงและโรงงิ้ว
ในอดีตงิ้วจะเลนใน “โรงชา” หรือ “สวนนํ้าชา” ซึ่งเปนสิ่งปลูกสรางที่ถาวร สวนงิ้วเรรอนก็จะมี
การสรางโรงงิ้วอยางงายๆขึ้นตามสถาณที่ที่จะเลน โครงสรางที่ใชจะเปนวัสดุที่หาไดงายและสามารถรื้อ
ถอนไดสะดวกรวดเร็ว
ในปจจุบันนี้ งิ้วโดยเฉพาะในประเทศไทยมิไดถูกวาจางใหแสดงภายในโรงนํ้าชาอีกตอไป แต
กลับเปนการแสดงในศาลเจาเปนสวนใหญและมีการจางเพื่อแสดงนอกศาลเจาบางแตไมมากนัก คณะงิ้ว
จะมีอยูสองประเภทใหญ คือคณะที่มีขนาดใหญและคณะที่มีขนาดเล็ก การแสดงจึงมีความแตกตางกัน ซึ่ง
รวมไปถึงสถานที่แสดงและโรงงิ้วดวย
โรงงิ้วมีอยูสองประเภท คือ โรงงิ้วที่คณะงิ้วสรางเองและโรงงิ้วที่มีการสรางอยางถาวร
โรงงิ้วที่มีการสรางอยางถาวรนั้นจะมีการจัดสรรพื้นที่อยางเปนระบบอยูแลว ซึ่งโรงงิ้วประเภทนี้
มักพบอยูตามศาลเจาตางๆ เชน ที่โรงเจทานํ้าราชวงศ ยานเยาวราช หรือที่โรงเจวงเวียน 22 ยานเยาวราช
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โรงเจที่จังหวัดสงขลา หรือจังหวัดชุมพร เปนตน สวนโรงงิ้วที่ทางคณะสรางขึ้นเองจะเปนโรงแสดงงิ้วชั่ว
คราวที่สามารถสรางและรื้อถอนไดอยางรวดเร็วไมเกินชั่วคืน
“เราจะตองสรางโรงงิ้วใหเสร็จทันการแสดงในคืนวันรุงขึ้น แผนกสรางโรงงิ้วจะมีการแบงหนา
ที่กันรับผิดชอบ เมื่อไปถึงที่แลว ฝายสรางโรงงิ้วจะเริ่มทํางานทันที และจะสรางจนเสร็จแลวจึงจะไปพัก
ผอน หรือหากใครสรางสวนที่ตนรับผิดชอบเสร็จแลวจึงจะสามารถเขานอนเลยก็ได” (สัมภาษณเจกี, 16
ตุลาคม 2544)

ภาพที่ 12 ภาพดานขางโรงงิ้วชั่วคราว ที่ฉะเชิงเทรา, ตุลาคม 2544

ภาพที่ 13 โรงงิ้วถาวร ที่ศาลเจาทาน้ําราชวงศ, เยาวราช ตุลาคม 2544
โรงงิ้วจะเปนอาคารที่สรางจากเสาไม สี่ตนเปนเสาหลัก ไมที่ใชมักเปนไมไผ ซึ่งทางเจาภาพจะ
ตองเปนฝายจัดหามาให(สัมภาษณเจกี, 16 ตุลาคม 2544) เสาหลักนี้ใชเพื่อสรางหลังคาครอบเวทีงิ้วดวยผา
ใบและหลังเวทีแสดงงิ้ว โดยผูมีหนาที่ลงเสาและโครงสรางหลักหนึ่งคน เสร็จแลวจึงมีผูรับผิดชอบการ
คลุมหลังคาผาใบอีกหนึ่งคน
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ดานหนาของเวทีจะเปดโลง มีฉากกั้น เปนทิวทัศนตางๆตามแตเรื่องที่แสดง บางคณะก็จะเปน
เพียงมานกํามะหยี่สีแดง หรือนํ้าเงิน หรืออาจมีลายปกบนมานดวยดิ้นเงินหรือทองหรือกากเพชรสะทอน
แสงไฟ ลายที่ปรากฏโดยมากจะเปนชื่อคณะพรอมเบอรโทรศัพท มานดังกลาวนี้จะใชปดเวทีเมื่อเวลา
เปลี่ยนฉาก หรือกอนการแสดง ดานหนาเวทีมีบันไดไมพาดไวสําหรับขึ้น-ลง หากเปนโรงงิ้วถาวรจะเปน
บันไดที่สรางขึ้นติดกับเวที

ภาพที่ 14 ภาพโรงงิ้วชั่วคราวที่ฉะเชิงเทรา, ตุลาคม 2544
เวทีงิ้ว คือ เวทีที่คณะงิ้วสรางขึ้งเองและเวทีที่เปนอาคารสรางเพื่อเลนงิ้วถาวร มักจะเปนฐานรูปสี่
เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดนั้นขึ้นอยูกับวามีพื้นที่และงบประมาณเทาใด เวทีมักสรางดวยแผนไมกระดาน บาง
พื้นทีจะมีการปูพรมไวซึ่งแทบไมพบในการเก็บขอมูล “มันขึ้นอยูกับวาแสดงที่ไหน ถาเปนที่เขาจัดไวให
บางครั้งก็มีแตสวนมากเปนพื้นกระดานเปลาๆมากกวา” (สัมภาษณอาทวง, 16 ตุลาคม 2544) นอกเหนือ
จากนี้จะเปนอุปกรณประกอบฉากอื่นๆ เชน โตะ เกาอี้ ดานขางจะมีที่วางอาวุธในการแสดง เชน ทวน
หอก เปนตน
ทางดานหลังเวทีจะเปนที่แตงตัวของนักแสดงและที่เก็บอุปกรณตางๆ ซึ่งจะมีการแบงสัดสวนกัน
ฝงหนึ่งจะเปนที่เก็บเสื้อผา อีกฝงหนึ่งจะเปนที่เก็บหมวก บางครั้งหากเปนโรงงิ้วที่สรางขึ้นงายๆหรือมีพื้น
ที่ไมพอ สวนหลังเวทีก็จะขยายมาที่บริเวณขางเวทีดานใดดานหนึ่งและจะมีการกั้นฉากใหเปนสัดสวน
ทางดานขางของเวทีจะเปนสวนที่ทึบภายในเปนที่วางของเครื่องดนตรี ทั้งสองฝง ทางฝงซายจะ
เปนที่วาเครื่องดนตรีประเภทกลอง และเครื่องเลนที่มีเสียงดังและใชเพื่อควบคุมจังหวะ ในการแสดงบท
ตอสู หรือบทบู สวนทางฝงขวาจะเปนเครื่องดนตรีประเภทสายแทบทั้งหมด เชน ขิมจีน ซอและป
เปนตน เครื่องดนตรีฝงนี้จะเปนเครื่องดนตรีที่ใชในการประกอบการรองงิ้ว
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3.1.2 ประเภทและบทบาทของตัวละคร
ในอดีตจนถึงทุกวันนี้การแสดงละครนั้น นักแสดงและบทบาทเปนสิ่งจําเปนที่จะมองขามไปมิได
สําหรับการแสดงงิ้วชวงแรกของการแสดงนักแสดงสามารถสวมบทบาทที่ไดรับโดยไมมีการแยกเพศ
เพราะในคณะหนึ่งๆมีผูแสดงทั้งชายและหญิงการแสดงที่ออกมาสูผูชมจึงสมจริง หากตอมาประมาณ
กลางคริสตศตวรรษที่ 18 ไดมีการออกกฎหามมิใหนักแสดงชายแสดงรวมกับนักแสดงหญิง จึงเกิดคณะ
งิ้วที่เปนคณะหญิงลวน หรือคณะชายลวนเกิดขึ้น คลายกับการแสดงละครชาตรีและละครในของไทย ขอ
หามดังกลาวนี้เองทําใหเกิดนักแสดงผูมากดวยความสามารถหลายทาน เชน เหม หลานฟง (Mei Lan-fang
1894-1961)
บทบาทผูหญิงที่หลานฟงแสดงนั้น เปนที่ชื่นชมของผูมีโอกาสชมการแสดงจนไดเปน
ปรมาจารยผูแสดงบทผูหญิงในการแสดงงิ้วเลยที่เดียว

ภาพที่ 15 เหมหลานฟง(Mei Lan-fang 1894-1961)จากหนังสือ Secrets of the Chinese Drama
ในการแสดงงิ้วนักแสดงสามารถแบงอยางงายเปน 4 ประเภทหลักๆ และตัวละครยอยดังนี้
1.ตัวละครชาย หรือ เซิง(Sheng)/เซ็ง
2.ตัวละครหญิง หรือ ตั้น(Dan)/ตั่ว
3.ตัวละครวาดหนา หรือตัวหนาลาย หรือ จิ้ง(Jing)/โอวหมิ่ง
4.ตัวละครตลก หรือโฉว(Chou)/ทิ่ว
ทั้งนี้จะมีตัวคนแกและตัวประกอบ ที่รวมแสดงในแตละครั้งดวยตามแตเนื้อเรื่องที่ทําการแสดง
ที่แบงตัวละคร ออกไดชัดเจนนี้เปนเพราะ การฝกซอมที่แตกตางกันออกไปคอนขางชัดเจน ไมวาจะเปน
การแตงหนา แตงผม เครื่องแตงกาย ทาทาง การรองเพลง และเทคนิคทางการแสดงอื่นๆ ดังนั้นในนัก
แสดงคนหนึ่งจึงจะถูกฝกเพื่อสามารถแสดงไดในบทบาทเดียวหรือในบทบาทที่ใกลเคียงไดเทานั้น แตก็มี
บางที่นักแสดงสามารถแสดงไดหลายบทบาท หรือขามบทบาทตัวละครได หลานฟง ก็เปนตัวอยางหนึ่ง
ของผูที่สามารถแสดงไดหลายบทบาท ตัวละครนอกจากตัวหลักทั้งสี่แลวยังสามารถแบงเปนตัวละครยอย
ที่ลักษณะแตกตางกันไปซึ่งจาการสังเกตและการคนควาพบวาการแบงตัวละครมีการแบงที่ไมเหมือนกัน
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แตมีบางสวนที่คลายกัน ดังนั้นการแบงตัวละครจะยึดหลักการแบงของวีเกยรติ(2539) มาลินี(2543) และ
อภิโชค(2541) เปนหลักรวมกับการสังเกตและสัมภาษณในการศึกษาครั้งนี้
ตัวละครชาย หรือ เซิง/เซ็ง (Sheng) ตังเซิงแบงออกงายๆเปน 2 กลุม คือ บูเซ็ง/หวูเซิง กลุมนัก
แสดงบู ซึ่งเปนตัวพระเอกที่เปนนักรบ และ บุงเซ็ง/เหวินเซิง กลุมนักแสดงบุน เปนตัวพระเอกที่เปนพล
เรือนหรือนักศึกษามีความรู

ภาพที่ 16 ตัวละครชาย หรือ เซิง/เซ็ง (Sheng) ตุลาคม 2544
ตัวพระเอกในอดีตมักเปนผูชายที่มีรูปรางสูง สงาแตเมื่อมีขอหามนักแสดงชายหญิงแสดงรวมกัน
ทําใหนักแสดงในบทบาทนี้เปลี่ยนไป และโดยเฉพาะในประเทศไทยงิ้วในปจจุบันมีปญหาดานบุคลากร
คอนขางสูง และดวยขอจํากัดทางการรองทําใหมีนักแสดงหญิงหลายคนถูกฝกใหมารับบทพระเอกมากขึ้น
เชนคณะ เหลาบวงนี้เฮง เปนตน
1. บูเซ็ง/หวูเซิง ตัวพระเอกที่เปนนักรบ ตังละครตัวนี้ จะเนนที่ทาทางการแสดงที่โลดโผน
ประกอบการรบและศึกสงครามเปนหลัก ชํานาญการรําอาวุธและตอสู กลุมตังพระเอกบูนี้ยังสามารถแบง
ยอยไดอีก คือ
1.1 บทนักรบหนุมชั้นสูง หรือ บูเซียงเซ็ง/หวูเสี่ยวเซิง เปนนักรบที่เกงกลาเชียวชาญทาทางการออ
กรบใบหนาไมมีหนวดเครา เครื่องแตงกายมีลายปกเต็มตัวสีสันสดใส คลายสวมเกราะบางครั้งจะมีธง
ประดับที่ขางหลังเพื่อเปนการบอกถึงตําแหนง เชนขุนพลหรือแมทัพ
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ภาพที่ 17 บทนักรบหนุมชั้นสูง หรือ บูเซียงเซ็ง/หวูเสี่ยวเซิง พฤศจิกายน 2544
1.2 บทนักรบอาวุโส หรือ บูเหลาเซ็ง/หวูเหลาเซิง เปนนักรบที่ใบหนามีหนวดเครายาว แลดูหนา
เกรงขาม สูงอายุ เครื่องแตงกายคลายกับนักรบชั้นสูง

ภาพที่ 18 บทนักรบอาวุโส หรือ บูเหลาเซ็ง/หวูเหลาเซิง ตุลาคม 2544
2. บุงเซ็ง/เหวินเซิง กลุมนักแสดงบุนเปนขุนนางหรือนักศึกษาซึ่งเปนพลเรือน ตองเปนนักแสดง
ที่มีความสามรถในการขับรองสูง ตัวละครตัวนี้ไมเนนความสามารถในเชิงการตอสู แตตองมีเทคนิคการ
แสดงออกทางทาทางประกอบการขับรองใหเขาถึงอารมภไดอยางสูง เนื้อเรื่องมักเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชีวิต
2.1 บทขุนนางหนุมชั้นสูง หรือ บุงเซียงเซ็ง/เหวินเสี่ยวเซิง เปนขุนนางที่เกงกาจใบหนาไมมี
หนวดเครา เครื่องแตงกาย เปนชุดคลุมยาวทั้งตัว มีหมวกขุนนางประดับและเข็มขัด เพื่อเปนการบอกถึง
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ตําแหนงขุนนาง รองเทามักเสริมขึ้นสูงเพื่อใหดูสงางาม หากไมใชขุนนางจะเปนเจาชายจะมีขนนกยาว
ประดับที่หมวกประดับศรีษะ หากเปนนักศึกษาก็มักจะถือพัดประกอบการแสดงมีหมวกบัณฑิต หาก แต
ถาเปนนักศึกษายากจนจะไมมีเครื่องประดับ แตจะมีเสื้อผาเปนชุดคลุมยาวสีออน ตัวละครมีเสียงรองที่สูง
กังวานและมีทาทางออนชอยไมดุดัน ดังนั้นตัวละครตัวนี้จึงมักใชผูหญิงในการแสดงมากกวาผูชาย

ภาพที่ 19 บทขุนนางหนุมชั้นสูง หรือ บุงเซียงเซ็ง/เหวินเสี่ยวเซิง ตุลาคม 2544
2.2 บทขุนนางอาวุโส หรือ บุงเหลาเซ็ง/เหวินเหลาเซิง เปนขุนนางที่ใบหนามีหนวดเครายาว แลดู
หนาเกรงขาม ภูมิฐาน เครงขรึม สูงอายุ เครื่องแตงกายจะแตงตามฐานะและยศศักดิ์ในแตละเรื่อง

ภาพที่ 20 บทขุนนางอาวุโส หรือ บุงเหลาเซ็ง/เหวินเหลาเซิง พฤศจิกายน 2544
ยังมีบทตัวพระเอกอีกลักษณะหนึ่งที่มีผูกลาวไว แตไมพบบทนี้ที่แยกไดชัดเจนเชนบทพระเอก
อื่นๆ คือ ตัวฮวยเซ็ง/ฉวาเซิง เปนตัวพระเอกที่มีบุคลิกราเริงติดเจาชู เกี้ยวพาเกง บทบาทออกไปทางตัว
ตลก ไมเครงขรึม
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ตัวละครหญิง หรือ ตั้น/ตั่ว(Dan) เปนตัวละครนางเอก ที่มักมีเอวบางรางนอย สามารถจัดแบงได
6บทบาท คือ
1. บทตัวนางเอกนักรบ หรือ บูตั่ว/หวูตั้น เปนนางเอกฝายบูที่มีความสามารถเชิงรบ และการตอสู
ใชอาวุธ เปนหญิงงามที่เกงกลา มีที่ประดับศรีษะประกอบดวยขนนกยาว ซึ่งแสดงถึงความเปนนักรบ เสอ
ผามีลายปดและมีสีสันสดใส บทนี้มักเปนเจาหญิงที่เกงเชิงยุทธ หรือขุนนางหญิงที่เกงกลา เชน มูกุยอิง ใน
ตระกูลหยาง

ภาพที่ 21 บทตัวนางเอกนักรบ หรือ บูตั่ว/หวูตั้น ตุลาคม 2544
และ พฤศจิกายน 2544,อุบลราชธานี
2. บทตัวนางเอกทั่วไป หรือ บุงตั่ว/เหวินตั้น เปนนางเอกฝายบุน มีความสามารถในเชิงการขับ
รองและฟอนรํา

ภาพที่ 22 บทตัวนางเอกทั่วไป หรือ บุงตั่ว/เหวินตั้น ตุลาคม 2544
3. บทนางเอกอาวุโส หรือ เหลาตั่ว/เหลาตั้น เปนนางเอกสูงอายุ เชนแมใจดี หรือบทภรรยาขุน
นางอาวุโส บางครั้งเปนหญิงชราสูงศักดิ์ ซึ่งอาจรวมเอานางเอกอาวุโสที่มีความสามารถเชิงยุทธดวย
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ภาพที่ 23 บทนางเอกอาวุโส หรือ เหลาตั่ว/เหลาตั้น ตุลาคม 2544
4. บทนางเอกบทโศก หรือ โอวซา/อูซัน บทนี้เปนบทที่มีความโดดเดมมากเปนพิเศษ เพราะตัวนี้
จะเปนบทเศรา เครื่องแตงกายเปนสีดําหรือเขียวตลอดเรื่อง ทําใหนักแสดงตองมีความสามารถในการ
แสดงออกทางทาทางและสีหนาใหมีอานมภเศราสรอยตลอดเรื่อง บทตัวละครบทนี้เปนบทที่ผูชมนิยมชม
ชอบเพราะสื่อถึงอารมภมาก และหาผูแสดงที่เกงกาจไดไมมากนัก บทนี้มักเปนบทของแมหรือภรรยาผู
สูญเสีย
5. บทนางเอกกุลสตรี หรือ กุยหมิ่งตั่ว เปนนางเอกที่มีความเปนกุลสตรีสูง

ภาพที่ 24 บทนางเอกกุลสตรี หรือ กุยหมิ่งตั่ว พฤศจิกายน 2544
เปนสตรีที่พรอมดวยคุณสมบัติและรูปสมบัติ อันประกอบดวยความกตัญู ซื่อสัตย เรียบรอย
สงางาม มักเปนบทคุณหนูในตระกูลใหญ หรือภรรยาขุนนาง ตัวละครตัวนี้มักมีเครื่องประดับศรีษะที่
สวยงามเปนพิเศษ หากเปนหญิงสาวที่ตระกูลสูงยิ่งมีเครื่องประดับที่มากและดูสูงคายิ่งขึ้นไป
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6. บทนางเอกที่มีชีวิตชีวา หรือ ฮวยตั่ว/ฮวาตั้น เปนนางเอกที่บุคลิกสดใสราเริง เฉลียวฉลาด มัก
เปนบทสาวใชของคุณหนูตระกูลสูงที่ฉลาดเจาความคิด มักมีปลอยผมยาวที่ขางหนา 2ปลอย

ภาพที่ 25 บทนางเอกที่มีชีวิตชีวา หรือ ฮวยตั่ว/ฮวาตั้น พฤศจิกายน 2544
ตัวละครวาดหนา หรือตัวหนาลาย หรือ จิ้ง/โอวหมิ่ง(Jing) เปนคําเรียกตัวละครที่มีลวดลายที่ใบ
หนาหนา ซึ่งเปนคําเรียกในงิ้วปกกิ่งมากกวา ในงิ้วแตจิ๋วพบวาจะเรียกตัวละครตัวที่มีการใชสีระบายที่ใบ
หนาวา “โอวหมิ่ง” หรือ “อูเมี่ยน”(Wu Mian) มากกวา (สัมภาษณคุณอัมพัน) ลวดลายและสีสรรที่ใชใน
การระบายใบหนานั้น จะเปนการอธิบายบุคลิกลักษณะของตัวละครตัวนั้น ลักษณะเดนของบทบาทนี้คือ
จะตองมีรูปรางสูงใหญ หนาผากกวางมีโหงวเฮงดี เพื่อใหเกิดความรูสึกมีพลังนาเกรงขาม ในอดีตรูปแบบ
ของการวาดหนามีรูปแบบที่ตายตัวเพราะมีการพัฒนามาจากการใชหนากาก จึงทําใหงิ้วทุกประเภทมีการ
วาดหนาแบบเดียวกัน แตในปจจุบันนี้พบวาการวาดหนายังคงมีแบบแปนแตมีการเปลี่ยนแปลงไปบางไม
แนนอนตายตัวเชนเดิม ยกเวนตัวละครที่มีความเปนพิเศษและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่นักแสดงตางใหความ
เคารพที่จะไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการวาด เชน บทกวนอู ซึ่งมีลักษณะที่บงชัดอยูแลวไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได เปนตน ในงิ้วแตจิ๋วสามารถแบงตัวละครตัวนี้งายๆเปน 2 ประเภท คือ ฝายบู และฝายบุน
ตัวละครหนาลายที่เปนนักรบ หรือ บูโอวหมิ่ง /หวูจิ้ง (Wu Jing) ตัวหนาลายฝายบู ลักษณะ
เหมือนตัวละครฝายบูทั่วไป คือตองสามารถเลนบทการตอสูไดเกง ชํานาญเชิงอาวุธ มักเปนบทแมทัพหรือ
กษัตริยที่มีความโดดเดนหรือเปนแมทัพฝายชั่วราย
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ภาพที่ 26ตัวละครหนาลายที่เปนนักรบ หรือ บูโอวหมิ่ง /หวูจิ้ง (Wu Jing)พฤศจิกายน 2544
ตัวละครหนาลายที่เปนขุนนางหรือราชวงศชั้นสูงซึ่งเปนฝายพลเรือน หรือ บุงโอวหมิ่ง/เหวิงจิ้ง
(Wen Jing)เปนตัวหนาลายฝายบุนที่มีความสามารถในการขับรอง มักเปนบทราชครูที่จะโคนบัลลังค
อยางไรก็ตามบทบาทตัวละครหนาลายนี้เปนบทที่มีความโดดเดน และฝกซอมไดยากเพราะมีขอ
จํากัดหลายขอ ไมวาจะตองเปนผูชายที่มีรูปรางสูงใหญและถาเปนตัวบุนจะตองมีพลังในการรองเพลงสูง
ซึ่งหาไดยาก และหากเปนตัวบูก็จะตองมีความสามารถในการกระโดดหรือกายกรรมคอนขางสูง ตัวละคร
ตัวนี้จึงหาบุคคลที่เหมาะสมมาแสดงไดยากที่สุด นอกจากนี้การฝกซอมจะตองไดรับการสอนจากครูที่เปน
ตัวหนาลายโดยเฉพาะ ซึ่งมีนอยมาก ในปจจุบันนี้การแสดงจึงไมมีความเขมขนอยางในอดีต และเปนบท
บาทที่หาคนแสดงไดยากที่สุดบทหนึ่ง
ตัวละครตลก หรือโฉว/ทิ้ว (Chou) บทบาทตัวตลกในการแสดงงิ้วนั้นมีความสําคัญซึ่งจะขาดเสีย
มิไดเลยในการแสดงงิ้วเรื่องหนึ่งๆ ผูที่จะสวมบทบาทนี้จะตองเปนผูที่มีปฏิภาณไหวพริบสูง ในการแสดง
และสามารถปรับเรื่องหรือบทที่แสดงอยูใหมีความตลกขบขัน เปนตัวที่สรางความสนุกสนานในเวที บท
บาทนี้เปนบทบาทที่คอนขางอิสระหากเทียบกับบทบาทอื่น
สามารถแสดงออกนอกบทที่ฝกซอมได
ลักษณะการแสดงมักหยอกลอผูคนหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันได
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ภาพที่ 27 ตัวละครตลก หรือโฉว/ทิ้ว (Chou) ตุลาคม 2544
ตัวตลกมีทั้งที่เปนชายและหญิงแลวแตเนื้อเรื่องที่แสดงลักษณะตัวแสดงไมมีการระบุชัดเจนเชน
บทตัวหนาลาย แตสามารถแบงรูปแบบตัวละครงายๆเปน 2 ประเภทแบบตัวหนาลายคือ บทตัวตลกบู
เรียกวา หวูโฉว/บูทิ้ว (Wu Chou) ที่มักอยูในกองทัพ และบทตัวตลกบุน เรียกวา เหวินโฉว/บุงทิ่ว (Wen
Chou) มักเปนบทชาวบานรานตลาดทั่วไป

ภาพที่ 28 ตัวประกอบตางๆ(จั๊บ) ตุลาคม 2544
อยางไรก็ตาม บทบาทของตัวละครที่แบงขางตนเปนเพียงการแบงตัวละครหลักๆเทานั้น นอก
จากนี้ยังมีตัวละครยอยอื่นๆที่ไมสามารถนําไปเขาพวกกับตัวละครหลักไดเชนคนแก(บวย)
และตัว
ประกอบตางๆ(จั๊บ) ที่พบชัดเจนคือทหารที่ออกมายืนขางเวที ขางละ1-2 คู ซึ่งขึ้นอยูกับวาคณะนั้นๆมีนัก
แสดงมากนอยเพียงใด ซึ่งบทนี้เปนบทงายๆที่มักใหนักแสดงหนาใหมที่ยังแสดงบทไมไดรับบทบาทไป
เปนตน ดังนั้นบทบาทของงิ้วโดยเฉพาะงิ้วแตจิ๋วจึงมีบทแยกยอยมากกวาที่แจกแจงขางตนและการแจก
แจงแบงแยกมักขึ้นอยูกับความรูความเชื่อของแตละคนเปนเกณทหลัก
มีการแบงบทบาทตัวละครตามเนื้อเรื่องที่แสดง ซึ่งสามารถแยกออกตามสถานะภาพทางสังคม
1.จักรพรรดิ กษัตริยและราชวงศตางๆ
2.ขุนนาง ขาราชการ นักรบและคหบดีมีฐานะ
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3.ชาวบานสามัญชนทั่วๆไป
และ 4. สถานะภาพที่ไมใชมนุษยมักมีอิทธิฤทธิ์ตางๆนั่นคือ ปศาจและเทพ
จากบทละครที่ใชแสดงพบวา ทุกกลุมสามารถนํามาแสดงรวมกันได และสามารถแยกออกจาก
กันไดเชนกัน แตกลุมที่พบมากที่สุดมักเปนกลุมแรกและกลุมที่สอง เพราะผูชมนิยมเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ราชวงศชั้นสูงเชนแรื่องของเจาเมืองตางๆ เจาหญิงเจาชาย (สัมภาษณเจกี, 20 ตุลาคม 2544)
3.1.3 บทละครหรือวรรณกรรมที่ใชในการแสดง
ในดานของบทละครในการแสดงงิ้วนั้นเปนการหยิบยกเอาวรรณกรรมตางๆมาดัดแปลงเปนเพลง
รองใสทํานองดนตรีเพื่อใชในการแสดง ในอดีตจนถึงปจจุบันนี้มีพัฒนาการของวรรณกรรมตามชวงเวลา
และการเลือกหยิบเอาวรรณกรรมแตละประเภทนั้นก็ขึ้นอยูกับยุคสมัยเชนกัน มีทั้งเรื่องอิงประวัติศาสตร
ตามพงศาวดารหรือเรื่องจากนิทานพื้นบาน เปนตน แตสวนมากงิ้วจะแสดงเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร ที่
นิยมเลนมากคือเรื่องสามกก(ล.เสถียรสุต, 2544: 160) ดังนั้นหากจะแบงประเภทของเนื้อเรื่องที่นํามาใช
ในการแสดงงิ้วก็จะสามารถแบงออกไดเปนแนวทางเชน ที่วเี กียรติ(2539) ไดแบงไวดังนี้
1. เรื่องจากประวัติศาสตรและพงศาวดาร
เนื่องจากจีนมีประวัติศาสตรที่ยาวนานหลายพันปจึงพบวามีเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่สืบเนื่อง
กันมามากมายหลายเรื่อง ในรูปของวรรณกรรมตางๆ งิ้วไดนําเรื่องราวเหลานี้มาประพันธบทแสดง เพื่อ
บอกเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรหลายเรื่อง แตเนื่องจากวรรณกรรมอิงประวัติสาสตรนี้เปนเรื่องราวที่
สามารถรับรูกันไดทั่วไป จึงมีการนําเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตรมาประพันธเปนบทละครในหลาก
หลายการแสดงไมจํากัดเฉพาะงิ้วแตจิ๋วเทานั้น แตกลับพบวางิ้วประเภทอื่นที่แสดงในภาษาที่ตางกัน ก็มัก
หยิบยกเรื่องประวัติศาสตรเรื่อเดียวกันไปแตงและแสดงใหมีลีลาแตกตางเปนของตนเอง บทละครงิ้วอิง
ประวัติศาสตรที่เปนที่รูจักกันดีและเปนที่นิยมอยางแพรหลาย เชน เปาบุนจิ้น สามกก บูเช็กเทียน
ซียิ่นกุย เปนตน
2. เรื่องจากนิยายที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
ในวงการวรรณกรรมของจีนก็มีการแตงนวนิยายที่ไดรัยความนิยมออกมาหลายเรื่อง และไดรับ
ความสนใจจากผูประพันธบทละครงิ้วที่หยิบยกเอาเรื่องราว(วรรณกรรม)มาแตงเปนเนื้อรองใชประกอบ
การแสดงงิ้ว ซึ่งมีเนื้อเรื่องจากที่ไดรับมาจากงิ้วภาคใต(หน่ําหี่)ในสมัยราชวงศซองและราชวงศหยวน
นอกจากนี้ยังมีนวนิยายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศหมิงและราชวงศชิง และบทละครที่ไดแตงขึ้น
สวนใหญยังคงสํานวนโบราณไว มีความเรียบรอยสวยงามประณีต ซึ่งยังมีการแสดงสืบตอกันมานอกจก
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นี้ยังมีบทละครอีกหลายเรื่องทียังเปนที่นิยมชมชอบของผูชม เชน เซาเทงฮวย โลวลิมหวย แจเปยงหวย
เหนาโทยเนี้ยกี๋ ฉิ่งฮวงมึ้ง เปนตน
3. เรื่องจากนิทานพื้นเมืองแตจิ๋ว
เมืองแตจิ๋วถือวาเปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่ง ดังนั้นยอมที่จะมีเรื่องราวและคําบอกเลาขับขานตํานาน
ตางๆมากมาย ที่เลาจากปากตอปาก บางก็เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในทองถิ่น บางก็ถูกนํามาแตงเสริมเพิ่มเติม
จนกลายเปนเรื่องอิทธิฤทธิ์ปราฏิหารไป งิ้วแตจิ๋วไดนําเรื่องราวเหลานี้มาแตงเปนบทละคร ทําใหเนื้อหา
มักมีลักษณะที่ยอกยอนชวนติดตาม
และเนื่องจากเปนเรื่องที่เกิดจากชาวบานบรรยกาศจึงเต็มไปดวย
กลิ่นอายความเปนแตจิ๋วที่เปนธรรมชาติ เนื้อเรื่องที่ถูกหยิบยกมาแสดงมักเอกลักษณของความเปนทอง
ถิ่นสูงจึงมีความสัมพันธกับความเปนแตจิ๋วอยางมาก ทําใหเนื้อเรื่องเปนที่นิยมและมีแสดงอยูเสมอ เชน
ลี้เกี่ยกี่ โซวลักเนี้ย กิมฮวยนึ่ง เลงแจโตวเทา ลีอึ่มติ๊กเกี้ยวจุนโกย เม็งฮวง ฉาปงหวย เปนตน
4. เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทย
เนื่องจากชาวจีนแตจิ๋วไดยายถิ่นฐานมาอยูเมืองไทยเปนระยะเวลานานและมีชาวจีนอาศัยอยูเปน
จํานวนมากกระจายไปทั่วประเทศไทย เรื่องราวของการอพยพ รูปแบบวิธีการ การเขามาตั้งบานเรือนการ
ทํามาหากินในสมัยแรกๆที่เปนเสมือนตํานานของชาวจีนที่เรียกวา “เสื่อผืนหมอนใบ” เดินทางเรรอนเขา
มาเผชิญโชค บางก็ร่ํารวยบางก็ยากจนเปนเรื่องราวที่นาสนใจติดตามเปนอยางมาก จึงถูกนํามาแตงเปน
บทละครในรูปของภาพสะทอนชีวิตจริงของชาวจีนโพนทะเล ใหงิ้วแตจิ๋วไดแสดง เปนการแตงเนื้อเนื่อง
แบบเฉพาะที่จะหาชมไดในประเทศไทยเทานั้น เชนเรื่อง ซังเตาะชี แหมเสี่ยเหลาะหลั่ง โควถังอั่ว
5. เรื่องที่ไดรับอิทธิพลจากภาพยนตรหรือโทรทัศน
เนื่องจากภาพยนตรไดรับความนิยมมากขึ้นในปจจุบัน ขณะที่คนดูงิ้วลดนอยลงเรื่อยๆ ดังนั้น
งิ้วแตจิ๋วจึงพยายามใหความสนใจในเรื่องราวที่ไดจากภาพยนตร เรื่องที่ไดรับความนิยมตางๆเพื่อนําบท
ละครมาสรางเปนบทงิ้วสากล เปนการดึงความสนใจจากผูชม และเหตุที่เรียกงิ้วชนิดนี้วา สากล ก็เพราะ
วาเครื่องแตงกายที่สวมใสจะเปนชุดสูทสากลและแตงกายตามสมัยนิยมไมไดสวมเครื่องแตงกายแบบงิ้ว
โบราณ สวนภาษาที่ใชในการแสดงเปนภาษาแตจิ๋วที่ใชพูดกันทั่วไปไมใชภาษาจีนกลาง(โบราณ)ทําใหฟง
และเขาใจไดงาย เครื่องดนตรีที่ใชจะเปนเครื่องดนตรีที่เลนเพื่อประกอบจังหวะเปนหลัก หรือบทบูเทา
นั้น จากกรสัมภาษณพบวา งิ้วแตจิ๋วถือไดวาเปนงิ้วพวกแรกๆที่ใชเนื้อเรื่องและการแตงกายในลักษณะนี้
และงิ้วชนิดอื่นๆ อยาง งิ้วไหหลําที่แสดงในไทยก็จะไมพบแตในระยะหลังจะพบวามีการแสดงงิ้วสากล
กันมากขึ้น (สัมภาษณอาปาเลิ้ง,ชัยภูมิ) งิ้วชนิดนี้แมวาสามารถดึงดูดผูชมไดมากแตปญหาที่ตามมาคือราย
จายเรื่องเสื้อผา และอุปกรณประกอบฉากที่ตองสรางขึ้นใหมและในแตละเรื่องจะใชชุดและอุปกรณตาง
กันทําใหสิ้นเปลืองมากจึงเปนที่นิยมของคณะงิ้วในชวงเวลาหนึ่ง สาเหตุอีกประการหนึ่งที่พบก็คือความ
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ไมพบใจของเถานั้งและเหลากรรมการศาลเจา ทําใหคณะงิ้วไมสามารถเลนไดหากกรรมการศาลเจาไม
อนุญาต “บางครั้งเจามาลงเลยวานี่ไมใชงิ้วและไมดู ก็เลยตองเปลี่ยนเรื่องกันแทบไมทัน” (สัมภาษณอาจื้อ,
22 พฤศจิกายน 2544)
นอกจากนี้หากจะแบงเนื้อหาของเรื่องโดยใชพื้นทางสังคมก็จะสามารถแบงออกไดคือ
1. เรื่องรักใครชอบพอ ชิงรักหักสวาทและครอบครัว เรื่องแนวนี้ถือวาเปนบทละครที่แทบจะสอด
แทรกอยูในทุกเรื่อง เพราะงิ้วมักมีตัวละครหลักที่เปนฝายชายและฝายหญิง เปนเรื่องที่มักไมแสดงเปนบท
บู ในเนื้อเรื่องประเภทนี้บทละครมักสอดแทรกชีวิตความเปนอยูของผูคนเขาไปรวมทั้งคําสอนตางๆที่ดี
งาม เชน การเคารพเชื่อฟงบิดามารดา การใหเกียรติสามี หรือความยุติธรรมยึดมั่นในความถูกตอง เชน
เรื่องเปาบุนจิ้นตอนประหารเปาเหมี่ยน ที่เปนหลานเมื่อทําผิดก็ตองตัดใจประหารแมจะมบุญคุณกับพี่
สะใภมากอนก็ตามที เปนตน นอกจากนี้เรื่องที่แสดงนอกจากจะเปนเรื่องชาวบาน แลวยังมีเรื่องทํานองนี้
ในระดับของขุนนางและราชวงศดวย
2. เรื่องคดีความ เปนเรื่องราวการตัดสินคดีตางๆมักมีฉากศาลดวย เรื่องที่แสดงมัดเปนเรื่องเปา
บุนจิ้นตอนตางๆ หรือเปนคดีฟองรอง ทั้งนี้เรื่องคดีอาจเปนเรื่องครอบครัวหรือความรัก ดวยก็เปนได
3. เรื่องการสูรบและสงคราม แนวเรื่องประเภทนี้จะเปนเรื่องราวระหวางแควน เปนเรื่องการรบ
ทัพจับศึกของขุนนางและกษัตริย ทั้งในดานการตอตานผูรุกราน เชน มูกุยอิง หรือเปนการปราบกบฏ
4. เรื่องเทพเจา อิทธิฤทธิ์และปาฏิหารตางๆ เรื่องทํานองนี้จะเปนเนื้อเรื่องที่ไมสมจริงมากที่สุด
เพราะนักแสดงจะมีอํานาจศักดิ์สิทธิ์ มักเปนเรื่องเกี่ยวกับการกําเนิดเทพตางๆ เชนกําเนิดเทพสามตา เปน
การถายทอดความลําบากของมนุษยที่ประกอบคุณงามความดีจนไดกลายเปนเทพ
แตตองประสบกับ
อุปสรรคมากมายกอน เปนตน
5. การเรียนและการปลอมตัว เปนเรื่องราวเกี่ยวกับบัณฑิตตกยากเดินทางไปสอบจองหงวน กับ
เรื่องหญิงสาวปลอมตัวเปนชายเพื่อออกเดินทางและพยายามแหวกกฎเกณทจีนที่กรอบผูหญิงไว
นอกจากนี้ลักษณะพิเศษของบทละครงิ้วแตจิ๋วนั้นคือจะมีเนื้อหาหลักๆอยูในขอบเขต 3 ประการ
คือ
1.
เนื้อเรื่องที่จบดวยความสุข(happy ending) เสมอ บทละครงิ้วที่พบในประเทศไทยจาก
การสังเกตในการศึกษาครั้งนี้พบวาทุกเรื่องที่เปนบทงิ้วดั้งเดิมจะจบในลักษณะที่พระเอกและนางเอกสม
หวังในรัก ไดในลาภทรัพยสินหรือยศศักดิ์
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2.
เนื้อหาในบทละครจะตองสอดแทรกเรื่องการสั่งสอนจริยธรรมและคุณธรรม ในลักษณะ
การอบรมสั่งสอนแตผูชมและนักแสดงใหตั้งมั่นอยูาในคุณงามความดีตามจริยธรรมของจีนโบราณ แมวา
ทุกวันนี้งิ้วไดเขามาสูประเทศไทยและไดรับเอารูปแบบบางประการจากสังคมไทยแตลักษณธเรื่องการสั่ง
สอนในคุณธรรมที่เขากันไดกับคําสอนในพระพุทธศานาของไทย เปนผลใหลักษณะบทละครในสวนนี้ยิ่ง
ไดรับการสนับสนุนมากยิ่งขั้น
3.
เนื้อหาจะตองเปนเรื่องราวอันเกี่ยวกับการสืบทอดตระกูล เพราะความเชื่อในบรรพบุรุษ
ของคนจีนเปนเหตุสําคัญวาครอบครัวนั้นจะตองมีบุตรชายเพื่อสืบตระกูลตอไป พิธีกรรมอันเนื่องมาจาก
การตาย เชน เช็งเมง เปนสิ่งที่บังคับใหคนจีนจําตองมีบุตรเพื่อสืบสกุลตนเอง ดังนั้นบทละครงิ้วจึงไดให
ความสําคัญกับการสืบตระกูลอยางมาก
ลักษณะเดนทั้ง 3 ประการ พบไดในงิ้วแทบทุกเรื่อง โดยเฉพาะบทงิ้วที่เปนบทงิ้วดั้งเดิม เชน เรื่อง
ตาอี่ว หรือมุยกุยเอ็ง ความดีที่ตัวเอกไดกระทําเปนเรื่องที่คนทั่วไปพึงกระทําตาม จึงเห็นไดวาตัวเอกตางๆ
จะตองมีคุณธรรมหรือประกอบคุณงามความดีเสมอ และในที่สุดความดีก็จะสงผลใหไดรับกรรมดีใน
ตอนจบเรื่องแมวาจะมีอุปสรรคมากมายก็ตาม และพบวาหากเปนเรื่องราวภายในครอบครัวแลว คูสามี
ภรรยามักมีบุตรชายหรือแตงเขยเขาบาน เชน เรื่อง 3 ลูกสาวอํามาตย เปนตน ลักษณะเฉพาะของงิ้วแตจิ๋ว
ดังกลาวเปนเรื่องที่ปรากฏอยูในครอบครัวคนจีนตั้งแตอดีตและปจจุบัน ดังนั้นบทละครจึงเปนสื่อที่ทั้งผู
ชมและนักแสดงสามารถเขาใจรวมกันได

3.1.4 นักดนตรีและเครื่องดนตรี
เนื่องจากงิ้วเปนละครเพลงหรือละครรองประเภทหนึ่ง ดังนั้นเครื่องดนตรีจึงถือเปนหัวใจสําคัญ
ประการหนึ่งที่ขาดไมไดในการแสดงงิ้ว เครื่องดนตรีที่ใชในการแสดงงิ้วโดยทั่วไปแบงออกไดเปน 2
พวกใหญๆ(วีเกียรติ, 2539) คือ เครื่องดนตรีที่ใหจังหวะ และเครื่องดนตรีที่ใหทํานอง
1.เครื่องดนตรีที่ใหจังหวะ เรียกวา “โกวคา” หรือเรียกงายๆวาเครื่องดนตรีฝายบู เพราะเปนเครื่อง
ดนตรีที่เลนเพื่อใชกํากับทาทางการแสดงคิวบู ลีลาตางๆรวมถึงการเขาออกโรง เสียงดนตรีหลักคือกลอง
โดยจะเลนประจําอยูที่ดานขางของเวที ทางฝงซายของคนดู ดานหลังฉากวาดลาดลาย เครื่องดนตรีกลุมนี้
ถือเปนหลักในดนตรีของงิ้ว ในอดีตนักดนตรีกลองจะมีฐานะสูงเทากับผูจัดการคณะเพราะวาเปนผูที่คอย
ควบคุมการแสดงบนเวทีทั้งหมด (สัมภาษณหยวน,15 กันยายน 2544) เรียกวา “พะโกวซิงแซ”
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ภาพที่ 29 เครื่องดนตรีใหจังหวะ เรียกวา “โกวคา” ตุลาคม 2544
2.เครื่องดนตรีที่ใหทํานอง เรียกวา “ฮี้คา” หรือเรียกงายๆวาเครื่องดนตรีฝายบุน ใชเลนเพื่อเปน
ทํานองใหกับเสียงรองของตัวละคร เครื่องดนตรีจะประกอบดวย เครื่องดนตรีประเภท ดีด สีและเปาเสียง
ดนตรีหลักคือขิมและซอ จะเลนประจําอยูที่ดานขางของเวที ทางฝงขวาของคนดู ดานหลังฉากวาดลาด
ลาย ผูที่เปนหัวหนาจะเรียกวา “เถาชิ่วไซแป” เครื่องคนตรีฝงนี้มีบางชิ้นที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการเลนดนตรี
เฉพาะงิ้วแตจิ๋วเทานั้น เชน ขิมจีนและเฉงคิ้ม (สัมภาษณเจกี, 20 ตุลาคม 2544)

