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บทคัดย่อ

	 การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น”	งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุน	จากบัณฑิต

วิทยาลัย	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์นาฏกรรม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

นาฏกรรมของคนจีนพลดัถ่ิน	ซึง่เป็นการวจัิยเชงิคณุภาพ	ประกอบด้วยการค้นคว้าข้อมลูจากเอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนการสัมภาษณ์	การสังเกตการณ์	และประสบการณ์ของผู้วิจัย

	 ผลการวิจัยพบว่า	 คนจีน	 (แต้จ๋ิว	 ฮกเก้ียน	 ไหหล�า	 แคะ	 และกวางตุ้ง)	 พลัดถ่ินมาต้ังถ่ินฐานยัง

ต่างประเทศตัง้แต่ในสมัยราชวงศ์หมงิมาจนถึงปัจจุบนั	มสีาเหตมุาจากสงคราม	(ภายใน	และภายนอกประเทศ)	

บริบททางสังคม	 สภาพเศรษฐกิจ	 การเมืองการปกครอง	 และการติดต่อค้าขาย	 เพื่อความอยู่รอดและ

แสวงหาความเจริญให้กับตนเอง	 ครอบครัว	 และสังคม	 เน่ืองจากนาฏกรรมเป็นวัฒนธรรมที่สถิตอยู่ใน

ตัวบุคคล	 ดังน้ันเมื่อคนจีนพลัดถ่ินจึงท�าให้นาฏกรรมเคลื่อนที่ตามมา	 แล้วต่อมาก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็น

ล�าดับ	เรียกว่า	“นาฏกรรมของคนจีนพลดัถ่ิน”	ซึง่คนจีนพลดัถ่ินทัง้	5	กลุม่น้ี	จะมทีัง้	2	การแสดง	คอื	อปุรากร

จีน	 (ง้ิวจีน)	 และการแสดงสิงโต	 และเมื่อคนจีนพลัดถ่ินไปรวมอยู่ในชุมชนเดียวกันจึงเกิดเป็น	 “นาฏกรรม

ร่วมของคนจีนพลัดถ่ิน”	 เพื่อเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นชาติพันธุ์ชาวจีน	 คือ	 “การแสดงมังกร”

เนื่องจากมังกร	เป็นสัญลักษณ์ของชนชาติจีน	

	 นาฏกรรมของคนจีนพลัดถ่ิน	 ถือเป็นสัญลักษณ์และสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของคนจีน

ในสังคมชุมชนนั้น	เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวจีนที่แพร่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ค�าส�าคัญ : นาฏกรรม, คนจีนพลัดถิ่น, นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น
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Abstract

 This qualitative study on “Performing Arts of the Chinese Diaspora” was funded 

by the Graduate School, Chulalongkorn University. It was conducted by analyzing

documents and related researches as well as interviews, observation and direct experience 

of the researcher.

 The research results showed that the Chinese (Chaozhou, Hokkien, Hainan,

Hakka and Cantonese) had started immigrating since the Ming Dynasty. There were a 

number of reasons for their immigration such as wars, social contexts, economic situations, 

politics and trades. Their movements were also for their survival and prosperity of their 

families and communities. Performing arts had been part of their culture embedded in them. 

When they migrated, they brought these along with them. Years later, these performing 

arts had been gradually developed and recognized as “The Performing Arts of the Chinese 

Diaspora”. Among the five groups of immigrated Chinese, there were two prominent

dramatic performances, namely the Chinese Opera and the Dragon Show. When the 

immigrating Chinese concentrated and settled in particular localities, they produced “The 

Joint Performing Arts of the Chinese Diaspora”. To identify their Chinese origin, they 

arranged the “The Dragon Show” because the dragon had been the symbol of Chinese race.

 The Performing Arts of the Chinese Diaspora are now considered as the symbols, 

reflecting the identity of the Chinese people in the community and representing the greatness 

of the Chinese race that settles worldwide.

Keywords : Performing Arts, Chinese Diaspora, Performing Arts of the Chinese Diaspora
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บทน�ำ

	 นาฏกรรม	 เป็นวัฒนธรรมที่สถิตอยู่ในตัวบุคคล	 เมื่อบุคคลมีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปที่ใด

บุคคลนั้นก็จะน�าวัฒนธรรมติดตัวตนไปด้วย	 และจะแสดงออกมาเมื่อบุคคลนั้นต้องการสื่อสารกับ

บุคคลอ่ืนหรือสังคมอ่ืนให้เข้าใจและรับรู้ถึงความเป็นตัวตน	 เพื่อบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์และ

ลักษณะความเป็นตัวตน	หรือกลุ่มชาติพันธุ์ของตน	ทั้งในด้านบุคลิกภาพ	ลักษณะนิสัย	อุดมคติ	และ

สถานภาพทางสังคม	โดยแสดงออกมาผ่านรูปแบบของการแสดงอารมณ์	ท่าทาง	และการเคลื่อนไหว	

นาฏกรรมนี้มีรากฐานมาจากความเชื่อ	ความศรัทธา	ศาสนา	วิถีชีวิต	ภาษา	ประเพณี	และวัฒนธรรม

ของกลุ่มชาติพันธุ์ของบุคคล	ดังนั้น	นาฏกรรม	จึงถือเป็นสิ่งส�าคัญที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวตน

หรือกลุ่มชาติพันธุ์นั้นด้วย

	 การพลดัถิน่	คือ	การทีผู้่คนพลดัจากบ้านเกดิหรอืถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยด้ังเดิมของตนเอง	เพือ่แสวงหา

ดินแดนแห่งใหม่	โดยในการอพยพมีทั้งไปกันเป็นครอบครัว	คนเดียว	หรือหลายคนที่เป็นกลุ่มคนที่มี

ชาติพันธุ์เดียวกัน	 เพื่อเดินทางไปต้ังยังถิ่นฐานใหม่ยังประเทศอ่ืนเป็นการถาวร	 การพลัดถิ่นน้ันอาจ

เกิดขึ้นจากความต้ังใจของตนเองท่ีต้องการจะโยกย้ายจากถิ่นฐานท่ีอยู่เดิมไปยังถิ่นฐานใหม่	 หรือ	

