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การศึกษาเร่ืองการปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน กรณีศึกษาคนไทยเช้ือสาย
จีน ยา่นเยาวราช มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาถึงวิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีนผ่านทาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี 2) เพ่ือศึกษาถึงการปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน ในยา่น
เยาวราช 3) เพ่ือศึกษาถึงวิธีการขดัเกลาทางสังคมในระดบัครอบครัวของคนไทยเช้ือสายจีนในยา่น
เยาวราช ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการปรับตวัทาง
วฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน โดยศึกษาจากการทบทวนเอกสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ ตาํรา 
บทความทางวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูใ้หข้อ้มูล
สาํคญั จาํนวน 15 คน ท่ีเป็นคนไทยเช้ือสายจีนท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นเยาวราช ซ่ึงเป็นกลุ่มผูสู้งอายแุละผู ้
ท่ีอยูว่ยัทาํงาน 

จากการศึกษาพบว่า ในรอบ 1 ปี คนไทยเช้ือสายจีนมีเทศกาลท่ีสําคญัให้ปฏิบติัหลาย
เทศกาล แต่ดว้ยสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํให้ใหท้ศันคติ ค่านิยม วิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสาย
จีนถูกกลืนกลายไปกบัสังคมและวฒันธรรมแบบไทย ส่งผลใหเ้ทศกาลบางอยา่งไดเ้ส่ือมสลายลงไป
ถึงแมค้นไทยเช้ือสายจีนจะยงัคงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบจีนอยูแ่ต่กไ็ดมี้การปรับตวัให้
เขา้กบัวฒันธรรมขนบธรรมเนียมตามแบบไทย ทั้งน้ีคนไทยเช้ือสายจีนสามารถปรับตวัตามสภาพ
สังคมไทยได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้คนไทยเช้ือสายจีนต้องปรับเปล่ียน
รูปแบบของการไหว ้ครอบครัวคนไทยเช้ือสายจีนจะใชว้ิธีการขดัเกลาลูกหลานแบบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การขัดเกลาแบบทางตรงนั้ นผูใ้หญ่จะใช้วิธีการเล่า อธิบาย สั่งสอนลูกหลานผ่าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ การขดัเกลาแบบทางออ้มผูใ้หญ่จะทาํใหลู้กหลานดูเป็นตวัอยา่ง ช่วง
เทศกาลจะเป็นช่วงท่ีคนไทยเช้ือสายจีนจะไดส่ั้งสอนลูกหลานผ่านการประกอบพิธีกรรม ทั้งน้ีก็



(4) 

เพ่ือให้ลูกหลานไดซึ้มซับถึงขนบธรรมเนียมประเพณีแบบจีน และไดร้ะลึกถึงพระคุณของบรรพ
บุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ 
 



ABSTRACT 
 
Title of Thesis The Cultural Adaptation of Chinese-Thai:  
 Case Study of Chinese-Thai at Chinatown Area 
Author  Miss Phattaraphorn  Suwanchinda 
Degree Master of Arts (Social Development Administration) 
Year  2017 
 
 

The research titled “Cultural Adaption of Chinese-Thais: A Case Study on Chinese-Thais 
in Yao Wa-rat Community” aimed at 1) examining the ways of life of the Chinese-Thais through 
traditional views; 2) investigating the cultural adaption of the Chinese- Thais in Yao Wa-rat 
Community; and 3) exploring socialization at family level of the Chinese-Thais residing that area. 
Having conducted qualitative research, the researcher used qualitative research method by 
Secondary data about the cultural adaption of the Chinese-Thais collected from text books, 
academic articles, relevant research and primary data collected by in-depth interview with 15 
elderly and middle-aged Chinese-Thai persons residing Yao Wa-rat Community.  

The study found that the Chinese-Thais have many traditional activities annually. 
However, because of social change, their attitudes, values, and ways of life have been 
dramatically shifted, and their social and cultural assimilation with Thai society has occurred. 
Some of their traditional activities have therefore degenerated. Although they still adhere to their 
Chinese traditions, they could adapt themselves to Thai counterparts fairly well. Economy is one 
of many factors forcing the Chinese-Thais to modify their tradition on making sacrifice to the 
spirits. In their traditional activities, the Chinese-Thais could spend this time teaching their 
offspring through their rite to assimilate the Chinese traditions and recall benevolence of their 
ancestors who passed away. 
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The Chinese-Thais families socialized descendants through both direct and indirect ways.  
Through direct ways, adults would tell, explain and teach the children through the various 
traditional rites and activities. Through indirect ways, adult would act a good pattern to children. 
During the period of the festival, Chinese-Thais would teach children through rites in order that 
children could absorb the Chinese traditions rites and remember kindness of ancestors who had 
passed away. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

ประเทศไทยกบัประเทศจีนมีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัมาอยา่งยาวนาน ในสมยัก่อนนั้นชาว
จีนไดอ้พยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานและทาํมาหากินอยู่ในประเทศไทย ชาวจีนเร่ิมเดินเรือสําเภาเขา้มา
คา้ขายก่อนยคุสมยักรุงสุโขทยั จากหลกัฐานในสมยัสุโขทยัพบว่ามีพ่อคา้ชาวจีนบรรทุกสินคา้จาก
จีนเขา้มาขายในบริเวณเมืองท่าต่าง ๆ และซ้ือสินคา้จากไทยกลบัไปยงัจีน ซ่ึงในยุคสมยัน้ีมีพ่อคา้
ชาวจีนเดินเรือสาํเภาเขา้มาคา้ขายในแผ่นดินสยามเป็นจาํนวนมาก แต่ยงัมีไม่มากนกัท่ีตั้งรกรากอยู่
อยา่งถาวร อิทธิพลของจีนมีบทบาทอยา่งต่อเน่ืองในสมยักรุงศรีอยธุยา ยคุสมยัน้ีไดมี้ชาวจีนอพยพ
เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้การทาํการค้าในราชอาณาจักรเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง มีการสนบัสนุนพอ่คา้ชาวจีนใหเ้ขา้มามีบทบาทในดินแดน ส่งผลใหชุ้มชนท่ีอยูข่องชาวจีน
มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน นับตั้งแต่ยุคแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ยุคน้ีถือไดว้่าการคา้ขายทางเรืออยู่
ภายใตก้ารควบคุมของชาวจีนเป็นหลกั สมยักรุงธนบุรีชาวจีนไดเ้ขา้มาทาํการคา้และอพยพเขา้มาใน
สยามเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะชาวจีนแต้จ๋ิว ส่งผลให้ชาวจีนโพน้ทะเลในสยามเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว การคา้ในยุคน้ีมีความโดดเด่นมาก ในสมยักรุงธนบุรีไดมี้นโยบายสนบัสนุนพ่อคา้ชาวจีน
ในสยามใหเ้ขา้มาทาํการคา้ และกรุงรัตนโกสินทร์สมยัน้ีชาวจีนเร่ิมเขา้มาหากินในดินแดนประเทศ
ไทยเป็นจาํนวนมาก เน่ืองดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริยไ์ทยท่ีทรงโปรดให้ชาวจีน
เขา้มาทาํการคา้และตั้งรกราก ชาวจีนจึงอพยพเขา้มาอยา่งไม่ขาดสายจนเกิดเป็นชุมชนชาวจีนข้ึนใน
กรุงเทพมหานครในยา่นสาํเพง็และเยาวราช ต่อมาชุมชนชาวจีนไดค่้อย ๆ ขยายออกไปรอบ ๆ ยา่น
ดงักล่าว ไปตามทิศใตข้องแม่นํ้าเจา้พระยา โดยครอบคลุมถึงบริเวณถนนเจริญกรุง ไปจนถึงเขตบาง
รัก ท่ีดินในบริเวณดงักล่าวเป็นท่ีท่ีมีความเจริญ เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจท่ีสําคญัแห่งหน่ึงของ
ประเทศ และเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมของชาวจีนในประเทศไทย 

ชุมชนชาวจีนเกิดจากการยดึติดในวิถีชีวิตแบบเดิมท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณ ชาวจีนมกัจะ
อยูร่วมกนัตามแหล่งต่าง ๆ แต่เดิมชาวจีนเขา้มาตั้งหลกัแหล่งอยูแ่ถบพระบรมมหาราชวงัในปัจจุบนั
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เม่ือคร้ังพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงเทพฯ เป็นราชธานี ในปี 
พ.ศ. 2325 ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ชาวจีนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพวกแตจ๋ิ้วท่ีตั้งหลกัแหล่งอยู่ ณ บริเวณท่า
เตียนและบริเวณใกล้เคียงตั้ งแต่สมัยธนบุรี ไปอยู่นอกกาํแพงพระนครด้านตะวนัตกเฉียงใต ้           
มีบริเวณตั้งคลองวดัสามปล้ืม (วดัจกัรวรรดิราชาวาส) ไปจนถึงคลองวดัสําเพ็ง (วดัปทุมคงคา) 
เรียกว่า “สําเพง็” เพ่ือใชท่ี้ดินบริเวณดงักล่าวเป็นท่ีตั้งพระบรมมหาราชวงั ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองของราชวงศใ์หม่ (เกียรติ จิวะกลุ และคณะ, 2525: 4) และมีนโยบายของทางการไทยในการ
ควบคุมชาวต่างชาติใหต้ั้งชุมชนเรียงรายนอกเขตกาํแพงพระนคร เพ่ือป้องกนัมิใหมี้การทา้ทายศูนย์
อาํนาจทางการเมืองได้ง่าย ดังนั้ นชุมชนชาวจีนจึงก่อตัวข้ึนท่ีสําเพ็งเป็นแห่งแรกของสมัย
รัตนโกสินทร์นบัตั้งแต่แรกสถาปนากรุงเทพฯ เป็นราชธานีของไทยเม่ือ พ.ศ. 2325 เม่ือชาวจีนยา้ย
มาอยูแ่ถบถนนสาํเพง็ก็ไดต้ั้งร้านคา้ ทาํธุรกิจ โดยมิไดมี้การแบ่งแยกกลุ่มภาษา จึงทาํใหเ้กิดชุมชน
จีนยา่นเยาวราช คาํวา่ “เยาวราช” เป็นช่ือของถนนสายหน่ึงท่ีตั้งอยูร่ะหว่างสาํเพง็และถนนเจริญกรุง 
ซ่ึงไดต้ดัข้ึนในสมยัรัชการท่ี 5 ขอบเขตของเยาวราชเร่ิมตั้งแต่ถนนจกัรเพชรผ่านไปสะพานภานุ
พนัธ์ุ แลว้ต่อไปยงัถนนจกัรวรรด์ิ ถนนราชวงศ ์คลองถม ตรอกเต๊า ผ่านถนนแปลงนาม ถนนทรง
สวสัด์ิ ถนนลาํพูนไชย ไปยงัถนนเจริญกรุง เยาวราชนอกจากจะเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชาวจีนแลว้ 
ยงัเป็นแหล่งรวมวิวฒันาการทุกด้านของชาวจีน เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาถ่ินอย่างแตจ๋ิ้ว ฮกเก้ียน 
กวางตุง้ จีนแคะ ไหหลาํ ในขณะเดียวกนักเ็ป็นยา่นชาวจีนท่ีเรียกว่า ไชน่าทาวน์ (China Town) ท่ีทาํ
ให้พบเห็นประเพณี วฒันธรรม การกิน อาชีพ ธุรกิจของชาวจีนก็ลว้นอยู่ในไชน่าทาวน์ทั้ งส้ิน 
(พรพรรณ จนัทโรนานนท,์ 2537: 17) 

ชาวจีนไดอ้พยพเขา้มาในดินแดนสยามอยา่งไม่ขาดสาย เน่ืองดว้ยสาเหตุทางการเมืองและ
เศรษฐกิจภายในของจีนเอง เหตุจูงใจท่ีสาํคญัอีกหลายประการท่ีทาํให้ชาวจีนเขา้มาอยูใ่นไทย เช่น 
ความอุดมสมบูรณ์ของบา้นเมืองซ่ึงเป็นลู่ทางในการทาํมาหากิน นโยบายทางเศรษฐกิจของไทย 
ความปลอดภยัของสถานการณ์บา้นเมือง และสภาพสงัคมท่ีเอ้ือต่อการปรับตวัของชาวจีนใหเ้ขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของสังคมไทย โดยท่ีรัฐตอ้งการชาวจีนให้เขา้มาช่วยสร้างความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจ
เน่ืองจากชาวจีนมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการคา้ขาย การต่อเรือ และการเดินเรือ ซ่ึงเป็นงานท่ี
คนไทยไม่มีความถนดั  ในช่วงรัชกาลท่ี 2 ไดมี้การเร่ิมว่าจา้งแรงงานชาวจีนมาทาํงานโยธาใหแ้ก่รัฐ
แทนการใชแ้รงงานไพร่เกณฑต์ามแบบเดิม เพราะชาวจีนมีความขยนัและความอดทน ขณะท่ีไพร่
ชอบทาํสวนไร่นา หรือประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษมากกว่า ชาวจีนอพยพส่วนใหญ่เขา้มาตั้งหลกั
แหล่งในกรุงเทพฯ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีเปิดโอกาสให้ชาวจีนได้แสวงหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไดม้ากกว่าท่ีอ่ืน ย่านท่ีคนจีนเขา้ไปตั้งถ่ินฐานทาํมาหากินมากท่ีสุด คือ 
ยา่นสาํเพง็ จึงทาํใหส้าํเพง็เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว นอกจากใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัแลว้ ชาว
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จีนผูนิ้ยมทาํการคา้และมีความชาํนาญทางการคา้อยูแ่ลว้กไ็ดใ้ชท่ี้อยูอ่าศยัของตนเองเปิดเป็นร้านคา้
จาํหน่ายสินคา้นานาชนิด สําเพ็งจึงเป็นย่านธุรกิจการคา้ท่ีสําคญัแห่งแรกในสมยัรัตนโกสินทร์    
(ปิยนาถ บุนนาค, 2542: 65) จะเห็นไดว้่า การตดัถนนและความเป็นยา่นธุรกิจการคา้ท่ีเจริญอยา่ง
รวดเร็วของสาํเพง็เป็นปัจจยัท่ีเสริมซ่ึงกนัและกนัต่อการขยายตวัทางดา้นพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอ้ม
ของสาํเพง็ 

ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นดินแดนประเทศไทย โดยทัว่ไปนั้นชาวจีนจะรวมตวัอยูด่ว้ยกนั
เป็นชุมชน ชาวจีนแมจ้ะอยูห่่างไกลจากถ่ินเดิม แต่กย็งัยดึมัน่ในประเพณีเก่า โดยปฏิบติัสืบต่อกนัมา 
เช่น มีการแห่เจา้ประจาํปี งานฉลองตรุษจีน สารทต่าง ๆ เช่นเดียวกบัท่ีเคยปฏิบติัในประเทศจีน เม่ือ
เขา้มาอยูใ่นประเทศไทยก่อให้เกิดการผสมผสานวฒันธรรมระหว่างไทยกบัจีน ชาวจีนบางส่วนได้
แต่งงานคนไทยและตั้งรกรากถาวรอยู่ในประเทศไทย  ทาํให้เกิดการถ่ายทอดขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรมจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง คนไทยได้มีการรับเอาภาษา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรมจีนไปปฏิบัติในหลายเร่ือง บางอย่างได้มีการผสมผสานให้สอดคลอ้งกับ
วฒันธรรมของไทย เห็นไดช้ดัเจนว่าชาวไทยเช้ือสายจีนในย่านเยาวราชไดถื้อปฏิบติัประเพณีของ
บรรพบุรุษอยา่งต่อเน่ือง เม่ือถึงช่วงเทศกาลกจ็ะมีการจดักิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกนั และยดึมัน่ใน
วฒันธรรมของตนอย่างเหนียวแน่น แต่ถึงกระนั้นชุมชนคนไทยเช้ือสายจีนในย่านเยาวราชก็
สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างกลมกลืนในสังคมไทย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าศึกษาว่าคนไทยเช้ือสายจีนในย่าน
เยาวราช มีการปรับตวัอยา่งไร เพ่ือสามารถท่ีจะสืบทอด ธาํรงรักษาไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณี
จีน ในขณะเดียวกนัก็สามารถปรับตวั ให้เขา้กบัสังคมไทยไดอ้ย่างกลมกลืน ตลอดระยะเวลาอนั
ยาวนานในประวติัศาสตร์ ชาวจีนมีความผกูพนักนัในฐานะแห่งความเป็นคนจีน ไม่ใช่ดว้ยเช้ือชาติ
หากแต่เป็นวฒันธรรม ซ่ึงวฒันธรรมของจีนน้ีเองท่ีเป็นส่ือสากลสําหรับชาวจีน ไม่ว่าจะเป็นชาว
มณฑลไหนหรือไปอยูท่ี่ประเทศใดก็ตาม วฒันธรรมก็สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในฐานะท่ีมี
ความเป็นจีนเขา้ไวด้ว้ยกนั 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีนผา่นทางขนบธรรมเนียมประเพณี 
2) เพ่ือศึกษาถึงการปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน ในยา่นเยาวราช 
3) เพ่ือศึกษาถึงวิธีการขดัเกลาทางสังคมในระดบัครอบครัวของคนไทยเช้ือสายจีนในยา่น

เยาวราช 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตไวด้งัน้ี 
 
1.3.1 ด้านพืน้ท่ี 
การวิจัยคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ทาํการวิจัยในย่านเยาวราช เขตสัมพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวน้ีเป็นเขตท่ีมีครอบครัวคนไทยเช้ือสายจีนอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
 

1.3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ศึกษาการปรับตัวทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน ด้านความเช่ือ เทศกาลและ

พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต 4 เทศกาล ดงัน้ี 
1) เทศกาลตรุษจีน 
2) เทศกาลเช็งเมง้ 
3) เทศกาลสารทจีน 
4) เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ 

 
1.4 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) ทราบถึงวิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีนผา่นทางขนบธรรมเนียมประเพณี 
2) ทราบถึงการปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน ในยา่นเยาวราช 
3) ทราบถึงวิธีการขดัเกลาทางสังคมในระดบัครอบครัวของคนไทยเช้ือสายจีนในย่าน

เยาวราช 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง การปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน: กรณีศึกษาคนไทยเช้ือ
สายจีน ยา่นเยาวราช ผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ในการวิจยั ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดวิถีชีวิต 
2.2 แนวคิด ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการปะทะสงัสรรคท์างวฒันธรรม 
2.4 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการปรับตวั 
2.5 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสงัคม 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิวถิชีีวติ 
 

ในประเทศไทยเคยมีพระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติ พุทธศกัราช 2485 ให้ความหมาย
และนิยามของคาํว่าวฒันธรรมไดแ้ก่ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความกลมเกลียวกา้วหนา้ของชาติและศีลธรรมอนัดีของประชาชน และไดแ้บ่งรูปแบบ
ออกมาเป็นวฒันธรรม 4 สาขา กล่าวคือ คติธรรม เนติธรรม วตัถุธรรมและสหธรรม ในระยะเวลา
ต่อมาอีก นกัปราชญไ์ทยก็ไดพ้ยายามถ่ายทอดความหมายและคาํนิยามของวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
ออกไป กล่าวคือ 

วฒันธรรม คือส่ิงท่ีมนุษยผ์ลิตสร้างข้ึนเพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีของส่วนรวม 
วฒันธรรม คือวิถีชีวิตของมนุษยใ์นส่วนรวมท่ีถ่ายทอดกนัได ้เรียนกนัได ้เอาอยา่งกนัได ้
วฒันธรรม คือส่ิงอนัเป็นผลิตผลของส่วนรวมท่ีมนุษยไ์ดเ้รียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบทอด

เป็นประเพณีกนัมา 
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2.1.1 ความหมายของวถิชีีวติ 
สุพตัรา สุภาพ (2534: 35) กล่าวถึง “วฒันธรรม” ว่าหมายถึง ส่ิงท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของ

มนุษยใ์นสังคมใดสังคมหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงประกอบไปด้วยความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ 
ศีลธรรมกฎหมาย ประเพณี วิทยาการ และส่ิงต่าง ๆท่ีมนุษยคิ์ดและทาํร่วมกนัในฐานะสมาชิกของ
สงัคม 

สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข (2536: 18) กล่าวถึง “วฒันธรรม” ว่าหมายถึง วิถีทางแห่งการดาํรงชีพ
ของมนุษยส์ร้างข้ึนมา รวมทั้งระบบความรู้ ความคิด ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีมีการ
ยอมรับปฏิบติัสืบต่อกนัมา มีการอบรมถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง ตลอดจนมีการ
เปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัสภาพส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์

ประเวศ วะสี (2547: 18-20) กล่าวว่า วฒันธรรมคือการมีวิถีชีวิตร่วมกนั แมแ้ต่สัตวอ์ยู่
ร่วมกนัเป็นฝูง เพราะการอยู่ร่วมกนัทาํให้มีโอกาสอยู่รอดมากกว่าการอยู่แบบเด่ียว ๆ คนก็
เช่นเดียวกนั ถา้หากอยูร่่วมกนัจะปลอดภยัและมีความสาํเร็จมากกว่าอยูแ่บบเด่ียว ๆ เพราะฉะนั้น
การอยูร่่วมกนัหรือมีวิถีชีวิตร่วมกนัจึงเป็นธรรมชาติของคนมาแต่เร่ิมตน้ ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีความ
แตกต่างกนั ไม่ว่าส่ิงแวดลอ้มจะเป็นอยา่งไร มนุษยท่ี์อาศยัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ กจ็ะตอ้งเรียนรู้
ให้อยู่รอดในส่ิงแวดลอ้มนั้นได ้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกนัในส่ิงแวดลอ้มแต่ละแห่งจึงไม่เหมือนกนั 
ฉะนั้นวฒันธรรมในแต่ละแห่งจึงไม่เหมือนกนัดว้ย เรียกว่า ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความ
หลากหลายทาํใหอ้ยูร่อด เพราะความหลากหลายทาํใหเ้กิดความสอดคลอ้ง ความหลากหลายทาํให้
เกิดความงอกงามและความอยูร่อด ถา้ทั้งโลกมีตน้ไมห้รือดอกไมช้นิดเดียวคงจะไม่มีความงามและ
จะสูญพนัธ์ุไดง่้าย ความหลากหลายทางวฒันธรรมจึงเป็นความงาม และช่วยให้อยูร่อด เพราะมี
ความสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม การมีความเช่ือร่วมกนั ความเช่ือร่วมกนันั้นกเ็ป็นวฒันธรรม  

การทาํมาหากินท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีทาํกนัมานานจนชาํนาญ กเ็ป็นวฒันธรรมของ
กลุ่มชน ในวฒันธรรมจึงมีเศรษฐกิจ แต่เป็นเศรษฐกิจท่ีมีฐานอยูใ่นวฒันธรรมอนัเช่ือมโยงสัมพนัธ์
กบัเร่ืองอ่ืน ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองอาหารการกิน การแต่งกาย ท่ีอยูอ่าศยั การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม สุนทรียกรรม และศิลปะต่าง ๆ ก็เป็นวฒันธรรม กล่าวไดว้่าวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ี
เช่ือมโยงองคป์ระกอบของวิถีชีวิตทั้งหมดเขา้มาอยา่งบูรณาการ ซ่ึงรวมทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ เม่ือเช่ือมโยงเป็นบูรณาการกเ็กิดความสมดุล เม่ือสมดุลกมี็ความเป็นปรกติและ
ยัง่ยนื ฉะนั้นชุมชนท่ีอยูร่่วมกนัดว้ยวฒันธรรมจึงมีความยัง่ยนืมานานนบัพนัปี 

ในทางสังคมศาสตร์ กล่าวว่า วฒันธรรม หมายถึงวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสังคม ทั้งน้ีเพราะ
วฒันธรรมเป็นส่ิงกาํหนดพฤติกรรมของมนุษยต์ั้ งแต่เกิดจนตาย ตั้ งแต่ต่ืนนอนจนเขา้นอน 
พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมนุษยก์ระทาํไม่วา่จะเป็นการแปรงฟัน สวมใส่เส้ือผา้เคร่ืองประดบัตลอดจนการ
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เล่นกีฬา ดูโทรทศัน ์ ลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองของวฒันธรรมทั้งส้ิน วฒันธรรมเป็นตวักาํหนดรูปแบบ
ของครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา ศาสนา เป็นตน้ วฒันธรรมจะกาํหนดว่า ส่ิงใดดี 
ส่ิงใดไม่ดี ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผดิ รวมทั้งเป้าหมายในชีวิตว่าควรเป็นอยา่งไร ฉะนั้น กิจกรรมทุกอยา่ง
ของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นการกิน การด่ืม การพูด การอ่าน การเขียน การคิด การทาํงาน การเล่น การ
ติดต่อสัมพนัธ์กนั ลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองของวฒันธรรมทั้งส้ิน วฒันธรรมจึงเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์
ในสังคม 
 

2.1.2 องค์ประกอบของวฒันธรรมในแง่ของวถิชีีวติ 
Ogburn (อา้งในถึง วฒันี ภูวทิศ, 2538: 21) ไดแ้บ่งวฒันธรรมเป็น 2 ส่วน คือ 

1) วฒันธรรมวตัถุ (Material Culture) ซ่ึงไดแ้ก่ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยต่ีาง ๆ 
เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ โต๊ะ แกว้นํ้า มีด หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ยานพาหนะชนิดต่าง ๆ โทรทศัน ์
วิทย ุโทรศพัท ์ยานอวกาศ ท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 

2) วฒันธรรมท่ีไม่เก่ียวกบัวตัถุ (Non-Material Culture) หมายถึง วฒันธรรมท่ี
ไม่ไดเ้ป็นวตัถุส่ิงของ ไดแ้ก่ อุดมการณ์ ค่านิยม แนวความคิดในเร่ืองการแข่งขนัอยา่งมีเหตุผล 
ประเพณีการปฏิบติัสืบต่อกนัมาและเป็นท่ียอมรับกนัในกลุ่มชนของตนว่าดีงาม เหมาะสม เช่น 
ศาสนา ความเช่ือ ความสนใจ ทศันคติ ความรู้ความสามารถ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรม ท่ีมองเห็น
ไม่ได ้

ณรงค ์เส็งประชา (2531: 3-4) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะเด่นของวฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี 
1) ทุกสังคมตอ้งมีวฒันธรรม และวฒันธรรมของแต่ละสังคมย่อมมีลกัษณะ

เฉพาะท่ีแสดงออกอยา่งชดัเจน 
2) วฒันธรรมเป็นผลรวมของหลายส่ิงหลายอยา่ง เช่น ความรู้ ความเช่ือ วิถีในการ

ดาํเนินชีวิต และส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ 
3) วฒันธรรมมีลกัษณะเป็นแนวทางพฤติกรรมท่ีมีการเรียนรู้กนัได ้มิใช่เกิดข้ึนเอง

โดยปราศจากการเรียนรู้มาก่อน ซ่ึงทาํใหม้นุษยมี์ความแตกต่างไปจากสัตว ์เพราะมนุษยน์ั้นมีสมอง
จึงสามารถรู้จกัคิด ถ่ายทอด และเรียนรู้ ดงันั้นการเรียนรู้จึงเป็นลกัษณะท่ีสาํคญัยิง่ของวฒันธรรม 

4) วฒันธรรมมีลกัษณะเป็นมรดกของสังคม วฒันธรรมเป็นผลของการถ่ายทอด
และการเรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกระบวนการดงักล่าว คือ การท่ีมนุษยมี์การใชภ้าษาในการส่ือสาร 
ซ่ึงมีส่วนช่วยในการถ่ายทอดวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง 

5) วฒันธรรมมีลกัษณะเป็น Super Organic คือ ปรากฏการณ์อยา่งเดียวกนัในทาง
กายภาพ หรือชีวภาพ ซ่ึงอาจเป็นปรากฏการณ์ท่ีแตกต่างกนัไปในแง่ของวฒันธรรม 
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6) วฒันธรรมเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) หรือแผนการดาํเนินชีวิต (Design for 
Living) ของมนุษย ์

พทัยา สายหู (2514: 2) ไดก้ล่าวไวว้่า วฒันธรรมเป็นแบบอยา่งการดาํรงชีวิตของกลุ่ม
สมาชิกท่ีเรียนรู้และถ่ายทอดต่อกนัดว้ยการสัง่สอนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

1) วฒันธรรม เป็นผลจากการช่วยกนัสร้างสรรคข์องมนุษย ์และไดมี้การปรับปรุง 
ดดัแปลง ส่ิงใดท่ีไม่ดีหรือลา้สมยักเ็ลิกใชไ้ป ส่ิงใดท่ีดีกเ็กบ็ไวใ้ชต่้อไป 

วฒันธรรมยอ่มมีการเปล่ียนแปลง (Change) และมีการปรับตวั (Adaptive) ได ้
2) วฒันธรรมไม่ไดเ้ป็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่เป็นของส่วนรวม ส่ิงท่ีจะถือ

เป็นวฒันธรรมได ้จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีสงัคมยอมรับและถือปฏิบติั ไม่ใช่แค่เฉพาะคนใดคนหน่ึงยอมรับ 
  
2.1.3 การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อวถิชีีวติ   
วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเกิดข้ึนจาก

การท่ีมนุษยด้ิ์นรนเพื่อแสวงหาส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้มนุษยไ์ดท้ดลองปฏิบติัส่ิง
แปลก ๆ ใหม่อยูต่ลอดเวลา จากผลของการคิดคน้และจากการลองผิดลองถูก จึงไดก้ลายมาเป็นแบบ
แห่งพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสังคม และเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึง
เป็นเหตุให้มีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมตลอดเวลา ณรงค ์เส็งประชา (2541: 8-9) ไดแ้บ่ง 
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมมีดงัน้ี 

1) เน่ืองจากการทะนุบาํรุงส่งเสริมวฒันธรรม เพ่ือปรุงแต่งวฒันธรรมสังคมของตน
ให้เจริญงอกงามข้ึน มีการคิดคน้วฒันธรรมใหม่ หรือมีการปรับปรุงวฒันธรรมเดิมให้มีความ
เหมาะสมกบัสงัคมในปัจจุบนั ซ่ึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

2) การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศซ่ึงเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
จากความเส่ือมคุณภาพของเน้ือดิน นํ้าท่วม พาย ุความแหง้แลง้และความหนาวจดั การเปล่ียนแปลง
ของธรรมชาติเป็นส่ิงกระตุน้ใหม้นุษยป์ระดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือควบคุมการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เช่น 
ผลิตปุ๋ยเพ่ือให้หน้าดินอุดมสมบูรณ์ ประดิษฐ์เคร่ืองปรับอากาศเพ่ือขจดัความร้อนอบอา้วของ
อากาศ ซ่ึงทาํใหว้ิถีชีวิตหรือวฒันธรรมของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป 

3) การเปล่ียนแปลงในความตอ้งการของมนุษย ์ เหตุมาจากมนุษยมี์เชาวปั์ญญาสูง 
ความนึกคิดของมนุษยจึ์งเป็นไปอย่างกว่างขวาง มนุษยเ์ป็นทาสของความนึกคิดของตนเองอยู่
ตลอดเวลา และความนึกคิดน้ีไดน้าํไปสู่การเปล่ียนแปลงในความตอ้งการของมนุษย ์ดงันั้น มนุษย์
จาํเป็นตอ้งแสวงหาส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนท่ีเพ่ิมข้ึน 
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4) การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางสังคม สังคมมนุษยย์อ่มไม่อยูค่งท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมอยูต่ลอดเวลา  

5) การแลกเปล่ียนหยบิยมืวฒันธรรม มนุษยใ์นสังคมต่าง ๆ มีการติดต่อส่ือสารอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจุบนั การคมนาคมติดต่อถึงกนัเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
การแลกเปล่ียนหยบิยมืวฒันธรรมจึงเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง 

6) วฒันธรรมอาจเปล่ียนแปลงไดจ้ากพฒันาการของความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ท่ีสังคมสร้างข้ึนมา เช่น จากการท่ีผูค้นมีความรู้มากข้ึนทาํใหเ้ปล่ียนทศันคติและความเช่ือเดิม 

7) วฒันธรรมอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากความประสงคข์องผูมี้อาํนาจในสงัคม 
8) จากการมองเห็นประโยชน์และความจาํเป็นเหล่านั้น ทาํใหผู้ค้นรับเอาวฒันธรรม

นั้น ๆ มาใชใ้นการดาํเนินชีวิต  
 
2.2 แนวคดิ ทฤษฎกีารเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
 

2.2.1 แนวคดิเก่ียวกับสังคมและวฒันธรรม 
2.2.1.1 ความหมายของสงัคม 
วราคม ทีสุกะ (2525: 13) สงัคม หมายถึง การมาอยูร่่วมกนัของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึน

ไป ซ่ึงมีการกระทาํ (Action) และการกระทาํตอบโตก้นั (Reaction) ต่อเน่ืองกนัไปจนกลายเป็น
ระบบข้ึน ท่ีเรียกว่า ระบบแห่งการกระทาํและการกระทาํตอบโตก้นัจากการกระทาํและการกระทาํ
ตอบโตก้นัจนเกิดเป็นระบบน้ี 

ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ (2543: 3) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่สงัคมวา่ “สงัคม คือ กลุ่ม
คนหรือผูค้นท่ีมาอาศยัอยูร่วมกนั ณ บริเวณพ้ืนท่ีเดียวกนั ลกัษณะอยา่งหน่ึงของสังคมจึงเป็นกลุ่มท่ี
ถือหน่วยเดียวกนัในพื้นท่ี ซ่ึงมีการรวมกนัอยา่งมีระเบียบ มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัภายในกลุ่ม 
เป็นแบบบุคคลต่อบุคคล และบุคคลต่อกลุ่ม มีความผกูพนัพ่ึงพาอาศยักนั มีความสนใจคลา้ย ๆ กนั 
มีวิถีชีวิตร่วมกนั และมีความรู้สึกวา่เป็นกลุ่มเดียวกนั การอยูร่่วมกนัในสงัคมเป็นไปอยา่งถาวร” 

ลกัษณะโดยทัว่ไปหรือหลกัโดยทัว่ไปท่ีแต่ละสงัคมจะตอ้งมี คือ 
1) กลุ่มคน หรือผูค้นท่ีอาศยัอยู่รวมกนัอย่างเป็นระเบียบในบริเวณพื้นท่ี

หน่ึง ผูค้นเป็นส่ิงท่ีสาํคญั หากไม่มีคนแลว้จะเป็นสังคมมนุษยไ์ม่ได ้ และจาํนวนคนจะตอ้งมีอยา่ง
นอ้ยสองคนข้ึนไป จึงมีผูก้ล่าวว่าสังคมท่ีเลก็ท่ีสุด คือ สังคมครอบครัว ซ่ึงประกอบไปดว้ยสามี
ภรรยาเท่านั้น โดยมีบุตรเป็นสมาชิกเพ่ิมมาทีหลงั หรืออาจมีมากกว่า จนเป็นหมู่บา้น ประเทศ     
เป็นตน้ 
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2) ความสัมพนัธ์และการปฏิสัมพนัธ์ (Relationship and Interaction) ผูท่ี้
อาศยัอยูใ่นสังคมนั้นจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงถือว่าเป็น
เร่ืองใหญ่จนมีผูก้ล่าวว่า “สังคมวิทยาเป็นวิชาท่ีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นสังคม” เพราะ
ความสัมพนัธ์น้ีเองท่ีทาํใหเ้กิดสังคมมนุษยข้ึ์นมา เป็นตน้ว่า ความสัมพนัธ์ของสามีภรรยาท่ีมีต่อกนั
ในเชิงยคุลวิถี (Two-Way Communication) ซ่ึงหมายความว่า สามีกมี็การกระทาํต่อภรรยา เช่น ให้
ความรัก ความอบอุ่น เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และคอยใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนในทุก ๆ ดา้น มีวิถีชีวิต
ไปในแนวเดียวกนั ในขณะเดียวกนัภรรยากจ็ะสนองตอบในลกัษณะคลา้ยกนั 

ดว้ยเหตุน้ี สังคมจึงประกอบไปดว้ยคนท่ีมีความสัมพนัธ์และมีการกระทาํ
ต่อกนั ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ความสมัพนัธ์น้ีทาํใหส้งัคมมีความมัน่คง และดาํเนิน
ลกัษณะของความเป็นสงัคมไดน้าน 

3) ระบบและสถาบนัทางสังคม  ระบบและสถาบนัทางสังคมน้ีเก่ียวเน่ือง
อยา่งใกลชิ้ดกบัความสมัพนัธ์ของคนในสังคม สายใยหรือตาข่ายของความสัมพนัธ์ของคนในสังคม
น้ี ก่อให้เกิดเป็นระบบของความสัมพนัธ์และสถาบนัทางสังคมข้ึนมา ตวัอย่างเช่น ระบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีเน่ืองมาจากคนท่ีมีหนา้ท่ีเป็นแม่คา้มีความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ผูผ้ลิตสินคา้ ธนาคาร 
เจา้ของตลาด เพ่ือนแม่คา้ดว้ยกนั ความสัมพนัธ์ดงักล่าวถา้หากออกมาในเชิงการคา้การขาย 
เก่ียวขอ้งกบัการเงินการไดก้าํไรขาดทุน การผลิต การกระจายสินคา้ และการบริโภคแลว้ 
ความสัมพนัธ์ชุดน้ีหรือระบบน้ีก็จะกลายเป็นสถาบนัทางสังคมข้ึน ซ่ึงนักสังคมวิทยาให้ช่ือว่า 
สถาบนัทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัผูค้นจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัประมุขของประเทศ รัฐบาล 
ผูว้่าราชการ นายอาํเภอ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แมจ้ะโดยตรงหรือโดยออ้มก็
ตาม ตลอดจนประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายบา้นเมือง สายใยแห่งความสัมพนัธ์ในแง่น้ีจะกลายเป็น
ระบบความสมัพนัธ์ข้ึน ระบบความสัมพนัธ์ในแง่น้ีเราเรียกว่า สถาบนัการเมืองและการปกครอง 

2.2.1.2 ความหมายของวฒันธรรม 
คาํว่า “วฒันธรรม” มาจากคาํว่า “วฒัน” จาก “วฑฺฒน” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง 

ความเจริญ ส่วนคาํว่า “ธรรม” มาจากคาํศพัท ์“ธรฺม” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง ความดี เม่ือนาํคาํ
สองคาํน้ีมารวมกนัจึงไดค้าํว่า “วฒันธรรม” หมายถึง ความดีอนัจะก่อให้เกิดความงอกงามท่ีเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

สุธรรม ชาตะสิงห์ และอดุลย ์ตนัประยรู (2524: 48) กล่าวว่า วฒันธรรมหมายรวมถึง
ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และถ่ายทอดจากชนรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง ดงันั้นวฒันธรรมก็คือ
มรดกทางวฒันธรรม   
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วราคม ทีสุกะ (2544: 63) คาํว่า “วฒันธรรม” มีความหมายท่ีแตกต่างหากมองจาก
ทิศทางของนกัวิชาการต่างสาขา ความหมายและคาํนิยามแรกของวฒันธรรมไดใ้ห้ไวโ้ดยนัก
มานุษยวิทยาชาวองักฤษช่ือ Taylor (1871) ว่า วฒันธรรมคือส่ิงทั้งหลายท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน อนัไดแ้ก่
ความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี รวมถึงส่ิงอ่ืน ๆ อีกหลายส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดคน้
สร้างสรรคข้ึ์นมา ตลอดจนลกัษณะนิสัยใจคอของมนุษยเ์องซ่ึงมนุษยไ์ดรั้บมาในฐานะท่ีเป็นสมาชิก
ของสงัคม 

วฒันธรรม คือความคิดเห็น ความรู้สึก ความประพฤติและกิริยาอาการและการ
กระทาํใด ๆ ของมนุษยใ์นส่วนรวม ลงรูปเป็นพิมพเ์ดียวกนัและสาํแดงออกมาใหป้รากฏเป็นภาษา 
ศิลปะ ความเช่ือ ระเบียบ ประเพณี เป็นตน้  

ชูพินิจ เกษมณี (2555: 6) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกนัของมนุษยไ์ม่ไดเ้กิดจากการ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม มนุษยจึ์งตอ้งสร้างกฎกติกาในการอยู่ร่วมกนัข้ึนมา รวมทั้งกาํหนดแบบ
แผนการประพฤติปฏิบติัของคนในสังคมข้ึนมา ซ่ึงเรียกว่า “วฒันธรรม” ได ้โดยใชคุ้ณลกัษณะท่ีมี
ร่วมกนัดงักล่าวประดิษฐ์ข้ึน ความหมายของวฒันธรรมอย่างง่าย ๆว่า เป็นระบบวิธีคิดท่ีกาํหนด
แบบแผนการประพฤติปฏิบติัอนัเป็นท่ียอมรับของกลุ่มพวกเดียวกนั สัตวบ์างชนิดกมี็พฒันาการ
วฒันธรรมในระดบัพ้ืนฐานดว้ยเช่นเดียวกนั อาทิเช่น ลิงท่ีอยูร่วมกนัเป็นฝูง ก็จะมีวิธีการไดม้าซ่ึง
การเป็นจ่าฝูง แบบแผนของการเลือกคู่และการเล้ียงดูลูก รวมทั้งแบบแผนของการอพยพเคล่ือนยา้ย
ฝงู แต่วฒันธรรมของมนุษยมี์ความซบัซอ้นกว่าหลายเท่าซ่ึงไดจ้าํแนกลกัษณะสาํคญัของวฒันธรรม
ไว ้ดงัน้ี 

1) มนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง ส่ิงท่ีเราเรียกว่าวฒันธรรมนั้น ลว้นเป็นส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ วฒันธรรมไม่ไดเ้กิดข้ึนเองในธรรมชาติ มนุษยเ์ป็นผูน้าํส่ิงท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติมาปรุงแต่งข้ึนมาใหม่เพ่ือสนองต่อการใชป้ระโยชน์เฉพาะอยา่งของมนุษยเ์อง มนุษยเ์ป็น
ผูส้ร้างวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ เช่น ขา้วของเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีอยู่อาศยัท่ีมีลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
สังคม เคร่ืองประดบั เป็นตน้ และมนุษยก์็เป็นผูส้ร้างวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ เช่น ความเช่ือ ค่านิยม
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

2) เป็นส่ิงท่ีต้องเรียนรู้ วฒันธรรมนอกจากจะเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนแล้ว 
ความสามารถในการผลิตหรือสร้างวฒันธรรมไม่มีอยูใ่นพนัธุกรรม มนุษยจึ์งตอ้งเรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ 
ท่ีเป็นวฒันธรรม มีสตัวม์ากมายหลายชนิดมีการเรียนรู้ท่ีมาก-นอ้ยแตกต่างกนัออกไป ดงัเช่น การนาํ
สตัวม์าฝึกใหแ้สดงกิริยาท่าทางท่ีไม่ใช่ปกติวิสัยของสัตว ์เช่น สอนใหเ้ดินสองขา ข่ีจกัรยานสองลอ้ 
ปีนตน้มะพร้าว เป็นตน้ ทั้งน้ี ยงัไม่พบว่าสัตวอ่ื์นนอกจากมนุษยมี์กลวิธีการถ่ายทอดท่ีซบัซ้อนได้
เท่ามนุษย ์มกัเป็นการสังเกตและเลียนแบบอนัเป็นวิธีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานมากกว่า ดงันั้น การ
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เรียนรู้วฒันธรรมของมนุษยจึ์งรวมทั้งความรู้ท่ีเกิดจากการคิดคน้และความรู้ท่ีเกิดจากการถ่ายทอดท่ี
มีความซบัซอ้นดว้ย 

3) มีลกัษณะเป็นองคร์วม (Holistic) วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการบูรณา
การความรู้หลายส่วนเขา้ดว้ยกนัโดยมิไดแ้บ่งแยกเป็นส่วน ๆ เหมือนกบัความรู้ทางวิชาการท่ีถูก
แบ่งแยกออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ แยกออกจากกนัไป การท่ีชาวนาทาํนา มีความรู้เก่ียวกบัภูมิอากาศ 
ฤดูกาล รู้วา่ช่วงเวลาไหนท่ีควรจะเพาะตอ้นกลา้ และชาวนายงัมีความรู้เก่ียวกบัเมลด็พนัธ์ุ สภาพดิน 
พรรณไมต่้าง ๆ ท่ีข้ึนในนา รู้วา่แมลงชนิดใดใหป้ระโยชนห์รือใหโ้ทษในนา รวมไปถึงความรู้ท่ีเป็น
อ่ืน ๆ 

4) มีลกัษณะเป็นพลวตั (Dynamism) วฒันธรรมไม่ใช่ผลผลิตท่ีตายตวัของ
มนุษย ์อาจกล่าวไดว้่าในทุกยุคทุกสมยั วฒันธรรมจะถูกปรับปรุง เปล่ียนแปลง แปรรูป ผลิตซํ้ า 
สร้างข้ึนใหม่ และถูกทดแทน อยู่โดยตลอด ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัเจน เช่น วฒันธรรมการแต่งกาย 
การส่ือสารและคมนาคม ภาษาพูดและภาษาเขียน ซ่ึงจะเห็นความแตกต่างตามยคุสมยั ดว้ยเหตุน้ี 
นักวิชาการทางวฒันธรรมจึงมักกล่าวว่า วฒันธรรมท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงเลย มี
แนวโนม้ท่ีจะสูญหายไปมาก 

5) เป็นสมบัติรวม โดยทั่วไปแล้วการสร้างหรือการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมเป็นกระบวนการท่ีใชฉ้ันทามติของผูท่ี้ร่วมเป็นเจา้ของวฒันธรรมนั้น ๆ จึงมีผูก้ล่าวว่า 
วฒันธรรมเป็นกระบวนการของประชาธิปไตย ประเทศไทยเคยมีเหตุการณ์ท่ีผูน้าํประเทศใชอ้าํนาจ
บงัคบัใหค้นไทยเลิกกินหมาก ถือว่าเป็นกระบวนการท่ีไม่ไดเ้กิดจากฉันทามติ คร้ันผูน้าํผูน้ั้นส้ิน
อาํนาจลง คนท่ีเคยกินหมากแลว้ตอ้งหยุดกินไปก็กลบัมากินหมากเหมือนเดิม แต่เม่ือกาลเวลาผา่น
ไป ทศันคติของของคนไทยท่ีมีต่อฟันดาํ-ฟันขาวกค่็อย ๆ เปล่ียนไป ผูค้นทยอยกนัเลิกกินหมากไป
เองโดยมีตอ้งมีการบงัคบั 

6) เป็นระบบสัญลกัษณ์ วฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนลว้นประกอบไปดว้ย
สัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นภาษา ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงภาษา
ท่าทางซ่ึงมีความหมายท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละวฒันธรรม คุณสมบติัประการน้ีของวฒันธรรมมี
ความสาํคญัจนเกิดเป็นสาํนกัคิดท่ีเรียกว่า “ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์” (Symbolic Interactionism) 
ซ่ึงมีแนวคิดท่ีว่า มนุษยล์ว้นกาํหนดรูปแบบและวิธีการสัมพนัธ์กนับนพื้นฐานของการตีความหมาย
เชิงสัญลกัษณ์ของส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเรา ดงันั้นคนท่ีอยู่ร่วมกนัในวฒันธรรมเดียวกนัสามมารถ
ตีความหมายและส่ือความหมายเป็นท่ีเขา้ใจกนัได ้

7) มีมากและหลากหลาย ในพ้ืนท่ีหน่ึง ๆ จะมีกลุ่มวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ถึงแมจ้ะอยูใ่นระบบนิเวศแบบเดียวกนัแต่ก็มิไดมี้วฒันธรรมเดียวกนัทั้งหมด ดงัเช่น กลุ่ม
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ชนบทท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีราบสูงในหลายประเทศยงัมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไปหลายลกัษณะ ยิง่ไปกว่า
นั้น กลุ่มคนท่ีพูดภาษาเดียวกนั ดงัเช่น ชาวไต/ไท/ไทย กย็งัมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไป ดว้ยเหตุน้ี 
ความพยายามให้คนในสังคมขนาดใหญ่ยึดถือในวฒันธรรมท่ีเป็นแบบเดียวกนัไปทั้งหมดจึงเป็น
การฝืนกระบวนการทางวฒันธรรมอยา่งยิง่ 

จากตวัอย่างนิยามขา้งตน้พบว่า วฒันธรรมคือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน กาํหนดข้ึน ไม่ใช่ส่ิงท่ี
มนุษยท์าํตามสัญชาตญาน อาจจะเป็นการประดิษฐ์วตัถุส่ิงของข้ึนใช้หรืออาจเป็นการกาํหนด
พฤติกรรมหรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทาํงาน อาจกล่าวไดว้่า วฒันธรรมคือ ระบบ
ในสังคมมนุษยท่ี์มนุษยส์ร้างข้ึนไม่ใช่ระบบท่ีสามารถเกิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติ  
 

2.2.2 ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  
Davis (1949: 622) ไดใ้หค้วามหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคมในลกัษณะท่ีแตกต่าง

จากการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม กล่าวคือ “เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบสังคม นัน่คือ
เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างและหนา้ท่ีของสังคม ดงันั้นการเปล่ียนแปลงทางสังคมกเ็ป็นเพียง
ส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนในวฒันธรรมทุกสาขา ไดแ้ก่ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีปรัชญา 
ฯลฯ เช่นเดียวกบัการเปล่ียนแปลงในรูปแบบและกฎเกณฑข์องการจดัระเบียบทางสงัคม” 

Fairchild (1955: 277 อา้งในถึง สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข, 2536: 20) ไดใ้ห้คาํนิยามของการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมวา่ “เป็นลกัษณะหน่ึงของกระบวนการ แบบแผน หรือรูปแบบสังคมซ่ึงมีการ
ผนัแปรหรือมีการเปล่ียนแปลง เป็นแนวความคิดรวมหมายถึงผลของการเปล่ียนแปลงทุก ๆอยา่ง
ของกระบวนการทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมอาจกา้วหน้าหรือลา้หลงัก็ไดเ้ป็นการ
เปล่ียนแปลงอยา่งถาวรหรือชัว่คราว มีการวางแผนหรือเปล่ียนแปลงโดยไม่มีการวางแผน เป็นการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียว หรือหลายทิศทาง อาจก่อใหเ้กิดประโยชนห์รือโทษกไ็ด”้ 

Wiese (1956: 7) ไดใ้หค้วามหมายการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกบั 
Davis กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึงการเปล่ียนแปลงในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษย ์ ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม หมายถึงการเปล่ียนแปลงในเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงของ หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวฒันธรรมเป็นผลผลิตของกิจกรรม
ระหว่างมนุษย ์ส่วนสงัคมเป็นเร่ืองของตวัท่ีกระทาํส่ิงนั้น ๆ 

อดุลย ์ตนัประยรู (2523: 90) ไดใ้หค้วามหมายของการเปล่ียนแปลง ว่าหมายถึง การเปล่ียน 
แปลงท่ีเกิดข้ึนในสถาบนัสังคม สมาชิกของสังคม และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของสังคม ซ่ึงมีทั้งการ
เปล่ียนแปลงในดา้นโครงสร้างและหนา้ท่ีการเปล่ียนแปลงทางสังคมน้ี บางคร้ังกเ็ปล่ียนแปลงอยา่ง
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ชา้ ๆ สมํ่าเสมอ และไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อชีวิตของสมาชิกในสังคมมากนกั แต่ในบางขณะก็
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และมีผลกระทบกระเทือนต่อวิถีชีวิตของสมาชิกในสงัคมนั้น ๆ 

สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข (2536: 26-27) ไดใ้หค้วามหมายของการเปล่ียนแปลงว่า การเปล่ียน 
แปลงคือการท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดแ้ปรสภาพจากท่ีเคยเป็นอยูม่าเป็นสภาพใหม่ โดยมีองคป์ระกอบของ
เวลาเป็นเคร่ืองกาํหนด เก่ียวกบัธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข ไดจ้าํแนก
ออกเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

1) การเปล่ียนแปลงแบบวิวฒันาการ (Evolution) เป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ ๆ 
ผลของการเปล่ียนแปลงไม่ส่งผลต่อความรู้สึกหรือวิถีชีวิตของคนมากนัก ส่วนใหญ่เป็นการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม เป็นการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ หรือไม่ไดต้ั้งใจให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง  

2) การเปล่ียนแปลงแบบพฒันา (Development) เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไดว้างแผน
ไวล่้วงหน้า โดยมีการกาํหนดเป้าหมายของการเปล่ียนแปลง กาํหนดปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงใหม่ท่ีดีกว่าเดิม ผลของการเปล่ียนแปลงทาํใหเ้กิด
ส่ิงใหม่ท่ีดีกว่าเดิม ผลของการเปล่ียนแปลงน่าจะเป็นท่ียอมรับของสังคม หากไดว้างแผนตามความ
ตอ้งการของกลุ่มชนนั้น 

3) การเปล่ียนแปลงแบบปฏิวติั (Revolution) เป็นการเปล่ียนแปลงแบบฉบัพลนั
จากระบบหน่ึงไปสู่ระบบหน่ึงโดยยกเลิกระบบเก่าโดยส้ินเชิง แลว้มีการจดัระบบใหม่และ
ดาํเนินการอยา่งรวดเร็ว อาจมีการบงัคบัโดยใชก้าํลงั การเปล่ียนแปลงแบบน้ีส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกและจิตใจของประชาชนส่วนใหญ่ 

สุริชยั หวนัแกว้ (2537: 156-157) การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม หมายถึง การเปล่ียน 
แปลงท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่าง ๆ ท่ีมนุษยป์ระดิษฐแ์ละสร้างข้ึน ท่ีสาํคญักคื็อ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ในดา้นค่านิยม บรรทดัฐานและระบบสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในสังคมนั้น ๆ การเปล่ียนแปลงในแง่
ส่ิงของเคร่ืองใชเ้กิดข้ึนง่ายกว่า แต่การเปล่ียนแปลงในเร่ืองค่านิยมและสัญลกัษณ์ทางสังคมมกัจะ
ตอ้งใชเ้วลานานและยากกวา่  

ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ (2543: 21) การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงใน
โครงสร้างของสังคม ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มคน ความสัมพนัธ์ และสถาบนั ฉะนั้นการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม คือการเปล่ียนแปลงกลุ่มคน การเปล่ียนแปลงในดา้นน้ี จะหมายถึงการ
เปล่ียนแปลงในอตัราการเกิด อตัราการตาย การกระจายของประชากร การอพยพเคล่ือนยา้ย เพราะ
กลุ่มคนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงจะมีผลต่อสังคมเสมอ นอกจากน้ี เป็นการเปล่ียนแปลงในความ 
สัมพนัธ์ ซ่ึงได้แก่ ความสัมพนัธ์แบบปฐมภูมิมาเป็นแบบทุติยภูมิกนัมากข้ึน ฯลฯ ส่วนการ
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เปล่ียนแปลงในสถาบนักไ็ดแ้ก่ การเกิดมีสถาบนัต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนและมีการเปล่ียนแปลงภายในแต่ละ
สถาบนั ทั้งสามส่วนท่ีกล่าวน้ี เป็นส่ิงท่ีทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงทางสงัคมข้ึน 

สนธยา พลศรี (2545: 10) กล่าวว่า “การเปล่ียนแปลง” หมายถึงการเปล่ียนแปลงสภาพ
ทั่วไปของส่ิงให้ส่ิงหน่ึงให้ดีข้ึนหรือด้อยลงกว่าเดิม  โดยไม่ได้เจาะจงรูปแบบวิธีการ ส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิมท่ีเคยอยูไ่ปสู่สภาพใหม่ เม่ือกาลเวลาผ่านเลยไป การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน อาจจะดีหรือดอ้ยกวา่สภาพเดิมกไ็ด ้

ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม นกัสังคมวิทยาและนกัมานุษย 
วิทยาไดอ้ธิบายความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมว่ามีความแตกต่างกนั โดย
ท่ีนกัสังคมวิทยาจะมุ่งเนน้ในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ส่วนนกัมานุษยวิทยาจะมุ่งเนน้ใน
เร่ืองการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 

เฉลียว ฤกษรุ์จิพิมล และคณะ (2548: 239) ไดก้ล่าวถึง “การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรม” ว่าหมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบโครงสร้างทางสังคมและพฤติกรรมทางสังคม 
ตวัอยา่งของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม เช่น การเปล่ียนแปลงระบบครอบครัวขยายเป็น
ระบบครอบครัวเด่ียว เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงรูปแบบพฤติกรรมทางสังคม เช่น การเปล่ียน
พฤติกรรมการผลิตจากการผลิตเพ่ือบริโภคเป็นเพ่ือขาย การเปล่ียนพฤติกรรมการเล้ียงดูบุตรจาก
แบบบงัคบัเป็นแบบใหอิ้สรเสรี และยงัรวมถึงการเปล่ียนแปลงเชิงปริมาณของพฤติกรรม เช่น อตัรา
การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน อตัราการยา้ยถ่ิน เป็นตน้ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงในเร่ืองความเช่ือ 
ค่านิยม ความรู้ ภาษา  

สนิท สมคัรการ (2549: 2-3) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลง คือ การทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหมี้ความ
แตกต่างหรือแปรสภาพไปให้ไม่เหมือนเดิม เม่ือเวลาผ่านไปส่ิงนั้นก็ยงัคงสภาพอยู่เช่นเดิม การ
เปล่ียนแปลงมีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการคือ 1) ความแตกต่างท่ีต่อเน่ืองกนั 2) เวลา 3) สภาพซ่ึง
ยงัคงตวัอยูไ่ด ้

วิวฒันาการเปล่ียนแปลง (Evolution) ส่วนใหญ่ใชใ้นการอธิบายลาํดบัความกา้วหน้าจาก
ง่ายไปหายาก ในลกัษณะขนาดโครงสร้างของส่ิงท่ีมีอยู ่รวมถึงกระบวนการพฒันาของส่ิงมีชีวิตจาก
ท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมในรูปแบบท่ีง่ายไปสู่รูปแบบท่ีมีความซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน การพฒันาการเปล่ียนแปลง
(Development) อาจมองเห็นไดจ้ากทิศทางการเปล่ียนแปลง (Direction) ขั้นตอนต่อไปในการ
พิจารณาคือ ระดบัของการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน แมว้่าแนวความคิดของการเปล่ียนแปลงจะ
รวมถึงปรากฏการณ์ทั้งหมดของสังคม  ในความเป็นจริงแลว้ ไม่สามารถท่ีจะศึกษาและเขา้ใจความ
เปล่ียนแปลงไดถ้า้ปราศจากความรู้เก่ียวกบัท่ีมา หรือสถานท่ีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง การระบุสถานท่ี
จึงเป็นส่ิงสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถานท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในระบบสังคมซ่ึงสามารถ
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ศึกษาและมุ่งประเด็นไปยงัความเปล่ียนแปลงในระดบัต่าง ๆ ท่ีสนใจ เช่น ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม 
ระดบัองคก์ร ระดบัสถาบนั และระดบัสงัคม 

ในระดบัของบุคคลสามารถพูดถึงการเปล่ียนแปลงทางทศันคติ (Attitude) ความเช่ือ
(Beliefs) ความปรารถนา (Aspirations) และแรงจูงใจ (Motivations) ในระดบักลุ่มจะศึกษาจากการ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะของรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ การส่ือสาร การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ความสามคัคี 
ความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั การแข่งขนัและรูปแบบการยอมรับและปฏิเสธในระดบัองคก์ร จะ
ศึกษาถึงขอบเขตของการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงในแต่ละลกัษณะหรือรูปแบบใชเ้วลานาน
เท่าไหร่ คือการศึกษาอตัราการเปล่ียนแปลง (Rate of Change) ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน
ลกัษณะเฉพาะอตัราการเปล่ียนแปลงสามารถวดัไดโ้ดยดูจากช่วงระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน เช่น วนั เดือน 
ปี ทศวรรษ หรือศตวรรษ หรืออาจกล่าวไดว้่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ หรืออยา่งรวดเร็ว  
 

2.2.3 ทฤษฎเีก่ียวกับการเปล่ียนแปลง  
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีเปล่ียนแปลง ผจงจิตต ์ อธิคมนนัทะ (2543: 39-52) ได้

จาํแนกไวด้งัน้ี 
1) ทฤษฎีการวิวฒันาการ (Evolutionary Theory) ซ่ึงมีสมมติฐานท่ีว่าการเปล่ียน 

แปลงจะเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้ ค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการสะสมเพ่ิมพูนทีละเลก็ทีละนอ้ย เป็นไปใน
ทิศทางท่ีเพ่ิมความสลบัซบัซอ้นและมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีแนวความคิดเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองความเจริญกา้วหนา้ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากงานของ Dawin เก่ียวกบัการวิวฒันาการทาง
ชีววิทยา ซ่ึงเกิดข้ึนในส่ิงท่ีมีชีวิตในสภาพธรรมชาติ ซ่ึงในระยะแรก ๆ นกัทฤษฎีต่าง ๆ ไดศึ้กษา
และประเมินผลถึงความกา้วหนา้โดยใชส้งัคมอุตสาหกรรมตะวนัตกเป็นเกณฑ ์

Darwin (1859) ไดน้าํเอาแนวความคิดเร่ืองการต่อสู้เพ่ือการคงอยูข่องส่ิงมีชีวิต และ
จุดกาํเนิดของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ มาปรับปรุงเพ่ือศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัสังคมวิทยา ซ่ึง Darwin ไดส้รุปผล
ออกมาดงัน้ี 

(1) ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ มากมายซ่ึงดาํรงชีวิตอยู ่
(2) จาํนวนของส่ิงมีชีวิตทั้ งหลายมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนตามความ

ตอ้งการของการอยูร่อด 
(3) ผลก็คือ จะมีการต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดภายในส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนั 

และระหวา่งส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ 
(4) ในการต่อสู้คร้ังน้ี ตวัท่ีแขง็แรงเหมาะสมท่ีสุดและปรับตวัไดดี้ท่ีสุดกจ็ะ

มีชีวิตอยูไ่ด ้ตวัท่ีอ่อนแอกจ็ะถูกทาํลายหรือตายไปในท่ีสุด 
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ซ่ึง Darwin ไดเ้รียกกฎน้ีว่า กฎแห่งการเลือกสรรทางธรรมชาติ (Law of Natural 
Selection) วิวฒันาการคือ การเปล่ียนแปลงทางชีววิทยาซ่ึงเกิดข้ึนกบัส่ิงมีชีวิต ในการปรับตวัใหเ้ขา้
กบัสภาพแวดลอ้ม เพราะสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ส่ิงมีชีวิตตระกูลต่าง ๆ หรือ
แมแ้ต่ตระกูลเดียวกนัอยูใ่นสภาพท่ีแข่งขนักนัตลอดเวลา เพ่ือหาส่ิงจาํเป็นในการท่ีจะดาํรงชีวิตอยู่
ต่อไป ส่ิงมีชีวิตไดแ้กปั้ญหาน้ีโดยการวิวฒันาการทางชีววิทยา ซ่ึงเป็นผลใหร่้างกายเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน ความสามารถในการวิวฒันาการน้ีมีอยูใ่นสัตวแ์ละ
พืชท่ียงัเหลืออยูใ่นโลกทุกประเภท วิวฒันาการจึงเป็นการเปล่ียนแปลงของคุณสมบติัซ่ึงมีอยูภ่ายใน
ส่ิงมีชีวิตนั้นเอง เกิดตามกาลเวลาและความจาํเป็น คาํอธิบายของ Darwin เป็นท่ีน่าสนใจของนกั
ทฤษฎีสังคมท่ีจะใชอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงและสภาพแรกเร่ิมของสถาบนัต่าง ๆ ในสังคม เม่ือใช้
กบัสังคมมนุษย ์วิวฒันาการมีความหมายว่าจะตอ้งผา่นขั้น (Stages) ต่าง ๆ ก่อนจะบรรลุถึงสภาพท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกสังคมจะต้องผ่านขั้นต่าง ๆ เหล่าน้ีเหมือนกันในกระบวนการของการ
วิวฒันาการ 

2) ทฤษฎีแห่งการสมดุล (Equilibrium Theory) ในทฤษฎีน้ีประกอบดว้ย ทฤษฎีต่าง 
ๆ ดงัน้ี 

 (1) ทฤษฎีความลา้หรือความเฉ่ือยทางวฒันธรรม (Cultural Lag Theory)  
 (2) ทฤษฎีมนุษยนิ์เวศวิทยา (Human Ecology Theory) 
 (3) ทฤษฎีโครงสร้างและหนา้ท่ี (Structural Functional Theory)  
“สมดุล” แปลว่า ดุลเสมอกนั ไม่ยอ่หยอ่นกว่ากนั เป็นคาํท่ีขอยมืมาใชเ้พ่ือเป็นกลไก

ในการศึกษาในความหมายถึงสถานะความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว หวัใจสาํคญัของแนวความคิดแห่ง
การสมดุลไดแ้ก่ “พ้ืนฐานของส่วนต่าง ๆ ไดร้วมเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นระบบ และส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ีจะ
มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ถา้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงก็จะเป็นผลทาํใหส่้วน
อ่ืน ๆ ของระบบซ่ึงสมัพนัธ์กนัเปล่ียนแปลงไปดว้ย” 

(1) ทฤษฎีความลา้ทางวฒันธรรมหรือความเฉ่ือยทางวฒันธรม (Cultural Lag 
Theory) ทฤษฎีน้ีสัมพนัธ์กบัความคิดของ William F. Ogburn เก่ียวกบัเร่ืองความเฉ่ือยหรือความล่า
ทางวฒันธรรม จุดสาํคญัของทฤษฎีก็คือ เป็นรูปแบบเฉพาะของทฤษฎีความสมดุล ซ่ึงกล่าวว่า 
สังคมไดด้าํเนินการโดยกลไกความสมดุล เม่ือการเปล่ียนแปลงไดเ้กิดข้ึนซ่ึงทาํใหส้ังคมเสียสมดุล 
ฉะนั้น ส่วนหน่ึง ๆ มีแนวโนม้ท่ีจะหาส่วนชดเชยการเปล่ียนแปลงเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลใน
กรณีเช่นน้ี สถานะความสมดุลคร้ังใหม่จะแตกต่างจากของเก่าและเกิดความล่าหรือความเฉ่ือย
ระหว่างสถานะความสมดุลของทั้งสอง ความเฉ่ือยทางวฒันธรรมบงัเกิดข้ึน เม่ือหน่ึงในสองส่วน
ของวฒันธรรมซ่ึงสัมพนัธ์กนั ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงก่อนหรือหลงัการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปใน
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ระดบัสูงกว่าอีกส่วน Ogburn ไดใ้ห้ขอ้สังเกตว่า สังคมทั้งหลายมีแนวโนม้ท่ีพยายามปรับให้
โครงสร้างอยู่ในสมดุล เม่ือความสมดุลนั้นเสียไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง ในส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรม การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นส่วนชดเชยกจ็ะเกิดข้ึนในส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสมดุล 
Ogburn ไดก้าํหนดขั้นตอนในลกัษณะของความเฉ่ือยทางวฒันธรรม ดงัน้ี 

 ก) แสดงถึงตวัผนัแปรอยา่งนอ้ยท่ีสุดสองตวั 
 ข) แสดงใหเ้ขา้ใจในตวัผนัแปรนั้น 
 ค) แสดงถึงตวัผนัแปรหน่ึงไดเ้ปล่ียนแปลง ในขณะท่ีอีกตวัหน่ึงไม่ได้

เปล่ียน หรือตวัผนัแปรหน่ึงมีระดบัการเปล่ียนแปลงสูงกว่าอีกตวัหน่ึง 
 ง) เม่ือตวัผนัแปรหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงเร็วและมากกว่า ฉะนั้น ความ

พอใจต่าง ๆ ซ่ึงเคยคงอยูก่จ็ะลดลงดว้ย 
ตวัผนัแปร หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ของวฒันธรรม 
โดยทัว่ไป ทฤษฎีน้ีข้ึนอยูก่บัความมากนอ้ยของความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัท่ีคง

อยูร่ะหวา่งส่วนต่าง ๆ ของวฒันธรรม วฒันธรรมเปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล ซ่ึงแต่ละส่วนจะ
เขา้กนัไดอ้ยา่งเหมาะสมท่ีสุด Ogburn ไดส้รุปไวว้่า แมส่้วนต่าง ๆจะสัมพนัธ์กนักต็าม ความเฉ่ือยก็
จะแผ่กระจายไปทัว่ มีการแยกระหว่างวฒันธรรมทางวตัถุ (ส่ิงประดิษฐ์, นวตักรรมต่าง ๆ) และ
วฒันธรรมทางอวตัถุ (ประเพณี, ความเช่ือ, ปรัชญา, กฎหมาย ฯลฯ) การเปล่ียนแปลงในวฒันธรรม
ทางอวตัถุจะล่าชา้กว่าการเปล่ียนแปลงในวฒันธรรมทางวตัถุ ดงัตวัอยา่ง ความล่าชา้ท่ีไดส้ะสม
เพ่ิมพูนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดา้นเทคนิควิธีการต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว Ogburn ไดส้ังเกตว่า การ
ประดิษฐ์ไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมาก และจะเพ่ิมมากข้ึนอีกในอนาคต เน่ืองจากพื้นฐานทางวฒันธรรมได้
เพ่ิมความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ มากข้ึน วฒันธรรมส่วนอ่ืนกจ็ะปรับปรุงใหม่แต่กภ็ายหลงัความล่าได้
เกิดข้ึนแลว้ การเปล่ียนแปลงในวฒันธรรมทางวตัถุจะเป็นไปในแบบทวีคูณ 

(2) ทฤษฎีมนุษยนิ์เวศวิทยา (Human Ecology Theory) นกัมนุษยนิ์เวศน์ได้
พยายามช้ีให้เห็นว่า รูปแบบของชุมชนแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยแ์ละท่ีอยู่อาศยั นกัมนุษยนิ์เวศน์ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดน้ีว่า วฒันธรรมของมนุษย์
ไดถู้กสร้างข้ึนซ่ึงข้ึนอยูก่บัสังคมยอ่ย ๆ โดยมีพ้ืนฐานอยูก่บัความสัมพนัธ์ระหว่างพืชและสัตวท่ี์อยู่
อาศยัอยูใ่นถ่ินนั้น ๆ และไดส้รุปเป็นสมมติฐานออกมาว่า 1) ชุมชนของสังคมกลุ่มยอ่ย ๆ ประกอบ
ไปดว้ยพ้ืนท่ีซ่ึงจะจดัระเบียบประชากรดว้ย 2) ประชากรจะมีลกัษณะเช่นไร มีพ้ืนฐานอยูท่ี่ท่ีดินท่ี
เขาครอบครอง 3) บุคคลต่าง ๆ ในหน่วย ๆ หน่ึง มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ชุมชนนั้น ๆ จะมี
กลไก เพ่ือให้เกิดความสมดุลในระหว่างส่ิงมีชีวิตท่ีมีการแข่งขนักนั นกัมนุษยนิ์เวศน์ไดก้ล่าวว่า 
ระดบัสังคมยอ่ยต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกนัในวฒันธรรม การแข่งขนัจะกาํหนดความเป็นระเบียบ
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ของสงัคม กลุ่มหน่ึงมีการแข่งขนักบัอีกกลุ่มหน่ึง จนกระทัง่ การเปล่ียนแปลงหลงัจากนั้นกจ็ะคงอยู่
ต่อไป ต่อมาก็จะแข่งขนักนัอีก จะมีผลท่ีตามมาและคงอยูร่ะยะหน่ึง ส่ิงท่ีตกทอดมาของแนว 
ความคิดของนกัมนุษยนิ์เวศนเ์ป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาการกระจายตวัของประชากร เช่น มี
การแบ่งออกเป็นโซน ขอบเขตพ้ืนท่ีตามธรรมชาติ ขอบเขตทางสังคม คาํต่าง ๆเหล่าน้ีเป็นแนวคิดท่ี
เราใชเ้พื่อแสดงถึงความสมดุล สาํหรับถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ประชากรมรแนวโนม้ท่ีจะกระจายตวัไปใน
รูปแบบขั้นสุดทา้ยท่ีคงอยู ่และต่อตา้นการมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