ภาพที่ 30 เครื่องดนตรีที่ใหทํานอง เรียกวา “ฮี้คา” ตุลาคม 2544
3.1.4.1 “โกวคา” หรือเครื่องดนตรีที่ใหจังหวะนั้น วีเกียรติ(2539)ไดแบงประเภทออกเปน 3
ประเภทหลักพรอมคําอธิบายลักษณะเครื่องดนตรี ดังนี้
1.เครื่องตี ที่เปนหนัง หรือ กลอง
1.1 กลองใหญ (ตั่วโกว) เปนกลองขนาดใหญ เสนผาศูนยกลางราว 22 นิ้ว ขึงดวยหนังทั้งสอง
ดานตรึงดวยหมุด ทั้งสองดานมีขนาดตางกัน ดานบนจะใหญกวาและใชตี ในฉากสูรบเพราะใหเสียงทุม
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หรือเพื่อแสดงอาการตกใจ หรือการออกโรงรบพุง และวีเกียรติกลาววาไมพบในการแสดงงิ้วชนิดอื่นๆ
(2539:119) วิธีการบรรเลงจะแตกตางกันไปเพื่อเสียงที่แตกตางกันเชนตีที่กลางกลองจะเสียงดังกังวาน
และบางคณะจะใชกลองสมัยใหมเขามาแทน กลองใบนี้พะโกวซิงแซจะมีหนาที่ วางอยูดานขางติดผนัง
ขางโรง
1.2 กลองกลาง (ตงโกว)กลองขนาดกลางมีอีกชื่อวาโซวโกว เพราะเปนกลองของมณฑลไซวจือ
ที่งิ้ว แตจิ๋วนํามาใช หนากลองเสนผานศูนยกลางประมาณ 9 นิ้ว สูง 7 นิ้ว เปนกลองที่มีลักษณะเหมือนตั่ว
โกวเพียงแตขนาดเล็กกวา เปนเครื่องดนตรีที่ใชในการใหจังหวะหลัก โดยเฉพาะในการขึ้นตนเพลงเพราะ
มีเสียงดังทําใหสามารถไดยินชัดเจน มีเทคนิคการบรรเลงพลิกแพลงไดอยางมากมายเชนเดียวกับตั่วโกว
เชน การตีโดยใชไมตีกดลงไปบนหนากลอง มักถูกใชในการใหสัญญาณจังหวะขึ้นและจังหวะลงจบเพลง
พบวานักดนตรีไทยนําเอากลองชนิดนี้ไปใชในเพลงสําเนียงจีน เรียกกลองชนิดนี้วา “ตุก” ตามเสียงที่ได
จากการตีกลอง
1.3 กลองเล็ก (เตี๊ยกโกว) เปนกลองที่มีขนาดเล็กที่สุด มีเสนผานศูนยกลางหนากลองเพียง 4.5นิ้ว
สูง 4.5นิ้ว มีลักษณะเหมือนตงโกวแตขนาดเล็กกวา ใหเสียงสูงคมดังกวากรับ(จีน) จึงเปนเครื่องใหจังหวะ
ในขณะที่เครื่องดนตรีทุกชิ้นกําลังบรรเลงดวยเสียงอันดัง ในการบรรเลงถูกใชควบคูกับตงโกว จึงมีหนาที่
ในการกํากับจังหวะเพลง
1.4 กลองรูปพลับแหง (ไซเปยยโกว) เปนกลอง 2 หนา ตรึงดวยหมุด มีลักษณะแบนเหมือนลูก
พลับแหง (ไซเปย) ใหเสียงบรรเลงที่สูงมาก เปนกลองที่ไดรับอิทธิพลมาจากงิ้วงั่วกัง กลองชนิดนี้ถูกใช
บรรเลงในเพลงที่รองแบบงั่วกังของตัวโอวหมิ่ง
ซึ่งในปจจุบันไมพบในการแสดงจึงหาดูไดยากใน
ปจจุบัน
1.5 กลองเตียอิมโกว เปนกลองขนาดใหญที่สามารถจูน เสียงได โดยตั้งเสียงซอล จะทําใหจังหวะ
เพลงหนักแนนขึ้น แตในปจจุบันไมพบวายังใชอยูในประเทศไทย
2. เครื่องตีหรือเครื่องเคาะที่ทําจากไม
2.1 กรับ (ปง หรือบักปง) หรือ กรับจีน ทําดวยไมเนื้อแข็งสามชิ้น โดยสองชิ้นแรกจะมัดประกบ
กันแนน ไมอีกชิ้นหนึ่งรอยดวยเชือกติดกับไมสองชิ้นนี้อยางหลวมๆ สามารถไกวไดอยางอิสระ ผูบรรเลง
จะใชมือซายถือปงไกวไปมาใหไมกรับกระทบเปนจังหวะ ปงมักใชในบทเพลงขับรองที่ไมมีเครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบ การขับลํา การพูดกลอน ดังนั้น ปงซึ่งถือดวยมือซายมีหนาที่ควบคุมจังหวะตกตนหอง
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(ที่เรียกวา “ปง”) ใหคงที่ สวนมือขวาถือไมตี “คก” และ “เกียงเกัย” ตีสอดสลับ ปงถือวาเปนเครื่องให
จังหวะที่สําคัญมา
2.2 เกราะไมขนาดเล็ก (เกี้ยงเกี้ย) เปนเกราะไมขนาดเล็กที่สุดมีลักษณะเปนทอนไมทรงสี่เหลี่ยม
ผืนผาตอนบนสอบเขา เจาะชองยาวทะลุไปอีกดานหนึ่ง มีขนาดประมาณ 4.5นิ้วx11/8นิ้วx1.5นิ้ว เกี้ยงเกี้ย
บางชนิดทํารูปรางเปนลักษณะอื่น เชน เปนแผนไมเนื้อแข็ง ยึดดวยเหล็ก เครื่องตีนี้ใหเสียงสูง คม และชัด
เจน มีหนาที่ใหจังหวะเชนเดียวกับตั่วคก สามารถใชเนนในการบอกจังหวะ บอกสัญญาณตางๆ เกียงเกี้ย
บางทีเรียกตามเสียงที่ไดยินวา “กิ๊ก”
2.3 เกราะไมขนาดใหญ (ตั่วคกหรือฮูปง) เปนเกราะไมที่มีลักษณะเปนทอนไมตนทรงสี่เหลี่ยม
ผืนผา เจาะชองเปนแนวยาวทั้งดานบนและดานลาง จะใชควบคูกัน 2 ขนาด ประกอบดวย ขนาดใหญให
เสียงต่ํา มีขนาด 13นิ้วx4.5นิ้วx4นิ้ว สวนอีกชิ้นมีขนาดเล็กกวาและใหเสียงสูงกวามีขนาด 12นิ้วx4.5นิ้วx4
นิ้ว ตั่วคก มีหนาที่ดําเนินจังหวะสอดสลับไปกับกลอง ใหเสียงคม สั้น หวน ในบางโอกาสสามารถใช
แทนปงได แตจะใหเสียงดังกวาปง
3. เครื่องตีที่ทําจากโลหะ
3.1 ฆองจีน คงเกี้ยหรือคิมเกี้ย มีปุมที่มีลักษณะเหมือนฆองไทย มักใชในการใหจังหวะในบท
เพลงที่มีบรรยากาศสนุกสนานและตลกขบขัน คงเกี้ยจะถูกวางบนหนังยางซึ่งขึงเปนกรอบสี่เหลี่ยม ทําให
ฆองสั่นไดอยางอิสระ ตีดวยดามไมที่มีปุมบริเวณสวนปลาย มักใชควบคูกับลอเกี้ย คงเกี้ย จะ๔กนํามาใช
ในการเทียบเสียงใหกับวงดนตรี โดยตองเทียบเสียง โด (เซียง) ใหตรงกับฆองนี้ เหตุที่เรียกวาคงเกี้ยเพราะ
ตีแลวมีเสียงดัง “คงๆ” (คํานี้จึงไมมีตัวเขียน) ชื่อที่เปนทางการคือ “คิมเกี้ย” ซึ่งถือวาเปนหลักของจังหวะ
ประเภท “คิมเกี๋ยหี่” ฆองชนิดนี้ตองซื้อจากเมืองจีน และลักษณะฆองมีปุมแบบนี้ยังมีปรากฏในการแสดง
งิ้วไหหลําและงิ้วฮกเกี้ยนอีกดวย
3.2 ฆองแบนลอเกี้ย (อานวา หลอ-เกี้ย) เปนฆองแบนที่มีขอบลาดลงทําดวยทองบุ มีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 7 นิ้ว ขอบสูง 3.8 นิ้ว วางลงบนหนังยางซึ่งขึงเปนกรอบสี่เหลี่ยม (มักวางคูกับคิมเกี้ย) ทํา
ใหเมื่อตีจะสั่นไหวไดอิสระและใหเสียงแกวงๆ เล็กนอย ไมตีทําจากไมเนื้อแข็งทรงสามเหลี่ยม ใชไดทั้ง
ในเพลงที่ใหบรรยากาศสนุกสนานหรือตื่นเตนในฉากรบ
3.3 ฆองแบน เคกลอหรือเหลาะลอ บางทีก็เรียกวาเตาลอเปนฆองแบน ใชคูกัน 2 ใบเสมอ คือตัวผู
และตัวเมีย (กัง-บอ) เคกลอบางทีก็เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เจี๊ยลอ” หมายถึงเคกลอใบแรกที่ตีเปนหลัก ซึ่งตอง
ใหคนที่ตีเกงเปนคนตี สวนอีกใบหนึ่งเปนรองที่ตองตีตาม แตในปจจุบันคนหนึ่งตองตีทั้ง 2 ใบ เคกลอมี
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ขนาดเสนผานศูนยกลาง 13.5 นิ้ว และ 14 นิ้ว ขอบลึก 2 นิ้ว โดยจะแขวนบนราว และจะตีขางละมือพรอม
กัน (การลงมือพรอมกันเปนที่มาของชื่อวาเหลาะลอ เลาะ = ลง ลอ = ฆอง) ไมตีเปนไมชนิดเดียวกับที่ใชตี
เคกลอ แตตองตีตรงกลางเทานั้น ใหเสียงดังหนักแนน ใชตีเปนจังหวะยืนของบทเพลงทั่วไปและเนนย้ํา
ในจังหวะที่สําคัญ เคกลอจึงใชมากที่สดุ เคกลอตัวเมีย (บอ) ใชเทียบเสียงซอลใหกับวงดนตรี
3.4 แทลอ หรือตั่วเตาลอ มีลักษณะคลายกลอง แตมีขนาดใหญกวาเล็กนอย และไมจูนเสียง เปน
ฆองแบนทําดวยโลหะผสมเนื้อพิเศษ เสนผานศูนยกลาง 15 นิ้ว ขอบลึก 3 นิ้ว ไมตีเปนไมที่มีปลายเหลา
เรียวคลายดินสอ การตีแทลอที่ถูกตองจะไมตีตรงกลางอยางฆองทั่วไป แตจะตองตีบริเวณใกลขอบ จึงจะ
ใหเสียงที่ดีที่สุด แทลอใหเสียงกองกังวานใสกวาลอ (ฆอง) อื่นๆ ใชในเพลงที่มีการแสดงออกทางอารมณ
ที่คอนขางละเอียดออนหนักหนวง เชน ในอารมณเศรา หรืออาจจะตีพรอมกับลออื่นๆ ใหเกิดความดัง
ครึกโครมไดเชนกัน
3.5 ฆองแบน เกาเกี๋ยลอ เปนฆองแบนที่มีลักษณะคลายกับลอเกี้ย แตมีขนาดเล็กกวา ใหเสียงสูง
ในงิ้วปกกิ่งใชทั้งหมด 6 ใบ เรียงไลเปนระดับเสียง แตสําหรับงิ้วแตจิ๋วนั้นใชเพียงใบเดียวตีใหเสียงดัง
“แตว” และพบวา งิ้วแตจิ๋วในเมืองไทย ปจจุบันไมไดใชฆองชนิดนี้อีกตอไป
3.6 ฆองแบนชิมปอ เปนฆองแบนที่มีเนื้อโลหะหนามากกวาฆองอื่นๆ มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
20.5นิ้ว ขอบลึกถึง 5 นิ้ว เนื่องจากมีเนื้อโลหะที่หนาและขอบหนา จึงใหเสียงค่ําที่หนักแนนคลายระฆัง
ไมตีที่ใชตางจากไมตีโซวลอ โดยใชไมตีที่เปนลูกผารูปฆอง ผูเลนตองใชมืออีกขางหนึ่งคอยหยุดเสียงไม
ใหกองกังวานจนเกินควร ชิมปอใชไดในเพลงที่มีอารมณหลายลักษณะทั้งสนุกสนาน หนักหนวง ฯลฯ
หนาที่สําคัญของชอมปอคือการลงจังหวะที่ตองการเนนหนักเปนพิเศษและทําใหเพลงมีความหนักแนน
เสียงชิมปอจะตรงกับเสียงเรต่ํา
3.7 ฆองแบนโซวลอ เปนฆองแบนขนาดใหญมาก เสนผานศูนยกลางประมาณ 30นิ้ว ขอบหนา 1
/4 นิ้ว ตีดวยไมตีหุมดวยลูกผากลมๆ โดยตองตีบริเวณใกลจุด ศูนยกลางของฆอง ใหเสียงที่ดังพรากระจาย
โซวลอเปนเครื่องดนตรีที่ไดรับอิทธิพลมาจากงิ้วงั่วกัง จึงใชในบรรยากาศที่มีการสูรบ ความยิ่งใหญ จน
กระทั่งเลียนเสียงฟารองฟาผาไดดี ซึ่งโซวลอมาจากเสียงของฆอง คือ โซว=เสียงแตกพรา ลอ=ฆอง เปน
เครื่องดนตรีสําคัญของจังหวะประเภท “โซลอหี่”
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3.8 เจ็งเกี้ย เปนกระดิ่งรูปถวยคว่ํา ทําจากทองบุตีขึ้นรูปจนบาง เสนผานศูนยกลางประมาณ 3 นิ้ว
ใหเสียงสูง กังวาน เบา ลอย จึงมักใชแทนปงหรือกรับ เมื่อเพลงตองการบรรยากาศที่สงบเย็น วังเวง
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3.9 ตั่งเจ็ง เปนระฆังรูปถวยคว่ํา ทําจากทองบุตีขึ้นรูปจนบาง เสนผานศูนยกลางประมาณ 6 นิ้ว
คลายเจ็งเกี้ยแตมีขนาดใหญกวาและเนื้อโลหะหนากวา ใหเสียงคลายระฆัง มีเสียงดังมาก ใชในบทเพลงที่
เปนบทรองในพระราชวัง บทสวดจําศีลหรือใชตีแทนการบอกยาม มักแขวนไวตรงชองหนาตางของพะ
โกวซิงแซ
3.10 ฉาบจีนขนาดเล็ก (บั่วะเกี้ย) มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 7 6 / 8 นิ้ว ลักษณะเหมือนตั่วบั๊วะ
เพียงแตมีขนาดเล็กกวา ใหเสียงที่มีความสดใสราเริงกวาตั่วบั๊วะ จึงใชในบรรยากาศที่ตองการแสดงความ
สนุกสนานรื่นเริงเบิกบาน ตลกขบขัน เชน ในกริยาการเดินอันนารักของสาวใช บรรยากาศที่เปนมงคลใน
การนําอวยพรของเต็กหยิ่งเกี๊ยก เปนตน
3.9 ฉาบจีนขนาดใหญ (ตั่วบั๊วะ) มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 11นิ้ว ใหเสียงคอนขางหนักแนน
คุณภาพเสียงตางจากฉาบทั่วไปคือเมื่อตีถี่ๆ จะมีลักษณะของเสียงแกวงผสมอยูดวย อันเปนเอกลักษณ
อยางหนึ่งของดนตรีจีน ตั่วบั๊วะใหเสียงดังหนักแนน จึงใชบรรยากาศที่มีการสูรบไดดี หรือในอารมณที่ดุ
เดือด หนักหนวง ก็สามารถใชได
3.1.4.2 “ฮี้คา” หรือเรียกงายๆวาเครื่องดนตรีฝายบุน เปนเครื่องดนตรีที่ใหทํานอง ใชเลนเพื่อเปน
ทํานองใหกับเสียงรองของตัวละครนั้นประกอบดวยเครื่องสายหลากประเภท ซึ่งวีเกียรติ(2539) ไดแบง
ประเภทเครื่องดนตรีฝายนี้พรอมคําอธิบายลักษณะเครื่องดนตรีไว 3 ประเภทหลัก ดังนี้
1 เครื่องสี
1.1 ซอเถาฮี้หรือหยี่ฮี้ เปนซอของแตจิ๋ว จึงไมปรากฏซอชนิดนี้ในงิ้วประเภทอื่น ลักษณะรูปราง
คลายซอดวงของไทย บางเรียกวาซอดวงจีน หนาซอขึงดวยหนังงู กะโหลกซอเปนไมเนื้อแข็งสีดําที่หนา
และหนักมาก ใหเสียงแหลมจัดดังชัดเจน ไมเหมาะที่จะบรรเลงเดี๋ยวเพราะเสียงแหลมมากจนผูไมคุนชิน
อาจทนฟงไมได มีหนาที่เปนเสียงนําใหเครื่องดนตรีอื่นๆ และผูแสดงไดยินแนวทํานองชัดเจนท เถาฮี้จึงมี
ความสําคัญมาก โดยเฉพาะในอดีตไมมีโนต ผูเลนตองสีไดชัดเจนและจําเพลงไดมาก เถาฮี้สามารถใช
บรรเลงไดหลายหลากอารมณจึงเปนเครื่องดนตรีชิ้นสําคัญที่จะขาดไมได เถาฮี้เปนซอที่สียากมาก คนที่สี
ไมเปนก็จะไมสามารถสีออกมาเปนเสียง
1.2 ซอปงฮี้ มีชื่อเรียกอีกชื่อวา คะเกี๋ยฮี้ เปนซอของมณฑลซันที่มีลักษณะเดนหลายประการ
กระบอกซอเปนไมทรงกระบอกสั้นราว 2 1/2นิ้ว (ปจจุบันนิยมใชกะลามะพราวขนาดเล็กที่คัดพิเศษ) ปด
หนาดวยไมแผนบาง สายโลหะ 2 เสน ไมมีรัดอกอยางซอทั่วไป แตมีหยองรองรับสายแทน การวาง
ตําแหนงของหยองนี้สําคัญมากตองวางใหไดระยะ 1/4 ของตันซอจึงจําทําใหเสียงไพเราะ การที่มีหยองรับ
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สายทําใหสามารถทําเสียงที่เลื่อนไหลไดดี หรือการกดสายทําใหเสียงสูงขึ้นกวาปกติ ปงฮี้มีเสียงแหลมนุม
นวลกองกังวานและมีความเศราออนหวานอยูในตัว จึงเปนซอที่สามารถถายทอดอารมณสะเทือนใจไดดี
เยี่ยม และสามารถทําเสียงกลมกลืนกับการรองในภาษาแตจิ๋วไดดี ปงฮี้จึงมักใชในทํานองเศราและมีเสียงที่
เลื่อนไหล
1.3 ซอเตกฮี้ ในที่นี้เตกฮี้คือซอปกกิ่ง (จิงหู-ภาษากลาง) ใชเปนเสียงนําในงิ้วปกกิ่ง เปนซอที่มี
โอกาสในการใชนอยในงิ้วแตจิ๋ว เพราะถูกนํามาใชเสริมในบางโอกาสเทานั้น บางคณะก็ไมใชซอ ซอเตก
ฮี้ เปนซอที่ทําจากไมไผ บางทีจึงเรียกวาซอไมไผ ไมวาจะเปนกระบอกซอ (คันซอ) และคันชัก ลวนทํา
จากไมไผ และไมไผที่ใชเปนไผพันธุพิเศษที่มีเนื้อเหนียวไมแตกงาย สวนหนา หนังดวยงู ลักษณะคลาย
ซอดวง แตมีขนาดเล็ก สูงประมาณ 65 เซนติเมตร และดูบอบบางกวามาก ดวยเหตที่เตกฮี้ ใหเสียงที่ดัง
และแหลม โอกาสที่ใชประกอบการแสดงจึงพบนอยมาก เชน เมื่อออกตัวโอวหมิ่ง รองเปนภาษางั่วกัง
(หรือ ภาษาจีนกลางโบราณ) หรือเวลาออกของตัวหนาลาย หรือใชในทํานองดนตรีแบบพลิกสาย (ฮวง
สั่ว) เดิมซอนี้มีกําเนิดจากซอของชนเผาฮูซึ่งอยูทางภาคตะวันตกของจีนตอนเหนือ บางครั้งยังคงถูกเรียก
วา “ฮูชิน”(ซอของชาวฮู)
1.4 ซอพาฮี้เปนซอที่มีลักษณะคลายซออู ถูกนํามาใชในงิ้วแตจิ๋วมาแตแรกเริ่ม เปนซอที่ใหเสียงที่
ทุม ปนแหลม นุมนวล มีหนาที่เลนคลอการบรรเลงและขับรอง และเปนเครื่องดนตรีที่ใชในการฝกรอง
ของนักแสดง เพราะกะโหลกซอทําดวยกะลามะพราวบางครั้งจึงเรียกวา เอียะฮู (เอียะ = กะลา) ดานหนา
ซอปดดวยไม แตของไหหลําปดดวยกระดาษสา หมอนรองสายใชเปลือกหอยแครง มีสองสายทําดวย
โลหะพันดวยลวดเสนเล็ก เนื่องจากใชกะลามะพราวจึงสันนิษฐานวาอาจเปนซอของไหหลํา เพราะจีน
สามารถปลูกมะพราวไดเฉพาะที่เกาะไหหลําเทานั้น
หรืออาจเปนแตจิ๋วซึ่งสามารถสั่งมะพราวมาจาก
ไหหลําก็เปนได
1.5 ซอหน่ําฮู หรือหยี่ฮู เปนซอสองสายที่นําเขามาใชไดไมนาน แตก็เปนที่นิยมใชแพรหลาย ทั้ง
นี้เพราะเดิมเครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรีงิ้วแตจิ๋วมักมีแตเครื่องดนตรีที่ใหเสียงแหลม แตหน่ําฮูใหเสียง
กลางๆ ออกนุมนวลและสามารถถายทอดอารมณไดดี จึงใชในการบรรเลงเดี่ยวไดอยางไพเราะ มีขนาด
สูงประมาณ 75 เซนติเมตร มี 2 สาย กระบอกซอมีทั้งที่ทําเปนรูปกลมและรูป 6 เหลี่ยม ปดดานหนาดวย
หนังงูเหลือมดานหลังปดดวยงานไมฉลุซึ่งมีลวดลายเปนสิริมงคง ตนกําเนิดของซอนี้ไมทราบแนชัด แต
เปนซอที่ไดรับความนิยมแพรหลายมากและมีพัฒนาการอยางตอเนื่องมาโดยตลอดโดยมีการสรางใหมี
ขนาดตางๆ กันเพื่อใหระดับเสียงทั้งเสียงสูง เสียงกลาง เสียงต่ํา จนในปจจุบันมีผูคิดประดิษฐใหมีสายถึง
5 สาย
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1.6 ซอตั่วผา หรือซอ ตั่วฮู เปนซอสองสายขนาดใหญ สูงประมาณ 120 เซนติเมตร ขยายสวนมา
จากหน่ําฮู ทําหนาที่บรรเลงแนวเสียงต่ําใหกับวงดนตรี ชวยอุมเสียงวงใหมีน้ําหนัก มีความกลมกลืนยิ่งขึ้น
เคยนิยมใชมาก แตเนื่องจากมีขนาดใหญจึงทําใหมีราคาแพง โดยเฉพาะหนังที่ใชตองใชผืนหนังขนาด
ใหญดังนั้น เมื่อหนังขาดจึงไมมีการเปลี่ยนใหม พบวายังคงมีใชบางคณะเทานั้น และในบางคณะเลือกใช
เชลโลแทน
1.7 เชลโล เปนเครื่องดนตรีตะวันตกที่นํามาใชในผสมวงดนตรีงิ้วแตจิ๋วเมื่อไมนาน โดยคุณ
ลักษณะของเสียงที่มีความไพเราะ สามารถปรับเสียงการบรรเลงใหเขากับระบบเสียงของดนตรีแตจิ๋วได
งายโดยไมตองดัดแปลงใดๆ อีกทั้งมีความทนทาน ขนยายสะดวก สามารถบรรเลงไดโดยใชทั้งคันชักสี
และดีดสายจึงทําใหเชลโลเขามามีบทบาทแทนที่ ตั่วผาและตั่วงวง เชลโลทําหนาที่บรรเลงแนวเสียงต่ําให
กับวง เริ่มปรากฏใชในประเทศจีนกอนแลวจึงเริ่มใชในไทย แตสําหรับงิ้วแตจิ้วในเมืองไทยนั้นปจจุบัน
แมจะมีผูเลนไดหลายคนแตก็ไมเปนที่นิยมนอกจากใชในโอกาสพิเศษเทานั้น เชน ที่ศูนยศิลปวัฒนธรรม
จีนก็จะเปนการจางมาเลนเฉพาะวันศุกรเทานั้น
1.8 ดับเบิลเบส เปนเครื่องดนตรีตะวันตกที่เริ่มนํามาใชในงิ้วแตจิ๋วในประเทศจีน ในเมืองไทยยัง
ไมมีคนนํามาใชผสมวง ดับเบิลเบสมาแทนซอ “ปวยเก” ของจีนซึ่งเปนซอเบสขนาดใหญมาก แตเนื่องจาก
ปวยเกมีราคาแพงมาก อีกทั้งเสียงไมดีนัก จึงไมคอยเปนที่นิยมเทาทีควร ดับเบิลเบสจึงเขามามีบทบาท
แทน
2. เครื่องตีและเครื่องดีด
2.1 ขิม (เอี่ยงคิ้ม)วงดนตรีของงิ้วแตจิ้วทุกคณะตองมีเอี่ยงคิ้ม หากบางคณะที่มีนักดนตรีเพียงคน
เดียว จะใชขิมดําเนินทํานองเกือบทั้งเรื่อง ในอดีตขิมจีนมีลักษณะเหมือนขิมไทย มีขนาดเล็ก มีหยองสาย
เพียง 2 แถว ปจจุบันยังคงมีใชอยูบางตามศาลเจาบางแหงในการสวดมนตและในพิธีกงเต็ก แตขิมไดมี
พัฒนาการตอเนื่องเรื่อยมา จนมีขนากใหญและจํานวนสายมากขึ้น จะใหเสียงดังชัดเจนกวาเครื่องดีดอื่นๆ
ที่เคยใช มีความกองกังวานกวา ทําใหสามารถอุมเสียงวงไดดี
ขิมมีตนกําเนิดในแถบตะวันออกกลาง ถูกนําเขาสูประเทศจีนในสมัยราชวงศหมิง (ค.ศ.13681644) และถูกใชอยางแพรหลายในมณฑลกวางตุงดานตะวันออกเฉียงใต จึงสันนิษฐานวามาทางเรือเดิน
ทะเลมากกวาทางบก และนํามาใชในการแสดงงิ้วราว 70-80 ปที่ผานมา และไดกลายมาเปนเครื่องดนตรี
สําคัญที่จะขาดเสียไมไดเมื่อราว 50 ปที่ผานมา เมื่อเริ่มแรกที่ถูกนํามาใชนั้นมีตําแหนงอยูดานหลังและ
ตองเลนเพียงเบา ๆ ตอมาไดเปลี่ยนตําแหนงมาอยูหนาวงคูกับเถาซิ่ว(หัวหนาวงฝายซอ)
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2.2 เฉงคิ้ม เปนเครื่องดีดของแตจิ๋ว จึงใชเลนในวงดนตรีของงิ้วแตจิ๋วมาแตแรกเริ่ม มี 2 –3 สาย
สายที่สามอาจเพิ่มเติมเขามาเปนสายคูกับสายที่สองโดยตั้งเสียงตรงกันเพื่อใหเสียงที่ชัดเจนไพเราะ หลัง
คิ้มมี นมรองสาย 12 นมทําจากกระดูกสัตว กลองเสียงโคงเปนหยัก 6 หยักคลายรูปดอกไม ดีดดวยเล็บ
แมจะมีเสียงที่ไพเราะแตเฉงคิ้มใหเสียงที่มีความกองกีงวานสั้นและใหเสียงเบาอีกทั้งชวงเสียงไมมากนัก
จึงเลิกใชไป แตก็ยังเปนเครื่องดนตรีที่เรียกไดวาเปนสัญลักษณของแตจิ๋วทั้งนี้เพราะเปนที่นิยมเลนกัน
แพรหลายในหมูชาวจีนแตจิ๋วอยางมาก เฉงคิ้มเปนเครื่องดีดที่มีตนกําเนิดเดียวกับงวยคิ้ม
2.3 พินพระจันทร (งวยคิ้ม) เปนเครื่องดีด 4 สาย สายทําดวยไหม โดยแบงเปน 2 สายคูตั้งเสียง
เหมือนกัน มีคอสั้นถึง มีกลองเสียงรูปกลมเหมือนพระจันทร จึงเรียกงวยคิ้ม (งวย = พระจันทร) ให
เสียงคอนขางทุมแหบ งวยคิ้มเคยเปนเครื่องดนตรีสําคัญของงิ้วแตจิ๋ว แตหาผูเลนยากและเสียงเบาจึงเลิกใช
ไปในที่สุด โดยขิมเขามามีบทบาทแทนที่
2.4 แบนโจสามสาย (ซาฮี้) เปนเครื่องดีด 3 สาย คอยาว กลองเสียงทําดวยไมประกอบเปนรูปไข
ขึงปด สวนหนาดวยหนังงู ดีดดวยไมดีดหรือเล็บมือ ตนแบบของเครื่องดีดชนิดนี้มาแตสมัยอียิปต
โบราณ ซึ่งเชื่อวาไดแพรมาจากทางเปอรเซียเขาสูประเทศจีนและมาถึงญี่ปุนในที่สุด(ซามิเซ็น) เดิมจีนถือ
วาเปนเครื่องดนตรีของอนารยชนเชนเดียวกับปแป เพราะเปนเครื่องดีดที่ใชในวงดนตรีงิ้วแตจิ๋วมาแตแรก
เริ่ม ราวราชวงศหยวน ซาฮี้มีเสียงที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีเสียงไพเราะสามารถทําเสียงที่เลื่อนไหลไดดี
ผูเลนจึงสามารถเลนใหเสียงเขากับการรองของนักแสดงไดดีมีเทคนิคการบรรเลงมากมายจึงเลนยากและ
หาคนเลนยาก ประกอบกับมีเสียงคอนขางเบา ไมอาจสูกับเสียงเครื่องตีที่มีจํานวนมากได ซาฮี้จึงคอย ๆ
หายไปในที่สุด มีบางคณะเทานั้นที่ยังคงใชอยู
2.5 กีตารทรงแพร(ปแป) เปนเครื่องดีด 4 สาย ในอดีตใชสายไหมปจจุบันใชสายไนลอนหรือสาย
โลหะดวยยอดเงิน มีรูปทรงคลายผลแพรผาซีก ใหเสียงที่ไพเราะออนหวานและสามารถบรรเลงเพื่อใหสี
สันไดหลากหลายอารมณ แตเนื่องจากเปนเครื่องดนตรีที่เลนยากมาก จึงหาคนเลนไดยากอีกทั้งเสียงเบา
ในที่สุดก็หายไปจากวงดนตรี ปแป มีประวัติความเปนมายาวนานกวา 2,000 ป ตนกําเนิดของปแปอยูแถบ
เอเชียกลางเขาสูประเทศจีนโดยชางกอสรางที่เขามากอสรางกําแพงเมืองจีน มีพัฒนาการอยางตอเนื่องและ
กลายเปนเครื่องดนตรีสําคัญของจีน และแพรหลายไปยังญี่ปุน, เวียดนาม ที่มาของคําวาปแป (แตจิ๋ว) ผี
ผา (จีนกลาง) บิวะ (ญี่ปุน) ตีบา (เวียดนาม) วีณา พิณ มีรากศัพทเดียวกัน
2.6 ตั่วงวง เปนเครื่องดีดขนาดใหญสูงราว 150 เซนติเมตร มี 3 สาย ลักษณะคลายแบนโจ
ขนาดใหญ กลองเสียงรูปกลมขึงดวยหนังเหมือนกลองเสนผานศูนยกลางราว 40 เซนติเมตร เวลาเลน
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ตองวางบนขาตั้งตั่วงวงมีเสียงทุมต่ําที่ไพเราะกังวานนุมนวลมาก
ใชดีดเปนแนวเสียงต่ําไปตลอดการ
บรรเลงตําแหนงที่นั่งบรรเลงอยูหนาเวทีใกลกับชองหนาตางของพะโกว ตัวงวงถูกนําเขามาใชระยะหนึ่ง
แตแลวก็หายไป เนื่องจากมีขนาดใหญขนยายลําบาก และมีเชลโลเขามาแทนที่
“งวง” เปนเครื่องดนตรีตระกูลใหญที่มีถึง 11 ขนาน ประดิษฐโดย “ลี่เจียว” ในสมัยราชวงศซง
แตที่นํามาใชในงิ้วแตจิ๋วเปนงวงขนาดใหญ
3.เครื่องเปา
3.1ปจีน (ตีตา) เปนปประเภทเดียวกับ แน ไฉน สรไน โซนา ซูหนา มีถิ่นกําเนิดเดิมอยูใน
ตะวันออกกลาง ชาวจีนแตจิ๋วเรียกชื่อปนี้ตามเสียงที่ไดยินวา “ตีตา” บางครั้งก็เรียกวา “ชวย” (แปลวา
เปา) มีลําโพงมักทําดวยทองเหลือง ชวยขยายเสียง ชวงตอระหวางตัวปกับลําโพง มีนาดพอดีกันเมื่อยก
ตัวปขึ้นลําโพงจะไมลื่นหลุด
ปตีตา เปนปที่เปาไดยาก เพราะลิ้นปมีขนาดเล็กมากตองอาศัยการควบคุมอยางดี จะใหเสียงดัง
และโปรงหวาน ตามลักษณะเครื่องเปาที่มีทอรูปกรวย สามารถใชบรรเลงไดหลายลักษณะทั้งการบรรเลง
เดี่ยวหรือประกอบการขับรอง เปนเครื่องดนตรีที่มีหนาที่เปนเสียงนําจึงถือเปนหนาที่ของเถาชิ่วตองเปาป
นี้ ตีตาเหมาะกับเพลงที่มีอารมณเพลิดเพลินเบิกบาน เฉลิมฉลองและเปนเครื่องดนตรีสําคัญในขบวนแห
อีกดวย ปชนิดนี้ที่ใชเลนในวงดนตรีของงิ้วแตจิ๋วในปจจุบันมักจะพบเพียงขนาดเดียว คือ ตีตาขนาดใหญ
(ตั่วชว) สวนตีตาขนาดเล็ก (ชวยเกี้ย) มีเสียงสูงกวา มักใชในทํานองเพลงที่สนุกสนานของทํานอง
ประเภทฮวงสั่ว (ทํานองพลิกสาย) ปจจุบันมีใชนอยมาก เพราะหาคนเลนไดดียาก อีกทั้งสามารถใช
เครื่องดนตรีอื่นทดแทนได ตีตาขนาดเล็กจึงแทบจะหายไปจากวง
3.2 ขลุยผิว (หวยเตก) เปนขลุยเปาดานขาง มีรูนิ้วปดเปดดานบน 6 รู ดานลาง รู มีรูปดเยื่อไผ
เพื่อแตเสียงใหมีความโปรงไพเราะสดใส หวยเตกมีมากมายหลายขนาดใหผูเลนไดเอกใชตามความเหมาะ
สมนาดใหญใหเสียงทุม ใหความรูสึกโศกเศรา ขนาดเล็กใหเสียงแหลมสดใสราเริงกวา ผูเลนจึงมักมีติด
ตัวไวใชหลาย ๆ ขนาด สามารถบรรเลงไดรวดเร็วคลองแคลว บางโอกาสใชเลียนเสียงนกไดเหมือนจริง
มากในวงดนตรีงิ้วแตจิ๋วถาใชหวยเตกจะทําใหดนตรีมีสีสันของเสียงมากึ้น และมีความไพเราะนาฟงขึ้น
มาก
3.3 แตรจีน (หอเทา) เปนแตรอยางหนึ่งของจีน ไมไดนํามาใชรวมวงแตนํามาใชในบางโอกาส
เทานั้น เชน ตอนออกโปยเซียน ตอนเปดฉากสําคัญ ๆ โดยเปา เปนแตรประกาศ เพื่อเราความสนใจผูชม
หรือในพิธีเจงแป (ไลผี ปดรังควาน)
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หอเทา มีลักษณะเปนแตรทรัมเปตธรรมชาติ มีตอนปลายทองทบเขาแลวจึงบานออกเปนลําโพง
กําพวดมีลักษณะเปนชองเล็ก ทอสามารถหดซอนสนใหสั้นเขาเมื่อไมใชงาน โดยปกติเปนหนาที่ของเจา
แป (คนวิ่งหนาโรง) เปาแตรนี้ จึงมักเก็บไวหลังฉากกั้นบาง ขางเสาบาง คนที่เปาเกง ๆ ชอบที่จะยื่นแตร
ออกมายาว ๆ บางคนถึงกับออกมายืนเปาหนาโรงลูโกมาก หอเทาเปนแตรแหงความเชื่อไวเปาไลผี หาเปา
ในเดือน 7 (ตามจันทรคติจีน) เพราะผีจะโกรธเสนมากที่เปาไลไมใหเขาดูงิ้ว เพราะเดือน 7 เดือนเดือน
เปดประตูนรกใหผีออกมาทองเที่ยวยังโลกมนุษยตองเก็บแตรนี้อยางมิดชิดไมใหใครเผลอเอาออกมาเปา
ในชวงนี้ หอเทาปจจุบันหาคนเลนยาก ในปจจบันจึงนอยคนนักที่จะรูจักและเคยไดยินเสียงของมัน
เครื่องดนตรีที่ใชในการแสดงงิ้วในประเทศไทยในปจจุบันนี้พบวา แมจะยึดหลักการแบงประเภท
เครื่องดนตรีหลักเปนสองฝง คือ ฮี้คา และโกวคา ก็ตามที่ แตในความเปนจริงแลว คณะงิ้วแตละคณะไม
ไดนําเอาเครื่องดนตรีทั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตนทุกชิ้นมาใชเลนประกอบการแสดงงิ้ว หากเลือกหยิบเอา
เครื่องดนตรีชิ้นสําคัญๆที่ใหเสียงเดนและจําเปนตอการแสดงเทานั้น เพราะปญหาทางดานบุคลากร(นัก
ดนตรี) และปญหาทางเศรษฐกิจที่ทําใหคณะงิ้วไมสามารถซื้อเครื่องดนตรีบางชนิดใหมไดหากเครื่อง
ดนตรีชิ้นนั้นเสียหาย หรือไมสามารถหาอุปกรณบางชนิดมาเปลี่ยนได เชน ซอตั่วผา ที่จะใชหนังขนาด
ใหญขึงกะโหลกซอ
เมื่อหนังขาดจึงไมสามารถหาหนังผืนใหมมาขึงแทนไดจึงตองเลิกใชในที่สุด
(สัมภาษณกุย, 19 ตุลาคม 2544) หรือหากมีเงินบางที่ก็จะใชเชลโลแทนซอตั่วผา เพราะหาคนเลนและ
เครื่องดนตรีไดงายกวาเนื่องจากเปนเครื่อดนตรีสากล เชน ที่ศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยจีนยานเยาวราช
(สัมภาษณหยวน, 21 กันยายน 2544)
เครื่องดนตรีฮี้คา หรือเครื่องดนตรีฝายบุนนั้นเทาที่พบในการศึกษาครั้งนี้ มีเครื่องดนตรีที่เปน
หลักอยูสามชิ้น คือ ขิมหรือเอี่ยงคิ้ม ซอเถาฮี้ และปตีตา
เครื่องดนตรีโกวคา เทาที่พบในการศึกษาครั้งนี้ มีเครื่องดนตรีหลักมากกวาฝายฮี้คา เพราะเครื่อง
ดนตรีสวนมากเปนโลหะมีความคงทนมากกวา สามารถหาผูเลนไดงายกวาเครื่องสาย (สัมภาษณกุย, 19
ตุลาคม 2544) คือ กลองใหญ(ตั่วโกว) คงเกี้ย(ฆองจีน) ลอเกี้ย(ฆองแบน) แทลอ(ฆองแบนขนาดใหญ)
เคกลอ(ฆองแบนคู) โซวลอ(ฆองแบนขนาดใหญ) ปง(กรับ) เจ็งเกี้ย(กระดิ่งคว่ํา) บั่วะเกี้ย(ฉาบเล็ก) ตั่ว
บัวะ(ฉาบใหญ) ชิมปอ(ฆองแบนเนื้อหนา) จะเห็นไดวาเครื่องดนตรีที่ใชทุกวันนี้จะเนนที่เครื่องตีมาก
กวาเครื่องดนตรีประเภทอื่น การวางเครื่องดนตรีของแตละคณะแตกตางกันไป บางคณะนําเอาฆองชนิด
ตางๆมารอยเปนชิ้นๆแขวนตามราวไมไผ หรือบางคณะจะทําอุปกรณเพื่อแขวนฆองโดยเฉพาะ
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3.1.5 บุคลากรในคณะงิ้วอื่นๆนอกจากนักแสดง
1 เจาของคณะ หรือ ฮี่เตี่ย บางครั้งจะเรียกเถาแก มีหนาที่หลักในการบริหารคือควบคุมคณะทั้ง
หมด สิทธิขาดจะตกอยูที่เถาแก โดยมากจะเปนการรับงานแสดง ติดตอกรรมการศาลเจาในการวาจางงิ้ว
และธุระเรื่องเงินทองทั้งหมด ในอดีตเถาแกแทบทั้งหมดมักสืบทอดกันตามสายเลือด จากพอสูลูก หรือ
ญาติ แตในปจจุบันนี้พบวามีการขายโรงงิ้วใหกับคนในวงการงิ้วหลายคณะเชน คณะเหลาอี้ไลเฮงถูกขาย
ใหกับเจกีที่เปนอดีตผูจัดการคณะมาเปนเวลาสามปแลว เปนตน
2 ผูจัดการคณะ หรือ ตั่วผอ/โตโผ เปนผูดูและคณะงิ้วในทุกเรื่องเชนเดียวกับเถาแก บางครั้งก็
ตองทําหนาที่แทนเกาแก แตผูจัดการคณะนี้จะตองอยูกับโรงงิ้วตลอดเวลา หมายถึงจะตองรวมเดินทางไป
กับคณะงิ้วนั่นเอง บางคณะเถาแกจะเปนผูจัดการเองหรือบางคณะก็จะใหญาติพี่นอง เปนผูจัดการ
3 นักดนตรี ในคณะงิ้วมีสองพวกแยกที่นั่งแสดง 2 ฝง คือนักดนตรีฝายใหจังหวะ หรือ โกวคา
และนักดนตรีฝายใหทํานอง หรือ ฮี้คา ซึ่งมีจํานวนนักดนตรีไมเทากันในแตละคณะ แตจะตองมีนักดนตรี
หลักฝายโกวคา อยานอย 3 คนและฝายฮี้คาอยางนอย 2 คน
4 ชางแผนกตางๆแยกเปน ชางสรางโรง ชางไฟฟา คนดูแลจัดการเสื้อผา (ตั่วอี่) คนดูแลหมวก
และอุปกรณอาวุธ(เถากวย) คนรับผิดชอบฉากและอุปกรณประกอบฉากบนเวที(เจาแป) แมครัว และเด็ก
ทั่วไปบางคณะเรียกจับกัง บางคณะจะมีตําแหนงที่เรียกวา เฮียกง มีหนาที่พิเศษคือ ไหวเจาประจําโรงงิ้ว
จะเปนผูชายเทานั้น และถายังเปนโสดก็จะเปนการดีมาก
ในอดีตจะมีครูสอน กํากับการแสดงที่เรียกวา “เหลาซือ” ประจําแตละคณะ และ คนเขียนบทและ
แตงเพลง “ตอนนี้ไมมีแลวเพราะคนที่จะเปนเหลาซือไดตองเกงมากๆ อยางเจเองก็สอนไดแตก็ไมใชเหลา
ซือ... ถาจะใหนับทุกวันนี้ก็คงเหลือซัก 3-4 คนไดในเมืองไทย” (สัมภาษณเจกี, 16 ตุลาคม 2544)
สวนคณะงิ้วอื่นบางคณะเจาของหรือครอบครัวจะเปนผูสอนและเขียนบทโดยเอาเรื่องเลาหรือ
นิทานของจีนมาแตงบทพูดและบทรองเปนเรื่องราวของคณะเชนคณะอี่ไลเฮงเกี๊ยะทวง มีลูกสาวเจาของ
คณะเปนผูเขียนบทงิ้วใหแตยังคงจางเหลาซือมาสอนในการเดินงิ้วแตละเรื่อง “ที่เขียนเองก็เพราะมันลดคา
ใชจายในโรงงิ้วได แตเรื่องซอมก็ตองอาศัยเหลาซือ เพราะคนในคณะเองก็ไมไดเกงกาจอะไร แคพอสอน
กันไดเทานั้น” (สัมภาษณอาจื้อ, 23 พฤศจิกายน 2544)
นาจะกลาวไดวาในคณะงิ้วคณะหนึ่งจะมีการวางลําดับขั้นของความสัมพันธเชิงอํานาจอยูบางแม
จะไมเปนที่ชัดเจน แตจะเปนที่รูกันเองภายในคณะวาใครมีตําแหนงแหงที่ใดในคณะ โดยมีเถาแกหรือฮี่
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เตี่ยเปนผูมีอํานาจเด็จขาดสูงสุด รองลงมาคือเถาแกเนี้ย หรือภรรยาเจาของคณะ แมวาเถาแกเนี้ยจะมี
อํานาจรองลงมาแตก็มักไมมีอํานาจจริงในการออกคําสั่งบุคคลากรในคณะแตอยางไร ลําดับตอมาเปน
เหลาซือ หรืออาจารยสอนงิ้วที่ปจจุบันนี้ไมมีแลวเพราะการใหความเคารพวาเปนครูจึงมีฐานะสูงเปนรอง
แคเจาของคณะเทานั้น ในอดีตตําแหนงที่แทบจะเทียบเทาเหลาซือก็คือคนตีกลอง หรืออาจารยตีกลองที่
เรียกวาพะโกวซิงแซ
ดวยเหตุผลที่วากลองคือสิ่งที่งิ้วใชในการควบคุมจังหวะการแสดงงิ้วบนเวที
ตําแหนงนี้จึงมีความสําคัญมาก สมัยกอนการที่คณะงิ้วจะเลือกแสดงเรื่องใดนั้นจําเปนที่จะตองปรึกษาพะ
โกวซิงแซ กอนเลือกเรื่องแสดงเสมอ (สัมภาษณเจกี, 16 ตุลาคา 2544)
3.1.6 ผูชม
ในการชมการแสดงงิ้วนั้น พบวาในกลุมของผูชมงิ้วในแตละครั้งมักมีรูปแบบของการชมการ
แสดงแตกตางกันไปซึ่งสามารถแบงกลุมของพฤติกรรมการชมการแสดงเปนสองกลุมคือ กลุมผูที่ชมการ
แสดงเปนประจําและกลุมที่ชมการแสดงชั่วครั้งชั่วคราว
กลุมผูท่ชี มการแสดงเปนประจํา เปนคนที่จะเขามาชมการแสดงงิ้วอยูอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยจะ
ตองดูงิ้วที่มาแสดงที่ศาลเจาใกลบานของตนทุกป เปนกลุมคนที่มักคุนหนากันเมื่อมีงิ้วแสดงในแตละครั้ง
บางคนจะใชรูปแบบการชมการแสดงที่คณะงิ้วที่ตนเองชื่นชอบเปนพิเศษ และบางคนจะไมคํานึงถึงคณะ
แตจะสามารถชมไดทุกคณะที่มาแสดง กลุมคนที่มาชมการแสดงเปนประจํานั้นจะมีพฤติกรรมที่สามารถ
ทํานายไดรวมๆกันดังนี้
1. จะมีการมาจองที่นั่งกอนการแสดง เปนกลุมๆตั้งแต 2ที่นั่งไปจนถึงประมาณ 8 ที่นั่ง โดยมีรูป
แบบการจองที่นั่งแตกตางกันไป บางครั้งจะจางเด็กมานั่งเฝาไวไดคาจางครั้งละ 10-20บาท บางครั้งพบวา
มีการขึงเชือกฟางที่เกาอี้ไว หรือบางครั้งจะพบวามีการเอาวัตถุบางอยาง เชนกระดาษแข็ง หรือถุงกระดาษ
มาวางจองไว และบางครั้งก็ใหลูกหลายมานั่งจองเองก็มี บางกลุมจะชักชวนกันมานั่งคุยกันกอนการ
แสดงงิ้ว ก็มี
2. มักมีการนั่งเปนกลุมๆ ในที่นี้มักเปนกลุมคนที่รูจักกันทั้งเปนเพื่อนกันมากอน และเปนเพื่อน
มาจากการชมงิ้วและพูดคุยกันจนเปนที่สนิทสนม และจะนัดกันมาชมการแสดงงิ้วทุกครั้งที่มีงิ้วแสดง
และมักจะมีการพูดคุยกันเองในกลุมทั้งในการวิจารณงิ้วและเรื่องสับเพเหระทั่วไป
3. ผูชมประจํามีทั้งที่ดูจนงิ้วเลิก และดูไดประมาณครึ่งเรื่อง สําหรับผูที่ชมจนเลิกก็จะมีบุตรหลาน
มารับกลับบาน หรือบางคนอยูใกลก็จะสามารถเดินทางกลับบานเองไดเปนกลุมๆ บางคนที่กลับกอนก็
เพราะวามีเหตุผลสวนตัว เชนบานไกล หรือติดธุระ
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4. ผูชมกลุมนี้จะสามารถอธิบายและแนะนําถึงตัวแสดงและเนื้อเรื่องของงิ้วไดอยางดี บางครั้ง
สามารถรองเพลงบางทอนบางตอนได และมักจะใหความเหนเปนเสียงเดียวกันวาการชมการแสดงงิ้วนั้น
การชมการแสดงสดจะไดอรรถรสมากกวาการชมจากเทป หรือวีซีดี นอกจากนี้ยังสามารถบอกถึงกําหนด
การคราวๆของการแสดงงิ้วในแตละเรื่องไดทุกคน และสามารถตอบไดถึงกําหนดการแสดงของงิ้วที่จะ
แสดงในบริเวณใกลเคียงไดในปนั้นๆ
หากเจอเซียนชมงิ้วจริงๆแลวจะสามารถเลาเรื่องงิ้วที่แสดงไดเปนฉากๆ และสามารถรองเพลงงิ้ว
ไดเปนตอนๆที่เดียว “บางคนเขาดูมากและติดคณะนั้นมากๆ ดูบอยๆ จะสามารถเดาเรื่องที่จะแสดงในคืน
นั้นไดเลย เพราะงิ้วคณะหนึ่งจะสามารถเลนเรื่องไดประมาณ 10-12เรื่อง ดังนั้นในการแสดงแตละครั้ง เถา
แกเขาจะกําหนดเรื่องที่จะแสดงเปนชวงๆแตไมบอกใครกอนการแสดงเด็จขาด เพราะเขาจะมีเรื่องเด็ดๆ
อยูประมาณ 5 เรื่องแสดงทุก2-3 วันการแสดง คือ วันแรก วันที่ 3 วันที่ 7 วันที่ 10 แตก็ไมแนวาทุกโรงจะ
เลนแบบนี้ เลยทําใหเดาไดวาคืนนั้นจะเลนเรื่องอะไร” (สัมภาษณคุณเกียว, 19 ตุลาคม 2544)
และนอกจากนี้จากการสังเกตจะพบวา ผูชมประจํานั้นจะมีลักษณะรวมอีกหลายประการ คือ
1.เปนคนไทยเชื้อสายจีน ที่สามารถพูดและฟงภาษาจีนแตจิ๋วได และมักมีอายุอยูในชวงรุน40 ป
ขึ้นไป และจะพบผูชมที่มีอายุระหวาง 50-65 ปมากที่สุด
2.มักจะรูจักนักแสดงบางคนในคณะงิ้วที่แสดงอยู ซึ่งจะเปนนักแสดงเกาของคณะนั้นๆ ผูชมบาง
คนสามารถเดินเขาไปที่หลังเวทีแสดงกอนการแสดง หรือระหวางการแสดงไดและมีการพูดคุยทักทายกัน
ถึงสาระทุกขสุกดิบกันเสมอๆจนบางคนกลายเปนอาเปนปาของลูกหลานงิ้วก็มี
3.ผูชมจะรูจักกันเองสังเกตจากการชมการแสดงแตละครั้งจะมีผูชมที่เดินเขามาและแวะทักทาย
กันกอนไปนั่งที่ที่จองไว บางครั้งก็จะยายที่นั่งมานั่งรวมกันหากมีที่นั่งพอ
กลุมที่ชมการแสดงชั่วคราว กลุมนี้เปนกลุมที่แยกยอยออกไดอีกหลายกลุม เพราะไมไดรับชม
เปนจริงจังแตอยางไร สวนมากจะมาชมเปนระยะเวลาสั้นๆเทานั้น
1. นักทองเที่ยว กลุมนี้จะพบมากในกรุงเทพ นักทองเที่ยวที่เขามาสูประเทศไทยที่เปนชาวตาง
ประเทศ หากสบโอกาสหรือเผอิญผานมาแลวพบการแสดงงิ้วก็จะหยุดชมการแสดง ประมาณ 5-20 นาที ผู
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ชมกลุนนี้จะสังเกตไดงายที่สุดเพราะจะเปนชาวตางประเทศและมักมีการถายรูปหรือถายวีดีโอการแสดง
งิ้วเสมอ และมักจะยืนดูอยูรอบนอกบริเวณที่จัดเกาอี้ไว
2. คนผานมา มีทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีน คนที่เดินผานไปมาจะเปนลักษณะเดียวกับนัก
ทองเที่ยว เพราะจะเปนการยืนชมรอบนอกบางก็นั่งรถมอเตอรไซดของตนเองดูราว 10-20 นาทีก็จะเดิน
ออกไป หรือหากที่แสดงงิ้วตั้งอยูที่บริเวณตลาด เชนประทุมวันก็จะมีผูคนที่มาซื้อของหยุดชมการแสดง
เปนระยะๆ
3. ลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีน กลุมนี้จะเปนลูกหลานที่มักมาเปนเพื่อนพอ-แม หรือปู-ยา-ตา-ยาย
หรือเปนลูกหลามที่มาสงและนั่งดูเปนเพื่อนสักระยะจนกวาพอ-แม หรือปู-ยา-ตา-ยาย จะมีเพื่อนชมการ
แสดงก็จะผละไปและกลับมารับอีกครั้งเมื่อเลิกการแสดง
จะมีกลุมเด็กๆที่ติดตามผูใหญมาวิ่งเลนกับ
เพื่อนๆก็มี
4. คนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูบริเวณนั้น เปนกลุมผูชมที่ไมคอยจะมีโอกาสชมการแสดงมากนัก
เนื่องจากสาเหตุตา งๆที่สําคัญคือ ตองทํางานทุกวันจะไมสามารถเดินทางไปชมการแสดงที่ไกลๆไดและ
ไมสามารถนอนดึกไดกจะทําใหรับชมการแสดงไดราวไมเกิน 22.00-23.00 น. เทานั้น หรือแมคาที่มาขาย
ของที่หนาโรงงิ้วก็จะรับชมการแสดงไดเฉพาะเรื่องหรือคณะงิ้วที่มาเลนที่บริเวณนั้นเทานั้น
ยังมีการใหเงินนักแสดงงิ้วที่เปนพฤติกรรมที่ไมพบทุกครั้งที่แสดง แตจะพบนานๆครั้งเทานั้นจาก
การสังเกตในครั้งนี้พบเพียงครั้งเดียวเทานั้น จากการสอบถามและสังเกตพบวา ลักษณะการใหเงินนัก
แสดงมีธรรมนียมอยูวาจะเปนการใหนักแสดงทุกคนที่แสดงอยูหนาโรงในขณะนั้น หากตองการใหใคร
เปนพิเศษตองเลือกเอาชวงที่นักแสดงออกมาแสดงคนเดียว มักเปนการใหดวยความชื่นชมในฝมือการ
แสดงมากกวาเปนลักษณะการใหความเอ็นดูและใหกําลังใจนักแสดง “คนที่ใหเงิน งิ้วเรียกวาฮี้ซัว จะให
เงินเพราะฝไมรายมือในการแสดงงิ้วของนักแสดง สวนมากเปนอาซอหรืออาซิ่มที่มาดูบอยแทบจะจําหนา
กันได หรือบางทีก็มีอาแปะ แตนอย ที่วาใหเพราะชอบฝมือก็เพราะวานักแสดงงิ้วสวนมากเปนผูหญิง
เพราะขอจํากัดหลายๆอยางพวกเสียงกับหนาตาตัวเอกก็จะเปนผูหญิง อยางพี่เองก็เลนเปนนางเอกตลอด
บางทีก็ไดเงินบางแตนานๆทียิ่งพักหลังๆนี้ไมคอยมีเลยสูในสมัยกอนไมได และนักแสดงสวนใหญที่ไดก็
จะเปนนางเอก หรือพระเอก มีนางรายบางเทานั้น ซึ่งตัวพวกนี้สวนมากก็เปนผูหญิงหมด ถึงไมนาจะให
เพราะชูสาวหรอก”(สัมภาษณเจติ๋ม, 18 ตุลาคม 2544)
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3.2 โอกาสในการแสดงและขั้นตอนในการแสดงแตละครั้ง
3.2.1 โอกาสที่จะแสดงงิ้วนั้นมีหลายประการตามศาลเจาและงานนอกศาลเจา
งานฉลองของศาลเจาในกรุงเทพที่พรพรรณ(2539: 39)ไดรวบรวมไวนั้นประกอบดวย
-วันสารททิ้งกระจาด เดือน 7 เรียกวา ซื่อกูซี่ ซึ่งในแตละศาลจะมีการกําหนดวันที่แตกตางกันไป
แตจะตองจัดขึ้นภายในเดือน 7 เทานั้น
-วันเทศกาลหยวนเซียว เดือน 1 วัน 15 คํ่า เรียกวา หยวนเซียวซี่ งานจะเริ่มขึ้นหลังจากตรุษจีนราว
15 วัน
-วันฉลองตอบแทนคุณเจาปลายป เรียก เซี่ยเสินซี่
-วันฉลองวันเกิดเทพเจาประจําศาล เรียกวา โซวตั้นซี่
-วันเกิดเทพชั้นรองในศาล
-วันเทศกาลกินเจ ดือน9 เรียกวา สือไจซี่ มีงานประมาณครั้งละ 10วัน และการแสดงงิ้วในเทศ
กาลนี้จะเปนการแสดงงิ้วติดตอกันที่ยาวนานจนจบเทศกาล
-วันฉลองวันสรางศาลเจา
-วันระลึกวันตายของเทพเจาประจําศาล
แตที่พบในปจจุบันมีเพียงการวาจางงิ้วในงานหลังเทศกาลกินเจ และฉลองวันเกิดเทพเจาหรือวัน
เกิดศาลเจามากที่สุดและพบในวันฉลองอื่นๆนอยมาก คุณทงกรรมการศาลเจาไดเลาถึงงิ้วที่เลนที่ศาลเจา
วา “งิ้วจะถูกจางมาเลนที่ศาลเจาปละ 2 ครั้งคือตนปกับปลายป ในชวงงานฉลอง(เจา)ปลายปจะฉลองกัน
ทุกที่ เราก็ตองจองงิ้วลวงหนากอน...ไมงั้นจะไมมีงิ้วเลน” (สัมภาษณ 3 มกราคม 2545) นอกจากนี้ยังมี
การวาจางงิ้วไปแสดงในงานอื่นๆอีกเชน งานแซยิดหรืองานคลายวันเกิด งานเปดเทศกาลตางๆ ซึ่งพบไม
บอยมากนัก
3.2.2 ลําดับในการแสดงงิ้ว
ในการแสดงครั้งหนึ่งจะมีลําดับการแสดงในแตละครั้งที่เหมือนกัน ไมวาจะเปนคณะใดก็ตาม
การแสดงจุสามารถแบงเปนสองชวง คือ การแสดงในชวงเชาและการแสดงในชวงกลางคืน ซึ่งจะใชเวลา
และลักษณะรูปแบบการแสดงที่ตางกัน
การแสดงในชวงเชา จะเปนการแสดงเพื่อไหวเจาเรียกวา “ปวงเซียง” ซึ่งจะเหมือนกับพิธีในชวง
เย็น จะผิดกันที่เวลาแสดงและระยะในการแสดงเทานั้น ปาวเซียงตอนเชาเปนพิธีทําขึ้นเพื่อบูชาเจาประจํา
ศาลนั้น หรือเพื่อแกบนแกศาลเจา จํานวนครั้งของการแสดงนั้นขึ้นอยูกับวาทาง “เถานั้ง” ของศาลจะตกลง
ใหแสดงนานเทาใด บางศาลเถานั้งจะใหแสดงงิ้วเรื่องหลังจากปวงเซียงดวย “ในสมัยกอนนั้นจะตองเลน
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งิ้วกันตั้งแต หลัง 5โมงเชา หลังจากปวงเซียงเสร็จไปจนเกือบ 3โมงเย็น ถึงจะไดพักผอน เตรียมตัวเลนอีก
ตอน หนึ่งทุม” เจติ๋ม นักแสดงไดบอกตอถึงครั้งในสมัยกอนที่งิ้วเฟองฟูกวานี้วา “แตตอนนี้มีแคปวงเซียง
เล็กเปนสวนมากก็จบแลวซัก 15-20 นาทีก็เสร็จ” (สัมภาษณ17 ตุลาคม 2544)
การแสดงในชวงกลางคืน จะมีพิธีปวงเซียงเชนกัน ในราว 19.30 น. โดยจะใชเวลาในการแสดง
ปวงเซียงประมาณ 10-15 นาที เปนอยางนอยจนถึงชั่วโมงก็ขึ้นอยูกับสถานการณ หากเปนการแสดงใน
วันแรกจะทําปวงเซียง หกประเทศ ก็จะใชเวลานาน เพราะยาวและเปนมงคลสูง “ที่เลือกชุดหกประเทศ
เพราะวันนี้แสดงวันแรกคนจะแยะ จึงตองเลนใหเดนๆ ดีๆ แลวเพื่อความเปนมงคลแกกรรมการศาลเจา
ดวย เหมือนเปนการอวยพรใหกับผูมาดูงิ้วดวย” (สัมภาษณอาทวง, 16 ตุลาคม 2544) จากนั้นนักแสดงจะ
เดินลงจากเวทีเพื่อไปไหวเจาในศาล โดยถือเซียน หรือไทจื้อ ซึ่งเปนหุนไมของโรงงิ้วไปดวย สวนมากคน
ถือจะเปนฮูหยิน หากเปนการแสดงฮูหยินกับบัณฑิตออกมาอวยพร หลังจากนั้นจะเดินกลับมาแสดงเรื่อง
ที่จะเลนประจําวันนั้นๆตอไปจนเวลาประมาณ 24.00 น.ก็จะเลิกแสดง

ภาพที่ 31 พิธีปวงเซีง ตุลาคม 2544
พิธีปวงเซีงเปนพิธีกรรมของงิ้วอยางหนึ่ง บางครั้งเรียกวา แสดงเบิกโรงงิ้ว นั้นมีอยูประมาณ 5 ชุด
หลัก (พรพรรณ, 2539. 29-34)
--ชุดเฮอเฮอโซว หรือ ฮอสิ่ว ชื่อชุดถวายพรใหมีอายุยืนเปนชุดที่แสดงเกี่ยวของกับความเปนศิริ
มงคล ใน 5 ชุดของ การถวายพรนั้นขึ้นอยูกับวาแตละคณะจะเลือกวาในวันหรือคืนนั้นๆจะแสดงชุดใด
โดยมักเลือกตามสถานการณและปจจัยตางๆขึ้นอยูกับเจาของคณะหรือผูจัดการคณะจะเลือกมาบอกนัก
แสดง ชุดนี้ประกอบดวย
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1.ชุดปาเซียนเฮอโซว หรือ โปยเซียงหอสิ่ว ชื่อชุดโปยเซียนถวายพรใหมีอายุยืน การแสดงชุดนี้มี
ความสําคัญเพราะ เซียนทั้งแปดเปนเทพในลัทธิเตาและเปนที่เคารพนับถือวานํามาซึ่งโชคลาภ ความสุข
เซียนทั้งแปดคือ จางกั๋วเหลา ลวี่ตงปง หานเซี่ยงจื่อ เหอเซียงกู หลีเถี่ยกวย จงหลีเฉวียงหรือหันจงหลี
เฉากั๋วจิ้ว และหนานใชเหอ เซียนทั้งแปดจะมีอิทธิฤทธิ์แตกตางกันไป การแสดงชุดนี้นักแสดงจะแตง
กายและถืออาวุธตางๆเลียนแบบเซียนทั้งแปดแลวออกมารายรําพรองอาวุธคูกายของเซียนแตละคน ที่ละ
คนจนครบแปดคน แลวจึงออกมายืนเรียงหนาเวทีและกลาวคําอวยพร ใหมีอายุมั่นขวัญยืนแกศาลเจาและ
ผูที่มาชมการแสดง(สัมภาษณเจติ๋ม, 17 ตุลาคม 2544)
2. ชุดลิ้วกั่วเฟงเซี่ยง หรือ หลักก็กฮงเสี่ยง ชื่อชุดแตงตั้งขุนพลหกประเทศ หรือ หกประเทศรวม
ใจ เปนพงศาวดารในสมัยปลายราชวงศโจว หรือยุคชุนชิว ประเทศจีนแตกเปนกกเปนพวก เหลาเจาเมือง
ตางตั้งตัวเปนอิสระปกครองตนเอง ไดแกแควนฉี(ชี้) ฉิน(ฉิน) ฉู(ชอ) หาน(ฮั่ง) เจา(เตีย) เวย(วุย) และ
เอี้ยน(อี่) ทั้งนี้แควนฉินเปนแควนที่แข็งแกรงที่สุดทางตะวันตก ก็หวังที่จะรวมดินแดนเขาดวยกัน จึงได
หาทางยุยงใหแควนที่เหลืออีก 6 แควนตอสูกันเองเพื่อตนจะไดเขารุกรานในที่สุด แตตอมา อมาตยผูใหญ
ชื่อซูฉิน(โซวชิ้ง) ไดเขามาเจรจาไกลเกลี่ยใหทั้ง 6แควนปรองดองกัน และแตงตังเจาเมืองทั้งหกเปนขุนพล
แหงราชวงศ

