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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อยา่งดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.วีรานันท์ ด ารงสกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ค  าปรึกษา แนะแนวทางในการศึกษา
คน้ควา้ ตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อย่างจริงใจมาโดยตลอด และขอกราบ
ขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เรณู เหมือนจนัทร์เชย อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีได้
ใหค้  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ 
รองศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์  ท่ีให้ค  าแนะน าและตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขอกราบขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย ์ดร. สิงหนาท น้อมเนียน ท่ีให้การสนบัสนุน ให้ความรู้ ค  าปรึกษา ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ และขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ “โครงการทุนเสริมศกัยภาพและพฒันานกัวิจยัรุ่นใหม่ตาม
ทิศทางยุทธศาสตร์การวิจยัและนวตักรรม ประเภทบณัฑิตศึกษาประจ าปี 2562 ดา้นสังคมศาสตร์-
มนุษยศาสตร์” จากส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ท่ีไดส้นับสนุนทุนวิจยัตลอดช่วง
ระยะเวลาของโครงการวิจยัจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ขอขอบพระคุณสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีไดส้นับสนุนทุนวิจยับางส่วนของการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณชุมชน
ตรอกเหล่าโจ๊ว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ส าหรับการเก็บขอ้มูลภาคสนาม และให้ชุด
ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าท่ีมีค่าส าหรับการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่งานวิจัยคร้ังน้ี 
ตลอดจนผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานทุกท่านท่ีสละเวลาให้ความช่วยเหลือแก่
ผูว้ิจยัดว้ยน ้าใจอนัดียิง่ 

สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาท่ีใหก้ารก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด 
จนท าให้ผูว้ิจยัประสบความส าเร็จในการท างานวิจยัน้ีไดด้ว้ยดี ขอขอบคุณตนเองในความมุ่งมัน่
ตั้งใจในการศึกษา และขอขอบคุณจากใจแด่ พี่ ๆ เพื่อน ๆ ผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือในระหว่างการศึกษา
และท าวิทยานิพนธ์ พร้อมรับฟังปัญหาและใหค้  าปรึกษาตลอดระยะเวลาท่ีท าวิจยัจนกระทัง่ผา่นพน้
อุปสรรคต่าง ๆ และส าเร็จบรรลุเป้าหมายลงไดด้ว้ยดี 
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       บทคดัยอ่  
 งานวจิยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบายใหเ้ห็นถึงการ 

ธ ารงวฒันธรรม และการธ ารงอตัลกัษณ์กับการด ารงอยู่ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ท่ีน าไปสู่การเกิดเป็นย่าน
วฒันธรรมจีนของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยตั้งขอ้สมมติฐานท่ีวา่ กลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วใชอ้ตัลกัษณ์ในความเป็น
จีนของตนเองเป็นกลไกในการน าเสนอผา่นขนบธรรมเนียม เทศกาล และประเพณี ในวิถีชีวิตเพื่อการด ารงอยูข่อง
ยา่นวฒันธรรมจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ในการศึกษาคร้ังน้ีมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ านวน 10 คน ผ่านวิธีการสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึก (In-depth interview) ร่วมกบัการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  

ผลการวิจยัพบว่า ยา่นวฒันธรรมจีนของจงัหวดัเชียงใหม่เกิดข้ึนและด ารงอยูไ่ดด้ว้ยการแสดงให้
เห็นตวัตนผ่านอตัลกัษณ์ท่ีสืบทอดกนัมาในรูปของขนบธรรมเนียม เทศกาลประเพณี และวิถีชีวิตทางดา้นการ
คา้ขายดว้ยวิธีการเลือกผสมผสานระหวา่งอตัลกัษณ์ของความเป็น “คนเมือง”  “คนไทย” และ “คนจีน” ซ่ึงเกิดข้ึน
และเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสังคมในชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว นอกจากน้ี การธ ารงอตัลกัษณ์ผ่าน ประเพณี 
เทศกาล กิจกรรมประจ าปี ใน “ศาลเจา้กวนอู” พ้ืนท่ีของศูนยก์ลางทางความเช่ือ ดว้ยการเลือกผสมผสานอย่าง
กลมกลืนวิธีปฏิบติัในการประกอบกิจกรรม ประเพณีพิธี ระหวา่งตามแบบความเป็นไทยและตามแบบของชาวจีน 
โดยน าเสนอเป็น ”ภาพตวัแทน” เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม และรักษาความเขม้แข็งของชุมชนกลุ่มชาวจีน ใน
ขณะเดียวกันได้สร้างการรับรู้ และค่านิยมร่วมกันของกลุ่มชาวจีนกับกลุ่มบุคลอ่ืน ๆ ในบริบทของสังคม 
พหุวฒันธรรม การท่องเท่ียว และพ้ืนท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ 

งานวจิยัน้ีมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นสร้างความสัมพนัธ์อนัแนบแน่นทางสังคม มีความรู้ความเขา้ใจใน
สังคม วฒันธรรมชาติพนัธ์ุท่ีแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก มีการน าเสนอ ประชาสัมพนัธ์ สนบัสนุนจากภาครัฐ ในดา้น
การจดักิจกรรมต่าง ๆ ตามโอกาส เทศกาล ส าคญั ๆ ของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เพ่ือมิให้มรดกทางวฒันธรรม
สูญหาย และน าไปสู่การเป็นสังคมพหุวฒันธรรมอยา่งมีความเสถียรภาพทางสังคม 
 
ค าส าคญั:  อตัลกัษณ์ชาวจีน/ ตรอกเหล่าโจ๊ว/ การธ ารงอตัลกัษณ์ / การต่อรอง / ชุมชนพหุวฒันธรรมทางการคา้   

133 หนา้   
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to explain culture and identity procedure by which 

Chinese people in Lao Zhou Alley have preserved, and the existence of their way of life. Their 

identity existence and cultural have led to the rise of the China Town in Chiang Mai.  The 

related assumption is that Chinese group living in Lao Zhou Alley represents their own 

identity as a cultural mechanism through customs, festivals, and traditions that are assorted in 

their ways of life existing in this Chinese cultural district. There were 10 key informants in 

this study. This study was a qualitative research. The data was collected through in-depth 

interviews with the participated subjects and through both participant and non-participant 

observation. 

The finding showed that the China Town (Chinese cultural district) in Chiang Mai 

was established and has existed by representing its identity through inheritance in the form of 

customs, festivals, tradition, and ways of trading. This Chinese group has combined the norms 

of “urban people" “Thai people" and “Chinese people" into their uniqueness that has occurred 

and changed according to the social context of Lao Zhou Alley community. Additionally, their 

identity maintenance through traditions, festivals, and annual activities in the "Guan Yu 

Shrine", which is the spiritual center of the community, showed the harmonious integration of 

the practices of both Thai and Chinese traditions. This is a “Remarkable Representation” to 

build social network and strength of this Chinese community, as well as awareness and 

common values between this Chinese group and other groups in the context of a multicultural 

society, tourismes, and important economic area of Chiang Mai. 

This research suggests building an intimate social relationship among different ethnic 

groups by creating knowledge and understanding the difference among various groups in 

society. In order to build a harmonious society, there should be presentations and public 

relations supported by the government such as social activities according to important 

occasions and festivals of Chinese groups in Lao Zhou Alley. This suggestion aims to prevent 

the loss of cultural heritage and lead to the stability of a multicultural society. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของหัวข้อวิจัย  

 
 “ชาวจีนโพ้นทะเล ได้ครองความส าคัญส าหรับอนาคตของภูมิภาคนี้ยิ่งขึ้น พร้อม ๆ  
กับการสิ้นสุดของลัทธจิักรวรรดนิิยมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสถาปนา 
อ านาจรัฐคอมมวินสิตข์องจีน ท าให้จีนสามารถขยายอ านาจได้มากขึ้นอีกครั้ง  
อย่างไรก็ตามหลายศตวรรษหรือนับพันปีก่อนวิวัฒนาการเหล่านี้ ชาวจีนโพ้นทะเล 
มีบทบาทส าคัญอยู่แล้วในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญทางสังคมของรัฐส าคัญ ๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

(จี. วิลเลี่ยมท สกินเนอร์, 2548: 19-20) 
 

หากกล่าวถึงชาวจีนในสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบนั เราไม่สามารถปฏิเสธไดว้่า
ชาวจีนโพน้ทะเลเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอพยพมาเพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัชีวิต เป็นกลุ่มท่ีมีความ 
ส าคญัอยา่งยิง่ในฐานะของการเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ไทย โดยเฉพาะในช่วงกา้วเขา้สู่การ
พฒันาประเทศ นอกจากน้ียงัมีบทบาทต่อความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ ยิง่ไปกว่านั้นยงักล่าวไดว้า่ชาวจีนเหล่าน้ีเป็นผูมี้บทบาทส าคญัต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจ และความเจริญของสังคมตามเมืองใหญ่ส าคญั ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยเช่นกนั โดยกลุ่มชาวจีนโพน้ทะเลหรือชาวจีนอพยพน้ีเองท่ีเป็นผู ้
น าเอาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวความคิดและความเช่ือตามแบบฉบบัของชาวจีนติดตวั
มาและด ารงไวซ่ึ้งวิถีชีวิตตามรูปแบบดั้งเดิมของตนเองเหมือนเม่ือคร้ังยงัอาศยัอยูใ่นจีนแผน่ดินใหญ่  

ในขณะเดียวกนัชาวจีนกลุ่มน้ียงัไดเ้ผยแพร่อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและรูปแบบวิถีชีวิต
ของตนเองให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานท่ีเกิดข้ึนภายหลงั ณ ดินแดนท่ีตนอพยพไปตั้งรกรากอาศยัอยู่ โดย
ยงัคงรักษาความภาคภูมิใจและไม่ลืมเลือนถึงอารยะธรรมในดินแดนถ่ินบา้นเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในความเป็นจีนของตนเอง (ศุภการ สิริไพศาล, 2550 น. 5-7) เช่นเดียวกบัในภาคเหนือของประเทศ
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ไทย โดยเฉพาะในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีชาวจีนอพยพจ านวนมากท่ีเขา้มาท ามาท าการคา้ขายและตั้ง
รกรากอาศยัอยูอ่ยา่งถาวรมีลูกหลานสืบต่อมาจนถึงวนัน้ี 

ตรอกเหล่าโจ๊ว (ถนนข่วงเมรุ) เป็นชุมชนยา่นวฒันธรรมจีน และเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ี
ยา่นการคา้ขาย (ยา่นกาดหรือตลาด) ท่ีส าคญัอนัประกอบดว้ย ชาวจีนท่ีเกาะกลุ่มรวมตวัอาศยัอยูร่่วมกนั
เป็นเครือข่ายอยา่งเหนียวแน่นเป็นกลุ่มผูมี้บทบาทในอาชีพการคา้ขาย และมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ียงัยึดติดตามรูปแบบของความเป็นจีนไวอ้ย่างเหนียวแน่นซ่ึงปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่าง
เคร่งครัดสร้างความโดดเด่นใหก้บักลุ่มชนตนเองอยูท่่ามกลางความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ขณะเดียวกนัยงัเป็นกลุ่มชาวจีนผูมี้บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม
ของเมืองเชียงใหม่ดว้ยเช่นกนั 

ชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วเป็นส่วนหน่ึงของศูนยก์ลางทางธุรกิจการคา้ท่ี
ส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่และภาคเหนือ มีต าแหน่งท่ีตั้งใกลก้บัยา่นวดัเกตการามซ่ึงเป็นบริเวณของ
พื้นท่ีท่ีมีท่าเรือขนส่งสินคา้เพียงแห่งเดียวในจงัหวดัเชียงใหม่ (สันต ์สุวจัฉราภินนัท,์ 2559: 233 - 234) 
ทั้งน้ีพื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊วมีพิกดัอยูใ่นอ าเภอเมืองตั้งอยูท่างทิศใตข้องกาดหลวง (ตลาดวโรรส) และกาด 
ตน้ล าไย (ตลาดตน้ล าไย) หรือช่ือเดิมเรียกว่ากาดข่วงเมรุ (ตลาดข่วงเมรุ) ลกัษณะเป็นถนนสายเล็ก ๆ 
พื้นท่ีตรอกมีความยาวประมาณ 300 เมตร ประกอบดว้ยหอ้งแถวร้านคา้พาณิชยส์องฝ่ังขา้งทางหนัหนา้
เขา้หากนั จ าหน่ายสินคา้หลากหลายนานาชนิด ไดแ้ก่ ขา้วของเคร่ืองใช ้อาหารเคร่ืองด่ืม ร้านขายยา 
ร้านสังฆภณัฑ ์เคร่ืองเงิน เคร่ืองประดบั ร้านทอง สินคา้ผลิตดว้ยมือ และโดยเฉพาะเส้ือผา้พื้นเมือง 
เคร่ืองนุ่งห่ม และผา้ชาติพนัธ์ุ จะเป็นท่ีโดดเด่นมาก ยิ่งไปกว่านั้นยงัเป็นทางสัญจรท่ีเช่ือมระหว่าง
ถนนชา้งม่อยท่ีอยูท่างทิศเหนือของตรอกกบัถนนท่าแพท่ีอยูท่างทิศใตข้องถนนซอย   

นอกจากน้ีชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊วยงัมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมาคา้ขาย
ของชาวไทย ชาวจีน แขก และมง้ เป็นตน้ ส่งผลให้พื้นท่ีบริเวณน้ีนอกจากจะมีความส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจแลว้ยงัเป็นแหล่งรวมของวฒันธรรมประเพณีท่ีแสดงให้เห็นลกัษณะท่ีมีแตกต่างและการ
ซ้อนทบัของกลุ่มชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊วท่ีน าเสนอผ่านพื้นท่ีทางวฒันธรรมและการ
ปฏิสัมพนัธ์ ทั้งน้ีเป็นการน าเสนออตัลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะท่ียดืหยุน่ได ้ไม่มีกฎเกณฑข์อ้บงัคบัตายตวั แต่
กลบัสามารถเล่ือนไหลไปมาไดเ้ป็นไปตามบริบทของสังคมและตามลกัษณะของการน าเสนอความเป็น
ตวัตน เพื่อใชใ้นการต่อรอง การปรับตวัท่ีเป็นไปตามสถานการณ์ท่ีเขา้มากระทบกบัพื้นท่ีและผูค้นท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงในขณะเดียวกนัก็ยงัเป็นการธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ของกลุ่มตนเอง ผา่นการเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีสืบทอดส่งต่อกนัมายงัลูกหลานเพื่อเป็นการรักษาและแสดงแก่นแทข้องความเป็นตวัตน 
อีกทั้งยงัธ ารงเพื่อมิใหเ้กิดการเลือนลางสูญหายจากไป 



บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  ศศ.ม. (วฒันธรรมศึกษา) / 3 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติพนัธ์ุจีนในประเทศไทย พบว่า ชาวจีนไดเ้ขา้
มายงัผืนแผ่นดินสยามตั้งแต่อดีตในสมยัสุโขทยัหรือก่อนนั้น ตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์แสดง
ให้เห็นถึงการเขา้มาเป็นไปดว้ยเหตุผลของการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้เป็นประเด็นหลกั จนกระทัง่
ต่อมาในยคุสมยัของอยธุยา และรัตนโกสินทร์ตามล าดบั ซ่ึงในการเขา้มายงัผืนแผน่ดินไทยนั้นมีบาง
ช่วงท่ีห่างหายไปบา้งในตอนปลายของสุโขทยั แต่การเขา้มาของชาวจีนกลบัมาเฟ่ืองฟูอีกในช่วงสมยั
ของอยุธยา และต่อเน่ืองมาจนถึงช่วงสมัยของรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตามในสมัยของกรุง
รัตนโกสินทร์มีชาวจีนเป็นจ านวนมากท่ีเดินทางเขา้มาในฐานะเป็นชาวจีนอพยพหรือชาวจีนโพน้
ทะเลเป็นจ านวนมากอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะชาวจีนจากมณฑลฝูเจ้ียน มณฑลฮกเก้ียน มณฑล
กวางตุง้ เป็นตน้ (ภูวดล ทรงประเสร็จ, 2547: 35-36) เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์เปล่ียนแปลงทางดา้น
การเมืองการปกครองภายในประเทศจีนแผน่ดินใหญ่ท าใหเ้กิดความวุน่วายไม่สงบสุขข้ึน ซ่ึงในเวลา
เดียวกนัก็ตอ้งประสบปัญหากบัภาวะภยัแลง้จากธรรมชาติ ท าให้เกิดความอดอยาก แลง้แคน้ เพราะ
ผลผลิตทางการเกษตรลม้เหลวติดต่อกนัเป็นเวลานาน จึงส่งผลให้เกิดสภาวะท่ีกดดนั และตอกย  ้า 
ความไม่สงบสุข ความยากล าบากของการด าเนินชีวิต ส่งผลกระตุน้ให้เกิดความพร้อมใจรวมตวักนั
อพยพท้ิงถ่ินฐานบา้นเกิดเพื่อแกปั้ญหา และแสวงหาถ่ินท ากินแหล่งใหม่ท่ีอุดมสมบูรณ์กวา่เดิม 

จากชาวจีนแผ่นดินใหญ่สู่กลุ่มชาวจีนโพน้ทะเลผูล้ะท้ิงบา้นเกิดมุ่งแสวงหาความอยู่
รอดท่ีอุดมสมบูรณ์ในพื้นท่ีถ่ินอาศยัแห่งใหม่  เป็นการสร้างโอกาสและความมัน่คงในชีวิตของ
ตนเองดว้ยการอพยพยา้ยถ่ิน เน่ืองจากปัญหาความอดอยาก ภยัธรรมชาติ และสงครามกลางเมืองท่ี
เกิดข้ึนตลอดระยะเวลาในประเทศจีนอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงการปกครองจากจากระบบ
ศกัดินาสู่ระบบสาธารณรัฐในปี พ.ศ. 2454 (ศุภการ สิริไพศาล, 2553: 80)  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาแห่งความ
สับสน วุ่นวาย นานนบัสิบปีท่ีเกิดข้ึนในประเทศจีน สถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศจีนดงักล่าว
ส่งผลให้ชาวจีนจ านวนมากอพยพเดินทางออกนอกแผ่นดินเกิด เพื่อแสวงหาลู่ทางและอนาคตใน
แผ่นดินใหม่  (ศุภการ สิริไพศาล, 2553: 81) ส่งผลกระทบต่อชาวจีนห้ากลุ่มหลกัในประเทศ ไดแ้ก่ 
ฮกเก้ียน แตจ๋ิ้ว กวางตุง้ ไหหล า และฮากกา รวมตวักนัอพยพยา้ยถ่ินพร้อมกบัน าอตัลกัษณ์ดั้งเดิมทั้ง
ความเช่ือ ศาสนา และขนบธรรมเนียม ประเพณี ของความเป็นจีนติดตวัมาจากถ่ินฐานบา้นเกิดไป
อาศยัอยู่ตามประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกส่วนใหญ่มกัจะอพยพมายงัประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
เน่ืองจากมีท าเลท่ีตั้งท่ีใกลก้นัและเหมาะสมแก่การตั้งถ่ินฐาน                           

และจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ุจีนในประเทศไทย พบว่างานวิจยั
ส่วนมากจะศึกษาในประเด็นเศรษฐกิจ อตัลกัษณ์ และการปรับตวัของกลุ่มชาติพนัธ์ุจีนในพื้นท่ีต่าง ๆ 
ของประเทศไทย ดงัเช่น งานวิจยัของ ธมลวรรณ ตั้งวงษเ์จริญ (2542) ไดศึ้กษาเร่ืองเอกลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ
ของคนไทยเช้ือสายจีนในชุมชนออ้มใหญ่ งานวิจยัของ นรุตน์ คุปต์ธนโรจน์ (2558) ไดศึ้กษาย่าน 
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ไชน่าทาวนเ์ยาวราช: พื้นท่ีการน าเสนออตัลกัษณ์เชิงซอ้นของวฒันธรรมความเป็นจีนในสงัคมไทยร่วม
สมยั งานวิจยัของ นิรมล ขมหวาน (2556-2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาอตัลกัษณ์ของชุมชนตลาด
โบราณบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ งานวิจยัของ กิตติพฒัน์ ขุราศี และการุณย ์บัวเผื่อน (2558)  
ไดศึ้กษาเร่ืองอตัลกัษณ์ไทยเช้ือสายจีนในเทศบาลดรอุดรธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี งานวิจยัของ  
วงศเ์ดือน ภานุวฒันากูล และสุรพงษ ์ยิม้ละมยั  (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีน
ในเมืองหาดใหญ่ ในขณะท่ีงานวิจยัของ แสน กีรตินวนนัท ์และวรวฒุติ โรมรัตนพนัธ์ (2558) ไดศึ้กษา
เร่ือง ความเขม้แขง็ของสวสัดิการชุมชนบนอตัลกัษณ์ความเป็นจีน กรณีศึกษาชุมชนโบเ๊บ ๊งานวิจยัของ 
แสน กีรตินวนนัท ์และสิริยา รัตนช่วย (2562) ศึกษาเร่ืองกลไกการสร้างความเขม้แขง็สวสัดิการชุมชน
เมือง กรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเกาะกลาง ชุมชนชาวจีนโบเ้บ ้ชุมชนคริสต์กุฎีจีน และชุมชนมุสลิม
มสัยิดกมาลุล ส่วนงานวิจยัของ ภทัรภร สุวรรณจิดา  และหล่ี เหรินเหลียง (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการ
ปรับตวัทางวฒันธรรมของคนไทยเช้ือสายจีน: กรณีศึกษาคนไทยเช้ือสายจีน ยา่นเยาวราช และ งานวิจยั
ของมุจลินทร์ เพช๊รรุ่ง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาบทบาทของชาวจีน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในสมยัรัตนโกสินทร์ เป็นตน้ 

พบว่าการศึกษาเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุจีนในประเทศไทยแบ่งออกตามพื้นท่ีหรือต าแหน่งของ
เส้นทางการเดินทางเป็นหลกั  ซ่ึงทั้งน้ีจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ วิถีชีวิต สถานการณ์ 
และบทบาทของกลุ่มชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีนั้น ๆ  รวมถึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์และความ
เป็นมา นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัส าคญัของการอพยพของชาวจีนเป็นจ านวนมากท่ีมายงัประเทศไทย
เน่ืองจากทิศทางของการอพยพเป็นท่ีเอ้ืออ านวยกว่าทิศทางอ่ืน ขณะเดียวกนัเหตุผลของความอุดม
สมบูรณ์ของแผน่ดินและความมีน ้าใจไมตรีของชาวไทย  ซ่ึงในการอพยพของชาวจีนหา้กลุ่ม ส่วนใหญ่
จะเป็นชาวจีนกลุ่มแตจ๋ิ้วและฮกเก้ียน ทั้งน้ีเพราะเป็นเมืองท่ีติดทะเล และมีท่าเรือใหญ่อยู่จึงเป็นการ
ส่งเสริมให้การอพยพเกิดข้ึนได้ไม่ยาก ปัจจุบันท่าเรือยงัคงอยู่ในฐานะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

การอพยพของชาวจีนโพน้ทะเลในช่วงแรกจะเขา้มาท่ีกรุงเทพฯ พื้นท่ีบริเวณส าเพง็ ถนน
ทรงวาดท่ีติดเลียบแม่น ้ าเจา้พระยามีท่าเรือราชวงศ ์ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของกลุ่มชาวจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศไทยในปัจจุบนั ชาวจีนมกัใชแ้ม่น ้ าเป็นทางหลกัในการเดินทางไปยงัหลายจงัหวดัตามภูมิภาค
ต่าง ๆ ของไทย เส้นทางการอพยพของชาวจีนมกัจะใชแ้ม่น ้ าเจา้พระยาเป็นแม่น ้ าท่ีเช่ือมสู่สายต่าง ๆ 
เช่น คลองมหาสวสัด์ิ แม่น ้ าท่าจีน แม่น ้าแม่กลอง เป็นตน้ ไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ เช่น นครปฐม ฉะเชิงเทรา 
ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม มกัจะใชแ้ม่น ้ าเจา้พระยาเป็นตวัเช่ือมไปสู่สายอ่ืน ๆ ในการน าไปสู่
จงัหวดัดงักล่าว เป็นตน้ ส าหรับกรณีทางภาคใตข้องประเทศไทยชาวจีนอพยพมาทางทะเลจะข้ึนสู่
แผน่ดินไทยตามเมืองต่าง ๆ เช่น หาดใหญ่ ภูเก็ต พงังา เป็นตน้  ส าหรับเส้นทางอพยพของชาวจีนโพน้
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ทะเลสู่ภาคเหนือโดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด พบว่าเดินทางมุ่งหน้าสู่ปากน ้ าโพ
จงัหวดันครสวรรค ์ซ่ึงเป็นรวมสายแม่น ้ าใหญ่รวมหา้สาย แม่น ้ า ปิง วงั ยม และน่าน ถือว่าเป็นประตูสู่
ภาคเหนือเพื่อแยกออกไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ ไดแ้ก่ จงัหวดัแพร่ ล าปาง ล าพูน พะเยาว ์เชียงราย เชียงใหม่ 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีชาวจีนท่ีอพยพเขา้ทางเหนือของประเทศไทยเป็นกลุ่มชาวจีนมุสลิมจากมณฑล
ยนูนาน โดยเขา้มาตั้งถ่ินฐานแถบภาคเหนือของไทย เช่น เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน และแม่ฮ่องสอน (อคัราชยั เสมมณี, 2558) ซ่ึงกลุ่มแรก ๆ ท่ีเดินทางอพยพเขา้มา เป็นกลุ่มพ่อคา้ท่ี
เรียกว่า จีนฮ่อ เป็นกลุ่มพ่อคา้ท่ีเขา้มาก่อนกลุ่มพ่อคา้ชาวจีนโพน้ทะเลท่ีเขา้มามากในช่วงสร้างทาง
รถไฟสายเหนือ อยา่งไรกต็าม ชาวจีนท่ีอพยพข้ึนสู่จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีอาศยัตามพื้นท่ีราบในเมืองจะเป็น
ชาวจีนโพน้ทะเลเป็นส่วนใหญ่ทั้งส้ิน เน่ืองจากเป็นกลุ่มชนท่ีชอบอยูต่ามเมืองส าคญั และไม่ชินท่ีจะ
อยูต่ามเขาเหมือนกลุ่มชาวจีนฮ่อ  

ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่า มีการศึกษาเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุในพื้นท่ีของภาคเหนือในหลายจงัหวดั 
โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นเขตท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัอยู ่รวมถึงชาติ
พนัธ์ุจีนท่ีอาศยักระจายตามพื้นท่ีเขตต่าง ๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาในหลายกรอบของการ
ศึกษาวิจยั เช่น ดา้นสถาปัตยกรรม ด้านประวติัศาสตร์ การท่องเท่ียว สังคมมานุษยวิทยา และด้าน
วฒันธรรม เป็นตน้ ทั้งน้ีกลุ่มชาวจีนในยา่นกาด หรือยา่นตลาดเฉพาะในพื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊วเป็นชุมชน
จีนกลุ่มหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจในดา้นความเป็นมา วิถีชีวิต และอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ขณะเดียวกนัชน
ชาวจีนกลุ่มน้ียงัอยู่ในพื้นท่ีของย่านธุรกิจการคา้ท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอยู่ในฐานะของผูมี้
บทบาทต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ นอกจากน้ีการศึกษาเก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธ์ุจีนในพื้นท่ีตรอกเหล่า
โจ๊วน้ีนอ้ยมากถึงไม่พบเลย  ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาพื้นท่ีน้ี เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีของชุมชนยา่น
วฒันธรรมจีน และเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการเมืองของ
จงัหวดัเชียงใหม่  

ในขณะเดียวกนัยงัเป็นพื้นท่ีของปฏิบติัการทางวฒันธรรมท่ีถูกประกอบสร้างข้ึน และมี
การให้ความหมายกบัพื้นท่ีโดยมุมมองของคนในพื้นท่ี (สมาชิกชุมชน) ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นอตั
ลกัษณ์ส่วนหน่ึงของกลุ่มคนและพื้นท่ีท่ีมีบทบาทต่อการก าหนดอตัลกัษณ์ของกนัและกนั โดยผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์นั้น ๆ ต่างหยิบยกมาใช้เพื่อให้ตนเองหรือกลุ่มชนของตนสามารถอยู่รอดได ้
(นรุตน์ คปตธ์นโรจน์, 2558: 27-30) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ โดยความส าคญั
ของแนวคิดอตัลกัษณ์ท่ีน าเสนออตัลกัษณ์ดว้ยการไม่ยึดติดเพียงส่ิงหน่ึงหรือการมองวฒันธรรมใน
เชิงเด่ียว หรือไม่มองด้วยการตีตราอตัลกัษณ์ว่าเป็นส่ิงท่ีหยุดน่ิง หรือแน่นอนตายตวัไม่สามารถ
ปรับเปล่ียนได ้อนัเน่ืองมาจากการใชอ้ตัลกัษณ์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างอ านาจพื่อการต่อรอง
ทางเศรษฐกิจและการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมในพื้นท่ีบริเวณตรอกเหล่าโจ๊ว ดว้ยเหตุน้ี
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ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีบริเวณตรอกเหล่าโจ๊วสอดคลอ้งกบัการ
มองและวิเคราะห์ผา่นกรอบแนวคิดอตัลกัษณ์ ทุนทางวฒันธรรม และภาพตวัแทน เพื่อท าให้เห็นถึง
พลวตัของอตัลกัษณ์กลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว อยา่งมีท่ีมาท่ีไปไม่ใช่เป็นเพียงแค่ส่ิงท่ีถูกแช่แขง็โดย
ไม่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของงผูค้นในยุคปัจจุบนั โดยศึกษาในประเด็นของการธ ารงอตัลกัษณ์และ
การใชอ้ตัลกัษณ์ในการต่อรองเพื่อสร้างพื้นท่ีทางสงัคมของกลุ่มชาวจีนในพื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊ว 

 

1.2 ค ำถำมวิจัย 
กลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วยงัสามารถธ ารงอตัลกัษณ์ของตนเองไวไ้ด้

อยา่งไร 
  

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.3.1 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ท่ีน าไปสู่การเกิดเป็นย่าน

วฒันธรรมจีนของจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.3.2 เพื่อศึกษาการธ ารงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าอ าเภอเมือง

จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
ชุมชนไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของ

ตนเอง อนัน าไปสู่การปกป้องและธ ารงรักษาวฒันธรรมของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีน และการ
ส่งเสริมและสร้างความเขา้ใจวฒันธรรมของผูค้า้ขายของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลายโดยรอบเพื่อให้
เห็นคุณค่าและตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม ขณะเดียวกัน
ผลงานวิจยัน้ีอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ หน่วยงานการท่องเท่ียวและหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปเสริมสร้าง และใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการพฒันาชุมชนต่อไป 
 

1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบเขตการเก็บขอ้มูลในการศึกษาภาคสนามไว ้2 ขอบเขตได้แก่ 

ขอบเขตด้านพื้นท่ีศึกษาวิจัย และขอบเขตด้านเน้ือหา โดยก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานใน
การศึกษาวิจยัเป็นช่วงระยะเวลา 12 เดือนระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 – กุมภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงมี
แผนการเก็บขอ้มูลภาคสนามเป็นจ านวนอย่างน้อย 4 คร้ัง ทั้งน้ีการศึกษาภาคสนามมีขอบเขตและ
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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1.5.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีศึกษาวิจยั 
ผูว้ิจยัก าหนดพื้นท่ีบริเวณตรอกเหล่าโจ๊ว โดยจากทิศเหนือจุดเช่ือมต่อกบัถนนชา้งม่อย

ทอดยาวไปทางทิศใตสุ้ดตรอกเหล่าโจ๊วจรดจุดเช่ือมกบัถนนท่าแพ ทั้งน้ียกเวน้ร้านคา้พาณิชยข์องฝ่ัง
ตะวนัออกของตรอกเหล่าโจ๊วตั้ งแต่ปากตรอกด้านทิศเหนือติดถนนช้างม่อยทอดยาวมาส้ินสุด
บริเวณตรงขา้มศาลเจา้กวนอู เน่ืองจากเป็นอาคารพาณิชยข์องกาดหลวง (ตลาดวโรรส) ซ่ึงเป็นส่วน
ท่ีก่อสร้างข้ึนใหม่ภายหลงัจากเกิดเพลิงไหมค้ร้ังยิง่ใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ 

 
ภาพท่ี 1.1 ภาพแสดงขอบเขตต าแหน่งพื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊ว 

ท่ีมา www.google.com/maps/place     

 
ภาพท่ี 1.2 ภาพขยายต าแหน่งพื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊ว 

ท่ีมา www.google.com/maps/place     
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1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาในประเด็นการน าเสนออตัลกัษณ์ของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่า

โจ๊ว และการธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ีมีการล่ืนไหลไปตามบริบททางสังคม 
การสร้างพื้นท่ีทางสังคมดว้ยการใชอ้ตัลกัษณ์ในการต่อรองของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ามกลางสังคม
พหุวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่โดยใชป้ระเพณีท้ิงกระจาดเพื่อช้ีให้เห็นกระบวนการและปัจจยัใน
การใช้อัตลักษณ์ท่ีแตกต่างหลากหลายในแต่ละบริบทและพื้นท่ี ท าให้เห็นถึงแนวโน้มของการ
เปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
1.6 ค ำนิยำมศัพท ์

1. ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว หมายถึง กลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีเป็นลูกหลานสืบมาจากชาว
จีนโพน้ทะเล โยก้ยา้ยถ่ินฐานมาแสวงหาโอกาสดว้ยการตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊ว จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงมีบทบาททางดา้นสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ 

2. อตัลกัษณ์ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว หมายถึง รูปแบบหรือแบบแผนการด ารงชีวิตท่ี
น าเอาอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัเพื่อจุดประสงคบ์างอยา่งของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ใน
การศึกษาคร้ังน้ีอาจเช่ือมโยงไปถึงอตัลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ความเป็นจีน ความเป็นไทย
เช้ือสายจีน ความเป็นจีนลา้นนา ท่ีข้ึนอยูก่บับริบททางสงัคมในพื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊ว จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. การธ ารงอตัลกัษณ์เของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว หมายถึง ความพยายามจะ
รักษารูปแบบของแก่นทางวฒันธรรม หรือแบบแผนทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากการปฏิบัติหรือ
แสดงออกทางอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั และหลากหลายมากกว่าสองอตัลกัษณ์ข้ึนไป เพื่อใชใ้นการ
ต่อรองและการเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือกลุ่มครือข่ายทางสังคมของตนเอง 

4. การต่อรอง หมายถึง กลุ่มชุมชนชาวจีนท่ีน าอตัลกัษณ์ความเป็นจีนรวมกบัอตัลกัษณ์
ทอ้งถ่ินมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการต่อรองเพื่อสร้างพื้นท่ีทางสงัคมใหก้บัตนเอง 

5. ชุมชนพหุวฒันธรรมทางการคา้ หมายถึง การรวมกลุ่มของผูค้า้ท่ีมีความหลากหลาย
ทางชาติพนัธ์ุในพื้นท่ีทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของเมือง เพื่อเพื่อกประกอบธุรกิจการคา้เป็นหลกั ในท่ีน้ี
หมายถึงชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วท่ีเป็นชุมชนทางการคา้ขายส าคญัดั้งเดิมของชาวไทยเช้ือสายจีนหรือ
ไชน่าทาวน์ของเชียงใหม่ ซ่ีงน าพาผูค้า้กลุ่มชนอ่ืน ๆ โดยรอบ อาทิ ชาวมุสลิม ชาวอินเดีย ชาวมง้ 
คนพื้นเมืองมาประกอบอาชียเฉพาะคา้ขายร่วมกบัชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว โดยมีผูน้ าแต่ละกลุ่มเป็น
สมาชิกทางเครือข่ายสงัคม เพื่อช่วยเหลือดูแลสวสัดิการและผลประโยชน์ของชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว 
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1.7 ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 
ประการแรก การศึกษาเร่ือง การธ ารงอตัลกัษณ์ของชาวจีนตรอกของชาวจีนตรอก

เหล่าโจ๊ว จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากกลุ่มท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ีเป็นรุ่นพ่อแม่ข้ึนไป จึงท า
ใหไ้ดชุ้ดขอ้มูลท่ียงัไม่หลากหลายมากนกั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นมุมมองจากประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าท่ี
มีส านึกของการหวงแหนวฒันธรรม ดงันั้นหากไดมุ้มมองจากรุ่นลูก หรือรุ่นหลานก็จะท าให้ได้
ขอ้มูลในมุมมองใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างออกไปมากยิง่ข้ึน  

ประการท่ีสอง กรณีศึกษาชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เน่ืองจากผูว้ิจยัอาจยึดติดกับผูใ้ห้
ขอ้มูลในเชิงพื้นท่ีเป็นหลกั อาจท าให้ขาดการมองแบบองค์รวม เช่น ยงัขาดการศึกษาในมิติทาง
สงัคมการเมืองท่ียงัไม่ลงลึกในเชิงเน้ือหา เพื่อท่ีจะท าใหส้ามารถเขา้ใจบริบททางสงัคมการเมืองของ
ชาวจีนกลุ่มน้ี ทั้งน้ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการท าความคุน้เคยในเชิงพื้นท่ีมากข้ึน เพื่อให้สามารถเขา้ถึง
ชุดขอ้มูลท่ีเป็นประเด็นเปราะบาง และสามารถท่ีจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมหลากหลายมิติรอบ
ดา้นมากข้ึน 



ไกรวสุิทธ์ิ  รณขณัฑท์อสกลุ                                                                                                                               ทบทวนวรรณกรรม / 10 

 
 บทที่ 2  

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 
กลุ่มชาวจีนโพน้ทะเลเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงท่ีมีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะตวั เป็น 

อตัลกัษณ์ท่ีส่งต่อสืบทอดกนัมา พบว่ากลุ่มชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
ชาวจีนแตจ๋ิ้วซ่ึงจะมีความถนดัในดา้นการคา้ขายมากกว่าชาติพนัธ์ุจีนกลุ่มอ่ืน กล่าวไดว้่าการคา้ขาย
เป็นอตัลกัษณ์ท่ีมีความโดดเด่นส าหรับจีนกลุ่มน้ี นอกจากน้ียงัเป็นกลุ่มชนท่ีมีแนวคิด คติความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ท่ียงัยึดติดกบัการปฏิบติัตามรูปแบบของความเป็นจีน เช่น การ
ใช้ภาษา เคร่ืองแต่งกาย อาหารการกิน เทศกาล ประเพณี  ดังปรากฏให้เห็นประกอบเป็นย่าน
วฒันธรรมจีน หรือไชน่าทาวน์ตามเมืองใหญ่ ๆ หรือเมืองส าคญั ๆ ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยดว้ย
เช่นกนั      