การถูกบีบบังคับให้ต้องโยกย้ายออกไปจากถิ่นฐานเดิม	หรือ	ปัญหาจากสภาพบ้านเมือง	สังคม	และ

เศรษฐกิจ	ในขณะนั้น	จึงจ�าเป็นต้องโยกย้ายออกไป	สาเหตุของการพลัดถิ่นมาจากปัจจัย	5	ประการ	

ได้แก่	การศึกสงคราม	สถานการณ์บ้านเมือง	การเมืองการปกครอง	สภาพเศรษฐกิจ	และการติดต่อ

ค้าขาย	ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์	ทั้งในแถบทวีปเอเชีย	ทวีปอเมริกา	ทวีปยุโรป	ทวีปแอฟริกา	และทวีป

ออสเตรเลีย	ก็มีการพลัดถิ่นฐาน	จากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมไปตั้งรกรากยังถิ่นฐานใหม่	เช่น	เมื่อประมาณ

ปี	ค.ศ.	1501–1600	ทวปีแอฟรกิา	เกดิการค้าทาสข้ามมหาสมทุรแอตแลนติก	ชาวแอฟรกินัจ�านวนมาก

จงึถกูขนย้ายไปเป็นทาสยงัทวปีอเมรกิา	ต่อมาในทวีปยโุรป	เมือ่ประมาณปี	ค.ศ.1845–1852	ประเทศ

ไอร์แลนด์เกิดวิกฤตภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนัก	 ประกอบกับสภาวะปัญหาทางการเมือง	 สังคม	

และเศรษฐกจิ	ในขณะนัน้ส่งผลให้ประชาชน	เกดิความอดอยากครัง้ใหญ่	จึงท�าให้ชาวไอรชิจ�านวนมาก

ต้องพลัดถิ่นไปยังประเทศต่าง	ๆ 	ทั้งในทวีปอเมริกา	ทวีปแอฟริกา	และทวีปออสเตรเลีย	เป็นต้น	กลุ่ม

ชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีการพลัดถิ่นฐานไปทุกแห่งทั่วโลก	คือ	กลุ่มชาติพันธุ์ชาวจีน	(คนจีน)

	 การพลัดถิ่นของคนจีน	สามารถแบ่งได้เป็น	4	แบบ	ดังนี้	แบบที่	1	คือ	กลุ่มคนจีนที่อพยพ

ย้ายถิน่ฐานเพือ่ไปท�างานหรอืพกัอาศัยต่างถ่ินเป็นการช่ัวคราว	เช่น	กลุม่พ่อค้า	แบบที	่2	คือ	กลุม่คนจีน

ที่อพยพย้ายถิ่นฐานโดยมีสาเหตุมาจากความยากจน	 ไร้ที่ดินท�ากิน	 ส่วนมากจะเป็นคนจีนในชนบทที่

เดินทางไปเพื่อหางานท�าเป็นการชั่วคราว	เช่น	กลุ่มแรงงานจีน	หรือที่เรียกว่า	กุลี	ส่วนในแบบที่	3	คือ	

กลุ่มคนจีนที่อพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกผืนแผ่นดินจีนเพื่อไปแสวงหาอาชีพและความมั่นคงในชีวิต

โดยต้ังรกรากยังถ่ินฐานใหม่เป็นการถาวร	 ซ่ึงคนจีนในกลุ่มนี้จะยังคงรักษาวัฒนธรรมและประเพณี
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ของตนเอาไว้	และจากการที่คนจีน	ในแบบที่	3	มีการตั้งรกรากอย่างถาวร	จึงท�าให้เกิดคนจีนในแบบที่	

4	คือ	กลุ่มลูกหลานคนจีนที่มีสัญชาติต่างประเทศและเกิดในต่างประเทศนอกแผ่นดินจีน	ซึ่งคนกลุ่ม

นี้ยังคงรักษาความเป็นจีนสืบต่อมา

	 ชาวจีนเริ่มมีการพลัดถิ่นมาต้ังแต่ในอดีตเมื่อประมาณปี	 ค.ศ. 1368–1664	 โดยนายพล

เจ้ิงเหอ	 ผู้บัญชาการทหารเรือในสมัยราชวงศ์หมิง	 ได้ส่งชาวจีนนับพันคนไปส�ารวจทะเลจีนใต้	 และ

มหาสมุทรอินเดีย	ซึ่งผู้คนส่วนมากโดยเฉพาะชาวกวางตุ้ง	และชาวฮกเกี้ยน	ที่เดินทางไปในครั้งนั้นก็

ไปตั้งถิ่นฐานยังที่ใหม่เป็นการถาวร	(Lew,	&	Wong,	2002,	p.	205-219)	ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิง	

ประมาณปี	ค.ศ.	1664–1912	เป็นยุคการล่าอาณานิคมท�าให้ชาวจีนจ�านวนมากถูกบีบบังคบัให้ไปเป็น

แรงงาน	ทั้งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ทวีปอเมริกาเหนือ	และทวีปออสเตรเลีย	ต่อมาปี	ค.ศ.

1927–1945	ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ประเทศจีนได้เกิดสงคราม	การฉ้อโกงทางการเมือง	และ

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในสมัยนั้น	 เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ชาวจีนจ�านวนมากเกิดความอดอยาก

จึงจ�าเป็นต้องอพยพย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนของตนออกไปยังประเทศท่ีก�าลังพัฒนาในทวีป

ต่าง	ๆ	เช่น	อเมริกา	ออสเตรเลีย	แอฟริกาใต้	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และคาบสมุทรมลายู	หลัง

จากนั้นประเทศจีนได้เกิดเหตุวุ่นวายทางการเมืองจนท�าให้เกิดสงครามภายในครั้งยิ่งใหญ่	 ที่เรียกว่า	

สงครามกลางเมือง	 ซ่ึงเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายสาธารณรัฐกับพรรคคอมมิวนิสต์	 ซ่ึงถือว่า

เหตุการณ์ในครัง้นีเ้ป็นวกิฤตการณ์ทางการเมอืงครัง้ใหญ่ของประเทศจนี	ท�าให้ชาวจีนส่วนหนึง่ได้อพยพ

ออกนอกประเทศอีกครั้ง	 ก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จะขึ้นปกครองประเทศ	 (สักกรินทร์	 นิยมศิลป์,	

