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บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีศึกษาวรรณกรรมจีนในการแสดงงิ้วแต้จิ๋วปัจจุบัน มีวัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาวรรณกรรมและประเภทของวรรณกรรมจีนที่ใช้แสดงงิ้วแต้จิ๋วในสังคมไทย 

และวิเคราะห์การธ�ารงอัตลักษณ์และความทรงจ�าร่วม โดยใช้วิธีการวิจัยโดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากคณะงิ้วจ�านวน 3 คณะ คือ คณะซิงตงเจี่ยสูงเฮีย คณะไว่หย่งฮง 

และคณะเล่าซาเจี้ยสุง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันทั้ง 3 คณะ มีการน�าวรรณกรรมจีน

มาใช้เป็นบทละครแสดงงิ้ว แบ่งประเภทของเนื้อเรื่องวรรณกรรมจีนเป็น 2 ประเภท คือ 

เรื่องจากประวัติศาสตร์และพงศาวดาร และเรื่องจากนิทานพ้ืนเมืองแต้จิ๋ว การเรื่อง 

จากนิทานพ้ืนเมืองแต้จ๋ิวมาแสดงเป็นจ�านวนมากในปัจจุบันเช่นน้ี แสดงให้เห็นถึง 

1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเรือ่ง “วรรณกรรมจนีในง้ิว” ได้รบัทุนอุดหนุนการวิจยัจากคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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การพยายามธ�ารงอัตลักษณ์ของชาวจีนแต้จิ๋วโดยการผลิตซ�้าความทรงจ�าเก่ียวกับ

วรรณกรรมจีนแต้จิ๋ว ซึ่งเป็นสิ่งผู้ชมรับรู้ร่วมกัน ซึ่งมีส่วนท�าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็น

อนัหนึง่อนัเดียวกนั ชาวจนีแต้จิว๋ได้สร้างอดตีของตนผ่านความทรงจ�าร่วมคอืการอนรุกัษ์

งิ้วแต้จิ๋วให้เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นสายใยยึดโยงทุกกิจกรรมของชาวจีนแต้จิ๋ว

ค�ำส�ำคัญ : การธ�ารงอัตลักษณ์, ความทรงจ�าร่วม, วรรณกรรมจีน, งิ้วแต้จิ๋ว
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การธ�ารงอัตลักษณ์และความทรงจ�าร่วมจากวรรณกรรมจีน
ส�าหรับการแสดงงิ้วแต้จิ๋วในสังคมไทย อรอนงค์ อินสะอาด

Abstract

This research focuses on Teochiu Chinese opera literature today. It is 

aimed at investigating the literature and type of Chinese literature used to  

perform Teochiu Chinese opera in Thailand and analyzing the maintenance of 

the Chinese identity and collective memory. Data were collected from in-depth  

interviews with three traditional Chinese opera groups, namely Sing Dong Zhia 

Soong Hia, Wai Yong Hong, and Lao Sa Zhia. Results of the study indicate that 

all of these three Chinese opera groups use Chinese literature in their  

performance of traditional Chinese opera. The Chinese literature used to perform 

Chinese opera can be classified by their contents into two categories:   

historical records and annals; and Teochiu folktales. An adaption of many 

Teochiu folktales into Chinese opera performances today shows that there is 

an effort to maintain Teochiu identity by means of reproduction from memory 

regarding Teochiu literature, which is jointly perceived by the audience and 

gives them a feeling of unity. Teochiu people have produced their past through 

their collective memory, which is preservation of Teochiu Chinese opera as  

a performance art that connects all activities of Teochiu people.

Keywords : The Maintenance of the Chinese Identity, The Collective Memory, 

     Chinese literature, Teochiu Chinese Opera
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บทน�ำ

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นผลจากการ 

รับวัฒนธรรมชนชาติอื่นน�ามาปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับการด�ารงชีวิตของตน และ

หน่ึงในวัฒนธรรมที่มีการรับเข้ามาคือ วัฒนธรรมจีนซึ่งมีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิต 

ของชาวไทยเป็นเวลาช้านาน เกิดจากการอพยพมาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทยและส่งผล

ให้การผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยได้อย่างกลมกลืน รวมถึงศิลปะการแสดงในสังคม

วัฒนธรรมแบบจนี เช่น ง้ิวละครจีนโบราณ หรอื อปุรากรจนี (Chinese opera) ได้เข้ามา

เผยแพร่และมพัีฒนาการอยู่ในสงัคมไทยมาเป็นเวลานาน เป็นการแสดงเรือ่งราว ท่ีผสม

ผสานการขับร้องและการเจรจาประกอบกับลีลาท่าทาง เน้ือเรื่องน�ามาจากวิถีชีวิต 

ขนบประเพณี น�าข้อมูลพงศาวดารและประวัติศาสตร์มาดัดแปลงเป็นบทละคร  

นอกจากน้ียังน�าเอาความเชือ่ประเพณแีละศาสนามาผสมผสานกับการแสดง การแสดง

งิ้วมีในทุกภูมิภาคของจีน จัดว่าเป็นงิ้วท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแสดงโดยใช้ภาษาท้องถ่ิน  

และมีอัตลักษณ์เฉพาะตนต่างกันไป ส่วนง้ิวที่จัดว่าเป็นงิ้วระดับประเทศคือ งิ้วปักก่ิง  

ซึ่งแสดงโดยใช้ภาษาจีนกลาง และมีลักษณะเฉพาะตนเช่นกัน และในปัจจุบันถือเป็น

ตัวแทนงิ้วประจ�าชาติจีน

งิ้ว เป็นศิลปะการแสดงของชาวจีนที่ยังคงแสดงในเทศกาลส�าคัญ ๆ ของจีน 

รวมทั้งการแสดงในประเพณีเฉลิมฉลองบูชาเทพเจ้าทางศาสนาในลัทธิความเชื่อ 

แบบจีนและยังเป็นการเพ่ือความบันเทิงของคนในสังคมทุกระดับ เมื่อการการอพยพ

และการตัง้ถ่ินฐานชมุชนจนีในอดตี ส่งผลให้ศิลปะการแสดงนีแ้พร่กระจายไปยังประเทศ

ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ค.ศ. 1911

ปัจจุบันชุมชนกลุ่มเชื้อสายจีนในอุษาคเนย์ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์และไทย 

มกีารฟ้ืนฟูการแสดงงิว้ในฐานะศลิปวัฒนธรรมแบบจนี ส�าหรบัไทยนัน้หลกัฐานท่ีปรากฏ

เรื่องราวของงิ้วในบันทึกของชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยา ช่วงคริสต์

ศตวรรษท่ี 17 หรือ พุทธศตวรรษที่ 22 (รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์) ต่อมาหลังการ

สถาปนาราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงเทพฯ ใน ค.ศ. 1782 มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีน

ตลอดสองฝั ่งแม่น�้าเจ้าพระยา โดยมีศูนย์กลางใหญ่ทางเศรษฐกิจการค้าและ 

การพาณิชย์ คอื ย่านตลาดเมอืงจนี ส�าเพ็ง ตลาดน้อย เยาวราช พบว่างิว้ในฐานะศลิปะ
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การแสดงในมหรสพกลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมวัฒนธรรมไทย มีหลักฐานปรากฏว่า 