การรวมตวัเป็นกลุ่มชนของชาวไทยเช้ือสายจีนในประเทศไทย เป็นการแสดงออกถึง
ความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีแนวคิด คติความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ท่ีสืบ
ทอดยึดถือปฏิบติัส่งต่อกนัมาจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงในขณะเดียวกนัก็เป็นการแสดงออกให้
ผูค้นภายนอกไดรั้บรู้ความมีตวัตนและบอกต าแหน่งแห่งท่ีของกลุ่มสังคมชาวจีนของตน ดว้ยการ
น าเสนอผา่นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นออกมาให้คนภายนอกไดรู้้เห็น ส่งผลให้พื้นท่ีแห่งน้ีมีความคมชดั
ยิ่งข้ึน ดว้ยการสร้างความแตกต่าง ความน่าสนใจ เช่น การเล่าเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมา  
เป็นตน้ นอกจากน้ี การปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอ หรือการประดิษฐ์สร้างข้ึนในรูปแบบใหม่ท่ี
ตั้งอยูบ่นรากฐานของวฒันธรรมเดิมเพื่อใหค้นนอกหรือบุคคลนอกกลุ่มตนเองไดห้นัมามอง (นรุตม ์
คุปตธ์นโรจน์, 2559) นบัวา่เป็นปฏิบติัการในการสร้างอ านาจเพื่อใชใ้นการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของ
ชุมชนชาวจีน ทั้งการผสมผสาน ตั้งรับ ปรับเปล่ียน ต่อรอง และการกลืนกลายทางวฒันธรรมของจีน
จนเกิดเป็น “อตัลกัษณ์” ท่ีน าไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชน ความมัน่คงทางสังคม ความมัง่คัง่ของ
ครอบครัว และความอยูร่อดอยา่งมัน่คงของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเองในลกัษณะจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง 
นอกจากน้ีในวิถีปฏิบติับางอย่างถูกปรับเปล่ียนเพื่อให้เขา้กบับริบททางสังคม วฒันธรรม ซ่ึงอยู่
ภายใตค้วามเป็นรัฐชาติและความเป็นพลเมืองของประเทศไทย อีกทั้งประวติัศาสตร์ท่ียาวนานสัง่สม
ใหเ้กิดการเรียนรู้ การปรับตวัไปตามแต่ละสถานการณ์ 

นอกจากกลุ่มชาวจีนจะยึดติดปฏิบติัขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเหนียวแน่นแลว้ 
ค่านิยม แนวคิด คติความเช่ือ มกัจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี และองค์
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เทพเจา้ ดงันั้นการมีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของชาวจีนทั้งหลายจึงผกูพนักบัศาลเจา้ท่ีมีฐานะเป็นสถานท่ี
ประดิษฐานของเหล่าองคเ์ทพเจา้ท่ีชาวจีนเล่ือมใสเคารพและศรัทธา นอกจากน้ีศาลเจา้ยงัมีบทบาท
เป็นเป็นสถานท่ีรองรับการประกอบกิจกรรมพิธีกรรมส าคญัของวิถีชีวิตชาวจีน ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบังานของ รตพร ปัทมเจริญ เร่ืองบทบาทของศาลเจา้จีนในการธ ารงอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ: ศึกษากรณี
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐมกล่าวว่า ศาลเจา้จีนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมจีนมาเป็นระยะ
เวลานานตั้งแต่ก่อนท่ีจีนจะมีลทัธิเต๋าหรือขงจ้ือ เน่ืองจากว่าชาวจีนนบัถือเทพเจา้และดวงวิญญาณ  
ชาวจีนจึงมกัจะบูชาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเล ดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ เป็นตน้ 
โดยเช่ือว่ามีองคเ์ทพเจา้สถิตอยูซ่ึ่งเช่ือว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษยม์าก ดงันั้นจึงเกิดพิธีบวงสรวงเพื่อ
เป็นการบูชาองคเ์ทพเจา้และรวมถึงบรรพบุรุษ นอกจากน้ียงัมีการบูชายญับรรพบุรุษดว้ยสัตว ์เช่น 
หมู สุนขั แกะ และววัควาย ต่อมาภายหลงัไดเปล่ียนเป็นการจ าลองของเขา้พิธีแทนท่ีเรียกว่ากงเต๊ก 
สรุปไดว้่าศาลเจา้เป็นส่ิงส าคญัท่ีชาวจีนมีความผกูพนัอยา่งลึกซ้ึงเป็นระยะเวลาอนัยาวนานนบัตั้งแต่
มีอาณาจกัรจีนเกิดข้ึน และจากความเช่ือความศรัทธาท่ียดึมัน่ในการนบัถือต่อเทพเจา้และบรรพบุรุษ 
วฒันธรรมการบูชาบวงสรวงเทพเจา้และบรรพบุรุษจึงด ารงในฐานะอตัลกัษณ์หน่ึงท่ีโดดเด่นของ
ชาวจีน (รตพร ปัทมเจริญ, 2544) 

ดว้ยชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว อยูใ่นฐานะเป็นย่านวฒันธรรมจีนของ
จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นกลุ่มชนชาวจีนท่ีอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มกอ้นประกอบอาชีพคา้ขายใน
อาณาเขตพื้นท่ีเดียวกนั มีวิถีชีวิตท่ีตนเองภาคภูมิใจและยึดติดกบัขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบ
ฉบบัของความเป็นจีนอยา่งเหนียวแน่น ในขณะเดียวกนัยงัมีความรักในอาชีพคา้ขาย รักในพวกพอ้ง 
แสดงให้เห็นว่าเป็นกลุ่มชนท่ีพยายามรักษาเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก สร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ดูแลผลประโยชน์เอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั อนัน าไปสู่กลุ่มชุมชนจีนท่ีโดดเด่น มีความ
เขม้แขง็ทางสังคม และมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของเชียงใหม่ นอกจากน้ียงัสะทอ้นถึงกลุ่มชาว
จีนผูป้ระกอบอาชีพคา้ขายกลุ่มหน่ึงท่ีพยายามรักษาเครือข่ายและความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกท่ีมา
จากถ่ินฐานหรือพื้นท่ีเดียวกันซ่ึงถือว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติน าเสนอถึงการขา้ม
พรมแดนจากพื้นท่ีหน่ึงไปยงัอีกพื้นท่ีหน่ึง ซ่ึงมีเพียงตวับุคคลเท่านั้นท่ีเคล่ือนยา้ยไป แสดงใหเ้ห็นว่า
พวกเขาถูกตดัขาดออกจากพรมแดนทางพื้นท่ี แต่มิไดต้ดัขาดออกจากพรมแดนทางวฒันธรรมอนั
เป็นส่ิงส าคญัท่ีสามารถเช่ือมต่อตวัตนของพวกเขาได ้ 

ดังนั้ นกลุ่มชาวจีนกลุ่มน้ีย ังมีความทรงจ าร่วมกันท่ี เก่ียวกับ ถ่ินก าเนิดท่ี มีการ
เคล่ือนไหวซ่ึงแสดงให้เห็นถึงส านึกทางชาติพนัธ์ุและรากเหงา้ของตน อนัอาจมีความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจกบัพื้นท่ีพกัพิงแห่งใหม่ (วกุล มิตรพระพนัธ์, 2559) นบัไดว้่าวฒันธรรมบางอยา่งของจีนไดมี้
การผสมผสานให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของไทย เห็นไดช้ดัเจนว่ากลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนไดถื้อ
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ปฏิบติัประเพณีของบรรพบุรุษอย่างต่อเน่ือง เม่ือถึงช่วงเทศกาลก็จะมีการจดักิจกรรมโดยพร้อม
เพรียงกนั และยึดมัน่ในวฒันธรรมของตนอยา่งเหนียวแน่น แต่ในอีกบริบทหน่ึงพวกเขาก็สามารถ
อยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างกลมกลืนในบริบทของสังคมไทย (ภทัรภร สุวรรณจินดาและหล่ี เหรินเหลียง , 
2559) นบัว่าเป็นความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมในต่างถ่ินไดอ้ย่าง
แนบเนียน ซ่ึงแสดงออกทั้งในเชิงต่อรองและประนีประนอมไปพร้อมกนั 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงตอ้งการน าเสนอให้เห็นภาพการใชอ้ตัลกัษณ์ของชาวจีน
ตรอกเหล่าโจ๊วย่านวฒันธรรมจีน หรือไชน่าทาวน์ จงัหวดัเชียงใหม่ ในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การต่อรองและสร้างพื้นท่ีทางสังคมเพื่อการธ ารงอยู่ของอตัลกัษณ์ ผ่านการทบทวนแนวคิดและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะกล่าวดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการมุ่งศึกษาการธ ารงอตัลกัษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว 

จงัหวดัเชียงใหม่ ในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างพื้นท่ีทางสังคม รวมถึงมุ่งหาปัจจยัส าคญัของ
ปฏิบติัการในการธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ามกลางความเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมของเชียงใหม่ความหลากหลาย ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงเลือกแนวคิดท่ีเก่ียวข้องมา
ประยุกต์ใช้ภายในกรอบของวัฒนธรรมศึกษา (Cultural studies) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
สังเคราะห์ในขอ้คน้พบอนัน าไปสู่ค าถามวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิด ดงัน้ี 1) แนวคิดเร่ืองทุนทาง
วฒันธรรม (Cultural Capital) 2) แนวคิดเร่ืองภาพตวัแทน (Representation) 3) แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ 
(Identity) 

 
2.1.1 แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)  
โดยภาพรวมแลว้ทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) หมายถึง คุณค่า ความงดงาม 

ของกลุ่มชนท่ีแสดงออกทางความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญา ทกัษะ ความช านาญ และรวมหมายถึงงาน
ส่ิงประดิษฐส์ร้างสรรคท่ี์เกิดจากการคน้พบหรือการคน้ควา้ดว้ยผูรู้้ในทอ้งถ่ิน เป็นทุนทางวฒันธรรม
ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangible) และจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกนัว่าเป็นส่วน
หน่ึงของมรดกทางวฒันธรรมท่ีส่งต่อมาจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง นอกจากน้ียงัรวมถึงค่านิยมและ
ความเช่ือท่ีมีความผูกพนักับสังคมและวิถีชีวิต มีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวม เป็นกฎเกณฑ์ปฏิบัติ
ร่วมกนัท่ีแสดงออกในรูปแบบของการจดัระเบียบทางสังคม  

ความหมายของทุนทางวฒันธรรม หมายถึง มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ 
ผลผลิตทางวฒันธรรมทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ตามแนวทางกรมส่งเสริมวฒันธรรม คือ ทุน
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ทางวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได้เป็น โบราณสถาน มรดกทางวฒันธรรม และเป็นผลงานศิลปะ
แขนงต่าง ๆ เช่น ภาพวาด หัตถกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ และวรรณกรรม เป็นตน้ เป็นส่ิงท่ีวดัมูลค่า
เป็นตวัเงินได ้ส่วนทุนทางวฒันธรรมท่ีเป็นส่ิงจบัตอ้งไม่ได ้ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต วิถี
ชีวิต พิธีกรรม ความเช่ือ และแนวทางปฏิบติั  เป็นตน้ ส่ิงดงักล่าวถือเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า 
เป็นทุนส าคญัทางสังคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบั วิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ เน่ืองจากทุนทางวฒันธรรมสามารถ
อยูใ่นหลายรูปแบบซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของทุนท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของทุนทางสังคม และ
เป็นจุดแข็งท่ีมีบทบาทสามารถโยงไปสู่ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ก่อให้เกิดพลงัขบั เคล่ือนการเสริมสร้างการกินดีอยู่ดีมีความสุขร่วมกนัของคนในชาติ นอกจากไป
กวา่น้ีทุนทางวฒันธรรมยงัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทุนมนุษยข์องประเทศใหมี้ความเขม้แขง็อีกดว้ย  

ตามแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมของบูดิเยอร์  (1986) ได้กล่าวว่าทุนวัฒนธรรม 
มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 1) ใน Embodied state เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ฝังอยู่ในตวัคน และกลุ่มคนมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน อันได้แก่ ความคิด ความเช่ือ ความสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะ รสนิยม ฯลฯ 2) ใน 
Objectified state ส่ิงทั้ งหลายท่ีเป็นรูปธรรม ในรูปแบบของสินคา้วฒันธรรม เช่น รูปภาพ หนังสือ 
ส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองแต่งกาย สถานท่ีท่ีเป็นมรดกโลก และ 3) Institutionalized state หรือความเป็น
สถาบนัซ่ึงสามารถท าให้เกิดความเป็นรูปธรรมได ้เช่น กฎเกณฑ ์ระเบียบ กติกา ท่ีไดรั้บการยอมรับ
และเห็นชอบร่วมกนั เช่น การยอมรับในสถาบนัครอบครัว สถาบนัพระมหากษตัริย ์วดัและโรงเรียน 
ซ่ึงบูดิเยอร์เนน้และให้ความส าคญัในการศึกษาทรัพยากรบุคคล จิตส านึก ศกัด์ิศรีและอ านาจแห่งตน 
ในการสร้างวฒันธรรมมีความเท่าเทียมกัน ทุนทางวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของทุนทางสังคม 
สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดกวา้ง ดังนั้ นการศึกษาวฒันธรรมเป็นการศึกษาท่ีมีความซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อน การมองวฒันธรรมเป็นทุนทางสงัคมซ่ึงไม่สามารถประเมินไดใ้นเชิงปริมาณ  

ในมุมมองของ ดารณี พลอยจัน่ กล่าวว่า ทุนทางวฒันธรรม เป็นค าท่ีเกิดข้ึนจากค าว่า 
“ทุน” และ “วฒนัธรรม” ซ่ึงค  าว่าทุน (Capital) จะมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีวดัมูลค่าดว้ยตวัเงิน ซ่ึง
ในขณะท่ีทุนทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Culture) อยู่ในรูปของทรัพยสิ์นทางปัญญา 
อนัได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดง ร้องร า ดนตรี วรรณกรรม วิถีชีวิต 
ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม แนวทางการปฏิบติั เป็นตน้ ทุนทางวฒันธรรมเป็นทุนท่ีมีความส าคญัทาง
สังคม และเศรษฐกิจ เน่ืองทุนทางวฒันธรรมสามารถมีไดห้ลายรูปแบบ เน่ืองจากทุนทางวฒันธรรม
เป็นทุนในการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ได ้อาทิ การน าวฒันธรรมมาเป็นทุนในการผลิตสินคา้ดา้นการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ตอ้งเน้นการให้ความส าคญักับเร่ืองของวฒันธรรมเป็นหลกั ซ่ึง ดารณี 
พลอยจัน่ มีค  ่ากล่าวว่า ในทางตรงกนัขา้ม หากการใชทุ้นทางวฒันธรรมท่ีเน้นแต่ทางดา้นเศรษฐกิจ 
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วฒันธรรมก็อาจเกิดการสูญเสียอตัลกัษณ์ และน าไปสู่การขาดการรักษารากเหงา้ และอตัลกัษณ์อาจ
ถูกท าลายไดใ้นท่ีสุด (ดารณี พลอยจัน่, 2559) 

คชัพล จัน่เพชร และ พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรม หมายถึง
ทรัพยสิ์น เงินทอง ขา้วของ บา้นเรือน หรืออาจจะเขา้ใจไดใ้นกรอบมิติของเศรษฐศาสตร์ว่า ทุน คือ 
ปัจจยัหรือส่ิงส าคญัท่ีใช้ในการผลิตสินคา้หรือบริการ นั่นหมายความถึงวตัถุดิบ เงินทุน แรงงาน 
อุปกรณ์เคร่ืองมือ เป็นตน้ อย่างไรก็ตามทุนสามารถอยู่ในรูปแบบอ่ืนได ้เช่น ทุนสังคม ทุนการเงิน 
ทุนมนุษยทุ์นกายภาพ และทุนธรรมชาติ เป็นตน้ ทุนทางวฒันธรรมเป็นอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกนัคุณค่าของความรู้และภูมิปัญญา และงานท่ีเกิดจากการสร้างสรรคท่ี์และคน้พบโดยผูมี้
ความรู้ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงแบ่งทุนทางวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ทุนทางวฒันธรรมท่ีสัมผสัได ้
(Tangible Culture) เช่น โบราณสถาน โบราณวตัถุ งานศิลปะ ภาพเขียน รูปป้ัน เป็นตน้ ซ่ึงไม่ได้
จ  ากดัอยูใ่นรูปแบบของมรดกทางวฒันธรรมเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงทุนทางกายภาพ หรือส่ิงประดิษฐ์
ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนดว้ย เช่น สถาปัตยกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ซ่ึงสามารถผพุงัสึกกร่อนได ้และ 2) ทุน
ทางวฒันะรรมท่ีสัมผสัไม่ได ้(Intangible Culture) เป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปของทรัพยสิ์น
ทางปัญญา อาจเรียกไดว้่า วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ (Nonmaterial Culture) ไดแ้ก่ การปฏิบติั แนวคิด 
ความเช่ือ และค่านิยม เป็นส่ิงท่ีสามารถแบ่งปันกนัไดร้ะหวา่งสมาชิกในชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และพิธีกรรม นอกจากน้ียงัรวมถึงศิลปะการแสดง การร้องร าท าเพลง วรรณกรรม ต านาน 
นิทานพื้นบา้น (คชัพล จัน่เพชร และ พิทกัษ ์ศิริวงศ,์ 2017) 

 
2.1.2 แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation) 
แนวคิดเร่ืองภาพตวัแทน (Representation) ของ Stuart Hall (1997: 4) เสนอว่าภาษาเป็น

การประกอบสร้างความหมาย โดย Stuart Hall ให้ความหมายของภาพตวัแทน หมายถึง การประกอบ
สร้างความหมายผา่นภาษา โดยใชส้ญัญะเพื่อส่ือสารอยา่งมีความหมายกบัผูอ่ื้น และสามารถใชส้ัญญะ
ในการอา้งอิงถึงโลกความจริง รวมถึงส่ิงท่ีเป็นจินตนาการ และความคิดนามธรรมท่ีไม่ไดป้รากฏใน
โลกของความเป็นจริงหรือโลกของวตัถุ (สัมผสัหรือจบัตอ้งได)้ ทั้งน้ีภาษาไม่ไดท้  างานเหมือนกบั
กระจกท่ีสะท้อนภาพท่ีปรากฏเพียงอย่างเดียว แต่ปฏิบัติการของภาพตัวแทนได้ประกอบสร้าง
ความหมายข้ึนมา (Constructed through signification) หรือมีความหมายอีกนัยหน่ึงว่า การประกอบ
สร้างความหมายถือเป็นการใชภ้าษาพูดส่ือถึงส่ิงต่าง ๆ ผ่านระบบความหมาย  หรือใชภ้าษาเป็นภาพ
ตวัแทนในการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนนั่นเอง (Shared meaning)  ดว้ยเหตุน้ีภาพตวัแทนจึงเป็นการผลิต
ความหมาย และแนวคิดต่าง ๆ ในรูปแบบของภาษาเพื่อใชใ้นการส่ือสารซ่ึงเก็บสะสมไวภ้ายในจิต
ของมนุษย ์และเป็นส่วนส าคญัของกระบวนการผลิต และการแลกเปล่ียนความหมายระหว่างสมาชิก



บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  ศศ.ม. (วฒันธรรมศึกษา) / 15 

ร่วมวฒันธรรมเดียวกนั โดย Stuart Hall เห็นวา่หวัใจส าคญัของกระบวนการทางวฒันธรรมอยูท่ี่ระบบ
ของภาพตวัแทนท่ีสัมพนัธ์กนั ประกอบดว้ย 2 ระบบ คือ 1) ความสามารถในการให้ความหมายต่อ
โลกด้วยความสามารถในการประกอบสร้างชุดความแนบสนิท  (Correspondences) ระหว่างโลก
ภายนอกท่ีแวดลอ้มรอบตวัมนุษยก์บัแผนท่ีของความคิด (Conceptual map) และ 2) การประกอบสร้าง
ชุดของความความแนบสนิทระหว่างแผนท่ีความคิดกบัชุดของสัญญะ (Set of sign) โดยความสัมพนัธ์
ระหว่างโลกภายนอกเขา้กบัแนวคิดและสัญญะ (Things concept and sign) ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจของการ
ผลิตความหมายท่ีมีอยูใ่นตวัภาษา โดยเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงและประกอบสร้างความหมายเขา้
ดว้ยกนัเรียกวา่ “ภาพตวัแทน”  (Representation)  

ทั้ งน้ี  Stuart Hall ยงัได้เสนอแนวความคิดว่า ภาพตัวแทนเป็นการประกอบสร้าง
ความหมายทางภาษาท่ีตอ้งท างานสัมพนัธ์ร่วมกบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ในสนามทางวฒันธรรม (The 
circuit of culture) โดยวฒันธรรมเป็นเร่ืองของการมีความหมายร่วมกนั (Shared meaning) มีการใช้
ภาษาส่ือความหมายมนุษยผ์ลิตข้ึนและแลกเปล่ียนความหมายระหว่างกนั และภาษาประกอบสร้าง
ความหมายข้ึนจากปฏิบัติการของระบบภาพตวัแทน ทั้ งน้ีระบบภาพตวัแทนตอ้งท างานร่วมกับ
องคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบดว้ยกนั 1) การผลิต (Production) การสร้างความหมายและแลกเปล่ียน
ความหมาย จากการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัในสังคม โดยความหมายจะถูกผลิตข้ึนจากส่ือท่ีมีทั้งความ
หลากหลายและความแตกต่าง 2) การบริโภค (Consumption) ในทางวฒันธรรมความหมายมีความ
หลากหลายโดยการตีความหรือเป็นภาพตวัแทนไดม้ากกว่าหน่ึงความหมาย 3) อตัลกัษณ์ (Identity) 
การแสดงออกต่อตนเองเก่ียวกบัค าถามว่า เราเป็นใคร รู้สึกอย่างไร และเรารู้สึกร่วมในกลุ่มไหน 4) 
กฎระเบียบ (Regulation) ส่ิงท่ีฝังอยู่ในความคิด ก่อรูปเป็นปฏิบัติการของกฎระเบียบในสังคม 
(Regulation of practice) ท่ีมีความส าคญัในการใหค้วามหมาย    

 
2.1.3 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity)  
ในกรอบของวฒันธรรมศึกษา (Cultural studies) พบว่า อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

กับรู้สึกนึกคิดท่ีเช่ือมโยงตัวเรากับสังคม เป็นความเหมือนหรือแตกต่าง มีลักษณะเฉพาะตัว  
ท่ีปรากฏข้ึนไดใ้นรูปของปัจเจก หรือหมู่คณะภายใตค้วามหมายของ “อตัลกัษณ์” เป็นอตัลกัษณ์ส่วน
บุคคล (Personal identity) และอตัลกัษณ์ทางสังคม (Social identity) มีลกัษณะท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบั
ต้องไม่ได้ ซ่ึงนักสังคมวิทยาในสายปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ได้จ  าแนกประเภทอัตลักษณ์  
ไว ้2 ประเภทดงัน้ี (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกลุ, 2546)  

1) อตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal identity) คือ ภาพปัจเจกบุคคลหน่ึงในสายตาหรือ
มุมมองจากคนอ่ืน ในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทุกสังคมมีกระบวนการน าเสนอและ
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แสดงใหเ้ห็นช้ีเฉพาะอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไป เช่น รูปลกัษณ์ภายนอก การแต่งกาย กิริยา 
ท่าทาง ลักษณะของท่ีอยู่อาศัย การรับประทานอาหาร ภาษาท่ีใช้ภายในครอบครัวและกับ
บุคคลภายนอกครอบครัว วิธีการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ รวมถึงลกัษณะทางอารมณ์และจิตใจ 
สติปัญญา ความสามารถ ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ เป็นต้น อัตลักษณ์ส่วนบุคคลในทฤษฎี
ปฏิสมัพนัธ์เชิงสญัลกัษณ์นั้นมิไดเ้ป็นภาพท่ีมีความต่อเน่ืองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทฤษฎีน้ีตระหนกั
ถึงเหล่ียมมุมท่ีหลากหลายของความเป็นตวัตน อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของปัจเจกบุคคลน้ีเอง  
ความรู้สึกว่าเป็น “ตวัเรา” นั้นเป็นประสบการณ์ท่ีมีความต่อเน่ืองท่ีมีความคงเส้นคงวา แมว้่าตวัเรา
อาจมีบทบาทหลายอย่างและบางทีก็อาจขดัแยง้กันเอง แต่ก็ยงัรู้สึกว่า “ตวัฉัน” ท่ีเป็นผูก้ระท าใน
บริบทหลากหลายเหล่านั้นคือ “ตวัฉนั” คนเดียวกนั ความคงเส้นคงวาในความรู้สึกดงักล่าวเกิดข้ึนได้
อยา่งไร 

2) อัตลักษณ์ ทางสั งคม  (Social identity) คือสถานภาพทางสั งคม  เช่น  อาชีพ  
ชนชั้น เพศ การศึกษา ศาสนา ชาติพนัธ์ุ เป็นตน้ ท่ีปัจเจกบุคคลนั้น ๆ สังกดัอยู ่อตัลกัษณ์ทางสังคมมี
สองส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึงคือมาตรฐานท่ีสังคมเรียกร้องจากปัจเจกบุคคล (Virtual identity) และส่วน
ท่ีสองคืออตัลกัษณ์ท่ีเป็นจริงของคนคนนั้น ในการศึกษาวิจยัปรากฏการณ์ทางสังคม มกันิยมอธิบาย
ดว้ยแนวคิดของอตัลกัษณ์ทางสังคม โดยเฉพาะการศึกษาท่ีเก่ียวกบัชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ต่าง ๆ ทั้งน้ีอตัลกัษณ์ทางสังคมสามารถแบ่งประเภทไดด้งัน้ี คือ บุคลิกภาพและอุปนิสัย การประกอบ
อาชีพ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล วฒันธรรม พิธีกรรม การรวมกลุ่มและการ
ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรม เป็นตน้ 

ในมุมมองของ อภิญญา เฟ่ืองสกุล เห็นว่า อัตลักษณ์มีความหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
สัญลกัษณ์ ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเองว่า “ฉนัคือใคร” มีลกัษณะ คุณค่า ตวัตน อยา่งไร มีลกัษณะ
เป็นปัจเจกท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสังคม ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัเรากบัผูอ่ื้น โดย
ผา่นการมองตวัเอง และผูอ่ื้นมองดูตวัเราในช่วงเวลานั้น ๆ  อตัลกัษณ์เป็นเร่ืองท่ีว่าดว้ยการตระหนกั
รับรู้ (Awareness) และการเลือกอตัลกัษณ์บางอย่างของตวัเรา กล่าวไดว้่าเป็นการแสดงตวัตนและ
การยอมรับอย่างตั้ งใจของการเลือกภายใต้ความส าคญัท่ีก าหนดว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนหรือ
แตกต่างกนัอยา่งไร  นอกจากน้ี ในขณะท่ีเรามองผา่นตวัเองและผูอ่ื้นมองตวัเรา ขณะท่ีมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกนั ภาพอตัลกัษณ์หรือมโนทศัน์ท่ีเกิดข้ึนมกัจะเกิดข้ึนควบคู่กบัเร่ืองของอ านาจ ซ่ึงจะมี
ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัการสร้างภาพแทนความจริง (Representation) เสมอ  

รวมถึง ยรุฉตรั  บุญสนิท ไดก้ล่าวว่า อตัลกัษณ์ คือ จิตส านึกส่วนตวั และส่วนรวมท่ีมี
การนิยามให้ความหมายตนเอง เป็นใครมาจากไหน มีความเหมือนหรือแตกต่างจากคนอ่ืน และใช้
อะไรเป็นเคร่ืองมือในการแสดงออกของตวัตน ดงันั้น อตัลกัษณ์ จึงสะทอ้นอตัลกัษณ์ความเป็น
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ตวัตน หมายถึงส่ิงท่ีแสดงออกถึงลกัษณะตวัตนของคน ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นลกัษณะของตวัตนภายนอก 
อาทิ ภาษา กิริยาท่าทาง  การแสดงออกต่อผูอ่ื้น และลกัษณะของตวัตนภายใน เช่น ความเช่ือ ส่ิงยึด
เหนียวจิตใจ ค่านิยม ความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ เป็นตน้ อตัลกัษณ์อยู่ในฐานะของการเป็นส่ือเพื่อ
การแสดงความเป็นตวัตนของบุคคล และเป็นตวับ่งช้ีคุณสมบติัหรือลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
และกลุ่มชน ท่ีอยู่ในรูปของ ภาษา เช้ือชาติ ความเช่ือ ศาสนา อันหมายรวมถึงขนบธรรมเนียม 
วฒันธรรม ประเพณี เป็นตน้ เป็นคุณลกัษณะท่ีแตกต่างไม่เหมือนกบับุคคลอ่ืน กลุ่มอ่ืน สังคมอ่ืน 
(ยรุฉตรั  บุญสนิท, 2546: 65-66) 

ในส่วน ด ารง ฐานดี ได้เสนอว่า คือการอยู่ร่วมกันของกลุ่มบุคคล เป็นการสร้าง
วฒันธรรมข้ึนเพื่อตอบสนองในความต้องการด้านต่าง ๆ ของการด ารงชีวิตในสังคม การสร้าง
วฒันธรรมเป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคลอ้งสัมพนัธ์กับสังคมในหลายรูปแบบ เช่น ใน
รูปแบบของท่ีอยู่อาศยั อาชีพ หนา้ท่ี อาย ุความเช่ือ และศาสนา เป็นตน้ ทั้งน้ีตั้งอยู่บนทศันคติและมี
ความสนใจยอมรับร่วมกนั ซ่ึงจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมเดียวกนั ถือว่าเป็นการ
นิยามตนเอง แสดงตวัตนว่าเป็นใคร เช่น การใช้ภาษา กิจกรรมการละเล่น อาหารการกิน เป็นตน้ 
นอกเหนือจากน้ี มนุษยส์ามารถท่ีจะอยูร่่วมกนัในสังคมนั้นเน่ืองจากมีการขดัเกลาพฤติกรรมเพื่อการ
อยูร่่วมกนัจนการกลายเป็นวฒันธรรม ในแต่ละสังคมยอ่มมีวฒันธรรมท่ีเฉพาะตวัแตกต่างกนัออกไป 
จดัไดว้่าเป็นอตัลกัษณ์อนัเฉพาะตวัท่ีแสดงความเป็นกลุ่มกอ้นทางสังคมได ้ขณะเดียวกนั วฒันธรรม
ยงัแสดงถึงความเด่นชดั และกลายเป็นความหลากหลายท่ีแบ่งกลุ่มชนได ้ดงันั้นการสร้างวฒันธรรม
ของสังคม ท าใหเ้กิดความเหมาะสมของการใชชี้วิตภายใต ้ค่านิยม ความเช่ือ ส่ิงท่ีสนใจ การประดิษฐ์
คิดสร้างสรรคท่ี์เป็นการหล่อหลอมเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เป็นการให้ความหมายกบัตวัตน หรือ
กลุ่มตนนัน่เอง (ด ารง ฐานดี, 2544: 73) 

ขณะเดียวกนั ฉลาดชาย รมิตานนท,์ (2545: 34) ไดก้ล่าวถึงอตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความรู้สึกรับรู้ว่า ตวัเรา พวกเรา และมีความส าคญัต่อระบบสงัคม ท่ีไม่สามาระเกิดข้ึนเองไดต้าม
ธรรมชาติ หรือเกิดข้ึนพร้อมกบัมนุษย ์แต่เป็นส่ิงท่ีทีเกิดจากการสร้างของวฒันธรรมในช่วงเวลา
หน่ึงและวฒันธรรมก็เป็นส่ิงประกอบสร้างทางสังคม (Social Construct) นอกจากน้ี วฒันธรรมยงั
เป็นส่ิงท่ีไม่หยดุน่ิงอยู่กบัท่ีมีความล่ืนไหล เปล่ียนแปลงไปมาได ้ มีการบ่งช้ีถึงลกัษณะเฉพาะของ
ความเป็นตวัตนของส่ิง ๆ นั้น  หรือบุคคลนั้น ๆ มีรูปแบบเป็นวงจรวฒันธรรม (Circuit of Culture) 
ดงันั้น อตัลกัษณ์จึงมีกระบวนการ ถูกผลิต (Produced) เกิดข้ึน และมีการสร้างความหมายผา่นระบบ
ของการสร้างภาพตวัแทน (Representation) โดยสามารถถูกบริโภค (Consumed) และควบคุมจดัการ 
(Regulated) ท่ีอยูใ่นวฒันธรรมเหล่านั้น ตลอดจนมีการสร้างความหมายต่าง ๆ (Creating Meanings) 
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ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งแห่งท่ีท่ีมีความหลากหลายท่ีเราเลือกน ามาใช้ประกอบสร้างเป็นอตั
ลกัษณ์ของตนเอง (ฉลาดชาย รมิตานนท,์ 2545: 34) 

สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ เกิดจากตัวบุคคลเป็นผูก้  าหนดโดยอาศัยถึงความรู้สึก การ
ตระหนกัรับรู้ร่วมกนัโดยมีความเก่ียวของกบัตวัตนของเรา เป็นการยอมรับในตวัตนท่ีประกอบกบั
การแสดงใหเ้ห็นตวัตนในความเหมือนความแตกต่างอยา่งไรกบักลุ่มบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอตัลกัษณ์
เกิดข้ึนจากการปฏิสัมพนัธ์ของสังคมและตวับุคคล ดว้ยการเลือกอตัลกัษณ์ใดอตัลกัษณ์หน่ึงท่ีเป็นท่ี
ยอมรับร่วมกนัมาใชโ้ดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของเพื้นท่ีและวลา นอกจากน้ี อตัลกัษณ์อาจเกิดข้ึนไดจ้าก
บุคคลเป็นผูก้  าหนด หรือ อาจถูกก าหนดไดโ้ดยสังคม ดงันั้น อตัลกัษณ์และสังคมจึงเป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งเดด็ขาด 

จากแนวความคิดเร่ือง ทุนทางวฒันธรรม ภาพตวัแทน และอตัลกัษณ์ ดงักล่าวตาม
ความหมายและคุณสมบติัของแต่ละแนวความคิด แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัของ 
ทุนทางวฒัธรรมและอตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของคุณค่า คุณงามความดี ท่ีเกิดจากความเหมือน แตกต่าง
ของตัวเขาตัวเรา เน่ืองจากว่าทุนทางวฒันธรรมเกิดจากการสร้างสรรค์หรือต่อยอดมรดกทาง
วัฒนธรรม ซ่ึงมีลักษณะเป็นอัตลักษณ์การกระท าและปฏิบัติสืบทอดกันเป็นเวลาช้านาน 
ขณะเดียวกัน ภาพของอัตลักษณ์มักจะกล่าวควบคู่ไปกับเร่ืองของอ านาจเสมอ  ซ่ึงในเร่ือง
แนวความคิดเร่ืองภาพตวัแทน (Representation) ในการให้ความหมายหรือการสร้างภาพแทนความ
จริงนั้น เม่ืออตัลกัษณ์และการสร้างภาพตวัแทนมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง ภาพความหมายท่ีน าเสนอ
จะมีความหมายท่ีแตกต่างไปจากความหมายท่ีเขา้ใจกนัส่วนใหญ่ (สามญัส านึก)  

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมองวา่อตัลกัษณ์ (Identity) เป็นส่ิงท่ีมีลกัษณะไม่หยดุน่ิงอยูก่บั
ท่ีและเกิดข้ึนจากกระบวนการปฏิบติัการทางสังคม ท่ีเรียกว่า “กระบวนการกลายมาเป็น” (Process 
of becoming) ซ่ึงเป็นผลท่ีมาจากสังคมท่ีเราอาศยัอยู่และเป็นความสัมพนัธ์ของตวัเรากบัผูอ่ื้นเป็น
ต าแหน่งแห่งท่ีท่ีไดรั้บการยอมรับทางสังคมโดยผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่โดยตวัของเราเอง หรืออาจกล่าวได้
ว่าอตัลกัษณ์เป็นการนิยามตวัตนของเราใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ หรือเป็นการส่ือสารว่าตนเองคือใครใหผู้อ่ื้น
รับรู้ ซ่ึงส่งผลต่อวิธีการปฏิสัมพนัธ์ของตวัเราและผูอ่ื้น โดยอาศยัขอ้โตแ้ยง้ท่ีก่อเกิดจาการเสนอ
มุมมองของกลุ่มอุปกรณ์นิยม (Instrumentalism) อนัหมายถึงกลุ่มท่ีมองกระบวนการเปล่ียนแปลง
ของสถานภาพทางกลุ่มชาติพันธ์ุ ซ่ึงจะเป็นไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมนั้ น เพื่อ
วตัถุประสงคข์องเป้าหมายบางอยา่ง และเช่ือว่าอตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีประกอบสร้างข้ึน หรือก าหนดข้ึน
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ม่ไดมี้อยูเ่องอยา่งอิสระ (ณรงค ์อาจสมิติ, 2555, น.55) เช่น การถูก
น ามาเป็นเคร่ืองมือในการต่อรองเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อความกลมกลืนทางวฒันธรรม ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าแนวคิดอตัลกัษณ์ตามกลุ่มอุปกรณ์นิยม (Instrumentalism) มาใช้อธิบาย
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ปฏิบติัการการธ ารงอตัลกัษณ์ในลกัษณะของการแสดง “อตัลกัษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว” กลุ่ม
ชาติพนัธ์ุชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีอาศยัอยูใ่นตรอกเหล่าโจ๊ว อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อดูความ
เคล่ือนไหว การปรับเปล่ียน การต่อรองและตั้ งรับ ผ่านมุมมองดังกล่าว ทั้ งน้ี ผูว้ิจัยต้องการน า
แนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรมของชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ไปใชอ้ธิบายถึงลกัษณะของการ
ธ ารงอตัลกัษณ์ผา่นการใชทุ้นทางวฒันธรรม ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปสู่การสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
และสังคมให้แก่กลุ่มชาวจีนในพื้นท่ีแห่งน้ี เพื่อช้ีให้เห็นวิถีชีวิตของชาวจีนในตรอกเหล่าโจ๊ว ท่ีมี
การสร้างภาพตวัแทนของอตัลกัษณ์ และเป็นส่ิงท่ีน ามาสร้างอ านาจ อิทธิพล และตวัตนบนพื้นท่ีทาง
สงัคม อนัน าไปสู่การอยูร่อดและความมัน่คงของชุมชนชาวจีนบนแผน่ดินไทย 