ภาพที่ 32 ปวงเซียงชุดลิ้วกั่วเฟงเซี่ยง หรือ หลักก็กฮงเสี่ยง ชื่อชุดแตงตั้งขุนพลหกประเทศ หรือ
หกประเทศรวมใจ ตุลาคม 2544
การแสดงจะเริ่มที่เจาเมืองแตละแควนจะออกมาแสดงการรายรําพรอมกับคนเลี้ยงมา 2 คน ซึ่งจะ
มีการแสดงกายกรรมตีลังกาไปมาขึ้นอยูกับวานักแสดงคูนั้นมีความสามารถมากนอยเทาใด เพราะบางคูก็
จะออกมาเดินไปมาและใชอาวุธซึ่งมักเปนธงหรือแสตอสูโดยการฟาดฟนกันไปมาที่ละคูจนครบทั้ง 6 คู 6
เมือง และอํามาตยซูฉนิ จะออกมาประกาศราชโองการแตงตั้งเปนขุนพล (สัมภาษณอาทวง,20 ุตุลาคม
2544)
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3. ชุดเที่ยวหลงเหมิน หรือ เที่ยวเลงมึ๊ง ชื่อชุด(ปลาหลีฮื้อ)ขามประตูมังกร มีความเชื่อของคนจีนที่
วา ปลาหลีฮื้อ นั้นหากขามประตูมังกรก็จะกลายรางเปนมังกร ซึ่งชาวจีนยังมีความเชื่อถือวามังกรเปนสัตว
มงคล ดังนั้นการแสดงชุดนี้จึงเปนมงคลยิ่ง
ในการแสดงชุดนี้เนื่องจากตัวเอกเปนสัตว ดังนั้นนักแสดงจึงเปนตัวทิ่วหรือจิ้งหรือตัวหนาลาย
ออกมาแสดงเรื่องราวของปลาหลี่ฮื้ออยากจะเขาไปรวมงานเลี้ยงของสวรรค จึงแปลงรางเปนเซียนฮั่นเจงลี
(หันจงหลี) หนึ่งในแปดเซียน ไปขโมยพัดวิเศษมาเพื่อนําไปแสดงเวลาเขางานเลี้ยง ตอมาเมื่อฮั่นเจงลี้ไป
รับพัดเพื่อไปงานเชนกัน กลับพบวามีคนขโมยพัดไป จึงเกิดการติดตามเพื่อนําพัดคืนมาโดยเซียนทั้งแปด
แตก็ไมสามารถนํากลับมาได เดือดรอนถึงเจาแมกวนอิม จึงลงมาจับปลาหลีฮื้อไปเขาเฝาเง็กเซียงฮองเต
ไตรสวนคดีความ และเมื่อเง็กเซียนฮองเตทราบวาปลาหลีฮื้อตองการมารวมงานเลี้ยงจึงไปขโมยพัด จึง
ถามปลาหลีฮื้อวามีอะไรเปนสิ่งวิเศษบาง ปลาหลีฮื้อกลาววาตนสามารถขามประตูมังกรไดและจะกลาย
รางเปนมังกร ทําใหสามารถเขารวมงานเลี้ยงไดในที่สุด การแสดงชุดนี้ไมพบในการสังเกตครั้งนี้เจติ๋มเลา
วาการแสดงชุดนี้เลนยากเพราะตองใชตัวโอวหมิ่งถาคณะใดแสดงไมดีหรือตัวโอวหมิ่งไมเกงก็จะหลีก
เลี่ยงไมแสดง (สัมภาษณ 4 กันยายน 2544)
4. ชุดปาเซียนเนาตงไห หรือ โปยเซียงเหนาตังไฮ ชื่อชุดโปยเซียนบุกทะเลตะวันออก เปนเรื่อง
ของเซียนทั้งแปดที่เดินทางไปอวยพรวันเกิดซีหวังหมู หรือไซอวงบอ เทพมารดาแหงทิศตะวันตก แตใน
งานเลี้ยงนั้นเซียนหลี่ตังปง หนึ่งในแปดเซียนเกิดดื่มสุราจนเมามาย หยอกลอนางกํานัลของพระนางซีหวัง
หมู จนพระนางไมพอใจลงโทษใหเซียนหลี่ตังปงถูกเนรเทษไปรับโทษที่พะเลทางตะวันออกเปนเวลา 3 ป
ระหวางนั้นตองผจญกับอุปสรรคมากมายจนทําใหเซียนอีกเจ็ดองคตองตามไปชวยเหลือ จนไดกลับสู
สวรรคในที่สุด
5. ชุดสือเซียนเนาตงไห หรือ จับเซียงเหนาตังไฮ ชื่อชุด เซียนทั้งสิบบุกทะเลตะวันออก การแสดง
ชุดนี้เปนสวนขยายของชุดปาเซียนเนาตงไห เพราะเปนเรื่องราวชวงที่ทั้งแปดเซียนออกผจญอุปสรรค
ตางๆที่ทะเลตะวันออกกอนคืนสูสวรรค ชุดนี้จึงมีรายละเอียดมากกวาและพรพรรณกลาววาใชเวลาในการ
แสดงกวา 3 ชั่วโมงจึงจะจบ(2539,34) และไมพบในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากใชเวลาในการแสดงนานจึง
ไมเหมาะที่จะนํามาใชในพิธีบวงเซียง
--ชุด จิงเฉิงหุย หรือ เกียเซี่ยหวย ชื่อชุดพบปะที่เมืองหลวง เปนเรื่องของบัณฑิตยากจน นามลวี่
เหมิงเจิ้น หรือลื้อมาเจ็ง ไดแมนางหลิวซึ่งมาจากตระกูลคหบดี รํ่ารวยเปนภรรยา ทั้งสองสูความลําบากมา
นานจนกระทั่ง ลวี่เหมิงเจิ้น สอบไดเปนจองหงวนและกลับมารับนางหลิวเปนฮูหยิน เพื่อเสวยสุขรวมกัน
เนื้อเรื่องนี้ถูกตัดทอนมาจากงิ้วเรื่องลวี่เหมิงเจิ้นเปงเสวี่ยพั้วหยาวจี้ (พรพรรณ,2539.34) แตเนื่องจากการ
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แสดงชุดนี้เปนการแสดงออกซึ่งความสุขความสมหวัง จึงตัดแสดงเฉพาะตอนที่จองหงวนหลี่เหมิงเจิ้นก
ลับมารับแมนางหลิวเปนระยะเวลาสั้นๆเทานั้น เปนฉากที่เริ่มตรงที่บานของแมนางหลิว มีจองหยวนเดิน
ทางเขาบานมาเพื่อรับไปอยูดวยกันเทานั้น เล็กเลาใหฟงวา ฉากนี้แสดงสั้นๆ จึงถูกนําไปรวมกับปวงเซียง
ชุดอื่นๆ ชุดนี้มีความหมายถึงความเปนสิริมงคลเพิ่มยศเพิ่มศักดิ์ (สัมภาษณ 17 ตุลาคม 2544)
--ชุด เซียนจี้สงจื่อ หรือ เซียงกีซั้งจื้อ ชื่อชุดนางฟาสงบุตร เปนเรื่องตํานานของชายยากจนชื่อ ตง
ยง หรือตั้งยง แมวาจะยากจนแตดวยความกตัญูรูคุณยอมขายตัวเองเปนทาสเพื่อนําเงินมาทําศพบิดา นาง
ฟาองคที่ 7 เห็นถึงความกตัญูนี้จึงลงจากสวรรคยอมเปนภรรยาของตงยงใหเขาไมลําบากตอไป ตอมา
เมื่อตงยงไดสอบเปนจองหงวน นางจึงกลับสวรรค และไดสงบุตรใหแกตงยง ในชุดเบิกโรงงิ้วจะนําเอา
เฉพาะตอนที่เปนมงคลนั้นคือตอนที่นางฟานําบุตรมาสงใหตงยง โดยจะใชเซียนที่ทําจากไม หรือไทจื้อ ที่
เปนเทพประจําโรงงิ้วมาแสดงเปนบุตร การแสดงชุดนี้ใชเวลาเพียงเล็กนอยและจะมีนักแสดงหลายคนทั้ง
ธงทิวและสาวใชใหดูอลังการ เพราะระหวางที่สงไทจื้อนักแสดงจะลงจากเวทีเพื่อนําไทจื้อมาใหแกผูที่
ตองการขอตอเจาหรือมาแกบน หรือนําไทจื้อไปไวที่แทนบูชาศาลเจา และนักแสดงทั้งหมดก็จะเดินกลับ
ไปสูเวทเพื่อแสดงเนื้อเรื่องตอไป ระหวางทางที่อัญเชิญไทจื้อองคท่สี ามนี้หากผูใดตองการขอบุตรก็ใหขอ
อุมไทจื้อและเชทื่อกันวาจะไดบุตรสมใจ(สัมภาษณเจกี, 20 ตุลาคม 2544)
--ชุดเที่ยวเจียกวน หรือเที่ยวเกียควง ชื่อชุดเพิ่มยศศักดิ์ การแสดงชุดนี้จะมีนักแสดงสวมหนา
กากสีขาวทําจากไม ออกมาแสดงทาทางพรอมชูแผนคําอวยพร หรือคําที่เปนสิริมงคลขึ้นอยูกับวางานที่งิ้ว
แสดงอยูนั้นเปนงานอะไร เชนหากเปนงานฉลองศาลเจาก็จะเขียนววา “ฉิ้งจูเชียนชิว” และ “เหอจิ่งผิงอัน”
หมายถึง ฉลองวันเกิดเทพขอใหมีอายุยืนยาว และขอใหมีความสุขกันทั่วหนา หรือหากเปนงานฉลองตอบ
แทนคุณเทพชวงปลายปก็จะเขียนวา “ตาเสี้ยเซิงเอิ่น เหอจิ่งผิงอัน” หมายถึง ตอบแทนคุณเจา ขอใหมี
ความสุขกันทั่วหนา (พรพรรณ, 2539: 34) การแสดงชุดนี้ใชเวลานอยมากเพราะนักแสดงขึ้นเวทีและทําทา
ทางชูปายอวยพรเทานั้นจึงพบวาในบางครั้งถูกนําไปรวมไวกับการแสดงเบิกโรงงิ้วชุดอื่นๆเสมอ

ภาพที่ 33 ชุดเที่ยวเจียกวน หรือเที่ยวเกียควง ชื่อชุดเพิ่มยศศักดิ์ ตุลาคม 2544
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--ชุดพระเจาถังหมิงหวาง หรือพระเจาลี่ซื่อหมิน การแสดงชุดนี้พรพรรณ(2539,34)กลาววาแต
เดิมนั้นผูแสดงงิ้วไมกลาออกมาแสดง ตองใหพระเจาลี่ซื่อหมิน ซึ่งถือเปนผูใหกําเนิดงิ้วออกมาแสดงนํา
กอน เพลงที่ผูแสดงชุดนี้รองนั้นเปนการอวยพรใหงิ้วคงอยุชั่วกัลปาวสาน การแสดงชุดนี้ไมคอยพบใน
การแสดงเบิกโรงงิ้วในปจจุบันนี้
การแสดงปวงเซียงหรือเบิกโรงงิ้วนี้ จํานวนชุดหรือลําดับการแสดงในปจจุบันนี้ไมสามารถระบุ
ไดอยางแนชัด ทําใหระยะเวลาในการแสดงไมแนนอน ขึ้นอยูกับวาคณะนั้นจะทําการแสดงกี่ชุดและเลือก
แสดงชุดใด เพราะระยะเวลาในการแสดงแตละชุดก็ไมเทากัน เชนหากเลือกแสดงชุดหกประเทศที่ใชเวลา
นานก็จะแสดงชุดอื่นๆอยางรวบรัดหรือตัดบางชุดออก แตโดยรวมแลวพบวาการแสดงเบิกโรงงิ้วจะใช
เวลาตั้งแต30นาทีจนถึงราวหนึ่งชั่วโมง จึงจะแสดงเรื่องยาวตอไป ในการจัดการแสดงของงิ้วในคืนหนึ่งๆ
นั้นสามารถยืดหยุนไดเสมอและคนที่จะมีหนาที่กําหนดคือเจาของคณะและผูจัดการคณะ ดังนั้นผูที่จะมี
หนาที่กําหนดเรื่องจะตองมีความสามารถสูง เขาใจวาแตละเรื่องที่แสดงรวมทั้งการเบิกโรงงิ้วจะใชเวลา
เทาใดและจัดใหเหมาะสมกับการแสดงแตละครั้งไดอยางดี
3.2.3คาจางงิ้ว
ราคาคาจางงิ้วในการแสดง
ในการแสดงงิ้วแตละครั้งนั้นคาจางไมตายตัวในแตละครั้งที่รับจางแสดง เนื่องจากงิ้วตองเดินทางเร
แสดงตลอดป สถานที่แสดงก็จะเปลี่ยนตลอดเวลา บางครั้งมีสัญญาผูกมัดในการแสดงที่ศาลเจาหนึ่งๆ
หลายปแตไมเกิน 6 ป เพราะเรื่องที่ใชแสดงมีจํากัดจึงไมสามารถแสดงซ้ําในที่หนึ่งๆไดทุกป ราคางิ้วขึ้น
อยูกับหลายปจจัย ประกอบดวย ระยะเวลา สถานที่และวันวางของงิ้ว ในชวงเวลาตั้งแตเดือน 10 ของจีน
ไปจนเดือน 4 ของจีนเปนชวงเวลาที่งิ้วจะมีงานแสดงมากที่สุดในปนั้นๆ เจกีเลาวาในชวงประมาณ4-5
เดือนนี้จะเปนชวงเวลาที่งิ้วไดรับคาแสดงดีที่สุดเพราะแตละศาลเจาตางตองการงิ้วไปแสดง บางที่หากไม
สามารถสูราคาไดก็จะเปลี่ยนไปแสดงอยางอื่น เชนฉายภาพยนตร ที่ราคาคาจางถูกกวาการจางงิ้วมาแสดง
ก็มี
คาจางนักแสดงในคณะ
1 นักแสดงหลัก “คาตัว” ของนักแสดงหลักจะอยูในอัตราที่สูงกวานักแสดงทั่วไปอยูคอนขางมาก
และมีรูปแบบการจางที่ซับซอนไมเหมือนการจางนักแสดงประเภทอื่นๆ กลาวคือ นักแสดงหลักของแต
ละคณะจะมีคาจางอยูระหวาง 10,000 - 40,000 บาทตอเดือน หรือคิดตามระบบการจางของงิ้วที่จายเปนวีค
หรืออาทิตยแลวจะตกอยูที่ประมาณวีคละ 3,000 - 10,000บาท การจายนั้นจะจายโดยนับตามวันคือทุก 5
หรือ 7 วัน ขึ้นอยูกับแตละคณะวาจะใชวีคละกี่วัน เชนคณะเหลาอี้ไลเฮงจะจายเปนวีคโดยนับเอา 5 วันเทา
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กับ 1 วีค “จายแบบวีคนี้บางเดือนที่มี 31 วันก็ทํางานกันเหนื่อยเพิ่มมาอีกวันเปน 6 วัน แตอยางเดือน
กุมภาพันธมี 28 วันก็สบายไป 2 วันไดรับเงินฟรีๆ”(สัมภาษณอาทวง,16 ตุลาคม 2544)
เจาของคณะหรือผูจัดการจะทําการจายเงินในชาวงเย็นและจะตองจายเปนเงินสด

เปนเหมือน

ธรรมเนียมกันมานานวาการจายเงินสด เปนการสะดวกและจริงใจมากกวา “ถึงวันจายประจําวีคจะตอง
หอบเงินมาเปนแสนๆ แรกๆก็กลัวหายเหมือนกันแตหลังๆก็ชินแลว”(สัมภาษณเจกี, 16 ตุลาคม 2544)
การซื้อตัวนักแสดงนั้น เกิดขึ้นบอยมากในวงการงิ้ว เพราะนักแสดงเกงที่มีความสามารถตางเปน
ที่ตองการ และทั้งนี้นักแสดงมีอิสระที่จะเลือกคณะเองไดเมื่อตองการเปลี่ยนคณะ ระบบการจางนักแสดง
หลักมีกฎอยูวา นักแสดงจะมีเงินคาตัวที่เจาของคณะจายใหเบื้องตนเมื่อตอนเขาคณะเปนเหมือนเงินกู ซึ่ง
เปนเหมือนสัญญาขอผูกมัดที่ไมเปนทางการวานักแสดงคนนั้นจะตองแสดงที่คณะตอไปเพื่อจายหนี้โดย
จะหักหนี้จากเงินคาจางที่ไดรับในแตละวีค นักแสดงบางคนมีเงินคาตัวนี้อยูเปนแสนก็มี ดังนั้นหากนัก
แสดงหรือเจาของคณะอื่นตองการตัวนักแสดงกสามารถแจงความจํานงคไดโดยการไถถอนเงินคาตัวให
แกนักแสดงและมักตองเพิ่มเงินคาตัวใหนักแสดงเมื่อแรกจางเขาคณะอีกจํานวนหนึ่ง ทําใหหนี้สินที่นัก
แสดงผูกพันกับคณะงิ้วไมไดลดลงเทาใดนัก บางครั้งพบวานักแสดงบางคนเมื่อเดือดรอนก็จะเปลี่ยนคณะ
เพื่อเรียกคาตัวในตอนเขาคณะใหมได

จํานวนเงินที่ไดรับนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับนักแสดงและเจาของ

คณะจะตกลงกัน
2 นักแสดงทั่วไป นักแสดงกลุมนี้มีจํานวนมากในคณะและสวนมากเปน “ตัวประกอบหนาโรง”
ที่ไมมีบทเดนเชนตัวประกอบหลัก ดังนั้นคาจางจึงไมสูงเชนนักแสดงหลัก จากการสัมภาษณพบวาอัตรา
คาจางอยูที่ประมาณ 6,000 – 12,000 บาทตอเดือน หรือวีคละ 1,200 - 2,500 บาท ขึ้นอยูกับประสบการณ
ความเปนคนเกาของคณะและ ความสามารถของนักแสดง
กลุมนี้รวมเอานักแสดงที่เขาและออกคณะเปนประจําไวดวย หากนักแสดงอยูแสดงไมถึงวีคก็จะ
ไมไดรับเงินคาจาง และในกรณกลับกันหากนักแสดงรับคาจางประจําวีคแลวก็สามารถหายตัวไปไมมา
แสดงก็ไดเชนกัน
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3 นักดนตรี คาจางนักดนตรีในคณะงิ้วนั้นมีอัตราที่แตกตางกันคอนขางมาก เพราะจะเทียบเชน
เดียวกับนักแสดง กลาวคือ หากเปนคนคุมวง เชนพะโกวซินแสก็จะมีคาจางอยูในอัตราที่สูง แตหากเปน
เด็กหัดใหมก็จะไดคาจางในอัตราที่ต่ํา แตนักดนตรีก็จะรับเงินคาจางเปนวีคเชนกัน
4 บุคลากรทั่วไปในคณะงิ้วคาจางขึ้นอยูกับอายุงานและความสามารถ รวมทั้งตําแหนงที่ไดรับผิด
ชอบอยู ดังนั้นคาจางจะไมเทากันมีตั้งแต 4,000 - 10,000 บาท หรืออาจเกินหมื่นบาทตอเดือนก็มี
สรุปโดยรวมแลวในอดีตนั้นการจายคาจางบุคลากรในคณะงิ้วเปนการจายเปนวีค แตจากการ
สัมภาษณพบวามีบางที่บางคณะจะจายคาจางเปนเดือนแตไมพบมากนัก และคาตัวนักแสดงเมื่อเทียบกับ
ในอดีตแลวนักแสดงหลายคนบอกวานอยกวามาก ดีที่กินอยูกับโรงงิ้วมิฉะนั้นบางเดือนแทบจะไมพบใชก็
มี

บทที่ 4
กระบวนการกลายเปนนักแสดงงิ้ว การคัดเลือกตัวแสดง และกรณีศึกษา
4.1 กระบวนการเขาสูคณะงิ้ว
ในคณะงิ้วคณะหนึ่งๆ การเขามาเปนสมาชิกในคณะงิ้วมีหลายรูปแบบ ทั้งในอดีตจนทุกวันนี้ รูป
แบบบางชนิดไดหายไปและพัฒนากลายเปนรูปแบบใหมขึ้นมาทดแทน
รูปแบบที่ 1 ในอดีตพบมากที่สุดคือ การ “ผูกโรงงิ้ว” หรือ “ผูกงิ้ว” เปนรูปแบบที่เกาแกมากโดย
พอและแมของเด็กจะนําเด็กมาฝากใหกับคณะงิ้วใหเลี้ยงดู และพอแมไดคาตอบแทนในการผูกงิ้ว จํานวน
เงินขึ้นอยูกับขอตกลงในแตละครั้ง เด็กที่นํามาผูกงิ้วจะมีอายุไมมากนัก ราวๆ 10ขวบ เพราะสามารถหัดงิ้ว
ไดแลว เด็กที่ทําสัญญาผูกมัดไวจะอยูภายใตการปกครองของคณะงิ้วเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสวนมาก
ประมาณ 6-10 ปขึ้นอยูกับการผูกสัญญาในตอนแรก ในชวงระยะเวลาดังกลาวนั้นสิทธิ์ขาดจะอยูที่คณะงิ้ว
หากเด็กทําผิด ก็จะสามารถลงโทษได การเลี้ยงดูจะใหการสั่งสอนเหมือนเปนลูกหลานในโรงงิ้ว เรียกวา
“ฮี้เกี้ย” โดยทางคณะจะเปนผูจัดการทุกอยางใหไมวาจะเปนเสื้อผา คารักษาพยาบาล อาหารการกิน หรือ
เงินเดือนตามที่ตกลงให และเมื่อพนระยะเวลาผูกมัดแลวเด็กจะเปนอิสระสามารถกลับบานหรือออกไป
อยูกับคณะอื่นๆ หรือจะอยูที่คณะเดิมโดยทําสัญญาใหมเปนการจางงาน มีเงินเดือนใหตามแตเถาแกจะ
พิจารณาความสามารถ
จากการสัมภาษณพบวาการผูกงิ้วนี้ยังมีที่มาของการผูกงิ้วอีกหลายรูปแบบ คือ การที่พอและแม
เคยอยูในคณะงิ้วก็จะผูกลูกตนกับโรงงิ้วเมื่อตองการเงิน หรืออยากใหลูกไดฝกอาชีพ เด็กกลุมนี้จะผูกพันธ
กับการแสดงงิ้วมานานและมีพื้นฐานในการแสดงบาง เพราะแทบจะเรียกไดวาเติบโตมาในโรงงิ้ว และ
กลุมที่สองคือกลุมที่พอแมนํามาฝากกับคณะงิ้วโดยเด็กมิไดมีความรูเกี่ยวกับงิ้วเลย เด็กกลุมนี้ในชวงหลัง
มักเปนเด็กที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออีสาน เพราะพอแมมีฐานะยากจน ตองการเงิน
ทั้งนี้การผูกงิ้วไมไดมีการบังคับวาจะตองเปนนักแสดงงิ้วเทานั้น ขึ้นอยูกับวาตัวเด็กชอบและถนัด
ในหนาที่อะไรในโรงงิ้วมากกวา มีเด็กผูกโรงงิ้วที่เริ่มตนดวยการเปนนักแสดง และนักดนตรี และใน
ปจจุบันนี้ก็เปนผูจัดการโรงงิ้วก็มี บางคนเปนเด็กผูกโรงงิ้วและไดไตเตาจนกลายเปนนักแสดงงิ้วที่มีชื่อ
เสียง สามารถออกจากโรงงิ้วไปตั้งเนื้อตั้งตัวได จนทุกวันนี้ไปเปดกิจการสวนตัวไมแสดงงิ้วอีกก็มี
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ปจจุบันการผูกงิ้วนั้นไมสามารถทําไดอีกเพราะกฎหมายแรงงานเด็กและการทารุณเด็กรวมทั้งมี
ปญหาเรื่องการแจงความวาเด็กถูกคณะงิ้วลักพาตัว ซึ่งสรางความลําบากแกคณะงิ้วและเจาของคณะมาก
ทุกวันนี้จึงไมพบรูปแบบนี้ หากมีก็จะเปนเด็กผูกงิ้วที่ถูกทําสัญญาเกาและยังไมหมดสัญญาเทานั้น
รูปแบบที่ 2 การเขามาทํางานในคณะงิ้วดวยความสมัครใจ
จากการสัมภาษณพบวามีเหตุผลของนักแสดงที่เขามาเปนนักแสดงงิ้วหลายประการดังนี้
--ความชอบแสดงงิ้ว มักเกิดจากความชอบสวนบุคคลที่อยากจะเปนนักแสดง จากการสัมภาษณ
เล็กนักแสดงงิ้วทานหนึ่ง “เคยขายขนมกุยชายอยูหนาโรงงิ้วเห็นเขาแสดงก็ชอบเลยเขามาขอเปนนักแสดง
ตอนที่ขายขนมอยูก็ไดเงินเดือนประมาณหมื่นกวาบาท แตตอนนี้มาอยูคณะงิ้วไดเงินเดือนประมาณ สี่พัน
บาท ก็นอยกวาแตกอนมาก แตเราไมตองจายคาอะไรที่โรงงิ้ว เขามีใหกินอยูเสร็จ เงินก็พอใช แตดวย
ความชอบเห็นแลวสวยอยากแตงสวยๆอยางเขาบางจึงตัดสินใจมาเปนนักแสดงงิ้ว” (เล็ก, 18 พฤศจิกายน
2544)
--ความอยากเที่ยวอยากเดินทาง นักแสดงงิ้วสวนมากจําเปนที่จะตองเดินทางตลอดเวลา เพราะ
คณะงิ้วจะทําการแสดงในที่ตางๆตลอดป ไมสามารถอยูที่ใดที่หนึ่งไดเปนเวลานานๆ ดังนั้น มีนักแสดง
หลายคนที่ตองการเขาสูคณะงิ้วเพราะความตองการที่จะเดินทางไปยังที่ตางๆ ซึ่งจะสามารถเดินทางไดทั่ว
และไมเสียเงิน จะเปนงิ้วไดตองรักที่จะเดินทาง เพราะงิ้วอยูไมติดที่ ปๆหนึ่งตองเรรอนไปทั่วทั้งเหนือใต
ออกตก หรือมาเลเซีย “สมัยกอนผมชอบเที่ยว เห็นงิ้วมาแสดงแลวถามเขาเห็นเขาวาไดไปแสดงทั่ว
ประเทศเลยก็เลยไปขอเขาเขาคณะดวย เพราะอยากเที่ยว แรกๆคงเพราะวัยรุนดวยแตตอมาอยูๆไปก็รัก
การเปนนักแสดง” (สัมภาษณอาจื้อ, 22พฤศจิกายน 2544)
ถึงแมวาอาชีพในคณะงิ้วจะทําใหสามารถเดินทางไปทั่ว แตก็มีสิ่งที่ไมดีก็คือ ไมมีหลักแหลง จะ
กลายเปนคนที่ตองเดินทางตลอดเวลา “ผมเคยชอบที่ไดเดินทางไปเรื่อยๆ ในตอนที่ขอเขาโรงงิ้วก็ไมได
คิดมาก คิดแคอยากเที่ยวเทานั้น แตทุกวันนี้กลับกลายเปนวา ผมตองเดินทางอยูตลอดเวลา ไมมีหลักแหลง
ที่แนนอน จนบางครั้งก็รูสึกอยากจะหางานอื่นทําที่อยูกับที่ แตก็คงไมไดเพราะเราเลือกที่จะเดินมาตรงนี้
แลว รักการเปนงิ้ว” (สัมภาษณอาจื้อ, 22 พฤศจิกายน 2544)
สมชายนักแสดงชาวอีสานไดใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วา บางครั้งถูกตอตานจากคนรอบขาง
เพราะการเปนนักแสดงงิ้วนั้นเปนการ “เตนกินรํากิน” ที่คนไทยโบราณถือวาเปนอาชีพที่ไมมีเกียรติ พอ
แมที่เห็นลูกหรือหลาน มาเขาคณะงิ้วจะไมชอบซึ่งเด็กที่คณะงิ้วก็บอกวา “ตอนแรกไปดูงิ้ว เห็นครั้งนั้นก็
ชอบเลยขอมาอยูที่โรงงิ้ว แตพอกับแมไมอยากใหมา บอกวาเปนอาชีพที่ไมยั่งยืน อยากใหทํางานอยูที่บาน
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มากกวา แตดวยความชอบจึงดื้อและออกเดินทางมากับคณะงิ้ววันที่งิ้วยายที่” (สัมภาษณสมชาย, 22
ตุลาคม 2544)
--อยากมีงานทํา หรือวางงานอยู
นักแสดงประเภทนี้จะเปนนักแสดงที่พบมากในกลุมตัว
ประกอบที่มีความถี่มากในการเขาออกคณะงิ้ว เพราะเมื่อคนกลุมนี้ไมมีงาน หรือตกงานก็จะมาขอเจาของ
คณะงิ้วแสดงไปกอน แตถาหากเมื่อใดที่ไดงานทําก็จะลาออกไป บางคนหายไปเฉยๆก็มี “พวกนี้เปนพวก
ตัวประกอบที่ใหเลนเปนทหาร ยืนเฉยๆ พวกนี้ชอบกอปญหาเพราะถาไดงานทําหรือเบื่อขึ้นมาจะลาออก
บางคนก็หายหนาไปเฉยๆ จึงมีการเปลี่ยนหนากันบอยมาก บางครั้งหายไปกอนเวลาแสดงทําใหคนใน
ฉากไมครบคูก็มีนักแสดงคนอื่นก็ตองวิ่งรอกเปนระวิง” (สัมภาษณคุณดรุณี, 27 กันยายน 2544)
“เคยเขาๆ ออกๆ โรงงิ้วมาหลายโรงแลว เวลามีงานรับจางก็จะไปทําหากไดเงินดีกวา เวลาวางงาน
ก็จะไปขอตามคณะงิ้วเลน สวนมาเลนเปนแคตัวประกอบเทานั้น เพราะไมเคยอยูนานจนฝกบทได แตก็
พอใจกับตรงนั้น เจาของหรือผูจัดการโรงงิ้วบางคนเขารูวาเราเขามาเพราะวางงานเขาก็รับ ที่นี่เขาจะเลี้ยงดู
กันแบบลูกหลาน บางทีเวลาไมมีเงินก็มาขอเลนกับคณะเดิม เขาก็ใหเขามาเลน แตพวกอยางนี้บางคนก็ไม
รับผิดชอบ อยูๆก็ไปเลยก็มี แตผมเวลาจะไปจะบอกเขากอน เขาก็เขาใจวามันเปนความพอใจมากกวาวา
จะอยูหรือไป”(สัมภาษณเทง, 17 ตุลาคม 2544)
4.2 การคัดเลือก กระบวนการการกลายเปนนักแสดงงิ้ว และกระบวนการฝกซอมบทบาท
งิ้วเปนศิลปการแสดงที่สืบทอดมาเปนระยะเวลานานหัวใจของการแสดงนั้นก็คงจะประกอบดวย
ความตั้งใจ ใจรัก และพรสวรรค แตไมใชวาหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวจะเปนนักแสดงที่ดีไมได อาทวง
เคยกลาวไววา “งิ้วนั้นความตั้งใจ หมั่นเพียรเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด แตถารวมกับพรสวรรคแลวจะยิ่งสงเสริม
กันมากยิ่งขึ้น แตถามีแคพรสวรรคแตไมหมั่นฝกซอมแลวก็เปลาประโยชน เพราะจะไมสามารถเปนนัก
แสดงงิ้วที่ดีไดเลย ดังนั้นความหมั่นเพียรจึงสําคัญกวาพรสวรรค” (อาทวง, 20 ตุลาคม 2544)
อยางไรก็ตาม
การที่จะกลายมาเปนนักแสดงงิ้วที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงนั้นไมใชจะ
สามารถเปนกันไดทุกคน กระบานการตางๆมีลําดับขั้นตอนและยังใชเวลานาน
การเลือกตัวละครและการฝกพื้นฐานนั้น ในอดีตครูฝกหรือ เหลาซือ จะเปนผูเลือกบทบาทใหแก
นักแสดงแตละตัว โดยเหลาซือจะเลือกจากบุคลิกลักษณะของนักแสดงแตละคนวา เหมาะกับการสวมบท
บาทใดในการแสดงงิ้ว ตั้งแตแรกเริ่มหัดงิ้ว แตในทุกวันนี้พบวานักแสดงสามารถเปลี่ยนบทบาทของตน
เองไดแตก็ยังอยูในขอบเขตที่ใกลเคียงกัน
นักแสดงจะถูกผูจักการคณะหรือหัวหนาคณะที่เคยเปนนัก
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แสดงหรือคนในวงการงิ้วที่ครํ่าหวอดมานานดูและจัดใหถูกฝกซอมตามลักษณะที่เหมาะสมกับตัวนัก
แสดงเอง
ในขั้นแรกนั้นเด็กใหมจะไมสามารถระบุไดวาจะแสดงเปนตัวอะไร หากแตจะเขาเปนเด็กหัดงิ้ว
“ตองเลนเปนตัวประกอบกอนสักปหรือสองปเปนอยางเร็วถึงจะเลื่อนขั้นไปฝกเปนตัวหลักอื่นๆ แตถาเอา
ไปเทียบกับในสมัยกอนแลวสมัยนี้ถือวาสบายกวากันมาก เพราะในอดีตเปนลักษณะเด็กผูกโรงงิ้วมากกวา
ทําใหเหลาซือมีสิทธิในการสั่งสอนเด็กบางครั้งหากสอนไมเชื่อฟงจะโดนตีหนาแขงดวยไมกรับยาว บางที
ก็เปนดาบไม สวนการฝกสอนนั้นก็ลําบากมากเพราะจะตองเลนใหไดและเลนใหดี คือไมใชสักแตจําบท
ไดยังตองเลนใหเขาบทและสวยงาม การวางทาตองสงา วาดมือตองสวย แรกๆจะตองเขามาฝกพื้นฐาน
การเดิน การรองการออกเสียงกอน และตองฝกรองหลายๆเรื่อง พอครูเห็นวาใชไดก็จะตองไปเลนเรื่องที่
จะใชแสดงจริง แตทั้งนี้ยังไมไดขึ้นโรงนะ แคฝก พอถึงตรงนี้ถาใครเลนดีครูก็จะใหไปเลนบนเวทีจริงแต
เปนตัวประกอบเทานั้นเอง ไมเหมือนสมัยนี้หรอกที่เขามาก็เลนตัวประกอบไดเลย” (สัมภาษณอาทวง, 20
ตุลาคม 2544)
“การฝกงิ้วสมัยกอนจะเขมงวดมาก และจะตีเด็กเวลาสอนจนบางครั้งเด็กทนไมไหวหนีกลับบาน
ก็หลายเคย ทางโรงงิ้วตองไปตามเอากลับคืนมา” (สัมภาษณคุณดรุณี, 27 กันยายน 2544)
คุณหยวน อดีตนักแสดงงิ้วเกาเลาใหฟงวา “ตอนเด็กๆตองเรียนงิ้วเพราะพอแมเปนเจาของโรงงิ้ว
เอง
ตอนเรียนนี่จะเรียกวาโหดรายก็คงไดเพราะบางครั้งครูฝกใหทําทาวาดมือวันละเปนรอยๆครั้งให
ชํานาญและเคยชิน หากทําไมไดก็จะเอาไมตีที่มือ หรือหากไมตั้งใจก็จะโดนหวดทันที ยิ่งตอนเรียนแรกๆ
จะเปนการสอนการวางทาพื้นฐานพวกวาดมือ วาดขานี้จะยากที่สุดเพราะบางวันโดนใหยืนวาดขาทาเดียว
อยูจนกวาครูจะพอใจก็มี หรือถาวันไหนซอมรอง ครูจะใหรองจนกวาจะรองไมเพี้ยน บางวันรองจนไมมี
เสียงพูดเลยก็เคย” (สัมภาษณ 21 กันยายน 2544)
ปจจุบันพบวาไมมีครูที่มาสอน การสอนเรียนแบบทาพื้นฐาน หากกลายเปนการสอนจากนัก
แสดงรุนอาวุโส และเปนการจดจําเอาเองเทานั้น การฝกสอนจึงลดความเขมงวดลงมากกวาในอดีต เมื่อ
เทียบกันแลวจะพบวา ทุกวันนี้หากสมัครเขาคณะงิ้วจะสามารถออกไปเลนหนาเวทีไดเลย โดยการแสดง
เปนตัวประกอบทหารยืนเทาสะเอว ไมมีบทพูดอยูดานขาง จึงทําใหนักแสดงที่ไมมีความรูภาษาจีนก็
สามารถขึ้นเวทีได แตถาเปนสมัยกอนแลวนักแสดงจะตองทําการฝกซอมมาเปนระยะเวลายาวนานกวาจะ
สามารถขึ้นแสดงบนเวทีจริงๆได และตองสามารถพูดภาษาจีนโดยเฉพาะตองสามารถการรองเพลงตาม
เนื้อเรื่องที่แสดงอยูในขณะนั้นไดอยางถูกตอง “สมัยนี้คนแสดงงิ้วหายาก ถามีเด็กเขามาสมัครก็จะเอาออก
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แสดงเลยเพราะเวทีงิ้วนั้น หากคนยิ่งเยอะยิ่งดูดี
(สัมภาษณคุณดรุณี, 27 กันยายน 2544)

ถาเด็กพูดจีนไมไดก็ใหเปนทหารยืนเฉยๆกอน”

การไตเตา การที่นักแสดงคนหนึ่งจะสามารถเขยิบฐานะของตนเองใหสูงขึ้นนั้นไมใชเรื่องงาย
เพราะขึ้นอยูกับหลายปจจัย ปจจัยหลักคือ ตัวนักแสดง และคนเขียนบท/กํากับบท หรือครู นักแสดงจะ
ตองมีการฝกฝนการแสดงอยูตลอดเวลา
และจะมีแรงผลักอีกฝงที่สําคัญบิ่งเพราะครูหรือผูกํากับใน
ปจจุบันนี้เปนคนเลือกตัวแสดงใหรับบทบทาใดๆในเรื่องที่ซอมใหม ซึ่งหมายถึงหากนักแสดงคนใดแสดง
ไดดีก็จะมีสิทธิถูกเลือกจากครูใหรับบทเดน และนั้นหมายความวานักแสดงคนนั้นไดเขยิบฐานะของตน
ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง แตในทางตรงกันขามหากนักแสดงคนใดไมใสใจฝกซอม การแสดงถดถอยก็อาจจะ
ถูกครูถอดออกจากนักแสดงนํากลายเปนนักแสดงรองไปก็เปนไดเชนกัน
“พี่เคยเปนตัวรอง แตพอเขาซอมเรื่องใหมครูมาเลือกใหเลนเปนตัวเอกก็ดีใจและก็เลนตัวเอกมา
เรื่อยจนทุกวันนี้”(สัมภาษณคุณปุก, 18 ตุลาคม 2544)
นอกจากนี้ยังมีลักษณะการวางตัวนักแสดงแบบอดีตคือเปนการวางตัวเอกตั้งแตเริ่มฝกและก็แดง
บทเดนนั้นเรื่อยมา จนทุกวันนี้ เจติ๋มเลาวา “เลนบทนางเอกมาตลอดตั้งแตเมื่อสิบปที่แลว ตอนนี้ก็ยังเลน
บทนี้อยู แตบางทีก็เลนเปนฮูหยินที่เปนบทเดน ไมแนเสมอไปวาจะเลนบทมีอายุเทาไหร แตมักจะไดเลน
เปนบทนางเอกเสมอ” (สัมภาษณ เจติ๋ม, 17 ตุลาคม 2544)
การฝกทาทาง ในอดีตนั้นนักแสดงจะไดรับการฝกทาทางจากครูสอนฝกทาพื้นฐานตั้งแตเริ่งฝกงิ้ว
จึงไมใชเรื่องยากและไมตองสอนกันอีกเมื่อซอมงิ้วเรื่องใหม แตในปจจุบันนี้เมื่อไมมีการสอนฝกทาพื้น
ฐาน นักแสดงจึงตองหาวิธีการฝกแบบอื่นเขามาแทน ซึ่งมีหลายแบบตามแตละคนและคณะจะจับหารูป
แบบการสอนให
-ครูในคณะหรือนักแสดงอาวุโสสอนให กรณีนี้เปนการสอนใหกับเด็กในคณะงิ้วใหสามารถนํา
ไปแสดงไดบนเวทีแตการสอนนั้นขึ้นอยูกับเวลาและความเพียรของเด็กเอง เพราะชวงเวลามีอยางจํากัดแค
กลางวันเทานั้น หากเด็กคนใดไมใสใจมาฝกซอมก็จะไมไดรับการฝกสอน
-จดจําเอาเอง เปนลักษณะ “ครูพักลักจํา” ตัวเด็กเองอยากเรียนรู หมั่นใสใจดูเวลานักแสดงออก
แสดงและจดจําเอามาฝกฝนเอง ติดขัดก็จะไปถามนักแสดงในคณะใหชวยชี้แนะให
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-ดูจากวีดีโอ เปนวิธีที่งายกวาวิธีที่สองเพราะเปนการดูจากภาพที่บันทึกไงสามารถเลนยอยกลับ
ไปมาได หากไมเขาใจตอนใดก็สามารถยอนกลับไปดูได จึงเปนวิธีที่สะดวกกวา
การฝกเสียง ในดานการฝกซอมเสียงนั้นแตละบทบาทจะมีการฝกซอมแตกตางกันไป และแตละ
บทก็จะแตกตางกันดวย เชนบทพระเอกและนางเอกที่เปนบุนนั้นจะตองรองเกงและเสียงดี ในการแสดง
งิ้วสวนมากผูหญิงจะไดรับบทบาทพระเอกบุน เพราะตองรองมากและตอเนื่องเสียงยังตองเขากับนางเอก
ได ดังนั้นการฝกเสียงของพระเอกจึงคลายนางเอกแตจะมีเสียงที่ทุมกวาเล็กนอย
บทบาทที่ยากในการฝกเสียงคือตัวทิ่ว/จิ้ง หรือตัวหนาลาย เพราะวาตัวละครตัวนี้จะมีวิธีเปลงเสียง
ที่ตา งออกไป จะเปนการเปลงเสียงจากลําคอ และบางทีก็จะใชพลังเสียงในการตะโกนจะตองมาจากชอง
ทอง จะไดมีพลังมาก นอกจากนี้นํ้าเสียงตองใหญ แหบแตตองกังวาน ซึ่งเปนการทําไดยาก ตัวหนาลายจะ
ตองมีครูคอยชี้แนะตลอดเวลาในการออกเสียง “ตัวนี้รองยากที่สุด ครูตองคอบประกบตอนซอมเสียง เวลา
ตะโกนจะตองตะโกนใหเสียงออกมาจากทองไมใชตะเบ็งออกมาจากคอ แลวไมใชตะโกนแตอยางเดียว
ตองทําเสียงใหดูหนักแนนดวย ไมงั้นจะไมสมกับบาบาทเชนบทกวนอูจะตองภูมฐิ านสงางามดวย...สวน
วิธีการฝกนั้นก็จะเรียกวาแปลกก็คงได ขึ้นอยูกับครูจะสอนแบบไหนหรือตัวคนเลนจะไปสรรหาวิธีมาฝก
เทาทีเห็นก็จะกินเปลวหมูจิ้มนํ้าตาลเขาเชื่อกันวาจะทําใหเสัยงออกมาแบบเสียงหมูถูกเชือด
บางคนก็
ตะเบ็งเสียงรวมกับกินเหลา เชื่อวามันจะทําใหเสียงแหบ ก็ฝกกันไปใครเชื่อแบบไหนครูสอนมาแบบไหน
พวกนี้จะตองฝกจนเสียงอยูตัว ไมเปลี่ยนเวลาแสดงบนเวทีถึงจะถือวาแนจริง” (สัมภาษณอาทวง, 20
ตุลาคม 2544)
ในประเทศไทยพบวานักแสดงบทหนาลายทุกวันนี้ไมพบครูที่สอนบทนี้อีกตอไปเพราะเปนบทที่
ฝกใหเกงขั้นครูไดยาก และนักแสดงที่สามารถแสดงบทนี้ไดดีก็นอยลงทุกวันเชนกัน
การซอมเรื่อง วิธีการซอมเรื่องเริ่มแรกทางเจาของคณะจะตองติดตอเหลาซือ หรือเจาของเรื่องงิ้ว
เพื่อซื้อบท เมื่อไดบทเรียบรอยแลวเหลาซือจะตองอานและตีบทในเรื่องนั้นใหแตกรวมทั้งอัดเสียงรองลง
เทปคัทเส็ท เพื่อใหนักแสดงนํามาฝกซอม และตัวละครแตละตัวนั้นเหลาซือและเจาของคณะจะเปนผู
เลือกนักแสดง ระหวางนี้ เหลาซือจะใหเวลานักแสดงซอมบทในระยะเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย เมื่อนัก
แสดงสามารถจดจําบทและเนื้อเพลงไดแลว เหลาซือจะมาสอน “เดินงิ้ว” หรือสอนการแสดงรวมทั้งเรื่อง
การออกทาทาง การใชน้ําเสียง และอื่นๆ การเดินงิ้วจะใชเวลาราว 3 ครั้งและครั้งที่ 4 เหลาซือจะใหนัก
แสดงออกแสดงจริงโดยจะอยูดูกํากับที่หลังเวที เปนครั้งสุดทาย แตอยางไรก็ตามจํานวนครั้งของการซอม
เดินงิ้วขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางเหลาซือกับเจาของคณะ แตจากการสัมภาษณไมพบวามีการเดินงิ้วมาก
กวา 4 ครั้ง
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“การสอนเดินงิ้วนั้นเหลาซือจะมาสอนก็ตอเมื่อรูวาคนเลนทุกคนรองไดแบบไมติดขัด ถามีใครยัง
รองไมไดก็จะเลื่อนวันเดินงิ้วออกไป
บางครั้งเดินงิ้วแคครั้งเดียวแลวก็ออกเดินงิ้วหนาโรงเลยก็มี”
(สัมภาษณอาจื้อ, 23 พฤศจิกายน 2544)
4.3 กรณีศึกษา
ในการศึกษางิ้วแตจิ๋ว ไดมีการศึกษาวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก นักแสดงจํานวน 10 คนเพื่อใหเห็น
ภาพรวมของอาชีพนักแสดงงิ้วในประเทศไทย โดยมีการกําหนดขอบเขตเรื่องราวประกอบดวย
1. ความเปนมาของนักแสดง วาเขาสูการเปนนักแสดงงิ้วไดอยางไร
2. การใหความหมายถึงอาชีพนักแสดงงิ้วในฐานะนักแสดง
3. ความคาดหวังในอนาคตของงิ้วแตจิ๋ว
กรณีที่1 : เจติ๋ม
นักแสดงหญิงของคณะเหลาบวงนี้เฮง
เจติ๋มเปนคนจีนที่มีปูยาอพยพเขามาในประเทศไทยไมนานนัก ครอบครัวมีอาชีพรับจางมีฐานะ
ยากจน มีพี่นองหลายคน เมื่ออายุได 8 ปพอแมจึงเอามาฝากโรงงิ้ว(ขาย) เอาเงินไปจุนเจือครอบครัว และ
หวังใหลูกมีอาชีพในอนาคต เจติ๋มเลาใหฟงวา “เลนบทนางเอกมาตลอดตั้งแตเมื่อสิบปที่แลว ตอนนี้ก็ยัง
เลนบทนี้อยู แตบางทีก็เลนเปนฮูหยินที่เปนบทเดน ไมแนเสมอไปวาจะเลนบทมีอายุเทาไหร แตมักจะได
เลนเปนบทนางเอกเสมอ” (สัมภาษณ 17 ตุลาคม 2544)
เมื่อเขามาอยูที่โรงงิ้วนั้นตองเริ่มฝกการแสดงตั้งแตเด็ก โดยเหลาซือหรือซินแซประจําคณะงิ้วจะ
เปนครูสอนให ในระยะแรกของการฝกสอนนั้นมีความยากลําบากมาก และซินแสก็เขมงวดกับเด็ก หาก
ซอมไมไดก็จะถูกลงโทษอยางรุนแรง เจติ๋มเลาวา
“ตอนที่เขามายังเด็กมาก เขาใหรําก็ตองรํา แรกๆรองไหอยากกลับบาน แตกลับไมได ซอมก็หนัก
บางทีก็ถูกตีจนมือเขียวหนาแขงเขียวก็มี ถึงครูจะดุแตก็จะตั้งใจสอนอยากใหศิษยไดดี นอกจากสอนเรื่อง
รํางิ้วรองงิ้วแลวจะสอนเรื่องศิลธรรมดวย ไมไดสอนกันตรงๆหรอกแตจะสอนแบบถาใครทําผิดก็ลงโทษ
ใหหลาบจํา ไมกลาทําอีก”
การเปนอยูในคณะจะเปนการนับถือตามวัยวุฒิและสถานภาพของแตละบุคคลไป แตจะรักใคร
กันแบบครอบครัวใหญ วากลาวตักเตือนเด็กไดอยางลูกหลาน
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อาชีพนักแสดงนี้จะตองเรรอนตามคณะงิ้วเรื่อยไปไมมีหยุดนิ่ง การสอนการแสดงก็จะสอนไป
เรื่อยๆ เวลาเขาแสดงก็ใหชวยงานจิปาถะภายในคณะ และจะไดเรียนงิ้วตอนสายและบาย การเลือกบทที่จะ
แสดงที่มีความแตกตางนั้นขึ้นอยูกับการเลือกของเหลาซือเมื่อเด็กเขาคณะในตอนแรกวาใหรับบทผูชาย
หรือผูหญิง(กรณีเด็กผูหญิง) “บทบาทที่เริ่มคืออาจารยจะเลือกใหจะตองเลนประจําไมเปลี่ยนบท มีบาง
เรื่องที่ทาทางเขาก็จะเลนบทนั้น” ตัวละครที่แสดงจะไมมีความหลายหลายมากนักเพราะตัวละครแตละตัว
มีความเปนจุดเดนที่แตกตางกัน หากทําการฝกซอมเพื่อเปนตัวใดแลวมักไมเปลี่ยนแนวการแสดง
เมื่อสามารถจําบทและแสดงไดเปนที่พอใจของซินแซ ก็จะสามารถขึ้นเวทีแสดงได โดยเริ่มจาก
การเปนตัวประกอบหนาโรงกอน และเลื่อนลําดับความสําคัญขึ้นเรื่อยๆตามความสามารถ เมื่อเจติ๋มอายุ
ได15-16 ปก็สามารถแสดงบนเวทีไดอยางดี จึงไดรับเลือกใหเลนบทนางเอกและก็ฝกฝนการแสดงตลอด
กวา 30 ปที่ผานมา
ในปจจุบันนี้สัญญาเด็กผูกโรงงิ้วหมดไปหลายสิบปแลวแตยังแสดงอยูที่คณะนี้เพราะความผูก
พันธและความสบายใจ แมวาจะมีคณะอื่นเคยมายื่นขอเนอใหเปลี่ยนคณะก็ตามที
ในเรื่องการฝกซอมบทละครนั้นในปจจุบันนี้แตกตางจากสมัยกอนมาก เพราะไมมีเหลาซือประ
จําคณะตองจางมาสอนจากขางนอกเปนเรื่องๆไป เจติ้มเลาถึงเรื่องนี้ใหฟงวา
“ครูจะใหเทปรองงิ้วมามวนนึง กับบทจีน เราก็จะเขียนคําไทยลงไป แลว 2 อาทิตยตอมา ครูก็จะ
มาสอนออกงิ้ว ฝกมือฝกรําในอาทิตยตอมา แลวก็จะเลนจริงมีอาจารยขางนอกมาสอน ในอดีตเราจะผูกมัด
เปนคณะๆไป แตทุกวันนี้จะเอาบทงิ้วไปสอนคณะไหนก็ได โดยเถาแกจะเปนคนเชิญมาสอน อยางนอย
ปละ 3-5เรื่อง เพราะเรื่องที่จะแสดงนั้นหามซ้ําใน 10 คืน เพราะคนดูจะไมยอม.....ใน คณะมีตัวหลักๆอยู 6
คน พระเอก นางเอก โอวซา(แม) พอ ตัวตลก ตัวโกง”
ในฐานะนักแสดงงิ้วเจติ๋มรักในอาชีพนี้และกลาววา คงจะยึดอาชีพนี้ตอไปจนแสดงไมไหวก็คง
จะเลิกแสดงและอาจจะออกไปทําหนาที่อื่นในคณะอาจจะเปนคนสองงิ้วเด็กๆในคณะก็ได
แตไมรูวา
อนาคตจะเปนอยางไรเด็กก็ไมมีเขามามากเทาแตกอน หรือบางทีอาจจะหาธุรกิจสวนตัวในบั้นปลายชีวิตก็
เปนได สําหรับอนาคตของงิ้วแลวเจติ๋มใหความเห็นวาไมแนนอนเทาเมื่อกอน ราคางิ้วถูกลง ที่เลนก็ไม
มากเหมือนเดิม บางที่เคยแสดงเปน 10คืนก็เหลือแค 5 คืน 7 คืน คนดูก็นอยลงมาก หากวันไหนไดเลน
ตามตางจังหวัดแลวคนดูแทบจะไมมีเรียกกันสนุกๆไปวา “เลนใหหมาดู” ถาไดเลนในกรุงเทพแลวจะมี
คนชมการแสดงมากกวาหลายเทา แตหากเปนการแสดงงิ้วภาษาไทยแลวจะกลายเปนตรงกันขามทันที
เพราะที่ตางจังหวัดงิ้วไทยไดรับความนิยมมากวา และถาเลนงิ้วไทยในกรุงเทพก็มีสิทธิ์ที่จะถูกตอวาจาก
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เถานั้ง และคนดูไดงายๆ “งิ้วเปนอาชีพที่จะเรียกวามั่นคงก็คงไมไดเพราะเราแสดงขึ้นอยูกับผูชม หากไม
มีคนดูเราก็ไมรูจะแสดงใหใครดู”

กรณีที่2 : หยวน ปณณศักดิ์
อดีตนักแสดงชายของคณะเหลาบวงนี้เฮง
หยวนเปนลูกชายเจาของคณะเหลาบวงนี้เฮงคนกอน เนื่องจากเปนเด็กที่โตในโรงงิ้วจึงถูกพอจับ
ใหหัดงิ้วตั้งแตเด็ก เมื่อเริ่มจําความไดก็หัดงิ้วแลว คุณหยวนเลาวา “หัดมาตั้งแตเด็ก เรียกวาพอจําความได
ก็รูวาเริ่มหัดงิ้วแลว”
ครอบครัวของหยวนเปนงิ้วมาหลายชั่วอายุ เทาที่จําไดตั้งแตสมัยปู และก็หัดงิ้วใหกับลูกหลานมา
โดยตลอด โดยจะมีลูกหลายแสดงเปนตัวหลักในคณะ เปนการสรางความมั่งคงใหกับคณะรูปแบบหนึ่ง
เพราะเนื่องจากความเปนญาติทําใหไมตองกังวลเรื่องไมมีนักแสดง(การซื้อตัว) “อยางตอนนี้พี่สาวคนโต
เปนหัวหนาคณะแทนแม แลวนองสาวอีกสองคนก็เลนเปนตัวพระกับตัวนาง สวนพี่เองเมื่อกอนก็เลนเปน
ตัวราย แตตอนนี้ไมไดเลนใหคณะแลว”
ในอดีตนั้นหยวนไดรับการฝกงิ้วจากเหลาซือประจําคณะที่เรียกวาครู เปนการฝกที่เขมงวดอยาง
มาก โดยเฉพาะหยวนที่ไดรับบทโอวหมิ่น ซึ่งจะตองมีการหัดบทบู มีการกระโดดและรําอาวุธ เปนบทที่
แสดงยากและฝกยากมาก เมื่อยามฝกนั้นหากรําหรือรองไมไดดีตามที่ครูตองการจะถูกทําโทษโดยการ
เคาะหนาแขง หรือฟาดดวยดาบไมจนเนื้อตัวเขียวช้ํา ในบางครั้งก็ตองรองหรือวางทาซ้ําๆจนกวาครูจะพอ
ใจ ซึ่งอาจกินเวลาหลายชั่วโมงก็มี ในดานการฝกซอมในสมัยกอนนั้นหยวนเลาวา
“ซอมกันทีละหลายคนแตก็ซอมบทใครบทมัน ครูจะเดินดูแตละคนวาฝกเปนอยางไร ถาชวงไหน
ที่ครูเดินมาเจอเราทําทาไมดีก็จะโดนฟาดทันที ที่ฟาดเพื่อใหหลาบจําวาจะไมทําแบบนี้อีก แตพี่วามันได
ผลนะ เพราะเด็กจะดีขึ้นทุกคนไมมีใครกลาทําผิดอีก”
สวนวิธีการสอนนั้นไดเลาใหฟงวา “ตอนเด็กๆตองเรียนงิ้วเพราะพอแมเปนเจาของโรงงิ้วเอง
ตอนเรียนนี่จะเรียกวาโหดรายก็คงไดเพราะบางครั้งครูฝกใหทําทาวาดมือวันละเปนรอยๆครั้งใหชํานาญ
และเคยชิน หากทําไมไดก็จะเอาไมตีที่มือ หรือหากไมตั้งใจก็จะโดนหวดทันที ยิ่งตอนเรียนแรกๆจะเปน
การสอนการวางทาพื้นฐานพวกวาดมือ วาดขานี้จะยากที่สุดเพราะบางวันโดนใหยืนวาดขาทาเดียวอยูจน
กวาครูจะพอใจก็มี หรือถาวันไหนซอมรอง ครูจะใหรองจนกวาจะรองไมเพี้ยน บางวันรองจนไมมีเสียง
พูดเลยก็เคย” (สัมภาษณ 21 กันยายน 2544)
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การซอมงิ้วตางจากสมัยปจจุบันเพรากฏหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่เขามาควบคุม ทําใหครู
สอนไมสามารถตีเด็กแบบในอดีตได และเนื่องจากเด็กผูกโรงงิ้วไมมีอีกแลว การฝกจึงไมเขมงวดอีกตอ
ไป “สมัยนี้สบายกวาแตกอนมาก ตีมากไมไดบางทีถาตีจนเปนแผลเด็กก็เองไปฟองตํารวจก็เปนเรื่องอีก
การสอนจึงเปนแบบเรื่อยเฉื่อย ถาเด็กสนในดีรับไดก็จะเลนเกงแตถาเด็กไมเอาแลวก็หมดหวัง เพราะเรา
ไปเคี่ยวเข็ญแบบสมัยพี่ไมไดแลว ก็ดูเอาวาคุณภาพมันเลยตางกันอยางที่เห็น”
หยวนเขามาสูการเปนนัดแสดงเพราะทางบานเปนคณะงิ้วและเปนความพอใจสวนตัวที่เมื่อหัดงิ้ว
แลวก็ยอมรับวาเปนอาชัพที่ตนรัก และคงจะอยูในวงการงิ้วตอไปแมวาปจจุบันนี้จะไมไดแสดงงิ้วกับคณะ
อีกตอไปแตการเปนผูชวยคุณอําพัน ครูงิ้วนั้นทําใหตองเลนและหัดงิ้วอยูเสมอ ก็เรียกไดวาไมไดออกจาก
วงการงิ้วแตอยางไร สาเหตที่หยวนออกจากคณะงิ้วของทางบานก็เพราะเห็นพี่สาวเปนเจาของคณะแลว
นองอีกสองคนก็เลนงิ้วเปนผูชวยอยูแลว ตนเองเปนผูชายควรที่จะออกมาเผชิญชีวิตเพื่อหาทางของตัวเอง
มากกวา(อาจจะมีเรื่องทะเลาะกัน) “ก็ยังไปชวยเหลือกันอยูเวลาคนไมพอก็ไปชวยกันบางแตไมเลนประจํา
แบบสมัยกอน เพราะงานกับอาจารยเมงก็มากอยูแลว เราเองก็ไมมีเวลาจะกลับไปชวยเขาเทาไหร”
งิ้วในฐานะอาชีพแลว หยวนคิดวาเปนอาชีพที่ลําบาก เพราะความยากในการเรียนรูและการแสดง
ในวงการนี้จะตองเกงจริง มิฉะนั้นจะไมสามารถยืนหยัดอยูได งิ้วเปนศิลปะชั้นสูง ที่หยวนวา “งิ้วเปน
ศิลปะชั้นสูง เทียบกับลิเกแลวงิ้วเลนยากกวามาก เราตองเลนตามบท ไมเหมือนลิเกที่แตงตัวเสร็จก็เลนได
แตเราตองฝกกันมาเปนป เรื่องแตละเรื่องซอมกันเปนอาทิตยๆ” สวนอนาคตของงิ้วนั้นหยวนมองวาเปน
สิ่งที่ยังมองไมออก เพราะความนิยมในการชมงิ้วลดลงเรื่อยๆ แตงิ้วที่มีการปรับปรุงใหเขากับยุคสมัย
อยางงิ้วรองไทยนั้นคงจะเปนทางรอดของงิ้วในทุกวันนี้ไดเพราะเมื่อผูชมฟงภาษาจีนไมออกก็ตอ งเปลี่ยน
งิ้วใหรองไทยแตจะตองคงความเปนงิ้วในดานอื่นๆไว “ไมใชเราจะใหงิ้วเปลี่ยนเปนไทย แครองไทยไม
ไดหมายความวาความเปนงิ้วหายไป แตเราจะตองทําใหงิ้วอยูรอดตอไปมากกวา มัวไปยึดวาตองรองจีน
แตไมมีคนดู เราก็อยูไมไดอยูดี”