พระมหากษัตริย์ เจ้านายและขุนนางมีการอุปถัมภ์คณะงิ้ว และยังเป็นการแสดง 

ในมหรสพหลวงอีกด้วย

คณะงิว้ในไทยเป็นง้ิวท้องถ่ินท่ีเดนิทางจากมณฑลเมอืงชายทะเลทางตะวันออก

เฉยีงใต้ของจนี ได้แก่ ฝเูจีย้น กวางตุง้ และไหหล�า ประกอบด้วยงิว้ฮกเก้ียน ใช้ภาษาจนี

กลางหรือแมนดาริน งิ้วกวางตุ้ง งิ้วแต้จิ๋ว และงิ้วไหหล�า ใช้ด้วยภาษาถิ่น คณะงิ้วและ

การแสดงงิ้วในไทยได้รับความนิยมและแพร่กระจายออกไปตามเขตชุมชนตลาด 

และเขตเมอืง งิว้กลายเป็นมหรสพการแสดงเพ่ือความบนัเทงิส�าหรบัชาวบ้านตามชมุชน

บ่อนเบ้ียในย่านส�าเพ็ง เยาวราช ตลาดน้อยและเป็นการแสดงทีแ่สดงในโรงงิว้ นอกเหนือ

จากการแสดงในเทศกาลต่างๆ ตามศาลเจ้าของชุมชนชาวจีนทั้งในและนอกเขต

กรุงเทพฯ

งิ้วท่ีได้รับความนิยมในไทยมากที่สุด คือ ง้ิวแต้จิ๋วมีถ่ินก�าเนิดท่ีเมืองแต้จิ๋ว 

มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจนี ซึง่ใช้ภาษาแต้จิว๋ในการแสดงและม ี2 รปูแบบเฉพาะ ส�าหรบั 

2 การแสดงสามารถสะท้อนให้เห็นวิถีชวิีต ศลิปวัฒนธรรมของชาวจนีในอดตีท่ีได้สบืต่อ

กันมาอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของชาวจีนเก่ียวกับการ 

ตั้งถ่ินฐาน กล่าวคือ หากมีการตั้งถ่ินฐานท่ีใดมักจะมีการสร้างศาลเจ้าข้ึนมาควบคู่กัน

เสมอ และการแสดงงิ้วมีความสัมพันธ์กับศาลเจ้า คือ จะแสดงในช่วงเทศกาลหรืองาน

ประเพณีส�าคัญๆ เช่น งานฉลองศาลเจ้า งานฉลองวันสารทในเดือน 7 งานฉลองวัน

เทศกาลกินเจในเดือน 9 งานฉลองแก้บน ฯลฯ ซึ่งแสดงให้ถึงการนับถือเทพเจ้า 

ผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ และถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเทพเจ้าท่ีปกปักรักษาให้ผู้คน 

ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

บทละครงิ้ว หรือเนื้อเร่ือง หมายถึง เร่ืองราวท่ีแสดงมีโครงเรื่องมาจาก 

พงศาวการจีน เรื่องอิงประวิตศาสตร์ หรือนิทานต่างๆ ของจีน โดยนักแสดงแต่ละคน 

จะแสดงบทบาทได้รบัตามเนือ้เรือ่ง ในเน้ือเรือ่งมกัมกีารสอดแทรกค�าสอนต่างๆ ไว้ เช่น 

ความกตัญญู ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ 

จากการท่ีงิ้วถูกใช้เป็นเครื่องบวงสรวงเทพเจ้าจีน ดังน้ันงิ้วและชุมชนถูก 

เชื่อมเข้าหากัน งิ้วได้เลียบแบบค�าสั่งสอนการด�ารงชีวิตตามความเชื่องทางค�าสอน
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ดั้งเดิมของจีน ด้วยค�าสอนที่สื่อออกมาอยู่ในรูปของการให้กระท�าดีโดยการยกตัวอย่าง

เป็นเรื่องราวเล่าให้ชุมชนฟังผ่านการแสดงงิ้ว เนื้อเรื่องของงิ้วในอดีตมักออกมาในรูป

ของวรรณกรรมจีน โดยมีการสอดแทรกคติ ความรู้ ความเชื่อทางศาสนา โดยมากเป็น

เรื่องของวีรบุรุษหรือบรรพชนที่มีชื่อเสียง ท่ีมักเป็นตัวละครในวรรณกรรมขึ้นชื่อของจีน 

หรือเป็นเรื่องที่สื่อออกมาในเชิงการให้ข้อคิด

เน้ือหาท่ีง้ิวน�าเสนอในการแสดงก็เป็นการให้แนวทางความคดิ ค�าสอนแด่ผูช้ม 

รวมทัง้ยังสะท้อนภาพของสงัคมออกมาด้วยประการหน่ึง ซึง่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการแสดงออก

ถึงความเป็นชาติพันธุ์ของชาวจีนว่าชาวจีนในสังคมไทยมีวิถีชีวิต และรูปแบบการ 

ด�ารงอยู่ทางชาติพันธุ์อย่างไร 

ละครจะก�าเนิดขึน้โดยอาศยัเค้าโครงและครอบจากสงัคม ละครท่ีแสดงออกมา

จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบและลักษณะของวัฒธรรมที่แตกต่างกันไป ไม่ว่า 

จะเป็น อปุรากรของตะวนัตก ลเิก หรอือปุรากรจนีก็ตาม ดังน้ันหากมองโครงสร้างระดบั

ลึกของละครแล้ว ละครจึงเปรียบเสมือนภาพที่สังคมสะท้อนออกมา หรืออาจแสดง 

ในสิ่งท่ีสังคมมองข้าม หรือในบางครั้งก็แสดงในสิ่งที่ตรงกันข้ามความจริงโดยส้ินเชิง 

เป็นการเสนอภาพสังคมในแนวทางขัดแย้งกับความจริงในสังคมลักษณะส่อเสียด  

ล้อเลียนสังคม (งิ้วแต้จิ๋ว ละครสังคม ศยามล เจริญรัตน์, 2544 : 11) ละครรวมเอา

เหตุการณ์ สถานการณ์และความเป็นจริงของสังคมเข้าไว้ในบทสนทนา

ปัจจุบันยังคงมีงิ้วแต้จิ๋วที่ได้รับความนิยมอยู่มากมายหลายคณะ แต่หาก 

การศึกษานี้ท�าการสัมภาษณ์คณะแสดงง้ิว 3 คณะ คือ คณะซิงตงเจี่ยสูงเฮีย  

คณะไว่หย่งฮง คณะเล่าซวาเจี้ยสุง ซึ่งจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ท้ัง 3 คณะน้ี 

มีการน�าบทละครง้ิวแต้จิ๋วมาใช้เช่นเดียวกัน จึงน่าสนใจว่ามีการน�าเน้ือหาประเภทใด

มาใช้ส�าหรับการแสดงง้ิวแต้จ๋ิวในปัจจุบัน และประเภทของเน้ือหาดังกล่าวส่งผลต่อ 

การธ�ารงอัตลักษณ์และความทรงจ�าร่วมของชาวจีนแต้จิ๋วอย่างไร

 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงิ้ว ผู้วิจัยได้สืบค้นงานวิจัยท้ังภาษาไทย และงานวิจัย

ภาษาจีนโดยจะเริ่มจากงานวิจัยที่เป็นภาษาไทย ดังนี้
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การธ�ารงอัตลักษณ์และความทรงจ�าร่วมจากวรรณกรรมจีน
ส�าหรับการแสดงงิ้วแต้จิ๋วในสังคมไทย อรอนงค์ อินสะอาด