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    

การศึกษาขอ้มูลจากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอยูใ่นกรอบของวตัถุประสงคข์อง

การศึกษาท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งหรือส่งเสริมให้เห็นมุมมองท่ีหลายมิติ อนัน าไปสู่ขอ้คน้พบของ

การศึกษา ดงันั้นการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีน าไปสู่ประเด็นของการศึกษา

ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อเป็นแนวของการตอบค าถาม เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ และเป็นการ

ตรวจสอบขอ้มูลทางวิชาการในขอบเขตประเด็นท่ีผูว้ิจยัสนใจ นอกจากน้ีเพื่อเป็นการสร้างความ

หนักแน่นในข้อเท็จจริงของการศึกษา ทั้ งน้ีจึงได้ท าการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องด้วยการ

ด าเนินการคน้ควา้ สืบหาขอ้มูลไดด้งัน้ี 

2.2.1 งานวิจยัของ (จงจิต กล่อมสิงห์, 2546) เร่ืองการรักษาเอกลกัษณ์ของชาวไทยเช้ือ

สายจีนในเมืองเชียงใหม่ ได้ศึกษาเอกลกัษณ์ความเป็นจีนผ่านพิธีกรรมในบริบทของรอบชีวิต 

น าเสนอกลไกและวิธีการรักษาเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาวจีนในเมืองเชียงใหม่ โดยการเก็บขอ้มูลจาก

เอกลกัษณ์ความเป็นจีนใน 5 พิธีกรรมในรอบชีวิตท่ีประกอบดว้ย 1) พิธีออกเดือนท่ีปฏิบติัเม่ือเด็ก

แรกเกิดมีอายุครบ 30 วนั โดยพ่อแม่จะท าพิธีไหวเ้จา้เพื่อขอบคุณท่ีช่วยดูแลลูกของตนแข็งแรง

มีชีวิตรอดปลอดภยั พร้อมกบัขอพรใหเ้ด็กเจริญเติบโตสุขภาพแขง็แรง แลว้จึงโกนผมใหเ้ด็ก 2) พิธี

ผา่นช่วงอาย ุท าเม่ือเด็กอายคุรบ 15 ปี จึงท าพิธีผา่นช่วงอาย ุมีความหมายว่าเป็นช่วงวยัเด็กท่ีกา้วเขา้

สู่วยัผูใ้หญ่ กรณีถา้ดวงชะตาไม่ดีเมือพ่อแม่ตรวจดูกบัซินแซ ตอ้งท าพิธีโดยเก็บตวัเด็กไวใ้นบา้น 1 

วนั แลว้พ่อแม่ก็ไปไหวข้อพรให้กบัเด็กจะไดโ้ตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี 3) พิธีการแต่งงาน ในอดีตพิธีจีน จะ

แบ่งเป็น 4 พิธี คือ พิธีหมั้น พิธีมอบสินสอด พิธีแต่งงาน (รับตวัเจา้สาว) และพิธีตึงฉู่ โดยแต่ละพิธี
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จะท ากนัคนละวนัเพื่อให้เจา้ภาพมีเวลาเตรียมตวั 4) พิธีแซยดิ เป็นพิธีท่ีลูกหลานจดัท าใหก้บัผูอ้วุโส

ในครอบครัวเม่ือมีอายคุรบ 60 ปี เพื่อเป็นการแสดงความกตญัญูของลูกต่อพอ่แม่ซ่ึงงานจะมีการเชิญ

ญาติพี่นอ้ง เพื่อน สมาคม อ่ืน ๆ มาแสดงความยนิดี 5) พิธีการตาย เป็นพิธีท่ีมีความส าคญักบัชาวจีน

มากเพราะมีความเช่ือว่าเม่ือท าดีกบัผูท่ี้เสียชีวิตแลว้ ผูเ้สียชีวิตจะช่วยดูแลลูกหลานท่ีมีชีวิตอยู่ให้มี

ชีวิตท่ีดีมีความเจริญรุ่งเรือง ขณะเดียวกนัยงัเป็นการแสดงความกตญัญูของลูกหลานท่ีมีต่อบุพการี 

ดังนั้ นจึงถือเป็นค่านิยมจามความเช่ือแบบชาวจีนในเร่ืองการปรนนิบัติศพผูเ้สียชีวิต ทั้ งน้ีได้

ท าการศึกษาจากกลุ่มให้ขอ้มูล 3 รุ่นอายุ เพื่อคน้หาปัจจยัท่ีสร้างความแตกต่างของการรักษาหรือ

ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบติัพิธีกรรมตามแบบของความเป็นจีนซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรักษาเอกลกัษณ์ของ

พิธีกรรมในรอบชีวิตของชาวจีน อยา่งไรก็ตามในความแนวคิด และคติความเช่ือของชาวจีนมกัจะมี

ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับความเช่ือและเทพเจ้าท่ีนิยมเคารพบูชา เป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงท่ี

แสดงออกให้เห็นด้วยวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับศาลเจ้าทั้ งการกราบไหวใ้นพีธีกรรมประจ าวนั และ

พิธีกรรมประจ าปี ไดแ้ก่ เจา้แม่กวนอิม เทพเจา้กวนอู ศาลเจา้อริยะเมตตรัย (สังกะจาย) ศาลเจา้ปุงเถ่า

กง เป็นตน้ 

ในการศึกษารักษาเอกลกัษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนในเมืองเชียงใหม่น้ี จงจิต กล่อม

สิงห์ได้น าเสนอให้เห็นถึงรายละเอียดของกลไกและวิธีการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นจีน ผ่าน 

ครอบครัวของชาวจีน ถึงระบบการอบรมสัง่สอนเล้ียงดู การบอกกล่าว และการแนะน า ขณะเดียวกนั

ผูอ้าวุโสในครอบครัวไดท้ าตวัเป็นแบบอย่างพร้อมค าแนะน า นอกจากน้ีผูน้ าทางศาสนาท าหน้าท่ี

เป็นผูถ่้ายทอดแนวคิด คติความเช่ือ ตามหลกัค าสอนของศาสนา ทั้งน้ีอยูบ่ริบทของระบบเครือญาติ

เป็นผูท่ี้ใหค้  าแนะน าพร้อมกบัใหส้มาชิกครอบครัวไดเ้รียนรู้จาการเขา้ร่วมพิธีกรรม  

ส่วนองคก์รและกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ปฏิบติัโดยใชว้ิธีการจดักิจกรรมใหก้บัสมาชิกในชุมชนเพื่อให้

ไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาวจีนกลุ่มน้ี 

นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของกลุ่มชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาลงหลกัปักฐาน

ในจังหวดัเชียงใหม่มีความเป็นมาอย่างไร ซ่ึงน าเสนอการอพยพของชาวจีนท่ีเขา้มายงัจังหวดั

เชียงใหม่ มี 3 ระลอกดว้ยกนั สืบต่อจากสมยัอยุธยาชาวจีนท่ีเขา้มาส่วนใหญ่จะเป็นพ่อคา้พาณิชย ์

ต่อมาในสมยัของกรุงธนบุรี ชาวจีนไดรั้บความไวว้างใจจากภาครัฐของทางการไทยโดยเฉพาะชาว

จีนแตจ๋ิ้ว เน่ืองจากสมเด็จพระเจา้ตากสินแห่งกรุงธนบุรีทรงเป็นผูมี้เช้ือสายของจีนแตจ๋ิ้ว จึงท าให้มี
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การอพยพของชาวจีนเขา้มาเป็นจ านวนมากในระลอกแรก ในระลอกท่ี 2 ปรากฏว่ามีชาวจีนเขา้มา

เป็นจ านวนมากในสมยัตอนตน้ของกรุงรัตนโกสินทร์ ดว้ยบทบาททางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วง

ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั จนถึงสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ส่วนระลอกท่ี 3 เกิดการอพยพคร้ังใหญ่ท่ีถือวา่เป็นระลอกสุดทา้ยเกิดข้ึนในสมยัของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยู่หัว พ.ศ. 2469-2473 ทั้ งน้ี จงจิต กล่อมสิงห์ สรุปกลุ่มคนจีนท่ีอาศยัอยู่ในเมือง

เชียงใหม่ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของความเป็นจีนท่ีมีการปฏิบติัสืบทอดกั้นมาเป็นเวลายาวนานจนถึง

ปัจจุบนั เน่ืองดว้ยปัจจยัของชาวจีนมีกลไกท่ีช่วยในการรักษาเอกลกัษณ์ไว ้เป็นกลไกทั้งในระดบั

ครอบครับและกลไกในระดบัองคก์ร ชุมชน นอกจากน้ียงัรวมถึงวิธีการในการถ่ายทอดทั้งทางตรง

และทางอ้อม โดยกลไกส่งผลกระทบต่อการรักษาเอกลักษณ์ของการปฏิบัติตามพิธีกรรมใน

ครอบครัวและระดบัชุมชน และผลของการศึกษาพบว่า กลไกระดบัครอบครัวมีบทบาทท่ีลดนอ้ยลง 

จึงส่งผลให้การปฏิบัติตามพิธีกรรมในครอบครัวลดน้อยลงด้วยเช่นกัน ส่วนในระดับชุมชนมี

บทบาทในการส่งเสริม อนุรักษ ์และเผยแพร่วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวจีนท่ีมากข้ึน จึงท า

ใหเ้กิดการรักษาพิธีกรรมในระดบัชุมชนต่อไป 

2.2.2 งานวิจยัของ (อคัราชยั เสมมณี, 2558) เร่ืองคนจีนยูนนานมุสลิมในเชียงใหม่ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวติัความเป็นมาและพลวตัทางสังคมของชาวจีนมุสลิมยนูนานในจงัหวดั

เชียงใหม่ โดยเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นผูน้ าชุมชน และผูก่้อตั้งชุมชน และจากการศึกษาประวติั

ความเป็นมาของชาวจีนมุสลิมยนูนานท่ีอยู่ในเมืองเชียงใหม่พบว่า พบว่าในจงัหวดัเชียงใหม่มีชาว

จีนมุสลิมอยู ่2 กลุ่มโดยกลุ่มหน่ึงอาศยัอยูใ่นเขตเมืองเป็นชาวจีนยนูนานมุสลิมท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และอีก

กลุ่มอาศยัอยูใ่นเขตของพื้นท่ีชายแดนไทยพม่า ซ่ึงส่วนใหญ่อพยพมายงัเชียงใหม่ในช่วงท่ีจีนมีการ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองภายในประเทศ ขณะเดียวกนัจีนยนูนานทั้งสองกลุ่มก็ไดรั้บ

ผลกระทบจากกระแสโลก และสภาพสงัคมของกลุ่มท่ีกลุ่มของตนเองอาศยัร่วมอยูด่ว้ย  

ชุมชนชาวจีนมุสลิมท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่นั้ น ส่วนใหญ่จะถูกกลืนกลาย

ผสมผสานเขา้กบับริบทของความเป็นไทยเกือบหมดส้ินแลว้ กล่าวไดว้่า อตัลษัณ์หลาย ๆ อยา่งท่ีมี

มาในรุ่นบรรพบุรุษ เช่น ธรรมเนียมจีน ภาษา ประเพณี เร่ิมเกิดการสูญหายไปในรุ่นลูกหลาน ซ่ึงใน

ขณะเดียวกันก็มีการยืมวฒันธรรมอ่ืนมาใช้เป็นของตนเอง เช่น การใช้ภาษาค าเมือง การนับถือ

เทศกาลต่าง ๆ ตามแบบทอ้งถ่ินภาคเหนือ การแต่งกายตามสมยันิยม เป็นตน้ แต่อย่างไรก็ตามส่ิง
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หน่ึงท่ีชาวจีนมุสลิมเหล่าน้ียึดมัน่ไม่เปล่ียนแปลงด ารงอยูใ่นชีวิตของพวกเขานัน่คือ การแสดงออก

ให้เห็นถึงความเช่ือท่ีมีแนวทางตามความคิดของศาสนาอิสลาม ดว้ยการไปปฏิบติัศาสนกิจท่ีมสัยิด

อย่างประจ าสม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัแสดงความเป็นมุสลิมผ่านการด าเนินชีวิต ทั้ งน้ีกลุ่มชาวจีน

มุสลิมท่ีอยู่ในเขตชายแดนไทยพม่าก็ยงัคงยึดติดเหนียวแน่นกบัการแสดงออกดา้นความเช่ืออย่าง

แข็งแกร่งเช่นกนั แมว้่าการเปล่ียนแปลงทางสังคมจะเป็นไปชา้กว่ากลุ่มชาวจีนมุสลิมท่ีอยู่ในเขต

เมืองกต็าม 

ขอ้คน้พบท่ีผูว้ิจยัได้น าเสนอ 3 ประเด็น คือ 1) ประเด็นด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความเป็นจีนฮ่อ ซ่ึงพ่อคา้เหล่าน้ีแยกออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ พ่อคา้จีนฮ่อ และพ่อคา้หุย ซ่ึงในความ

เป็นจริงพ่อคา้เหล่าน้ีเป็นกลุ่มชาวจีนท่ีมาจากมณฑลต่าง ๆ นอกเหนือจากยนูนาน เช่น กวางสี และ

เสฉวน เป็นตน้ ยงัหมายรวมถึงกลุ่มชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาในช่วงท่ีจีนมีการเล่ียนแปลงระบบการ

ปกครองภายในประเทศ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีชาวจีนมุสลิมอพยพเขา้มายงัประเทศไทยมากท่ีสุด ปี 

พ.ศ. 2171-2453  (ค.ศ. 1628-1910) และในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) มีชาวจีนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเป็น

มุสลิมท่ีอพยพมาจากมณฑลท่ีอยู่ทางตอนใตข้องจีน เรียกว่า ฮ่อ ซ่ึงในปัจจุบนัมีอาศยัอยู่สองพื้นท่ี

หลกั ๆ คือในเขตตวัเมืองและเขตชายแดนไทยพม่า 2) ประเด็นดา้นชุมชนจีนมุสลิม พบว่าเชียงใหม่

ในปัจจุบนัมีคนมุสลิมอยูป่ระมาณ 35,000 คน และในจ านวนน้ีเป็นจีนมุสลิม ประมาณ 20,000 คน มี

มสัยิด 17 แห่ง ทั้งน้ีเป็นชุมชนจีนมุสลิมท่ีอยู่ในเขตเมือง  ไดแ้ก่ จีนมุสลิมกลุ่มแรกท่ีเขา้มายงัเมือง

เชียงใหม่ในฐานะกลุ่มพ่อคา้จีนยูนนาน มีอาชีพคา้ขายแถบชายแดนไทยและจีน สินคา้ท่ีขายเป็น

พวกเคร่ืองทองเหลือง สมุนไพร และของป่า และกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการตั้งถ่ินฐานของ

ชาวจีนมุสลิมในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ กลุ่มของนะปะซางหรือเลานะ ในภายหลงัไดเ้ปล่ียนนามสกุล

ไทยแลว้ก็ยงัรักษาเอกลกัษณ์สกุลเดิมไวเ้หมือนชาวไทยเช้ือสายจีนทัว่ ๆไป อาชีพหลกั ๆ คือการ

คา้ขาย ต่อมาในรุ่นลูกหลานจะเน้นดา้นการศึกษามากกว่า อีกกลุ่มท่ีอาศยัอยูต่ามชายแดนไทยพม่า 

เป็นกลุ่มคนจีนมาจากยนูนาน ปัจจุบนัอาศยัปะปนกบัอยูก่บัชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ซ่ึงในทางศาสนาอิสลาม

มีรากฐานท่ีส าคญัส าหรับการอยู่ร่วมกนักบัคนกลุ่มอ่ืน ๆ ว่าตอ้งอยู่ร่วมกนัดว้ยสันติธรรม เคารพ

และให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั 3) ประเด็นดา้นอตัลกัษณ์ของจีนมุสลิม ท่ามกลางสังคมท่ีหลากหลาย

ของเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม และความหลากหลายน้ีแสดงออกในรูปของวฒันธรรม ไดแ้ก่ การ

แสดงออกในเร่ืองของความเช่ือ ชาวมุสลิมมีความเช่ือในศาสนาเป็นส่ิง บริสุทธ์ิและแท้จริง มี
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ความส าคญัมากและสัมพนัธ์กบัชีวิตทุกแง่มุม  เร่ืองของภาษาท่ีชาวจีนมุสลิมในเชียงใหม่สามารถ

พูดไดห้ลายภาษา มีภาษาไทย พื้นเมือง จีน อาหรับ และอ่ืน ๆ  เร่ืองของวฒันธรรมการกินของชาว

จีนมุสลิมจะรับประทานอาหารฮาลาน และนอกจากอาหารฮาลานก็ยงัมีอาหารท่ีคลา้ยคลึงกบัหลาย

ชาติพนัธ์ุซ่ึงอาจเกิดจากการหยบิยมืกนั เร่ืองการแต่งงานของชาวจีนมุสลิมในเชียงใหม่มีการแต่งงาน

ระหว่างกลุ่มมุสลิมเองและต่างกลุ่ม ซ่ึงหากแต่งต่างกลุ่มก็ต้องเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม

เช่นเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตาม อตัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตนของชาวจีนยนูนานไดมี้การปรับตวั

ในการอยู่กบับริบทเหล่าน้ี จากการปรับตวัส่งผลให้อตัลกัษณ์ท่ีเป็นขนบธรรมเนียมท่ีสืบต่อกนัมา

จากบรรพบุรุษเร่ิมลดหดหายไปในชาวจีนรุ่นใหม่ ๆ ประเพณีในรูปแบบจีน และภาษาท่ีใช ้เป็นตน้ 

แต่ในขณะเดียวกนั กลุ่มชาวจีนยูนนานเหล่าน้ียงัมีความมัน่คงท่ีแสดงออกให้เห็นในการด าเนินวิถี

ชีวิต คือ รูปแบบของการด าเนินชีวิตท่ีมีหลกัค าสอนทางศาสนาเป็นท่ีตั้งและเป็นแนวทางในการ

ยดึถือปฏิบติัอยา่งมัน่คงเหนียวแน่น ซ่ึงถือว่าเป็นอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัของชาวจีนยนูนานมุสลิมกลุ่มน้ี 

ยิง่ไปกวา่นั้นส าหรับอตัลกัษณ์ความเป็นจีนมุสลิมในเชียงใหม่ยงัประกอบไปดว้ยอตัลกัษณ์อ่ืน ๆ อีก 

เช่น การเป็นคนไทยเช้ือสายจีน ท่ีมีทั้งความเป็นไทย มีความเป็นจีน และการนับถือศาสนาอิสลาม

ภายในคนเดียวกนั ซ่ึงนอกจากนั้นยงัพูดไดห้ลายภาษา  เช่น ภาษาเหนือ ภาษาไทย ภาษาจีน และ

ภาษาอาหรับ มีความนิยมในการอาศยัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มโดยมีศูนยก์ลางชุมชนเป็นมสัยดิ  

2.2.3 ส่วนในงานศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทของชาวจีน ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ในสมยัรัตนโกสินทร์ของ (มุจลินทร์ เพช๊รรุ่ง, 2553) เป็นการศึกษาท่ีน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัชาวจีน

ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีเข้ามาตั้ งรกรากและประกอบอาชีพค้าขายในประเทศไทย 

นับตั้งแต่สมยัอยุธยาเป็นตน้มา โดยเฉพาะในช่วงตน้รัตนโกสินทร์เป็นตน้มา และประกอบกับ

ภายในประเทศจีนเอง ไดเ้กิดความวุ่นวาย และเกิดปัญหาในดา้นการเพาะปลูก ท่ียิง่เป็นเหตุให้มีการ

หลั่งไหลของชาวจีน เดินทางเข้ามาตั้ งรกรากในประเทศไทยมากข้ึน เร่ือย ๆ และเม่ือใน

กรุงเทพมหานครมีชาวจีนท่ีเพิ่มจ านวนมากข้ึน จนท าให้เกิดการกระจายตวัของกลุ่มชาวจีน ยา้ยไป

ยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ย โดยเร่ิมแรกชาวจีนท่ีมายงัจงัหวดัเชียงใหม่จะมา

อาศยัอยู่แถบวดัเกตการามก่อน ภายหลงัโยกยา้ยไปยงัแถบอ่ืน ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะกระจายอยู่แถบ

ถนนชา้งม่อย ถนนวิชยานนท ์ถนนท่าแพ กาดหลวง และตรอกเหล่าโจ๊วหรือถนนข่วงเมรุ 
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 โดยเฉพาะในช่วงรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ. 2411-
2453) นบัเป็นช่วงเวลาท่ีมีชาวจีนอพยพมาตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจ านวนมากท่ีสุด และ
ในการเขา้มาตั้งถ่ินฐานของชาวจีนเหล่าน้ี ไดน้ ามาซ่ึงความเปล่ียนแปลงหลายประการของเมือง
เชียงใหม่ มีผลท าใหช้าวจีนกลายเป็นกลุ่มชาวจีนท่ีโดดเด่นในสังคมของเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงมีปัจจยัท่ี
ส าคญั คือ มีความส าเร็จกับการประกอบอาชีพคา้ขาย รวมถึงการเป็นเจา้ภาษีนายอากร ในเมือง
เชียงใหม่ดว้ย ส่งผลให้กลุ่มชาวจีนกลายเป็นกลุ่มผูมี้บทบาทท่ีส าคญัดา้นเศรษฐกิจ และเป็นกลไก
ส าคญัท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ เจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วมาจนถึงปัจจุบนั 
 นอกเหนือจากบทบาทด้านเศรษฐกิจ ยงัได้ขยายสู่การมีบทบาทด้านสังคม ด้าน
การศึกษา และการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ยิง่ท าให้กลุ่มชาวจีนในเมืองเชียงใหม่มีความโดดเด่น
มากข้ึน และเป็นส่วนส าคญัอีกส่วนหน่ึง ในการพฒันาเมืองเชียงใหม่ นอกเหนือไปจากน้ีการอพยพ
เขา้มาตั้งถ่ินฐานของชาวจีนในเมืองเชียงใหม่ ยงัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นกลุ่มท่ีอยู่อาศยัและ
สถาปัตยกรรม อาทิ ศาลเจา้จีน เป็นตน้ มีการผสมผสานศิลปะจีน ตามวดัวาอารามจนเกิดลกัษณะ
เฉพาะตวัของวดัแห่งนั้น ๆ ภายในเมืองเชียงใหม่ เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และ
ความเช่ือของชาวจีน กระจายสู่สังคมเมืองเชียงใหม่ เหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจากการเขา้มาตั้งถ่ินฐาน
ของชาวจีนทั้งส้ิน 

2.2.4 การศึกษาของ (สักกรินทร์ นิยมศิลป์, 2555) เร่ือง คล่ืนลูกท่ีส่ี: เอเชียตะวนัออก

เฉียงใตก้บัการยา้ยถ่ินของชาวจีนยคุใหม่ กล่าวว่า ในอดีตชาวจีนไดมี้การอพยพไปอยูย่งัต่างประเทศ

ทัว่โลกนั้นมีมานานนบัร้อยปีมาแลว้เกิดจากพอ่คา้เรือส าเภาเขา้มาคา้ขายและตั้งถ่ินฐานอาศยัอยูโ่พน้

ทะเลนั้นเกิดจากการเดินทางมาดว้ยวตัถุประสงคข์องการคา้และไดอ้าศยัอยูห่ลายร้อยปีในสมยัของ

ราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) ด้วยการเดินทางตามเนวทางเดินเรือโบราณ เช่น หมู่เกาะใน

ฟิลิปปินส์ปัจจุบัน) ช่องแคบมะละกา ดินแดนของแหลมมาลายู รวมถึงหมู่เกาะในอินโดนีเซีย 

ดินแดนแหลมมาลายู โดยเฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้จ านวนชาวจีนโพน้ทะเลมากท่ีสุด จะมี

พ่อคา้ชาวจีนอาศยัอยูกิ่นกบัสตรีพื้นเมืองในยคุแรก ๆ จนเกิดเป็นชุมชนชาวจีนโพน้ทะเล ชีวิตความ

เป็นอยู่มีการผสมผสานทางวฒันธรรมเกิดข้ึนและมีท่ียงัคงหลงเหลือสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบนั 

อาทิ วฒันธรรม Peranakan (ชาวจีนกบัชาวมาเลยใ์นมาเลเชียและอินโดนีเซีย) เป็นตน้ 

ทั้งน้ีสักกรินทร์ นิยมศิบป์ ยงัไดแ้บ่งการอพยพของชาวจีนท่ีเกิดข้ึนอย่างจริงจงัตั้งแต่
ในอดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นส่ีระลอกดว้ยกนั ไดแ้ก่ ระลอกท่ีหน่ึงเร่ิมตั้งแต่กลางทศวรรษท่ี 17 เป็นยคุ
หลงัล่าอาณานิคมของชาวตะวนัตกครอบครองดินแดนต่าง ๆ รวมถึงการใหโ้อกาสแก่พอ่คา้และช่าง
ชาวจีนไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานในอาณานิคมของตนได ้ยาวต่อเน่ืองนบัร้อยปีจนท าใหเ้กิดเป็นชุมชนชาว
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จีนโพน้ทะเลข้ึนนบัลา้นคนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงกลางของศตวรรษท่ี 19 ส่วนระลอกท่ี
สอง อยูใ่นช่วงของการหลัง่ไหลออกของแรงงานชาวจีนหลงัสงครามฝ่ินคร้ังท่ีสอง พ.ศ. 2402-2403 
(ค.ศ. 1859-1860) ทางการจีนยินยอมให้ชาวต่างชาติระดมแรงงานไปยงัต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี จึง
เรียกช่วงน้ีว่าเป็นการอพยพของกุลีชาวจีน (Chinese contract coolie migration) ซ่ึงท าให้ชาวจีนมี
จ านวนประมาณ 5 ลา้นคนท่ีหลัง่ไหลไปตั้งถ่ินฐานยงัประเทศต่าง ๆ ในปลายศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้
ศตวรรษท่ี 20 โดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานเหมืองแร่  ทองค าและถ่านหิน แปลงไร่นาการเกษตรท่ีมี
ขนาดใหญ่  และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ดงัเช่น การสร้างเสน้ทางเดินรถไฟ ทั้งในอเมริกาเหนือ 
ออสเตรเลีย และดินแดนอาณานิคมในเอเชีย  

ในระลอกท่ีสาม การอพยพเกิดข้ึนภายหลงัส้ินสุดลงของอ านาจราชวงศชิ์ง ค.ศ. 1911 
เป็นยคุท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และเกิดความสบัสนวุน่วายทางการเมืองและการปกครอง
ภายในประเทศ มีการปฏิวติัของพรรคคอมมิวนิสต์ในเวลาต่อมา นับไดว้่ายุคน้ีมีการอพยพไปยงั
ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้น่ืองจากมีความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นในตอนตน้ของศตวรรษท่ี 20 โดยเฉพาะในช่วงของ พ.ศ. 2463-2473 (ค.ศ. 
1920-1930) ระยะพื้นตวัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง เป็นยคุท่ีชาวจีนอพยพมีความเจริญเติบโตมาก
ทางอุตสาหกรรมหลกัไม่มีโอกาสไดก้ลบัไปยงับา้นเกิดเน่ืองจากเกิดปฏิวติัคอมมิวนิสตใ์นปี พ.ศ. 
2492 (ค.ศ. 1949) และคาดว่ามีชาวจีนอพยพท่ีหลัง่ไหลเขา้มาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นจ านวน
สะสมประมาณ 10 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) นอกจากน้ีในยุคน้ีเป็นยุคท่ีมีสตรีชาวจีน
จ านวนมากไดอ้พยพเขา้มายงัเอเชียตะวนัออก เฉียงใต ้ส่วนใหญ่มาเป็นแรงงาน บางส่วนเป็นครู
สอนภาษาจีน และบางส่วนอพยพมาพร้อมกบัครอบครัว ดว้ยเหตุผลส าคญัท่ีดึงดูดในการอพยพมา
คือ มีชุมชนชาวจีนอพยพหรือโพน้ทะเลขนาดใหญ่ท่ีมีความมัน่คงในเอเชีย อยา่งไรกต็ามจ านวนชาว
จีนอพยพลดลงอย่างต่อเน่ืองหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองและการปฏิวติัการปกครองในจีน 
ก่อนท่ีจะมีการฟ้ืนตวัเกิดข้ึนในระลอกท่ีส่ีกลงัการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนในปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 
1978) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ของการเขา้มายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อการลงทุนท่ีเป็นไปในทาง
หลายดา้น การคา้ การท่องเท่ียว การศึกษา เป็นตน้ท่ีแตกต่างไปจากในอดีตท่ีผา่นมา   

จากคน้พบในงานศึกษา คล่ืนลูกท่ีส่ี: เอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้บัการยา้ยถ่ินของชาวจีน
ยคุใหม่ของ สักกรินทร์ นิยมศิลป์ ไดเ้สนอวา่มีชาวจีนเขา้มายงัดินแดนต่าง ๆ ทัว่โลกดว้ยเหตุผลดา้น
การคา้ สภาวะทางการเมืองการปกครอง ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งการอพยพเป็นส่ีระลอก
ดว้ยกนั ซ่ึงในระลอกท่ีสามมีความสอดคลอ้งกบัการอพยพเขา้มายงัประเทศไทยหน่ึงในดินแดน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แสดงให้เห็นถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชาวจีนโพน้ทะเล รวมถึง 
ความส าคญั การเปล่ียนแปลง และพฒันาการของชุมชนชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศไทยท่ีผา่นมา  
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2.2.5 ในการศึกษาเร่ืองอตัลกัษณ์ของชุมชนตลาดโบราณบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ
ของ (นิลมล ขมหวาน , 2557) มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์อตัลกัษณ์ของชุมชนตลาด
โบราณบางพลี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ท าการศึกษากลุ่มผูน้ าชุมชนท่ีเป็นทางการ กลุ่มผูน้ า
ชุมชนท่ีไม่เป็นทางการ และกลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้และประชาชนท่ีอาศยัอยูภ่ายในชุมชน คนจีน
ท่ีเขา้มาอยู่ในชุมชนบางพลีเป็นพวกคนจีนไหหล าและจีนแตจ๋ิ้ว ส าหรับจีนแตจ๋ิ้วจะถนัดทางการ
คา้ขาย ส่วนคนจีนไหหล าจะถนัดทางด้านช่างไม้จึงท าอาชีพต่อเรือ เน่ืองจากจีนแต้จ๋ิวจะถนัด
ทางการคา้ขาย ซ่ึงการเขา้มาอยู่อาศยัท าให้เกิดการสร้างชุมชนข้ึนบริเวณริมคลองส าโรง เกิดเป็น
ชุมชนตลาดริมน ้ าแห่งแรกของอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบว่าชุมชนตลาด
โบราณบางพลีมีอตัลกัษณ์ชุมชนท่ีแสดงถึงความเป็น ตวัตน ซ่ึงถูกสร้างข้ึนบนพื้นฐานของความ
เหมือนกนัทั้งดา้นวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ร่วมกนัและมีการปฏิบติัสืบต่อกนัมา จน
เกิดเป็นวฒันธรรมการด ารงชีวิตท่ีมีลกัษณะเฉพาะของชุมชน และเป็นส่ิงท่ีครอบคลุมวิถีการด าเนิน
ชีวิตของชุมชน  
 จากงานศึกษาวิจยัเร่ืองอตัลกัษณ์ของชุมชนตลาดโบราณบางพลี สรุปว่าอตัลกัษณ์ของ
ชุมชนได้ 3 ด้านคือ  1) อัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิตแบบแม่คา้ชุมชนตลาดริมน ้ า เป็นอัตลักษณ์ท่ียงั
หลงเหลืออยู่ในสังคม และเป็นวิถีชีวิตท่ีมีหลวงพ่อโตเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ 2) อัตลักษณ์ด้าน
สถาปัตยกรรมท่ีมีแบบแผนอาคารสถาปัตยกรรมแบบโบราณ 3) อตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม และ
ประเพณีรับบวั เป็นประเพณีเก่าแก่และมีเพียงหน่ึงเดียวในประเทศไทย อีกทั้งวฒันธรรมอาหาร
พื้นบา้น เป็นอตัลกัษณ์ท่ีด ารงคงอยู ่ส่วนอตัลกัษณ์ท่ีสูญหายไป มีการร้ือฟ้ืนกลบัมาให้คงอยูภ่ายใน
ชุมชน และมีการปรับเปล่ียนเพื่อให้เขา้กับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป ด้วยการน ากลบัมาให้อยู่ใน
รูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประเพณี ของชุมชน ไดแ้ก่ อตัลกัษณ์การละเล่นพื้นบา้นคือ
การแข่งเรือมาด และการละเล่นมวยทะเล เป็นตน้ 
 และคน้พบว่าการศึกษาอตัลกัษณ์ชุมชนจึงมีความส าคญัต่อการพฒันาของชุมชนอยา่ง
มากเพราะอตัลกัษณ์ชุมชนนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นตวัตนของชุมชนแลว้ ยงัเป็นส่ิงท่ีมี 
คุณค่าและสามารถน ามาเป็นทุนในการพฒันาชุมชนให้เกิดประโยชน์ไดท้ั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของชาวชุมชนและอาจน าไปสู่การต่อยอดเพื่อ
การพฒันาเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็และมีศกัยภาพไดต่้อไปพร้อมกนั 
 ในความเป็นอตัลกัษณ์ชุมชนตลาดโบราณ บางพลี แสดงถึงอตัลกัษณ์วิถีชีวิตริมน ้ า
ของชุมชนสร้างความเป็นตวัตนของชุมชน แสดงขนบธรรมเนียมผา่นประเพณี วฒันธรรม หรือวิถี
ชีวิตของชาวชุมชนเป็นลกัษณะเฉพาะของชุมชน ท่ีถูกสร้างข้ึนบนพื้นฐานของความเหมือนกนัและ
เกิดการยอมรับร่วมกัน คือความเป็นจีนของเช้ือชาติกับความเป็นไทยบนแผ่นดินไทย เป็นการ
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ปรับตวัและผสมผสานกลืนกลาย ถ่ายทอดเป็นอตัลกัษณ์ชุมชน ซ่ึงหมายถึงตวัตน และอตัลกัษณ์ร่วม 
ของสมาชิกในชุมชนท่ีผ่านกระบวนการยอมรับซ่ึงกันและกันภายในกลุ่ม ความพยายาม ความ
ตอ้งการหรือประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  ดงัเช่น การมีประเพณีรับบวั เป็นประเพณี
เก่าแก่ท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนาน หรือการมีวิถีชีวิตชุมชนตลาดริมน ้า ท่ียงัมการใชเ้รือเป็นพาหนะ
ในการเดินทางไปมาหากนั เม่ือเทียบกบัชุมชนเหล่าโจ๊วในประเด็นของปรับตวัความเป็นจีน และ
ความเป็นไทย มีการจดัการผสมผสานเพื่อการด ารงอยูข่องอตัลกัษณ์ร่วม  

2.2.6 งานวิจัยของ(แสน กีรตินวนันท์ และวรวุฒิโรมรัตนพันธ์, 2558)  เร่ืองความ
เขม้แข็งของสวสัดิการชุมชนบนอตัลกัษณ์ความเป็นจีน กรณีศึกษาชุมชนโบ๊เบ๊ เป็นงานศึกษาถึง
ความเขม้แข็งของสวสัดิการชุมชนบนอตัลกัษณ์ความเป็นจีนของชุมชนโบ๊เบ๊ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนผา่นแนวคิดทุนทางสังคม สวสัดิการชุมชน การกลืนกลาย ซ่ึงมีขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษา คือ 
ชุมชนโบ๊เบ๊ตลาดเก่า ตรอกธรรมา ชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนมีอตัลกัษณ์สามอตัลกัษณ์ดว้ยไดแ้ก่ 
อตัลกัษณ์ร่วมกนัของความเป็นจีน ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ท่ีเหมือนกนัของชาวจีนทั้งชาติไดแ้ก่รูปแบบ
ของวนัส าคญัยดึถือปฏิบติัร่วมกนั ไดแ้ก่ ตรุษจีน สารทจีน พิธีงานแต่งงาน  งานศพ (กงเต๊ก) เป็นตน้ 
หรืออตัลกัษณ์ของความเป็นจีนแตจ๋ิ้วท่ีเป็นผูท่ี้อพยพมาจาก ซัวเถาใช้ภาษาแตจ๋ิ้วในการส่ือสาร  
อตัลกัษณ์ส าคญัอีกอยา่งของชาวจีนแตจ๋ิ้วทีมีความรักในการคา้ขาย และมีความเคารพ ศรัทธาในศาล
เจา้ปุงเถ่ากง-เถ่าม่า  ส่วนอตัลกัษณ์ท่ีมีการผสมผสานกลมกลืนระหวา่งไทยและจีน เกิดจากการท่ีชาว
จีนโบ๊เบ๊ท่ีเขา้มาอาศยัอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน และโบ๊เบ๊เป็นพื้นท่ีเช่าของวดับรมนิวาส 
ความกตญัญูรู้คุณของชาวจีนต่อประเทศไทยและวดับรมนิวาส จึงหล่อหลอมให้เกิดอตัลกัษณ์ 
ชาวไทยจีนร่วมกนั และท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง ชาวจีนโบ๊เบ๊ใชอ้ตัลกัษณ์ความเป็นจีน สร้างระบบ
สวสัดิการชุมชนผา่นศาลเจา้และสมาคมจนเกิดรูปแบบสวสัดิการชุมชนข้ึน  

หากพิจารณาพื้นท่ีชุมชนโบเ๊บแ๊ละชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วแลว้พบวา่มีความคลา้ยคลึงกนั
หลายประการ เช่น การมีอตัลกัษณ์ความเป็นจีนท่ีเขม้แขง็ ยึดถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาแมจ้ะอพยพไป
อยู่ยงัประเทศอ่ืนก็น าขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ วิถีด ารงชีวิตติดตวัไปด้วย จนเป็นอตั
ลักษณ์ท่ีโดดเด่นของชาวจีนไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดของโลก ส่วนอัตลักษณ์ท่ีเกิดจากการกลืนกลาย 
ผสมผสาน เป็นการแสดงออกของการปรับตวัเพื่อการอยูร่อดของชาวจีน (แสน กีรตินวนนัท,์ 2557) 
เร่ืองการคา้เป็นเร่ืองหน่ึงท่ีชดัเจนมากกบัชาวจีน ไม่ประหลาดใจหากจะพบว่าผูป้ระสบความส าเร็จ
ทางด้านการค้าขายในหลาย ๆ รูปแบบจะเป็นชาวจีน การค้าขายผา้ของทั้ งสองพื้นท่ีก็มีความ
คลา้ยกนัมาก และมีวตัถุประสงคไ์ม่ต่างกนัเสียทีเดียว 