กรณีที่3 : สาว(นามสมมุติ)
นักแสดงหญิงของคณะเหลาบวงนี้เฮง
สาวเปนนองสาวของหยวน เนื่องจากอยูในครอบครัวงิ้วมาตั้งแตเกิด พอและแมจึงจับใหหัดงิ้วตั้ง
แตจําความไดเชนเดียวกับลูกคนอื่นๆ
ดวยความใสใจประกอบกับถูกหัดงิ้วมาตั้งแตเด็กทําใหมีความ
สามารถอยางมาก ในปจจุบันนี้รับบทพระเอกฝายบุน(บุนเซ็ง) ประจําคณะ ทุกวันนี้แตงงานแลวมีบุตรชาย
1 คน
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สาวเลาวาในวัยเด็กการฝกงิ้วเปนเรื่องยากลําบากเพราะเหลาซืด(ครู)มีความเขมงวดอยางมาก ตน
เองถูกสอนมาพรอมๆกับพี่ชาย(หยวน)และพี่นองคนอื่นๆ วิธีการสอนก็เหมือนกันไมคอยมีการแยกวาผู
หญิงหรือผูชายเพราะจะฝกหนักเทากัน “เหลาซือสอนมาดวยกันกับพี่หยวน แตพี่หยวนจะโดนตีมากกวา
เพราะเปนเด็กดื้อดวยมั้ง แตใชวาเปนผูหญิงแลวจะไมโดนตีนะ พี่เองก็โดนประจําถารองไมดี รําไมสวย
เรื่องโดนหวดนี่เปนเรื่องปกติ บางทีรําไมสวยก็โดนใหรําทาเดียวทั้งวันก็ยังมีเลย ทรมานจะตายไป ....
สมัยนี้นะสบายกวาเยอะเพราะตีไมได ลองตีสิตํารวจไดมาจับกันพอดี แลวอาวุธที่เหลาซือใชตีนี่จะเรียกวา
ใกลมือก็คงจะใชเพราะเอาเปนวาฉวยอะไรไดก็ไอนั้นแหละหวดเลย อยางพี่หยวนเคยโดนไมไผที่เขาเอา
ขึ้นโรงดวย แลวพี่ก็เคยโดนดาบไมหลายที”
บทพระเอกที่ไดรับสาวอธิบายวาเหลาซือเปนผูเลือกให ในชวงแรกของการหัดเหลาซือจะสอน
ใหรําหรือลองรองดูกอนและวจะประกาศลงไปเลยวาเด็กที่ตนสอนคนนั้นจะรับบทใดเปนตัวพระ ตัวนาง
ตัวตลก หรือตัวหนาลาย กรณีสาวเหลาซือวาใหเลนเปนตัวพระเพราะตอนนั้นมีพี่หยวนและนองสาวอีก
คนที่สอนอยูแลวสาวเหมาะที่จะเปนตัวบุนเซ็งที่สุด เพราะหนาสวย แตไมหวานเทานองสาวคนเล็กที่รับ
บทนางเอก(ตั่ว) “ตอนนั้นอาจเพราะเหลาซือเห็นวาพี่นองเปนเจาของคณะดวยมั้งเลยสอนพี่นองคนละบท
สงสัยจะใหเลนกันเองไดมั้ง ... ตอนนั้นพอรูวาไดบทผูชายก็ไมชอบเพราะมันไมสวยนี่นะ แตจะไปโตแยง
อะไรก็ไมกลา เหลาซือนากลัว สมัยกอนนั้นเหลาซือวาอะไรก็ตองยอมรับ เขาเปนใหญที่สุดละ เด็กๆยิ่ง
กลัวกันใหญ เลยหัดบทผูชายมาเรื่ยจนทุกวันนี้ เพิ่มมารูวาเราเปนผูชายแลวรุงนะ สมัยกอนเคยไดเงินหนา
โรงดวยนะ ฮี้ซัวจะใหเงินหนาโรงเหมือนแมยกลิเกนั้นละ”
หากจะกลาวถึงความชอบหรือไมชอบนั้นสาวกลาววาตนเองไมไดรักงิ้วมากแตก็ไมไดเกลียด คง
ถือวางิ้วเปนอาชีพที่ตนถนัดและถือวาเปนอาชีพที่ทํารายไดใหกับตัวเองมากพอใชไดจึงยังคงยึดอาชีพนี้
ตอมาจนทุกวันนี้ แตก็มิไดสนับสนุนใหลูกชายเลนงิ้วแตอยางใด สาววาคงจะใหลูกเลือกอนาคตเองถา
อยากเลนงิ้วก็จะตามใจแตถาถามจริงๆไมอยากใหเลนเพราะความลําบากในการหัดและการแสดงที่ไมอยู
ติดที่ และอนาคตของนักแสดงงิ้วก็ไมไดมั่นคงอยางในอดีตแลว
งิ้วในฐานะอาชีพแลวสาวกลาววาในอดีตกับทุกวันนี้แตกตางกันมาก อยางคาจางก็ตางกันและ
ความนิยมงิ้วที่ลดลงอยางมากทําใหคณะงิ้วและฐานะนักแสดงไมมั่นคงอยางเดิมอีกตอไป แตถาถามวางิ้ว
จะหมดไปไหมนั้น สาวตอบไดวาไมหมดหรอกเพราะยังมีศาลเจา(จีน)อยูใหงิ้วแสดงใหเจาดู เพราะทุกวัน
นี้งิ้วเลนถวายเจาเปนวัตถุประสงคหลักอยูแลว และเปนผลพลอยไดที่เรียกคนมาดูงิ้วเพื่อประมูลของมาก
กวา แตถาถามวาความรุงโรจนหรือความเสื่อมความนิยมแลว สาววาไมสามารถตอบได เพราะเปนเรื่อง
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อนาคต งิ้วทุกวันนี้ไมมีผูชม แตถางิ้วสามารถทําใหคนหันกลับมาดูอยางเชนในอดีตได งิ้วก็คงเฟองฟูขึ้น
มาอีกครั้งอยางแนนอน

กรณีที่ 4 : เล็ก
นักแสดงหญิงของคณะเหลาบวงนี้เฮง
เล็กเปนคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูที่เยาวราช เล็กเลาใหฟงวา ที่บานขายขนมกุยชายทอดมาตั้ง
แตรุนแม และตอมาเมื่อโตขึ้นก็มาชวยแมขายอยูนานจนกอนหนาเขาคณะงิ้วก็ขายอยูที่หนาโรงงิ้ว “เคย
ขายขนมกุยชาย อยูหนาโรงงิ้วเห็นเขาแสดงก็ชอบเลยเขามาขอเปนนักแสดง ตอนที่ขายขนมอยูก็ไดเงิน
เดือนประมาณหมื่นกวาบาท แตตอนนี้มาอยูคณะงิ้วไดเงินเดือนประมาณ สี่พันบาท ก็นอยกวาแตกอน
มาก แตเราไมตองจายคาอะไรที่โรงงิ้ว เขามีใหกินอยูเสร็จ เงินก็พอใช แตดวยความชอบเห็นแลวสวย
อยากแตงสวยๆอยางเขาบางจึงตัดสินใจมาเปนนักแสดงงิ้ว” ตรอบครัวเล็กไมไดยากจน แตฐานะพอใชไป
เดือนชนเดือน คือถาไมขายขนมก็ไมมีรายได แตเนื่องจากรายไดคอนขางดีจึงไมมีปญหาทางการเงิน การ
เขาคณะงิ้วเปนความตองการสวนตัวเปนหลักสําคัญ
เล็กเลาถึงครอบครัววาไมตองการใหมาเปนนักแสดงงิ้วเพราะตนเองเปนลูกสาว พอและแมอยาก
ใหอยูกับครอบครัว อีกทั้งตนยังอายุนอยทางบานก็กลัววาจะไมรุงเรืองเพราะอาชีพนักแสดงงิ้วนี้ไมรุง
หรือทําเงินเชนในอดีต แมของเล็กวาไมอยากใหมาอยูคณะงิ้วเพราะไมสามารถอบรมเล็กไดเอง แตเล็กถือ
วาตนเองอยากเปนจึงดื้อและออกจากบานมาเปนนักแสดง “ก็อยากเปนนี่นา ทางบานเขาไมยอมจะใหทํา
ยังงัย ก็ตองออกจากบานแลวที่มาอยูในคณะมันก็ตองออกจากบานอยูดี ตอนนี้คงดีขึ้นแลวมั้ง เพราะบางที
ก็สงเงินกลับไปใหทางบานใชบางแตก็ไมไดเยอะอะไร เพราะเล็กเงินเดือนยังนอยอยู”
เล็กมาอยูที่คณะนี้ไดราวหนึ่งป ปจจุบันอายุ 18 ป เปนเด็กรุนทายๆของคณะมีศักดิ์เปนนองแตไม
ใชนองสุดทอง ไดรับความเอ็นดูจากพี่ๆปาๆในคณะอยางมากเพราะความชางพูด ชางถาม และความรัก
ในการแสดงงิ้วอยางแทจริง “เจๆเขาก็เอ็นดูเล็กนะเพราะถามอะไรเขาก็จะสอนใหทุกที บางครั้งเจเขาก็
เรียกใหไปใชเครื่องสําอางเขา เพราะเล็กยังเด็กเพิ่งเขาเงินไมมีมากพอจะซื้อเครื่องสําอางทีละมากๆได
โดยเฉาะพวกสีบางสียังขอพวกเจใชอยู แตพวกเครื่องรองหนานี่ตองมีเอง แลวเล็กก็ไมมีกลองใสเครื่อง
สําอางแบบเจๆเขาเพราะตองจางเขาตอกลองมันแพง ยังไมมีเงินพอ เล็กก็ใชกระจกอันละ สิบบาทไปกอน
หรือวาถาวันไหนที่เจๆเขายังไมใช(ยังไมไดแตงตัว) เล็กก็ไปขอใชกอนเพราะอยางเจติ๋มหรือเจสาว(นาม
สมมุติ)จะใหอนุญาติเล็กกอนแลว ใชไดเลย”
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บทบาทที่เล็กไดเลนในคณะไมระบุชัดเจนแตโดยมากเปนบทตัวพระ เพราะบุคลิกที่ออกแกนแกว
และไมเรียบรอยจึงถูกผูจัดการจับใหเลนบทตัวพระ แตในบางครั้งเล็กก็ไดเลนบทตัวนางดวย เล็กเลาวา
ชอบบทตัวนางมากกวา “ที่ชอบมากเพราะบทผูหญิงจะแตงตัวสวยกวาบทผูชาย อยางหนาที่วาดก็จะตองดู
หวานๆไมหนาแข็งๆแบบนี้ สวนชุดของผูหญิงจะเปนกระโปรงยาวกรอมเทามีลายปกพราวไปทั้งตัว...
ของผูชายก็มีนะแตมันไมสวยเทาของผูหญิงและรองเทาผูชายมันตองเสริมสนใชมะ มันเดินลําบาก...ให
ความรูสึกเหมือนใสสนตึกมั้ง” บทที่เล็กไดรับนั้นไมสามารถระบุแนชัดในแตละครั้งของการแสดงไดวา
จะไดรับบทใด เล็กก็คาดหวังวาจะสามารถไดรับบทที่ดีกวาทุกวันนี้ จึงพยายามฝกฝนตัวเองอยูเสมอ
“อยากเลนใหไดอยางเจติ๋ม เจเกงมากเลนไดสวย เคยเห็นเจไดเงินจากคนดูดวย อยางวาละ ถาเล็กเลนเกงๆ
จะมีคนใหเงินบางรึเปลาไมรูนะ”
ในดานการฝกซอมบทนั้น เล็กเปนเด็กที่เพิ่งเขามาจึงไดรับบทที่ยังไมซับซอนมากนักและมักไม
เปนบทที่ตองมีบทพูดที่เปนลักษณะตอบโตกัน หรือบทพูดที่ยาวมากๆ เล็กเลาวา “ตอนนี้ก็เลนบทในปวง
เซียงชุด จิงเฉิงหุย(พบกันที่เมืองหลวง) เปนตัวบัณฑิตที่ออกมาอวยพร ชุดที่แตงเปนสีแดงทั้งตัวเลย
เหมือนชุดแตงงานของจีน และก็เลนเปนบทตัวประกอบ(จั่บ)ทั่วไปแตไมถึงกับเปนทหารยืนหนาโรง
หรอกนะ จะดีกวาเพราะเลนในเนื้อเรื่องมากกวา อยางวันนี้เลนเปนทหารสนิทเลยตองแตงเปนผูชาย...ดูที่
คิ้วจะชัดมากเลยเพราะจะเขมและใหญเปนปด”
ในดานการหัดงิ้วนั้น เนื่องจากเปนเด็กที่เพิ่งเขาคะไมนานการฝกงิ้วจึงเปนหนาที่ของเหลานัก
แสดงในคณะและผูจัดการ เวลาฝกจะเปนเวลาบายๆหรือหลังปวงเซียงตอนเชา ใหมาหัดรําและรอง หา
กรําสวยจะไดเลนปวงเซียงตอนเชากอนเปนลําดับแรก บางครั้งเปนการหัดรองกับนักแสดงเวลานักแสดง
หัดงิ้วเรื่องใหมกอ นเดินบท และใชวิธีจดจําเอาจากสิ่งที่เห็น บางครั้งถาไดรับเลือกใหเลนบทบาทบางตัว
ในเรื่องใหมก็จะไดรับการหัดจากเหลาซือ(ครู) ที่มาเดินงิ้วให ถาเหลาซือเห็นแววก็จะสามารถเลื่อนบทให
เดนขึ้นไดทางหนึ่งนอกจากจะไดรับการยอมรับจากนักแสดงหลัก ผูจัดการ หรือเจาของคณะ เล็กเลาเรื่อง
การเปลี่ยนฐานะวา “ตอนแรกเลยเขาใหเลนปวงเซียงตอนเชากอนเพราะเถาแกวาไมคอยมีคนดู เลนผิด
พลาดก็จะไมกระเทือนถึงคณะเทาไหร ถาไมนบั รวมเลนเปนตัวทหารขางโรงนะ ไอบทนั้นใครก็เลนไดมา
ยืนเทาสะเอวเฉยๆ วันเลนวันแรกก็สั่นไปหมดกลัวพลาดแตก็ผานมาไดดวยดี เขาก็ใหเลนมาเรื่อยจนทุก
วันนี้ก็ไดมาเลนปวยเซียงตอนกลางคืนแลว ดีใจนะเหมือนเขาเริ่มยอมรับวาเล็กก็มีความสามารถ บททหาร
ขางโรงก็ยังเลนอยูนะถาคนขาด แตสวนมาเลนเปนบททหารหรือสาวใชที่มีบทมากกวาทหารเฝาขางโรง
นะ”
ในดานความหมายของงิ้วและการคาดหวังงิ้วในฐานะนักแสดงแลวเล็กไดใหความหมายวางิ้วเปน
ศิลปะที่งดงาม และตนเองก็เขาสูวงการงิ้วเพราะหลงใหลในความงามนั้น คุณคาของงิ้วเปนศิลปะขั้นสูงที่
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ตองมีการหัดเปนเวลานาน อยางตัวเล็กเองเพิ่งเขาคณะมาไดเกือบปยังไมสามารถแสดงบทที่มีบทเจรจา
ตอบโตไดเลยเพราะยังไมมีความสามารถเพียงพอ เล็กเลาวา คงจะตองฝกฝนตอไปอีกมากหากตองการที่
เปนนักแสดงงิ้วตัวหลักประจําคณะไดอยางนักแสดงคนอื่นๆ ควาาดหวังในอนาคตนั้นเล็กใหความตั้งใจ
จะเปนนักแสดงที่เกงกวาทุกวันนี้ และจะตองสามารถเลนบทหลักไดอยางตัวพระเอกหรือนางเอก ในดาน
ความคิดถึงอนาคตของงิ้ว เล็กใหความเห็นวาคงจะยังอยูไมหมดไปจากสังคมอยางแนนอนเพราะตัวเอง
เชื่อมั่นวาจะตองมีอะไรสักอยางมาทําใหงิ้วดีขึ้นเพราะงิ้วเองเปนการแสดงที่มีมานานทั้งในจีนและในไทย
ความภาคภูมิใจของคนที่เลนงิ้วคงจะไมสุดที่ตรงจุดนี้อยางแนนอน และเล็กยอมรับหากงิ้วจะมีการปรับ
เปลี่ยนบางอยางเพื่อความอยูรอด “งิ้วเปนศิลปะขั้นสูงที่สืบทอดกันมานาน อยางคณะนี้ก็อยูมากวารอยป
เปนความภาคภูมิใจในความเปนจีน งิ้วคงจะไมหายไปงายๆหรอก....แตถาจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการ
แสดง งิ้วก็คงจะไดแตคงจะไมใชเปลี่ยนแบบไมเหลือแบบเดิมหรอก มันก็ตองมีอะไรบางอยางที่บอกให
คนดูเห็นวานี้ละงิ้วอยูบางละนะ”

กรณีที่5 : เทง
นักแสดงชายของคณะเหลาบวงนี้เฮง
เทงอายุราว 30 กวาป เปนชายไทยเชื้อสายจีนที่รูปรางหนาตาเหมือนคนไทยมากกวาจีนมีผิวสีคล้ํา
มาก เทงเลาวาครอบครัวมีฐานะไมยากจนนัก แตตัวเองเปนคนที่ไมชอบอยูติดบาน ชอบเรรอนไปทั่ว
ทํางานในคณะงิ้วมาหลายที่แลว แตก็ไมไดตั้งใจจะเขามาสูวงการงิ้วอยางเต็มตัวในตอนแรกๆ
“เคยเขาๆ ออกๆ โรงงิ้วมาหลายโรงแลว เวลามีงานรับจางก็จะไปทําหากไดเงินดีกวา เวลาวางงาน
ก็จะไปขอตามคณะงิ้วเลน สวนมาเลนเปนแคตัวประกอบเทานั้น เพราะไมเคยอยูนานจนฝกบทได แตก็
พอใจกับตรงนั้น เจาของหรือผูจัดการโรงงิ้วบางคนเขารูวาเราเขามาเพราะวางงานเขาก็รับ…บางทีเวลาไม
มีเงินก็มาขอเลนกับคณะเดิม เขาก็ใหเขามาเลน แตพวกอยางนี้บางคนก็ไมรับผิดชอบ อยูๆก็ไปเลยก็มี แต
ผมเวลาจะไปจะบอกเขากอน เขาก็เขาใจวามันเปนความพอใจมากกวาวาจะอยูหรือไป”
เทงเลาวาที่ทําเชนนี้เพราะพอใจแมจะชอบวิถีชีวิตในคณะงิ้วแตก็ไมชอบในสวนที่จะตองเดินทาง
บอยมากเกินไป และงานก็คอนขางหนัก ถึงจะเปนแคตัวประกอบแกขัด ก็ตองรับผิดชอบในสวนของตน
การยืนนิ่งๆที่หนาโรงเปนสิ่งที่เมื่อยมาก และเวลาเดินเขา-ออกฉากก็ใชสักแตเดิน จําเปนตองดูจังหวะนัก
แสดงคนอื่นๆดวย เทงกลาวถึงเรื่องการหัดงิ้ววา “ไมใชเรื่องงายเลย ที่แรกที่เขามานึกวาจะจะสบาย แคยืน
ขางเวทีกับเดินไปเดินมาแคนั้นเอง แตพอเอาเขาจริงวันแรกที่ไดขึ้นเวทีนั้นพอดีคนเขาขาดเจเลยใหขึ้นไป
ยืนเปนตัวประกอบหนาโรง เจสอนแควา ยืนยืดอกแลวเทาสะเอวนิ่งๆนะ แลวทําตามคนที่ยืนอยูขางๆ เขา
เดินกลับก็เดินตามเขา ไอผมก็ยืนนิ่งๆฉากนึงกวา 20 นาที เมื่อยแทบตาย พอไมยืดอก คนขางๆก็สะกิด
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ตอนเดินออกไปยืนไมเทาไหร แตตอนเดินกลับนี่มันจะมีสิทธิ์พลาดกันเยอะเพราะตัวเอกตองเดินไปกอน
แลวเราคอยเดินตาม ใชมะ แตทีนี้คนมันไมเคยก็เลยเดินนําเขาซะขางลางหัวเราะกันเกรียวเลย อายมาก
ฉากตอมมาแทบไมอยากออกเลย แตเจๆเฮียๆเขาก็เขามาปลอบวา ไมเปนไร เลนดีแลว ก็เลยทําใจกลาๆ
เดินออกไปอีกรอบ”
การฝกซอมของเทงไมเปนระบบอยางนักแสดงใหมคนอื่นๆเพราะการที่เทงเขาและออกโรงงิ้ว
บอยจึงไดรับการสอนมาหลายครั้ง แตก็ไมมีการพัฒนามากเทาที่ควรเพราะการสอนไมเปนเรื่องราว คือ
เมื่อหัดงิ้วอยูประมาณเดือนเทงก็จะออกไปหางานอื่นทํา ที่หัดไวก็ครึ่งๆกลางๆ พอเขามาอยูในโรงงิ้วใหม
เทงก็หัดใหมในบทเดิม นั้นคือบททหารตัวประกอบ เทงเลาวา เขา-ออกโรงงิ้วมากวา 2 ปแลวแตก็ยังเปน
ไดแคตัวประกอบปลายแถว คงเพราะความไมตอเนื่องของการหัดงิ้วนั้นเอง
วิถีชีวิตในคณะงิ้วเปนสิ่งหนึ่งที่เทงชอบเพราะมีความอบอุนมากเทงเลาวา “ที่นี่เขาจะเลี้ยงดูกัน
แบบลูกหลาน” ใครเขามาใหมใหถือเปนนองเล็กที่จะไดรับความเอื้ออาทรจากผูใหญในคณะ การอบรม
ตักเตือนก็เปนไปดวยความรักและหวังดี เทงเลาวา “ตัวเองเปนคนหลักลอย ไมชอบอยูติดที่ เงินทองก็ไม
เก็บ เถาแกก็มาเตือนหลายทีแลววาใหทํางานทําการใหจริงจังจะไดตั้งตัวไดซะที แลวก็ชวนวาถายังไมมีที่
ไปก็อยูที่คณะไปกอนก็ได .... รูสึกดีมากเลย แตก็อยางวานะบางคนเขาอาจจะหาวามายุงเรื่องของเขา แต
ผมวา ที่เถาแกเขามาเตือนก็ดวยความหวังดีมากกวา”
งิ้วในฐานะของนักแสดงแลวเทงถือวาตนเองก็ไมไมแนใจนักวาจะเรียกตัววานักแสดงไดหรือไม
เพราะอาชีพอื่นที่เทงทําก็มี แตในฐานะที่แสดงงิ้วอยูดวย เทงถือวางิ้วเปนอาชีพที่สนุกสนาน แตก็เปน
อาชีพที่เหนื่อยและลําบาก ความคาดหวังกับการเปนนักแสดงงิ้วนั้นปจจุบันนี้เริ่มคิดวา การทีอาชีพเปนนัก
แสดงอาจจะมั่งคงกวาการเปลี่ยนงานไปเรื่อย แมวาจะไดเงินนอยแตเนื่องจากมีอาหารและที่พักใหทําให
ไมมีรายจายอะไรที่สําคัญมากนักก็ถือวาเปนรายไดที่ดีทีเดียว เทงเลาวาเริ่มมีความคิดที่จะปกหลักอยูกับ
คณะงิ้วตามที่เถาแกชักชวน และเมื่อถามวางิ้วเปนอยางไรในทุกวันนี้ เทงตอบทันทีวา คนดูนอย “วันไหน
เลนตางจังหวัดแทบจะเลนใหหมาดู เพราะไมมีคน แตถาวันไหนเลนเปนภาษาไทยคนจะมีมาดูบาง(ที่ตาง
จังหวัด)” และอนาคตแลวคงไมนาหวงเพราะเทาที่เทงทราบมา คณะงิ้วคณะนี้เปนคณะงิ้วที่มีฝมือผูชม
“ติด” มีคนมาดูเสมอๆยิ่งถาเปดการแสดงในกรุงเทพแลว คนจะมาดูเยอะ และจากการอยูที่คณะนี้มาไดสัก
พักใหญเห็นวาคณะนี้มีงานเขามาตลอดเวลา และคาดวางิ้วคงจะไมหายไปจากวงการในเร็ววันนี้อยางแน
นอน
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กรณีที่6 : บุญชู
นักแสดงชายของคณะไซยงฮง
บุญชูในบางครั้งจึงมีหนาที่ผูจัดการคณะกลายๆ เลาวาอยูคณะนี้มาตั้งแตเด็ก หัดงิ้วมานาน ทุกวัน
นี้ก็แสดงอยูทุกวัน บุญชูเปนคนจีนที่เขามาอยูในคณะงิ้วพรอมกับพี่ชายที่เปนนักแสดง เพราะการเขามาใน
คณะงิ้วนั้นสามารถเลือกไดวาจะเปนนักดนตรีหรือนักแสดง พี่ชายของบุญชูเลือกที่จะเปนนักดนตรี สวน
บุญชูเลือกที่จะเปนนักแสดง ปจจุบันเขาเปนนักแสดงหลักของคณะ แตก็ไมไดเลนบทที่เปนตัวเอกมากนัก
เพราะมีนักแสดงในคณะหลายคนที่สามารถเลนบทหลักไดทั้งบทตัวพระและตัวนาง
บุญชูเปนนักแสดงงิ้วรุนที่ยังใชรูปแบบการหัดงิ้วจากเหลาซือ แมวาจะไมไดรับการสอนจนจบ
กระบวนความแบบในอดีต แตความที่ไดรับการสอนพื้นฐานมาเปนอยางดีจึงทําใหบุญชูสามารถพลิก
แพลงการซอมงิ้วไดเองไมยากนักเมื่อไดรับบทแสดงเรื่องใหม การหัดงิ้วในอดีตเปนการหัดที่เขมงวดใน
สายตาของบุญชูเพราะจะตองไดรับการฝกซอมวันละหลายชั่วโมงเมื่อมาเทียบกับทุกวันนี้แลวแตกตางกัน
อยางเห็นไดชัด ความเขมของการสอนจางหายไปมาก ระยะเวลานอยลง ซึ่งสงผลใหคุณภาพของนักแสดง
ต่ําลงดวย
บุญชูเลาใหฟงวา สมัยตนเปนเด็กที่เริ่มหัดงิ้วกับเด็กสมัยนี้นั้นตางกันมาก บุญชูตองหัววันละ
หลายชั่วโมง กวาที่จะสามารถขึ้นเวทีไดก็หัดอยูนานหลายเดือน เมื่อเทียบกับเด็กสมัยนี้แลว บางคนถาคน
ขาดก็ขึ้นเลนไดเลย หรือหัดใหพอรําทาไดก็จับไปแสดงบนเวทีแลว ดังนั้นคุณภาพจึงดอยกวาแตกอน เขา
เลาวานักแสดงเกาๆหลายคนก็บนกันในลักษณะคลายๆกันนี้ และนอกจากความเรงรีบดานขาดบุคลากร
แลว ความเอาใจใสของนักแสดงงิ้วรุนใหมก็มีนอย เด็กบางคนไมขนขวางจะศึกษาหาความรูเอาเองรอแต
จะปอนให ซึ่งตางจากเมื่อกอนที่เหลาซือเขี้ยวเข็ญแตตอนนี้ถาไมรักดีก็ยากที่จะกาวหนาในวงการงิ้ว
ในฐานนะนักแสดงงิ้วแลวบุญชูใหความยกยองนักแสดงทุกคนวามีความสามารถในการที่จะ
แสดงบนเวที แตความสามารถนี้แตกตางกันระหวางนักแสดงรุนเกาและนักแสดงรุนใหม นักแสดงรุนเกา
นั้นเปนความสามารถที่ไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี การที่จะกาวไปสูนักแสดงนั้นเปนเครื่องหมายการัย
ตรีคุณภาพไดเปนอยางดี แตสําหรับนักแสดงรุนใหมหรือนักแสดงที่เปนคนไทยและลาวที่มีความสามรถ
ก็มีหลายคน แตพวกที่ไมเอาใจใสก็มาก ดังนั้นเขามองวาอาชีพนี้เปนอาชีพที่ขึ้นอยูกับตัวบุคคล ถารักดีก็
จะรุงโรจน แตถาไมเอาถานก็ดัดดานไมกาวไปไหน บุญชูรักและพอใจกับการเปนนักแสดงงิ้วและคาดวา
คงจะอยูในวงการงิ้วตอไปจนกวาจะไมไหวก็คงหาอยางอื่นทําตอไป (ความจริงพี่ชายของบุญชูมีกิจการ
บริษัททัวรสวนตัวอยูแลวและคิดวาในบางครั้งบุญชูนาจะไปชวยงานพี่ชายอยูแลว)
สวนเรื่องอนาคตของงิ้วนั้นเขาเห็นวาเปนเรื่องที่คาดเดาไดลําบากเพราะทุกวันนี้งิ้วก็แสดงแบบ
เรียกวาวันตอวัน หากวันใดหยุดแสดงนั้นหมายถึงเจาของคณะไมมีเงินเขามาหมุนภายในคณะ และอาจจะ
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สงผลถึงการจายคาจางประจําวีคตอไปดวย ดังนั้นอนาคตของงิ้วถาไมมีอะไรสักอยางเขามาทําใหเฟองฟูก็
คงจะเปนไปตามที่คนอื่นๆทํานายกันคือ คุณภาพที่ดอยลง คณะที่นอยลง เรื่องที่วนไมคอยมีเรื่องใหมเนื่อง
จากรายจายในการซื้อเรื่อง จางครูสอน เครื่องแตง อุปกรณและฉากการที่ตองซอมแซมและซื้อใหมมีราคา
คอนขางสูง งิ้วคงมีฐานะที่ไมดีนัก แตถาเกิดมีอะไรสักอยางมาทําใหงิ้วกลับมาไดรับความนิยมอยางที่อา
เมงพูดวาจะทําใหไดก็คงไดผลลัพยที่ตางออกไป สวนเรื่องการจะปรับเปลี่ยนการแสดงใหรองไทยหรือ
เปลี่ยนเนื้อเรืองแลวโดนสวนตัว บุญชูไมถือวาเปนการทําลายงิ้ว เพราะยังมีความเปนงิ้วอีกหลายอยางที่
เรายังคงไวอยู ไมวาจะเครื่องแตงกาย รูปแบบการแตงหนา เราคงไมหันไปแตงหนาแบบละครปกติได
และที่สําคุญอยางทุกวันนี้แมวางิ้วจะใชเนื้อรองในบทละครงิ้วเปนภาษาไทยในบางเรื่อง แตลักษณะการ
รองก็ยังคงความเปงงิ้วที่ยังรองเสียงสูงมีการเอื้อนทอดยาวออกไปอยู เปนตน

กรณีที่ 7 : ปุก
นักแสดงหญิงของคณะไซยงฮง
ปุกเปนเด็กสาวชาวอีสานที่เขาคณะงิ้วตั้งแตอายุยางเขาวัยรุน และอยูที่โรงงิ้วมาตลอดรวม 20 ป
ทุกวันนี้ปุกไดรับบทนางเอกประจําคณะรวมกับนักแสดงคนอื่นอีก 1 คน เนื่องจากปุกเปนคนไทยอีสาน
จึงพูดทั้งภาษาไทยภาคกลางและภาษาจีนไมได เมื่อแรกเขาคณะจึงเปนปญหาใหญสําหรับเธออยางมาก
การหัดพูดภาษาจีนยากกวาการหัดภาษากลาง และเธอสามารถพูดภาษากลางชัดในปตอมาหลังจากเขา
คณะ และปจจุบันนี้สามารถตอบโตภาษาจีนไดพอสมควร แตไมสามารถอานและเขียนตัวจีนได
ปุกเลาวาที่เขามาในคณะงิ้วในตอนแรกเพราะงิ้วผานไปแสดงที่ตางจังหวัด ตนเองกําลังหางานทํา
จึงเขาไปลองของงานกับคนในคณะ และก็ไดมีโอกาสคุยกับผูจัดการคณะ เขาจึงรับไวเปนเด็กเก็บของ
กอนในตอนแรก และตอมาเมื่อนักแสดงขาด ปุกจึงไดขึ้นเวทีเปนตัวประกอบไมมีบทพูด(สาวใช) เนื่อง
จากทาทางและการขึ้นแสดงเมื่อคนไมมีบอยครั้งเขา เถาแกจึงสั่งวาใหหัดงิ้วใหกับปุก เพราะเงินที่ไดรับ
หากเปนนักแสดงจะไดมากกวาคนเก็บของทั่วไป
การหัดงิ้วของปุกก็เหมือนนักแสดงรุนใหมทั่วไปที่ไมมีเหลาซือประจําตองหัดเอาจากนักแสดง
คนเกาๆที่อยูในคณะ แตเนื่องจากไมสามารถพูดจีนไดในชวงแรกๆ จึงตองอาศัยการทองจําเปนหลัก แต
เนื่องจากการแสดงงิ้วจะตองแสดงใหเขากับเนื้อความของเรื่องที่แสดง ปุกจึงตองอาศัยการถามจากผูที่เขา
ใจภาษาจีนใหชวยเลาเรื่องหรือแปลภาษาจีนใหฟง แมกระทั้งเมื่อเธอสามารถพูดไดบางแลวปุกก็ยังใชวิธี
ถามใหคนอื่นชวยแปลใหฟงเสมอ เธอพูดถึงการซอมในสวนนี้วา “บางทีพี่ไมเขาใจวาตรงนี้ตองทําทาทาง
หรือความรูสึกแบบไหนก็จะไปถามคนที่เกงๆพูดจีนได อยางเถาแก หรือเฮีย หรือไมก็พี่บุญชูใหแปลให
ฟง หรือบางคําก็พอรูบางแตก็เดาเอา ถาไมแนใจก็จะถามเอามากกวา”

135

เมื่อปุกสามารถรองตอบโตบทไดแลวก็ไดรับโอกาสใหเลนบทที่ดีกวา และในวันหนึ่งที่กําลัง
ซอมเรื่องใหมนั้นเหลาซือที่มาแจกบทก็เลือกนักแสดงใหเขากับเรื่องก็เลือกปุกใหแสดงบทนางเอกแมจะ
ไมใชนางเอกตัวหลักแตก็มีความสําคัญในเรื่องนั้น เธอเลาวา “พี่เคยเปนตัวรอง แตพอเขาซอมเรื่องใหมครู
มาเลือกใหเลนเปนตัวเอกก็ดีใจและก็เลนตัวเอกมาเรื่อยจนทุกวันนี้”
ในดานความรูสึกในฐานะนักแสดงงิ้วแลวปุกถือวาเปนอาชีพที่ตนไมเคยคาดหวังวาจะไดเขามา
อยูในวงการนี้และยิ่งไมคาดหวังเลยวาเด็กอีสานที่พูดจีนไมไดอยางเธอจะกลายมาเปนนางเอกคณะงิ้วที่มี
ชื่อคณะหนึ่งในเมืองไทย จึงเปนความภูมิใจอยางหนึ่งที่สามารถเลาใหคนอื่นฟงไดอยางไมอายเลยแมทาง
ญาติจะเคยมาวาวาเปนอาชีพที่ไรศักดิ์ศรี เรรอนไมเปนหลักแหลงก็ตามที ปจจุบันปุกมีลูกชายหนึ่งคนอายุ
6 ขวบ ลูกชายคนนี้อยูกับปุกมาตลอดและตอนนี้กําลังจะตองเขาโรงเรียนปุกไมหวังใหลูกชายเดินตามรอย
เปนคนในคณะงิ้วอยากใหเขาเลือกทางชีวิตเอง แตความผูกพันธจะดึงใหลูกชายเขามาในวงการนี้หรือไม
เปนเรื่องอนาคตที่ปุกวาไมทราบ แตปหนาจะใหเขาชั้นประถมในกรุงเทพ เพราะปจจุบันนี้เรียนชั้น
อนุบาลอยูที่โรงเรียนแหงหนึ่งในกรุงเทพ สําหรับตัวเธอเองถือวาอาชีพนี้เปนอาชีพที่มีเกียรติ ตองผาฟน
ความยากลําบากมามากกวาจะมาถึงจุดนี้ได
ในดานอนาคตของงิ้วนั้นปุกใหความเห็นวา คงจะริบหรี่เต็มทน เพราะการแสดงแตละครั้งไมมีผู
ชม โดยเฉพาะในตางจังหวัด “แตเมื่อเขาจางมาเราก็ตองแสดง” เปนคําตอบที่ปุกตอบเมื่อกลาวถึงรูสึก
อยางไรเวลาไมมีคนมาดูเราแสดง อนาคตงิ้วเปนอนาคตที่มืดมนลงทุกที ปุกวาเพราะความเปนภาษาจีนที่
ทําใหคนดูไมเขาใจแมเรื่องจะสนุกแตถาไมเขาใจก็ดูไดไมนาน “เวลาเลนงิ้ว(ภาษา) ไทยก็มีคนดูแรกๆทาง
เจาภาพ(ศาลเจา)เขาก็ไมยอมหรอก เขาวามาเลนในศาลจีนดันมารองเปนไทย ใชไดที่ไหน แตทางเราก็ลอง
เสนอไป เพราะเรื่องงิ้วมันไมพอบางในบางครั้ง พอบางที่เขาหยวนๆเราก็เลน แลวกลับเปนผลดีเพราะคน
มาดูเยอะ หลังๆนี้บางศาลเขาก็วาเองวาถาจะเลยงิ้วไทยก็เลนไดเลยนะ” ปุกใหความเห็นวาหากเปลี่ยนมา
รองไทยในบางครั้งก็นาจะเรียกคนดูไดมากขึ้นโดยเฉพาะที่ตางจังหวัด ในดานความเปนจีนนั้นปุกให
ความเห็นวา งิ้วรองไทยนั้นไมไดแตกตางจากงิ้วรองจีนแตอยางไร เพราะทํานองและวิธีการเอื้อนยังคงรูป
แบบเดินไว มําหนําซ้ําการรองงิ้วแบบเดิมแตเปนภาษไทยกลับรองยากกวาปกติเสียอีก การเอาคําไทยมา
ขึ้นเสียงสูง เปนเรื่องยากที่จะรองไมใหเพี้ยน หากฟงเผินๆอาจจะเขาใจวารองเปนภาษาจีนก็เปนได
ปุกเชื่อวาหากเราไปขวางกระแสที่เขามาเราก็จะถูกพัดกลืนหายไปแบบเรือที่ขวางแมน้ํา แตถาเรา
ยอมผอนตามกระแสความนิยมของผูคนเราก็จะอยูรอดไดตอไป ในเรื่องนี้ปุกเลาใหฟงวามีทั้งคนที่อยาก
ใหรองไทยและไมอยากใหรองไทยในคณะ เปนความคิดใครความคิดมัน แตหากเถาแกสั่งก็คงตองทําตาม
ในที่สุด
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กรณีที่ 8 : สมชาย
นักแสดงชายของคณะอี่ไลเฮงเกี่ยะทวง
สมชายเปนเด็กชายชาวอีสาน ที่เขารวมคณะงิ้วเมื่องิ้วคณะนี้เดินทางเขาไปแสดงที่บานเกิด เมื่อ
สองปกอน เมื่อเห็นวางิ้วเดินทางไปแสดงทั่วจึงสนใจและอยากออกจากบานมาสูโลกกวาง จึงเขาไปพบ
กับผูจัดการคณะ(อาจื้อ) และขอสมัครเปนนักแสดงงิ้ว โดยการหนีออกจากบานตอนอายุ 16 ป
“ตอนแรกไปดูงิ้ว เห็นครั้งนั้นก็ชอบเลยขอมาอยูที่โรงงิ้ว แตพอกับแมไมอยากใหมา บอกวาเปน
อาชีพที่ไมยั่งยืน อยากใหทํางานอยูที่บานมากกวา แตดวยความชอบจึงดื้อและออกเดินทางมากับคณะงิ้ว
วันที่งิ้วยายที่(แสดง)”
เมื่อสมัยเด็กสมชายก็อยูที่บานเกิดกับครอบครัวในฐานะที่คอนขางยากจน ตองทํางานไปพรอมๆ
กับเรียน จนจบชั้มป.6 พอจึงใหออกมาชวยทํานาที่บาน จนเมื่อสองปกอนไดมีโอกาสเขาเมืองมาเที่ยวงาน
กับเพื่อน และเมื่อไดชมการแสดงงิ้วก็เกิดชอบใจและบวกกับความอยากเที่ยวจึง ตัดสินใจเขาคณะตั้งแต
นั้นมา ในชวงแรกๆก็มีหนาที่เก็บอุปกรณตางๆ กลางวันก็หัดงิ้วไปโดยอาศัยใครวางจะมาสอนให มีครู
หลักคือเจาของคณะ(เจกี) และผูจัดการคณะ(อาจื้อ)ที่เปนอดีตนักแสดงมากอน
เมื่อแรกเขาคณะมีหนาที่หลักคือเก็บของพวกอุปกรณตางๆใหเขาที่เขาทาง เชนอาวุธตางๆ จะมีที่
เก็บเฉพาะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการหยิบใชแตเมื่อแสดงงิ้วอยูหลังจากนักแสดงใชแสดงบนเวทีแลว
จะเอามาวางพิงไวที่ทางเขา-ออกฉากเทานั้น แมวาในคณะจะมีคนที่ทําหนาที่ดูแลดานอาวุธแตเพราะวาคน
นอยและตองทําหลายหนาที่ อาจื้อจึงใหสมชายไปชวยดูแลดานอาวุธ เพราะเปนการฝกตัวเองไปในตัว
ดวยวาการจับอาวุธตองทําอยางไรใหชินมือ สมชายเลาวา “เวลากอนเก็บอาจื้อก็จะใหหัดเอามาแกวงหรือ
ควงกอนสักรอยสองรอบกอนเอาไปเก็บ ตอนนี้ผมไดบททหารเดินตามไมมีบทพูดแตตองวางทา ใหสงา
ไวเพราะเปนพื้นฐานของการหัดงิ้วทุกตัว ตอนนี้จึงไดแตหัดการวางทา การเดิน การควงดาบ ควงหอก
เพราะในบางบททหารตองสูรบกันดวย ผมก็ตองเอาดาบไปฟนกับฝายตรงขาม การควงดาบก็ชวยไดมาก
เลย”
ในดานการรองงิ้วนั้นสมชายเลาวายังรองเปนเรื่องราวไมได แตสามารถรองเปนบทสนทนาสั้นๆ
ได แตปญหาเรื่องภาษาทําใหยากที่จะเขาใจความหมาย จึงอาศัยการทองจําอยางเดียว และที่สมชายไม
สามารถรองบทยาวๆไดนั้น เขากลาววา “ที่รองไมไดเพราะไมมีบท ถาอยากรองก็จะตองไปขอยืมบทนัก
แสดงเขามาหัดรอง บทใหมๆขอไมไดเพราะพี่ๆเขาก็ตองซอม แตถาเอาบทเกามารองก็ยังรองไมไดเพราะ
ไมมีภาษาไทยกํากับ อันที่พวกพี่เขาเขียนไวก็หายหมด” (จริงๆแลวบทงิ้วที่เถาแกแจกจะมีประมาณ 5 ชุด
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ประกอบดวยตัวหลักสําคัญเทานั้นและ ในคณะนี้นักแสดงหลักสามารถพูดและฟงภาษาจีนออก จึงไมพบ
วามีการจดเนื้อรองเปนภาษาไทยแบบคณะอื่นๆ)
ในฐานะนักแสดงแลวสมชายรักการแสดงงิ้วอยางมากและจะรับเอาเปนอาชีพไปจนตลอดชีวิต
และหวังวาจะสามารถเปนนักแสดงเอกไดในสักวันหนึ่ง ในดานสถานการณของงิ้วนั้นสมชายกลับเห็นวา
ไมไดย่ําแยอยางที่หลายคนคิด สมชายกลาววา “งิ้วเขาเลนกันมานานเปนรอยๆปแลว ไมมีทางที่จะหายไป
ไดหรอก แลวทุกวันนี้งานชุมจะตายไป เลนกันทุกวันเลย อยางเนี่ย มะรืนก็ตองยายไปสมุทรปราการแลว
แลวก็ไปกรุงเทพ ตารางงานแนนมาก แลวจะมาหาวางิ้วจะหายไปไดยังงัย แตที่วาคนดูนอยลงนั้นไมรู
สินะ อาจจะจริงเพราะไมคอยมีคนดูเทาไหร แตถาไปที่ชุมชนอยางศาลเจาดังๆคนจะมาดูกันเยอะนะ อยาง
ที่นี่(อุบลราชธานี)ก็คนมาดูเยอะ นับๆไปก็หลายสิบ ขนาดวาลมหนาวพัดวืดๆคนยังนั่งดูกันอยูเลย.... รอง
ไยหรือจีนก็คงไมตางกันเพราะการรองก็ยังรองเหมือนภาษาจีนอยูดี รองภาษาไทยแบบนั้นยากกวารอง
เปนภาษาจีนซะอีก”

กรณีที่ 9 : สาลี่
นักแสดงหญิงของคณะเหลาบวงนี้ชุงปง
สาลี่เปนนักแสดงตัวหลักของคณะ ที่อยูที่คณะงิ้วนี้มานาน สาลี่เลาวาเปนเด็กผูกโรงงิ้วมาตั้งแต
เด็ก แมพามาขายที่นี้ตั้งแต 8 ขวบ “ตอนนั้นยังจําไดวามาพามาที่โรงงิ้ววาใหมาอยูที่นี่ เขาจะดูแลใหคอย
เชื่อฟงเขาเหมือนวาเขาเปนพอเปนแม” ที่บานของสาลีเปนคนจีนที่พดู ภาษาจีนแตติ๋ว ในชวงแรกๆสาลี่
เลาวา ตนพูดภาษาไทยไมไดเลย “มาเริ่มหัดพูดไทยไดที่โรงงิ้วนี่ แตก็ยังพูดไมชัดจนทุกวันนี้ เจเปนลูก
สาวคนจีนแบบแทๆเลย ที่บานยังพูดจีนกันอยู เวลาอยูที่โรงงิ้วถาพูดกับอาเจงเซ็งก็ยังพูดภาษาจีน จะมีแต
เด็กรุนๆที่เขามาใหมที่เจจะพูดไทยดวย”
เขามาในคณะตอนแรกก็หัดงิ้วแบบทั่วไปคือเลาซือหรือครูประจําคณะจะสอนใหลองรองและรํา
แบบพื้นฐาน เพื่อเปนเกณทตัดสินบทใหกับสาลี่ ลาลี่เลาวา เหลาซือเลือกบทผูหญิงใหกับเธอเพราะเปน
คนตัวเล็กเสียงแหลม และหัดบทผูหญิงมาโดยตลอด “ผูหญิงกับผูชายหัดไมเหมือนกันแตวาเรียนรวมกัน
... ที่วาหัดไมเหมือนเพราะการวางทาที่เหมือนกันผูหญิงกับผูชายมันก็ออนชอยตางกัน อยางชี้ตัวนี่ผูหญิง
เขากตองกรีดนิ้วใหงอดวยแตผูชายจะชี้นิ้วตรงๆ .... ฉะนั้นบทสมัยกอนถาหัดแลวจะหัดเลยไมเหมือนทุก
วันนี้หรอก”
ลาลี่พูดถึงการซอมบทกับเหลาซือวามีความยากลําบากมาก เพราะเหลาซือจะเขมงวด เนื่องจาก
เหลาซือคนนี้เปนครูที่มาจากแผนดินใหญพูดไทยไมได และมีความเขมงวดกับการหัดงิ้วมาก แตละทาที่
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หัดจะตองซอมใหเห็นวาออนชอยงดงาม และไดอยางที่เหลาซือตั้งมาตรฐานไว หากยังทําไมไดก็จะถูกทํา
โทษตางๆ ตั้งแตเบาไปจนถึงโทษหนัก โทษขนานเบาคือการซอมทานั้นๆไปจนกวาจะทําได แตถาโทษ
หนักก็จะมีถึงลงไมลงมือดวยอยางแรงๆ บางครั้งถึงกับเลือดออกก็มี
ลาลี่ใหความเห็นถึงการฝกซอมวา เด็กในปจจุบันนี้ไมไดมีการฝกที่เปนกิจจะลักษณะเชนในอดีต
ตารางหัดงิ้วไมแนนอนเพราะไมมีครูเฉพาะที่ทําหนาที่สอนเปนเรื่องราว ที่คณะจะอยูที่วาใครวางก็จะ
สอนใหโดยมีครูหลักคือผูจัดการคณะ ดังนั้นความสามารถและคุณภาพของงิ้วในทุกวันนี้จึงขึ้นอยูกับ
ความสนใจใฝรูของตัวเด็กเองและ เวลาของผูสอน ลาลี่พูดถึงการหัดงิ้วในทุกวันนี้วา “เดี่ยวนี่สบาย เห็น
เด็กมันหัดงิ้วแลวก็อิจฉา เทียบกับเราตอนนั้นไมไดซักนิด จะวาไปแลวจะไปตีแบบสมัยเจเด็กมันจะไดเอา
ตํารวจมาจับปะไร ... เรื่องคุณภาพแลวมันสูกันไมไดหรอก สมัยเจนะ โอย มือไมงี้แปะๆๆ จับเลนเรื่อง
ไหนเรื่องนั้นไดอยางกะสั่ง รองเสียงไมมีตก มือไมมีหอย แบบเด็กพวกนี้หรอก”
ในดานการใหความหมายของงิ้วในฐานะนักแสดงนั้นลาลี่ใหความเห็นวา งิ้วในฐานะที่เปนอาชีพ
หลักแลวเปนงานที่มั่นคงอยางมากสําหรับตัวลาลี่เอง เพราะความที่ลาลี่อยูในคณะมานาน จนปจจุบันเปน
ตัวเอกประจําคณะ เงินเดือนก็สูงและสามารถใชจับจายใชสอยไดอยางสบาย จึงถือวาอาชีพนี้เปนอาชีพที่
ดี วิถีชีวิตในคณะงิ้วก็อบอุนและเปนความสัมพันธที่ใกลชิดสนิทสนมกันอยางกับครอบครัว มีลําดับการ
เรียกและการใหความเคารพกันอยางสูง อาชีพนี้เปนอาชีพที่จะเรียกวาอิสระก็ไดไมอิสระก็ไดเชนกัน ลาลี่
ใหความเห็นตรงสวนนี้วา “ที่วาอิสระก็ตรงที่เจจะออกจากคณะไปทําที่คณะอื่นเมื่อไหรก็ไดไมมีการวา
กัน ถาเขาใหเงินดีกวาแลวเราอยากไปก็ไปไดเลย มันเปนเรื่องปกติที่ทํากันเยอะ แตเจไมไปหรอกรักที่นี่
แลว อยูแลวสบายใจดีกวานะ แลวที่วาไมอิสระก็เพราะมันตองแสดงตลอดเวลาไมมีวันหยุด ไมใชวัน
ไหนขี้เกียจไมอยากเลนก็ไมเลนไมได งิ้วถูกผูกติดอยูกับตารางเวลา เกาโมงบวงเซียง ทุงปวงเซียง ทุมครึ่ง
เลนเรื่องยาว เที่ยวคืนเลิก เก็บของนอนตอนตีสอง พอแปดโมงแตงตัวเตรียมเลนปวงเซียงเชาอีก มันซ้ําๆ
อยางนี้ไปทุกวัน ถาคืนไหนยายโรงก็นอนกันในรถ”
สําหรับงิ้วในปจจุบันและอนาคต ในความคิดของลาลี่แลว งิ้วทุกวันนี้ตกต่ําลงอยางมาก โดยวัด
จากคนดูและราคาคาจางงิ้วในแตละที่ บางครั้งคาจางไมถึงหมื่นบาทตอคืนก็มี แตทางคณะก็ตองแสดง
เพราะดีกวาที่จะไมมีรายไดเขามาเลย ทุกวันนี้งิ้วเลนในงานอันเกี่ยวกับศาลเจา 90 กวาเปอรเซ็น จึงเปนที่
คาดการณไดวางิ้วคงจะไมสูญหายไปจากสังคมหากยังมีศาลเจาและพิธีไหวเจา ลาลี่เชื่อวา งิ้วยังคงได
แสดงกันอยูตอไป หากงิ้วอาจจะกลายเปนเหมือนสิ่งบวงสรวงเทพเจาจีนแทนการเปนเครื่องสรางความ
บันเทิงใหกับผูคนเชนในสมัยกอนที่ลาลี่ยังเปนวัยรุน ในดานการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงงิ้วนั้นสาลี่
เห็นวาถามีความจําเปนแลวการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงก็คงจะตองปลอยใหเปนไปตามกระแสของภาย
นอก หากถามถึงความรูสึกแลวลาลีไมเห็นดวยที่จะใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงงิ้ว เพราะงิ้วเปน
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ศิลปะที่ตกทอดกันมาเปนเวลานาน การนําไปรองภาษาไทยอยางบางเรื่อง ก็ทําใหงิ้วเหมือนไมใชงิ้ว
ประการหนึ่ง หากยังตองมีการเปลี่ยนในดานตางๆแลวงิ้วก็คงจะไมใชศิลปะของคนจีนอีกตอไป แตเนื่อง
จากวาลาลี่เปนนักแสดงที่ไมอาจขัดความตองการที่จะอยูรอดของคณะได การรองภาษาไทยก็เปนเรื่องที่
สาลี่ยอมรับได แตหากจะใหมีมากกวานั้น เธอกลาววาคงจะตองพูดคุยกับเถาแกกอน