งานวิจัยเรื่องง้ิวแต้จิ๋วกับภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมดนตรี : กรณีศึกษา 

คณะเหล่าบ่วงนี้ชุงปังของ วีเกียรติ มารคแมน (2539) เป็นงานวิจัยด้านมานุษยวิทยา 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของดนตรีกับการแสดงงิ้วแต้จิ๋วและภาพสะท้อน 

ทางวัฒนธรรมดนตรีจากงิ้วโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์สัมภาษณ์ผล

การศึกษาพบว่า มีการใช้ท�านองดนตรีในการแสดงง้ิวแต้จิ๋วไปตามการแสดงออก 

ทางอารมณ์ทีต่่างกนัส่งผลให้เกิดเพลงทีห่ลากหลาย  สามารถแสดงออกทางอารมณ์ซบั

ซ้อนและมีการใช้เพลงท้ังแบบแผนและที่แต่งขึ้นใหม่นอกจากน้ียังศึกษาภาพสะท้อน

ทางวัฒนธรรมดนตรีจากงิ้วพบว่าดนตรีแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการผสม

วงแต่บทเพลงแต่ยังคงเอกลักษณ์ของดนตรีแบบแต้จิ๋วไว้หลายประการดนตรียังมี

บทบาทมากในด้านพิธีกรรม การสื่อสาร และการแสดงการถ่ายทอดอารมณ์  

การแสดงออกของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความบันเทิง และยังแสดงออกถึงอ�านาจ

ในการควบคุมปกครองสมาชิกของคณะงิ้วอีกด้วย

งานวิจัยเรื่อง งิ้วแต้จิ๋วในฐานะละครสังคม : สัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยจีน 

ของศยามล เจริญรัตน์ (2544) ศึกษาประวัติความเป็นมาความส�าคัญและพัฒนาการ

ของงิ้วในฐานะท่ีเป็นเสมือนละครทางสังคมท่ีสามารถสะท้อนภาพของสังคมออกมา 

ในรูปแบบของละครโดยการเก็บข้อมูลในเบื้องต้นพบว่ามีคณะงิ้วขนาดใหญ่ใน

ประเทศไทยจ�านวน 27 คณะสัมภาษณ์แบบเจาะลึกสมาชิกคณะงิ้ว 6 คณะการศึกษา

พบว่า งิ้วเป็นการแสดงของชาวจีนท่ียังคงมีความส�าคัญเพราะมีความเก่ียวเน่ืองกับ 

ศาลเจ้าจีน การแสดงง้ิวมีพัฒนาการและถูกปรับเปลี่ยนเรื่อยมา จากฐานะส่ิงบูชา

เทพเจ้ากลายเป็นสิง่สร้างความบนัเทิงแก่ชาวจีน รวมถึงสร้างส�านกึร่วมในความเป็นจนี

สิ่งท่ีงิ้วน�าเสนอสะท้อนถึงตัวตนของสังคมจีนภาพความเป็นจีนจากวิถีการด�าเนินชีวิต 

รวมทั้งสอดแทรกค�าสั่งสอนเกี่ยวกับการท�าความดีแก่สังคม ในแง่ของสัญลักษณ์ในงิ้ว

นัน้เป็นการให้ความหมายทีส่ามารถตคีวามได้ภายในกลุม่คนจนีและลกูหลาน ปัจจบุนั 

พบว่าความเข้มงวดในการแสดงง้ิวลดลงทั้งด้านการแสดง บุคลากรและอุปกรณ์

ประกอบฉากเนื่องจากความความนิยมในการชมงิ้วในประเทศไทยลดน้อยลง  

แต่งิ้วก็พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเพ่ือความอยู่รอด อย่างไรก็ตามงิ้ว 

จะไม่สูญสลายไปตราบเท่าที่ชาวจีนยังคงยึดมั่นในศาสนาและความเชื่อในบรรพบุรุษ



Humanities & Social Sciences 37 (2) May - August 2020 265

Onanong Insaard
The maintenance of the Chinese Identity and collective memory
from Teochiu Chinese opera literaturein Thailand

งานวิจยัเรือ่งการวิเคราะห์แนวด�าเนนิท�านองของซอเดยีวอีใ่นวงดนตรปีระกอบ
การแสดงงิ้วไหหล�า คณะน�าศิลป์ของสมพงษ์ เมืองวัฒนะ (2545)เป็นการศึกษา 
แนวด�าเนินท�านองของซอเดี่ยวอี่ในวงดนตรีประกอบการแสดงงิ้วไหหล�า คณะน�าศิลป์ 
และยังศกึษาประวัตคิวามเป็นมา ขนบธรรมเนียม ของงิว้ไหหล�า คณะน�าศลิป์ การศกึษา
พบว่างิ้วไหหล�าเป็นงิ้วท้องถ่ินท่ีมีรากฐานจากศิลปวัฒนธรรมหลายแขนงของประเทศ
จีนหลอมรวมเข้าด้วยกัน ส่วนด้านเครื่องดนตรียังคงใช้วัสดุในท้องถ่ินนอกจากนี ้
เครื่องดนตรีท่ีใช้ยังมีบทบาทในการสื่อคุณลักษณะของเสียงให้มีอารมณ์สอดคล้อง 
กับบทละครในตอนได้เป็นอย่างดี ท�านองซอเดียวอี่ในบทเพลงต่างๆ เป็นท�านอง 
ทีไ่ม่ประสานแต่จะเน้นคลอท�านองไปกับการร้องของนกัแสดงงิว้เป็นส่วนใหญ่ และไม่มี
การแปรท�านอง 

งานวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงงิ้วไทยจากการผสมผสาน 
ทางวัฒนธรรมของธนัช ถ่ินวัฒนากูล (2548) เป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Research) จากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของสื่อสารการแสดงเพื่อศึกษาแนวทาง
การพัฒนาสือ่ทางเลอืกใหม่จากสนุทรยีลกัษณ์ของ“งิว้”และวรรณกรรมเรือ่งเล่าของไทย
เรือ่ง “พระสธุน” โดยภาษาทีใ่ช้ในการแสดงคอืภาษาไทยผลการวิจยัพบว่ากระบวนการ
สร้างสรรค์การแสดงงิว้ไทยประกอบด้วย การเตรยีมการแสดง การด�าเนินการแสดง และ
การประเมินผลการแสดง สุนทรียลักษณ์ประกอบด้วย ศิลปะ และเทคนิคการแสดง
วรรณกรรมที่ใช้ในการแสดง ประเภทและบทบาทของตัวละครดนตรี และการขับร้อง 
เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า เวที ฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก และยังศึกษา
ทัศนคติของผู้ชมการแสดงงิ้วไทยพบว่าผู้ชมการแสดงชื่นชอบบทบาทของตัวละคร 
เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าในขณะน้ีดนตรีและการขับร้องกลับไม่ได้รับความ 
ชื่นชอบเท่าที่ควร