2.2.7 วงศ์เดือน ภานุวฒันากูล ได้ศึกษาอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวฒันธรรม (วงศเ์ดือน ภานุวฒันากลู, 2552) และ (วงศเ์ดือน ภานุวฒันากูล และ 
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สุรพงษ ์ยิม้ละมยั,2553) ศึกษาอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนในเมืองหาดใหญ่ ในการศึกษาคน้พบ
วา่ความสัมพนัธ์ของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีมีต่อกลุ่มชาติพนัธ์อ่ืน ๆ ในบริบทของสังคมวฒันธรรม ได้
พบว่าอตัลกัษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนมีหลายรูปแบบดว้ยกนั ซ่ึงมีทั้งอตัลกัษณ์ท่ียืดหยุ่นได ้และ
เป็นไปตามสถานการณ์หรือความสัมพนัธ์ท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
ซ่ึงถือว่าเป็นอตัลกัษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนผา่นโครงสร้างทางสังคม ความเช่ือ พิธีกรรม ท่ีอิงกบับริบททาง
สงัคมและวฒันธรรม นอกจากน้ียงัอิงกบับริบททางการคา้ การเมือง และวิถีชีวิต ซ่ึงเป็นการสร้างอตั
ลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็น “พหุอตัลกัษณ์” คือมีทั้งอตัลกัษณ์ท่ีเกิดจากการนิยามตนเอง อตัลกัษณ์ท่ีเกิด
จากนิยามโดยกลุ่มต่าง ๆ และอตัลกัษณ์ก็ยงัถูกคาดหวงัจากสังคม โดยบางช่วงเวลา ชาวไทยเช้ือสาย
จีนจะเลือกท่ีจะบอกว่าตนเอง คือ คนไทย เช่น การใชภ้าษาไทยทอ้งถ่ิน ไทยกลาง ไทยอีสาน หรือ
บอกว่าตนเป็นคนจีน เช่น การใชภ้าษาจีนเม่ือเขา้ร่วมเทศกาลตรุษจีน การไหวเ้จา้ กินเจ และบอกว่า
ตนเป็นคนไทยเช้ือสายจีน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมตามวฒันธรรมบรรพบุรุษจีน ทั้งหมดน้ีจะ
เกิดจากการพิจารณาถึงเหตุผลและผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้นจึงท าให้คนไทยเช่ือสายจีนมีการ
เลือกท่ีจะแสดงออกต่อท่าที ท่าทาง ค าพุด และการสนทนาเจรจาต่อเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเผชิญอยู่
ตรงหน้า ในขณะเดียวกนั วงศเ์ดือน ภานุวฒันากูล ยงัพบว่า ความสัมพนัธ์ของชาวไทยเช้ือสายจีน
กบักลุ่มคนต่าง ๆ ภายใตค้วามสัมพนัธ์ของวิถีชีวิตประจ าวนัมีลกัษณะท่ีเฉพาะแตกต่างกนัออกไป
ตามความสัมพนัธ์และสถานการณ์ทางสังคม ซ่ึงมิไดเ้ป็นไปตามรูปแบบของการก าหนดโดยวิถี
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาครัฐหรือตามค่านิยม แนวคิด ความเช่ือตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
เน่ืองจากวา่คนไทยเช้ือสายจีนมีความพยายามในการเจรจา ต่อรอง ต่อความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน   

นอกจากน้ีในส่วนของประเด็นของงานศึกษาวิจยัดงัท่ีกล่าวมา จะมีความเก่ียวขอ้งและ
สะทอ้นให้เห็นว่าอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของชาวจีนคืออตัลกัษณ์ดา้นการคา้ขาย ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ร่วม
แทบทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศไทย ซ่ึงในบริบทของจงัหวดัเชียงใหม่ก็เช่นกนัท่ีกลุ่มชาวจีนประกอบเป็น
อาชีพตั้งแต่เร่ิมเขา้มาตั้งรกรากถ่ินฐานท่ีเมืองเชียงใหม่ และยงัเจริญรุ่งเรืองในอาชีพคา้ขายมาจนถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น และสามารถเช่ือมโยงไปถึงอตัลกัษณ์อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึง
ลว้นมีบทบาทต่อระบบเศรฐกิจ และสังคมของเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ดังนั้ นจึงเป็นความ
น่าสนใจส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อเติมเต็มขอ้คน้พบ และเสริมให้เห็นถึงประเด็นเก่ียวกบังาน
ศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุจีนในสงัคมไทยใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)  
โลกปัจจุบนัเป็นยคุแห่งโลกาภิวตัน์ สังคมไร้พรมแดน ระยะทางหรือระยะเวลาไม่ใช้

ปัญหาอีกต่อไปส าหรับการเดินทางติดต่อส่ือสาร ทุกอย่างถูกคล่ีคลายลงด้วยเทคโนโลย ี
ระบบส่ือสารและการคมนาคมท่ีทนัสมยั ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัการส าคญัท่ีเกิดข้ึนดว้ยความตอ้งการของ
สังคมมนุษย ์อนัเป็นตวัแปรท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงของเมืองต่าง ๆ ท่ีเร็วเกินไป จึงตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียน ตั้งรับ ปฏิเสธ และยอมรับ เพื่อน ามาซ่ึงความลงตวัและเสถียรภาพ ซ่ึงจงัหวดัเชียงใหม่ก็
เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอนัดบัตน้รองจากกรุงเทพมหานคร มีความเจริญในทุก
ดา้น เช่น เทคโนโลย ีการส่ือสาร การศึกษา การท่องเท่ียว การคมนาคม เป็นตน้ ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ี
สร้างเมืองเชียงใหม่ให้มีความหนาแน่นของประชากรมากข้ึน มีความวุ่นวายขวกัไขว่แข่งกบัเวลา มี
วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงแตกต่างไปจากเดิมในหลายพื้นท่ี นอกจากน้ีจงัหวดัเชียงใหม่ยงัเป็นเมือง
เศรษฐกิจท่ีมีประวติัศาสตร์ วฒันธรรมท่ีงดงาม มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย และเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจของภาคเหนืออีกดว้ย  

การเปล่ียนแปลงของเมืองด้วยโลกาภิวตัน์ไม่ได้ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มของเมือง
เท่านั้น สงัคม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมกมี็การปรับเปล่ียนเพื่อความลงตวัเช่นกนั อาทิ
การติดต่อระหวา่งคนในภูมิภาคต่าง ๆ ในการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจหรือวฒันธรรม จนเรียกไดว้่า
เป็นโลกแห่งไร้พรมแดน ความจ ากดัทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถเป็นอุปสรรคของการติดต่อส่ือสาร
แลกเปล่ียนระหว่างกนัอีกต่อไป ตรอกเหล่าโจ๊วเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีไม่อาจหลีกพน้กฎของโลกาภิวตัน์
ได ้ตอ้งรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน พร้อมสร้างตวัตนบนพื้นท่ีทางสังคม ดว้ยปฏิบติัการของ
ชุมชน คดัสรรน าเสนออตัลกัษณ์ ภาพตวัแทนความเขม้แข็งของชุมชนชาวจีน โดยผ่านอตัลกัษณ์
ของชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊ว อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ คือ อตัลกัษณ์ความเป็นชาวจีน และ 
อตัลกัษณ์ความเป็นลา้นนา เพื่อการธ ารงอยูข่องอตัลกัษณ์ตอบสนองความอยูร่อดของวิถีชีวิตชุมชน 
ดว้ยภาพน าเสนออตัลกัษณ์ในความเป็นตวัตนท่ีสลบัสับเปล่ียนไปมาของความเป็นชาวไทยจีน 
ล้านนาจีน หรือลูกหลาวชาวจีน  นอกจากจะแสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวจีนแล้ว ยงั
น าเสนอวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม รวมถึงตวัตนของอตัลักษณ์จีนในเร่ืองของค่านิยม แนวคิด คติ
ความเช่ือ ซ่ึงทั้งหมดรวมเป็นภาพตวัแทนแสดงใหเ้ห็นตวัตนและพื้นท่ีทางสังคมในรูปแบบของการ
น าเสนอทุนทางวฒันธรรมร่วมกบัระบบเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง 

วฒันธรรมการรวมตวัและอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มแสดงให้เห็นถึงครือข่ายความสามคัคีท่ี
เขม้แขง็ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ท่ียึดถือปฏิบติัส่งต่อสืบทอดกนัมาจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีมีบทบาทในการสร้างพลงัอ านาจและใชใ้นการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของชุมชนชาวจีนได ้
ดว้ยกระบวนการผสมผสานท่ีมีทั้ง ตั้งรับ ต่อรอง ยอมรับ และการกลืนกลายทางวฒันธรรมของชาว
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จีน จึงเกิดเป็นวฒันธรรมร่วมกนั หรือ “อตัลกัษณ์ร่วม” หมายถึงมีความรู้สึก รับรู้ มีความเป็นส่วน
หน่ึงส่วนเดียวกัน เป็นเจ้าของร่วมกัน ซ่ึงเป็นวิธีการของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วในการเลือกรับ
วฒันธรรมใหม่มาปฏิบติัเพื่อสร้างความมัน่คง เพื่อความอยูร่อดของตนเอง ในขณะเดียวกนัก็ยงัเป็น
การรักษาขนบธรรมเนียมเดิมของกลุ่มชาวจีนไว ้เช่น การแต่งงานกบัชาวไทย การเรียนภาษาไทย 
เป็นตน้ การรวมกนัอาศยัอยูใ่นอาณาเขตพื้นท่ีเดียวกนัมีวิถีชีวิตร่วมกนัของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วท า
ใหเ้กิดเป็นยา่นวฒันธรรมจีนท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างพื้นท่ีทางสังคม ดว้ยการ
ใชทุ้นทางวฒันธรรมธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ของชุมชนตนเอง ก็เป็นกระบวนการอีกทางเลือกหน่ึงท่ี
สร้างเป็นปฏิบติัการท่ีมีอ านาจในการต่อรองในดา้นต่าง ๆ เพื่อวตัถุประสงคข์องการอยู่รอดและ
น าไปสู่อตัลกัษณ์ใหม่ท่ีเกิดจากการผสมผสานของอตัลกัษณ์เขา้ดว้ยกนั ทา้ยสุดปฏิบติัการในการ
สร้างพื้นท่ีการอยูร่อดไดน้ าเอาอตัลกัษณ์ของความเป็นจีนมาผสมผสานกบัอตัลกัษณ์อ่ืนร่วมกนั 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 
กำรศึกษำอตัลกัษณ์ของกลุ่มชำวไทยเช้ือสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊ว อ ำเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ ผูว้ิจยัตอ้งกำรน ำเสนอให้เห็นถึงกำรใช้อตัลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิตประจ ำวนั ท่ีเป็น
ปฏิบติักำรอนัน ำไปสู่กำรสร้ำงพื้นท่ีทำงสังคม โดยน ำอตัลกัษณ์มำใชเ้ป็นทุนทำงวฒันธรรมเพื่อเป็น
กำรส่งต่อและถ่ำยทอดอตัลกัษณ์ผำ่นกำรใชชี้วิตตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษท่ีเป็นชำวจีนโพน้ทะเล ชุมชนจีน
ตรอกเหล่ำโจ๊วในฐำนะย่ำนวฒันธรรมจีนของจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นกลุ่มชำติพนัธ์ุท่ีมีบทบำทต่อ
สังคม กำรเมือง และระบบเศรษฐกิจท่ี เกิดข้ึนผ่ำนวิ ถี ชีวิตของชนชำวจีนท่ีพยำยำมรักษำ
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของตนไวอ้ย่ำงเหนียวแน่นดว้ยแบบฉบบัของควำมเป็นจีน ท่ีเกิดจำก
ควำมรักและควำมภำคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของชำวจีน ขณะเดียวกนัชำวจีนกลุ่มน้ีก็มีอตัลกัษณ์ท่ีโดด
เด่น อยู่ท่ำมกลำงสังคมผูค้นหลำกหลำยชำติพันธ์ุทั้ งท่ี เป็นผูอ้ำศัยอยู่อย่ำงถำวรซ่ึงทั้ งหมดจะ
ประกอบกำรค้ำขำยท่ีเป็นชำวจีน อินเดีย อังกฤษ อเมริกัน คนเมือง คนไทย ม้ง พม่ำ เป็นต้น 
นอกจำกน้ียงัมีมีนกัท่องเท่ียวและผูเ้ยีย่มเยอืนท่ีหลำกหลำยภำษำ และเช้ือชำติ มีควำมแตกต่ำงทำงดำ้น
วฒันธรรม ดงันั้นกำรธ ำรงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชำวไทยเช้ือสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊วผูท้  ำมำคำ้ขำยรวมตวั
เป็นกลุ่มสังคมอำศยัอยู่อยำ่งถำวรและท ำให้เกิดควำมโดดเด่นบนถนนสำยวฒันธรรมเหล่ำโจ๊วน้ี ซ่ึง
เป็นอีกหน่ึงกลุ่มชำติพนัธ์ุจีนในสังคมพหุวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ดว้ยกำรธ ำรงอตัลกัษณ์ของควำมเป็นจีนมำจนถึงทุกวนัน้ี ส่งผลท ำให้ชุมชนชำวไทย
เช้ือสำยจีนในตรอกเหล่ำโจ๊วมีควำมโดดเด่น ท่ีไม่เพียงแค่วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดเ้ท่ำนั้น แต่ยงัรวมไป
ถึงวิธีคิด คติควำมเช่ือต่ำง ๆ ท่ีท ำให้เกิดกำรรวมตวักนัเป็นกลุ่มกอ้น กำรมีปฏิสัมพนัธ์ของตนกบัชน
กลุ่มอ่ืน ๆ ภำยใตก้ำรมีวิถีชีวิตในฐำนะผูป้ระกอบกำรในย่ำนธุรกิจกำรคำ้ของเมืองเชียงใหม่ เป็น
ประเด็นท่ีส่งผลใหเ้กิดควำมน่ำสนใจถึงกำรด ำรงคงอยูท่่ำมกลำงสังคมพหุวฒันธรรมของชนชำวจีน
กลุ่มน้ี ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้อกแบบระเบียบวิธีวิจยัเพื่อท ำให้สำมำรถเขำ้ถึงชุดขอ้มูลท่ีมำจำกประสบกำรณ์
ของคนในชุมชนตรอกเหล่ำโจ๊ว จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี 

 

3.1 กำรออกแบบกำรวิจัย  
กำรศึกษำวิจยัเร่ือง “กำรธ ำรงอตัลกัษณ์ชำวจีนตรอกเหล่ำโจ๊ว จงัหวดัเชียงใหม่” เป็น

งำนวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำและน ำเสนอประเด็นและ
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ขอ้เทจ็จริงเชิงประจกัษ ์ทั้งบริบทแวดลอ้มภำยในชุมชน และวฒันธรรมควำมเป็นอยู ่ซ่ึงมีโครงสร้ำง
หรือกระบวนกำรท่ีมีควำมซับซ้อนทั้ งในเร่ืองของควำมรู้สึกนึกคิดระดับปัจเจกบุคคลท่ีมีลกัษณะ
เฉพำะตวั และควำมแตกต่ำงเป็นของตนเอง นอกจำกน้ี ยงัตอ้งกำรเสนอให้เห็นถึงมุมมองในระดบั
ของกำรปฏิสัมพนัธ์ทำงสังคมท่ำมกลำงควำมเป็นสังคมพหุวฒันธรรม รวมถึงมุ่งคน้หำปัจจยัส ำคญั
ของปฏิบติักำรกำรธ ำรงอตัลกัษณ์ท่ีชำวจีนตรอกเหล่ำโจ๊วน ำไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรต่อรอง หรือ
สร้ำงพื้นท่ีเพื่อกลุ่มชนตนเอง ท่ีมีลกัษณะของควำมเป็นพลวตัและเกิดกำรเปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิง 
ผูว้ิจยัจึงไดน้ ำหลกักำรตำมแนวทำงของชำติพนัธ์ุวรรณนำ (Ethnographic Approach) มำใชเ้ป็นแนว 
ทำงในกำรศึกษำ เพื่อท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจอยำ่งลึกซ้ึงและรอบดำ้นกบัตวัปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมี
ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรวิจยั ดว้ยกำรสืบคน้ และออกแบบเคร่ืองมือ โดยรวมถึงกำรเลือกประเด็น 
แนวค ำถำม และภำษำท่ีใชอ้ย่ำงเหมำะสมกบักลุ่มประชำกำรท่ีศึกษำในแบบสอบถำมเพื่อส ำรวจ
ขอ้มูล 

กำรศึกษำในคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์จำกแบบสอบถำม  
กำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกบักำรสังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วม และศึกษำ
จำกเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ ชุดหนงัสือเร่ืองเล่ำจำวกำด (ชำวกำด) ซ่ึงน ำมำวิเครำะห์ขอ้มูลพื้นฐำน
ของชุมชนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั เพื่อเสริมขอ้มูลจำกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ท่ีเป็นคน
เก่ำแก่ท่ีอำศยัอยูใ่นตรอกเหล่ำโจ๊ว จ ำนวนทั้งส้ิน 10 รำย ซ่ึงคดัเลือกโดยอำศยักำรแนะน ำแบบลูกโซ่ 
(Snowball Sampling) เร่ิมจำกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลจ ำนวนน้อยท่ีอยู่ในพื้นท่ี ต่อจำกนั้นใชก้ลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ดงักล่ำวเป็นตวัเช่ือมโยงไปยงักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลอ่ืน ๆ อีกช่วงหน่ึงจนท ำให้ขนำดของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
เพิ่มจ ำนวนมำกข้ึนทั้งน้ีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีท่ีไดจ้ำกกำรแนะน ำของผูท่ี้ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมดเป็นเจำ้ของ
ประสบกำรณ์ตรงตำมวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกำรเช่ือมโยงและวิเครำะห์
ปรำกฏกำรณ์ทำงสงัคมท่ีเกิดข้ึน 

 
 3.1.1 กำรศึกษำค้นคว้ำขอ้มูลจำกเอกสำร (Documentary Study)   
กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีตอ้งท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัประวติัศำสตร์ และให้

ควำมส ำคญักบัชำวจีนตรอกเหล่ำโจ๊วในฐำนะเป็นกลุ่มชำติพนัธ์ุท่ีมีวิถีชีวิตยึดติดเหนียวแน่นกับ 
ค่ำนิยม คติควำมเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชำวจีน ขณะเดียวกนัยงัเป็นกลุ่มผูมี้บทบำทต่อ
ระบบเศรษฐกิจของสงัคมไทย ผูว้ิจยัจึงท ำกำรออกแบบกระบวนกำรท่ีเหมำะสมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงและหลกัฐำนท่ีเช่ือถือได ้นอกจำกน้ีเพื่อหำขอ้คน้พบใหม่ในประเด็นส ำคญัมีคุณประโยชน์
นอกเหนือจำกค ำถำมในกำรเกบ็ขอ้มูลภำคสนำม 
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ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้บทวนเอกสำรและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชำวจีนในประเทศไทย  
ในเร่ืองของประวติัศำสตร์ชำวจีนในประเทศไทยในเร่ืองกำรต่อรอง และเร่ืองกำรธ ำรงอตัลกัษณ์ของ
ชำวจีนในประเทศไทย นอกจำกน้ีไดศึ้กษำเอกสำรและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อรองและกำรธ ำรง 
อตัลกัษณ์ของกลุ่มชำติพนัธ์ุอ่ืน ๆ เพื่อใช้เป็นพื้นฐำนและแนวทำงในกำรศึกษำคร้ังน้ี นอกจำกน้ี 
ไดศึ้กษำและคดัเลือกแนวคิดท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรศึกษำ โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งกำรศึกษำคน้ควำ้จำกเอกสำร
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดม้ำจำกกำรเกบ็รวบรวมจำกผูใ้หข้อ้มูลหรือแหล่งท่ีมำ
ของขอ้มูลโดยตรง ขอ้มูลเหล่ำน้ีไม่เคยมีผูใ้ดเก็บรวบรวมไวก่้อน ซ่ึงท ำไดด้ว้ยกำรสัมภำษณ์หรือ
สงัเกตจำกแหล่งขอ้มูลโดยตรง ไดแ้ก่ ขอ้มูลกำรลงภำคสนำมเพื่อสมัภำษณ์กลุ่มตวัอยำ่ง ซ่ึงเป็นผูอ้ำศยั
อยูใ่นตรอกเหล่ำโจ๊ว (ยำ่นวฒันธรรมจีนหรือไชน่ำทำวน์) อ  ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่   

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจำกกำรสืบคน้เอกสำรจำกแหล่งขอ้มูล
ห้องสมุด รวมถึงเวบ็ไซต์ท่ีเช่ือถือได ้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีมำและควำมส ำคญัของชำวจีนใน
ประเทศไทย แนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นกำรศึกษำ และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำในคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ หนงัสือ บทควำม แนวคิด ทฤษฏี งำนวิจยัต่ำง ๆ ท่ีจะน ำมำใชป้ระกอบในกำรศึกษำ  

 
3.1.2 กำรศึกษำภำคสนำม (Field Study)  
ผูว้ิจัยเร่ิมต้นเข้ำถึงกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลส ำคัญด้วยกำรแนะน ำแบบบอกต่อ (Snowball 

Sampling) เร่ิมแรกผูว้ิจยัสอบถำมจำกบุคคลรอบวงสังคมตนเอง เพื่อคน้หำบุคคลท่ีรู้จกัคุน้เคยเป็น
อยำ่งดีกบัคนใน (ชุมชนชำวไทยเช้ือสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊ว) เพื่อน ำไปสู่กำรเขำ้ถึงพื้นท่ีและเครือข่ำย
ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลตำมวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ โดยกำรแนะน ำผูว้ิจยักับกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ท่ีมี
ลกัษณะเป็นกำรแนะน ำจำกจ ำนวนนอ้ย ๆ และขยำยเพิ่มเป็นจ ำนวนมำกข้ึนจำกกำรแนะน ำต่อ ๆ กนั
ไป ทั้งน้ีเป็นกำรเร่ิมจำกคนนอกแนะน ำไปยงัคนใน และคนในต่อไปยงัคนในอ่ืน ๆ ต่อไป หลงัจำก
นั้นจึงด ำเนินกำรศึกษำภำคสนำม ดว้ยกำรดูจำกกรอบแนวคิดงำนวิจยั ท ำกำรส ำรวจน ำร่อง (Pilot 
Survey) เพื่อหำขอ้สงัเกตยนืยนัประเดน็เด่นชดัเป็นของขอ้มูลพื้นฐำน (Background Information)  

ในกำรออกแบบกำรวิจยัเชิงคุณภำพคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในกำรท ำ
วิจยั นอกจำกน้ีไดก้ ำหนดขอบเขตท่ีเหมำะสมดำ้นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล และขอบเขตพื้นท่ี มีรำยละเอียด 
ดงัน้ี  

- ดำ้นกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  
ส ำหรับกลุ่มบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูล (Key Informants) ผูว้ิจยัก ำหนดผูใ้ห้ขอ้มูลส ำหรับกำร

สัมภำษณ์เชิงคุณภำพเป็นเป็นจ ำนวน 10 คน เป็นสมำชิกของชุมชนหรือผูท่ี้อำศยัอยู่ในพื้นท่ีตรอก
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เหล่ำโจ๊วท่ีเป็นลูกหลำนหรือยำ้ยเขำ้มำอยู่ดั้งเดิม เป็นผูท่ี้อำศยัอยู่และประกอบอำชีพ มีวิถีชีวิตและ
ผ่ำนประสบกำรณ์ร่วมกนัในพื้นท่ีตรอกเหล่ำโจ๊ว ซ่ึงเป็นคุณสมบติัหลกัผูใ้ห้ขอ้มูลนอกเหนือจำก
คุณสมบติัของ กลุ่มชำวไทยเช้ือสำยจีนอำศยัอยูแ่ละมีอำชีพคำ้ขำย กลุ่มผูดู้แลศำลเจำ้   

- ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี 
ผูว้ิจัยก ำหนดขอบเขตพื้นท่ีทำงกำยภำพภำยใตพ้ื้นท่ีตรอกเหล่ำโจ๊วตำมโจทยข์อง

งำนวิจัยเร่ืองกำรธ ำรงอัตลักษณ์ของชำวจีนตรอกเหล่ำโจ๊ว ขณะเดียวกันตรอกเหล่ำโจ๊ว 
ก็เป็นย่ำนวฒันธรรมจีน และเป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึงของศูนยก์ลำงกำรคำ้ นอกจำกน้ียงัเป็นย่ำนคำ้ขำย 
ท่ีส ำคญัของเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีกลุ่มชำวจีนอพยพมำตั้งถ่ินฐำนท ำมำคำ้ขำยและมีบทบำท
ทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองมำตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีลักษณะเด่นทำงสังคมของกำร 
อยูร่่วมกบักลุ่มชำติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีมีควำมหลำกหลำยของวฒันธรรม เช่น กลุ่มคนอินเดีย กลุ่มชำวมง้ 
และกลุ่มคนไทย เป็นตน้ท่ีต่ำงเขำ้มำคำ้ขำยบนถนนสำยวฒันธรรมแห่งน้ี 

 
3.1.3 จริยธรรมในกำรท ำวิจัย  
กำรศึกษำวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยให้ควำมส ำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับควำม 

ละเอียดอ่อนซ่ึงอำจส่งผลกระทบกับควำมรู้สึกของผูใ้ห้ข้อมูลได้ ทั้ งน้ีมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ 
เพื่อป้องกนัปัญหำและลดควำมเส่ียงต่อกำรกระทบต่อควำมรู้สึกของผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรวิจยั เน่ืองจำก
งำนวิจยัเร่ือง กำรธ ำรงอตัลกัษณ์ของชำวไทยเช้ือสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊วจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นงำนวิจยั
เชิงคุณภำพท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูค้นหลำกหลำยกลุ่มและวฒันธรรม ผูว้ิจยัไดด้ ำเนินกำรขออนุญำตจำก 
หน่วยงำน คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจยั สถำบนัวิจยัประชำกรและสังคม (คจ.-วปส.) (IPSR-
Institution Review Board (IPSR-IRB)) ท ำกำรช้ีแจงละเอียดวัตถุประสงค์ของงำนวิจัยเพื่อขอ
อนุญำตในกำรท ำกำรวิจยั และอยู่ในกฎเกณฑ์ภำยใตใ้บรับรอง IRB COA. NO. 2018/ 01-025 มี
ระยะเวลำ 1 ปี 3 เดือน (ธนัวำคม 2560 – กมุภำพนัธ์ 2562) เพื่อเป็นเง่ือนไขและผลประโยชน์ของกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูล  

 
3.2 วิธีกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม 

กำรศึกษำคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษำปฏิบัติกำรกำรธ ำรงรักษำอัตลักษณ์ กำรต่อรอง และ 
กำรสร้ำงพื้นท่ีทำงสังคมของชำวไทยเช้ือสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊วท่ำมกลำงสังคมพหุวฒันธรรม ใน
กำรศึกษำคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีกำรเก็บขอ้มูลจำกเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง และส ำรวจพื้นท่ีภำคสนำม ซ่ึงมี
วิธีกำรเก็บขอ้มูลพื้นท่ีภำคสนำมประกอบด้วยกำรเก็บขอ้มูลพื้นท่ีวิจยัด้ำนกำยภำพด้วยลกัษณะ
รำยละเอียดต่ำง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส ำคญัประกอบกำรวิจยั ขณะเดียวกนัไดส้ ำรวจพื้นท่ีโดยรอบและ
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พื้นท่ีอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำวิจยั และเก็บขอ้มูลดว้ยกำรสัมภำษณ์จำก
กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลในพื้นท่ีเป็นกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ท่ีไม่เป็นทำงกำร 
(Informal Interview) และแบบก่ึงทำงกำร (Semi informal Interview) ด้วยกำรสัมภำษณ์พร้อม
แบบสอบถำมท่ีมีแนวค ำถำมสอดคลอ้งตรงตำมวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจยั  ทั้ งน้ีผูว้ิจยั และ
ผูช่้วยเก็บขอ้มูลเป็นผูบ้นัทึกรำยละเอียดค ำตอบระหว่ำงด ำเนินกำรสนทนำ ขณะเดียวกนัไดท้  ำกำร
บนัทึกเสียงกำรสนทนำเพื่อเพิ่มควำมแม่นย  ำของขอ้มูลกำรสมัภำษณ์ นอกจำกน้ี มีกำรเกบ็ขอ้มูลดว้ย
กำรสังเกตกำรณ์ (Observation) ทั้งมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วม ดว้ยกำรบนัทึกภำพ และจดบนัทึก ดว้ย
กระบวนกำรของกำรเก็บขอ้มูลพื้นท่ีวิจยั ผูว้ิจยัเร่ิมตน้ดว้ยกำรสร้ำงควำมคุน้เคยและควำมไวว้ำงใจ 
ต่อจำกนั้นจึงขอควำมยนิยอมจำกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 
3.2.1. กำรสัมภำษณ์ (Interview)  
กำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูล เร่ิมด ำเนินกำรสัมภำษณ์ดว้ยภำษำทอ้งถ่ิน

ไทยภำคเหนือ (ค ำเมือง) เน่ืองจำกเป็นวิธีกำรอย่ำงหน่ึงเพื่อสร้ำงควำมเป็นกนัเองและควำมคุน้เคย
กบัผูใ้ห้ขอ้มูล ทั้งน้ีผูว้ิจยัมีผูช่้วยเก็บขอ้มูลเป็นคนทอ้งถ่ินจึงง่ำยแก่กำรใช้ภำษำค ำเมือง สลบักบั
ภำษำกลำงท่ีผูว้ิจยัใช้ส่ือสำร ส ำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพท่ีประกอบด้วยกำรสัมภำษณ์แบบ 
ไม่เป็นทำงกำร (Informal Interview) มีลักษณะเป็นค ำถำมปลำยเปิด (Open-Ended Question) เพื่อ 
เปิดโอกำสให้ผูส้ัมภำษณ์มีอิสระในกำรอธิบำยแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงเต็มท่ี และกำรสัมภำษณ์
แบบก่ึงทำงกำร (Semi informal Interview) เน่ืองจำกกำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำร ตอ้งมีแบบแผน
และหลกัเกณฑ ์ท่ีตอ้งเตรียมควำมพร้อมของกำรตั้งค  ำถำม กำรนดัหมำยเวลำ กำรก ำหนดสถำนท่ีใน
กำรสัมภำษณ์ท่ีแน่นนอน ซ่ึงไม่สะดวกและอำจสร้ำงควำมล ำบำกใหแ้ก่ผูใ้หข้อ้มูล ดงันั้นผูว้ิจยัจึงลด
เง่ือนไขในเร่ืองของกำรนดัหมำยเวลำ สถำนท่ีและรูปแบบในกำรสัมภำษณ์ โดยเลือกวิธีกำรแบบก่ึง
เป็นทำงกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรสมัภำษณ์ท่ีมีกำรวำงแผนงำนและเตรียมค ำถำมไวล่้วงหนำ้เพื่อใหต้รง
กบัวตัถุประสงค์ของงำนวิจยั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค ำถำมปลำยปิด (Close ended Question) มีค  ำตอบ
ชดัเจนตรงไปตรงมำใหเ้ลือกตอบ     

- กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำร (Informal Interview) มีลักษณะตรงกันข้ำมกับ
สัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำร คือ ไม่ตอ้งจดัเตรียมสถำนท่ี ไม่ตอ้งนัดหมำยหรือเชิญให้ผูส้ัมภำษณ์
ล่วงหน้ำ เพียงแค่บอกกล่ำวนัดกนัดว้ยกำรกล่ำวว่ำจำ และยืดหยุ่นได ้มีลกัษณะเป็นกำรสัมภำษณ์
ควำมคิดเห็นทัว่ไป เร่ืองรำวต่ำง ๆ เป็นกำรสัมภำษณ์ท่ีไม่ตอ้งเป็นทำงกำร และตอ้งเตรียมกำรมำก
เพียงแต่เตรียมจุดประสงคข์องกำรสัมภำษณ์และค ำถำมไวล่้วงหนำ้ ซ่ึงแตกต่ำงกบัสัมภำษณ์แบบเป็น
ทำงกำรท่ีมีหลกัเกณฑม์ำกกว่ำ ตอ้งเตรียมกำรทั้งเวลำและสถำนท่ี กำรนดัหมำย ตอ้งแจง้ให้กลุ่มผูใ้ห้
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ขอ้มูลทรำบล่วงหนำ้ ทั้งน้ีกำรสมัภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำรมีควำมเหมำะสมกบับริบทของผูใ้หข้อ้มูล
ท่ีประกอบอำชีพคำ้ขำยท่ีไม่สะดวกกบักำรนัง่อยูก่บัท่ี ทำงตรงกนัขำ้มกำรสัมภำษณ์ในขณะท่ีปฏิบติั
หนำ้ท่ีไปดว้ยกลบัท ำให้ไดข้อ้มูลและควำมล่ืนไหลของขอ้มูลอยำ่งพร่ังพรู นอกจำกน้ียงัน ำไปสู่กำร
นัดหมำยสัมภำษณ์ท่ีสถำนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีสะดวก เป็นส่วนตวันอกเหนือจำกท่ีร้ำนคำ้ เช่น ศำลเจำ้ พื้นท่ี
บำงส่วนของร้ำนคำ้ บำ้นพกัหลงัท่ีสองนอกชุมชน กบัผูใ้หข้อ้มูลท่ำนอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

 ผูว้ิจยัสร้ำงปฏิสัมพนัธ์ดว้ยกำรสนทนำ พุดคุย ซกัถำม เพื่อสร้ำงควำมเป็นกนัเอง รู้สึก
ควำมคุน้เคย และเกิดควำมไวว้ำงใจท่ีจะใหข้อ้มูล ส ำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพ ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิค
กำรสัมภำษณ์อย่ำงไม่มีโครงสร้ำง (Unstructured Interview) ซ่ึงเป็นกำรสัมภำษณ์แบบไม่มีขอบเขต
ของค ำถำมท่ีแน่นอน มีเพียงแนวค ำถำมท่ีสอดคลอ้งกบัหัวขอ้งำนวิจยัเพื่อใช้สัมภำษณ์ (Interview 
Guide) ซ่ึงสร้ำงข้ึนเป็นประเด็นในกำรสัมภำษณ์ ไม่ใช้แบบสอบถำมแต่ใช้เพียงกรอบค ำถำมหรือ
ประเด็นเป็นแนวทำงในกำรสัมภำษณ์ โดยใชก้ำรสัมภำษณ์อยำ่งไม่เป็นทำงกำรและสนทนำกลุ่ม ซ่ึง
เป็นวิธีหลกัในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล เน้นท่ีประเด็นส ำคญัของกำรแลกเปล่ียนแสวงหำควำมรู้โดย
กำรพิจำรณำปรำกฏกำรณ์สังคมจำกสภำพแวดลอ้มตำมควำมเป็นจริงในทุกมิติ เพื่อหำควำมสัมพนัธ์
ของปรำกฏกำรณ์ ควำมรู้สึกนึกคิด ควำมหมำย ค่ำนิยมหรืออุดมกำรณ์ของบุคคล โดยประเด็นหรือ
แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ได้มำจำกกำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและแบบมีส่วนร่วม ผูว้ิจยั
และผูช่้วยเก็บขอ้มูลแบ่งจ่ำยกำรท ำงำนดว้ยกำรจดบนัทึกประเด็นส ำคญั บนัทึกเสียงกำรสนทนำ และ
ถ่ำยภำพหลงัจำกจบกำรสนทนำ ทั้งน้ีไดข้ออนุญำต และกระท ำแบบเป็นปกติไม่กดดนัหรือท ำใหเ้กิด
ควำมอึดอดัแต่อยำ่งใด  

- กำรสัมภำษณ์แบบก่ึงเป็นทำงกำร (Semi informal Interview)  เป็นกำรสัมภำษณ์ท่ีมี
ลกัษณะอยู่ตรงกลำงระหว่ำงแบบไม่เป็นทำงกำรกบัแบบเป็นทำงกำร ซ่ึงเป็นกำรใช้หลกัของกำร
สัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรมำลดทอนกฎเกณฑล์ง เพื่อให้เหมำะสมกบับริบทอำชีพคำ้ขำยของสมำชิก
ชุมชนตรอกเหล่ำโจ๊ว เช่น กำรนดัหมำยไม่ตอ้งมีหนงัสือเชิญ ไม่ตอ้งเตรียมกำรสถำนท่ี เพียงแค่เป็น
พื้นท่ีมีควำมส่วนตวัมำกข้ึนกว่ำปกติซ่ึงเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงของร้ำนคำ้ โดยกำรสัมภำษณ์พูดคุย 
สนทนำตำมช่วงก ำหนดระยะเวลำท่ีก ำหนด ใชก้ำรสัมภำษณ์ท่ีมีโครงสร้ำง (Structured Interview) ซ่ึง
ตอ้งเตรียมหัวขอ้และขอบเขตของประเด็นค ำถำมไวล่้วงหน้ำท่ีมีควำมสอดคลอ้งครอบคลุมเน้ือหำ
ของวตัถุประสงคใ์นกำรศึกษำ แบบสอบถำมตอ้งชดัเจนตรงไปตรงมำ ทั้งน้ีไดท้  ำกำรจดบนัทึกกำร
สัมภำษณ์โดยผู ้ช่วยเก็บข้อมูล พร้อมบันทึกเสียงระหว่ำงกำรสัมภำษณ์  และน ำมำกรอกใน
แบบสอบถำมใหส้มบูรณ์ภำยหลงัผูใ้หข้อ้มูลดว้ยกำรสนทนำ ซกัถำม พูดคุย  ซ่ึงในกำรสัมภำษณ์แบบ
ก่ึงเป็นทำงกำรน้ีจะเป็นกำรกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structured Interview) โดยท ำกำรเตรียม
หวัขอ้และขอบเขต  
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3.2.2 กำรสังเกตกำรณ์ (Observation)  
ใช้วิธีกำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non participant Observation) และแบบมี