กรณีที่ 10 : ฝน
นักแสดงหญิงของคณะซิงบวงนี้ชุง
ฝนเปนนักแสดงหญิงตัวหลักของคณะมาหลายปแลว ฝนเลาวาตัวเองเปนคนไทยเชื้อสายจีนที่
แทบจะไมใชจีน เพราะหนาตาที่ออกไทยมาก อานภาษาจีนไมออก แตยังสามารถพูดภาษาจีนไดบาง เธอ
เปนนักแสดงรุนทายที่ไดรับการสอนจากเหลาซือ แตก็ไมนานนักกอนที่ระบบการสอนจากเหลาซือจะ
หายไป ฝนไดรับเลือกใหแสดงบทผูหญิงขากบุคลิกที่ดูออนหวานจึงไดรับการสอนใหหัดงิ้วบทบุงตั่ว
หรือนางเอกทั่วๆไป ที่ออนหวานและมักเปนคุณหนู
การหัดงิ้วของฝนเปนแบบครึ่งๆกลางๆเพราะเมื่อระบบเหลาซือหายไปฝนก็ไดรับการสอนจาก
นักแสดงรุนเกาในคณะรวมกับความพยายามที่จะจดจําทาทางและการรองเองจากเหลานักแสดงอาวุโส
ประจําคณะที่ทุกวันนี้ออกจากคณะไปอยูกับลูกหลายกันแลวหลายคน เธอเลาวาการแสดงในแตละบทนั้น
เธอจะตองเขาใหถึงบทบาทที่แสดง การทําความเขาใจนั้นไมยากเพราะเรื่องราวที่แสดงเปนเรื่องที่พบเห็น
ไดทั่วไปในชีวิตจริง ฝนเลาวาการแสดงเปนเหมือนการสอนรูปแบบการดําเนินชีวิตในสังคม “เวลาแสดง
บทคุณหนูก็มักตองนอบนอมเชื่อฟงพอแม .... ใหแตงงานก็ตองยอมแตง ..... มันเหมือนกับการสอนลูก
สาวนั่นละ วาถาแตงงานแลวตองทําแบบไหน”
งิ้วในฐานะอาชีพแลวฝนถือวาเปนอาชีพที่เขามาแลวจะวาไมชอบก็ไมใชจะวารักก็ไมเชิงเพราะ
นั้นคืองานที่ตองทําที่เมื่อทําแลวก็ไดเงินเลี้ยงตัวเองได ก็เหมือนงานทั่วไป บางครั้งที่ไมสามารถเลือกได
เมื่อมาอยูตรงจุดนี้แลวก็ตองมีความรับผิดชอบในงานสวนของตน ทางดานรายไดฝนกลาววาก็พอใชแต
ไมไดมากมายอะไร แตเพราะการที่ไมตองเสียคาที่พักและคาอาหาร (นอกจากจะไปหากินเองขางนอกซึ่ง
สวนใหญแลวนักแสดงหลักมักจะไมกินกับทางคณะ เพราะสถานที่แสดงงิ้วมักมีรางแผงลอยขายอาหาร
เสมอหรือมีทําเลอยูในตลาดโดยเฉพาะศาลเจามักอยูกลางชุมชน) จึงมีเงินเหลือเก็บ
สวนการเปลี่ยนแปลงกับอนาคตของงิ้วแลวฝนใหความเห็นวางิ้วตกต่ําลงเรื่อยมาตั้งแตเธอเขามา
ในคณะแลวดูไดจากการที่เหลาซือหายไป
เพราะไมมีเงินจางและประการสําคัญคือไมมีคนที่มีความ
สามารถพอที่จะไดรับการยกยองใหเปนเหลาซือ ราคาจางงิ้วไปเลนที่ถูกลงและจํานวนวันที่เคยเลนในแต
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ละที่ลดลง บางศาลเจาหันไปฉายภาพยนตแทนการเลนงิ้วเพราะราคาที่ถูกกวา ทําใหพอจะคาดการณณได
วางิ้วนาจะถึงจุดที่เรียกไดวาตกต่ําอยางตอเนื่อง มีอยูชวงหนึ่งที่คนมาดูงิ้วมากขึ้น คือชวงที่มีละคร เรื่อง
เสนหนางงิ้วเลนทางโทรทัศน ฉะนั้นหากเราทําใหคนหันกลับมาดูงิ้วไดสถานการณงิ้วก็คงจะกระเตื้องขึ้น
ในเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงงิ้วแลว ฝนใหความเห็นวางิ้วก็ยังคงความเปนงิ้วอยูไมวาจะเปลี่ยนรูป
แบบการแสดงไปมากนอยอยางไร ก็คงไมสามารถเปลี่ยนความเปนจีนในการแสดงไดหมดไปอยางสิ้น
เชิงได และการเปลี่ยนแปลงก็คงจะไมไดเกิดขึ้นในชั่วขามคืนดังนั้นแมลักษณะหนึ่งจะเปลี่ยนไป ฝนเชื่อ
วาก็จะมีลักษณะใหมที่คนเขาใจวานั้นคือความเปนงิ้ว และความเปนจีนเขามาทดแทนสิ่งที่หายไปในตอน
แรก และหากงิ้วไมปรับตัวงิ้วก็คงจะอยูไมรอดในสังคมอยางแนนอน
4.4 สรุป
จากการสัมภาษณนักแสดงและผูที่เกี่ยวของทั้งหมดนั้นพบวา ความเปนจีนที่ปรากฏออกมาอยูใน
รูปที่ไมตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนไปไดตามสถานการณที่แวดลอม จากการเขามาเปนนักแสดงงิ้ว จาก
อดีตสูปจจุบันนั้นแตกตางอยางเห็นไดชัดวากระบวนการที่เปลี่ยนไปทําใหความเปนจีนที่เคยมีอยูในรูป
ของกายภาพสูญหายไปอยางมาก เนื่องจากคนจีนไมไดยึดอาชีพนักแสดงงิ้ว และอาชีพนี้ก็มิไดถูกจํากัด
เฉพาะคนจีนอีกตอไป เมื่อราวสิบปที่ผานมาคนอีสานและคนไทยเขาสูคณะงิ้วมากขึ้นเรื่อยๆและไดกลาย
เปนนักแสดงหลักในคณะแทนที่นักแสดงคนจีนเชนในอดีต แมวาความเปนจีนทางกายภาพไดลดนอย
ถอยลง เพราะนักแสดงไมไดมีความรูสึกถึงความเปนจีนในตัวตนที่ไมใชคนจีน แตเมื่อนักแสดงเหลานั้น
ไปยืนอยูบนเวทีกลับแสดงความเปนจีนออกมาไดเปนอยางดี ดังนั้นเราอาจวิเคราะหในสวนนี้วา นักแสดง
รุนใหมที่ไมใชคนจีนไมไดใหความสําคัญตองิ้วในฐานะตัวแทนความเปนจีนเมื่อเปนตัวตนที่แทจริงนอก
เวที แตเมื่อนักแสดงสรวมบทบาทโลดแลนอยูบนเวที เขาเหลานั้นก็ใหความหมายของความเปนจีนได
อยางดี อาจใหคํานิยามสถานการณเชนนี้วาเปนการสรางความเปนตัวตนที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับ
เปลี่ยนไปตามสถานการณรอบขางแบบพหุลักษณของนักแสดงงิ้ว สิ่งที่เห็นไดชัดเจนก็คือ เมื่ออยูในกลุม
คนอีสานก็สามารถพูดภาษาถิ่นไดอยางคลองแคลว สามารถรองบทงิ้วเปนภาษาจีนไดเมื่ออยูบนเวที หรือ
พูดคุยตอบโตกับคนในคณะงิ้วเปนภาษาจีน
และสามารถพูดภาษากลางไดเมื่อติดตอกับคนนอกเชนผู
ศึกษาที่เขาไปสัมภาษณ ในสวนของนักแสดงรุนเกาที่สวนมากเปนคนจีนนั้น พบวาพหุลักษณเกิดขึ้นใน
ลักษณะที่คลายๆกัน คือ นักแสดงคนจีนแมจะมีความเปนจีนทั้งบนเวทีและนอกเวทีแตเมื่อนักแสดงออกสู
สังคมไทยก็แสดงตัวเปนคนไทย
งิ้วในฐานะอาชีพและความเปนจีนนั้นพบวา นักแสดงไดรับเอางิ้วเปนอาชีพหนึ่งที่สามารถเลี้ยง
ตัวเองไดและบางสวนถือเอางิ้วเปนศิลปะที่ตองสืบทอด แตทั้งสองกลุมมองวางิ้วเปนความภาคภูมิใจที่
ตนเปนนักแสดงงิ้ว คาจางที่ถูกลง งานที่มากขึ้นเปนสาเหตุหนึ่งที่หลายคนไมตองการเขามาอยูในอาชีพนี้
แตก็ยังมีอีกหลายคนที่เขามาในอาชีพนี้เพราะความตองการสวนตัว แตสิ่งที่แนชัดคืองิ้วเปนการแสดงที่
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เขมงวดและมีแบบแผน ผูที่สามารถผาฟนอุปสรรคใหสามารถเปนนักแสดงที่เปนที่ยอมรับไมใชเรื่องงาย
ความภาคภูมิใจของนักแสดงจึงเปนเรื่องที่พบเห็นไดอยางชัดเจน
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการแสดงงิ้วนั้นมีความเห็นแตกเปนสองสวนคือกลุมที่เห็นดวย
และไมเห็นดวย กลุมที่เห็นดวยนั้นยอมรับวาการแสดงจะตองมีการปรับตามสภาพรอบขางเพื่อความอยู
รอด การปรับเปลี่ยนในความหมายของกลุมนี้ไมใชการเปลี่ยนอยางสิ้นเชิง แตจะตองคงความเปนงิ้วบาง
ประการไว ในขณะที่อีกกลุมมองวาการปรับเปลี่ยนของงิ้วจะเปนการสูญเสียอัตลักษณของงิ้วไป จึงไม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้น แตในแงของความคงอยูแลวตางใหความเห็นที่เหมือนกัน
วางิ้วคงอยูอยางแนนอนเพราะศาลเจาจีนยังคงเปนที่เคารพของคนจีน การที่ศาลเจามีการฉลองศาลปละ
สองครั้งในชวงตนปและปลายปเปนขอพิสูจนวา งิ้วเปนเครื่องบันเทิงของคนจีนในไทยแมวาจะถูกจํากัด
อยูที่รุนของผูชมเนื่องจากภาษาและคานิยมที่ลดลง การแสดงแตละครั้งจะมีผูชมมารับชมงิ้วทุกครั้งแตจะ
จํากัดอยูเฉพาะในเมือง เมื่อไปแสดงตางจังหวัดหรือในที่ชุมชนที่ไมมีคนจีนหนาแนนแลวแทบจะไมมีผู
ชมการแสดงทีเดียว เปนเพราะในเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพยังคงความเปนชุมชนชาวจีนที่หนาแนน ที่
ยานคนจีนยังคงเปนเขตที่คนจีนอาศัยอยู แตในพื้นที่ดานนอกพบวาคนจีนมีการยายถิ่นฐานการอยูอาศัย
ออกไปไมไดมีการรวมตัวกันอยางหนาแนนอยางอดีต เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูชมในตางจังหวัดไม
หนาแนนเทาในกรุงเทพ
การที่นักแสดงเปลี่ยนสัญชาติจากคนเชื้อสายจีนเปนคนเชื้อสายอื่นเปนการสรางความเปนจีนใน
งิ้วที่กําลังจะกลายเปนอัตลักษณใหมที่ปรากฏอยูในสังคม ในอัตลักษณใหมที่ถูกนิยามขึ้นนี้ความเปนจีน
ไมไดถดถอยลงแตเปลี่ยนรูปไป รูปแบบการสั่งสอนผานกระบวนการแสดงยังคงอยู สัญลักษณที่ปรากฏ
ยังมีความหมายอยูในขอบเขตของความเปนจีน รูปลักษณบนเวทียังคงใหความหมายและความเขาใจเชน
เดิมเหมือนเมื่อแรกที่งิ้วเขาสูประเทศไทย แมวาภาษาที่กําลังจะเปลี่ยนไปในการแสดง บทรองและเจรจา
เปลี่ยนจากภาษาจีนมาเปนภาษาไทย คําใหความหมายที่เหมือนเดิมแตใหความเปนจีนที่แตกตางออกไป
อัตลักษณดังกลาวนี้กําลังเปนที่โตแยงถึงความเปนจีนในหมูงิ้ว ถึงการยอมรับและปฏิเสธ อยางไรก็ตาม
อัตลักษณความเปนงิ้วรูปแบบนี้คงจะไดพบเห็นกันมากขึ้นในเวลาอีกไมนานนี้
สรุปไดวาทั้งในอดีตและปจจุบันนั้น ลักษณะการเลือกตัวแสดงรวมถึงการหัดงิ้วมีความแตกตาง
กันอยางมาก เชน การเลือกตัวแสดงที่ไมเหมือนในอดีตอยางสิ้นเชิงเพราะในอดีตเหลาซือจะมีสิทธิ์ในการ
เลือกใหเด็กรับบทตางๆที่ถือวาเหมาะกับบุคลิกเด็กทําใหบทถูกจํากัดและการฝกซอม(หัดงิ้ว)ที่จําเพาะ นัก
แสดงสามารถถูกจํากัดใหหัดในบทที่ตนไดรับเทานั้น แตในปจจุบันนี้พบวา เนื่องจากเหลาซือประจําคณะ
งิ้วนั้นไมมีอีกตอไปทําใหเด็กรุนใหมที่เขาโรงงิ้วไมมีผูชี้ขาด แตก็จะมีผูจัดการหรือเจาของคณะที่จะระบุ
แบบกวางๆวาใหเด็กคนนี้เลนบทใด หรือหากเด็กมีบุคลิกโนมเอียงที่บทใดก็จะไดรับบทนั้น โดยจะใหลง
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เลนดูกอนวาเลนบทใดดี เชนกรณีเล็ก ที่ยังสามารถเลนทั้งบทผูชายและผูหญิงได หากเทียบกับเจติ๋มที่ไม
สามารถกระโดดไปแสดงเปนผูชายไดเลย แมทุกวันนี้จะไมมีเหลาซือแลวแตเจติ๋มมักถูกหัดใหเลนเฉพาะ
บทผูหญิงมาตลอด เปนตน

บทที่ 5
สัญลักษณ นัยยะ และความเชื่อในการแสดงงิ้ว
ในการที่จะเขาใจถึงความหมายที่แฝงไวในการแสดงงิ้วนั้น จําเปนที่จะตองเขาใจเปนประการ
แรกวา สิ่งที่ศิลปะการแสดงงิ้วแตจิ๋วสื่อออกมาในลักษณะของการแตงกายผานเสื้อผาอาภรณ เครื่อง
ประดับ การแตงหนา หรือสิ่งที่นักแสดงสื่อถึงผูชมในรูปแบบของภาษาทางรางกาย หรือที่เรียกวานาฏลีลา
บทบาทที่นักแสดงสวมใสอยูบนเวที รวมถึงรูปแบบความเชื่อและพิธีกรรมของนักแสดงตางๆ สิ่งเหลานี้
เปนสัญลักษณที่งิ้วแตจิ๋วตองการสื่อออกมาในรูปแบบของนัยยะทั้งสิ้น การตีความ หรือใหความหมายที่
ถูกตองจึงจําเปนอยางมากที่จะตองทําความเขาใจในแบบแผนของศิลปะงิ้วที่สืบทอดกันมาจากอดีตกาล
มองถึงความเปลี่ยนแปลงจนกลายเปนงิ้วแตจิ๋วเชนปจจุบันนี้
5.1 เครื่องแตงกาย การแตงหนา และเครื่องประดับงิ้ว
5.1.1 เครื่องแตงกาย
เครื่องแตงกายของงิ้วที่แสดงในประเทศไทยนั้น ในอดีตพบวาโดยมากทําจากผาตวน มีลักษณะ
เงาและมัน บางครั้งอาจใชผาไหมในการตัดชุดบางแตมีเปนสวนนอย สวนในปจจุบันจากการสังเกตพบวา
มีการนําวัสดุอื่นๆมาปรับใชในการประยุกตเพื่อตัดเย็บเสื้อผา เชนการนําเอาผาลักษณะอื่นมาประกอบใน
ชุดเดียวกัน บางชุดที่ตองการความนุมพริ้วจะใชผาชีฟองในการตัดเย็บ ในการแสดงงิ้วนั้นชุดเสื้อผาเปน
เครื่องแตงกายที่สําคัญชนิดหนึ่ง ชุดงิ้วแตละชุดจะออกแบบใหเขากับลักษณะนิสัยและบทบาทของตัว
ละครแตละตัว งิ้วแตจิ๋วในประเทศไทยพบวามีลักษณะของชุดที่แตกตางกันออกไป ชุดที่พบในประเทศ
ไทยบางชุดสามารถเรียกตามแบบชุดงิ้วปกกิ่งที่มาลินี(2543) ไดรวบรวมไวดังนี้
1. ชุดพระราชพิธี (มั่ง หรือ หมั่ง, Mang) เปนชุดที่ใชในสมัยราชวงศหมิง

ภาพที่ 34 ชุดพระราชพิธี (มั่ง หรือ หมั่ง, Mang) พฤศจิกายน 2544
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จากการสังเกตชุดมั่งมีลักษณะเหมือนกับชุดพระราชพิธีของงิ้วปกกิ่ง
ใชสําหรับจักรพรรดิ
เสนาบดี ขุนนางชั้นผูใหญ ใชไดทั้งชายและหญิงแตของผูหญิงจะมีชายเสื้อสั้นกวาเล็กนอย จะสวมเฉพาะ
ฉากในราชสํานักหรือในราชพิธีตางๆ หากเปนตัวละครฝายนักรบ เมื่ออยูในฉากพระราชวังก็ตองสวมชุด
พระราชพิธี แตจะตองมีขนนกประดับศีรษะใหรูวาเปนตัวละครฝายนักรบ
ชุดนี้มีลักษณะเปนกระโปรงหลวมเปดดานหนา ชายผาจะเกยทบไปดานขวา ติดกระดุมตลอด
แนวคอเฉียงไปทางใตแขนแลวเลยตอลงไปดานขางลําตัว คอกลมแคบมีลายปกรอบคอ แขนเสื้อยาวและ
ตอปลายดวยผาสีขาวยาวประมาณ 2 ฟุต เพื่อใชในประกอบทาทางการแสดง สีของชุดนี้จะใชสีแตกตาง
กันไปไมมีการเจาะจงเฉพาะ ยกเวนแตสีเหลืองจะถูกใชเฉพาะจักรพรรดิเทานั้น และมักมีลายมังกรปกที่
ตัวชุดเสมอ สวนชุดของมเหสีหรือสนมเอกมักใชสีเหลืองหรือแดงที่ถือวาเปนมงคล ชุดของขุนนาง
อาวุธโสมักใชสีขาว ชุดตัวโอวซา(นางเศรา)หรือขุนนางฝายไมดีจะใชสีดํา ชุดพระราชพิธีนี้มักจะทําการ
ปกมือมีลวดลายประดับประดาดวยเลื่อมมากมาย ใหทําประกายกับแสงไฟเวลาแสดง และที่สําคัญบริเวณ
สวนชายของชุดทั้งดานหนาและดานหลัง จะเปนลายคลื่นแบบจีน มีลักษณะเปนเสนลวดลายเหมือนสาย
น้ําปกดวยดิ้นเงินหรือทอง

ภาพที่ 35 ลายคลื่นแบบจีน ตุลาคม 2544
2. ชุดขุนนาง (กัวเพา หรือ กวนเผา, Guan Pao) จะใชสวมคลายกับชุดขุนนางของงิ้วปกกิ่ง แตงิ้ว
ปกกิ่งเรียกวากวนอี ใชเปนชุดสําหรับขุนนางระดับรองลงมา เชน ผูวาราชการ หรือ นายอําเภอ
จากการสังเกตมีลักษณะคลายกับชุดพระราชพิธี แตตางกันตรงลายปก ที่จะพบเพียงในกรอบสี่
เหลี่ยมผืนผาบริเวณหนาอกและแผนหลังเทานั้น ผาที่ใชตัดจะเปนผาสีพื้น ชุดขุนนางพบวามีสีที่หลาก
หลาย ไมมีการเฉพาะเจาะจงแตอยางไร
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ภาพที่ 36 ชุดขุนนาง (กัวเพา หรือ กวนเผา, Guan Pao) พฤศจิกายน 2544
3. เสื้อนอกหรือชุดกึ่งทางการ (พี หรือ เพย, Pei) สําหรับงิ้วปกกิ่งจะใชในโอกาสที่ตัวละครไป
งานเลี้ยงหรือใสในฉากขึ้นศาล (มาลินี, 2543: 145) จากการสังเกตชุดจะมีลักษณะคอเสื้อจะกวางและผา
หนาตลอดแนวใชติดกระดุมทางดานหนา แขนเสื้อตัวนอกสั้นเหนือขอศอก แตมีซับในสีขาวยาวเลยแขน
เสื้อออกมาเกือบถึงเขา นอกจากนี้ลวดลายที่ใชยังแตกตางจากชุดสองแบบแรก ชุดประเภทนี้จะปกลาย
หรือไมปกลายก็ได แตมักจะปกเปนตัวอักษรที่เปนสิริมงคลในวงกลม กระจายรอบๆชุด เชนตัวซิ่ว ที่
หมายถึงอายุยืน หรือบางชุดอาจเปนเพียงผาสีพื้นก็ไดเชนกัน บางครั้งพบวามีการใชใสสําหรับตัวละคร
ระดับขุนนางหรือคหบดีทั่วไปดวยเชนกัน

ภาพที่ 37 เสื้อนอกหรือชุดกึ่งทางการ (พี หรือ เพย, Pei) ตุลาคม 2544
4. เสื้อคลุมหรือชุดไมเปนทางการ (จิจื้อ หรือ เจอจื่อ, Zhe Zi) ใชใสอยูกับบานถือเปนเครื่องแตง
กายปกติของตัวละครทั่วไป จากการสังเกตชุดจะใชไดกับทั้งตัวละครฝายบุนและบู และใชไดทั้งตัวละคร
ชายและตัวละครหญิง ผิดกันตรงที่วาชุดของตัวละครผูหญิงจะสั้นกวาของตัวละครผูชาย
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ภาพที่ 38 เสื้อคลุมหรือชุดไมเปนทางการ (จิจื้อ หรือ เจอจื่อ, Zhe Zi) ตุลาคม 2544
ชุดนี้สามารถปดลวดลายหรือไมก็ได โดยลายที่ใชปกจะบอกถึงฐานะของตัวละครได เชน หาก
เปนชุดคนใชหรือชาวบานยากจนจะไมมีลายปก แตหากมีลวดลายปกจะเปนชุดของสาวใชในบานคหบดี
หรือขุนนาง ลายปกที่พบมักเปนลวดลายขนาดเล็ก ปกใหแผ กระจายเต็มตัว เชน ลายดอกไม
5. เสื้อเกราะ (กะ หรือ เจี่ย, Jia) มีลักษณะเหมอืนกับงิ้วปกกิ่ง ตางกันเพียงชื่อเรียก โดยในงิ้วปก
กิ่งเรียกวาไขเคา ใชกับตัวละครฝายบูทั้งชายและหญิงที่เปนนายทหารระดับขุนพลขึ้นไป

ภาพที่ 39 เสื้อเกราะ (กะ หรือ เจี่ย, Jia) พฤศจิกายน 2544
จากการสังเกตชุดนี้มีลวดลายทั้งดานหนาและดานหลัง แขนเสื้อแคบ และรัดที่ขอมือ ทําใหไมมี
ชายผายื่นตอออกมาจากแขนเสื้อเพื่อใหทะมัดทะแมงเหมาะกับการตอสู ดานขางเย็บผาติดไวเปนแถบให
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ดูคลายมีเกาะกําบัง บริเวณหนาอกติดแผนกระจก มีลวดลายปกรูปหัวเสือที่เอวและใกลบาเพื่อความนา
เกรงขาม แตพบวาตัวละครที่มีบทเปนเจาหญิงหรือเจาชายที่มีวิชาการตอสูก็จะใสชุดแบบนี้อยูในวังเชน
กัน
6. ชุดกึ่งทางการของตัวละครนักรบ (กุยเชื่อง หรือ ไคฉั่ง, Kai Chang) มีคลายกับชุดเสื้อคลุมหรือ
ชุดไมเปนทางการ (จิจื้อ) แตจะมีลักษณะแตกตางที่ลวดลายที่ใชจะปกเปนรูปสัตวที่หาวหาญตางๆ เชน
สิงโต และที่บาทําผาซอนกันเปนชั้น ๆ ใหดูเหมือนเปนเกราะ

ภาพที่ 40 ชุดกึ่งทางการของตัวละครนักรบ(กุยเชื่องหรือไคฉั่ง, Kai Chang)พฤศจิกายน 2544
7. ขนนกประดับศีรษะ จากการสังเกตพบวาทําจากขนนกยูงเปนเสนยาวเกินกวาหนึ่งเมตรขึ้นไป
ขนนกจะใชเปนเครื่องบอกฐานะความเปนนักรบของตัวละครที่สวมใส โดยจะติดขนนกสองเสนไวที่
หมวกหรือมงกุฎของตัวละครซึ่งใชไดกับทั้งตัวละครชายและหญิง สามารถถอกออกไดเพื่อนําไปใชติด
กับหมวกหรือมงกุฎ
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ภาพที่ 41 ขนนกประดับศีรษะ พฤศจิกายน 2544
8. กระโปรง
เปนเครื่องแตงกายเฉพาะตัวละครหญิง จากการสังเกตชุดจะมีลักษณะเปน
กระโปรงจีบยวยหรืออัดพลีตรอบตัว มีทั้งแบบมีและไมมีปกลวดลาย

ภาพที่ 42 กระโปรง พฤศจิกายน 2544
9. เสื้อสั้นและกางเกง จากการสังเกตพบวาชุดนี้จะใชกับตัวละครหญิงบทตัวนางที่มีชีวิตชีวา
(ฮวยตั่ว) เทานั้น เปนเสื้อคอแคบมีกระดุมดานขาง แขนยาวแตไมมีแขนเสื้อสีขาวสวนตอ คลายกับชุดเสื้อ
เกราะ
และจะมีผาคาดเอวแทบเข็มขัดเพื่อใหดูทะมัดทะแมงลักษณะของเสื้อผาคลายกับของงิ้วปกกิ่ง
และไมมีการจํากัดสี ทําใหพบวามีสีที่หลากหลาย และมักใสรวมกับกระโปรง
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ภาพที่ 43เสื้อสั้นและกางเกง ตุลาคม 2544
10. ผาคลุมไหล จากการสังเกตพบวาผาชนิดนี้จะใชกับชุดพระราชพิธีของตัวละครหญิงที่เปน
หญิงสูงศักดิ์ เชน มเหสี สนมเอก

ภาพที่ 44 ผาคลุมไหล พฤศจิกายน 2544
ผาคลุมไหลจะมีลักษณะเปนทรงกลมมีพูหอยที่ชายผาทั้งดานหนาและดานหลัง และมีปกดิ้นเปน
ลวดลาย ทั้งผืน ในปจจุบันยังพบวามีการนําลูกปดมารอยเพื่อใชแทนผาคลุมไหลบางในบางครั้ง
11. ธงรบ จากการสังเกตพบวาธงนี้เปนสวนประกอบของชุดเกราะ ประกอบไปดวยธง 4 คัน
ประดับปกอยูบริเวณกลางหลังตัวละครที่เปนจอมทัพ เพื่อเพิ่มความสงางาม ผืนธงเปนรูปสามเหลี่ยมสีที่
ใชขึ้นอยูกับสีของชุดที่สวมใส หากชุดเกราะเปนสีแดง ธงก็จะเปนสีแดง สําหรับผูชายจะใชธงเปนรูป
มังกร สวนผูหญิงใชธงรูปหงส ในประเทศไทยนั้นพบวานักแสดงจะใชธงรบประกอบชุดแมทัพเฉพาะใน
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การแสดงเบิกโรงชุดแตงตั้งขุนพลหกประเทศเทานั้น ไมพบในการแสดงเรื่องอื่นแตอยางใด ในบางครั้ง
พบวาธงสามารถนําออกจากชุดและถูกนําไปใชประกอบการแสดงฉากตอสูไดเชนกัน

ภาพที่ 45 ธงรบ ตุลาคม 2544
12. เข็มขัดหยก (เง็กตั่ว หรือ อวี้ไต, yu dai) เปนสวนประกอบที่สําคัญของชุดพระราชพิธี และ
ชุดขุนนาง จากการสังเกตมีขนาดกวางประมาณ 3 นิ้ว ทําเปนวงกวางรอบตัว ลักษณะไมตางจากของงิ้ว
ปกกิ่ง

ภาพี่ 46 เข็มขัดหยก พฤศจิกายน 2544
นอกจากนี้ยังพบวาตัวละครบางตัวที่มีลักษณะเฉพาะจะมีชุดเครื่องแตงกายที่เปนแบบแผนเฉพาะ
ดวยเชนกัน เชนชุดของเจาแมกวนอิมที่จะตองเปนชุดสีขาวยาวคลุมเทา ตัดเย็บจากผาโปรง เครื่องประดับ
ศรีษะมีเพียงผาโปรงสีขาวชนิดเดียวกับชุดผูดเปนชั้นทิ้งชายลากยาว มือขางหนึ่งถือแส หรือ ชุดของ
ปรมาจารยตั๊กมอจะเปนเสื้อที่เปดชวงทองและหนาอก มีลูกประคําเสนโตหอยเฉวียงบา และถือไมเทารูป
สุริยันจันทรา เปนตน
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ภาพที่ 47 ชุดของเจาแมกวนอิม พฤศจิกายน 2544
เสื้อผางิ้วเหลานี้จะแตกตางกันไปตามวัย เพศ และสถานภาพทางสังคมของตัวละคร แตจะไมแตก
ตางกันตามภูมิภาค ฤดูกาล และยุคสมัย นั่นคือ ไมวาเปนบทบาทชาวพื้นเมืองใดในประเทศจีน ไมวาจะ
ฤดูใด และสมัยราชวงศใดลวนใสเสื้อผาแบบเดียวกัน
ในการแสดง นักแสดงจําเปนตองสวมเสื้อและกางเกงแพรสีพื้นไวภายใน เพื่อปองกันเหงื่อที่
ไหลเวลาแสดง เนื่องจากชุดงิ้วมีการปกลวดลายมากทําใหยากตอการซัก ซึ่งการซักบอยครั้งทําใหชุด
หมอง ซีด และลายปกอาจชํารุดเสียหายได จึงซักชุดงิ้วนานๆครั้ง เพื่อทําใหมีอายุการใชงานนานขึ้น
สวนชุดนักรบนักแสดงมักจะสวมเสื้อนวมเปนซับในเพื่อใหรางกายดูใหญโต นาเกรงขาม ชุดงิ้วชั้นนอก
นี้คณะงิ้วสามารถจะซื้อหรือสั่งตัดจากทั้งในประเทศไทยและจากประเทศจีน แตบางคณะหากเจาของ
คณะมีฝมือการออกแบบและตัดเย็บก็มักจะทําใชเอง เพราะสามารถประหยัดรายจายเปนจํานวนมาก ราคา
ในการตัดชุดงิ้วนั้นไมเทากันขึ้นอยูกับรูปแบบและลายที่ตองการปก ราคามีตั้งแต 5,000 บาทไปจนถึงหนึ่ง
หมื่นกวาบาท ในประเทศไทยราคาตัดจะอยูที่ประมาณ 9,000 บาท แตถาคณะสามารถสั่งมาจากเมืองจีน
ไดจะมีราคาที่ถูกลงอยูที่ประมาณ 5,000 บาท แตราคาที่แตกตางกันก็ขึ้นอยูกับเนื้อผา การปดลวดลายและ
ฝมือการตัดเย็บ ชุดที่จางคนไทยตัดจะมีความปราณีตและทนทานกวาชุดที่สั่งจากเมืองจีน (สัมภาษณเจกี,
20 ตุลาคม 2544)
คณะงิ้วจะนําเอาชุดใหมมาใชแสดงในงานกลางคืน หรืองานแสดงพิเศษอื่น ๆ เมื่อชุดเกาแลวจึง
“โละ” ไปใชในงานไหวเจาชวงกลางวัน กอนจะทิ้งในโอกาสตอไป โดยที่ชุดงิ้วเหลานี้ไมอาจนําไปซัก
ได ดังนั้นชุดงิ้วที่เห็นตองแสงไฟอยูบนเวทีเปนประกายสวางและมีความงดงามนั้นเมื่อลองเขาไปพินิจดู
ใกลๆ จะพบวาเต็มไปดวยครบดําสกปรก เลื่อมที่ปกไวบางจุดก็หลุดออกจากชุด บางตัวมีรอยเปอนดํา
ดางหรือไมก็ขาด ทั่วไปแลวชุดงิ้วเหลานี้เปนสมบัติของเถาแก เวนแตพระเอกนางเอกงิ้วบางคนจะมีชุดงิ้ว
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เปนของตัวเองจากการสั่งตัดเอง เนื่องจากคืนหนึ่ง ๆ ตัวละครที่เปนพระเอกนางเอกตองเปลี่ยนชุดจํานวน
มาก จึงตองการใหผูชมไดเห็นชุดสวย ๆ แตบางครั้งก็ไดรับจากผูชมที่ชื่นชอบการแสดงของตน
ความหมายของสีเครื่องแตงกาย(ชุด) นั้นมีความหมายที่สามารถเขาใจรวมกันได ดังนี้
สีเหลืองจะหมายถึงกษัตริย และราชนิกูล
สีแดง และขาว จะหมายถึงขุนนางผูมีตําแหนงสูงสง เปนฝายดี
สีขาว หมายถึงการไวทกุ ขไดเชนกัน
สีแดงเลือดหมูหมายถึงความปาเถื่อน คิดคดและฉอโกง
สีมวงหมายถึงขุนนางขาราชการทั่วไป หรือใชกับตัวละครหนาลาย
สีน้ําเงินหมายถึงนายทหาร
สีดําและน้ําตาล หมายถึง ชนชั้นสามัญชน หรือคนรับใช และมักเปนผาสีพื้น
สีดํา หมายถึงผูมีใจโหดเหี้ยม หากสตรีสวมใสจะหมายถึงความโศกเศรา โกรธแคน
สีเขียวหมายถึงเปนผูมีคุณธรรมสูง
สวนลายปกที่พบในอาภรณนั้นเปนสิ่งที่มคี วามหมายถึงความเปนมงคลและความถูกตองดีงาม
เชนนกกระสา หมายถึงการมีอายุมั่นขวัญยืน มังกรหมายถึงกษัตริย และหงสหมายถึงสตรีสูงศักดิ์
ราชวงศ เสือหมายถึงความกลาหาญเขมแข็ง เปนตน ลายที่พบโดยทั่วไปมีดังนี้
ภาพลายปกหลักที่พบ

ชื่อลายปก
มังกร

ความหมาย
ของลายปก
กษัตริย ผูมีอํานาจ
หรือบุญญาบารมี

แหลงที่พบลายปก
กลางลําตัวเสื้อ ทั้ง
ดานหนาและหลัง
แขนเสื้อ ใชกับ
กษัตริยหรือขุน
นางชั้นสูงหรือ
เทพ
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หนามังกร และ ความสูงศักดิ์
สวนประกอบอื่น ความมีอาํ นาจและ
เกงกาจ(ในเชิง
ของมังกร
ยุทธ)

คลื่น

ความรุงโรจน

ดอกกุหลาบ

รมเย็นเปนสุข
ตลอดป เพราะดอก
กุหลาบใหความ
หายถึงการเบงบาน
ตลอกป

ดอกโบตั๋น

ดอกเหมย

กลางลําตัว ปลาย
แขนเสื้อและคอ
เสื้อ

ชายเสื้อขุนนาง
มักใชกับตัวพระ

พบทั่วไปในอดีต
มักใชเฉพาะตัว
นางเทานั้น (ดอก
ไม) แตปจจุบันใช
ไดทั้งตัวพระและ
ตัวนาง
ร่ํารวยมีศักดิ์(ดอก พบไดทั้งตัวพระ
ไมมงคล)
และตัวนาง มัด
เปนดอกและตน
ปกบนชุดที่ไมใช
ขุนนาง อาจเปน
บัณฑิต หรือคุณ
หนู
ความสุข สดชื่น ใน พบปกกระจาย
บางครั้งหมายถึง ตามตัวเสื้อหรือ
การขึ้นปใหมพบ ปกอยูในวงกลม
กับสัญลักษณอื่น
เจอแตสิ่งดีๆ
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ดอกเบญจมาศ
หรือดอกเกกฮวย

ใบไผ

ตัวจีน ซิ่วหรือสิ่ว

ลายเถาดอกและ
ใบไม

ไฟ

เมฆ

ความมีอายุยืนยาว
(เปนยาเพื่ออายุ
วัฒนะ) และความ
ยั่งยืนเมื่อใชคูกับ
สัญลักษณอื่นๆ
ใหความหมายถึง
ความอยูเย็นเปนสุข

อายุยืน

พบปกกระจาย
ตามตัวเสื้อหรือ
ปกอยูในวงกลม
กับสัญลักษณอื่น
เปนลายที่ปกเปน
วงกลมหรือบาย
เดี่ยว พบทั่วไป
ตามลําตัว
กลางลําตัวเฉพาะ
ชุดขุนนาง เปนตัว
ซิ่วในวงกลม

ใบไมและดอกไม ชายกระโปรงหรือ
หมายถึงร่ํารวยเปน ชายเสื้อ
หมื่นป เถาหมายถึง
ความไมสิ้นสุด

ความรุงโรจน

พบทั่วไปตามชุด
ของตัวพระ

ความเปนสิริมงคล พบทั่วไปตามชุด
ของตัวพระ
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5.1.2 ศิราภรณ และเครื่องสวมประดับศีรษะ
เครื่องแตงกายอีกประเภทหนึ่งที่จะขาดเสียมิไดในการแสดงงิ้วนั้นคือ ศิราภรณหรือเครื่องสวม
ประดับศีรษะ จะประกอบดวยหมวกประเภทตาง มงกุฎ และเครื่องประดับตกแตงชิ้นเล็กอื่นๆ สําหรับงิ้ว
แตจิ๋วในประเทศไทยนั้น จาการสังเกตพบวามีลักษณะใกลเคียงกับที่ใชในงิ้วปกกิ่ง หากจะมีความแตกตาง
คงเปนรูปแบบของการเลือกใชศิราภรณแตละชนิด ซึ่งจะแตกตางกันออกไปดังนี้
มงกุฎ ใชเฉพาะกับจักรพรรดิ ลักษณะมีพูยาว สีเหลือง ทั้งสองดานขางศรีษะหอยยอยลงมาจนถึง
ดานหนาบา มงกุฎดานหนาเปนรูปมังกรสีทองสองตัวหันหนาเขาหากันและตรงกลางเปนตัวหนังสือคํา
วา “ซิ่ว” ที่แปลวาอายุยืน แตจากการสังเกตพบวาในปจจุบันนี้ มงกุฏสําหรับจักรพรรดินั้นมักใชมุกและ
อัญมณีอื่นๆประดับแทนมังกรและตัวอักษร มากขึ้น

ภาพที่ 48 มงกุฎ ใชเฉพาะกับจักรพรรดิ ตุลาคม 2544
มงกุฎสําหรับเจาชายหรือพระญาติวงศ มีลักษณะคลายกับมงกุฎจักรพรรดิ แตไมใชสีเหลือง และ
สีอื่นๆ ใหเขากับชุดที่สวมแตมักใชสีขาว ใชมุกและอัญมณีประดับ หากเปนนักรบมียุทธก็จะประดับดวย
ขนนกยูง

ภาพที่ 49 มงกุฎสําหรับเจาชายหรือพระญาติวงศ พฤศจิกายน 2544
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มงกุฎเจาหญิงและพระชนนี มีพูหอยยาวลงมาทั้ง 2 ดานขางศรีษะ ลักษณะเหมือนกับมงกุฎ
จักรพรรดิ มีสีหลายสี แตมักใชสีขาวเชนกัน

ภาพที่ 50 มงกุฎเจาหญิงและพระชนนี พฤศจิกายน 2544
หมวกหรือมงกุฎสําหรับกษัตริยหรือขุนนางพวก “ฮวน” หรือคนเถื่อนที่ไมใชคนจีน หมวกชนิด
นี้มีจุดเดนคือทําจากขนสัตว บางชนิดมีหางสองเสนหอยลงมาดานขาง (สัมภาษณจื้อ, 23 พฤศจิกายน
2544)
หมวกขุนนางฝายพลเรือน (บุน) ใชกับตัวละครเจาเมือง นายอําเภอ หรือผูตรวจการยอดหมวก
ดานหนาต่ํากวาดานหลังมีปกหมวก 2 ขาง ลักษณะรูปรางของปกแตกตางกันไปตามตําแหนงซึ่งมีแบง
แยกยอยมากมาย เชน หมวกสีดํายาวเล็ก ปกสีขาวกวางและประดับอัญมณี เปนตน ปกหมวกบางอยางจะ
ติดสปริง หมวกชนิดนี้จะใชกับชุดขุนนาง ไมใชกับชุดไมเปนทางการหรือชุดที่ใสอยูกับบาน แตอยางไรก็
จะมีหลายแบบแยกยอยตามตําแหนงของตัวละคร(สัมภาษณจื้อ, 23 พฤศจิกายน 2544)

ภาพที่ 51 หมวกขุนนางฝายพลเรือน (บุน) พฤศจิกายน 2544
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หมวกนักรบหรือหมวกทหาร มีลักษณะเปนหมวกประดับอัญมณีตางๆไมมีปกหมวก จาการ
สังเกต บนสวนยอดมีพูกลมๆ ประดับ พูนี้จะติดอยูบนสปริง และจะเคลื่อนไหวไปมาเวลาที่ตัวละครเดิน
หรือออกทาทาง

ภาพที่ 52 หมวกนักรบหรือหมวกทหาร พฤศจิกายน 2544, อุบลราชธานี และ ตุลาคม 2544
หมวกไมมีปก หมวกชนิดนี้จาการสังเกตจะมีลักษณะเปนหมวกแบบจีนไมมีปกหมวก แตจะมี
หางเบี่ยง 30 องศายาวหอยลากที่ดานหลัง และมีผายาวทิ้งตัวอยูดานหลังของหมวก 2 เสน บางชนิดจะมี
กระบังที่ดานบนแตจะไมมีหางทางดานหลังแตจะเปนตุงติ้งอัญมณี รูปรางและอัญมณีจะแตกตางกันไป
ตามอายุและสถานภาพทางสังคมของตัวละคร เชน ชายหนุมหมวกจะประดับดวยพูที่ดา นขางหรือพูกลม
ๆ ที่ดานบนคลายหมวกนักรบ ชาวบานหรือคนรับใช เปนหมวกทําจากผาพื้นสีไมมีลวดลายมากนัก
นอกจากนี้ยังมีหมวกอื่น ๆ อีกหลายชนิด

ภาพที่ 53 หมวกไมมีปก พฤศจิกายน 2544
นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับอื่นๆที่ใชบนศรีษะ โดยเฉพาะกับตัวนาง คือ ดอกไมปกประดับผม
ปนลักษณะตางๆและผมปลอม(จอนผมและปอยผม)
เครื่องประดับเหลานี้จะเปนอุปกรณเฉพาะที่นัก
แสดงแตละคนจะตองมีเปนของตัวเอง
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ภาพที่ 54 ดอกไมปกประดับผม ปนลักษณะตางๆและผมปลอม ตุลาคม 2544
และพฤศจิกายน 2544
การใชศิราภรณและเครื่องประดับศรีษะเปนสวนหนึ่งของการแตงกายงิ้วที่จะขาดเสียมิไดเพราะ
ศิราภรณเปนเสมือนสัญลักษณที่จะบอกถึงสถานภาพทางสังคมของตัวละครไดอยางชัดเจน การสวมหรือ
(ถูก)ถอดออกจะเปนการบอกถึงสถาณภาพของผูสวมใสวาอาจถูกเพิ่มยศเพิ่มฐานะ หรือถูกถอดยศ ลด
ฐานะ หากเมื่อตัวละครไมสวมศิราภรณ จะกดผมเปนหางมาสูง ปลอยทิ้งชายผมยาวมาดานหลัง คาดศรีษะ
ดวยผาแถบสีดํา เมื่อเกิดอาการโศกเศราก็จะใชหางผมยาวเปนตัวชางแสดงทาทางไดอีกดังจะกลาวในบท
ทาทางและนาฏลีลาตอไป
5.1.3 หนวดและเครา
ในบรรดาเครื่องประดับของงิ้วแลวหนวดและเคราเปนเครื่องประดับอีกประเภทหนึ้งที่ใชเพื่อบง
บอกสภาพของตัวละคร แตใชเฉพาะกับตัวละครชายที่สูงอายุ(เหลาเซ็ง) ตัวตลกสูงอายุ (เหลาทิ่ว)และตัว
หนาลาย(โอวหมิ่ง) เทานั้น เพื่อใหเหมาะสมกับวัยของตัวละคร หนวดและเครานี้จะผูกติดกับโครงเหล็ก
ใชโดยการเกี่ยวไวที่หู โครงเหล็กจะใชครอบปากทําใหเห็นเปนหนวดปกคลุม ทั้งบริเวณที่โครงเหล็ก
ครอบไว หนวดเคราที่ใชในการแสดงงิ้วไดถูกจําแนกชนิดไวมากมาย หากสําหรับงิ้วในประเทศไทยนั้น
จากการสังเกตแลวพบเพียง 4 ชนิดหลักๆ ดังนี้
1. หนวดตอนเดียว เปนหนวดที่ขนาดยาวเกิน 1 ฟุต มีลักษณะหนาและปกคลุมทั่วปาก ตั้งแต
ขางแกม ใตใบหูขางหนึ่งไลระดับลงมาถึงปากและไลขึ้นไปถึงขางแกมอีกขาง

ภาพที่ 55 หนวดตอนเดียว ตุลาคม 2544
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ใชสําหรับตัวละครชายอาวุโส (เหลาเซ็ง) และตัวหนาลาย (โอวหมิ่ง) ที่มีสถานภาพทาง
สังคมสูงและมีความสงางาม เชนขุนนางชั้นผูใหญ
2. หนวดสามตอน เปนหนวดยาวมีลักษณะคลายกับหนวดตอนเดียว แตมีความบางมากกวา
สามารถมองและแบงออกเปน 3 สวนไดอยางชัดเจน หนวดสวนที่หนึ่งคือหนวดบริเวณปาก และอีก 2
สวนคือหนวดบริเวณจอนหูขางแกมทั้ง 2 ขาง

ภาพที่ 56 หนวดสามตอน พฤศจิกายน 2544
3. หนวดสั้น เปนหนวดที่ขึ้นปกคลุมรอบใบหนาแตมีความยาวไมกี่นิ้ว หนวดประเภทนี้พบวาใช
เฉพาะกับตัวหนาลายเทานั้น

ภาพที่ 57 หนวดสั้น พฤศจิกายน 2544
4. หนวดสําหรับตัวตลกหรือตัวละครที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํา มีลักษณะเปนหนวดเรียวแหลม
ติดอยูที่บริเวณใตจมูก ปลายของหนวดจะชี้อกไปดานขาง เมื่อบังคับกลามเนื้อที่ปากไปมาโดยการพูดห
นือทําทาทางดวยปากหนวดที่ติดอยูก็จะสามารถกระดิกได
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ภาพที่ 58 หนวดสําหรับตัวตลก ตุลคม 2544
หนวดเคราทั้งสี่ประเภทนี้สามารถพบเห็นไดทั่วไปและบอยครั้ง ตามหลักการเลนงิ้วแลวสามารถ
ใชไดหลากหลายกวานี้ แตจากการสังเกตพบวามีการใชหนวดชนิดเพียงสี่ชนิดในการแสดง สวนสีของ
หนวดเครานั้นพบวางิ้วในประเทศไทยเนนใชเพียงหนวดเคราสีดําและขาวเทานั้น แตตามหลักแลวหนวด
เคราจะมีอีกจํานวนสองสีคือ สีแดงและสีเทา เพราะตามแบบแผนแลวตัวละครที่เปนชาวตางชาติเชนพวก
มองโกลจะตองใสหนวดสีแดงเพื่อบงบอกวาไมใชชาวจีนแตเปนคนเถื่อน โดยเฉพาะตัวกษัตริย แตจาก
การสังเกตพบวาตัวหนาลายบางตัวจะใชหนวดเคราสีแดงบางแตพบไมมากนัก

ภาพที่ 59 หนวดเคราสีแดง พฤศจิกายน 2544
5.1.4 รองเทา
จากการสังเกตพบวารองเทาสําหรับตัวละครหญิง และชาวบานยากจะสวมรองเทาผาพื้นเรียบไม
มีพื้นหนา แตตัวละครหญิงจะใสรองเทามีปกลวดลายหรือไหมทําเปนพูประดับ ขณะที่ตัวละครผูชายจะ
สวมรองเทาหุมขอทําดวยผามีพื้นรองเทาหนาประมาณ 3 นิ้ว เพื่อเสริมใหรางกายดูใหญโต มีความผาเผย
นาเกรงขาม
5.1.5 การแตงหนา
กระบวนการแตงหนาของศิลปะงิ้วมีความโดดเดนกวาศิลปะชนิดอื่นๆเพราะ หากจะใหกลาวถึง
การแสดงงิ้วแลว ลักษณะเดนที่มักไดรับเปนนิยามคือ “เสียงรองที่แหลมสูง ชุดราชพิธีจีน และหนาขาว”
จากการสอบถามผูชมทั่วไปมักใหคํานิยายหรือลักษณะงิ้วที่ออกมาคลายๆกัน
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“เสียงแหลมๆโปะหนาขาววอกๆใสชุดสวยๆแวบๆมาเลนในศาลเจา”(สัมภาษณมีนาวดี,10
สิงหาคม 2544)
“จะเลนในศาลเจา รองเสียงสูง ดนตรีเสียงดัง ใสชุดประดับมีแวบๆและก็ทาหนาเสียวอกแตก็จะ
เนียนสวยมาก” (สัมภาษณเจเล็ง, 22 ตุลาคม 2544)
การแตงหนาของงิ้วเปนศิลปะแขนงหนึ่งที่สําคัญนักแสดงแตละคนตองเรียนรูการแตงหนาดวย
ตนเองและมีอุปกรณแตงหนารวมทั้งเครื่องสําอางคเปนของตัว ซึ่งจากการสัมภาษณเครื่องสําอางบางชนิด
ตองสั่งซื้อจากเมืองจีนเทานั้น เชน รองพื้นและสีเขียนสีตางๆ กรรมวิธีการแตงหนาก็คลายกับการแตง
หนาทั่วไป แตมีสวนปลีกยอยในการแตงเติมสีสรรที่มากกวาเทานั้น โดยจะเริ่มจาก
1.การทําความสะอาดใบหนาดวยโลชั่น และเช็ดใหเรียบรอย
2.การลงรองพื้นดวยรองพื้นสีขาวที่สั่งซื้อจากเมืองจีนใหเนียนทั่วใบหนา
3.การทาสีรองพื้นสีแดงและเกลี่ยสี เริ่มทาที่บริเวณเปลือกตาใตตาไปจรดดานขางใบหนาเวน
บริเวณสันจมูกและเกลี่ยนสีแดงใหระเรื่อไปจนสุดแกมดานลาง และใชพูกันทาสีแดงตัดเสนที่ขางสันจมูก
ใหชัด
4.การตบแปง เปนแปงฝุนทั่วไปใหทั่วใบหนา เพื่อลกความมัน
5.การลงสีที่ใบหนา เปนการลงสีดําเพิ่มความเขมของคิ้วและขอบตา ตัวละครบางตัวจะมีการลงสี
อื่นที่เปลือกตาบางตามอยางลักษณะของตัวละคร
6.ตบแปงอีกครั้งและ
7.การวาดปากและกรีดเสนตัดใหสีคมตางๆ

ภาพที่ 60 การแตงหนานักแสดง ตุลาคม 2544
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อยางไรก็ตามตัวละครแตละตัวก็มีรูปแบบการแตงหนาที่แตกตางกันออกไป แตมีหลักพื้นๆที่
แยกแยะไดดังนี้
1. ตัวพระเปนตัวละครที่ตองมีใบหนาคมเขม การลงสีดําบริเวณคิ้วมีสีเขมกวาตัวนางและมีขนาด
ใหญกวาและวาดเฉียงชี้ออกดานขาง นอกจากนี้ตัวพระจะมีการใชสีดําในการวาดจอนผมในใบหนาดวย
รูปแบบและขนาดขึ้นอยูกับตัวละครและการวาดของนักแสดงแตคน
2. ตัวนางจะตองแตงหนาใหออกมาในลักษณะออนชอย งดงาม คิ้วจะตองโกง หรือพาดตรงไมชี้
มากเทาตัวพระ โดยจะเขียนเปนเสนที่บางกวามาก
ผมของตัวนางมีความซับซอนและยุงยากกวาของตัวพระมากเพราะไมสามารถใชการวาดชวยได
แตจะตองติดผมปลอมลงในใบหนาจริงๆเปนปอยผมในลักษณะกนหอยยาวรีหรือจุบปง และจอนผมที่
ขางแกม และจึงพันผาดําเปนการเพิ่มความหนาแนนใหกับผมปลอมดวยประการหนึ่ง แลวจึงใสวิกผมและ
เครื่องประดับ เครื่องประดับและรูปแบบของวิกผมปลอมนี้จะสามารถบอกถึงฐานะและสถานภาพของ
ตัวละครไดอีกประการหนึ่ง จุยปงจะใชกาวที่ทําจากใบเหลาตาแหงของจีนมาแชน้ํา น้ําที่ออกมาจะมี
ลักษณะเหนียวคลายกาวมาทาผมปลอมเพื่อจัดทรงปอยผมบนใบหนาใหเปนรูปทรงกนหอย
“ถาเปนคุณหนูจะตองติดเครื่องประดับเยอะมากกวาชาวบาน ตองมีปนหอย แตถาเปนฮูหยินแตง
งานแลวก็จะตองเก็บผมหมดไมมีจอนผมที่ดานหนาสองปอยเพราะแตงงานแลว แตผมขางหลังจะมัด
ปลอยยาวไดเหมือนกัน” (สัมภาษณเจติ๋ม, 17 ตุลาคม 2544)

ภาพที่ 61 ผมดานหลังของตัวนาง พฤศจิกายน 2544
3. ตัวตลก จะมีหลักงายๆวาตองแตงใหมองแลวตลก ลักษณะการแตงหนาจึงจะไมแตงและวาดสี
ตามแบบตัวพระหรือตัวนาง ไมวาจะการทาสีขาวเปนวงรอบจมูก หรือรอบตา การเขียนคิ้วสั้นอวนหรือ
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เขียนคิ้วลักษณะแปลกๆ มีหนวดหลิมที่ใตจมูกหรือหนวดลักษณะแปลกๆ เปนตน จึงสรุปไดวาการวาด
หนาตัวตลกจะเนนที่ความแปลกและตลกเปนหลัก
4. ตัวหนาลาย ตามหลักการของการวาดหนาตัวหนาลายแลวตัวละครหนาลายแตละตัวมีรูปแบบ
ของการวาดหนาที่เปนแบบแผนเฉพาะตัวตายตัว หากจะเทียบใหงิ้วปกกิ่งเปนตัวแบบจะพบวาตัวหนาลาย
ที่พบในประเทศไทยมีความไมเปนแบบแผน สีบนใบหนาจะบอกถึงบุคลิกของตัวละครดังนั้นตัวหนาลาย
จะเปนการวาดโดยใชสีเขม หนาและสีแตละสีบอกถึงลักษณะนิสัยของตัวละคร เชนหนาของเปาบุนจิ้นจะ
ตองใชใบหนาสีดํา หรือตัวกวนอูจะตองมีใบหนาสีแดง ที่เปนเชนนี้เพราะตัวละครทั้งสองตัวมีบทระบุชัด
เจนวาจะตองมีใบหนาสีอะไรและมีลักษณะอยางไร แตนอกจากนั้นเชน ตัวฌอปาออง จะมีการดัดแปลง
รูปแบบออกไป หากเปนตัวละครที่นอกเหนือจากตัวละครในวรรณคดีที่ไดรับการเคารพแลวนักแสดง
สามารถวาดหนาตามแตที่จะจินตราการหรือตีบทออกมาได “บทที่เขากําหนดก็ตองแตงไปตามนั้นจะไป
ทําซี้ซั้วไมได อยางการลบหนาบางทียังตองมีวิธีเลย อยางหนาทานเปา(เปาบุนจิ้น)นี่จะตองเอากระดาษเงิน
กระดาษทองมาเช็ดหนากอนลบเพราะเชื่อวาไมฉะนั้นจะไมดีกับตัวคนเลน กระดาษที่ใชเช็ดเสร็จแลวตอง
เผาไฟทิ้ง กันไมใหความไมดีไปเกิดกับคนอื่นอีก” (สัมภาษณอาทวง, 20 ตุลาคม 2544)
5.1.6 สีและความหมายบนใบหนานักแสดง
สีดํา หมายถึงความลึกลับ ความสับสนไมรู ความสับสน ความตายและปศาจ ใหสัญลักษณถึง
ความซื่อตรงและกลาหาญ ใชกับตัว เตียวหุยและ เปาบุนจิ้น
สีแดง หมายถึง เลือด ความรูสึกที่รุนแรง การเกิด บาดแผล การตาย แม ใหสัญลักษณ ถึงความ
กลาหาญ จงรักภักดี และ ซื่อตรง ใชกับตัวกวนอู
สีเขียว หมายถึง ความหวัง การเติบโต ธรรมชาติ ใหสัญลักษณถึง โจรปาที่อาศัยตามปาเขา
สีขาวซีดหรือมันวาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ เทพเจา วิญญาณ และความสงบ ใหสัญลักษณของผู
มีเลหเหลี่ยม แกมโกง
สีเหลือง หมายถึง ไฟ ใหสัญลักษณถึงผูกลาหาญที่พรอมไปดวยอุบาย
สีฟาหรือน้ําเงิน หมายถึง ใหสัญลักษณถึงผูกลาหาญชํานานศึก หยิ่งในศักดิ์ศรีไมยอมลงใหแก
ใคร
สีมวง หมายถึง ใหสัญลักษณถึง ผูมีความรูสงบ เงียบขรึม เชนกุนซือตางๆ
สีออกแกมเทา ใหสัญลักษณถึง ภูติผีและปศาจ
สีทอง และเงิน ใหสัญลักษณถึงเทพ เทวดาตางๆ หรือผูมีเวทมนตคาถา
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5.2.ทาทางที่แสดงออกมาในการแสดง หรือนาฎลีลาของตัวละคร
ในการแสดงออกทางการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกายนั้น ในทางทฤษฎีที่ไดรับการถายทอด
สืบตอกันมาแตโบราณกาล ซึ่งจะแสดงออกถึงลีลาทาทางที่ถูกตอง สงางาม และออนชอยนั้น มาลินี
(2543) ไดแบงออกเปน 8 ลักษณะประกอบดวย
1. การเคลื่อนไหวของมือและแขน นักแสดงสวนมากจะใชมือทั้งสองขางในการแสดงอาการ
ตางๆตลอดเวลา หรือหากไมมีบทก็จะมีทาพื้นฐานคือการกํามือ และเทาสะเอว จากกการสังเกตและ
สัมภาษณพบวา การเคลื่อนไหวของมือและแขนจะมีทาทางที่เปนหลักพื้นฐานคือ
-การเทาสะเอว เปนทาพื้นฐานที่สุดในการแสดงงิ้ว เพราะหากนักแสดงไมมีบทบาทก็จะเทา
สะเอวยืนอยูบนเวที หรือนําการเทาสะเอวไปประกอบกับทาทางอื่น เชนการกํามือและเทาสะเอว เปนการ
ย้ําถึงสิ่งที่รองหรือกลาว หรือทาทางที่ใชมือเพียงขางเดียว มือขางที่เหลือมักจะเทาสะเอวไวเสมอ เพื่อ
ความสวยงาม จึงทําใหในบางทาทางการเทาสะเอวไมมีความหมาย ทาทางนี้สามารถใชไดกับทุกตัวละคร

ภาพที่ 62 การเทาสะเอว พฤศจิกายน 2544
-การเอยอางถึงตนเอง เปนทาทางที่จะใชแทนตัวเองในขณะที่เนื้อเรื่องไดกลาวถึงตน ลักษณะการ
วาดแขนและใชมือคลายกับการแสดงในนาฏศิลปไทย คือ ใชนิ้วหรือมือชี้ หรือสัมผัสที่หนาอกตัว แตใน
กรณีตัวหนาลายโอวหมิ่ง มักใชทาทางตบที่ทองเพื่อแสดงออกถึงความแข็งแรงมากกวาวาดมือมาแตะที่ห
ยาอกแบบตัวพระเอก(เซิง)
-การเชื้อเชิญ จะผายมือออกไปจากตัวตามทิศที่ตองการใหคูสนทนาเดินไป พรอมกับกมตัวหากคู
สนทนามีฐานะภาพที่สูงกวา เชน ฐานะ ยศ หรือวัยวุฒิ
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ภาพที่ 63 การเชื้อเชิญ ตุลาคม 2544
-การคํานับ จะนํามือทั้งสองขางมาประสานกันในลักษณะหอมือซายทับมือขวา หรือมือซายแบ
ประสานมือขวาที่กําไวก็ได

ภาพที่ 64 การคํานับ พฤศจิกายน 2544
-การโกรธ หรือโมโห จะหงายแบมือทั้งสองขาง และทําทาสั่นไปทั้งตัว อาการโกรธนี้จะแสดง
ออกทั้งสีหนาและทาทางไปพรอมกัน
-การทิ้งแขนตกลง เปนทาที่แสดงถึงความทอดอาลัย ทานี้จะมองไมเห็นมือเพราะชายเสื้อที่ตอมัก
หลุดลงมาปด
2. การเคลื่อนไหวของนิ้วทาทางการเคลื่อนไหวของงิ้วจะสัมพันธกับมือและแขน จากการสังเกต
พบวาจะประกอบไปดวย
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-การกํามือ ซึ่งถือเปนทาพื้นฐานของการแสดง

ภาพที่ 65 การกํามือ พฤศจิกายน 2544
-การแบมือ ทั้งในลักษณะคว่ําและหงายมือ ทาทางของนิ้วในการแสดงออกถึงอาการที่ตางกันจะ
มีลักษณะนิ้วที่ตางกัน ทาปกติของการแบมือของตัวละครหญิงคือ การเหยียดนิ้วทั้ง 5 ในระดับที่สูงต่ําตาง
กัน โดยนิ้วชี้และนิ้วกอยจะยกขึ้นสูงกวานิ้วอื่นๆ(ดูรูปประกอบ) สวนตัวละครชายนิ้วจะไมกรีดกรายเชน
ตัวละครหญิง นิ้วทั้ง 4 จะติดกันและไมมีการแยกระดับสูงต่ําของนิ้ว