งานวิจัยเรื่อง สุนทรียรูปในสื่อสารการแสดง“ง้ิว”ของคนไทยในปัจจุบัน 
ของ  ปรีดา อัครจันทโชติ (2543) องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนการแสดง 2) เวที ฉาก 
และอุปกรณ์ 3) ดนตรีและการขับร้อง 4) ประเภทและบทบาทของตัวละคร 5) ศิลปะ
และเทคนิคการแสดง 6) เครือ่งแต่งกายและการแต่งหน้า 7) วรรณกรรมท่ีใช้ในการแสดง 
โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับเรื่องง้ิวแนวคิดเร่ืองนาฏกรรมกับการส่ือสาร และแนวคิดเรื่อง
สุนทรียทัศน์ของขงจื๊อ เพื่อศึกษาการก้าวเข้าสู่อาชีพการแสดงงิ้ว
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การธ�ารงอัตลักษณ์และความทรงจ�าร่วมจากวรรณกรรมจีน
ส�าหรับการแสดงงิ้วแต้จิ๋วในสังคมไทย อรอนงค์ อินสะอาด

นอกจากน้ี ปรีดา อัครจันทโชติ (2557) ยังศึกษาเรื่อง การข้ามพ้นวัฒนธรรม

ของสื่อการแสดงงิ้วในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

การข้ามพ้นวัฒนธรรมกับความเปลีย่นแปลงความหมายของงิว้ในประเทศไทย บทบาท

หน้าที่ง้ิวในประเทศไทย แบบแผนการข้ามพันวัฒนธรรมของงิ้วในประเทศไทยตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน อ�านาจที่ปรากฏอยู่ในการข้ามพ้นวัฒนธรรมในประเทศไทยต้ังแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการข้ามพ้นวัฒนธรรมของงิ้วในประเทศไทยในปัจจุบัน  

ผลการวิจยัพบว่าการข้ามพ้นวัฒนธรรมของงิว้สมัพันธ์กับความหมายทางสงัคม 7 ด้าน 

ได้แก่ ความเชื่อทางศาสนา สถาบันกษัตริย์และราชส�านัก ความเชื่อมโยงกับประเทศ

จีน การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การศึกษาการเมืองการปกครอง และ ส่ือมวลชน 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ อ�านาจท่ีปรากฏในการข้ามพ้นวัฒนธรรมของงิว้ได้แก่ อ�านาจ

ของฝ่ายปกครอง อ�านาจของทุน อ�านาจของสื่อมวลชน อ�านาจของผู้ชม อ�านาจ 

ของศาสนา และอ�านาจของผู้ผลิต โดยการข้ามพันวัฒนธรรมของงิ้วมีเงื่อนไงของ 

การสร้างสรรค์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้สร้างสรรค์

ตระหนักว่าความหมายแบบเดิมมีปัญหา ผู้สร้างสรรค์พยายามครอบง�าหรือต่อต้าน 

การครอบง�าความหมาย การปรับเปลี่ยนมีขอบเขต และมีการผลิตซ�้า กระบวนการ 

ข้ามพ้นวัฒนธรรมของงิว้ประกอบไปด้วยขัน้ตอนการผลติ ขัน้ตอนการเผยแพร่ ขัน้ตอน

การบริโภคและขั้นตอนการผลิตซ�้า

งานวิจัยภาษาจีนท่ีเก่ียวข้องกับงิ้ว จากจ�านวน 3 งานวิจัย ได้แก่ ศิลปะและ 

อัตลักษณ์ของกลุ่มย้ายถิ่น : การศึกษางิ้วแต้จิ๋วในประเทศไทย (The Art and Identity 

of Immigrant Ethnic Groups: A Study of Thai Chaozhou Opera) พัฒนาการของ

งิ้วแต้จิ๋วในประเทศไทย (The Development and Evolution of Chaozhou Opera in 

Thailand)  และ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะของบทละครงิ้วแต้จิ๋วกับวัฒนธรรมแต้จิ๋ว

(The Relationship Between the Chaozhou Opera Repertoire’s Play Scripts and 

Chaoshan Folk Culture) โดยมีรายละเอียดตามล�าดับ ดังนี้

 งานวิจัยเรื่องศิลปะและอัตลักษณ์ของกลุ่มย้ายถ่ิน : การศึกษางิ้วแต้จิ๋ว 

ในประเทศไทย ของ Zhang Changhong (2008) ศึกษาต้นก�าเนิดงิ้วแต้จิ๋วใน

ประเทศไทย การกลืนกลายเป็นง้ิวแต้จิ๋วสมัยใหม่ในไทยและอิทธิพลต่อศิลปะของ
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ประเทศไทย และยังได้ศึกษางิ้วแต้จิ๋วกับฐานะของชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย
อีกด้วย

งานวจิยัเรือ่งพัฒนาการของงิว้แต้จิว๋ในประเทศไทย ของ Chen Qingxia (2012) 
ศกึษาพัฒนาการของง้ิวแต้จ๋ิวในประเทศไทยภมูหิลงัทางประวัตศิาสตร์ภูมศิาสตร์ และ
ทางสงัคมวัฒนธรรม การศึกษาพบว่าการสนบัสนนุทางนโยบายการเมอืง และการอพยพ
ย้ายถ่ินของชาวจีนโพ้นทะเลมีความสัมพันธ์กับรูปแบบความบันเทิงท่ีผู้คนยอมรับ  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการทูต การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการของง้ิวแต้จิว๋ นอกจากนีง้ิว้แต้จิว๋ยังมอีทิธิพลต่อการละคร วัฒนธรรมไทย
อีกด้วย

งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะของบทละครงิ้วแต้จิ๋วกับวัฒนธรรม
แต้จิ๋วของWu Dihua (2018) การศึกษาพบว่าเน้ือหาของบทละครส่วนใหญ่มาจาก
ต�านาน เรื่องเล่า ชีวประวัติบุคคลส�าคัญในท้องถ่ิน ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน นอกจากนี้ 
บทละครยังปรากฏชื่อภูเขา ล�าธาร โบราณสถานในบทละครอันแสดงให้เห็นถึงการ 
ด�ารงชีวิตขนบประเพณีต่าง ๆ ของชาวแต้จิ๋ว บทละครยังมีบทร้องสรรเสริญเรื่อง 
ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ความรักระหว่างชายหญิง ซึ่งสัมพันธ ์
กับวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน นอกจากน้ียังแสดงให้เห็นถึงความขยันหมั่นเพียร  
ความประณีต ความเก่งกาจ เฉลียวฉลาดซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของชาวแต้จิ๋ว  
บทละครมีบทร้องท่ีไพเราะประณีตสละสลวย และใช้ภาษาท้องถ่ินแต้จิ๋วส�าหรับ 
การร้องกลอนสลับการพูด 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังภาษาไทยและภาษาจีนข้างต้นพบว่า  
มีการศึกษาในหลากหลายสาขา คือ งานวิจัยของวีเกียรติ มารคแมน ด้านวัฒนธรรม
ศึกษา สมพงษ์ เมืองวัฒนะ ด้านมานุษยดุริยางควิทยา ศยามล เจริญรัตน์  
ด้านมานุษยวิทยา ธนัช ถ่ินวัฒนากูล และปรีดา อัครจันทโชติ ด้านนิเทศศาสตร์   
ส่วนงานวิจัยภาษาจีนเป็นงานวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษา งานวิจัยเหล่านี้ได้ศึกษางิ้ว 
ในแง่ประวัตคิวามเป็นมา และพัฒนาการศกึษาในเชงิการสือ่สารข้ามวฒันธรรมไทยจนี 
ด้านดนตรีประกอบการแสดงผู ้วิจัยมองว่าจากงานวิจัยดังกล่าวยังขาดประเด็น 
ทางด้านวรรณกรรม งานวิจัยเร่ืองน้ีจึงเป็นการเติมเต็มและต่อยอดการศึกษาเรื่องงิ้ว 
หรืออุปรากรจีนในปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพ่ือศึกษาวรรณกรรมและประเภทของเนื้อหาวรรณกรรมจีนท่ีใช้แสดงงิ้ว