ส่วนร่วม (Participant Observation) จำกกำรสังเกตกำรณ์ภำยในพื้นท่ี หรือดูจำกภำพท่ีบนัทึกมำ เช่น 
วีดีโอ ภำพถ่ำย เป็นตน้        

-  กำรสังเกตกำรณ์อย่ำงไม่มีส่วนร่วม (Non participant Observation) ในช่วงระยะแรก 
ของกำรเขำ้พื้นท่ี ผูว้ิจัยใช้วิธีสังเกตกำรณ์อย่ำงไม่มีส่วนร่วม เพื่อเป็นกำรไม่ให้ผูถู้กสังเกตรู้สึก 
ถูกรบกวน เพรำะอำจท ำให้พฤติกรรมผิดไปจำกปกติ โดยผูว้ิจัยเขำ้พื้นท่ีและสังเกตกำรณ์สภำพ 
ของส่ิงแวดลอ้ม และผูค้นโดยรอบดว้ยบริบทของชุมชนท่ีเป็นยำ่นวฒันธรรมจีนและยำ่นคำ้ขำย ขณะ
เดียว กนัก็สังเกตกำรท ำงำนและวิถีชีวิตของผูค้นในพื้นท่ี ดว้ยบทบำทของผูเ้ยี่ยมเยือน นักท่องเท่ียว 
และผูบ้ริโภค เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐำนและขอ้สังเกตจำกกำรลงวิจยัภำคสนำม สำมำรถสร้ำงสมมุติฐำน
หรือค ำถำมท่ีเช่ือมโยงกบัขอ้มูลขอ้มูลท่ีไดจ้ำกงำนวิจยั อนัน ำไปประกอบกำรสังเครำะห์งำนวิจยัได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

- กำรสังเกตกำรณ์อย่ำงมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผูว้ิจัยเขำ้ร่วมหรือ 
รับรู้อยู่ในเหตุกำรณ์ของกิจกรรมในชีวิตประจ ำวนั หรือเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีคนในพื้นท่ีไดป้ฏิบติักนั
เป็นประจ ำ อำทิ  เก่ียวกบักำรคำ้ขำย กำรเขำ้ไปช่วยงำนในศำลเจำ้กวนอู เป็นตน้ และกิจกรรมท่ีคนใน
พื้นท่ีจดั ท ำข้ึนตำมเทศกำล อำทิ ประเพณีตรุษจีน ไหวเ้จำ้ เช็งเมง้ ฯลฯ พร้อมทั้งจดบนัทึกประเดน็และ
กำรถ่ำยภำพเหตุกำรณ์หรือกิจกรรมท่ีน่ำสนใจท่ีได้พบเห็นจำกกำรสังเกตกำรณ์ในแต่ละคร้ังและ 
จบัประเดน็ท่ียงัเป็นขอ้สงสยั เพื่อใชเ้ป็นค ำถำมในกำรสมัภำษณ์คร้ังต่อไป  
 

3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจัยด ำเนินกำรวิเครำะห์ในงำนวิจัยตำมวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบำยถึงกำรธ ำรง 

อัตลักษณ์ และกำรสร้ำงพื้นท่ีทำงสังคมเของชุมชนชำวไทยเช้ือสำยจีน โดยมี 4 กระบวนกำร 
ดงัต่อไปน้ี 

 
3.3.1 กำรเตรียมงำนวิจยั กำรทบทวนวรรณกรรม เร่ิมตน้ดว้ยวิธีกำรวิจยัเชิงคุณภำพมำ

ใชใ้นกำรตั้งสมมุติฐำน และออกแบบเคร่ืองมือเพื่อใชก้ำรวิจยั รวมทั้งกำรเลือกประเด็น แนวค ำถำม 
และภำษำท่ีใช้อย่ำงเหมำะสมกับกลุ่มตวัอย่ำงท่ีศึกษำในกำรสอบถำม เพื่อส ำรวจผูว้ิจยัรวบรวม
ขอ้มูลในงำนวิจยัท่ีไดจ้ำกกำรลงพื้นท่ีดว้ยกำรเกบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด โดยเฉพำะขอ้มูลจำกกำร
ทบทวนวรรณกรรม และจำกกำรลงพื้นท่ีวิจยั ดว้ยกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมกำร
เขำ้ร่วมกิจกรรม กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรเชิงคุณภำพจำกคนในท่ีหมำยถึง



บณัฑิตวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหิดล  ศศ.ม. (วฒันธรรมศึกษำ) / 39 
 

สมำชิกของชุมชนชำวไทยเช้ือสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊วตำมคุณสมบติัท่ีตั้งก ำหนดไวก้บัชำวจีนใน
พื้นท่ี น ำมำศึกษำวิเครำะห์ และเปรียบเทียบลกัษณะอตัลกัษณ์ของชำวไทยเช้ือสำยจีนในตรอกเหล่ำ
โจ๊วในประเด็นและทศันคติ ต่อกำรใชภ้ำษำ ต่อกำรสืบต่อประเพณี กำรประกอบพิธีกรรม ยดึมัน่ใน
ควำมเช่ือ     

 
3.3.2 กำรวำงแผนงำนและเตรียมเคร่ืองมือ ส ำหรับเก็บขอ้มูลกำรเก็บขอ้มูลพื้นฐำน 

(Background information) ในประชำกรท่ีท ำกำรศึกษำ (Study Population) ท่ีเป็นขอ้มูลคุณลกัษณะ
ประชำกร (Socio-demographic Data) สำมำรถจะช่วยแปรผล (Interpret) ของกำรวิจยัเชิงคุณภำพ 
หรือช่วยให้เห็นควำมส ำคญัของควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มย่อยในประชำกรท่ีท ำกำรศึกษำในกำร
ออกแบบกำรวิจยัเชิงคุณภำพ 

 
3.3.3 หลงัจำกเก็บขอ้มูลภำคสนำม ผูว้ิจยัไดน้ ำขอ้มูลมำจดัวำงตำมประเด็นท่ีตอ้งกำร

ศึกษำ โดยพิจำรณำใน 2 ประเดน็คือ  
1) กำรใชอ้ตัลกัษณ์คำ้ขำยท่ีเป็นทุนทำงวฒันธรรมในกำรปรับตวัเพื่อควำมอยูร่อด และ

สร้ำงควำมมัน่คงใหแ้ก่ตนเองและกลุ่มทำงสงัคม 
2) ปฏิบติักำรท่ีชำวไทยเช้ือสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊วน ำอตัลกัษณ์มำน ำเสนอ และใชใ้น

กำรสร้ำงพื้นท่ีทำงสังคมภำยใตค้วำมเป็นสังคมพหุวฒันธรรม ซ่ึงผูว้ิจัยได้วิเครำะห์ตำมแนวคิด
เร่ืองอัตลักษณ์ ภำพตัวแทนและทุนวฒันธรรมกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ ผูว้ิจัยได้ใช้กรอบ
แนวควำมคิดทำงสังคมวิทยำ และวัฒนธรรม กำรสร้ำงอัตลักษณ์ ภำพตัวแทน และทุนทำง
วฒันธรรม เพื่อรำยงำนผลกำรวิจยัในประเด็นต่ำง ๆ ตำมวตัถุประสงคข์องกำรวิจยั โดยน ำเสนอใน
รูปแบบของกำรบรรยำย แผนผงั และรูปภำพ เพื่อให้เห็นถึงปรำกฏกำรณ์กำรธ ำรงอตัลกัษณ์และ
ปฏิบติักำรทำงวฒันธรรมของชำวไทยเช้ือสำยจีนตรอกเหล่ำโจว๊ 

 
3.4.4 ท ำกำรวิเครำะห์ และตีควำม สรุปผลกำรวิจยั ร่ำงรำยงำนวิจยั แกไ้ข และจดัท ำ

รำยงำนวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

 
3.4 กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 

กำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลงำนวิจยัเชิงคุณภำพ เร่ืองกำรธ ำรงอตัลกัษณ์ของ
ชำวไทยเช้ือสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊ว ใชว้ิธีตรวจสอบขอ้มูลสำมเส้ำ (Triangulation) (ชำย โพธิสิตำ, 
2559: 369-372) โดยตรวจสอบหลงัจำกไดท้ ำกำรวิเครำะห์ ตีควำมขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำวิจยั ท ำ
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บทสรุปใหเ้รียบร้อย น ำเสนอผลกำรวิจยัใหก้บักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลพร้อมรับฟังค ำวิจำรณ์ เพื่อหำขอ้สรุป
และกำรตีควำมของผูว้ิจยัว่ำถูกตอ้งหรือใชไ้ดใ้นทศันะของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยไม่ค ำนึงตอ้งมีฝ่ำยหน่ึง
ฝ่ำยใดผิด ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะให้ควำมส ำคญักบัควำมเขำ้ใจกบัส่ิงใดเป็นฐำนท่ีมำของควำมแตกต่ำง ซ่ึง
ทศันะของผูว้ิจยั ทฤษฎีหรือแนวคิดทำงวิชำกำร และทศันะของผูใ้หข้อ้มูล จะเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่
ส ำหรับกำรปรับปรุง และกำรวิเครำะห์ท่ีสมบูรณ์ข้ึน 

กำรตรวจสอบดว้ยวิธีขอ้มูลสำมเส้ำ (Triangulation) จะเน้นตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้ำ
จำกแหล่งขอ้มูลต่ำง ๆ พบว่ำมีควำมเหมือนกนัหรือไม่ ซ่ึงหำกคนพบถำ้ทุกแหล่งขอ้มูลเหมือนกนั 
หรือไม่มีควำมแตกต่ำงในเน้ือหำส ำคญั ก็สำมำรถมัน่ใจและสรุปไดว้่ำบทสรุปขอ้วิเครำะห์และกำร
ตีควำมของงำนวิจยัน้ีมีควำมถูกตอ้งและเช่ือถือได ้แสดงว่ำขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัคน้พบมีควำมถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงจำกนั้นน ำขอ้มูลท่ีไดคื้นกลบัสู่แหล่งใหข้อ้มูลตรวจสอบอีกคร้ัง 
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บทที่ 4  
กว่าจะกลายมาเป็น “ตรอกเหล่าโจ๊ว” จากค าบอกเล่าของคนใน 

 
จังหวดัเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีความส าคัญในฐานะเป็นนครแห่งวฒันธรรม 

ท่ีรุ่งเรืองและมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานกว่า 720 ปี มีศิลปะ และวฒันธรรมประเพณี เป็นอตัลกัษณ์
ท่ีทรงคุณค่า  มีความงดงามสืบต่อถ่ายทอดกนัมา รวมทั้งมีความหลากหลายของชาติพนัธ์ุชนเผา่ท่ีมี
วฒันธรรมโดดเด่นและหลากหลายถึง 12 ชนเผ่า เป็นชาวเขา 7 เผ่า และเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ 5 กลุ่ม 
โดยกลุ่มชาติพนัธ์ุจีนเป็นหน่ึงในห้ากลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีวฒันธรรมโดดเด่นและอาศยัอยู่ในจงัหวดั
เชียงใหม่เป็นจ านวนมาก กลุ่มชาติพนัธ์ุจีนเช้ือสายแตจ๋ิ้วเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยตามประวติัศาสตร์ ชาวจีนกลุ่มน้ีไดอ้พยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในจงัหวดัเชียงใหม่ตั้งแต่
สมยัก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1939 - ค.ศ. 1945) ภายหลงัมี
ชาวจีนอพยพเขา้มาป็นจ านวนมากข้ึนในช่วงตน้กรุงสมยัรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในสมยัของ
รัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (กิตยตุม ์กิตติธรสกลุ, 2557: 215)  

ตามปกติชาวจีนอพยพออกจากแผน่ดินใหญ่ดว้ยเรือส าเภาบรรทุกผูค้นดว้ยจ านวนมาก
หลายร้อยคน อพยพไปอยู่ตามเมืองตามเมืองใหญ่ ๆ หรือเมืองส าคัญ ๆ เช่น เมืองหลวง เมือง
เศรษฐกิจ เป็นตนั ยงัประเทศต่าง ๆ เช่นเดียวกับประเทศไทยมีชาวจีนอพยพมายงัเมืองหลวงท่ี
กรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก ตั้งรกรากท ามาหากินอาศยัอยูด่ว้ยการประกอบอาชีพคา้ขายและ
รับจา้งใช้แรงงานเป็นอาชีพหลกั ซ่ึงภายหลงัจากความถนัดในด้านการคา้ขายท าให้กลุ่มชาวจีน
กลายเป็นผูมี้บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของสังคมไทย ขณะเดียวกนัยงัพฒันาเศรษฐกิจให้มีความ
เจริญกา้วหนา้เติบโตข้ึน ส่งผลใหก้ลุ่มชาวจีนของตนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีเขม้แขง็ทางสงัคม
ขณะเดียวกนัยงัเป็นชุมชนท่ีธ ารงอตัลกัษณ์ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีจีนไวอ้ยา่งเหนียวแน่น จึง
ส่งผลใหเ้กิดเป็นชุมชนจีนยา่นวฒันธรรมจีนท่ีเรียกวา่เยาวราชในปัจจุบนั  

ส าหรับจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉพาะการเกิดย่านวฒันธรรมจีนท่ีตรอกเหล่าโจ๊ว พบว่า
เกิดจากชาวจีนโพน้ทะเลท่ีอพยพอจากจีนแผน่ดินใหญ่ ดว้ยสาเหตุของการเมืองการปกครองและภยั
แลง้จากธรรมชาติ โดยมีเส้นทางการเดินทางเร่ิมตน้จากการออกจากประเทศจีนแผน่ดินใหญ่มุ่งหนา้
สู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในช่วงตน้รัตนโกสินทร์ถึงสมยัก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปลายศตวรรษท่ี 
18 หรือราวปี พ.ศ. 2244-2343 (ค.ศ. 1701-1800)  (สุภางค ์จนัทวานิช 2539, 1) โดยเฉพาะประเทศ
ไทยเป็นจ านวนมาก กลุ่มชาวจีนโพน้ทะเลไดก้ระจายตวัไปอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 
ส าหรับในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีชาวจีนอพยพจ านวนมากท่ีสุดตั้ งแต่ก่อน
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สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในช่วง ปี พ.ศ. 2482 - 2488 (ค.ศ. 1939 - ค.ศ. 1945) (กิตยุตม์ กิตติธรสกุล, 
2557: 215) ซ่ึงจะตั้งถ่ินฐานประกอบอาชีพคา้ขายและรับจา้งใชแ้รงงานแบกหามอยูใ่นชุมชนวดัเกต
การามพื้นท่ีบริเวณดา้นหลงัวดัเกตและบริเวณท่าเรือริมฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าปิง หลงัจากนั้นใน
ช่างปี พ.ศ. 2453-2466 (ค.ศ. 1910-1923) (อนนัต ์กิมสุวรรณ, 2552: 41) กลุ่มชาวจีนในชุมชนวดัเกต
การามไดโ้ยกยา้ยถ่ินฐานจากวดัเกตการามมายงัฝ่ังตรงขา้มบริเวณบา้นชา้งม่อยหรือกาดตน้ล าไยท่ี
หมายรวมถึงตรอกเหล่าโจ๊วและกาดหลวงหรือตลาดวโรรส เพื่อสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจใน
แหล่งใหม่ จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2511 (ค.ศ. 1968) (ฮารีราม โซน่ี, 2547: 93) เกิดเหตุเพลิงไหมเ้ผา
ผลาญกาดตน้ล าไยและกาดหลวง ท าให้กลุ่มพ่อคา้แม่คา้ชาวจีนในยา่นตลาดกระจดักระจายและสูญ
สลายไปพร้อมกบัเพลิงไหมจนหมดส้ิน คงเหลือเพียงในส่วนของตรอกเหล่าโจ๊วซ่ึงเป็นพื้นท่ีของ
การคา้ขายดว้ยกลุ่มชาวจีนท่ีอาศยัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเครือข่ายท่ีเหนียวแน่น 

ความเป็นมาของตรอกเหล่าโจ๊วก่อนท่ีจะกลายมาเป็นชุมชนย่านวฒันธรรมจีนตรอก
เหล่าโจ๊วหรือไชน่าทาวน์ของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีอตัลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวัสร้างสีสันให้แก่เมือง
เชียงใหม่ เน้ือหาของบทน้ีจึงเป็นการน าเสนอถึงพฒันาการของชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นการน าเสนอเร่ืองราววิถีชีวิตของกลุ่มชาวจีนท่ีด าเนินวิถีชีวิตอยูใ่นตรอกเหล่า
โจ๊วทั้งในช่วงความเป็นมาก่อนท่ีจะเกิดเป็นชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วไปจนถึงการ
กลายเป็นส่วนหน่ึงของยา่นธุรกิจการคา้ขายท่ีมีความส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ ในขณะเดียวกนัก็มี
บทบาทในการส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว และต่อระบบเศรษฐกิจซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับวิถีชีวิต
และอตัลกัษณ์ท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นทุนทางวฒันธรรมร่วมกบัอ านาจท่ีเกิดจากอตัลกัษณ์ เพื่อการต่อรอง
ทางสงัคมท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมทางการคา้ และพลวตัท่ีเกิดข้ึนของพื้นท่ียา่นกาด 
(ตลาด) แห่งน้ี ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาผา่นการคน้ควา้งานเอกสาร และการเก็บขอ้มูลภาคสนามท่ี
ไดจ้ากการลงพื้นท่ีวิจยั นอกจากน้ียงัท าการศึกษาและเก็บขอ้มูลจากหนงัสือ “เร่ืองเล่าจาวกาด (ชาว
ตลาด) ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ีบอกเล่าโดยผูอ้ยู่ในเหตุการณ์” จดัท าข้ึนโดย คณะท างานชาวกาด
หลวง (ตลาดวโรรส) และกาดเก๊าล าไย (ตลาดตน้ล าไย) รุ่นก่อนไฟไหม ้โดย สุภาภรณ์ อาภาวชัรุตม ์
และดวงจนัทร์ อาภาวชัรุคม ์เจริญเมือง เป็นบรรณาธิการ จดัพิมพข้ึ์นในปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2553 
เป็นจ านวน  7 เล่ม ดว้ยค าแนะน าจากสมาชิกชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊วในฐานะท่ีเป็นคนใน (สมาชิก
ของชุมชน) ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เป็นผูบ้อกกล่าวว่ารายละเอียดภายในหนงัสือดงักล่าวไดอ้ธิบาย
เล่าเร่ืองถึงความเป็นมา สภาพแวดลอ้ม และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาของชน
ชาวจีนท่ีท าการคา้ขายและอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัของยา่นธุรกิจการคา้ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
อนัมีลกัษณะการถ่ายทอดเร่ืองราวเป็นหนงัสือบนัทึกเร่ืองเล่าจาวกาด (กลุ่มผูป้ระกอบการคา้ขายชาว
จีน) และบทสมัภาษณ์ท่ีเป็นประสบการณ์จริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการท าหนงัสือเร่ือง
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เล่าจาวกาด  ตามค าแถลงของสุภาภรณ์ อาภาวชัรุตม ์และดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม ์เจริญเมืองในฐานะ
ของบรรณาธิการกล่าวว่า การท าหนังสือเร่ืองเล่าจาวกาดมีเหตุผลสามประการดว้ยกนั 1) เพื่อให้
ลูกหลานไดรั้บรู้เร่ืองราวความเป็นมาของบรรพบุรุษของตนเองท่ีผ่านมา ให้เกิดความภาคภูมิใจใน
รากเหงา้ท่ีน าไปสู่ความเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ 2) สร้างความสามคัคีของชาวกาด ท่ีประกอบดว้ยคณะผู ้
ท  างานและสมาชิกมีความสนิทสนมรู้จกัคุน้เคยกนัมากยิ่งข้ึน และน าไปสู่การจดัท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 
ต่อไปภายหลงั 3) เพื่อเป็นการน าเสนอประวติัศาสตร์ของผูมี้ประสบการณ์หรืออยูใ่นเหตุการณ์จริง 
นอกจากน้ีผูท่ี้สนใจจะไดรั้บเน้ือหาขอ้มูลท่ีเป็นจริง (สุภาภรณ์ อาภาวชัรุตม์,  ดวงจนัทร์ อาภาวชั
รุตม ์เจริญเมือง, 2547) 

 
4.1 จากชาวจีนวัดเกตการามสู่ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว  

 
ภาพ 4.1 ภาพต าแหน่งท่ีตั้งชุมชนวดัเกตการาม 

ท่ีมา https://www.google.com/maps/place/Wat+Ket+Karam 
 

ก่อนท่ีจะเกิดย่านวฒันธรรมจีนชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว มีชุมชนวดัเกตการามเป็นพื้นท่ี
ของยา่นธุรกิจการคา้ขายท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ในอดีตท่ีผา่นมา นอกจากน้ียงัเป็น
ยา่นการคา้ท่ีเกิดข้ึนเป็นแห่งแรกแลก และมีท่าเรือดา้นการคา้ขายขนส่งสินคา้ทางน ้ าท่ีมีความส าคญั
ต่อระบบเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยเช่นกนั แต่เดิมกลุ่มชาวจีนโพน้ทะเลอพยพเขา้มาตั้งถ่ิน
ฐานในบริเวณริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าปิงแถบวดัเกตการามท่ีซ่ึงเป็นยา่นธุรกิจการคา้ขาย และการ
ขนส่งสินคา้ทางเรือของเมืองเชียงใหม่ มีต าแหน่งท่ีตั้ งอยู่นอกก าแพงเมืองเป็นชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ส าหรับชาวจีนโพน้ทะเลท่ีอพยพมาอาศยัอยู่ในชุมชนวดัเกตการามจะท า
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มาหากินดว้ยอาชีพคา้ขาย และขนส่งสินคา้ทางเรือ ดว้ยการเช่าบา้น เรือนแถวหรือหอ้งแถวเพื่อเป็น
ท่ีพกัอาศยัและคา้ขายผสมปะปนอยู่กบัผูค้นอีกหลายเช้ือชาติประกอบดว้ย ชาวไทย ชาวจีน ชาว
อเมริกนั ชาวองักฤษ ชาวอินเดีย เป็นตน้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นพหุสังคมท่ีมีการซ้อนทบัทาง
วฒันธรรมของชาติพนัธ์ุ ทั้งน้ีชาวจีนและชาวอินเดียเป็นชาติพนัธ์ุท่ีเขา้มายงัจงัหวดัเชียงใหม่ของ
ประเทศไทยดว้ยสภาพและวตัถุประสงคท่ี์คลา้ยกนัเป็นอยา่งยิง่ในประเด็นของการสร้างความมัน่คง
และความอยูร่อดของชีวิต ดงัค  ากล่าวท่ี สุภาพ และ มีนา มานตาลา  ลูกหลานชาวอินเดียท่ีอาศยัอยู่
ในวดัเกตการาม กล่าวถึงบรรพบุรุษว่า  “ชาวอินเดียก็ไม่ต่างกบัชาวจีนท่ีอพยพมาดว้ยเหตุผลของ
การหนีสงคราม บรรพบุรุษของสุภาพและมีนา หนีสงครามมาใน ปี พ.ศ. 2490 คร้ังเม่ืออินเดียกบั
ปากีสถานแยกออกจากกนั และมีสภาพของมีเพียงเส่ือผืนหมอนใบ โดยคุณตาคุณยายมาอยู่ก่อน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 ส่วนคุณแม่เกิดท่ีเชียงใหม่ บา้นอยูว่ดัเกตการาม แม่ผมเป็นนกัเรียนดารารุ่นแรก 
เกิดท่ีเชียงใหม่ บา้นอยูว่ดัเกตการาม” (สุภาพ มานตาลา และ มีนา มานตาลา, 2548: 139) 

ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาตั้งรกรากอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ดงักล่าวเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ี
มีวิถีชีวิตยึดติดกบัรูปแบบตามขนบธรรมเนียมจีนแมว้่าจะอยู่ในบริบทของสังคมไทย ส่วนใหญ่
อพยพมาจากเมืองซัวเถา เป็นชาวจีนส าเนียงแตจ๋ิ้วเกือบทั้งหมด สังเกตไดจ้ากการใชภ้าษาในการ
ส่ือสาร วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ แนวคิด ค่านิยม และความศรัทธาในองคเ์ทพเจา้ ดงันั้นการเกิดข้ึนของ
ศาลเจา้ปุงเถ่ากง-ปุงเถ่าม่า บริเวณบา้นชา้งม่อยจึงเป็นลกัษณะหน่ึงของงศาลเจา้ท่ีเป็นสัญญลกัษณ์
แสดงถึงความเป็นชาวจีนกลุ่มกลุ่มส าเนียงแตจ๋ิ้ว ในขณะเดียวกนัสัญลกัษณ์ยงัแสดงใหเ้ห็นว่ามีกลุ่ม
ชาวจีนเกิดข้ึนในจงัหวดัเชียงใหม่แลว้ ในช่วงแรกชาวจีนอพยพเขา้มาอยูท่ี่วดัเกตการามตามท่ี โฆษิต 
นามสมมติ, 2561)  และเจ๊เช๊ง (นามสมมติ, 2561) กล่าววา่ ชาวจีนอพยพดงักล่าวยงัใชภ้าจีนควบคู่ไป
กบัการเรียนรู้ค าเมืองท่ีไม่คล่องแคล่ว ส่วนใหญ่จะมาเป็นกุลีรับจา้งแบกขา้วสารจะท างานอยู่ตาม
ท่าเรือวดัเกตการามทั้งนั้น ไม่ไดท้  าการคา้ขายตั้งแต่แรก ภายหลงัไดล้งหลกัปักฐานกบัหญิงทอ้งถ่ิน 
และมีเงินกอ้นจากการเก็บออมพอเป็นทุน จึง ไดข้ยบัขยายเปิดร้านคา้ขายบา้ง ท าธุรกิจคา้ขายขนส่ง
สินคา้ทางน ้ าดว้ยเรือหางแมงป่องท่ีสามารถบรรทุกสินคา้ไดค้ราวละมาก  ๆ เช่นเดียวกบัอากงของ
คุณโฆษิต (นามสมมติ, 2561) ก็เป็นหน่ึงในชาวจีนนั้นท่ีอพยพเขา้มาดว้ยเรือส าเภาในยคุแรก ๆ เป็น
กุลีรับจา้งแบกขา้วสารต่อมาภายหลงัไดแ้ต่งงานกบัคุณยายท่ีเป็นคนเมือง (คนเชียงใหม่) และเปิด
กิจการคา้ขายในเวลาต่อมา นอกจากน้ียงัพบว่าเส้นทางการอพยพมาของชาวจีนเขา้มายงัจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใชเ้ส้นทางการล่องเรือจากภาคกลางโดยลุ่มน ้ าเจา้พระยาเป็นแม่น ้ าท่ีเช่ือมต่อยงัแม่น ้ า
สายอ่ืนเพื่อผา่นไปยงัหลายจงัหวดัในภาคเหนือ โดยเฉพาะจากจงัหวดักรุงเทพฯ อยธุยา มุ่งหนา้ผา่น
ข้ึนมาชุมทางส าคญัแถบปากน ้ าโพจงัหวดันครสวรรคช่ึ์งเป็นชุมทางของแม่น ้ าท่ีมารวมกนัหลายสาย
ไดแ้ก่ แม่น ้ าปิง วงั ยม และน่าน ก่อนท่ีจะแยกข้ึนไปยงัจงัหวดัเชียงใหม่ และอีกหลายจงัหวดัของ



บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  ศศ.ม. (วฒันธรรมศึกษา) / 45 
 

ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางท่ีมีชาวจีนอพยมมาตั้งถ่ินฐานเป็นจ านวนมากท่ีสุด
ในช่วงสมยัของรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เน่ืองจากมีความเจริญทางดา้น
การคมนาคมท่ีท าใหส้ะดวกรวดเร็วข้ึนจึงท าใหช้าวจีนหลัง่ไหลมาสู่จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก  

 
“แต่ก็จะมีคุณยายเป็นคนเมือง และอากงเป็นคนจีน มาจากเมืองจีน นัง่เรือส าเภามา มา

ไดเ้มียท่ีน่ี มาแรก ๆ ก็มาเป็นกุลีแบกขา้วสารแลว้ค่อยมาแต่งงานกบัเมียคนท่ีน่ี แลว้ก็มาเปิดร้านขาย
ของ” (เจ๊เกิมเช็ง นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561) 

 “ มาตอนแรก ๆ มาเป็นกลีุทั้งนั้น” (โฆษิต นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561) 
 
“ในประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่บอกว่า ชาวจีนเร่ิมอพยพข้ึนมาเมืองเชียงใหม่เพื่อท า

การคา้ขายเพิ่มมากข้ึนในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลท่ี 5 คร้ังแรกก็ตั้ งร้านคา้
บา้นเรือนริมแม่น ้ าปิงหนา้วดัเกตแลว้ก็ขยบัขยายมาฝ่ังตรงขา้มท่ีตลาดวโรรสและตลาดตน้ล าไยใน
ปัจจุบนั ซ่ึงตรงกับสมยัพระเจา้อินทรวิชยานนท์ เจา้หลวงองค์ท่ี 7 และก็เป็นช่วงเดียวกนัท่ีกลุ่ม
มิชชนันารีอเมริกนัเขา้มาเผยแพร่คริสตศ์าสนา”  

“เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 3, ศาลเจา้กวนอู บูเ้บ้ีย (พ.ศ. 2549)” 
(ประศกัด์ิ ถาวรยติุการต,์ 2549: 9) 

 
นอกจากน้ีจากค ากล่าวผา่นเร่ืองเล่าชาวกาดท่ีให้รายละเอียดเก่ียวกบัภาพพื้นท่ีของวดั

เกตการามท่ีแสดงให้เห็นสภาพของธุรกิจการคา้ขายท่ีมีความขวกัไขว่อลหม่านของผูค้นท่ีเต็มไป
ด้วยความหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรมท่ีอยู่ในชุมชนเดียวกัน วิถีชีวิตของชาวจีนใน
ระยะแรกเม่ือคร้ังท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานยา่นชุมชนวดัเกตการาม ชาวจีนอพยพและอาศยัอยูบ่ริเวณท่าเรือ
ใกลก้บัแม่น ้ าปิงฝ่ังยา่นวดัเกตการาม  เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บการอนุญาตจากการปกครองภาครัฐ
ของลา้นนา (เชียงใหม่ในปัจจุบนั) เพื่อเป็นท่ีอยูพ่กัอาศยัและท ามาหากินของคนหลายเช้ือชาติ โดย
การเช่าบา้น เช่าเรือนแถวไมช้ั้นเดียว เป็นท่ีอยู่พกัอาศยัและเปิดร้านคา้ขาย และบางส่วน ท าคา้ขาย 
ขนส่งทางน ้ าบริเวณริมแม่น ้ าปิงฝ่ังตะวนัออกหรือบริเวณดา้นหลงัวดัเกตการามเป็นตน้ เพื่อเป็น
อาชีพเล้ียงดูตนเองและครอบครัว โดยใช้ความถนัดดา้นการคา้ขายและคุน้ชินกบัน ้ า รวมถึงการ
เร่ิมตน้ท างานด้วยอาชีพรับจา้งในแรงงานแบกขา้วสารบริเวณท่าเรือเพื่อสร้างความอยู่รอดตาม
วตัถุประสงคข์องการอพยพเพื่อการมีวิถีชีวิตท่ีดีและมัน่คง 
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“ในสมยันั้นความเจริญทางดา้นธุรกิจการคา้ของเมืองเชียงใหม่อยูร่อบปริมณฑล แหล่ง
เศรษฐกิจการค้าส่ง มี ศูนย์กลางอยู่ ท่ีบ้าน  ‘หล่ายหน้า’ บริเวณหน้าวัด เกตการาม ซ่ึงอยู ่
ริมฝ่ังแม่น ้าปิงทางดา้นตะวนัออก มีเรือหางแมงป่องรับสินคา้จากกรุงเทพ-เชียงใหม่ จอดเรียงรายกนั
อย่างคบัคัง่ ขนถ่ายสินคา้กันท่ีท่าน ้ า มีท่าช้างของห้างบอเนียวอังกฤษ ซ่ึงเปรียบเสมือนประตู
เศรษฐกิจของนครเชียงใหม่ มีบา้นนายอากรจีนเต็งตั้งอยู่บริเวณวดัเกตน้อย มีโรงเรียนจีนฮัว่เอง 
โรงเรียนสตรีอเมริกนั คริสตจกัรมิชชนันารีและวดัชาวซิกซ์ตั้งเรียงรายแออดัอยู่ มีคนหลากหลาย 
เช้ือชาติ ทั้งชาวไทย ชาวจีน ชาวอเมริกนั ชาวองักฤษ ชาวอินเดีย เป็นตน้” 

 “เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 1, ตลาดตน้ล าไยในทศวรรษ (พ.ศ. 2547)” 
(เสรินทร์ จิราคุปต,์ 2547: 26-27) 

 

 
ภาพ 4.2 ภาพยา่นท่ีอยูอ่าศยัของพอ่คา้จีนในชุมชนวดัเกตการาม   

ท่ีมา ลา้นนาในอดีต http://www.library.cmu.ac.th (บุญเสริม สาตราภยั)  
 

 
ภาพ 4.3 ภาพเรือหางแมงป่องเป็นพาหนะในการคา้ขายทางเรือ 

ท่ีมา ลา้นนาในอดีต http://www.library.cmu.ac.th (บุญเสริม สาตราภยั) 
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4.1.1 ผลกระทบในความเป็นมาจากสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลง  
ย่านธุรกิจการค้าขายท่ีเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดเชียงใหม่ในอดีตเป็นพื้นท่ีรอบ

ปริมณฑล โดยเฉพาะยา่นการคา้ขายแถบชุมชนวดัเกตการาม และบริเวณท่าเรือวดัเกตการามท่ีตั้งอยู่
ริมฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าปิง มีเรือหางแมงป่องและพ่อคา้ชาวจีนเป็นจ านวนมากท่ีท าการคา้ขาย
ขนส่งสินคา้ทางน ้า เป็นภาพของความคบัคัง่ทางการคา้ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองอยา่งมากในยคุ
นั้น ชาวจีนเป็นชาติพนัธ์ุหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นและประสบความส าเร็จในดา้นการคา้ขายปรากฏให้
เห็นจากเปิดร้านคา้จ าหน่ายขา้วของเคร่ืองใช้แตกต่างกันไปตามความตอ้งการของกลุ่มชนโดย
เร่ิมตน้คา้ขายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่ีเป็นอนัดบัแรก ต่อมาในช่วงท่ีจงัหวดัชียงใหม่มีการพฒันาการ
คมนาคมในการเดินทางและการขนส่งสินคา้ท่ีเจริญก้าวหน้าข้ึน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โดยตรงต่อะบบการคา้ขายในยา่นธุรกิจแถบวดัเกตการาม เกิดการขยบัขยายพื้นท่ีของการคา้เป็นวง
กวา้งข้ึน ซ่ึงแต่เดิมความเจริญรุ่งเรืองของการคา้ขายจ ากดัอยูใ่นแถบวดัเกตการามฝ่ังตะวนัออกของ
แม่น ้ าปิงเป็นส่วนใหญ่ก่อนท่ีจะเจริญคบัคัง่ไปยงัฝ่ังบา้นชา้งม่อยหรือย่านกาดตน้ล าไย กาดหลวง 
และตรอกเหล่าโจ๊ว ตั้งแต่เร่ิมสร้างสะพานขา้มแม่น ้ าปิงเช่ือมฝ่ังวดัเกตฯ กบัฝ่ังบา้นชา้งม่อยหรืแกาด
ตน้ล าไยในปัจจุบนั 

“หลงัจาก นายแพทย ์เอ็ม เอ ชีค ไดส้ร้าง ขวัไมส้ักหมอชีค ในปี พ.ศ. 2427 เช่ือมทั้ง
สองฝ่ังแม่น ้ าปิงท าให้ชาวบา้นสองชุมชน คือบา้นวดัเกตการามและบา้นชา้งม่อย เร่ิมติดต่อกนัมาก
ข้ึนโดยเฉพาดา้นการคา้ขายเร่ิมระบายสินคา้จ าเป็นจากชาวจีนบา้นวดัเกต ส่งมาช่วยให้ชาวพื้นเมือง
ริมฝ่ังปิงบา้นชา้งม่อย ไดเ้กิดชุมชนชาวกาดเล็ก ๆ ท ามาคา้ขายกระจากกนัตามริมฝ่ังน ้ าปิงบริเวณ
ใกลส้วนล าไย...” 