ภาพที่ 66 การแบมือ พฤศจิกายน 2544
-การชี้นิ้ว เปนทาพื้นฐานอีกทาหนึ่งที่มักใชเปนประจําเพราะมีความหมายถึงการระบุชี้ถึงสิ่งที่
กลาวถึงในขณะนั้น เชนการกลาวถึงคูสนทนาก็จะชี้นิ้วไปยังผูนั้น แตระหวางรองงิ้วนัดแสดงจะหันหนา
เขาหาผูชมเสมอดังนั้นการชี้นิ้วในชวงเวลานั้นจึงเปนการชี้เพื่อเอยอางถึง
ลักษณะจะเหยีบดนิ้วชี้ตรง
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สวนนิ้วอื่นจะวาดนิ้วไปบรรจบกับนิ้วหัวแมมือ ใหเปนรูปวงกลม ตัวละครหญิงจะมีการกรีดกรายมากกวา
ตัวละครชาย
การชี้นิ้วอีกประเภทที่ตัวละครชายมักใชเปนการชี้สองนิ้ว คือนิ้วชี้และนิ้วกลางเหยียดตรงชิดกัน
นิ้วที่เหลือวาดไปบรรจบกับนิ้วหัวแมมือ การใชจะเปนการชี้หรือสะบัดขอมือประกอบ ในบทตัวละคร
หญิงที่เปนนักรบก็จะถูกนํามาใชเสมอ และเมื่อชี้นิ้วแลวมักเปลี่ยนทาทางไปมาไมหยุดคางนิ่ง
การชี้นิ้วของตัวนางที่พบเสมอคือการจีบนิ้วระหวางนิ้วหัวแมมือกับนิ้วกลาง หรือจีบกับนิ้วนาง
บางครั้งใชทั้งสองนิ้วรวมกัน และกรีดนิ้วที่เหลือใหสะบัดออน และมักจะคางทานี้เพื่อแสดงถึงความออน
ชอยเชื่องชา

ภาพที่ 67 การชี้นิ้วของตัวนาง พฤศจิกายน 2544
การใชนิ้วนี้ขึ้นอยูกับสถานการณแตละอยางที่นักแสดงจะใชเมื่ออยูบนเวที เชนการแตะนิ้วที่ราง
กายก็เปนการบอกนัยยะบางอยาง หากแตะที่ศรีษะหมายถึงคิด หรือปวดหัว เปนตน
3. การเคลื่อนไหวของเทา เปนการเคลื่อนไหวที่ออกมาในลักษณะการเดินและวิ่ง รวมทั้งการหยุด
และการเริ่มเคลื่อนไหวเปนสําคัญการเดินของตัวละครแตละตัวมีลักษณะที่แตกตางกัน เชนวิญญาณจะ
เดินเหิรเบา ลากเทาเล็กนอย ตัวหนาลาย หรือโอวหมิ่ง จะเดินลงสั้นเทาใหดูหนักแนน การหมุนตัวจะจับ
ชายผายกขึ้นใหผาหมุนตามทําใหดูขึงขัง เปนตน
4. การเคลื่อนไหวของขา จาการสังเกตในการศึกษาครั้งนี้พบวา มีทาทางเคลื่อนไหวของขาดังนี้
-การเหวี่ยงขา เพื่อลุกขึ้นยืนเมื่อตัวละครลมลงนอนหงายหลัง ก็จะเหวี่ยงขาขึ้นเปนวงใหเกิดแรง
เหวี่ยงแลวยันตัวขึ้นมานั่งหรือยืน
-การยกขาเหยียด เปนทาทางการเตะขาเหยียดตรงขึ้นสูศรีษะ เปนการแสดงการตอสู
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ภาพที่ 68 การเหวี่ยงขา ยกขาเหยียด ตุลาคม 2544
-การยกขางอ นักแสดงจะยกขาขางหนึ่งขึ้นแลวงอขาบิดเขาใหอยูในลักษณะหงายขางเทาดานใน
ขึ้นใหขนานกับพื้น เปนทาหยุดหรือเริ่มการออกทาทางอื่นๆตอไป

ภาพที่ 69 การยกขางอ ตุลาคม 2544
5. การเดิน การเคลื่อนไหวในลักษณะเดินจะแตกตางกันในการแสดงกริยาประกอบอุปกรณอื่น
หรือการแสรงทํากริยานั้นๆ และการเดินของตัวละครชายและตัวละครหญิงจะแตกตางกัน ในลักษณะของ
ชวงกาวเดินและการลงน้ําหนักเทา ที่ฝายชายจะกาวกวางกวาและเดินหนักแนนมั่นคงเต็มฝาเทา ในขณะที่
ตัวละครหญิงขะเดินกาวสั้นๆและถี่บางครั้งหากเดินเร็วฝาเทาจะสัมผัสไมเต็มเทา ใหแลดูออนชอย ตัว
หนาลายจะเดินกางแขนและขาใหเขาจังหวะกลอง หากเปนตัวรายก็จะดูกรางและนักเลง สวนขุนนางที่มี
เข็มขัดหยกประดับจะเดินจับเข็มขัดหยกเวลาเขาออกโรง พบวามีซึ่งทาเดินจะแตกตางกันออกไป ดังนี้
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-การกาวยาง นักแสดงจะเริ่มกาวโดยยกชายผาขึ้นแลวสะบัดขาขึ้นและกาวออกไป
6. การเคลื่อนไหวของหนวดและเครา จะถูกใชเมื่อตัวละครตองใชความคิดหรือเพื่อแสดงกริยา
ประกอบการใชหนวดเทานั้น การเคลื่นไหวโดยใชหนวดประกอบจาการสังเกตในการศึกษาครั้งนี้จะแบง
ลักษณะออกเปน
-ใชมือและแขนทั้งสองสอดเขาใตเครายาวแลวสะบัดออกไปขางหนา
-ใชมือและแขนสอดเขาใตเครายาวแลวเหวี่ยงไปอีกดานหนึ่งใชแขนอีกขางรับ
-ใชนิ้วชี้เกี่ยว หรือใชมือกําเคราปอยที่อยูขางศรีษะแลวรูดจนสุดความยาวของเครา
-ใชมือทั้งสองประสานกันหรือใชมือเพียงขางเดียวแลวลูบเครา

ภาพที่ 70 การเคลื่อนไหวของเครา ตุลาคม 2544
7. การเคลื่อนไหวของชายเสื้อ เปนการเคลื่อนไหวที่เห็นไดชัดในการแสดงงิ้ว เปนเทคนิกการ
เคลื่อนไหวที่พบมากและหลากหลายในการแสดงงิ้ว แตจะพบวามีรูปแบบทาทางที่เปนพื้นฐานสามารถ
พบไดทั่วไปในการสังเกตครั้งนี้คือ
-การสะบัดชายเสื้อออกไป เพื่อแสดงอาการกอนเคลื่อนไหวเชนเดิน หรือหลังจากจบบทรอง โดย
นักแสดงจะสะบัดชายเสื้อออกจากตัวใหชายผาทิ้งตัวออกไป
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-การกระถดชายเสื้อกลับ เปนการกระดุกขอมือในลักษณะดันใหแขนเสื้อทบกันบนมือใหสั้นลง
เรื่อยๆจนสามารถมองเห็นนิ้วมือ เพื่อเตรียมแสดงหรือรองตอจากคนที่กําลังจะจบบทรอง ตัวละคนชายจะ
กระถดชายเสื้อขึนสูงกวาตัวละครหญิงที่กระถดแคเห็นปลายนิ้วเทานั้น
-การกวัดแกวงชายเสื้อ สามารถทําไดทั้งสองขางหรือเพียงขางเดียว เปนทาทางที่แสดงอารมณ
อยางมากมักใชกับตัวละครหญิงเทานั้น เพื่อแสดงอาการสับสนหรือครุนคิด

ภาพที่ 71 การเคลื่อนไหวของชายเสื้อแบบการกวัดแกวงชายเสื้อ พฤศจิกายน 2544

ภาพที่ 72 การเคลื่อนไหวของชายเสื้อแบบการกวัดแกวงชายเสื้อคู พฤศจิกายน 2544
-การเอียงอาย นักแสดงหญิงจะใชชายเสื้อยกขึ้นเพื่อบังใบหนา
-การเหวี่ยงแขนออกจากตัวเพื่อแสดงอาการไมพอใจ โดยชายผาจะทิ้งตัวตามแรงเหวี่ยง
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-การแสดงอาการโกรธทีทั้งแบบที่จะใชชายเสื้อมาบิดพันมือคลายจะขย้ําฉีกผา หรือการหมุนชาย
เสื้อเปนวงรอบมือทั้งสองแลวจับดึงไว
8. การเคลื่อนไหวของขนนกประดับศรีษะทําจากหางนกยูงนั้นนอกจากจะเปนสัญลักษณแสดง
ถึงความเปนนักรบแลวยังสามารถนํามาประกอบทาทางการเคลื่อนไหวขณะรายรําเพื่อความสวยงามได
อยางดี จากาารสังเกตพบวาการใชขนนกมักจะใชในลักษณะดัดใหโคงงอโดยเริ่มจับไลตั้งแตโคนของขน
นกเพื่อเปนการปองกันไมใหขนหัก เพื่อใหขนนกปดงอในลักษณะตางๆกัน ดังนี้
-การจับที่ปลายทั้งสองขางแลวกางออก
-การดัดขนนกใหโคงแลวใชปากคาบขนนกไว
-การดัดใหโคงแลวบิดปลายขางหนึ่ง หรือทั้งสองขางมาขางหนา ขึ้นอยูกับวามืออีกขางถืออาวุธ
อยูหรือไม

ภาพที่ 73 การเคลื่อนไหวของขนนกประดับศรีษะโดยการดัดใหโคงแลวบิดปลายขางหนึ่ง
พฤศจิกายน 2544
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ภาพที่ 74 การเคลื่อนไหวของขนนกประดับศรีษะโดยการดัดใหโคงแลวบิดปลายทั้งสองขาง
ตุลาคม 2544
ทาทางของตัวละครแตละตัวมีลักษณะที่เอื้อตอบทของตัวละครนั้นๆ เพื่อเปนการแสดงออกถึง
บุคลิกที่ตัวละครสวมบทบาทอยู แตโดยทั่วไปแลวมีทาทางที่ถือเปนแบบแผนทั่วไปสําหรับนักแสดงงิ้วที่
ตองเรียนรูเปนพื้นฐาน ทั้งนี้การที่งิ้วมีการแสดงออกถึงทาทางที่แตกตางและมากมายเพราะอุปกรณที่ใช
ประกอบการแสดงมีจํากัด ไมวาจะดวยเหตุทางขนาดของเวทีหรือ อื่นๆ เพราะอุปกรณบนเวทีจะใชเพียง
โตะและเกาอี้เทานั้น การออกทาทางจึงชวยในการใหผูชมเขาถึงความหมายและอรรถรสของเนื้อเรื่องได
ดีขึ้นเชน
1.การเดินเขาและออกประตู นักแสดงจะตองทําทาเปดประตู หรือผลัก ยกชายเสื้อขึ้น แลวสะบัก
เทาขึ้นและยกคางไวชั่วขณะเพื่อกาว หรือยกตัวขึ้นใหมีลักษณะคลายเดินขามประตูแลวจึงวางชายเสื้อลง
2.การเดินและวิ่ง ตัวละครชายและหญิงจะมีลักษณะตางกัน ฝายตัวละครชายจะกาวเทายาวและ
กาวเปดเทาออกไปดานขาง สวนตัวละครหญิงจะกาวสั้นและถี่ทําใหดูเหมือนการซอยเทาเมื่อนักแสดงเดิน
เร็วๆหรือวิ่งสวนไปมาบนเวที การที่ตัวละครหญิงจะตองกาวสั้นๆและถี่เพื่อแสดงออกถึงความนุมนวล
บอบบางของกุลสตรี
3.การนั่ง นั้นจะขึ้นอยูกับสถานการณ การนั่งปกติบนเกาอี้แลละการนั่งรถหรือเรือจะแตกตางกัน
การนั่งเกาอี่ตัวละครชายจะนั่งอาขาวางแขนฟาดบนโตะใหดูสงางาม สวนตัวละครหญิงจะนั่งเขาชิดหลัง
ตรง สําหรับการนั่งรถหรือเกี้ยว นั้นจะใชธงหรือผืนผามาถือขนาบนักแสดง ดูเหมือนนั่งอยูในเกี้ยว สวน
การนั่งเรือจะมีไมพายมาทําทาประกอบการพายเรือ โดยนักแสดงอาจโยกตัวไปมาเหมือนอยูบนเรือดวยก็
ได
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4.การนอน นักแสดงจะตองวางแขนขางหนึ่งไวบนโตะแลวเอนศรีษะหนุนบนแขนขางนั้น
5.การรองไห นักแสดงจะใชชายเสื้อที่ตอสะบัดออกมาซับที่บริเวณตา
6.การแสดงอาการกลัวจะเบี่ยงตัวออกทางดานขางใหไกลจากสิ่งที่กลัวนั้น
7.การเอียงอาย นักแสดงจะใชชายเสื้อหรือแขนเสื้อยกขึ้นเพื่อปดบังใบหนา อาจจะใชเพียงขาง
เดียวหรือทั้งสองขางก็ได หากใชขางเดียวมืออีกขางจะจับที่ชายแขนเสื้อขางที่ยกขึ้นสูง
นอกจากนี้ยังมีการแสดงออกถึงทาทางแบบอื่นอีกโดยบางอาการจะตองใชอุปกรณอ่นื เขาเสริม
เชน การขี่มา จะตองถือแสขี่มาและสะบัดวนเปนวงกลมเพื่อใหทราบวากําลังขี่มาอยู เปนตน การเคลื่อน
ไหวของรางกายในศิลปะการแสดงงิ้วมีอยูอยางมากมายไมวาจะเปนการสอนที่เปนแบบแผนและการนํา
มาใชในการแสดงแตละเรื่อง ความหมายของทาทางที่แสดงออกมาเปนไปในลักษณะสากลที่สามารถเขา
ใจไดทันทีวาตัวละครแสดงทาทางใดและตองการสื่อความหมายใดแกผูชม ดังนั้นการแสดงทาทางของ
รางกายจึงเปนสวนสําคัญประการหนึ่งในการแสดงงิ้ว การเคลื่อนไหวกับอุปกรณตางๆจึงตองมีรูปแบบ
และวิธีการที่ตางกันซึ่งจะเสนอ รูปแบบการใชอาวุธที่พบคือ เมื่อตอสูจะชี้ปลายอาวุธลงไปดานหนา และ
เมื่อไมใชจะถือใหดามอาวุธปกลงพื้นเชนในระหวางบทเจรจา เปนตน การจะใชอาวุธในการเริ่มบทตอสู
หากเปนอาวุธยาวนักแสดงจะใชเทาเตะที่ปลายอาวุธเพื่อเหวี่ยงขึ้นหมุนไปวางอยูบนมืออีกขาง แตเทคนิค
ตางๆนี้ก็ยังขึ้นอยูกับนักแสดงแตละคนและการฝกฝน หรือในขณะตอสูจะมีชวงที่อาวุธสัมผัสกันนั้นที่นัก
แสดงทั้งสองจะหยุดนิ่งในทานั้นกอนจะสะบัดหนามาจองตากันพรอมจังหวะกลองที่ลงพอดี เปนตน
ในปจจุบันพบวาทาทางของรางกายนั้นไมไดมีรูปแบบตายตัวเชนในอดีต การวางทาก็ไมมีความ
เครงครัดและสวยงามเทา “คนแสดงใหมๆไมไดมีการฝกแบบคนเกาที่เขาฝกกันมานาน บางคนก็เขามา
เลนไดไมกี่วันก็ออกเปนทหารขางโรง ยืนเทาเอวเฉยๆ ไมอดทนแขนตกบาง ยุกยิกบาง คนที่เขาดูเปนเขาก็
จะวาเอาวาไมสวยเลย แตทุกวันนี้เขาก็เขาใจกันวามันไมมีคน ก็พอถูไถไปได ยังดีที่วาคนที่เลนเปนตัวเอก
ยังเลนไดสวยวางขาวางมือเปน ก็เลยรอดตัวมาได” (สัมถาษณพี่ฝน, 23 ตุลาคม 2544, พลับพลาชัย) ดวย
เหตุผลหลายๆอยางจึงพบวาในทุกวันนี้หากไปสอบถามนักแสดงงิ้วบางทานก็ไมสามรถเขาใจหรือแยก
ความแตกตางระหวางทาทางของรางกายใหฟงอยางชัดเจนได หากจะเขาใจอยูในกรอบของทาทางงายๆ
เทานั้น
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5.3.โรงละครและพิธีกรรมความเชื่อ
พิธีกรรมและความเชื่อตางๆที่เกี่ยวของกับโรงงิ้วนั้นเปนสิ่งที่มีมาแตครั้งโบราณกาลเริ่มตั้งแตมี
กานแสดงงิ้วและไดพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและคงความเชื่อพิธีกรรมบางอยางไวจนทุกวันนี้
5.3.1 พิธีกรรมเกี่ยวกับโรงงิ้ว
“เหลาเอี๊ย” หรือ “หงวงสวย” หมายถึงเจาประจําโรงงิ้ว ที่จะพบทุกโรงงิ้ว จะประดิษฐานอยูใน
ศาลเจาจีนเล็กๆ ศาลเจานี้มีลักษณะคลายศาลเจาเล็กๆ จะตั้งอยูที่หลังหลังโรงงิ้วทุกโรง เจาที่นับถือของ
งิ้วแตจิ๋วมีนามวา “ฉั่งหงวงสวย” ซึ่งมีประวัติยอๆ เลาตอๆ กันมาวา(วีเกียรติ,2539)
“ฉั่งหงวงสวย” เปนบุคคลที่ประกอบคุณความดี ถือศิลกินเจ มีคุณตอประเทศชาติอยางยิ่ง
แตเดิมทานแซลุยแตตอมาภายหลังเปลี่ยนแซเปนแซชั้ง สาเหตุที่ตองเปลี่ยนแซเปนเพราะวา ทานไดพลาด
พลั้งทําผิดกฎมณเทียรบาลขอหนึ่ง เปนเหตุใหตองโทษถึงประหาร แตเนื่องดวยวาเคยเปนผูสรางคุณ
ความดีตอประเทศชาติไวเปนอันมาก
บรรดาเหลาขุนนางจึงจางกราบทูลฮองเตใหทรงโปรดประทาน
อภัยโทษ ฮองเตจึงตัดสินใหประหารสกุล (ในที่นี้คือ แซ) ของทานแทน โดยตัดสวนหัวของแซทานออก
จากคําวา “ลุย” เมื่อตัดชื่อสวนบนออกเหลือชื่อสวนลางเปนคําวา “ชั้ง” ซึ่งถึงแมวาทานจะไมถูกประหาร
ชีวิต
แตการถูกประหารสกุลก็นับวาเปนโทษที่รุนแรงอยางมากเชนกันเพราะสกุลนั้นสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ การถูกประหารสกุลเชนนี้จึงเทากับวาไมสามารถรักษาสกุลไวไดดวยเหตุนี้ ทานจึงตอง
เปลี่ยนแซ จากแซลุยที่ถูกประหารมาเปนแซชั้ง ตั้งแตนั้นมา สวนคําวา “ชั้ง” ซึ่งเปนแซใหมของทานนี้
ยังมีความหมายวา ที่นา เพาะปลูก ขุนนางเกี่ยวกับนา ดังนั้นเมื่อทานสิ้นชีวิตทานจึงไดรับการยกยอง
เปนเจาแหงที่นา
“ฉั่ง หงวงสวย” จึงกลายเปนเจาแหงที่นาของชาวจีนแตจิ๋ว และการละเลน “กวงฮี้ทง” ของชา
วนาแตจิ๋วซึ่งเปนการเขาทรงของเจาแหงที่นา หรือฉั่งหงวงสวยโดยใหเด็กๆที่เปนรางทรง เลนงิ้ว
ในบทบาทตางๆ ถือเปนตนกําเนิดของงิ้วแตจิ๋ว ดังนั้นผูที่เลนงิ้วแตจิ๋วทุกคนจึง ถือวา “ฉั่งหงวงสวย”
เปนบรมครูของงิ้วแตจิ๋ว จึงมีการตั้งศาลเจา “ฉั่งหงวงสวย” ไวบูชากันทุกโรง เปนเจาประจําโรงงิ้ว
ชาวคณะเรียกทานดวยความเคารพวา “เหลาเอี๊ย” ซึ่งหมายความ วา “เจาปู”
จากการสังเกตพบวา ที่บูชามีลักษณะคลายกับศาลเจาที่ของชาวจีนโดยทั่วไปที่เรามักเห็นวาง
บนพื้นบาน (หรือ ตี่จูเอี๊ย) มีลักษณะเปนกลองสีแดง มีผามานปด เมื่อมีการแสดงจึงเปดมานออก ภายในมี
กระถางธูปสําหรับบูชา 3 กระถาง กระถางธูปนี้ตองเชิญมาจากเมืองจีน
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ภาพที่ 75 “เหลาเอี๊ย” หรือ “หงวงสวย” เจาประจําโรงงิ้ว พฤศจิกายน 2544
การไหวโดยทั่วไปก็บูชาดวยธูป 3 ดอก ปกธูปกระถางละ 1 ดอก ผูที่ทําหนาที่ไหวจะเปนผูชาย
เทานั้นเรียกวา “เฮียกง” ผูหญิงไมสามารถไหว “ฉั่งหงวงสวย” ได รวมถึงการแตะตองตัวศาลก็ไมสามารถ
ทําได การไหวจะไหวกอนออกแสดงทุกครั้ง เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการแสดง ใหมีความเฉลียวฉลาด
มีไหวพริบในการเลน เพื่อเปนการระวังขอผิดพลาดที่จะเกิดระหวางการแสดง ดังนั้นจึงตองระวังไมให
ธูปดับ จะตองคอยตอธูปเสมอ และเมื่อจะตองโยกยายเดินทางก็ตองไหวใหเกิดความปลอดภัยใน
การเดินทาง แคลวคลาดจากอุบัติเหตุทั้งปวง การบูชาเซนไหวไมไดมีกฎเกณฑมากมายนักนักเปนเหมือน
กับการไหวเจาทั่วไป ของที่นํามาบูชาอาจจะมีสม 4 ผล น้ําชา 5 ถวย ตามปกติ แตมีขอหามอันเด็จขาด
คือ หามดึงกานธูปออกจากกระถาง การจะดึงกานธูปออกไดตองประกอบพิธีกรรมดวยทุกครั้ง (สัมภาษณ
อาจื้อ, 22 พฤศจิกายน 2544)
วันสําคัญในเทศกาลตางๆ พิธีการและของไหวจะมากเปนพิเศษเชน ในวันชิวอิก, จับโหงว
(หนึ่งค่ําและสิบหาค่ําขางจีน)จะจัดของไหวเปนพิเศษ โดยเฉพาะ ในวันตรุษจีนจะมีของไหวมากเปน
พิเศษ และมีพิธีกรรมมากมาย ที่ถือไดวาเปนพิธีกรรมเฉพาะของโรงงิ้ว เชน แตะลั่ง ( คือการเอาอั่งเปา
(ซองแดงบรรจุเงิน)วางบนหีบทุกใบ มีไกเปนๆที่นํามาบูชาแลวเชือดหงอนไกเอาเลือดไกไปปายตามเสา
บนโรงงิ้วเพื่อเปนสิริมงคล เมื่อเสร็จพิธีก็ปลอยไกตัวนั้นไป ชาวบานชอบมาจับไปเลี้ยงเพราะถือวา
เปนไกเจา
ถานําไปเลี้ยงแลวเชื่อวาทําใหเกิดความอุดมสมบูรณ)
จะพบไดในเทศกาลหงวงเซียว
(เจียวงวยจับโหงว) จะมีการประมูลของไหวจากเจาโรงงิ้วเพื่อเปนสิริมงคล เชน ตั่วหลาเปย
(ขนมเปยะกลมใหญ) ทึ้งไซ (สิงโตน้ําตาล)เปนตน นอกจากนี้ในเดือน 11 (เดือนจีน) มีการไหวเจาลัง
(ลัง หรือ ลั่ง เปนคําจีนแปลวากลองใหญซึ่งหมายถึง หีบตางๆ โดยมีการบูชาเจาดวยขนมอี๊ (ขนมบัว
ลอยอยางจีน) โดยวางบนหีบทุกใบ
เมื่อไหวเสร็จก็นําอี๊ (เม็ดบัวลอย) นั้นไปปายยังที่ตางๆเพื่อ

176

ใหเจาคุมครอง) ซึ่งเปนเจาที่สถิตอยูยังหีบทุกๆ ใบของโรงงิ้ว และยังมีการไหวในโอกาสอื่นๆ อีกมาก
เชน ไหวอาวุธตางๆ
ที่บูชาถือวาเปนืที่สถิตยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงตองมีหลอดไฟใหแสงสวางอยูตลอดเวลาเพราะเชื่อ
วา แสงสวางเปรียบเสมือน พลังชีวิต ถามืดไปก็แสดงวาหมดพลังชีวิตหาความเจริญรุงเรืองไมได
มีการจุด
ตะเกียงน้ํามันตลอดเวลาที่มีการแสดง
ซึ่งตองคอยเติมน้ํามันที่พรองไป
ตะเกียงเปนสัญลักษณของ
ความสวางก็คือ
สติปญญาไหวพริบในการแสดง
คณะงิ้วในความเคารพตอเจามากเมื่อจะยายไปแสดง ที่อื่น ก็ตองเชิญไวที่สูงที่สุดของรถ เพื่อ
ใหนําพาการเดินทางไปแสดงยังที่ตางๆใหถึงจุดหมายโดยปลอดภัย ทุกครั้งไป
นอกจากนี้ยังมี “ไทจื้อ” (ลักษณะที่ทําเปนหุนไม ทําใหนักวิชาการบางทานสันนิษฐานวา งิ้วนา
จะมี ความสัมพันธกับการแสดงหุน) ราชโอรส 3 องค เปนเจาซึ่งมีความสําคัญตอคณะงิ้วเชนเดียวกัน
ชาวคณะงิ้วใหความเคารพบูชาอยางมาก ลักษณะของไทจื้อจากการสังเกต คือเปนหุนตุกตาไมซึ่งสั่ง
ทํามาจากเมืองจีน หุนไมนี้เปนหุมไมที่ใชสีไมธรรมชาติไมมีการทาสีตกแตงใหสวยงามอยางหุน ทั่วไป
เพื่อทําใหดูขลังและศักดิ์สิทธิ์มากกวาจะดูนารักนาเอ็นดู
หุนจะสวม
ชุดเสื้อกางเกงสีแดงแบบชุดเด็กจีนนั่งวางเรียง อยูในกลองไมสีแดง โดยนั่งเรียงตามลําดับอาวุโส
เรียกชื่อตามลําดับวา “ตั่ว หยี่ ซา” หรือองคที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ตามลําดับ สวนองคที่ 3 มีลักษณะพิเศษคือ จะ
ไมสวมรองเทา และกลองไมสําหรับวางเจาทั้งสามนี้ ยึดอยูกับฝาหีบใบที่ 2 ซึ่งเปนหีบของเจาโดยเฉพาะ
อาจื้อเลาถึงประวัติราชโอรสทั้งสามวามีความเปนมาโดยยอวา ทั้งสามพระองคเปนราชโอรส
ของพระเจาถังไทจง (หลีซี่มิ้ง)แหงราชวงศถัง ราชโอรสทั้งสามของพระองคโปรดปรานการดูงิ้วมาก วัน
หนึ่งองคเล็ก ไดพลัดตกลงมาขณะดูงิ้วถึงแกความตาย(ในอดีตโรงงิ้วจะเปนการแสดงอยูขางลาง และจัด
ใหผูชมนั่งดูอยูดานบน)เปนเหตุทําใหอีกสองพระองคที่เหลือเศราโศก เสียใจ จนตรอมใจตายตามไปใน
เวลาตอมา ตั้งแตนั้นมาคณะงิ้วจึงรับเอาราชโอรสทั้งสามเปนเจาประจําโรงงิ้ว ใหราชโอรสทั้งสามได
อยูคูกับงิ้ว ไมวาจะเดินทางไปแหงใดก็ตองอุมไปดวย เมื่อเดินทางถาไมเก็บไวในหีบเฉพาะก็จะใสตะกรา
หิ้วระหวางเดินทาง เนื่องจากเจาเปนเด็กของที่นํามาถวายบูชาเจาจึงควรเปนของที่เด็กชอบ เชน ขนมหวาน
ตางๆ โดยเฉพาะ “หนึง ทึ้ง” หรือ “เหมงทึ้ง” (ขนมหวานอยางหนึ่งของจีนมีลักษณะเปนแปงเหนียว
กอนสี่เหลี่ยมผืนผาคลุกดวยงา รสหวาน เปนขนมที่เจาชอบมากเปนพิเศษ) (สัมภาษณ 22 พฤศจิกายน
2544)
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ภาพที่ 76 “ไทจื้อ” องคที่1 และ 2ที่อยูบนโรงงิ้ว
ทั้ง “ฉั่งหงวงสวย” หรือ “เหลาเอี๊ย” และ “ราชโอรสทั้งสาม” หรือ “ไทจื๊อเอี๊ย” เปนเจาที่งิ้วแตจิ๋ว
ใหความเคารพบูชาทุกโรง(คณะ) และตองจัดที่บูชาทุกครั้งที่ตั้งโรงแสดงและกอนขึ้นแสดง ทั้งนี้
เจา มีความสําคัญตอความเชื่อของคนบนโรงงิ้วและสังคมภายนอกบางอยาง เชน การเขาสูคณะงิ้วนั้น การ
ไหว “เหลาเอี๊ย” หรือ “หงวงสวย” ถือวาเปนการไหวครู เพราะเหลาเอี๊ย เปนเจาประจําโรงงิ้ว ไมวาคนที่
เขามาจะเขามาในฐานะใดก็ตาม เชน ทําหนาที่ตีลอหรือไมวาจะเปนทหารหนาโรง(ตัวประกอบ) เพื่อเปน
การเปลี่ยนสถานภาพ จาก “คนนอก” เปน “คนใน” และจะถือวาอยูในความดูแลรักษาของเจาประจํา
โรงงิ้ว (สัมภาษณอาจื้อ, 22 พฤศจิกายน 2544)
อาทวง (สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2544) กลาววา นักแสดงและนักดนตรีที่จะเขาสูคณะงิ้วจะตอง
มาไหวเหลาซือตอหนาที่บูชาเจาประจําโรงงิ้ว โดยมีของมาไหว คือ
ผาแดง สัญลักษณของความเปนมงคล
สม ภาษาแตจิ๋วเรียกวา ไตกิก แปลวา โชคดี
อั่งเปา (ซองสีแดง)ใสเงินเพื่อบูชาครูซึ่งสวนมากจะคืนใหไมรับไว เปนธรรมเนียม
ไมตีกลอง สัญลักษณของดนตรีที่ควบคุมการแสดงงิ้วทั้งหมดและเปนใหญท่สี ุดของ
เครื่องดนตรีทั้งหมด ไมตีนี้หากเปนนักแสดงก็ไมตองนํามาใชในพิธี
พิธีไหวจะตองมาคุกเขาไหวตอหนาศาลเหลาเอี๊ย (ฉั่งหงวงสวย) เปนการกราบคารวะเหลาซือ
(ครู) เพื่อฝากตัว เปนศิษยจะอยูในโอวาทเชื่อฟง ยอมใหเหลาซืออบรมสั่งสอนไดโดยไมถือโกรธ
จากนั้นเหลาซือจะประกาศรับเปนศิษย และใหศิษยคุกเขากราบคารวะครู เปนอันจบพิธี แตในทุกวันนี้ไม
มีธรรมเนียมเครงครัดเชนในอดีต แตสิ่งหนึ่งที่ยังคงปฏิบัติสืบตอกันมาคือ คนใหมจะตองมาไหวเจาที่
หนาศาลเหลาเอี๊ย เพื่อเปลี่ยน สถานภาพจาก “คนนอก” เปน “คนใน” แตในปจจุบันนี้พิธีกรรมถูกลด
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ลง ของไหวนั้นบางครั้งอาจไมครบหรือไมตองใชก็ได เหลือเพียงการไหวฉั่งหงาวสวยเทานั้น ผูจัดการ
คณะกลาววา “ขึ้นอยูกับความตั้งใจของนักแสดงมากกวาพิธีกรรม” (สัมภาษณทวง, 20 ตุลาคม 2544)
นอกจากนี้บนโรงงิ้วยังถือกันวามีเจาอยูทุกที่บนโรงงิ้ว โดยเฉพาะเสาหลัก 4 ตนที่เปนเสาหลัก
ของโรงงิ้วจะมีเจาสถิตอยู
โดยเฉพาะเสาที่อยูตนแรกทางขวามือซึ่งเปนถังสําหรับใสอาวุธตาง ๆ
(ตอแบทั่ง) จะตองมีการบูชากอนการแสดงทุกครั้งไป มีการเผากระดาษใหแกเจาบริเวนถุงอาวุธ เจาที่ที่
สถิตยอยูตรงนี้คือ “เทพกวนอู” และกวนอูนอกจากเปนเทพเจาแหงความซื่อสัตยแลวยังเปนเจาฝายบู
ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมในเชิงยุทธดวยจึงถูกอัญเชิญมาทําหนาที่ดูแลอาวุธทั้งปวงที่ใชในการแสดง เพื่อ
ไมใหเกิดอันตรายขณะแสดง แมวาจะมีการตอสูใชอาวุธดวยลีลาโลดโผนเสี่ยงอันตรายอยางไรกจะปลอด
ภัยทุกครั้ง การไหวเทพกวนอูจึงตองทําทุกครั้งกอนทําการแสดง
สวนเสาตนอื่นก็มีเจาสถิตอยู ในอดีตจะมียันต(ฮู) ปดไวทุกตน นอกจากนี้หีบทุกใบก็มีเจา
ดานนอกทุกใบยังมีการทาสีเปนรูปสัญลักษณของศาสนาเตา(โปยกวย) เพื่อเปนการปองกันภูติผีปศาจ
ที่จะมารบกวน และปองกันเสนียดจัญไร อุปกรณทุกชนิดเชื่อวามีเจา เชน แปงแตงหนาก็ถือวามีเจา
ใครจะมาทําเลนไมได บางก็กลาววาแปงนี้ เมื่อใชแตงหนาแลวออกไปแสดงจะไมมีอาการอายคนดูเลย
ในสมัยกอนบางคณะยังไหวเจาประจําเครื่องปนไฟซึ่งสิ่งนี้นับวามีความสัมพันธ กับความเชื่อ
ของชาวจีนทั่วไป คือ เทพเจาอัคคี (หวยสิ่งเอี๊ย) การไหวทําอยางงายๆ โดยการบอกกลาวบูชาดวยเหลา 1
จอก เปนอันเสร็จพิธี การไหวนี้ก็เพื่อไมใหไฟดับระหวาง การแสดง (สัมภาษณซงเซ็ง, 30พฤศจิกายน
2544)
เนื่องจากเจา “ฉั่งหงวงสวย” เปนที่เคารพบูชาอยางยิ่ง สิ่งที่เจาไมชอบจึงเปนสิ่งที่คณะงิ้วตอง
ละเวนไปดวย ดังนั้นโรงงิ้วจึงมีขอหามอันเนื่องมาจากความเชื่อ (วีเกียรติ,2539) คือ
1. หามนําเนื้อวัวขึ้นมาบนโรงงิ้ว
นอกจากหามนําเนื้อขึ้นมาบนโรงงิ้วแลวยังหามไมใหผูใดรับประทานเนื้ออยาง เด็จขาด เพราะ
เหตุที่วา เจาโรงงิ้วหรือ “ฉั่งหงวงสวย” นั้นตาม ประวัติกลาววา เปนผูถือศีลกินเจนับถือเจาแม
กวนอิมซึ่งผูนับถือจะไมกินเนื้อวัว ผูที่ฝาฝนนําเนื้อวัวขึ้นไปหรือแอบรับประทานมักจะมีอันเปนไปตางๆ
นานา อยางเบาถาไปกินขางนอกก็มักจะทองเสีย เจ็บปวย อยางหนักก็ถึงแกชีวิต
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2. หามนําหอยขมขึ้นมาบนโรงงิ้ว
หอยขมในภาษาแตจิ๋วเรียกวา “ฉั่งลอ” ซึ่งอักษรตัวหนาของคําวา “ฉั่งลอ” นี้เปนอักษรตัวเดียวกับ
แซของเจา “ฉั่งหงวงสวย” จึงถือวาเปนการไมเคารพ คลายๆกับเปนการลอเลียนเจา จึงหามนําหอยชนิดนี้
ขึ้นมาบนโรงงิ้ว
3. หามจับเตา ปลา และงู ทั้งนี้รวมถึงหามฆา หามทรมาน หามนําขึ้นโรงงิ้ว
สัตว 3 ประเภทนี้คือ เตา ปลา และงู มีประวัติความเปนมาอันเกี่ยวเนื่องกับเจาโรงงิ้ว เพราะเนื่อง
จาก“ฉั่งหงวงสวย”เปนผูที่ถือศีลกินเจ วันหนึ่งไดเดินไปเห็นคนฆาหมู เกิดนึกอยากกินเนื้อหมูขึ้นมา จิต
เปนอกุศล
เจาแมกวนอิมจึงไดเสด็จมาตักเตือนทําใหทานเกิดความสํานึกเสียใจ
จึงผาทองตัวเอง
ควักตับไตไสพุง ทิ้งลงนำ เพื่อลางบาป แตแลวก็ไดเกิดเหตุอัศจรรยเมื่อทิ้งตับไตไสพุงลงน้ําไปแลว
ตับไตไสพุงเหลานั้นกลับกลาย เปนเตา ปลา และงู ไปเสียสิ้น คนงิ้วจึงถือกันวาหามฆา หามจับ
สัตวพวกนี้ ถาเจอก็ตองนําไปปลอย
ความเชื่อนี้ยังรวมไปถึงสัตวที่มีเปลือกหอหุมทุกชนิดเชน ปูทะเล หอย นอกจากเพราะเจาแลวยัง
มีสาเหตุอื่นคือสัตวเหลานี้มีเปลือกแข็งเปนอันตรายถาเหยีบโดนและเปลือกเหลานี้จะทําใหโรงงิ้วสกปรก
(สัมภาษณ อําพัน เจริญสุข, ศูนยวัฒนธรรมจีน)
4. หีบของเจาหามนอนเลน หามนั่งแกวงเทาเคาะหีบเลน
เพราะหีบทุกใบมีเจาสถิตอยูโดยเฉพาะหีบซึ่งเปนของเจาโดยเฉพาะหามนอนเลน ถือวาเกะกะเจา
เจาจะไปไหนเทากับเรามานอนขวางทางไว มีความเชื่อกันวาหากนอนแลวจะถูกไทจื้อถีบตกลงมา ไดการ
แกวงเทาเคาะหีบเลนก็ถือวาเปนการไมสุภาพ นอกจากนี้คนจีนยังถือวาคนที่นั่งสั่นเทา แกวงเทาจะตกอับ
ไมมีเงินเก็บ ไมมีกิน
5. การไหวเจาสงวนสิทธิ์เฉพาะผูชายเทานั้น
แมวาชาวคณะงิ้วทุกคนตองไหวเจา แตวาผูที่จะปกธูปไดนั้นตองเปนผูชายเทานั้น หาก ผูหญิง
ตองการจะไหวเจาก็ตองวานใหผูชายชวยปกธูปให และถาผูหญิงมีประจําเดือน ก็ไมสามารถไหวได
เพราะถือวา ไมสะอาด ในคณะงิ้วจะมีคนๆ หนึ่งซึ่งทําหนาที่นี้โดยเฉพาะเรียกกันวา “เฮียกง” ทําหนา
ที่จุดธูปบูชา ถวายน้ําชา เผากระดาษ คนที่ฮี่เตีย(เถาแก) เลือกใหทําหนาที่เปนเฮียกงนี้จะตองเปนผูชาย
ยิ่งเปนคนโสดดวยจะดีมากเพราะถือวาสะอาดบริสุทธิ์
เมื่อเขาจะไหวก็ตองใหรางกายสะอาดที่สุด
จิตใจสะอาดหามคนอื่นเขาไปชวนพูดคุยขณะที่กําลังไหวอยู สวนคนที่จะทําหนาที่เปลี่ยนผามานศาลเจา
นั้น ผูที่ทําไดคือฮี่เตียเทานั้น
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6) การตั้งที่บูชาเจาของโรงงิ้วตองตั้งตรงขามกับศาลเจาที่งิ้วไปตั้งโรงแสดงเสมอ
ทุกครั้งที่งิ้วไปเลนยังศาลเจาใดก็ตามโรงงิ้วจะตองตั้งโรงงิ้วตรงขามศาลเจานั้นๆทุกครั้ง เพราะ
นอกจากเลนใหเจาดูแลว ยังแสดงถึงความสําคัญของเจาบนโรงงิ้ว ที่ตองตั้งหันหนาเขาหาเจาที่ศาล
เจาก็เพื่อแสดงถึงความสําคัญที่ไมยิ่งหยอนกวานั้น
เมื่อมีเหตุการณรายแรงเกิดขึ้นเจามักจะมาเตือนโดยการเขาทรง ทั้งนี้คนทรงนั้นจะเปนคนทรง
ของทางศาลเจาที่คณะงิ้วเดินทางไปแสดง คนทรงจะไมรูจักชื่อหรือหนาตาของคนในคณะงิ้วแตอยางไร
แตถามีการเขาทรงแลว เจาจะสามารถเรียกและชี้ตัวคนในคณะงิ้วไดอยางถูกตองทุกคน และจะสามารถ
เรียกตัวมาอบรมตักเตือนไดถูกตองทั้งหมดหมด รูวาใครเปนอยางไร
เจาองคที่ประทับมักเปนหนึ่ง
ในราชโอรสทั้งสาม
เมื่อมาประทับทรงรางทรง
ก็มีกริยาอาการกลายเปนเด็ก
ไปในทันที
ถาเปนองคเล็ก(ไทจื้อองคที่ 3 ) จะตองดูดขวดนมดวย
จากคําบอกเลาเจาจะไมประทับทรง
มาใหเห็นบอยนัก นอกจากมีเหตุจําเปนจริงๆ เทานั้น (สัมภาษณอาจื้อ, 22 พฤศจิกายน 2544)
ความเชื่อนี้แมจะเปนความเชื่อที่เปนลักษณะเฉพาะของงิ้วแตจิ๋ว แตวาสังคมชาวจีนภายนอกก็ให
ความเคารพและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ของเจาโรงงิ้ว จึงมักมีปูมาขอขึ้นมาบูชาเพื่อขอลาภ ขอพรเสมอ
โดยเฉพาะการขอลูกจะมีคนมาขอกันมากเพราะการอุมไทจือ เปนเหมือนการไดอุมลูก นอกจากนี้ยัง
พิธีกรรมอีกหลายอยางที่มีแตโรงงิ้วเทานั้นที่ทําพิธีเหลานี้ได อยางไรก็ตามงิ้วยังคงมีความ จําเปนที่จะตอง
คงอยูตอไปเพราะงิ้วยังคงมีบทบาทหนาที่สําคัญที่มหรสพอื่นไมอาจทําหนาที่แทนได ถึงแมวามหรสพ
อื่นๆ จะสามารถดึงดูดผูชมไดมากกวาก็ตามที
การที่งิ้วคณะหนึ่งๆ ประกอบดวยบุคคลจํานวนมากซึ่งมาจากที่ตางๆ โดยที่แตละคนก็มี พื้นฐาน
ทางครอบครัวแตกตางกัน แตตองมาอยูรวมกันใชชีวิตอยูรวมกันมากกวาโอกาสที่จะอยูกับคนในครอบ
ครัวตนเอง
ตองเดินทางไกลบอยๆ ไมเพียงแตตางจังหวัดเทานั้น
ยังตองออกเดินทางไปไกล
ถึงตางประเทศ (เชน มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง) ตองมีชีวิตเสี่ยงอันตรายทั้งจาก การเดินทาง
จากการเจ็บปวยจากนักเลงตางถิ่นหรือเหตุอื่นๆ ความเชื่อจึงมีสวนสําคัญที่จะใหคนในหมูคณะมีความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเชื่อรวมกัน ยึดถือกฎเกณฑเดียวกันและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหเกิด
ความมั่นใจยิ่งขึ้น ทําใหทุกคนรูสึกวาตนเอง เปนสวนหนึ่งของคณะ ผูที่เขามาเลนงิ้วตองผานการไหวเจา
โรงงิ้วกอนทุกคน เมื่อไหวแลวถือวาเปนลูกศิษย ซึ่งจะอยูในความดูแลของเจาตลอดไป กลายเปนคน
ของงิ้วไมใชคนนอกอีกตอไป ความเชื่อซึ่งมีลักษณะนี้จึงนับวามีบทบาทหนาที่อันสําคัญตอคน ที่อยูใน
อาชีพนี้อยางยิ่ง
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5.3.2 ความเชื่อในเรื่องผี
ความเชื่อในเรื่องภูติผีวิญญาณของคณะงิ้วจะผูกพันอยูกับการเดินสาย เพราะอาชีพที่ตองเดินทาง
เปลี่ยนที่พักตลอดเวลา ทําใหตองไปกิน นอนในที่แปลกถิ่นเสมอ การที่จะไปสรางความเดือดเนื้อรอนใจ
แกวิญญาณที่คณะงิ้วไปพักแสดงจึงอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เปนหลักที่ชาวงิ้วจะใหความเคารพ ยําเกรง
วิญญาณเจาถิ่นหรือเจาที่ตางๆ ดังนั้นเมื่อจะแสดงที่ใดๆก็ตามจะมีการจุดธูปบอกกลาวกอนเสมอ หากใน
ระหวางแสดงมีเหตุการณใดๆที่เปนอุปสรรค หรืออุบัติเหตุ จะมีนักแสดงหรือผูจัดการจุดธูปขอขมาหรือ
บอกกลาวกับเจาที่เจาทาง
5.4 สรุป
สัญลักษณ ที่ปรากฏในเครื่องแตงกายงิ้วทั้งหมดเปนสัญลักษณที่ตายตัว ความหมายที่สื่อออกมา
สามารถเขาใจไดรวมกันผานความเปนจีนจากรุนสูรุนและอยูในรูปของความเชื่อ
สัญลักษณที่อยูบน
เครื่องแตงกายจะสื่อถึงความเปนสิริมงคลตางๆ เชน อายุมั่นขวัญยืน ความมีลาภมียศ เปนตน เพื่อเปนการ
อวยพรแกผูมาชมการแสดงใหไดรับความเปนมงคลจากการชมการแสดงในแตละครั้ง สีของเสื้อผาให
ความหมายถึงความดีและไมดีรวมทั้งระบุถึงบุคลิกภาพและสถานภาพของผูสรวมบทบาท(ตัวละคร)
สัญลักษณมากมายที่ถูกนํามาใชบนเวทีงิ้วเปนสัญลักษณยอยที่มีความหมายในตัวเอง และเมื่อนักแสดง
เปนศูนยรวมของสัญลักษณตางๆที่อยูบนเวที ไมวาจะเปนรูปแบบของเสื้อผา สี ลายปก ศิราภรณ การแตง
หนา ดังนั้นนักแสดงจึงใหความหมายรวมของสัญลักษณทั้งหมดในรูปแบบเดียวที่ผูชมสามารถเขาใจได
รวมกัน
ลักษณะการเคลื่อนไหวตางๆของนักแสดงบนเวที ใหนัยยะสื่อถึงอากัปกริยาบางอยางที่สื่อตอผู
ชม สัญลักษณที่เกิดจากการเคลื่อนไหวนี้ เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปเพราะรูปแบบเปนการเลียนแบบพฤติ
กรรมตามธรรมชาติของมนุษย ยกเวนพฤติกรรมบางประเภทที่สามารถเขาใจไดในกลุมคนจีนที่มีรูปแบบ
ทางพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมเดียวกัน เชนการคารวะหรือไหว ที่ใชมือทั้งสองขางประสานกันในลักษณะ
มือซายทับมือขวา ซึ่งถือวาเปนประเพณีการไหวของจีนที่ตางจากการไหวของไทย หรือการใชแขนเสื้อ
เพื่อแสดงออกถึงความรูสึกสับสนหรือเศราใจ เนื่องจากลักษณะของชุดที่สวมใสมีชายผาตอยาวออกไป
จากแขนที่เปนรูปแบบเครื่องแตงกายในสมัยโบราณของจีน เปนตน
ความเชื่อในโรงงิ้วเปนรูปแบบความเชื่อที่ถายทอดกันมาตั้งแตสมัยโบราณ และยังมีการใหความ
เคารพและปฏิบัติตอๆกันมาแมวาจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางบางสวน แตความหมายและแกนหลัก
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ของความเชื่อยังคงอยู ขอหามบางประการเกิดขึ้นมาเพื่อใหเปนประโยชนตอโรงงิ้ว และนักแสดง และขอ
หามบางประการเปนความเชื่อตามลัทธิศาสนาของจีน โดยเฉพาะเรื่องเทพเจาตางๆที่ยังคงไดรับความ
เคารพยําเกรงอยางสูงในโรงงิ้วจนปจจุบันนี้
สัญลักษณที่พบในการแสดงมีมากมายและเปนสัญลักษณที่มีความสําคัญตอการแสดงงิ้ว เพราะ
บนเวทีนักแสดงสวมบทบาทตัวละครโดยใชสัญลักษณเหลานั้นในการสื่อความหมายใหผูชมที่อยูดานลาง
เขาใจในนัยยะของความคิด ความเชื่อ ในวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งเปนวัฒนธรรมของคนจีน ความเชื่อของ
ทั้งนักแสดงและผูชมสามารถปรับเขาหากันโดยมีความเชื่อกลางในเรื่องเทพเจาและการรองของตอเทพเจา
ของคนจีนเปนรูปแบบพฤติกรรมรวมที่เหมือนกัน