2555	:	3-5)	จนมาถงึในปี	ค.ศ.	1980	สหราชอาณาจักรให้ค�าสญัญาว่าจะส่งฮ่องกงคืนให้กับสาธารณรฐั

ประชาชนจีน	(เคน	มวค,	ออนไลน์,	2560)	จากเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ถือเป็นชนวนส�าคัญ	ที่ท�าให้

เกดิกระแสการอพยพของกลุม่ชาติพนัธุช์าวจีนให้เข้าไปสูย่งัต่างประเทศ	เช่น	ประเทศอังกฤษ	ประเทศ

ออสเตรเลีย	ประเทศแคนาดา	ประเทศสหรัฐอเมริกา	และดินแดนอื่น	ๆ	ต่อเนื่องมา	นอกจากนี้	การ

สังหารหมู่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตย	ณ	จัตุรัสเทียนอันเหมินในปี	ค.ศ.	1989	(ปองขวัญ	สวัสดิภักดิ์,

ออนไลน์,	2554)	ก็ยังส่งผลให้ชาวจีนอพยพออกนอกประเทศเพิ่มขึ้น	และเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้น

ในประเทศจนีจึงเป็นสาเหตุท�าให้ชาวจีนได้กระจายเข้าไปต้ังถิน่ฐานและอาศัยอยูใ่นหลากหลายประเทศ	

ทั่วโลก	 คนจีนพลัดถิ่นส่วนใหญ่มาจากทางตอนใต้ของจีนมีด้วยกัน	 5	 กลุ่มชาติพันธุ ์	 (ปราณี	

กุลละวณิชย์	และคณะ,	2548	:	227-245)	ได้แก่

	 1.	กลุ่มชาวจีนแต้จิ๋ว	ที่อพยพมาจากเมืองเฉาอัน	เฉาหยาง	เฉิงไห่	ผู่หนิง	เจียหยาง	เร่าผิง	

ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลและเลียบปากแม่น�้า	อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง

	 2.	 กลุ่มชาวจีนฮกเก้ียน	 (ชาวฝูเจ้ียน)	 ที่อพยพมาจากเมืองเซียะหมินของมณฑลฮกเกี้ยน
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	 3.	 กลุม่ชาวจีนไหหล�า	ทีอ่พยพมาจากเมอืงเหวนิชางและฉงชาง	อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ของเกาะไหหล�า

	 4.	 กลุ่มชาวจีนกวางตุ้ง	ที่อพยพมาจากเมืองกว่างโจว	อยู่ทางตอนกลางของมณฑลกวางตุ้ง

	 5.	 กลุ่มชาวจีนฮากกา	หรือ	ชาวจีนแคะ	ที่อพยพมาจากทางทิศเหนือของมณฑลกวางตุ้ง

	 และเมื่อคนจีนพลัดถิ่นไปที่ดินแดนใดก็จะไปอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจึงเกิดเป็นชุมชนชาวจีนขึ้น	

ในต่างแดน	หรือที่คนทั่วโลกรู้จักในนาม	“ไชน่าทาวน์	 (Chinatown)”	 โดยเฉพาะในแถบทวีปเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	เช่น	ไชน่าทาวน์ในมะนิลา	(ย่านบินอนโด)	ไชน่าทาวน์ในโตรอนโต	ไชน่าทาวน์ใน	

โจฮันเนสเบิร์ก	(ย่านคอมมิชชันเนอร์และย่านไซริลดีนี)	ไชน่าทาวน์ในกัลกัตตา	(ย่านติเรตตาบาซาร์	

และตันกรา)	 ไชน่าทาวน์ในลอนดอน	 (ย่านไลม์เฮาส์ถึงถนนเจอร์ราร์ด)	 ไชน่าทาวน์ในฮาวานา

(บาริโอ	ชิโน	เดอ	ลา	ฮาบานา)	ไชน่าทาวน์ในซานฟรานซิสโก	ไชน่าทาวน์ในแวนคูเวอร์	ไชน่าทาวน์

ในเมลเบริน์	ไชน่าทาวนใ์นแมนฮตัตนั	ไชน่าทาวนใ์นสิงคโปร	์(ยา่นเอาท์แรม)	ไชน่าทาวนใ์นโยโกฮามา

ไชน่าทาวน์ในซิดนีย์	 (ย่านเฮย์มาร์เก็ต)	 ไชน่าทาวน์ในปารีส	 และไชน่าทาวน์ในประเทศไทย	 (ย่าน

เยาวราช)	เป็นต้น

ภำพที่ 1 ไชน่าทาวน์ในประเทศอินเดีย	ที่ตั้งอยู่ในเขตตะวันออกของเมืองโกกาตา	(กัลกัตตา)

ที่มา : https://www.msn.com/th-th/travel/article/รวมมิตรไชน่าทาวน์ทั่วโลก	เข้าถึงเมื่อ	31	ธันวาคม	2561



55

◆ นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น ◆

	 คนจีนพลัดถ่ินมิใช่เพียงท�าให้เกิดมีชุมชนชาวจีนในต่างแดนเท่านั้น	 แต่ยังน�าพาสิ่งต่าง	 ๆ

ติดตัวมา	ได้แก่	ขนบธรรมเนียมประเพณี	ศิลปะและวัฒนธรรม	ตลอดจนนาฏกรรมของชาติพันธุ์จีน	

ให้เข้าไปยังประเทศอื่น	ๆ	อีกด้วย	ซึ่งนาฏกรรมของชาติพันธุ์จีน	เช่น	การเต้นมังกร	(การแสดงมังกร)	

การเชิดสิงโต	 และอุปรากรจีน	 (ง้ิวจีน)	 เป็นต้น	 ง้ิวจีนไม่เพียงเจริญรุ่งเรืองในประเทศจีนเท่านั้น	

แต่หากยังได้เผยแพร่ไปสู่ดินแดนอ่ืนที่มีคนจีนพลัดถิ่นที่ย้ายไปต้ังถิ่นฐาน	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	อย่างเช่น	ประเทศเวียดนาม	ประเทศลาว	ประเทศกัมพูชา	ประเทศ