“เร่ืองเล่าจากกาด เล่ม 1, ตลาดตน้ล าไยในรอบศตวรรษ (พ.ศ. 2547)” 
(เสรินทร์ จิราคุปต,์ 2547: 28) 

 

 
ภาพ 4.4 ภาพสะพานจนัทร์สม (ขวัแขก ขวักลุา ขวัเก่า) ในอดีต 

ท่ีมา http://www.baansongjum.blogspot.com (บุญเสริม สาตราภยั) 
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ภาพ 4.5 ภาพสะพานจนัทร์สมท่ีใชจ้นถึงปัจจุบนั 

ท่ีมา เชียงใหม่นิวส์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives (จกัรพงษ ์ค าบุญเรือง) 
 

สะพานจนัทร์สม หรือขวัแขก (ขวัเก่า, ขวักุลา) เป็นสะพานขา้มฝ่ังแม่น ้ าปิงเป็นแห่ง
แรกสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2427 เป็นสะพานเช่ือมฝ่ังวดัเกตฯ กบัฝ่ังบา้นชา้งม่อย ถนนวิชยานนท์ จุด
เร่ิมแรกของการพฒันาคมนาคมท่ีส่งผลต่อธุรกิจคา้ขายของย่านคา้ขายท่ีส าคญัของเชียงใหม่ มี
ลกัษณะเป็นสะพานไมส้ักขนาดใหญ่สัญจรไปมาไดอ้ย่างสะดวกเช่ือมฝ่ังตะวนัออกหลงัวดัเกตฯ 
ขา้มมาฝ่ังตะวนัตกของบา้นชา้งม่อยและถนนวิชยานนททิ์ศเหนือของกาดตน้ล าไยในปัจจุบนั ท าให้
เกิดการคา้ขายจากวดัเกตฯ ท่ีสะดวกสบายข้ึนเจริญรุ่งเรืองข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการกระจายสินคา้
มายงัแถบถนนช่างม่อย ถนนท่าแพ และถนนวิชยานนท ์ท่ีเป็นพื้นท่ีติดต่อเช่ือมเก่ียวเป็นผนืเดียวกบั
กาดต้นล าไยอีกด้วย เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมด้านการขาย เป็นการสร้างโอกาสและเอ้ืออ านวยให ้
ชาวบา้นทอ้งถ่ินและในเขตใกลเ้คียงน าสินคา้หรือผลผลิตเขา้มาวางขายในพื้นท่ีเดียวกนัเป็นกาด 
หมัว่ หรือกาดกอม (ตลาดเชา้) ตอนเชา้ตรู่ตั้งแต่ฟ้ายงัไม่สว่างดีมองอะไรยงัไม่เห็นชดัเจนจนกระทัง่
สว่างสาย ๆ กาดก็วาย ซ่ึงพื้นท่ีบริเวณน้ีต่อมาพฒันาเป็นกาดเก๊าล าไย (ตลาดตน้ล าไย) กาดหลวง 
(ตลาดวโรรส) ตรอกเหล่าโจ๊ว ตรอกช่วงเมรุ น่าจะเร่ิมตน้ในช่วงเวลาท่ีมีการสร้างตลาดวโรรสข้ึน 
และเม่ือตลาดเป็นท่ีนิยมท าให้ชาวจีนเขา้มาตั้งร้านคา้โดยรอบของตลาดวโรรสไม่ว่าจะเป็นถนน 
วิชยานนท ์ถนนชา้งม่อยและตรอกเล่าโจว้แห่งน้ี 
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ภาพท่ี 4.6 ภาพกาดหมัว่ (กาดล าไยยคุเร่ิมแรก) 

ท่ีมา ประวติัความเป็นมาของตลาดตน้ล าไย by Pirote Saechew 
http://www.moonfleetasia.blogspot.com (บุญเสริม สาตราภยั) 

 

 
ภาพท่ี 4.7 ภาพกาดกาดตน้ล าไยยคุท่ี 2 

ท่ีมา ประวตัความเป็นมาของตลาดตน้ล าไย http://www.moonfleetasia.blogspot.com  
 

ความเจริญรุ่งเรืองส่งผลใหก้ารคา้ขายยา่นวดัเกตการามเร่ิมขยายตวัและถ่ายเทขา้มฟาก
มาสู่ฝ่ังกาดตน้ล าไยและกาดหลวงในฝ่ังตรงขา้มท่ีเป็นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าปิง บา้นชา้งม่อยเกิดการ
ขยายใหญ่โตเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่พฒันาเกิดย่านการคา้แห่งใหม่จนถึงทุกวนัน้ี จึงกล่าวไดว้่า
กาดต้นล าไย กาดหลวง และตรอกเหล่าโจ๊วเกิดจากการขยายตัวของเขตธุรกิจคา้ขายเน่ืองจาก
อิทธิพลของสะพานขา้มแม่น ้ าปิง แต่เดิมสะพานจนัทร์สมน้ีเกิดการผุพงัตามระยะเวลาของการใช้
งานจึงจ าเป็นตอ้งท าการร้ือถอนและสร้างข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2483 โดยสร้างเป็นสะพานไมไ้ผข่ดัแตะ
เพื่อเป็นการไวใ้ชป้ระโยชน์ชัว่คราวซ่ึงตอ้งซ่อมแซมและสร้างใหม่ทุกปีเม่ือถึงฤดูน ้ าหลากเพราะ
สะพานจะเกิดพงัและเสียหาย ภายหลงัมีพ่อคา้อินเดียบริจากเงินพร้อมทอดผา้ป่ารวมเป็นเงินทุนเพื่อ
ใชใ้นการบูรณะสร้างสะพานข้ึนใหม่เป็นเป็นการถาวรซ่ึงไม่ปรากฏปีแน่ชัดว่าเป็นปีใด เพื่อเป็น
อนุสรณ์แด่ภรรยาช่ือจนัทร์สม ดงันั้นสะพานท่ีสร้างข้ึนใหม่จึงมีช่ือว่าสะพานจนัทร์สม และ ช่ือขวั
แขก (สะพานแขก) น้ีเรียกตามตามผูส้ร้างสะพานเป็นชาวอินเดีย 
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ระยะเวลาต่อในปี พ.ศ. 2453 ด าเนินการสร้างสะพานนวรัฐข้ึนเป็นคร้ังแรกเพื่อช่ือม
ถนนท่าแพฝ่ังกาดหลวงกบัถนนแม่ออน (เจริญเมือง-สันป่าข่อย) ฝ่ังวดัเกตฯ ส่งผลให้แหล่งของการ
คา้ขายยา่นวดัเกตการามขยายอาณาเขตกวา้งมากข้ึนขยายขอบเขตกวา้งออกไปถึงบริเวณถนนเจริญ
เมืองโดยเฉพาะมายงับา้นท่าแพและถนนวิชยานนท ์ซ่ึงส่งผลย่านกาดท่ีประกอบดว้ยกาดตน้ล าไย 
กาดหลวง ตรอกเหล่าโจ๊วมีความคบัคัง่ดว้ยการคา้ท่ีรุ่งเรือง การสร้างสะพานนวรัฐน้ีสร้างดว้ยโครง
ไมส้ักขนาดใหญ่ทั้งหมด เรียกวา่ ขวัไม ้(สะพานไม)้ ต่อมาร้ือและสร้างใหม่ดว้ยเหลก็เป็นคร้ังท่ีสอง
ในปี พ.ศ. 2464 เรียก ขัวเหล็ก (สะพานเหล็ก) และได้ใช้งานในปี พ.ศ. 2466 ต่อมาได้ท าการ
ซ่อมแซมน าโครงเหล็กออกและสร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในปี พ.ศ. 2509 
นอกจากน้ี มีการสร้างสถานีรถไฟปลายทางในจงัหวดัเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2464  จึงท าให้พฒันาการ
ของคมนาคมทางบกในช่วงระยะเวลาน้ี ถือว่าเป็นการตอกย  ้าและสานต่อระบบธุรกิจการคา้ขายให้
อยูใ่นความเจริญรุ่งเรืองมีความแขง็แรงและมัน่คัง่ แต่ในทางตรงกนัขา้มก็เกิดการถดถอยของระบบ
เศรษฐกิจการคา้ขายในย่านวดัเกต ฯ จึงท าให้การขนส่งสินคา้ทางน ้ าลดบทบาทลงและส้ินสุดลง 
เน่ืองจากระบบการขนส่งทางบกโดยเฉพาะรถไฟรวดเร็วและสะดวกสบายกว่า ในขณะนั้นยา่นกาด
ตน้ล าไย รวมกาดกลวง และถนนข่วงเมรุ (ตรอกเหล่าโจ๊ว) ก็เจริญข้ึนเป็นศูนยก์ลางทางการคา้แห่ง
ใหม่ก็มีศกัยภาพและองค์ประกอบของพื้นท่ีท่ีเอ้ืออ านวยต่อธุรกิจการคา้ขายมากข้ึน ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าว จึงท าใหส้ภาวะทางเศรษฐกิจท่ีย  ่าแยมี่ความหนกัหน่วงและส่งผลต่อความอยูร่อดและความ
มัน่คงทางครอบครัวของกลุ่มชาวจีนอย่างมาก ในเวลานั้นการก่อร่างสร้างชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วมี
ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นผลกระทบจากการพัฒนาทางด้านคมนาคมท่ีเจริญก้าวหน้าข้ึนของจังหวดั
เชียงใหม่ในพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจเป็นตวัการส าคญัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน 
การสร้างสะพานนวรัฐขา้มแม่น ้ าปิงคร้ังแรก (เป็นแห่งท่ีสองท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าปิง) ซ่ึงแต่เดิมมีการ
สัญจรไปมาระหว่างวดัเกตฯ กบัยา่นกาดท่ีประกอบไปดว้ย กาดตน้ล าไย กาดหลวง และตรอกเหล่า
โจ๊ว เพื่อประโยชน์ดา้นการคา้ขาย ซ่ึงสอดคลอ้งตามท่ี อนนัต ์กิมสุวรรณ ไดเ้ขียนบรรยายในเร่ืองเล่า
จาวกาดว่า ในเวลานั้นการก่อร่างสร้างชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วมีปัจจยัส าคญัท่ีเป็นผลกระทบจากการ
พฒันาทางดา้นคมนาคมท่ีเจริญกา้วหน้าข้ึนของจงัหวดัเชียงใหม่ในพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัทางดา้น
เศรษฐกิจเป็นตวัการส าคญัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน การสร้างสะพานนวรัฐขา้มแม่น ้ าปิงคร้ัง
แรก (เป็นแห่งท่ีสองท่ีสร้างขา้มแม่น ้ าปิง) ซ่ึงแต่เดิมมีการสญัจรไปมาระหว่างวดัเกตฯ กบัยา่นกาดท่ี
ประกอบไปด้วย กาดตน้ล าไย กาดหลวง และตรอกเหล่าโจ๊ว เพื่อประโยชน์ด้านการคา้ขาย ซ่ึง
สอดคลอ้งตามท่ี อนนัต ์กิมสุวรรณ ไดเ้ขียนบรรยายในเร่ืองเล่าจาวกาดวา่  

“การค้าขายของคนเชียงใหม่ตั้ งแต่ต้นก่อนเร่ิมจากย่านวดัเกตก่อน สมัยนั้ นถนน
หนทางยงัไม่ดี เคร่ืองบิน รถไฟรถยนตย์งัไม่มี การคา้ขายทางเรือขนส่งสินคา้ข้ึนล่องไปตามแม่น ้ า
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ปิงและแม่น ้ าเจา้พระยา สินคา้จากเชียงใหม่จะเป็นสินคา้การเกษตร เช่น ขา้ว หมาก คร่ัง หอม 
กระเทียม แลว้ซ้ือสินคา้จากกรุงเทพข้ึนมาขายหลายอย่าง เช่น เกลือ น ้ าตาล ไมขี้ดไฟ น ้ ามนักาด 
เหลา้ บุหร่ี ผา้ และ เส้ือผา้ ปลาทูเคม็ การคา้ขายกก็ระจากอยูแ่ถววดัเกตการาม  ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 
รถไฟสามารถแล่นมาถึงเมืองเชียงใหม่ไดแ้ลว้ การเดินทางคา้ขายหรือการขนส่งทางเรือก็เร่ิมถดถอย 
ย่านเจริญเมือง สันป่าข่อยและย่านสถานีรถไฟกลบักลายเป็นย่านการคา้ส าคญั เน่ืองจากสินคา้ทุก
ชนิดสามารถขนส่งไดโ้ดยทางรถไฟซ่ึงสะดวกกว่า ขนส่งไดม้ากกว่าและรวดเร็วกว่า ธนาคารไทย
พาณิชยก์็เปิดสาขาธนาคารแห่งแรกของเชียงใหม่ท่ีหน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่เหมือนกนั รถยนต ์
ถูกน ามาใชข้นส่งสินคา้แทนเกวียน สะพานนวรัฐก็สร้างเสร็จแลว้ในเวลานั้น การคา้จึงขยายไปสู่ 
ถนนท่าแพ ถนนวิชยานนท ์ตรอกเหล่าโจ๊ว ถนนชา้งม่อย ตลาดตน้ล าไย และตลาดวโรรสจนกระทัง่
ปัจจุบัน จังหวดัเชียงใหม่จึงเป็นจังหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ด้านสังคม การคา้ขาย และการเมือง 
มายาวนาน เป็นเมืองท่องเท่ียว เมืองมหาวิทยาลยัและเมืองแห่งวฒันธรรมหลากหลาย ท่ีส าคญัเป็น
เมืองหนา้อยูข่องโลก” 

“เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 6, ละอ่อนหนา้ศาลเจา้เล่าเร่ือง” (2552) 
(อนนัต ์กิมสุวรรณ, 2552: 41) 

 

 
ภาพท่ี 4.8 ภาพสะพานนวรัฐ 2 ยคุ (ขวัไม ้ขวัเหลก็) 

ท่ีมา เชียงใหม่นิวส์ https://www.chiangmainews.co.th (บุญเสริม สาตราภยั) 
 

ผลของการสร้างสะพานนวรัฐข้ึนเรียกว่าเป็นความเจริญอย่างหน่ึงทางด้านการ
คมนาคม ท่ีส่งผลดีต่อการสร้างประโยชน์ให้การสัญจรไปมาขา้มแม่น ้ าปิงระหว่างสองฝ่ังเกิดความ
สะดวกประหยดัเวลามากข้ึน นอกจากการเดินทางของผูค้นท่ีสะดวกข้ึนแลว้ยงัมีจ านวนมากข้ึน ท า
ใหเ้กิดการไหลเวียนของผูค้น และระบบเศรษฐกิจท่ีคบัคัง่เฟ่ืองฟูข้ึนเกิดการขยายตวัของพื้นท่ีในการ
ค้าขายมากข้ึน จึงถือได้ว่าความเจริญท่ีเกิดจากการพัฒนาทางการคมนาคมเป็นกลไกหรือส่ิง
เบ้ืองหลงัท่ีกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางดีมีผลประโยชน์ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู ่จนท าให้
ขยายขอบเขตการคา้ขาย เกิดยา่นธุรกิจการคา้ขายแห่งใหม่จากการพฒันาน้ี ส่วนความกา้วหนา้ของ
การคมนาคมท่ีส่งผลเสีย คือ ประเด็นท่ีหน่ึงธุรกิจการคา้ขายท่ีเจริญเติบโตข้ึนในท่ีแห่งใหม่ท่ี
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สะดวกสบายกว่าท าให้ยา่นเก่าซบเซาลงอยา่งเงียบเหงา ประเด็นท่ีสองเร่ืองการขนส่งสินคา้ในทาง
บกโดยเฉพาะโดยการขนส่งทางรถไฟมีความคล่องตวั ประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย ขณะเดียวกนั
ยงัสนับสนุนกับการคา้ขายในพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ขายแห่งใหม่จึงท าให้การคา้ขายธุรกิจทางน ้ าลด
บทบาทซบเซาลงและส้ินสุดหยดุลงในภายหลงัซ่ึงเป็นผลกระทบส่งใหเ้กิดการรวมตวัของชาวจีนท่ี
ท าการคา้ในศูนยก์ลางธุรกิจการคา้ขาย ขนส่งสินคา้ท่ีส าคญัแถบวดัเกตฯ โยกยา้ยออกจากจาก
สถานการณ์ของสภาพของระบบเศรษฐกิจท่ีตกต ่าลงดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อหาส่ิงสร้างความมัน่คง
เป็นหลกัประกนัของชีวิต 

 

 
ภาพท่ี 4.9 ภาพสะพานนวรัฐ ยคุท่ี 3 - ปัจจุบนั 

ท่ีมา เชียงใหม่นิวส์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives 
 

กลุ่มชาวจีนท่ีมีการประกอบอาชีพการคา้ขาย ยงัมีคงรักษาเครือข่ายทางสังคมของชาว
จีนไวเ้สมอ แมว้่าจะมีการกระจายตวัของกลุ่มชาวจีนไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศก็ตาม เช่น 
ชาวจในเชียงใหม่แสดงให้เห็นได้จากชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ยงัมีเครือข่ายของชาวจีนด้วยกันซ่ึงอยู่ท่ี
กรุงเทพฯ และจงัหวดัอ่ืน ๆ เป็นจ านวมมาก ดงัพบเห็นไดจ้ากการประกอบอาชีพคา้ขายของพ่อคา้
ชาวจีนเม่ือในอดีตท่ีผา่นมา มีการเดินทางข้ึนล่องเพื่อท าธุรกิจคา้ขาย เช่น พอ่คา้ชาวจีนในเชียงใหม่มี
การข้ึนล่องระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพ และ กรุงเทพ-เชียงใหม่ เพื่อน าสินคา้นานาชนิดกลบัมาขาย 
โดยอาศยัเครือข่ายจากชาวจีนดว้ยกนั นอกจากน้ี ยงัมีการโยกยา้ยตามกนัมาภายหลงัตามค าเชิญชวน
ของสมาชิกภายในเครือข่ายครอบครัว 

 
4.1.2 การย้ายที่ท ากิน: การสร้างโอกาสเพื่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  
พื้นท่ียา่นวดัเกตการาม ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขาย และธุรกิจขนส่งสินคา้

ท่ีเจริญรุ่งเรืองมีความส าคญัมาโดยตลอดของเมืองเชียงใหม่ แต่ต่อมาภายหลงัไดรั้บผลกระทบจาก
การพฒันาของการคมนาคมทางบกเจริญกา้วหนา้ข้ึน ท าให้ระบบการคา้ขายเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
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ท่ีเคยคา้ขายอยา่งรุ่งเรืองมัง่คัง่กลบักลายเป็นกลุ่มผูต้กอยูใ่นสภาวะของระบบเศรษฐกิจท่ีตกต ่าและ
ซบเซาลง โดยเฉพาะธุรกิจการคา้ขนส่งทางเรือตอ้งส้ินสุดลงเม่ือมีระบบการขนส่งทางรถไฟมาถึงยงั
จงัหวดัเชียงใหม่ ปัญหาดงักล่าวสร้างภาระต่อระบบเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบวิถีชีวิต
และเช่ือมโยงต่อความมัน่คงในการด ารงชีวิตของผูค้นในพื้นท่ีและส่งผลทางออ้มต่อระบบเศรษฐกิจ
ของสังคมหลกัของเเชียจงัหวดัใหม่ ดว้ยเหตุน้ี จึงมีสภาพคลา้ยกบัการเลิกจา้งพนังงาน (Lay off) 
หรือการปิดกิจการเพราะขาดสภาพคล่องของระบบทางการเงิน อย่างไรก็ตาม การอยู่รอดเป็น
ทางเลือกเดียวท่ีมีอยู่ตรงหน้าส าหรับกลุ่มชาวจีนท่ีอาศยัและท ามาหากินอยู่ท่ีฝ่ังวดัเกตฯ พร้อมใจ
รวมตวักนัเป็นกลุ่มกอ้นโยกยา้ยออกจากถ่ินฐานเดิมฝ่ังตะวนัตกบริเวณวดัเกตการาม มายงัฝ่ังทิศ
ตะวนัออกของแม่น ้ าปิงเป็นฝ่ังตรงขา้มกนั ซ่ึงเป็นพื้นท่ีบริเวณบา้นชา้งม่อย หรือกาดตน้ล าไย กาด
หลวง ถนนข่วงพระเมรุ (ตรอกเหล่าโจ๊ว) ดว้ยวตัถุประสงคข์องความอยู่รอดทางสังคมและความ
มัน่คงของชีวิต โดยมุ่งท่ีจะประกอบอาชีพคา้ขายเป็นหลกัตามความถนัดของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง 
นอกจากน้ียงัอยู่ในบริบทของการคา้ขายซ่ึงมีความสัมพนัธ์และเก่ียวของกบัย่านเดิมท่ีตนโยกยา้ย
ออกมา 

กลุ่มชาวจีนเลือกการโยกยา้ยออกจากแถบวดัเกตฯ เพื่อการแกปั้ญหาทางดา้นเศรษฐกิจ
ท่ีเผชิญอยู่ ขณะเดียวกันเป็นการสร้างโอกาสให้กับตนเองท่ีจะอยู่รอดและมีความมั่นคงเป็น
หลกัประกนัของชีวิต โดยชาวจีนกลุ่มดงักล่าวเลือกยา้ยเขา้มายงัตรอกเหล่าโจ๊วบนถนนข่วงเมรุ 
บางส่วนเช่าเรือนแถว บางส่วนจบัจองพื้นท่ีรกร้างวา่งเปล่าเพื่อสร้างเป็นหอ้งแถวอาศยัอยูแ่ละท าการ
คา้ขายในท่ีเดียวกนั มีวิถีชีวิตท่ีผา่นทุกขสุ์ขร่วมกนั เปรียบเสมือนเป็นญาติพี่นอ้ง มีการพึ่งพา เอาใจ
ใส่ซ่ึงกนัและกนั กวา่ท่ีจะมีความอยูร่อดอยา่งมัน่คงมีความอุดมสมบูรณ์  

ชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วเกิดข้ึนจากความต้องการเพื่อท าการค้าขายเป็นอันดับแรก 
ถึงแมว้่าจะเป็นเพียงการแกปั้ญหาทางดา้นเศรษฐกิจท่ีซบเซาลงในถ่ินท ากินเดิม  แต่เพื่อสร้างความ
มัน่คงของชีวิต การคา้ขายเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากความเหมาะสมของความถนดัในดา้นการ
คา้ขายของกลุ่มชาวจีนท่ีเป็นนิสัยและเป็นอาชีพท่ีท าเป็นอาชีพอยูด่ั้งเดิม พื้นท่ีแห่งใหม่ท่ีโยกยา้ยมา
อยู่ก็เป็นย่านธรกิจคา้ขายท่ีอยู่ในบริบทเของศูนยก์ลางของธุรกิจการคา้ขายท่ีมีความสัมพนัธ์ขอ้ง
เก่ียวกนัมาจึงเอ้ือประโยชน์ในการสวมบทบาทเป็นพ่อคา้แม่ขายไดโ้ดยง่าย ถึงแมว้่าจะไม่มีการคา้
ทางน ้ าอีกต่อไปก็ตาม นอกจากหอ้งเช่าหรือหอ้งแถวรอบ ๆ กาดหลวง กาดตน้ล าไย ทั้งสองกาด ท่ีมี
ค่าเช่าราคาแพงและเต็มแลว้ ยงัมีพื้นท่ีรกร้างบางส่วนบริเวณถนนข่วงเมรุท่ีเป็นพื้นท่ีของสุสาน ท่ี
สามารถเขา้มาจบัจองสิทธิการเป็นเจา้ของพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่า ตามสมควรดว้ยความมีเมตตาของเจา้
เมืองผูป้กครองเมืองเชียงใหม่อนุญาตให้สร้างเรือนอาศยัและท ามาคา้ขาย เน่ืองจากมีการยา้ยสุสาน
ไปท่ีวดัสวนดอกพร้อมกบัยกเลิกข่วงหลวงสร้างเป็นกาดหลวงดว้ยการก่อตั้งของจา้วดารารัศมี พระ
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ชายาในรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงการจบัจองดว้ยการน าไมไ้ผม่าปักขอบเขตตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงด าเนินไปโดยง่าย
เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบ รังเกียจท่ีเคยเป็นพื้นท่ีของเผาศพของเจา้นาย ดงัท่ีอาม่าสุ
พิศกล่าวไว ้(สุพิศ นามสมมติ, 2661) อยา่งไรก็ตามพื้นท่ีจบัจองเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนใหญ่
จะเป็นท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้เช่าอยู่อาศยัและท าการคา้ขายในพื้นท่ี ความหนาแน่นในตรอกเหล่าโจ๊วจึง
เกิดข้ึนตามกาดล าไยและกาดหลวง 

 
“ตอนนั้นไม่มีใครอยากได ้รังเกียจกนัเป็นสุสาน มาจบัจองกนัใช้ไมไ้ผ่มาปักตามท่ี

อยากได ้ส่วนใหญ่กเ็อาตามพอสมควรเท่าท่ีตอ้งการ” (อาม่าสุพิศ นามสมมติ สัมภาษณ์ 2561) 
 
“ถนนท่ีตดัผา่นหนา้กาดหลวงคือถนนวิชยานนท ์ดา้นเหนือคือถนนชา้งม่อย ดา้นหลงั

เป็นถนนข่วงเมรุ เพราะเม่ือก่อนจะเป็นกาด ท่ีน่ีเคยเป็นท่ีตั้งเมรุเผาศพของเจา้นายฝ่ายเหนือ หรือบา้ง
ก็เรียกว่าตรอกเหล่าโจ๊วเพราะมีศาลเจา้อยู่หลงัตลาดด้วย เลยมาทางใตเ้ล็กน้อย มีกองหน้อยตดั
ออกมาท่ีถนนวิชยานนท ์ขา้งซา้ยมีร้านขายของใหญ่โต” 

“เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 2, กาดหมั้ว (พ.ศ. 2548)” 
(แม่อุย๊ช่ืนใจ, 2548: 66) 

 
กาดหลวง กาดตน้ล าไย และตรอกเหล่าโจ๊วเติบโตรุ่งเรืองข้ึนมีฐานะเป็นพื้นท่ีของยา่น

กาด (ตลาด) เป็นศูนยก์ลางของธุรกิจคา้ขายขนส่งท่ีส าคญัของเมืองเชียงใหม่และภาคเหนือ ซ่ึงแต่
เดิมจะมีชาวจีนกระจายปะปนอาศยัอยู่กบัคนเมืองบา้งแลว้โดยการเช่าบา้น เรือนแป และตึกแถว ท่ี
อยู่โดยรอบกาดหลวงและกาดต้นล าไยเป็นหลัก ซ่ึงมีหลักฐานแสดงความเป็นจีนทางด้าน
สถาปัตยกรรม คือ ศาลเจา้ปูงเถ่ากง –เถ่าม่า ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าปิงดา้นตะวนัออกท่ีสร้างข้ึนราวปี พ.ศ. 
2479 ส่วนตรอกเหล่าโจ๊วนอกเหนือจากการเป็นส าคญัของเมืองเชียงใหม่แลว้ ยงัเป็นพื้นท่ีตั้งตน้ของ
ชุมชนชาวจีนดว้ย เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นรวมตวักนัอยูเ่ป็นกลุ่มกอ้นของกลุ่มชาวจีนท่ี
เกาะเก่ียวกนัอย่างเหนียวแน่น แสดงให้เห็นถึงพื้นท่ีบนถนนข่วงเมรุ ท่ีขนาบดว้ยอาคารพาณิชย์
ประกอบกิจการร้านคา้ท่ีประกอบดว้ยชาวจีนทั้งส้ิน โดยก่อนหน้านั้นตึกแถวตรงน้ีท่ีมีในเร่ืองเล่า
ชาวกาดอธิบายบอกลกัษณะอาคารและผูเ้ช่าอาศยัอยูใ่นราคาถูก แต่ภายหลงัแพงข้ึนจึงยา้ยออกหมด
เหลือแต่ชาวจีนท่ีอยูแ่ละยงัท าการคา้ขายอยู ่จึงท าให้เกิดเป็นปึกแผน่ของชุมชนชาวจีนข้ึนอยา่งเห็น
ไดช้ดั นอกจากน้ี ชาวจีนผูย้า้ยเขา้มากลุ่มน้ียงัคงมีวิถีชีวิตท่ีมีรูปแบบในความเป็นจีนท่ีแสดงออกให้
เห็นจากขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีสืบทอดปฏิบติัยา่งเหนียวแน่น  
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“หลวงโยนกการพิจิตรไดป้รับสวนล าไยให้ราบเรียบเหลือไว้เพียง 3 ตน้ และไดส้ร้าง
ห้องแถว “เฮือนแป” ไม้ชั้ น เดียวบนฝ่ังแม่น ้ าปิง ซ่ึงเดิมมีพวกม่าน พวกขมุ  คนเล้ียงช้าง  
พวกเล่ือยไมแ้ละคนงานทั้งในกาดหลวงโยนและกาดหลวงวโรรส จึงไดมี้การขยายการสร้างเฮือน
แปกวา่ 20 หลงัคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนอพยพ ท่ีเหลือเป็นคนเมือง คนไทยและม่านเขา้มาอาศยั
อยู ่ดา้นหนา้บา้นเฮือนแป เป็นลานข่วง มีตน้ล าไยใหญ่ 3 ตน้เป็นร่มเงาให้พ่อคา้แม่คา้วางขายสินคา้
หาบเร่คา้ขาย ส่วนใหญ่กางร่มบงัแดด ในขณะท่ีกาดหลวงวโรรส มีพ่อคา้ชาวไทย คนเมือง และชาว
ชนบทมาปักหลกัตั้งร้านคา้ถาวรมากข้ึน จนเร่ิมเป็นชุมชนชาวกาดใหญ่ข้ึน ต่อมาเหลวงโยนไดส้ร้าง
บา้น “เฮือนแป” 2 ชั้นติดถนนวิชยานนท ์เร่ิมทางดา้นเหนือ บา้นหลงัแรกคือบา้นแปะจุน้ (ตน้ตระกูล
ร้านอ้ีจุน้หลี) ลูกพ่อคา้ปากน ้ าโพรู้จกักบัหลวงโยนซ่ึงไดช้กัชวนให้อพยพมาตั้งร้านคา้อยูห่น้ากาด
ตน้ล าไย ต่อมาไดส้ร้างห้องแถวต่อเป็นเฮือนแปติดถนนวิชยานนท์ตรงกนัขา้มกาดหลวงวโรรส 
ชาวบา้นเรียก กาดหลวง กาดตน้ล าไย หรือกาดข่วงเมรุ” 

“เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 1, ยคุท่ี 2 ยคุกาดหลวงโยน กาดตน้ล าไย (พ.ศ. 2557)” 
(เสรินทร์ จิราคุปต,์ 2557: 33) 

 
อยา่งไรก็ตามการโยกยา้ยถ่ินฐานเขา้มาในตรอกเหล่าโจ๊วของกลุ่มชาวจีนท่ีอยูใ่นแถบ

ชุมชนวดัเกตฯ ดว้ยวตัถุประสงคมุ่์งหวงัต่อการมีอาชีพคา้ขายเพื่อความมัน่คงต่อระบบเศรษฐกิจของ
ตนเองและครอบครัว สร้างฐานะเป็นหลกัประกนัของชีวิตทางสังคม จากสถานการณ์ของสภาพ
เศรษฐกิจท่ีถดถอยลงของยา่นการคา้ขายท่ีอาศยัท ากินแต่เดิม การสร้างโอกาสส าหรับการด าเนินวิถี
ชีวิตในถ่ินใหม่คือทางเลือกเดียวท่ีดีท่ีสุดในสภาวะแวดลอ้มนั้น ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของชาว
จีนผูแ้สวงหาโอกาสท่ีดีข้ึนพร้อมกบัโยกยา้ยตนเองมาสู่บริเวณโดยรอบของพื้นท่ียา่นกาด (ตลาดตน้
ล าไย ตลาดวโรรส และตรอกเหล่าโจ๊ว) ซ่ึงเป็นย่านของเศรษฐกิจการคา้ท่ีมีความส าคญัของเมือง
เชียงใหม่มาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพื่อลงหลกัปักฐานในการท ามาหากิน ชาวจีนส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพคา้ขาย ในขอบเขตพื้นท่ี ตั้งแต่ถนนชา้งม่อยกอง(ตรอก)เหล่าโจ๊วไปทางทิศ
ตะวนัออกจนถึงฝ่ังแม่น ้าปิงขนาบเลียบไปทางใตถึ้งถนนท่าแพ ครอบคลุมถนนหนา้ศาลเจา้ปุงเถ่ากง 
- เถ่าม่า และถนนวิชยานนทย์าวถึงทางแยกอุปคุต รวมพื้นท่ีกอง (ตรอก) เหล่าโจ๊วดา้นใต ้และตรอก
เหล่าโจ๊วตลอดทั้งสายยาวข้ึนไปทางเหนือ เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณดงักล่าวเป็นพื้นท่ีของชาวกาดท่ีเป็น 
ชาวจีนอาศยัอยู่ยงัมีวิถีชีวิตท่ียึดอยู่กบัขนบธรรมเนียมประเพณีจีน นอกจากน้ีลกัษณะของความ
เป็นอยู่ ยงัมีลกัษณะท่ีเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ ปฏิบติัต่อกนัเหมือนเป็นญาติพี่น้อง  และมีการ
สร้างความสัมพนัธ์ภายในเครือข่ายท่ีเหนียวแน่นดว้ยการเอาใจใส่ ดูแลพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัมี
การไปมาหาสู่ระหวา่งกนัอยา่งสม ่าเสมอ  
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ชาวจีนเหล่าน้ีอาศยัอตัลกัษณ์ความเป็นจีนผา่นวิถีชีวิตตนเองเพื่อแสดงออกในรูปแบบ
ของขนบธรรมเนียม ประเพณีอย่างเหนียวแน่น เพื่อมุ่งหน้าสู่เป้าหมายของการมีความมัน่คงเป็น
หลกัประกนัของชีวิต ขณะเดียวกนักเ็ป็นการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนชาวจีน ซ่ึงในความเป็น
จริงแลว้ การด ารงชีวิตท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นสังคมชนกลุ่มนอ้ย ผูอ้าศยั มกัจะมีลกัษณะ
ของความแปลกแยก ท่ีน ามาถึงความไม่เท่าเทียมในหลาย ๆ ดา้นทางสังคมเสมอ ดงันั้นกลุ่มชาวจีนผู ้
โยกยา้ยจึงใชอ้ตัลกัษณ์ในความเป็นจีนของการรักพวกพอ้ง เช่ือมโยงเครือข่าย สร้างสายสัมพนัธ์
ภายในสังคม มาเป็นเกาะสร้างความแขง็แกร่ง ใชเ้พื่อต่อรองกบัสังคมในการยนืหยดัอยูบ่นพื้นท่ีของ
สงัคมไดอ้ยา่งถาวร นอกจากน้ียงัใชอ้ตัลกัษณ์ของขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลตรุษจีน เช็ง
เมง้ ท้ิงกระจาด กินเจ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตน้ เพื่อเป็นการตอกย  ้าในความมีตวัตนของกลุ่ม
สังคมชาวจีนในฐานะเป็นย่านวฒันธรรมจีนท่ีโดดเด่นท่ามกลางสังคมหลากหลายวฒันธรรมของ
เมืองเชียงใหม่ 

จากค ากล่าวของ อนนัต ์กิมสุวรรณใน “เร่ืองละอ่อนหนา้ศาลเจา้เล่าเร่ือง” ท่ีบรรยายถึง
คนจีนท่ียา้ยหรืออพยพมาอยูท่ี่เมืองเชียงใหม่ส่วนมากจะเป็นการยา้ยตามญาติผูใ้หญ่ทีอพยพมาจาก
เมืองจีน โดยเฉพาะท่ีมาจากเมืองซัวเถาในมณฑลกวางตุง้ ซ่ีงเป็นการอพยพเดินทางมาก่อนหน้า
หลายปีจนกระทัง่ตั้งตวัได ้ซ่ึงในระยะแรก ๆ ท่ีมากจ็ะช่วยท างานในร้านคา้ของคนท่ีมีแซ่เดียวกนัใน
เวลาต่อมาเม่ือจะมีครอบครัวก็สามารถขออนุญาตเถา้แก่แยกตวัออกมาสร้างครอบครัวและท าการ
คา้ขายแยกต่างหาก และในสมยันั้นคนจีนมีฐานะเป็นต่างดา้วจึงไม่มีสิทธิซ้ือท่ีดินเป็นของตนเองได ้
การท าการค้าจึงจ าเป็นต้องเช่าบ้าน  ห้องแถวเฮือน (เรือน) แปของคนเมือง (คนไทยท้องถ่ิน
ภาคเหนือ) ท่ีเป็นเจา้ของทอ้งท่ีอาศยัอยูโ่ดยมีค่าเช่าในราคาท่ีถูกมาก ท าให้มีทั้งคน ม่าน (พม่า) คน
เมือง แขก (อินเดีย) มาเช่าอาศยัอยู่ในห้องแถวเดียวกนักบัคนจีนดว้ย  คนจีนเป็นผูค้า้ขายท่ีประสบ
ความส าเร็จมีความร ่ ารวยข้ึน ท าให้เจา้ของห้องเช่าถือโอกาสข้ึนราคาค่าเช่าสูงข้ึนเร่ือย ๆ สร้าง
ปัญหาใหก้บัคนเมือง ม่าน เง้ียว (ไทใหญ่) กลุ่มผูมี้รายไดท่ี้นอ้ยกวา่ตอ้ยค่อย ๆ ทยอยยา้ยออกและไป
ห้องแถวท่ีค่าเช่าถูกกว่า จนในท่ีสุดห้องแถวเฮือนแปทั้งหมดก็มีแต่คนจีนท่ีเป็นผูเ้ช่าเต็มทุกห้อง 
หมายความว่า ห้องแถวใกลต้ลาดห้องแถวใกลต้ลาดก็กลายเป็นชุมชนคนจีนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีผสม
ปะปนกบัชุมชนชาวอินเดียท่ีมีฐานะไม่ไดด้อ้ยไปกวา่กนัเลย คนจีนสามารถพดูภาษาแขกได ้คนแขก
สามารถพูดภาษาจีนไดป้ร๋อเลย” (อนนัต ์กิมสุวรรณ, 2552: 45)  

 
4.1.3 ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ของเชียงใหม่ 
ในวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2511 ไดเ้กิดอคัคีภยัรุนแรงท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมี

ตน้เพลิงบริเวณกาดตน้ล าไยและไหมล้ามสู่กาดหลวง ท าให้เกิดความเสียหายคร้ังใหญ่ของจงัหวดั
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เชียงใหม่ท่ีท าให้ไม่เหลือส่ิงใดเลยกบัเหตุเพลิงไหมค้ร้ังน้ี นอกจากซากเถา้ถ่านบนความว่างเปล่า
ของพื้นท่ีทั้ งสองกาดน้ี ขณะเดียวกัน ยงัแสดงให้เห็นถึงสภาพของพ่อค้าแม่คา้ชาวจีนถูกแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มผูสู้ญเสียหายหลายส่ิงอย่างในชีวิตซ่ึงใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งรับภาระปัญหาอยา่งใหญ่หลวงของชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีของกาดทั้งสอง และ
อีกกลุ่มหน่ึงเป็นผูค้า้ขายท่ีรอดพน้จากภยัเพลิงไหมค้ร้ังน้ีท่ีอาศยัอยูใ่นตรอกเหล่าโจ๊ว ซ่ึงเป็นพื้นท่ี
ต่อเน่ืองติดกบักาดหลวงทิศใต ้อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูค้า้ขายทั้งสองกลุ่มย่อมไดรั้บผลกระทบพร้อม
กับปัญหาจากเหตุเพลิงไหม้เช่นเดียวกัน หากแต่มีความแตกต่างของรายละเอียดปัญหาว่ามี
รายละเอียดไปซ่ึงตั้งอยูบ่นประเด็นตั้งตน้พื้นฐานเดียวกนัคือทางดา้นเศรษฐกิจและความมัน่คงของ
ชีวิต 