บทที่ 6
บทวิเคราะห....ชาวจีนกับการแสดงงิ้ว ในฐานะการธํารงชาติพันธุและละครสังคม
การแสดงงิ้วในสังคมไทยมีนัยยะและความหมายแฝงอยูในฐานะที่เปนการแสดงออกถึงความเปน
จีน การปรับเปลี่ยนของสภาพความเปนจีนในประเทศไทยอยางตอเนื่อง การศึกษาในครั้งนี้จะยึดหลักการ
วิเคราะหผานแนวคิดเกี่ยวกับ พัฒนาการการแสดงของงิ้ว การธํารงชาติพันธุในแงของอัตลักษณทางชาติ
พันธุและการถายทอดทางวัฒนธรรม ละครสังคมในรูปแบบของสัญลักษณในการแสดง นัยยะของบท
ละคร และ การเมืองเรื่องรางกาย
6.1 พัฒนาการของงิ้ว
ในสมัยแรกที่งิ้วเขาสูประเทศไทยนั้น ตามหลักฐานประวัติศาสตรทั้งจากเอกสารไทยและตาง
ประเทศ พบวางิ้วแรกเขามาพรอมกับคนจีนที่เขามาคาขายในประเทศไทย ในสมัยอยุธยางิ้วไดรับความ
นิยมอยางสูงตามหลักฐานของชาวตางชาติ(บันทึก) ที่ราชสํานักจัดเอางิ้วเปนมหรสพที่ใชแสดงเพื่อตอน
รับชาวตางชาตินั้นเปนหลักฐานที่สามารถวิเคราะหไดวา งิ้วเปนที่นิยมในหมูขาราชสํานักสยามอยางยิ่ง
ในสมัยกรุงธนบุรีที่พบหลักฐานไทยสามารถวิเคราะหไดถึงความนิยมการแสดงงิ้วในราชสํานักไทย ตาม
เอกสารจดหมายเหตุ และประชุมหมายรับสั่งตางๆ วาในงานมหรสพและงานถวายพระเพลิงศพเจานาย
ตางๆจะมีการแสดงงิ้วในงานอยูเสมอ แมราคาคาใชจายในการแสดงงิ้วแตละครั้งจัดวาแพงมาก เมื่อเทียบ
กับราคาการแสดงบันเทิงประเภทอื่นๆ ยิ้ม (2523: 8) ไดกลาวถึงราคาเครื่องเลนวา “งิ้วพระยาราชาเศรษฐี
โรง 1 วันละ 4 ตําลึง” เมื่อเทียบกับหุนลาวราคาเพียงโรงละ 1 บาทเทานั้น จึงเปนที่เขาใจไดวางิ้วมีสถาน
ภาพที่ดีในสมัยนั้น และจากการที่ราคางิ้วอางถึงเจาของโรงงิ้วที่วา “งิ้วพระยาราชาเศรษฐี” ก็ใหความเขา
ใจอีกประการหนึ่งวา งิ้วในสมัยกรุงธนบุรีนี้มีขาราชสํานักไทยที่เปนชาวจีน อุปถัมภคณะงิ้วแลว แมวาจะ
ไมมีหลักฐานเพียงพอวางิ้วที่อยูภายใตการอุปถัมภของเหลาขุนนางไทยชาวจีน
และเจาสัวชาวจีนใน
ประเทศไทยนั้นมีจํานวนเทาใดกันแน
เปนที่ยอมรับวางิ้วในสมัยกรุงธนบุรีไดรับการยอมรับตอเนื่องมาจากสมัยสุโขทัยผานชนชั้นสูง
เชนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 1 กอนทรงปราบดาภิเษก เมื่อคราวอัญเชิญพระแกวมรกตมาที่กรุงธนบุรี ก็
ยังไดรวมเอางิ้วเปนหนึ่งในมหรสพที่ใชในขบวนแหพระแกวมายังสยามดวย สาเหตุประการหลักคงเปน
เพราะวาพระมหากษัตริยในขณะนั้นคือ พระเจาตากสินที่ทรงเปนชาวแตจิ๋วจึงทรงใหการสนับสนุนศิลปะ
ของชาวแตจิ๋วดวยนอกจากการใหการสนับสนุนชาวแตจิ๋วอยางมากจนไดสมญานามวา
“จีนหลวง”
ความรุงเรืองของงิ้วยังคงมีอยางตอเนื่องในสมัยราชวงศจักรี มีการแปลพงศาวดารจีนหลายเรื่องใหเปน
ภาษาไทย ทําใหขุนนางไทยสามารถเขาใจในเนื้อหาที่งิ้วแสดงในงานมหรสพตางๆไดดียิ่งขึ้น และพบวา
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ตามบันทึกและจดหมายเหตุตางๆในสมัยตนรัตนโกสินทรนี้
งิ้วถูกระบุไวในงานถวายพระเพลิงของ
ราชวงศหลายทาน ในสมัยรัชกาลที่ 2 ที่เปนยุคทองของศิลปวรรณกรรมของไทย งิ้วก็ไดเขาไปสอดแทรก
อยูในวรรณกรรมชิ้นเอกหลายชิ้นของไทย เชน ขุนชางขุนแผน หรือบทพระราชนิพนธเรื่องอิเหนา และ
เนื่องจากความสนใจของรัชกาลที่ 2 ดานการละคร ทําใหทรงหันมาเลี้ยงละครในพระบรมราชูปถัมภ รวม
ทั้งพระราชนิพนธบทละครในดวย ทําใหเจานายไทยหลายคนที่เคยเลี้ยงดูละครในสําหรับแสดงในงาน
ตางๆก็เกิดความเกรงกลัวในการเลี้ยงละครในแขงกับกษัตริย จึงไดหันไปเลี้ยงดูการละเลนอยางอื่นแทน
และงิ้วก็เปนทางเลือกหนึ่งใหกับเจานายไทย จึงพบวาสมัยนี้มีทั้งเจานายไทยและคนจีน เขามาอุปถัมภงิ้ว
จึงประมวลไดวาสถานภาพของงิ้วจึงนาจะดีกวาสมัยกอนหนานั้น
ในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้นความไมใสใจของพระมหากษัตริยในการละครทําใหงิ้วไดกลายเปนเรื่อง
ของขุนนางเทานั้น แตงิ้วก็ยังคงอยูภายใตการอุปถัมภของเจานาย และเมื่อรัชกาลที่ 4 ทรงประกาศเก็บภาษี
โขนละครขึ้น ดวยอัตราภาษีที่คอ นขางแพง คือ 4 บาทตอวันนั้น ทําใหสามารถวิเคราะหสภาพงิ้วไดสอง
ประการคือ หนึ่ง การแสดงงิ้วยังคงไดรับความนิยม และไดรับคาตอบแทนในการแสดงอยูในเกณฑที่สูง
จึงสามารถจายคาภาษีได และสอง งิ้วบางคณะยังไดรับการอุปถัมภจากเจานาย ขุนนางและเหลาเจาสัว
และมีจํานวนมากเนื่องจากภาษีที่จัดเก็บราคาสูงแสดงวามีการแสดงงิ้วเปนมหรสพหลายครั้งและเจานาย
ตางๆ ตองนําละครในอุปถัมภเขาแสดงในงานมหรสพนั้นๆ
ในรัชกาลตอมามีงิ้วแตจิ้วในเมืองจีนอพยพเขาสูประเทศไทยอีกหลายคณะ เพราะปจจัยผลักดัน
จากทางเมืองจีน เปดโอกาสใหเจานายไทย ขุนนางไทยและจีน เจาสัว มีโอกาสอุปถัมภงิ้วไดมากขึ้น บาง
ทานรับงิ้วมาอุปการะหลายคณะเชน ขุนพัฒนแหยม (พระสันทัดอักษรสาร, 2515) และไดมีการเปดวิก
แสดงงิ้วอยางถาวรในยานที่มีชาวจีนอาศัยอยูมากขึ้น โดยเฉพาะในโรงบอน จํานวนคณะงิ้วที่เพิ่มมากขึ้น
ทําใหเกิดงิ้วที่ไมไดอยูภายใตสังกัดมากขึ้น ความรุงเรืองของงิ้วในสมัยนี้ไดรบั การตอบสนองอีกครั้งใน
รูปของการขึ้นภาษีงิ้ว ในประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องพิกัดเงินคาอาชญาบัตรเลนมหรสพ ใหเพิ่มจากวัน
ละ 4 บาทเปน กลางวันวันละ 4 บาท และหากเลนทั้งกลางวันและกลางคืนจะตองเสียเพิ่มเปน 6 บาท ตอ
วัน โรงบอนที่เกิดขึ้นมากมายเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหงิ้วไดรับความนิยมมากขึ้น และก็เปนสาเหตุหลักอีก
ประการที่ทําใหงิ้วในสมัยตอมาลดความนิยมลง เพราะรัชกาลที่ 6 ทรงประกาศใหปดโรงบอนทําใหงิ้วที่
เลนตามโรงบอนตองปดตัวลงดวย คณะงิ้วจึงเริ่มปรับตัวและกลายเปนงิ้วเรรอน และประจวบกับนโยบาย
ผสมกลมกลืนที่พยายามทําใหความเปนคนจีนหายไป งิ้วในฐานะละครจีนจึงถูกผลกระทบอยางรุนแรง
ความเสื่อมของงิ้วเริ่มเกิดขึ้นและเปนกระแสตอเนื่องมาโดยตลอด ประจวบกับสถานการณทางการเมือง
ของโลกและไทยในสมัยรัชกาลที่7 และ 8 ซึ่งอยูในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงผลใหงิ้วแทบจะหายไป
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรสังคมไทย
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เมื่อสงครามโลกยุติลง ความตกต่ําของงิ้วเริ่มกระเตื้องขึ้น เพราะการอพยพเขามาของคณะงิ้วจาก
เมืองจีนที่ประสบปญหาภัยสงครามเขาสูประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง งิ้วในประเทศไทยกลับมาไดรับความ
นิยมอีกครั้งแตเปนความนิยมเพียงชั่วขณะก็ตกต่ําลงอีกราวในป 2505 แตเมื่อความเสื่อมที่มาถึงอยางเร็วก็
ทําใหเกิดกระแสความนิยมงิ้วขึ้นอีกครั้งในหมูคนจีนกับภาพยนตงิ้วจากตางประเทศ(ฮองกง) ที่สามารถ
รับชมไดงายกวาดวยระยะเวลาที่สั้นกวา ความนิยมในระยะนี้สงผลใหวิกงิ้วหลายวิกยานเยาวราชและสํา
เพ็งกลับมาไดรับความนิยมดวย แตวิกงิ้วก็ถูกวีดีโองิ้วทําใหตองปดตัวในที่สุด
คนไทยเชื้อสายจีนหลายคนพยายามฟนฟูงิ้วขึ้นมาอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 ไดมีการเอางิ้วเขามา
ใสอยูในการเฉลิมฉลองระดับชาติหลายครั้ง เปนความพยายามที่จะใหงิ้วเปนศิลปะของคนไทยเชื้อสายจีน
เชนเดียวกับโขนหรือลิเก
จากหลักฐานประวัติศาสตรพบวางิ้วในสังคมไทยเริ่มเขามาสูประเทศไทยอยางสมเกียรติในระยะ
แรกๆและพัฒนารุงเรืองเรื่อยมาอยางตอเนื่องจนสมัยตนรัตนโกสินทร และงิ้วก็ขึ้นๆลงๆอยูในระยะตอมา
จนกลายมาเปนศิลปะที่พยายามจะธํารงไวในสังคมของคนไทยเชื้อสายจีน
เนื่องจากงิ้วอยูในชุมชนจีนกับศาลเจาจีน งิ้วจึงมีฐานะเปนสิ่งเชื่อมโยงชุมชนกับเทพเจา งิ้ว
สะทอนภาพของชุมชนในแงการใหการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชนดวยเชนกัน ความสัมพันธ
ระหวาง งิ้วศาลเจาและชุมชน จึงเปนความสัมพันธที่ตัดกันไมขาด ศาลเจาและเจาประจําศาลเปนเหมือน
ที่ยึดเหนี่ยวใหกับคนจีนที่อยูในประเทศไทยเปนความเชื่อเฉพาะที่สืบทอดกันมาตั้งแตครั้งอดีต และยังคง
มีการสืบทอดกันตอมา แมวาจะลดความเขมขนลงบางในกลุมคนจีนรุนใหม และจากการที่งิ้วถูกใชเปน
เครื่องบวงสรวงเทพเจาจีน ดังนั้นงิ้วและชุมชนถูกเชื่อมเขาหากัน งิ้วไดเลียนแบบคําสั่งสอนการดํารงชีวิต
ตามความเชื่อทางคําสอนดั้งเดิมของจีน คือ ขงจื้อ เตาและพุทธและรับเอาศาสนาพุทธแบบเถรวาทของ
ไทยรวมไวดวย คําสอนที่สื่อออกมาอยูในรูปของการใหกระทําดีโดยการยกตัวอยางเปนเรื่องราวเลาใหชุม
ชนฟงผานการแสดงงิ้ว เพื่อใหสามารถสื่อกันเขาใจระหวางผูแสดง(งิ้ว)กับผูชม(ชุมชน) กระบวนการสั่ง
สอนดังกลาวไดกระทํามาอยางตอเนื่อง เพราะเรื่องที่งิ้วแสดงแตละเรื่องนั้นจะตองมีแกนความดีหรือหลัก
คุณธรรม อยางนอยหนึ่งอยางใหผูชมไดรับรู งิ้วจึงเปนรูปแบบการสั่งสอนอบรมการเปนคนดีในรูปแบบ
ความเปนจีนที่ศาลเจานํามาใชเพื่ออบรมคนประการหนึ่ง
6.2 การธํารงชาติพันธุผานการแสดงงิ้ว: อัตลักษณความเปนจีน
ในสวนของการธํารงชาติพันธนี้จะกลาวถึงลักษณะการแยกความเปนจีนที่แสดงออกมาในสังคม
ไทย ในรูปของการแสดงงิ้ว ทั้งนี้จากที่ Cohen ไดกลาวถึงกลุมชาติพันธุไววา ตองประกอบไปดวย การมี
สวนรวมในแบบแผนพฤติกรรมเดียวกัน หรือที่มีรวมกันบางอยาง (patterns of normative behavior) ที่เปน
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รูปแบบของสัญลักษณ และกิจกรรมบางอยาง ในรูปแบบและการกระทําตางๆทางสัญลักษณ (symbolic
forms and action) ในที่นี้จะใชการแสดงงิ้วเปนรูปแบบของพฤติกรรมรวมของการชมการแสดงงิ้ว และที่
Barth เสนอวาลักษณะทางชาติพันธุสามารถเปลี่ยนแปลงไดในแตละสังคมซึ่งมีความแตกตางกัน แตก็จะ
มีลักษณะบางประการที่กลุมชาติพันธุนั้นๆใชเปนสัญลักษณในการจําแนกกลุมตนจากกลุมอื่น
ที่เขา
เรียกวา ขอบเขตชาติพันธุ(ethnic boundaries) ในรูปของวัฒนธรรมที่แตกตางจากวัฒนธรรมรอบขางซึ่ง
ถือวาเปนเอกลักษณของชาติพันธุ งิ้วจึงเปนรูปแบบของวัฒนธรรมที่แตกตางประเภทหนึ่งที่คนจีนแสดง
ออกมาถึงความเปนจีนในลักษณะของการละครที่แตกตางออกจากรูปแบบการละครหรือการแสดงอื่นๆ
ของไทย ทั้งนี้งิ้วอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปแตยังคงความเปนจีนอยู
ภาษา ถือเปนวัฒนธรรมที่เดนชัดในการธํารงชาติพันธจีนในสังคมไทยอยางที่ Cohen ไดกลาวไว
ในประวัติศาสตรหลายตอหลายครั้งที่คนจีนไดพยายามที่จะแสดงออกถึงความเปนชาติพันธุผานกระบวน
การตางๆเพื่อสรางความเปนจีนออกมา และหลายครั้งการกระทําดังกลาวไดกอใหเกิดความแปลกแยกใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนกระบวนการอั้งยี่ในสมัยตนรัตนโกสินทร หรือขบวนการชาตินิยมจีน จนในที่สุด
รัฐบาลไทยจําตองแสวงหาวิธีการขจัดความแตกแยกในสังคม เชน นโยบายผสมกลมกลืนของรัชกาลที่6
ไมวาจะเปนการปดโรงเรียนจีน ทําใหการสอนภาษาจีนลดลง การใหเปลี่ยนแซเปนนามสกุล เพื่อให
ประชาชนคนจีนกลายเปนคนไทย เปนตน แตในปจจุบันสํานึกชาติพันธุหาใชเปนเพียงการแสดงออกทาง
ภาษาที่เดนชัดเชนแตกอน และมิใชการแสดงออกถึงความแตกแยกแบงเปนพวกเขาและพวกเรา อีกตอไป
การแสดงงิ้วแสดงออกถึงขอบเขตของความเปนจีนที่เดนชัดประกอบดวยภาษาที่ใชในการแสดง
เครื่องแตงกายและอุปกรณตางๆในการแสดง พิธีกรรมและความเชื่อ บทละครที่ใชแสดง ในขณะเดียว
กันกลุมคนที่ชมการแสดงและนักแสดงก็เปนสวนหนึ่งของการแสดงออกทางชาติพันธุจีน หากจะมองงิ้ว
ในฐานะของพฤติกรรมรวมกันในการรับชมการแสดงและการรับฟงภาษาจีนรวมกันของผูชม ในฝงของ
คนจีนแลวพบวาความเปนรุน(Generation) มีผลตอรูปแบบพฤติกรรมดังกลาวอยางมาก ผูชมในรุนกอนมี
ความสนใจและติดตามรับชมการแสดงงิ้วอยางเหนียวแนนแตคนจีนในรุนตอๆมา กลับละเลยไมไดสนใจ
ในการแสดงงิ้วเชนในอดีต
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปทําใหการสรางขอบเขตความเปนจีนผานกระบวนการแสดงงิ้วลดลงใน
ปจจุบัน หากยังไมมีการเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมการรับชมของคนจีนรุนใหม พื้นที่ที่แสดงความเปนจีน
ในดานนี้คงจะตองปรับเปลี่ยนหรือกลายเปนอัตลักษณความเปนจีนที่ใชไมได ในอดีตความเปนจีนพบ
มากในรูปลักษณของ “ชาวจีนโพนทะเล” ที่อพยพเขาสูประเทศไทย ภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารเปน
ภาษาทองถิ่นจีนที่แยกจําแนกตามถิ่นที่อยูอาศัยเดิม การรับชมการแสดงงิ้วก็ถูกจําแนกตามภาษาถิ่นเชน
กัน เมื่อพบวามีงิ้วในประเทศไทยหลายประเภทดวยกันไมวาจะงิ้วแตจิ๋ว งิ้วไหหลํา งิ้วกวางตุง ภาษาที่งิ้ว

187

ใชในการแสดงเปนการปรับตัวที่ลื่นไหลไปกับสังคมหรือกลุมผูชม ยังคงพบไดในปจจุบันแมวาจะมีความ
พยายามที่จะปรับการใชภาษาไทยใหผูชมรุนใหมสามารถเขาใจได แตก็ยังคงลักษณะการรองและรูปแบบ
การใชคําที่เหมือนเดิม
อัตลักษณความเปนจีน
ในขณะที่สัญลักษณที่ถูกนํามาใชเปนอัตลักษณความเปนจีน อันไดแก เครื่องแตงกาย อุปกรณใน
การแสดงงิ้วนั้นแสดงถึงการแยกตัวตนออกจากความเปนไทยชัดเจน ชุดตางๆที่ปรากฏบนเวทีงิ้วเปนวัฒน
ธรรมการแตงตัวสมัยโบราณของจีนที่งิ้วรับเอาเปนแบบแผนการแสดงที่คอนขางตายตัว ความหมาย นัย
ยะที่แสดงผานสัญลักษณในเสื้อผาเครื่องแตงกายและอุปกรณเปนที่เขาใจไดในหมูคนจีน มีการอางอิงสื่อ
ความโดยนําเอาความเชื่อทางศาสนาและภาษาในการตีความ
อัตลักษณความเปนจีนในมุมมองนี้จึงไมใชสิ่งที่หยุดนิ่งและตายตัวอีกตอไปแตเปนกระบวนการ
ตอรอง การสรางใหมอยูตลอดเวลาภายใตเงื่อนไข บริบททางสังคม ซึ่งจะไมยินยอมใหตัวตนถูกนิยาม
โดยพื้นที่ทางกายภาพเทานั้น แตจะพยายามสรางพื้นที่ใหกับตัวตนทดแทนนิยามที่เคยถูกสรางขึ้นในอดีต
ดังนั้นการสรางอัตลักษณของความเปนจีน จึงเกิดขึ้นภายใตความสัมพันธของการสรางความแตกตาง และ
สามารถพิจารณาไดในฐานะเปนการผลิต (production) ซึ่งเปนกระบวนการ (process) ที่ไมเคยเสร็จสิ้น
แตมีการเคลื่อนยาย มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงและสรางใหมอยูเสมอจากการมีปฏิสัมพันธกับ
คนและสังคมอื่นรอบขาง ภาษาที่เปลี่ยนไปไดกลายเปนการลดขอบเขตทางชาติพันธุประการหนึ่ง แตใน
ขณะเดียวกันไดสรางอัตลักษณความเปนจีนอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาในรูปแบบการแสดงงิ้วที่ภาษารองเปน
ไทยแตนัยยะและวิธีการเปลงเสียงยังคงความเปนงิ้วดั้งเดิม กลุมผูชมเดิมเริ่มใหการยอมรับเปนสวนหนึ่ง
ของอัตลักษณความเปนจีนและกลุมผูชมใหม
อันไดแกคนไทยเชื้อสายจีนรุนใหมเริ่มใหความสนใจ
เพราะสามารถรับชมและเขาใจในเนื้อหาและสื่อบางประการที่งิ้วตองการสื่อถึ่งผูชมไดดวยภาษาไทย
อยางไรก็ตามอัตลักษณความเปนจีนไดใชงิ้วเปนพื้นที่ในการแยกตัวตนจากความเปนไทยแตใน
ขณะเดียวกันก็มิไดพยายามที่จะแยกตัวออกจากสังคมไทยแตอยางไร เปนเพียงพื้นที่ที่คนจีนไดสรางขึ้น
เพื่อแสดงออกและตอกย้ําถึงความเปนจีนในตัวตนมิใหถูกกลืนหายไปกับกระแสโลกและบริบทรอบขาง
เทานั้น อัตลักษณความเปนจีนถูกใชมาตลอดระยะเวลาที่คนจีนอพยพเขามาผานยุคสมัยและความหมายที่
แตกตางกัน ตามประวัติศาสตรผูนําไทยไดพยายามสรางความเปนชาตินิยม(ไทย)ที่สําคัญอยูสองครั้ง คือ
ในสมัยรัชกาลที่ 6 และจอมพลป. เพราะความหวั่นเกรงความเปนจีนในสังคมไทยนั้นเอง
คานิยมรวมกัน (Shared value) ของคนจีนไดกลายเปนสิ่งเชื่อมและผูกรอยความเปนจีนใหเกิด
ชุมชนในจินตนาการขึ้น ดังนั้นขอบเขตทางชาติพันธุที่ Barth กลาววากลุมชาติพันธุหนึ่งๆจะใชขอบเขต
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ดังกลาวเปนสัญลักษณในการจําแนกกลุมตนจากกลุมอื่นนั้นยังพบวา มีปรากฏอยูในรูปของคานิยมรวม
กันผานคุณธรรมบางประการในการอบรมสั่งสอนลูกของคนจีนจากรุนสูรุน เริ่มจากในบานออกสูชุมชน
ในรูปแบบของการติอตอระหวางคนจีนจนกลายเปนการปฏิบัติตอกันที่เหมือนกัน เกิดขอบเขตความเปน
จีนทางคานิยมรวมกันในธรรมเนียมปฏิบัติ
คานิยมที่กลาวมาเปนคานิยมที่มาจากหลักคําสอนของขงจื้อ ในที่นี้คําสอนของขงจื้อในประเทศ
ไทยทุกวันนี้ไมใชคําสอนแบบขงจื้อโบราณ แตเปนการสอนแบบขงจื้อแบบพุทธ คือการนําเอาคําสอน
บางประการของศาสนาพุทธเขาไปผสมผสานดวย เชนคุณธรรมตามหลักของขงจื้อที่พบในการอบรม
เลี้ยงดูลูกหลานของคนจีนก็คือ ความกตัญูกตเวที ความเคารพญาติพี่นอง ความจงรักภักดีตอพระมหา
กษัตริย ความมีสัจจะ ความซื่อตรง ความมีมารยาท ความบริสุทธิ์ และความละอายและเกรงกลัวตอบาป
ซึ่งในการแสดงงิ้วมักมีฉากที่บงถึงการแสดงพฤติกรรมที่ดีงามควรแกการปฏิบัติตาม เปนลักษณะการสั่ง
สอนโดยการยกตัวอยางรูปแบบชีวิตประจําวันเปนแบบอยางใหผูชมกระทําตาม ผูชมมีความเขาใจในสิ่ง
ที่การแสดงสอดแทรกในเนื้อหา วาเปนวิถีชีวิตที่พึงปฏิบัติตาม และอบรมสั่งสอนบุตรหลานในเวลาตอมา
เปนลักษณะการมีคานิยมรวมกันในการ อบรมสั่งสอน ในกรณีนี้แมวาการแสดงจะสิ้นสุดลง คานิยมนี้ยัง
คงอยูไมไดสิ้นสุดไปตามการแสดงเชนการเกิดชุมชนในแงพื้นที่ของผูชมอีกตอไป หากกลายเปนชุมชน
(communitas) ในแงของความเปนจีนที่คงอยูในชาวจีนที่ไดรับการอบรมสั่งสอนตอๆกันมา
อัตลักษณความเปนงิ้วแตจิ๋วในปจจุบันมิไดสูญสลายไปแตเปนการเปลี่ยนรูปลักษณบางประการ
ตามกระแสของภายนอกที่มากระทบ แตความเปนตัวตนและพื้นที่ยังคงอยู พื้นที่ดังกลาวกลายเปนพื้นที่
แสดงออกถึงความเปนจีน เกิดตัวตนความเปนจีนขึ้น แตความเปนตัวตนนี้หาไดไปขัดแยงหรือแยงชิงพื้น
ที่กับความเปนไทยแตอยางไร ผูเชี่ยวชาญทางจีนหลายทาน ไมวาจะเปนจิตรา เกษียร หรืออําพัน ตาง
พยายามหาพื้นที่ความเปนจีนในสังคมแสดงออกถึงความเปนตัวตนผานงานที่ตนสนใจ และยอมรับใน
อัตลักษณใหมที่เคลื่อนไหว แตทานเหลานั้นไมตอ งการที่จะขัดขวางหรือสรางกระแสความเปนชาตินิยม
เชนในอดีตที่ตองการแบงแยกความเปนเขาเปนเรา หากตองการที่จะคงความเปนวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมของ
ตัวตนไว ในแงของมรดกทางวัฒนธรรม(Cultural heritage) เทานั้น
การถายทอดทางวัฒนธรรม(Enculturation) เนื่องจากคนจีนที่อพยพเขามาในประเทศไทยใน
ระยะแรกๆนั้นเปนชาวประมงและประชาชนที่มีความรูนอยหรือไมมีความรูที่จะสามารถอานและเขียน
ภาษาจีนได ดังนั้นคนจีนรุนแรกในประเทศไทยจึงไมมีความรูในเรื่องวรรณกรรมที่จํากัดในกลุมเฉพาะ
ขุนนาง ชนชั้นสูง บัณฑิตและครอบครัวผูมีฐานะเทานั้น วรรณกรรมตางๆเปนผลผลิตจากระบบลัทธิ
ความเชื่อของจีนโบราณตามคําสอนของ ขงจื้อ เหลาจื้อและเมงจื้อ ตําราเรียนที่ถูกใชเปนตําราหลักมีเนื้อ
หาเปนหลักคําสอนของลัทธิศาสนาเหลานั้นทั้งสิ้น เมื่อประชาชนสวนมากไมมีความรูหนังสือจึงยากที่จะ
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เขาถึงวรรณกรรมตางๆ ความรูคําสั่งสอนเหลานั้นไดถูกถายทอดออกมาในรูปของตํานาน นิทานพื้นบาน
เพลงเลาเรื่องและบทละคร กระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรมถูกสอดใสเขามาในขั้นตอน เนื้อเรื่องของ
งิ้ว เมื่อคนจีนเดินทางเขาสูประเทศไทยและไดนําเอาการแสดงงิ้วเขามาดวยจึงเปนเสมือนการนําเอาขุม
ความรูทางวัฒนธรรมอันเปนรากเหงาแหงตนติดตัวมาดวย
คนจีนที่เขามาในเมืองไทยซึ่งไมมีการศึกษาสามารถเขาใจวัฒนธรรมจีนผานการแสดงงิ้วเนื่อง
จากบทละครของงิ้วเปนเรื่องราวที่เนนการสั่งสอนคุณธรรม และจริยธรรม เมื่อกระทําในคุณความดีแลว
ยอมไดผลแหงกรรมดีตอบแทน คือเรื่องจะจบลงอยางปติสุข ดังนั้นการรับชมงิ้วจึงเทากับเปนการไดรับ
การ อบรมสั่งสอนขัดเกลาผานกระบวนการแสดง
ในขณะเดียวกันการแสดงงิ้วมีการผสมกลมกลืน(Acculturation) ของวัฒนธรรมไทยกับจีน เนื่อง
จากรูปแบบคําสั่งสอนทางศาสนาระหวางคนไทยและคนจีนเปนสิ่งที่เอิ้อตอกันและสามารถผสมกลม
กลืนกันไดอยางดี คนไทยที่อยูในบริบทขางเคียงจึงสามารถรับเอาคุณธรรมคําสั่งสอนของงิ้วมาประยุกต
ใชในชีวิตไดอยางดี จึงเปนกระบวนการทําใหผสมเขากับความเปนไทยจีนในสังคม
6.3 ละครสังคม ในแงของการสะทอนภาพสังคมออกมานั้นจะสะทอนทั้งมิติสัญลักษณและพล
วัตรของความสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชน ซึ่ง สามารถมองผานการแสดงงิ้วออกมาเปน 2 แงมุม
คือ
6.3.1.ละครสังคมในแงของระบบสัญลักษณนั้น เปนการแยกความหมายของสัญลักษณในการ
แสดงงิ้วตามแนวคิดของ Turner ที่วาสัญลักษณจะถูกใชเปนเครื่องมือเพื่อการบรรลุถึงเปาหมายของการ
ประกอบพิธีกรรม (Instrumental symbol)ซึ่งจะมีความหมายที่กระชับในตัวเอง สามารถโยงความหมาย
ของคุณลักษณะของความจริง (Fact) และความคิด (Thought) ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวไดดวยการใช
สัญลักษณ และสามารถแบงแยกสภาพของสัญลักษณนั้นเปน2 ขั้วคือความเปนบรรทัดฐานของสังคม
และความเปนจริงทั่วไปได แตเนื่องจากพิธีกรรมและละครมีความแตกตางกัน พิธีกรรมตางๆใหความ
เครงครัดระหวางประกอบพิธีและสัญลักษณที่มีจํานวนจํากัดที่ใหความหมายแคบและตายตัวซึ่งสิ่งที่พบ
ในการแสดงงิ้วไมไดเปนเชนนั้น ความผอนคลายและความหลากหลายของสัญลักษณที่ปรากฏบนเวทีงิ้ว
กลับพบมากและมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน ในบางกรณีสัญลักษณบางลักษณะไมสามารถตีความ
ไดอยางชัดเจนหากปราศจากสัญลักษณรอบขาง อยางไรก็ตามสัญลักษณในงิ้วจึงสามารถตีความไดใน
ลักษณะของเครื่องแตงกาย ทาทาง และอุปกรณในการแสดงดังนี้
1. เครื่องแตงกายของนักแสดงในรูปรางความหมายโดยตัวเองและโดยสีและลายปกตางๆบน
เสื้อผา
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เสื้อในแตละประเภทของนักแสดงสามารถสื่อออกมาไดถึงความหมายที่นักแสดงและผูชมสามารถ
เขาใจรวมกันในฐานะสัญลักษณแทนตัวตนและบทบาทที่นักแสดงสวมบทบาทอยู ชุดมั่ง หรือชุดราชพิธี
นั้นเปนที่เขาใจวาเปนเครื่องแตงกายของขุนนางขาราชการเปนชุดคลุมยาวประดับประดางดงามเมื่ออยูบน
เวทีแสดงแลวจะหมายถึงผูสวมใสมีฐานะและบรรดาศักดิ์เปนขุนนาง แตถาหากนักแสดงหรือผูสวมใสนํา
ออกมาสวมใสขางนอกก็จะไมไดมีความหมายวาเปนขุนนางอีกตอไป ในขณะเดียวกันแลวหมวกที่นัก
แสดงสวมก็เปนสัญลักษณหนึ่งที่งิ้วใชเพื่อบอกถึงฐานะของตัวละคร หากตัวละครเปนสามัญชนจะไม
สามารถสวมใสหมวกมีปกของขุนนางได และเมื่อขุนนางมิไดสวมหมวกขุนนางผูชมจะสามารถเขาใจ
รวมกันไดวาตัวละครนั้นไมใชขุนนางอีกตอไป ดังนั้นสัญลักษณของเครื่องแตงกายตางๆใหความหมาย
ถึงสถานภาพตัวละครแตไมสามารถจําแนกความดี-ชั่ว หรือความหมายที่ชัดเจนได จะตองเอาสีของเสื้อผา
และลายที่ปกอยูมาเปนสัญลักษณประกอบในการตีความ
ในเรื่องของสีของเครื่องแตงกายของนักแสดงแลวสีแตละสีมีความหมายในตัวเอง ที่ผูชมและนัก
แสดงสามารถเขาใจรวมกัน เชน สีเหลืองจะใหความหมายถึงกษัตริยเทานั้น แตทั้งนี้จะตองประกอบกับ
อีกหลายๆสัญลักษณ เชน ลายมังกร และชุดมั่ง หรือสีขาวที่ใหความหมายถึงความบริสุทธและสูงศักดิ์ ที่
จะใชกับนักแสดงในบทที่เปนคนดีและสูงสง หรือสีดําจะเปนสัญลักษณถึงความชั่วรายและคดโกงหรือ
ปศาจ การตีความสัญลักษณจากสีจึงเปนเรื่องที่ยุงยาก หากจะใชสีเพียงอยางเดียวในการตีความ
ลายปกที่อยูบนชุดเปนสัญลักษณอีกรูปแบบหนึ่งที่ใชในการแสดงงิ้วเพื่อบอกถึงฐานะของตัวละคร
และการใหความหมายถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร เชนลายมังกรจะใหความหมายถึงกษัตริย ดังนั้นนัก
แสดงที่แสดงบทกษัตริยเทานั้นจึงจะสามารถสวมใสลายนี้ได ซึ่งลักษณะประเภทนี้เปนสัญลักษณที่เขาใจ
กันในหมูคนจีนและงิ้ว
ดังนั้นเครื่องแตงกายเครื่องประดับศรีษะและเครื่องประดับอื่นๆที่พบบนตัวงิ้วเปนสัญลักษณทั้ง
หมด ที่ถูกใชใหแทนความดีงามกลาหาญ สิริมงคลเมื่อตีความในสวนยอย แตหากนําสัญลักษณยอยมา
รวมกันแลวจะสามารถใหความหมายใหมที่ชัดเจน บงบอกถึงสิ่งที่ตัวละครจะกระทําหรือไมกระทํา เชน
สวมชุดขุนนางสีขาวปกลายเสือที่อกเสื้อ สวมหมวกขุนนาง สวมเข็มขัดหยก และใสหนวดขาว สัญลักษณ
ยอยใหความหมายถึง ผูมีความรูความสามารถเมื่อสวมชุดขุนนาง สีขาวใหนัยยะถึงเปนคนดี ลายเสือที่ชุด
หมายถึงความกลาหาญชาญชัย หมวกขุนนางคือฐานันดรศักดิ์ที่สูงสง หนวกขาวหมายถึงความสูงอายุ ใน
ขณะที่ความหมายรวมคือ ขุนนางตรงฉินอาวุโสผูกลาหาญ นอกจากนี้ยังสามารถตีความตอไปไดวา จะ
ตองเปนผูกระทําคุณงามความดี ดานใดดานหนึ่ง เชนปราบคนชั่วในเรื่อง
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2.ทาทางของนักแสดงเปนสัญลักษณที่เขาใจรวมกันวามีความหมายบนเวทีไมวาจะเปนการใช
มือหรือแขนเสื้อทําทาตางๆก็จะมีความหมายเฉพาะในการแสดงเทานั้น เชนการฟุบหนาลงกับโตะจะเปน
สัญลักษณหมายถึงการนอนหลับของนักแสดง หรือการยกมือแตะที่ศีรษะจะใหความหมายถึงอาการปวด
หัว หรือ การยกแขนเสื้อขึ้นปดหนาหรือซับที่ตาใหความหมายถึงความเศราเสียใจ เปนตน สิ่งเหลานี้เปน
สัญลักษณในการแสดงที่ไมสามารถแยกจําแนกออกมาไดหมดเพราะมีอยูในการแสดงเปนปริมาณมาก
และมีลักษณะยอยที่แตกตางกันออกไปบางเล็กนอย แตทั้งผูชมและนักแสดงสามารถเขาใจรวมกันไดวา
อาการตางๆที่เห็นนั้นหมายถึงสิ่งใด
3. อุปกรณในฉากงิ้ว ดังที่กลาวในบทกอนนี้แลววาอุปกรณตางๆที่งิ้วใชเพื่อชดเชยสิ่งของบาง
อยางหรือสถานที่บางที่ที่ไมสามารถนํามาใหเห็นไดบนเวทีจึงเปนที่เขาใจรวมกันวาสิ่งที่นักแสดงใชบน
เวทีจึงมีความหมายบางอยางที่แตกตางออกไปจากลักษณะที่เห็นแทจริง เชน แสตีมา ใหสัญลักษณถึงมา
เมื่อนักแสดงกวัดแกวงก็จะใหความหมายถึงการขี่มา หรือเกี้ยวจําลอง ที่ใชผาสองผืนกางดานขางนัก
แสดงเทานั้น หรือหากนักแสดงถือไมพายก็จะหมายถึงเรือและพายเรือ เปนตน
อุปกรณบนเวทีงิ้วมักมีความหมายที่ตายตัวมากที่สุดเพราะเปนสิ่งที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน
การตีความจึงไมยุงยากเทากับสัญลักษณอื่นๆในการแสดง แตสัญลักษณบางชนิดใหความหมายรวมกับ
การจัดวาง เชนเกาอี้และโตะ การจัดวางใหลดหลั่นจะใหนัยยะถึงความสูงต่ําของฐานะดวยประการหนึ่ง
เปนตน
แตเนื่องจากสัญลักษณที่ปรากฏในละครหรืองิ้วมีมากในการแสดง ไมวาจะเปนสัญลักษณในรูป
ของเสื้อผาเครื่องแตงกาย ทาทางหรืออุปกรณในการแสดง การตีความหมายของสัญลักษณมักออกมาใน
รูปของสามัญสํานึกและความหมายในลักษณะความเปนจีน เชนมังกรนั้นคนจีนถือเปนสัตวศักดิ์ ที่คูกับผู
มีบุญญาสูงสุดเทานั้น การนําสัญลักษณนี้มาใชจึงกลายเปนการนํามาใหความหมายถึงผูที่มีศักดิ์สูงสุดใน
แผนดินเทานั้น หรือการนําเอากระเรียนมาปกเปนลายผาบนเสื้อใหความหมายถึงความมีอายุยืนนั้นในแง
หนึ่งหมายถึงการใหผูสวมใสมีอายุยั่งยืนตามความหมายของนกกระเรียน เปนตน สัญลักษณที่ปรากฏออก
มาทั้งหมดในการแสดงงิ้วจะอยูในรูปของสัญลักษณยอยที่ตองอาศัยการตีความรวมกันเสมอ เพื่อสื่อถึง
ความหมายโดยรวม แตสัญลักษณยอยแตละชิ้นก็สามารถใหความหมายในการตีความไดในตัวเอง แตเปน
ความหมายในระดับความเขาใจรวมกันของความเปนจีนที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปในพิธีกรรมหรือในวิถี
ชีวิตปกติของคนจีน และเนื่องจากสัญลักษณยอยในการแสดงงิ้วมีมากมายไมสามารถจํากัดไดวาสิ่งใดเปน
สัญลักษณที่เดนกวา เปนสัญลักษณหลักและรอง จึงทําไดเพียงใหความหมายสัญลักษณยอยแตละชิ้นและ
ประมวลความหมายของสัญลักษณรวมในชั่วระยะเวลาหนึ่งๆเทานั้น
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6.3.2. ละครสังคมในแงของบทละคร ที่สรางความก้ํากึ่ง(Liminality)
ลักษณะชายขอบ
(Marginality) และความออนดอยทางโครงสราง (Structural Inferiority) ใหเกิดขึ้นในระหวางการแสดง
หรือการประกอบพิธีกรรม ลักษณะดังกลาวนี้เปน “บรรยากาศ” พิเศษที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งเรา และเรียก
ความสัมพันธทางสังคมตางๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศพิเศษนี้วา “ชุมชน” (Communitas) แตเปนชุมชนใน
ลักษณะที่ก้ํากึ่ง “ชุมชน” ที่เรียกวาเปน ภาวะแหงคุณสมบัติไรโครงสราง (Turner,1970 : 129)ความ
สัมพันธท่เี กิดขึ้นในชุมชนจะเปนความสัมพันธในรูปของความฝนชั่วขณะ
กฎ กติกาของงิ้ว เปนการสรางพื้นที่ของการแสดงงิ้วเพื่อใหคนที่เขามาในพื้นที่ เขาใจและยอมรับ
รวมกันวา เปนการแสดงงิ้ว กฎที่วาก็คือการที่จะเขาใจรวมกันวาสิ่งที่แสดงอยู(สัญลักษณตางๆบนเวที)มี
ความหมายถึงสิ่งใดรวมกันนั้นคือสิ่งที่ทําใหเกิดความก่ํากึ่ง(Liminality) เชน เวทีเปนพื้นที่ที่จะบอกวาบน
นั้นเปนบาน เปนวัง เปนปา หรือเปนสนามรบ ผูชมและนักแสดงจะเขาใจรวมกันวาเปนไปตามนั้น หรือ
การใชอุปกรณตางๆในการแสดงเชน การใชแสขยับไปมาขณะนักแสดงเดินไปมา คือการขี่มา เปนตน แต
การที่ผูชมและนักแสดงจะสามารถเขาใจในสัญลักษณที่ถูกสื่อออกมารวมกันไดทั้งสองฝายจะตองมีฐาน
ความเขาใจที่มาจากฐานเดียวกัน ในที่นี้คือ อยูในพื้นวัฒนธรรมของความเปนจีน หรือรูในเนื้อหาความ
เปนจีนผานวรรณกรรมที่แสดงอยู สิ่งที่อยูบนเวทีก็จะเอามาจากชีวิตจริงหรือความเปนจริงในสังคมรอบ
ขาง ในการแสดงออกคือ งิ้วกับครอบครัวในฐานะความเปนจีนและการอบรมสั่งสอน เชน
1. สามคลอยตาม สี่คุณสมบัติ เปนคําสอนของขงจื้อใหสตรีชาวจีนยึดถือ คือ
สามคลอยตาม หมายถึง เมื่ออยูบานคลอยตามบิดามารดา เมื่อแตงงานคลอยตามสามี
และเมื่อสามีตายคลอยตามบุตร
สี่คุณสมบัติ หมายถึง มีความประพฤติดีงาม มีกิริยามารยาทออนหวาน การแตงตัวสุภาพ
เรียบรอย และ ยินดีทาํ งานบาน
บทบาทสตรีที่ปรากฏในตัวละครงิ้วจะตองเปนไปตามสามคลอยตาม สี่คุณสมบัติ จึงจะเหมาะสม
ในการเปนนางเอก ในเรื่องตาอี่ว นั้นภรรยาของตาอี่วเฝาทนรอสามีใหกลับบานเปนเวลารวม 10 ป สามีก็
ยังไมยอมเขาบาน นางก็หาไดโกรธเคืองไมเพียงแตตัดพอและออนวอนใหสามีเขาบานเทานั้น เปนการ
คลอยตามสามีเมื่อสามีไปทํางานก็มิไดทัดทาน แมงานนั้นจะใชเวลาถึง 10 ปก็ตาม เรื่องตาอี่วนี้เปนการ
สะทอนภาพสตรีจีนที่ตองเปนชางเทาหลัง เชื่อฟงสามีเสมอ และเปนแบบอยางใหสตรีที่มีครอบครัวควร
ปฏิบัติตามดวย
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“เวลาแสดงบทคุณหนูก็มักตองนอบนอมเชื่อฟงพอแม บางเรื่องมีบทที่นางเอกตองแตงงานเพราะ
พออยากใหแตงงานก็ตองยอมแตง พอแตงไปแลวก็ตองไปเคารพสามีกับพอแมสามี มันเหมือนกับการ
สอนลูกสาวนั่นละ วาถาแตงงานแลวตองทําแบบไหน” (สัมภาษณฝน, 19 ตุลาคม 2544)
ในเรื่องชาซูเชี่ยงกกเนง หรือสามลูกสาวอํามาตย ลูกสาวคนแรกแตงงานกับมหาบัณฑิต ลูกสาวก็
แตงงานไปมีชีวิตคูที่มีความสุข จนนางไปออกรบเสียชีวิตเพราะแผนอํามาตยโฉดที่หวังใหบุตรสาวตน
แตงกับมหาบัณฑิตแทน ทั้งที่เปนการพบกันเพียงครั้งเดียว บุตรสาวก็ยอมแตงงานกับมหาบัณฑิตเพราะ
คําสั่งบิดา แสดงใหเห็นวาบุตรความเชื่อฟงคําบุบพการี ทานใหออกเรือนเพราะมองการไกลและหวังดีตอ
บุตร เปนเหมือนการสั่งสอนนัยๆวาการเชื่อฟงบิดาเปนคุณสมบัติที่สตรีพึงกระทําและผลของการเชื่อฟงก็
คือมีความสุขในชีวิตคู เปนตน
เมื่อสัมภาษณผูชมถึงคุณธรรมที่ไดรับจากการชมงิ้วพบวามีหลายทานที่ยอมรับวางิ้วใหการหลอ
หลอมคุณธรรมบางประการ เชน “ก็มีนะอยางเวลาแมสั่งสอนลูกสาวกอนแตงงานก็เหมือนที่ซิ้มตองสอน
อาหมวยแหละ ทุกวันนี้ก็ยังสอนอยูใหเคารพแมผัวพอผัว ไปอยูบานเขาตองออนนอมตอเขา” (สัมภาษณ
อาซิ้มทอ, 28 กันยายน 2544)
สามคลอยตามและสี่คุณสมบัติเปนสิ่งที่สตรีพึงปฏิบัติเพราะเปนกุลสตรีที่ขงจื้อถือวาเปนยอดกุล
สตรีบทละครมีเนื้อหาที่บงถึงคุณสมบัติดังกลาวสอดแทรกอยูเนืองๆแทบจะทุกเรื่อง บางเรื่องมีคําสอน
เพียงขอเดียว บางเรื่องมีหลายขอ แตจะมีคําสอนในเรื่องอื่นๆอีกเชน ความกตัญู หรือ ความยุติธรรม
2. ความยุติธรรมความถูกตองและกตัญู เปนคุณธรรมที่คนจีนไดรับการปลูกฝงกันมายาวนาน
โดยเฉพาะความกตัญู ในวรรณกรรมจีนมีความกตัญูที่มีตอบิดามารดา อาจารย และผูมีคุณ หามลําเลิก
บุญคุณ และความยุติธรรม ยิ่งปรากฏในบทละครที่ไดรับความนิยมอยางสูงในเรื่องเปาบุนจิ้น และคดี
ความฟองรองตางๆในบทงิ้ว
เปาบุนจิ้น ตอนประหารเปาเหมี่ยน เปนงิ้วที่ไดรับความนิยมอยางสูง ตัวละครเกิดความขัดแยงใน
ตัวเองระหวางความกตัญูและความยุติธรรม ความกตัญูสวนตัวกับความยุติธรรมกับคนหมูมาก ทําให
เปาบุนจิ้นเลือกที่จะอกตัญูตอพี่สะใภ ตัดสินโทษประหารเปาเหมี่ยนผูเปนหลาน เพราะเปาเหมี่ยนผิด
จริงไมวาพี่สะใภจะออนวอนเทาใดก็ไมเปลี่ยนใจ
งิ้วเรื่องนี้สอนใหผูชมเลือกที่จะยุติธรรมตอผล
ประโยชนสวนรวม แทนที่จะผิดความเปนธรรมเพื่อเรื่องสวนตัว

194

“เปาบุนจิ้นตอนนี้ ถาเอามาเลนทีไรคนก็น้ําตาซึม ยิ่งถาคนเลนเปนพี่สะใภเลนเกงๆจะคร่ําครวญ
เสียทําใหเราสงสารไปดวย แตตองเขาใจทานเปาที่ตองเห็นแกความถูกตอง แมจะลําบากใจที่พี่สะใภกม
หัวขอรอง” (สัมภาษณเจกแต, 18 ตุลาคม 2544)
“ตอนประหารเปาเหมี่ยนนี้ ไดหยิบเอามาแตงเปนภาษาไทยเรื่องแรก เพราะบทละครเปนที่ชื่น
ชอบและใหขอคิดดี เปนบทที่ทาทายความสามารถนักแสดงดวยเพราะบทที่ทานเปาและพี่สะใภตอบโต
กันนั้นไมมากมายแตตองแสดงออกถึงอารมณความรูสึกอยางมาก...ยิ่งชวงจบที่ทานเปารองวา “ขอคุกเขา
วิงวอน........ใหเห็นใจ.......” เปนชวงที่ขอใหพี่สะใภเขาใจวายังงัยก็ตองประหาร ชีวิตหลายชาย เปนบท
รองซ้ําๆเทานั้นแตตองทําใหผูชมรูสึกรวมใหไดวาจําเปนตองทําและขอใหเขาใจวานี่คือสิ่งที่ถูกตอง”
(สัมภาษณอําพัน, 17 กันยายน 2544)
ชุมชน(communitas) ของTurner ที่เปนผลมาจากความก้ํากึ่ง (Liminality) นั้น พบวา มีปรากฏใน
เวทีการแสดงงิ้ว ในพื้นที่สวนนั้นไดกลายสภาพเปนชุมชนที่มีการรวมตัวกันอยางหลวมๆ เปนเพียงโครง
สรางชั่วคราวที่จะสลายเมื่อการแสดงงิ้วสิ้นสุดลง แตจะยังทิ้งความเปนชุมชนอยูในจิตสํานึกของแตละคน
เพราะผูชมพรอมที่จะกลับมาชมการแสดงในคืนตอมา หรือในปตอมา แตในแงของการรวมตัวในแงของ
คานิยมรวมกันในการชมการแสดงงิ้วนั้นทําใหเกิดชุมชนในจินตนาการ ที่ไมสามารถกําหนดขอบเขตที่
เปนพื้นที่ทางภูมิศาสตรได เพราะหากผูชมงิ้วไปชมงิ้วที่ใหมก็จะเกิดความเปนขอบเขตของชุมชนในอีก
พื้นที่หนึ่ง เปนการรวมเปนชุมชนผูชมชมการแสดงงิ้ว คนในชุมชนมีคานิยมจากการชมงิ้ว ไมวาจะเปน
การชอบชมการแสดง การใหความเชื่อในคุณธรรมในการสั่งสอนจากเนื้อหา เชนความกตัญู อยางใน
เรื่อง กําเนิดเทพสามตา ที่ตอนทายเทพสามตาไดตามไปชวยมารดาบนสวรรค ในสวนเนื้อหาบทละคร
นั้นผูชมมีความรูและเขาใจวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ดีควรปฏิบัติและสิ่งใดมิควรปฏิบัติจากการแสดงและผลที่นัก
แสดงไดรับเมื่อจบเรื่อง
เราพบวา ความเปนชุมชน(communitas) ในบทละครจะเปนการเกิดขึ้นในลักษณะของความ
คลอยตามเนื้อหาที่แสดงอยูบนเวทีที่เปนสภาวะที่แวดลอมผูชมและนักแสดงอยู ไมวาจะเปนแสง สี เสียง
เครื่องแตงกายของนักแสดง ที่ทําใหผูชมรูสึกรวมกันในลักษณะไรโครงสราง คือพรอมที่สลายชุมชนเมื่อ
เสร็จสิ้นการแสดง หรือเมื่อลุกออกไปจากที่นั่ง แตถาหากผูชมเดินกลับมาชมการแสดงอีกครั้งก็จะเกิด
ความเปนสวนหนึ่งของชุมชนไดอีกเชนเดิม และเนื่องจากชุมชนของละครมีโครงสรางที่หลวมกวาพิธี
กรรม เราจะพบวา ในการแสดงงิ้วนั้น ชุมชน(communitas) จึงแทบจะไรโครงสรางหากไมรวมเอาการ
แสดงออกถึงความเปนจีนมารวมไวดวย เพราะอัตราการหยุดอยูรวมเปนผูชมของบุคคลทั่วไปนั้นพบวามี
นอยมากหากเทียบกับชาวจีนที่เขามาชมการแสดงงิ้วอยางจริงจัง จนอาจจะไมสามารถกลาวไดวาหากมอง
ในแงของกายภาพแลวชุมชนในจินตนาการนี้ มีอยูจริงในสังคมเพราะปริมาณของผูรับชม แตความผูกพัน
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นอกเหนือจากการรวมกลุมทางดานกายภาพนั้นปรากฏชัดเจนในกลุมผูชมและเนื้อหาความเขาใจ ผูชมมี
ความเปนผูแสดงและเขาไปกับการแสดงอยางมากในแงของคุณภาพ เหตุผลประการหนึ่งที่ทําใหสภาพ
ชุมชนไรโครงสราง คือเวทีแสดงที่เปดกวางใหอิสระแกผูชมและบรรยกาศที่เนนสรางความผอนคลาย ทํา
ใหผูชมไมเกิดความกดดันวาจําเปนที่จะตองนั่งติดกับที่หรือเพงความสนใจอยูที่ละครบนเวทีตลอดเวลา
ดังนั้นความเปนชุมชนที่ Turner กลาวจึงจะตองถูกตีความหมายใหมในการแสดงงิ้ว วาปริมาณผูชม
ระยะเวลาในการรับชม และการเพงความสนใจตลอดเวลาไมสามารถนํามาวัดความเปนชุมชนได แตจะ
ตองใชความสนใจและเขาใจในเนื้อหาและสิ่งที่งิ้วสื่อออกมาสูผูชมวาผูชมมีความเขาใจมากนอยอยางไร
จากการสังเกตและสัมภาษณพบวาผูชมที่รับชมการแสดงงิ้วสามารถใหคําอธิบายและสื่อความหมายที่งิ้ว
แตละเรื่องแสดงไดเปนอยางดี โดยเฉพาะความเขาใจหลักก็คือคุณธรรมที่สอดแทรกอยูในบทละครและ
ความสนุกสนานที่งิ้วสื่อใหผูชมพึงพอใจในความบันเทิงที่คาดหวัง
แมวาจะพบวามีความเขาใจบาง
ประการที่ผูชมใหความเขาใจคาดเคลื่อน เชน ความเปนมาของเนื้อเรื่อง วาเปนเรื่องจริงหรือเปนเพียง
ตํานาน เปนตน
ผูชมใหความสําคัญตอการรับชมไมใชเฉพาะในแงของการไดรับชมการแสดงแตกลับใชงิ้วเปน
สถานที่พบปะเพื่อน ญาติ และคนรูจัก ดังนั้นพื้นที่ในการแสดงและรับชมงิ้วจึงไมไดเกิดเปนชุมชนแคการ
มีสวนรวมในการแสดงเทานั้น เปนการรวมกลุมของคนจีน ในรูปแบบตางกันออกไป เชนกลุมของเพื่อน
กลุมญาติ หรือกลุมเพื่อนใหม เปนตน แตกลุมเหลานี้มีความเปนจีนเปนฐานเดียวกัน คืออยางนอยตอง
สามารถรับชมงิ้วไดเขาใจ “ก็ตามไปดู(สถานที่แสดง)ใกลๆ ถางิ้วแสดงไมไกลกันนักก็จะไปดู ถาวันไหน
มาเลนใกลบานก็จะไปดูทุกที่แหละ ชอบเพราะจะไดคุยกะคนอื่นๆเรื่องงิ้วดวย ยิ่งถาวันไหนเจอคนรูจักจะ
ยิ่งสนุก เพราะคุยกันถูกคอ...” (สัมภาษณอาซิ้มทอ, 28 กันยายน 2544) ชุมชนในที่นี้จึงสามารถมองไดใน
ลักษณะที่มีความเปนจีนเปนฐานรองรับวัตุประสงคอื่นๆ