(3) ทฤษฎีโครงสร้างและหนา้ท่ี หรือหนา้ท่ี-ประโยชน์ (Structural Functional 
Theory) การใชท้ฤษฎีโครงสร้างและหนา้ท่ีในการศึกษาการเปล่ียนแปลงสังคมและวฒันธรรม เป็น
วิธีการท่ีมีเหตุมีผล โดยมองสังคมส่วนรวมว่าเป็นระบบอนัหน่ึงซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วนและระบบ
ต่าง ๆ ท่ียดึเหน่ียวและมีความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลง อาจจะเกิดหรือเร่ิมตน้ไดใ้นทุกส่วน และ
ส่งผลสะทอ้นไปยงัส่วนอ่ืน ๆ ซ่ึงตอ้งถูกกระทบกระเทือนไปดว้ย จะเกิดมากน้อยในส่วนไหน
อยา่งไร และมีผลกระทบกระเทือนมากนอ้ยเพียงไรเป็นเร่ืองท่ีสามารถศึกษาและทาํนายได ้

ลกัษณะของทฤษฎีโครงสร้างและหนา้ท่ีของสงัคมเป็นระบบอนัหน่ึง ระบบน้ีจาํเป็นจะตอ้ง
ดาํรงอยูต่่อไป ถึงแมต้วับุคคลจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เน่ืองมาจากกฎของธรรมชาติท่ีมีการ
เกิด แก่ เจบ็ ตาย การท่ีสังคมจะดาํรงอยูไ่ด ้ สังคมจะตอ้งมีโครงสร้างเพ่ือทาํหนา้ท่ีสาํคญัต่าง ๆ ใน
สังคม อนัไดแ้ก่ การมีสถาบนัหลกั คือ สถาบนัครอบครัว เศรษฐกิจ ศาสนา การเมือง การศึกษา 
สันทนาการ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั แต่ละสถาบนัจะมีหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีมีความสาํคญัต่อ
สังคม ช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนในการอยูร่่วมกนัของมนุษย ์ เปรียบเสมือนกลไกท่ีทาํงานเพ่ือ
ประโยชนข์องสงัคม และบุคคลท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม 
 

2.2.4 องค์ประกอบของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2534) ได้

อธิบายว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมมกัเกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุ บางคร้ังก็ไม่
สามารถหาคาํตอบไดว้่าเกิดข้ึนมาจากสาเหตุใด การเปล่ียนแปลงเพียงส่วนหน่ึงของสังคมอาจจะ
ส่งผลกระทบให้ส่วนอ่ืน ๆ ของสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปดว้ย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงมกัเกิดข้ึน
จากปัจจยัต่าง ๆ  

1) ปัจจยัทางภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ เช่น ในบางพ้ืนท่ีมีความเช่ือท่ีว่าอากาศท่ี
อบอุ่นทาํให้สามารถพฒันาอุตสาหกรรมไดส้ําเร็จ นักวิทยาศาสตร์บางคนอา้งว่า การโคจรของ
ดวงดาว เช่น ดาวหางฮลัเลยมี์ผลต่อสังคมมนุษย ์หรือบางคนก็ไดเ้สนอว่า การเกิดจุดดบัในดวง
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อาทิตยมี์ผลต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนั เป็นตน้ ความคิดดงักล่าวขา้งตน้เคยเป็นท่ีนิยมอยู่
พกัหน่ึง แต่เน่ืองจากขาดซ่ึงหลกัฐานในการยนืยนั ในทางวิชาการจึงไม่ไดย้ดึถืออีกต่อไป 

2) ปัจจัยทางชีววิทยารวมถึงการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมของความสามารถทาง
ปัญญา เช่น การกล่าวถึงบทบาทของกลุ่มเช้ือชาติบางชาติในการสร้างอารยธรรมของมนุษย ์ความ
เหนือกว่าและความด้อยกว่าของลกัษณะทางชีววิทยาท่ีมีผลต่อความสามารถของสังคมในการ
เปล่ียนแปลง เช่น ความเช่ือท่ีว่าเผา่อารยนัเป็นเผา่ท่ีมีความสามารถมากท่ีสุด เป็นตน้ ปัจจุบนัในทาง
วิชาการความสนใจต่อปัจจยัน้ีแทบไม่มีความหมายอีกต่อไป เพราะไม่มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์
มายืนยนั แต่บางคร้ังก็มีความเช่ือแบบน้ีแสดงออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนโยบายของบาง
ประเทศ เช่น นโยบายการปกครองท่ีกีดกนัในเร่ืองผิวสี ของรัฐบาลผิวขาวแห่งประเทศแอฟริกาใต ้
หรือนโยบายส่งเสริมการมีบุตรในหมู่ปัญญาชน แต่ให้มีการคุมกาํเนิดในหมู่ประชากรระดบั
การศึกษาตํ่าของรัฐบาลสิงคโปร์ของลีกวนย ูเป็นตน้ 

3) ปัจจยัทางการเมืองและการทหาร จากการศึกษาทางประวติัศาสตร์มกัจะเนน้ใน
เร่ืองของบทบาทของสงคราม บางทีจะเนน้ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสังคมว่าเกิดจากบทบาท
ของมหาบุรุษและผูน้าํ การพิจารณาเช่นน้ีเป็นจุดอ่อนอย่างมาก เพราะสังคมจะเหมือนเป็น
สูญญากาศท่ีรับพลงังานต่าง ๆเขา้มาแลว้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไดเ้องและละเลยการพิจารณา
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของสงัคม เช่น กลุ่ม ค่านิยมทางสงัคม สถาบนัทางสงัคมไป 

4) ปัจจัยทางเทคโนโลยี เช่นการประดิษฐ์คิดค้นบางอย่างได้ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง เช่น การประดิษฐเ์คร่ืองจกัรไอนํ้า โทรศพัท ์ เคร่ืองพิมพ ์ระเบิดปรมาณู คอมพิวเตอร์ 
การใชแ้สงเลเซอร์ เป็นตน้ 

5) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากมนุษยต์อ้งทาํมาหากิน ดว้ยเหตุน้ีความตอ้งการทาง
เศรษฐกิจของมนุษยอ์าจก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้

6) ปัจจยัทางศาสนาและอุดมการณ์ ความคิด ความเช่ือ อุดมการณ์และศาสนา อาจ
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมได ้ 

วราคม ทีสุกะ (2544: 76) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไดจ้ากหลายปัจจยั อาจเกิดข้ึน
จากระบบภายในตวัเองหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกอ่ืนก็เป็นได้ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในแต่ละกรณีย่อมไม่เหมือนกนั การเปล่ียนแปลงแต่ละกรณีก็มีสาเหตุท่ีแตกต่างกนั 
เช่นบางกรณีกมี็บุคคลพิเศษเป็นตวักาํหนดแลว้จึงมีปัจจยัอ่ืนสนบัสนุน แต่หลายกรณีกอ็าจมีปัจจยั
เชิงเศรษฐกิจ เป็นตวันําการเปล่ียนแปลงแล้วจึงได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยทางสังคมและ
การเมือง โดยสรุปแลว้ การเปล่ียนแปลงมีปัจจยัก่อใหเ้กิด 4 ประการดงัต่อไปน้ี 



21 

1) กระบวนการทางธรรมชาติ คาํว่า ธรรมชาติ หมายถึงส่ิงท่ีเกิดเองและมีเองโดย
ไม่มีบุคคลใดเป็นผูส้ร้างสรรค ์แต่เม่ือมนัเกิดข้ึนกเ็กิดข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เม่ือธรรมชาติบงัเอิญ
มารวมกนัอยา่งเหมาะสมก็จะเกิดเป็นบางส่ิงปรือปรากฏการณ์บางอยา่งข้ึน 

2) กระบวนการทางชีววิทยาและประชากร การเปล่ียนแปลงท่ีกระบวนการทาง
ชีววิทยาของส่ิงมีชีวิตเร่ิมตน้ท่ีการก่อกาํเนิดชีวิตหน่ึงโดยการแบ่งโครโมโซมมาจากชายผูเ้ป็นพ่อก่ึง
หน่ึงมารวมกบัฝ่ายหญิงซ่ึงเป็นแม่อีกก่ึงหน่ึง นัน่คือจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงในวงจรชีวิตของ
หมู่มวลสรรพส่ิงท่ีมีชีวิตรวมทั้งมนุษย ์

ส่วนกระบวนการทางประชากรเป็นการเปล่ียนแปลงต่อเน่ืองมาจากกระบวนการ
ทางชีววิทยาแต่เนน้นํ้ าหนกัไปท่ีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากร อนัหมายรวมหลายส่ิง
หลายอยา่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประชากร รวมถึงอตัราการเพ่ิมหรือการลดลงของจาํนวนประชากรดว้ย 

3) กระบวนการผลิตทางเทคโนโลยี เทคโนโลยเีป็นผลพวงของการเปล่ียนแปลง
ทางวิทยาศาสตร์สมยัใหม่ ซ่ึงเร่ิมตน้เม่ือโลกของเรามีเคร่ืองจกัรไอนํ้ า เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองยนต ์ฯลฯ พฒันาเร่ือยมาจนเกิดคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั กล่าวไดว้่า เทคโนโลยี
สมยัใหม่ เม่ือก่อเกิดข้ึนมาแลว้ก็ยงัส่งผลให้กาํเนิดส่ิงอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมายอย่างท่ีกล่าวว่า 
ประดิษฐกรรมก่อกาํเนิดประดิษฐกรรมใหม่ ประดิษฐกรรมใหม่นั้นเองกก็าํเนิดประดิษฐกรรมใหม่
อีก เหมือนเม่ือเกิดคล่ืนลูกแรกกจ็ะเกิดคล่ืนลูกท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 เร่ือยไปไม่มีท่ีส้ินสุด กระบวนการ
ผลิตเทคโนโลยีสมยัใหม่จดัไดว้่าเป็นตวัเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรงและไม่มีท่ี
ส้ินสุด 

4) กระบวนการทางวฒันธรรม เป็นปัจจยัเชิงนามธรรม หมายถึงกระบวนการทาง
จิตใจ เช่น ความรู้สึก ความตอ้งการ ความสนใจ ค่านิยม ฯลฯ ขอ้เทจ็จริงน้ีสอดคลอ้งกบัแนวทฤษฎี
ของนกัสังคมวิทยาคนหน่ึงท่ีกล่าวว่า โดยธรรมชาติแลว้มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการทางสังคม 
(Social Wishes) 4 ประการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการการตอบสนอง (Response) ความตอ้งการการ
ยอมรับ (Recognition) ความตอ้งการความอบอุ่น ปลอดภยั (Security) ความตอ้งการประสบการณ์
ใหม่ ๆ (New Experience) 

ศิริรัตน์ แอดสกุล (2545: 79) กล่าวถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรม โดยสรุปไดว้า่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
2) ประชากร 
3) โลกทศัน์ของคนในสังคม 
4) การมีนวตักรรมหรือเทคโนโลยใีหม่ 
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5) การเคล่ือนไหวของขบวนการทางสังคม 
สนิท สมคัรการ (2545: 8) กล่าวถึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรม โดยสรุปไดว้า่วฒันธรรมอาจเปล่ียนแปลงไปเพราะสาเหตุท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ 
1) การประดิษฐคิ์ดคน้ (Invention) ซ่ึงจะรวมทั้งการสร้างเทคนิควิทยาใหม่ และการ

สร้างขนบธรรมเนียมประเพณีหรือระบบความเช่ือใหม่ เม่ือไดรั้บการยอมรับและถูกนาํไปใชอ้ยา่ง
แพร่หลายแลว้ ยอ่มถือไดว้่ามีแบบแผนการดาํเนินชีวิตอยา่งใหม่เกิดข้ึนและถา้แบบแผนนั้นมีความ
คงทนอยูน่านมากกว่าหน่ึงชัว่อายคุนข้ึนไปกน็บัไดว้่ามีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเกิดข้ึนอยา่ง
แทจ้ริง เพราะว่าตามปกติแลว้นั้นวฒันธรรมตอ้งมีอายยุืนยาวมากกว่าหน่ึงชัว่อายุคนข้ึนไป ทั้งน้ีก็
เพ่ือใหก้ระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมไดมี้โอกาสดาํเนินต่อไปได ้

2) วฒันธรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ด้วยวิธีการขอยืมหรือลอกเลียนแบบกนั 
(Cultural Borrowing) การหยบิยมืทางวฒันธรรม หรือการลอกเลียนแบบแผนวิธีการดาํเนินชีวิตมา
จากวฒันธรรมอ่ืนนั้น ปรากฏว่ามีอยูเ่ร่ือยมาในสังคมมนุษยต่์าง ๆ ท่ีมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัสังคม
อ่ืน การติดต่อทางวฒันธรรมอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม การติดต่อโดยตรงกคื็อการท่ีคน
ต่างวฒันธรรมไดมี้โอกาสมาพบปะสังสรรคแ์ละแลกเปล่ียนความคิด ค่านิยมและพฤติกรรมต่อกนั 
ซ่ึงอาจเป็นไปไดห้ลายรูปแบบ อาทิ ทูตการเมือง การคา้ การศึกษาในต่างประเทศ รวมไปถึงการ
เผยแพร่ศาสนาของคณะธรรมทูตต่าง ๆ และการอพยพเขา้มาทาํมาหากินของคนต่างสังคมและ
วฒันธรรม เป็นตน้ การท่ีคนต่างวฒันธรรมมีโอกาสไดเ้ห็นแบบอยา่งของวฒันธรรมอ่ืนท่ีแตกต่าง
กนัออกไปจากวฒันธรรมของตนอยูใ่นเวลานานพอสมควร กอ็าจเป็นสาเหตุใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ในวฒันธรรมใดวฒันธรรมหน่ึงหรือในบางส่วนของวฒันธรรมทั้งสองกไ็ด ้

สรุปการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ 
มกัจะเกิดในทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมท่ีพฒันาแลว้ หรือสังคมดอ้ยพฒันา การเปล่ียนแปลงทาํให้
เกิดการพฒันาใหส้ังคมของตนมีความกา้วหนา้มากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงอาจเกิดข้ึนไดจ้าก
การคิดคน้ประดิษฐส่ิ์งใหม่ ๆ ในสังคมหรืออาจะเป็นการรับเอาวฒันธรรมจากสังคมอ่ืนเขา้มา หรือ
อาจจะดดัแปลงปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัวิถีชีวิตในสังคมของตน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่าง 
ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่งผลทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นความเช่ือ ค่านิยม การเปล่ียนแปลงใน
บรรทดัฐานและระบบสัญลกัษณ์ต่าง ๆ นอกจากน้ีสภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมนั้นมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม เพราะวฒันธรรมเป็นตวัการสําคญัท่ีทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมตอ้งอาศยัตวับุคคลในการเป็นตวักระทาํท่ีนาํไปสู่การ
เปล่ียนแปลง ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงทางสังคม อาจเห็นไดจ้ากโครงสร้างหน้าท่ีของสังคมท่ีได้
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เปล่ียนแปลงไป ส่วนเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมมองท่ีวิถีชีวิต ระเบียบแบบแผนท่ีเปล่ียนไปจากท่ี
เคยเป็น 
 
2.3 แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับการปะทะสังสรรค์ทางวฒันธรรม 
 

2.3.1 ความหมายเก่ียวกับการปะทะสังสรรค์ 
สมพกัตร์ ยญัญะสิทธ์ิ (2530: 37) การปะทะสัมพนัธ์ (Interaction) หมายถึง การท่ีหน่วย 

หรือสมาชิกแต่ละคน เปล่ียนแปลงไปโดยการเขา้มาเป็นสมาชิกในกลุ่ม หน่วยแต่ละหน่วยจะ
เปล่ียนไดต่้อไปอีกเพื่อเกิดการเปล่ียนแปลงในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มตอ้งข้ึนกบักลุ่มและมีการพ่ึงพา
อาศยักนั (Dependence) กลุ่มท่ีมีการปะทะสัมพนัธ์กนั แบ่งไดย้อ่ย ๆ ออกเป็น 3 ประการ 

1) Lewin (1948) ไดใ้ห้ความหมายว่า สมาชิกตอ้งพ่ึงพาอาศยักนั สมาชิกคนหน่ึงมี
ความคิดเก่ียวกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆในกลุ่ม เห็นว่าสมาชิกคนอ่ืนมีความสาํคญัต่อตนเอง มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม และลกัษณะต่าง ๆ ของตน ขณะเดียวกนัสมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะตอ้งมีความมุ่งหมาย มี
ความตอ้งการเช่นเดียวกนั จึงเกิดเป็นแรงจูงใจให้เขามีการตอบสนองซ่ึงกนัและกนั ทาํให้เกิด
ความรู้สึกเป็นพวกพอ้งในกลุ่ม 

2) Cattell (1970) ให้ความหมายว่า กลุ่มคือ เคร่ืองมือบาํบดัความตอ้งการของ
สมาชิก ซ่ึงเป็นความหมายขั้นพื้นฐานท่ีสามารถใชก้บักลุ่มหลายชนิด เป็นการกล่าวถึงหนา้ท่ีของ
กลุ่มต่อสมาชิก ซ่ึงเท่ากบักลุ่มส่วนมากตั้งอยูไ่ดเ้พราะว่า สมาชิกมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั ทาํใหก้ลุ่ม
ตอ้งหาทางบาํบดัความตอ้งการของสมาชิก 

3) Gibb (1968) ใหค้วามหมาย กลุ่มคือ ความคิดเห็นท่ีเป็นปริมาณ การท่ีสมาชิกมี
การปะทะสัมพนัธ์กนั มีการพ่ึงพากนัเป็นการแสดงปริมาณต่าง ๆ กนั ในกลุ่มหน่ึงจะสัมพนัธ์กนั
มากหรือนอ้ย มีการพ่ึงพากนัมากหรือนอ้ย ส่ิงท่ีเป็นปริมาณคือ พลงังานท่ีสมาชิกแต่ละคนทาํงาน
ใหแ้ก่กลุ่ม อาจมีปริมาณมากหรือนอ้ย มีการรักพวกพอ้งมากหรือนอ้ย 

อมรา พงศาพิชญ ์(2542: 19) คาํว่า การสังสรรคท์างวฒันธรรมหรือการผสมผสานทาง
วฒันธรรม (Acculturation) น้ีใชเ้ม่ือปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมวฒันธรรมระหว่าง 2 กลุ่มคนท่ีมีสังคม
วฒันธรรมต่างกนั และมีการรับวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั แต่ในกรณีท่ีสังคมวฒันธรรมท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัมีพลงัไม่เท่ากนั คนกลุ่มหน่ึงจะมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับวฒันธรรมของอีกกลุ่มหน่ึง 
เราพบว่ากลุ่มท่ีวฒันธรรมมีพลงันอ้ยจะถูกผสมกลมกลืนเขา้เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีวฒันธรรมมี
พลงัมากกว่า ในขณะเดียวกนัอาจมีการแลกเปล่ียนกนักไ็ด ้ สุดทา้ยถา้วฒันธรรม 2 ชุดถูกผสม
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รวมกนัเป็นชุดเดียวกนัไม่ว่าจะมีส่วนของชุดใดมากกว่าก็จะเป็นการผสมผสานกลมกลืนทาง
วฒันธรรม (Assimilation) ท่ีเกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั  

 
2.3.2 แนวคดิการปะทะสังสรรค์ 
มุฑิตา แซ่ซ้ง (2554) การปะทะสังสรรคท์างวฒันธรรมน้ีเกิดจากการแพร่กระจายของ

วฒันธรรมใดวฒันธรรมหน่ึงหรือทั้งสองวฒันธรรม ทั้งน้ีอาจเกิดจาก 1) การอพยพยา้ยถ่ินของกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึงเขา้มาสู่อาณาบริเวณท่ีมีกลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมอ่ืนอยูแ่ลว้ ถา้การอพยพยา้ยถ่ินน้ี
ไม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งเป็นมิตรกจ็ะเกิดความขดัแยง้ได ้2) การขยายดินแดนของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
เพ่ือเสริมอาณาเขตของตนซ่ึงมีผลในการรุกรานกลุ่มท่ีตั้งถ่ินฐานอยูก่่อนแลว้ ทั้งน้ีรวมทั้งการยกทพั
ไปสู้รบกนัดงัเช่นสงครามสมยัโบราณ 3) การล่าอาณานิคมของสังคมตะวนัตก โดยกลุ่มท่ีมีอาํนาจ
สามารถเขา้ไปครอบครองและเผยแพร่วฒันธรรมของตนดว้ย 4) นอกจากน้ีความขดัแยง้ทาง
วฒันธรรมอาจเกิดจากการแพร่กระจายทางวฒันธรรมโดยการส่ือสาร ถ่ายทอดผ่านส่ือมวลชน 
ระบบการศึกษา และเทคโนโลยต่ีาง ๆ 

ยทุธ ศกัด์ิเดชยนต ์(2517: 61) การปะทะสังสรรคห์รือการกระทาํต่อกนัทางสังคม ไดแ้ก่ 
การกระทาํกริยาตอบโตก้นัโดยคู่กรณีคาํนึงถึงความคาดหมาย (Expectation) ของอีกฝ่ายหน่ึงเป็น
หลกัปฏิบติั ความคาดหมายต่าง ๆเกิดจากการนาํเอาบรรทดัฐานไปใชป้รับกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้
ใหเ้ราทราบไดว้่า เราจะคาดหมายอะไรไดจ้ากคนอ่ืน และคนอ่ืนจะคาดหมายอะไรจากเรา  
การปะทะสังสรรคห์รือการกระทาํต่อกนัทางสังคม ประกอบดว้ยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีสําคญั
ดงัต่อไปน้ี คือ 

1) การติดต่อกนัหรือการอยู่ใกลชิ้ดกนัทางสังคม (Social Contact) ซ่ึงมีลกัษณะ
สาํคญั คือ จะตอ้งมีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไปมาอยูใ่กลชิ้ดกนัหรือมาอยูร่่วมกนั มีการโตต้อบและมี
สายสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

2) การถ่ายทอดแนวความคิดระหว่างบุคคล (Communication) การถ่ายทอดแนว 
ความคิดระหว่างบุคคลน้ีจะทาํไดโ้ดยอาศยัสัญลกัษณ์เป็นส่ือ เพ่ือให้บุคคลท่ีติดต่อดว้ยสามารถ
เขา้ใจได ้เช่น การใชภ้าษา ทั้งภาษาพูดหรือภาษาเขียน หรือโดยการแสดงกริยา อาการ ตลอดจน
ท่าทางต่าง ๆ ออกมาใหส้งัเกตและรับรู้ได ้

3) มีการเร้า (Stimulation) และการตอบสนอง (Response) เพ่ือใหบุ้คคลท่ีมาติดต่อ
ไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นผลทาํใหเ้กิดการมีการปะทะสังสรรคท์างสังคมแบบต่าง ๆ ข้ึนมาได้
ในสังคม 
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พทัยา สายหู (2516: 95) การปะทะสงัสรรคท์างสงัคมเป็นกระบวนการพ้ืนฐานท่ีมนุษยไ์ดมี้
การพฒันาและเปล่ียนแปลงมาตลอดเวลา กระบวนการเช่นน้ีจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือมนุษยเ์ขา้มาอยูใ่กล้
กนัทางสังคม ซ่ึงความใกลชิ้ดกนัทางสงัคมนั้นจะมีนยัสาํคญัทางสังคมไดต่้อเม่ือแนวความคิดไดถู้ก
ถ่ายทอดดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์ และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นส่ือถ่ายทอดแนวความคิดไดน้ั้นเพราะ
เป็นผลของสังคม โดยสัญลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีสรุปประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงเป็นรากฐานให้เขา้ใจ
สถานการณ์ในปัจจุบนัได ้ดงันั้น เกณฑท่ี์สาํคญัของการปะทะสงัสรรคท์างสังคมหรือการกระทาํต่อ
กนัทางสังคมก็คือ การกระทาํนั้นมีลกัษณะดงัน้ี คือ เป็นการกระทาํต่อผูอ่ื้นดว้ยเจตนา และการ
กระทาํนั้นมีความหมายเป็นท่ีเขา้ใจกนัได ้

โดยสรุป กระบวนการทางสังคมเกิดจากการมีปฏิกิริยาตอบโตห้รือการปะทะสังสรรคท์าง
สังคม (Social Interaction) ไปมาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เม่ือบุคคลตอ้งแสดงความสัมพนัธ์กนั
เช่นน้ี ส่งผลใหเ้กิดกระบวนการต่าง ๆ ทางสังคม ซ่ึงอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
แข่งขนั การร่วมมือกนั การขดัแยง้กนั การตกลงความเห็น และการผสมกลมกลืนหรือการกลืน
กลาย เป็นตน้ ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีอาจจะไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงแบบหน่ึงแบบใดเท่านั้น แต่อาจเกิดข้ึน
พร้อม ๆ กนัหลาย ๆ แบบ หรือเปล่ียนแปลงจากกระบวนการแบบหน่ึงไปสู่อีกแบบหน่ึงกไ็ด ้ทั้งน้ีก็
เพ่ือจุดมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงมีทั้งใหคุ้ณและใหโ้ทษแลว้แต่กรณี 

 
2.3.3 แนวคดิเก่ียวกับการผสมกลมกลืมทางวฒันธรรม (Assimilation and 

Acculturation) 
คาํว่า “การผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม” ในภาษาองักฤษมีคาํศพัทท์างวิชาการอยูส่องคาํท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมคือคาํว่า การผสมผสานทางวฒันธรรม” 
สาํหรับคาํในภาษาองักฤษ คือ “Assimilation” กบัคาํว่า “การกลืนกลายวฒันธรรม” ความหมายใน
ภาษาองักฤษคือคาํว่า “Acculturation”  

Park and Burgess (1920) ไดเ้สนอคาํจาํกดัความไวว้่า การผสมผสานทางวฒันธรรม คือ 
กระบวนการสอดแทรกระหว่างกนั (Interpenetration) และการเช่ือมตวัเขา้หากนั (Fusion) ซ่ึงทาํให้
บุคคลหรือกลุ่มชนนั้นไดมี้การแสวงหาความทรงจาํ (Memories) ความเร้าใจ (Sentiments) และ
ทศันคติของบุคคลและกลุ่มชนอ่ืน และดว้ยการมีส่วนร่วมในประสบการณ์และประวติัศาสตร์อนั
เดียวกนัไดน้าํบุคคลและกลุ่มชนเหล่านั้น ไปสู่สภาพชีวิตวฒันธรรมร่วมกนั 

Gordon (1964) ความแตกต่างระหว่างการผสมผสานทางวฒันธรรมกบัการกลืนกลาย
วฒันธรรม โดยท่ีการกลืนกลายวฒันธรรมเป็นแต่เพียงกระบวนการยอ่ยขั้นตอนหน่ึงของกระบวน 
การผสมผสานทางวฒันธรรมและตามแบบอุดมคติของการผสมผสานทางวฒันธรรม การกลืนกลาย
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ทางวฒันธรรมเป็นกระบวนการเบ้ืองตน้ของการผสมผสานทางวฒันธรรมซ่ึงหากดาํเนินการต่อไป
เร่ือย ๆ ไม่มีการหยดุย ั้งแลว้ ในทา้ยท่ีสุดกจ็ะนาํไปสู่สภาวะของการผสมผสาน ซ่ึงหมายความว่า 
ความแตกต่างระหว่างชนกลุ่มนอ้ยกบัประชากรเจา้ของประเทศไดห้มดส้ินไป และนัน่คือความ
ส้ินสุดหรือภาวะสุดทา้ยของกระบวนการผสมผสานทางวฒันธรรม 

งามพิศ สัตยส์งวน (2538) กล่าวถึง การติดต่อทางวฒันธรรมว่า เป็นปรากฏการณ์ทาง
วฒันธรรมอย่างหน่ึง เม่ือชน 2 กลุ่ม ท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนัมาติดต่อกนั แต่ละกลุ่มอาจให้
อิทธิพลซ่ึงกนัและกนัได ้แต่ถา้การติดต่อเป็นไปในระยะเวลาสั้น ๆ ก็อาจไม่มีอิทธิพลท่ียาวนาน แต่
ถา้ติดต่อกนัยาวนานข้ึน อาจทาํให้เกิดผลกระทบต่อกนัได ้ ซ่ึงอาจเป็นการให้อิทธิพลแต่ฝ่ายเดียว
หรือส่งผลกระทบต่อกนัทั้งสองฝ่ายได ้ นกัมานุษยวิทยาใช้คาํว่า “Acculturation” เม่ือพูดถึง
ปรากฏการณ์ดงักล่าว นกัมานุษยวิทยาชาวองักฤษใชค้าํว่า “Cultural Contact” ซ่ึงมีความหมาย 
คลา้ย ๆ กนั ทั้งสองคาํน้ีหมายถึงปรากฏการณ์ท่ี 2 วฒันธรรมท่ีต่างกนัมาติดต่อกนัไปเร่ือย ๆ การ
ติดต่อดงักล่าวทาํไดห้ลายทาง เช่น โดยการทาํสงครามกนั การตกเป็นเมืองข้ึน การถูกยึดครองทาง
การทหาร การตกอยู่ใตก้ารปกครองของจกัรวรรดินิยม การอพยพ การเคล่ือนยา้ยแรงงาน การคา้ 
การแลกเปล่ียนทางเทคโนโลยี ในปัจจุบนัมีการติดต่อกนัในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น การท่องเท่ียว หรือ
ติดต่อกนัทางออ้ม โดยทางส่ือสารมวลชนและการแลกเปล่ียน ความรู้ต่าง ๆ เม่ือวฒันธรรมท่ีต่างกนั 
2 วฒันธรรมมาติดต่อกนัไปเร่ือย ๆ ในท่ีสุดจะมีผลกระทบทาํให้แบบแผนวฒันธรรมดั้งเดิมของ
วฒันธรรมหน่ึงหรือสองวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป  

สุธรรม ชาตะสิงห์ และอดุลย ์ตนัประยรู (2524: 49) กล่าวถึง การผสมผสานทางวฒันธรรม 
(Acculturation) คือการท่ีคนกลุ่มหน่ึงหรือประเทศหน่ึงนาํวฒันธรรมท่ีไดเ้รียนรู้ใหม่นั้นมา
ผสมผสานกบัวฒันธรรมของตน โอกาสท่ีจะเกิดการผสมผสานกนัง่ายหรือยากนั้นข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะของวฒันธรรมทั้งสอง ถา้มีความคลา้ยคลึงกนัโอกาสในการผสมผสานก็มีมาก และข้ึนอยู่
กบัทศันคติของคนดว้ย ถา้ฝังแน่นอยูก่บัขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือเดิมอยูแ่ละเห็นดีอยูแ่ลว้ 
โอกาสท่ีจะรับวฒันธรรมใหม่เขา้มากท็าํไดย้าก 

ณรงค ์ เส็งประชา (2541: 56) เม่ือมีการพบปะติดต่อสัมพนัธ์กนั จะดว้ยความสมคัรใจ
หรือไม่สมคัรใจก็ตาม ย่อมมีการแลกเปล่ียนหยิบยืมวฒันธรรมกนั และเม่ือสังคมหน่ึงยอมรับ
วฒันธรรมจากอีกสังคมหน่ึงเขา้มาผสมผสานกบัวฒันธรรมของตน จนเกิดผลใหมี้การเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมเดิม ลกัษณะเช่นน้ีเรียกว่า การสังสรรคร์ะหว่างวฒันธรรม (Acculturation) ซ่ึงมี
กระบวนการ 2 ทาง คือ การท่ีวฒันธรรมจากกลุ่มหน่ึงถ่ายทอดกระจายไปสู่กลุ่มอ่ืน ซ่ึงเรียกว่า การ
แพร่กระจายทางวฒันธรรม (Culture Diffusion) กบัการรับเอา ซ่ึงเรียกว่า การยืมวฒันธรรม 
(Culture Borrowing) การสังสรรคร์ะหว่างวฒันธรรมนั้นจะเป็นไปไดม้าก ถา้หากอีกสังคมหน่ึงมี
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วฒันธรรมท่ีสูงกว่า และมีกาํลงัอาํนาจทางการปกครองมากกวา่ เช่น สงัคมท่ีเป็นฝ่ายรุกราน รบชนะ
สังคมอ่ืน ๆ อยา่งไรก็ตาม การสังสรรคร์ะหว่างวฒันธรรมนั้น ย่อมเกิดข้ึนไดท้ั้งสองสังคมท่ีมา
ติดต่อสัมพนัธ์กนั ทั้งน้ีกเ็พ่ือจะไดเ้ขา้ใจและอยูร่่วมกนัได ้ หรือเพ่ือการปรับปรุงตวัในการท่ีจะอยู่
ร่วมกนั  

ในทางสังคมวิทยาถือว่า การสังสรรคร์ะหว่างวฒันธรรมเป็นส่ิงจาํเป็นในโลกปัจจุบนั 
เพราะมนุษยมี์การติดต่อใกลช้ดกนัมากข้ึน วฒันธรรมในส่วนต่าง ๆ ก็เจริญข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้น 
เพ่ือให้อยู่ร่วมกนัไดดี้และเกิดความเจริญ จึงจาํตอ้งมีการปรับปรุงวฒันธรรมของชาติตนให้
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมชาติอ่ืน แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ใช่รับเอาวฒันธรรมจากชาติอ่ืนและท้ิงวฒันธรรม
เดิม เพราะจะทาํใหสู้ญเสียเอกลกัษณ์ของชาติไป 

โดยสรุป การผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม คือ การเช่ือมโยง สร้างทศันคติของบุคคลและ
กลุ่มชนอ่ืนเขา้ไวด้ว้ยกนั และดว้ยประสบการณ์และการมีประวติัศาสตร์อนัเดียวกนั ทาํให้บุคคล
และชนกลุ่มนั้นมีวฒันธรรมอนัดีร่วมกนั การท่ีกลุ่มคนในสังคมท่ีมีวฒันธรรม แต่มีพลงันอ้ยก็จะ
ถูกผสมกลมกลืนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มวฒันธรรมท่ีมีพลังมากกว่า ในขณะเดียวกันอาจ
เปล่ียนแปลงกนัได ้ซ่ึงตอ้งอาศยัการยอมรับซ่ึงกนัแลว้กนัของคนในกลุ่มสงัคมนั้น 

 
2.3.4 การถ่ายทอดและการรับวฒันธรรม 
ถา้ไม่มีผูแ้สดงพฤติกรรมกย็อ่มไม่มีการกระทาํต่อกนัทางสังคม และจะไม่มีความสัมพนัธ์

ต่อกนัทางสังคมเกิดข้ึน ในทาํนองเดียวกนัถา้ไม่มีผูถ่้ายทอดวฒันธรรมก็ย่อมไม่มีวฒันธรรม          
ผูถ่้ายทอดวฒันธรรมคือผูท่ี้มีวฒันธรรมอยู่ในตวั และมีการถ่ายทอดออกไป อย่างไรก็ตาม
วฒันธรรมของแต่ละชนชาติกไ็ม่ไดแ้สดงออกมาใหเ้ห็นผา่นทุกคนในชนชาตินั้น ๆ ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ลกัษณะแต่ละอย่างท่ีรวมเขา้เป็นวฒันธรรมนั้นไม่ไดมี้ความสําคญัเท่ากนัในสายตาของแต่ละคน 
บางคนอาจจะเพิกเฉยต่อลกัษณะของวฒันธรรมบางอยา่ง อาจเป็นเพราะเขาขาดการศึกษาหรือขาด
การฝึกฝนมาอยา่งดีพอ นอกจากน้ีแต่ละบุคคลยงัตีความหมายของวฒันธรรมไปตามแนวทางของ
ตนเอง ความหมายของวฒันธรรมจึงแตกต่างกนัออกไปบา้ง พฤติกรรมของแต่ละคนจึงเป็นการ
แสดงออกตามความเขา้ใจของคน ๆ นั้น และบางทีการแสดงออกนั้นจะเน้นท่ีบางลกัษณะของ
วฒันธรรม พฤติกรรมของแต่ละคนจึงแสดงใหเ้ห็นว่าคนเรามีความยดึมัน่อยูใ่นวฒันธรรมแค่ไหน 
ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา (2531: 86) ไดแ้บ่งลกัษณะการถ่ายทอดและการรับวฒันธรรม
ออกเป็น 3 แนวคิด ไดแ้ก่ 
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1) การถ่ายทอดวฒันธรรม 
เม่ือวฒันธรรมคือระบบสัญลกัษณ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และไม่ใช่ระบบท่ีเกิดข้ึนโดย

สัญชาตญาณก็ย่อมจะหมายความว่า วฒันธรรมคือส่ิงท่ีมนุษยจ์ะตอ้งเรียนรู้ และจะตอ้งมีการ
ถ่ายทอดวฒันธรรม การถ่ายทอดทางวฒันธรรมท่ีชดัเจนท่ีสุดคือ การท่ีพอ่แม่สอนลูกว่าอะไรควร
ทาํอะไรไม่ควรทาํ ยกตวัอยา่งในสังคมไทยพ่อแม่จะสอนใหลู้กไหวผู้ท่ี้มีอาวุโสกว่า ผูน้อ้ยไม่ควร
ยนืคํ้าหวัผูใ้หญ่ การสอนในลกัษณะน้ีนอกจากจะเป็นการสอนถึงพฤติกรรมแลว้ยงัเป็นการถ่ายทอด
ระบบสัญลกัษณ์ดว้ย การถ่ายทอดวฒันธรรมกคื็อการสอนใหค้นรุ่นหลงัรู้ถึงระบบสัญลกัษณ์ของ
สงัคมซ่ึงไดเ้คยมีการตกลงกนั  

การท่ีสมาชิกในสังคมเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าควรถือวิธีการปฏิบติัแบบใดนั้น อาจไม่ได้
มีการตกลงกนัในรายละเอียดทุก ๆ เร่ือง ขอ้ตกลงคือการกาํหนดหลกัใหญ่ ๆ กาํหนดแนวความคิดท่ี
สาํคญัไว ้ เม่ือทุกคนรู้ถึงหลกัใหญ่น้ีแลว้กจ็ะประพฤติปฏิบติัไดง่้ายข้ึน หลกัท่ีสมาชิกของสังคมได้
ใชย้ึดถือเป็นแนวประกอบการประพฤติปฏิบติัก็คือ บรรทดัฐานและค่านิยม บรรทดัฐานคือแนว
ทางการปฏิบติัท่ีสมาชิกของสังคมส่วนใหญ่ยดึถือ และค่านิยมคือความคิดและแนวปฏิบติัท่ีสมาชิก
ของสงัคมส่วนใหญ่เห็นว่าถูกตอ้งดีงาม 

เม่ือบรรทดัฐานและค่านิยมของสังคมเป็นจุดศูนยก์ลางให้คนในสังคมยึดถือปฏิบติั 
พฤติกรรมแนวความคิดวิธีการทาํงาน ตลอดจนการประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใชย้อ่มจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัค่านิยมของสังคมนั้นโดยอตัโนมติั และเม่ือทุกอยา่งสอดคลอ้งกนักห็มายความว่าการ
ถ่ายทอดทางวฒันธรรมกด็าํเนินไปไดอ้ยา่งไม่มีปัญหา ถึงแมว้่าการถ่ายทอดทางวฒันธรรมอาจจะ
หมายถึงว่าลกัษณะบางอยา่งของวฒันธรรมไดเ้ปล่ียนไปบา้งตามกาลเวลา แต่ค่านิยมและหลกัใหญ่
ท่ีใชเ้ป็นกฎเกณฑข์องสงัคมกย็งัไม่เปล่ียนไป 

เน่ืองจากว่าวฒันธรรมคือระบบสัญลกัษณ์ ซ่ึงสมาชิกของสังคมตกลงกนัว่าจะใช้
ร่วมกนั มนุษยท่ี์อยูค่นละสังคมยอ่มจะมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั เพราะในเม่ือต่างกลุ่มต่างตกลงกนัเอง 
ขอ้ตกลงของแต่ละกลุ่มก็ย่อมจะไม่เหมือนกนัและวฒันธรรมของแต่ละสังคมก็จะไม่เหมือนกนั 
อาจจะมีบางส่วนท่ีคลา้ยกนั และบางส่วนท่ีเหมือนกนั แต่เม่ือรวมเป็นระบบสัญลกัษณ์แลว้จะพบว่า
สงัคมท่ีต่างกนัจะมีวฒันธรรมท่ีต่างกนั 

2) การรับวฒันธรรมจากสงัคมอ่ืน 
นอกจากมนุษยรู้์จกัท่ีจะถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงแลว้ มนุษย์

อาจจะรับวฒันธรรมบางส่วนจากสังคมขา้งเคียงมาได ้แต่ทั้งน้ีวฒันธรรมท่ีรับมาจากสังคมขา้งเคียง
นั้นตอ้งไม่ขดักบัค่านิยมหลกัของสังคม วฒันธรรมของสังคมขา้งเคียงท่ีรับมาตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กบัของเดิมท่ีมีอยู่ เม่ือสอดคลอ้งกนัไดก้็จะค่อย ๆ รับกนัไปและในท่ีสุดก็จะแยกไม่ออกว่า
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วฒันธรรมส่วนใดเป็นของเดิม และวฒันธรรมส่วนใดรับมาจากสังคมอ่ืน การรับเอาวฒันธรรมอ่ืน
มาในระยะแรกอาจจะเรียกไดว้่าเป็นการยืมวฒันธรรม แต่เม่ือนานไปการยมืกจ็ะกลายเป็นการรับ  
การยมืวฒันธรรมและการรับวฒันธรรมนั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 

Boas (1989) เช่ือในเร่ืองการแผก่ระจายทางวฒันธรรม จากจุดศูนยก์ลางของสังคม
หน่ึง และขยายกวา้งออกไปยงัชุมชนอ่ืนหรือสังคมอ่ืน วฒันธรรมท่ีแผ่ขยายออกไปยงัชุมชนอ่ืนน้ี 
อาจเป็นวฒันธรรมยอ่ย ส่วนใดส่วนหน่ึงในลกัษณะขนบธรรมเนียมประเพณี หรือความเช่ือ หรือ
ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมก็ได ้ แนวคิดน้ีไดข้ยายขอบเขตไปเป็นการแบ่งสังคมและ
วฒันธรรมในโลก ตามความคลา้ยคลึงของวฒันธรรม อยา่งเช่นกรณีอินเดียแดงเผา่ต่าง ๆหรือกลุ่ม
ต่าง ๆ เช่นอินเดียนแดงกลุ่มตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงประกอบดว้ยอินเดียนแดง 5-6 เผา่ ซ่ึงต่างกมี็
อาชีพจบัปลา และมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างท่ีคลา้ยคลึงกนั 
อินเดียนแดงกลุ่มตะวนัตกเฉียงใตห้รือกลุ่มท่ีอยู่ในแถบทะเลทรายและมีลกัษณะความเป็นอยูแ่ละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกนั เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้า่ การถ่ายทอดวฒันธรรมภายในสงัคมเดียวกนั คือการสืบทอดวฒันธรรม
ในแนวตั้งจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง ในกระบวนการเรียนรู้ท่ีพ่อแม่อบรมสั่งสอนลูก ส่วน
การถ่ายทอดวฒันธรรมจากสังคมหน่ึงไปสู่อีกสังคมหน่ึงเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมในแนวนอน
และเป็นการท่ีสังคมหน่ึงยอมรับวฒันธรรมของสังคมอ่ืน โดยท่ีฝ่ายรับจะรับวฒันธรรมใหม่และละ
ท้ิงวฒันธรรมของตวัเองบางส่วน และทาํใหเ้กิดการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมจนทาํให้สูญเสีย
เอกลกัษณ์เดิมไป 

3) แนวคิดเร่ืองการศึกษาวฒันธรรมและการเปรียบเทียบวฒันธรรม 
การศึกษาเร่ืองวฒันธรรมส่ิงท่ีสาํคญัคือ เร่ืองการตีความหรือตีค่าวฒันธรรม มนุษย์

เราอดไม่ไดท่ี้จะคิดว่าวฒันธรรมของตวัเองนั้นดีท่ีสุด และในการวิเคราะห์หรือการศึกษาเก่ียวกบั
วฒันธรรมจึงมกัจะให้ค่านิยมหรือความคิดจากประสบการณ์ส่วนตวัมาวดัหรือประเมินวฒันธรรม
อ่ืน ๆ ความคิดท่ีว่าวฒันธรรมของตนดีกว่าวฒันธรรมของสังคมอ่ืนน้ี คือ อคติทางวฒันธรรมและ
เป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงเป็นอยา่งยิง่ 

ความคิดพ้ืนฐานถือความเช่ือท่ีว่าวฒันธรรมของแต่ละสังคม มีรูปแบบและประวติั
ความเป็นมาของตวั วฒันธรรมของแต่ละสังคมยอ่มจะตอ้งถูกพิจารณาภายในสังคมนั้น เพราะไม่มี
กฎเกณฑใ์ดท่ีจะนาํมาพิจารณาเปรียบเทียบหรือตีค่าวฒันธรรมได ้ วฒันธรรมจึงควรจะตอ้งไดรั้บ
การพิจารณาเฉพาะตวัของตวัเอง และไม่ควรมีการเปรียบเทียบว่าวฒันธรรมใดดีกว่ากนั การ
พยายามเปรียบเทียบวฒันธรรมจะเป็นการพยายามใชม้าตรฐานเดียวกนัวดัในส่ิงท่ีมีประวติัศาสตร์
ความเป็นมาท่ีต่างกนั 
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โดยสรุปสังคมและวฒันธรรมเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัต่อชีวิตมนุษย ์ เป็นสองส่ิงท่ี
ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้และมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งลึกซ้ึง ส่ิงท่ีแยกความแตกต่าง
ของสังคมหน่ึงกบัอีกสังคมหน่ึงสังคมหน่ึงคือวฒันธรรม ในขณะเดียวกนั วฒันธรรมกเ็กิดข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการทางสังคมและจิตใจของมนุษย ์ วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีประสานและผูกมดั
สังคมเขา้ไวด้ว้ยกนั เป็นส่ิงท่ีช่วยทาํใหโ้ครงสร้างของสังคมยงัคงดาํรงอยู ่เพราะเป็นการเสริมสร้าง
ความผกูพนัทางจิตใจของหลายคนเขา้ไวด้ว้ยกนั 
 
2.4 แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับการปรับตวั 
 

2.4.1 ความหมายของการปรับตวั 
ปัจจุบนัทุกส่ิงทุกอยา่งรอบตวัตวัมีการปรับเปล่ียนหมุนเวียนไปตามกาลเวลา สังคมและ

วฒันธรรมก็มีการเปล่ียนแปลงอยู่เร่ือย ๆเช่นเดียวกนั ส่ิงท่ีคนในสังคมตอ้งเผชิญ ทาํให้เกิดการ
ปรับตวัเพ่ือให้เขา้กบัสังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา คนท่ีปรับตวัไดก้็จะยนืหยดั
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข ส่วนคนท่ีปรับตวัไม่ไดก้จ็ะถูกสภาพแวดลอ้มในสงัคมทาํใหเ้กิดการเสีย
สมดุลในตนเอง เกิดความเครียด วิตกกงัวล สับสน และคบัขอ้งใจ ทาํใหไ้ม่มีความสุขในการดาํเนิน
ชีวิต 

Coleman and Glares (1983: 109) กล่าว่า การปรับตวั หมายถึง ผลของความพยายามของ
บุคคลท่ีพยายามปรับสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ตน ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาในดา้นบุคลิกภาพ 
ดา้นความตอ้งการหรือดา้นอารมณ์ใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลนั้นอยู ่ 

กนัยา สุวรรณแสง (2533) กล่าวว่า การปรับตวั หมายถึง การปรับกายใจให้อยูใ่นสังคมได้
ในสภาวะแวดลอ้มและสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งมีความสุข 

ลกัขณา สริวฒัน์ (2530) การปรับตวั หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถสร้างหรือขดัเกลา
พฤติกรรมให้เขา้กับแบบแผนของสังคมหรือส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปให้สามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ ทาํใหมี้ชีวิตอยูอ่ยา่งปกติสุขทั้งกายและจิตใจ ไม่เกิดผลเสียต่อตนเองและผูอ่ื้น 

วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ (2545) การปรับตวั (Adjustment) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใช้
ความพยายามในการปรับตนเอง เม่ือตอ้งเผชิญกบัสภาพปัญหาความอึดอดัใจ ความคบัขอ้งใจ 
ความเครียด ความทุกขใ์จ ความวิตกกงัวลต่าง ๆ ฯลฯ จนเป็นสภาพการณ์ท่ีบุคคลนั้น ๆ สามารถอยู่
ในสภาพแวดลอ้มหรือปัญหานั้น ๆได ้ 

อุทยั หิรัญโต (2526: 95) ใหค้วามหมายของการปรับตวัว่า หมายถึง การปรับปรุงตวัเองเพ่ือ
การอยู่รอดของตนเอง เพ่ือความปลอดภยัและพึงพอใจของตนเอง ในทางสังคมวิทยานั้น การ
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ปรับตัวของมนุษย์ หมายถึง  การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของสังคมต่าง  ๆ  ให้มีความ
สมัพนัธภาพอนัดีกบัคนในสงัคม 

พะยอม วงศส์ารศรี (2526: 24) กล่าวว่าการปรับตวั คือ การท่ีบุคคลปฏิบติัตนเพ่ือใหก้ลม 
กลืนกับภาวนาการณ์ต่าง ๆ ท่ีต้องเผชิญ ทั้ งน้ีเพื่อช่วยให้ความไม่สบายใจ ความคับข้องใจ 
ความเครียด ท่ีเกิดจากปัญหาบางอยา่งท่ีไดเ้ผชิญลดลงหรือหมดไป 

โสภา ชูพิกุลชยั (2528: 158) กล่าวว่าการปรับตวั หมายถึง ความสามารถในการเผชิญกบั
ปัญหาต่าง ๆ โดยตอ้งคาํนึงความเป็นจริงต่าง ๆ นอกจากน้ียงัตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถอยู่ในสังคมได้
อยา่งมีความสุข ภายใตก้ฎเกณฑต่์าง ๆของสงัคม  

อมรา พงศาพิชญ ์(2542: 16) คาํว่าการปรับตวั มกัใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิง
ท่ีศึกษาอยูซ่ึ่งอาจเป็นมนุษยแ์ละสัตว ์กบัสภาพแวดลอ้มรอบตวัและแหล่งท่ีอยู ่การศึกษาในลกัษณะ
น้ีมกัเป็นการพิจารณาเชิงประวติัศาสตร์ไดว้่ามี การเปล่ียนแปลงเพ่ือจดัระบบความสัมพนัธ์ให้
สอดคลอ้งกนั มีการปรับเปล่ียนตวัมนุษยห์รือสัตว ์เพื่อให้ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม หรือการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพของมนุษย์
หรือสตัว ์การใชค้าํวา่การปรับตวั จึงมกัใชใ้นความหมายของการปรับเปล่ียนส่วนใดส่วนหน่ึง หรือ
หลายส่วนเพ่ือใหค้วามสมัพนัธ์ลงตวั 

Arkoff (อา้งถึงใน สุวรี ศิวะแพทย,์ 2549: 301-302) ไดอ้ธิบายวา่ การปรับตวั (Adjustment) 
หมายถึง การท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ แต่ละคนพยายามด้ินรนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง
ความตอ้งการหรือเป้าหมายของตน ในขณะเดียวกนับุคคลก็อยูภ่ายใตค้วามกดดนัของส่ิงแวดลอ้ม 
การปรับตวัจึงเป็นการปรับสมดุลระหวา่งบุคคลและความตอ้งการของส่ิงแวดลอ้ม 

ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) หมายถึง การมีอากปักิริยาหรืออิทธิพลซ่ึงกนัและกนั กล่าวไดว้่า
ทุกคนไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้ม และแต่ละคนต่างกมี็รับอิทธิพลต่อส่ิงแวดลอ้มในดว้ยเช่นกนั 
สัมพนัธภาพเหล่าน้ีแปรผนัตามกาลเวลาและเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในขณะนั้น บาคร้ังบุคคล
อาจมีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้มและบางขณะสงัคมอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลไดม้ากเช่นกนั 

ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) หมายถึง ทุกส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกตวับุคคล ซ่ึงบุคคลนั้นมีความ
เก่ียวขอ้งดว้ยทางใดทางหน่ึง การศึกษาการปรับตวัมกักระทาํในรูปกลุ่มทางสงัคม 

โดยสรุป การปรับตวั หมายถึง ความสามารถของคนในสงัคมท่ีพยายามปรับสภาพตามส่ิงท่ี
เกิดข้ึนกบัตนเอง ทั้งทางดา้นความตอ้งการ การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย และการเปล่ียนแปลงจาก
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกอยา่งเป็นระบบ เพ่ือรักษาดุลยภาพของความตอ้งการของบุคคล
และส่ิงแวดลอ้ม ให้ดาํเนินอยูเ่พ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือการปรับตวั
ของบุคคลใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และการปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้ขา้กบับุคคล 
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2.4.2 ทฤษฎกีารปรับตัว 
Roy (1964) กล่าวว่า ทฤษฎีพ้ืนฐานความเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยป์ระกอบดว้ย

ร่างกาย จิตใจ และสังคม ซ่ึงทาํงานผสมผสานเป็นหน่วยเดียวกนั เพ่ือคงภาวะปกติสุขหรือภาวะ
สุขภาพดี ความเจ็บป่วย หรือส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายนอกหรือภายใน
บุคคลท่ีเขา้สู่ระบบชีวิต อนัก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อบุคคลทั้งดา้นร่างกาย จิตใจและ
สังคม ดงันั้น บุคคลจึงตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือรักษาความสมดุลร่างกาย จิตใจ และสังคม บุคคลท่ี
ประสบความสาํเร็จในการปรับตวัจะมีความมัน่คงในชีวิต ซ่ึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกใหเ้ห็น คือ การ
มีสุขภาพดี ยอมรับความเป็นจริง มีความพึงพอใจในชีวิต เป็นตน้ ส่วนผูท่ี้ประสบความลม้เหลวใน
การปรับตวัก่อใหเ้กิดปัญหาการไม่ยอมรับความจริง 

Cohen (1969: 41) เร่ืองการปรับตวัทางวฒันธรรมในท่ีน้ีใช้ในความหมายท่ีรวมทั้ง
วฒันธรรมในรูปวตัถุและวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ ซ่ึงรวมถึงระบบความคิด ความเช่ือ วิถีชีวิต และ
พฤติกรรมของสมาชิกในสงัคม โดย Cohen ไดเ้สนอขอ้คิดท่ีว่า 

1) การศึกษาเร่ืองการปรับตัวทางวัฒนธรรมควรพิจารณาองค์ประกอบด้าน
ศิลปวฒันธรรม (วรรณคดี ดนตรี การแสดง และศิลปกรรมอ่ืน ๆ) และสังคมวฒันธรรมท่ีเป็นวิถี
ชีวิต ความเช่ือ ฯลฯ 

2) องคป์ระกอบต่าง ๆ ของวฒันธรรมท่ีถูกประสานเขา้เป็นวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะ
เป็นองคร์วม มีลกัษณะเฉพาะของแต่ละสงัคมวฒันธรรม 

3) การปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมขา้งเคียง หรือการคน้พบส่ิงใหม่ภายในสังคมตนเอง จะ
ทาํใหเ้กิดการปรับเปล่ียนเพ่ือการคงอยูข่องสงัคมวฒันธรรมนั้น ๆ 

4) วฒันธรรมคือระบบสัญลกัษณ์ องค์ประกอบแต่ละส่วนมีความหมายและส่ือ
ความหมายท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวางกวา่ขอ้เทจ็จริง เช่น ธง มีความหมายมากกว่าการเป็นผา้ผนืหน่ึง 

5) การดาํเนินชีวิตของมนุษยต์อ้งดาํเนินเป็นกลุ่ม การปรับเปล่ียนสังคมวฒันธรรม
เป็นการปรับเปล่ียนในกลุ่มมากกว่าในระดบัปัจเจกบุคคล การสืบทอดวฒันธรรมตอ้งถ่ายทอดจาก
อีกรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงเป็นกลุ่ม การปรับตวัทางวฒันธรรมจึงเป็นการปรับเปล่ียนของกลุ่ม 

6) พฤติกรรมของมนุษยย์ืดหยุ่นและปรับเปล่ียนไดไ้ม่มีพฤติกรรมใดท่ีไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนไดเ้ลย 

7) การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงได้มีกระบวนการและ
ขั้นตอน 

ทั้ง 7 ขอ้น้ี หมายถึงการปรับตวัท่ีนอกเหนือจากการปรับตวัทางชีวภาพ เพ่ือความอยู่รอด
ของเผ่าพนัธ์ุมนุษยห์รือสัตว ์แต่เป็นการปรับเปล่ียนทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิดปฏิสัมพนัธ์กบั
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สภาพแวดลอ้มหรือกลุ่มคน ในอดีตมีการตั้งคาํถามว่าการปรับตวัน้ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติหรือเป็นส่ิงท่ีมนุษยก์าํหนด ควบคุมและบงัคบัทิศทางได ้ในปัจจุบนัตอ้งยอมรับว่าการ
ปรับตวัเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นแต่มนุษยส์ามารถควบคุมได ้
 

2.4.3 องค์ประกอบของการปรับตัว  
ราศี ธรรมนิยม (2522: 35)กล่าวว่า การปรับตวัเป็นเร่ืองของการปรับส่ิงท่ียงัดอ้ยอยูใ่นตวั

ใหส้มดุล หรือปรับส่วนท่ีเด่นใหส้มดุลกบัส่ิงแวดลอ้ม การปรับตวัมีทั้งการปรับตวัทางกายภาพและ
จิต ซ่ึงถา้เกิดการขดัแยง้ข้ึน จะเกิดความคบัขอ้งใจ หรือความกระวนกระวายใจ จึงทาํใหจิ้ตเกิดการ
ปรับตวัข้ึน 

ในชีวิตประจาํวนัของคนเรานั้น ตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ตั้งแต่ปัญหาท่ียากท่ีสุดไปจนถึง
ปัญหาเล็กนอ้ย แมว้่าคนเราจะมีวิธีการต่าง ๆในการจดัการปัญหาเหล่านั้นก็ตาม แต่ดว้ยสภาพทาง
สังคมแลว้สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้คนเราตอ้งพบกบัความกดดนัและความเครียด
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 
 

2.4.4 สาเหตุการปรับตวั 
นิภา นิธยายน (2520: 8-9) กล่าวว่า การปรับตวัเกิดจากสาเหตุท่ีมนุษยต์อ้งเผชิญกบัแรง 

ผลกัดนัท่ีมีอิทธิพลสาํคญักบัการปรับตวั 2 ประการ คือ 
1) แรงผลกัดนัภายนอก หรือขอ้เรียกร้องอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มและสังคม เกิด

จากการท่ีมนุษยต์อ้งอยูท่่ามกลางส่ิงแวดลอ้ม และการมนุษยต์อ้งอยูร่่วมกนัและตอ้งผกูพนักบัผูอ่ื้น 
ดงันั้น คนเราจึงตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสงัคม 

2) แรงผลกัดนัภายใน ซ่ึงเป็นความตอ้งการภายในของตวับุคคล ซ่ึงเกิดจากสภาพ
ทางสรีระ ไดแ้ก่ ความตอ้งการส่ิงท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีพ เช่น อาหาร นํ้า อากาศ ความอบอุ่น การ
พกัผ่อนนอนหลบัท่ีเพียงพอ อีกประการหน่ึงคือ จากประสบการณ์ทางสังคมท่ีบุคคลนั้นไดเ้รียนรู้
ในอดีต หรือประสบการณ์ท่ีผ่านมา เรียกอีกนยัหน่ึงว่า “เหตุจูงใจทางสังคม” ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
จะมีเพ่ือนฝูง ความตอ้งการความรัก ความตอ้งการความสาํเร็จ และการเป็นท่ียกยอ่งนบัถือ ซ่ึงแรง
กระตุน้ภายในทั้งสองประการดงักล่าวน้ีมีความสาํคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่ากนั ในการทาํให้บุคคลเกิด
ความสุขหรือความทุกขต์ลอดจนในการกาํหนดพฤติกรรมการปรับตวัของบุคคลดว้ย 

กนัยา สุวรรณแสง (2533) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการปรับตวัมีดงัน้ี 
1) แรงขบัและความตอ้งการ (Drive and Nee) ในชีวิตของบุคคลมีความตอ้งการ

พ้ืนฐาน เช่น ความตอ้งการทางกาย (Physical Need) และความตอ้งการทางจิต (Psychological 
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Need) ความตอ้งการทั้งสองน้ี ทาํให้เกิดแรงขบั เช่น เกิดความหิว เป็นแรงขบัให้มนุษยด้ิ์นรน
แสวงหา เพ่ือสนองความตอ้งอยากของตน ถา้เกิดอุปสรรคมาขดัขวางไม่สามารถบาํบดัความอยาก
ได้ ร่างกายก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปต่าง ๆ เพ่ือให้คลายความกระวนกระวาย อัน
เน่ืองมาจากความอยาก พฤติกรมท่ีแสดงออกมาเพือ่คลายความทุรนทุรายน้ี เรียกวา่ การปรับตวั 

2) แรงกระตุ้นจากสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว หรือการท่ีมี
ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ทาํให้คนมีปัญหาในการปรับตวัให้ทนัตามสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
มนุษยต์กอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสังคม มีปัญหาเขา้แถวมาให้แกต้ลอดเวลา ถา้แกไ้ดก้็มีความสุข ถา้
แกไ้ม่ไดก้เ็กิดความคบัขอ้งใจ กระวนกระวายใจ จึงหาทางปรับตวัโดยวิธีการต่าง ๆ 

3) เจตคติ ความสนใจ จุดมุ่งหมายของตนเปล่ียนแปลงไป จึงจาํเป็นต้องปรับ
พฤติกรรม 

วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2545: 4-5) กล่าวถึงการปรับตวัว่า มนุษยมี์การปรับตวัเพ่ือความอยู่
รอดของชีวิตและเพื่อความสุขและราบร่ืนในชีวิตมนุษย ์โดยมีเหตุผลดงัน้ี 

1) เพ่ือความอยูร่อด ในช่วงชีวิตของมนุษยค์นหน่ึงตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอยู่
บ่อยคร้ัง ความจาํเป็นตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาพความท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัของเราก็เพ่ือ
ความอยูร่อดของชีวิต 

2) เพ่ือความสุข การปรับตวัช่วยใหเ้ราสามารถยอมรับต่อสภาพการณ์ สภาพปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน แลว้พยายามหาวิธีในการแกไ้ข จดัการปัญหาและสภาพแวดลอ้มท่ีเลวร้ายท่ีเกิดข้ึนกบัตวั
ของเราให้เบาบางลง ซ่ึงอาจจะเป็นการแกไ้ขดว้ยตนเองหรือมีการแสวงหาบุคคลมาช่วยแกปั้ญหา 
สุดทา้ยเม่ือปัญหาไดค้ล่ีคลายแลว้ ความคิด ความรู้สึก ของเราก็จะดีข้ึน ผ่อนคลายความตึงเครียด 
เม่ือความทุกขห์ายความสุขสบายใจยอ่มเกิดข้ึน 
 
2.5 แนวคดิ ทฤษฎเีก่ียวกับการขดัเกลาทางสังคม 
 

การขดัเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหน่ึงซ่ึงมนุษยไ์ดเ้รียนรู้ตั้ งแต่เกิดจน
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ มนุษยทุ์กคนลว้นมีความเหมือนและความแตกต่างกนั ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งไดรั้บ
การขัดเกลาตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในด้านความเช่ือ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎเกณฑต่์าง ๆ ในสังคม เป็นตน้ การขดัเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการ
ปลูกฝังบรรทดัฐานของกลุ่มให้เกิดข้ึนในตวับุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกของสังคม ทั้งน้ีเพ่ือให้ทุคนใน
สงัคมสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดด้ว้ยดี 
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2.5.1 ความหมายของการขดัเกลาทางสังคม 
คณาจารยภ์าควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

(2534: 38) ไดใ้ห้ความหมายการขดัเกลาทางสังคมว่าเป็นการเรียนรู้ทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้
“ทางตรง” เป็นการสอนหรือบอกกนัโดยตรง เช่น พ่อแม่สอนลูก ครูสอนนกัเรียน เพ่ือนบอกเพ่ือน 
ฯลฯ “ทางออ้ม” เป็นการเรียนรู้โดยอาศยัการสังเกตเลียนแบบ เช่น แม่พูดหยาบคาย ลูกกจ็ะพดูคาํ
หยาบทั้ง ๆท่ีแม่ไม่เคยสอนลูกใหพู้ด หรือเราไปในงานเล้ียงอาหารแบบดินเนอร์ แลว้เราไม่รู้ว่าจะ
รับประทานอาหารอยา่งไร หยบิอะไรก่อนอะไรหลงั เราก็อาศยัดูจากคนท่ีเขาทาํถูกตอ้งเป็นแบบ
ฉบบั เป็นตน้ 

สุขมุ ศรีบุรินทร์ (2525: 55) กล่าวว่า การขดัเกลาทางสงัคม คือ กระบวนการหล่อหลอมทาง
วฒันธรรม ซ่ึงปัจเจกชนเรียนรู้ความชาํนาญพ้ืนฐาน ค่านิยม ความเช่ือ และแบบพฤติกรรมของ
สงัคม 

ฑิตยา สุวรรณะชฏ (2527: 47) ให้ความหมายของการขดัเกลาทางสังคมว่า “การขดัเกลา
ทางสงัคม คือการฝึกหดัใหบุ้คคลรู้จกัเอาบทบาทไปใชเ้ม่ือมีความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบับุคคลอ่ืน” 

สุพตัรา สุภาพ (2536: 48) กล่าวว่า การขดัเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทั้งทางตรงและ
ทางออ้มท่ีมนุษยใ์นสังคมหน่ึง ๆ ไดเ้รียนรู้คุณค่า กฎเกณฑ ์ระเบียบแบบแผนท่ีกลุ่มหน่ึง ๆ กาํหนด
หรือวางไว ้เพือ่ใหแ้บบแผนของการปฏิบติัต่อกนั และใหบุ้คคลไดพ้ฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

ณรงค ์ เส็งประชา (2537: 45) กล่าวถึง การขดัเกลาทางสังคมว่า เป็นกระบวนการปลูกฝัง
บรรทดัฐานของกลุ่มใหเ้กิดข้ึนในตวับุคคล ซ่ึงเป็นสมาชิกของสังคม ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ขาสามารถอยู่
ร่วมและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดด้ว้ยดี 

ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ ์(2542: 36) กล่าวว่า การขดัเกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนการท่ี
มนุษยต์อ้งเรียนรู้วฒันธรรมของสังคม เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิตของมนุษย ์ เพ่ือให้
มนุษยไ์ดเ้รียนรู้ทกัษะต่าง ๆ ในการดาํรงชีวิต เช่น การใชภ้าษา บทบาททางเพศ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่
การปรับตวัของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่มนุษยต์อ้งไดรั้บการขดัเกลาจากสังคม 
โดยเฉพาะในวยัเด็ก เพ่ือท่ีจะสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  ทาํให้เกิดการพฒันาบุคลิกภาพข้ึน 
บุคลิกภาพของบุคคลจึงเป็นผลมาจากพนัธุกรรมท่ีได้รับจากบรรพบุรุษ และเป็นผลจาก
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากสงัคม 

จาํนงค ์ อติวฒันสิทธ์ิ (2543: 43) ให้ความหมายว่า การขดัเกลาทางสังคม หมายถึง การ
ถ่ายทอดทางวฒันธรรม ทาํให้มนุษยรู้์จกัเรียนรู้ทางวฒันธรรม และสามารถปฏิบติัตวัให้เขา้กบั
สังคมไดถู้กตอ้ง และ การขดัเกลาทางสังคม หมายถึง การพฒันาบุคลิกภาพ ซ่ึงสังคมแต่ละแห่งมี
วฒันธรรมไม่เหมือนกนั มนุษยใ์นแต่ละสงัคมจึงมีความแตกต่างกนั 
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สนธยา พลศรี (2545: 131) กล่าวว่า การขดัเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการท่ีสังคมหรือ
กลุ่มสั่งสอนเพ่ือปลูกฝังให้สมาชิกไดรั้บเอาบรรทดัฐานทางสังคมต่าง ๆท่ีสังคมกาํหนดไว  ้ไป
ปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั ทาํใหด้าํรงชีวิตร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุขและเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

ปฬาณี ฐิติวฒันา (2548: 84) ไดก้ล่าวถึงการขดัเกลาทางสังคมว่า คือ กระบวนการ 
(Process) ท่ีสังคมหรือกลุ่มสั่งสอนโดยตรงหรือโดยรวม ใหผู้ท่ี้เป็นสมาชิกของกลุ่มไดเ้รียนรู้และ
รับเอาระเบียบวิธี กฎเกณฑ ์ความประพฤติ และค่านิยมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มไดก้าํหนดไวเ้ป็นระเบียบของ
ความประพฤติ และความสมัพนัธ์ของสมาชิกในสงัคมนั้น 

ศิริรัตน์ แอดสกลุ (2553: 85) ให้ความหมายของการขดัเกลาทางสังคมว่า เป็นการเรียนรู้
ของสมาชิกในสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง และเพ่ือเป็นการ
พฒันาบุคลิกภาพของตนใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการของสงัคม  ตลอดจนเป็นการสร้างความเป็นตวัตน
ให้กบัตนเอง เพ่ือให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่นเดียวกบัความหมายของ ขตัติยา กรรณสูต, 
ขวญัรัก สุขสมฤทยั, ธญัญา สนิทวงศ ์ณ อยธุยา และเสาวนิจ รัตนวิจิตร (2547: 44-1) ไดใ้หค้วาม 
หมายวา่ คือกระบวนการท่ีทาํใหค้นเรียนรู้และยอมรับบทบาทแต่ละฐานะ ตาํแหน่ง หมายถึง การส่ัง
สอนอบรม บ่มเพาะให้คนซ่ึงเป็นสัตวส์ังคม ไดเ้รียนรู้กฎเกณฑข์องสังคม เพ่ือท่ีจะไดอ้ยูร่่วมกบั
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคมไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง และในการอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมแลว้ ยงัตอ้ง
ปฏิบติัตนใหมี้พฤติกรรมคลา้ยคลึงเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม 
 

2.5.2 จุดมุ่งหมายของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
สังคมมนุษยจ์ดัใหมี้การขดัเกลาทางสังคมแก่สมาชิก โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีสาํคญั 4 ประการ 