แต้จิ๋วในสังคมไทยปัจจุบัน
2.  เพ่ือวเิคราะห์การธ�ารงอตัลกัษณ์และความทรงจ�าร่วมจากเนือ้หาวรรณกรรม

จีนในการแสดงงิ้วแต้จิ๋ว

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ

วิจัยโดยการสัมภาษณ์การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและการวิจัยเอกสาร 
(Documentary research) โดยมีขั้นตอนในการวิจัยดังนี้

1) ศกึษาเอกสารงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องกับการศึกษางิว้ ทัง้ภาษาไทยและภาษาจนี
2) คัดเลือกคณะแสดงง้ิวแสดงในอ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด

อุบลราชธานี
3) สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ คือ หัวหน้าคณะงิ้ว 3 คณะ คือ คณะซิงตง

เจี่ยสูงเฮีย คณะไว่หย่งฮงและ คณะเล่าซาเจี้ยสุง
4) สังเกตการแสดงงิ้วของทั้ง คณะ เพื่อเก็บข้อมูลการแสดง
5) จัดกลุ่มประเภทวรรณกรรมงิ้วที่น�ามาแสดง
6) วิเคราะห์อตัลกัษณ์จนีและวิเคราะห์ความทรงจ�าร่วมท่ีเสนอผ่านการแสดงงิว้ 
7)  เรียบเรียงงานวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล

ขอบเขตกำรวิจัย
 วรรณกรรมที่คณะงิ้วแต้จิ๋วน�ามาแสดง โดยเก็บข้อมูลจาก 3 คณะคือ  

คณะซิงตงเจี่ยสูงเฮีย คณะไว่หย่งฮงคณะเล่าซาเจี้ยสุง

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
แนวคิดที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ อัตลักษณ์และความทรงจ�าร่วม (Identity and 

collective memory) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้ศึกษาในหลายศาสตร์ กล่าวคือ หากศึกษา 
ตามแนวสงัคมวิทยาจะมุง่เน้นประเดน็การศกึษาด้านอตัลกัษณ์ทางสงัคมและอตัลกัษณ์
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ทางการเมืองแต่หากศึกษาเรื่องความทรงจ�าร่วมตามแนวประวัติศาสตร์จะให้ความ

สนใจด้านประวัติศาสตร์ความทรงจ�าอัตลักษณ์ส่วนบุคคลอัตลักษณ์ร่วมภายใต้ 

กรอบความจรงิหากศกึษาตามแนวทางจติวิทยาจะมุง่เน้นให้เหน็ความสมัพันธ์ระหว่าง

ความทรงจ�ากับอัตลักษณ์

Jan Assmann (2010: 111 - 113) ได้เสนอว่าในระดับปัจเจกบุคคลวัตถุต่างๆ

เช่นอาหารงานเฉลิมฉลองพิธีกรรมภาพถ่ายภาพวาดเรื่องเล่าตัวบทต่างๆ ภูมิประเทศ

ไม่ได้มีความหมายในตัวเองแต่จะช่วยกระตุ้นเตือนความทรงจ�าของคนในสังคม 

เพราะวัตถุเหล่านี้คือพ้ืนท่ีแห่งความทรงจ�าที่มีตัวตนหรือมีความเป็นเราอยู่ในน้ันเมื่อ

เป็นระดับส่วนรวมแล้ววัตถุต่างๆ เช่นอนุสาวรีย์พิพิธภัณฑ์ห้องสมุดจดหมายเหตุ ฯลฯ 

ก็ล้วนมีความส�าคัญมากข้ึนเพราะสามารถเชื่อมโยงให้คนหลายคนกลายเป็นหน่ึงและ

มีความทรงจ�าร่วมกันท่ีเรียกว่าความทรงจ�าร่วมทางสังคมหรือความทรงจ�าร่วมทาง

วัฒนธรรม (cultural memory) ความทรงจ�าร่วมทางวัฒนธรรมเกิดจากช่วงเวลาใดเวลา

หน่ึงในอดีตแต่ไม่ได้เป็นเพียงอดีตท่ีสงวนหรือเก็บรักษาไว้เท่าน้ันแต่ยังมีบทบาท 

หรือเป็นสัญลักษณ์อยู่ในสังคมเพราะเรื่องราวในอดีตดังกล่าวได้รับการถ่ายทอด 

ผ่านการเล่าขานต�านานการเขียนการแสดงในงานเฉลมิฉลองและยังคงเลือ่นไหลอยู่ใน

ปัจจบัุนด้วยเหตน้ีุในปรบิทของความทรงจ�าร่วมทางสงัคมความแตกต่างระหว่างต�านาน

กับประวัติศาสตร์จึงหายไป

งานวิจัยน้ีได้น�าแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการวิเคราะห์  

โดยใช้ข้อมลูด้านเรือ่งย่อละคร ทีใ่ช้ส�าหรบัแสดงง้ิวแต้จิว๋ ในฐานะทีเ่ป็นความทรงจ�าชดุ

ใดชดุหนึง่ท่ีสงัคมรบัรูร่้วมกันมส่ีวนก่อให้เกิดความรูส้กึว่าตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันกับ

สงัคมนัน้ๆ ความทรงจ�าร่วมดงักล่าวได้รบัการถ่ายทอดผ่านข้อมลูทางวัฒนธรรมประเภท

ต่างๆ ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือท่ีช่วยท�าให้เกิดการแสดงออกและการผลิตซ�้าให้ความ 

ทรงจ�านั้นปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องในสังคม

ผลกำรวิจัย

ในส่วนผลของการศึกษาผู้วิจัยจะกล่าวถึงความหมายและความเป็นมาของงิ้ว

ในประเทศไทย เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงความส�าคญัและความยาวนานของศิลปะการแสดง
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แขนงน้ี ที่เดินทางมาพร้อมกับการอพยพของชาวจีน และยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน 

และจะกล่าวถึงผลการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 วรรณกรรมจีนในการ

แสดงงิ้วแต้จิ๋วท่ีปรากฏในการแสดงของทั้ง 3 คณะ คือ คณะซิงตงเจี่ยสูงเฮีย คณะ 

ไว่หย่งฮง คณะเล่าซาเจี้ยสุงส่วนท่ี 2 วรรณกรรมจีนในการแสดงงิ้วแต้จิ๋วกับการ 

ธ�ารงอัตลักษณ์และความทรงจ�าร่วม ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์การธ�ารงอัตลักษณ์ 

และความทรงจ�าร่วม

1. ควำมเป็นมำของงิ้วในประเทศไทย

งิ้ว เข้ามาเมืองใทยในระยะแรกพร้อมกับการตั้งศาลเจ้า มีหลักฐานท่ีแสดง 

ให้เห็นว่าคนไทยรู้จักงิ้วมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ซึ่งปรากฏในบันทึก

รายวันเป็นจดหมายเหตุ การเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงเดอชัวสี ตาซารต์ 

ทูตพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในคราวที่ติดตามมองซิเออร์ เลอ เชอวาเลีย เดอโชมองต์ เมื่อวัน

ท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2228 เป็นการเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย ในสมัย 