6.3.3 การเมืองเรืองรางกาย นั้นพบวามีแนวคิดที่แบงรางกายออกเปน 2 สวนที่ มีความหมายตางๆ
ที่เกิดในกิจกรรมของรางกายซึ่ง ลวนแตสะทอนภาพของโครงสรางความสัมพันธทางสังคมของคน นั้น
คือ Turner มองวาสภาพรางกายจะอธิบายลักษณะของสังคม โดยมนุษยใชลักษณะที่ออกมาทางรางกาย
เปนตัวแทนของสังคม ดังนั้นรางกายจึงไมใชรางกายที่อยูเพียงโดดเดี่ยว แตกลับเปนรางกายในเชิงกาย
ภาพและรางกายในเชิงสังคม ในขณะที่ Douglas กลาวถึงเรื่องนี้วา รางกายมนุษยจะถูกปฏิบัติเฉกเชนภาพ
ลักษณของสังคมดังนั้นการที่จะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับรางกายจึงตองพิจารณาโดยเกี่ยวเนื่องกับสังคมเสมอ
ดังนั้นเมื่อการควบคุมรางกายและการควบคุมสังคมสอดคลองกัน
การควบคุมทางรางกายจึงเปนการ
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แสดงออกของการควบคุมทางสังคม
ในขณะเดียวกันเราพบวาการแสดงออกทางรางกายอาจจะสอด
คลองถูกตองหรือขัดแยงถากถางกับสังคมก็ได การแสดงงิ้วจึงเปนการแสดง
ดังนั้นรางกายของนักแสดงงิ้วบนเวทีจึงไดกลายสภาพไปจากปกติ และนักแสดงจะมี บทบาท 2
แบบ คือเมื่อยูบนเวทีและ เมื่ออยูนอกเวที
วาทกรรมบนรางกายของงิ้ว
“แตงงดงามวางทาเกินจริงเพื่อความสูงสง” ในวิถีการแสดงงิ้วการแปลงรางกายใหดูงดงามโดย
การแตงหนาและแตงตัวเพื่อสวมใสบทบาทที่ตองเปนบนเวทีแสดง ถือเปนวิธีการอยางหนึ่งที่จะสามารถ
สื่อถึงผูชมและทําใหตัวตนดูนาเชื่อถือ เกิดความกลาที่จะสวมบทบาทเปนตัวละครนั้นๆ นักแสดงทาน
หนึ่งเลาใหฟงวา “ถาวันไหนแตงหนาไมดีก็จะเลนแบบไมมั่นใจ หรือถาใครทักวาวันนี้แตงหนาแปลกก็
จะทําใหเลนไดไมดี” (สัมภาษณเจติ๋ม, 4 กันยายน 2544) เมื่อนักแสดงตกแตงรางกายใหสวมบทบาทตัว
ละครแลวนักแสดงจะเปนคนอีกคนหนึ่ง ชาวเวลาก็มีอิทธิพลตอนักแสดงเชนกัน ที่ทําใหเกิดความแตก
ตางผูชมที่มารับชมใหความเห็นไววา “งิ้วกลางวันกับงิ้วกลางคืนไมเหมือนกันหรอก กลางคืนสวยกวา
เยอะ แลวเวลาดูตอนกลางคืนจะดูดีกวากลางวันมากเลยละ” (สัมภาษณเจหงส, 30 สิงหาคม 2544) จึงเห็น
ไดวารางกายนักแสดง เปนพื้นที่วางที่ถูกเสริมใสความหมายลงไปเมื่ออยูบนเวทีแสดง
การแสดงที่เห็นบนเวทีกลายเปนพื้นที่ที่นักแสดงงิ้วกลายเปนอีกคนหนึ่งที่หลุดออกจากตัวตนที่
แทจริง ซอนความเปนตัวตนไวภายใตเสื้อผา อาภรณและเครื่องสําอาง พยายามใหผูชมเห็นแตสิ่งที่ดี ที่
สวยเทานั้น รางที่ออกมาจากการปรุงแตงจึงเปนคลายกับมาตรฐานที่ดีงามไมมีสิ่งที่เปนความอัปลักษณที่
ไมนาดูใดๆทั้งสิ้นตามที่ผูชมหรือสังคมตองการ โดยเฉพาะตัวเอกจะตองเปนสิ่งดีตามแบบแผนที่ไดรับ
การคาดหวังหรือเปนมาตรฐานใหกับสังคม ทั้งความดีในแงพฤติกรรมแลว ยังตองมีความดีในแงรางกาย
ดวยในที่นี้ความดีก็คือตองสงา สวยงาม ทั้งนี้มีความคาดหวังที่ผูชมมีใหกับตัวละคร โดยเฉพาะตัวเอกทั้ง
หลาย คือ
ตัวพระเอกหรือเซ็ง จะตองเปนชายที่ดีงาม เกงกาจไมทางใดก็ทางหนึ่ง หากไมเกงบูก็ตองเกงบุน
หรือเกงทั้งสองดาน หนาตาตองหลอเหลา หากเปนพระเอกอายุนอยก็ตองมีความเยาววัยหนาออนหวาน
หากเปนพระเอกสูงวัยก็ตอ งมีความเขมแข็ง แกลวกลา และสุขุมเยือกเย็น เปนที่หลงใหลใฝฝนแกผูหญิง
ทั่วไป บางตัวเปนเสมือนชายในอุดมคติที่ผูหญิงตองการไดไวเปนคูชีวิต
ตัวนางเอกหรือตั่ว จะตองเปนแบบอยางที่สมเปนกุลสตรี สุภาพเรียบรอย ออนนอมถอมตน เชื่อ
ฟงบิดามารดาและสามี เปนแมศรีเรือน หรือเปนหญิงเกงที่กลาหาญชาญชัย สามารถรบทัพจับศึกได หรือ
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ไมก็เปนแบบอยางที่ผูหญิงอยากไดและอยากเปนในขณะที่ตัวเองเปนแบบนั้นไมได นั้นคือรางในอุดมคติ
ทางฝายหญิงที่ถูกคาดหวังใหตัวละครเปนไปเปนรางกายที่ผูชายคาดหวังอยากไดเปนภรรยาหรือที่ผูหญิง
คาดหวังใหตนเองเปนอยางนั้น
ดังนั้นหลักประการใหญๆของคุณสมบัติหลักที่ตัวเอกจะตองมี ประกอบดวย
1. จะตองเปนที่ถูกตองตามมาตรฐานของสังคมหรือตามที่ผูชมคาดใหเปนตามแตวาในชวงนั้นๆ
มาตรฐานของสังคมเปนเชนไรเนื้อหาบทละครก็จะถูกเลือกใหมีบทตัวเอกเปนไปตามที่สังคมคาดหวัง
2. สิ่งที่สื่อออกมาในบทบาทของตัวเอกก็คือจะตองเปนผูผดุงคุณธรรม และอยูในความดี หรือได
สิ่งที่ดีตอบแทนในที่สุด นั้นคือ เปนฝายธรรม หรือเปนผูรายก็มักจะตองกลับใจไดและกลายมาเปนผูผดุง
คุณธรรมในที่สุด
3. ชีวิตของตัวเอกจะตองมีความสุขในตอนจบ แมวาจะตองตกทุกขระกําลําบากในตอนตนก็ตาม
จึงมักถูกกระทําหรือตกอยูภายใตความยากลําบากเสมอและมักมีกระบวนการฝาฟนอุปสรรคที่ยากลําบาก
อยางหนาชมเชยและนําไปเปนแบบอยาง
4. ชีวิตมักอยูในความสมบูรณ เชน มีฐานะร่ํารวย มียศศักดิ์ หรือเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเงิน
ทองหรือราชวังตางๆ และมักไดทั้งเงินทองและยศในตอนทายเสมอ
ทั้งนี้คุณสมบัติตางๆที่กลาวมาสามารถพบไดในการแสดงงิ้วก็เพราะวาเปนรูปแบบชีวิตที่ถูกคาด
หวังวาอยากจะไดอยากจะมีและอยากจะเปนของผูชม นั้นเอง
ในขณะที่ตัวรายก็จะตองเปนความโลภโมโทสันตของกิเลสตางๆนานาที่ชั่วรายไมเปนที่ตองการ
ของสังคมเปนสิ่งที่ไมดีงาม เปนที่รวมความนาชังตางๆ ซึ่งในที่สุดก็จะพายแพตอความดีงามที่สังคม
ตองการคุณสมบัติของตัวรายที่พบเห็นไดทั่วไป ประกอบดวย
1. ชีวิตสมบูรณดวยยศและฐานะในตอนตน
2. ชีวิตจะสุขสบายในตอนตนแตจะลําบากไปจนถึงเสียชีวิตในตอนจบ
3. อยูในวิถีความชั่วรายทั้งปวง ไมวาจะมักใหญใฝสูง หรือฉลาดแบบคดโกง ชีวิตของตัวราย
จะไดรับผลตอบแทนคือการไดรับการลงโทษอยางสาสมในที่สุด
นักแสดงผูหนึ่งเลาวา “ที่เลนบทนางเอกเวลาเลนก็ตองคิดเสมอวาเราออนหวาน นาทนุถนอม เปน
ผูหญิงเรียบรอย พอเขาบทไดก็จะทําใหเวลาเลนบนเวทีกลายเปนคนแบบนั้นไปเลย จะพูดจะจาอะไรก็จะ
กลายเปนคนเรียบรอย แตถาวันไหนเลนบทอื่นก็จะตองคิดแบบเดิมวาเราเปนแบบนั้นแลวก็จะแสดงไดดี”
(สัมภาษณฝน, 23ตุลมคม 2544) จะเห็นไดวาเมื่อนักแสดงยืนอยูบนเวทีแลวบทบาทที่เปนอยูจะเปลี่ยนไป
ไมใชตัวตนเดิมของนักแสดง
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กายที่ไดรับการยอมรับในฐานะมาตรฐานของตัวเอกเปนลักษณะที่ไดรับการยอมรับและคาดหวัง
ใหคนในสังคมรับรูและปฏิบัติตาม เพราะเปนรางกายที่เปนแบบอยางที่ดี และในขณะเดียวกันรางกายบน
เวทีก็ยังใหบทสรุปแกผูชมดวยวา หากปฏิบัติหรือยึดถือพฤติกรรมเชนนี้จะนําผูประพฤติปฏิบัติไปสูสิ่งที่ดี
ที่งามและสําเร็จ อยางเชนที่ละครนําเสนอออกมาวา ตอนจบของเรื่องพระเอกและนางเอกจะตองไดรับ
เกียรติยศ เงินทอง หรือสามารถแกตางในคดีความไดสําเร็จ
แตกายภาพหรือรางกายตามธรรมชาติก็เปนอีกสิ่งที่แยกจากกายสังคมบนเวทีแสดงใหเห็นวา นัก
แสดงจะกลับไปสูอีกรางหนึ่งเมื่อลงจากเวที ในบางครั้งกายบนเวทีและกายภาพของนักแสดงมีการรับ
สอดประสานไปในทางเดียวกัน คือยอมรับและเสนอใหกระทําตามกายสังคม แตในทางกลับกันก็นาจะ
พบวากายภาพอาจตอบโตกฎระเบียบของสังคม(กายสังคม)ออกมาในรูปของรางกายบนเวทีเชนกัน ความ
ตอตานไมเห็นดวยจะออกมาในรูปของการเสียดสีสังคมในบทละคร แตในการศึกษาครั้งนี้ยังไมพบแต
อยางใด เรากลับพบวา ตัวละครเสมือนชีวิตผูคนที่สามารถถูกหลอกลอใหกระทําผิดไปตามกิเลสและ
ตัณหา ใหหลงใหลในลาภยศสรรเสริญไดโดยงายในรูปของตัวรายในงิ้ว ความไมอยูในมาตรฐานสังคม
นั้นพบวาตัวตลกหรือโฉวกลับเปนตัวละครที่แสดงความสนุกสนานเพียงตัวเดียวในการแสดงงิ้ว เปนตัว
ละครที่สามารถแหวกความถูกตองทั้งมวลบนเวทีที่เครงครัดตามบทละคร ตัวละครตลกนี้สามารถพูดลอ
เสียดสีเหตุการณปจจุบัน หรือหยิบยกเอาเรื่องที่กําลังไดรับความสนใจมาลอเลียนไดอยางสนุกสนาน โดย
ไมขัดกับเนื้อหาในเรื่องแตอยางไร แนวทางของโฉวคือ รูปลักษณที่ทําใหตลก ไมวาจะแสดงออกในการ
แตงกาย ทาทางหรือพฤติกรรม รวมทั้งคําพูด เปนตัวละครเพียงตัวเดียวที่ไมไดสวมใสความเปนอุดมคติ
ตามมาตรฐานที่สังคมตองการ ดูเหมือนตัวโฉวนี้เปนตัวเดียวที่แสดงภาพความเปนปุถุชนไดมากที่สุดเขา
ใกลกายธรรมชาติมากที่สุดเมื่อเทียบกับรางกายในอุดมคติอยางตัวเอก(เซ็งและตั่ว)
ทั้งนี้ความเปนเทพเจาที่เหนือปุถุชนเกิดขึ้นบนเวทีการแสดงงิ้วในลักษณะที่ตรงกันขามกับความ
เปนจริงหลังเวที การแสดงงิ้วไมปรากฏความดิบเถื่อนใดๆที่เปนสิ่งอุจาดทั้งปวง แตเมื่อนักแสดงลงจาก
เวทีความเปนมนุษยที่เปนสัญชาตญาณปกติจะเกิดขึ้น เปนเหมือนฉากหนาและฉากหลังที่อยูคูกัน สวน
หลังที่เปนมีความเปนมนุษยอาจจะขัดแยงหรือคลอยตามสวนหนาที่เปนมาตรฐานแหงอุดมคติก็ได ดังนั้น
ระยะหางของทั้งฉากหนาและหลังจึงไมมีความแนนอนขึ้นอยูกับสถานการณและตัวบุคคล แตไมอาจแยก
จากกันได ตัวตั่ว(นางเอก)มีฉากหนาเปนกุลสตรีที่เพียบพรอม และฉากหลังคือผูหญิงที่อาจจะไมแตงงาน
หรือมีลูกแตไมมีเวลาดูแลลูกทั้งที่ฉากหนาใหความหมายถึงการเปนเมียและแมที่ทุมแท การเขาไปในบท
บาทของนักแสดง ทําใหการเปนฉากหนามากขึ้นและฉากหลังถูกกลืนใหเขาใกลความดีงามที่ถูกสภาพใน
ขณะนั้นสรางขึ้นเปนสวนที่เปนไปตามบทละครเกิดชั่วขณะแลวจบลง และเมื่อออกจาสภาพนั้นความหาง
ของฉากหนาและหลังจะกลับคืนมาสูภาวะปกติ และบางครั้งการเขาใกลฉากหนาทําใหเกิดการตอตาน
ของตัวตนในรูปของการประชดประชัน ลอเลียน เชน การแสดงเปนนางเอกเสมอๆใหความหมายและการ
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คาดหวังถึงความดีงามเปนเรื่องของความเคยชิน แตเมื่อความคาดหวังที่ไดรับมากเกินไปก็จะเห็นวาสภาพ
ที่ตรงกันขามมีความสุขและนาสนใจมากกวานั้นคือสิ่งที่ไมควารกระทําตางๆ
การใหความสําคัญของตัวละครพบวาเปนเรื่องนาแปลกที่ตัวรายหรือโอวหมิ่ง(หนาลาย)(สวน
มาก)กลับเปนผูที่ไดรับความนิยมและถูกใหความสําคัญอยางยิ่งในการแสดง กระบวนการแตงหนาและ
รางกายมากกวาตัวละครอื่น รูปแบบการฝกซอมที่ยุงยากและซับซอนกวาตัวละครอื่น ทั้งที่เปนความชั่ว
รายที่ปรากฏบนเวที แตที่ไดรับความนิยมเนื่องมาจากความสามารถ บทบาทที่แสดงออกมามีความเดน
มากกวาตัวเอก ที่ใหความหมายถึงอุดมคติและความดีงามตามบรรทัดฐานสังคม
เรื่องราวที่ใชในการแสดงนั้น เปนองคประกอบหนึ่งที่ชวยในการวาดวาทกรรมของนักแสดง
เพราะเนื้อเรื่องจะเปนตัวกําหนดบุคลิกลักษณะของตัวละคร เรื่องที่ไดรับความนิยมจะขึ้นอยูกับการตอบ
รับของผูชม อาซอหวานผูชมที่พลับพลาชัยเลาวา “ชอบเรื่องที่เปนเจาๆเพราะดูสวยงามดี ชุดก็จะสวยเปน
พิเศษกวาชุดชาวบาน มีเจาหญิงกับเจาชาย” (สัมภาษณ 19 ตุลาคม 2544) และจากการสังเกตพบวาเนื้อ
เรื่องที่แสดงสวนมากเปนเรื่องเจานายในรั้วในวังหรือเกี่ยวกับขุนนางกวา 80 เปอรเซ็นต ทั้งนี้อําพันให
สาเหตุวา “เรื่องที่เปนที่นิยมนอกจากเรื่องพวกชิงรักหักสวาทแลว ก็นาจะเปนเรื่องในรั้วในวังเพราะชาว
บานไมเคยรูเรื่องประเภทนี้ มันเปนเหมือนสิ่งตองหามที่เขาไมเคยรับรู จึงเปนที่ไดรับความนิยมมากเปน
พิเศษ” (สัมภาษณ 21 กันยายน 2544)
ภาพที่แสดงออกบนเวทีงิ้วเปนตัวแทนของสังคมที่ถูกจําลองขึ้นมีทั้งความดีงามและอุดมคติที่กาย
สังคมควบคุมและแสดงออกมาในรูปของตัวเอกทั้งชายและหญิง แตบนนั้นก็ปรากฏความเลวรายที่ออกมา
ในรูปของตัวรายที่เราสามารถพบเห็นไดในสังคมจริง ที่ไมใชสังคมอุดมคติที่ดีงาม แตเนื่องจากงิ้วเปนเวที
สังคมจําลองความเปนอุดมคติยังคงเปนที่ตองการของผูชมและสังคม แมวาความเปนจริงและชั่วรายจะ
ปรากฏไดแตตองพายแพและหายไปในที่สุด ความเปนกายธรรมชาติถูกแสดงออกมาในรูปของตัวตลกที่
ลอเลียนและคงความเปนมนุษยทั่วไปที่เทาเทียมกับผูชม เปนตัวเชื่อมระหวางละครบนเวทีและละครนอก
เวที(สังคม) นอกจากนี้ตัวตนบนเวทีเปนสภาพที่ถูกคาดหวัง แตเมื่อนักแสดงลงจากโรงแลวก็จะกลับกลาย
เปนปุถุชนธรรมดา รางกายกลับคืนสูกายภาพปกติหรือรางกายธรรมชาติที่ไมใชรางกายอุดมคติ สามารถ
ทําสิ่งไมดี เชนเดียวกับโฉวได ดังนั้นเรือนรางของงิ้วบนเวทีจึงเปนการวาดวาทกรรมลงไปเพื่อใหถูกตอง
และถูกใจผูชม

บทที่ 7
สรุปและขอเสนอแนะ
งิ้ว : อัตลักษณความเปนจีน และความเปนไทย
ในฐานะที่งิ้วถูกนําเขาสูประเทศไทยพรอมกับชาวจีนและศาลเจา ซึ่งนักวิชาการหลายทานไดตั้ง
ขอสันนิษฐานวา งิ้วธํารงอยูคูศาลเจาจีนแมวามหรสพงิ้วจะลดบทบาทการแสดงเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆลง
ก็ตามทีแตอยางนอยงิ้วจะคงอยูคูสังคมตราบเทาที่ยังคงมีศาลเจาจีนอยู
งิ้วในฐานะที่แสดงเปนภาษาจีนเปนเสมือนการแสดงออกถึงความเปนจีนในสังคมไทย ชาวจีนให
ความรูสึกเปนพวกพองเมื่อไดอยูในบทสนทนาที่เปนภาษาของตน มีบรรยากาศที่เปนจีน ทั้งเครื่องดนตรี
เครื่องแตงกาย และ สถานที่ การอยูในกลุมผูคนที่ใหภาษาเดียวกันเปนเหมือนการสรางขอบเขตความเปน
ชาติพันธุจีนขึ้น มีการจับกลุมพูดคุย ในฐานะคนจีนที่สามารถใชบทสนทนาเปนภาษาจีน แตงกายดวยชุด
จีนเพื่อมาชมการแสดง นอกจากนี้ โรงงิ้วยังเปนเหมือนที่รวมกลุมเพื่อนพองที่ไมไดพบหนากัน กลายเปน
จุดนัดเจอของคนจีนในปจจุบันนี้ แตการแสดงงิ้วเปนภาษาไทยเปนรูปแบบหนึ่งที่จะเปนทางอยูรอดของ
งิ้ว ทุกวันนี้งิ้วมีการรองทั้งไทยและจีน แมวาขอบเขตทางชาติพันธุจะออนลงแตในแงของกระบวนการ
สรางอัตลักษณใหมของความเปนจีนกลับเกิดขึ้น การแสดงอัตลักษณความเปนจีนผานการแสดงงิ้วถูกให
ความหมายใหม พื้นที่และตัวตนของงิ้วไดปรับเปลี่ยนไปเพื่อเขาครอบครองพื้นที่ใหมากขึ้น รูปแบบของ
นักแสดงที่กลายเปนคนไทยหรือลาวก็เปนกระบวนการสรางอัตลักษณใหมดวยเชนกัน
ดังจะเห็นไดวาความเปนไทยไดสอดแทรกเขาสูรูปแบบความเปนงิ้วผานกระบวนการปรับเปลี่ยน
เนื้อหาบทละครเพื่อความอยูรอด และผานกระบวนการสรางนักแสดง นอกจากนั้นยังมีการปรับเปลี่ยน
บทละครใหกลายเปน “งิ้วสากล” ที่แสดงโดยใชเครื่องแตงกายแบบสากลไมใชชุดแบบจีนเชนที่เคยแสดง
มา สวนเรื่องกระบวนการกลายเปนนักแสดงนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากวาโรงงิ้วไมสามารถสรรหานักแสดงชาว
จีนได จึงเริ่มที่จะเปดรับนักแสดงชาวไทยโดยเฉพาะชายไทยอีสาน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในชวง
เวลานั้นตรงกับนโยบายของรัฐบาลพลเอกเปรม ที่ใหรับแรงงานจากภาคอีสานเขาทํางาน โรงงิ้วจึงกระทํา
เชนสนองนโยบายรัฐบาลดวยประการหนึ่ง
อยางไรก็ตามพบวาชาวจีนไมวาจะอยูในลักษณะใดก็จะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองตอเหตุการณ
เฉพาะหนาได จนแทบจะกลายเปนคนหลายอัตลักษณ เพราะคนจีนจะกลายเปนคนไทย พูดภาษาไทยเมื่อ
เขาติดตอในพื้นที่ภายนอก หรือกลืนอยูในสังคมไทยได แตในขณะเดียวกันก็สามารถใชพื้นที่ภายในใน
การติดตอการคาเชิงความสัมพันธระดับญาติไดในสังคมจีน อาจเปนเพราะรูปแบบการอบรมสั่งสอน และ
ศาสนาของจีนที่ใหเคารพในญาติพี่นองตามศักดิ์และฐานะก็เปนได
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ดังนั้นความเปนจีนในสังคมไทยหรือความเปนไทยในหมูคนจีนนั้น ไมสามารถแยกออกมาได
อยางเด็ดขาด แตมีสิ่งหนึ่งที่สามารถมองเห็นอยางชัดเจนก็คือระยะเวลาและชวงอายุ ในสมัยแรกๆนั้น
ความเปนจีนในสังคมไทยสามารถมองเห็นไดเดนชัด แตเมื่อเวลาเปลี่ยนไป เด็กรุนใหมไดเขามาแทนที่คน
จีนรุนเกาๆจนกลายเปนความเปนไทยในหมูคนจีนมากขึ้นทุกที ซึ่งแสดงถึงความไหลลื่นของอัตลักษณ
ใหมที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือการที่เด็กเชื้อสายจีนรุนใหมไมสามารถพูด
ภาษาจีนได แมจะมีการสอนภาษาจีนอยางแพรหลาย แตเปนภาษาจีนกลาง หาใชจีนแตจิ๋ว ไหหลํา หรือ
กวางตุงแตอยางไร ความเปนไทยที่เขามานี้เริ่มที่จะกระจายวงออกไป งิ้วก็เปนวงหนึ่งที่ถูกความเปนไทย
กระทบและเริ่มที่จะกลืนเขาไวในความเปนไทย เพราะงิ้วภาษาไทยเริ่มเปนที่นิยมในหมูผูชมรุนใหมที่ไม
เขาใจภาษาจีน อัตลักษณความเปนจีนที่ถูกสื่อออกมาในทุกวันนี้เปลี่ยนไปเมื่อหันกลับไมมองอัตลักษณที่
เคยมีมาในอดีต กระบวนการที่ไมสมบูรณนี้เปนสิ่งที่จะตองใหการตีกรอบความเปนจีนในแตละชวงเวลา
วาอัตลักษณนั้นๆเปนเชนไรผานสัญลักษณใด เชนในอดีตภาษาจีนแตจิ๋วถูกนํามาใชในการจํากัดความเปน
จีนผานการเรียนการสอนในโรงเรียนจีน เมื่อโรงเรียนจีนถูกปด ภาษาจีนแตจิ๋วไมไดรับการสอนอยาง
แพรหลายอีกตอไป การจํากัดความเปนจีนถูกปรับเปลี่ยนไป ภาษาไมสามารถนํามาเปนสัญลักษณไดใน
ชวงเวลาตอมา แมวาภาษาจีนกลางที่กลับเขามาไดรับความนิยมในปจจุบนั ก็มิใชเพราะตองการแสดงถึง
อัตลักษณความเปนจีนเชนในอดีตกลับกลายเปนสัญลักษณของความเปนจีนในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกตาง
ออกไป การแสดงงิ้วในอดีตนั้นเปนสัญลักษณที่ถูกใชถึงนักแสดงชาวจีน แตในปจจุบันนักแสดงชาวจีน
ในแตละคณะลดลงและถูกแทนที่ดวยคนไทยและคนลาว จึงเห็นไดวางิ้วมีการปรับเปลี่ยนตัวเอง งิ้วจึงเปน
สัญลักษณหนึ่งที่เปนอัตลักษณความเปนจีนที่ไหลไปกับสังคม
ละครสังคม ภาพสะทอนที่ลื่นไหล
พบวานักแสดงงิ้วเมื่อเปนตัวของตัวเองจะไมไดแสดงออกถึงความเปนจีนมากนัก หากคงดําเนิน
ชีวิตในวิถีตนเอง โดยไมขัดตอขอหามหรือกฎตางๆในโรงงิ้วเทานั้น แตเมื่อนักแสดงอยูบนเวทีกลับพบวา
นักแสดงกลายสภาพเปนจีนไดอยางดี ใชภาษาจีนแมวาจะไมสามารถเขาใจไดในทุกคําแตก็จะเขาใจใน
สวนที่เปนภาพรวมหรือเรื่องราวที่ตองการสื่อออกมาไดอยางครบถวน ไมวาจะเปนการรอง เครื่องแตง
กาย หรือพิธีกรรมในการปวงเซียง ในขณะที่ผูชมก็มีความเปนจีนมากขึ้นเมื่อเขามาชมการแสดง อยูใน
ขอบขายของการแสดง เกิดการรวมกลุมมีความรูสึกรวมกัน เกิดสํานึกความเปนจีนในลักษณะ ชุมชน
(communitas) ในชวงเวลาการรับชม สามารถหันไปพูดคุยเรื่องราวตางๆกับคนรอบขางได โดยเฉพาะใน
เทศกาลกินเจ ที่คนจีนจะนุงขาวหมขาว ยิ่งเปนเหมือนการตอกย้ําความเปนพวกมากขึ้นอีก
ชุมชนในจินตนาการ หรือขอบเขตทางชาติพันธุที่ Barth วาถึงกลุมชาติพันธุหนึ่งๆจะใชเปน
สัญลักษณในการจําแนกกลุมตนจากกลุมอื่นนั้นปรากฏในเวทีการแสดงงิ้ว ในสวนพื้นที่ตรงนั้นเปรียบ
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เปนชุมชนที่มีการรวมตัวกันอยางหลวมๆ เปนเพียงโครงสรางชั่วคราวที่จะสลายเมื่อการแสดงงิ้วสิ้นสุดลง
แตจะยังทิ้งความเปนชุมชนอยูในจิตสํานึกของแตละคน เพราะผูชมพรอมที่จะกลับมาชมการแสดงในคืน
ตอมา หรือในปตอมา แตในแงของการรวมตัวในแงของคานิยมรวมกันในการชมการแสดงงิ้วนั้นทําให
เกิดชุมชนในจินตนาการ ที่ไมสามารถกําหนดขอบเขตที่เปนพื้นที่ทางภูมิศาสตรได เพราะหากผูชมงิ้วไป
ชมงิ้วในสถานที่ใหมก็จะเกิดความเปนขอบเขตของชุมชนในอีกพื้นที่หนึ่ง เปนการรวมเปนชุมชนผูชม
การแสดงงิ้ว คนในชุมชนมีคานิยมจากการชมงิ้ว ไมวาจะเปนการชอบชมการแสดง การใหความเชื่อใน
คุณธรรมในการสั่งสอนจากเนื้อหา เชนความกตัญู อยางในเรื่อง กําเนิดเทพสามตา ที่ตอนทายเทพสาม
ตาไดตามไปชวยมารดาบนสวรรค
รางกายกับนิยามที่ถูกสรางขึ้น
ความถูกตองเหมาะสมที่แสดงออกมาในรูปของตัวอยางบนเวที เพื่อใหปฏิบัติตามนั้น เปนที่คาด
หวังจากสังคมและผูชมใหนักแสดงบนเวทีแสดง งิ้วในฐานะความถูกตองที่ตองแสดงใหคนดูจึงเปนการ
สรางพื้นที่ใหกับตัวแบบคุณธรรม เรื่องราวบนเวทีงิ้วเปนสิ่งที่คาดเดาไดวาจะตองจบในรูปแบบที่ความถูก
ตองชนะความไมถูกตองทั้งมวล และพระเอก-นางเอกจะกลายเปนผูที่สังคมใหการยอมรับและรับรองใน
สิ่งที่บทบาทเหลานั้นปฏิบัติ แตในขณะเดียวกันรางกายภายนอกเวทีของนักแสดงเปนความจริงที่ไมไดถูก
ตองตามมาตรฐานสังคมหรือความคาดหวัง ดังนั้นรางบนเวทีเปนสิ่งที่นักแสดงใชในการตอบสังคมวา
ความดีงามถูกตองนั้นควรเปนเชนไร แตในทางกลับกันรางนอกเวที(กายธรรมชาติ) ที่ไมสามารถกระทํา
ตามไดก็เปนสวนกลับที่ขัดแยงในฐานะมนุษยที่ไมสามารถดีงามอยางในอุดมคติที่เห็นบนเวทีงิ้วได ราง
กายของงิ้วจึงถูกแบงออกเปนสองสวน สวนหนาที่อยูบนเวทีนั้นเปนฉากที่ถูกสรางขึ้นดวยความคาดหวัง
และสวนหลังที่เปนความจริงที่แสดงออกถึงตัวตนของมนุษยที่มีความเหลวไหลดิบเถื่อนผสมไปกับความ
ดีงามตางๆ ระยะหางของฉากหนากับฉากหลังมีมากนอยตางกันไปขึ้นอยูกับตัวตนและบทบาทที่สวมใส
เปนฉากหนา แตอยางไรก็ตามก็ไมสามารถที่จะแยกทั้งสองสวนออกจากกันไดแมวาจะมีความตางกัน
อยางมากก็ตามที
อดีตปจจุบันและอนาคตของงิ้วแตจิ๋วในไทย
งิ้วกับประวัติศาสตรฺ ในแงพัฒนาการและการปรับเปลี่ยน ในกระแสของกาลเวลานั้น จากวัฒน
ธรรมหลวง(high culture) สูวัฒนธรรมประชา(popular culture) ในประเทศจีน จุดเริ่มตนของงิ้วไมมีหลัก
ฐานที่ระบุชัดเจนวาเริ่มตนที่ใด
พบเพียงรูปแบบการแสดงที่ใกลเคียงหรือคลายคลึงตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรเทานั้น แตจุดกําเนิดงิ้วที่ชัดเจนคืองิ้วในสมัยถังที่งิ้วเปนศิลปะที่แสดงจําเพาะกับชนชั้นสูง
รับชมในรั้วในวัง เพื่อเปนการตอนรับอาคันตุกะจากแดนไกล และไดกลายเปนการแสดงสําหรับคนทั่ว
ไปในเวลาตอมาในรูปของงิ้วทองถิ่นตางๆ เมื่อสมัยราชวงศชิงที่มีการเปดโอกาสใหแตงวรรณกรรมและ
บทละครมากมาย นักประพันธตางสอดใสความไมพอใจตอราชวงศลงในบทละคร และอางการเปนตัวตน
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ของคนจีนผานศิลปการแสดงในรูปแบบวัฒนธรรมของเหลาประชาชน สวนในประเทศไทยนั้น จาก
หลักฐานตางๆพบวางิ้วเขามาพรอมกับการอพยพของคนจีน ในสมัยแรกงิ้วอยูภายใตระบบอุปถัมภค้ําชู
จากเจาขุนมูลนาย เปนการแสดงที่จําเพาะแตงานมหรสพชั้นเจานายชั้นผูใหญ ที่ปรากฏตามหลักฐานชั้น
เอกสารตางๆที่ไดกลาวมาแลว เมื่อคนจีนที่ทําการคาเจริญรุงเรืองขยับฐานะสูงขึ้นเปนขุนนางไทยก็เริ่มเขา
มาอุปถัมภคณะงิ้วเชนกัน การแสดงงิ้วกลายเปนสิ่งบันเทิงแกคนไทยและคนจีนในสมัยนั้นในที่สุด ถูก
หลอมตัวตนกลายเปนการแสดงของชนชั้นสูง เชนเดียวกับละครใน
จากงิ้วอุปถัมภสูงิ้วเรรอน เมื่อกาลเวลาผานไปภาษีการแสดงงิ้วและรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
สงผลใหเหลาผูเลี้ยงคณะงิ้วคอยๆปลดปลอยงิ้วจากการอุปถัมภเรื่อยๆจนหมดสิ้น งิ้วที่เคยเลนติดที่ตาม
โรงบอน หรือโรงงิ้ว คอยๆเลิกแสดง โดยมีสาเหตุจากกฎหมายปดโรงบอนและความเสื่อมความนิยมใน
การชมงิ้ว ในอดีตการเลี้ยงงิ้วเปนการแสดงออกถึงความร่ํารวยและเปนที่นับหนาถือตา แตตอมาเมื่อรูป
แบบการอุปถัมภหายไป เปนรูปแบบความสัมพันธแบบอื่นในแงเศรษฐกิจ ระหวางงิ้ว ศาลเจา และสายงิ้ว
อํานาจที่เคยถูกใชผานงิ้วไมไดหายไป ผูที่สามารถนํางิ้วมาแสดงก็ยังคงเปนที่รับรูกันวามีฐานะและอํานาจ
เพราะ คาใชจายในการแสดงแตละครั้งไมใชนอยและการที่จะดึงเอางิ้วคณะเกงๆมาเลนที่ศาลเจาไดนั้นจะ
ตองแยงกับอีกหลายๆศาลเจา โดยเฉพาะในชวงเทศกาลกินเจ และตรุษจีน
ในสวนที่เกี่ยวกับสังคมไทยนั้น งิ้วกลายเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยเพราะความเปนจีนไดกลืน
เขาสูสังคมไทยในระดับหนึ่ง จากการสังเกตพบวา แทบทุกชุมชนจะมีศาลเจาจีนตั้งอยู หากไมมีก็จะ
สามารถพบไดในบริเวณใกลเคียง คนไทยบางคนสามารถเดินเขาไปไหวเจาได หรือบางครั้งก็จะเขาไปบน
บานศาลกลาวตอเจาก็มี งิ้วจึงไมถือเปนเรื่องแปลกหรือตลกในสายตาของสังคม ศาลเจาที่เกิดขึ้นพรอมกับ
การแสดงงิ้วถวายเจาเปนประเพณีที่ทํากันมานานในหมูคนจีนแมวาทุกวันนี้รูปแบบและกระแสภายนอก
ไดเขามามีอิทธิพลตอการแสดงงิ้ว แตคณะงิ้วตางก็ไดเปลี่ยนตัวตนเพื่อใหไหลไปกับกระแสภายนอกใน
ขณะที่พยายามจะยึดเอาความเปนจีนใหคงไวได และงิ้วมีพัฒนาการอยูในสังคมไทยเปนระยะเวลาอันยาว
นานดังนั้นหากจะพูดถึงการแสดงงิ้วคงไมมีใครที่ไมรูจัก เพียงแตจะรูจักมากนอยอยางไรก็ขึ้นอยูกับระดับ
ความสนใจของแตละบุคคลเทานั้น

ขอเสนอแนะ
1. ในการศึกษาครั้งนี้พบวา การแบงคณะงิ้วเปน 2 ประเภทใหญ คือคณะงิ้วขนาดใหญและ
คณะงิ้วขนาดเล็ก วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเฉพาะคณะงิ้วขนาดใหญเทานั้น หากมีผูสามารถ
ทําการศึกษาคณะงิ้วขนาดเล็กไดก็จะเปนการดี แมวาภาพโดยรวม คณะงิ้วทั้งสองประเภทจะไมแตก
ตางกันมากนัก แตก็มีประเด็นที่นาสนใจ คือการจางนักแสดงและการซอมบท ที่เปนการจางเพียงชั่ว
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คราวเทานั้น นักแสดงจะตองสามารถเลนบทนั้นๆไดทันที นอกจากนี้ลักษณะการรับวาจาง เนื่องจาก
เปนงิ้วโรงเล็ก จึงไมมีการวาจางตลอดปเชนเดียวกับงิ้วโรงใหญ ที่มีสายเดินทางไปทั่วเพื่อหางาน จึง
ควรศึกษาการดําเนินการของงิ้วโรงเล็กทําการวาจางกันอยางไร เปนตน
2. ในดานความสัมพันธระหวางงิ้วแตละคณะนั้นจะมีรูปแบบการตกลงกันเมื่อมีการเปลี่ยน
แปลงการวาจางนักแสดงภายในระหวางคณะ และความสัมพันธนั้นเปนไปไดทั้งในเชิงบวกและลบ
และนาจะสงผลตอความสัมพันธและการจัดระเบียบภายในคณะงิ้วแตละคณะ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ยังมิไดทําการเจาะลึกในดานนี้แตอยางใด
3. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษางิ้วในฐานะละครสังคมที่แสดงออกถึงความเปนจีนในสังคม
ไทย แตมิไดวิเคราะหงิ้วในฐานะการแสดงศิลปะ หากมีการศึกษาในแงมุมของศิลปะแลวงิ้วอาจถูกให
ความหมายที่แตกตางออกไปไดเชนกัน โดยเฉพาะความสัมพันธ รวมถึงอิทธิพลที่งิ้วมีตอการแสดง
และศิลปะแขนงอื่นๆในประเทศไทย เพราะงิ้วไดเขาสูไทยเปนระยะเวลายาวนานรวม 400 ป จึงนาจะ
มีความสัมพันธบางประการกับศิลปะอื่นๆในประเทศไทย
4. ควรมีการศึกษางิ้วในฐานะศิลปะไทย-จีน
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คณะเตี่ยเกียะอี่ไลเฮง (ปกน่ํา)
เจาของคนปจุบันคือคุณเตียง แซแต กับสามี (เถาแกปกน่ํา) คณะนี้กอตั้งมาประมาณ
สามสิบกวาปโดยที่สามีของคุณเตียงแตเดิมก็อยูในวงการงิ้วมากอน แตไมไดเปนนักแสดง โดยมาก
คนในแวดวงงิ้วจะเรียกคณะนี้วาคณะปกน่ํา โดยเหตุที่ “ปาน่ํา” เปนสําเนียงภาษาแตจิ๋วของคําวา
“ปากน้ํา” อันเปนบานเดิมของสามีคุณเตียง
คณะเหลาอี่ไลเฮง
เจาของคนปจจุบันคือ คุณกี เปนคณะที่แยกออกมาราว 20 ป เมื่อกอนรวมอยูกับคณะซิงอี้
ไลเฮง และพอคุณวัชระก็ไดแยกตัวออกมาตั้งคณะใหม และไดโอนคณะงิ้วใหคุณวัชระในเวลาตอ
มา แตเนองจากคุณวัชระมีกิจการสวนตัวและไมสามารถแสดงงิ้วได(เลนงิ้วไมเปน) จีงไดขายตอให
คุณกีอดีตผูจัดการและนักแสดงในคณะไปเมื่อป 2542
คณะซิงอี้ไลเฮง
เปนคณะที่มีประวัติมายาวนานตั้งแตสมัยอยูเมืองจีนเปนรอยป เปนคณะที่ใหญมากและ
สืบทอดกันในครอบครัว เมื่อ 20 ปที่แลว ก็ไดแบงเปนสองคณะคือ คณะซิงอี้ไลเฮงเดิมและ คณะ
เหลาอี่ไลเฮง (ของพอคุณวัชระ) ปจจุบันนี้เนื่องจากการขายคณะงิ้วและการเปลี่ยนเจาของจึงทําให
ทั้งสองคณะไมไดมีความสัมพันธกันแตอยางใด
คณะเหลาบวงนี้ชุงปง
คณะนี้เปนคณะงิ้วที่ไมมีประวัติความเปนมายาวนานเชนคณะอื่นเพราะเริ่กอตั้งมาไมนาน
เจาของคนปจจุบันคือคุณซงเซ็ง แซแบ เลาวาคณะนี้กอตั้งมาสองชั่วคนแลว ตั้งแตรุนพอของคุณซง
เซ็ง ประมาณ 60 ป คุณซงเซ็งวาจะยกกิจใหแกลูกชายในอนาคตไมนานนี้

ผนวก ข
บทละคร
วีเกียรติแบงลักษณะบทละครเปน 5 ประเภท คือ เรื่องจากประวัติศาสตร เรื่องจากนิทาน
พื้นบาน เรื่องที่แตงขึ้นใหม เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยและเรื่องที่ไดอิทธิพลจากโทรทัศน แตในการ
ศึกษาครั้งนี้พบวามีบทละครงิ้วเพียง 3 ประเภทคือ
1.เรื่องจากประวัติศาสตรและพงศาวดาร
เปากงปวยเชง--เปาบุนจิ้น ตอนประหารเปาเหมี่ยน (เปาบุนจิ้นที่เปนบทงิ้วมีหลายตอนดวยกัน
โดยมีเรื่องหลักเปนเปาบุนจิ้นตัดสินคดีความเรื่องตางๆ)
เปาบุนจิ้นไดรับราชโองการใหนําเสบียงไปแจกจายใหแกเมืองทิ่งจิว ซึ่งที่นั้นเฮงฮงเอ็งผู
เปนพี่สะใภของทานเปาใหเปาเหมี่ยนบุตรชายจัดงานเลี้ยงแกผูเปนนา แตในขณะนั้นเองมีชาวเมือง
เขามารองเรียนตอเปาบุนจิ้นวา เปาเหมี่ยนทุจริตฉอราษฎรบังหลวง เมื่อสืบทราบความจริงแลวทาน
เปาบุนจิ้นจึงตองจําใจประหารหลานชาย แตในขณะที่จะตัดสินประหารนั้น พี่สะใภไดเขามาขอรอง
และตอวาเปาบุนจิ้นวาอกตัญูตอตนที่ใหนมในการเลี้ยงดูเปาบุนจิ้นมา เฮงฮงเอ็ง และลูกสะใภรอง
ไหคร่ําครวญกับเปาบุนจิ้นมากมายทั้งตอวาและออนวอนไมใหฆาบุตรตน แตทานเปาบุนจิ้นไมได
แกตัวอะไรเพียงนอมรับความโกรธและเพียรรองขออภัยตอพี่สะใภเทานั้น
เปาบุนจิ้น ตอนคดีอางดินเผา
เถาแกหลิวเดินทางกลับบานหลังจากคาขายตางเมือง ระหวางเดินทางกลับนั้นเผอิญแวะเจอ
ชายผูหนึ่งชื่อเตี่ยจัวเปนชางปนอางและภรรยาพูดจากันถูกคอจึงชวนดื่มเหลาเมื่อพูดคุยกันไปเถาแก
หลิวก็เผลอหลุดปากเรื่องทองคําในหอผา สองสามีภรรยาเกิดความโลภอยากไดทองคําจึงวางแผน
มอมเหลาและฆาเสีย หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเถาแกหลิวไปผสมกับดินเอามาปนอางดินเผาตั้งไวใน
บาน ตอมาชายปนอางก็ร่ํารวยมีฐานะมาก จนวันหนึ่งเจียงหัว เดินทางมาทวงหนี้ชางปนอาง 3
อีแปะ เมื่อเจอบานก็ตกใจหลังจากไดเงินคืนมาแลวก็เอยปากวาอางดินเผาที่ตั้งอยูไมเขากับบานที่โอ
อาเลย ชางปนอางจึงออกปากยกใหเจียงหัว เมื่อเจียงหัวเดินทางถึงบานก็เอาอางตั้งไวในบาน และ
คืนนั้นเขาก็ไดยินเสียงรองใหชวย หลายครั้ง จนทราบความจริงเมื่อวิญญาณเถาแกหลิวออกมาเลา
ใหฟงวาถูกฆา แตทําอะไรไมไดจึงใหเจียงหัวเดินทางไปฟองเปาบุนจิ้นที่ไคฟง เมื่อเจีงหัวไปฟอง
ศาลครั้งแรกไมไดเอาอางไปจึงถูกหาวาฟองรองไมมีมูลถูกลงโทษและโยนออกมา แตวิญญาณก็ขอ
รองใหไปรองทุกขอีก ครั้งที่สองนี้เจียงหัวไมสามารถเรียกวิญญาณเถาแกหัวออกมาไดเพราะไมมี

เสื้อผาใส จึงถูกลงโทษและโยนออกไปอีก ในครั้งที่สามก็ไมสามารถเรียกวิญญาณเถาแกหัวออกมา
ไดเพราะประตูศาลไคฟงมีเทพสถิตอยู จนในที่สุดเมื่อสามารถเรียกวิญญาณออกมาไดก็ฟองรองตอ
เตี่ยจัวชางปนอางและถูกนํามาลงโทษในที่สุด
เหนื่อน๊ําตงรุง—สตรีผูเสียสละ
ในชวงที่แมนจูเรืองอํานาจและเนื่องจากวามีคนขายชาติในสมัยชิง ทําใหชิงพายแพ เจา
เมืองตอสูจนเสียชีวิต ในสนามรบ มเหสีที่แพกับโอรสจึงตัดสินใจที่จะยอมแพดีกวาเสียชีวิต และ
ยอมยกตัวเองใหแมนจูไปเปนเครื่องราชบรรณาการแกแมนจู และตนเองก็ไดพยายามกอบกูราชบัล
ลังคคืนใหกับโอรสจนสําเร็จ
ตาอี่ว บุรุษผูสยบแมน้ําฮวงโห
เมื่อสี่พันปกอน ประเทศจีนประสบอุทกภัยแมน้ําฮวงโหไหลบาเขาทวมบานเรือง เสียหาย
ทั้งทรัพยสินและชีวิตผูคน มหาประมุขซุนตี้จึงเรียกหัวหนามาประชุมกันเพื่อแกไขปญหา และได
ตกลงวาจะใหตาอี่วหัวหนาผูหนึ่งรับหนาที่ไปแกไข ในครั้งที่เขาเขารับหนาที่ก็ไดปฏิญานวา หาก
ภาระกิจนี้ไมสําเร็จลุลวงก็จะไมเหยียบยางเขาบานโดยเด็จขาด เมื่อตาอี่วออกเดินทางจากบานโดย
อธิบายใหภรรยาฟงถึงความจําเปนของภาระกิจนี้ที่ตองออกจากบานนานนับป ซึ่งภรรยาก็ไดแตร่ํา
ไหสงสามีออกจากบาน ในครั้งนั้นนางไดตั้งครรภออนอยู จนเวลาผาานไปรวม 10ป อาฉีนอยได
ถามมารดาถึงบิดาที่ไมเคยเห็นหนา เมื่อบัดนี้ตนอายุ 9 ปแลว ขณะนั้นเองที่มีขาววาตาอี่วเดินทาง
กลับมาและกําลังจะผานหนาบาน สองแมลูกตางก็ยินดีที่ตาอี่วจะเขาบานจึงเตรียมการตอนรับ แต
เมื่อตาอี่วเดินทางกลับมาถึงกลับไมยอมเขาบานเนื่องจากภาระกิจยังไมเสร็จสิ้น ไมวานางและอาฉี
จะเฝาออนวอนอยางไรก็ไมยอมเขาบาน ทั้งที่นี่ไมใชครั้งที่แรกที่เขาไมยอมเขาบาน ตาอี่วเดินทาง
กลับไปแกไขที่ฮวงโหอีกครั้งและในที่สุดเมื่อเขาสามารถแกปญหาไมใหแมน้ําฮวงโหไหลทวมบาน
เรือนอีกตอไป มหาประมุขซุนตี้จึงแตงตั้งใหตาอี่วเปนมหาประมุขแหงจองหยวนสืบตอไป เหลา
ประมุขคนอื่นและราษฎรตางก็มาเขาเฝามหาประมุขคนใหมกันอยางสุขเกษมกันทั่วหนา
มงกุยเอ็ง – มูกุยอิงยอดหญิงแหงตระกูลหยาง (บทละครเรื่องมูกุยอิงนั้นพบวาไดรับการแตงไว
หลายตอนเชนกัน)
แมทัพเอี้ยและเอี้ยจงเปา สองพอลูกทําศึกกับซีเซี่ยและกําลังถูกลอมอยูดวยคายมนต จะตอง
ใชของวิเศษคือ กั้งเลงบั๊กที่อยูกับโจรปามาแกเทานั้น ในขณะเดียวกันนั้นเองที่กุยอิงโจรปาสาวออก
ลาสัตวในปา กับสาวใช เผอิญไปพบทหารซอง ของแมทัพเอี้ยเขาก็สูรบกันเนื่องจากแยงนกที่ลาได
ดวยความเกงของกุยอิงจึงทําใหทหารพายแพไมเปนรูปกลับไป ทหารจึงนําเรื่องมาฟองตอจงเปา
และไดยกทัพออกไปตอสูกับโจรปา และรองทาทายใหกุยอิงออกมาสูดวย แตแทนที่จะพบกุยอิง

กลับเปนทหารของซีเซี่ย ทั้งสองฝายสูรบกันและจงเปาชนะ จนไดพบกุยอิงในที่สุด ทั้งสองตางหลง
รักกันตั้งแตแรกพบ กุยอิงจึงแกลงแพและถอยรนใหจงเปาติดตามไปและหลอกลอจับตัวจงเปาได
ลูกนองของกุนอิงเมื่อทราบวานางสาวหลงรักขุนนางหนุมก็พยายามไกลเกลี่ยใหพูดคุยกัน
ดวย
ความรักกุนอิงจึงบังคับใหจงเปาแตงงานดวยเพราะจงเปากลาววาตนยังสมรสในเวลามีศึกสงคราม
ไมไดแมจะรักนางก็ตามที กุยอิงจึงจับตัวจงเปาไปหาพี่ชายที่รังโจร แตพี่ชายไมพอใจนักที่นางไป
รักกับขุนนาง ที่อาจจะมากลวดลางรังโจรภายหลังได แตก็ตองยอมตามใจนองสาว
สวนทหารของจงเปาที่หนีรอดไปไดก็กลับไปที่ทัพเลาเรื่องใหแมทัพเอี้ยฟง เมื่อแมทัพรูเขา
ก็โกรธวาโจรกกนี้อาจหาญมาจับกุมขาราชสํานักโดยเฉพาะบุตรชายตนจึงยกทัพไปโจมตีคายโจร
แตเมื่อไปถึงกลับพบวาจงเปาบุตรชายหลงรักอยูกับนางโจรสาวก็โกรธมากขึ้น เพราะแรกแลวภาระ
กิจของจงเปาคือมาเอากั้งเลงบั๊กกลับไปชวยกองทัพหลวง แตทั้งที่ปฏิบัติภาระกิจไมลุลวง ทัพใหญก็
ยังตานซีเซียอยูแตตนยังมีหนามาครองรักกับนางโจรอีก ซึ่งถือวาผิดกฎการศึก จึงจับตัวบุตรชายตน
ไปรับโทษ เรื่องจึงรอนถึงอองแปด ผูเปนเจาอาของฮองเตองคปจจุบัน มาออกโรงอภัยโทษให แต
เนื่องจากโทษของจงเปานั้นรายแรงในตอนแรกแมทัพเอี้ยก็ไมยอมเพราะโทษฑันตนั้นถึงประหาร
อองแปดจึงตองเชิญราชโองการอภัยโทษจากฮองเตมา และหลังจากที่ดูแลวอองแปดก็ใหแตงตั้งกุย
อิงเปนรองแมทัพเพื่อสูศึกซีเซี้ย เพราะนางเชี่ยวชาญเชิงคายกล และในที่สุดก็สามารถทําลายคาย
มนตของซีเซี่ยและตีจนทัพศัตรูแตกพายไป
2. เรื่องจากนิทานพื้นเมืองแตจิ๋ว
กิมฮวยนึ่ง—แมนางกิมฮวย
แมนางกิมฮวยแหงตระกูลกิม ไดหลงรักและแตงงานกับบัณฑิตยากจน เลายง ในการแตง
งานครั้งผูเปนพี่ชายกิมฮวยนั้นสนับสนุนที่ทั้งสองรักกันในขณะที่พี่สะใภกลับรังเกียจบัณฑิตยากจน
จึงคัดคานการแตงงานครั้งนี้อยางมาก จนเมื่อทางการเปดสอบจองหงวน ทําใหเลายงตองการจะไป
สอบแตดวยตนนั้นยากจน และตองเขียนหนังสือเพื่อยังชีพจึงเปนภาระที่ไมสามารถไปสอบได แต
กิมฮวยผูเปนภรรยาเลายง จึงเดินทางกลับบานไปพบพี่ชายเพื่อขอความชวยเหลือ แตกลับถูกพี่สะใภ
เยาะเยยถากถาง แตพี่ชายก็ไดมอบเงินใหกิมฮวยกลับมา ทั้งสองจึงตัดสินในเดินทางไปสอบดวยกัน
แตระหวางทางเกิดถูกโจรปาปลน กิมฮวยหนีไปและไดรับตวามชวยเหลือใหกลับไปยังบานพี่ชาย
แตเลายงหายสาบสูญไป พี่สะใภจึงบังคับใหกิมฮวยแตงงานใหมแตนางไมยอมจนตองไปทํางาน
เปนสาวเลี้ยงแกะที่บนเขา พบกับความยากลําบากมาก สวนเลายงนั้นหลังจากหนีรอดจากโจรปาได
ก็เดินทางตอเพื่อไปสอบและสามารถสอบไดรับการแตงตั้งเปนขุนนางตรวจการ และตองเดินทาง
ผานภูเขาที่กิมฮวยเลี้ยงแกะอยูพอดี ทําใหสองสามีภรรยาไดพบกันและเลายงก็รับกิมฮวยมาอยูดวย
กันอยางผาสุข สวนพี่สะใภก็ไดรับโทษที่บังคับใหกิมฮวยไปทํางานและใหแตงงานใหม

ทอฮวยกวยโตว—แมนางทอฮวยขามฟาก (เรื่อนี้มีเปนตอนๆชื่อหลัววาโซวลั่วเนี้ย)
โซวลั่วเนี้ยและกวยกี้ชุน ตางรักกัน แตเนื่องจากฐานะและความไมเหมาะสมทั้งสองจึงถูกผู
ใหญขัดขวางไมใหมีความรักตอกัน แตทั้งสองก็พยายามที่จะแอบลักลอบพบกันเสมอดวยควมชวย
เหลือของทอฮวย สาวใชคนสนิท อยูมาวันหนึ่งโซวลั่วเนี้ยใหทอฮวยนําจดหมายไปใหกวยกี้ชุน คน
รักที่พักอยูทางตะวันตก ซึ่งการที่จะถึงบานพักของกวยกี้ชุน นี้จะตองขามเรือขามแมน้ําไป ระหวาง
การขามฟากนั้นผูเฒาแจวเรือกับทอฮวยก็ไดรองเพลงตอปากลอคํากันในเรื่องตางๆเปนที่สนุก
สนาน ทําใหการเดินทางขามฟากเปนความบันเทิงจากไหวพริบและความเฉลียวฉลาดของทอฮวย
จนสามารถขามฟากไปยังบานของกวยกี้ชุน ไดอยางปลอดภัย
3. เรื่องที่แตงขึ้นมาใหม
กอชิงฮู – คดีฟองสามี
ไกเหลี่ยงไช เดินทางมาเที่ยวยังตางเมืองและพบรักกับ เฮียชิวยง ทั้งสองจึงตัดสินใจอยูกิน
กันฉันทสามีภรรยา จนวันหนึ่งบิดาของไกเหลี่ยงไชก็ไดเรียกตัวเขากลับเพื่อไปแตงงานกับบุนซก
เอ็งสตรีที่บิดาเลือกให ไกเหลี่ยงไชจึงเดินทางกลับบางโดยหลอกภรรยาซึ่งกําลังตั้งครรภวาจะกลับ
ไปเยี่ยมบิดาที่บาน เมื่อเวลาผานไ เหลี่ยงไชไมยอมกลับบาน เฮียชิวยงจึงไดปลอมตัวไปยังบานเดิม
สามีเพื่อสืบความ และพบวาสามีตนเองแตงงานใหมไปกับบุนซกเอ็ง ก็เจ็บแคนจึงพยายามใหภรรยา
ใหมรูวาตนเปนภรรยาแรกและกําลังมีลูก เมื่อบุนซกเอ็งรูเรื่องเขา เหลี่ยงไชก็แกตัวและวางแผนฆา
ชิ้วยงและลูกในทองเสีย แตเผอิญวาบุนซกเอ็งรูเรื่องเขาก็พาชิวยงและสาวใชหนีออกจากบานไป เห
ลี่ยงไชจึงออกติดตามเมื่อพบบุนซกเอ็งภรรยาใหมก็ทราบวารูเรื่องแผนฆาตกรรมก็เกิดความกลัววา
นางจะไปเปดโปงจึงผลักนางตกน้ําไปแตโชคดีที่ชาวประมงไดชวยชีวิตนางไวได จนตอมาบุนซก
เอ็งไดพบกับสาวใชที่หนีไปพรอมชิวยง และทราบวาชิวยงตรอมใจและกําลังใกลตาย เมื่อรูขาวเขา
บุนซกเอ็งจึงโกรธแคนความใจรายของสามีอยางยิ่งจึงเขียนจดหมายเลือดเปนฏีกาฟองเหลี่งไชผูเปน
สามีกับนายอําเภอโชวจิวผูเปนพอของเหลี่ยงไช จนสุดทายเหลี่ยงไชถูกลงโทษที่จะฆาภรรยาทั้ง
สองคน
ปกปวฮวยหยิ่นแจ –กุกกูกํามะลอ
ชายคนหนึ่งที่บังเอิญไดมาเปนนองชายของฮองเฮา ชายผูนี้กําลังเดินทางเพื่อไปสอบจองหง
วนที่เมืองหลวงแตระหวางทางไดพบกุกกูตัวจริงที่กําลังจะเสียชีวิต กุกกูตัวจริงจึงไดไหววานให
ชวยเขาวังหลวงและสงขาวถึงนองสาวที่เปงฮองเฮาวาตนเองเสียชีวิตแลวแตเนื่องจากการที่จะเขาไป
สงขาวไดนั้นเปนเรื่องยาวเพราะการที่จะเขาเฝาฮองเฮาของฮองเตในวังเปนเรื่องที่สามัญชนไมามา
รถทําได เขาจึงปลอมตัวสวมรอยเปนกุกกูตัวจริงเดินทางเขาวังหลวง และไดพบกับฮองเฮา เลาเรื่อง

ราววาตนเองไดพบนองชายของฮองเฮาเสียชีวิตที่ระหวางทางจึงเดินทางเขามาเพื่อแจงขาวแตดวย
กฎระเบียบของวังหลวงทําใหเขาจําตองปลอมตัวเปนนองชายของทานเพื่อเขาเฝา ฝายฮองเฮาเล็ง
เห็นความมีน้ําใจของชายผูนี้จึงยอมรับและประกาศแตงตั้งใหเขาเปนกุกกูตัวจริงเสวยสุขอยูในวัง
หลวงไดรับราชการในฐานะของกุกกูจนสิ้นชีวิต
ชาซูเชี่ยงกกเนง --3ลูกสาวอํามาตย
อํามาตยใหญมีบุตรี 3 นาง ลวนงดงามและสมเปนกุลสตรี ซึ่งอยูในวัยที่สมควรสมรส มหา
อํามาตยจึงคิดจะยกบุตรีคนโตใหแกมหาบัณฑิต แตเนื่องจากนางมีฝมือเชิงยุทธจึงขอใหมหาบัณฑิต
ประลองยุทธดวยเมื่อมหาบัณฑิตชนะการประลองจึงจัดงานมงคลขึ้น ในขณะเดียวกันมีอํามาตย
ใหญอีกทานที่เปนขุนนางที่กังฉินมีบุตรีหนึ่งนางซึ่งหลงรักมหาบัณฑิตอยู
เมื่อทราบขาวที่
มหาบัณฑิตจะมีงานมงคลจึงหลอกใหมหาบัณฑิตไปพบและออนวอนวาตนหลงรักและใหแตงงาน
กับตน แตมหาบัณฑิตไมพึงใจจึงปฏิเสธและเขาพิธีสมรสกับลูกสาวคนโตของมหาอํามาตย นางจึง
ผูกใจเจ็บออกอุบายกับบิดาใหสั่งฮูหยินไปสูรบและลอบฆาฮูหยินเสีย สรางความเสียใจแกสามี มหา
อํามาตยและนองสาวทั้งสองอยางยิ่งเพราะแทจริงแลวอํามาตยโฉดนี้เปนไสศึกใหกับศัตรูทําใหทัพ
หลวงพายแพหลายตอหลายครั้ง แตตอมาแทนที่มหาบัณฑิตจะแตงงานกับลูกสาวอํามาตยกังฉิน ก็
แตงงานกับลูกสาวคนที่สองของมหาอํามาตยแทน สรางความแคนใจแกนางมากนางและบิดาก็วาง
แผนฆาฮูหยินที่สองอีกครั้ง จนเมื่อมหาบัณฑิตแตงงานกับลูกสาวคนที่สามอยูรามกันจนมีบุตรชาย
และก็สามารถเปดโปงความชั่วของอํามาตยโฉดวาขายชาติไดในที่สุด ทั้งอํามาตยโฉดและลูกสาวจึง
ถูกทําโทษ
เฮงฮีหง
พระสนมเกี้ยงงวนชุนเดินทางกลับบานเพื่อไปเยี่ยมบิดามารดาที่บานตระกูลเกี้ย เพื่อเปน
การแสดงออกถึงความภาคภูมิใจบานเกี้ยจึงตัดสินใจที่จะสรางบานพักหลังใหมขึ้นเพื่อตอนรับนาง
จึงประกาศงานออกไป มีเกี้ยเตียงและเฮงฮีหง มาแยงกันเสนอตัวรับจาง ดวยความที่เฮงฮีหงเปนสตรี
ที่คบองแครวเปนที่ถูกใจแตเกี้ยฮูหยิน จึงตกลงใหลูกสะใภรับงานกอสรางนี้ไป แตเกี้ยเตียงก็ไมยอม
แพ
ทั้งยังเจ็บแคนที่แพสตรีจึงไปยุยงใหเกี้ยเลี้ยงสามีนางเฮงฮหงหาภรรยาใหมเพราะนางไม
สามารถมีบุตรใหแกเกี้ยเลี้ยงได เกี้ยเลี้ยงเชื่อในคําของเกี้ยเตียงจึงรับอิ่วยี่เจมาเปนภรรยาลับที่ตรอก
นอกบาน เมื่อเฮงฮีหงทราบเรื่องก็ไมไดเจ็บแคนหรือถูกลดอํานาจตามที่เกี้ยเตียงคากไว นางกลับรับ
เอาอิ่วยี่เจมาอยุในบานและยุยงใหคูหมั้นของอิ่วยี่เจไปฟองรองเอาคูหมั้นคืน และเฮงฮีหงก็ไดให
สาวใชของนางเปนภรรยานอยแทนอิ่วยี่เจ เมื่อทราบวานางมีครรภและวางแผนใหกินยาพิษเพื่อฆา
เด็กโดยปายสีใหสาวใชวาวางยาเพราะหึงหวงในตัวเกี้ยเลี้ยง เมื่อกําจัดสาวใชไดแลวนางก็นําเอาตัว
อิ่วยี่เจมาอยูตรงกลางระหวางการแกงแยงการเอาหนาในการสรางจวนใหพระสนมระหวานางกับ

เกี้ยเตียง จนในที่สุดอิ่วยี่เจก็เสียชีวิตในเวลาที่พระสนมเดินทางมาที่จวนใหมพอดีทําใหเรื่องราวที่
เฮงฮีหงกระทําชั่วไวถูกเปดโปงตาพระสนมและถูกทําโทษในที่สุด
บวยเตงเสาะ -- หิมะที่ศาลาดอกเหมย
โซวซานางคนิกามีความรักอยูกับบัณฑิตหนุมเฮงกิมเลง ตางใหคํามั่นสัญญาวาจะรักกันจน
วันตายและจะไมมีคูชีวิตอื่นนอกจากกันและกัน
แตมีเหตุใหทั้งสองตองพลัดพรากกันและเปด
โอกาสใหเฮงกิงเลงไดสอบจองหงวนที่เมืองหลวง จนไดเปนขุนนาง ตอมาไดเดินทางกลับมาตรวจ
ราชการที่เมืองเดิม และมีคดีหนึ่งงที่ตนตองเขาฟงโดยบังเอิญ คือคดีที่โซวซาถูกใสรายและจําตัดสิน
ประหารชีวิต แมวาผูตรวจการเฮงกิงเลงจะจํานางไดแตก็มิกลาที่จะแสดงตัวและชวยเหลือนางอยาง
เต็มที่ได แตความมีพิรุธระหวางทั้งสองก็เปนที่สังเกตของตุลาการเลาเปงหงี จึงออกอุบายใหนําตัว
โซวซาไปตากหิมะที่ศาลาดอกเหมยใหสารภาพ เมื่อเฮงกิมเลงทราบความก็ปลอมตัวและลักลอบเขา
ไปพบนางที่ศาลาดอกเหมย นางจึงเลาเรื่องราวตางๆที่ถูกใสความใหเขาฟง หลังจากที่เฮงกิงเลงรู
เนื้อความทั้งหมดก็พยายามหาทางชวยจนโซวซาพนคดี และรับนางเปนภรรยาอยูรวมกันอยางผาสุข
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