ดงัต่อไปน้ี (Broom and Selznick อา้งในถึง มหาวิทาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2548: 8-10) 
1) การปลูกฝังระเบียบวินยั ระเบียบวินัยเป็นพื้นฐานของมนุษยใ์นการปฏิบติัตาม

กฎเกณฑท่ี์สังคมกาํหนดไว ้เป็นการฝึกให้มีความอดทนอดกลั้นท่ีจะทาํตามความพอใจของตนเอง 
เช่น ความมีระเบียบวินยัจาํเป็นตอ้งมีการปลูกฝังตั้งแต่วยัเดก็เพ่ือฝึกฝนใหท้าํเป็นนิสยั 

2) ปลูกฝังความมุ่งหวงัและระเบียบวินยั โดยปกติระเบียบวินยัเป็นส่ิงท่ีบุคคลไม่
ค่อยอยากปฏิบติั แต่ความมุ่งหวงัจะช่วยใหบุ้คคลมีความมุ่งมัน่และยอมรับระเบียบวินยัท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติั เพ่ือบรรลุสู่ความตอ้งการในอนาคต ความลุล่วงท่ีตอ้งการนั้น คือ ความมุ่งหวงัท่ีบุคคลไดรั้บ
จากสังคม หรือจากกลุ่มท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่ ไดถ่้ายทอดคุณค่าทางสังคมนั้นมาถึงตวับุคคล คุณค่า
ทางสงัคมเหล่าน้ีบุคคลจะไดรั้บการปลูกฝังทั้งทางตรงและทางออ้ม ทาํใหเ้กิดความมุ่งหวงัในคุณค่า 
และยอมทาํตามบรรทดัฐานท่ีกลุ่มวางไว ้
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3) การสอนใหรู้้จกับทบาทและทศันคติต่าง ๆ การรู้จกัแสดงบทบาทอยา่งเหมาะสม
ตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะบทบาทของแต่ละคนมีไม่เหมือนกนั ทาํใหบุ้คคลตอ้ง
เรียนรู้วิธีการปรับตวัใหเ้ขา้กบับทบาทต่าง ๆ ของตน และเขา้ใจบทบาทของบุคคลอ่ืน เพ่ือให้เกิด
ความสัมพนัธ์อนัดีในสงัคม 

4) การขดัเกลาทางสังคมทาํให้บุคคลมีทกัษะ และความชาํนาญในดา้นต่าง ๆ เป็น
การเตรียมบุคคลให้มีความชาํนาญเฉพาะอย่างเช่นการประกอบอาหาร การเป็นวิศวกร การเป็น
แพทย ์การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นตน้ เพ่ือท่ีสังคมจะไดป้ระโยชน์จากทกัษะความชาํนาญของ
สมาชิกในหลาย ๆดา้น เร่ืองทกัษะเป็นส่ิงท่ีท่ีมีการเนน้และมีการขดัเกลาในทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็น
สงัคมท่ีเจริญแลว้หรือสังคมท่ีลา้หลงักต็าม 
 

2.5.3 วธีิการขัดเกลาทางสังคม 
วิธีการขดัเกลาของแต่ละสังคมยอ่มมีความแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มของสังคมแต่ละ

ท่ี ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบของการขดัเกลาทางสังคมแบบโดยตรงและโดยออ้มสอดคลอ้งกบั สุพตัรา 
สุภาพ (2543: 37) คือ 

1) การขดัเกลาโดยตรง เป็นการขดัเกลาท่ีตอ้งการใหค้นในสังคมนั้นปฏิบติัตามให้
ถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผนท่ีไดว้างไว ้ เป็นการกาํหนดว่าส่ิงไหนควรทาํหรือไม่ควรทาํ อะไรผิด
หรืออะไรถูก นบัว่ามีผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพมาก เป็นการช้ีทางและแนะแนวทางในการปฏิบติั
ให้แก่ตวับุคคล เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถวางตวัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมต่อสถานการณ์ การขดั
เกลาทางตรง จะพบเห็นในครอบครัว โรงเรียน วดั เป็นตน้ ซ่ึงทางโรงเรียนจะอบรมเป็นทางการ
มากกว่าครอบครัวเพราะโรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีตอ้งอบรมสั่งสอนคนจาํนวนมาก จึงจาํเป็นตอ้งมี
การลงโทษและการอบรมท่ีเป็นทางการ การขดัเกลาโดยตรงนั้นส่งผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพของ
ผูถู้กขดัเกลาเป็นมาก เพราะความเจตนาและความจงใจในการช้ีแนะแนวทางในการปฏิบติัเพ่ือใหผู้ ้
ท่ีถูกขดัเกลาสามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) การขดัเกลาโดยออ้ม เป็นการเรียนรู้โดยอาศยัประสบการณ์หรือจากการสังเกต
เลียนแบบ หรือเรียนรู้จากการกระทาํของผูอ่ื้น เช่นถา้แม่พูดจาหยาบคาย ลูกกจ็ะพูดจาหยาบคาย ทั้ง 
ๆท่ีแม่ไม่ไดส้อนให้ลูกพูดจาหยาบคาย  หรือเราไปงานเล้ียงอาหารแลว้มีอุปกรณ์การกินมากมาย
และเราไม่คุน้เคย เราไม่ทราบว่าจะใชอ้ะไรก่อนหลงั เราสามารถเรียนรู้ไดจ้ากการสังเกตดูบุคคล
รอบขา้งว่าเขาหยบิอะไรก่อนหรือหลงั แลว้พยายามเลียนแบบคนท่ีทาํถูกตอ้งเรากจ็ะทาํไดไ้ม่พลาด 
เป็นตน้ บุคคลจะเกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้ตวั ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาจะซึมซบัไปเร่ือย ๆ การขดัเกลาสังคม
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โดยออ้มจะครอบคลุมไปถึงการเขา้ร่วมกบักลุ่มเพื่อนและเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คคลเกิดการ
ปรับตวัและพฒันาตนเองให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑท่ี์กลุ่มวางไว ้
 

2.5.4 องค์กรท่ีทําหน้าทีใ่นการขดัเกลาสังคม 
กระบวนการขดัเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองไปตลอดชีวิตของมนุษย ์ผูท่ี้ให้

การขดัเกลาทางสังคมแก่บุคคลอาจเป็นผูท่ี้กระทาํหนา้ท่ีโดยตรงหรือโดยออ้มกไ็ด ้ บุคคลหรือกลุ่ม
คนท่ีกระทาํการขดัเกลาทางสังคมมี 6 หน่วย ดงัน้ี (ปฬาณี ฐิติวฒันา, 2548: 90-98) 

1) ครอบครัวถือเป็นสถาบนัหลกัท่ีคอยขดัเกลาให้มนุษยรู้์ว่าส่ิงใดควรทาํหรือไม่
ควรทาํ อะไรถูกอะไรผิดครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาบุคลิกภาพและมีอิทธิพล
ต่ออารมณ์ทศันคติและความประพฤติของเด็กเป็นอยา่งมากการอบรมทางครอบครัวสามารถทาํได้
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ทางตรง เช่น การสอนให้มีวินยั การมีสัมมาคารวะ การรู้จกัไหวเ้ม่ือเจอ
ผูใ้หญ่ เป็นตน้ ส่วนการอบรมทางออ้ม เช่น การท่ีพ่อแม่พูดจาหยาบคายลูกกจ็ะพดูจาหยาบคายตาม 
เป็นตน้ 

2) กลุ่มเพ่ือนเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของวยัรุ่นเป็นอยา่งยิง่ เพราะเดก็วยัน้ีมี
แนวโนม้จะอยูก่บักลุ่มเพ่ือนท่ีมีรสนิยมใกลเ้คียงกนั ไม่ว่าจะในดา้นความคิดหรือการแต่งกายหรือ
การแสดงออก รู้จกัปรับความตอ้งการของตนเองให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนอ่ืนดว้ย 
เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพือ่น 

3) สถานศึกษาเปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสองของเด็กท่ีจะไดรั้บความรู้ความคิด และ
วิชาการต่าง ๆ เม่ือถึงวยัเรียนครอบครัวก็จะส่งบุตรหลานไปโรงเรียน สถานศึกษานบัว่าเป็นองคก์ร
ท่ีทาํหนา้ท่ีขดัเกลาทางสังคมต่อจากครอบครัว นอกจากน้ีสถานศึกษายงัมีอิทธิพลและมีผลต่อการ
พฒันาบุคลิกภาพของเดก็ 

4) กลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพต่าง ๆในสังคมแต่ละกลุ่มมีคุณค่าและมีระเบียบกฎเกณฑ์
ตามแต่ละกลุ่มอาชีพ บุคคลเหล่านั้นตอ้งรู้จกัเรียนรู้หากตอ้งการอยูร่่วมกลุ่มนั้น การอบรมวยัน้ีซ่ึง
เป็นวยัท่ีค่อนขา้งเป็นผูใ้หญ่แลว้ การขดัเกลาจึงอาจจะยากกวา่เดก็ เพราะแต่ละคนจะมีความนึกคิดท่ี
เป็นแบบฉบบัของตนเองอยูแ่ลว้ 

5) สถาบนัศาสนาเป็นตวัแทนท่ีขดัเกลาคนหรือแนะแนวทางให้คนไดย้ึดเหน่ียว
จิตใจ ศาสนามีส่วนช่วยในการสร้างเจตคติท่ีดี มีพฤติกรรมท่ีประกอบดว้ย คุณธรรม จริยธรรม 
ความสุจริต ซ่ึงช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจความจริงแห่งชีวิตและสามารถกาํจดัความทุกขอ์อกไปได ้วดัและ
พระสงฆจึ์งช่วยในการขดัเกลาความคิด ความประพฤติของบุคคลใหเ้ป็นไปในทางท่ีดี 
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6) ส่ือสารมวลชน มีส่วนช่วยในการการขดัเกลาทางสังคมแก่มนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ 
ตั้งแต่ความคิด ความเช่ือ แบบของความประพฤติ เพราะส่ือสารมวลชนมีทั้งให้ความรู้และความ
บนัเทิง อิทธิพลของส่ือสารมวลชนท่ีสาํคญัคือการใหข่้าวสาร อิทธิพลของส่ือสารมวลชนจะมีมาก
นอ้ยเพียงใดก็ข้ึนอยูก่บัตวัของบุคคลและการอบรมสั่งสอนของครอบครัวว่าไดส้อนลูกให้รู้จกัเหตุ
และผลในการรับรู้ข่าวสาร 
 

2.5.5 แนวคดิเก่ียวกับการขัดเกลาทางสังคม  
อาํไพ หม่ืนสิทธ์ิ (2553) ไดจ้าํแนกแนวคิดเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสงัคมไวด้งัน้ี 

1) แนวคิดของ Charles Horton Cooley (1864-1929) มีความเช่ือท่ีว่าการมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนถือว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัต่อพฒันาการของความเป็นตวัตนในช่วงตน้
ของชีวิตของบุคคล บุคคลจะมองตวัเองเหมือนกบัท่ีบุคคลอ่ืนมองเขา และจะคอยเฝ้าดูว่าบุคคลอ่ืนมี
ปฏิกิริยาต่อพวกเขาอย่างไร และพวกเขาจะคอยจินตนาการว่าบุคคลอ่ืนจะตอบสนองพวกเขา
อยา่งไร ก่อนท่ีพวกเขาจะตอบสนองบุคคลเหล่านั้นจริง ๆ 

การรับรู้เหล่าน้ีของบุคคลว่าบุคคลอ่ืนมองพวกเขาอยา่งไร บางคร้ังอาจจะไม่แม่นยาํ
เท่ียงตรง แต่การรับรู้ดงักล่าว กล่าวไดว้่ามีอิทธิพลต่อความรู้สึกเก่ียวกบัความเป็นตวัตนของบุคคล 
Cooley ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองความเป็นตวัตน (Self Concept) จึงไดส้ร้างส่ิงท่ีใชบ้รรยายถึงวิธี
ท่ีบุคคลพฒันาแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นตวัตนข้ึนมา เรียกว่า “Looking Glass Self” ท่ีหมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีบุคคลจะมองตวับุคคลเองบางส่วนกบัท่ีบุคคลคิดว่าบุคคลอ่ืนจะมอง คือเป็น
การมองตวัเองโดยใชส้ายตาของคนอ่ืนเหมือนตวัเองมองตวัเองผ่านกระจกเงา ในแง่ดงักล่าว 
ความรู้สึกเก่ียวกบัตนเองในแง่ดีและแง่ไม่ดี เกิดจากความรู้สึกของคนอ่ืนท่ีมีต่อตนเองไม่ว่าจะเป็น
ปมดอ้ยหรือปมเด่น ซ่ึงทาํใหบุ้คคลตดัสินใจไดว้่าควรเป็นอะไร แค่ไหน สภาวะเช่นน้ีทาํใหบุ้คคล
สร้างความเป็นตวัตนหรือความรู้สึกเก่ียวกบัตนเอง 

แนวคิดน้ีมีขั้นตอนอยู ่3 ขั้น ไดแ้ก่ 
ขั้นท่ี 1 เป็นขั้นท่ีบุคคลคิดหรือจินตนาการวา่ ตนมีลกัษณะท่าทีต่อบุคคลอ่ืน

อยา่งไร 
ขั้นท่ี 2 เป็นขั้นท่ีบุคคลจินตนาการหรือคิดว่าบุคคลอ่ืนพิจารณาตัดสิน

ลกัษณะท่าทีของตนอยา่งไร 
ขั้นท่ี 3 เป็นขั้นท่ีบุคคลพฒันาความรู้สึกต่าง ๆ และตอบสนองต่อการ

พิจารณาตดัสินเหล่านั้น (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2548: 24) 
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2) แนวคิดของ George Herbert Mead (1863-1939) แนวคิดท่ีสาํคญัเก่ียวกบัขดัเกลา
ทางสังคม อธิบายไดจ้ากกระบวนการ Role Taking ในการปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล ผูท่ี้มีความสาํคญั
ต่อบุคคลในการปฏิสัมพนัธ์ท่ีเรียกว่า Signicant Other ซ่ึงไดแ้ก่ บิดาร มารดา สามี ภรรยา เป็นตน้ 
บุคคลเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลอย่างสูงในการถ่ายทอดวฒันธรรมซ่ึงทาํให้บุคคลเรียนรู้บทบาทตาม
สถานภาพทางสังคมและความสัมพนัธ์ของบทบาทในสถานภาพต่าง ๆ เป็นส่วนรวม ซ่ึงเรียกว่า 
Generalized Others   

ดงันั้น กระบวนการขดัเกลาคือทางสังคม คือ กระบวนการท่ีเกิด Self ซ่ึงบุคคลจะพฒันา
ตนเองจากกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมใน 3 ลาํดบัขั้น คือ 

1) ขั้นเตรียมการ (Preparatory Stage) เป็นระยะท่ีเด็ก ๆจะลอกเลียนบทบาทของ
บุคคลท่ีมีความสาํคญัต่อตน (Signicant Others) โดยท่ียงัไม่เขา้ใจความหมายของบทบาทนั้นอยา่ง
แทจ้ริง  

2) ขั้นสวมบทบาท (Play Stage) เป็นการท่ีเด็กเร่ิมมีความสามารถในการแสดง
บทบาทของบุคคลท่ีตนใกลชิ้ดและมีความเขา้ใจในความหมายของบทบาทเหล่านั้น ในลาํดบัชั้นน้ี
เด็กจะสามารถเร่ิมเขา้ใจตนเอง (Self) และบทบาทของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างไปจากตน เด็กจะสามารถ
แสดงบทบาทของผูอ่ื้นไดที้ละบทบาทเดียว โดยยงัไม่สามารถเช่ือมโยงบทบาทหลาย ๆ บทบาทเขา้
ดว้ยกนั 

3) ขั้นการสวมบทบาทโดนส่วนร่วม (Game Stage) เป็นระยะท่ีเดก็สามารถเช่ือม 
โยงบทบาทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างกนั ในขั้นน้ีมกัสังเกตไดจ้ากการท่ีเดก็จะสามารถเล่นรวมกนั
ไดห้ลาย ๆ คนในบทบาทต่าง ๆ เช่น การเล่นฟุตบอล บาสเกตบอล เป็นตน้ ซ่ึงแสดงว่าเดก็สามารถ
เรียนรู้บทบาทของบุคคลต่าง ๆ โดยส่วนร่วม (Generalized Others) และเป็นการพฒันาบุคลิกภาพ
ของตน (Self) อนัเป็นการพฒันาความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์ของตนตามกฎเกณฑห์รือบรรทดั
ฐานของสงัคม (วชัรา คลา้ยนาทร, 2530: 112-114) 

สรุป การขดัเกลาทางสังคมเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในชีวิตของมนุษยทุ์กคนท่ี
ตอ้งเผชิญ เป็นกระบวนการหล่อหลอมท่ีทาํให้มนุษยมี์ความสมบูรณ์แบบข้ึน และเป็นกระบวนท่ี
บุคคลแต่ละคนจะไดรั้บการถ่ายทอดทางวฒันธรรมจากสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่ หรือก่อให้เกิด
การเรียนรู้ในการใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม กระบวนการน้ีก่อให้เกิดพฒันาบุคลิกภาพของแต่ละ
บุคคลส่งผลให้มนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม ในแต่ละสังคมจะมีตวัแทนในการขดั
เกลาหลายหน่วยดว้ยกนั ตวัแทนในการขดัเกลาทางสังคมท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดคือ สถาบนั
ครอบครัว ซ่ึงเป็นสถาบนัแรกท่ีมนุษยต์อ้งพ่ึงพิงตั้ งแต่เกิด ในขณะเดียวกนัมนุษยก์็ตอ้งพบกบั
สถาบนัอ่ืนท่ีมีส่วนในการขดัเกลาทางสังคมดว้ย โดยท่ีมนุษยไ์ม่อาจหลีกเล่ียงตวัแทนเหล่านั้นได ้ 
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การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ของมนุษยเ์ป็นผลมาจากการขดัเกลาทางสังคม การขดัเกลาทาง
สังคมจึงเป็นกระบวนการถ่ายทอดส่ิงท่ีสมาชิกยอมรับและตกลงทาํร่วมกนั เพ่ือใหเ้กิดระเบียบและ
แบบแผนในการติดต่อสมัพนัธ์กนัของสมาชิกในสังคม 
 
2.6 งานวจิัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

ผูศึ้กษาไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี โดยแยกงานวิจยั
ออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
2) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัทางวฒันธรรม 
3) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดทางวฒันธรรม 
4) งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณีของจีน 
 

2.6.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
สมศกัด์ิ ศรีสันติสุข และสุวรรณ บวัทาน (2527) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรมของชุมชนสองแห่งในจงัหวดัขอนแก่น:หมู่บา้นอมัพวนัและหมู่บา้นคาํแก่นคูน ผลจาก
การศึกษาพบว่า ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในชุมชนทั้งสองมีความ
คลา้ยคลึงกนั และอตัราของการเปล่ียนแปลงในระบบเครือญาติ ระบบความเช่ือ และระบบกลุ่มทาง
สังคมและวฒันธรรมภายในชุมชนทั้ งสองแห่งคือ ปัจจัยภายนอก ซ่ึงได้แก่สาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม และการส่ือสารมวลชน ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ 
นิเวศวิทยา และบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล ปัจจยัภายนอกมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรมมากกว่าปัจจยัภายใน เป็นท่ีสังเกตว่าโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมมีลกัษณะ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละชุมชน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมใน
ชุมชนนั้น ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ การเปล่ียนไปสู่ความ
ทนัสมยัทางดา้นวตัถุ การพฒันาคุณภาพชีวิต การเช่ือฟังผูอ้าวุโสมีแนวโนม้ลดลง และปัญหาสังคม
ในหมู่บา้น ซ่ึงพบว่ามีความคลา้ยคลึงกนัในชุมชนหมู่บา้นทั้งสองแห่ง 

พรพรรณ เตียรักษกิ์จสกุล (2536) ไดศึ้กษาเร่ืองพฒันาการกบับทบาทสมาคมชาวจีนท่ีมีต่อ
คนไทยเช้ือสายจีนในกรุงเทพฯ ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2485 จนถึง พ.ศ. 2535 เพ่ืออธิบายถึง
ปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงตามบริบทของสังคมไทยในช่วงระยะเวลานั้น โดยนาํผลจากการ
เปล่ียนแปลงตามปรากฏการณ์ดงักล่าว มาอธิบายกรณีศึกษามูลนิธิปอเตก็เซ่ียงต้ึง ภายใตบ้ริบทของ
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การเปล่ียนแปลงสงัคมไทยในอดีต ไดน้าํผลไปสู่การเปล่ียนแปลงของบทบาทและหนา้ท่ีของมูลนิธิ
ปอเต็กเซ่ียงต้ึงท่ีมีต่อคนไทยเช้ือสายจีนในช่วงหลงัพุทธศกัราช 2500 จนถึง พุทธศกัราช 2535  
เพ่ือให้เห็นถึงบริบทการเปล่ียนแปลงทางการเมือง สังคม และวฒันธรรมของสังคมไทยท่ีมีผลต่อ
บทบาทสมาคมชาวจีนในกรุงเทพ และพยายามสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการรับรู้ของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีมี
ต่อสมาคมจีน  

ปราณี ทรัสติยา (2517) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงจารีตประเพณีของคนจีนบางกลุ่มใน
ประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบถึงการเปล่ียนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีในเร่ืองการเลือก
คู่ครองและการแต่งงาน สิทธิหน้าท่ีของสามีภรรยา การอบรมเล้ียงดูบุตร ทศันคติต่อการปฏิบติั
เก่ียวกบัพิธีกรรมบางอย่างของจีน ทศันคติต่อการปฏิบติัเก่ียวกบัพิธีกรรมบางอย่างของไทย เพ่ือ
เขา้ใจถึงลกัษณะของชาวจีนท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงจารีตประเพณี เพ่ือทราบถึงลกัษณะของ
คนจีนท่ีไม่ยอมเปล่ียนแปลงจารีตประเพณีโบราณ และเพ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษา
กบัการเปล่ียนแปลงจารีตประเพณีต่าง ๆผลจากการวิจยัพบว่า การเปล่ียนแปลงจารีตประเพณี
เก่ียวกบัเลือกคู่ครองและการแต่งงาน สิทธิหนา้ท่ีของสามีภรรยา การอบรมเล้ียงดูบุตร ทศันคติต่อ
การปฏิบติัพธีิกรรมของจีนบางอยา่ง และทศันคติต่อการปฏิบติัตามพิธีกรรมไทยบางอยา่งข้ึนอยูก่บั
ระดบัการศึกษาดา้นภาษาจีน ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูง จะมีความเห็นชอบกบัจารีตประเพณีเป็น
ประเพณีดั้ งเดิมของจีนมากกว่า แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหน่ึงในการ
เปล่ียนแปลง หรือการยอมรับการเปล่ียนแปลงจารีตประเพณีท่ีเคยยดึถือปฏิบติั อายกุเ็ป็นปัจจยัหน่ึง
ท่ีทาํให้การเปล่ียนแปลงหรือการยอมรับการเปล่ียนแปลงจารีตประเพณีท่ีเคยปฏิบติัมา อายเุพ่ิมข้ึน
เท่าใด ความเห็นชอบท่ีจะปฏิบัติตามจารีตประเพณีโบราณก็มีมากข้ึนเท่านั้น สรุปได้ว่า การ
เปล่ียนแปลงหรือการยอมรับการเปล่ียนแปลงจารีตประเพณีนั้นแปรผกผนักบัอาย ุ

ณฐัประวีณ ศรีทรัพย ์(2537) ไดศึ้กษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม และ
การดาํรงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีชุมชนมอญบา้นลดัเกร็ด ตาํบลเกาะ
เกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี พบว่า ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมใน
บริบทของสังคมไทยท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ทาํใหช้าวมอญเกิดการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตในดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตในดา้นสงัคมและการปกครองตนเอง การปรับเปล่ียนทางเศรษฐกิจใน
ดา้นการผลิตและการจาํหน่ายจ่ายแจกเคร่ืองป้ันดินเผา การเปล่ียนแปลงทางดา้นการศึกษาและการ
ปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีและความสัมพนัธ์ในหมู่บา้น ครอบครัวและเครือญาติ แต่ในขณะ 
เดียวกนัชาวมอญก็ยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุมอญในสังคมไทย โดยสามารถดาํรง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มตนไวไ้ด ้ ไดแ้ก่ ภาษา ศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
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2.6.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับการปรับตวัทางวฒันธรรม 
ไฉน สนสกุล (2535) ไดศึ้กษาการธาํรงชาติพนัธ์ุและการผสมกลมกลืนของชาวมอญ : 

ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญบางขันหมาก จังหวดัลพบุรี จากการศึกษาพบว่า ชาวมอญบาง
ขนัหมากมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมไทยซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะว่า มอญและไทยมี
ความสัมพนัธ์แบบยอมรับกนัโดยไม่อคติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จึงทาํให้มีการผสมกลมกลืนจาก
มอญมาเป็นไทยส่วนใหญ่ ปัจจัยท่ีทาํให้เกิดการผสมกลมกลืนดังกล่าวได้แก่นโยบายของรัฐ 
การศึกษา อาชีพ การแต่งงาน และการตั้งถ่ินฐานและการอพยพยา้ยถ่ิน อยา่งไรกต็าม จากการศึกษา
ยงัพบอีกว่า ชาวมอญบางขนัหมากยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของกลุ่มบางประการไวจ้นถึงปัจจุบนั 
เอกลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์มอญไดแ้ก่ ภาษา ศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือ
และขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงเอกลกัษณ์เหล่านั้นมีบางส่วนท่ีผสมกลมกลืนเขา้กบัวฒันธรรม
ไทย 

อรุณี แปลงนาม (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการส่ือสารและการปรับตวัระหว่าง
วฒันธรรมของเจา้หนา้ท่ีไทยพุทธท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารของเจ้าหน้าท่ีชาวไทยพุทธท่ีลงไปปฏิบัติหน้าท่ีในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมของเจา้หนา้ท่ีชาวไทย
พุทธท่ีลงไปปฏิบติัหน้าท่ีในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และศึกษาลกัษณะการปรับตวัผ่านการ
ส่ือสารระหว่างวฒันธรรมของเจา้หนา้ท่ีชาวไทยพุทธในการอยูร่่วมกนักบัชาวบา้นในพ้ืนท่ี 

ทิพวรรณ์ สุวรรณโน (2545)ไดศึ้กษาเร่ืองการปรับตวัและการธาํรงรักษาวฒันธรรมใน
สภาพแวดลอ้มใหม่ของชาวอีสานอพยพ: กรณีศึกษาบา้นป่าเล่า ตาํบลดงมหาวนั ก่ิงอาํเภอเวียงเชียง
รุ้ง จงัหวดัเชียงราย พบว่าชาวอีสานอพยพยงัมีความเช่ือ ความคิด วิถีชีวิต และปฏิบติัตามประเพณี
ดั้งเดิม ส่วนการดาํรงชีวิตของชาวอีสานอพยพนั้นไดน้าํเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มา ช่วยเสริมกบั
การพ่ึงพาธรรมชาติซ่ึงได้จากประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้และความรู้จากวฒันธรรมมาปรับใช้ใน
ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ขณะเดียวกนัไดถ่้ายทอดวฒันธรรม ภูมิปัญญา และความเช่ือสู่ชนรุ่นหลงั ทาํให้
เกิดการปฏิบติัท่ีสืบเน่ืองกันมาในชุมชนจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตามขนบธรรมเนียมประเพณี
บางอยา่งอาจลดความสาํคญัลงทั้งน้ี เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มไม่เอ้ืออาํนวยและอิทธิพลของความเจริญ
ทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีกาํลงัแผข่ยายเขา้มาในชุมชนทีละเลก็ทีละนอ้ย 
 

2.6.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายทอดทางวฒันธรรม 
พชัพร วิภาศรีนิมิต (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การถ่ายทอดธรรมเนียมปฏิบติัในประเพณีตรุษจีน

ของชาวไทยเช้ือสายจีนในย่านสบตุ๋ย อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง พบว่าการถ่ายทอดธรรม
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เนียมปฏิบติัในประเพณีตรุษจีนของชาวไทยเช้ือสายจีน ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุคนนั้น มี
กระบวนการถ่ายทอดดว้ยวิธีการท่ีคลา้ยคลึงกนั นั่นคือ การปฏิบติัให้เห็นแลว้ให้ปฏิบติัตาม แต่
อาจจะแตกต่างกนัในลกัษณะวิธีการรับมาหรือรายละเอียดในการถ่ายทอดของคนในรุ่นแรกนั้นมี
การรับมาอย่างครบถว้นทุกขั้นตอน ทุกธรรมเนียม และความเช่ือ จึงส่งผลให้การถ่ายทอดนั้น
เป็นไปอยา่งครบถว้น ส่วนคนในรุ่นสองนั้นจะเลือกรับเฉพาะธรรมเนียมท่ีเป็นหลกัคิดและขั้นตอน
การปฏิบัติเท่านั้ น ทาํให้การถ่ายทอดเป็นเพียงแค่รูปแบบ ขั้นตอน และหลกัคิดเท่านั้ น จึงไม่
สามารถอธิบายในส่วนท่ีเป็นความเช่ือในส่ิงท่ีตอ้งการใหป้ฏิบติัตามได ้ และคนในรุ่นท่ีสาม พบว่า
เป็นรุ่นท่ีมีการขาดหายในการรับมาของขั้นตอนการปฏิบติัตามธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก 
รวมถึงขาดความเขม้ขน้ของการถ่ายทอดอย่างชดัเจน จึงเป็นผลท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
ธรรมเนียมปฏิบติัต่าง ๆ และมีแนวโนม้ของการดาํรงอยูว่่า จะคงเหลือเพียงแค่รูปแบบเปล่า ๆ ท่ีไม่
มีนยัยะแฝงอยูเ่ท่านั้น 

วีระพล ทองมา (2554) ศึกษาเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนชาวจีนยนูาน (บา้นบาง
ยาง) ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนชาวจีนยนูานบา้นยางยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ดา้น
ความเช่ือและค่านิยมตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมาตั้งแต่บรรพบุรุษอย่างแน่นแฟ้น โดย
ศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตแบบชาวจีนยนูานไดใ้นชุมชนบา้นยางแห่งน้ี ตั้งแต่
สภาพของบา้นเรือน การแต่งกาย การใชภ้าษาพูด การใชภ้าษาเขียน หรือแมแ้ต่การประกอบอาหาร
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวจีนอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ีชุมชนบา้นยาง ยงัไดมี้การพฒันาส่ิงอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ สาหรับนกัท่องเท่ียวทั้งทางดา้นท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะมีโอกาสได้
สัมผสับรรยากาศของพ่ีนอ้งชาวจีนท่ีอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข ภายใตค้วามหลากหลายของศาสนา
และความเช่ือ โดยเฉพาะศาลเจา้ เจา้แม่กวนอิม พุทธศาสนา คริสตศ์าสนา และอิสลาม เป็นตน้ การ
ไดชิ้มและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของชาวจีน เช่น สุก้ียนูาน ขาหมูหมัน่โถและไก่ดาตุ๋นยา
จีน เป็นตน้ สาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในชุมชน
นั้น ผูใ้หข้อ้มูลรายงานว่ามีส่วนร่วมในระดบัมากในกิจกรรมทางดา้นวฒันธรรมทางความคิด (ความ
เช่ือและค่านิยม) และวฒันธรรมบรรทดัฐาน (อาชีพและวิถีชีวิตประจาํวนั) ส่วนดา้นวฒันธรรม
บรรทดัฐาน (อาหารและพืชสมุนไพร) รวมทั้งดา้นวฒันธรรมทางวตัถุ (ศิลปะและหตัถกรรม) นั้น
ผูใ้ห้ขอ้มูลมีส่วนร่วมในระดบัปานกลางเท่านั้น นอกจากน้ีผลการวิจัยเก่ียวกับการทดสอบหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลการประเมินศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกบัระดบั
การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบา้นยางโดยใช ้X2 - test นั้น
พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีระบุว่าชุมชนชาวจีนยนูานในพ้ืนท่ีลุ่ม
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น้าแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้ น มี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของประชาชนภายในชุมชน 

เอมอร ชลพิไลพงศ ์(2545) ศึกษาการส่ือสารของชาวจีนในการถ่ายทอดวฒันธรรมระหว่าง
รุ่นต่อรุ่น และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเพ่ือสืบทอดวฒันธรรม โดยเกบ็ขอ้มูลการศึกษาจาก
ครอบครัวชาวจีนท่ีมีสมาชิก 3 รุ่น จาํนวน 10 ครอบครัวในย่านไชน่าทาวน์ โดยรุ่นแรกอพยพมา
จากประเทศจีน ผลการศึกษามีดงัน้ี รูปแบบการการส่ือสารของชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นไชน่าทาวน ์
มี 2 รูปแบบคือ การส่ือสารแบบเป็นกิจจะลกัษณะ (การส่ือสารโดยตรง) โดยชาวจีนรุ่นแรกจะใช้
วิธีการพูด บอก หรือสอนโดยตรง เพ่ือใหลู้กหลานไดรั้บรู้วฒันธรรมจีนในดา้นต่าง ๆ อีกรูปแบบท่ี
ชาวจีนรุ่นแรกใชก้คื็อ การส่ือสารแบบไม่เป็นกิจจะลกัษณะ (การส่ือสารโดยออ้ม) เป็นการส่ือสาร
โดยไม่ไดต้ั้งใจจะส่ือสาร เป็นการทาํซํ้ าบ่อย ๆ หรือบางคร้ังกไ็ม่มีการส่ือสารใด ๆ แต่ลูกหลานเกิด
กระบวนการเรียนรู้จนสามารถรับรู้วฒันธรรมจีนต่าง ๆ ไดเ้องในท่ีสุด โดยในครอบครัวกลุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละครอบครัวเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการส่ือสาร ประกอบไปดว้ย ปัจจยัภายใน ดงัน้ี ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ลกัษณะ
นิสัยของสมาชิกภายในครอบครัวและเวลาในการส่ือสาร ส่วนปัจจยัภายนอก มีดงัน้ี  เพื่อนหรือ
โรงเรียน ส่ือมวลชน และสมาคมต่าง ๆ นอกจากน้ี หน่วยงานของรัฐ และนโยบายของรัฐ กมี็ส่วน
ต่อการส่ือสารเช่นกนั ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆเหล่าน้ี ลว้นแลว้แต่มีผลต่อการสืบทอดวฒันธรรมของชาวจีน
ไม่มากกน็อ้ย 

 
2.6.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีของจนี 
พธู บุณยปถมัภ ์(2537) ไดศึ้กษาเร่ือง “พิธีกงเตก็” ความสืบเน่ืองและการเปล่ียนแปลงของ

ชาวจีนในสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีจีนแตจ๋ิ้ว ย่านถนนสุขมุวิท ผลการศึกษาพบว่าวฒันธรรมของ
ชาวจีนจะปรากฏอยูต่ลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่เกิด การศึกษา การแต่งงาน รวมถึงการตาย อยา่งไรกดี็แต่
ละกลุ่มชนชาวจีนจะมี รายละเอียดของพิธีกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยอาศยั ภาษาท่ีใชเ้ป็นตวัแบ่ง เช่น 
จีนแตจ๋ิ้ว จีนไหหลาํ จีนแคะ เป็นตน้ ในสารนิพนธ์มุ่งศึกษาเฉพาะพิธีกงเต็ก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมเก่ียวเน่ืองกบัการตายของชาวจีนแตจ๋ิ้วท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นสุขมุวิท โดยตั้งอยูบ่นสมมติฐาน
ท่ีว่า วฒันธรรมใด ๆก็ตาม หากมีการเคล่ือนยา้ยหรือปะทะกบัสังคมอ่ืนก็จะมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลา แต่ยงัคงปรากฏเคา้ของวฒันธรรมเดิมของตนไว ้ซ่ึงสังคมชาวจีนในย่านสุขุมวิทมี
แนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปมากกว่าชุมชนชาวจีนในแหล่งอ่ืนท่ีมีความเขม้ขน้ทางวฒันธรรมสูง
กวา่ 
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ชวน เพชรแกว้ (2550) งานวิจยัเร่ือง ชาวไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยผูวิ้จยั
ต้องการศึกษา เ ร่ืองชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีเข้ามาตั้ งถ่ินฐานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้าน
ประวติัศาสตร์ ภูมิประเทศและการตั้งถ่ินฐาน ชีวิตและวฒันธรรม ตลอดจนบทบาทของชาวไทยเช้ือ
สายจีนในจงัหวดัน้ี ผลจากการวิจยัพบว่า ชาวไทยเช้ือสายจีนเขา้มาตั้งถ่ินฐานในจงัหวดัสุราษฎร์
ธานี เป็นเวลาประมาณ 200 ปีมาแลว้ โดยตั้งชุมชนคร้ังแรกท่ีบา้นหน้าทอน อาํเภอเกาะสมุย และ
บา้นโฉลกหลาํ อาํเภอเกาะพะงนั หลกัฐานซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัถึงความเก่าแก่ของชุมชน คือ ศาลเจา้
ไหหลาํหนา้ทอน ตั้งอยูท่ี่ในตลาดหนา้ทอน อาํเภอเกาะสมุย และศาลเจา้ไหหลาํเกาะพะงนั ตั้งอยูท่ี่
ตาํบลโฉลกหลาํ อาํเภอเกาะพะงนั การอพยพไดต่้อเน่ืองกนัมาหลายคร้ัง ชาวไทยเช้ือสายจีนใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จึงมีทั้งชุมชนเก่าและชุมชนท่ีเกิดข้ึนใหม่ ตั้งหลกัแหล่งกระจดักระจายใน 10 
อาํเภอ คือ อาํเภอเกาะสมุย เกาะพะงนั เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เคียนซา ไชยา ท่า
ชนะ พุนพิน และบา้นนาสาร ชาวไทยเช้ือสายจีนในอาํเภอดงักล่าว ส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศ
จีน โดยเฉพาะจากเกาะไหหลาํ มณฑลกวางตุง้ และมณฑลฮกเก้ียน อยา่งไรกต็ามชาวจีนท่ีเขา้มาตั้ง
ถ่ินฐานในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามภาษาพดูและตามจาํนวนมากนอ้ย คือ ชาว
จีนแตจ๋ิ้ว ไหหลาํ ฮกเก้ียน แคะ และกวางตุง้ ตามลาํดบั ในดา้นการตั้งถ่ินฐาน พบว่า ชาวไทยเช้ือ
สายจีน ตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีต่างกนัใน 4 ลกัษณะ คือ พ้ืนท่ีท่ีเป็นเกาะ พ้ืนท่ีราบชายฝ่ังทะเล พื้นท่ีราบ
ควนเนิน และพ้ืนท่ีราบลุ่มบริเวณฝ่ังแม่นํ้ า การตั้งถ่ินฐานมกัคาํนึงถึงความปลอดภยั ความสะดวก
ในการติดต่อกบัภายนอก และความมัน่คงในการประกอบอาชีพ อาชีพท่ีสาํคญัของชาวไทยเช้ือสาย
จีนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ การคา้ขาย การประมง การเกษตร และอาชีพดา้นช่าง การคา้ขาย
พบมากในกลุ่มชาวจีนแตจ๋ิ้ว ไหหลาํ ฮกเก้ียน และกวางตุง้ซ่ึงมีอยูท่ ัว่ไป อาชีพการประมงพบมาก
ในกลุ่มชาวจีนไหหลาํ อาชีพดา้นการเกษตรพบมากในกลุ่มชาวจีนแคะ และกวางตุง้ และอาชีพดา้น
ช่าง พบมากในกลุ่มชาวจีนกวางตุง้ ดา้นชีวิตและวฒันธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีน พบว่า ในส่วน
ของวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต ชาวไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีการ
ประกอบอาชีพ ภาษาการศึกษา เล่าเรียน อาหารการกิน และการแต่งกาย คลา้ยคลึงกบัชาวไทยปักษ์
ใตท้ัว่ไป โดยท่ีไดป้รับตวัและผสมผสานกบัสภาพแวดลอ้มดว้ยการยอมรับการดาํเนินชีวิตและ
วฒันธรรมของดินแดนใหม่ และผ่อนคลายวฒันธรรมดั้งเดิมของตน อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีชาวจีนยึด
เป็นหลกัสําคญัในการดาํเนินชีวิต เสมือนหน่ึงเป็นบทบญัญติัอนัพึงปฏิบติั คือ “โป้ยเต๊ก” หรือ
คุณธรรมแปดประการ ส่วนวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา ชาวไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุราษฎร์
ธานียงัคงยึดถือปฏิบติัอย่างมัน่คง ไดแ้ก่ ประเพณีไหวเ้จา้ การท้ิงกระจาดวิญญาณ ตรุษจีน กินเจ 
และเช็งเม้ง โดยท่ีมีการปรับเปล่ียนไปจากเดิมบ้างแต่ก็ยงัคงความมีแก่นแท้ของวฒันธรรมจีน
เช่นเดิม สาํหรับบทบาทของชาวไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นบัไดว้่า ชาวจีนกลุ่มน้ีมี
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บทบาทอย่างกวา้งขวาง บทบาทท่ีสําคญั คือ บทบาททางด้านสังคม บทบาทดา้นเศรษฐกิจ และ
บทบาทดา้นวฒันธรรม บทบาทดา้นสงัคม ชาวจีนทัว่ไปใหค้วามสาํคญัดา้นน้ีเป็นอนัดบัแรก เพราะ
ถือว่าเมืองน้ีเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตน การตอบแทนสังคมจึงถือเป็นส่ิงท่ีต้องยึดถือปฏิบติั 
บทบาทด้านสังคมท่ีสําคญั ได้แก่ บทบาทดา้นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง และการก่อตั้ งสมาคม ในส่วนบทบาทดา้นเศรษฐกิจ ชาวจีนเป็นผูมี้
บทบาทอย่างสูงในการ  ขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า  โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม พานิชยกรรม รวมถึงการพฒันาอุตสาหกรรมการเกษตร การพฒันาดงักล่าวส่งผลให้
เกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และขนาดยอ่มในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีจาํนวนมาก สาํหรับบทบาทดา้น
วฒันธรรมชาวจีนกลุ่มน้ียงัคงยดึถือปฏิบติัทั้งแบบเดิมและการ ปรับใชว้ฒันธรรมแบบเดิมใหเ้ขา้กบั
สังคมยุคปัจจุบนั หล่อหลอมกลายเป็นวฒันธรรมใหม่ท่ีทรงคุณค่า บทบาทวฒันธรรมท่ีสําคญั 
ไดแ้ก่ วฒันธรรม เก่ียวกบัอาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมดา้นสถาปัตยกรรม 

ศิระนนัท ์รัตนาสมจิตร (2547) ศึกษาเช็งเมง้ : ความหมาย พิธีกรรม และความเปล่ียนแปลง
เพ่ือศึกษาความหมายของพิธีกรรม และการให้ความหมายต่าง ๆ ในการประกอบพิธีกรรมเช็งเมง้
ของคนจีนอพยพและคนไทยเช้ือสายจีนแต่ละรุ่น ศึกษาถึงการถ่ายทอดความเช่ือ พิธีกรรม จากรุ่น
หน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง และเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงการผสมผสานทางวฒันธรรมของพิธีกรรมเช็ง
เมง้ และอตัลกัษณ์ของวฒันธรรม (เช็งเมง้) ของกลุ่มคนไทยเช้ือสายจีน โดยใชก้รอบแนวคิดทฤษฎี
โครงสร้างครอบครัว แนวคิดทฤษฎีดา้นวฒันธรรมและทฤษฎีภาวะทนัสมยั การศึกษาใชว้ิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพ เลือกตวัอยา่งเฉพาะเจาะจงจากชุมชนวานิชสัมพนัธ์ การเกบ็รวบรวมใชก้ารสังเกตอยา่ง
มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการและการสัมภาษณ์อยา่งเป็นทางการ ผลการศึกษา
พบว่า พิธีกรรมเช็งเมง้เป็นพิธีกรรมท่ีสาํคญัพิธีกรรมหน่ึงของชาวจีน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงความ
กตญัญูต่อบรรพบุรุษ อนัเป็นไปตามลทัธิขงจ้ือท่ีเนน้เร่ืองความกตญัญูเป็นสาํคญั และสะทอ้นถึง
ความเช่ือเร่ืองของส่ิงท่ีมองไม่เห็นอยา่งภูตผีเทวดา พิธีกรรมเช็งเมง้เป็นพิธีกรรมระดบัครอบครัว
และเครือญาติ เช็งเมง้ สามารถอธิบายโดยโครงสร้างครอบครัวของชาวจีนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยเนน้
การให้ความสาํคญัต่อระบบอาวุโส การให้สิทธิอาํนาจแก่ฝ่ายชายเป็นหลกั โดยผ่านขั้นตอนใน
พิธีกรรมท่ีระบุใหช้าย (ลูกชายหรือหลานชาย) เป็นประธานในการเซ่นไหว ้  การใหฝ่้ายหญิงเป็นผู ้
จดัเตรียมของโดยท่ีฝ่ายชายไม่ต้องเขา้มาช่วยอนัเป็นลกัษณะการแบ่งหน้าท่ีและอาํนาจในตวั 
นอกจากน้ีในการศึกษาพิธีกรรมเช็งเมง้ ยงัสามารถพิจารณาไดว้่าการท่ีผูห้ญิงเป็นผูป้ฏิบติั กเ็พ่ือให้
มีหนา้ท่ีในการถ่ายทอดและสอนเร่ืองพิธีกรรมใหก้บัลูก ๆของตน เพราะผูห้ญิงถูกกาํหนดใหเ้ล้ียงดู
บุตร เม่ือฝ่ายหญิงสามารถปฏิบติัไดอ้ย่างเขา้ใจและมีความผูกพนัในการเล้ียงดูบุตรยอ่มสามารถ
ถ่ายทอดใหก้บัลูกหลานได ้
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ศุภการ สิริไพศาล และอภิเชษฐ กาญจนดิฐ (2550) ศึกษาเร่ืองพิธีกรรมและความเช่ือของ
ชาวไทยเช้ือสายจีนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาจากอดีตถึงปัจจุบนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
พฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมในประเด็นการแสดงออกซ่ึงพิธีกรรมและความเช่ือของชาวจีน
และชาวไทยเช้ือสายจีนในบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา พ้ืนท่ีบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาไดเ้ป็นท่ีตั้ง
ถ่ินฐานของกลุ่มชาวจีนอพยพหรือจีนโพน้ทะเล มาตั้งแต่สมยัก่อนรัตนโกสินทร์ โดยชาวจีนท่ี
อพยพเขา้มาอยู่อาศยัในพ้ืนท่ีบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาไดส้ร้างสังคมและดาํรงเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมตามแบบอยา่งบรรพบุรุษเหมือนเม่ือคร้ังยงัคงอาศยัอยูใ่นแผ่นดินจีน ดงัปรากฏถึงการ
แสดงออกทางวฒันธรรมและความเช่ือในรูปแบบของพิธีกรรมตามประเพณีสําคญั ๆทั้งท่ีเป็น 
ประเพณีตามนกัขตัฤกษ ์และประเพณีตามวฎัจกัรชีวิตของชาวจีน กระบวนการสร้างครอบครัวและ
สังคม การสะสมทุนและดาํรงรักษาวฒันธรรมความเป็นจีนไดด้าํเนินไปพร้อม ๆ กบัการเรียนรู้
วฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือทอ้งถ่ิน รวมถึงคนจีนตอ้งเผชิญกบัสภาวการณ์การเปล่ียนแปลง
ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของสังคมไทยท่ีมุ่งเนน้พฒันาไปสู่ความเป็นสังคมสมยัใหม่ 
ส่งผลให้วฒันธรรมของชาวจีนโพน้ทะเลปรับเปล่ียนไปสู่วฒันธรรมแบบผสมผสานระหว่างจีน-
ไทยข้ึน ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งชดัเจนในกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีน ซ่ึงเกิดและเติบโต
ข้ึนมาท่ามกลางปัจจยัและเง่ือนไขของความเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

เรือนแกว้ ภทัรานุประวติั (2554) ศึกษาเร่ืองการสืบทอดความเป็นจีน (ผ่านการทาํความ
เขา้ใจในความหมายและสัญลกัษณ์ทางศาสนา) ของชาวจีนสู่ลูกหลานในสังคมไทย มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือศึกษาการดาํรงอยูข่องลกัษณะความเป็นจีนในสังคมไทย รูปแบบและวิธีการสืบทอดความเป็น
จีนของชาวจีนสู่ลูกหลานท่ีเกิดในสังคมไทย ความรู้ ความเขา้ใจ ในการถ่ายทอดความหมายของ
เทศกาล และขนบธรรมเนียม ประเพณีจีนท่ีสาํคญั ปัญหาการสืบทอดความเป็นจีน ปัจจยัท่ี
สนบัสนุนใหก้ารสืบทอดความเป็นจีนประสบผลสาํเร็จ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีความเช่ือ ความศรัทธาในเทพเจา้และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ชาวจีนส่วนใหญ่ยงัมีธรรมเนียมการไหว้
เจา้ในวนัพระจีน และบรรพบุรุษในวนัเช็งเมง้ เทศกาลท่ีมีการปฏิบติัตามธรรมเนียมของทุก
ครอบครัว ไดแ้ก่ ตรุษจีน และสารทจีน ส่วนเทศกาลอ่ืน ๆ จะแตกต่างไปในแต่ละครอบครัว 
เทศกาลท่ีลูกหลานจีนคิดวา่ควรจะสืบทอดใหด้าํรงอยูต่่อไป ไดแ้ก่ ตรุษจีน สารทจีน สารทขนมจา้ง 
ไหวพ้ระจนัทร์ กินเจ และไหวเ้ทพเจา้ช่วงปลายปี ส่วนเทศกาลท่ีใหค้วามสาํคญัว่าควรจะสืบทอด
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตรุษจีน และสารทจีน รองลงมาไดแ้ก่ กินเจ ไหวพ้ระจนัทร์ ไหวเ้ทพเจา้ปลายปี 
และสารทขนมจา้ง ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจในความหมายของ
เทศกาลตรุษจีน สารทจีน กินเจ และไหวเ้จา้ปลายปี ส่วนเทศกาลท่ีส่วนใหญ่ไม่ทราบความหมาย  
ไดแ้ก่ สารทขนมจา้ง และไหวพ้ระจนัทร์ วิธีการปลูกฝังและสืบทอดประเพณีและเทศกาล กระทาํ



49 

ในหลายรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม อาทิ เล่า อธิบาย พูดถึงความสาํคญัของเทศกาล สาเหตุ
การจดัไหว ้การแนะนาํเคร่ืองเซ่นไหว ้จาํนวนของไหว ้การใหลู้กหลานเป็นผูป้ฎิบติัโดยตรง การทาํ
ใหดู้เป็นตวัอยา่ง การฝากฝังใหสื้บทอดอยา่งเป็นทางการในรุ่นต่อไป เป็นตน้ 



บทท่ี 3 
 

วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง การปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน: กรณีศึกษาคนไทยเช้ือ
สายจีน ย่านเยาวราช ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) 
ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน โดยศึกษาจาก 
1) การทบทวนเอกสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ ตาํรา บทความทางวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูสู้งอายแุละกลุ่มเป้าหมายวยัทาํงาน
ท่ีเป็นคนไทยเช้ือสายจีนท่ีอาศยัอยู่ในย่านเยาวราช 3) การสังเกตการณ์ในช่วงการประกอบพิธี       
ซ่ึงขั้นตอนการดาํเนินการมีดงัน้ี 
 
3.1 วธีิทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

ผูศึ้กษาไดก้าํหนดวิธีการศึกษาดงัน้ี 
 
3.1.1 การทบทวนเอกสารท่ีสําคญั 
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีสาํคญั อาทิเช่น ประวติัความเป็นมาของ

คนจีน ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสาํคญัของจีน  การปรับตวัทางสังคมและวฒันธรรมของคนจีนท่ี
อาศยัอยูใ่นประเทศไทย โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนไทยเช้ือสายจีน และ
ขอ้มูลอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ บทความงานวิจยั วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์ หนงัสือ และรายงายทางวิชาการ รวม
ไปถึงขอ้มูลจากส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํมาใชส้นบัสนุนงานวิจยัได ้
 

3.1.2 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคญั 
ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ไดส้ัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล จาํนวน 15 ราย 

โดยเป็นผูสู้งอายแุละคนวยักลางคน มีประเด็นท่ีสาํคญั คือ ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูท่ี้ใหข้อ้มูล เก่ียวกบั
วิถีชีวิต  การขัดเกลาทางสังคมของคนไทยเช้ือสายจีนผ่านทางครอบครัว  การปฏิบัติตาม
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ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีน และการเขา้ร่วมกิจกรรมเม่ือมีเทศกาลท่ีสําคญั  
รวมทั้งอุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ โดยผูว้ิจยัจะทาํการจดบนัทึกทุกขั้นตอนในการลงพ้ืนท่ี 
 

3.1.3 การสังเกตการณ์ 
การศึกษาโดยการสังเกตการณ์ ซ่ึงดาํเนินไปอยา่งเป็นธรรมชาติของผูศึ้กษาในช่วงของการ

พูดคุยสัมภาษณ์ เป็นการสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ห้ขอ้มูล สังเกตขา้วของเคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นการไหว้
ประกอบพิธีกรรม  สงัเกตลกัษณะการจดัเตรียมของไหว ้สงัเกตชีวิตความเป็นอยูใ่นช่วงท่ีมีเทศกาล 
 
3.2 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

ในชีวิตของมนุษยทุ์กคนจะเกิดกระบวนการการเปล่ียนแปลงทาํให้ตอ้งมีการปรับตวัทั้ง
ทางด้านสังคมและดา้นวฒันธรรม ประเพณี และเม่ืออยู่ร่วมกนัในสังคมเดียวกนันานเขา้ก็อาจ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในแบบแผนของวฒันธรรมบางประการของแต่ละฝ่ายข้ึนไดเ้ช่นกนั  
ความเช่ือ ค่านิยมเดิมท่ีติดตวัมากอ็าจจะลดนอ้ยลงไป การถ่ายทอดขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตแบบเดิม
จากรุ่นสู่รุ่นก็ลดน้อยลงไป  การเห็นคุณค่าและความสําคญัในขนบธรรมเนียมแบบเดิมก็ลดน้อย
ถอยลงตามไปด้วย ดังปรากฏจากการประพฤติปฏิบัติเก่ียวกับพิธีกรรมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  
พิธีกรรมกคื็อ ส่ิงท่ีสาํคญัในการขดัเกลาทางสังคมของระบบความเช่ือ ในกระบวนการขดัเกลาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ทางตรงและทางออ้ม  โดยเป็นไปตามกลไกของของขนมธรรมเนียม วฒันธรรม  
ประเพณี เป็นผลใหวิ้ถีชีวิตแบบเดิมถูกปรับเปล่ียนไป  มนุษยจึ์งตอ้งปรับตวัใหส้ามารถอยูร่อดและ
มีความสุขไดใ้นวฒันธรรมใหม่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดนาํท่ีใชใ้นการศึกษา 

วิถีชีวติ 

การขดัเกลา
ทางสังคม 

กระบวนการปรับตัว 
- ความเช่ือ 
- การมองเห็นคุณค่าท่ีสาํคญั 
- องคป์ระกอบของพิธีกรรม 

ความอยูร่อดของ    
วฒันธรรม 

ประเพณี/เทศกาล 

ความสุข ความอยูร่อด 
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3.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสําคญั 
 

การศึกษาการปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน กรณีศึกษาคนไทยเช้ือสายจีน 
ยา่นเยาวราช คร้ังน้ีกาํหนดใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถใหข้อ้มูลและเป็นกรณีศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มคนไทยเช้ือสายจีนท่ีอาศยัอยูใ่นย่านเยาวราช เขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองมาจากยา่นเยาวราชเป็นย่านท่ีมีคนไทยเช้ือสายจีนอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก  
และมีแหล่งความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนไทยเช้ือสายจีน 

การศึกษาในคร้ัง น้ีผู ้ศึกษาได้กําหนดจํานวนผู ้ให้ข้อ มูล ท่ีสําคัญ  จํานวน  15 คน 
ประกอบดว้ย สมาชิกสมาคมกว๋องสิว 2 ราย รายเจา้หนา้ท่ีดูแลศาลเจา้เห่งเจีย 1 ราย เจา้หนา้ท่ีดูแล
วดับาํเพญ็จีนพรต 1 ราย คนขายของท่ีใชใ้นการเซ่นไหว ้1 ราย ผูรู้้เก่ียวกบัยา่นเยาวราช 1 ราย และ
บุคคลทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นเยาวราช 9 ราย 
 
3.4 การเลือกพืน้ท่ีศึกษา 
 

พ้ืนท่ีศึกษา  คือ  ชุมชนของคนไทยเช้ือสายสายจีนท่ีอาศัยอยู่ในย่านเยาวราช  เขต       
สัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร โดยเลือกย่านเยาวราช ซ่ึงเป็นย่านคนไทยเช้ือสายจีนท่ีเก่าแก่มี
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และเป็นยา่นท่ีมี
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาเก่ียวกบัชาวจีน จึงเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาเร่ืองน้ี 
 
3.5 แนวประเดน็สัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับคนไทยเช้ือสายจีนในย่านเยาวราช จาํนวน 15 คน โดยมีแนว
ประเดน็สมัภาษณ์แบบเจาะลึก ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
1) เพศ 
2) อาย ุ
3) ศาสนา 
4) ระดบัการศึกษา 
5) โครงสร้างระบบครอบครัว 
6) สถานภาพการสมรส 
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7) อาชีพ 
8) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตอนท่ี 2 การปฏิบติัตามเทศกาลในรอบ 1 ปี 
1) ในรอบ 1 ปี ท่ีไดป้ฏิบติัตามเทศกาลของจีน 
2) ความสาํคญัของแต่ละเทศกาลท่ีมีต่อคนไทยเช้ือสายจีน 
3) การปฏิบติัตามเทศกาลของจีนในรุ่นของพอ่แม่  
4) ความเช่ือ ความศรัทธาของแต่ละเทศกาล 
5) วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และการคงอยู่

ในปัจจุบนั  
ตอนท่ี 3 วิถีชีวิตในรอบ 1 ของคนไทยเช้ือสายจีน 

1) ตรุษจีน 
 (1) การถ่ายทอดการไหวเ้ทศกาลตรุษจีนใหลู้กหลาน (เน้ือหา วิธีการ ช่วงเวลา) 
 (2) การปฏิบติัตวัของคนไทยเช้ือสายจีนในเทศกาลตรุษจีน 
 (3) ส่ิงของท่ีเตรียมไวส้าํหรับใชไ้หวใ้นเทศกาลตรุษจีน (ส่ิงสาํคญัท่ีขาดไม่ได้

ในช่วงเทศกาล และการทดแทนในกรณีท่ีจาํเป็น) 
 (4) หลกัธรรมคาํสอนท่ีถ่ายทอดในเทศกาลตรุษจีน 
 (5) ส่ิงท่ีตอ้งทาํและหา้มทาํในเทศกาลตรุษจีน 
2) เช็งเมง้ 
 (1) ความสาํคญัของเทศกาลเช็งเมง้ สาเหตุท่ียงัคงไหวอ้ยู ่
 (2) การถ่ายทอดการไหวเ้ทศกาลเช็งเมง้ใหลู้กหลาน (เน้ือหา วิธีการ ช่วงเวลา) 
 (3) ในช่วงเทศกาลเช็งเมง้ส่ิงท่ีสมยัพ่อแม่ไดป้ฏิบติั ส่ิงท่ีรุ่นลูกไดป้ฏิบติัตาม 
 (4) ทิศทางในอนาคตท่ีลูกหลานจะสืบทอดการไหวเ้ชง็เมง้ 
 (5) อาหาร ขา้วของ เคร่ืองใชท่ี้ใชไ้หวใ้นเทศกาลเชง็เมง้ 
 (6) ส่ิงท่ีตอ้งทาํในเทศกาลเช็งเมง้ 
3) สารทจีน 
 (1) ความสาํคญัของการไหวเ้ทศกาลสารทจีน สาเหตุท่ียงัคงไหวอ้ยู ่ 
 (2) ของท่ีใชใ้นการไหวช่้วงเทศกาลสารทจีน 
 (3) ความเช่ือเก่ียวกบัเทศกาลสารทจีน 
 (4) ทิศทางในอนาคตกบัการไหวส้ารทจีน 
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4) ไหวพ้ระจนัทร์ 
 (1) ความสําคญัของเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ และสาเหตุท่ียงัคงไหวพ้ระจนัทร์

อยู ่
 (2) ส่ิงของท่ีใชใ้นการไหวใ้นเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ 
 (3) ความเช่ือเก่ียวกบัการไหวพ้ระจนัทร์ 
 (4) การปฏิบติัของคนไทยเช้ือสายจีนในช่วงไหวพ้ระจนัทร์ 
 (5) ทิศทางในอนาคตกบัการไหวพ้ระจนัทร์ 

ตอนท่ี 4 การปรับตวัของคนไทยเช้ือสายจีน 
1) ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนั 
2) ความแตกต่างในแต่ละเทศกาล ในช่วงอดีตและปัจจุบนั 
3) การถ่ายทอดขนบธรรมเนียมไปสู่รุ่นลูกหลาน การรับรู้และเขา้ใจของลูกหลาน 
4) มีความเช่ือและความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของการกระทาํ เขา้ใจความหมาย

ของส่ิงของท่ีใชใ้นการไหว ้ 
5) การใหค้วามหมายและคุณค่า ต่อส่ิงท่ีทาํในแต่ละเทศกาล 
6) ทิศทางของแต่ละเทศกาลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
7) รูปแบบเทศกาลเปล่ียนไป การปรับตวัท่ีจะตามมา 
8) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีทั้ งดีและไม่ดี การยอมรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึน 
 
3.6 วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพโดยรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง คือ จากเอกสารการคน้ควา้
ขอ้มูล ทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือทางวิชาการ และการศึกษาความหมายและลกัษณะความเป็น
จริงของพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา โดยเร่ิมจากการเข้าไปลงพ้ืนท่ีท่ีจะใช้เก็บข้อมูล พร้อมทั้ งทํา
ความคุน้เคยกบัคนในพ้ืนท่ี มีการพูดคุยสอบถามขอ้มูลไปเป็นเร่ือง ๆ พร้อมกบันาํขอ้มูลท่ีไดม้า
ทาํการศึกษาเพิม่เติม เพ่ือใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมและประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีน  โดยมีรายละเอียด
ของวิธีในการเกบ็ขอ้มูล ดงัน้ี 
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3.6.1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร (Document Study and 
Literature Review)  

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร ได้แก่ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หนังสือทางวิชาการ บทความ ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และรายงาน/
หนังสือทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา โดยเฉพาะเร่ืองความ
เป็นมาและแนวคิดเก่ียวกบัการปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน  
 

3.6.2 การสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการลงพ้ืนท่ีวิจยัภาคสนามเพ่ือการคน้ควา้ประเด็นตามขอ้

คาํถามของผูท่ี้ให้ขอ้มูลท่ีสําคญั เพ่ือจะนาํเน้ือหาในการสัมภาษณ์มาใช้ในงานการวิเคราะห์และ
ตีความในเร่ืองของการปรับตวัทางวฒันธรรมใหส้ามารถทาํความเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชน์
ในการเห็นภาพของการปรับตวัท่ีชดัเจนมากข้ึน 
 
3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก เก่ียวกบัการปรับตวัทางวฒันธรรมและ
ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน ย่านเยาวราช 
ผูว้ิจยัไดน้าํมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา ดว้ยการนาํขอ้มูลทุกส่วนท่ีไดจ้ากการจดบนัทึก บนัทึกเสียง
และสมัภาษณ์ และเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นาํมาวิเคราะห์เพ่ือหาคาํตอบตามวตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการ และทาํความเขา้ใจกบัความหลากหลายทางขอ้มูลท่ีไดม้า เพ่ือให้ทราบถึงวิวฒันาการ
ปรับตวัของคนไทย 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การวิจยัและศึกษาในคร้ังน้ี ไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการใชว้ิธีการแบบเจาะลึก (In-
Depth Interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยั จากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key-Informants) 
เป็นชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นเยาวราช เขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร จาํนวน 15 คน 
แนวทางการสัมภาษณ์ท่ีวางไวใ้นประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัของคนไทยเช้ือสายจีนผา่นทาง
วฒันธรรม วิถีชีวิต การรับรู้ของคนไทยเช้ือสาย ตลอดจนศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยั
สามารถนาํเสนอผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ความเป็นมาของคนไทยเช้ือสายจีน 
 

ไทยกบัจีนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัมาอยา่งชา้นาน ในสมยัโบราณชาวจีนไดเ้ดินทางเขา้
มายงัดินแดนสยามโดยอาศยัเรือสําเภาท่ีมาจากจีน ชาวจีนอพยพหนีความแร้นแคน้และความอด
อยากเขา้มาทาํงานและตั้งรกรากอยูท่ ัว่ไปในเมืองไทย แหล่งท่ีมีชาวจีนเขา้มาอาศยัอยู่มากคือยา่น
บางกอกนอ้ยหรือธนบุรี ซ่ึงมีชุมชนชาวจีนฮกเก้ียนอยูท่างตะวนัตกของแม่นํ้าเจา้พระยามาตั้งรกราก
แต่คร้ังกรุงศรีอยธุยา และเม่ือสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชซ่ึงมีพระราชบิดาเป็นชาวจีนแตจ๋ิ้ว ทรง
สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ กเ็ร่ิมมีชาวจีนแตจ๋ิ้วอพยพเขา้มาอยูท่ี่น่ีเป็นจาํนวนมาก และได้
เกิดชุมชนชาวจีนข้ึนอีกแห่งท่ีทางฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้า 

ชาวจีนโพน้ทะเล (Oversea Chinese) คือกลุ่มคนเช้ือสายจีนท่ีอาศยัอยูภ่ายนอกประเทศจีน 
มีคาํศพัทท่ี์ใชเ้รียกชาวจีนโพน้ทะเลอยา่งเป็นทางการว่า หวัเฉียว หมายถึงชาวจีนโพน้ทะเลท่ีเกิดใน
ประเทศจีน ในขณะท่ีหวัอ้ี ใชเ้รียกลูกหลานของบรรพบุรุษชาวจีนท่ีเกิดในประเทศต่าง ๆ ชาวจีน
อพยพไปยงัดินแดนต่าง ๆ มานานแลว้ ประวติัศาสตร์สมยัแรกของชาวจีนโพน้ทะเลปรากฏในสมยั
ราชวงศห์มิง และนายพลเจ้ิงเหอ (ซาํปอกง) นกัเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์จีน ไดส่้ง
กองทพัเรือและคนนบัพนัไปสาํรวจทางทะเลจีนใต ้ มหาสมุทรอินเดีย ไปถึงทวีปแอฟริกา ซ่ึงคน
ส่วนมากเป็นชาวกวางตุง้และชาวฮกเก้ียน ผูค้นท่ีออกไปสํารวจทะเลจาํนวนมากไดก้ระจาย
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ออกไปยงัท่ีต่าง ๆ ไม่ไดก้ลบัแผน่ดินแม่ ในยคุล่าอาณานิคมเป็นยคุกระจายตวัของชาวจีนโพน้ทะเล 
ขณะนั้นเป็นสมยัของราชวงศชิ์ง (กิตติ โล่ห์เพชรัตน,์ 2554: 47)  

ในยคุแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ตรงกบัสมยัราชวงศชิ์งปกครองประเทศจีน ขณะนั้นมี
กฎหมายหา้มมิให้ชาวจีนอพยพออกนอกประเทศ ดว้ยเกรงว่าเม่ือออกไปนอกประเทศแลว้ จะไป
รวมกลุ่มกนัต่อตา้นราชวงศชิ์งท่ีเป็นแมนจู แต่กฎหมายน้ีกไ็ม่อาจสกดักั้นการอพยพได ้ โดยเฉพาะ
ทางตอนใตข้องประเทศจีนท่ีพากนัอพยพออกไปยงัประเทศต่าง ๆ ชาวจีนสามารถแบ่งตามกลุ่ม
ภาษาพูดและภูมิลาํเนาไดด้งัน้ี ชาวจีนฮกเก้ียน มาจากทางตอนใตข้องมณฑลฮกเก้ียน ชาวจีนแตจ๋ิ้ว
มาจากทางตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ชาวจีนแคะมาจากทางตอนเหนือของมณฑล
กวางตุง้ ชาวจีนกวางตุ้งมาจากตอนกลางของมณฑลกวางตุง้ ชาวจีนไหหลาํมาจากทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลาํ สาเหตุท่ีทาํให้ชาวจีนเลือกท่ีจะอพยพออกมา เพราะใน
ประเทศจีนมีประชากรอาศยัอยู่อยา่งหนาแน่น ท่ีทาํกินก็มีนอ้ย และประเทศจีนก็ประสบภยัทาง
ธรรมชาติอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดภาวะอดอยากขาดแคลน ชาวจีนจากแถบน้ีจาํนวนมากอาศยัเรือสินคา้
เดินทางเขา้มาทาํมาหากินในเมืองไทย ดา้นการคา้กบัต่างประเทศ รัฐบาลจีนกาํหนดให้เรือสินคา้
ต่างชาติติดต่อคา้ขายกบัจีนไดท่ี้เมืองกวางโจว (กวางตุง้) เท่านั้น แต่เรือสาํเภาของไทยซ่ึงมีคนจีน
เป็นผูด้าํเนินการ มีอภิสิทธ์ิพิเศษสามารถเดินทางไปคา้ขายตามเมืองต่าง ๆ ไดเ้หมือนเรือทอ้งถ่ิน
ของจีน ตั้งแต่เกาะไหหลาํ เร่ือยข้ึนไปจนถึงเมืองหนิงโป เซ่ียงไฮ ้ และเทียนสิน บริเวณท่ีมีการ
คา้ขายมากท่ีสุดคือทางตอนเหนือของมณฑลกวางตุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัตอนใต้ของมณฑลฮกเก้ียน 
โดยเฉพาะเมืองเฉาโจวหรือแตจ๋ิ้ว ในปี พ.ศ. 2683-2395 เกิดสงครามฝ่ินระหว่างจีนกบัองักฤษ ซ่ึง
จีนเป็นฝ่ายพ่ายแพ ้ จีนถูกองักฤษบงัคบัให้เปิดประเทศและตอ้งเสียค่าปฏิกรรมสงครามจาํนวน
มหาศาล รัฐบาลตอ้งหารายไดเ้พิ่มดว้ยการข้ึนภาษีต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหเ้กิดความวุ่นวาย
และเดือดร้อนไปทัว่ น่ีจึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหช้าวจีนอพยพออกนอกประเทศ 