พระนารายณ์ ในบันทึกได้กล่าวถึง การได้ชมการแสดงงิ้วและพอใจเป็นอย่างมาก  

โดยเรียกการแสดงของชาวจีน ซึ่งว่า Commedie a la Chinoife และ Unetragedie 

Chinoife ซึ่งแปลรวมความว่า “ละครจีน”

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่มีหลักฐานที่กล่าวถึงที่มาของการแสดงง้ิวท่ีชัดเจน  

แต่มีหลักฐานของประเทศจีนที่สามารถสรุปได้ว่า ง้ิวท่ีเข้ามาแสดงในสยามเมื่อสมัย 

กรุงศรีอยุธยานั้น คงเป็นงิ้ว 4 ชนิด คือ งิ้วไซฉิ้ง งิ้วงั่วกัง งิ้วเจี๋ยอิม งิ้วแป๊ะหยี่ เนื่องจาก 

ในสมัยต้นราชวงศ์ชิง (ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าคังซี ค.ศ. 1662-1722) เป็นช่วงท่ี 

งิ้วแต้จิ๋วยังอยู่ในช่วงพัฒนา หรืออาจจะกล่าวได้ว่ายังไม่เจริญเต็มที่ งิ้วท้ัง 4 ชนิดน้ี 

ได้แพร่กระจายเข้าสู ่ดินแดนทางตอนใต้ของจีน โดยท่ัวไปต้ังแต่ปลายราชสมัย 

ราชวงศ์หมงิ

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมัยกรุงธนบุรี การแสดงงิ้วเป็นที่

นยิมและแพร่หลายมากอาจเป็นเพราะพระองค์มเีชือ้สายจนีซึง่เป็นยุคท่ีมชีาวจนีอพยพ

มาตั้งถ่ินฐานในเมืองไทยมากขึ้น ส่งผลให้ชาวไทยกับชาวจีนเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้น

ปรากฏหลักฐานบันทึกชื่อเรียกของการแสดงว่า “ง้ิว” จากการบันทึกของกรมหลวง 

นรินทรเทวี ดังในหลักฐานเมื่อครั้งท่ีพระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดเกล้าฯ ให้จัดขบวนแห่ 
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อย่างย่ิงใหญ่ เพ่ืออัญเชิญพระแก้วมรกต ซึ่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงยกทัพไปตี

เวียงจนัทน์และทรงอญัเชญิลงมาด้วย ในขบวนแห่นอกจากจะมโีขน ละคร ดนตรป่ีีพาทย์ 

แล้ว ยังมีหมายรับสั่งให้มี “ง้ิว” ไปแสดงในเรือด้วย ดังความท่ีว่า “งิ้วลงสามป้าน  

พระยาราชาเศรษฐีหนึ่ง หลวงรักษาสมบัติหนึ่ง รวมมีงิ้วด้วยกันถึง 2 ล�า”

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยปรากฏการแสดงงิ้วใน 

พระราชนิพนธ์เรื่อง อิเหนา ตอน อภิเษกพระราชบุตรและพระราชธิดาส่ีพระนคร  

หลงัเสรจ็พิธีอภิเษกแล้วได้มมีหรสพฉลองเป็นงานเอกิเกรกิ และ ค�าว่า “งิว้” ซึง่หมายถึง 

ละครจีน เช่นกัน

สมันนั้นเจ้านายหลายพระองค์มีคณะงิ้วส่วนพระองค์ คนไทยนิยมงิ้วเป็น 

อย่างมากจนสามารถฟังเพียงเสียงกลองก็สามารถทราบได้ว่างิ้วจะแสดงเรื่องใด 

นอกจากนียั้งมกีารตัง้ชือ่เรยีกงิว้ประเภทต่างๆ ตามเสยีงกลอง เสยีงฆ้องท่ีได้ยิน เช่น งิว้

ตุ้งแต งิ้วตุ้งโข่ง งิ้วต๊กเก็ง งิ้วต๊กแช่ (พระสันทัดอักษรสาร : 2516) 

งิ้วแต้จิ๋วเริ่มเฟื่องฟูอย่างมากในสมัยพระเจ้ากวงสู (ค. ศ. 1875 - 1908) ซึ่งตรง

กับสมัยรัชกาลท่ี 5 ของไทยมีการเดินทางมาแสดงในเมืองไทย และไปแสดงยัง 

ต่างประเทศอื่น ๆ มากขึ้นจนกระทั่งหลังจากสิ้นยุคพระนางซูสีไทเฮาและพระเจ้ากวงสู

“งิว้” นับว่าเป็นมหรสพจนีท่ีเก่าแก่และมคีวามส�าคญัอย่างมากสมยัรชักาลที ่5 

เป็นยุคท่ีง้ิวเฟ่ืองฟูถึงขนาดมโีรงเรยีนสอนงิว้เกิดข้ึนหลายแห่งและมกีารฝึกหดัง้ิวไทยข้ึน

เองมเีจ้านายหลายพระองค์เป็นเจ้าของโรงงิว้ (อภโิชค แซ่โค้ว, 2541: 24) รวมไปถึงกรม

พระราชวังบวรวิไชยชาญ (สมัยรัชกาลที่ 3) ก็ทรงเป็นเจ้าของโรงงิ้วโรงหนึ่งยังเรียกกัน

ติดปากว่า “งิ้ววังหน้า” จนสมัยรัชกาลที่ 5 ก็มีหลักฐานปรากฏว่าคนไทยได้น�าศิลปะ 

การแสดงง้ิวมาประยุกต์ใช้กับละครไทยอยู่บ้างดงัท่ีขนุวจิติมาตรา (2523: 52) กล่าวถึง

การแสดงงิ้วกับละครไทยไว้ว่า

“ว่าถึงงิว้แล้วเป็นมหรสพทีไ่ทยนิยมกันไม่น้อยเหมอืนกันสมยันัน้

ได้ยินคนพูดถึง “งิ้ววังหน้า” บ่อยๆ ผู้ใหญ่ท่ีตึกอาผันก็เคยเล่าวังหน้า 

ในรัชกาลท่ี 5 มีง้ิวที่เป็นคนไทยทั้งโรงคือเอาคนไทยมาหัดให้เล่นแบบ 

ง้ิวจนีแท้ๆ สร้างเครือ่งแต่งตัวและเครือ่งใช้ออกโรงเล่นอย่างงิว้จนีต่อมา

ได้ยินว่าละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ�ารงเล่นง้ิวแต่จะเล่นอย่างไร 



มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 37 (2) พฤษภาคม - สิงหาคม 2563272
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ไม่ทราบย่ีเกมีย่ีเกหลวงสันท์เล่นง้ิวท่ีมีตัวเทียกากิม (ในเรื่องส้วยถัง)... 