มาเลเซีย	 ประเทศอินโดนีเซีย	 สิงคโปร์	 และประเทศไทย	 หรือประเทศในแถบยุโรปอย่างฝรั่งเศส

ก็ตาม	 (ปรีดา	 อัครจันทโชติ,	 2557	 :	 4)	 และประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนจีนพลัดถ่ิน

มาตั้งรกรากถิ่นฐานตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย	สมัยอยุธยา	สมัยธนบุรี	จนมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์	และ

ปัจจุบันมีชุมชนชาวจีนพลัดถิ่นกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง	ๆ	ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย	และชุมชน

ชาวจีนพลัดถิ่นก็ก่อให้เกิด	“นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น”	ในประเทศไทยขึ้น	ซึ่งในต�าบลปากน�้าโพ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	ได้เกิดนาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่นมานานแล้วนับกว่าร้อยปี	รวมถึง

มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก

	 อย่างไรก็ตามจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษานาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น	 พบว่า	 เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์

ชาวจีน	 ได้มีการพลัดถิ่นไปยังดินแดนใดก็ตามก็จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของตนให้เข้ากับบริบททาง

สังคม	และวัฒนธรรมในดินแดนถิ่นใหม่นั้นได้อย่างกลมกลืน	แต่ในขณะเดียวกันชาวจีนพลัดถิ่นก็ยัง

คงรักษารากเหง้าของวัฒนธรรมด้ังเดิมไว้ด้วย	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา

นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น	โดยศึกษาจากเอกสาร	ต�ารา	หนังสือ	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจน

การสมัภาษณ์	และการสงัเกตการณ์	เพือ่น�าข้อมลูดังกล่าวทีไ่ด้ศึกษาและรวบรวมมาวเิคราะห์	สงัเคราะห์	

และเปรียบเทียบ	เพื่อให้เห็นปรากฏการณ์ทางด้านนาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น และเพื่อเป็นแนวทาง

ในการศึกษานาฏกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น	ๆ	ที่มีการพลัดถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 เพื่อศึกษานาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

	 การศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 “นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น”	 นี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยใช้

รปูแบบ	พรรณนาเชิงวเิคราะห์	ซ่ึงมขีอบเขตของการศึกษา	คือ	การส�ารวจนาฏกรรมของคนจีนพลดัถิน่

ในการศึกษาเน้น	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านความหมาย	ด้านรูปแบบ	ด้านเนื้อหา	และด้านบทบาท	ซึ่งมีวิธี
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การด�าเนินการศึกษา	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	คือ	การเก็บรวบรวมข้อมูล	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	และการน�าเสนอข้อมูล	ดังนี้

	 ขั้นตอนที่	1	การเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยแบ่งเป็น	6	ข้อ	คือ

	 1.	 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารส�าคัญทีเ่ก่ียวข้องกบัคนจีนพลดัถิน่	และนาฏกรรมของคนจีน	

พลัดถิ่น	 ทั้งในด้านมานุษยวิทยา	 สังคมวิทยา	 คติชนวิทยา	 และศิลปกรรมศาสตร์	 ได้แก่	 หนังสือ

ต�ารา	รายงาน	ผลงานวิจัย	วิทยานิพนธ์	และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	 การศึกษาจากภาพถ่าย	ภาพเคลื่อนไหว	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ที่เกี่ยวข้องกับนาฏกรรม

ของคนจีนพลัดถิ่น	

	 3.	 การศึกษาจากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับนาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น	 ได้แก่	

นักวิชาการ	ศิลปิน	และผู้ทรงคุณวุฒิ	โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและค�าถามแบบปลายเปิด

	 4.	 การประชุมกลุ่มย่อย	คือ	ศิลปินอุปรากรจีน	(งิ้ว)	จากคณะน�าศิลป์	ศิลปินสมัครเล่นจาก

คณะการแสดงต่าง	ๆ	ได้แก่	อุปรากรจีน	เชิดสิงโต	เชิดมังกร	และร่างทรง	เป็นต้น	

	 5.	 การสังเกตการณ์จากการแสดงสด	วีดิทัศน์	รูปภาพ	และแถบบันทึกเสียง

	 6.	 ประสบการณ์ของผู้วิจัยจากการลงพื้นที่ในการศึกษานาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น

	 ขัน้ตอนที	่2	เครือ่งมทีีใ่ช้ในการเก็บข้อมลู	ผู้วจิยัใช้แบบบนัทกึข้อมลูเชิงเอกสาร	การสมัภาษณ์	

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม

	 ขั้นตอนที่	3	การวิเคราะห์ข้อมูล	เน้นเฉพาะการส�ารวจนาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น

	 ขั้นตอนที่	4	การน�าเสนอข้อมูล	น�าข้อมูลดังกล่าวที่ได้ศึกษามารวบรวม	วิเคราะห์	สังเคราะห์	

และเปรียบเทียบ	เพื่อให้เห็นปรากฏการณ์นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น

ผลกำรวิจัย

	 จากการศึกษา	 “นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น”	 พบว่า	 คนจีนที่พลัดถิ่นไปทั่วโลกมี	 5	 กลุ่ม

ชาติพันธุ์	 ได้แก่	 จีนแต้จิ๋ว	 จีนฮกเกี้ยน	 จีนไหหล�า	 จีนแคะ	 (ฮากกา)	 และจีนกวางตุ้ง	 ซึ่งเมื่อคนจีน

พลัดถิ่นไปที่ดินแดนใดก็จะน�านาฏกรรมของตนติดตัวตามไปด้วย	นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น	ทั้ง	5	

กลุ่มชาติพันธุ์	ที่น�าติดตัวมานั้น	ผู้วิจัยพบว่า	มี	2	การแสดง	คือ	อุปรากรจีน	(งิ้วจีน)	และการแสดง

สิงโต	(เชิดสิงโต)	ต่อมาเมื่อคนจีนพลัดถิ่นไปรวมอยู่ในชุมชนเดียวกันจึงเกิดเป็น	“นาฏกรรมร่วมของ

คนจีนพลัดถิ่น”	เพื่อแสดงอัตลักษณ์	บ่งบอกความเป็นชาติพันธุ์คนจีน	คือ	“การแสดงมังกร	(การเชิด