เมืองเฉาโจวหรือแตจ๋ิ้ว อยูท่างตอนเหนือของมณฑลกวางตุง้ เป็นยา่นท่ีมีการคา้ทางเรือ
สาํเภากบัไทยมากท่ีสุดในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ ท่าเรือสาํคญัคือท่าจางหลิน ท่ีอาํเภอเถ่งไห ้ซ่ึงมีเรือ
ขนส่งสินคา้ระหว่างไทยจีนแล่นเป็นประจาํ เรือของจีนท่ีออกจากท่าจางหลินจะมีเอกลกัษณ์พิเศษ
คือ ทาสีหวัเรือเป็นสีแดง หรือท่ีเรียกว่าสาํเภาหวัแดง นอกจากสินคา้แลว้ เรือเหล่าน้ียงัเป็นพาหนะท่ี
พาชาวจีนจาํนวนมากเขา้มาหางานทาํในเมืองไทย ตามคาํบอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ และคาํชวน
จากญาติพ่ีนอ้งหรือคนในหมู่บา้นท่ีเคยมาก่อนหนา้น้ี ทาํใหผู้ช้ายจากหมู่บา้นยากจนของแตจ๋ิ้วและ
จงัหวดัใกลเ้คียง ออกเดินทางมาพร้อมกบัเรือสาํเภา ใตท้อ้งเรือเหล่าจะบรรทุกสินคา้มาจนเต็ม 
ผูโ้ดยสารท่ีมากบัเรือจะอาศยัอยูบ่นดาดฟ้าของเรือ แต่ละคนจะมีของติดตวัมากนัคนละไม่ก่ีช้ิน ส่ิง
สาํคญัท่ีขาดไม่ได ้คือ เส่ือ หมอนไมไ้ผส่าน หมวกฟาง และไหนํ้า ส่วนอาหารหลกัคือขนมเข่งซ่ึง
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สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน และฟักเขียวซ่ึงใชกิ้นแทนนํ้าได ้ อีกทั้งยงัเป็นชูชีพหากเกิดอุบติัเหตุเรือแตก 
การเดินทางจากจางหลินถึงกรุงเทพฯ ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน ระหว่างนั้นผูโ้ดยสารทาํอะไรไดเ้ลย 
นอกจากภาวนาขอเทพเจา้คุม้ครองให้เดินทางปลอดภยั รอดพน้จากอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกลางทอ้ง
ทะเล ท่ีมีทั้งพายคุล่ืนลม และความอดอยากหรือโรคภยัไขเ้จบ็ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา 

เรือสาํเภาเดินทางจากเมืองจีนมาถึงกรุงเทพฯ ในระหว่างช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน โดย
จุดท่ีเรือต่างชาติสามารถเขา้มาใกลพ้ระนครไดม้ากท่ีสุดคือยา่นสาํเพง็ ซ่ึงอยูติ่ดกาํแพงพระนครดา้น
ทิศใต ้ในแม่นํ้ายา่นน้ีมีเรือสินคา้จอดเรียงรายเปิดตลาดทาํการคา้ขายบนดาดฟ้าเรือกนัคึกคกั สินคา้
ส่วนหน่ึงถูกลาํเลียงไปยงัร้านคา้ต่าง ๆ ในยุคนั้นสําเพง็ถือเป็นย่านการคา้ท่ีมีตลาดใหญ่ท่ีสุดของ
กรุงเทพฯ มีบา้นเรือนและร้านคา้ของชาวจีนตั้งอยูห่นาแน่นตลอด 2 ขา้งทาง ส่วนตามริมแม่นํ้าก็มี
เรือนแพของพ่อคา้ชาวจีนจอดลอยลาํอยู ่ ผูโ้ดยสารชาวจีนจาํนวนมากจะลงเรือท่ีน่ี คนจีนท่ีเพ่ิงมา
เมืองไทยคร้ังแรกจะมีญาติพ่ีน้องหรือคนจากหมู่บา้นเดียวกนัคอยช่วยเหลือในการตั้งตน้ชีวิตบน
แผน่ดินใหม่ หลายคนไดง้านทาํอยูท่ี่สาํเพง็ เร่ิมจากรับจา้งเป็นกรรมกรแบกหาม หรือขายของหาบ
เร่ แลว้จึงขยบัขยายสู่อาชีพอ่ืน ๆ ท่ีสาํเพง็ยคุแรกมี “เก๋ง” หรือบา้นของ “เจา้สัว” คหบดีจีนผูม้ ัง่คัง่
หลายคน ซ่ึงเป็นจีนเก่าท่ีอยูเ่มืองไทยมานาน และสร้างฐานะมัน่คงจนเป็นยอมรับในหมู่คนจีน
ดว้ยกนั เจา้สัวเหล่าน้ีเป็น “ตั้วเฮีย” (พี่ใหญ่) ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลืออุปถมัภแ์ก่คนจีนท่ีเพ่ิงมาใหม่
ดว้ยระบบ “กงสี” หัวใจของกงสีคือคาํว่า “กาก่ีนั้ ง” หมายถึงการดูแลพวกเดียวกนัดุจญาติพ่ีน้อง 
กงสีแต่ละแห่งจึงเป็นศูนยร์วมของคนท่ีมีแซ่เดียวกนัหรือมาจากถ่ินเดียวกนั ตั้วเฮียจะคอยช่วยเหลือ
ตั้งแต่ใหย้มืเงินค่าผกูป้ีไปจนถึงท่ีพกั ค่ากินอยู ่ และจดัหางานให ้ อีกทั้งเป็นท่ีพ่ึงพาในเร่ืองต่าง ๆ 
โดยไดแ้รงงานและความภกัดีตอบแทน ระบบกงสีน้ีนาํไปสู่การรวมกลุ่มของพวกอั้งยีแ่ละสมาคม
ต่าง ๆ ของคนจีนในยคุหลงั 

ชาวจีนท่ีเดินทางอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นประเทศไทยนั้น ประกอบไปดว้ย 5 กลุ่มใหญ่ 
ดงัน้ี 

1) ชาวจีนแตจ๋ิ้ว อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง้ 
2) ชาวจีนแคะ อยูท่างตอนเหนือมณฑลกวางตุง้ 
3) ชาวจีนไหหลาํ อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลาํ 
4) ชาวจีนฮกเก้ียน อยูท่างตอนใตข้องมณฑลฮกเก้ียน 
5) ชาวจีนกวางตุง้ อยูท่างตอนกลางของมณฑลกวางตุง้ 

ชาวจีนอพยพแบ่งตามเผ่าพนัธ์ุของตนเป็นหลกั ชาวจีนแตจ๋ิ้วมาจากเมืองเฉาอนั เฉาหยาง 
เฉิงไห่ ผูห่นิง เจียหยาง เร่าผิง เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลและเลียบปากแม่นํ้า ชาวกวางตุง้มาจากกว่าง
โจว ชาวฝเูจ้ียนมาจากเมืองเซียะหมิง ส่วนชาวฮากกาไม่ไดม้าจากภูมิภาคท่ีเป็นปึกแผน่ จะมาจาก
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มณฑลท่ีอยู่ทางตอนใตข้องจีน ชาวไห่หนานมาจากทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลาํ      
ช่ือเมืองเหวินชางและฉงซาน ชาวจีนอพยพส่วนใหญ่เป็นชาวเฉาโจว รองลงมาคือฝเูจ้ียน ไห่หนาน 
กวา่งโจว 

จาํนวนชาวจีนท่ีเขา้มายงักรุงเทพฯ (กิตติ โล่ห์เพชรัตน,์ 2554: 50)  
พ.ศ. 2425-2435 จาํนวน 177,500 คน 
พ.ศ. 2436-2448 จาํนวน 455,100 คน 
พ.ศ. 2449-2460 จาํนวน 815,700 คน 
พ.ศ. 2461-2474 จาํนวน 1,327,600 คน 
พ.ศ. 2475-2488 จาํนวน 473,700 คน 
พ.ศ. 2489-2498 จาํนวน 267,800 คน 

ในยคุตน้รัตนโกสินทร์เป็นช่วงเวลาของการสร้างราชธานีใหม่และฟ้ืนฟูประเทศ ซ่ึงมีความ
ตอ้งการแรงงานเป็นจาํนวนมาก แต่ในขณะนั้นพลเมืองไทยมีนอ้ย รัฐบาลจึงมีนโยบายจา้งแรงงาน
ชาวจีนใหเ้ขา้มาทาํงานในกิจการต่าง ๆ ตั้งแต่การก่อสร้าง ขดุคลอง จนถึงการคา้สาํเภากบัประเทศ
จีนซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของไทยในยคุนั้น โดยท่ีพ้ืนฐานนิสัยของชาวจีนมีนิสัยอดทน สู้งานหนกั และ
ถนดัทาํการคา้ รัฐบาลจึงมีมาตรการหลายอยา่งเพ่ือจูงใจชาวจีนใหเ้ขา้มาทาํงานในไทย ในยคุน้ี ชาว
จีนเป็นคนกลุ่มเดียวท่ีไดสิ้ทธ์ิเดินทางเขา้ออกประเทศไทยไดอ้ย่างเสรี เม่ือเขา้มาแลว้จะเลือกสัก
ขอ้มือเขา้สังกดัมูลนายเหมือนคนไทยก็ไดห้รือจะอยู่อย่างอิสระโดยจ่ายเงินค่า “ผูกป้ี” (การผูกป้ี 
เป็นวิธีท่ีรัฐบาลไทยใชเ้รียกเกบ็เงินชาวจีนแทนการเกณฑแ์รงงาน) ใหก้บัหลวงกไ็ด ้สิทธิพิเศษน้ีทาํ
ให้ชาวจีนสามารถเดินทางไปรับจา้งทาํงานไดท้ัว่ประเทศ โดยไม่มีภาระท่ีตอ้งถูกเกณฑไ์ปทาํงาน
ใหมู้ลนายปีละ 3-4 เดือนอยา่งคนไทย ชาวจีนจึงมีโอกาสมากมายในการทาํมาหากินสร้างเน้ือสร้าง
ตวั นอกจากเป็นแรงงานรับจา้งแลว้ ชาวจีนยงัประกอบอาชีพช่างฝีมือ คา้ขาย ทาํสวน ปลูกผกั เล้ียง
เป็ด เล้ียงหมู เป็นตน้ หลายคนสามารถเกบ็สะสมทุนสร้างฐานะจนมัง่คัง่และมีกิจการเป็นของตวัเอง
จนกลายเป็น “เจา้สวั” ผูมี้อนัจะกิน 

ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาในเมืองไทยลว้นไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษตัริยไ์ทย 
ทรงพระราชทานอนุญาตให้ชาวจีนอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในเมืองไทย สามารถทาํมาหากินใน
ประเทศไทยไดอ้ยา่งเสรี เม่ือพ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรง
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และยา้ยท่ีตั้ งราชธานีมาอยู่ทางฝ่ังตะวนัออกไดท้รงโปรดเกลา้ฯ ให้
ชุมชนชาวจีนในบริเวณนั้นยา้ยมาอยูริ่มแม่นํ้าทางทิศใตข้องพระนคร โดยพระราชทานท่ีดินให้ตั้ง
บา้นเรือนอยูร่ะหว่างคลองวดัสามปล้ืมกบัคลองวดัสาํเพง็ ต่อมาเรียกยา่นน้ีว่า สาํเพง็ ซ่ึงกลายเป็น
ยา่นการคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองหลวง ช่วงเวลาสามรัชกาลแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ชุมชนจีนท่ีสาํ
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เพง็เติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากการคา้ทางเรือสาํเภาระหว่างไทยกบัจีนมีการขยายตวั และ
รัฐบาลไทยเปิดรับสมคัรใหช้าวจีนเขา้มาเป็นแรงงานในกิจการต่าง ๆ ส่วนใหญ่ชาวจีนท่ีเพิ่งมาจาก
เมืองจีนจะมาตั้งหลกัเร่ิมตน้ทาํงานท่ีสาํเพง็ก่อน แลว้จึงหาลู่ทางขยบัขยายต่อไปท่ีอ่ืน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษตัริยไ์ทยท่ีมีต่อชาวจีน ตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 (พ.ศ. 2325-2352) ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เม่ือ 
พ.ศ. 2325 และไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวงัข้ึน ณ ท่ีตั้งชุมชนชาวจีน โดย
พระราชทานท่ีดินแลกเปล่ียนให้ชาวจีนยา้ยชุมชนมายงัท่ีใหม่ คือ ย่านสําเพง็ ต่อมาพระยาราชา
เศรษฐี หวัหนา้ชาวจีนท่ีสาํเพง็ ไดถ้วายบุตรีเป็นพระสนม คือ เจา้จอมมารดาจุย้ ซ่ึงประสูติพระราช
โอรสท่ีภายหลงัไดเ้ป็นสมเดจ็พระสงัฆราชองคท่ี์ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ สมเดจ็พระมหาสมณ
เจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในรัชสมยัน้ี ราชสาํนกัไทยทาํการคา้สาํเภากบัประเทศจีน ภายใต้
ระบบบรรณาการสืบต่อจากสมยักรุงธนบุรี และเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ กรุงเทพฯ ไดพ้ฒันา
เป็นศูนยก์ลางการคา้สาํเภาท่ีสาํคญัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยรัฐบาลไทยมีนโยบายสนบัสนุน
ใหช้าวจีนท่ีชาํนาญการคา้สาํเภาเขา้มาตั้งหลกัแหล่งท่ีกรุงเทพฯ ทั้งพวกท่ีเป็นนกัเดินเรือ พ่อคา้ และ
นกัต่อเรือ ช่วงปลายรัชการมีบนัทึกวา่ในกรุงเทพฯ มีคนจีนอาศยัอยูท่ี่ประมาณ 25,000 คน 

รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี 2 (พ.ศ. 2352-2367) ในรัชสมยัน้ี 
กรุงเทพฯ ถือไดว้่าเป็นแหล่งต่อเรือสาํเภาท่ีสาํคญั และการคา้สาํเภาไทย-จีนมีความเจริญรุ่งเรือง
สูงสุด สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทยเป็นอยา่งมาก จอร์น ครอวฟ์อร์ด ทูตจากองักฤษท่ีเขา้มา
กรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ. 2364 บนัทึกไวว้่ากองเรือสินคา้ของไทยมีระวางบรรทุกถึงปีละ 24,562 ตนั ใช้
คนจีนทาํงานถึง 4,912 คน และยงักล่าวว่าเรือสาํเภาท่ีทาํการคา้ขายระหว่างไทย-จีน ไดน้าํพาคนจีน
เขา้มาประมาณปีละ 7,000 คน โดยรัฐบาลไทยเร่ิมมีนโยบายจา้งแรงงานชาวจีนเขา้มาทาํงานโยธา
แทนการเกณฑแ์รงงานไพร่ และชาวจีนในเมืองไทยไดมี้การรวมกลุ่มช่วยเหลือกนัในลกัษณะของ
กงสี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ทรงรับบุตรีของพระยาอินทรอากร (เจา้สัวเตา
กระทะ) พ่อคา้สาํเภาชาวจีนท่ีมัง่คัง่ในยา่นสาํเพง็ เป็นพระสนม คือ เจา้จอมมารดาอาํภา มีพระราช
โอรสท่ีสาํคญั 2 พระองค ์ 

รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367-2393) พระองคท์รงมี
พระปรีชาในดา้นการคา้สาํเภามาตั้งแต่คร้ังยงัทรงดาํรงพระอิสริยยศ พระเจา้ลูกเธอกรมหม่ืนเจษฎา
บดินทร์ ในรัชกาลท่ี 2 ทรงดูแลสาํเภาหลวงไปคา้ขายกบัจีน ไดผ้ลกาํไรมากมายเขา้ทอ้งพระคลงั 
และมีพระราชนิยมในศิลปะจีน ทาํใหศิ้ลปะจีนเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในเมืองไทย ในช่วงตน้รัชสมยั
ของพระองค ์พ.ศ. 2368 องักฤษไดส่้งร้อยเอกเฮนรี เบอร์นี เขา้มาทาํสนธิสัญญาการคา้ รัฐบาลไทย
ตอ้งยกเลิกสิทธิผูกขาดการคา้กบัต่างประเทศ เปิดโอกาสใหเ้อกชนชาวจีนเขา้มารับสัมปทานการ
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ส่งออกสินคา้แทน พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัมีพระบรมราโชบายในการหารายไดเ้พิ่ม
ใหแ้ก่รัฐ ดว้ยการนาํระบบเจา้ภาษีนายอากรมาใช ้โดยเปิดใหเ้อกชนเป็นผูป้ระมูลผกูขาดการจดัเกบ็
ภาษีอากร 38 ประเภท ผูป้ระมูลไดส่้วนใหญ่เป็นพ่อคา้ชาวจีนท่ีมัง่คัง่ ชาวจีนจึงมีบทบาทท่ีสาํคญั
มากยิง่ข้ึนในระบบเศรษฐกิจของไทย ในรัชสมยัน้ีมีชาวจีนอาศยัอยูใ่นเมืองไทยจาํนวนมาก รัฐบาล
จึงตั้งตาํแหน่งนายอาํเภอจีนเพ่ือดูแลชาวจีนในแต่ละทอ้งถ่ิน ปลายรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 การคา้ดว้ยเรือสาํเภาเร่ิมเส่ือมความนิยม และถูกแทนท่ีดว้ยเรือกลไฟแบบ
ตะวนัตก อนัเป็นนวตักรรมของยุคใหม่ท่ีทาํให้การขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ
สะดวกรวดเร็วกว่าแต่ก่อน นบัเป็นการกา้วเขา้สู่ยคุท่ีชาติตะวนัตกแผข่ยายอิทธิพลไปทัว่โลก ในยคุ
รุ่งเรืองของเรือกลไฟ ไทยหนัไปคา้ขายกบัตะวนัตกเป็นหลกั โดยมีบทบาทเป็นผูผ้ลิตขา้ว ไมส้ัก 
และดีบุก ส่งออกสู่ตลาดโลก นาํรายไดเ้ขา้ประเทศมากมายมหาศาลอยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน แต่
ขณะท่ีการคา้กบัจีนไดล้ดความสาํคญัลง การเดินทางท่ีสะดวกสบายมากยิ่งข้ึนส่งผลให้ชาวจีนพา
กนัโดยสารเรือกลไฟเขา้มาหางานทาํในเมืองไทยมากกว่าเดิมหลายเท่าตวั โดยมีแหล่งจา้งงานใหม่ 
ๆ เช่น โรงสีขา้ว โรงเล่ือย เหมืองแร่ เกิดข้ึนมากมาย 

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2393-2411) ทรงเปิด
ประเทศรับอารยธรรมตะวนัตกและเปิดการคา้เสรีกบัต่างประเทศ ซ่ึงเร่ิมแต่คร้ังท่ีองักฤษส่งเซอร์
จอห์น เบาวริ์ง มาทาํสนธิสัญญาเม่ือ พ.ศ. 2398 รัฐบาลไทยยกเลิกระบบผกูขาดการคา้โดยส้ินเชิง 
แต่ระบบเจา้ภาษีนายอากรท่ีดาํเนินการโดยชาวจีนยิ่งเฟ่ืองฟูเพ่ือชดเชยรายไดข้องรัฐ ขณะเดียวกนั
ชาวจีนไดเ้ขา้มีบทบาทสาํคญัโดยเป็นคนกลางในการคา้กบัตะวนัตกซ่ึงเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว และ
การเปิดการคา้เสรียงัทาํใหมี้ความตอ้งการแรงงานมากข้ึนเพ่ือผลิตสินคา้ส่งออก เปิดโอกาสใหช้าว
จีนหลัง่ไหลเขา้มาทาํงานในเมืองไทย จนเกิดการแข่งขนัเร่ืองการจดัการแรงงาน โดยเกิดกงสีขนาด
เลก็จาํนวนมาก ซ่ึงต่อมากลายเป็นสมาคมลบัท่ีมกัมีเหตุการณ์กระทบกระทัง่กนั รัฐบาลควบคุมดูแล
ชาวจีนท่ีเพ่ิมข้ึนโดยตั้งตาํแหน่งปลดัจีน เป็นท่ีปรึกษาในการตดัสินคดีความของคนจีน ในรัชสมยัน้ี
จีนพ่ายแพส้งครามฝ่ินคร้ังแรก ทาํใหเ้กิดกบฏไตผ้ิงต่อตา้ยราชวงศชิ์ง ซ่ึงลุกลามไปหลายมณฑลใน
ระหว่าง พ.ศ. 2393-2403 ราชสาํนกัชิงปราบปรามอยา่งรุนแรง ส่งผลใหช้าวจีนจาํนวนมากอพยพ  ล้ี
ภยัไปนอกประเทศ ขณะเดียวกนัก็เกิดสงครามฝ่ินคร้ังท่ีสอง ระหว่างจีนกบัมหาอาํนาจตะวนัตก
ในช่วง พ.ศ. 2399-2403 ซ่ึงจีนเป็นฝ่ายพ่ายแพแ้ละตอ้งยอมเปิดเมืองท่าคา้ขายกบัต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึนหลายแห่ง รวมทั้งยกเลิกคาํสั่งห้ามชาวจีนออกนอกประเทศ ทาํให้การส่งแรงงานจีนไป
ต่างประเทศเป็นเร่ืองถูกกฎหมาย โดยใน พ.ศ. 2404 มีการเปิดเมืองซัวเถาเป็นเมืองท่าอย่างเป็น
ทางการ ส่งผลให้ชาวแตจ๋ิ้วอพยพมายงัประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ากยิ่งข้ึน ซ่ึง
รวมถึงประเทศไทย 
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รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453) ในรัชสมยั
น้ี มหาอาํนาจตะวนัตกไดแ้ผ่อิทธิพลไปทัว่โลก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรง
พฒันาบา้นเมืองใหท้นัสมยัตามแบบตะวนัตก และปฏิรูประบบราชการซ่ึงรวมถึงการยกเลิกระบบ
เจา้ภาษีนายอากรเกือบทั้งหมด แต่พ่อคา้ชาวจีนก็สามารถปรับตวัและสร้างความมัง่คัง่จากธุรกิจ
โดยเฉพาะการคา้ขา้ว ชาวจีนในเมืองไทยเร่ิมรวมตวักนัในรูปแบบใหม่เป็นสมาคมกลุ่มภาษาต่าง ๆ 
และองคก์รสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคม ขณะท่ีการรวมกลุ่มแบบสมาคมลบัถูกปราบปรามอยา่ง
จริงจงั ช่วงปลายรัชกาลรัฐบาลยกเลิกการคา้ผกูป้ีคนจีน เปล่ียนเป็นการเกบ็เงินช่วยราชการแผน่ดิน
ปีละ 6 บาทเท่ากบัคนไทย 

รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453-2468) จากกระแส
ชาตินิยมจีนท่ีเกิดข้ึนก่อน ทาํใหเ้กิดแนวคิดชาตินิยมไทยข้ึนในรัชสมยัน้ี พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วัทรงเร่ิมนโยบายสร้างความเป็นไทย โดยใหสิ้ทธ์ิในการแปลงสัญชาติเป็นไทย แก่คน
ต่างชาติท่ีอยู่ในเมืองไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี และประพฤติตวัดี ต่อมา พ.ศ. 2456 ไดป้ระกาศใช้
พระราชบญัญติัสัญชาติ ทาํใหบุ้คคลท่ีเกิดในประเทศไทย บุคคลท่ีมีบิดาเป็นคนไทยไม่ว่าจะเกิดท่ี
ใด บุคคลท่ีสมรสกบัคนไทย และคนต่างชาติท่ีแปลงสัญชาติจะไดส้ัญชาติไทย ส่วนในดา้น
การศึกษาซ่ึงมีโรงเรียนจีนจาํนวนมากท่ีสอนแต่ภาษาจีน รัฐบาลไทยก็ออกกฎหมายให้ตอ้งมีการ
สอนภาษาไทยและประวติัศาสตร์ไทยดว้ย เพ่ือให้นกัเรียนจีนมีความรู้เร่ืองเมืองไทยและอยู่ใน
สังคมไทยไดอ้ยา่งกลมกลืน ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 อิทธิพลของชาติตะวนัตกในเมืองไทย
ลดลง เปิดโอกาสใหกิ้จการคา้ขา้วของชาวจีนเติบโตอยา่งมาก เกิดแหล่งธุรกิจส่งออกขา้วท่ีถนน
ทรงวาดในยา่นสาํเพง็ และถนนเยาวราชกเ็ร่ิมพฒันาเป็นยา่นธุรกิจท่ีสาํคญั 

รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468-2477) หลงัสงคราม 
โลกคร้ังท่ี 1 ไทยตอ้งเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเช่นเดียวกบัหลายประเทศทัว่โลก ขณะเดียวกนั
ชาวจีนกเ็ดินทางเขา้มาเมืองไทยมากเป็นประวติัการณ์ จนไทยตอ้งเร่ิมจาํกดัจาํนวนคนต่างดา้วเขา้
เมือง ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีนประกอบกบัการท่ีจีนถูกญ่ีปุ่นรุกราน ส่งผลใหช้าวจีนใน
เมืองไทยมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในโรงเรียนจีนท่ีมีอยูห่ลายร้อยแห่ง 
รัฐบาลไทยจึงใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่กบัการดูแลโรงเรียนจีน พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดาํเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนจีนในกรุงเทพฯ ท่ีปฏิบติัตามระเบียบของ
ราชการ 4 แห่ง เพ่ือสร้างกาํลงัใจแก่ผูบ้ริหารของโรงเรียน และกระชบัความสัมพนัธ์ระหว่างชาวจีน
และชาวไทย โดยทรงขอให้โรงเรียนจีนสอนให้นกัเรียนรักเมืองไทยดว้ย นอกจากท่ีสอนให้รัก
ประเทศจีน และทรงย ํ้าถึงความสนิทสนมกลมเกลียวระหวา่งจีนและไทยท่ีมีมาชา้นาน 
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รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอนนัทมหิดล รัชกาลท่ี 8 (พ.ศ.2477-2489) ทรง
เสดจ็ข้ึนครองราชยข์ณะยงัทรงพระเยาว ์และทรงศึกษาในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ระหว่างนั้นได้
เสดจ็นิวตัประเทศไทยช่วงสั้น ๆ เพียง 2 คร้ัง แต่กท็รงเป็นท่ีรักยิง่ของประชาชนทุกหมู่เหล่า ในช่วง
ตน้รัชสมยัน้ีไดมี้การจดัตั้งสมาคมจีนสยามข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2479 เพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างชาวจีนและชาวไทย ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายส่งเสริมให้คนจีน
กลายเป็นคนไทยอยา่งจริงจงั แต่ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงญ่ีปุ่นยกกาํลงัเขา้มาในประเทศไทย 
และขอใชดิ้นแดนไทยเป็นทางผ่าน รัฐบาลไทยตอ้งยอมให้ความร่วมมือกบัญ่ีปุ่น จึงเกิดความ
ขดัแยง้กบัชาวจีนท่ีมีกระแสต่อตา้นญ่ีปุ่นมาอยา่งต่อเน่ือง หลงัส้ินสุดสงคราม พระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระอนุชา (ต่อมาคือพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เสดจ็
พระราชดาํเนินมาทรงเยีย่มราษฎรชาวจีนท่ีสาํเพง็อยา่งใกลชิ้ด เม่ือ พ.ศ. 2489 ซ่ึงสร้างความปล้ืมปิ
ติเป็นลน้พน้แก่ชาวจีนในเมืองไทย และสมานรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนใหจ้างหาย 

รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 (พ.ศ. 2489-ปัจจุบนั) 
ทรงอุทิศพระองคใ์ห้กบัการพฒันาประเทศ โดยไดเ้สด็จพระราชดาํเนินไปในทุกทอ้งถ่ิน และ
ประกอบพระราชกรณียกิจนานปัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกเช้ือชาติ ศาสนา จึงทรง
เป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวและเกิดสาํนึกในความเป็นไทย
อย่างเท่าเทียม ตน้รัชสมยัเป็นช่วงสงครามเยน็ท่ีทัว่โลกแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ไทยอยู่ในฝ่ายโลกเสรี 
ขณะท่ีจีนแผ่นดินใหญ่กลายเป็นคอมมิวนิสตจึ์งยงัไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นทางการ การ
ติดต่อกนัเป็นเร่ืองยาก และการอพยพของชาวจีนเขา้มาในเมืองไทยจึงยุติลง จนถึง พ.ศ. 2518 
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนไดส้ถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทูต ชาวไทยและชาวจีน
จึงเร่ิมติดต่อกนัอยา่งเสรีอีกคร้ัง และในระดบัประเทศกมี็ความสัมพนัธไมตรีท่ีแน่นแฟ้นตลอดมา 
ในรัชกาลน้ีชุมชนชาวจีนเยาวราชเฟ่ืองฟูถึงขีดสุดในระหว่าง พ.ศ. 2490-2500 กลายเป็นศูนยก์ลาง
ธุรกิจและแหล่งบนัเทิงชั้นนาํของกรุงเทพฯ (พพิิธภณัฑเ์ยาวราช) 

เม่ือชาวจีนจาํนวนมากอพยพเขา้มาตั้งรกรากในไทย พระมหากษตัริยข์องไทยทุกพระองค์
ต่างมีพระเมตตาต่อชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาตั้งรกราก ทาํมาหากินในแผ่นดินไทย ชาวจีนต่างมีความ
ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ทรงมองการณ์ไกลจึงไดส้ั่งตดัถนนเยาวราชข้ึนมา เพ่ือขยบัขยาย
ใหเ้กิดความเจริญและอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา ในปัจจุบนั เยาวราชเป็น
ยา่นคนจีนท่ีมีความสาํคญัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม เป็นทั้งแหล่งท่ีอยู ่เป็นแหล่งการคา้ท่ีสาํคญั
ของคนไทยเช้ือสายจีน  
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4.2 ประวตัิความเป็นมาของย่านเยาวราช 
 

เยาวราชเป็นถนนท่ีมีความสาํคญัสายหน่ึงในกรุงเทพมหานคร เป็นท่ีรู้จกัเป็นอยา่งดีทั้งของ
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ถนนเยาวราชไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ถนนสายมงักร” เน่ืองมาจาก
ถนนเยาวราชมีลกัษณะคลา้ยกบัตวัของมงักร จุดเร่ิมตน้ของหวัมงักรท่ีซุม้ประตูเฉลิมพระเกียรติฯ 
บริเวณวงเวียนโอเดียน ส่วนทอ้งมงักรจะอยูต่รงบริเวณตลาดเก่าเยาวราช และหางมงักรอยูท่ี่ปลาย
สุดของถนน บริเวณท่ีตดักบัถนนจกัรเพชร ถนนเยาวราชไดส้ร้างข้ึนในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ตามโครงการถนนอาํเภอสาํเพง็ ซ่ึงเป็นนโยบายสร้างถนน
ในท้องท่ีท่ีมีความเจริญแลว้ เพ่ือให้ถนนเยาวราชเป็นสถานท่ีสําหรับส่งเสริมการคา้ขาย 
นอกเหนือจากบริเวณถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราชยงัเป็น 1 ใน 18 ถนน ท่ีสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์
เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ขณะนั้นดาํรงพระอิสริยยศพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้ากรมขนุ
นริศรานุวดัติวงศ ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการในขณะนั้นสร้างข้ึน โดยมีพระราชดาํริว่า “ไม่มีท่ี
แห่งใดเจริญมากกว่าแขวงสามเพง็ ดว้ยเป็นทาํเลการคา้ขายมีประโยชน์มากในท่ีนั้น แต่ประโยชน์
ในท่ีนั้นดูดอ้ยไป เหตุเพราะถนนมีนอ้ยทาํใหก้ารสัญจรเป็นไปอยา่งยากลาํบาก และท่ีมีอยูแ่ลว้ก็
แคบเลก็ เป็นท่ีขดัขวางทางไปมาของการคา้ขาย ไม่พอแก่การเจริญ ซ่ึงควรจะเกิดข้ึนไดอี้กเป็นอนั
มาก” (พิพิธภณัฑเ์ยาวราช) นอกจากน้ีทรงเสนอใหส้ร้างถนนอีกหลายสาย เช่น ถนนราชวงศ ์ถนน
จกัรวรรดิ ถนนอนุวงศ ์เป็นตน้  

สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศก์ราบบงัคมทูลจะสร้างถนนในปี พ.ศ. 2434 
โดยในตอนแรกใหช่ื้อถนนแห่งน้ีว่าถนนยพุราช ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัได้
พระราชทานช่ือใหม่ว่าถนนเยาวราช ซ่ึงแปลว่า พระราชาผูท้รงพระเยาว ์อนัหมายถึงรัชทายาท คือ
สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
2434 ไดมี้พระบรมราชโองการให้ออกประกาศแจง้ให้ราษฎรทราบว่า การตดัถนนเยาวราชเน่ือง
จากมีพระราชประสงคจ์ะให้บา้นเมืองมีความเจริญและเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนทัว่ไป ถนน
เยาวราชใชร้ะยะเวลาในการสร้างกวา่จะแลว้เสร็จนานถึง 8 ปี โดยไดเ้ร่ิมสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2435 เสร็จ
ในปี พ.ศ. 2443 ทั้งท่ีเป็นถนนท่ีมีความยาวท่ีไม่มากเพียงพนักว่าเมตร ถนนเยาวาราชสายน้ีเร่ิมตั้งแต่
คลองรอบกรุง (บริเวณท่ีเรียกว่าคลองโอ่งอ่าง) ตรงขา้มกบัป้อมมหาไชย (ท่ีตดักบัถนนจกัรเพชร) 
ตดัลงไปทางทิศใตบ้รรจบกบัถนนจกัรวรรดิ เรียกว่าส่ีแยกวดัตึก ผ่านถนนราชวงศเ์รียกว่าส่ีแยก
ราชวงศ ์(ถนนราชวงศส์ร้างแยกจากถนนเจริญกรุงตรงไปฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยา ตรงท่ีเรียกว่าท่านํ้ า
ราชวงศ)์ ไปบรรจบกบัถนนเจริญกรุงก่อนถึงวดัไตรมิตร พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
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ถนนเยาวราชมีความยาว 1,532 เมตร มีความกวา้ง 20 เมตร ประกอบไปดว้ยจุดสาํคญัหลาย
จุด เช่น บริเวณวงเวียนโอเดียน ถนนเจริญกรุง บริเวณถนนเยาวราชตดักบัถนนทรงสวสัด์ิ (ส่ีแยก
เฉลิมบุรี) ถนนราชวงศ ์(ส่ีแยกราชวงศ)์ ถนนจกัรวรรดิ (ส่ีแยกวดัตึก) ขา้มคลองรอบกรุง (สะพาน
ภานุพนัธ์ุ) เขา้สู่ทอ้งท่ีแขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร ส้ินสุดท่ีแยกถนนพีระพงษต์ดักบัถนนมหา
ไชยและถนนจกัรเพชร แต่เดิมนั้นเยาวราชหรือย่านจีนถ่ินบางกอก เป็นแหล่งท่ีคนจีนเขา้มา
ประกอบการคา้ขาย และเป็นท่ีอยู่อาศยัของแรงงานหรือท่ีเรียกว่ากุลีจีน ในย่านน้ีจึงเต็มไปดว้ย
ร้านอาหารจีนและร้านคา้ท่ีขายสินคา้นาํเขา้จากเมืองจีน โดยทั้งคนขายและคนซ้ือส่วนใหญ่ลว้นเป็น
คนจีน 

ในปี พ.ศ. 2490-2500 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง ถนนเยาวราชเป็นยา่นท่ีมีความ
เจริญเฟ่ืองฟูสูงสุด กลายเป็นถนนสายหลกัท่ีสาํคญัของชุมชนจีน พร้อมทั้งเป็นศูนยก์ลางยา่นธุรกิจ 
การคา้ขาย เป็นแหล่งรวมความบนัเทิงชั้นนาํของไทย มีอาคารท่ีสูงท่ีสุดถึง 3 แห่งอยูใ่นถนนสายน้ี 
มีหา้งสรรพสินคา้ใหญ่โต เป็นแหล่งรวมธนาคาร หา้งร้าน ของกิน ของใช ้ภตัตาคารชั้นเลิศมากมาย 
มีร้านทองเซ่งซุนหลี เป็นร้านแรกท่ีขยายจากสาํเพง็มาเยาวราช มีร้านนาฬิกาแห่งแรก เป็นยา่น
นาฬิกา เช่น เมืองทอง ศรีทองพาณิชย ์มีตลาดเก่า (ท่ีปัจจุบนัยงัคงคึกคกัอยู)่ กบัตลาดเล่งบ๊วยเอ๊ีย 

ในดา้นความบนัเทิง ถนนเยาวราชเคยเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงท่ีทนัสมยัท่ีสุดของ
กรุงเทพฯ มีโรงหนงัแห่งแรกของประเทศไทย มีโรงภาพยนตร์ เช่น ศรีราชวงศ ์ศรีเยาวราช คาเธ่ย ์
เฉลิมบุรี โอเดียน มีโรงนํ้าชา สถานบนัเทิงเริงรมยส์าํหรับบุรุษท่ีเกิดข้ึนแทนโรงฝ่ิน เช่น เฮียงไห ้วงั
แดง ฮวัลกั มีโรงง้ิวมากมายหลายโรง แต่มีแห่งเดียวท่ีเป็นโรงง้ิวถาวรท่ีเปิดทุกวนั แสดงวนัละ 2 
รอบ มีรอบ 12.30-16.00 น. และรอบ 19.00-22.30 น. โรงง้ิวน้ีคือโรงง้ิวตงเจ๊ก (โรงง้ิวอนัดบั 1) ยงัมี
โรงง้ิวอ่ืน ๆ อิไล ้ตงเจ่ีย บ่วยเจ่ีย ไซฮอ้ โรงง้ิวไดรั้บความนิยมสูงสุดในช่วงปี พ.ศ. 2495-2505 บาง
โรงมีถึง 400 ท่ีนัง่ บวกกบัท่ียนื อีก 100 ท่ี 

บริเวณถนนเยาวราชเป็นแหล่งชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีน จดัเป็นยา่นธุรกิจการคา้ การเงิน 
การธนาคาร ร้านทอง ภตัตาคาร ร้านอาหาร ร้านคา้ ฯลฯ รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัแห่งหน่ึงของ
กรุงเทพมหานคร โดยไดรั้บการขนานนามว่า “ไชน่าทาวน์ (China Town)” จากนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ เยาวราชหรือไชน่าทาวน์เมืองไทย ถือไดว้่าเป็นยา่นไชน่าทาวน์ท่ีมีชาวจีนอาศยัอยูม่าก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ทั้งกลางวนัและกลางคืนจะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัชุมชน
ชาวจีนแห่งน้ี ภาพความวุน่วายเหล่าน้ีเป็นสีสนัและความมีชีวิตชีวาท่ีเกิดข้ึนในยา่นน้ี  

ก่อนจะมีการตดัถนนเยาวราช ในย่านน้ีถือไดว้่าเป็นย่านท่ีมีชาวจีนอยู่อาศยักนัอย่าง
หนาแน่นมาก่อนแลว้และเม่ือสร้างถนนเสร็จ ยิง่ทาํใหมี้คนไทยเช้ือสายจีนเขา้มาอยูอ่าศยัหนาแน่น
มากข้ึน ถนนเยาวราชเป็นยา่นธุรกิจท่ีมีเงินไหลเวียนเขา้ออกอยา่งไม่ขาดสายตลอดทั้งวนั ถนนแห่ง
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น้ีไดรั้บสมญานามว่าเป็นถนนสายทองคาํ ในพ้ืนท่ีเพียงแค่ 1.43 ตารางกิโลเมตรของเยาวราช มีร้าน
ทองกว่า 130 ร้าน จึงกลายเป็นยา่นคา้ทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย และยงัเป็นแหล่งรวมร้าน
ทองคาํรูปพรรณเก่าแก่คุณภาพดี ทาํดว้ยมือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ถนนสายทองคาํแห่งน้ีมีกระแสเงิน
หมุนเวียนจากการคา้ทองคาํเป็นจาํนวนมหาศาล นอกจากตลาดคา้ทองคาํแลว้ ย่านเยาวราชยงัมี
ตลาดคา้ส่งผา้ เคร่ืองประดบั ของขวญั และของใชเ้บด็เตลด็ราคายอ่มเยา แหล่งใหญ่อยูแ่ถวสาํเพง็ มี
ตลาดเชียงกงเป็นแหล่งเคร่ืองจกัรเก่าและเคร่ืองยนต์มือสอง มีตลาดคลองถมเป็นศูนยร์วม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและของใชเ้บด็เตลด็ราคาถูก และยงัมีตลาดเล่งบ๊วยเอ๊ียเป็นแหล่งรวมวตัถุดิบชั้นดีใน
การประกอบอาหารแบบจีน ยา่นเยาวราชยงัถือไดว้่าเป็นยา่นร้านอาหารชั้นนาํท่ีมีการขายอาหารจีน
ท่ีมีช่ือ 

เยาวราชถือว่าเป็นชุมชนท่ีมีลกัษณะการรวมกลุ่มท่ีโดดเด่น ต่างไปจากกลุ่มสังคมอ่ืนใน
เมือง อีกทั้งการรวมกลุ่มในรูปขององคก์รการคา้และองคก์รทางสังคม โดยผา่นทางตระกูลแซ่ ผา่น
ภาษาสาํเนียงการพูด ผา่นองคก์รการกุศลท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือชาวจีนดว้ยกนั ทาํให้คาํสั่งสอน 
ความเช่ือ ขนมธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล พิธีปฏิบติัต่าง ๆ ถูกถ่ายทอดมายงัชนรุ่นหลงั อีกทั้งยงั
เป็นศูนยร์วมสถานท่ีท่ีมีความสําคญัต่อจิตวิญญาณของชาวจีน ทาํให้เห็นเร่ืองราว วฒันธรรม 
วิถีทางสงัคม และวิถีความเป็นอยูใ่นดา้นต่าง ๆ ของชาวเยาวราช ดงัจะเห็นไดจ้ากวดัจีนและศาลเจา้
จีนท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวทางดา้นจิตใจ เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และท่ีกราบไหวบู้ชาของชาวจีน และเป็นสถานท่ีท่ีมีความผกูพนัทางสังคมของชาวจีนโพน้ทะเลท่ี
อพยพเขา้มา อาทิ วดัเล่งเน่ยยี ่ วดัจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงเป็นศูนยร์วมความศรัทธาของ
ชาวจีน อนันาํมาสู่การทาํงานเพ่ือสาธารณกุศลท่ีคอยช่วยเหลือคนยากไร้และผูป้ระสบภยัต่าง ๆ 
ดงัเช่น มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง หรือมูลนิธิเทียนฟ้า ท่ีเป็นมูลนิธิของชาวจีนรวมตวักนัก่อตั้งข้ึนแห่งแรก
ของประเทศไทย แสดงถึงอุดมการณ์ท่ีจะช่วยเหลือดูแลกนัและกนัของพ่ีนอ้งชาวจีน รายรับจะได้
จากการบริจาคของผูค้นโดยเฉพาะคนไทยเช้ือสายจีน รวมทั้งยงัเปิดเป็นโรงพยาบาลรักษาผูป่้วยทั้ง
ทางแพทยแ์ผนจีนและแพทยแ์ผนปัจจุบนั โรงเรียนจีน แสดงถึงกลไกทางสังคมของชุมชนเยาวราช 
ในการสืบทอดค่านิยมและวิธีคิดของบรรพบุรุษชาวจีนสู่คนรุ่น  

ในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มของเยาวราชมีความเปล่ียนแปลงไปมาก ถนนแออดัไปดว้ยผูค้น
ท่ีใชเ้ส้นทางสายน้ีสัญจรไปมา ถนนสายน้ีจึงไม่มีเวลากลางวนัและกลางคืน เพราะทั้งกลางวนัและ
กลางคืนถนนเยาวราชจะ เตม็ไปดว้ยผูค้นท่ีออกมาจบัจ่ายใชส้อย โดยเฉพาะคนไทยเช้ือสายจีน ยิง่
ใกลช่้วงสาํคญัอยา่งเทศกาลสาํคญัอยา่งตรุษจีนและสารท บริเวณตลาดเก่าเยาวราชจะเนืองแน่นไป
ดว้ยผูค้นท่ีมาจบัจ่ายใชส้อยเลือกสินคา้ต่าง ๆ ทั้งอาหารสด อาหารแหง้ ผลไม ้ รวมไปถึงกระดาษ
เงินกระดาษทอง ธูปเทียน เพ่ือเตรียมการสาํหรับพิธีไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิและบรรพบุรุษ ธุรกิจในยา่นน้ี
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เจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก แมว้่าเวลาจะผา่นไปแต่เยาวราชยงัคงรักษาไวซ่ึ้งความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ศูนยก์ลางวฒันธรรมจีน ทาํใหเ้ยาวราชเป็นชุมชนท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใหผู้ค้นเขา้มาเท่ียวชมอยา่งไม่ขาด
สาย อีกทั้งยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีสาํคญั  

ความเจริญของถนนเยาวราชซ่ึงเป็นศูนยร์วมความเป็นท่ีสุดของประเทศในหลาย ๆ ดา้น 
เป็นภาพสะท้อนถึงแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จอนัยิ่งใหญ่ของชาวจีนท่ีเข้ามาทาํมาหากินใน
ประเทศไทยดว้ยความมานะบากบัน่ และชาวยงัมีส่วนในการสร้างความกา้วหน้าอย่างมากให้กบั
เศรษฐกิจยคุใหม่ของไทย ถนนเยาวราชเป็นถนนท่ีไม่เคยหลบัใหล กลางวนัจะมีบรรยากาศแบบ
หน่ึง กลางคืนจะเป็นอีกแบบ ทาํใหพ้บเห็นบรรยากาศท่ีแปลกตาไม่เหมือนกบัยา่นอ่ืนในกรุงเทพฯ 
ถึงแมว้่าในปัจจุบนัถนนเยาวราชจะไม่ใช่ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจเหมือนอยา่งในอดีต แต่เยาวราชก็
ยงัเป็นถนนท่ีมีคนรู้จกัในฐานะหวัใจของชุมชนชาวจีน เป็นถนนท่ีมีเสน่ห์และดึงดูดนกัท่องเท่ียว
มากท่ีสุดสายหน่ึงของกรุงเทพฯและของเมืองไทย 
 
4.3 บริบทพืน้ท่ีเยาวราช 

 
4.3.1 สภาพท่ัวไปของเยาวราช  
เยาวราชตั้งอยูใ่นเขตสัมพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นท่ีและภูมิประเทศ สาํนกังาน

เขต สัมพนัธวงศ ์มีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 1.416 ตารางกิโลเมตร นบัเป็นเขตกลุ่มชั้นใน ขนาดเลก็ท่ี
มีพ้ืนท่ีนอ้ยท่ีสุดของกรุงเทพมหานคร เป็นท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาตอนเหนือ (สาํนกังานเขต 
สมัพนัธวงศ,์ 2559) ดงัน้ี 

ทิศเหนือ จรดถนนเจริญกรุงจากสะพานเจริญสวสัด์ิถึงสะพานดาํรงสถิต 
ทิศใต ้ จรดแม่นํ้ าเจา้พระยาจากปากคลองผดุงกรุงเกษมถึงปากคลองโอ่งอ่าง (คลองรอบ

กรุง) 
ทิศตะวนัออก จรดคลองผดุงกรุงเกษมช่วงสะพานเจริญสวสัด์ิถึงปากคลองผดุงกรุงเกษม

ดา้นทิศใต ้
ทิศตะวนัตก จรดคลองโอ่งอ่างช่วงสะพานดาํรงสถิตถึงปากคลองโอ่งอ่างดา้นทิศใต ้



 
ภาพที ่4.2 ขอ
แหล่งทีม่า: สํ
 

4.3.2
เขตส

5,320 คน จาํ
 
4.3.3
“องค

สัมพนัธ์มัน่ค
ไทยจีนร่วมส

 
4.3.4
เขตส

ตามประกาศ
ตรอกขา้วสา
มาสมทบกบั
พุทธศกัราช 

อบเขตพ้ืนท่ีเย
สาํนกังานเขต

2 การปกครอ
สัมพนัธวงศมี์
นวนท่ีพกัอาศ

3 คาํขวญัขอ
คพ์ระปฏิมาท
คง เป็นแหล่ง
สนานสมัพนัธ

4 ข้อมูลเชิงป
สัมพนัธวงศเ์
ศกระทรวงนค
ร สามแยก

บนายอาํเภอ 
2458 พระบ

ยาวราช 
สัมพนัธวงศ,์

อง 
มีประชากรจาํ
ศยัมีทั้งส้ิน 4,

องเขตสัมพนัธ
ทองคาํ ไตรมิ
งอาหารเลิศร
ธวงศ”์ 

ประวตัศิาสตร์
ดิมช่ือ อาํเภ
ครบาล ลงวนั
เยาวราช ต
ตั้งท่ีว่าการ

บาทสมเด็จพร
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 2559. 

านวนทั้งส้ิน
452 หลงัคาเรื

ธวงศ์ 
ตรสถิตธรรม
ส ร้านทองชื

ร์ 
ภอสาํเพง็ เป็น
นท่ี 5 มิถุนาย
ลาดนอ้ย ส
อาํเภอท่ีส่ีแย
ระมงกุฎเกลา้

10,322 คน 
รือน (สาํนกังา

มแจ่มใส ซุม้ป
ช่ือปรากฏกล่า

น 1ใน 7 อาํเภ
น ร.ศ.127 (พ
สวนกวางตุง้
ยกถนนเยาวร
าเจา้อยูห่ัวโป

แบ่งเป็นชาย
านเขตสมัพนั

ประตูวฒันธร
าวขาน ตลาด

ภอท่ีตั้งข้ึนจาก
พ.ศ. 2452) ย
ถนนเยาวรา
าชและถนนท
รดเกลา้ฯ ให้

ย 5,002 คน 
นธวงศ,์ 2559)

รรมร่วมใจ จีน
ดเก่าเยาวราช

กการรวมอาํเ
ยกปลดัอาํเภอ
าชตอนบนรว
ทรงวาด ต่
ห้ แบ่งเขตกรุง

 

เป็นหญิง 
) 

นไทยสืบ
ชมีมานาน 

ภอชั้นใน 
ตรอกเต๊า 
วม 7 แห่ง      
อมาในปี
งเทพพระ
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มหานคร เป็นจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี ตั้งอาํเภอสัมพนัธวงศเ์ป็น 1 ใน 25 อาํเภอชั้นใน
ของจงัหวดัพระนคร แบ่งทอ้งท่ีอาํเภอสาํเพง็ออกเป็น 3 อาํเภอ คือ อาํเภอสัมพนัธวงศ ์ อาํเภอ
จกัรวรรดิ อาํเภอสามแยก ในปีพุทธศกัราช 2474 ไดเ้กิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า รัฐบาลตอ้งประหยดั
งบประมาณการใชจ่้ายของแผน่ดิน พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรด   เก
ลา้ฯ ใหย้บุอาํเภอจกัรวรรดิ อาํเภอสามแยกใหข้ึ้นกบัอาํเภอสัมพนัธวงศ ์ซ่ึงตั้งท่ีว่าการอาํเภออยู ่ณ ท่ี
ป้อมปิดปัจจนึก ตาํบลวดักะละหว่า ตรอกกรมเจา้ท่าและธนาคารสยามกมัมาจล ตรงขา้มกบัโรง
นํ้ าแข็ง บี.เอ็ม.ซี (ท่ีตั้งท่ีว่าการเขตสัมพนัธวงศ์ในปัจจุบนั) ในปีพุทธศกัราช 2516 เม่ือจดัตั้ ง
กรุงเทพมหานครไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็นเขต (24 เขต) เขตสมัพนัธวงศ ์
ประกอบดว้ยแขวง 3 แขวง คือ แขวงสัมพนัธวงศ ์ (มีพ้ืนท่ี 0.483 ตารางกิโลเมตร) แขวงจกัรวรรดิ 
(มีพ้ืนท่ี 0.484 ตารางกิโลเมตร) และแขวงตลาดนอ้ย (มีพ้ืนท่ี 0.449 ตารางกิโลเมตร) 

ท่ีวา่การเขต ณ ท่ีอยูปั่จจุบนัน้ี (ท่ีวา่การอาํเภอเดิม) และในปีพทุธศกัราช 2528 ไดเ้ปล่ียนช่ือ
จากท่ีวา่การเขตสัมพนัธวงศ ์เป็นสาํนกังานเขตสมัพนัธวงศ ์

ประวติัเขตสมัพนัธวงศ ์พระยาอนุมานราชธน ไดอ้ธิบายคาํว่า “สัมพนัธวงศ”์ หมายถึง วงศ ์
ซ่ึงเกิดเก่ียวดองกนั ใชเ้ป็นคาํนาํหนา้ประกอบพระนามอิสริยยศเจา้นายซ่ึงเก่ียวขอ้งเป็นพระญาติ 
อนัใกลชิ้ดกบัพระมเหสีและสมเด็จพระพ่ีนาง เป็นตน้ เม่ือทรงสถาปนาเป็นพระองคเ์จา้ข้ึนไป 
ภายหลงัดูเหมือนจะเป็นในรัชกาลท่ี 5 ทรงแยกคาํเฉลิมพระนามเจา้นายเป็นสองลกัษณะ ถา้เป็น
เจา้นายร่วมพระชนกชนนีเดียวกนักบัพระมเหสีกใ็ชค้าํนาํหนา้ว่า พระประพนัธ์วงศ ์ถา้ร่วมแต่พระ
ชนกเท่านั้นกใ็ชค้าํว่า พระสมัพนัธวงศ ์ 

อาํเภอหรือเขตสัมพนัธวงศ ์ ไดช่ื้อมาจากวดัสัมพนัธวงศ ์ เดิมช่ือวดัเกาะ เป็นวดัโบราณ
สร้างในสมยัอยธุยา มีคลองคูลอ้มรอบวดัเช่ือมต่อจากแม่นํ้าเจา้พระยา จึงเรียกว่าวดัเกาะ ในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พ.ศ. 2339 พระเจา้หลานเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงพิทกัษ์
มนตรี (จุย้) พระโอรสสมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากรมพระศรีสุดารัตน์ (แกว้) และเจา้ขรัวเงิน 
(ตน้ราชสกุลมนตรีกุล) ทรงศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามใหม่ทั้งหมด เม่ือเสร็จแลว้จึงไดน้อ้ม
เกลา้ถวายฯ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนาม
ใหม่ว่า วดัเกาะแกว้ลงัการาม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระศรีสุดารัตน์ ซ่ึงมีพระนาม
เดิมว่าแกว้ ต่อมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ ใหบู้รณปฏิสังขรณ์
อีกคร้ัง อีกทั้งยงัโปรดเกลา้ใหเ้ปล่ียนนามวดัเกาะแกว้ลงัการาม เป็นวดัสัมพนัธวงศาราม เพ่ือเป็น
การเฉลิมพระเกียรติพระสัมพนัธวงศ ์ เจา้ฟ้ากรมหลวงพิทกัษม์นตรี เพราะสมเด็จพระราชชนนี  
(กรมสมเดจ็พระสุริเยนทรามาตย ์ ทรงเป็นพระเชษฐภคนีของเจา้กรมหลวงพิทกัษม์นตรี จึงนบัว่า 
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สัมพนัธวงศก์นั) ต่อมามีการเปล่ียนแปลงนิกายภายในวดัเป็นวดัฝ่ายธรรมยุติกนิกาย (สํานกังาน
เขตสมัพนัธวงศ,์ 2559) 

 
4.4 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคญั 

 
จากการรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานของชาวไทยเช้ือสายจีนในยา่นเยาวราช จาํนวน 15 คน ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย เพศชายจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 เพศหญิงจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
พบว่า ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญัเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เน่ืองดว้ยลกัษณะของการประกอบพิธีกรรม
ในแต่ละเทศกาล ในพ้ืนท่ีเยาวราชเพศหญิงมีบทบาทสาํคญัในการจดัเตรียมของไหว ้

ผูใ้ห้ขอ้มูลมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 53.3 เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูท่ี้มีประสบการณ์และ
เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทศกาลต่าง ๆ ของจีนเป็นอยา่งดี ปัจจุบนัมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัประเพณีของจีนนอ้ยลง ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัประเพณีจีนนั้น มกัไดรั้บการถ่ายทอดจาก
ปู่ยาตายาย ซ่ึงไดพ้ยายามปลูกฝังใหลู้กหลานยดึถือปฏิบติัตามประเพณีอนัดีงามของจีนสืบต่อไป 

ดา้นการศึกษาพบว่าสูงสุดส่วนใหญ่เรียนจบระดบัชั้นมธัยมศึกษาจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.7 รองลงมา คือ ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และระดบัปริญญาตรี 
จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และเม่ือ
พิจารณาควบคู่กบัช่วงอาย ุจะเห็นไดว้า่เป็นกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาค่อนขา้งสูง 

ศาสนาท่ีคนส่วนใหญ่นับถือ พบว่า กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมดจาํนวน 15 คนนับถือศาสนา
พุทธ คิดเป็นร้อยละ 100.0 ผูใ้หข้อ้มูลเป็นคนในพื้นท่ีนั้น ๆ ซ่ึงนบัถือศาสนาพทุธเป็นหลกั 

สถานภาพการสมรสพบว่า กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลมีสถานภาพสมรส จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.7 และมีสถานภาพโสด จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 สถานภาพเป็นสมาชิกในครอบครัว
จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 เป็นหวัหนา้ครอบครัวจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7  

รายไดต่้อเดือน พบว่า กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 20,000 บาท จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.7 ผูมี้รายได ้20,000-40,000 บาท จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และผูมี้รายไดสู้งกว่า 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20  
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ตารางท่ี 4.1  ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จาํนวน (n=15) ร้อยละ
1) เพศ   

ชาย 6 40.0
หญิง 9 60.0

2) อาย ุ   
30-40 3 20.0
41-50 1 6.7
51-60 3 20.0 
61 ปีข้ึนไป 8 53.3 

3) การศึกษา   
ประถมศึกษา 3 20.0 
มธัยมศึกษา 7 46.7 
ปริญญาตรี 3 20.0
สูงกวา่ปริญญาตรี 2 13.3 

4) ศาสนาพทุธ 15 100.00 
5) สถานภาพสมรส   

โสด 5 33.3 
สมรส 10 66.7 

6) สถานภาพในครอบครัว   
หวัหนา้ครอบครัว 4 26.7 
สมาชิกของครอบครัว 11 73.3 

7) รายไดต่้อเดือน  
ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 7 46.7 
20,000-40,000 บาท 5 33.3 
สูงกวา่ 40,000 บาท 3 20.0

 
 
 



73 

4.5 กรณตีัวอย่างจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 

กรณีศึกษารายท่ี 1 : อาแปะ 
อาแปะ (นามสมมติ) เพศชาย อายุ 70 นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาในระดบั

ประถมศึกษา คุณพอ่ของอาแปะเป็นชาวจีนแตจ๋ิ้ว เดินทางมาจากซวัเถา แรกเร่ิมพอ่ของอาแปะมาตั้ง
ถ่ินฐานอยูท่ี่จงัหวดัราชบุรี ส่วนตวัอาแปะพอเร่ิมโตกไ็ดเ้ดินทางเขา้มาหางานทาํท่ีเยาวราช โดยเร่ิม
จากการทาํงานเป็นลูกจา้งก่อนท่ีจะมาเปิดร้านขายของเป็นของตวัเอง อาแปะสมรสแลว้ มีลูกชาย 2 
คน ลูกสาว 1 คน ลูกของอาแปะแต่งงานกนัหมดแลว้ ครอบครัวอาแปะเป็นครอบครัวใหญ่ ท่ีบา้น
อยูก่นัหลายคน ปัจจุบนัอาแปะเปิดร้านขายของอยูท่ี่ยา่นเยาวราช ส่วนลูก ๆ ก็ออกไปทาํงานนอก
บา้นกนัหมด อาแปะจะอยูท่ี่ร้านขายของกบัภรรยาและลูกจา้ง 

เม่ือถามถึงเทศกาลของจีนท่ีอาแปะไดท้าํในรอบ 1 ปี อาแปะเล่าว่าในรอบ 1 ปี อาแปะได้
ประกอบพิธีกรรมหลกั ๆ คือ ตรุษจีน เช็งเมง้ สารทจีน ไหวพ้ระจนัทร์ กินเจ โดยในสมยัก่อน
ภรรยาของอาแปะจะเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรม รวมทั้งการไปซ้ือของไหว ้การจดัเตรียมการไหว ้ลูก ๆ 
กมี็มาช่วยจดับา้ง มาร่วมไหวบ้า้งแลว้แต่เขาจะว่าง เด๋ียวน้ีพอลูก ๆ เร่ิมโตแต่งงานมีครอบครัวไป 
หน้าท่ีหลกั ๆ ของการประกอบพิธีกรรม จดัเตรียมขา้วของต่าง ๆ ภายในบา้นจะเป็นหน้าท่ีของ
ลูกสะใภซ่ึ้งเป็นชาวไทยเช้ือสายจีนเหมือนกนั ซ่ึงเขาทาํเป็นทุกอยา่ง ไม่ตอ้งสอนอะไรมาก เขาเคย
ทาํท่ีบา้นของเขามา 

ท่ีบา้นอาแปะการประกอบพิธีกรรมของตรุษจีนจะมีการเตรียมของไหว ้1 วนัก่อนการไหว ้
อาหารท่ีบา้นอาแปะใชใ้นการไหวจ้ะเป็นพวกเป็ด ไก่ หมู อาหารคาวหวาน ผลไม ้5 อยา่งท่ีเป็นสิริ
มงคล สมยัก่อนในช่วงเทศกาลตรุษจีนท่ีบา้นอาแปะจะทาํของไหวเ้องทั้งหมด แต่ในปัจจุบนัตอ้งซ้ือ
ของมาไหวแ้ทน เน่ืองจากไม่มีเวลาจดัเตรียมของไหวเ้หมือนเม่ือก่อน ในวนัตรุษจีนช่วงเชา้จะไหว้
เจา้ท่ี ก่อนเท่ียงจะไหวบ้รรพบุรุษ เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษท่ีสร้างความดี ร่วมทั้งไดถื้อ
โอกาสสอนใหลู้กหลานใหรู้้จกัประหยดั มีธรรมะ ไม่หลงอบายมุข ตอนบ่ายไหวผี้ไม่มีญาติ (ซ่ึงใน
ปัจจุบนัอาแปะไม่ไดไ้หวแ้ลว้) ตอนเท่ียงคืนไหวเ้ทพเจา้ไฉ่ซิงเอ๊ีย ส่วนใหญ่ลูกหลานจะไหวก้นัเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล ในการไหวทุ้กช่วงเวลาลูกหลานจะคอยช่วยจดัเตรียมของไหวแ้ละร่วมไหวทุ้ก
รอบเวลา ครอบครัวอาแปะจะใชข้องไหวเ้ป็นจาํนวนมาก เพราะถือว่ายิง่คนในครอบครัวมีหลายคน
จาํนวนของไหวก้ต็อ้งเยอะตาม ของตอ้งพอดีกบัคนในครอบครัว 

เม่ือถามถึงเทศกาลเช็งเมง้ครอบครัวของอาแปะจะไปไหวท่ี้สุสานบรรพบุรุษ อาแปะทาํ
ตามท่ีพ่อแม่เคยปฏิบติั ของไหวท่ี้เตรียมไปจะเป็นซาแซ คือหมู เป็ด ไก่ ทาํอาหารไป 4-5 อย่าง 
ผลไม ้5 อยา่ง กระดาษเงินกระดาษทอง กิมจัว๊ เส้ือผา้กระดาษ แบงคก์งเต๊ก ธรรมเนียมแบบน้ีจะ
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เป็นแบบจีนแตจ๋ิ้ว ไหหลาํ แคระ จะมีความแตกต่างกนัออกไป คนจีนจะถือว่าลูกสาวท่ีแต่งงาน
ออกไปแลว้จะไม่ไดม้าร่วม เช็งเมง้กบัครอบครัวเดิม เพราะถือว่าเป็นคนของครอบครัวท่ีแต่ง
ออกไป คนจีนจึงนิยมมีลูกชายเพ่ือสืบสกุล เด๋ียวน้ียคุสมยัเปล่ียนไปจะมีลูกสาวหรือลูกชายกไ็ด ้อา
แปะเล่าต่อไปวา่การมาเชง็เมง้เหมือนการใหลู้กหลานมาเจอกนั ช่วยกนัทาํความสะอาดสุสาน ทาํให้
เกิดความสามคัคี เหมือนเป็นกุศโลบายให้คนในครอบครัวมาเจอกนั ผูใ้หญ่กจ็ะถือโอกาสสั่งสอน
เดก็เล่าเร่ืองจิปาถะ เด๋ียวน้ีไปเช็งเมง้กเ็หมือนไปสังสรรค ์ อีกหน่อยถา้ลูกหลานไม่ไดไ้ปไหว ้ คนก็
จะมาลา้งป่าชา้ 

อาแปะเล่าว่าเทศกาลสารทจีนของครอบครัวอาแปะจะใชข้องไหวค้ลา้ย ๆ กบัของเทศกาล
ตรุษจีนซ่ึงประกอบไปดว้ยซาแซ ผลไม ้5 อยา่ง อาจจะเป็นผลไมต้ามฤดูกาล จะทาํการไหวท้ั้งตอน
เชา้ซ่ึงเป็นการไหวเ้จา้ท่ี ตอนสายไหวบ้รรพบุรุษ ตอนบ่ายไหวผ้ีไม่มีญาติ เทศกาลสารทจีนสาํหรับ
ครอบครัวอาแปะจะไม่เคร่งมากเหมือนช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่กย็งัคงไหวต่้อเน่ืองในทุก ๆ ปีไม่เคย
ขาด 

เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์สมยัก่อนท่ีบา้นของแปะไหวพ้ระจนัทร์ ผูห้ญิงท่ีบา้นอาแปะจะไหว้
กนั เพ่ือขอพร แต่ตอนน้ีไม่ไดไ้หวแ้ลว้ เพราะมีความเช่ือท่ีว่า นกัวิทยาศาสตร์ไดข้ึ้นไปเหยยีบท่ีดวง
จนัทร์ ทาํใหด้วงจนัทร์หมดความศกัด์ิสิทธ์ิ 

จากเทศกาลทั้ง 4 อาแปะไดเ้ล่าถึงการเปล่ียนของแต่ละเทศกาลอยา่งเทศกาลตรุษจีนสมยัรุ่น
พ่อรุ่นแม่อาแปะทาํของไหวก้นัเอง สมาชิกในครอบครัวจะต่ืนกนัแต่เชา้เพ่ือมาช่วยกนัตระเตรียม
ขา้วของสาํหรับใชใ้นการไหว ้ แต่ในปัจจุบนัดว้ยชีวิตท่ีเร่งรีบ บวกกบัการไม่มีเวลาของสมาชิกใน
ครอบครัว ทาํใหเ้ด๋ียวน้ีไม่ไดท้าํของไหวเ้องแลว้ แต่ใชวิ้ธีการไปซ้ือสาํเร็จรูปเอา อาแปะบอกว่า
เด๋ียวน้ีลูกสะใภช่้วยจดัการพิธีกรรมทั้งหมด ลูกสะใภเ้ป็นชาวไทยเช้ือสายจีน เขามีความรู้ความ
เขา้ใจในแต่ละเทศกาลดี จึงไม่ตอ้งสอนอะไรมาก  

ส่วนการถ่ายทอดการทาํพิธีกรรมในแต่ละเทศกาลใหแ้ก่ลูกหลาน อาแปะจะให้ลูกหลาน
เรียนรู้ดว้ยตวัเองตั้งแต่เด็ก ๆ การท่ีลูกหลานไดไ้หวไ้ดป้ระกอบพิธีกรรมดว้ยตวัเองก็เหมือนเป็น
การซึมซบัไปในตวั ลูกหลานก็จะจดจาํและนาํไปปฏิบติัตาม อาแปะยงัเล่าอีกว่าอาแปะไดเ้ป็น
สมาชิกของสมาคมหมู่บา้นท่ีเต่ียของอาแปะเคยอยูท่ี่ประเทศจีน พอถึงปีอาแปะกจ็ะกลบัไปร่วมพิธี
รําลึกถึงบรรพบุรุษ ครอบครัวอาแปะจะเนน้เร่ืองความกตญัญูเป็นอยา่งมาก การแสดงออกถึงความ
กตญัญูของอาแปะคือทาํให้ดูเป็นตวัอยา่ง ใหลู้กหลานไดเ้ห็นว่าอาแปะไดป้ฏิบติัอยา่งไรต่อบรรพ
บุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้  

เม่ือถามถึงการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีอาแปะเห็นไดช้ดั อาแปะเล่าว่าคนอินเดียแถว
น้ีถา้อยากใหลู้กพูดอินเดียได ้กต็อ้งส่งกลบัไปท่ีอินเดีย เพราะสภาพแวดลอ้มรอบตวัเปล่ียนไปจะทาํ



75 

ให้หลงลืมความเป็นชนชาติท่ีแทจ้ริง อยา่งในปัจจุบนัคนไทยเช้ือสายจีนเองก็กลายเป็นไทยหมด 
มนัไม่ใช่เร่ืองแปลก เพราะคนท่ีอยู่ไกลจากประเทศบา้นเกิดอาจจะไม่ไดไ้หวไ้ม่ไดป้ระกอบ
พิธีกรรมเหมือนเดิม ยิ่งอยู่นานคนจีนยิ่งถูกกลืนให้กลายเป็นคนไทย ทุกอย่างมนัตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

เม่ือถามถึงความแตกต่างระหว่างอดีตกบัปัจจุบนั ท่ีเห็นชดัมากคือเร่ืองของภาษา ภาษาจีน
ถูกกลืนไปโดยภาษาไทย การท่ีคนจีนอพยพมาอยูท่ี่ไทยเป็นเพราะท่ีประเทศจีนลาํบากมาก เกิดภยั
แลง้ ถึงขนาดตอ้งเอาใบมนัมาตม้กิน คนจีนท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นไทยก็อยูก่นัอยา่งกลมกลืนกบัคน
ไทยได ้บา้งกแ็ต่งงานกบัหญิงไทย คนไทยกบัคนจีนใชชี้วิตคลา้ยคลึงกนัมาก กล่าวคือตั้งแต่ดา้นวิถี
ชีวิต ความเป็นอยู ่การประกอบอาชีพ อีกทั้งคนจีนมีความสามารถในการปรับตวัไดง่้ายไม่ว่าจะอยู่
ในสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้มใดกต็าม อาแปะเคยพูดกบัลูกหลานว่า “เราเป็นคนจีน แต่ลูกหลานกจ็ะ
บอกว่าไม่ใช่ เราเป็นคนไทย”  

กล่าวคือตั้งแต่รุ่นลูกอาแปะเกิดท่ีเมืองไทย ตั้งแต่เล็กจนโตจึงมีความเคยชินกบัวิถีการ
ดาํเนินชีวิตตามแบบอยา่งของคนไทยมาตลอด แต่ในช่วงท่ีมีเทศกาลสาํคญัของจีนลูกหลานกย็งัคง
มาร่วมไหวด้ว้ยทุกคร้ังไม่เคยขาด เทศกาลก็เป็นเหมือนตวัเช่ือมโยงท่ีทาํใหค้นในครอบครัวไดม้า
พบปะ พูดคุย สังสรรคก์นั 