เข้าใจว่าแต่งตัวเป็นง้ิวแต่ร้องอย่างย่ีเกเมื่อละครปรีดาลัยของเสด็จ

ในกรมพระนราธิปเกิดขึ้นปรากฏว่าเรื่องหนึ่งเล่นเป็นง้ิวแต่ทรงไว้ในบท

ว่า “เล่นอย่างละครร้อง” ตามที่ข้าพเจ้าได้ดูเมื่อเป็นเด็กรู้สึกว่าทุกอย่าง

เล่นใกล้เข้าไปข้างจีนมาก ... ข้าพเจ้าได้ดูตั้งแต่ละครปรีดาลัยเล่นงิ้ว 

เป็นครั้งแรกกระบวนเล่นทุกอย่างรู้สึกว่าน่าดูกว่างิ้วจริงๆ”

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า “งิ้ว” นับเป็นมหรสพจีนที่เก่าแก่และมีความ

ส�าคัญอย่างมากต่อชาวจีน มีหลักฐานพบว่าง้ิวแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่

สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นยุคที่งิ้วเฟื่องฟู และยังคงสืบทอดเรื่อยมาถึง

ปัจจุบัน

2. วรรณกรรมจีนในกำรแสดงงิ้วแต้จิ๋วในปัจจุบัน

วรรณกรรมจนีในประเดน็นีห้มายถึง เรือ่งย่อทีใ่ช้ส�าหรบัแสดงงิว้ ส่วนใหญ่เป็น

เรื่องราวที่แสดงมีโครงเรื่องจากพงศาวดารจีน เร่ืองอิงประวิติศาสตร์ เรื่องเล่าขานใน 

ท้องถิ่น การแต่งขึ้นของนักเขียนบทละครแต้จิ๋ว ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่มีการสอดแทรก

แง่คิด และคุณธรรมดั้งเดิมของชาวจีน  

จากการลงภาคสนามสัมภาษณ์คณะงิ้วทั้ง 3 คณะ คือ คณะซิงตงเจี่ยสูงเฮีย

คณะไว่หย่งฮงคณะเล่าซาเจี้ยสุงปรากฏวรรณกรรมจีนท่ีน�ามาแสดง โดยใช้ชื่อเรื่อง 

ตามภาษาแต้จิว๋ว่า หลีจ่ิ้งจี่  ตัง้ซาโหงวเนีย้ เหน่าโทย ฉ่าปังหวย บูซ๋ง้ซวัะซอ้ แจงหมวย

หวังโห ภาค 3 อ่วงมั่งช่วงอุ่ย หู่แบ้จั๋มจื้อ เหน่าไคฮง ป่วงเซียง เปียงเชี้ยฮงฮ่วย  

อวงเหงียบแจ่ เตียสี้โทวยี้ หลีฮื้อเที่ยวเหล่งมึ้ง ต๋วยเกี้ยหวย ฮวงเจี้ยอ๊วง ต๋วงเกี้ยหวย

จากวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบกับวรรณกรรมท่ีมีการศึกษาและ

รวบรวมในประเทศจีน ตีพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ประชาชนกวางตุ้งชื่อหนังสือ Research 

on Chaozhou Opera Repertoire’s Play Scripts รวบรวมโดย Lin Chunjun และ Chen 

Liming
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3. ประเภทของวรรณกรรมจนีกบักำรธ�ำรงอตัลกัษณ์และควำมทรงจ�ำร่วม

ในปี 2539 วีเกียรติ มารคแมนได้ศึกษาเรื่อง “งิ้วแต้จิ๋ว” กับภาพสะท้อน 

ทางวฒันธรรมดนตร ี: กรณีศกึษาคณะเหล่าบ่วงนีช้งุปัง”และได้จดัประเภทของเนือ้เรือ่ง

วรรณกรรมจีนในการแสดงงิ้วแต้จิ๋วมากถึง 6 ประเภท คือ 

1. เรื่องจากประวัติศาสตร์และพงศาวดาร  

2. เรื่องจากนิยายที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

3.  เรื่องจากนิทานพื้นเมืองแต้จิ๋ว

4.  เรื่องราวการอพยพ รูปแบบ วิธีการ การเข้ามาตั้งบ้านเรือน

5.  เรื่องที่ได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์หรือโทรทัศน์

6.  เรื่องที่รับรูปแบบเนื้อหาสืบต่อจากงิ้วใต้

จากข้อมูลวรรณกรรมที่เก็บจากภาคสนามสามารถแบ่งประเภทของเนื้อเรื่อง

วรรณกรรมจีนในการแสดงงิ้วแต้จิ๋วในปัจจุบันออกเพียง 2 ประเภทดังนี้

1.  เรื่องจากประวัติศาสตร์และบุคคลส�าคัญ พบ 1 เรื่อง คือ  โหงวจื้อคั่วส่วย  

2. เรื่องจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น คือ หลี่จิ้งจี่ ตั้งซาโหงวเนี้ย เหน่าโทย 

ฉ่าปังหวย บู๋ซ้งซัวะซ้อ แจงหมวยหวังโห ภาค 3 อ่วงมั่งช่วงอุ่ย หู่แบ้จั๋มจื้อ เหน่าไคฮง 

ป่วงเซียง เปียงเชี้ยฮงฮ่วย อวงเหงียบแจ่ เตียสี้โทวยี้ หลีฮื้อเที่ยวเหล่งมึ้ง ต๋วยเกี้ยหวย  

ฮวงเจี้ยอ๊วง ต๋วงเกี้ยหวย

ประเภทของวรรณกรรมจนีในการแสดงงิว้แต้จิว๋ในปัจจบุนัพบว่ามกีารเลอืกใช้

วรรณกรรมเพียง 2 ประเภทเท่านัน้ ซึง่เป็นจ�านวนท่ีลดน้อยลง แสดงให้เหน็ถึงความนยิม

ประเภทอื่นๆ ลดน้อยลง แต่เน้นวรรณกรรมที่เป็นนิทานพ้ืนเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 

การธ�ารงอัตลักษณ์ของจีนผ่านการแสดงง้ิวในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความทรงจ�าร่วม 

ของชาวจีนที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

อัตลักษณ์จีน หรือความเป็นจีนในสังคมไทยนั้น หากย้อนกลับไปดูในอดีต 

พบว่ากลุม่ชาวจนีอพยพหนีความยากล�าบากจากภยัธรรมชาตแิละปัญหาทางการเมอืง 

ของจีน เข้ามาตั้งถ่ินฐานท�ามาหากินในประเทศไทย เมื่อมีจ�านวนเพ่ิมข้ึนจึงก่อให้เกิด

ปัญหาต่างๆ เช่น การก่อจลาจลของแรงงานกรรมกรชาวจีนท่ีลุกลามจนท�าให้เกิด 

ความรุนแรง การแก้ปัญหาของไทยในยุคน้ันคือการใช้ก�าลังเข้าปราบปราม ซึ่งเป็น 
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การแก้ปัญหาชั่วคราว ต่อมารัฐไทยได้สร้างวาทกรรมความเป็นชาตินิยมขึ้นมา 

เป็นบรรทัดฐานขึ้นมาก�าหนดความเป็นไทย ซึ่งภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ 

ที่ชาวไทยเป็นชนกลุ่มใหญ่และชาวจีนเป็นชนกลุ่มน้อย นโยบายการผสมผสานและ

กลมกลืนการเข้าสู่สังคมไทย เป็นกลยุทธ์เชิงอ�านาจที่รัฐไทยน�ามาใช้ต่อกลุ่มชาวจีน 

การเดินทางมาพร้อมกับชาวจีนอพยพสู่ประเทศไทยคือเรื่องของวิถีแบบจีน 

ทั้งการด�ารงชีวิตอาหารการกินการแต่งกายสิ่งของเครื่องใช้ภาษาวัฒนธรรมประเพณี

ความเชือ่และศาสนาการรบัรูป้รากฏการณ์การอพยพของชาวจนีในสังคมไทยก็แสดงออก

ในเชิงลบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในระยะที่รัฐไทยด�าเนินนโยบายชาตินิยม และมีความ