มังกรทอง)”	เนื่องจาก	มังกร	ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติจีน
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ภำพที่ 2	การแสดงมังกรในประเทศเวียดนาม

ที่มา :	https://vietnam.vnanet.vn/english/dragon-dances	เข้าถึงเมื่อ	31	ธันวาคม	2561

ภำพที่ 3	การเชิดสิงโตในนครฟูกูโอกะ	ประเทศญี่ปุ่น

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Lion_dance	เข้าถึงเมื่อ	31	ธันวาคม	2561
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 ผู้วจัิยได้พบประเด็นของนาฏกรรมของคนจีนพลดัถิน่	โดยแบ่ง	5	ข้อ	คือ	ความหมาย	รปูแบบ	

เนื้อหา	บทบาท	และปัจจัยที่ส่งผลต่อนาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น	ดังต่อไปนี้

 1. ควำมหมำย : นำฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น 

	 ความหมาย	 นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น	 พบว่า	 นาฏกรรม	 เป็นสื่อในวัฒนธรรมท้องถ่ินที่

เข้าถงึได้ง่ายทีส่ดุ	ไม่ว่าจะเป็นรปูลกัษณ์ทางทศันศิลป์เพือ่การเล่าเรือ่งราวต่าง	ๆ 	หรอืความหมายต่าง	ๆ 	

นัน้	ถ่ายทอดได้ด้วยการเคลือ่นไหวร่างกาย	การแสดงสหีน้า	การท�ามอืเป็นรปูต่าง	ๆ 	ซ่ึงมกัจะประกอบ

ไปด้วยดนตรีและขับร้อง	(วิคตอเรีย	จินน์	อ้างใน	สุรพล	วิรุฬห์รักษ์,	2543	:	6)	การพลัดถิ่น	เป็นการ

ที่คนอพยพ	 ออกจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง	 โดยมีสาเหตุมาจากสงคราม	 ภัยพิบัติ	 การเมือง

การปกครอง	 เศรษฐกิจ	 และการติดต่อค้าขาย	 เพื่อไปตั้งหลักปักฐานในดินแดนใหม่หรือประเทศอื่น

เพื่อความอยู่รอดและหาความเจริญ	 โดยอาศัยมาทางเส้นทางการค้าขายสายหลักทั้งทางทะเลและ

ทางบก	Vadime	Elisseeff	ได้กล่าวว่า	

	 “บนเส้นทางสายนี้	 ไม่แต่กองทัพอันเรืองอ�านาจของผู้พิชิตเท่านั้นที่ได้เดินผ่าน	 แต่ยังเป็น

เส้นทางของขบวนคาราวานขนส่งสินค้าของพ่อค้า	 ผู้คนแก่เรียน	 ศิลปิน	 และคนธรรมดา	 พร้อมกับ

ภำพที่ 4	การแสดงอุปรากรจีน

โครงการสัมมนาวิชาการ	เรื่อง	“งิ้ว”	อุปรากรจีนในแผ่นดินสยาม	(พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม)

ที่มา :	สมาคมอุปรากรจีน	ประเทศไทย
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ผู้เดินทางเหล่านี้	ความคิดอ่าน	ภาษา	ประเพณี	และวัฒนธรรมก็ร่วมเดินทางไปด้วยและไม่แต่เพียง

ทางเดียวแต่ในทางกลับกันด้วย	จุดที่เป็นจุดพบปะทั้งที่ถาวรและชั่วคราว	ผู้คนมาจากเบื้องหลังต่าง	ๆ	

นบัถอืศาสนาหรอืมคีวามเช่ือต่าง	ๆ 	กินอาหารต่าง	ๆ 	กนั	แต่งกายกนัคนละแบบละอย่าง	และพดูภาษา

ต่าง	ๆ 	ด้วยส�าเนียงต่าง	ๆ 	กัน	มาพบปะกันด้วยความสันติสุข	ผู้คนต่าง	ๆ 	เหล่านี้ต่างก็มีความเข้าใจใน

อาหาร	การแต่งกาย	กิริยา	และวัฒนธรรมของผู้ที่มาพบปะกันและบางครั้งก็มีการยืมค�า	วลี	อีเดียม	

และบางครั้งก็ภาษาทั้งภาษาจากผู้อื่น”	(Vadime	Elisseeff,	2000	:	p.	178)	ดังนั้น	เมื่อคนจีนมีการ

พลัดถิ่นฐานไปที่ใดก็จะน�าเอาวัฒนธรรมของตนติดตัวตามมาด้วย	นาฏกรรมกับการพลัดถิ่นจึงมีความ

สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโดยตรง	และนาฏกรรมถือเป็นสิ่งส�าคัญ	ที่สามารถสะท้อนให้กลุ่มชาติพันธุ์และ

ชุมชนอื่นได้เห็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน

	 ความหมายของ	 “นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น”	 คือ	 เป็นวัฒนธรรมที่สถิตอยู่ในตัวคนจีน

ทุกคน	 ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือสื่อสารส�าคัญในการแสดงความเป็นตัวตน	 เอกลักษณ์	 และ

ลักษณะความเป็นตัวตน	 โดยสื่อผ่านออกมาด้วยอารมณ์	 ท่าทาง	 และการเคลื่อนไหว	 รวมถึงภาษา	

ส�าเนียง	ดนตรี	การขับร้อง	และเครื่องแต่งกาย	 เพื่อต้องการให้สังคมอื่นได้รับรู้และเข้าใจอัตลักษณ์

ความเป็นตัวตน	นาฏกรรมจึงเป็นการสะท้อนศิลปะและวัฒนธรรมของกลุม่ชาติพนัธุแ์ละชุมชนนัน้ด้วย

 2. รูปแบบ : นำฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น

	 นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น	 เป็นนาฏกรรมที่มีเรื่องราว	 โดยมีรากฐานมาจากความเช่ือ

ความศรัทธา	ศาสนา	วิถีชีวิต	ภาษา	ประเพณี	และวัฒนธรรม	สามารถแบ่งออกได้เป็น	2	รูปแบบ	คือ	

นาฏกรรมปรุงแต่ง	และนาฏกรรมไม่ปรุงแต่ง	ดังนี้

 1. นำฏกรรมปรุงแต่ง	 คือ	 การแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรม

ท้องถิ่นไว้ด้วยกัน	 เช่น	 ประเทศไทยมีการแสดงงิ้วเป็นภาษาไทยเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะเป็นทางอยู่รอด

ของงิ้ว	ทุกวันนี้งิ้วมีการร้องทั้งไทยและจีน	(ศยามล	เจริญรัตน์,	2544	:	200)
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 2. นำฏกรรมไม่ปรุงแต่ง	 คือ	 การแสดงที่ไม่มีการผสมผสานและยังคงเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมจีนไว้	 เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทย	ช่วงแรกเป็นการติดต่อสื่อสาร

กันในระหว่าง	 หมู่ชาวจีนด้วยกัน	 และยังพูดภาษาไทยไม่ได้จึงต้องอาศัยภาษาจีนเป็นสื่อกลางในการ

ถ่ายทอดความรู้ความคิด	การประกอบอาชีพและวัฒนธรรม	จากชาวจีนรุ่นตนไปสู่ชาวจีนรุ่นลูกหลาน	

ชาวจีนจึงได้จัดตั้งโรงเรียนจีน	เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดภาษา	วัฒนธรรม	ค่านิยม	ความเป็นจีนโดยตรง	

ชาวจีนยังนิยมให้ลูกหลานเรียนภาษาจีนกันตามศาลเจ้าหรือจ้างครูชาวจีนมาสอนที่บ้าน	 ในช่วงแรก

เป็นการเรียนภาษา	วัฒนธรรม	คติธรรม	ปรัชญาจีน	ประวัติศาสตร์จีน	เพื่อให้ลูกหลานด�ารงความเป็น

จีนไว้สืบไป	(สุชาวดี	เกษมณี,	2544	:	18)

ภำพที่ 5	“งิ้วไหหล�า”	ชื่อคณะมังกรทอง	แสดงในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ	เจ้าแม่	ปากน�้าโพ

ที่มา :	ทีมถ่ายภาพจิตอาสาลูกหลานชาวนครสวรรค์

ภำพที่ 6 พิธีเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนส�าเนียงแต้จิ๋วในประเทศไทย

“โรงเรียนเผยอิง”	หรืออีกชื่อคือ	“โรงเรียนป้วยเอง”	เมื่อวันที่	24	พฤษภาคม	ค.ศ.	1920

ที่มา :	หนังสือเรื่อง	ส�าเพ็ง	:	ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ
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 3. เนื้อหำ : นำฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น 

	 นาฏกรรมของคนจีนพลดัถ่ินจะปรากฏในพธิกีรรมส�าคัญของชุมชน	มรีากฐานมาจากความเช่ือ

ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวจีนที่นับถือ	ลัทธิเต๋า	ลัทธิขงจื๊อ	คือ	การไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้าต่าง	ๆ 	

และพุทธศาสนานิกายมหายาน	 และคนจีนพลัดถิ่นส่วนใหญ่แม้ว่าจะเปลี่ยนศาสนาไปตามความเช่ือ

ด้ังเดิมของชุมชนในท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 แล้วก็ตาม	 คนจีนพลัดถ่ินก็ยังคงมีการไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้า

ต่าง	 ๆ	 ตามเดิม	 คนจีนพลัดถิ่นจึงมีการสร้างศาลเจ้าและอัญเชิญองค์เทพเจ้า	 คือ	 เจ้าพ่อเทพารักษ	์

เจ้าแม่ทับทิม	 เจ้าพ่อกวนอู	 และเจ้าพ่อสามตา	 ฯลฯ	 มาสถิตอยู่ในศาลเจ้าแห่งน้ัน	 เพื่อเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนจีนพลัดถิ่น	 และคนในชุมชน	 ต่อมาจะมีการแสดงพลังเหนือธรรมชาติให้

เข้ามาสิงสถิตตนหรือผ่านตนไปยังผู้ท่ีต้องการรับอิทธิพลเหล่านั้นเพื่อเป็นเจ้าพิธีในการประกอบ

พิธีกรรม	 ตามความเช่ือของคนในชุมชนจะมีผู้ที่ได้รับหน้าที่จากเทพเจ้า	 (ร่างทรง)	 มาเป็นตัวแทน

ในการท�าหน้าที่ประกอบพิธีกรรมนั้น	และร่างทรงจะใช้	ภาษา	ท่าทาง	และการเคลื่อนไหว	ในการเป็น

สื่อกลางเพื่อสื่อสารระหว่างชุมชนท้องถ่ินกับเทพเจ้า	 เพื่อเป็นการเซ่นไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักด์ิสิทธิ	์

เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว	 รวมถึงเป็นการแสดง	 ให้เห็นถึงอ�านาจและ

อิทธิปาฏิหาริย์ขององค์เทพเจ้า	 เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความเช่ือความศรัทธา	 ในองค์เทพเจ้า	 และ

เมื่อคนจีนพลัดถ่ินเริ่มมีฐานะดีขึ้นร�่ารวยขึ้นก็จะมีสมทบทุนซ้ือที่ดินเพื่อขยายพื้นที่	 ของศาลเจ้าให้

กว้างขวางใหญ่โตขึ้น	 และมีการท�านุบ�ารุง	 บูรณะซ่อมแซม	 และพัฒนาศาลเจ้า	 เพื่อให้ศาลเจ้าคงอยู่

คู่ชุมชนต่อไป

ภำพที่ 7 ผู้เป็นตัวแทนท�าหน้าที่เป็นร่างทรงเจ้าแม่ทับทิม

ณ	ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์และเจ้าแม่ทับทิมแควใหญ่	ต�าบลปากน�้าโพ	จังหวัดนครสวรรค์

ที่มา :	ผู้วิจัย
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 4. บทบำท : นำฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น

	 บทบาทนาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น	 แบ่งออกเป็น	 5	 บทบาท	 คือ	 การรักษาเอกลักษณ	์

การเผยแพร่เอกลักษณ์	การเมืองการปกครอง	การท่องเที่ยว	และเศรษฐกิจ	มีดังนี้

	 1.	 บทบาทการรักษาเอกลักษณ์ของชาติหรือชุมชน	 คนจีนพลัดถิ่นจะมีการสืบทอดและ

ถ่ายทอดนาฏกรรมด้ังเดิมให้กับรุ่นลูกหลานสืบต่อไปจากรุ่นต่อรุ่น	 และเมื่อคนจีนพลัดถิ่นต้ังหลัก