อาแปะมองว่าส่ิงท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของแต่ละเทศกาลนั้นเป็นเพราะคนไทยเช้ือ
สายจีนสมยัน้ี ตอ้งทาํงานนอกบา้นและมีชีวิตท่ีเร่งรีบ อะไรท่ีทาํไดก้ท็าํ อะไรท่ีไม่สะดวกกล็ะเวน้
ไม่ทาํ เร่ืองเวลาเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก การทาํแต่ละเทศกาลมีความละเอียดอ่อน ตอ้งไปจ่ายตลาดซ้ือ
ของเตรียมของสาํหรับการไหว ้ อยา่งบา้นอาแปะลูกสะใภเ้ป็นแม่บา้น ไม่ไดท้าํงานนอกบา้นจึงมี
เวลาในการเตรียมของไหว ้ อยา่งบางบา้นทาํงานนอกบา้นกนัหมดไม่มีเวลา บางเทศกาลก็อาจจะ
ละเลยไม่ทาํบา้ง แต่สาํหรับบา้นอาแปะท่ีจะทาํหลกั ๆ เลย คือเทศการตรุษจีน เช็งเมง้ สารทจีน 
เพราะถือวา่เป็นเทศกาลท่ีสาํคญั ถา้ไม่ทาํมนัเหมือนขาดอะไรไป 

กรณีศึกษารายท่ี 2 : คุณเอ 
เอ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 35 ปี นบัถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาในระดบัปริญญาโท 

ทาํงานเป็นผูจ้ดัการโรงแรมอยูใ่นกรุงเทพฯ มีเช้ือสายแตจ๋ิ้ว สถานภาพโสด เออาศยัอยูก่บัแม่และ
พ่ีชาย ส่วนพ่อเสียชีวิตไปแลว้ ท่ีบา้นเอค่อนขา้งเคร่งต่อการทาํพิธีกรรมแบบจีน แม่ของเอจะเคร่ง
มาก ทาํเกือบทุกเทศกาล ในรอบ 1 ปี ท่ีบา้นจะประกอบพิธีกรรมหลกั ๆ เลย ไดแ้ก่ ตรุษจีน สารท
จีน ไหวพ้ระจนัทร์ งานประเพณีท้ิงกระจาด เช็งเมง้ กินเจทาํหมด 

เอเล่าว่า แม่ของเอเคร่งมากในการประกอบพิธีกรรมแบบจีน มีพิธีกรรมอะไรตามแบบของ
จีนครอบครัวเอกจ็ะทาํหมด อยา่งช่วงตรุษจีน ก่อนวนัไหวเ้อจะเป็นคนช่วยแม่ไปซ้ือของไหว ้ของท่ี
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ใชไ้หวเ้จา้กบัไหวผี้จะไม่เหมือนกนั อยา่งไหวเ้จา้จะใชโ้หงวแซซ่ึงจะมีหมู เป็ด ไก่และอาหารทะเล
รวมอยูด่ว้ย โดยมีความเช่ือวา่ของไหวท่ี้เป็นอาหารทะเล อยา่งเช่น ปลา กุง้ จะช่วยเสริมในเร่ืองของ
โชคลาภ ส่วนไหวผ้จีะใชซ้าแซ เช่น หมู เป็ด ไก่ ตรุษจีนท่ีบา้นของเอจะไหวเ้พียงแค่ 2 ช่วง คือ ช่วง
เชา้จะเป็นการไหวเ้จา้ท่ี ช่วงสายจะเป็นการไหวบ้รรพบุรุษ ครอบครัวเอจะมีความเช่ือเร่ืองการไหว้
วา่ การไหวเ้จา้จะทาํใหโ้ชคดี ส่วนการไหวบ้รรพบุรุษตอ้งทาํทุกปีอยา่งขาดไม่ได ้เพ่ือเป็นการแสดง
ความกตญัญูต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ ในช่วงวนัตรุษจีนท่ีบา้นเอจะกินอาหารเจในตอนเชา้ 
เหมือนเป็นการทาํบุญ สาํหรับท่ีบา้นเอถือว่าตรุษจีนถือเป็นเทศกาลท่ีมงคล ไดไ้หวเ้จา้ไหวบ้รรพ
บุรุษของพรใหแ้ก่ครอบครัว  

ในสมยัก่อนครอบครัวของเอจะทาํขนมและอาหารท่ีใชไ้หวก้นัเอง แต่เด๋ียวน้ีแม่ของเอทาํ
ไม่ไหว ประกอบกบัไม่มีเวลาในการทาํขนมหรือทาํอาหารเอง จึงตอ้งไปซ้ืออาหารแบบสาํเร็จรูป
อยา่งเป็ด ไก่ หมูท่ีเขาตม้สุกแลว้มาไหวแ้ทน ส่วนผลไมท่ี้ใชก้จ็ะเป็นผลไมต้ามฤดูกาล แต่กจ็ะเลือก
เหมือนกนัว่าอะไรท่ีช่ือมีความเป็นมงคล เอเล่าว่า แม่มกัพดูเสมอว่า มนัเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนั
มายาวนาน เช่ือว่าเม่ือตายไปแลว้ลูกหลานกจ็ะทาํแบบน้ีใหเ้ราเหมือนกนั การไหวแ้สดงใหเ้ห็นถึง
รากเหงา้ เป็นการยนืยนัตวัตนว่าเราเป็นใครมาจากไหน ไม่ลืมท่ีมาท่ีไปของตวัเอง 

เม่ือถามถึงเทศกาลเช็งเมง้ เอเล่าว่าท่ีบา้นยงัคงยึดถือปฏิบติักนัเร่ือยมา พ่อของเอเพ่ิง
เสียชีวิต โดยไดส้ัง่เสียวา่ไม่ใหเ้อาไปไวท่ี้ฮวงซุย้ ใหท้าํตามแบบไทยเลย เพ่ือจะไดส้ะดวกต่อทุกคน 
ส่วนทางฝ่ังแม่ของเอยงัมีการทาํเช็งเมง้ท่ีเคร่งมาก ยงัมีการทาํกงเต๊กกนัอยู ่ เอเล่าว่าอยา่งท่ีบา้นของ
คุณเอ แม่ของเอยงัเดินทางไปท่ีหลุมของอากงอาม่าเพ่ือไหวใ้นช่วงเช็งเมง้ ส่ิงท่ีทาํในช่วงเช็งเมง้คือ
การทาํความสะอาดสุสาน เตรียมกระดาษสาํหรับใชไ้หว ้ตกแต่งสุสานใหดู้สะอาดตา พวกผูช้ายก็
จะช่วยกนัถางหญา้ ส่วนพวกผูห้ญิงก็จะช่วยกนัจดัเตรียมขา้วของ อาหารคาว หวาน สาํหรับไหว ้
อาหารท่ีจดัมาไหวก้็จะเป็นอาหารท่ีอากงอาม่าชอบ เช่น กระเพาะปลา ปิงตุ๋น หอยจ๊อ เป็นตน้ 
วนัเช็งเมง้ถือไดว้่าเป็นวนัรวมญาติ ทุกคนในครอบครัวจะมาเจอกนัพร้อมหนา้พร้อมตา ต่างเตรียม
ของมาคนละนิดคนละหน่อยสาํหรับไหว ้ 

เอมองว่าเช็งเมง้ไม่ใช่ในแง่ของการมาขอพร แต่การมาเช็งเมง้เหมือนเป็นการยอมรับจาก
ตระกูล ว่าน่ีสิถึงสมเป็นลูกเป็นหลานของตระกูลน้ี ทาํให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจ มีความรู้สึก
เช่ือมโยงกบัตระกูลน้ีมากข้ึน เช็งเมง้ทาํให้ญาติ ๆ ไดม้าเจอกนัพบปะพูดคุยกนั บางทีเวลารู้สึกมี
ความทุกขย์งัรู้สึกว่ามีท่ียดึเหน่ียว การท่ีทาํพวกน้ีทาํใหมี้ความรู้สึกภาคภูมิใจ 

เม่ือถึงช่วงเทศกาลสารทจีนเอเล่าว่า เทศกาลตรุษจีนกบัเทศกาลสารทจีนมีความแตกต่างกนั 
ตรุษจีนถือเป็นงานมงคลมากกว่าจะเนน้ไหวเ้จา้ ส่วนสารทจีนนั้นจะเป็นงานอวมงคล คือเนน้การ
ไหวผ้ีไม่มีญาติ แต่เม่ือถามถึงของไหวท่ี้ใชไ้หว ้ เอเล่าต่อไปว่า ของไหวท่ี้ใชไ้หวจ้ะเหมือนกบั
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เทศกาลตรุษจีน สารทของไหวจ้ะเยอะไม่นอ้ยไปกว่าช่วงเทศกาลตรุษจีน จะประกอบไปดว้ย ซาแซ 
และผลไม ้5 อยา่ง จะไหวช่้วงสายช่วงเดียวเลย เม่ือก่อนท่ีบา้นจะเชือดไก่เอง ส่วนตวัรู้สึกว่ามนัดูรุ่น
แรงจนรู้สึกรับไม่ได ้เด๋ียวน้ีปรับเปล่ียนใหม่หมด ซ้ือสาํเร็จมาไหวเ้ลย ตอนเชา้ท่ีบา้นจะกินอาหารเจ
กนัเพ่ือเป็นการทาํบุญ เอเล่าว่ามีโอกาสไดช่้วยท่ีบา้นพบักระดาษเงินกระดาษทอง กระดาษเงิน
กระดาษทองท่ีใชไ้หวจ้ะมีความแตกต่างกนั ถา้สาํหรับถวายเทพเจา้จะพบัอีกแบบ ถวายผีกจ็ะพบัอีก
แบบหน่ึง 

เอเล่าว่ามีความเช่ือในเทศกาลสารทจีน โดยเช่ือว่าผใีหโ้ชคลาภ มีเร่ืองเล่าว่า เม่ือถึงเวลาท่ี
กาํหนด ประตูผกีจ็ะเปิด พระโมคคลัลาน์ไปช่วยแม่ท่ีนรก กระแทกคาถาใหป้ระตูผีเปิด ทาํใหเ้หล่า
ภูตผีหลุดออกมา ชาวบา้นจึงรับผีบรรพชนดว้ยการโม่แป้งแลว้ทาํเป็นอาหารแบ่งใหผ้ี ผีกต็อบแทน
โดยการใหเ้งินทอง เร่ืองเล่าน้ีเป็นเร่ืองเร่ืองเล่าท่ีแม่เอไดเ้ล่าใหฟั้งบ่อย ๆ เป็นตาํนานความเช่ือของ
คนจีนท่ีเล่าสืบต่อกนัมา  

เทศกาลต่อมา คือ เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ ช่วงวนัไหวพ้ระจนัทร์ท่ีบา้นของเอไดจ้ดัเตรียม
ของไวส้าํหรับการไหว ้ โดยจะใชต้น้ออ้ยนาํมาดดัใหโ้คง้งอ อาหารกจ็ะจดัคลา้ย ๆ กบัการไหวเ้จา้ 
ไหวด้ว้ยเคร่ืองหอม เคร่ืองสาํอาง แต่จะไม่มีเมนูของคาว อาหารจะค่อนไปทางอาหารเจ และมีขนม
ไหวพ้ระจนัทร์ ขนมโก๋ ตกแต่งโต๊ะไหวใ้หส้วยงาม เอมีความเช่ือว่า ไหวพ้ระจนัทร์กเ็หมือนการ
ไหวเ้จา้แม่กวนอิม ยงัมีความเช่ืออีกว่าคืนวนัไหวพ้ระจนัทร์จะมีนางฟ้าลงมาจากสวรรค ์ ไหว้
พระจนัทร์ก็เหมือนเป็นตวัแทนของผูห้ญิง ผูห้ญิงจะนิยมไหวก้นั อยา่งเคร่ืองสาํอางท่ีใชไ้หวเ้ม่ือ
ไหวเ้สร็จก็นาํมาใชต่้อเพ่ือความเป็นสิริมงคล อาหารท่ีใชไ้หวก้็จะกินกนัและอาจมีแจกจ่ายใหค้น
อ่ืนบา้ง 

ส่ิงท่ีเอไดจ้ากแม่ คือการยดึถือปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีจีนอยา่งเคร่งครัด เขา้ใจ
ในความเป็นไปของขนบธรรมเนียมประเพณีจีน เอมองว่าการท่ีแม่ใหช่้วยจดัของไหว ้ใหไ้ปช่วยซ้ือ
ของไหว ้การจดัเตรียมอะไรต่าง ๆ ถือไดว้่าเป็นการถ่ายทอดของแม่อยา่งหน่ึง ถึงแมว้่าจะไม่ไดพู้ด
ออกมาเป็นคาํพูด แต่เอก็ซึมซบัและจดจาํทุกขั้นตอนของการทาํ เอยงับอกอีกว่า ยงัเคยคุยกบัแม่
เก่ียวกบัเร่ืองของไหว ้ถา้วนัหน่ึงแม่ไม่ไดเ้ป็นคนจดัเตรียมของไหวต่้าง ๆ เหล่าน้ีแลว้ คุณเอกจ็ะเป็น
ผูสื้บทอดต่อจากแม่ ดว้ยชีวิตท่ีตอ้งทาํงานประจาํ อาจทาํใหไ้ม่มีเวลาในการจดัเตรียมของ เอเลยคิด
ว่าของไหวอ้าจจะเปล่ียนเป็นของสมยัใหม่ เช่น พิซซ่า เคก้ มาไหวแ้ทนได ้แต่แม่ของเอไม่เห็นดว้ย 
เพราะยงัอยากใหย้ดึถือตามแบบเดิมต่อไป 

ทศันคติของเอท่ีมองว่าส่ิงท่ีทาํให้เทศกาลทุกเทศกาลมีการเปล่ียนแปลง คือ เร่ืองของ
เศรษฐกิจ พอเศรษฐกิจแยค่นกนิ็ยมไหวน้อ้ยลง ของไหวท่ี้ใชไ้หวก้น็อ้ยลงตามไปดว้ย ราคาขา้วของ
เคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นการไหวก้็มีราคาสูงข้ึน คนจึงอยากลดค่าใชจ่้ายลงจึงตอ้งลดปริมาณของลง อีก
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หน่อยถา้ไม่มีเวลาจริง ๆ คงจะซ้ือพวกพิซซ่า ขนมเคก้ หรืออะไรท่ีหาซ้ือง่าย ๆ มาไหวแ้ทน ถา้ถาม
ว่าแต่ละเทศกาลยงัจะทาํต่อไปหรือไม่ คาํตอบคือ ยงัคงทาํต่อไป ยงัอยากสืบทอดส่ิงดีงามเหล่าน้ี
เอาไว ้ 

กรณีศึกษารายท่ี 3 : สมชยั 
สมชยั (นามสมมติ) เพศชาย อาย ุ53 ปี มีเช้ือสายจีนแตจ๋ิ้ว อาศยัอยูใ่นยา่นเยาวราชมาตั้งแต่

เกิด บรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศจีน มาตั้งรกรากอยูใ่นยา่นเยาวราช ปัจจุบนัสมชยัประกอบ
อาชีพคา้ขายอยูใ่นยา่นเยาวราช สมชยัสมรสแลว้ มีลูกชาย 2 คน ลูกชายทั้ง 2 เพิ่งเรียนจบจึงยงัไม่มี
ใครแต่งงานมีครอบครัว ลูกชายช่วยขายของอยูท่ี่ร้าน หนา้ท่ีหลกัในการดูแลบา้นจึงตกเป็นของ
ภรรยาสมชัย เม่ือถามถึงเทศกาลของจีนท่ีสมชยัทาํในรอบ 1 ปี สมชัยบอกว่าในรอบ 1 ปีจะ
ประกอบพิธีกรรมครบทั้งหมด 8 พิธีกรรม  

สมชยัเล่าว่าเทศกาลท่ีสําคญั ๆ ของจีนมี 8 เทศกาลสําคญั ปัจจุบนัเทศกาลกลบัค่อย ๆ 
หายไป ซ่ึงมนักอ็ยูท่ี่มุมมองของแต่ละคน มองว่ารุ่งเรือง เปล่ียนแปลง หรือหายไป ตวัสมชยัท่ียงัคง
ปฏิบติัเทศกาลเหล่าน้ีไวเ้พราะคิดว่ามนักาํลงัหายไป 2-3 ปีท่ีผา่นมากาํลงัมีระบบใหม่ ๆ เขา้มา เกิด
ส่ิงใหม่ ๆ อยา่งเม่ือก่อนสมชยัสนใจเก่ียวกบัวฒันธรรมกระดาษ เพราะคิดว่ามนักาํลงัจะหายไปส่วน
หน่ึงเป็นผลมาจากเร่ืองปัญหามลภาวะ จริง ๆ แลว้นั้นปัญหาท่ีเกิดจากการเผาไหมม้นัมีก่ีส่วน สม
ชยัมองว่าการใชศิ้ลปะในการพบักระดาษเขา้ไป จะทาํใหใ้ชก้ระดาษนอ้ยลง เผาไหมไ้ดง่้ายข้ึน มนัก็
มีนยัของมนัท่ีจะใช ้อยา่งยคุน้ีเป็นห่วงคนรุ่นหลงั เพราะเด๋ียวน้ีมกัตดัสินแบบ True/False คือ ไม่ดีก็
ท้ิง ดีถึงเกบ็ ซ่ึงในชีวิตจริงมนัไม่ใช่ กระดาษกคื็อกระดาษไม่ใช่ว่าคนจีนหวงัเร่ืองเงิน ไม่ใช่ว่าเผา
เงินเพื่อต่อเงิน หรือใหค้นตายไดเ้งินจากการเผากระดาษ ส่วนหน่ึงเป็นความสบายใจท่ีเขาไดท้าํ อีก
ส่วนหน่ึงมองว่าเป็นศิลปะ บทบาทของกระดาษไม่ใช่เพราะใหค้นตายมีตงัคใ์ช ้ ซ้ืออะไรกไ็ม่รู้ มนั
ไม่มีคาํตอบท่ีตายตวัรู้แต่ว่าทาํต่อ ๆ กนัมา คุณบอกว่าในยคุสมยัปัจจุบนัระบบสังคมมีการแข่งขนั 
ผมกไ็หว ้คุณกไ็หว ้คุณมีหมูไหว ้ผมกมี็หมูไหว ้คุณมีไก่ไหว ้ผมกมี็ไก่ไหว ้คุณมีเป็ดไหว ้ถา้ผมไม่
มีเป็ดอยา่งนั้นปีหนา้ผมเล้ียงเป็ด เพ่ือท่ีจะไดมี้ไหวเ้หมือนคนอ่ืน สมยัรุ่นปู่ยา่กบัรุ่นพอ่แม่เราแต่ละ
คนทาํไม่เหมือนกนั ของไหวก้็เป็นการแสดงออกทางฐานะทางสังคมอย่างหน่ึง ไหวพ้ระจนัทร์
สมยัก่อน ขา้งบา้นก็ไหว ้เรากไ็หว ้ ทาํแข่งกนัต่างก็วิ่งไปดูว่าของใครทาํสวยกว่ากนั นัน่คือการ
แข่งขนัทางสงัคม เด๋ียวน้ีไม่ตอ้งวิง่แลว้ ใชว้ิธีการโพสตรู์ปแข่งกนั  

สมชยัเล่าถึงเทศกาลตรุษจีนว่า ถือเป็นวนัข้ึนปีใหม่ของคนจีน ตอ้งทาํจิตให้เป็นมงคล 
เพราะจิตอนัเป็นมงคล จะสร้างส่ิงอนัเป็นมงคล ถา้จิตคุณเป็นมงคลจะดี ส่วยแปลว่าส่งส่วย ถา้จิต
คุณไม่เป็นมงคลส่วยกไ็ปพอ้งกบัคาํว่าซวย ส่วยในภาษาจีนแปลว่าดี ความเช่ือเร่ืองของไหว ้คนจีน
ไหวเ้ป็ดไหวไ้ก่โดยจะนิยมไหวท้ั้งตวัเพราะมนัดูยิง่ใหญ่ดี เวลามีงานใหญ่ ๆ จะไหวท้ั้งตวั อยา่ไปดู
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แต่ว่ายิง่ใหญ่ ตอ้งดูดว้ยว่ากินไดไ้หม ไม่อยา่งนั้นก็ตอ้งไปเล้ียงชา้งแทนเพราะว่าตวัชา้งมนัใหญ่ 
ทาํไมถึงไม่เอาตวันั้นตวัน้ีมาไหวเ้พ่ือความยิ่งใหญ่ ซ่ึงมนัไม่ใช่แค่นั้น ตอ้งดูสังคม วิถีชีวิตท่ีมนั
เกิดข้ึนจริง ๆ ผลไมก้เ็หมือนกนั ไม่ใช่อยูดี่ ๆ จะเอาอนันูน้อนัน้ีมาไหว ้จะเลือกผลไมท่ี้ออกตามฤดู 
ถา้ไหวด้ว้ยทุเรียนมนัจะเจบ็เหมือนข้ึนตน้ง้ิวไหม มนักแ็ลว้แต่จะคิด อะไรสะดวกกเ็อา อยา่งส้มโอ
ตอ้งใชใ้นวนัไหวพ้ระจนัทร์ คนโบราณเขาคิดมาแลว้ว่าส่ิงเหล่านั้นมนัดี ณ วนันั้นดว้ย อยา่งส้ม
หรือในภาษาจีนเรียกวา่ ไตกิก ซ่ึงแปลวา่ ศุภมงคล มนัออกลูก ณ เวลานั้น ท่ีประเทศจีนตอนตรุษจีน
ส้มจะมีเยอะมาก วางขายกนัขา้งถนนเลย บา้งก็นาํตน้มาใส่กระถางโชวท์ั้งถนน ตามหนา้โรงแรม 
ตามประตูบา้นกเ็อามาตั้งกนั บรรยากาศท่ีจีนช่วงตรุษจีนจะเป็นสีเทา ๆ ทึม ๆ เป็นเพราะช่วงนั้นไม่
มีแดดจะมีหมอกลงตลอดทั้งวนั ลองคิดว่าถา้มีสีเขียว ๆ ส้ม ๆ อยูท่ ั้งเมืองมนัจะดูเป็นมงคลขนาด
ไหน ไม่ใช่ว่ากินส้มแลว้เป็นมงคล ไม่อยา่งนั้นคนกินเยอะก็มงคลเยอะ บางคร้ังของไหวแ้บบ
โบราณมนักย็งัตอ้งมีไหว ้ อยา่งนอ้ยกต็อ้งเหลือไวบ้า้ง ไม่ใช่ว่าจะเปล่ียนไปเสียทั้งหมด อยา่งพวก
หวักว้ยทาํมาจากแป้งขา้วสาลี ขนมเข่งทาํมาจากขา้วเหนียว ขา้วสวยกม็าจากขา้วสารท่ีเราใชก้นัมา 
ในสังคมจีน การแสดงออกทางฐานะของคนจีน แสดงออกทางการจดัโต๊ะไหวห้รือเวลาจดัของกิน
ในเวลากินขา้ว การจดัโต๊ะกินขา้วตอ้งมีขา้วสารหรือขา้วสวยไวกิ้น มีขนมเข่งจากขา้วเหนียวเอาไว้
ไหว ้มีขนมถว้ยฟูจากขา้วสาลี ถา้ทั้ง 3 ส่ิงน้ีอยูใ่นโต๊ะเดียวกนัได ้มนัแสดงว่าคุณจะตอ้งเป็นคนขยนั
มากกว่าขา้งบ้านคุณท่ีมีขา้วสวยกินเพียงอย่างเดียว นั่นคือการแสดงออกทางฐานะแบบหน่ึง 
ยกตวัอยา่งงานอ.ถาวร เร่ืองเทศกาลสารทจีน อ.ถาวรจะคาํนึงถึงการปลูกขา้วทั้ง 3 อย่าง คือ ขา้ว
เหนียว ขา้วฟ่าง ขา้วสาลี วา่มนัจะใหผ้ลผลิตในเวลาท่ีต่างกนั ถา้ปลูก 3 อยา่งน้ีพร้อม ๆ กนั ขา้วฟ่าง
จะสุกก่อน ขณะท่ีขา้วอยา่งอ่ืนจะไปสุกในเดือน 9 เดือน 10 ขา้วฟ่างจะเร่ิมเกบ็เก่ียวไดใ้นช่วงเดือน 
7 ขา้วฟ่างจะมีขนาดเมลด็ท่ีเลก็ ทั้ง 3 อยา่งน้ีมีระยะการเกบ็เก่ียวท่ีไม่ตรงกนั ถา้ครอบครัวใครกต็าม
สามารถมีทั้ง 3 อยา่งน้ีในโต๊ะเดียวกนัได ้ แสดงว่าครอบครัวน้ีเป็นคนขยนั รวมทั้งซาแซ คนไม่
เขา้ใจเร่ืองซาแซ แมก้ระทัง่ท่ีบา้นผมเอง ซาแซคืออะไร ซาแซ คือ เป็ด ไก่ หมู ซ่ึงจริง ๆ แลว้ไม่ใช่ 
ท่ีจริงซาแซคือ หลกัเท๊ียบหรือสัตวเ์ล้ียงทั้ง 6 หลกัเท๊ียบคือ ความสาํคญัในชีวิต สังคมในยคุนั้นส่ิง
สาํคญัท่ีมองขา้มไม่ไดเ้ลย คือ การทาํการเกษตรหรือทาํการปศุสัตว ์ ปศุสัตวท์ั้ง 6 จะมี มา้ ววั แพะ 
หมา ควาย หมู พวกน้ีคือปศุสัตวท์ั้ง 6 แลว้ก็นกทั้ง 3 คือ เป็ด ไก่ ห่าน พวกน้ีคือปศุสัตวท่ี์อยูคู่่กบั
เกษตรกรรม ซาแซกเ็ปรียบเหมือนกองทพั มีบก เรือ อากาศ บกกคื็อสัตวท่ี์มีกีบเทา้ สัตวเ์กลด็อยา่ง 
ปู ปลา กุง้ หอย เป็นเกลด็ก็คือสัตวน์ํ้ า อนัท่ี 3 คือสัตวปี์ก คือเป็ด ไก่ ห่าน สัตวพ์วกน้ีสามารถเล้ียง
ไดใ้นการทาํการเกษตรทัว่ไป ต่ืนเชา้มากห็าอาหารใหส้ตัวเ์ล้ียง เสร็จแลว้กน็าํมูลสตัวม์าใส่ในพืชผล
ทางการเกษตรต่อ  
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สมชยัเล่าต่อไปว่าไหวต้รุษจีน ของไหวท่ี้ใชไ้หวก้จ็ะเป็นของไหวท่ี้อากงอาม่าชอบ มนั
ไม่ไดส้าํคญัท่ีตวัเจา้ทั้งหมด มนัอยู่ท่ีคนกิน ตรุษตอ้งใชห้น่อไม ้ ในช่วงตรุษจีนจริง ๆ แลว้ตอ้งมี
เหลา้ไหว ้บางบา้นไม่ไหวเ้หลา้เพราะนบัถือศาสนาพทุธ กบ็างบา้นท่ีไหวเ้หลา้ซ่ึงปกติแลว้จะไม่ด่ืม
เหลา้ จะด่ืมเฉพาะมีเทศกาล เหลา้มนักท็าํมาจากขา้วท่ีเหลือ คนสมยันั้นตอ้งรวยแค่ไหนถึงจะนาํขา้ว
ท่ีเหลือมาหมกัเหลา้ได ้ 

ถามว่าของท่ีไหวเ้ยอะหรือนอ้ยมนัข้ึนอยูก่บัอะไร สมชยับอกว่าเม่ือก่อนทั้งเส่ือท่ีปูไหวมี้
กบัขา้วเกือบ 20 อยา่ง ทุกวนัน้ีเหลือไม่ก่ีอยา่ง สังคมมนัเปล่ียนไป ไหวเ้สร็จกแ็จกขา้งบา้นได ้แจก
ลูกนอ้งบา้ง มนัเป็นกศุโลบายใหเ้ราอยูก่บัคนรอบขา้งได ้บางทีผมกแ็จกอาหารฮาลาลดว้ย ใหใ้ครก็
ไดท่ี้มาเอา แต๊ะเอียกแ็จกเดก็ ๆ แถวน้ี มนัทาํใหเ้ราอยูร่่วมกนัไดใ้นสังคม ทุกเทศกาลถา้ใชม้นัเป็น 
เราก็จะใชป้ระโยชน์จากตรงน้ีได ้ กบัขา้วท่ีทาํเยอะแยะเพราะท่ีบา้นมีคนอยูเ่ยอะ ถา้คนนอ้ยจะทาํ
เยอะไม่ได ้ ตอ้งมีลูกนอ้งมีคนอยูช่่วยไม่อยา่งนั้นทาํไม่ได ้ สัดส่วนของการไหวก้บัสัดส่วนของคน
กินตอ้งสมดุลกนั ปกติผมจะหา้มลูกจา้งไม่ใหกิ้นเหลา้ แต่ช่วงเทศกาลกินได ้ จะอนุญาตให้กินได้
เตม็ท่ี แต่ถา้ไม่ใช่เวลาน้ีหา้มกินเหลา้เดด็ขาด ถึงเวลากินตอ้งปล่อย ช่วงน้ีเป็นช่วงร่ืนเริงบนัเทิงได้
เต็มท่ี ตามธรรมเนียมจีนมีเล่นไพ่ตอนกลางคืนดว้ยแต่ถา้เป็นเวลาอ่ืนห้าม ตอ้งเขา้ใจในบริบท
เร่ืองราวเหล่าน้ี เด๋ียวน้ีกบัขา้วก็ไม่ค่อยมีคนกิน อาหารเด๋ียวน้ีก็เปล่ียนรูปแบบไปแลว้ จะไปยึด
แบบเดิมมนักไ็ม่ได ้คนรุ่นหลงักไ็ม่มีปัญญาไปนัง่กบัขา้วดว้ย เม่ือก่อน 20-30 อยา่ง เด๋ียวน้ีทาํไม่ได้
แลว้ เราชอบอะไรเรากต็อ้งเลือกดว้ย 

การไหวเ้ช็งเมง้ สมชยัเล่าว่าไดไ้หวท้ั้งท่ีบา้นแลว้ก็ไหวท่ี้สุสาน อยา่งไหวท่ี้สุสานตอ้ง
ทาํอาหารไปดว้ย ท่ีน้ีมีปัญหาว่าท่ีขนไปแลว้มนัเสีย แลว้มนักต็อ้งจดัหลายท่ี สุสานท่ีไปไหวอ้ยูท่ี่
บางพระ จงัหวดัชลบุรี เม่ือถามว่ามีความจาํเป็นไหมท่ีสุสานตอ้งหนัหลงัใหภู้เขา หนัหนา้ใหท้ะเล 
สมชยับอกว่ามนัไม่เสมอไป เด๋ียวน้ีหาท่ีดินแบบนั้นค่อนขา้งยาก พอท่ีดินหายากกเ็ผาดีกว่า สภาพ
สงัคมเปล่ียนไปหมดแลว้ การเลือกของท่ีใชไ้หวจ้ะเลือกของท่ีบรรพบุรุษชอบ อยา่งขนมถว้ยฟู ท่ีใช้
ไหวเ้พราะอาม่าบอกว่าอร่อย อีกรุ่นหน่ึงอาจจะไม่ไดคิ้ดอยา่งนั้น อาจคิดว่าอาม่าน่าจะชอบอยา่งอ่ืน 
เราไหวบ้รรพบุรุษเพื่ออะไร ตอ้งกลบัไปถึงจุด ๆ น้ีใหไ้ดก่้อน พูดถึงเทศกาล เทศกาลจีนทั้งหมดทาํ
อะไร ไหว ้ๆ ๆ ๆ ไหวอ้ะไร ตอ้งไปดูว่าตกลงความตายของจีน มนัตายแค่ไหน มนัเป็นความตายท่ี
ไม่ตาย กคื็อการท่ีเรายงัระลึกถึงผูท่ี่ล่วงลบัไปแลว้และคิดเสมอว่าเขายงัไม่ไดจ้ากไปไหน มีบางคน
ไหวอ้าม่ากบัแม่ ไหวโ้ต๊ะเดียวกนัเลย พอเร่ิมไหวไ้ปสกัพกัเขากเ็อาขา้วมานัง่กินท่ีโต๊ะดว้ย กบัขา้วท่ี
เลือกมาเป็นกบัขา้วท่ีอากงอาม่าชอบ ไหวทุ้กปีเหมือนกนัหมด แต่พอไหวว้นัตายของเขากจ็ะมีของ
ท่ีเขาชอบ วนันั้นเขาไม่ตาย เพราะลูกหลานตอ้งระลึกถึงเขา ตวัอยา่ง พรุ่งน้ีวนัตายแม่ กจ็ะคิดว่าแม่
กาํลงัจะมาแลว้มั้ง เราตอ้งเตรียมกบัขา้วท่ีแม่ชอบ กินไปแลว้กจ็ะนึกถึงแม่ ส่ิงน้ีสอนใหก้บัลูกหลาน
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ไดว้่าอนัน้ีอาม่าชอบ คุณตอ้งการจะส่ืออะไร มนักส็ามารถผา่นส่ิงเหล่าน้ีได ้จะดูแค่อาหารท่ีไหวแ้ค่
น้ีไม่ไดต้อ้งยอ้นกลบัไปดูบงัคบัของจีน ว่าคุณมีหนา้ท่ีไหวอ้ากงอาม่า อยา่งผมไหว ้3 รุ่น คือ รุ่นพอ่
แม่ รุ่นปู่ยา่ รุ่นทวด ถา้ไหวค้รบทั้ง 3 รุ่น จะเป็นตวัผกูใหค้รอบครัวมนัอยูไ่ด ้ มนัก็เหมือนเทศกาล
จริง ๆ แลว้มนักมี็ระบบวิธีทางเลือก 

ตรุษจีนกบัสารทจีนต่างกนัตรงไหน สมชยัเล่าว่า ตรุษจีน คือ เทศกาลท่ีเกิดในช่วงฤดูใบไม้
ผลิ สารทจีน คือ เทศกาลท่ีอยูใ่นช่วงฤดูใบไมร่้วง จุดประสงคใ์นการไหว ้ กเ็พ่ือไหวต้น้ปีกบัไหว้
กลางปี ส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองของการเกษตร อีกส่วนเป็นการบอกเล่าถึงระยะเวลา คุณทาํงานคุณ
สามารถทาํอยา่งท่ีคุณคาดหวงัไวไ้ดห้รือไม่ นัน่คือระบบจีนท่ีสอนคุณ ข้ึนตน้มาคุณตอ้งทาํน่ีแลว้
นะ ตอ้งทาํงานแบ่งงานเป็น คุณตั้งนาฬิกาคุณไดไ้หมวา่ 11 โมง คุณตอ้งเสร็จงานรอบเชา้ บ่าย 2 คุณ
ตอ้งเสร็จงานรอบบ่าย เหมือนเป็นการบอกระยะในการทาํงาน สังคมการเกษตร คุณตอ้งรู้แลว้ว่าถึง
ช่วงเวลาเกบ็เก่ียว สงัคมเกษตรกคื็อการเรียนรู้ธรรมชาติ 

เม่ือถามถึงปัจจยัหรือเง่ือนไขท่ีทาํให้ประเพณีเหล่าน้ีสืบต่อกนัมา สมชยับอกว่าอะไรคือ
เหตุผลท่ีทาํใหม้นัไม่สามารถคงสภาพเดิมหรือว่าต่อเน่ืองได ้มนัมีปัจจยัทางสังคมเกษตรท่ีเราไม่ได้
เป็นแลว้ อีกอยา่งคือบรรทดัฐานการใช ้ ทุกวนัน้ีท่ีจีนเป็นอยา่งเราหรือเปล่า บรรทดัฐานท่ีเราสร้าง
ข้ึนมา เฮย้ คุณทาํไม่เหมือนเก่า ไม่เหมือนเก่าของคุณของเก่ามนัเป็นยงัไง ตอ้งนิยามก่อนว่า
วฒันธรรมจีนในไทย ประกอบกบัการท่ีคนจีนหลาย ๆ กลุ่มอยูด่ว้ยกนัพร้อมทั้งอยูร่่วมกบัคนไทย 
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ียคุหลงัตอ้งเปล่ียนระบบการเรียนการศึกษาใหม่หมด จะเห็นว่าวนัไหว ้ ลูกหลาน
แต่ละคนต่างคนต่างเอาของมา ญาติพ่ีนอ้งก็ไดแ้ลกเปล่ียนอาหารท่ีนาํมาไหว ้ แต่ส่ิงเหล่านั้นมนั
กาํลงัจะหายไปจากสังคม นัน่คือระบบเช็งเมง้ ความเช่ือวิธีคิดแบบใหม่ ๆ จะทาํลายไปหมด ส่วน
สารทจีนนั้น คุณสมชยับอกว่าสารทจีนกบัตรุษจีนจะไหวเ้หมือนกนั ไหวเ้หมือนเดิมไม่มีอะไร
เปล่ียน แต่ของสารทจีนเป็นเร่ืองของการไหวด้วงวิญญาณ ผเีร่ร่อนมากกว่า กิจกรรมเหมือนกนัหมด 
ตรุษจีนไหวบ้รรพบุรุษเป็นหลกั แลว้กไ็หวเ้ทพเจา้ตามศาลเจา้ต่าง ๆ  

ทาํไมไหวพ้ระจนัทร์ถึงเป็นเทศกาลแรกท่ีหายไป ใน 8 เทศกาลหลกั ไหวพ้ระจนัทร์จดัว่า
เป็นเทศกาลแรกในการบูชาธรรมชาติ 3 ส่ิงท่ีมีแสงในตวัเอง ท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีใหค้นไดม้องเห็น คือ 
พระอาทิตย ์พระจนัทร์ และดาว ฉะนั้นส่ิงท่ีผูค้นบูชาตั้งแต่โบราณ 2 พนักว่าปีก่อน มีหลกัฐานการ
บูชาธรรมชาติ ปัจจุบนัการไหวพ้ระจนัทร์เป็นเทศกาลท่ีถูกทาํลายหายไป เพราะวิถีชีวิต หากเรามอง
ใหลึ้กลงไปอีก ไหวพ้ระจนัทร์เป็นเทศกาลเก่ียวกบัผูห้ญิง การท่ีผูห้ญิงจะมีศกัด์ิศรี มีอาํนาจในวนั
หน่ึง ๆ แต่ทุกวนัน้ีผูห้ญิงกมี็ส่ิงน้ีแลว้ ผูห้ญิงมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกบัผูช้าย คร้ังหน่ึงในสังคมจีน
มนัไม่ใช่แบบน้ี เด๋ียวน้ีผูห้ญิงไดรั้บการยอมรับแลว้ การท่ีผูห้ญิงตอ้งเอาวนัวนัหน่ึงท่ีใชใ้นการ
แสดงออกความเป็นตวัตนของผูห้ญิง ความจาํเป็นมนัก็นอ้ยลง แต่ก่อนสังคมจีนในยุคท่ีไหว้
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พระจนัทร์ยงัเฟ่ืองฟูตอ้งเป็นยคุของอาม่า ท่ีผูห้ญิงไม่ตอ้งทาํงาน อยูบ่า้นทั้งวนั ทาํงานบา้น ทุกวนัน้ี
มนัไม่ใช่ ผูห้ญิงทาํงานเท่าเทียมผูช้าย สามีภรรยาเด๋ียวน้ีออกไปทาํงานทั้งคู่ดว้ยซํ้า พอนาน ๆ เขา้มนั
จะเกิดความไม่ตอ้งการการยอมรับผ่านส่ิงเหล่าน้ี ไปดูท่ีองคป์ระกอบย่อย เช่น ตอ้งไปซ้ือ
เคร่ืองสาํอาง เป็นกศุโลบายท่ีลูกสะใภส้ามารถซ้ือของไดโ้ดยไม่โดนแม่สามีว่า เป็นเหตุผลท่ีบอกว่า
ซ้ือมาไหวพ้ระจนัทร์ไม่ไดซ้ื้อมาใชเ้อง จะว่าความเป็นจีนมนันอ้ยลง จนทาํใหไ้หวพ้ระจนัทร์มนั
หายไปหรือเปล่า เปล่าเลย ความมีความเท่าเทียมทางสังคมของผูห้ญิง มนัไดรั้บการยอมรับแลว้ 
ยกตวัอยา่งของความเป็นจีนท่ีค่อย ๆ หายไปอยา่งเห็นไดช้ดั คือ งานศพ เม่ือก่อนตอ้งโกนหวัตอ้ง
อะไรมากมาย ตอ้งไวทุ้กข ์100 วนั สมยัโบราณไวทุ้กข ์3 ปี จนเด๋ียวน้ีไม่ค่อยมีการไวทุ้กขแ์ลว้ สมยั
พ่อผมใครเอาพ่อแม่ไปเผาจะถือว่าเป็นลูกอกตญัญู ขั้นเลวเลย แต่ทุกวนัน้ีใครเอาพ่อแม่ไปฝังน่ีจะ
ถือวา่อกตญัญู ใครจะดูแลพอ่แม่ ทุกวนัน้ีเลยตอ้งการเป็นเผาหมด ในช่วงเวลาแค่ 30 ปี ส่ิงน้ีเป็นเป็น
ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงเร็วท่ีสุด ใน 1 ปี มี 8 เทศกาล ใน 1 ชีวิต มี 5 พิธีกรรม คือ มีเกิด ออกจากสวน
ดอกไม ้(หรือ Coming of Age เป็นหน่ึงในการเปล่ียนแปลง จากเดก็เป็นผูใ้หญ่ของจีน) แต่งงาน ตัว่
แซยดิ กงเต๊ก แต่งงานกคื็อการเปล่ียนแปลงอีกคร้ังหน่ึง ตัว่แซยดิจะทาํไดเ้ม่ืออาย ุ60 ปี คนจีนจะมี
ปฏิทินครบท่ี 60 ปี ถา้สามารถยนืจนครบ 60 ปีได ้ถึงจะทาํตัว่แซยิดได ้แต่ไม่ใช่แค่นั้น แต่เดิมจะทาํ
ตัว่แซยดิได ้จะตอ้งมีลูกหลาน ทั้งหลานนอกและหลานใน (ลูกของลูกชายและลูกของลูกสาว) มนั
คือบรรทดัฐานในการบงัคบัการดาํเนินชีวิต ตอ้งไม่มีลูกหลานเสียชีวิต คนจีนพอแต่งงานกจ็ะตอ้ง
คิดแลว้ว่าจะมีลูกสาวหรือลูกชาย แลว้พอโตข้ึนมาลูกหลานจะไปทาํงานอะไร จะตอ้งคิดให้ลูก
จนกว่าจะมีครอบครัวออกไป เม่ือคุณอาย ุ60 ลูกคุณจะตอ้งออกไปทาํงานเองไดห้มดแลว้ ธรรม
เนียมแซยดิมนัดูจางหายไปไม่เหมือนกงเต๊กท่ียงัชดัอยู ่ เพราะเด๋ียวน้ีถา้อยากจดังานวนัเกิดทาํไดทุ้ก
ปี การเปล่ียนแปลงท่ีเปล่ียนไปคือการฝังกบัการเผา จะเห็นภาพชดัมาก อยา่งคุณปรีชา พิสิษฐเกษม 
เป็นพวกนายกสมาคมของจีน ซ่ึงทาํบุญเยอะมากในการทาํการกุศล คุณปรีชาไดท้าํสุสานส่วนตวัไว้
เป็นจาํนวนหลายลา้นบาท แต่สุดทา้ยก็พระราชทานเพลิงศพ สุสานก็ท้ิงไว ้เม่ือ 20-30 ปีก่อนท่ีทาํ
สุสานเพราะฮิต พอถึงวนัน้ีพระราชทานเพลิงศพดีกว่า ค่านิยมมนัเปล่ียนไป เช็งเมง้มนักเ็ปล่ียนไป 
ความรู้สึกมนัเปล่ียนไป ส่ิงเหล่าน้ีมนัสะทอ้นถึงการปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคม วฒันธรรม
ต่าง ๆ จะอยูไ่ดถ้า้รู้จกัปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม เทศกาลต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนรูปไป มนัก็
เป็นเพราะการปรับตวัใหม้นัอยูต่่อไปได ้ ตรุษจีนเปล่ียนไปเยอะไหม เม่ือก่อนคุณกินอะไร คุณทาํ
ยงัไง ถึงวนัน้ีถามว่ามนัเปล่ียนไปไหม มนักเ็ปล่ียนไปเยอะ 

พดูถึงไหวพ้ระจนัทร์ในเมืองจีนกาํลงัคึกคกัข้ึนเพราะรัฐบาลสนบัสนุน ไหวพ้ระจนัทร์ของ
ไทยกบัจางลง เพราะสังคมเราไม่ใช่สังคมการเกษตร ไหวพ้ระจนัทร์ของจีนรุ่งเรืองมากขนาดขนม
กอ้นหน่ึงราคาเป็นพนั ถา้เอาขนมเป็นตวัวดั ขนมท่ีไทยแพงสุดสุดกก็อ้นละ 200 บาท แต่ของเขา
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แพงสุดกอ้นละพนั บะจ่างแพงท่ีสุดลูกละ 800 บาท ใส่ไส้เป๋าฮ้ือ เขากมี็ความฟุ่ มเฟือยสูงสุดของเขา
เหมือนกนั จนรัฐบาลตอ้งมีคาํสั่งหา้มแจกขนมไหวพ้ระจนัทร์ใหก้บัขา้ราชการ เพราะไป ๆ มา ๆ 
ใส่ไส้กนัแบบเกินไป เหมือนเป็นการติดสินบนขา้ราชการ 

ความคิดเห็นของสมชยัคิดว่าเทศกาลของจีนอะไรบา้งท่ีคนยงัทาํกนัอยู่ สมชยัมองว่า
เทศกาลอยูค่รบหมด แต่มนัปรับเปล่ียนไปแค่ไหน ปรับตวัลงแค่ไหน ควรจะกลบัมาท่ีจุดแรกว่า
เทศกาลคืออะไร เทศกาลแต่ละเทศกาลมีเป้าหมายอย่างไร ทาํไมมนัถึงเป็นวนันั้นวนัน้ี ทาํไม
ตรุษจีนตอ้งเป็นวนัน้ี ทาํไมเช็งเมง้ตอ้งเป็นวนัน้ี เพราะการเกษตรเป็นตวักาํกบั แต่ปัจจุบนัสังคมเรา
มนัไม่ใช่สังคมการเกษตร เราไม่ไดป้ลูกผกั ปลูกขา้ว ปลูกอะไรต่าง ๆ เหล่าน้ี เราไม่ไดมี้ความ 
สัมพนัธ์อะไรกบัฤดูกาล อยา่งแรกความสําคญัของเทศกาลต่าง ๆ มนัลดนอ้ยลง อย่างท่ี 2 ภูมิ
ประเทศไม่เหมือนกนั อยา่งเช็งเมง้หรือชิงหมิงท่ีจีน ในเวลานั้นฝนจะตกปรอย ๆ อากาศจะเยน็
สบาย แต่ความเป็นจริงอากาศบา้นเรามนัไม่ใช่ บา้นเราอากาศร้อนมาก ดงันั้นความเหมาะสมมนัก็
ทาํให้คลาดเคล่ือนไปอีก สภาพสังคมอีก ทาํให้ตอ้งเร่ิมปรับตวั ถา้เอาเทศกาลเป็นตวัช้ีวดัว่า
วฒันธรรมกาํลงัจะหายไปจากเทศกาล ก็ตอ้งกลบัไปดูท่ีรากของความเป็นวฒันธรรมก่อนว่า
เม่ือก่อนมนัมีอะไรบา้ง ตอ้งเขา้ใจก่อนว่าเทศกาลในสมยัก่อนตอ้งอาศยัเกษตรเป็นตวับงัคบั พอเรา
ไม่ใช่สงัคมการเกษตรมนักจ็บ 

สมชยัมองว่าส่ิงเหล่าน้ีเหมือนกบัว่าเป็นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมภายนอก ลองกลบัไปดู
ส่ิงท่ีเราทาํ ท่ีเราบอกว่าทาํไม่เหมือนเดิม ทาํไม่เหมือนเมืองจีน แลว้ท่ีจีนในความคิดของคนทัว่ไป
ตอ้งทาํมากนอ้ยขนาดไหน วฒันธรรมท่ีเราคิดว่ากาํลงัสูญหาย คือวฒันธรรมจีนแบบไหน ท่ีเราคิด
ว่าทาํตามแบบจีน ท่ีจีนมีทาํแบบท่ีเราทาํหรือเปล่า วฒันธรรมจีนท่ีคนทัว่ไปตีเส้นมาตรฐานไว ้ ถา้
ผมบอกว่าเป็นวฒันธรรมท่ีถูกฟรีซไว ้มนัเป็นวฒันธรรมจีนเม่ือ 50-60 ปีแลว้หรือเปล่า ถา้ไปดูท่ีจีน
กอ็าจจะไม่เจอแบบน้ีกไ็ด ้ เพราะท่ีจีนกต็อ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพสังคมเหมือนกนั ส่ิงท่ีเรามองว่า
กาํลงัหายไป ตอ้งดูว่ามนัเหมาะสมหรือเปล่าถา้จะแบบเดิม ๆ วฒันธรรมจีนท่ีเห็นในไทยตอนน้ี 
เป็นวฒันธรรมท่ีถูกฟรีซเอาไว ้ อากงอาม่าเคยทาํแบบน้ี ลองกลบัไปดูท่ีจีนคนรุ่นใหม่เขาทาํตาม
แบบท่ีอากงอาม่าเคยท่ีทาํหรือเปล่า กเ็ปล่า มนัเป็นวฒันธรรมผสมผสาน ถา้วฒันธรรมจีนท่ีถูกแช่
เยน็ไว ้ เป็นวฒันธรรมผสมแลว้แช่เยน็ไวย้ิง่กว่านั้นอีก หมายความว่าถา้คุณไปท่ีเมืองแตจ๋ิ้ว คุณเจอ
ก๋วยเต๋ียว คุณเขา้ไปนัง่กินก๋วยเต๋ียวหรือกินขา้วตม้ เม่ือ 20 ปีท่ีแลว้มนัจะไม่เหมือนก๋วยเต๋ียวหรือ
ขา้วตม้ท่ีบา้นเรา แต่มนัคลา้ย ๆ กนัท่ีเมืองแตจ๋ิ้ว ซวัเถา ในขณะเดียวกนั ลองกลบัไปดูท่ีกวางตุง้
ก๋วยเต๋ียวกบัขา้วตม้กจ็ะมีความคลา้ยคลึงกนั เป็นเพราะวฒันธรรมท่ีผสมทั้งแตจ๋ิ้วและกวางตุง้เขา้ไว้
ดว้ยกนั เปรียบเทียบว่าส่ิงท่ีคุณเจอกบัส่ิงท่ีแม่คุณบงัคบั เม่ือ 20 ปีท่ีแลว้กบัส่ิงท่ีคุณเจอในวนัน้ี มนั
อาจจะไม่เหมือนไปทั้งหมด  
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สมชยัเล่าว่าท่ีลูกหลานในครอบครัวไม่สนใจสืบทอดประเพณีจีน เป็นเพราะสาํหรับคนรุ่น
ใหม่แลว้การทาํอะไรแบบน้ีมนัน่าเบ่ือ มนัเหมือนเพ่ิมภาระใหชี้วิต คนวยัน้ีจะเอาตวัเองยงัไม่ค่อย
รอดเลย แต่ลกัษณะการทาํแบบจีนกคื็อการถ่วงให้เราอยูต่รงน้ีใหไ้ด ้ นัน่คือภาระในชีวิตคุณ พอมี
ครอบครัวกแ็ยกตวักนัออกมาจากครอบครัวใหญ่ รุ่นพอ่แม่ยงัอยากตอ้งการระบบกงสี แต่มารุ่นผมก็
ไม่ค่อยจะเป็นแลว้ ส่ิงเหล่าน้ีมนัไม่ไดจ้าํเป็นต่อการดาํรงชีวิตแลว้ พ่อแม่มีหนา้ท่ีทาํใหลู้กดู ทาํ
หรือไม่ทาํกเ็ร่ืองของเขา หลงั ๆ เร่ิมดีข้ึนมีส่ือมีเครือข่าย ภาคหน่ึงมนักห็ายไป คนรุ่นหน่ึงตายไป 
อยา่งรุ่นผมกเ็ร่ิมมีคาํถามกบัตวัเองวา่ทาํไมเม่ือก่อนถึงทาํแบบน้ี ถา้ลูกผมไม่ทาํตามประเพณีกป็ล่อย
เขาไป จะไปเครียดทาํไม ท่ีแม่ผมทาํใหดู้กไ็ม่ไดห้วงัจะใหท้าํตาม บอกแม่ดว้ยซํ้าวา่จะไม่ทาํแลว้ แม่
ผมกบ็อกไม่อยากทาํกเ็ลิกไปเลย จริง ๆ แลว้ผมมาจากคนท่ีปฏิเสธ คิดอยากจะเลิกทาํ พอแม่ตายไป
ได ้3 ปี ลองมาคิดดูว่าแม่ทาํอะไรมาก่อน ก็มาเร่ิมใหม่ตั้งแต่ตน้ ไม่เคยทาํตามแม่เลย จนมาถอดทุก
รหัสออกมา ก็ไม่ไดเ้หมือนกบัท่ีแม่ทาํทั้งหมด ปรับเอาตามความเหมาะสม ตวัผมเลิกไหว้
พระจนัทร์ไปแลว้ ไม่จุดธูปไม่ไหวเ้พราะคิดว่าไม่ใช่หนา้ท่ีผูช้ายท่ีตอ้งทาํ ถือว่าผูช้ายจะไม่บูชาดวง
จนัทร์ แต่ผมจะช่วยภรรยาจดัโตะ๊ไหว ้ 

ความคิดเห็นของคุณสมชยัว่าความเป็นจีนหลกั ๆ อยูท่ี่ไหน สมชยับอกว่า ความเป็นจีนมนั
เป็นจีนเฉพาะตวั แต่มนักผ็สมผสานไปหมดกบัจีนนูน้จีนน้ีผสมกนั มีไทยรวมอยูด่ว้ย พอสังคมมนั
เปล่ียนรูปไปแลว้ วิถีครอบครัวมนักเ็ปล่ียนไป จากท่ีเคยอยูก่นัแบบหน่ึงกเ็ปล่ียนไปอีกแบบหน่ึง ทาํ
ใหต้วัน้ีมนัเปล่ียนตามไป ตอ้งจาํไวอ้ยา่งหน่ึงว่าขนบธรรมเนียมประเพณีตอ้งปรับตวัตามสังคม ถา้
ไม่ปรับกจ็ะอยูไ่ม่ได ้มนัจะล่มสบายไป แลว้เม่ือไหร่กต็ามท่ีมนัเกิดข้ึน คุณจะเผาหรือจะฝัง จะเอา
ไปทาํอะไรกแ็ลว้แต่ คุณยงัคงนยัหลกัอยูไ่หม อนันั้นสาํคญักว่า คุณอาจจะไม่ไดท้าํท่ีบา้น แต่คุณยงั
ทาํท่ีอ่ืนไหม คุณไปทาํท่ีหลุมหรือเปล่า สุดทา้ยส่ิงท่ีเราทาํประเดน็หลกั คือ การทาํใหพ่ี้นอ้งไดมี้
โอกาสมาเจอกนั คุณยงัเหลือช่องทางตรงนั้นไวห้รือเปล่า ถา้คุณมีแต่รูปลกัษณ์ท่ีเหมือนเดิม คุณไม่
มีอะไรเหลือไว ้มนักไ็ม่มีประโยชน์ กรณีแบบน้ีมนัไม่ไดเ้พ่ิงเกิดมาในยคุน้ี แต่มนัเกิดมาเป็นพนั ๆ 
ปีแลว้ เทศกาลหรือเทรนต่าง ๆ ท่ีกาํหนดข้ึนมา กไ็ม่ไดช่้วยใหห้ยดุส่ิงเหล่าน้ีได ้มนัแค่ชะลอ มนัจะ
เหลือตวัยดึโยงใหคุ้ณกลบัมาหารากร่วมกนัไดอี้ก ประเพณีเป็นช่องทางใหไ้ดคุ้ยกนักบัญาติพ่ีนอ้ง 
เด๋ียวน้ีเทศกาลดูไม่เขา้กบัการทาํงานของคนสมยัใหม่ อยา่งตรุษจีน 3 ปีหลงัมาน้ีผมไม่ไดปิ้ดร้าน
ยาว ๆ เหมือนเม่ือก่อน จากเดิมท่ีเคยกาํหนดวนัหยุดยาวเหยียด เด๋ียวน้ีปิดตรุษจีนแค่วนัเดียว 
แมก้ระทัง่เราเอง เรายงัทาํไม่ไดเ้ลย เพราะสังคมใหม่มนัเปล่ียนไปหยดุช่วงสงกรานตห์มดแลว้ ก็
ตอ้งยอมรับ มนัก็เหมือนการท่ีคุณเร่ิมไหวจ้ากอะไร เร่ิมแรกคุณเดินผา่นศาลเจา้ศาลหน่ึงทุกวนั คุณ
ไม่ไดส้นใจอะไร จนกระทัง่วนัหน่ึงคุณยกมือไหว ้แต่คุณไม่ไดห้ยดุไหว ้จนกระทัง่อีกสักระยะหน่ึง
คุณเร่ิมหยดุและยกมือไหว ้แลว้กเ็ร่ิมเดินไปท่ีหนา้ศาลเจา้แลว้กย็กมือไหว ้แลว้กเ็ร่ิมหยดุแลว้เขา้ไป
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ในศาลเจา้คุกเข่าไหว ้แลว้ก็แลว้กเ็ร่ิมเขา้ไปในศาล จุดธูป แลว้กคุ็กเข่าไหว ้แลว้สุดทา้ยกพ็ฒันาการ
ไปจนถึงการไหวเ้ตม็ท่ี ไหวพ้ระจนัทร์กเ็หมือนกนั เดิมอาจจะมีแค่ปักธูป ยกมือไหว ้ตั้งกระถางธูป
ธรรมดา ชงนํ้าชา แลว้กมี็ขนมเลก็นอ้ย ก็ค่อย ๆ เพ่ิมเคร่ืองกระดาษ มีออ้ย มีนูน้มีน่ี ค่อย ๆ เสริมเขา้
มาทีละเลก็ทีละนอ้ย ถามวา่มนัขาดอะไรไปจะผดิไหม มนัไม่ผิดหรอก คุณจะไหวแ้บบไม่มีธูปคุณก็
ไม่ผิด เพ่ือนผมคนหน่ึงจดัของไหวเ้ตม็โต๊ะเลยแต่ไม่จุดธูป บอกไม่ชอบ เพราะอาม่าแพค้วนั อะไร
คือตวับงัคบัว่าไหวห้รือไมไ้หว ้ มนัไม่ไดอ้ยูท่ี่องคป์ระกอบพวกน้ี ประเดน็ท่ีน่าเป็นห่วงทุกคนจะ
เป็นกงัวลว่าตอ้งจุดธูปก่ีดอก จุดอนัไหนก่อน จุดไหวอ้ะไร ตอ้งกราบก่ีที ตอ้งไหวต้วันั้นตวัน้ี แลว้
มนัมีความหมายยงัไง ทุกอยา่งมนัคือส่ิงท่ีคนคิดสร้างข้ึนมากนัเอง ซ่ึงใครจะทาํยงัไงกไ็ด ้ไม่มีผิดไม่
มีถูก 
 
4.6 วถิชีีวิตด้านการดาํเนินชีวติและการปรับตัวทางวฒันธรรม 
 

การเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ไดป้รับเปล่ียนวิถีชีวิตและโครงสร้างทางสังคมแบบเดิมของ
คนจีน ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีผลกัดนัใหต้อ้งปรับตวัทั้งทางดา้นสังคม วฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจ 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเร่ืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเช้ือสายจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จาก
การศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีน มีขอ้คน้พบท่ีสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

4.6.1 ด้านครอบครัว 
1) โครงสร้างครอบครัว 
โครงสร้างครอบครัวของคนจีนแบบดั้ งเดิมสามารถปิดกั้นการเปล่ียนแปลงจาก

ภายนอกท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อครอบครัวไดเ้ป็นอย่างดี คนจีนมีค่านิยมท่ีต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
ครอบครัวคนจีนสามีเป็นใหญ่ในบา้น จะให้ความสาํคญักบัลูกชายมากกว่าลูกสาว เพราะลูกชายจะ
เป็นผูสื้บสกุลต่อไปในอนาคต การแต่งงานฝ่ายหญิงตอ้งแต่งเขา้บา้นฝ่ายชาย การแบ่งอาวโุส และ
การถืออาวโุสในครอบครัว การควบคุมเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นแบบกงสีท่ีทุกคนมีส่วนร่วม แต่
ไม่มีสิทธิในการจดัการทรัพยสิ์นนอกกจากพ่อ การใชแ้รงงานภายในครอบครัว หรือการจา้ง
แรงงานในหมู่คนจีนดว้ยกนั ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นตวัเช่ือมโยงความสาํนึกในการเป็นส่วนหน่ึงของ
ครอบครัวจีน การอยูใ่นสังคมท่ีมีความแตกต่างกนัยอ่มก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในครอบครัว
ข้ึน ลูกหลานเม่ือเติบโตข้ึนในสังคมไทย ไดมี้การติดต่อสัมพนัธ์กบัคนไทย เจอส่ิงแวดลอ้มใหม่ 
ตลอดจนวิทยาการต่าง ๆ ท่ีกา้วหนา้ ยอ่มก่อใหเ้กิดการปรับตวัเพ่ือใหเ้ขา้กบัสภาพแวดของสงัคมได ้
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4.6.2 เร่ืองความเป็นอยู่  
1) การกินอยูแ่บบคนจีน 
วฒันธรรมดา้นอาหารการกินของคนจีน มีความเป็นมาท่ียาวนานกว่า 5 พนัปี แต่ละ

ทอ้งถ่ินกจ็ะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน อยา่งเช่น ภาคใตนิ้ยมอาหารรสหวาน ภาคตะวนัออกนิยมอาหาร
รสเปร้ียว ภาคตะวนัตกนิยมอาหารรสเผด็ แสดงใหเ้ห็นถึงรสนิยมการกินอาหารท่ีแตกต่างกนัของ
แต่ละภูมิภาค คนจีนนิยมกินอาหารท่ีมีความเช่ือมโยงกบัความเป็นสิริมงคลในวนัพิเศษดว้ย อาทิ 
เทศกาลตรุษจีน ซ่ึงถือว่าเป็นเทศกาลท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับคนจีน ฉะนั้น การกินอาหาร
ร่วมกนัภายในครอบครัวในวนัส่งทา้ยปีเก่าจะสาํคญัอยา่งยิง่ โดยอาหารท่ีกินจะตอ้งมีปลา เพราะ
ปลาในภาษาจีนจะมีเสียงพอ้งกบัคาํว่า มีเหลือ และจะตอ้งมีไก่ ซ่ึงไก่ในภาษาจีนพอ้งเสียงกบัคาํว่า 
สิริมงคล เป็นตน้ ส่ิงสาํคญัอีกหน่ึงอยา่งท่ีคนจีนจะขาดไม่ไดเ้ลย นัน่คือ นํ้าชา คนจีนมกันิยมด่ืมนํ้า
ชาในชีวิตประจาํวนัและตอ้นรับแขกดว้ยนํ้าชา ชาท่ีคนจีนนิยมด่ืมจะเป็นชาร้อน เพราะมีความเช่ือ
ว่าชา ช่วยลา้งภายในใหส้ะอาด ช่วยเร่ืองการขบัถ่าย อุปกรณ์การกินอาหารท่ีสาํคญัของคนจีนก็คือ 
ตะเกียบ ตะเกียบถือเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูกิ้นอาหารสามารถกินอาหารไดด้ว้ยมือเพียงขา้งเดียว 
ในขณะท่ีอีกมือหน่ึงตอ้งใชถื้อถว้ยขา้ว ตะเกียบจะช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถกินอาหารโดยท่ีมือไม่ตอ้ง
เลอะ คนจีนมีความชาํนาญอยา่งยิง่ในการใชต้ะเกียบ พฤติกรรมเหล่าน้ีไดถ่้ายทอดมาสู่ลูกหลานคน
ไทยเช้ือสายจีน 

2) การประกอบอาชีพ 
ในอดีตชาวจีนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ท่ีพ่ึงของคนท่ีทาํ

การเกษตรในยคุนั้นคือ เทพยดาฟ้าดิน เม่ือถึงช่วงทาํนา ปลูกพืชชาวจีนในสมยัก่อนกจ็ะบวงสรวง
เทพยดาฟ้าดินให้อาํนวยอวยพรใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเติบโตงอกงาม การกราบไหวเ้หล่าน้ีจึง
เป็นบ่อเกิดแห่งเทศกาลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร เช่น เ เทศกาลตรุษจีน เป็นตน้ ยคุสมยั
เปล่ียนไปดว้ยประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหท่ี้ทาํกินในประเทศจีนไม่เพียงพอ เกิดความแร้นแคน้ อด
อยาก รวมไปถึงการเกิดสงคราม ชาวจีนจึงอพยพออกมาตั้งรกรากและทาํมาหากินในต่างประเทศ 
รวมทั้งประเทศ ดว้ยอุปนิสัยท่ีมีความขยนัหมัน่เพียรและความมานะพยายาม การไดรั้บโอกาสจาก
สังคมไทย ทาํให้ชาวจีนสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งสุขสบาย ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาจะประกอบ
อาชีพธุรกิจทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นการคา้ขาย อุตสาหกรรม ทาํงานเหมืองแร่ และทาํงานรับจา้งใช้
แรงงาน ชาวจีนจึงอยูก่นัอยา่งหนาแน่นในเขตกรุงเทพฯ และเขตเมืองต่าง ๆ ชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษา
จะมีความชาํนาญในดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัออกไป  
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เป็นผูห้ญิงจะ
นเด็กท่ีไดรั้บก
บายไวด้งัน้ี 

ก่อนท่ีบ้านค
ตรียมของไหว
ดว้่าคอยเป็นลู
ทาํของไหวเ้ย
มาทาํของไหว

เป็นการช่วยเ
ไปยงัผูเ้ช่าท่ีดิ

นของคนจีนใ
ภาพถ่ายท่ีพิพิ

าว่าง  
นจะไม่ไดท้าํ
าด การทาํคว
ะเขา้มามีบทบ
งทั้งหมด โดย
ะไดรั้บการถ่า
การถ่ายทอดจ

คุณแม่จะลง
ว ้พอมาถึงรุ่น
ลูกมือของแม่
ยอะมาก ก่อน
วเ้อง เพราะแ

90

เหลือชาวบา้น
ดิน 

นยา่นเยาวรา
พิธภณัฑเ์ยาวร

งานนอกบา้น
วามสะอาดบา้
บาทในเร่ืองก
ยจะมีลูกหลาน
ายทอดความรู
จากแม่มาตั้งแ

มือทําเองหม
นลูกความเคร่
คอยช่วยหยบิ

นวนัไหวต้อ้งไ
แม่จะไม่ซ้ืออ

นทางวดัจึงไม

ช 
ราช 

น ดงันั้นงานบ้
าน การดูแลลู
การจดัเตรียมข
นเป็นลูกมือค
รู้มาจากแม่ โ
แต่เด็กเม่ือโต

มดทุกเทศก
รงครัดในการ
บจบัของ วนัไ
ไปจ่ายตลาด ถึ
าหารจากของ

ม่เคยข้ึนค่าเช่า

บา้นทั้งหมดจึง
ลูก เป็นตน้
ของไหว ้การท
คอยช่วยหยบิจ
โดยการถ่ายท
ตข้ึนก็จะทาํทุ

าล พ่อกับแม
ปฏิบติักล็ดลง
ไหวส้าํคญั ๆ 
ถึงวนัไหวก้ต็้
งนอกเลย จะ

าท่ี เวลาเก็บ

งเป็นหนา้ท่ีข
แต่ถา้เป็นช่ว
ทาํอาหาร ช่ว
จบั คนจีนหรื
อดนั้นจะถ่าย
กอยา่งเป็น 

ม่จะช่วยกัน
ง ตอนเดก็ ๆ 
อยา่งตรุษจีน 
ตอ้งต่ืนแต่เชา้
ะทาํเองตลอด 

เงินวดัจะ

 

องผูห้ญิง 
งเทศกาล
งเทศกาล
รอคนไทย
ยทอดจาก
โดยผูใ้ห้
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พอไหวเ้สร็จกแ็จกจ่ายอาหารใหลู้กหลาน มีแบ่งใหก้บัเพ่ือนบา้นบา้ง ถา้มีขนมก็
จะแจกเดก็ ๆ ทาํแบบน้ีทุกปี (ปอง (นามสมมติ), 2558) 

 
ในปัจจุบนัวิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีนไดเ้ปล่ียนไปจากเม่ือก่อนอย่างส้ินเชิง จากท่ี

เม่ือก่อนผูห้ญิงไม่ไดท้าํงานนอกบา้น คอยทาํงานบา้นงานเรือน แต่เด๋ียวน้ีผูห้ญิงเร่ิมมีบทบาทใน
การทาํงานนอกบา้นมากข้ึน อีกทั้งชีวิตมีความสะดวกสบายสามารถซ้ือของสาํเร็จรูปมาไดเ้ลย ช่วง
ท่ีมีเทศกาลไม่ตอ้งทาํอาหารของไหวเ้องเหมือนแต่ก่อน สามารถไปซ้ือของสาํเร็จรูปตามตลาดหรือ
ซุปเปอร์มาร์เกต็ไดเ้ลย ไม่ตอ้งมาเสียเวลาคอยทาํอาหารทั้งวนั โดยผูใ้หข้อ้มูลไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี  

 
ยคุสมยัเปล่ียนไปหมดแลว้ ตวัอาม่าเองกป็ล่อยตามสบาย ลูกหลานเขาทาํงานกนั
หมดอาจจะไม่มีเวลามาทาํตรงน้ีกไ็ม่เป็นไร อาม่ายงัทาํไหวอยูก่ท็าํไป ต่อไปถา้
ลูกหลานจะไม่ไหวก้็ไม่เป็นไร อาม่าไม่บงัคบั เด๋ียวน้ีทุกอย่างมนัทนัสมยั
หมดแลว้ ของไหวอ้ะไรกมี็แบบสาํเร็จรูป แค่ลูกหลานกตญัญูแค่น้ีก็พอใจแลว้ 
(สุ่ย (นามสมมติ), 2559) 