ไม่วางใจต่ออุดมการณ์ชาตินิยม และความจงรักภักดีต่อประเทศจีนของชาวจีนโพ้น

ทะเลในประเทศไทย ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ชาวจีนในประเทศไทยก็ต้องเผชิญ

ภาวะ “หวานอมขมกลืน” ระหว่างความผูกพันต่อประเทศจีน และข้อปฏิบัติตามข้อ 

เรยีกร้องของกองทพัญ่ีปุน่ ในการแสดงหาข้าวให้กองทพัและแสวงหากรรมกรจนีส�าหรบั

การท�างานก่อสร้างทางรถไฟที่กาญจนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ทางรัฐบาลไทยขอมา 

(สุภางค์ จันทวานิช, 2534)

วรรณกรรมจีนในการแสดงง้ิวแต้จิ๋วในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการธ�ารง 

อัตลักษณ์ของจีนแต้จิ๋ว กล่าวคือ มีการน�าวรรณกรรมท่ีเป็นนิทานพ้ืนเมืองแต้จิ๋ว  

หรือเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในท้องถ่ินมาใช้ส�าหรับเป็นการแสดงเป็นจ�านวนมากกว่า

วรรณกรรมประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้อาจจะไม่ใช่เพียงการธ�ารงอัตลักษณ์ แต่ยังแสดงให้เห็น

ถึงการพยายามสร้างความทรงจ�าร่วมอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ดูท่ีส่วนใหญ่เป็นคนสูง

วัยและมีความรู้ภาษาถิ่นของตน คงคุ้นเคยกับวรรณกรรมที่เลือกน�ามาแสดงงิ้ว

ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปง้ิวแต้จิ๋วในสังคมไทยปัจจุบัน ก็มีการปรับเปลี่ยน 

เพ่ือสามารถอยู่รอดตามยุคสมยั มกีารสร้างเพจ (Page) ใน Facebook เพ่ือประชาสัมพันธ์

คณะของตนเองให้เป็นที่รู้จักและติดตามผลงาน นอกจากน้ียังสะดวกต่อการติดต่อ 

อีกด้วย 
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ภำพที่ 3 :  เพจคณะซิงตงเจี่ยสูงเฮีย

สรุป และอภิปรำยผล

วัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่ีไม่เหมือนกับ

ประเพณีของคนกลุ่มใหญ่ของประเทศและเอกลักษณ์ที่น่าสังเกตอีกประการหน่ึงคือ 

ชาวจนีไม่ว่าจะอพยพไปตัง้ถ่ินฐานท่ีใดมกัจะยังคงธ�ารงอตัลกัษณ์โดยจะพยายามรกัษา

ความเป็นตวัตนของตนเองในประเทศนัน้ๆ เหน็ได้ชดัในหลายประเทศจะม ี“Chinatown” 

ในประเทศไทยอตัลกัษณ์หรอืความเป็นจนียังคงแสดงให้เห็นได้อย่างชดัเจนวฒันธรรม

การไหว้บรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย เช่น การแก้ 

ปีชง การไปท�าบุญ ขอพร ในศาสนสถานที่มีศิลปะแบบจีนอย่างวัดเล่งเน่ยยี่

การศึกษาเรื่อง การธ�ารงอัตลักษณ์และความทรงจ�าร่วมจากวรรณกรรมจีน

ส�าหรับการแสดงงิ้วแต้จิ๋วในสังคมไทยปัจจุบันน้ัน จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีพยายามแสดง 

ให้เห็นถึงความพยายามแสดงตัวตนผ่านการแสดงของชาวจีนแต้จิ๋ว ซึ่งเป็นกลุ่มชนจีน

ที่ในอดีตอพยพเข้ามาในไทยมากที่สุด ถึงแม้กระแสความนิยมงิ้วในปัจจุบันจะไม่มาก

14 
 

 

 
 

ภาพท่ี 3 :  เพจคณะซิงตงเจี่ยสูงเฮีย 
 
 
 
สรุป และอภิปรายผล 

 วัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนมีความเปนเอกลักษณเฉพาะท่ีไมเหมือนกับประเพณีของคนกลุมใหญ
ของประเทศและเอกลักษณท่ีนาสังเกตอีกประการหนึ่งคือชาวจีนไมวาจะอพยพไปต้ังถ่ินฐานท่ีใดมักจะยังคง
ธํารงอัตลักษณโดยจะพยายามรักษาความเปนตัวตนของตนเองในประเทศนั้นๆ เห็นไดชัดในหลายประเทศจะมี 
“Chinatown”ในประเทศไทยอัตลักษณหรือความเปนจีนยังคงแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวัฒนธรรมการไหว
บรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมอ่ืนท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทย เชน การแกปชง การไปทําบุญ ขอพร ในศา
สนสถานท่ีมีศิลปะแบบจีนอยางวัดเลงเนยยี่ 
 การศึกษาเรื่อง การธํารงอัตลักษณและความทรงจํารวมจากวรรณกรรมจีนสําหรับการแสดงง้ิวแตจิ๋ว
ในสังคมไทยปจจุบันนั้น จึงเปนสวนหนึ่งท่ีพยายามแสดงใหเห็นถึงความพยายามแสดงตัวตนผานการแสดงของ
ชาวจีนแตจิ๋ว ซ่ึงเปนกลุมชนจีนท่ีในอดีตอพยพเขามาในไทยมากท่ีสุด ถึงแมกระแสความนิยมง้ิวในปจจุบันจะ
ไมมากเทาอดีต สวนหนึ่งอาจะเปนเพราะขอจํากัดดานภาษา เนื่องจากการแสดงง้ิวแตจิ๋วใชภาษาจีนแตจิ๋วใน
การแสดง ประกอบการการมีสื่อบันเทิงอ่ืนๆ ท่ีเขากับยุคสมัย และทําใหคนปจจุบันมีทางเลือกในการชมสื่อ
บันเทิงอ่ืนมากยิ่งข้ึน แต “ง้ิวแตจิ๋ว” ก็ไมไดสูญหายไปจากสังคมไทยนอกจากนี้การแสดงยังนําวรรณกรรมจีน
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เท่าอดีต ส่วนหน่ึงอาจะเป็นเพราะข้อจ�ากัดด้านภาษา เน่ืองจากการแสดงงิ้วแต้จิ๋ว 

ใช้ภาษาจีนแต้จิ๋วในการแสดง ประกอบการการมีสื่อบันเทิงอื่นๆ ที่เข้ากับยุคสมัย และ

ท�าให้คนปัจจุบันมีทางเลือกในการชมสื่อบันเทิงอื่นมากย่ิงข้ึน แต่ “งิ้วแต้จิ๋ว” ก็ไม่ได้

สูญหายไปจากสังคมไทยนอกจากน้ีการแสดงยังน�าวรรณกรรมจีนมาใช้แสดงอีกด้วย 

งานวิจัยน้ีพบว่า วรรณกรรมท่ีน�ามาแสดงเป็นจ�านวนมากเป็นนิทานของชาวจีนแต้จิ๋ว 

ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการบันทึกในหนังสือ Research on Chaozhou Opera Repertoire’s 

Play Scripts โดย Lin Chunjun และ Chen Liming ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการ 

ธ�ารงอัตลักษณ์และความทรงจ�าร่วมของชาวจีนแต้จิ๋วในสังคมไทยปัจจุบัน
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