ปักฐานได้ลงตัวแล้วกจ็ะมกีารรวมกลุม่กนัในการพบปะสงัสรรค์กัน	และคอยให้ค�าปรกึษาและช่วยเหลอื

ซ่ึงกนัและกนั	ต่อมาจึงได้จัดต้ังเป็นมลูนธิเิพือ่คอยช่วยเหลอืชุมชน	จัดต้ังโรงเรยีนจีนเพือ่สอนภาษาจีน

ให้กับลูกหลานด้วย	 รวมถึงมีการจัดต้ังเป็นสมาคมจีนเช้ือสายต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 แต้จ๋ิว	 ฮากกา	 ไหหล�า	

ฮกเกี้ยน	 และกวางตุ้ง	 เพื่อถ่ายทอดพิธีกรรม	 และขนบธรรมเนียมประเพณีให้กับลูกหลานสืบต่อไป	

นาฏกรรมจึงเป็นส่วนส�าคัญ	ที่ช่วยในการรักษาเอกลักษณ์ของชาติและชุมชนตนได้เป็นอย่างดี

	 2.	 บทบาทการเผยแพร่เอกลกัษณ์	เมือ่คนจีนมกีารรวมกลุม่กนัแล้วจึงได้มกีารจดัต้ังวงดนตรี	

และนาฏกรรมขึ้นเพื่อเป็นการแสดงเอกลักษณ์ของตน	จากพลังความเชื่อและความศรัทธาของคนจีน

พลดัถิน่ทีม่ต่ีอเทพเจ้าและสิง่ศักด์ิสทิธิ	์จึงเกดินาฏกรรมหรอืขบวนนาฏกรรม	(ขบวนแห่)	ขึน้	เพือ่แสดง

ในพธิกีรรมและเป็นการสกัการะตอบแทนเทพเจ้าและสิง่ศักด์ิสทิธิท์ีช่่วยคุมครองปกปักรกัษาครอบครวั

และชุมชนตนให้อยู่เย็นเป็นสุข	 รวมถึงเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์ของชุมชนตนที่มีลักษณะแตกต่าง

จากชุมชนอ่ืน	 โดยแสดงผ่านภาษา	 ท่าร�า	 ดนตรี	 และเครื่องแต่งกาย	 อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ใน

การแสดงความเป็นตัวตน	 และเผยแพร่เอกลักษณ์ของตนให้เป็นที่ประจักษ	์ จึงท�าให้ทั้งสองประเทศ

ได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือ	 ด้านวัฒนธรรมไทย–จีน	 ขึ้น	 เมื่อวันที่	 28	 สิงหาคม	 ค.ศ.	 2001	

(ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน,	ออนไลน์,	2556)	เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม

ของทั้งสองประเทศ

	 3.	 บทบาททางการเมืองการปกครอง	 นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น	 เป็นการแสดงที่สะท้อน

ให้เห็นว่าประเทศไทยและประเทศจีนมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันมาต้ังแต่ในอดีต	 และปัจจุบัน

ประเทศไทย	 ก็ยังคงเป็นมิตรภาพที่ดีต่อประเทศจีนต่อไป	 รวมทั้งเป็นสื่อกลางที่ส�าคัญในการเช่ือม

สมัพนัธไมตร	ีและการท�าความร่วมมอืทางการเมอืงของทัง้สองประเทศต่อไปในอนาคต	ซ่ึงเหน็ได้จาก

การที่รัฐบาลก�าหนดนโยบายในหลาย	ๆ 	ด้าน	เพื่อให้เป็นตัวกระตุ้นและขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้า

ของประเทศต่อไปในอนาคต

	 4.	 บทบาททางการท่องเทีย่ว	เมือ่รฐับาลพลเอก	เปรม	ติณสลูานนท์	ปี	ค.ศ.	1987	สนบัสนนุ	

ให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	ให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางไปท่องเที่ยว	

มส่ีวนร่วมเป็นประสบการณ์ตรงก่อให้เกดิความรูค้วามเข้าใจในแต่ละท้องถิน่	และก�าหนดให้ทกุจงัหวัด

คิดค้นค�าขวัญประจ�าจังหวัดของตนขึ้น	 โดยมุ่งให้มีสาระเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ	 ด้วยเหตุนี้
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นาฏกรรมของคนจีนพลัดถ่ิน	 “การแห่มังกรทอง”	 จึงเป็นส่วนหนึ่งในค�าขวัญจังหวัดนครสวรรค์	 คือ	

“เมอืงสีแ่คว	แห่มงักร	พกัผ่อนบงึบอระเพด็	ปลารสเด็ด	ปากน�า้โพ”	เพือ่เป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

จังหวัดต่อไป

	 5.	 บทบาททางเศรษฐกิจ	บทบาทของคนจีนพลัดถิ่นในการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างจีน	

และประเทศที่คนจีนพลัดถิ่นเข้าไปอยู่อาศัย	 ดังนั้นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน	 (Cultural	 proximity)	

เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อบทบาทของคนจีนพลัดถิ่นในการเช่ือมโยงเศรษฐกิจของจีนและเศรษฐกิจ

ของประเทศที่ชาวจีนเข้าไปอาศัยอยู่ด้วย	 ทั้งการเช่ือมโยงทางการค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่าง

ประเทศ	 (เกรียงศักด์ิ	 เจริญวงศ์ศักด์ิ,	 2555	 : 1)	 และเมื่อประมาณปี	 ค.ศ. 1959	 อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว	 จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ	 ธนะรัชต์	 ต้องการ

พฒันาประเทศไทยในด้านอนรุกัษ์ทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว	การส่งเสรมิเผยแพร่	และด�าเนินกิจการ	

เพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	ตลอดจนคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

ด้วย	 และนาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น	 โดยเฉพาะขบวนแห่ในเทศกาลตรุษจีนปากน�้าโพ	 จังหวัด

นครสวรรค์	 เป็นจุดเด่นในการกระตุ้นและขับเคลื่อนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว

ในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก

	 นาฏกรรมของคนจีนพลดัถิน่ได้มกีารเผยแพร่ไปสูชุ่มชนอ่ืน	ๆ 	ท�าให้นาฏกรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะ

ถิ่นเป็นที่สนใจ	และเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างขึ้น	จึงท�าให้เป็นที่ต้องการของชุมชนอื่นมีการว่าจ้างเพื่อมา

แสดงตามงานพธิกีารส�าคัญ	ๆ 	ในการต้อนรบัแขกบ้านแขกเมอืง	และพธิฉีลองงานส�าคัญ	ๆ 	ในงานเฉลมิ

ฉลองเทศกาล	หรือ	ประเพณี	หรือ	งานเฉพาะกิจที่จัดขึ้น	ตามแต่ผู้ว่าจ้าง	นาฏกรรมของคนจีนพลัดจึง

เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึง่	ดังนัน้นาฏกรรมของคนจีนพลดัถิน่จึงเป็นการท�าขึน้เพือ่สงัคม	

เพื่อตนเอง	และเพื่อเทพเจ้า

 5. ปัจจัย : นำฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น 

 เมื่อเกิดสงครามท�าให้นาฏกรรมของคนจีนหยุดน่ิง	 และคนจีนก็มีการอพยพพลัดถ่ินฐานไป

ดินแดนใหม่	 จึงเป็นสาเหตุให้นาฏกรรมของคนจีนเคลื่อนที่ตามตนมาด้วย	 และเมื่อต้ังถิ่นฐานเป็น

หลักแหล่งได้แล้ว	นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่นจึงมีการปรับปรุง	เปลี่ยนแปลง	และปรุงแต่งให้เหมาะ

กับสถานการณ์ปัจจุบัน	ตามบริบททางสังคมในชุมชน	ทั้งภาษา	ดนตรี	และพิธีกรรม	เพื่อให้เข้าใจมาก

ขึ้น	เมื่อการสื่อสารทันสมัยและการคมนาคมสะดวกขึ้นท�าให้นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่นเกิดการเผย

แพร่และดึงดูดให้นักท่องเที่ยว	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามามากขึ้น	 นโยบายการปกครองก็

เป็นปัจจัยที่ท�าให้นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่นมีความส�าคัญในระดับประเทศ	 ส่งผลให้นาฏกรรมของ

คนจีนพลัดถิ่นมีการสืบทอดสู่รุ่นลูกหลาน
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สรุปและอภิปรำยผล

	 งานศึกษาวิจัย	เรื่อง	“นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น”	เป็นงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์นาฏกรรม	

โดยมข้ีอมลูพืน้ฐานมาจากชุมชนชาวจนีทีม่กีารอพยพย้ายถ่ินฐานไปยังต่างประเทศ	และกลุม่ชาติพนัธุ	์

ชาวจีนที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน

	 “นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น”	 เป็นวัฒนธรรมที่สถิตอยู่ในตัวคนจีนทุกคน	 และในขณะ

เดียวกัน	 ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารส�าคัญในการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นตัวตน	 โดยสื่อผ่านออกมา

ด้วยอารมณ์	 สีหน้าท่าทาง	 และการเคลื่อนไหว	 รวมถึงภาษา	 ส�าเนียง	 ดนตรี	 การขับร้อง	 และ

เครือ่งแต่งกาย	ดังนัน้	นาฏกรรม	จึงเป็นการสะท้อนศิลปะและวัฒนธรรมของกลุม่ชาติพนัธุใ์นชุมชนนัน้	

ซึ่งเป็นนาฏกรรมแบบมีเรื่องราว	โดยแบ่งออกเป็น	2	รูปแบบ	คือ	นาฏกรรมปรุงแต่ง	และนาฏกรรม

ไม่ปรุงแต่ง	 รวมถึงนาฏกรรมยังมีบทบาทในการรักษาเอกลักษณ์	 การเผยแพร่เอกลักษณ์	 การเมือง

การปกครอง	 การท่องเที่ยว	 และเศรษฐกิจ	 และคนจีนมีการพลัดถิ่นเพื่อไปตั้งถิ่นฐานยังต่างประเทศ

มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น	 คือ	 เมื่อคนจีน

มกีารอพยพย้ายถ่ินฐานไปทีใ่ด	คนจีนเหล่านัน้กจ็ะน�านาฏกรรมเคลือ่นทีต่ามมาด้วย	โดยคนจีนพลดัถิน่	

จะอยูร่วมกนัเป็นกลุม่จนท�าให้เกดิเป็นชุมชนชาวจีนพลดัถิน่	และคนจีนก็จะมกีารปรบัเปลีย่นวฒันธรรม

ของตนเพือ่ให้เข้ากบัวัฒนธรรมในท้องถ่ินด้วย	จึงส่งผลให้นาฏกรรมด้ังเดิมของคนจีนพลดัถิน่	เกดิการ

ผสมผสานกลมกลืนกับนาฏกรรมท้องถิ่นตามยุคสมัย	ที่เรียกว่า	“นาฏกรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”	จึงเป็น

ปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้ในประเทศไทย	นาฏกรรมของคนจนีพลดัถิน่	จึงเป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึ	ชาติพนัธุ์

ชาวจีน	และเป็นสิ่งส�าคัญที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน	แม้ว่าคนจีนจะพลัดถิ่น

ไปที่ใดก็ตาม	คนจีนพลัดถิ่นก็ยังรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป

ข้อเสนอแนะ 

	 จากการศึกษาวิจัย	 เรื่อง	 “นาฏกรรมของคนจีนพลัดถิ่น”	 ผู้วิจัยเห็นว่า	 ปรากฏการณ์การ

พลัดถิ่น	 ของคนและชุมชนเป็นชนวนส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน	 และกระทบ

กับสถานการณ์	 ในชุมชนอ่ืนโดยรอบท้ังทางตรงและทางอ้อม	 อีกทั้งยังส่งผลกระทบกับรูปแบบของ

นาฏกรรมด้วย	ดังนัน้	จึงควรมกีารศึกษานาฏกรรมของคนพลดัถิน่ชนชาติอ่ืน	โดยเฉพาะคนไทยพลดัถิน่
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