 
4.6.5 การศึกษา 

ชาวจีนจาํนวนมากเขา้มาตั้งรกรากปละสร้างครอบครัวในประเทศไทย เม่ือลงหลกัปักฐานอยู่
ท่ีน่ี จึงเร่ิมมีการก่อตั้งโรงเรียนข้ึน เพ่ือสอนภาษาและวฒันธรรมใหลู้กหลานชาวจีน รวมทั้งปลูกฝัง
ใหเ้กิดความผกูพนักบัประเทศแม่ โรงเรียนจีนแห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2451 โดย
ใชห้ลกัสูตรของจีนในการเรียนการสอน หลงัจากนั้นชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษาก็ตั้งโรงเรียนข้ึนอีก
หลายแห่ง ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไทยไดเ้ร่ิมกาํหนดจาํนวนผูอ้พยพท่ีเขา้มาจากประเทศจีน
ให้นอ้ยลง ไดมี้การกาํหนดระเบียบและออกกฎหมายควบคุมโรงเรียนจีนให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล ก่อนหนา้น้ีรัฐบาลไม่ไดมี้นโยบายท่ีแน่ชดัเก่ียวกบัชาวต่างชาติรวมทั้งชาวจีน โอกาส
ของคนต่างชาติท่ีอพยพเขา้มาจึงไม่ถูกปิดกั้นเกือบทุกดา้น ความพยายามท่ีจะรักษาความเป็นจีนกบั
การกลืนกลายเป็นคนไทย จึงเป็นทางเลือกท่ีแต่ละคนจะทาํไดต้ามความตอ้งการ บางคนกลวัลูกชาย
ตอ้งไปเกณฑท์หารกใ็หลู้กชายใชส้ญัชาติจีนแทน ทั้งยอมเสียภาษีคนต่างดา้ว ยอมจดทะเบียนใหลู้ก
ท่ีเกิดในไทยไดส้ญัชาติไทย ส่งผลใหลู้กหลานจีนในรุ่นหลงัหลกัฐานท่ีราชการออกใหท้ั้งหมดกเ็ลย
ตอ้งเขียนว่าเป็นเช้ือชาติไทย สัญชาติไทย ช่วงท่ีมีการออกพระราชบญัญติันามสกลุ ลูกหลานจีนท่ี
ไม่คิดจะกลบัไปประเทศจีนอีกแลว้ จึงนิยมเปล่ียนนามสกุลเป็นแบบไทยแทไ้ปเลยก็มี ซ่ึงสะดวก
กวา่การขอเปล่ียนนามสกุลในยคุหลงั ๆ มาก โดยผูใ้หข้อ้มูลไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
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คนอินเดียแถวน้ีถา้อยากให้ลูกพูดอินเดียได ้ ก็ตอ้งส่งกลบัไปท่ีอินเดีย เพราะ
สภาพแวดลอ้มรอบตวัเปล่ียนไปจะทาํใหห้ลงลืมความเป็นชนชาติท่ีแทจ้ริง อยา่ง
ในปัจจุบนัคนไทยเช้ือสายจีนเองกก็ลายเป็นไทยหมด มนัไม่ใช่เร่ืองแปลก เพราะ
คนท่ีอยู่ไกลจากประเทศบ้านเกิดอาจจะไม่ได้ไหว้ไม่ได้ประกอบพิธีกรรม
เหมือนเดิม ยิง่อยูน่านคนจีนยิง่ถูกกลืนใหก้ลายเป็นคนไทย ทุกอยา่งมนัตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา (อาแปะ (นามสมมติ), 2558)  

 
4.6.6 วถิชีีวติด้านพฤติกรรม  
จากการศึกษาวิถีชีวิตด้านพฤติกรรมของคนไทยเช้ือสายจีน พบว่าสามารถอธิบาย

พฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
4.6.6.1 พฤติกรรมดา้นสังคม 

1) คนจีนโดยนิสัยจะชอบอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มและมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น
เป็นของตวัเอง ลกัษณะของคนไทยเช้ือสายจีนจะอาศยัอยูร่วมกนัเป็นชุมชน โดยจะแบ่งกลุ่มตาม
ภาษาพดูและเช้ือสายจีนแต่ละทอ้งถ่ินในประเทศจีน การเขา้มามีบทบาทดา้นสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ 
เห็นไดจ้ากการรวมกลุ่มก่อตั้งสมาคม การทาํหนงัสือพิมพจี์น การก่อตั้งมูลนิธิต่าง ๆ ของคนจีน 
วตัถุประสงคท่ี์ก่อตั้งข้ึนมาเพ่ือช่วยเหลือคนจีนดว้ยกนัในยามท่ีตอ้งจากบา้นเมืองมาอยูต่่างถ่ิน เช่น 
สมาคมป่อเตก็ต๊ึง สมาคมตระกลูแซ่ มูลนิธิเทียนฟ้า เป็นตน้ นอกจากน้ีสมาคมยงัไดด้าํเนินการใน
เร่ืองการจดัตั้งสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล วดัจีน ศาลเจา้ และก่อตั้งโรงเรียนตามแบบจีนเพ่ือให้
ลูกหลานชาวจีนไดมี้โอกาสไดเ้รียนโรงเรียนแบบจีนและไดเ้รียนภาษาจีน โดยผูใ้หข้อ้มูลไดอ้ธิบาย
ไวด้งัน้ี “ช่วงเทศกาลอยา่งกินเจ ไหวพ้ระจนัทร์ จะชวนเพ่ือนออกมาทาํบุญตามมูลนิธิ มาไหวพ้ระ
ขอพร ไหวเ้จา้แม่กวนอิม ส่วนตวันบัถือแบบน้ี ช่วงเทศกาลมาไหวข้อพรไม่เคยขาด ทาํบุญ
ช่วยเหลือคนตามมูลนิธิดว้ยเหมือนกนั เพ่ือนท่ีมาดว้ยกนักช็อบทาํบุญคลา้ย ๆ กนั เลยจบักลุ่มอยู่
ดว้ยกนัได”้ (หลิน (นามสมมติ), 2558) 

2) ลกัษณะนิสัยของคนจีน จะเป็นคนขยนัหมัน่เพียร มีความเฉลียวฉลาด มี
ไหวพริบในเร่ืองการคา้ขาย ชาวจีนมีนิสยัเอาใจลูกคา้เก่ง มีความอดทนต่อคาํพดูของลูกคา้ มีนิสัยรัก
เพ่ือนพอ้ง คอยใหค้วามช่วยเหลือดูแลกนัยามเดือดร้อน โดยผูใ้หข้อ้มูลไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

 
พ่อเล่าให้ฟังว่า ตอนท่ีมาอยูไ่ทยช่วงแรก ๆ ลาํบากมาก ภาษาไทยก็พูดไม่ได ้
อาศยัเดินทางตามคนอ่ืนมาจากเมืองจีน มาอยูแ่บบตวัคนเดียว ญาติพ่ีนอ้งกไ็ม่มี ก็
ตอ้งหาท่ีพึ่งท่ีเป็นคนจีนดว้ยกนั ตอ้งทาํงานรับจา้งอยา่งหนกัเพ่ือใหมี้กินมีใช ้เกบ็
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เงินไดก้อ้นหน่ึงก็เอามาลงทุนเปิดร้านขายของชาํ พ่อคิดเลขเก่ง ทาํอะไร
กระฉบักระเฉง (ทิพย ์(นามสมมติ), 2558) 

 
4.6.6.2 พฤติกรรมดา้นเศรษฐกิจ 

1) การปิดร้านในช่วงเทศกาล 
ยคุสมยัก่อนช่วงเทศกาลของคนจีนมีอิทธิพลอย่างมากในย่านเยาวราช ในเทศกาล

ตรุษจีน ร้านคา้ของคนจีนจะปิดเป็นเวลาหลายวนั ประชาชนทัว่ไปหาอาหารรับประทานยาก เพราะ
ร้านคา้ปิดหมดจึงไม่สามารถไปจ่ายตลาดได ้ ราคาผลไมแ้ละสินคา้อ่ืนท่ีคนจีนตอ้งใชใ้นการเซ่น
ไหวก้จ็ะมีราคาสูงกว่าปกติ ช่วงเทศกาลตรุษจีนรถท่ีสญัจรไปมาในเยาวราชลดลงเป็นอนัมาก แสดง
ให้เห็นถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของคนจีนท่ีมีอยู่มาก แต่ปัจจุบนัไดมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในช่วงเทศกาลใหม่ จากเดิมท่ีตอ้งปิดร้านในช่วงเทศกาลกเ็ปล่ียนมาเป็นไหวไ้ปดว้ยเปิดร้านไปดว้ย 
โดยผูใ้หข้อ้มูลไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

 
ฉนัอยูท่ี่น่ีมาตั้งแต่เดก็ ตอนเดก็ตรุษจีนของทุกปีจะหยดุเรียนมาช่วยท่ีบา้นเตรียม
ของสาํหรับไหว ้ แม่ก็จาํทาํหนา้ท่ีหลกัทั้งจ่ายตลาดซ้ือขา้วของเคร่ืองใชส้าํหรับ
ไหว ้และทาํอาหารเองทั้งหมด เม่ือก่อนช่วงก่อนวนัไหวต้รุษจีน ตลาดในยา่น
เยาวราชคึกคกัมาก ผูค้นเดินจบัจ่ายใชส้อยซ้ือของกนัเตม็ไปหมด คนจีนเวลาจะ
ซ้ืออะไรก็จะมากนัแต่ท่ีเยาวราช พวกเคร่ืองยาจีนมาเยาวราชท่ีเดียวไดค้รบหมด 
แต่พอถึงวนัตรุษจีนท่ีน่ีจะเงียบมาก ร้านคา้ปิดกนัหมด หยดุกนัที 2-3 วนั คนท่ีไม่
ไหวก้ห็าซ้ือของกนัลาํบาก เพราะร้านคา้ปิดกนัหมด เป็นอนัรู้กนัของคนในยา่นน้ี
ว่าถา้จะซ้ืออะไรให้รีบซ้ือก่อนช่วงตรุษจีน ไม่อยา่งนั้นมาแลว้เจอร้านปิดแทบ
ทั้งนั้น แต่เด๋ียวน้ีไม่เป็นแบบนั้นแลว้ พอถึงตรุษจีนร้านเขาไม่หยดุกนัแลว้ เปิดกนั
ตามปกติ คนกคึ็กคกัเหมือนเดิม (นอ้ง (นามสมมติ), 2558)  

 
2) การคา้ขาย 
คนจีนมีพรสวรรคใ์นเร่ืองการคา้ขาย บริษทันาํเขา้สินคา้หรือส่งออก ไม่ว่า

จะเป็นสินคา้ของชาติตะวนัตกหรือของจากจีน ลว้นแลว้แต่มีชาวจีนเป็นยีป๊ั่ว ซาป๊ัว สาเหตุท่ีคนจีน
เขา้มามีบทบาทต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอยา่งมาก เพราะคนไทยชอบรับราชการ เพราะถือว่าเป็น
งานท่ีมีเกียรติ มียศถาบรรดาศกัด์ิ ตลอดจนไดรั้บอภิสิทธ์ิต่าง ๆ จึงทาํให้อาชีพการคา้ขายตกอยูใ่น
มือของคนจีนอยา่งส้ินเชิง เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมอาชีพน้ี  
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4.6.7 การเปล่ียนแปลงของชุมชนเยาวราช 
กระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม มีผลต่อคนไทยเช้ือสายจีนท่ีเคยมี

ลกัษณะความเป็นจีนท่ีมีวิถีชีวิตตามแบบจีนดั้งเดิม โดยยงัคงปฏิบติัตามธรรมเนียมจีนแบบดั้งเดิม
อยา่งเคร่งครัด ตั้งแต่มีกระแสวฒันธรรมแบบใหม่เขา้มา ความเจริญในดา้นต่าง ๆ เทคโนโลยี
สมยัใหม่ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต โดยเฉพาะช่วง 30 ปีท่ีผ่าน เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นวฒันธรรม ประเพณีของคนไทยเช้ือจีน จากการท่ีเคยยึดถือปฏิบติัตาม
วฒันธรรม ประเพณีอยา่งเคร่งครัดกก็ลบักลายเป็นทาํบา้งละเวน้บา้ง เช่น เทศกาลตรุษจีนสมยัก่อน 
ในยา่นเยาวราชจะคึกคกั เตม็ไปดว้ยผูค้นท่ีเดินทางมาจบัจ่ายใชส้อยซ้ือขา้วของเพ่ือเตรียมไวส้าํหรับ
ไหวใ้นช่วงเทศกาลตรุษจีน ร้านคา้ท่ีเป็นของคนจีนจะปิดช่วงเทศกาลตรุษจีน พอพน้เทศกาล
ตรุษจีนก็จะเปิดทาํการตามปกติ แต่สมยัน้ีกลบัเปล่ียนแปลงไปจากเม่ือก่อน เน่ืองจากสังคมมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอด ทาํให้คนเปล่ียนค่านิยมไปจากเดิม ตรุษจีนในปัจจุบนัคนไทยเช้ือสายจีน
ยงัคงปฏิบติักนัเหมือนเดิม แต่ท่ีเปล่ียนแปลงไปคือ วิธีการปฏิบติั ส่ิงของท่ีใชใ้นการไหวท่ี้เนน้ตาม
ความสะดวกของผูไ้หวเ้ป็นสาํคญั ร้านคา้ในย่านเยาวราชจากท่ีเคยหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีน ก็
ปรับตวัโดยยงัคงไหวต้รุษจีนเหมือนเดิมแต่ไม่ไดห้ยุดปิดร้านอย่างท่ีเคยทาํ ซ่ึงเทศกาลท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดั คือ เทศการไหวพ้ระจนัทร์ ถือเป็นเทศกาลท่ีสาํคญัของผูห้ญิงท่ีจะไดมี้
โอกาสซ้ือเส้ือผา้อาภรณ์และเคร่ืองสาํอางใหม่ โดยนาํของท่ีซ้ือมาใหม่ไหวพ้ระจนัทร์เพ่ือความเป็น
สิริมงคล สมยัก่อนผูห้ญิงจะนิยมไหวพ้ระจนัทร์ ตกกลางคืนแต่ละครอบครัวจะช่วยกนัจดัโต๊ะ
สาํหรับการไหวพ้ระจนัทร์ แลว้แต่ละบา้นจะประกวดกนัว่าบา้นไหนจดัสวยกว่ากนั เทศกาลไหว้
พระจนัทร์เรียกไดว้่าเป็นเทศกาลท่ีเป็นหน้าเป็นตาของแต่ละครอบครัวท่ีจะไดแ้สดงฝีมือในดา้น
การจดัตกแต่งโต๊ะไหวพ้ระจนัทร์ ปัจจุบนัภาพเหล่าน้ีแทบจะหายไปจากชุมชนคนไทยเช้ือสายจีน
ในยา่นเยาวราช เหลือเพียงบางครอบครัวท่ียงัคงปฏิบติักนัเพ่ือใหลู้กหลานคนรุ่นหลงัไดศึ้กษาและ
สืบทอดวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามใหค้งอยูสื่บต่อไป 

ในการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมและวฒันธรรม วิถีชีวิตแปรเปล่ียนไป พิธีกรรมบางอยา่งท่ี
เคยปฏิบติักนัในชุมชนท่ีเคยสืบทอดกนักนัมาตั้งแต่อดีตก็เปล่ียนไปตามสภาพสังคม โดยเฉพาะ
พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรท่ีเร่ิมลดหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีน เช่น สืบ
เน่ืองมาจากคนไทยเช้ือสายจีนยุคใหม่ประกอบอาชีพอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการทาํเกษตรกรรม
เหมือนบรรพบุรุษ การไหวบ้วงสรวงเทพยดาฟ้าดินเพือ่วิงวอนของใหพื้ชฝนเจริญเติบโต ฝนตกตาม
ฤดู จึงไม่จาํเป็นอีกต่อไป พิธีกรรมเหล่าน้ีจึงค่อย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา โดยผูใ้หข้อ้มูลได้
อธิบายไวด้งัน้ี  
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ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงตลอด การเปล่ียนแปลงเป็นบริบทของ
สังคม การเปล่ียนแปลงวิถีทางการดาํเนินชีวิต อยา่งเม่ือก่อนท่ีบา้นจะทาํอาหาร
ไหวเ้องเด๋ียวน้ีตอ้งซ้ือเอา เพราะไม่มีเวลา คนท่ีบา้นไปทาํงานกนัหมด เม่ือก่อน
ไหวห้ลายท่ีมากบา้นญาติกไ็ปไหว ้ ตอนน้ีไหวแ้ต่ท่ีบา้นตวัเอง ตามบริบทของ
สังคม ของคน รุ่นผูใ้หญ่อาจจะเคร่งครัด แต่มารุ่นเรามนัก็ไม่ไดเ้คร่งครัดขนาด
นั้น (แป้ง (นามสมมติ), 2558) 

 
4.7 การปรับตัวของคนไทยเช้ือสายจีนผ่านเทศกาล 

 
4.7.1 เทศกาล 

4.7.1.1 เทศกาลตรุษจีน 
ตามความเช่ือแบบโบราณ วนัตรุษจีน คือ วนัข้ึนปีใหม่ของจีน เป็นวนัท่ี 1 เดือน 1 

ของจีนตามวนัจนัทรคติ ถือเป็นวนัเร่ิมตน้ปีใหม่ของปี และเป็นวนัแรกของฤดูใบไมผ้ลิ ซ่ึงจีนจะ
แบ่งออกเป็น 4 ฤดู คือ ชุน เซ่ีย ชิว ตง วนัตรุษจีนจะเป็นวนัแรกของฤดูชุน หรือฤดูใบไมผ้ลิตรงกบั
เดือนท่ี 1, 2, 3 ของปี ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีอากาศดีท่ีสุด คือ ไม่ร้อน ไม่หนาว และไม่มีฝน วนัตรุษจีน
จึงมีอีกช่ือหน่ึงเรียกว่า “วนัชุนเจ๋ีย” เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศท่ีทาํเกษตรกรรมมาตั้งแต่
โบราณ เม่ือหมดหนา้หนาวท่ีไม่สามารถทาํการเพาะปลูกได ้ เขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิท่ีอากาศดี ชาวจีนจะ
นบัเป็นช่วงท่ีไดเ้ร่ิมตน้ทาํนาทาํสวน จึงมีการบวงสรวงต่อเทพยดา เซ่นไหวบ้รรพบุรุษ อธิษฐานขอ
พรใหไ้ดพื้ชผลอุดมสมบูรณ์ ใหกิ้จการท่ีทาํมีความกา้วหนา้ ซ่ึงเป็นท่ีมาของตาํนานการไหวเ้จา้ใน
วนัตรุษจีนท่ีเรียกว่า “ง่วงตั้งโจ่ย” พอถึงช่วงเทศกาลจะมีการหยดุการทาํงาน หยดุกิจการคา้ เพ่ือทาํ
พิธีไหวเ้จา้ท่ี ตอ้งไหว ้2 วนัซอ้น ซ่ึงจะมีการไหวต้อนดึกดว้ย นอกจากน้ียงัไดใ้ชเ้วลาในช่วงน้ีไป
เยีย่มคารวะผูใ้หญ่ ญาติมิตรท่ีเคารพนบัถือ และเท่ียวพกัผอ่น (จิตรา ก่อนนัทเกียรติ, 2554) 

เทศกาลตรุษจีนหรือช่ือทางการในภาษาจีน เรียกว่า ชุนเจ๋ีย (เทศกาลวสันต)์ เป็น
เทศกาลท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีช่วงเวลาของการจดังานท่ียาวท่ีสุด เทศกาลตรุษเร่ิมตน้ข้ึนในสมยัราชวงศ์
ฮัน่ ถือเป็นเทศกาลสาํคญัท่ีจดัข้ึนในการบวงสรวงเพ่ือการเกษตร ภายหลงัสมยัราชวงศเ์หนือ-ใต ้
(พ.ศ. 963-1132) ไดเ้พ่ิมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือเร่ืองผีสางและไสยศาสตร์ ช่วงเวลาของ
เทศกาลขยายยาวออกไปเร่ิมตั้งแต่เทศกาลล่าปาจนไปถึงเทศกาลหยวนเซียว จึงกลายเป็นเทศกาลท่ี
ใหญ่ท่ีสุดและมีความสําคญัมากท่ีสุดเทศกาลหน่ึงของจีนตั้งแต่อดีตเป็นตน้มา จากนั้นในสมยั
ราชวงศถ์งั (พ.ศ. 1161-1450) กิจกรรมในเทศกาลตรุษจีนมีวิวฒันาการเปล่ียนไปจากเดิม จาก
เทศกาลท่ีจดัข้ึนเพ่ือการบวงสรวงทางการเกษตรและตามความเช่ือทางไสยศาสตร์ไดเ้ปล่ียนมาเป็น
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กิจกรรมบันเทิงและวฒันธรรมตามประเพณีเป็นสําคญั แต่เดิมท่ีจุดประทัดเพ่ือการไล่ผีกลับ
กลายเป็นการจุดประทดัมุ่งความสนุกสนานเฉลิมฉลองประเพณี ตั้งแต่ราชวงศถ์งัเป็นตน้มา ตรุษจีน
ไดก้ลายเป็นเทศกาลมงคลเฉลิมฉลองใหญ่ร่วมกนัของคนในประเทศ ราชวงศห์มิงและชิง เทศกาล
ตรุษจีนไดมี้การพฒันาไปอีก 2 ดา้น คือ 1) มีกิจกรรมทางดา้นสังคมชดัข้ึน เช่น การคารวะอวยพรปี
ใหม่ ส่งบตัรอวยพรปีใหม่ การส่งของขวญัอวยพรใหแ้ก่กนั 2) มีกิจกรรมดา้นศิลปะและความ
บนัเทิงมากข้ึน เช่น มีการแสดงเชิดสิงโต เชิดมงักร แสดงง้ิว มหรสพและการละเล่นร่ืนเริงอีก
มากมาย จดัไดว้่าเป็นเทศกาลท่ียิ่งใหญ่และคึกคกัสนุกสนานท่ีสุดตลอดมาจนส้ินราชวงศ ์ ถึงยุค
สาธารณรัฐ (พ.ศ. 2454-2492) เทศกาลตรุษจีนมีการเปล่ียนมากไปอยา่งมาก รัฐบาลตอ้งการพฒันา
ประเทศใหมี้ความเจริญมากยิง่ข้ึน จึงไดล้ดทอนความสาํคญัของวฒันธรรมประเพณีแบบเก่าลงไป
มาก  

ใน พ.ศ. 2455 ไดมี้ประกาศให้ใชป้ฏิทินสุริยคติสากลเป็นปฏิทินทางการ แต่
ชาวบา้นยงัคงนิยมใชป้ฏิทินแบบจนัทรคติและจดังานฉลองเทศกาลตามปฏิทินเก่า ในท่ีสุดรัฐบาล
ตอ้งยอมผ่อนปรน โดยในปี พ.ศ. 2457 ไดย้กตรุษจีนเป็นเทศกาลแห่งฤดูใบไมผ้ลิ ตวนอู่ (สารท
ขนมจา้ง) เป็นเทศกาลแห่งฤดูร้อน ไหวพ้ระจนัทร์เป็นเทศกาลแห่งฤดูใบไมร่้วง ตงจ้ือ (ตงัจ่ีหรือ
ตงัโจ็ยะ) เป็นเทศกาลแห่งฤดูหนาว และใหเ้ป็นวนัหยดุราชการ แต่พอถึง พ.ศ. 2471 รัฐบาลกลบั
ประกาศใหเ้ลิกใชป้ฏิทินจนัทรคติ ยา้ยเทศกาลตรุษจีนไปทาํในวนัท่ี 31 ธนัวาคม และ 1 มกราคม 
ตรุษจีนปี พ.ศ. 2472 ผูท่ี้ฝ่าฝืนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ร้านขายของไหว ้ขายปฏิทินแบบเก่าถูกจบัเป็นอนั
มาก แต่ก็ไม่สามารถฝืนความนิยมของมหาชนได ้ในท่ีสุดตอ้งยกเลิกคาํสั่งเม่ือ พ.ศ. 2477 ถึงยุค
สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2492-ปัจจุบนั) แมรั้ฐบาลจะใชป้ฏิทินสุริยคติสากลเป็นปฏิทินของ
ทางการ แต่ให้ความสาํคญัแก่เทศกาลตรุษจีนตลอดมา เวน้ในช่วงปฏิวติัวฒันธรรม (พ.ศ. 2510-
2519) หลงัจากนั้นวฒันธรรมประเพณีเก่ากก็ลบัฟ้ืนตวั เทศกาลตรุษจีนมีความสาํคญัยิ่งข้ึนในฐานะ
เทศกาลยิง่ใหญ่ท่ีสุดของจีนสืบมาจนปัจจุบนั (ถาวร สิกขโกศล, 2557: 140-141) 

เทศกาลตรุษจีนในสมยัก่อนถือเป็นเทศกาลท่ีมีช่วงเวลาในการจดัท่ียาวนาน โดย
เทศกาลเร่ิมในวนั 8 คํ่า เดือน 12 คืนส้ินปี (30 คํ่า เดือน 12) เป็นตวัแทนของเทศกาล รุ่งข้ึนวนั 1 คํ่า 
เดือนอา้ยเป็นวนัคึกคกัมากท่ีสุด แลว้มีการจดักิจกรรมต่อเน่ืองไปจนถึงวนั 15 คํ่า ซ่ึงเป็นอีกวนั
คึกคกัมาก การไหวต้รุษจีนต่อเน่ืองจากการไหวส้ิ้นปี และมีธรรมเนียมท่ีตอ้งทาํความสะอาดบา้น
คร้ังใหญ่ ในประเพณีตรุษจีนมีวนัท่ีสาํคญั 3 วนั ไดแ้ก่ วนัจ่าย วนัไหว ้วนัถือ 

วนัจ่าย คือวนัก่อนส้ินปี 1 วนั เพ่ือสาํหรับเตรียมซ้ือหาของไหวใ้หเ้รียบร้อย ก่อนท่ี
ร้านคา้จะหยุดยาว ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นท่ีออกมาจบัจ่ายใชส้อย ซ้ือของ
สาํหรับการไหว ้ ในยา่นเยาวราชรถจะติดมากเป็นพิเศษ เพราะในยา่นน้ีเป็นแหล่งท่ีคนไทยเช้ือสาย
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จีนนิยมไปซ้ือของไหวแ้ละของใชอ่ื้น ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้ซ่ึงปัจจุบนัรูปแบบการใชชี้วิตเปล่ียนไป 
การซ้ือหาของไหวส้ามารถไปซ้ือของสาํเร็จรูปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีมีของไหวข้ายเช่นกนั ของ
ไหวท่ี้ตอ้งซ้ือหลกั ๆ คือ พวกเน้ือสัตว ์ เช่น หมู เป็ด ไก่ ปลา ตบั เป็นตน้ พวกของแหง้ท่ีจะนาํมา
ประกอบอาหาร ผลไมต้ามฤดูกาล 

วนัไหว ้คือการไหวใ้นวนัส้ินปี ทุกคนในครอบครัวจะต่ืนกนัแต่เชา้เพ่ือมาจดัเตรียม
อาหารท่ีใชใ้นการไว ้ โดยจะแบ่งช่วงเวลาการไหวอ้อกเป็นไหวเ้จา้ท่ีในตอนเชา้ ตามดว้ยการไหว้
บรรพบุรุษในตอนสาย แลว้ไหวผ้ีไม่มีญาติในตอนบ่าย ซ่ึงการไหวผ้ีไม่ญาติน้ี ปัจจุบนัหลาย
ครอบครัวไม่นิยมไหว ้ ส่วนการไหวว้นัตรุษจีน เรียกว่า การไหวว้นัชิวอิด สาํหรับผูท่ี้เคร่งธรรม
เนียมมาก ๆ จะตอ้งไหวต้ามฤกษย์ามท่ีกาํหนด ชาวจีนและคนไทยเช้ือสายจีนนิยมไหว ้“ไฉ่ซ้ิงเอ๊ีย” 
หรือเทพเจา้แห่งโชคลาภในคืนวนัตรุษจีน เพ่ือเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว การไหวเ้ทพ
เจา้ไฉ่ซ้ิงเอ๊ีย วตัถุประสงคข์องการไหวเ้ทพเจา้แห่งความโชคลาภในกลางดึกของคืนวนัส้ินปียา่งเขา้
ตรุษจีน คือการไหวโ้ลกขณะท่ีหมุนอยูต่ลอดเวลา ณ ขณะท่ีกาํลงัเขา้เวลาใหม่ของวนัข้ึนปีใหม่หรือ
วนัตรุษจีน โลกหมุนเขา้ทางทิศไหน ซ่ึงในปี 2559 โลกหมุนเขา้ทางทิศตะวนัตก ส่วนเวลาใหม่ของ
คนจีน จะเป็นเวลา 23.00-00.59 น. เสมอ เพราะการเร่ิมตน้วนัของคนจีนคือ เร่ิมตั้งแต่ 5 ทุ่ม แต่บาง
ปีท่ีฤกษไ์หวไ้ฉ่ซ้ิงเอ๊ียขยบัเป็นตี 1-ตี3 หรือนาน ๆ ทีปีหนเป็นตี 3 - ตี 5 ก็มี เป็นเพราะช่วงเวลา 5 
ทุ่ม-ตี 1 จงัหวะการทรงตวัของโลกยงัเอียง ๆ กต็อ้งรอจนโลกทรงตวัใหต้รง ๆ ก่อนจึงไหว ้ 

เม่ือประมาณ 4,300 ปีก่อน ชาวจีนพบวงโคจร ท่ีว่าใน 1 วนั แบ่งเป็น 12 ช่วงเวลา 
แลว้เอานกัษตัรไปตั้งช่ือเรียกในช่วงเวลาว่า 23.00-00.59 น. เป็นเวลาชวดหนู 01.00-02.59 น. เป็น
เวลาฉลูววั 03.00-04.59 น. เป็นเวลาขาลเสือ 05.00-06.59 น.เป็นเวลาเถาะ 07.00-08.59 น. เป็นเวลา
มะโรง 09.00-10.59 น. เป็นเวลามะเส็ง 11.00-12.59 น. เป็นเวลามะเมีย 13.00-14.59 น. เป็นเวลา
มะแม 15.00-16.59 น. เป็นเวลาวอก 17.00-18.59 น. เป็นเวลาระกา 19.00-20.59 น. เป็นเวลาจอ 
21.00-22.59 น. เป็นเวลากนุ  

“การไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ๊ีย” คืนวนัส้ินปียา่งเขา้ตรุษจีน ไม่ไดเ้ก่ียวกบัการชงปี ชงเดือน ชง
วนั “การไหว”้ คือการทาํใหเ้กิดสมดุล ไหวเ้พื่อใหพ้ลงัท่ีไม่ดี กลายเป็นดี ธรรมเนียมการไหวไ้ฉ่ซ้ิง
เอ๊ียท่ีนิยมไหวก้นัมาตลอด คือการตั้งโต๊ะไหวก้ลางแจง้ท่ีหนา้บา้น หนัโต๊ะไปในทิศท่ีกาํหนดมา 
ตวัอยา่ง ปี 2559 ไหวก้ลางดึกคืนวนัท่ี 7 ยา่งเขา้วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ หนัโต๊ะไหวไ้ปทางทิศตะวนัออก 
ของไหวนิ้ยมไหว ้ไดแ้ก่ อาหารเจแหง้ 5 อยา่ง ไหวส้้มสีทอง 1 จาน ไหวข้นมอ๋ีสีชมพู 5 ท่ี ชานํ้า 5 
ท่ี ชาใบ 5 ท่ี ขนมจนัอบั 1 ท่ี กระดาษเงินกระดาษทองชุดไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ๊ีย พร้อมดว้ยกระดาษไหวท่ี้
เรียกว่า กุย้นั้งฮู ้แปลว่าผูคุ้ม้ครอง มีไหวกิ้มฮวย เคร่ืองแต่งกระถางธูป ไหวก้ระดาษแดงท่ีเขียนช่ือ
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คนในบา้น กบัของไหวม้งคลต่าง ๆ ท่ีซ้ือมาแต่งบา้น ถา้มีองคไ์ฉ่ซ้ิงเอ๊ียกน็าํมาไหวด้ว้ยเพ่ือเพ่ิมพลงั
มงคล (ไทยรัฐ 2559, 23 มิถุนายน)  

วนัถือ คือ วนัตรุษจีน ถือว่าเป็นวนัท่ีดีท่ีทุกคนจะตอ้งใหแ้ละรับแต่ส่ิงท่ีดีเป็นมงคล 
เช่น พูดแต่ส่ิงท่ีดี ไม่พูดจาว่าร้ายกนั และกล่าวคาํอวยพรต่อกนั “ซินเจียยูอ่ี่ ซินน้ีฮวดไช”้ แปลเป็น
ไทย ว่า ขอให้โชคดีปีใหม่ การถืออ่ืน ๆ ท่ีนิยมปฏิบติักนั เช่น หา้มจบัไมก้วาดหรือห้ามกวาดบา้น 
เพราะถือว่าจะกวาดส่ิงดี ๆ ในบา้นออกไป แลว้กวาดส่ิงท่ีไม่ดีเขา้มา วนัถือน้ีบางคนเรียกวนัเท่ียว 
ซ่ึงมาจากธรรมเนียมการแต๊ะเอีย ท่ีพอลูกหลานและลูกจา้งไดเ้งินแต๊ะเอียท่ีเปรียบกบัการไดโ้บนสั
แลว้กไ็ปเท่ียว ในวนัตรุษจีนถือเป็นธรรมเนียมท่ีจะตอ้งไปไหวญ้าติผูใ้หญ่ เรียกว่า “ไป๊เจีย” และมี
การนาํส้มไปแลกเปล่ียนกนั ส้มในภาษาจีนเรียกว่า “ไตกิ้ก” แปลว่า โชคดี การแลกส้มจึงมี
ความหมายว่าเอาความโชคดีมามอบให้แก่กนั พร้อมคาํอวยพร บางบา้นท่ีใชข้นมอ๊ีในการไหว ้ ก็
อาจมีการเตรียมขนมอ๊ีไวส้าํหรับเล้ียงแขกดว้ย ขนมอ๊ี คือ ขนมบวัลอยจีน มีความหมายว่า ใหโ้ชคดี 
คิดทาํส่ิงใดก็ใหง่้ายและราบร่ืน ส่วนธรรมเนียมแต๊ะเอีย การให้น้ี คือ นายจา้งให้ลูกจา้ง กบัให้
กนัเองในครอบครัวว่าพ่อแม่ใหลู้กหลาน แต่ถา้ลูกทาํงานแลว้ หรือออกเรือนแลว้กจ็ะเป็นฝ่ายใหพ้อ่
แม่ พอ่แม่ท่ีฐานะดีกม็กัจะแตะ๊เอียกลบัคืนมาในจาํนวนท่ีเท่ากนัหรือเพิ่มใหม้ากข้ึนได ้แต่จะใหเ้ป็น
เงินของพ่อแม่เอง ไม่ใช่เอาเงินท่ีลูกให้มานั้นให้กลบัคืนมา ญาติผูใ้หญ่ก็ควรมีแต๊ะเอียใหห้ลาน ๆ 
เช่นกนั ธรรมเนียมการแต๊ะเอียน้ี ผูใ้หญ่จะเอาเงินใส่ซองสีแดง เพราะสีแดงคนจีนถือว่าเป็นสีท่ีเป็น
สิริมงคล อีกเกร็ดหน่ึงท่ีน่าสนใจสําหรับเทศกาลตรุษจีน คือ การเล่นไพ่ โดยเฉพาะการเล่นยี่อิด 
ผูใ้หญ่นิยมเล่นกนั ถา้เล่นไดถื้อเป็นเคลด็วา่จะโชคดี เฮง ๆ ตลอดปี 

 
ตารางท่ี 4.2 ขั้นตอนการไหวต้รุษจีน 
 

การไหว้ตรุษจนี ขั้นตอนการไหว้
วนัไหว ้ ช่วง 1 เดือน 1 ของจีน หรือช่วงปลายเดือนมกราคมหรือตน้

เดือนกมุภาพนัธ์
เวลาไหว ้ ช่วงเชา้
ผูถู้กไหว ้ 1) ไหวเ้จา้ท่ี 

2) ไหวบ้รรพบุรุษ 
3) ไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ๊ีย (บางบา้นไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ๊ีย
เพ่ือความเป็นสิริมงคล)
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

การไหว้ตรุษจนี ขั้นตอนการไหว้
ของไหวเ้จา้ท่ีประกอบดว้ย 
ของคาว หมู เป็ด ไก่ ตบั ปลา แลว้แต่อยากไหวม้ากนอ้ยขนาดไหน 

เช่น ไหว ้ 1 อยา่ง คือ ไก่ 1 ตวั หรือเป็ด 1 ตวั ไหว ้3 อยา่ง
เรียกว่าชุด ซาแซ มีหมู เป็ด ไก่ ไหว ้5 อยา่ง เรียกว่า โหงว
แซ มี หมู เป็ด ไก่ ตบั ปลา 

ขนมไหว ้ ฮวกกว้ยหรือขนมถว้ยฟู คกัทอ้กว้ย หรือขนมกุย้ช่าย มีไส้
อ่ืน ๆ เช่น ไส้หน่อไม้ ไส้ผกักะหลํ่า ไส้ข้าว  และยงัมี
ซาลาเปา ขนมจนัอบั นํ้าตาลทรายใส่ถุง ขนมไหวน้ี้ตอ้งมีสี
ชมพหูรือมีแตม้จุดแดง 

ขนมไหวพิ้เศษ ขนมเข่ง ขนมเทียน ตอ้งมียืนพื้นเป็นหลกั จาํนวนชนิดของ
ขนมไหว ้นิยมให้สอดคลอ้งกบัของคาว เช่น ไหวข้องคาว 
3 อยา่ง กไ็หวข้นม 3 อยา่ง เรียกวา่ ซาเป้ีย 

ผลไม ้ จะเลือกผลไมท่ี้มีช่ือเป็นมงคล มีความหมายท่ีดี เช่น ส้ม 
กลว้ย ทั้งหวีเลือกท่ียงัเขียวอยู ่องุ่น แอปเป้ิล ชมพู่ ลูกพลบั 
ซ่ึงเป็นผลไมต้ามเทศกาล และตามความนิยม จาํนวนของ
ผลไมท่ี้ไหวจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัของคาวและขนมไหว ้คือ
ถา้ไหว ้3 ทุกอยา่งก็จดัสามชนิด เรียกผลไมไ้หว ้3 อย่างว่า 
ซากว้ย ถา้ไหว ้5 ทุกอย่าง ก็จดัห้าชนิด เรียกผลไมไ้หว ้5 
อยา่งวา่ โหงวกว้ย 

เคร่ืองด่ืม จะจดันํ้าชา 5 ท่ี และในการไหวเ้จา้ท่ี หากมีของคาวจะไหว้
สุราดว้ยกไ็ด ้จดั 5 ท่ีเช่นกนั 

กระดาษเงินกระดาษทอง กอจ๊ี (กระดาษเงินกระดาษทอง) คอ้ซี (กระดาษท่ีพบัเป็น
กระทง) กิมเตา้ง๊ึงเตา้ (ถงัเงินถงัทอง) สามารถใชไ้หวไ้ดท้ั้ง
สามแบบ จะมากหรือนอ้ยแลว้แต่ผูไ้หวส้ะดวก 

จาํนวนธูปไหว ้ คนละ 5 ดอก 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

การไหว้ตรุษจนี ขั้นตอนการไหว้
ของไหวบ้รรพบุรุษประกอบดว้ย 
ของคาว ชุดหมู เป็ด ไก่ แลว้แต่จะไหวเ้ป็นซาแซหรือโหงวแซ
กบัขา้ว จะนิยมทาํ 8 อยา่ง หรือ 10 อยา่ง โดยอาจจะมีกบัขา้วท่ีเป็น

นํ้า 1 อยา่ง 
ขนมไหว ้ เหมือนกบัท่ีไหวเ้จา้ท่ี แลว้แต่จะเลือก แต่นิยมให้จาํนวน

ชนิดสอดคลอ้งกบัชุดซาแซ โหงวแซ 
ขนมไหวพิ้เศษ ขนมเข่ง ขนมเทียน ตอ้งมียนืพื้นเป็นหลกั 
ผลไม ้ เหมือนผลไม้ไหว้เจ้าท่ี จํานวนของผลไม้ไหว้ จะต้อง

สอดคลอ้งกบัของคาวและขนมไหว ้
ขา้ว ขา้วสวยใส่ชามพร้อมตะเกียบ จาํนวนชุดตามจาํนวนบรรพ

บุรุษนิยมนบัถึงแค่รุ่นปู่ยา่ 
เคร่ืองด่ืม นํ้าชา เหลา้ ตามจาํนวนของบรรพบุรุษท่ีไหว ้
กระดาษเงินกระดาษทอง อ่วงแซ สําหรับเป็นใบเบิกทางให้บรรพบุรุษลงมารับของ

ไหวค้อ้ซีแบบตั้วกิม กิมจั้ว กิมเต๊ียว หรือทองแท่งสาํเร็จรูป 
แบงคก์งเต๊ก 

จาํนวนธูปไหว ้ คนละ 3 ดอก
การไหว ้ ไหวท่ี้หนา้รูปบรรพบุรุษ 
ของไหวผ้ไีม่มีญาติประกอบดว้ย  
ของคาว หมู เป็ด ไก่ ตบั ปลา แลว้แต่จะจดั 
กบัขา้ว แลว้แต่จดั อาจจะไหวก้บัขา้วแลว้ก็ขา้วสวยใส่หมอ้ และมี

บะหม่ีแบบแหง้ 
ขนมไหว ้ แลว้แต่จดั แต่ตอ้งมีขนมไหวพ้ิเศษ คือ ขนมเข่ง ขนมเทียน 
ผลไม ้ แลว้แต่จดั อาจเป็นผลไมต้ามฤดูกาล
ขา้ว จะนิยมจดัใส่หมอ้หรืออ่างใหญ่ ๆ 
กระดาษเงินกระดาษทอง วงแซจ่ิว เป็นใบเบิกทางเพ่ือให้ผีพเนจรมารับของไหวไ้ด ้

คอ้ซี แบงคก์งเต๊ก จดัเหมือนไหวบ้รรพบุรุษ แต่ไม่ตอ้งดี
เท่ากไ็ด ้
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

การไหว้ตรุษจนี ขั้นตอนการไหว้
จาํนวนธูปไหว ้ คนละ 1 ดอก
การไหว ้ ตอ้งไหวท่ี้นอกบา้น เช่น ตั้งโต๊ะไหวเ้ต้ีย ๆ หรือปูเส่ือวาง

ของไหวบ้นฟุตบาธหน้าบา้น เวลาไหวใ้ห้ยืนไหวไ้ม่ตอ้ง
คุกเข่า เหมือนไหวเ้จ้าและไหวบ้รรพบุรุษ แต่ก่อนท่ี
ลูกหลานจะไหว้ต้องให้ผู ้ใหญ่ไหว้ก่อน โดยจุดธูปกํา   
ใหญ่ ๆ ไหวบ้อกผีไม่มีญาติให้มารับเคร่ืองเซ่นเป็นทาน 
แลว้แยกธูปไปปักหรือวางบนของไหวแ้ต่ละชนิด เช่น ถาด
ซาแซ ในหมอ้ขา้ว ถาดขนมเข่งขนมเทียน 

การไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ๊ีย  
เวลาไหว ้ กลางดึกของคืนวนัสุดทา้ยเม่ือเวลาย่างเขา้วนัใหม่ โดยมี

การดูช่วงเวลาท่ีดีของแต่ละปี 
ของคาว ไม่มี
ขนมไหว ้ ขนมอ๋ี 3 ท่ี ขนมจนัอบั 1 ท่ี 
ผลไม ้ ส้ม 1 จาน บางบา้นใส่ 4 ผลเพราะเลขดี แต่บางบา้นวาง 5 

ผล
เคร่ืองด่ืม นํ้าชา 3 ท่ี 
กระดาษเงินกระดาษทอง กอจ๊ี คอ้ซี กิมเตา้ง้ึงเตา้ มากนอ้ยแลว้แต่ผูไ้หว ้
จาํนวนธูปไหว ้ คนละ 3 ดอก 
การไหว ้ ตอ้งตั้งโต๊ะไหวท่ี้กลางแจง้ โดยแต่ละปีตอ้งมีการดูทิศท่ีจะ

เสด็จลงมา ถา้เสด็จมาทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ให้ตั้งโต๊ะ
หนัหนา้ไปทางน้ี กระถางธูปตั้งอยูท่ี่ปลายโตะ๊ 

 
แหล่งท่ีมา: จิตรา ก่อนนัทเกียรติ, 2541: 182-188. 
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4.7.1.2 เทศกาลเช็งเมง้ (ชิงหมิง) 
วนัชิงหมิง (清明) หรือเช็งเมง้ในภาษาแตจ๋ิ้ว เป็นเทศกาลเก่าแก่ท่ีมีความอยา่งยิ่ง

ของคนจีนอีกเทศกาลหน่ึง เทศกาลเช็งเมง้อยูใ่นช่วงเดือนสามตามปฏิทินจนัทรคติของจีนเป็นช่วง
ปลายฤดูใบไมผ้ลิ ตรงกบัช่วงวนัท่ี 4-6 เมษายน สมยัโบราณมีเทศกาลสาํคญั 2 เทศกาล คือ เทศกาล
ซ่างส้ือกบัเทศกาลกินเยน็ แต่ต่อมารวมกนักลายเป็นเทศกาลเช็งเมง้ (ชิงหมิง)   

ในฐานะอุตุปักษเ์ช็งเมง้เป็นปักษท่ี์ 5 นบัแต่ตน้ปีมา ช่ือปักษน้ี์ไดจ้ากลกัษณะดินฟ้า
อากาศและธรรมชาติรอบตวั แมปั้กษน้ี์จะอยู่ในช่วงฤดูฝนแต่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ธรรมชาติสดช่ืน และ
ทิวทศัน์งดงาม จึงไดน้ามว่าเช็งเมง้ ซ่ึงหมายถึงแจ่มใสงดงาม ตามปฏิทินสุริยคติจะตกวนัท่ี 4, 5 
หรือ 6 เมษายน ตามปฏิทินเกษตรจะอยู่ในช่วงเดือนสาม แต่วนัไม่แน่นอน ในยุคโบราณเช็งเมง้
ไม่ใช่วนัเทศกาลเป็นเพียงอุตุปักษท่ี์มีความสําคญัทางการเกษตร เป็นช่วงเพาะปลูก ดงัมีสํานวน
กล่าวว่า “ช่วงก่อนหลงัเช็งเมง้ ปลูกถัว่ ปลูกแตง” “ปลูกตน้ไมป้ลูกป่า อยา่ให้เลยเช็งเมง้” ในบนัทึก 
กิจประจาํเดือนของชนส่ีเหล่า ของสมยัราชวงศฮ์ัน่ตะวนัออก (พ.ศ. 551-763) มีขอ้ความตอนหน่ึง
ว่า “อุตุปักษ์ชิงหมิง สั่งหญิงเล้ียงไหม จดัห้องไหม...” เทศกาลเช็งเมง้ในยุคหลงับางถ่ินทาํขนม 
“ดกัแดไ้หม” เซ่นไหวด้ว้ย คงจะสืบเน่ืองมาจากการเซ่นไหวอ้นัเน่ืองดว้ยการเล้ียงไหมในยคุโบราณ 
(ถาวร สิกขโกศล, 2557: 260) 

เทศกาลเช็งเมง้สืบทอดมาจากการรวมเทศกาลกินเยน็กบัเทศกาลซ่างส้ือ จึงเป็น
เทศกาลใหญ่ประจาํฤดูใบไมผ้ลิ ส่วนตรุษจีนถูกยกใหเ้ป็นเทศกาลใหญ่ประจาํปี เทศกาลหยวนเซียว
เป็นเทศกาลส่งทา้ยตรุษจีน สารทขนมจา้ง (บ๊ะจ่าง) เป็นเทศกาลใหญ่ในช่วงฤดูร้อน ไหวพ้ระจนัทร์
เป็นเทศกาลในช่วงฤดูใบไมร่้วง และเทศกาลตงจ้ือ (ตงัโจ็ยะหรือสารทขนมบวัลอย) เป็นเทศกาล
ใหญ่ในช่วงฤดูหนาว 

เทศกาลเช็งเมง้มีมาตั้งแต่สมยัราชวงศโ์จว มีรูปแบบของเทศกาลท่ีชดัเจนในสมยั
ราชวงศถ์งั และแพร่กระจายอยา่งมากในสมยัราชวงศซ่์ง ในสมยันั้นเทศกาลซ่างส้ือยงัเป็นเทศกาล
สาํคญั ผูค้นทุกชนชั้นตั้งแต่ฮ่องเตไ้ปจนถึงชาวบา้นต่างมาร่วมชุมนุมทาํพิธีและจดังานเล้ียงร่ืนเริงท่ี
ริมแม่นํ้า จากนั้นก็ไปเท่ียวชมวสันตฤดูในชนบท กิจกรรมน้ีไดส่้งผลไปถึงเทศกาลกินเยน็ ทาํให้
นิยมไปไหวบ้รรพบุรุษท่ีสุสานแลว้ท่องชมวสันต ์เพราะ 2 เทศกาลน้ีอยูใ่กลก้นั ต่อมาทั้ง 2 เทศกาล
รวมกนักลายเป็นเทศกาลเช็งเมง้เพียงเทศกาลเดียว เทศกาลซ่างส้ือจึงสูญไป เพราะอยูใ่กลว้นั  เช็งเม้
งมากจึงรวมเป็นเทศกาลเพ่ือความสะดวก 

ในส่วนของเทศกาลกินเยน็อยูห่ลงัวนัตงจ้ือ (ตงัจ่ี-สารทขนมบวัลอย) 105 วนั ก่อน
วนัอุตุปักษชิ์งหมิง (เซ็งเมง้) ซ่ึงอยูห่ลงัวนัตงจ้ือวนัเพียงวนัเดียว เทศกาลกินเยน็อยูติ่ดกบัวนัชิงหมิง 
(เช็งเมง้) จึงไดย้กกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศกาลกินเยน็ไปอยูว่นัชิงหมิง ทาํใหเ้ทศกาลชิงหมิงหรือเช็ง
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เมง้แทนท่ีเทศกาลกินเยน็ไปในท่ีสุด ช่วงปลายราชวงศถ์งัถึงตน้ราชวงศซ่์ง มีคาํสั่งห้ามใชไ้ฟใน
เทศกาลกินเยน็ ทาํใหก้ารเซ่นไหวไ้ม่สะดวก การห้ามไฟคงถือว่าเขม้งวดมากในตวัวนัเทศกาลกิน
เยน็ ในพิธีเซ่นไหวนิ้ยมเผากระดาษและเคร่ืองเซ่นไหวบ้างอย่าง ซ่ึงทาํไม่ไดใ้นตวัวนัเทศกาลกิน
เยน็ ประกอบกบัเทศกาลน้ีเดิมทีมีอยูแ่ต่ในภาคเหนือ ทางภาคใตไ้ม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกั เม่ือราชวงศซ่์ง
ยา้ยเมืองหลวงไปอยู่หางโจวทางฝ่ังใตแ้ม่นํ้ าแยงซี กิจกรรมงดไฟ-กินเยน็ยิ่งเส่ือมลงในยุคราชวงศ์
หยวน เทศกาลชิงหมิงเขา้มาแทนเทศกาลกินเยน็อย่างสมบูรณ์ในยุคราชวงศ์หมิงสืบทอดมาจน
ปัจจุบนัในสมยัราชวงศ์ซ่งแมช่ื้อเทศกาลกินเยน็จะยงัคงอยู่ แต่ตวัวนัเทศกาลและกิจกรรมสําคญั
ลว้นอยู่ในวนัเช็งเมง้ ทั้งยงัรับกิจกรรมบนัเทิงมาจากเทศกาลอ่ืนอีก เช่น การแข่งเรือมงักรจาก
เทศกาลตวนอู่ (สารทขนมจา้ง) ทาํให้เทศกาลน้ีคึกคกัสนุกสนานยิ่งข้ึน ไดรั้บความนิยมแพร่หลาย
ไปทัว่ทุกถ่ิน  

จึงกล่าวไดว้่าเทศกาลเช็งเมง้มีจุดเร่ิมตน้มาจากเทศกาลกินเยน็และเทศกาลซ่างส้ือมา
รวมกนัเป็นเทศกาลเช็งเมง้ชดัเจนในยุคราชวงศถ์งั รุ่งเรืองแพร่หลายในสมยัราชวงศซ่์งสืบมาจน
ปัจจุบนั เป็น 1 ใน 4 เทศกาลใหญ่ซ่ึงเป็นวนัหยดุราชการของจีน คือ เทศกาลตรุษจีน เช็งเมง้ สารท
ขนมจา้ง และไหวพ้ระจนัทร์ 

เช็งเมง้เป็นเทศกาลแห่งการเซ่นสรวงบูชาหรือการไหวห้ลุมศพบรรพบุรุษท่ีสําคญั
ท่ีสุดของจีน เป็นวนัท่ีลูกหลานมารวมตวักนัและช่วยกนัปัดกวาดทาํความสะอาดหลุมศพบรรพชน 
การทาํความสะอาดหลุมนั้นจะมีการถอนหญา้และตดัตน้ไมซ่ึ้งข้ึนปกคลุมสุสาน เติมดินในบริเวณ
นั้นใหม่ให้พูนงาม ขดัทาํความสะอาดแผ่นศิลาจารึกหนา้สุสาน เติมสีท่ีตวัอกัษรบนจารึกนั้นให้
ชดัเจน แลว้ปัดกวาดทาํความสะอาดบริเวณสุสานใหเ้รียบร้อย กิจกรรมน้ีในภาษาจีนเรียกว่า “เซ่ามู่” 
แปลว่า “กวาดสุสาน” ช่วงท่ีกวาดสุสานตอ้งเอา “กระดาษสุสาน (แถบกระดาษสายรุ้ง 5 สี)” วางไว้
ทั้งส่ีทิศของตวัสุสานและท่ีป้ายศิลาจารึก โดยเอากอ้นหินทบัไวไ้ม่ให้ลมพดัปลิวไป ช่วงซ่อมแซม
สุสาน ทุกคนตอ้งรายลอ้มสุสานพร้อมกบักินไข่ยอ้มสีแดง เอาเปลือกไข่โรยไวบ้นพ้ืนสุสานมี
ความหมายวา่ “เจริญเติบโตไม่มีท่ีส้ินสุด” จากนั้นนาํอาหารท่ีจดัเตรียมมาสาํหรับใชไ้หวท้ั้งคาวและ
หวาน นาํสุราอาหารมาเซ่นไหว ้ มาจดัวางเซ่นไหวท่ี้หนา้สุสาน เสร็จแลว้เผากระดาษเงินกระดาษ
ทอง เงินกงเต๊ก จุดประทดั อุทิศใหผู้ต้าย แลว้เอากระดาษ 5 สีโปรยไวบ้นสุสาน บางส่วนเอาดิน
หรือหินทบัไว  ้หรือผูกเป็นพวงแขวนไว  ้เพ่ือแสดงให้รู้ว่ายงัมีลูกหลานมาเซ่นไหวสุ้สานน้ีอยู ่
จากนั้นกรั็บประทานอาหารร่วมกนัเป็นเสร็จพิธี  

การปัดกวาดสุสานและเซ่นไหวบ้รรพชนเป็นกิจกรรมสําคญัท่ีสุดของวนัเช็งเมง้ 
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า เทศกาลน้ีมีข้ึนเพ่ือให้ลูกหลานไดก้ลบัไปเซ่นไหวบ้รรพชนท่ีสุสานเป็น
สาํคญั วนัเซ่นสรวงบรรพชนท่ีสุสานน้ี ชาวจีนจะนิยมทาํกนัปีละ 2 คร้ัง คือ ฤดูใบไมผ้ลิกระทาํใน
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วนัเช็งเมง้ ฤดูใบไมร่้วงกระทาํในวนัสารทฉงหยาง ปัจจุบนันิยมไหวใ้นวนัเช็งเมง้กบัวนัตงเจ๋ีย 
(ตงัโจย็ะ หรือสารทขนมอ๋ี) เหตุผลประการหน่ึงท่ีนิยมเอาวนัเช็งเมง้เป็นวนัไปเคารพบรรพบุรุษถึง
สุสานกเ็พราะพอฤดูใบไมผ้ลิมาถึงหญา้กเ็ร่ิมงอกงาม สายฝนจะชะดินท่ีสุสานใหย้บุล่มลงไปตั้งแต่
ปักษเ์ร่ิมวสันต ์(ล่ีชุน) มาจนถึงเช็งเมง้เป็นเวลา 2 เดือน ดินจะยบุลุ่มและหญา้ข้ึนคลุมสุสาน จนทรุด
โทรมรกร้างไม่น่าดู ลูกหลานจึงตอ้งไปถอนหญา้เติมดิน ปัดกวาดซ่อมแซมสุสานใหง้ดงาม เท่ากบั
ไปซ่อมแซมปัดกวาดบา้นใหบ้รรพบุรุษ และถือโอกาสน้ีรวมญาติพ่ีนอ้งกนัพร้อมหนา้ วนัเช็งเมง้จึง
เปรียบไดก้บัวนัทาํบุญรวมญาติในช่วงใกลเ้ทศกาลสงกรานตข์องไทย  

ตามหลกัของคนจีนนั้นจะสร้างสุสานอยู่ในชนบทของเมืองซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาของ
ผูต้าย ผูต้ายเป็นชาวเมืองไหนก็ตอ้งฝ่ังไวท่ี้เมืองนั้น เพราะคนจีนผูกพนักบัแผ่นดินถ่ินเกิดของตน
เป็นท่ีสุด แมจ้ะอยู่ไกลบา้นสักเพียงใดก็ตอ้งให้เขานาํศพหรือกระดูกตนกลบัไปฝังท่ีภูมิลาํเนาเดิม
ใหจ้งได ้สมยัโบราณถึงกบันิยมนาํดินท่ีบา้นติดตวัไปในเวลาเดินทางไปต่างถ่ินดว้ย เช่ือกนัว่าดินน้ี
จะช่วยให้ผูจ้ากภูมิลาํเนาไปไม่เจ็บป่วยง่าย ฉะนั้นเม่ือตายจึงตอ้งกลบัมาฝังร่างลงบนแผ่นดินเกิด 
ประเทศไทยในปัจจุบนั มีไม่นอ้ยท่ีฮวงซุย้อยูค่นละเมืองกบัภูมิลาํเนาของผูต้าย ส่วนใหญ่จะยดึถือ
ตามแบบประเพณีดงัเดิมแต่ไม่เขา้ใจในจุดมุ่งหายท่ีแทจ้ริง 

ฮวงซุย้ท่ีพบในเมืองจีนมกัตั้งอยูใ่นท่ีรกร้าง บางแห่งมีป้ายศิลาเขียนช่ือผูต้ายอยูด่ว้ย 
บางแห่งเป็นกองดินกองสุมข้ึนมาเฉย ๆ ไม่ไดแ้ขง็แรงและประดบัตกแต่งสวยงามอยา่งในเมืองไทย 
ในระยะเวลาหน่ึงปีหญา้และตน้ไมจ้ะข้ึนปกคลุมท่ีสุสาน ถา้ลูกหลานไม่ไปเซ่นไหวท่ี้สุสานเลย 
นานเขา้อาจหาไม่เจอเพราะอาจถูกคนบุกเบิกใชเ้ป็นท่ีเพาะปลูกดว้ยคิดว่าเป็นฮวงซุย้ร้างก็ได ้ ตาม
ประเพณีของจีนแตจ๋ิ้วหลายถ่ิน เม่ือพ่อแม่ล่วงลบั 3 ปีแรกตอ้งไปไหวเ้ช็งเมง้จะขาดไม่ได ้หลงัจาก 
3 ปีไปแลว้นิยมไปไหวว้นัตงจ้ือ (ตงัจ่ีหรือโจย็ะ) มากกว่า แต่ในเมืองไทยบางถ่ินกลบัถือต่างกนัว่า 
3 ปีแรกไม่ไหวเ้ช็งเมง้ พน้ 3 ปีไปแลว้จึงไปไหวไ้ด ้เร่ืองของไหวก้็มีการถือเคล็ดต่างกนัไป 
นอกจากเซ่นไหวบ้รรพชนของตนแลว้ ชาวจีนในเมืองจีนยงัมกัไปเซ่นไหวรํ้าลึกถึงวีรบุรุษแห่งชาติ
อีกดว้ย เช่น ไปเซ่นไหวสุ้สานหวงต้ีปฐมกษตัริยผ์ูไ้ดรั้บยกยอ่งว่าเป็นบรรพบุรุษร่วมของชาวจีนทุก
คน ในอดีตคนไทยเช้ือสายจีนท่ีพอมีฐานะดียงัให้ความสําคญักบัการสร้างสุสานตามเมืองชนบท 
การสร้างสุสานเป็นการแสดงออกถึงความร่ํารวยในรูปแบบหน่ึงของคนจีน แต่เน่ืองดว้ยในปัจจุบนั
ราคาค่าท่ีดินมีราคาค่อนขา้งสูงทาํให้วฒันธรรมประเพณีเกิดการปรับเปล่ียน โดยอิงตามแบบของ
ประเพณีไทยคือการเผาแลว้จึงเกบ็อฐิัไวท่ี้บา้นหรือท่ีวดั รวมทั้งค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปคนไทยเช้ือ
สายจีนท่ีมองว่าการทาํตามประเพณีไทยมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าของแบบจีนแท ้ พอถึงวนั
ครบรอบวนัตายหรือวนัเช็งเมง้ก็จะทาํบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ บา้งก็นาํป้ายวิญญานบรรพบุรุษไป
ฝากไวท่ี้วดัและใหพ้ระสวดมนตอุ์ทิศส่วนกศุลให ้
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สาํหรับคนจีนวีรบุรุษท่ีไปเซ่นไหวน้ี้ไม่จาํกดัว่าตอ้งเป็นพ่อแม่หรือญาติ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัความพอใจของบุคคล วนัเช็งเมง้จึงเป็นเคร่ืองวดัศรัทธาท่ีประชาชนมีต่อวีรบุรุษเหล่านั้นไดท้าง
หน่ึง ดงัตวัอยา่งเม่ือวนัเชง็เมง้ปี พ.ศ. 2519 ชาวจีนไดไ้ปเซ่นไหวร้ําลึกถึงโจวเอินไหล ท่ีจตุัรัสเทียน
อนัเหมินอยา่งมืดฟ้ามวัดิน ในสมยัรัฐบาลของพรรคก๊กมินตัง๋ไดก้าํหนดให้วนัเช็งเมง้เป็นวนั “เซ่น
สรวงบรรพชนแห่งชาติ” มีการจดัรัฐพิธีบูชาหวงต้ีในฐานะบรรพชนร่วมกนัของชนชาติจีน เป็นการ
แสดงให้เห็นว่า การเซ่นสรวงบรรพบุรุษเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัท่ีสุดของเทศกาลน้ี 
 
ตารางท่ี 4.3 ขั้นตอนการไหวเ้ชง็เมง้  
 

การไหว้เช็งเม้ง ขั้นตอนการไหว้
วนัไหว ้ วนัใดก็ได้ในช่วง 15 วนัแรกของเดือน 3 ของจีน ทุกปีจะ

อยูป่ระมาณปลายเดือนมีนาคม-ตน้เดือนเมษายน คนจีนใน
ไทยส่วนใหญ่นิยมไหวว้นัท่ี 5 เมษายน แต่ภายหลงัทาํให้
รถติดมาก จึงทาํให้หลายบา้นเปล่ียนไปไหวว้นัอ่ืน บา้งดู
วนัดี บา้งดูวนัสะดวก

ช่วงเวลาไหว ้ ตอ้งไปให้ถึงสุสาน และไหวใ้หเ้สร็จก่อนเท่ียง 
ผูถู้กไหว ้ 1) ไหวเ้จา้ท่ีแป๊ะกง 

2) ไหวเ้ทพยดาผืนดิน หรือโทว้ต่ีซ้ิง (เจา้ท่ีผืนดินตรงหลุม
ฮวงซุย้) 
3) ไหวบ้รรพบุรุษท่ีหลุมฮวงซุย้ 

ของไหวเ้จา้ท่ีแป๊ะกงประกอบดว้ย  
ของไหว ้ จดัเหมือนไหวเ้จา้ท่ีท่ีบา้น คือ มีของคาว ขนมไหว ้ผลไม ้

เคร่ืองด่ืม กระดาษเงินกระดาษทอง ไหวธู้ป 5 ดอก 
ขนมไหวพิ้เศษ จูชงัเป๊ีย หรือขนมเป๊ียะตน้หอม มีแบบกรอบและแบบน่ิม
การไหว ้ เม่ือไปถึงสุสาน นาํของลงไหวศ้าลเจา้ท่ีแป๊ะกงก่อน และดู

ดว้ยวา่ท่ีสองขา้งประตูศาลเจา้ท่ีมีปักธูปดว้ยหรือไม่ ถา้มีให้
ไหวเ้จา้ประตูดว้ยธูป 2 ดอก แลว้ปักท่ีสองขา้งประตู ขา้ง
ละดอก
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ)  
 

การไหว้เช็งเม้ง ขั้นตอนการไหว้
ขอ ง ไหว้ เ จ้ า ท่ี เ ทพยด า ผื น ดิ น 
ประกอบดว้ย 
ของไหว ้ จดัเหมือนไหวเ้จา้ท่ีแป๊ะกงทุกอยา่ง
ขนมไหวพิ้เศษ จูชงัเป้ีย หรือขนมเป๊ียะตน้หอม มีทั้งแบบกรอบและแบบ

น่ิม
อุปกรณ์เพ่ิมเติม 1) ท่ีปักธูป บางบา้นเอากระถางธูปไปพิเศษ  

2) มีร่มไปกางบงัไม่ให้ของไหวถู้กแดด จดัวางของไหวท่ี้
พ้ืน จะมีกระดาษหรือเส่ือปูรองดว้ยกดี็ 

การไหว ้ ไหวเ้ทพยดาผืนดิน อธิษฐานขอบคุณท่ีท่านช่วยดูแลบรรพ
บุรุษหรือพอ่แม่ในหลุมฮวงซุย้ การไหวน้ี้ไหวธู้ป 5 ดอก 

ของไหวบ้รรพบุรุษประกอบดว้ย  
ของไหว ้ จดัปกติ คือจดัเหมือนตอนไหวบ้รรพบุรุษท่ีบา้น เช่น หมู

สามชั้นน่ึง เป็ดหรือไก่น่ึง ปลาหมึกแห้ง ผดัหม่ีซั่ว 
กระเพาะปลา พะโล ้ไข่ตม้ยอ้มสีแดง หรือจะเป็นอาหารท่ี
บรรพบุรุษชอบ

ขนมไหวพิ้เศษ 1) ขนมจูชงัเป้ีย หรือขนมเป๊ียะตน้หอม จดัทั้ง
แบบกรอบและแบบน่ิม 
2) ถา้เป็นการไหวค้ร้ังแรก ตอ้งจดัขนมเป๊ียะนกมาไหว ้2 
ถาด 

ผลไม ้ ผลไมต้ามฤดูกาล เช่น กลว้ยหอม ส้ม แอปเป้ิล 
องุ่น

เคร่ืองด่ืม นํ้าชา สุรา 
กระดาษเงินกระดาษทอง ตัว๋เคร่ืองบินกงเต๊ก บตัรเครดิตกงเตก๊ 
อุปกรณ์เพ่ิมเติม 1) ท่ีปักธูป ถา้ท่ีหนา้หลุมไม่ไดมี้เตรียมไวป้ระจาํ 

2) สายรุ้ง โปรยบนเนินดิน บางบา้นมีโรยดอกไมส้ด บาง
บา้นมีเอาธงไปปัก การโรยสายรุ้งน้ี ถา้เป็นการไหวค้ร้ัง
แรกใหใ้ชเ้ฉพาะสีแดง 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ)  
 

การไหว้เช็งเม้ง ขั้นตอนการไหว้
 3) มีจุดประทดั 

4) เส่ือสาํหรับปูวางของไหว ้
5) บางบ้านอาจจะมีการเตรียมอุปกรณ์สําหรับทาํอาหาร
เพ่ิมเติม

การไหว ้ หลงัจากไหวศ้าลเจา้ท่ีแป๊ะกงแลว้ กเ็ขา้มาไหวบ้รรพบุรุษท่ี
หลุมฮวงซุ้ย โดยตอ้งไหวเ้ทพยดาผืนดินก่อน การไหว้
บรรพบุรุษน้ี บางบา้นอาจถือธรรมเนียมโบราณเคร่งครัด 
จะไหวธู้ป 3 รอบ แลว้จึงเผากระดาษเงินกระดาษทอง บาง
บ้านไหวธู้ปรอบเดียว แลว้เผากระดาษเงินกระดาษทอง 
แลว้จุดประทดัไหวล้าของ เก็บของกลบั แต่บางบา้นรอจน
เก็บของเรียบร้อยจึงจุดประทดัแลว้จึงเดินทางกลบั โดยมี
ธรรมเนียมวา่ตอ้งไปใหถึ้งสุสานและไหวใ้หเ้สร็จก่อนเท่ียง

 
แหล่งท่ีมา: จิตรา ก่อนนัทเกียรติ, 2541: 192-195. 
 

4.7.1.3 เทศกาลสารทจีน 
สารทจีนเป็นเทศกาลสําคญัของลทัธิขงจ๊ือ พุทธศาสนา ศานาเต๋า และชาวบา้น ใน

อดีตเป็นเทศกาลท่ียิง่ใหญ่เทศกาลหน่ึงของจีน ปัจจุบนัไดถู้กลดความสาํคญัลง พบไดใ้นวดัพุทธ
และวดัเต๋าแลว้ แพร่หลายอยูใ่นหมู่ชาวบา้นจีนภาคใต ้ ตั้งแต่มณฑลหูเป่ย อานฮุย เจอ้เจียง ลงมา
จนถึงกวางตุง้ กวงสี ยูนนาน ในหมู่ชาวจีนแคระ กวางตุง้ ฮกเก้ียน แตจ๋ิ้ว และไหลหลาํ ยงัคงเป็น
เทศกาลใหญ่ เป็น 1 ใน 8 เทศกาลสําคญัประจาํปีของจีนแตจ๋ิ้ว ในไทยสารทจีนเป็นเทศกาลท่ี
แพร่หลายและคนไทยเช้ือสายจีนใหเความสาํคญัเนอนัดบั 2 รองจากเทศกาลตรุษจีน 

ท่ีมาของเทศกาลมีคาํอธิบายแตกต่างกนัไป ท่ีสําคญัมี 2 ฝ่ายดงัน้ี ฝ่ายแรก ทาง
ศาสนาเต๋ากล่าวว่า เทียนกวน (เสนาแห่งฟากฟ้า-นภเสนา) ต้ีกวน (เสนาแห่งแผ่นดิน-ธรณิศเสนา) 
และสุ่ยกวน (เสนาแห่งทอ้งนํ้ า-สินธุเสนา) เป็นเทพชั้นสูงของศาสนาเต๋า ตามหนงัสือ “ถงัล่ิวเต่ียน 
(ตาํรับทั้ง 6 ของราชวงศ์ถงั)” บอกว่า 15 คํ่า เดือนอา้ย เป็นวนัเกิดของเทพเทียนกวน เรียกว่าวนั 
“ซ่างหยวน (เพญ็แรกตน้)” 15 คํ่า เดือน 7 เป็นวนัเกิดของเทพต้ีกวน เรียกว่าวนั “จงหยวน (เพญ็แรก
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กลาง)” 15 คํ่า เดือน 10 เป็นวนัเกิดของเทพสุ่ยกวน เรียกว่าวนั “เซ่ียหยวน (เพญ็แรกปลาย)” ต้ีกวน
คือพญายมของศาสนาเต๋า จะประทานอภยัเปิดยมโลกปล่อยผีเป็นอิสระตั้งแต่วนั 1 คํ่า จนถึง 15 คํ่า 
เดือน 7 ซ่ึงเป็นเดือนเกิดของท่าน เพ่ือไม่ให้ผีร้ายท่ีเร่ร่อนรบกวน ในช่วงเดือนน้ีชาวโลกจะจดัพิธี
อุทิศส่วนกุศลให้ผีทั้ งหลาย เช่นงานท้ิงกระจาด เผากระดาษเงินกระดาษทอง ในวนั 15 คํ่า
กลางเดือน 7 ซ่ึงเป็นวนัเทวสมภพของเทพต้ีกวน จะจดัพิธีเซ่นไหวบ้รรพชนและผีทั้งหลายเป็นกิจ
สาํคญั มีการลอยกระทงหรือชลประทีปให้ไหลนาํทางผีทั้งหลายไปสู่แดนสุขาวดี เป็นการโปรดผี
ทั้งปวงให้พน้จากนรกภูมิในวนัจงหยวน (ซ่ึงภาษาจีนกลางเรียกว่า “จงหยวนผู่ตู”้ จีนแตจ๋ิ้วว่า “ตง
งว้นโพวโต่ว” เป็นคาํท่ีนิยมใชเ้รียกงานท้ิงกระจาดในเมืองไทย) ฝ่ายท่ีสอง ทางพุทธศาสนาเรียกวนั
เทศกาลน้ีว่า “อ๋ีวห์ลนัเผินเจ๋ีย” ซ่ึงหมายถึงวนั “เทศกาลอุลลุมพนะสังฆทาน” อ๋ีวห์ลนั เป็นคาํทบั
ศพัทสั์นสกฤตว่า “อุลลมัพนะ” แปลว่า ยกข้ึนมาจากการถูกแขวนห้อยหัวลง “เผิน” เป็นภาษาจีน
แปลว่า “อ่าง” ในท่ีน้ีหมายถึงภาชนะท่ีใส่ของถวายสังฆทาน เทียบไดก้บักระจาดสังฆทานหรือถงั
สังฆทานไทยในปัจจุบนั อูหลนัเผินจึงแปลตามอกัษรไดว้่า “อ่างสังฆทาน เพ่ือโปรดผีท่ีตอ้งโทษ
แขวนห้อยหัวลง” โดยนัยกวา้งหมายถึงผูท่ี้ตกนรกทั้ งปวง อ๋ีว์หลนัเผินเจ๋ีย แปลเอาความได้ว่า 
“เทศกาลอุลลมัพนะมหาสังฆทาน” (ถาวร สิกขโกศล, 2555: 88-89) 

เทศกาลน้ีมีตาํนานเล่าว่าพระโมคคลัลาน์ลงไปโปรดมารดาในนรก พระโมคคลัลาน์
คือพระอคัรสาวกเบ้ืองซา้ยของพระพทุธเจา้ มีความเป็นเลิศทางมีฤทธ์ิ แต่มารดาของท่านตอนมีชีวิต
ไดป้ระพฤติมิชอบ จึงตอ้งรับโทษทณัฑท่ี์ทรมานและอดอยากหิวโหยอยูใ่นนรก พระโมคคลัลาน์จึง
ใชฤ้ทธ์ิตามหามารดาจนพบแลว้เอาบาตรซ่ึงมีอาหารเต็มมอบให้โยมมารดากิน แต่กถู็กสัตวน์รก
ทั้งหลายแยง่อาหารไปจนหมด บางตาํนานกว็่า พอมารดาของท่านหยบิอาหารพอจะใส่ปากกเ็กิดไฟ
ลุกท่วมปาก ท่านจึงกลบัข้ึนมาทูลถามวิธีแกไ้ขจากพระพุทธเจา้ พระพทุธองคไ์ดป้ระทานคมัภีร์อุ
ลลมัพนะสูตร แนะให้จดัเคร่ืองไทยทานและอาหารใส่ภาชนะถวายเป็นมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์
จากทุกสารทิศ ด้วยผลบุญแห่งเหล่าสงฆ์ผูรั้กษาศีลบริสุทธ์ิและอานิสงส์ของมหาสังฆทานมี
อานุภาพช่วยสตัวน์รกท่ีถูกลงทณัฑท์รมานดงัถูกแขวนเอาหวัหอ้ยใหพ้น้ทุกขไ์ดจึ้งเรียกวา่ “อ๋ีวห์ลนั
เผินฮุ่ย (อุลลมัพนะมหาสังฆทาน)” ทาํใหโ้ยมมารดาของพระโมคคลัลาน์พน้จากนรกในบดัดล นบั
แต่นั้นมาคนจึงนิยมทาํอุลลมัพนะมหาสังฆทานในวนักลางเดือน 7 ตามแบบจีนเพ่ือโปรดสัตวน์รก
ให้พน้จากอบายภูมิ เป็นท่ีมาของเทศกาลสารทจีนและงานท้ิงกระจาด งานท้ิงกระจาดท่ีจดัข้ึน
ในช่วงสารทจีนก็คือ งานอุลลมัพนะมหาสังฆทาน นอกจากถวายสังฆทานแลว้ยงัแจกของแก่คน
ยากจนเพื่ออุทิศส่วนกศุลใหผ้หีรือเปตชนทั้งปวง งานท้ิงกระจาดจึงมีช่ือภาษาจีนต่างกนัเป็นสองช่ือ 
คือ “จงหยวนผูตู่-้ตงงว้นโพวโต่ว” ของฝ่ายเต๋า กบั “อ๋ีวห์ลนัเผนิฮุ่ย-อูลั้มผุง่หวย” ของพทุธ  
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ในแต่ละทอ้งท่ีจะมีช่ือเรียกเทศกาลสารทจีนท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสาํเนียงของแต่
ละทอ้งถ่ิน โดยสรุป เทศกาล 15 เดือน 7 ของจีน ฝ่ายเต๋าเรียก “จงหยวนเจ๋ีย” พทุธเรียก “อ๋ีวห์ลนัเผิน
เจ๋ีย” ชาวบา้นนิยมเรียก “ชีเยว่ป้์าน” แปลวา่ “(เทศกาล) กลางเดือน 7” ในเมืองไทยเรียกเทศกาลน้ีว่า 
“สารทจีน” กิจกรรมสาํคญัวนัสารทจีนประกอบดว้ย การเซ่นไหวบ้รรพชนและเปตชน (ผี) ส่วนใน
วดัจีนจะจดังาน “อ๋ีวห์ลนัเผินฮุ่ย(อุลลมัพนะมหาสังฆทาน)” ซ่ึงก็คืองานท้ิงกระจาดซ่ึงจดัข้ึนปีละ
คร้ัง และยงัมีการแสดงพระธรรมเทศนาตลอดจนกิจกรรมการกุศลอ่ืน ๆ อีก ในวดักมี็กิจกรรมทาง
ศาสนาของตน 

เดือน 7 จะเป็นช่วงคร่ึงปีหลงั จะมีวนัจ่าย วนัไหวค้ลา้ยกบัตรุษจีน ในวยัจ่ายผูค้นจะ
ออกมาจบัจ่ายซ้ือของกินของใชเ้พ่ือใชใ้นการเซ่นไหว ้ตามตลาดร้านคา้จะมีของขายเป็นจาํนวนมาก 
ซ่ึงสินคา้ท่ีนาํมาขายจะคลา้ยกบัช่วงเทศกาลตรุษจีน ร้านคา้ต่างขายธูปเทียน กระดาษไหว ้ประทดั
และเคร่ืองไหวอ่ื้น ๆ เช่น เส้ือผา้ บา้น ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ทาํดว้ยกระดาษสาํหรับเผาส่งให้เปตชน วนั
ไหวแ้ต่ละครอบครัวกจ็ดัอาหารคาวหวาน ของวา่ง ผลไม ้เหลา้ ชาไว ้เช่ือกนัว่าช่วง 1-15 คํ่า เดือน 7 
(หรือบางตาํนานว่าถึง 30 คํ่า ส้ินเดือน 7) เทพต้ีกวนทรงเมตตาเปิดยมโลกปล่อยผีทั้งหลายให้เป็น
อิสระ ดงันั้น ชาวบา้นจึงสามารถ “รับบรรพชน” ในวนั 1 คํ่า เดือน 7 และ “ส่ง บรรพชน” ในวนั 15 
คํ่า เดือน 7 การเซ่นไหวใ้หญ่เต็มรูปแบบจะเร่ิมข้ึน วดัพุทธและวดัเต๋ามีกิจกรรมการกุศลเพ่ือโปรด
เปตชนและสรรพสัตว ์ส่วนการเซ่นไหวข้องชาวบา้นแตกต่างกนัไป บา้งจดัขา้วของไปไหวท่ี้สุสาน
แลว้เผาเงินทองและของใชซ่ึ้งทาํดว้ยกระดาษส่งให้ผูต้าย บา้งเอาเงินทองและของใชก้ระดาษห่อ
รวมกนัเป็นห่อใหญ่ ตั้งเป็นของไหวห้ลกัอยู่ในบา้น ดา้นหนา้มีเก๊ียวนํ้ า 3 ชามหรืออาหารอ่ืนตั้งไว ้
หลงัจากจุดเทียนเซ่นไหว ้กย็กห่อเคร่ืองกระดาษนั้นออกไปเผาส่งใหผู้ต้ายนอกบา้น ส่วนมากจะเผา
ช่วงกลางคืน โดยเอาปูนขาวมาโรยเป็นวงกลม (เพ่ือกนัไม่ให้ผีอ่ืนเขา้มาแย่ง) จากนั้นเอาเคร่ือง
กระดาษออกเผาในวงกลมพร้อมเรียกเปตชนผูเ้ป็นญาติให้เขา้มารับของเหล่านั้น เสร็จแลว้จึงเอา
ของท่ีเหลือไวบ้างส่วนออกไปเผานอกวงกลม อุทิศใหแ้ก่เปตชนทัว่ไปท่ีไม่ใช่ญาติ การรับและส่ง
บรรพชนน้ีความจริงแลว้ คือการเซ่นไหว ้ซ่ึงมิไดจ้าํกดัเฉพาะว่าตอ้งเป็นบรรพชนเท่านั้น หากยงั
รวมถึงญาติมิตรตลอดจนผีไม่มีญาติทั้งหลายดว้ย นัน่ก็คือเปตชน (ผูล่้วงลบั) ทั้งปวงนัน่เอง ช่วง
เทศกาลท่ีวดัและตลาดจะมีกระทง (ชลประทีป) ขาย ซ่ึงนิยมทาํเป็นรูปดอกบวัหรือสัตวน์ํ้า ขา้งในมี
โคมหรือเทียนไวส้าํหรับจุดเม่ือเวลาลอยไปในช่วงกลางคืน ในสมยัก่อนแทบทุกชุมชนจะเร่ิมมีง้ิว
ฉลองตั้งแต่ 1 คํ่า เดือน 7 มีการแสดงง้ิวเร่ืองพระโมคคลัลาน์ลงไปโปรดมารดาในนรกเป็นชุดยาว
ติดต่อกนัหลายคืน ง้ิวเร่ืองน้ีมุ่งสอนเร่ืองความกตญัญูต่อบิดามารดาและบรรพชนเป็นสาํคญั 

เทศกาลสารทจีนนอกจากจะเป็นเทศกาลท่ีลูกหลานจะไดแ้สดงออกถึงความกตญัญู
ต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ เทศกาลสารทจีนยงัแฝงไปดว้ยกุศโลบายในการสนบัสนุนใหทุ้กคน
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ในครอบครัวไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัอยา่งพร้อมหนา้และมีความสุขร่วมกนั ถึงแมว้่าในปัจจุบนัพิธี
การต่าง ๆ จะไม่ชดัเจนเหมือนในอดีต ขั้นตอนบางอยา่งถูกปรับเปล่ียนใหเ้ป็นไปตามยคุสมยั แต่คน
ไทยเช้ือสายจีนกย็งัคงอนุรักษสื์บสานประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามใหค้งอยูต่่อไป  
 
ตารางท่ี 4.4 ขั้นตอนการไหวส้ารทจีน 
 

การไหว้สารทจนี ขั้นตอนการไหว้
วนัไหว ้ 15 เดือน 7 ของจีน (ตรงกบัช่วงเดือนเดือนสิงหาคมหรือ

เดือนกนัยายน)
เวลาไหว ้ เชา้ 
ผูถู้กไหว ้ 1) ไหวเ้จา้ท่ี 

2) ไหวบ้รรพบุรุษ 
3) ไหวผ้ไีม่มีญาติ 

ของไหว ้ จะคลา้ยกบัของไหวใ้นช่วงเทศกาลตรุษจีน เช่นหมู เป็ด ไก่ 
ตบั ปลา แลว้แต่อยากไหวม้ากนอ้ยขนาดไหน เช่น ไหว ้1 
อยา่ง คือ 
ไก่ 1 ตวั หรือเป็ด 1 ตวัไหว ้3 อยา่งเรียกว่าชุด ซาแซ มีหมู 
เป็ด ไก่ไหว  ้5 อย่าง เรียกว่า โหงวแซ มี หมู เป็ด ไก่ ตบั 
ปลา 

ขนมไหว ้ ฮวกกว้ยหรือขนมถว้ยฟู คกัทอ้กว้ย หรือขนมกุย้ช่าย มีไส้
อ่ืน ๆ เช่น ไส้หน่อไม้ ไส้ผกักะหลํ่า ไส้ข้าว  และยงัมี
ซาลาเปา ขนมจนัอบั นํ้าตาลทรายใส่ถุง ขนมไหวน้ี้ตอ้งมีสี
ชมพหูรือมีแตม้จุดแดง 

ขนมไหวพิ้เศษ ขนมเข่ง ขนมเทียน ตอ้งมียนืพื้นเป็นหลกั 
ผลไม ้ ส้ม กลว้ยทั้งหวีเลือกท่ียงัเขียวอยู่ องุ่น แอปเป้ิล ชมพู่ ลูก

พลบั ซ่ึงเป็นผลไมต้ามเทศกาล และตามความนิยม จาํนวน
ของผลไมท่ี้ไหวจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัของคาวและขนมไหว ้
คือถา้ไหว ้3 ทุกอยา่งกจ็ดัสามชนิด เรียกผลไมไ้หว ้3 อยา่ง
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

การไหว้สารทจนี ขั้นตอนการไหว้
 ว่า ซากว้ย ถา้ไหว ้5 ทุกอยา่ง ก็จดัห้าชนิด เรียกผลไมไ้หว ้

5 อยา่งว่า โหงวกว้ย
เคร่ืองด่ืม นํ้าชา สุรา

 
แหล่งท่ีมา: จิตรา ก่อนนัทเกียรติ, 2541: 197. 

 
4.7.1.4 เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ 
เทศกาลไหวพ้ระจันทร์เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า วนัสารทตงซิว หรือวนัสารทในฤดู

ใบไมร่้วง คาํว่า ซิว แปลว่า ฤดูใบไมร่้วง ตรงกบัวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 ของปฏิทินจีน (ตรงกบัเดือน
กนัยายน) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีพระจนัทร์สว่างสวยงามมากท่ีสุด และเช่ือว่าอยูใ่กลโ้ลกมากท่ีสุดดว้ย 
พอตกคํ่าพระจนัทร์ข้ึนพน้ขอบฟ้า บรรดาแม่บา้นจะเตรียมโต๊ะไหวพ้ระจนัทร์ท่ีลานบา้น มีเคร่ือง
สักการบูชา เช่น ผลไม ้ ขนม จุดธูปหอมปักบูชา บางท่ีก็มีการเผาเคร่ืองหอมอ่ืน ๆ การไหว้
พระจนัทร์ของคนจีนเป็นท่ีรู้จกัดีกว่าเทศกาลอ่ืน ๆ เพราะมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ เป็นการไหวเ้จา้แม่
กวนอิม และมีของไหวท่ี้เป็นแบบเฉพาะ เช่น ขนมไหวพ้ระจนัทร์ มีตน้ออ้ย โคมไฟ กาํเนิดการไหว้
พระจนัทร์กมี็หลายตาํนาน ในหนงัสือบางเล่มกล่าวว่า ขนมพระจนัทร์เร่ิมมีข้ึนในสมยัราชวงศถ์งั 
และแพร่หลายมากข้ึนในราชวงศซ์อ้ง (ราชวงศถ์งัเร่ิม พ.ศ. 1161-1650 ราชวงศซ์อ้งเร่ิม พ.ศ. 1503 
ภายหลงัตกอยู่ใตอ้าํนาจของกุบไลข่านซ่ึงสถาปนาข้ึนเป็นกษตัริยมี์พระนามว่า หงวนซีโจ) ขนม
พระจนัทร์ทาํเป็นรูปกลมแบน บางทีตกแต่งเป็นรูปวงพระจนัทร์ มีกระต่ายอยูข่า้งใน ซ่ึงมีความเช่ือ
ท่ีว่ากระต่ายเป็นผูใ้ห้กาํเนิดพืช เช่นขา้ว ส่วนพระจนัทร์เป็นสัญลกัษณ์ของกาํลงัอาํนาจ สมยั
ราชวงศห์มิงชาวจีนนิยมแลกเปล่ียนขนมพระจนัทร์ใหก้นัและกนั (ส. พลายนอ้ย, 2542: 31) มี
ตาํนานเล่าสืบต่อกนัมาถึงท่ีมาของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์ เป็นท่ีแพร่หลายและเป็นท่ีรู้จกักนัเป็น
อยา่งดี ไดแ้ก่  

1) ตาํนานฉางเอ๋อร์เหินสู่ดวงจันทร์ เล่าสืบต่อกนัมาว่า ในยุคบรรพกาล
ปรากฏดวงอาทิตยข้ึ์น 10 ดวง แผดเผาจนผูค้นแทบจะอยู่ไม่ได ้ชายหนุ่มผูห้น่ึงช่ือโฮ่วอ้ี จึงข้ึนไป
บนยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน ใชธ้นูยงิพระอาทิตยด์บัไป 9 ดวง โลกจึงเยน็ลง พืช สัตวแ์ละมนุษย์
จึงดาํรงพงศพ์นัธ์ุสืบต่อมาได ้ความเก่งกลา้ของโฮ่วอ้ีทาํให้ชายหนุ่มเป็นอนัมากช่ืนชมและมาขอ
เรียนวิชาจากเขา มีชายจิตใจชัว่ร้ายผูห้น่ึงช่ือเผิงเหมิงปะปนเขา้มาดว้ย วนัหน่ึงโฮ่วอ้ีไดพ้บพระแม่
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เจา้ซีหวางหมู่เทพมารดร พระนางช่ืนชมคุณงามความดีของโฮ่วอ้ี จึงประทานยาวิเศษให้เขา 2 เม็ด 
ถา้กินแลว้จะบรรลุอมตภาวะเป็นเซียนผูไ้ม่แก่ตาย โฮ่วอ้ีไม่คิดจะสาํเร็จเป็นเซียนเพียงคนเดียวจึงเอา
ยานั้นมอบใหฉ้างเอ๋อร์ภรรยาของตนเก็บรักษาไว ้ฉางเอ๋อร์เกบ็ยาวิเศษนั้นไวใ้นกล่องแกว้ เผิงเหมิง
รู้ความลบัน้ีจึงถือโอกาสตอนโฮ่วอ้ีพาเหล่าศิษยอ์อกไปล่าสัตว ์อา้งว่าป่วยขอพกัอยูก่บับา้น พอโฮ่ว
อ้ีไปแลว้ เผิงเหมิงก็บีบบงัคบัให้ฉางเอ๋อร์มอบยาวิเศษใหต้น ฉางเอ๋อร์ไม่ยอม พอเหตุการณ์คบัขนั
กลบักินยา 2 เม็ดนั้นเสียเอง ทาํให้ร่างกายเบา ลอยละล่องสู่ท้องฟ้า โฮ่วอ้ีไม่ไวใ้จเผิงเหมิง รีบ
กลบัมาบา้น พอมาถึงร่างฉางเอ๋อร์กาํลงัลอยออกจากหนา้ต่าง โฮ่วอ้ีควา้ชายเส้ือฉางเอ๋อร์ไวไ้ดส่้วน
หน่ึง แลว้ก็เห็นร่างฉางเอ๋อร์ลอยเขา้สถิตอยู่ในดวงจนัทร์ วนันั้นเป็นวนั 15 คํ่า กลางเดือน 8 พอดี 
ดงันั้น พอถึงวนัน้ีของทุกปี โฮ่วอ้ีจะเฝ้ามองดูฉางเอ๋อร์ในดวงจนัทร์ดว้ยความอาวรณ์ถวิลหา 
ประชาชนซาบซ้ึงในความดีของฉางเอ๋อร์ท่ีป้องกนัไม่ใหย้าวิเศษตกเป็นของคนชัว่และความรักอนั
ลึกซ้ึงของโฮ่วอ้ี จึงจดัพิธีเซ่นไหวฉ้างเอ๋อร์ในดวงจนัทร์ในวนั 15 คํ่า กลางเดือน 8 ตามปฏิทินจีน
สืบต่อมาทุกปี จนกลายเป็นเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์  

ตาํนานฉางเอ๋อร์แบบท่ีสองมีเร่ืองต่างออกไปว่า หลังจากโฮ่วอ้ียิงดวง
อาทิตยด์บัไปแลว้ 9 ดวงแลว้ ผูค้นยกยอ่งเขาเป็นกษตัริย ์แต่เขากลบัเปล่ียนไปในทางเลวร้าย เอาแต่
เสพสุราสาํมะเลเทเมา ทั้งโหดร้ายฆ่าฟันผูค้นตามอาํเภอใจ ต่อมาไดล้กัขโมยยาอายวุฒันะของเทพ
มารดรซีหวางหมู่ได ้คิดจะกินยานั้นใหมี้อายยุนืยาวเป็นอมตะ ฉางเอ๋อร์กลวัราษฎรจะไดรั้บทุกขภ์ยั
หนักข้ึน จึงลกัยาอายุวฒันะนั้นกินแล้วลอยข้ึนไปบนฟ้าเขา้สถิตอยู่ในดวงจันทร์ในวนั 15 คํ่า 
กลางเดือน 8 ราษฎรซาบซ้ึงในพระคุณของฉางเอ๋อร์จึงจดัพิธีไหวพ้ระจนัทร์ในวนัเพญ็กลางเดือน 8 
ตามปฏิทินจีนสืบต่อมาจนกลายเป็นเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์  

ตาํนานฉางเอ๋อร์แบบท่ีสามกล่าวว่า หลงัจากโฮ่วอ้ียิงดวงอาทิตยด์บัไป 9 
ดวง ไดข้ึ้นเป็นกษตัริยแ์ละไดรั้บยาวิเศษจากเทพมารดรซีหวางหมู่แลว้ เขาก็ยงัคงใชชี้วิตเรียบง่าย 
ทั้งไม่กินยาวิเศษนั้น ฉางเอ๋อร์ภรรยาทนชีวิตเรียบง่ายน้ีไม่ได ้จึงฉวยโอกาสตอนโฮ่วอ้ีไปล่าสัตว์
แลว้ลกัขโมยกินยาวิเศษนั้น แลว้ร่างเบาลอยไปสู่ดวงจนัทร์ กลายเป็นคางคกข้ีเร้ือนตอ้งตาํยาอยู่ท่ี
นัน่ทุกวนัไม่มีวา่งเวน้ เร่ืองของฉางเอ๋อร์ทั้งสามตาํนานน้ี ตาํนานแรกแพร่หลายท่ีสุด 

2) ตาํนานอู๋กงัในดวงจนัทร์ นอกจากมีจนัทรเทวีฉางเอ๋อร์แลว้ ยงัมีบุรุษเพศ
อยู่ผูห้น่ึง ช่ืออู๋กงั เขาเป็นคนเกียจคร้านไร้วิชาความรู้ แต่กลบัฝันเฟ่ืองคิดจะสําเร็จเป็นเซียน พระ
เป็นเจา้จึงลงโทษให้เขาไปโค่นตน้ กุย้ฮวาในดวงจนัทร์ หากสาํเร็จวนัใดกจ็ะกลายเป็นเซียนวนันั้น 
แต่ตน้กุย้ฮวานั้นสูงถึง 500 จา้ง (ราว 5,000 ฟุต) พอถูกฟันรอยคมขวานนั้นก็กลบัติดสนิทไดเ้อง อู๋
กงัโค่นตน้กุย้ฮวาน้ีวนัแลว้วนัเล่ากย็งัไม่ลม้ตลอดมาจนทุกวนัน้ี  
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3) ตาํนานกระต่ายหยก มีเร่ืองเล่าว่า คร้ังหน่ึงเทพสามองคล์งมายงัโลก
มนุษย ์จาํแลงเป็นคนชราผูหิ้วโหยไปขออาหารกบัลิง หมาจ้ิงจอก และกระต่าย ลิงและหมา จ้ิงจอก
ไม่ยอให ้กระต่ายสงสารชายชราทั้งสามแต่ตวัเองก็ไม่มีอาหารจะให ้จึงโดดเขา้กองไฟสละเน้ือของ
ตนให้เป็นอาหารของชายชรา เทพทั้งสามช่ืนชมในความดีของกระต่าย จึงพาไปอยู่กบัฉางเอ๋อร์
จนัทรเทวี มีหนา้ท่ีตาํยาวิเศษ ผูค้นเรียกกระต่ายในดวงจนัทร์ตวัน้ีว่า “อ้ีวทู่์ (กระต่ายหยก)” ในนิยาย
เร่ืองไซอ๋ิวมีตอนหน่ึงว่า เจา้กระต่ายหยกตวัน้ีเบ่ือชีวิตเงียบเหงาในดวงจนัทร์จึงลอบลงไปในโลก
มนุษย ์จบัพระถงัซาํจัง๋มาขงัไว ้จนฉางเอ๋อร์จนัทรเทวีตอ้งลงไปจบัตวักลบัมาลงโทษ  

4) ตาํนานขนมไหวพ้ระจนัทร์ ขนมไหวพ้ระจนัทร์เป็นสัญลกัษณ์ของการ
อยู่พร้อมหน้า เป็นของกินประจาํเทศกาล เล่าสืบกนัมาว่า ในรัชกาลพระเจา้ถงัเกาจู่ปฐมกษตัริย์
ราชวศ์ถงั แม่ทพัหล่ีจ้ิงยกทพัไปปราบชนเผ่าซุงหนูไดช้ยัชนะกลบัมาในวนั 15 คํ่า กลางเดือน 8
ราษฎรตอ้นรับกองทพัท่ีกลบัมาดว้ยความยนิดีพร้อมกบัจดัพิธีไหวพ้ระจนัทร์ พ่อคา้ชาวทิเบตมิตร
ประเทศของราชวงศถ์งัตอ้งการแสดงมิตรภาพ ร่วมแสดงความยินดีกบัพระเจา้ถงัเกาจู่ จึงทาํขนม
ไหวพ้ระจนัทร์ถวาย พระองคแ์บ่งให้ขนุนางและแม่ทพันางกองกินฉลองชยัชนะร่วมกนั ตั้งแต่นั้น
มาเกิดประเพณีกินขนมไหวพ้ระจนัทร์ในเทศกาลน้ี เจตนาของขนมไหวพ้ระจนัทร์อยู่ท่ีการเฉลิม
ฉลองและแบ่งปันความสุข (ถาวรสิขโกศล, 2555: 103-106) ยงัมีอีกตาํนานหน่ึงท่ีมีเร่ืองเล่าต่าง
ออกไปว่า ประเพณีไหวพ้ระจนัทร์เกิดข้ึนในสมยัราชวงศห์ยวน เม่ือจูหยวนจางคิดโค่นลม้ราชวงศ์
หยวน มีนดัหมายก่อการโค่นลม้ในวนัท่ี 15 คํ่า กลางเดือน 8 โดยเอาประเพณีการมอบขนมไหว้
พระจนัทร์ข้ึนมาบงัหนา้ ภายในขนมไหวพ้ระจนัทร์ไดส้อดจดหมายนดัวนัก่อการไวใ้นขนม ใน
ท่ีสุดกส็ามารถโค่นลม้ราชวงศไ์ดเ้ป็นผลสาํเร็จ จูหยวนจางไดข้ึ้นครองราชยเ์ป็นกษตัริยค์นแรกของ
ราชวงศห์มิง การอบขนมไหวพ้ระจนัทร์มอบใหแ้ก่กนั และการกินขนมไหวพ้ระจนัทร์ไดก้ลายมา
เป็นประเพณีท่ีนิยมสืบทอดต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์เป็น 1 ใน 4 ของเทศกาลใหญ่ของจีน ก่อนวนัไหว้
พระจนัทร์จะเร่ิมตน้ข้ึนหน่ึงเดือน ร้านคา้ในทอ้งตลาดจะผลิตขนมไหวพ้ระจนัทร์ชนิดต่าง ๆ 
ออกมาวางขาย ผูค้นจะซ้ือขนมไหวพ้ระจนัทร์เตรียมไว ้ ในอดีตเทศกาลน้ีเร่ิมตน้ไหวต้ั้งแต่ตอน
รับประทานอาหารร่วมกนัยามบ่าย ราชสาํนกัจดังานเล้ียงท่ียิง่ใหญ่หรูหรา พอถึงวนัท่ี 15 คํ่า เดือน 8 
พระมหากษตัริยแ์ละราษฎรต่างมารวมตวัอยูก่นัพร้อมหนา้พร้อมตาทั้งครอบครัว กินอาหารและชม
จนัทร์ร่วมกนั สมยัราชวงศห์มิงมีประเพณีกินปูในวนัน้ี เพราะเป็นช่วงท่ีปูมีขนาดตวัท่ีใหญ่และมี
รสชาติอร่อย ดงันั้น ในเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ทุกคนในครอบครัวจะนัง่ลอ้มวงกินปูกนั จากนั้นกดู็
ง้ิวท่ีแสดงเก่ียวกบัตาํนานเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ร่วมกนั พอถึงมยัราชวงศ์ชิงประเพณีก็ได้
เปล่ียนไป การจดัประเพณีในราชสาํนกัส่วนมากจะจดัในลานตาํหนกัท่ีมีบริเวณกวา้งขวาง ดา้น
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ตะวนัตกตั้งลบัแล มีดอกไมแ้ละก่ิงไมป้ระดบัตกแต่งสวยงาม ดา้นหนา้ลบัแลตั้งโต๊ะแปดเซียนมี
ขนมไหวพ้ระจนัทร์ขนาดใหญ่สั่งทาํพิเศษตั้งอยูบ่นโต๊ะ บนโต๊ะจะเตม็ไปดว้ยขนมและผลไมน้านา
ชนิด พอทาํพิธีไหวพ้ระจนัทร์เสร็จกต็ดัแบ่งขนมไหวพ้ระจนัทร์ใหก้บัสมาชิกในราชตระกลู  

บางถ่ินท่ีจดัพิธี “ไหวพ้ระจนัทร์” พอถึงวนัเทศกาล ทุกบา้นจะจดัขนมไหว้
พระจนัทร์ ผลไมอ้ยา่ง แตงโม แอปเป้ิล สาล่ี องุ่น พุทราจีน และของไหวอ่ื้นท่ีเตรียมไวว้างบนโต๊ะ 
ขนมไหวพ้ระจนัทร์ ส้มโฮกบัแตงโมจะขาดไม่ไดเ้ลย แตงโมตอ้งผ่าและแกะสลกัเป็นรูปดอกบวั 
วางไวห้วัโต๊ะ ส้มโอจะแปะติกเกอร์คาํมงคลสีแดงเอาไวท่ี้บริเวณเปลือก จากนั้นนาํรูปจนัทรเทวีตั้ง
หนัหนา้เขา้หาดวงจนัทร์ แลว้ทุกคนก็เขา้ไปจุดธูปไหวเ้รียงลาํดบัตามอาวุโส (บางถ่ินผูช้ายไม่ได้
ไหวพ้ระจนัทร์) เสร็จพิธีแลว้หญิงผูเ้ป็นแม่บา้นจะแบ่งขนมไหวพ้ระจนัทร์แบ่งใหทุ้กคนไดกิ้น การ
แบ่งตอ้งประณีตพิถีพิถนัคือทุกช้ินตอ้งมีขนาดเท่ากนั มีครบตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว หากมี
คนติดธุระไม่ไดก้ลบัมาชุมนุมพร้อมหน้า ก็ตอ้งเก็บขนมไวใ้ห้ช้ินหน่ึงเท่ากบัคนอ่ืน ขนมไหว้
พระจนัทร์จึงเป็นสัญลกัษณ์ของความสามคัคี ความกลมเกลียวระหว่างสมาชิกในครอบครัว ในจีน
ภาคใตย้งัมีการชุมนุมโคมในคืนน้ีอีกดว้ย การชมโคม ประกวดโคมเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยม
ประการหน่ึงในเทศกาลสําคญัของจีน เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ก็เช่นเดียวกนั แมง้านโคมจะไม่
ยิ่งใหญ่เท่าเทศกาลหยวนเซียว (15 คํ่า เดือนอา้ยปิดทา้ยตรุษจีน) แต่ก็มีโคมหลากหลายชนิด มีทั้ง
โคมโปร่งใสแขวน โคมดอกบวัลอยนํ้า โคมเปลือกส้มโอ โคมฟักทอง (ควา้นเน้ือออก บรรจุโคมไว้
ดา้นใน) โคมเปลือกไข่ โคมฟางขา้ว โคมเกลด็ปลา และโคมอ่ืน ๆ อีกสารพดั  

ชาวจีนจึงถือเอาว ันเพ็ญเดือน 8 เป็นวันไหว้พระจันทร์สืบต่อมาอย่าง
ยาวนานเพื่อเป็นการบูชาเทพธิดาท่ีอยูบ่นดวงจนัทร์ท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย ์และยงัเป็นการ
ขอใหผ้ลผลิตทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ ในเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ ชาวจีนท่ีเป็นผูช้ายจะ
ไม่นิยมไหวพ้ระจนัทร์ เน่ืองจากชาวจีนเช่ือว่า พระจนัทร์ถือเป็นหยนิซ่ึงเป็นธาตุของผูห้ญิง ผูช้าย
ถือเป็นหยาง ดงันั้น จึงใหแ้ต่ผูห้ญิงเป็นคนไหวเ้ท่านั้น แต่ในปัจจุบนัชาวจีนทั้งผูห้ญิงและผูช้ายก็
สามารถไหวพ้ระจนัทร์ไดเ้ช่นกนั การไหวพ้ระจนัทร์นั้นผูห้ญิงกวางตุง้นิยมไหวก้นัมาก ส่วนชาว
จีนไหหลาํกบัจีนแคระไม่นิยมไหว ้ 
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ตารางท่ี 4.5 ขั้นตอนการไหวพ้ระจนัทร์ 
 

การไหว้พระจนัทร์ ขั้นตอนการไหว้
วนัไหว ้ 15 เดือน  8 ของจีน  (ตรงกับช่วงเดือนกันยายน-เดือน

ตุลาคม)
เวลาไหว ้ เชา้และคํ่า ๆ
ผูถู้กไหว ้ 1) ไหวเ้จา้ในช่วงเชา้ 

2) ไหวบ้รรพบุรุษในช่วงเชา้ 
3) ไหวอ้าเน้ีย หรือไหวพ้ระจนัทร์ในช่วงคํ่า 

ของไหวเ้จา้ประกอบดว้ย  
ของไหว ้ จดัปกติ เหมือนจดัของไหวเ้จา้ปกติ 
ขนมไหวพิ้เศษ ขนมไหวพ้ระจนัทร์ ขนมโก๋ ขนมเป๊ียะ 
ของไหวบ้รรพบุรุษประกอบดว้ย  
ของไหว ้ จดัปกติ เหมือนจดัของไหวบ้รรพบุรุษปกติ 
ขนมไหวพิ้เศษ ขนมไหวพ้ระจนัทร์ไส้อะไรก็ได ้ขนมโก๋ต่าง ๆ ขนมเป๊ียะ

ต่าง ๆ แลว้แต่ ผูไ้หวจ้ะเลือกผลไมต้ามฤดูกาล 
ผลไมไ้หวพิ้เศษ ส้มโอผลใหญ่ ๆ สวย ๆ 
ของไหวเ้จา้แม่ในตอนคํ่า
ประกอบดว้ย 

 

ของคาว อาหารเจแห้ง 5 อย่าง คือ วุน้เส้น ดอกไม้จีน เห็ดหูหนู 
เห็ดหอม ฟองเตา้หู ้

ขนมไหว ้ 1) ขนมไหวพ้ระจนัทร์ไส้อะไรก็ไดท่ี้ไม่มีไข่แดงเคม็ และ
ตอ้งไม่ใช่ไส้โหงวยิง้ หรือเมล็ด 5 อย่าง เพราะไส้โหงวยิ้ง
มี ใ ส่มันห มูแข็ ง  จึ ง เ ป็นของชอ  คือ มีของคาว เ ป็น
ส่วนประกอบ แต่ในการไหวเ้จา้แม่ตอ้งไหวอ้าหารเจ    2) 
ขนมโก๋มีหลายชนิดให้เลือก คือ ขนมโก๋ขาวแบบต่าง ๆ
ขนมโก๋เหลืองแบบต่าง ๆ ขนมโก๋เชง้ ขนมโก๋อ่อนแบบ
ต่าง ๆ  
3) ขนมเป๊ียะ เช่น ขนมเป๊ียะงา ขนมเป๊ียะมีไส้ ฯลฯ 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

การไหว้พระจนัทร์ ขั้นตอนการไหว้
ผลไม ้ แตงโม แอปเป้ิล สาล่ี องุ่น พทุราจีน ส้มโอ 
เคร่ืองด่ืม ชานํ้าหรือชาใบ หรือมีทั้งสองแบบ
กระดาษเงินกระดาษทอง 1) เน้ียเกง็หรือวงัเจา้แม่กวนอิม 

2) โป๊ยเซียนต่ีเ อ๊ีย  คือ  กระดาษเงินกระดาษทองลาย
โป๊ยเซียน 
3) กระดาษเงินกระดาษทองแบบจดัทาํพิเศษสวยงาม เช่น  
กิมก่อง คือ โคมคู่ สบัปะรด อว้งม้ึง หรือผา้ม่าน เน้ียเพา้ คือ 
ชุดเจา้แม่พระจนัทร์ 

ของไหวพิ้เศษอ่ืน ๆ  1) เคร่ืองใช้ในการอุปโภค เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แป้ง 
เคร่ืองสาํอาง ผา้เช็ดหนา้ หรือของใชอ้ะไรกไ็ดท่ี้ผูห้ญิงใช้
ประจาํ 
2) เคร่ืองประดบั (จะมีหรือไม่มีกไ็ด)้ 
3) ออ้ยลาํยาว ๆ ตดัจากราก และเอายอดไวด้ว้ย ผูกไวท่ี้
ดา้นหนา้โต๊ะไหว ้ยดึกบัขาโต๊ะ แลว้ทาํข้ึนไปเป็นซุม้ประตู 
ตกแต่งใหส้วยงาม 
4) ดอกไมใ้สแจกนัประดบัโตะ๊ไหว ้

จาํนวนธูป ไหวด้ว้ยธูป 3 ดอก หรือบางบา้นอาจใชธู้ปพิเศษเป็นแบบ
สวยงาม เป็นรูปมงักรดอกใหญ่ดอกเดียว หรือดอกยอ่ม ๆ 
3 ดอก เช่นเดียวกบัเทียนแดงคู่ 

เวลาไหว ้ เวลาหวัคํ่า ท่ีพระจนัทร์เตม็ดวง 
 
แหล่งท่ีมา: จิตรา ก่อนนัทเกียรติ, 2541: 198-200.  
 

ในรอบ 1 ปี ชาวจีนมีวิถีชีวิตท่ีผูกพนักบัเทศกาลต่างมากมาย ซ่ึงแต่ละเทศกาลลว้น
แลว้แต่มีความเช่ือมโยงกบัฤดูกาล ทางการเกษตร สมยัก่อนนั้นชาวจีนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํ
เกษตรกรรม เม่ือกาลเวลาเปล่ียนไปวิถีชีวิตของคนกเ็ปล่ียนตามไปดว้ย จากเดิมท่ีเคยปฏิบติัครบทุก
เทศกาลก็เปล่ียนเป็นทาํบา้งเป็นบางเทศกาล บางเทศกาลเลือนหายไปเป็นคนสมยัใหม่มองว่า
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เทศกาลไม่มีความสาํคญัจาํเป็นต่อวิถีชีวิตกจ็ะละเลยไม่ปฏิบติัอีกต่อไป ยิง่ไปกว่านั้นการมาอาศยัอยู่
ในประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศเดิมของตน ยิ่งตอ้งมีการปรับตวัเป็นอยา่งมากเพ่ือให้เขา้กบัสภาพ
สงัคมและวฒันธรรมของประเทศนั้น  

ประเพณีในเทศกาลของจีนในประเทศไทยเนน้เร่ืองการเซ่นไหวเ้ป็นหลกั รองลงไปเป็น
เร่ืองกิจกรรมการกุศล กิจกรรมประจาํเทศกาลและกิจกรรมเฉลิมฉลองยงัเห็นไดช้ดัในเทศกาล
ตรุษจีน เทศกาลอ่ืนมีมากนอ้ยหรือไม่มีเลย เช่น ตงัโจ็ยะ (ตงจ้ือ) เหลือแต่การไหวด้ว้ยขนมบวัลอย
เป็นหลกั เทศกาลสารทจีนมีการเซ่นไหวแ้ละประเพณีท้ิงกระจาดซ่ึงอยูใ่นช่วงเดือนเจ็ด เทศกาล
ไหวพ้ระจนัทร์เดิมมีการ “เขา้ทรงผ”ี เป็นกิจกรรมในเทศกาลแต่ในปัจจุบนัไดสู้ญหายไปแลว้ 

ยุคสมยัท่ีเปล่ียนไปจะเห็นไดว้่าเทศกาลของจีนในไทยหลายเทศกาลไดเ้ส่ือมลงไปมาก 
คงเหลือไวแ้ต่เพียงรูปแบบของการทาํพิธีกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป จะหาผูท่ี้รู้เร่ืองอยา่งแทจ้ริง
เป็นส่ิงท่ียากเตม็ที บางเร่ืองถูกเล่าถ่ายทอดไปในทิศทางอ่ืนซ่ึงสร้างความสับสนให้กบัคนรุ่นหลงั 
หากมีการปรับประยุกต์ให้เขา้กบัยุคสมยัและสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปก็น่าจะเกิดประโยชน์ ส่ิงท่ี
น่าช่ืนชมอีกอย่างคือการท่ีลูกหลานจีนในไทยยงัคงให้ความสําคญักบัวฒันธรรมของบรรพบุรุษ 
พยายามรักษาวฒันธรรมอนัดีงามใหค้งสืบต่อไปถึงชัว่ลูกชัว่หลาน เพ่ือย ํ้าเตือนถึงความเป็นจีนท่ีมี
อยูใ่นสายเลือด ถึงแมจ้ะเกิดและเติบโตในประเทศไทยแต่ก็ไม่ลืมท่ีจะระลึกถึงบรรพบุรุษท่ีมาจาก
เมืองจีน 

 
4.7.2 การปรับตัวทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจนี 
วฒันธรรมจีนเร่ิมตน้จากศาสนาของเล่าจ๊ือและขงจ๊ือ แลว้จึงรับเอาศาสนาพุทธเขา้มาทีหลงั 

ทาํให้ศาสนาพุทธตามแบบของจีนมีการผสมรวมกบัความเช่ือท่ีจีนมีอยู่อย่างลทัธิขงจ๊ือและอ่ืน ๆ 
ส่งผลให้ศาสนาและขนบธรรมเนียมแบบจีนจึงดอ้ยกว่าของไทยท่ีพฒันามาจากศาสนาพุทธแบบ
ดั้งเดิม คนจีนท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นไทย ส่วนใหญ่จะไม่มีความเช่ือและขนบธรรมเนียมประเพณีติด
ตวัมาเลย เม่ือเขา้มาอยูใ่นไทยและไดแ้ต่งงานกบัคนไทย ก็รับเอาระบบเจา้ขนุมูลนายจากไทยไป 
จารีตประเพณีแบบจีนแท ้ๆ กสู็ญหายไป พอถึงรุ่นลูกหลานกค่็อย ๆ ถูกกลืนหายไป 

ประเพณีการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษของจีนมีความเก่ียวเน่ืองมาจากความเช่ือในเร่ืองบรรพ
บุรุษท่ีถึงแมจ้ะล่วงลบัไปแลว้ แต่กย็งัคอยปกป้องลูกหลาน และถือว่าเป็นคุณธรรมของผูท่ี้มีชีวิตอยู่
ท่ีพึงปฏิบติัความเคารพนบัถือต่อบรรพบุรุษ ยิง่มีความเคร่งครัดมากเท่าไหร่กย็ิง่ไดรั้บกุศลตอบแทน
มากข้ึนเท่านั้น การเซ่นไหวบ้รรพบุรุษมีมาก่อนท่ีจีนจะรับเอาพุทธศาสนาเขา้มาสู่วฒันธรรมจีน 
แลว้จึงมาผสมจนเกิดเป็นนิกายมหายานข้ึน การเซ่นไหวบ้รรพบุรุษจะทาํการไหวต้อนสารทจีนคร้ัง
หน่ึงและอีกคร้ังหน่ึงในวนัตรุษจีน คือวนัข้ึนปีใหม่ ก่อนถึงวนัตรุษจีนหรือวนัสารทจีน 1วนั จะเป็น
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วนัท่ีผูค้นออกไปจบัจ่ายซ้ือของไหวพ้วกหมูเห็ดเป็ดไก่กนัมา ผลไมท่ี้ใชไ้หวพ้ระภูมิไดแ้ก่ มะพร้าว 
ส้มโอ ขนมก็จะมีขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมเต่า ซ่ึงทาํมาจากแป้งขา้วเหนียวน่ึงและสอดไส้ดว้ยถัว่
กวน กบัขา้วท่ีใชไ้หวอ้าหารจาํพวกแกงท่ีใส่พวกเคร่ืองยาจีน ดอกไมจี้นหรือหน่อไมจี้น เป็นท่ีน่า
สงัเกตวา่อาหารท่ีใชไ้หวใ้นช่วงเทศกาลจะไม่มีเน้ือววัปนมาในอาหาร  

 
คนจีนมีความเช่ือเร่ืองพวกอาหาร ของท่ีใช้ไหวใ้นช่วงเทศกาลจะมี
ความหมายท่ีดีทั้งนั้น เร่ืองอาหารการท่ีถือเป็นขอ้หา้มกมี็ หา้มกินโจ๊กในตอน
เชา้ของวนัตรุษจีน เพราะเหมือนเป็นการขดัขวางความร่ํารวย แลว้กห็้ามกิน
เน้ือสัตวด์ว้ย เช่ือว่าเทพเจา้ท่ีลงมาตอนเชา้ของวนัตรุษจีนนั้นเป็นมงัสวิรัติ 
(หมวย (นามสมมติ), 2558) 

 
การไหวเ้จ้าของคนไทยเช้ือสายจีนไดมี้การพฒันาให้เขา้ศาสนาพุทธจึงมีหลายขั้นตอน 

เร่ิมตน้ท่ีตอนเชา้จะเป็นการไหวเ้จา้ จดัเคร่ืองคาวหวานข้ึนโต๊ะพร้อมดว้ยผลไมต้ามฤดูท่ีเลือกสรร
มา จดัเตรียมสถานท่ีเพ่ือตอ้นรับเจา้ท่ีจะเสดจ็ลงมาจากสวรรค ์สาํหรับเจา้ท่ีใชธู้ปไหวจ้าํนวน 5 ดอก 
วิญญาณบรรพบุรุษใชธู้ปจาํนวน 3 ดอก ทุกคนในบา้นจะออกมาไหวโ้ดยพร้อมเพรียงกนั ในการ
ไหวเ้จา้ในตอนเชา้จะมีสุราใส่ถว้ยหรือเป็นขวดสุราท่ีเปิดจุกไว ้ แสดงถึงธรรมเนียมจีนแทท่ี้จะ
อญัเชิญเซียน อนัไดแ้ก่เง๊กเซียนฮ่องเตเ้ป็นประมุขในการเซ่นไหว ้แต่เม่ือธรรมเนียมไทยซ่ึงเป็นการ
ไหวแ้บบพุทธจึงไม่มีเหลา้ท่ีใชใ้นการบูชา แต่เดิมหลงัจากไหวเ้สร็จแลว้จะมีการจุประทดัเพ่ือเป็น
การแสดงว่ากาํลงัเร่ิมพิธีและจบพิธี ในระยะหลงัจะใชก้ารจุดธูปบอกลาตามแบบธรรมเนียมไทย
เป็นอนัเสร็จพิธีการไหวใ้นตอนเชา้  

เม่ือถึงเวลาในช่วงสาย พิธีการไหวบ้รรพบุรุษกเ็ร่ิมข้ึน โดยลูกหลานจะนาํป้ายช่ือหรือท่ีจีน
เรียกว่า “เกซ้ิน” มาวางเรียงและจดัถวายอาหารเคร่ืองคาวหวานต่าง ๆ ตามป้ายช่ือเหล่านั้น รุ่นหลาน
เหลนซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ป้ายช่ือเพราะทางคตินิยมของไทยจะทาํการฌาปนกิจและนาํอฐิัไปเซ่นไหว้
แทน ซ่ึงอนุโลมใหน้าํมาไหวแ้ทนป้ายช่ือได ้ แต่มีขอ้จาํกดัว่าผูท่ี้ตายไปแลว้ตอ้งตายเป็นปีท่ี6 ไป
แลว้จึงจะนาํข้ึนแท่นบูชารวมได ้หากยงัไม่ถึงกาํหนดตอ้งแยกไปทาํบุญต่างหาก มีความเช่ือท่ีว่าถา้
รวมไหวก้นัเร็วก่อนกาํหนดจะเป็นเหตุให้ผูท่ี้ยงัมีชีวิตอยูต่อ้งติดตามบรรพบุรุษไปเร่ือย ตอนหลงั
เม่ือคนไทยนิยมนาํกระดูกและอฐิัไปไวท่ี้วดั คนไทยเช้ือสายจีนจึงหนัมานิยมขนบธรรมเนียมและ
พิธีการตามศาสนาของไทยมากข้ึน ท่ีเห็นเป็นการส้ินเปลืองกย็กเลิกการไหวเ้จา้ไปหมดส้ิน บา้งกมี็
การนาํช่ือไปฝากไวท่ี้วดั พิธีไหวบ้รรพบุรุษของไทยจึงนิยมทาํกนัในวนัตรุษสงกรานตไ์ปพร้อมกนั
ท่ีวดั มีการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลและบงัสกุลแทนการไหวเ้จา้และบรรพบุรุษ เหตุผลอีกประการท่ีทาํ
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ใหค้นไทยเช้ือสายจีนเลิกไหวเ้จา้ในวนัตรุษจีนและสารทจีน เพราะสมยัน้ีไม่ไดมี้การรวมกลุ่มญาติ
พ่ีนอ้งเหมือนเดิม ต่างคนต่างแยกไปมีครอบครัวและอยูไ่กลกนัตามอาชีพ ซ่ึงธรรมเนียมแบบดั้งเดิม
นั้นลูกคนโตจะนาํป้ายช่ือและอฐิัรวมไวเ้ซ่นไหว ้ผูท่ี้เป็นญาติอาวุโสรองลงมาจะมารวมกนัเพ่ือเซ่น
ไหวบ้รรพบุรุษดว้ย เม่ือแต่ละคนไม่สามารถมารวมตวักนัไดก้ต็อ้งยกเลิกและแยกยา้ยกนัไป จึง
กลายเป็นแบบไทยไปเสียหมด  
 

ท่ีวดับาํเพญ็จีนพรต ลูกหลานคนไทยเช้ือสายจีน จะเอาป้ายช่ือของบรรพบุรุษ
มาฝากไวท่ี้วดั ชั้นสองของท่ีวดัจะเป็นท่ีรวมของป้ายช่ือ พอถึงช่วงเทศกาล
สาํคญั ๆ เขากม็าของไหวม้าไหวก้นั จะมีพระคอยสวดมนตใ์หต้ลอด เหมือน
เป็นความสบายใจของลูกหลานท่ีบรรพบุรุษไดอ้ยูใ่นวดั ไดฟั้งพระสวดมนต์
อยูบ่่อย ๆ (สมชาย (นามสมมติ), 2558) 

 
ส่วนสาํคญัท่ีทาํให้ธรรมเนียมแบบจีนกลายมาเป็นแบบไทยไดน้ั้น เน่ืองมาจากสภาวะทาง

เศรษฐกิจ การทาํบุญในแบบไทยถูกและประหยดักว่า ไม่ตอ้งเตรียมการล่วงหนา้นานเท่าแบบของ
จีน ประกอบกบัมีการผสมกลมกลืนเป็นไปไดด้ว้ยดีและมีคตินิยมท่ีเหมือนกบัของไทยมากข้ึน การ
ไหวบ้รรพบุรุษในช่วง 11 โมงถึงเท่ียง มีการไหวเ้จา้ในเวลาเดียวกนั เจา้ท่ีของจีนเป็นศาลวางอยูท่ี่
พ้ืนดิน การไหวจึ้งทาํแบบง่าย ๆ แต่ธรรมเนียมการไหวบ้รรพบุรุษแบบจีนท่ีใชใ้นเมืองไทยนั้น 
ก่อนจะทาํการไหวจ้าํเป็นตอ้งมีการจดัสาํรับไหวพ้ระภูมิเจา้ท่ี หลงัจากนั้นตอนบ่ายโมงถึงบ่าย 2 
โมงก็จะไหวผี้ไม่มีญาติ โดยจะตั้งสาํรับคาวหวานบนพ้ืนดินไม่มีโต๊ะรอง ผูท่ี้อยูใ่นบา้นจะเป็นผู ้
ไหวแ้ละมีการสังสรรคก์นั แต่ผูเ้ป็นเจา้ของบา้นจะไม่ลงมาร่วมวง งานน้ีจดัข้ึนเพ่ือเล้ียงคนท่ีมา
อาศยัหรือเป็นลูกจา้ง เป็นการกินของเหลือจากการเซ่นไหวแ้ละรวมญาติมิตรในระยะเวลา 1 ปี  

 
เม่ือก่อนทั้งเส่ือท่ีปูไหวมี้กบัขา้วเกือบ 20 อยา่ง ทุกวนัน้ีเหลือไม่ก่ีอยา่ง สังคม
มนัเปล่ียนไป ไหวเ้สร็จก็แจกขา้งบา้นได ้ แจกลูกนอ้งบา้ง มนัเป็นกุศโลบาย
ให้เราอยูก่บัคนรอบขา้งได ้ ให้ใครก็ไดท่ี้มาเอา มนัทาํใหเ้ราอยูร่่วมกนัไดใ้น
สังคม ทุกเทศกาลถา้ใชม้นัเป็น เราก็จะใชป้ระโยชน์จากตรงน้ีได ้กบัขา้วท่ีทาํ
เยอะแยะเพราะท่ีบา้นมีคนอยูเ่ยอะ ถา้คนนอ้ยจะทาํเยอะไม่ได ้ตอ้งมีลูกนอ้งมี
คนอยู่ช่วยไม่อย่างนั้นทาํไม่ได ้ สัดส่วนของการไหวก้บัสัดส่วนของคนกิน
ตอ้งสมดุลกนั ปกติจะห้ามลูกจา้งไม่ให้กินเหลา้ แต่ช่วงเทศกาลกินได ้ จะ
อนุญาตใหกิ้นไดเ้ตม็ท่ี แต่ถา้ไม่ใช่เวลาน้ีหา้มกินเหลา้เดด็ขาด ถึงเวลากินตอ้ง
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ปล่อย ช่วงน้ีเป็นช่วงร่ืนเริงบนัเทิงไดเ้ตม็ท่ี ตามธรรมเนียมจีนมีเล่นไพ่ตอน
กลางคืนดว้ยแต่ถา้เป็นเวลาอ่ืนหา้ม ตอ้งเขา้ใจในบริบทเร่ืองราวเหล่าน้ี เด๋ียวน้ี
กบัขา้วก็ไม่ค่อยมีคนกิน อาหารเด๋ียวน้ีก็เปล่ียนรูปแบบไปแลว้ จะไปยึด
แบบเดิมมนักไ็ม่ได ้คนรุ่นหลงักไ็ม่มีปัญญาไปนัง่กบัขา้วดว้ย เม่ือก่อน 20-30 
อยา่ง เด๋ียวน้ีทาํไม่ไดแ้ลว้ เราชอบอะไรเราก็ตอ้งเลือกดว้ย (สมชยั (นาม
สมมติ), 2558) 

 
ตามประเพณีของจีนหลงัจากวนัไหวบ้รรพบุรุษในวนัข้ึนปีใหม่ วนัถดัไปจะเป็นวนัถือ ซ่ึง

มีคตินิยมว่าหลงัจากการทาํงานตรากตรํามาทั้งปี จะตอ้งมีวนัหยดุและตอ้งเป็นการพกัผอ่นจริง ๆ ผู ้
เคร่งครัดในวนัถือจะกาํหนดใหมี้วนัหยดุซ่ึงโดยมากจะหยดุ 7-10 วนั วนัแรก ๆ จะหยดุทาํงานทุก
ชนิด ไม่กวาดบา้นเพราะถือว่าจะเป็นการปัดกวาดโชคชะตาออกไป และจะไม่ใชเ้งิน โดยจะมีการ
เตรียมจบัจ่ายซ้ือของท่ีจาํเป็นไวก่้อนหนา้น้ี 2-3 วนัแลว้ 

เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2484 สมยันั้นกรุงเทพฯ โดยเฉพาะยา่นเยาวราชจะเงียบมากในช่วงวนั
ตรุษจีนและวนัสารทจีน เพราะคนจีนจะหยดุงานทุกอยา่ง นกัเรียนท่ีเป็นจีนกจ็ะไม่มาเรียนหนงัสือ 
ร้านคา้ต่างหยดุการคา้ขายในช่วงเทศกาลตรุษจีน คนไทยจึงตอ้งเตรียมของแหง้ไวบ้ริโภคกนัในช่วง
วนัไหวข้องคนจีนและกลายเป็นการใชธ้รรมเนียมจีนในช่วงวนัหยดุของจีนไปเหมือนกนั เป็นท่ีน่า
สังเกตว่าในช่วงเทศกาลของคนจีนนั้นมีอิทธิพลการดาํรงชีวิตของคนไทย ในสมยัจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ไดมี้การกาํหนดขอบเขตไม่ใหค้นจีนเขา้ไปอยูใ่นหลายเขตตามท่ีนโยบายสร้างชาติ และมี
การสงวนอาชีพใหค้นไทยทาํมาหากินปลายอาชีพ เช่น ตดัผม เสริมสวย เป็นตน้ ลูกจีนพากนัท้ิงแซ่
และหนัมาใชน้ามสกุลมากข้ึน รวมทั้งขนบธรรมเนียมของไทยท่ีง่ายและประหยดักว่าดว้ยแลว้นั้น 
ทาํให้คนจีนหันมาเป็นคนไทยอย่างทุกวนัน้ี กลุ่มสังคมจีนในไทยเร่ิมอ่อนตวัลง แต่ยงัมีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอยา่งเหนียวแน่นเช่นเดิม  

เทศกาลหลกัท่ีมีความสําคญัของคนจีนในไทยมีเพียง 8 เทศกาลท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ คือ 
ตรุษจีน หยวนเซียว เช็งเมง้ (ชิงหมิง) ตวนอู่ (ขนมจา้ง) สารทจีน ไหวพ้ระจนัทร์ กินเจ และเทศกาล
ตงัโจ็ยะ (ตงเจ๋ีย หรือตงจ้ือ) นอกจากน้ียงัมีเทศกาลท่ีไม่เป็นท่ีแพร่หลาย มีการไหวเ้ฉพาะบางบา้น 
เช่น ชุงฮุง (ชุนเฟิน-วสันตวิษุวตั) และยงัมีเทศกาลเก่ียวกบัเจา้โดยเฉพาะอีก เช่น วนัประสูติเจา้แม่
กวนอิม วนัเกิดกวนอู ฯลฯ เทศกาลท่ีสาํคญัทั้ง 8 เทศกาลของคนจีนในไทยนอกจากกินเจแลว้ลว้น
มาจากเทศกาลใหญ่ 8 เทศกาลของจีนแตจ๋ิ้วซ่ึงแยกมาจากเทศกาลตรุษจีนถือเป็นเทศกาลส้ินปีเก่า
และเทศกาลข้ึนปีใหม่ แต่จีนอ่ืนในไทยก็ทาํตามไปดว้ย ถึงแมท่ี้บา้นเกิดของตนในจีนจะไม่ใช่
เทศกาลท่ีสาํคญั เช่น เทศกาลตงัโจ็ยะ (ตงจ้ือ) จีนกวางตุง้ในจีนถือเป็นเทศกาลเลก็ เทศกาลใหญ่
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ของจีนทัว่ไปท่ีไม่มีในเมืองไทย คือ เทศกาล 7 คํ่าเดือนเจด็ และเทศกาลฉงหยางในเดือนเกา้ แต่จะมี
เทศกาลกินเจแทนเทศกาลฉงหยาง 

เทศกาลตรุษจีน สารทจีน เช็งเมง้ กินเจ เทศกาลขนมจา้ง เป็นเทศกาลท่ียงัโดดเด่นและ
เห็นไดช้ดัอยู ่ในขณะท่ีเทศกาลอ่ืนกลบัค่อย ๆ ซบเซาลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทศกาลหยวนเซียวท่ียงั
เหลืออยูแ่ต่ในแหล่งใหญ่ของคนจีน เช่น ยา่นเยาวราช ชลบุรี มหาชยั เท่านั้น ทั้ง ๆ ท่ีเม่ือ 50 ปีก่อน
เคยเป็นเทศกาลใหญ่ท่ีคึกคกัมากในชุมชนคนจีน 

ประเพณีในเทศกาลของจีนในไทยจะเนน้ในเร่ืองการเซ่นไหวเ้ป็นหลกั รองลงไปเป็น
การจดักิจกรรมดา้นการกุศล กิจกรรมประจาํเทศกาล และกิจกรรมเฉลิมฉลองท่ียงัพบไดนิ้อออออด
เทศกาลตรุษจีน เทศกาลอ่ืนท่ีพบเห็นไดน้อ้ยมากหรือไม่มีเลย ไดแ้ก่ ตงัโจ็ยะ (ตงจ้ือ) ท่ีเหลือแต่การ
ไหวข้นมบวัลอยเป็นหลกั เทศกาลสารทจีนท่ีมีการเซ่นไหวแ้ละมีพิธีท้ิงกระจาดซ่ึงอยูใ่นช่วงเดือน
เจ็ด เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ท่ีแต่เดิมมีการเขา้ทรงผี เป็นกิจกรรมในเทศกาล แต่ปัจจุบนักเ็ส่ือมสูญ
ไปแลว้ กล่าวไดว้่าเทศกาลจีนในไทยไดเ้ส่ือมไปมาก คงเหลือไวแ้ต่เพียงรูปแบบ ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งในเร่ืองสาระและคุณค่านอ้ยคนนกัท่ีจะเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ ถึงอยา่งนั้นกย็งัมีลูกหลานจีนใน
ไทยท่ียงัคงใหค้วามสาํคญัแก่วฒันธรรมของบรรพบุรุษ พยายามรักษาไวใ้หค้งอยูสื่บต่อไป  
 
4.8 การเรียนรู้และการขดัเกลาทางสังคม 
 

การเรียนรู้และการขดัเกลาทางสังคมของคนไทยเช้ือสายจีนผ่านเทศกาลต่าง ๆ ผูว้ิจยั
พบว่า มีความเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองของความเช่ือทางพิธีกรรม และการเรียนรู้และการขดัเกลาทาง
สงัคม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
4.8.1 ความเช่ือทางพธีิกรรม 
ในทุกเช้ือชาติต่างมีการสร้างและสืบทอดวฒันธรรมใหด้าํรงสืบไปโดยปฏิบติัอยา่งซํ้ า ๆ 

ในกลุ่มของตนเองผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของวฒันธรรมนั้น ผา่นเวลาหลายชัว่อายคุน บ่งบอกถึงความมีระบบ
ระเบียบของวฒันธรรม เพราะสามารถอธิบายถ่ายทอดและปฏิบติัสืบต่อกนัได ้ พิธีกรรมเป็นส่ิงท่ี
ตอกย ํ้าถึงระบบความเช่ือต่อส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติและแสดงความสมัพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
มนุษย ์ในขณะท่ีสังคมและวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป พิธีกรรมต่าง ๆ ก็ตอ้งมีการปรับตวัเพื่อให้
ดาํรงอยูต่่อไป และบางอยา่งกไ็ดสู้ญหายไปตามเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลง ซ่ึงวิถีชีวิตของมนุษย์
มีความผูกพนักบัระบบความเช่ือต่าง ๆ และมีการประกอบพิธีกรรมสืบทอดต่อกนัมาหลายชัว่อายุ
คน พิธีกรรมบางอยา่งท่ีไม่ตอบสนองต่อการดาํรงชีวิตของผูค้นก็เร่ิมสูญหายไปตามกาลเวลา ใน
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ส่วนของวฒันธรรมของจีนแรกเร่ิมนั้นคนจีนจะให้ความสาํคญักบัไหวบู้ชาฟ้าดินและเทพทั้งหลาย
มากกว่าการไหวบ้รรพชน คนจีนในสมยัก่อนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงตอ้ง
ไหวข้อพรจากเทวดาฟ้าดิน ตั้งแต่ในยคุสมยัราชวงศฮ์ัน่เป็นตน้มา คนจีนไดใ้หค้วามสาํคญัแก่บรรพ
ชนมากกว่าเทวดา ทั้งน้ีเป็นเพราะอิทธิพลของแนวคิดลทัธิขงจ๊ือท่ีมีหลกัคาํสอนในเร่ืองของความ
กตญัญูต่อบรรพบุรุษ ดงันั้นคนจีนจึงตอ้งมีการไหวบ้รรพบุรุษในทุกเทศกาลของคนจีน ผูท่ี้คนจีน
ใหค้วามเคารพนบัถือ สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

1) คนจีนไหวฟ้้าดินก่อนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืน โดยถือว่าการดาํรงอยู่ของมนุษยต์อ้ง
ปรับเปล่ียนไปตามฤดูกาลซ่ึงเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงน้ีเกิดจากอาํนาจของฟ้า การตั้งถ่ินฐานและ
เพาะปลูกทาํการเกษตร ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัตอ้งอาศยัดินเป็นสําคญัและการประสานเร่ืองแดด ฝน 
ฤดูกาลจากฟ้า คนจีนแต่โบราณมาจึงเคารพฟ้าเป็นพอ่ดินเป็นแม่ 

2) ธรรมชาติต่าง ๆ คนจีนมีความเช่ือว่าธรรมชาติต่าง ๆ เช่น นํ้า ไฟ ลม ฝน ฟ้าแลบ 
ฟ้าผา่ ภูเขา ทะเล ฯลฯ ลว้นมีเทพประจาํสถิตอยู ่ เทศกาลจีนบางเทศกาลก็จะมีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัเทพ
เหล่าน้ี 

3) เทวดาและเจา้อ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัคือเจา้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยู่ ไดแ้ก่ 
เทพทั้ง 5 ในยคุโบราณ ไดแ้ก่ เทพแห่งประตูบา้น เทพประตูหอ้ง เทพช่องแสงบนหลงัคา เทพเตาไฟ 
และเทพทางเดิน ต่อมาก็ไดมี้การปรับเปล่ียนไปตามยคุตามแต่ละทอ้งถ่ินของจีนแตจ๋ิ้ว ไดแ้ก่ เทพ
แห่งประตู เทพเตาไฟ บ่อนํ้า ส้วม และช่องแสงบนหลงัคาห้องโถงกลาง หรือโดยอนุโลมกคื็อ หอ้ง
โถงกลาง 

4) พระ คือพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์พระอรหันต์ ภิกษุผูมี้ช่ือเสียง เช่น จ้ีกง ไตฮ้
งกง ตลอดจนเทพในพุทธศาสนาท่ีคนจีนใหค้วามเคารพนบัถือ 

5) เทพและเจา้อ่ืน ๆ ของศาสนาเต๋า เทพของศาสนาเต๋ามีมาก รวมเอาเทพประเภทท่ี 
1-3 ขา้งตน้ไวด้ว้ย และยงัมีเทพอ่ืน ๆ อีก  

6) บรรพชน เป็นบุคคลสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีตอ้งเซ่นไหวใ้นทุกเทศกาล ปกติคนจีนมี
ญาติท่ีตอ้งแต่งไวทุ้กขใ์หก้นั 5 ชัว่คนรวมทั้งรุ่นตวัเองดว้ย คือ เทียด-ทวด-ปู่-พ่อ-ตวัเอง-ลูก-หลาน-
เหลน เรียกรวมว่า กาก่ีนั้ง (家己人 คนครอบครัวเดียวกนั) ใน “โหงวฮกไหล (ชุดไวทุ้กขท์ั้ง
หา้)” ตามประเพณีเก่าตอ้งเซ่นไหวด้ว้ย แมจ้ะเป็นชั้นลูกหลานท่ีล่วงลบัไปก่อนมีผูสื้บสกุล แต่ต่อมา
นิยมไหวเ้ฉพาะบรรพชนของหวัหนา้ครอบครัว 3 ชัว่คนข้ึนไป คือ พอ่ ปู่ และทวด คนอ่ืน ๆ ไม่ตอ้ง
ไหว ้ เพราะเป็นหนา้ท่ีของงลูกหลานสายตรงของเขา ดว้ยเหตุน้ีคนจีนจึงตอ้งมีครอบครัวเพ่ือมี
ลูกหลานสายตรงสืบสกลุและเซ่นไหวต้น 
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7) วีรชนและบุคคลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทศกาล เช่น ชีวห์ยวนในเทศกาลขนมจา้ง 
เจ้ียจือชุยในเทศกาลเช็งเมง้ 

8) ผีประเภทต่าง ๆ ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้าย รวมทั้งผีผูย้ากไร้ไม่มีญาติทั้งหลาย คนจีน
ไม่เคยลืมผูย้ากไร้ทั้งคนและผี มีการเซ่นไหวแ้ทรกอยู่ในเทศกาลจีนตามสมควร เช่น ในเทศกาล
สารทจีน 

สาํหรับในประเทศไทย การไหวใ้นช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของจีน เร่ิมตน้ดว้ยการไหวเ้จา้
ตอนเชา้ตรู่และไหวบ้รรพชนตอนสายเป็นหลกั เดิมในเทศกาลตรุษจีนและสารทจีนไหวผ้ีไม่มีญาติ
ตอนบ่ายดว้ย แต่เด๋ียวน้ีเหลือนอ้ยเตม็ที นอกจากน้ีกมี็การไหวป้ลีกยอ่ยอ่ืน ๆ เช่น ไหวรั้บไฉ่ซ้ิงเอ๊ีย 
เทพแห่งทรัพยสิ์น ตอน 5 ทุ่มของคืนวนัไหวต้รุษจีน ซ่ึงถือเป็นยามแรกของวนัปีใหม่ แต่ละถ่ินแต่
ละบา้นอาจมีการไหวป้ลีกยอ่ยแตกต่างกนั (ถาวร สิกขโกศล, 2557:52-55) 

โดยแต่ละพิธีกรรมมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั สาเหตุการเซ่นไหวข้องมนุษยเ์กิดมาจาก
ความกลวัธรรมชาติ กลวัส่ิงท่ีมองไม่เห็น แลว้ค่อย ๆ พฒันาจุดประสงคต่์างออกไป ซ่ึงสามารถแยก
ประเภทไดด้งัน้ี  

1) ไหวเ้พ่ือขอความคุม้ครอง อาํนวยสวสัดี ใหก้ารทาํมาหากินไดผ้ล ชีวิตมีความสุข 
มีความเจริญรุ่งเรือง อาจมีการบนบานพ่วงดว้ยว่าถา้ไดส้มปรารถนาดงัท่ีขอไวจ้ะตอบแทนส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยอะไรหรืออยา่งไร การเซ่นไหวใ้นฤดูใบไมผ้ลิซ่ึงเร่ิมลงมือทาํนาของจีนเป็นการไหว้
ประเภทน้ี 

2) ไหวเ้พ่ือขอบคุณ ท่ีอาํนวยสวสัดี การทาํมาหากินไดผ้ลดี การไหวใ้นฤดูการเกบ็
เก่ียวของจีนและการไหวช่้วงปลายปีเป็นการไหวป้ระเภทน้ี คนแตจ๋ิ้วเรียกว่า “เส่ียซ้ิง (謝 神) 
ขอบคุณเทพ” 

3) ไหวเ้พ่ือรําลึกถึงพระคุณ การไหวบ้รรพชน วีรชนและบุคคลสาํคญั จดัเป็นการ
ไหวป้ระเภทน้ี 

4) ไหวเ้พ่ือเก้ือกูลเปตชนผูย้ากไร้ เช่น การไหวผ้ไีม่มีญาติในเทศกาลสารทจีน ไหว้
อุทิศส่วนกศุลในงานท้ิงกระจาด การไหวป้ระเภทน้ีแสดงถึงความเป็นผูมี้จิตใจประเสริฐของมนุษย ์

 
4.8.2 การเรียนรู้และการขดัเกลาทางสังคมด้านความเช่ือ 
จากการศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรู้และการขดัเกลาทางสังคมดา้นความเช่ือ ในวฒันธรรม 

ประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีน ไดแ้ยกประเด็นการศึกษาออกเป็น 4 ประเดน็ดงัน้ี 1) วิธีการขดั
เกลา 2) ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีขดัเกลาและรับการขดัเกลา 3) การควบคุมทางสังคมในการขดัเกลาความเช่ือ 
และ 4) สถานการณ์ท่ีมีผลต่อการขดัเกลาความเช่ือ 
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1) วิธีการขดัเกลา 
การขัดเกลาความเช่ือของแต่ละบุคคลสามารถกระทาํได้หลายรูปแบบทั้ งแบบ

ทางตรง เช่น การบอกเล่าเร่ืองราว การสอนใหป้ฏิบติัตาม หา้มไม่ใหท้าํ การขู่ต่าง ๆ รวมทั้งการ
ปฏิบติัใหดู้เป็นตวัอยา่งและการพาเขา้ไปร่วมในการประกอบพิธีกรรม ซ่ึงเป็นการขดัเกลาความรู้ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม โดยใชก้ลวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ เช่น เดก็วยักาํลงัโตจะ
เร่ิมมีการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เด็กเหล่าน้ีจะเร่ิมถูกขดัเกลาโดยการบอกให้ทาํ มีผูใ้หญ่ทาํให้ดูเป็น
ตวัอยา่ง ขู่ให้กลวัดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ดงัเช่น เทศกาลตรุษจีนหา้มใส่เส้ือผา้สีขาวดาํ เพราะสีขาวดาํ
หมายถึงลางร้าย และควรใส่เส้ือผา้สีแดงเน่ืองจากเช่ือวา่สีแดงจะนาํความโชคดีมาให ้การแสดงออก
ถึงความกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ เช่น การไหวบ้รรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นการ
แสดงออกถึงความกตญัญูต่อบรรพบุรุษ บรรพบุรุษตอ้งยากลาํบากแค่ไหนกว่าจะตั้งรกรากอยู่ท่ี
ประเทศไทยได ้ลูกหลานจะไดต้ระหนกัถึงความเพียรพยายามของบรรพบุรุษ ถึงแมท่้านจะไม่ไดอ้ยู่
บนโลกน้ีแลว้ แต่ลูกหลานกย็งัสามารถแสดงความกตญัญูผ่านทางการไหว ้ การประกอบพิธีกรรม
ตามธรรมเนียมจีนใหแ้ก่บรรพบุรุษผูล่้วงลบัไปแลว้ การบอกเล่าดว้ยนิทานหรือคาํบอกเล่าต่าง ๆ 
เช่น ขนมไหวพ้ระจนัทร์เกิดตอนปลายราชวงศห์ยวน เม่ือจูหยวนจางคิดโค่นลม้ราชวงศห์ยวนโดย
นดัหมายก่อการในวนั 15 คํ่า กลางเดือน 8 ไดเ้อาประเพณีมอบขนมไหวพ้ระจนัทร์ให้กนับงัหนา้ 
โดยสอดจดหมายนดัวนัก่อการไปในขนม ในท่ีสุดโค่นลม้ราชวงศห์ยวนสาํเร็จ จูหยวนจางไดเ้ป็น
ปฐมกษตัริยข์องราชวงศห์มิง เป็นตน้ ทั้งน้ีพอ่แม่หรือปู่ยา่ตายายอาจทาํหนา้ท่ีในการสาธิต หรือทาํ
เป็นแบบอยา่งให้ลูกหลานเห็น เม่ือลูกหลานเติบโตพอท่ีจะช่วยงานไดก้็จะให้เขา้มามีส่วนร่วมใน
พิธีกรรม เช่น การใหลู้กหลานเขา้มามีส่วนช่วยในการจดัเตรียมขา้วของท่ีตอ้งใชใ้นพิธีกรรมต่าง ๆ 
พร้อมทั้ งอธิบายถึงเหตุผลของส่ิงต่าง ๆ ในระหว่างการจัดเตรียมนั้นการขดัเกลาจากการร่วม
ปฏิบติังานกเ็กิดข้ึน คร้ังต่อไปเดก็กจ็ะเขา้ใจถึงวิธีการและเหตุผลของการปฏิบติั  

 
พ่อสอนเสมอว่าการปฏิบติัตามประเพณีของจีนเป็นส่ิงท่ีดี ครอบครัวมีความ
สบายใจ ทาํกิจการราบร่ืน เป็นส่ิงท่ีทาํต่อ ๆ กนัมา ญาติ ๆ ก็มองว่าเราเปล่ียน
เราซึมซบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีพ่อแม่สั่งสอน ความเช่ือต่าง ๆ มีผลต่อเร่ืองจิตใจ เร่ือง
ประสบการณ์ จีนเช่ือเร่ืองโชคชะตา ปีชง การไหวเ้จา้ ทุกปีกจ็ะขอพรใหพ้ระ
คุม้ครอง ทาํกิจการใหร้าบร่ืน ถา้หยดุทาํจะเหมือนมีเคราะห์เขา้มา ทาํให้
ครอบครัวไม่อยูเ่ยน็เป็นสุข พ่อเช่ือว่าตรุษจีนจะเป็นช่วงจุดเปล่ียนของชีวิต 
ตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษ คนจีนจะมีวนัห้าม ห้ามตอกตะปู หา้มตดัตน้ไม ้
เดินทางไปไหนกต็อ้งระวงั ผา่นพิธีศพกอ็ยา่ไปมอง เพราะบางทีดวงเราอาจจะ
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ไม่ดี ส่วนตวัคิดว่าส่ิงท่ีพอ่สอน ถ่ายทอดมาสู่เราเป็นส่ิงท่ีดี และการท่ีปฏิบติั
ตามคาํสั่งสอนก็เป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูในรูปแบบหน่ึง (ฮุย (นาม
สมมติ), 2558) 

 
การพาลูกหลานไปร่วมพิธีกรรม การมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอาจจะเป็นในฐานะของ

ผูส้ังเกตการณ์ ทั้งน้ีอาจจะเคยไดรั้บการบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัพิธีกรรมมาก่อนหรือไม่ก็ตาม ใน
ฐานะของผูส้ังเกตการณ์จะเกิดการสังเกตถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีร่วมพิธีกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความเช่ือในพิธีกรรมนั้น ๆ ยิ่งเขา้ร่วมในพิธีกรรมบ่อยยิ่งตอกย ํ้าแนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือท่ีไดรั้บ
การขดัเกลามากยิง่ข้ึน ในครอบครัวท่ีลูกหลานอยูใ่กลชิ้ดพ่อแม่ปู่ยา่ตายยาย มกัจะไดรั้บการขดัเกลา
จากการปฏิบติัและติดตามไปร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ ซ่ึงประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากการขดัเกลา
ในครอบครัวถือเป็นรากฐานสาํคญัท่ีปลูกฝังความเช่ือ  

2) ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีขดัเกลาและรับการขดัเกลา 
ในการขดัเกลาทางดา้นสังคมโดยผ่านความเช่ือทางพิธีกรรมนั้น แต่กลุ่มบุคคลลว้น

แลว้แต่มีบทบาทท่ีแตกต่างกนัในดา้นความเช่ือ ค่านิยม พฤติกรรม ฯลฯ โดยจดัเป็นกลุ่มสถาบนันั้น
จะพบว่า สถาบนัครอบครัว เครือญาติ และการศึกษา ต่างมีบทบาทสถานภาพท่ีต่างกนัแต่มี
จุดมุ่งหมายเดียวกนั อาทิเช่น 

สถาบนัครอบครัวมีบทบาทอยา่งยิ่งในการขดัเกลาความเช่ือต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว โดยจะผา่นวิธีการต่าง ๆ ซ่ึงจะขดัเกลาสืบต่อกนัมาเป็นรุ่น ๆ และถ่ายแนวความคิด ความ
เช่ือท่ีถือว่าสาํคญัต่อวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลให้คงอยูต่่อไป การขดัเกลาในครอบครัวเร่ิมตั้งแต่เป็น
เด็ก ผูอ้าวุโสท่ีมีประสบการณ์ของครอบครัว เช่น ปู่ยา่ ตายาย พ่อแม่ จะเป็นผูเ้ร่ิมตน้ขดัเกลา
แนวทางความเช่ือ การปฏิบติัตน การดาํรงวิถีชีวิต ลูกหลานในครอบครัวจะถูกขดัเกลาโดยการ
พูดคุย บอกเล่า ฝึกหดัใหท้าํโดยจะทาํใหดู้เป็นตวัอยา่งก่อน เดก็จะเร่ิมเรียนรู้และซึบซบัแนวทางการ
ปฏิบติัต่าง ๆ จากเร่ืองท่ีง่าย ๆ ใกลต้วัสู่เร่ืองท่ีมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน ในวิถีชีวิตของคนเราระบบ
ความสัมพนัธ์ของครอบครัวจะเป็นลกัษณะขยาย ความผูกพนักนัในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก 
ปู่ยา่ ตายาย ญาติพ่ีนอ้ง จึงมีอยูสู่ง ความเคารพในระบบอาวุโส ผูท่ี้มีความอาวุโสนอ้ยตอ้งเช่ือฟังผูท่ี้
มีอาวุโสมากกว่า ทาํให้ระบบการขดัเกลาความเช่ือยงัคงไดรั้บการถ่ายทอดไปอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในบทบาทของครอบครัว ซ่ึงครอบครัวนั้นจดัว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของชีวิตใหม่ท่ีเกิดข้ึนมา 
ในช่วงปฐมวยัจะเป็นช่วงของการเรียนรู้และการซึมซับส่ิงต่าง ๆ สถาบนัครอบครัวจึงมีอิทธิพล
อยา่งมากต่อพฒันาการของบุคคลทั้งทางดา้นความคิด สติปัญญา ร่างกายและจิตใจ ในวยัเด็กจะ
แสดงออกถึงความเช่ือโดยการปฏิบติั โดยผา่นกระบวนการขดัเกลาดว้ยวิธีต่าง ๆ ทั้งวิธีการท่ีเรียบ
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ง่ายและซบัซอ้น หากแต่ในแต่ละส่ิงมุ่งเนน้เร่ืองการปลูกฝังแนวคิดและแนวปฏิบติัของการเป็นคน
ท่ีสมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ ดงัเช่น เด็กดีตอ้งตั้งใจเรียนและการช่วยพ่อแม่ในการทาํงานบา้น 
เป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูต่อพ่อแม่ สะทอ้นถึงแนวคิดเร่ืองความกตญัญู ซ่ึงถือเป็นเร่ือง
สาํคญัมากของคนจีน คนจีนจะปลูกฝังในเร่ืองของความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณตามหลกัคาํสอนของ
ลทัธิขงจ๊ือ จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีบุคคลไดรั้บการขดัเกลาจากครอบครัวนั้น จะเพ่ิมการตอกย ํ้าและสืบ
ทอดกนัต่อไปจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 

เครือญาติหรือเพ่ือนบา้น มีบทบาทในการขดัเกลาเก่ียวกบัความเช่ือแก่เดก็ ซ่ึงเกิด
จากการซกัถาม การบอกเล่าเร่ืองราวในอดีต หรือการบอกเล่าเหตุการณ์ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี โดยการยกตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บหรือประสบมากก่อน ใน
กระบวนการขดัเกลานั้นสามารถกระทาํไดห้ลายรูปแบบ การเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในพิธีกรรมเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้การขดัเกลาความเช่ือความศรัทธาใหแ้ก่ลูกหลาน ตวัอยา่งเช่น การ
ทาํพิธีไหวพ้ระจนัทร์ในเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ ครอบครัวคนไทยเช้ือสายจีนในย่านเยาวราชจะ
เตรียมขา้วของ ลูกหลานจะไดเ้ห็นขั้นตอนการจดัเตรียม การจดัโต๊ะสาํหรับการไหวพ้ระจนัทร์ เม่ือ
ถึงช่วงพิธีการไหวใ้นตอนกลางคืน คนท่ีไหวข้องบา้นตวัเองเสร็จแลว้ กจ็ะไปเดินดูครอบครัวอ่ืนท่ี
ไหวพ้ระจนัทร์เหมือนกนั แต่ละครอบครัวจะจดัโต๊ะสวยงามแตกต่างกนัออกไป ความหมายของ
เคร่ืองใชท่ี้ใชไ้หวก้็จะมีความหมายท่ีต่างกนั ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในระหว่างนั้น
ลูกหลานสามารถซกัถามถึงเหตุผลของการประกอบพิธีกรรม คนในครอบครัวจะทาํหนา้ท่ีอธิบาย
ในระดบัหน่ึง หลงัจากนั้นเดก็จะมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ สามารถซกัถามถึงความหมายของ
ของท่ีใชไ้หว ้ ทาํไมถึงตอ้งใชส่ิ้งเหล่าน้ี ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีอธิบายคือคนเฒ่าคนแก่ท่ียงัประกอบพิธีอยา่ง
เคร่งครัด หรืออาจจะเป็นผูรู้้เก่ียวกบัพิธีกรรม จะเห็นด่าตั้งแต่การเร่ิมตน้ของพิธีกรรมจนกระทัง่
เสร็จส้ินพิธีกรรม ไดเ้กิดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวความเช่ือในพิธีกรรมอยา่งหลากหลาย ทั้งจากการ
พูดคุยสอบถาม การบอกเล่าเร่ืองราวความเช่ือ การเล่าถึงการเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
จากการสังเกตในการประกอบพิธีกรรม และการเขา้มามีส่วนช่วยในการประกอบพิธีกรรม ลว้นแต่
แต่ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้โดยการขดัเกลา 

3) การควบคุมทางสังคมต่อการขดัเกลาความเช่ือ 
ความต้องการท่ีหลากหลายของบุคคล ทําให้การอยู่รวมกันของคนในสังคม 

จาํเป็นตอ้งมีการควบคุม เช่นเดียวกบักระบวนการขดัเกลาทางสังคมโดยผา่นพิธีกรรม ความจาํเป็น
ของการควบคุมทางสังคมมีความสาํคญัทั้งต่อผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดขดัเกลา ผูรั้บการขดัเกลา วิธีการ
ถ่ายทอดขดัเกลา ตลอดจนเน้ือหาสาระของการขดัเกลาตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมของแต่ละ
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พ้ืนท่ี ไม่ผิดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอนัดี หรือผิดหลกัมนุษยธรรม ซ่ึงการควบคุมนั้นตอ้งตั้งอยูบ่น
ความเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น ๆ  

ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ แต่ละพิธีกรรมไดจ้ดัวางบทบาทและสถานภาพของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม โดยการสร้างบรรทดัฐานของการปฏิบติั เช่น เทศกาลเช็งเมง้ สมาชิก
ในครอบครัวจะมารวมตวักนัเพ่ือแสดงความกตญัญูต่อบรรพบุรุษ เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่าใน
วนัเช็งเมง้ตอ้งทาํอะไรบา้ง ตอ้งเร่ิมจากการทาํความสะอาดสุสาน ตดัแต่งหญา้ท่ีรกออกจากสุสาน 
เม่ือทาํความสะอาดเสร็จกเ็ตรียมอาหารสาํหรับใชใ้นการไหว ้ เช็งเมง้เปรียบเสมือนธรรมเนียมท่ีให้
ลูกหลานไดม้าเจอพบปะสังสรรคก์นั การแสดงความเคารพบรรพบุรุษเป็นแนวปฏิบติัใหลู้กหลาน
ในตระกลู มีความเคารพเช่ือฟังผูท่ี้อาวุโสในตระกูล ซ่ึงบรรทดัฐานเหล่าน้ีจะถูกถ่ายทอดขดัเกลาแก่
สมาชิกในครอบครัวทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ีไดมี้การกาํหนดรูปแบบของธรรมเนียมปฏิบติั
และการขดัเกลาทางสังคมดา้นความเช่ือโดยผา่นการประกอบพิธีกรรมนั้นอยูภ่ายใตก้ารปฏิบติัเพ่ือ
ความสุขของการอยูร่่วมกนัในสังคม 

4) สถานการณ์ท่ีส่งผลต่อการขดัเกลาความเช่ือ 
สถานการณ์ในการขดัเกลาทางความเช่ือ มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการแสดงออกถึง

แนวคิดแนวความเช่ือของบุคคลและกลุ่มในการยอมรับและปฏิบติัตามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงสถานการณ์ของการขดัเกลาน้ีจะมีความเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ สถานการณ์ ช่วงเวลา 
ฯลฯ บรรยากาศหรือสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรมนั้น มีความหมายเก่ียวกบัเร่ืองของอาณาเขต 
พลงัศกัด์ิสิทธ์ิหรือความขลงั ซ่ึงในการประกอบพิธีจะมีการจดัเตรียมสถานท่ีไวอ้ยา่งเหมาะสม เช่น 
เทศกาลตรุษจีนและสารทจีนจะตอ้งจดัพิธีท่ีบา้นเท่านั้น คนไทยเช้ือสายจีนจะเตรียมขา้วของ
สาํหรับการเซ่นไหว ้เจา้ท่ี ดวงวิญญานบรรพบุรุษ และวิญญาณไร้ญาติ ทั้งสองพิธีน้ีจะจดัท่ีบา้นเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว มกัจะตั้งโต๊ะหรือจดัวางของไหวท่ี้บริเวณหนา้บา้น การเซ่นไหว้
บรรพบุรุษสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองความกตญัญูของลทัธิขงจ้ือท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั 

ส่วนช่วงเวลา หมายถึง ระยะเวลาของการประกอบพิธีให้อยูภ่ายใตร้ะยะเวลาท่ี
เหมาะสม เช่น เทศกาลเช็งเมง้ตามธรรมเนียมลูกหลานตอ้งเดินทางมายงัสุสานและไหวใ้หท้นัก่อน
เท่ียง ตามปฏิทินเช็งเมง้จะตรงกบัช่วงเดือนเมษายน จะเป็นวนัท่ีลูกหลานจะเดินทางมาพร้อมหนา้
พร้อมตากนัเพ่ือไหวด้วงวิญญานบรรพบุรุษ ในช่วงเดือนน้ีแมจ้ะเขา้ใกลฤ้ดูฝน แต่ทอ้งฟ้ากลบั
แจ่มใส ธรรมชาติสดช่ืน และทิวทศัน์งดงาม การเลือกช่วงเวลาจะมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต เม่ือ
เวลาผ่านไปบริเวณสุสานย่อมจะมีหญา้ข้ึนรกปกคลุมสุสานแลดูทรุดโทรมไม่น่าดู ลูกหลานจึง
ช่วยกนัถอนหญา้เติมดิน ปัดกวาดซ่อมแซมสุสานใหง้ดงาม เท่ากบัว่าไดไ้ปปัดกวาดซ่อมแซมบา้น
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ให้บรรพบุรุษ คนไทยเช้ือสายจีนถือว่าวนัเช็งเมง้เทียบได้กบัวนัทาํบุญรวมญาติในเทศกาล
สงกรานตข์องไทย 

ทั้งน้ีจากการถ่ายทอดขดัเกลาในดา้นความเช่ือ ผูท่ี้มีบทบาทในการถ่ายทอดและรับ
การถ่ายทอด การควบคุมทางสังคมต่อการขดัเกลาความเช่ือ ต่างมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั 
เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ ความเขา้ใจ และบรรลุจุดมุ่งหมายแหล่งการสืบทอดใหด้าํรงอยูต่่อไป   

จากขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นว่า การขดัเกลาทางสังคมในระดบัครอบครัวของคนไทยเช้ือสาย
จีน จะใชวิ้ธีการขดัเกลาแบบโดยทางตรงและทางออ้ม ครอบครัวส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการขดัเกลาแบบ
โดยออ้ม คือ จะใหลู้กหลานเรียนรู้การปฏิบติัตั้งแต่เป็นเดก็ ช่วงเทศกาลผูใ้หญ่ในครอบครัวจะทาํให้
ลูกหลานดูเป็นตวัอยา่ง พาไปซ้ือของไหวต่้าง ๆ ลูกหลานก็จะจดจาํว่าส่ิงใดบา้งท่ีตอ้งใชใ้นการ
ประกอบพิธีการไหว ้ ขั้นตอนการปฏิบติัตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง ตอ้งทาํอะไรก่อนหลงั จากการท่ี
ลูกหลานเขา้มาช่วยกเ็หมือนเป็นการสอนใหท้าํ ใหเ้รียนรู้ดว้ยตวัเอง การท่ีทาํใหดู้เป็นตวัอยา่งจะทาํ 
ใหลู้กหลานไดซึ้มซบัวิธีการทาํไปในตวั การขดัเกลาแบบโดยตรง คือ ผูใ้หญ่เล่าถึงความเป็นมาและ
ความสาํคญัของเทศกาล เล่าถึงความเช่ือ หลายครอบครัวจะใชโ้อกาสในช่วงเทศกาลเหล่าน้ีบอกเล่า
เร่ืองราวความเป็นมาของตระกูลแก่ลูกหลาน ส่ิงท่ีคนไทยเช้ือสายจีนถือว่าเป็นส่ิงสาํคญัคือเร่ืองของ
ความกตญัญู เทศกาลกเ็ป็นการแสดงออกอยา่งหน่ึงของความกตญัญูท่ีลูกหลานยงัคงระลึกถึงบรรพ
บุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ ในช่วงเทศกาลจะสอดแทรกดว้ยคติธรรมความเช่ือของคนไทยเช้ือสายจีนท่ี
ยงัคงรักษาไวซ่ึ้งคุณค่าและความดีงาม ผูใ้หญ่กจ็ะไดส้ัง่สอนลูกหลานผา่นทางเทศกาล 

 
4.9 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
 

กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความเห็นเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี ปัญหาท่ีมี
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 คือ การท่ีคนในครอบครัวไม่มีเวลา เน่ืองจากยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมทุกคนต่างออกไปทาํงานนอกบา้น ตอ้งทาํทุกอย่างแข่งกบัเวลา ทาํให้ไม่มีเวลาในการ
จดัเตรียมหรือทาํของไหวเ้หมือนเม่ือก่อน ซ้ือหาของสาํเร็จรูปอะไรมาไหวไ้ดก้ใ็ชแ้บบนั้น โดยจะ
เนน้ความสะดวกของผูไ้หวเ้ป็นหลกั รองลงมาเป็นปัญหาในเร่ืองของความคิดค่านิยมท่ีเปล่ียนไป 
คิดเป็นร้อยละ 26.7 เพราะคนรุ่นใหม่มีความคิดท่ีแปลกใหม่และแตกต่างจากความคิดของคนรุ่น
ก่อน และมีความคิดท่ีวา่เราเกิดและเติบโตท่ีประเทศไทยจึงเป็นคนไทย จึงไม่เห็นถึงความสาํคญักบั
ในการประกอบพิธีกรรมแบบจีน ถึงแมจ้ะบอกให้ทาํ ก็จะทาํแบบเอาตามท่ีตนสะดวก จากปัญหา
ดงักล่าว เป็นตวัการท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีทาํใหเ้ทศกาลแบบจีนค่อย ๆ เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงไม่สามารถท่ี
จะฝืนความเปล่ียนแปลงได ้ ดงันั้นจึงตอ้งช่วยกนัในครอบครัวปลูกฝังส่ิงดีงามและช่วยกนัสานต่อ
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ประเพณีท่ีสาํคญัของจีนต่อไป อีกปัญหาท่ีส่งผลต่อการปรับตวั คือ เร่ืองเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 20 
ถือไดว้่าเป็นตวัการสาํคญัอย่างหน่ึงท่ีทาํให้ผูค้นจบัจ่ายใชส้อยซ้ือสินคา้ในการไหวน้อ้ยลง เน่ือง
ดว้ยเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนกเ็ลยซ้ือของไหวเ้ท่าท่ีจาํเป็น อีกทั้งของในช่วงเทศกาลกมี็ราคาท่ีสูงข้ึน
ทุกปี ประชาชนจึงตอ้งประหยดัอะไรท่ีไม่มีความจาํเป็นก็ตอ้งตดัออก และมีปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการปรับทางวฒันธรรม ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6 ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคในการสืบทอดเทศกาลต่าง ๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีน 
 

ปัญหาและอุปสรรค ผู้ให้ข้อมูลสําคญั (n = 15) รวม
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ความถี่ ร้อยละ
1. ไม่มีเวลา                9 60 
2. วิถีชีวิตเปลี่ยนไป                2 13.3 
3. มีค่านิยมใหม่       4 26.7
4. เศรษฐกิจไม่ดี                3 20 
5. เนน้ความสะดวก                2 13.3 
6. ถูกกลืนกลาย กลายเป็นไทยหมด                1 6.7 
7. ลูกหลานไม่สนใจ                2 13.1 
8. รับวฒันธรรมแบบใหม่เขา้มา                1 6.7 
9. ไหวพ้ระทาํบุญตามแบบไทย     2 13.3
10. สงัคมเปลี่ยนไป    1 6.7
11. ความเชื่อเปลี่ยนไป                1 6.7 
12. อื่น ๆ       4 26.7
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวจิัย 
 

ในการศึกษาเร่ือง “การปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน: กรณีศึกษาคนไทย
เช้ือสายจีน ยา่นเยาวราช” เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงคท่ี์
สาํคญั 3 ประการ คือ 

1) เพ่ือศึกษาถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเช้ือสายจีนผ่านทางขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

2) เพ่ือศึกษาถึงการปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน ในยา่นเยาวราช 
3) เพ่ือศึกษาถึงวิธีการขดัเกลาทางสังคมในระดบัครอบครัวของคนไทยเช้ือสายจีนในยา่น

เยาวราช 
การศึกษาคร้ังน้ีได้เลือกเอาชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนย่านเยาวราช เขตสัมพนัธวงศ ์

กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนท่ีมีชาวไทยเช้ือสายจีนอาศยัอยูม่ากท่ีสุดชุมชนหน่ึง และมีความสะดวก
ในการไปเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยศึกษาถึงการปรับทางวฒันธรรม การขดัเกลาทางสังคมในระดบั
ครอบครัว รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทยเช้ือสายจีนผา่นขนบธรรมเนียมประเพณี โดย
ผา่นการประกอบพิธีกรรมใน 4 เทศกาล ไดแ้ก่ 1) ตรุษจีน 2) เช็งเมง้ 3) สารทจีน 4) ไหวพ้ระจนัทร์ 

ทั้งน้ีไดอ้าศยัแนวคิด ทฤษฎีประกอบการอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 1) แนวคิดการเปล่ียน
ทางสังคมและวฒันธรรม 2) แนวคิดการปะทะสังสรรค์ทางวฒันธรรม 3) แนวคิดการปรับตวั           
4) แนวคิดการขดัเกลาทางสงัคม 

การศึกษาใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาศยัขอ้มูลสําคญัจาก
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลภาคสนามไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั ทั้งหมด 15 คน 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอาย ุและคนวยัทาํงาน ไม่จาํกดัเพศ อาชีพ วุฒิการศึกษา ทั้งการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ถึงประวติัความเป็นมา รูปแบบของการจดัพิธีกรรม บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี เวลา รวมทั้งการปรับตวัทางวฒันธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีน 
ปัญหาและอุปสรรคต่อการปรับตัวทางวัฒนธรรม  และวิ ถี ชีวิตของชาวไทยเ ช้ือสายจีน
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ทั้งการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Non-Structural Interview) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 
ดาํเนินโดยผูศึ้กษา นาํขอ้มูลท่ีไดม้ารวบรวมจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่ เรียบเรียงขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 

 
5.1.1 ประวตัิความเป็นมาของชาวไทยเช้ือสายจนี 
ประเทศไทยกบัประเทศจีนมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัมาชา้นาน ชาวจีนไดอ้พยพยา้ยถ่ิน

ฐานมาตั้งรกรากอยู่ท่ีไทยมาแต่โบราณ ชาวจีนส่วนใหญ่ท่ีอพยพเขา้มาในสังคมไทยประกอบไป
ดว้ย 5 กลุ่มใหญ่ ซ่ึงอพยพมาจากทางใตข้องจีน คือ จีนฮกเก้ียน จีนแตจ๋ิ้ว จีนกวางตุง้ จีนแคะ และ
จีนไหหลาํ ชาวจีนเหล่าน้ีกระจดักระจายอยูใ่นทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะจีนแตจ๋ิ้วซ่ึงจดัไดว้่ามี
จาํนวนประชากรหนาแน่นกว่าจีนอีก 4 กลุ่ม สาเหตุของการอพยพออกมาก็เพราะจีนมีประชากร
อาศยัอยู่อย่างหนาแน่น ท่ีทาํกินก็มีน้อย และประสบภยัธรรมชาติอย่างต่อเน่ืองจนเกิดภาวะขาด
แคลน ชาวจีนจากแถบน้ีจาํนวนมากจึงตอ้งอาศยัเรือสินคา้เดินทางเขา้มาทาํมาหากินในเมืองไทย  

ชาวจีนจาํนวนมากไดเ้ขา้มาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษตัริยไ์ทย ตั้งแต่สมยั
กรุงศรีอยธุยา มาถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ซ่ึงชาวจีนไดรั้บพระกรุณาจากพระมหากษตัริยไ์ทยเป็น
อยา่งสูงต่อชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาตั้งรกราก ทาํมาหากินในประเทศไทย ทรงให้สิทธิชาวจีนเท่าเทียม
กบัคนไทยในการประกอบอาชีพ ทั้งการคา้ขาย การทาํเกษตรกรรม การเดินเรือ ชาวจีนไดก้ลายมา
เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไทย ไดรั้บสิทธิพิเศษในไทยอยา่งเสรี ถึงอยา่งไรชาวจีนยงัคงรําลึกถึงบรรพ
บุรุษและยงัรักษาประเพณีดั้งเดิมของตนไว ้ 

 
5.1.2 ประวตัิความเป็นมาของย่านเยาวราช 
ถนนเยาวราชเป็นถนนสายสาํคญัแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครท่ีสร้างข้ึนตามโครงการตดั

ถนน 18 สาย เพ่ือส่งเสริมการคา้ขายในอาํเภอสาํเพง็ ตามท่ีกระทรวงโยธาธิการกราบบงัคบทูลพระ
กรุณาต่อพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ถนนสายน้ีเร่ิมดาํเนินการสร้างเม่ือปี 
พ.ศ. 2435 ในบริเวณน้ีแต่เดิมเป็นชุมชนแออดัของชาวจีน เต็มไปดว้ยตรอกซอกซอยสกปรกรุงรัง 
เป็นพ้ืนท่ีดา้นหลงัระหว่างถนนเจริญกรุงและถนนสาํเพง็ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ พระราชทานช่ือถนน “เยาวราช” ซ่ึงมีความหมายว่า “พระราชาผูท้รงพระ
เยาว”์ อนัหมายถึงองครั์ชทายาท นบัเป็นการเฉลิมพระเกียรติองครั์ชทายาทในขณะนั้น คือ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ซ่ึงทรงเป็น “สยามมกุฎราชกุมาร” 
พระองคแ์รก ถนนเยาวราชมีความยาวเพียง 1,532 เมตร กวา้ง 20 เมตร ตอ้งใชร้ะยะเวลาถึง 8 ปีจึง
จะแลว้เสร็จ ในช่วงระหว่างการสร้างถนนก็ตอ้งพบกบัปัญหา เน่ืองจากบริเวณนั้นมีผูค้นอาศยัอยู่
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อยา่งหนาแน่น ราษฎรไม่ใหค้วามร่วมมือ ทาํใหก้ารก่อสร้างเป็นไปอยา่งล่าชา้  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระราชดาํริใหห้ลีกเล่ียงบา้นเรือนของราษฎร แนวถนนจึงคดโคง้ไปมา เม่ือ
ตดัถนนเสร็จจึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ปลูกตึกแถวสมยัใหม่สองขา้งถนนให้ราษฎรไดเ้ช่าทาํมาหากิน 
เปิดโอกาสใหช้าวจีนจาํนวนมากไดเ้ร่ิมตน้กิจการเป็นของตวัเองโดยมีห้างร้านถาวรท่ีทนัสมยั จน
เกิดเป็นยา่นการคา้ใหม่ท่ีส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของอาํเภอสาํเพง็ จนกลายเป็นอาํเภอท่ีเก็บภาษี
อากรโรงร้านไดม้ากท่ีสุดในประเทศ 
 

5.1.3 สภาพท่ัวไปของเยาวราช 
เยาวราชตั้ งอยู่ในเขตสัมพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขตสัมพนัธวงศ์มีเน้ือท่ีทั้ งหมด

ประมาณ 1.416 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ จรดถนนเจริญกรุงจากสะพานเจริญสวสัด์ิถึงสะพานดาํรง
สถิตทิศใต ้จรดแม่นํ้ าเจา้พระยาจากปากคลองผดุงกรุงเกษมถึงปากคลองโอ่งอ่าง (คลองรอบกรุง)  
ทิศตะวนัออก จรดคลองผดุงกรุงเกษมช่วงสะพานเจริญสวสัด์ิถึงปากคลองผดุงกรุงเกษมดา้นทิศใต้
ทิศตะวนัตก จรดคลองโอ่งอ่างช่วงสะพานดาํรงสถิตถึงปากคลองโอ่งอ่างด้านทิศใต้ เขตสัม
พนัธวงศมี์ประชากรจาํนวนทั้งส้ิน 10,322 คน แบ่งเป็นชาย 5,002 คน เป็นหญิง 5,320 คน จาํนวนท่ี
พกัอาศยัมีทั้งส้ิน 4,452 หลงัคาเรือน 
 

5.1.4 วถิชีีวติด้านการดาํเนินชีวติและการปรับตัวทางวฒันธรรม 
ความเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ไดป้รับเปล่ียนวิถีชีวิตและโครงสร้างทางสังคมแบบเดิม

ของคนจีน ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัท่ีผลกัดนัให้ต้องปรับตัวทั้ งทางด้านสังคม วฒันธรรม การเมือง 
เศรษฐกิจ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเร่ืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเช้ือสายจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
จากการศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีน มีขอ้คน้พบท่ีอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ดา้นครอบครัว 
(1) โครงสร้างครอบครัวของคนจีนเป็นแบบขยาย เป็นครอบครัวใหญ่ประกอบ

ไปดว้ย ปู่ยา่/ตายาย พอ่แม่ ลูกชาย/สะใภ ้และลูกหลานเหลน โยมีฝ่ายชายเป็นหวัหนา้ครอบครัว คน
จีนจะใหค้วามสาํคญักบัลูกชายมากกว่าลูกสาว เพราะลูกชายจะเป็นผูสื้บสกุลต่อไปในอนาคต ส่วน
ลูกสาวนั้น เม่ือแต่งงานออกเรือนไปแลว้กจ็ะกลายเป็นคนในครอบครัวของสามีแทน 

(2) การแต่งงานกบัคนไทย สมยัก่อนคนจีนอพยพเขา้มาทาํมาหากินและตั้ ง
รกรากอยูท่ี่ประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก คนจีนท่ีอพยพเขา้มาช่วงแรก ๆ จะเป็นผูช้ายท่ีเขา้มาทาํงาน
และแต่งงานกบัคนไทย ลูกหลานของพวกเขาเหล่านั้นกคื็อคนไทยเช้ือสายจีน 
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2) เร่ืองความเป็นอยู ่
 (1) การกินอยูแ่บบคนจีน คนจีนมีวฒันธรรมดา้นการกินอาหารท่ียาวนานกว่า 5 

พนัปี อาหารในแต่ละท้องถ่ินจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แสดงให้เห็นถึงรสนิยมการกินท่ีมีความ
แตกต่างกนั คนจีนมีวฒันธรรมการด่ืมชา เพราะเช่ือว่าชามีสรรพคุณในการบาํรุงร่างกาย และ
ตอ้นรับแขกท่ีมาเยือนดว้ยนํ้ าชา อุปกรณ์การกินอาหารท่ีสําคญัของคนจีนคือ ตะเกียบ ซ่ึงช่วยให้
ผูใ้ชส้ามารถกินอาหารโดยท่ีมือไม่ตอ้งเลอะ 

 (2) การประกอบอาชีพของคนจีน คนจีนเป็นคนขยนัทาํงาน ทาํงานได้ทุก
ประเภท ไม่วา่จะเป็นการคา้ขาย การใชแ้รงงาน ทาํเหมือง ฯลฯ  

 (3) การดาํรงชีวิตตามแบบคนจีน ซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย รู้จกัปรับตวัให้เขา้กบั
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ดาํรงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศยัในกลุ่มกบัคนจีนดว้ยกนั 

3) ท่ีอยูอ่าศยั 
คนไทยกบัคนจีนมีรสนิยมเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยัท่ีต่างกนั คนไทยจะชอบอยู่บา้นเด่ียว 

ส่วนคนจีนชอบการคา้ขายและอาชีพบริการ จึงเลือกอยูบ่ริเวณท่ีติดริมถนนหรือใกลท้างท่ีคนสัญจร
ไปมา เพ่ือจะไดท้าํงานการคา้ขายไดส้ะดวก 

4) การใช้เวลาว่างของผูห้ญิงในสมัยก่อนจะไม่ได้ทาํงานนอกบ้าน หน้าท่ีการ
ทาํงานบา้นทั้งหมดจึงเป็นหนา้ท่ีของผูห้ญิง ตลอดจนการจดัเตรียมอาหารของไหวใ้นช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ ผูห้ญิงจะเขา้มามีบทบาทเป็นคนดูแลจดัการทั้งหมด แตกต่างกบัปัจจุบนัท่ีผูห้ญิงทาํงานนอก
บา้น ชีวิตมีความสะดวกสบายสามารถซ้ือของสาํเร็จรูปมาไดเ้ลย ช่วงท่ีมีเทศกาลไม่ตอ้งทาํอาหาร
ของไหวเ้องเหมือนแต่ก่อน สามารถไปซ้ือของสาํเร็จรูปตามตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เกต็มาไหวไ้ด ้

5) การศึกษาของคนจีน ในประเทศไทยมีการก่อตั้ งโรงเรียนจีนข้ึนหลายแห่ง 
ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไทยไดเ้ร่ิมกาํหนดจาํนวนผูอ้พยพท่ีเขา้มาจากประเทศจีนให้นอ้ยลง 
ไดมี้การกาํหนดระเบียบและออกกฎหมายควบคุมโรงเรียนจีนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
ส่งผลใหโ้รงเรียนจีนตอ้งปิดไปหลายแห่ง ลูกหลานคนไทยเช้ือสายจีนจึงหนัมาเรียนท่ีโรงเรียนตาม
แบบไทย 

6) วิถีชีวิตดา้นพฤติกรรม 
 (1) พฤติกรรมดา้นสังคม 

คนจีนโดยนิสัยจะชอบอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มและมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นของ
ตวัเอง ลกัษณะของคนไทยเช้ือสายจีนจะอาศยัอยู่รวมกนัเป็นชุมชน โดยจะแบ่งกลุ่มตามภาษาพูด
และเช้ือสายจีนแต่ละทอ้งถ่ินในประเทศจีน การเขา้มามีบทบาทดา้นสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เห็นได้
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จากการรวมกลุ่มก่อตั้งสมาคม การทาํหนงัสือพิมพจี์น การก่อตั้งมูลนิธิต่าง ๆ ของคนจีน ลกัษณะ
นิสยัของคนจีน จะเป็นคนขยนัหมัน่เพยีร มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบในเร่ืองการคา้ขาย 

(2) พฤติกรรมดา้นเศรษฐกิจ 
คนจีนมีพรสวรรค์ในเร่ืองการคา้ขาย บริษทันาํเขา้สินคา้หรือส่งออก ไม่ว่าจะ

เป็นสินคา้ของชาติตะวนัตกหรือของจากจีน สาเหตุท่ีคนจีนเขา้มามีบทบาทต่อเศรษฐกิจของไทย
เป็นอยา่งมาก เพราะคนไทยชอบรับราชการ ยคุสมยัก่อนช่วงเทศกาลของคนจีนมีอิทธิพลอยา่งมาก
ในย่านเยาวราช ในเทศกาลตรุษจีน ร้านคา้ของคนจีนจะปิดเป็นเวลาหลายวนั ประชาชนทัว่ไปหา
อาหารรับประทานยาก เพราะร้านคา้ปิดหมดจึงไม่สามารถไปจ่ายตลาดได ้

7) การเปล่ียนแปลงของชุมชนเยาวราช 
กระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม มีผลต่อคนไทยเช้ือสายจีนท่ีเคยมี

ลกัษณะความเป็นจีนท่ีมีวิถีชีวิตตามแบบจีนดั้งเดิม โดยยงัคงปฏิบติัตามธรรมเนียมจีนแบบดั้งเดิม
อย่างเคร่งครัด ตั้ งแต่มีกระแสวฒันธรรมแบบใหม่เขา้มา ความเจริญในด้านต่าง ๆ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ได้เข้ามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต โดยเฉพาะช่วง 30 ปีท่ีผ่าน เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางด้านวฒันธรรม ประเพณีของคนไทยเช้ือจีน จากการท่ีเคยยึดถือปฏิบัติตาม
วฒันธรรม ประเพณีอยา่งเคร่งครัดกก็ลบักลายเป็นทาํบา้งละเวน้บา้ง คนเปล่ียนค่านิยมไปจากเดิม  

 
5.1.5 การปรับตัวของคนไทยเช้ือสายจนีผ่านเทศกาล 
เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลท่ีมีความสาํคญัเป็นอย่างยิ่งสาํหรับชาวไทยเช้ือสายจีน ถือว่า

เป็นวนัข้ึนปีใหม่ของชาวจีน โดยจะกาํหนดเอวนัส้ินเดือน 12 คือวนัท่ี 1, 2, 3 คํ่าเดือนอา้ยของจีน 
ซ่ึงจะตรงกบัช่วงปลายเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพนัธ์ 

วนัตรุษจีนจะแบ่งออกเป็น 3 วนั คือ วนัจ่าย วนัไหว ้และวนัถือ ซ่ึงวนัไห้กบัวนัถือนบัว่ามี
ความสาํคญัมาก วนัไหวจ้ะตรงกบัวนัส้ินเดือน 12 ของจีน ในวนัไหวจ้ะกาํหนดช่วงเวลาไหวเ้ป็น 3 
ช่วง คือ เชา้ กลางวนั และบ่าย ถือเป็นการไหวเ้จา้ ไหวบ้รรพบุรุษ และญาติมิตรท่ีล่วงลบัไปแลว้ 
ของไหวจ้ะมีซาแซ (หมู เป็ด ไก่)หรือโหงวแซ (หมู เป็ด ไก่ ตบั ปลา) สุรา นํ้าชา ขนมเข่ง ขนมเทียน 
ผลไมต่้าง ๆ กระดาษเงินกระดาษทอง และจุดประทดัดว้ย มีความเช่ือท่ีว่าการจุดประทดัก็เพ่ือขบัไล่
ส่ิงเลวร้ายต่าง ๆ อย่างเช่น ภูตผีปีศาจท่ีมาอาศัยอยู่ในบ้าน เม่ือส้ินสุดพิธีการไหว  ้ผูใ้หญ่ใน
ครอบครัวกจ็ะเอาเงินหรือส่ิงของใหแ้ก่บุตรหลานของตน ซ่ึงชาวจีนเรียกว่า “แต๊ะเอีย” แปลว่า เงิน
กน้ถุงประจาํปี ต่อมาเงินแต๊ะเอียไดเ้ผื่อแผ่ไปถึงลูกจา้งท่ีทาํงานดว้ยไม่ว่าจะเป็นตามบา้น บริษทั 
หา้งร้าน เงินแต๊ะจึงกลายเป็นเงินรางวลัประจาํปี  
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วนัถือ คือวนัตรุษจีน ถือเป็นวนัข้ึนปีใหม่ ชาวจีนถือว่าวนัน้ีเป็นวนัมงคล ชาวจีนจะไม่
ประกอบการงาน ไม่ซ้ือ ไม่ขาย งดเวน้การกระทาํท่ีถือว่าไม่เป็นมงคล เช่น ห้ามตดัผม ห้ามพูดคาํ
หยาบคาย ห้ามทะเลาะกนั ห้ามใช้ของมีคม ห้ามทาํของแตก ห้ามใส่ชุดขาวดาํ ห้ามร้องไห้ ห้าม
ความสะอาดบา้น เพราะถือวา่จะเป็นการกวาดโชคลาภออกไป และวนัน้ีจะตอ้งแต่งกายดว้ยเส้ือผา้สี
ฉูดฉาดใหส้วยท่ีสุด และไปเยีย่มเยยีนญาติมิตร เม่ือพบกนักก็ล่าวคาํอายพรแก่กนัในวนัตรุษจีน ทุก
หนทุกแห่งจะเตม็ไปดว้ยความสุข ความร่ืนเริง  

เทศกาลเช็งเมง้ ตามธรรมเนียมของจีนในปีหน่ึง ๆ จะมีการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผูท่ี้
ล่วงลบัไปแลว้ การปัดกวาดสุสานและการเซ่นไหวบ้รรพชนเป็นกิจกรรมสาํคญัท่ีสุดของวนัเช็งเมง้ 
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า เทศกาลน้ีมีข้ึนเพ่ือไปเซ่นไหวบ้รรพชนท่ีสุสานเป็นสําคญั วนัเซ่นสรวง
บรรพชนท่ีสุสานน้ี นิยมทาํปีละ 2 คร้ัง ฤดูใบไมผ้ลิกระทาํในวนัเช็งเมง้ ฤดูใบไมร่้วงกระทาํในวนั
สารทฉงหยาง ปัจจุบนันิยมไหวใ้นวนัเชง็เมง้กบัวนัตงเจ๋ีย (ตงัโจย็ะ หรือสารทขนมอ๋ี)  

เม่ือถึงเทศกาลเช็งเมง้ ชาวไทยเช้ือสายจีนจะพาสมาชิกในครอบครัวไปท่ีฮวงซุย้ของบรรพ
บุรุษ เพ่ือไปเซ่นไหวเ้ป็นการแสดงออกถึงความกตญัญู และเป็นโอกาสอนัดีท่ีคนในครอบครัวจะ
ไดอ้ยู่กนัอยา่งพร้อมหนา้พร้อมตา สมาชิกในครอบครัวจะช่วยกนันาํอาหารมาเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ 
เผากระดาษเงินกระดาษทอง และช่วยกนัทาํความสะอาด ปัดกวาด ถอนหญา้ ซ่อมแซมฮวงซุย้ แลว้
เอากระดาษสุสานวางไวท้ั้งส่ีทิศของตวัสุสานและท่ีป้ายศิลาจารึก โดยเอากอ้นหินทบัไวไ้ม่ให้ลม
พดัปลิวไป เพ่ือแสดงว่าพวกเขาไดม้าเคารพบรรพบุรุษท่ีสุสานแลว้ เสร็จแลว้ทุกคนก็จะพากนัไป
เท่ียวพกัผอ่นตามสถานท่ีต่าง ๆ  

เทศกาลสารทจีน เร่ิมไหวใ้นวนัท่ี 15 เดือน 7 ของจีน ซ่ึงจะตรงกบัช่วงเดือนสิงหาคม 
เทศกาลสารทจีนชาวไทยเช้ือสายจีน ถือว่าเป็นเทศกาลท่ีมีความสาํคญัรองลงมาจากเทศกาลตรุษจีน 
สารทจีนเปรียบเสมือนการทาํบุญในช่วงคร่ึงปีหลงั สมยัก่อนจะเป็นการบอกระยะเวลาให้รู้ว่าการ
ทาํมาหากินในรอบคร่ึงปีท่ีผา่นมาไดก้าํไรหรือขาดทุนแค่ไหนอยา่งไร ในวนัน้ีชาวจีนจะหยดุการทาํ
มาคา้ขายและกิจกรรมต่าง ๆ มีการจดัเตรียมอาหารคาวหวาน ผลไม ้ขนมท่ีขาดไม่ไดเ้ลยในช่วง
สารทจีน คือ ขนมเข่ง ซ่ึงจะแตม้จุดสีแดงไวท่ี้ตรงกลาง เพราะชาวจีนเช่ือว่าสีแดงเป็นสีแห่งความ
เป็นสิริมงคล 

สาํหรับการเซ่นไหวใ้นเทศกาลสารทจีนจะทาํสองช่วงเวลา คือ ตอนช่วงเชา้จะเป็นการเซ่น
ไหวท้ัว่ไป และตอนช่วงบ่ายอีกคร้ังเป็นการเซ่นไหวผ้ีไม่มีญาติ แต่ในปัจจุบนัการไหวใ้นช่วงบ่าย
บางบา้นไม่ค่อยทาํกนัแลว้ เม่ือเสร็จพิธีในการไหวก้จ็ะมีการเล้ียงอาหารกนัภายในครอบครัว 

เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ วนัไหวพ้ระจนัทร์หรือสารทตงชิว ตรงกบัวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 
ของจีน (ราวเดือนกนัยายน) ชาวจีนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเหมือนคนไทย หลงัจาก
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ทาํการเกบ็เก่ียวผลผลิตแลว้ก็จะทาํพิธีสักการะเทพยดา ท่ีคุม้ครองในการทาํเกษตรกรรม ในโอกาส
น้ีก็ทาํพิธีเซ่นไหวพ้ระจนัทร์ดว้ย เพราะชาวจีนมีความเช่ือว่าในพระจนัทร์มีกระต่ายอยู ่และยงัเช่ือ
อีกวา่กระต่ายเป็นผูด้ลบนัดาลใหเ้กิดพชืผลต่าง ๆ เช่น ขา้ว  ส่วนพระจนัทร์เป็นสัญลกัษณ์ของกาํลงั
อาํนาจ นอกจากนั้นยงัถือว่าพระจันทร์เป็นเทพเจ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีส่วนสําคญัต่อความเป็นอยู่ของ
มนุษยอ์ยา่งมาก 

การไหวพ้ระจันทร์ของคนจีนเป็นท่ีรู้จกัดีกว่าเทศกาลอ่ืน ๆ และมีของไหวท่ี้เป็นแบบ
เฉพาะ เช่น ขนมไหวพ้ระจนัทร์ มีตน้ออ้ย โคมไฟ กาํเนิดการไหวพ้ระจนัทร์ก็มีหลายตาํนาน  ใน
หนังสือบางเล่มกล่าวว่า ขนมพระจนัทร์เร่ิมมีข้ึนในสมยัราชวงศ์ถงั และแพร่หลายมากข้ึนใน
ราชวงศซ์อ้ง (ราชวงศถ์งัเร่ิม พ.ศ. 1161-1650 ราชวงศซ์อ้งเร่ิม พ.ศ. 1503 ภายหลงัตกอยูใ่ตอ้าํนาจ
ของกุบไลข่านซ่ึงสถาปนาข้ึนเป็นกษตัริยมี์พระนามว่า หงวนซีโจ) ขนมพระจนัทร์ทาํเป็นรูปกลม
แบน และยงัมีตาํนานเร่ืองเล่าถึงท่ีมาของประเพณีไหวพ้ระจนัทร์อีกหลายตาํนาน ไม่ว่าจะเป็น
ตาํนานของโฮ่วอ้ี ท่ีข้ึนไปบนยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน ใชธ้นูยงิพระอาทิตยด์บัไป 9 ดวง โลกจึง
เยน็ลง พืช สัตวแ์ละมนุษยจึ์งดาํรงพงศพ์นัธ์ุสืบต่อมาได ้ตาํนานกระต่ายหยก มีเร่ืองเล่าว่า คร้ังหน่ึง
เทพสามองคล์งมายงัโลกมนุษย ์จาํแลงเป็นคนชราผูหิ้วโหยไปขออาหารกบัลิง หมาจ้ิงจอก และ
กระต่าย ลิงและหมา จ้ิงจอกไม่ยอให ้กระต่ายสงสารชายชราทั้งสามแต่ตวัเองกไ็ม่มีอาหารจะให ้จึง
โดดเขา้กองไฟสละเน้ือของตนใหเ้ป็นอาหารของชายชรา เทพทั้งสามช่ืนชมในความดีของกระต่าย 
จึงพาไปอยูก่บัฉางเอ๋อร์จนัทรเทวี มีหนา้ท่ีตาํยาวิเศษ เป็นตน้  

 
5.1.6 การปรับตัวทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจนี 
วฒันธรรมจีนเร่ิมตน้จากศาสนาของเล่าจ๊ือและขงจ๊ือ แลว้จึงรับเอาศาสนาพุทธเขา้มาทีหลงั 

ทาํให้ศาสนาพุทธตามแบบของจีนมีการผสมรวมกบัความเช่ือท่ีจีนมีอยู่อย่างลทัธิขงจ๊ือและอ่ืน ๆ 
ส่งผลให้ศาสนาและขนบธรรมเนียมแบบจีนแตกต่างไปจากของไทยท่ีพฒันามาจากศาสนาพุทธ
แบบดั้งเดิม การประกอบพิธีของจีนบางอยา่งจึงมีการผสมวฒันธรรมแบบไทยเขา้ไปดว้ย 

ประเพณีในเทศกาลของจีนในไทยจะเนน้ในเร่ืองการเซ่นไหวเ้ป็นหลกั รองลงไปเป็นการ
จดักิจกรรมการกุศล กิจกรรมประจาํเทศกาล และกิจกรรมเฉลิมฉลองท่ียงัมีอยู่ในเทศกาลตรุษจีน 
เทศกาลสารทจีนท่ีมีการเซ่นไหวแ้ละมีพิธีท้ิงกระจาดซ่ึงอยูใ่นช่วงเดือนเจ็ด เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์
ท่ีแต่เดิมมีการเขา้ทรงผ ีเป็นกิจกรรมในเทศกาล แต่ปัจจุบนักเ็ส่ือมสูญไปแลว้ กล่าวไดว้า่เทศกาลจีน
ในไทยไดเ้ส่ือมไปมาก คงเหลือไวแ้ต่เพียงรูปแบบ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองสาระและคุณค่านอ้ย
คนนกัท่ีจะเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ 
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5.1.7 การเรียนรู้และการขดัเกลา 
1) ความเช่ือทางพิธีกรรม 
ทุกชนชาติลว้นแลว้แต่มีวฒันธรรมเป็นของตวัเอง พิธีกรรมเป็นส่ิงท่ีตอกย ํ้าถึงระบบ

ความเช่ือต่อส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติและแสดงความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของมนุษย ์ คนจีน
ในสมยัก่อนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงตอ้งไหวข้อพรจากเทวดาฟ้าดิน ตั้งแต่
ในยคุสมยัราชวงศฮ์ัน่เป็นตน้มา คนจีนไดใ้หค้วามสาํคญัแก่บรรพชนมากกว่าเทวดา ทั้งน้ีเป็นเพราะ
อิทธิพลของแนวคิดลทัธิขงจ๊ือท่ีมีหลกัคาํสอนในเร่ืองของความกตญัญูต่อบรรพบุรุษ ดงันั้นคนจีน
จึงตอ้งมีการไหวบ้รรพบุรุษในทุกเทศกาลของคนจีน ผูท่ี้คนจีนให้ความเคารพนบัถือ สามารถ
จาํแนกไดด้งัน้ี 1) ไหวฟ้้าดินก่อนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืน 2) ธรรมชาติต่าง ๆ 3) เทวดาและเจา้อ่ืน ๆ 4) พระ  
5) เทพและเจา้อ่ืน ๆ ของศาสนาเต๋า 6) บรรพชน 7) วีรชนและบุคคลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทศกาล   
8)ผปีระเภทต่าง ๆ ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้าย รวมทั้งผผีูย้ากไร้ไม่มีญาติทั้งหลาย  

แต่ละพิธีกรรมมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั สาเหตุการเซ่นไหวข้องมนุษยเ์กิดมาจาก
ความกลวัธรรมชาติ กลวัส่ิงท่ีมองไม่เห็น แลว้ค่อย ๆ พฒันาจุดประสงคต่์างออกไป ซ่ึงสามารถแยก
ประเภทไดด้งัน้ี 1) ไหวเ้พ่ือขอความคุม้ครอง 2) ไหวเ้พ่ือขอบคุณ 3) ไหวเ้พ่ือรําลึกถึงพระคุณ        
4) ไหวเ้พ่ือเก้ือกูลเปตชนผูย้ากไร้  

2) การเรียนรู้และการขดัเกลาทางสงัคมดา้นความเช่ือ 
จากการศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู้และการขัดเกลาทางสังคมด้านความเช่ือ ใน

วฒันธรรม ประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีน ไดแ้ยกประเดน็การศึกษาออกเป็น 4 ประเดน็ดงัน้ี 
(1) วิธีการขดัเกลา 
การขดัเกลาความเช่ือของแต่ละบุคคลสามารถกระทาํไดห้ลายรูปแบบทั้งแบบ

ทางตรง เช่น การบอกเล่าเร่ืองราว การสอนให้ปฏิบติัตาม ห้ามไม่ให้ทาํ การขู่ต่าง ๆ รวมทั้งการ
ปฏิบติัใหดู้เป็นตวัอยา่งและการพาเขา้ไปร่วมในการประกอบพิธีกรรม ซ่ึงเป็นการขดัเกลาความรู้ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม  ในครอบครัวท่ีลูกหลานอยูใ่กลชิ้ดพ่อแม่ปู่ยา่ตายยาย มกัจะไดรั้บการขดัเกลา
จากการปฏิบติัและติดตามไปร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ ซ่ึงประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากการขดัเกลา
ในครอบครัวถือเป็นรากฐานสาํคญัท่ีปลูกฝังความเช่ือ   

(2) ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีขดัเกลาและรับการขดัเกลา 
สถาบนัครอบครัวมีบทบาทอยา่งยิง่ในการขดัเกลาความเช่ือต่าง ๆ ใหแ้ก่สมาชิก

ในครอบครัว โดยจะผ่านวิธีการต่าง ๆ ซ่ึงจะขดัเกลาสืบต่อกนัมาเป็นรุ่น ๆ และถ่ายแนวความคิด 
ความเช่ือท่ีถือว่าสาํคญัต่อวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลใหค้งอยูต่่อไป การขดัเกลาในครอบครัวเร่ิมตั้งแต่
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เป็นเด็ก ผูอ้าวุโสท่ีมีประสบการณ์ของครอบครัว เช่น ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ จะเป็นผูเ้ร่ิมตน้ขดัเกลา
แนวทางความเช่ือ การปฏิบติัตน การดาํรงวิถีชีวิต 

เครือญาติหรือเพ่ือนบา้น มีบทบาทในการขดัเกลาเก่ียวกบัความเช่ือแก่เด็ก ซ่ึง
เ กิดจากการซักถาม  การบอกเล่า เ ร่ืองราวในอดีต  หรือการบอกเล่าเหตุการณ์ความเ ช่ือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยการยกตวัอย่างเหตุการณ์ท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บหรือ
ประสบมากก่อน ในกระบวนการขดัเกลานั้นสามารถกระทาํไดห้ลายรูปแบบ การเขา้ร่วมเป็นส่วน
หน่ึงในพิธีกรรมเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้การขดัเกลาความเช่ือความศรัทธาให้แก่
ลูกหลาน  

(3) การควบคุมทางสงัคมในการขดัเกลาความเช่ือ 
ความต้องการท่ีหลากหลายของบุคคล ทาํให้การอยู่รวมกนัของคนในสังคม 

จาํเป็นตอ้งมีการควบคุม เช่นเดียวกบักระบวนการขดัเกลาทางสังคมโดยผ่านพิธีกรรม ความจาํเป็น
ของการควบคุมทางสังคมมีความสาํคญัทั้งต่อผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดขดัเกลา ผูรั้บการขดัเกลา วิธีการ
ถ่ายทอดขดัเกลา ตลอดจนเน้ือหาสาระของการขดัเกลาตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมของแต่ละ
พ้ืนท่ี ไม่ผิดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอนัดี หรือผิดหลกัมนุษยธรรม ซ่ึงการควบคุมนั้นตอ้งตั้งอยู่บน
ความเหมาะสมต่อสถานการณ์นั้น ๆ  

(4) สถานการณ์ท่ีมีผลต่อการขดัเกลาความเช่ือ 
สถานการณ์ในการขดัเกลาทางความเช่ือ มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการแสดงออกถึง

แนวคิดแนวความเช่ือของบุคคลและกลุ่มในการยอมรับและปฏิบติัตามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงสถานการณ์ของการขดัเกลาน้ีจะมีความเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ สถานการณ์ ช่วงเวลา 
ฯลฯ  บรรยากาศหรือสถานท่ีในการประกอบพิธีกรรมนั้น มีความหมายเก่ียวกบัเร่ืองของอาณาเขต 
พลงัศกัด์ิสิทธ์ิหรือความขลงั ซ่ึงในการประกอบพิธีจะมีการจดัเตรียมสถานท่ีไวอ้ยา่งเหมาะสม เช่น 
เทศกาลตรุษจีนและสารทจีนจะตอ้งจดัพิธีท่ีบา้นเท่านั้น   

การขดัเกลาทางสังคมในระดบัครอบครัวของคนไทยเช้ือสายจีน จะใชว้ิธีการขดัเกลาแบบ
โดยทางตรงและทางออ้ม ครอบครัวส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการขดัเกลาแบบโดยออ้ม คือ จะใหลู้กหลาน
เรียนรู้การปฏิบติัตั้งแต่เป็นเด็ก ช่วงเทศกาลผูใ้หญ่ในครอบครัวจะทาํให้ลูกหลานดูเป็นตวัอยา่ง พา
ไปซ้ือของไหวต่้าง ๆ ลูกหลานก็จะจดจาํว่าส่ิงใดบา้งท่ีตอ้งใชใ้นการประกอบพิธีการไหว ้ขั้นตอน
การปฏิบติัตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง ตอ้งทาํอะไรก่อนหลงั จากการท่ีลูกหลานเขา้มาช่วยกเ็หมือนเป็นการ
สอนให้ทาํ ให้เรียนรู้ดว้ยตวัเอง การท่ีทาํให้ดูเป็นตวัอย่างจะทาํให้ลูกหลานไดซึ้มซับวิธีการทาํไป
ในตวั การขดัเกลาแบบโดยตรง คือ ผูใ้หญ่เล่าถึงความเป็นมาและความสําคญัของเทศกาล เล่าถึง
ความเช่ือ 
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จากการศึกษาเร่ืองการปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน กรณีศึกษาคนไทยเช้ือ
สายจีน ย่านเยาวราช ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบเก่ียวกบัการปรับตวัของคนไทยเช้ือสายจีน โดยจาก
การศึกษาพบว่า การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมและวฒันธรรมนั้น มนุษยไ์ม่สามารถระบุ
ช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมได ้วา่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเม่ือไหร่ กว่าจะรู้ตวั
ทุกส่ิงทุกอย่างรอบตวัก็ไดเ้ปล่ียนไปแลว้ และมีหลายปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง ทุกการ
เปล่ียนแปลงไดส้ร้างทั้งโอกาสและปัญหา  

ในกรณีของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีตอ้งเผชิญกบัสภาพสังคมและวฒันธรรมท่ีไม่ใช่แบบจีน
แท ้ๆ รวมถึงสภาวการณ์การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ คนไทยเช้ือสายจีนจึงมีทศันคติ ค่านิยม
ท่ีเบ่ียงเบนมาตามแบบคนไทย การปรับตวัเป็นส่ิงสาํคญัอย่างยิ่งหากตอ้งการอยู่ในสังคมนั้น ๆ ได ้
มนุษยรู้์จกัปรับตวัเพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่และโอกาสใหม่ท่ีเกิดข้ึน  ผลท่ีตามมาของการปรับตวั คือ การ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบจีนบางอย่างตอ้งเส่ือมไปตามการเปล่ียนแปลงตามกระแส
สงัคมและวฒันธรรม 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน: กรณีศึกษาคนไทยเช้ือสาย

จีน ยา่นเยาวราชมีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัดงัน้ี 
1) หน่วยงานของภาครัฐควรให้การสนบัสนุนการจดัเทศกาลท่ีสาํคญัของจีนหรือการจดั

นิทรรศการ เพราะยา่นเยาวราชถือเป็นยา่นท่ีเป็นศูนยร์วมคนไทยเช้ือสายจีน การสนบัสนุนใหมี้การ
จดังานเก่ียวกบัเทศกาลต่าง ๆ เป็นการกระตุน้ใหค้นไทยเช้ือสายจีน และชาวต่างชาติท่ีมีความสนใจ
ในเทศกาลของจีนไดเ้ขา้มาศึกษา เรียนรู้เพ่ือไม่ใหเ้ทศกาลเหล่าน้ีหายไป 

2) ทาํการประชาสมัพนัธ์ในช่วงท่ีมีเทศกาลสาํคญัของคนไทยเช้ือสายจีน โดยผา่นทางส่ือ
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต หนงัสือพิมพ ์เพ่ือเชิญชวนให้ผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
ประเพณีของจีนได้เข้ามาศึกษา ในย่านเยาวราชมีสถานท่ีท่ีให้ความรู้ เช่น วดัจีน ศาลเจ้าจีน 
พิพิธภณัฑ์เยาวราช เป็นตน้ ทั้งน้ีในย่านเยาวราชมีแหล่งความรู้เก่ียวกบัเทศกาลจีนหลายแห่งและ
เปิดใหผู้ท่ี้สนใจไดแ้วะเขา้ไปเยีย่มชมโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

การวิจยัเร่ือง การปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน: กรณีศึกษาคนไทยเช้ือสาย
จีน ยา่นเยาวราช มีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1) ควรศึกษาถึงความเช่ือในเร่ืองของความหมายของอาหาร ผลไมท่ี้ใช้ในการไหว ้ว่า
ทาํไมถึงตอ้งใชส่ิ้งเหล่าน้ี เพ่ือใหท้ราบถึงความหมายท่ีแทจ้ริง 

2) ควรศึกษาการปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีอ่ืน ว่ามีการปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงอยา่งไร และมีความแตกต่างกนักบัท่ียา่นเยาวราชหรือไม่อยา่งไร 
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ภาคผนวก ก 
 

แนวประเด็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
การปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจนี: 

กรณศีึกษาคนไทยเช้ือสายจนี ย่านเยาวราช 
 

แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคญั 

1) เพศ 
2) อาย ุ
3) ศาสนา 
4) ระดบัการศึกษา 
5) โครงสร้างระบบครอบครัว 
6) สถานภาพการสมรส 
7) อาชีพ 
8) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตอนท่ี 2 การปฏิบัตติามเทศกาลในรอบ 1 ปี 
1) ในรอบ 1 ปี ท่ีไดป้ฏิบติัตามเทศกาลของจีน 
2) ความสาํคญัของแต่ละเทศกาลท่ีมีต่อคนไทยเช้ือสายจีน 
3) การปฏิบติัตามเทศกาลของจีนในรุ่นของพอ่แม่  
4) ความเช่ือ ความศรัทธาของแต่ละเทศกาล 
5) วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และการคงอยูใ่น

ปัจจุบนั  
ตอนท่ี 3 วิถชีีวติในรอบ 1 ของคนไทยเช้ือสายจนี 

1) ตรุษจีน 
 (1) การถ่ายทอดการไหวเ้ทศกาลตรุษจีนใหลู้กหลาน (เน้ือหา วิธีการ ช่วงเวลา) 
 (2) การปฏิบติัตวัของคนไทยเช้ือสายจีนในเทศกาลตรุษจีน
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 (3) ส่ิงของท่ีเตรียมไวส้าํหรับใชไ้หวใ้นเทศกาลตรุษจีน (ส่ิงสาํคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นช่วง
เทศกาล และการทดแทนในกรณีท่ีจาํเป็น) 

 (4) หลกัธรรมคาํสอนท่ีถ่ายทอดในเทศกาลตรุษจีน 
 (5) ส่ิงท่ีตอ้งทาํและหา้มทาํในเทศกาลตรุษจีน 
2) เช็งเมง้ 
 (1) ความสาํคญัของเทศกาลเช็งเมง้ สาเหตุท่ียงัคงไหวอ้ยู ่
 (2) การถ่ายทอดการไหวเ้ทศกาลเช็งเมง้ใหลู้กหลาน (เน้ือหา วิธีการ ช่วงเวลา) 
 (3) ในช่วงเทศกาลเช็งเมง้ส่ิงท่ีสมยัพ่อแม่ไดป้ฏิบติั ส่ิงท่ีรุ่นลูกไดป้ฏิบติัตาม 
 (4) ทิศทางในอนาคตท่ีลูกหลานจะสืบทอดการไหวเ้ชง็เมง้ 
 (5) อาหาร ขา้วของ เคร่ืองใชท่ี้ใชไ้หวใ้นเทศกาลเชง็เมง้ 
 (6) ส่ิงท่ีตอ้งทาํในเทศกาลเช็งเมง้ 
3) สารทจีน 
 (1) ความสาํคญัของการไหวเ้ทศกาลสารทจีน สาเหตุท่ียงัคงไหวอ้ยู ่ 
 (2) ของท่ีใชใ้นการไหวช่้วงเทศกาลสารทจีน 
 (3) ความเช่ือเก่ียวกบัเทศกาลสารทจีน 
 (4) ทิศทางในอนาคตกบัการไหวส้ารทจีน 
4) ไหวพ้ระจนัทร์ 
 (1) ความสาํคญัของเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ และสาเหตุท่ียงัคงไหวพ้ระจนัทร์อยู ่
 (2) ส่ิงของท่ีใชใ้นการไหวใ้นเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ 
 (3) ความเช่ือเก่ียวกบัการไหวพ้ระจนัทร์ 
 (4) การปฏิบติัของคนไทยเช้ือสายจีนในช่วงไหวพ้ระจนัทร์ 
 (5) ทิศทางในอนาคตกบัการไหวพ้ระจนัทร์ 

ตอนท่ี 4 การปรับตวัของคนไทยเช้ือสายจนี 
1) ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงระหวา่งอดีตกบัปัจจุบนั 
2) ความแตกต่างในแต่ละเทศกาล ในช่วงอดีตและปัจจุบนั 
3) การถ่ายทอดขนบธรรมเนียมไปสู่รุ่นลูกหลาน การรับรู้และเขา้ใจของลูกหลาน 
4) มีความเช่ือและความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของการกระทาํ เขา้ใจความหมายของ

ส่ิงของท่ีใชใ้นการไหว ้ 
5) การใหค้วามหมายและคุณค่า ต่อส่ิงท่ีทาํในแต่ละเทศกาล 
6) ทิศทางของแต่ละเทศกาลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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7) รูปแบบเทศกาลเปล่ียนไป การปรับตวัท่ีจะตามมา 
8) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีทั้งดีและไม่ดี การยอมรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
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