การเกิดอคัคีภยัคร้ังน้ีเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการสูญเสียท่ีเหลือท้ิงไวแ้ค่ความว่างเปล่า  
ทุกอย่างถูกก าหนดให้เร่ิมตน้ใหม่กับการด าเนินชีวิตใหม่ ดังค  าท่ี อนั นิมานเหมินท์ กล่าวไวว้่า 
เกิดข้ึนไฟไหมใ้นคร้ังน้ีถือเป็นอคัคีภยัท่ีร้อนแรงและเป็นวมัมหาวิปโยคของตลาดทั้งสองและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ในตอนแรกไฟไหมตึ้กแถวในตลาดตน้ล าไยดา้นถนนวิชยานนท ์และลุกลามขา้มถนนไป
ยงัฝ่ังตลาดวโรรสและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไดท้ าให้เปลวเพลิงเผาผลาญกาดทั้งสองจน
ราบเรียบเหลือเพียงซากเถา้ถ่าน ซ่ึงดูราวกบัว่าไม่มีรถดบัเพลิงในเชียงใหม่เลย จนท าให้อาคารท่ีทน
ไฟของกาดหลวงไม่สามารถจะทนทานอยูได ้นอกจากน้ีทางอาคารยงัปล่อยให้ผูเ้ช่าใชอ้าคารเป็น
โกดงัเกบ็ของจ านวนมาก จึงอาจเป็นเหตุท่ีท าใหอ้าคารง่ายแก่การถูกไฟเผาผลาญและลุกลามจนหมด
ส้ินในท่ีสุด (อนั นิมมานเหมินท,์ 2547: 15) 

 
ภาพท่ี 4.10 ภาพเหตุการไฟไหมค้ร้ังยิง่ใหญ่ของเชียงใหม่ 

ท่ีมา ภาพลา้นนาในอดีต http://www.library.cmu.ac.th (บุญเสริม สาตราภยั) 
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ภาพท่ี 4.11 ภาพกาดหลวง กาดล าไย หลงัไฟไหม ้

ลา้นนาในอดีต http://www.library.cmu.ac.th (บุญเสริม สาตราภยั)  
 

 
ภาพท่ี 4. 12 ภาพตึกแถวของตรอกเหล่าโจว๊ รอดพน้จากเพลิงไหม ้
ลา้นนาในอดีต http://www.library.cmu.ac.th (บุญเสริม สาตราภยั)  

 
“เม่ือผมยงัเด็ก เชียงใหม่ในความทรงจ าของผมก่อนเกิดเหตุการณ์ไฟไหมน้ั้นมีชาว

อินเดียคา้ผา้จ านวนมาก โดยขอเร่ิมจาก ส่วนแรก ตึกแถวดา้นทิศตะวนัตกในตลาดวโรรส (ดา้นหลงั
ติดกบัถนนข่วงเมรุ) ปัจจุบนัคือตรอกเหล่าโจ๊ว โดยขอเร่ิมจากเหนือลงมาจะมี ร้านโซน่ี (ร้านคุณพ่อ
ผมเอง) ร้านการาจี ร้านปี.ดี สโตร์ว ร้านโอเค ร้านใจดี ร้านพอใจ..........ส่วนท่ีส่ี จะเป็นร้านแผงลอย 
อยูข่นานกบัตึกถนนข่วงเมรุ จะมีร้านเชิญชม ลุงใหม่ เทียมูดิน สูตาเมีย” 

“เร่ืองเล่าจาดกาด เล่ม 2, (พ.ศ. 2547)” 
(อภิชาต โซน่ี, 2547: 128) 
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“ความสูญเสียยิ่งใหญ่ท่ีสุดอีกคร้ังในชีวิตของผมและชาวกาดทั้งหลายก็ตอนไดเ้กิด
เพลิงไหมค้ร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2511 พระเพลิงไดเ้ผาทั้งสองตลาด คือ ตลาดตน้ล าไยและตลาดวโรรส 
ในเวลาอนัรวดเร็ว เผาทุกส่ิงทุกอย่างหมดอย่างราบคาบ เหลือไวเ้พียงน ้ าตา ความหดหู่ เศร้าหมอง 
หมดหวงั ส้ินเน้ือประดาตวั ให้กบัพ่อคา้แม่คา้ซ่ึงปักหลกัสู้ชีวิตอนัยาวนานอยู่ทั้งสองตลาดน้ี มีแต่
ธรรมะเท่านั้นท่ีพวกเราเอามาเป็นท่ีพึ่งรักษาจิตใหส้งบและใหเ้กิดปัญญาต่อสู้กบัชีวิต บางคนยา้ยไป
อยูท่ี่อ่ืน แต่ส่วนมากกย็งัผกูพนัอยูก่บัตลาดทั้งสองน้ียงัคงปักหลกัสูต่้อดว้ยความมานะอดทน” 

“เร่ืองเล่าชาวกาด เล่ม 1, เชียงใหม่ในสายตาชาวกาดเช้ือสายอินเดีย (พ.ศ.2547)” 
(ฮารีราม โซน่ี, 2547: 93) 

 
ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหมท้ าให้กลุ่มผูค้า้ขายในกาดหลวงและกาดตน้ล าไย เกิดการ

สูญเสียคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีส่งผลให้เกิดการแตกกระจายของกลุ่มคา้ขายของชาวจีน บางส่วนเลิกอาชีพ
คา้ขายและยา้ยออกจากเชียงใหม่ บา้งก็ยา้ยไปคา้ขายท่ีจงัหวดัอ่ืน บางส่วนก็โยกยา้ยไปเช่าบา้นท า
การคา้ขายในอาณาบริเวณแถบคา้ขายตามบริบทเดิม จากสภาพกระจดักระจายไปคนละทิศคนละ
ทาง นอกจากแสดงใหเ้ห็นถึงการสูญสลายความเป็นชุมชนของชาวจีนคา้ขายในกาด ยงัแสดงใหเ้ห็น
ถึงการส้ินสุดของวิถีชีวิตของชาวกาดในเวลาเดียวกนัดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มชาวจีนผูค้า้ขาย
อยูใ่นส่วนของตรอกเหล่าโจ๊วท่ีมีพื้นท่ีติดกบักาดหลวง เป็นผูร้อดพน้จากเหตุเพลิงไหม ้คือกลุ่มชาว
จีนผูท่ี้ด าเนินวิถีชีวิตท่ีต่อเน่ืองในบริบทเดิม ยงัคงด าเนินการคา้ขายสืบต่อไป ขณะเดียวกนัชาวกาด 
บางรายกย็า้ยมาท าการคา้ขายอยา่งต่อเน่ืองท่ีตรอกเหล่าโจ๊วดว้ยเช่นกนั 

 

 
ภาพท่ี 4.13 ภาพตรอกเหล่าโจ๊ว สภาพพื้นท่ีส่วนกาดหลวงท่ีโดนเพลิงใหม ้
ท่ีมา ลา้นนาในอดีต http://www.library.cmu.ac.th/ (บุญเสริม สาตราภยั) 
 
“หลังจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ผ่านไป ความเจริญทางด้านธุรกิจการค้ามีมากข้ึน 

เจา้ของตลาดตอ้งการท่ีจะพฒันา ในขณะนั้น “เฮือนแป” เร่ิมทรุดโทรมลงตามกาลเวลาท่ีผ่านมา  
จึงจ าเป็นตอ้งร้ือเฮือนแปห้องแถวไมเ้พื่อสร้างตลาดใหม่เป็นตึกแถวชั้นเดียวและโฮงกาดใหม่ ในปี 
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พ.ศ. 2496 สภาพตน้ล าไยจึงมีลกัษณะเป็นตลาดท่ีสมบูรณ์เป็นแหล่งธุรกิจการคา้ของพอ่คา้ แม่คา้ แต่
สภาพชีวิตชาวกาดของเด็กท่ีอาศัยอยู่ท่ีเฮือนแปและลงเล่นสนุกสนานในแม่น ้ าปิงไม่มีอีกแล้ว 
ร้านคา้ในตลาดปิดธุรกิจคา้ปลีกค้าส่ง กลายเป็นชุมชนชาวกาดขนาดใหญ่แห่งหน่ึง “โฮงไม้”  
ขายสินคา้และอาหารกลางตลาดตน้ล าไย ไดเ้ปล่ียนเป็นโฮงคอนกรีตเสริมเหลก็ ตน้ล าไยในตลาดท่ี
เหลือในตลาด 1 ตน้ หน้าเฮือนแป และอีก 1 ตน้อยู่แถวใกลศ้าลเจา้ถูกตดัท้ิง เหลือแต่ตลาดช่ือตน้
ล าไย ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 เกิดอคัคีภยัเผาผลาญ เร่ิมจากตลาดตน้ล าไยลุกลามสู่ตลาดวโรรส ท าให้
อาคารร้านคา้ หอ้งแถว บา้นท่ีอยูอ่าศยัทั้ง 2 ตลาดถูกไฟไหมจ้นไม่เหลืออะไร ถือเป็นการส้ินสุดชีวิต
ชาวกาดเก่าจนเกือบจะหมดส้ิน”  

   
“เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 1, ตลาดตน้ล าไยในรอบทศวรรต (พ.ศ. 2547)” 

(เสรินทร์ จิราคุปต,์ 2547: 34-35) 
 

หลงัจากท่ีมีการร้ือถอนเฮือนแป (เรือนแป) ในปี พ.ศ. 2496 และเกิดไฟไหมกาดในปี 
พ.ศ. 2511 ทุกคนต่างก็ตอ้งสร้างอาชีพใหม่ สถานภาพของชีวิต มีความยากล าบาก ไม่ว่าจะยากดีมี
จนอย่างไร ทุกชีวิตก็ตอ้งสู้เพื่อสร้างอนาคตใหม่ท่ีดีกว่าเก่า แต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็มกัจะโหย
ค านึงถึงอดีต ความหลงัท่ีมีความสุขในฐานะของชาวกาดเก่าเมือ 50-100 ปีท่ีผ่านมา เป็นค าพูดท่ี  
เสรินทร์ จิรคุปต์ กล่าวไว้ ในเร่ืองเล่าจาดกาด (ชาวกาด) เป็นการแสดงและยืนยนัถึงความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเหตุเพลิงใหม่คร้ังใหญ่ท่ีไม่เผาผลาดท าลายกาดทั้งสองไป แต่หากยงัพราก
ความสุขของชีวิตชาวกาดท่ีอาศยัและคา้ขายอยูใ่นยา่นกาดน้ี (เสรินทร์ จิรคุปต,์ 2547: 44)   

การด าเนินวิถีชีวิตพร้อมกบัการตั้งรับสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปของกลุ่มชาวจีน
ผูร้อดพน้จากเหตุเพลิงไหม ้คือการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจและความมัน่คงของครอบครัวและทาง
สังคม และตอ้งอยูใ่นฐานะผูกู้พ้ื้นท่ีของการคา้ขายให้กลบัมาสู่สภาพเดิมในฐานะพื้นท่ีทางการคา้ท่ี
ส าคญั อย่างไรก็ดี การตั้งรับสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มหลงัเหตุเพลิงไหม ้ดว้ยการด าเนินวิถี
ชีวิตท่ียงัยึดตามรูปแบบความเป็นจีนดั้งเดิม ทั้งในชีวิตประจ าวนั และขนบธรรมเนียมประเพณี ใน
สภาพแวดลอ้มของกลุ่มชาวจีนมีความหนาแน่นของจีนท่ีโดดเด่น ดว้ยสภาพความเป็นอยูท่ี่ทั้งสอง
ฝ่ังมีผูอ้าศยัอยู่เป็นชาวจีนทั้งหมด โดยไม่มีชาติอ่ืนผสมอยู่ด้วย นอกจากอยู่รายลอ้มโดยรอบ ยิ่ง
ส่งเสริมให้ชุมชนชาวจีนดังกล่าวกลายเป็นชุมชนย่านวฒันธรรมจีน หรือ China Town จงัหวดั
เชียงใหม่มาจนถึงทุกวนัน้ี  

 
 



บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  ศศ.ม. (วฒันธรรมศึกษา) / 61 
 

4.2 ชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วในฐานะย่านวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย    

 
ภาพท่ี 4.14 ภาพซุม้ประตูยา่นวฒันธรรมจีน (China Town) 

ท่ีมา  ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกุล (มีนาคม  2561) 
 

หากกล่าวถึงชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว พบว่า มีขอ้เด่นชดัแสดงให้เห็นว่าการเกิดชาวจีน
ตรอกเหล่าโจ๊วท่ีภายหลงัพฒันาเป็นยา่นวฒันธรรมจีน มีปัจจยัอยูส่ามประการ ประการแรกเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงทางด้านคมนาคม อนัได้แก่การสร้างสะพาน การสร้างสถานีรถไฟมาส้ินสุดท่ี
เชียงใหม่ ประการท่ีสองเกิดเพลิงไหมค้ร้ังใหญ่ของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีท าให้เกิดการสูญเสียและเกิด
การเปล่ียนแปลงของผูป้ระกอบการคา้ชาวจีน ประการสุดทา้ย ปัจจยัดา้นการยา้ยถ่ินท ากินคือการ
เปิดประตูสู่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ดว้ยการเป็นผูค้า้ขายเป็นตวักลางสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั
ในชุมชน ท่ามกลางสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งแนบเนียน อยา่งไรก็ตามภาวะ
อนัยากล าบากในการด าเนินชีวิตหลงัสภาพการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ท่ีไม่ได้เกิดกับสภาพทาง
กายภาพเท่านั้น หากแต่ยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัสังคม และระบบเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ ท่ีส าคญั
มากนอกจากน้ีคือผลกระทบท่ีมอบใหก้บักลุ่มชาวจีนพอ่คา้แม่คา้ในยา่นธุรกิจการคา้แห่งน้ี พร้อมกบั
การกา้วไปขา้งหน้าเพื่อความอยู่รอดท่ีปราศจากภาระท่ีแบกรับไวซ่ึ้งในขณะเดียวกนัก็ยงัรักษาวิถี
ชีวิตในแบบความเป็นจีนไวด้ว้ย 

  ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมทางการคา้ของกลุ่มชนต่างๆ กลุ่มชาวจีน
ตรอกเหล่าโจ๊วไดน้ าอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมในความเป็นตวัตนท่ีเก่ียวกบัความเป็นอยู่ แนวคิด 
ค่านิยม คติความเช่ือในวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนมาเพิ่มคุณค่าดว้ยการธ ารงสืบสาน ปรับเปล่ียน 
ล่ืนไหล ให้เขา้กบัริบททางสังคมและตามจุดประสงคข์องการน าเสนอ โดยการน ามาใชเ้ป็นทุนทาง
วฒันธรรมเพื่อเป็นส่ิงแสดงให้เห็นความเป็นตวัตนท่ีโดดเด่นและเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งใน
พื้นท่ีสังคมพหุวฒันธรรมแห่งน้ี ในขณะเดียวกนัไดใ้ชเ้ป็นทุนทางวฒันธรรมต่อยอดดา้นการคา้ขาย 
สร้างผลประโยชน์ก่อใหเ้กิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจต่อครอบครัวและชุมชน นอกจากน้ียงัผลกัดนั
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ให้กลุ่มชาวจีนกลายเป็นกลุ่มผูมี้บทบาททางดา้นการคา้ขายและผลกัดนัให้เกิดเป็นพื้นท่ีส าคญัมีผล
ต่อระบบเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนการน าไปสู่การเพิ่มความกระชบัของเครือข่าย และ
ทุนทางสังคมของชุมชน โดยการมุ่งเนน้การน าเสนอทุนทางวฒันธรรมผา่นวิถีชีวิตท่ีโดดเด่นอยา่งมี
เสถียรภาพทางสังคมในความหลากหลายทางวฒันธรรม 

ในขณะเดียวกนัชาวไทยเช้ือสายจีนท่ามกลางความหลากหลายทางเช้ือชาติและความ
แตกต่างทางสังคม แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างท่ีซอ้นทบัทางวฒันธรรม ในบริบทของตลาด ยา่น
การคา้ขาย ท่ีลอ้มรอบตรอกเหล่าโจ๊วน าเสนอภาพของผูค้นท่ีหลากหลายทั้งผูค้า้ขาย ผูจ้บัจ่าย ผูเ้ยีย่ม
เยอืน และนกัท่องเท่ียว ต่างขวกัไขว ่อลหม่าน คน้หาส่ิงของตามท่ีตอ้งการ ดูมีสีสนั มีชีวิตชีวา ซ่ึงใน
เวลาเดียวกนั ชาวจีนยงัคงมีวิถีชีวิตท่ีเกาะติดกบัขนบธรรมเนียมดั้งเดิมในความเป็นจีน ไดแ้ก่ วิถีชีวิต
ดา้นอุปนิสัยใจคอ สถานท่ีพกัและคา้ขาย ดา้นการคา้ขาย ดา้นประเพณีพิธีกรรม ความเช่ือ น าเสนอ
ผา่นอตัลกัษณ์ในความเป็นจีนเพื่อแสดงความเป็นตวัตน สร้างใหก้ลุ่มตนเองโดดเด่นท่ามกลางความ
หลากหลายวฒันธรรมของเมืองเชียงใหม่  

 
 “ต้ีกาดหลวงกาดเก๊าล าไยนั้น ป้ีนอ้ง ชุมชนต่าง ๆ อยูก่ัน๋จะใดนะครับ ครอบครัวส่วน

ใหญ่ก่เป๋นครอบครัวก๊าขาย มีตึง คนเมือง คนจีน คนอินเดียนะครับ คนมุสลิม ไทยใหญ่ มีหลาย ๆ 
เช้ือชาติอยูต่วยกัน๋หั้ครับ ฟังเร่ืองของกาดหลวงกาดเก๊าล าไยจากเฮียจิว ฮา้นคุณากิจ กาว่าคุณบณัฑิต 
คุณาศิรินทร์ครับ” 

“เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 1, บทสัมภาษณ์ คุณบณัฑิต คุณาศิรินทร์ (พ.ศ. 2547)” 
(บณัฑิต คุณาศิรินทร์ (เฮียจิว ร้านคุณากิจ), 2547: 143) 

 
ภาพท่ี 4. 15 ภาพปฏิสมัพนัธ์ุของชาวไทยเช้ือสายอินเดีย 
ท่ีมา ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ ( สิงหาคม 2562) 
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ภาพท่ี 4.16 ภาพแผนท่ีตรอกเหล่าโจ๊ว (ถนนข่วงเมรุ) 

ท่ีมา ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ 
 

ตรอกเหล่าโจ๊วเป็นยา่นวฒันธรรมหรือไชน่าทาวน์ ท่ีเป็นถนนสายวฒันธรรมท่ีมีความ
หลากหลายทางชาติพนัธ์ุทางการคา้ขายเป็นหลกั ซ่ึงมีทั้งคนพื้นเมือง คนไทย คนอินเดีย และชาวเขา 
และเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในย่านธุรกิจการคา้ท่ีส าคญัและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ 
นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งรวมสินคา้นานาชนิดท่ีมีความน่าสนใจ ท่ีประกอบดว้ย ของท่ีระลึก ของฝาก 
อาหาร เคร่ืองประดบั ทอง เคร่ืองเงิน โดยเฉพาะเคร่ืองนุ่งหุ่ม เส้ือผา้ ผลิตภณัฑก์ลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ 
ท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัช่วยสร้างสีสนัใหก้บัเมืองเชียงใหม่ไดอ้ยา่งโดดเด่นงดงาม   
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ภาพท่ี 4.17 ภาพแผนท่ีเดินดิน Transect walk ตรอกเหล่าโจ๊ว 

ท่ีมา ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ 
 

4.2.1 กลุ่มชาวจีนใช้อัตลักษณ์ด้านวิถีชวิีตสร้างยา่นวัฒนธรรมจีน  
ภายใตก้ารพกัอาศยัและการท ามาคา้ขายในเฮือนแป (อาคารเรือนแถวไมช้ั้นเดียว) ท่ี

ประกอบด้วยกลุ่มชุมชนสังคมจีนผูโ้ยกยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยู่ในพื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊ว เป็นกลุ่มท่ี
น าเสนอความเป็นกลุ่มสังคมชาวจีนผา่นการมีวิถีชีวิตเดียวกนั มีขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีด าเนิน
ตามระเบียบแบบแผนในความเป็นจีนร่วมกนัอย่างเหนียวแน่น ชาวจีนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นจีน
แตจ๋ิ้ว ชาวจีนเหล่าน้ีสืบทอดวฒันธรรมผา่นอาหารการกิน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ส่งต่อกนัมาใน
รูปของวฒันธรรม ตามหลกัปรัชญาของขงจ้ือลทัธิเต๋า ในเร่ืองแนวคิด  คติความเช่ือ ท่ีใหค้วามส าคญั 
ผ่านการอบรม ขดัเกลาเล้ียงดูจนเกิดเป็นนิสัยส่วนตวัท่ีมีลกัษณะเด่น ในดา้นของความกตญัญูต่อ
บรรพบุรุษ ซ่ือสตัย ์กลา้หาญ  มีนิสยัใส่ใจความทุกขค์วามสุขของคนรอบขา้ง ท่ีแสดงออกในวิถีชีวิต
ของกลุ่มสังคมจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ามกลางสังคมพหุวฒันธรรมของเมืองเชียงใหม่ท่ีประกอบดว้ย
ผูค้นหลากหลายชาติพนัธ์ุ เช่น สงัคมของคนไทย  คนอินเดีย คนเมือง คนมง้ และ คนจีนดว้ยกนั เป็น
ตน้ 

กลุ่มชาวจีนในตรอกเหล่าโจ๊วมีวิถีชีวิตท่ีติดยึดอยู่ขนบธรรมเนียม ประเพณีตาม
รูปแบบของความเป็นจีนอย่างเหนียวแน่น แสดงให้เห็นในวิถีชีวิต ด้วยการน าเสนอการสร้าง



บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  ศศ.ม. (วฒันธรรมศึกษา) / 65 
 

เครือข่ายภายในชุมชนซ่ึงรวมถึงการคา้ขายดว้ย เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของเครือข่าย มี
การดูแลเอาใจใส่ พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีน ้ าใจไปมาหาสู่อย่างสม ่าเสมอแมอ้ยู่ใกลกนัก็ตาม 
พร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือเดือดร้อน มีการแบ่งปันให้แก่กนั เช่น การแบ่งปันอาหารในยามเยน็ 
ตามท่ี อาม่าสมพิศ (นามสมมติ) กล่าวดว้ยใบหน้าท่ีมีความสุข เล่าว่า พอตกเยน็ท าอาหารแค่อย่าง
เดียว แลว้น าไปแจกจ่ายกนั ซ่ึงทา้ยสุดกจ็ะไดม้ื้อเยน็ท่ีมีอาหารหลากหลายและอ่ิมอร่อย  

 
“พอตกเยน็ ๆ น้ีท าอาหารหอมส่งกล่ินถึงกนั ท ากบัขา้วไม่ตอ้งเยอะ แค่อยา่งเดียวก็พอ 

เสร็จแลว้ตกัแบ่งให้กันกิน ท าไปท ามามีกบัขา้วหลายอย่าง  (อาม่าสมพิศ นามสมมติ, สัมภาษณ์ 
2562)” 

 “ผมเป็นเดก็รุ่นลูกรุ่นหลาน มีความคุน้เคยกบัพ่อคา้แม่คา้แทบทุกคน เพราะแต่ละท่าน
อายรุุ่นพ่อรุ่นพี่ของผม ลูกหลานของพ่อคา้แม่คา้ในกาดตน้ล าไยทุกคนมีความสัมพนัธ์ฉนัมิตรหรือ
เหมือนเป็นเครือญาติกนัทุกครอบครัว จึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ท่ีมีความรักความผูกพนักนัจนถูก
กล่าวหาว่าเป็นแก๊งกาดล าไย กาดหลวง หรือแก๊งศาลเจา้ แทจ้ริงแลว้กุมารจีนเหล่าน้ีต่างขยนัท างาน
ช่วยพ่อแม่ท ามาคา้ขาย ช่วงว่างจากการท างานก็มกัจะรวมตวักนัไปเท่ียวเป็นกลุ่มใหญ่ วยัรุ่นต่างถ่ิน
ไม่อยากเขา้มาตลาดตอแยดว้ย จึงไม่ค่อยมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัแก๊งกลุ่มอ่ืนใด แก๊งศาลเจา้จะเป็น
พนัธมิตรกบัแก๊งชา้งม่อย แก๊งแม่ข่า เพราะทั้ง 3 แก๊งต่างก็มีพ่อแม่ท ามาคา้ขายในกาดตน้ล าไยและ
กาดวโรรส จึงรู้จกัคุน้เคยกนัดี” 

“เร่ืองเล่าชาวกาด เล่ม 5, ของก๋ินถูกปาดจาดกาดล าไย (พ.ศ. 2551)” 
(เสรินทร์ จิรคุปต,์ 2551: 10) 

 
สภาพความเป็นอยูใ่นชุมชนจะมีลกัษณะเหมือนครอบครัวใหญ่ มีความสนิทสนมกลม

เกลียว สามารถเดินไปมาหาสู่กนัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของวิถีชีวิตในลกัษณะ 
ความสนิทสนมท่ีแนบแน่น ซ่ึงเป็นปัจจยัการเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ นอกจากน้ี ในดา้นส่วนบุคคล ชาว
จีนแต่ละครอบครัวจะมีการอบรมเล้ียงดู สั่งสอน และขดัเกลา ให้รู้จกัการกตญัญูต่อบรรพบุรุษ มี
น ้ าใจต่อผูอ่ื้น ขยนั อดทน รู้จกัอดออม มีความซ่ือสัตยใ์นหนา้ท่ีการงาน อนัเป็นส่ิงท่ีจะท าให้ชีวิตมี
ความเจริญ และประสบความส าเร็จ ดงันั้นปัจจยัในเร่ืองของอตัลกัษณ์ดา้นวิถีชีวิตท่ีแสดงออกของ
สังคมชาวจีนในตรอกเหล่าโจ๊วจึงเป็นการน าเสนออตัลกัษณ์ของตนให้ผูอ่ื้นไดส้ัมผสั รับรู้ไดใ้น
ความเป็นจีนผ่านกล่ินอายและการปฏิบติัของสมาชิกในชุมชน อนัน าไปสู่ความเป็นพื้นท่ีของย่าน
วฒันธรรมจีนแห่งน้ี และรวมเป็นถึงการมีพื้นท่ีทางสงัคมเกิดข้ึนจากพื้นท่ีแห่งยา่นวฒันธรรมจีน 
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 การรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนพหุวฒันธรรมทางการ
คา้ขาย ตรอกเหล่าโจ๊วเป็นย่านคา้ขายท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อท่ีเขา้มา
จบัจ่าย จึงมีความแตกต่างกนัทางสังคม และการซ้อนทบัของวฒันธรรม  ในมิติทางสังคมจะพบว่า
ชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วเป็นชุมชนท่ีมีความโดดเด่น และเขม้แขง็ ขณะเดียวกนัก็มีลกัษณะเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งด้วยเช่นกัน เน่ืองจากมีลักษณะเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลาย ท่ี
นอกเหนือจากชาวไทยเช้ือสายจีนแลว้ยงัมีทั้งชาวมง้ และชาวไทยเช้ือสายอินเดีย ผูท่ี้อยูใ่นส่วนของ
สังคมตนเองแต่มีพื้นท่ีในส่วนของชุมชนเดียวกนั ดงัเช่นชาวอินเดียจะประกอบร้านคา้ขายผา้ท่ีอยู่
ส่วนของปากทางเขา้ตรอกเหล่าจ๊วฝ่ังถนนชา้งคลาน และตึกแถวรอบกาดหลวงส่วนท่ีติดตรอกเหล่า
โจ๊ว รวมถึงตลาดมง้ท่ีอยูบ่ริเวณกลางตรอกเหล่าโจ๊วมีลกัษณะแยกเป็นซอยยอ่ยเขา้สู่พื้นท่ีของตลาด
ซ่ึงมีทางยอ่ยออกดา้นขา้งสู่วดัอุปคุตได ้นอกเหนือจากน้ียงัมีร้านคา้แผงลอยตามหนา้ร้านหอ้งแถว 

นอกจากการรวมตวักนัทางสังคมท่ีหลากหลายในฐานะผูค้า้ขายท่ีน าเสนอสินคา้ท่ีมี
ความแตกต่างมากมายในลกัษณะของตลาดผา้ในยา่นวฒันธรรมจีนแลว้ การรวมกลุ่มทางสังคมใน
บทบาทของการดูแลผลประโยชน์ส่วนรวม และสวสัดิการทางสังคมของชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว ทั้งน้ี
ชุมชนใชว้ิธีการเลือกผูน้ าชุมชนท่ีไม่ไดจ้  ากดัอยู่ท่ีชาวจีนในชุมชนเท่านั้น แต่ใชว้ิธีสลบัสับเปล่ียน
โดยการเลือกจากสมาชิกชุมชนทางการคา้ขาย ซ่ึงท่ีผ่านมาก็มีผูน้ าชุมชนท่ีเป็นมง้ และชาวไทยเช้ือ
สายอินเดีย ผูน้ าชุมชนจะเป็นแกนน าท าหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั ดังเช่น การ
ต่อรองในเร่ืองของการไม่ยอมจดทะเบียนก่อตั้งเป็นชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว แต่ในทางกลบักนัในการ
ใหค้วามร่วมมือร่วมใจกนัระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุในการด ารงรักษาความเป็นชุมชนใหพ้ฒันาต่อเน่ือง
โดยไม่จดจดัตั้งชุมชน หากจดจดัตั้งชุมชนภาครัฐก็จะเขา้ควบคุม ด าเนินนโยบายต่าง ๆ ซ่ึงจะท าให้
การบริหารจดัการต่าง ๆ ล่าชา้และถูกริดรอนสิทธิในหลายดา้น ดงัขอ้คิดเห็นท่ี เนวิน (นามสมมุติ) 
ชาวไทยเช้ือสายอินเดีย เจา้ของร้านขายผา้ไดอ้ธิบายถึงปัญหาหากจดทะเบียนเป็นชุมชน จะส่งผล
เกิดความยุง่ยากตามมาในเร่ืองของการบริหารชุมชน มีความมากขั้นตอนในการบริหารจดัการท่ีตอ้ง
ประสานงานกนัระหว่างชุมชนกบัภาครัฐ ดงันั้นจึงยงัคงเป็นชมรมตรอกเหล่าโจ๊วต่อไป (เนวิน, นาม
สมมติ, 2561)  

ตัวอย่างท่ี เนวิน (นามสมมุติ) กล่าวเป็นเร่ืองเทศกาลตรุษจีน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเพณีของชาวจีน เศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และจดัข้ึนดว้ยชุมชนชาวจีนตรอกเหล่า
โจ๊วในฐานะผูเ้ป็นเจา้ของประเพณี ดงันั้นชุมชนจึงมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการทั้งหมดท่ีอยูใ่นรูป
ของการสืบทอดประเพณีท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชาวจีน หากแต่ว่า เม่ือจดทะเบียนเป็นชุมชนแลว้ 
ภาครัฐท่ีมีนโยบายของการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีใชเ้ทศกาลท่ีเป็นประเพณีของชาวจีน เป็นตวัสร้าง
เมด็เงินกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจใหก้บัเมืองเชียงใหม่ โดยการมอบทุนสมทบกบัชุมชนบางส่วน และตอ้ง
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เขา้มามีส่วนในการบริหารจดัการ รวมถึงระบบการเงินท่ีดูแลโดยชุมชน รวมถึงเงินทุนทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนจากชุมชนเอง นอกจากน้ียงัท าให้เกิดขั้นตอนท่ียุง่ยาก ตอ้งช้ีแจงรายละเอียด และตอ้งสูญเสีย
ทุนบางส่วนโดยไม่จ าเป็น 

การร่วมมือร่วมใจของภาคชุมชนท่ีมีต่อภาครัฐ แสดงใหเ้ห็นถึงชุมชนท่ีเขม้แขง็ และมี
ก าลงัในการต่อรอง ในฐานะชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชนพหุวฒันธรรมทางการ
คา้ขาย ท่ีประกอบไปดว้ย ชาวไทยเช้ือสายจีน ชาวไทยเช้ือสายอินเดีย คนเมือง มง้ 

 
“เออ้ ประธานชมรมจีนเด๋ียวน้ีเป็นชาวมง้นะตอนน้ีคนมง้เป็นประธาน เขามีประชุมกนั 

เขาก็เลือกกนัเองไง ซ่ึงการเลือกตั้งจะมีการประชุมท่ีศาลเจา้กวนอูแลว้ท าการเลือกดว้ยสมาชิกใน
ชุมชน มนัจะมีเดือนละคร้ังหรืออะไรน่ีแหละชมรมของตรอกเหล่าโจ๊วน่ีแหละ เขาตั้งชมรมแลว้ก็มี
คนมง้เป็นประธาน (โฆษิต นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561) 

 
 ภายใตส้ังคมพหุวฒันธรรมการคา้ของเมืองเชียงใหม่ ชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่า

โจ๊วมีวิถีชีวิตเป็นตัวกลางในการสืบทอดอัตลักษณ์และน ามาเป็นตัวกลางของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มผูค้า้ขายเพื่อเพิ่มเครือข่ายทางสังคม ให้มีแน่นแฟ้น ขณะเดียวกนัยงัมีการรวมตวัของ
กลุ่มท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายชาติพนัธ์ุเป็นการลดช่องวา่งระหวา่งกนั และเป็นการเพิ่มความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

 
4.2.2. กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนใช้อัตลักษณ์ด้านอาคารสถานทีส่ร้างย่านวัฒนธรรมจีน  
ดว้ยวตัถุประสงคแ์รกเร่ิมเพื่อความอยูร่อดและมีวิถีชีวิตท่ีมัน่คงทางสังคมของกลุ่มชาว

จีน โดยเร่ิมตน้เขา้มาอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีมีคนจีนเช่าบา้นอาศยัปะปนกบัคนเมืองกระจายอยูร่อบขา้ง
ของย่านตลาด (กาดหลวง และกาดล าไย) รวมหมายถึงพื้นท่ีกองเหล่าโจ๊ว (ตรอกเหล่าโจ๊ว) หรือ
ถนนข่วงเมรุ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีติดต่อกบักาดหลวงและเช่ือมต่อกบักาดตน้ล าไย นอกจากน้ีชาวจีนช่ืนชอบ
และนิยมท่ีอยูเ่ป็นกลุ่มชุมชนแลว้ ลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยัเป็นอีกส่ิงท่ีมีลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นถึง วิถี
ชีวิตประจ าวนัในการใชท่ี้พกัอาศยั ในบริบทของการเป็นผูค้า้ขายตามท่ี อาม่าสมพิศ (นามสมมุติ) 
เล่าว่าในช่วงแรกท่ีกลุ่มชาวจีนเขา้มา ท่ีอยู่อาศยัมีลกัษณะเป็นบา้นเช่าเรือนไมห้้องแถวเรียงติดกนั 
โดยการเช่าเรือนแถวและจบัจองพื้นท่ีรวมตวักนัเป็นชุมชนอยูบ่ริเวณถนนข่วงเมรุรูปแบบของเรือน
ร้านคา้ช่วงตน้ของการเกิดยา่นชาวจีนมีลกัษณะเป็นเรือนไมช้ั้นเดียว (เฮือนแป) ซ่ึงเป็นทั้งท่ีอยูอ่าศยั
และแบ่งสรรพื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีท าการคา้ขายดว้ย (อาม่าสมพิศ , นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561) 
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ภาพท่ี  4.18 ภาพ 1 เฮือนแป (ท่าแพ) 2 อาคารตึกเฮือนแป ร้านกิตติพานิช (เจริญเมือง) 

  ท่ีมา ภาพ 1 เชียงใหม่นิวส์ http:// www.chiangmainews.co.th/page/archives (จกัรพงษ ์ค าบุญเรือง)   
          ภาพ 2 เชียงใหม่ท่ีคุณไม่เคยเห็น https://www.facebook.com ( ซิวจือ กิติบุตร) 
 

 
ภาพท่ี 19 ภาพลกัษณะเฮือนแปริมน ้ากาดล าไยและเหล่าโจ๊ว (ไม่ปรากฏในปัจจุบนัแลว้) 

ภาพ 1 มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต http://www.muslimchiangmail.net  
ท่ีมา ภาพเก่า 1 บุญเสริม สาตราภยั, 2 ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ 

 

 
ภาพท่ี 4.20 ภาพเปรียบเทียบอาคารในอดีตและปัจจุบนัปี พ.ศ. 2511 กบั ภาพปัจจุบนั 

ท่ีมา http://www.library.cmu.ac.th/ (บุญเสริม สาตราภยั) 
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ภาพท่ี 4.21 ภาพ 1-2 ตึกแถวผสมศิลปะจีนยา่นกาดตน้ล าไย เหล่าโจว๊, 3 ยา่นวดัเกตการาม 

ท่ีมา ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ  (มีนาคม 2562) 
 

 
ภาพท่ี 4.22 ภาพเฮือนแปยคุแรกของเชียงใหม่ (ปัจจุบนั) 1-2 ยา่นวดัเกต 

ท่ีมา ภาพ 1 http://www.oknation.nationtv, ภาพ 2 ไกรวสุิทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ (มีนาคม 2562) 
 
อยา่งไรก็ตาม รูปแบบมีการเปล่ียนแปลงพฒันาข้ึนหลงัพ่อคา้เขา้มาแลว้ ภายหลงัมีการ

เปล่ียนแปลงโดยการสร้างข้ึนมีลกัษณะผสมผสานความเป็นจีนร่วมอยูด่ว้ยเพื่ออยู่อาศยัและท าการ
คา้ขาย จากเรือนไมช้ั้นเดียวเป็นสองชั้นก่ึงปูนก่ึงไมมี้แบ่งพื้นท่ีใชส้อยและส่วนของร้านคา้ ภายหลงั
พฒันาเป็นอาคารปูนสองชั้นประดบัตกแต่งดว้ยลกัษณะจีนมากข้ึน เช่น ลวดลายประดบัและลูกกรง
ปูนป้ัน มีดาดฟ้าหน้าต่างลายประดบัรูปแบบต่าง ๆ  โดยนิยมอยู่อาคารท่ีติดกนั เพื่อสร้างความเป็น
ปึกแผ่น ความหนาแน่นของชุมชน บา้นพกัอาคารท่ีอยู่อาศยัเรือนร้านคา้ในฐานะท่ีเป็นท่ีพกัอาศยั 
เป็นสถานท่ีท่ีให้ความปลอดภัยแล้วยงัท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางน าเสนอลักษณะโดดเด่นท่ีเป็น 
อตัลกัษณ์ของความเป็นตวัตน รวมถึงประวติัศาสตร์ และพฒันาการของการด ารงชีวิต นอกจากน้ียงั
น าเสนอการใชท่ี้อยูอ่าศยัในชีวิตประจ าวนั ขณะเดียวกนัยงัสะทอ้นถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสงัคม  

 
 “อาคารเก่าแก่ในย่านกาดมีหลายแบบหลายยุค เช่น เฮือนแป (เรือนแถว) อาคารจีน 

อาคารโคโลเนียล อาคารไมแ้บบดั้งเดิม และอาคารร่วมสมยั ฯลฯ ซ่ึงลว้นประกอบและส่งเสริมกนั
ให้เป็นย่านกาดหลวง-กาดเก๊าล าไยอย่างท่ีปรากฏ ย่านกาดในท่ีน้ีกินพื้นท่ีตั้งแต่ถนนชา้งม่อย ถนน 
วิชยานนท ์ถนนท่าแพ ถนนหนา้ไปรษณีย ์และตรอกเหล่าโจ๊ว...” 

“เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 3, บทน า (พ.ศ. 2549)” 
(สุภาภรณ์ อาภาวชัรุตม ์และ ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม ์เจริญเมือง, 2549: ฌ) 
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ภาพท่ี 4.23 ภาพ1-2 ตึกแถวผสมศิลปะจีนยา่นกาดตน้ล าไย เหล่าโจว๊, 3 ยา่นวดัเกตการาม 

ท่ีมา ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ (สิงหาคม 2561) 
 

 
ภาพท่ี 4.24 ภาพอาคารตึกแถวในตรอกเหล่าโจ๊ว 
ท่ีมา ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ (มีนาคม 2561) 

 
ภาพสะทอ้นของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมผ่านชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เป็น

สญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีประกอบสร้างจากความเป็นจีนท่ีแสดงออกใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์ท่ีชาวจีนตรอก
เหล่าโจ๊วเป็นผูสื้บทอดและธ ารงไว ้ในฐานะเป็นกลุ่มสงัคมจีนผูส้ร้างพื้นท่ียา่นวฒันธรรมจีน และใช้
เวลาในการสร้างความเข้มแข็งให้ย่านวฒันธรรมจีนให้ด ารงคงอยู่สืบต่อไป ด้วยการสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณี อยา่งไรกต็าม ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีเกิดจากอคัคีภยัคร้ังใหญ่ของจงัหวดัเชียงใหม่
ยงัส่งผลความหนาแน่นของกลุ่มสังคมจีนผูป้ระกอบการคา้ขายในยา่นธุรกิจการคา้ส่วนหน่ึงตอ้งสูญ
สลายกระจดักระจาย ขาดสภาพความเป็นกลุ่มกอ้นของผูค้า้ขายชาวจีน ในทางตรงกนัขา้มอีกกลุ่ม
หน่ึงยงัคงมีความเป็นกลุ่มกอ้นอยา่งเหนียวแน่นท่ีต่อเน่ือง นอกจากน้ีสถานการณ์และสภาพวิกฤติ
คร้ังใหญ่ท่ีตอ้งเผชิญร่วมกนั ยิ่งเป็นการตอกย  ้าความเหนียวแน่นให้มีความเขม้ขน้มากยิง่ข้ึน (ยา่นท่ี
พกัอาศยัและธุรกิจการคา้จีนปัจจุบนั) 
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ภาพท่ี 4.25 ภาพสภาพแวดลอ้มอาคารร้านคา้ตรอกเหล่าโจ๊ว 

ท่ีมา ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกุล (พฤษภาคม 2561) 
 

อาคาร บา้นพกั พื้นท่ีส่วนรวมของชุมชน นอกจากจะส่ิงอ านวยประโยชน์เป็นท่ีพกั
อาศยั และกิจกรรมต่าง ๆ แลว้ยงัท าหนา้ท่ีถ่ายทอดประวติัศาสตร์ ในขณะเดียวกนัยงัน าเสนอความ
เป็นตวัตนของกลุ่มและชาติพนัธ์ุ  ซ่ึงชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วไดแ้สดงตวัตนใหเ้ห็นผา่นอตัลกัษณ์ดา้น
สถานท่ี ท่ีพกัอาศยั ในรูปของการอยูเ่ป็นกลุ่มกอ้นในพื้นท่ีเดียวกนัเพื่อสร้างความโดดเด่นของกลุ่ม
และประกอบอาชีพร่วมกนัเพื่อสร้างพื้นท่ีใหเ้ป็นตลาดอนัน าไปสู่พื้นท่ีทางเศรษฐกิจและส่งต่อความ
มีตวัตนและความมัน่คงสมบูรณ์ทางครอบครัว 

 
4.2.3 กลุ่มชาวจีนใช้อัตลักษณ์ด้านการค้าขายสร้างย่านวัฒนธรรมจีน  
การด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยอาชีพค้าขายและอาศัยอยู่ในพื้ น ท่ีตรอกเหล่าโจ๊วคือ

วตัถุประสงคใ์นความส าเร็จของชีวิตขั้นพื้นฐานจากการเป็นผูย้า้ยถ่ินฐานเขา้มา นอกเหนือจากท่ีชาว
จีนเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะของอุปนิสัยท่ีชอบอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มสังคม สร้างความอบอุ่นของชุมชน
ดว้ยการเอาใจใส่สมาชิกรอบขา้ง มีการพบปะ พูดคุย เป็นปฏิสมัพนัธ์ท่ีสร้างความกระชบัต่อกนั เป็น
การแสดงออกท่ีท าให้สังคมไดเ้ห็นผา่นอตัลกัษณ์สร้างความเขม้แขง็ให้ชุมชน ในขณะเดียวกนั การ
รักในการคา้ขายของชาวจีนในตรอกเหล่าโจ๊วท่ียึดคติตามขงจ้ือ ในความซ่ือสัตย ์ในอาชีพ ขยนั 
อดทนในการท างาน เป็นวิธีการท่ีใชค้วบคู่กบัการคา้ขาย ซ่ึงเป็นแก่นของอตัลกัษณ์ดา้นการคา้ขาย
ของจีนตรอกเหล่าโจ๊ว  

ในอตัลกัษณ์ทางดา้นการคา้ขายของชาวจีนท่ีสืบทอดกนัมาเป็นระเวลานานจากจีน
โพน้ทะเลส่งเสริมให้กบัลูกหลานกลายเป็นกลุ่มผูมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาทางเศรษฐกิจและ
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ความเจริญทางสังคมของประเทศส าคญั ๆ หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยท่ีปรากฏเด่นชดัใน
กิจการธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จมีความเจริญกา้วหน้าทั้งธุรกิจขนาดเล็กและกิจการขนาดใหญ่
กระจายทัว่ไปตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่นเดียวกบัภาคเหนือของไทยในจงัหวดัเชียงใหม่มีกิจการมากมาย
ท่ีเป็นเจา้ของโดยเป็นลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงเท่านั้นท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์
หรือความถนัดทางดา้นการคา้ขายของกลุ่มชาวจีนโพน้ทะเลท่ีส่งต่อกนัมา ดงันั้นอตัลกัษณ์ดา้น
การคา้ขายของชาวจีนจึงเป็นวฒันธรรมอย่างหน่ึงท่ีมีความโดดเด่น การคา้ขายเป็นอตัลกัษณ์หน่ึง
ของวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ท่ีเกิดเป็นชุมชนย่านวฒันธรรมจีนด้วย
วตัถุประสงค์ของการรวมตวัร่วมมือกนัประกอบกิจการคา้ขายตั้งแต่แรกเร่ิมจนพฒันากลายเป็น
ตลาดและเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ในฐานะย่านกาด (ย่าน
ตลาด) ขณะเดียวกนัไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งกบับริบทของการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีบทบาท
ส าคญัต่อลกัษณะของการคา้ขายในฐานะความเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ 
 

 
ภาพท่ี 4.26 ภาพร้านคา้ขาย 

ท่ีมา ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกุล (มีนาคม 2561) 
จากการลงพื้นท่ีวิจยั พบว่า ชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วในฐานะผูป้ระกอบการ

คา้ สร้างอตัลกัษณ์ทางการคา้ขาย ดว้ยการน าเสนอภาพความเป็นศูนยร์วมของความหลากหลายใน
พื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊ว ดว้ยการท าการคา้ขายในอาคารห้องแถวท่ีอยู่อาศยัมีลกัษณะเรียงติดกนัท าให้
เกิดยา่นของการจ าหน่ายสินคา้ท่ีเกิดจากกลุ่มสังคมจีน ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานดา้นการคา้ขาย
ของกลุ่มชาวจีนในเหล่าโจ๊ว แสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จท่ีจะเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได ้ลกัษณะ
ของอตัลกัษณ์ทางการคา้ท่ีชาวจีนน ามาใช้เป็นส่ือกลางผ่านการปฏิบติัต่อผูซ้ื้อ จบัจ่ายด้วยความ
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อ่อนโยนและจริงใจ ไม่แสดงอาการเบ่ือหรือร าคาญในการคา้ขาย แนะน าในส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง 
รวมถึงการคิดราคาท่ีตรงไปตรงมา มีการลดราคาสินค้าให้โดยไม่ต้องเอ่ยถามก่อนจากลูกค้า 
นอกจากลกัษณะการคา้ขายท่ีแสดงด้วยกิริยาและจากใจและการคา้ขายท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มของ
สินคา้ท่ีติดกนัเป็นแถบเดียวกนั ดงัปรากฏเป็นลกัษณะของตึกแถว ลกัษณะของตลาดเป็นอีกลกัษณะ
ท่ีโดดเด่นของการคา้ขายแบบจีนท่ีเอ้ืออ านวยแก่ผูม้าจบัจ่ายและนกัท่องเท่ียว เป็นการน าเสนอสินคา้
ดว้ยความหลากหลายสร้างพื้นท่ีใหเ้ป็นยา่นคา้ขาย ยิง่ไปกวา่นั้น วิถีชีวิตของอตัลกัษณ์ดา้นคา้ขาย ยงั
ท าให้ชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊วกลายเป็นผูค้า้ขายท่ีมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่
ในฐานะเป็นพื้นท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่  

ลกัษณะท่ีโดดเด่นของวิถีชีวิตชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
การมีแนวคิด ค่านิยม ของการเป็นคนขยนั อดทน ฝ่าฟันและบากบัน่ ซ่ือสัตยสุ์จริตในหนา้ท่ีการงาน
ของตน  

 
“เต่ียกบัแม่จะแนะน าให้ไปรับขนมเป๊ียะไปเดินเร่ขายในวนัหยุดเสาร์อาทิตยจ์ากอา

แป๊ะซีง้ีหรืออาเจ๊กซีปอท่ีร้านขนมเป๊ียะ ขนมจนัอบั ขนมโก๋ เป็นตน้ อยูท่ี่ตรอกข่วงเมรุ ใกลศ้าลเจา้
กวนอูหลงักาดหลวง อะแป๊ะจะให้ถาดไมใ้ส่ขนมมีเชือกคลอ้งคอ ถาดขนมตั้งยนัหนา้ทอ้งเดินเร่ไป
ทัว่เมืองเชียงใหม่ จากกาดตน้ล าไย กาดวโรรสไปถึงกาดประตูเชียงใหม่ แลว้ออ้มไปกาดชา้งเผือก 
พี่ชายหลายคนของผมเคยรับขนมไปเดินเร่ขาย ผมเป็นเด็กหาบไม่ไหว แต่กย็งัเดินตามหลงัพี่ชาย ถือ
ว่าไปเดินเท่ียวเล่นอนัเป็นความนิยมของเด็กสมยันั้น ลูกเดินเร่ขนมขายเป็นความภาคภูมิใจของพ่อ
แม่ท่ีลูกขยนัหมัน่ท ามาหากินตั้งแต่เด็กโตข้ึนจะไดรู้้ค่าของเงินและการประกอบสัมมาอดชีพ ถึง
พร้อมดว้ยความขยนัหมัน่เพียรและการรู้จกัรักษาทรัพยท่ี์หายากไดจ้ะไดเ้ป็นเศรษฐีในอนาคต ผม
เคยเห็นเฮียถ่งคุง เฮียถ่งอุย ขายขนมเช่นกนั เฮียทั้งสองเป็นบุคคลตน้แบบของผมในอดีต และเป็น
บุคคลท่ีผูห้ลกัผูใ้หญ่เอ่ยถึงและยกเป็นตวัอยา่งใหบุ้ตรหลานเสมอวา่เป็นเดก็ดี (หอเก้ีย) ของพอ่แม่..” 

“เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 5, ของก๋ินถูกปากชาวกาดล าไย (พ.ศ. 2551)” 
(เสรินทร์ จิรคุปต,์ สรนีย ์โหละสุต, 2551: 15-16) 

 
จากการสังเกตการณ์ พบว่า สภาพของร้านคา้ท่ีเป็นอาคารแถวตั้งอยู่สองฝ่ังของถนน

ข่วงเมรุ หรือตรอกเหล่าโจ๊วท่ีในอดีตเป็นเพียงซอยท่ีรถยนตไ์ม่สามารถวิ่งสวนกนัผ่านเขา้ออกได ้
ซ่ึงจะเห็นของการขวกัไขว่จบัจ่ายซ้ือของอย่างคบัคัง่ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายท่ีอยู่ในอาคารและแผง
ลอยท่ีตั้งโตะ๊และแบกบัพื้นดินหนา้ร้านคา้ในอาคารลว้นเป็นภาพสะทอ้นของกิจกรรมส่วนหน่ึงของ
วิถีชีวิต ในการมองถึงผูภ้าพผูป้ระกอบการชาวจีน พบวา่ ชาวจีนดงักล่าวใชอ้ตัลกัษณ์ตวัตนของกลุ่ม



ไกรวสุิทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ กวา่จะกลายมาเป็น “ตรอกเหล่าโจ๊ว” จากค าบอกเล่าของคนใน / 74 
 

ชนตนเองในดา้น ความขยนัขนัแขง็ ตั้งมัน่ในการคา้ขายดว้ยความซ่ือสัตย ์และการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อผูซ้ื้อท่ีหลากหลาย ดว้ยการปฏิบติัต่อผูซ้ื้อดว้ยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการขาย เจรจาดว้ย
ความเป็นมิตรและ อ่อนโยน มีการปรับตวัทางดา้นการขายเพื่อก่อประโยชน์แก่ตนเองดว้ยการใช้
ภาษาค าเมือง (ภาษาทอ้งถ่ินของภาคเหนือ) เป็นภาษากลางในการส่ือสาร ในขณะเดียวกนัก็มีการ
เจรจาส่ือสารดว้ยภาษาจีนแตจ๋ิ้ว หากเจอผูค้นรุ่นเก่า และใชภ้าษาจีนกลางกบัชาวจีนต่างชาติท่ีมา
เยี่ยมเยือนในฐานะนักท่องเท่ียว นอกจากน้ีแลว้ ในความเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตของการคา้ขายท่ี
ประกอบไปด้วย ผ้าพื้ น เมือง เส้ือผ้าตัดส าเร็จ ข้าวของเคร่ืองใช้ภายในครัว เฟอร์นิ เจอร์ 
เคร่ืองประดบัทอง จกัรยาน และยาจีน เป็นตน้ ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของชุมชนดว้ย
เช่นกนั โดยเฉพาะในเร่ืองของการจบัจ่ายซ้ือขาย ซ่ึงจากการสังเกตการณ์พบว่าการจบัจ่ายซ้ือขายมี
ลกัษณะอะลุ่มอะหล่วยลดราคาสินคา้โดยไม่ตอ้งร้องขอให้กับผูจ้บัจ่าย รวมถึงผูจ้บัจ่ายสามารถ
ต่อรองราคาสินคา้ได ้การคา้ขายเป็นไปดว้ยความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั มีความสนิทสนม ใหค้วามเป็น
กนัเองต่อกนั เกิดเป็นความคุน้เคยและไวเ้น้ือเช่ือใจ ซ่ึงวิถีอาชีพการคา้จึงเป็นอตัลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะตวัของชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว เป็นวิถีท่ีสามารถด ารงคงอยู่ท่ามกลางสังคมพหุวฒันธรรมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงเล่ือนไหลของสังคม และยนืหยดัแสดงความมีตวัตนละสร้างพื้นท่ีของชุมชนตรอก
เหล่าโจ๊วในฐานะชุมชนยา่นวฒันธรรมจีนอยูไ่ดจ้นถึงทุกวนัน้ี เป็นวิถีท่ีมียงัด ารงอยูแ่ละยงัพบเห็น
สมัผสัไดใ้นพลวตัของพื้นท่ีชุมชนแห่งน้ี 

การพฒันาต่อยอดทุนทางวฒันธรรมด้านการคา้ ทุนทางวฒันธรรมด้านการคา้ขาย
นอกจากจะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวดั
เชียงใหม่แลว้ ยงัสร้างความเป็นตวัตนให้กบัชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว จากความถนดัดา้นการคา้ช านาญ
ดา้นการคา้งานขาย มีลกัษณะเฉพาะตวั โดดเด่น มีความเป็นกนัเอง รักในการเอาใจใส่ ต่อผูซ้ื้อหรือ
จบัจ่าย ไม่ชอบการเอาเปรียบลูกคา้ มีความซ่ือสัตย ์และขยนัขนัแข็งในการคา้ขาย  ลกัษณะเหล่าน้ี
เป็นอตัลกัษณ์ทางทุนวฒันธรรมท่ีส่งผลให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์อนัดีทั้งภายในสมาชิกชุมชนคา้ขาย 
และผูค้า้ขายกบัผูซ้ื้อ ผูจ้บัจ่ายในฐานะคนนอกชุมชน ในขณะเดียวกนัยงัเป็นการสร้างทุนทางสังคม
ข้ึนจากทุนทางวฒันธรรมดา้นการคา้ ท าให้เกิดมีเครือข่ายเช่ือมโยงขยายความกวา้งขวางมากข้ึนทั้ง
ภายในชุมชนและกบันอกชุมชน โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความตรงไปตรงมามีความไวเ้น้ือเช่ือใจ
กนั ไม่เพียงแค่ความช่ือสัตยแ์ละความจริงใจในการคา้ขายเท่านั้น ดว้ยบริบทใหม่ของการท่องเท่ียว 
การปรับเปล่ียนในเร่ืองการคา้ขายจึงเป็นทุนทางวฒันธรรมอีกปัจจยัท่ีมีความส าคญั อนัน าไปสู่
ความส าเร็จ 

ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วน าอตัลกัษณ์ของวิถีชีวิตดา้นการคา้ขายมาเป็นทุนทางวฒันธรรม
ในวิถีการด าเนินชีวิต อนัน าไปสู่การเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ทางสังคม มีคุณภาพชีวิตชุมชนท่ีดี 
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มีความมัน่คงทางสังคมเป็นหลกัประกนัของชีวิตและครอบครัว นอกจากน้ีแลว้การตอกย  ้าในความ
เข้มแข็งของชุมชนด้วยการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยการท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ขบัเคล่ือนสร้างบทบาทและผลกระทบท่ีดีต่อระบบทางเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมจังหวดั
เชียงใหม่ การจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน มีการผสมผสานความหลากหลายของ
วฒันธรรมลงไปในสินคา้ เช่น การน าผา้ของชาติพนัธ์ุมาตดัเยบ็เป็นชุดส าเร็จรูปในรูปแบบท่ีมีความ
สากลใชไ้ดใ้นทุกโอกาส หรือแมแ้ต่การขายเคก้และกาแฟเนปาลในร้านผา้ธิเบธ การขายสเปร์ยความ
เยน็ในหนา้ร้อนท่ีร้านขายยา เป็นตน้ 

ชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วสร้างตวัตนดว้ยการปรับตวัโดยการสร้างใหเ้ป็นกลุ่มชน มี
ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันเพื่อสร้างความเขม้แขง้ทางสังคมผ่านพื้นท่ีทางกายภาพ 
ขณะเดียวกนัน าเสนอความเป็นตวัตนดว้ยอตัลกัษณ์ 1) ดา้นวิถีชีวิต ไดแ้ก่ อุปนิสัยใจคอ สถานท่ีพกั
อยูอ่าศยั  2) อตัลกัษณ์ดา้นความเช่ือพิธีกรรม  ผา่นขนบธรรมเนียม ประเพณีมี ท่ีแสดงถึงความภูมิใจ
ในแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษ 3) อตัลกัษณ์ด้านการคา้ขาย น ามาสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
ให้กบัชุมชน จากการปรับตวัการน าอตัลกัษณ์ในวิถีชีวิตในรูปแบบของความเป็นจีน สามารถแสดง
ความเป็นตวัตนและสร้างพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีน าไปสู่พื้นท่ีของยา่นวฒันธรรมจีนไดจ้นถึงทุกวนัน้ี  
เป็นความส าเร็จของกลุ่มชาวจีนเพื่อวตัถุประสงคข์องการอยูร่อด นอกจากน้ี ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว
ยงัเป็นผูมี้บทบาทในฐานะเป็นทุนทางวฒันธรรม โดยผ่านอตัลกัษณ์ 1) ย่านวฒันธรรมจีน ถูก
น ามาใชเ้ป็นทุนทางวฒันธรรมในการสร้างพื้นท่ีทางสังคม โดยการรวมตวัของกลุ่มพหุวฒันธรรม
ในนามของชุมชนจีน สร้างการต่อรองเพื่อชุมชน 2) มีลักษณะเป็นส่ือกลางท่ีอยู่ในรูปของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีกิจกรรมท่ีสร้างความร่วมมือร่วมใจ สร้างความสัมพนัธ์น าไปสู่การสร้าง
ทุนทางสังคมเพิ่มเครือข่ายระหว่างภายในชุมชนกบัผูอ่ื้น 3) อตัลกัษณ์ดา้นการคา้ขายท่ีถูกต่อยอด 
เช่น การสร้างความสัมพนัธ์กับการท่องเท่ียว ท่ีมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของเชียงใหม่(ละลายใน
ส่วนบนไดเ้ลย 

ความมีตวัตนในฐานะเป็นย่านวฒันธรรมจีนของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเกิดจากการธ ารง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว คืออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีสร้างให้ชุมชน
เขม้แข็งและมีความโดดเด่นท่ามกลางสังคมพหุวฒันธรรม ในสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งยุคไร้
พรมแดนท่ีปราศจากเง่ือนไขของเวลาและสถานท่ี จึงเป็นยคุท่ีไม่หยดุน่ิง มีความล่ืนไหล แลกเปล่ียน
หมุนเวียนไปมาได ้ดงันั้น การธ ารงอตัลกัษณ์เพื่อรักษาความเป็นตวัตนของชุมชนชาวจีนตรอกเหล่า
โจ๊วจึงยืดหยุน่ ปรับเปล่ียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมฤทธิผล โดยการน าอตัลกัษณ์มาใชเ้ป็น
ทุนทางวฒันธรรม อนัน าไปสู่การเป็นย่านวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ ดงัน้ี ประการแรกชุมชนใชศ้าลเจา้
กวนอูในฐานะตวัแทนของความเป็นจีนถูกน าต่อยอดให้กลายเป็นทุนทางวฒันธรรม โดยการใช้
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พื้นท่ีของศาลเจา้สร้างเครือข่ายทางสังคมระหว่างสมาชิกชุมชน สมาชิกกบัคนนอก ผา่นกิจกรรมท่ี
จดัข้ึน  ประการท่ีสองชุมชนใชข้นบธรรมเนียมประเพณีเป็นทุนทางวฒันธรรม เป็นส่ือกลางในการ
น าเสนอตวัตน เพื่อสร้างความเขม้แขง็ และประการสุดทา้ยชุมชนใชอ้ตัลกัษณ์ดา้นการคา้มาเป็นทุน
ทางวฒันธรรม เพื่อสร้างความมัน่คงของครอบครัวภายใตชุ้มชนวฒันธรรมจีน ซ่ึงส่งผลใหเ้ป็นกลุ่ม
ผูมี้บทบาททางดา้นการคา้และระบบเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ 

การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มผา่นการคา้ขาย ยคุปัจจุบนั เป็นยคุของสังคมท่ีมีความล่ืน
ไหล ไม่หยดุน่ิงติดอยูก่บัท่ีพื้นท่ี และพื้นท่ีก็ไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเพียงแค่บอกขอบเขตท่ีตั้ง แต่แทจ้ริงแลว้
พื้นมีหนา้ท่ีมากกว่าเป็นแค่พื้นท่ีทางดา้นกายภาพ เร่ืองของรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูค้า้ขาย
กบัผูเ้ขา้มาเยีย่มเยอืน ถึงแมว้่าจะมีความล่ืนไหลและไม่น่ิงอยูก่บัท่ีมีการปรับตวัใหเ้ป็นไปตามบริบท
ของการท่องเท่ียว แต่ก็ยงัตอ้งตั้งอยู่บนแก่นของอตัลกัษณ์ในความเป็นจีนอย่างเหนียวแน่น ตรอก
เหล่าโจ๊วในฐานะเป็นยา่นวฒันธรรมจีน และเป็นส่วนหน่ึงของยา่นธุรกิจคา้ขายท่ีส าคญัของจงัหวดั
เชียงใหม่ นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัความแตกต่างดา้นความหลากหลายท่ีเคยมีมากแต่ก่อน เร่ิมมี
การเปล่ียนแปลงหลากหลายชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเม่ือมีบริบทของการท่องเท่ียวเขา้มา
เก่ียวขอ้งท าให้ความแตกต่างตอ้งน าเสนอความหลากหลายในรูปแบบท่ีเปล่ียนหรือแตกต่างไปจาก
เดิม ๆ จากภาพรวมของการเป็นตลาดผา้ท่ีมีการประยุกต์ และถูกปรับเปล่ียน อาทิ การมีการแบ่ง
พื้นท่ีของร้านผา้เป็นร้านกาแฟเนปาลดว้ยในร้านเดียวกนัเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินคา้และ
ก าร ให้ บ ริ ก าร ต่ อ ลู ก ค้ าแ ล ะนั ก ท่ อ ง เท่ี ย ว  ซ่ึ ง เป็ น ก าร แ ส ด ง ให้ เห็ น ถึ งก าร ธ า ร ง 
อตัลกัษณ์ท่ีเล่ือนไหล ไม่หยดุน่ิง มีรูปแบบทางอตัลกัษณ์เป็นของตนเอง นอกจากน้ียงัเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัลกัษณ์ในบริบทของการท่องเท่ียว และเศรษฐกิจ ทั้ งมีผา้ท่ี
หลากหลายมากข้ึน ไม่จ ากัดหรือติดอยู่กับรูปแบบเดิม มีการผสมผสาน และปรับเปล่ียน เพิ่ม
ช่องทางในการใช้ผา้ในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน รวมถึงการผลิตชุดส าเร็จพร้อมใช้งานซ่ึง
เป็นไปตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

 
4.2.4 กลุ่มชาวจีนใช้อัตลักษณ์ในมิติพื้นที่ทางความเชื่อและพิธีกรรม   
นอกจากขนบธรรมเนียมในชีวิตประจ าวนัท่ีแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น สร้าง

คุณค่าใหผู้ค้นโดยรอบรับรู้ สร้างความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ดว้ยการยดึแนวคิด ค่านิยม คติความ
เช่ือเป็นพื้นฐานของชีวิตแลว้ การยึดถือสืบทอดประเพณีอย่างเหนียวแน่นเป็นการรักษาอตัลกัษณ์
ของชาวจีน ท่ีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ เป็นการร าลึก ตระหนกัในท่ีมาแห่งความ
เป็นจีน ตามแต่ละประเภทของประเพณี ในขณะเดียวกนั ยงัเป็นการเสริมความเขม้แขง็และท าใหเ้กิด
ความมีตวัตน ภายใตก้รอบของการสืบทอดวฒันธรรมผา่นอตัลกัษณ์ดา้นความเช่ือ และพิธีกรรม จีน
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เหล่าโจ๊วจะอบรมสั่งสอนลูกหลานใชว้ิธีขดัเกลาและปฏิบติัใหดู้เป็นตวัอยา่งท่ีกระท าข้ึนทั้งทางตรง
และทางออ้ม การขดัเกลาแบบทางตรงนั้นผูใ้หญ่จะเล่า อธิบาย แนะน าลูกหลานตามความเช่ือท่ีใช้
เป็นแนวทางของวิถีชีวิต ร่วมลงมือในพิธีต่าง ๆ ผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ หลายเทศกาล
ของจีนและจะมีความเก่ียวขอ้งกบับรรพบุรุษ เช่น ตรุษจีน เช็งเมง้ และสารทจีน ซ่ึงจะเร่ิมจากง่าย ๆ 
เช่น การร่วมไหวเ้จา้ ไหวบ้รรพบุรุษ เป็นตน้ ในการปฏิบติัของลูกหลานจะเกิดการซึมซบัรับรู้ความ
ดีผา่นตวังานพิธีกรรม ขณะเดียวกนั ก็ถ่ายทอดดว้ยการขดัเกลาดว้ยการกระท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง ให้รู้
ให้เห็นอยู่เสมอ ๆ จึงเกิดการแทรกซึมท่ีละน้อย ๆ สุดท้ายลูกหลานเกิดความเข้าใจและความ
ภาคภูมิใจ ศรัทธาและการสานต่ออตัลกัษณ์ผ่านวฒันธรรมปฏิบติัต่อไป อย่างไรก็ตาม การปฏิบติั
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่วา่จะเป็นวิถีประจ าวนั หรือปีละคร้ัง เป็นการแสดงใหเ้ห็น จิตส านึก 
ความภาคภูมิใจ ในแผน่ดินของบรรพบุรุษ ท่ีส่งเป็นการส่งต่อความเป็นตวัตนของความเป็นจีน ซ่ีง
ในขณะเดียวกนัดว้ยอตัลกัษณ์ทางดา้นความเช่ือ พิธีกรรมก็ท าหน้าท่ีปกป้องและสร้างเสถียรภาพ
ทางสงัคมใหก้บัชุมชนซ่ึงน าไปสู่การสร้างพื้นท่ีทางสงัคมของชุมชนดว้ยเช่นกนั 

 

 
ภาพท่ี 4. 27 ภาพเทศกาลตรุษจีน ไชน่าทาวน์ จงัหวดัเชียงใหม่ 5-6 กมุภาพนัธ์ 2562  

ท่ีมา MTHAI https://travel.mthai.com/blog/200937.html 
 
“ตรุษจีนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการกิน การจบัจ่ายและการแบ่งปันระหว่างเพื่อนบา้น ใน

กาดจะคึกคกัเต็มไปดว้ยวสัดุไหวเ้จา้แดง ๆ เหลือง ๆ ทอง ๆ ระยิบระยบั วตัถุดิบส าหรับท าขนม
อาหาร เต็มไปหมด ช่างเป็นบรรยากาศแห่งความสุขสันต์และเพิ่มน ้ าหนักเสียกระไร  ขนมและ
อาหารชนิดพิเศษต่าง ๆ จะโผล่ออกมาใหเ้ห็นและชิมก็ตอนช่วงตรุษจีนน้ีแหละ บา้นแต่ละหลงัซ่ึงมี
หลงับา้นชนกนัหันเขา้ในกาดจะวุ่นวายอยู่กบัการจบัจ่ายเตรียมท าหารและขนมส าหรับไหวเ้จา้ ทั้ง
แม่และเต่ียของขา้พเจา้มีช่ือในเร่ืองของการท าขนมอ่ิวกว้ยและลูกช้ินปลาและแห่จอ้หรือลูกช้ินกุง้
ตอนตรุษจีน” 
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“เร่ืองเล่าจาดกาด เล่ม 5, อ่ิวกว้ยโฮมเมด (พ.ศ. 2551)” 
(วิไลวรรณ เพชรโสภณสกลุ, 2551: 157) 

 
ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วในฐานะเป็นย่านวฒันธรรมจีนของจงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้คน้

พบวา่ นอกเหนือจากการรวมตวักนัเป็นชุมชนท่ีมีความหนาแน่นเพื่อแสดงความเป็นตวัตนแลว้ กลุ่ม
ชาวจีนยงัธ ารงอตัลกัษณ์ของชาติพนัธ์ุตนเองดว้ยความภูมิใจและความเช่ือผา่นอตัลกัษณ์ดา้นสถานท่ี 
บ้านท่ีอยู่อาศยั มีลกัษณะเป็นห้องแถวปลูกติดกันใช้บ้านเป็นท่ีพกัอาศยัและท าการคา้ในพื้นท่ี
เดียวกนัซ่ึงมีการจดัสรรตามลกัษณะการใชง้าน ส่วนอตัลกัษณ์ดา้นการคา้ขายจะเป็นในเร่ืองของ
ความซ่ือสัตย ์ขยนั อดทน ส่วนสุดทา้ยเป็นอตัลกัษณ์ดา้นพิธีกรรมและความเช่ือ ซ่ึงจะน าเสนอผา่น
กิจกรรม เทศกาล ประเพณีเพื่อเป็นการตอกย  ้าในความเป็นจีนและเป็นการสร้างจิตส านึกอนัน าไปสู่
ความเขม้แขง็ของชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วแห่งน้ี 

 ทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) ท่ีชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊วน ามาใชภ้ายใตนิ้ยาม
ของส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลง เล่ือนไหลได้ ในบริบทของอัตลักษณ์หลัก อาทิ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี จารีต วิถีชีวิต ความเช่ือ และแนวทางปฏิบติัอนัไดแ้ก่อตัลกัษณ์ท่ีติดตวัมา และอตัลกัษณ์ท่ี
เกิดจากการปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นวฒันธรรม นอกจากน้ี ลกัษณะของสถานท่ี 
บา้นพกัอาศยั รวมถึงสถานท่ีท่ีเป็นส่วนรวมของสังคม ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีแสดงตวัตนของชุมชน
ชาวจีนท่ีอยู่ท่ามกลางสังคมพหุวฒันธรรมของเชียงใหม่ ตั้งแต่สมยัอดีตจนมาถึงปัจจุบนั เช่น การ
แวะเวียนเขา้มาท่ีศาลเจา้เป็นประจ า เพื่อกราบไหวบู้ชา ขอพรจากองคเ์ทพเจา้เรียกไดว้่าเป็น  “วิถี
ชีวิตประจ าวนัของชุมชน” ในขณะเดียวกนั การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติัเป็นประจ า
ในแต่ละปี เช่น เทศกาลตรุษจีน กินเจ งานท้ิงกระจาด สารทจีน เป็นตน้ ลว้นเป็นกิจกรรมพิธีท่ี
เกิดข้ึนและมีความเก่ียวขอ้งกบัศาลเจา้กวนอูเสมอในฐานะเป็นพื้นท่ีศูนยร์วมของชุมชน เป็นพื้นท่ี
ทางวฒันธรรม ท่ีแสดงให้เห็นหรือเป็นการน าเสนอทุนทางวฒันธรรมผ่านศาลเจา้จีนท่ีน าไปสู่การ
พฒันาต่อยอด การบริหารการจดัการท่ีร่วมมือร่วมใจกนั การแสดงใหเ้ห็นภาพของการปฏิสัมพนัธ์ท่ี
สะทอ้นให้เกิดความส าคญั ความโดดเด่น ความเป็นตวัตนของชุมชนอนัน าไปสู่ความเขม้แขง็ของ
ชุมชนและเพิ่มเสถียรภาพทางสงัคม 

นอกจากน้ียงัมีงานเทศกาลประเพณีประจ าปีท่ีนบัว่าเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่น 
อาทิ เทศกาลงานตรุษจีนก็เป็นประเพณีท่ีมีความส าคญัมากส าหรับชาวจีน เน่ืองจากเป็นเทศกาลท่ี
บอกถึงช่วงเวลาแห่งการตอ้นรับปีใหม่และส่งทา้ยปีเก่า เป็นวนัท่ีญาติพี่นอ้งตอ้งกลบับา้นมารวมตวั
กัน เปรียบเสมือนเป็นวนัแห่งครอบครัวจะสมาชิกจะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ได้เฉลิมฉลอง
ร่วมกัน บ้านจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารความอาหารหวาน หมู เห็ด เป็ด ไก่ การรักษา
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ขนบธรรมเนียมพิธีกรรมในเทศกาลตรุษจีน ถือเป็นการสร้างความสามคัคีและความเขม้แข็งของ
ครอบครัวเป็นความโดดเด่นของอตัลกัษณ์ในดา้นความรักพวกพอ้งและความกตญัญูอยา่งหน่ึงของ
ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เรียกไดว้่าเป็นการสืบทอดวฒันธรรมท่ีเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัเครือข่ายทางสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 “วันตรุษจีนจะเป็นวันรวมญาติ พี่น้องไกล ๆ ก็จะพบหน้ากันวันตรุษจีนไหว ้

บรรพบุรุษ ก็มีการทานขา้วกลางวนัระหว่างพี่น้อง มีหมูเห็ดเป็ดไก่ครบถว้น อาหารการกินอุดม
สมบูรณ์มาก กพ็ดูคุยเฮฮาในระหวา่งพี่นอ้ง ตอนบ่านก็เป็นช่วงท่ีพวกเรารอคอย เพราะญาติผูใ้หญ่จะ
แจกแต๊ะเอีย พอไดซ้องแดงก็จะเอามานบักนัว่าไดเ้งินเท่าไร ส่วนใหญ่ก็จะฝากออมสิน ส่วนนอ้ยก็
จะไปซ้ือขนม ของเล่น หนังสือการ์ตูน ผมโชคดีท่ีร้านขายของเล่นอยู่แลว้ก็ไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือของ
เล่น” 

 “เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 2, เร่ืองเล่าจาวกาด (พ.ศ. 2548)” 
(น.พ. อ  านวย ชิงชยานุรักษ,์ 2548: 85) 

 
นอกจากการไดก้ลบัมารวมตวักนัของครอบครัวแลว้ พิธีกรรมเก่ียวกนัการไหวเ้จา้ 

ไหวบ้รรพบุรุษ ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีชาวจีนเหล่าโจ๊วให้ความส าคญัเพราะการท่ีครอบครัวมีความสุข
ความเจริญได ้ส่วนหน่ึงก็มาจากความกตญัญูต่อบรรพบุรุษ ตามท่ีเจกิ้ม (นามสมมติ) เล่าให้ฟังดว้ย
น ้ าเสียงและแววตาท่ีมีความสุขและความภูมิใจ ถึงการรวมตวักนัในเทศกาลวนัตรุษจีน ว่าการไหว้
เจา้ และไหวบ้รรพบุรุษเป็นส่ิงท่ีดีมีคุณค่า เพราะมีความเช่ือและศรัทธาวา่ความกตญัญูเป็นส่ิงท่ีจะค ้า
จุนให้มีชีวิตท่ีมัน่คงซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเช่ือของ อาม่าสมพิศ (นามสมมติ) ดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีการ
ไหวเ้จา้ ไหวบ้รรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีน จะเตม็ไปดว้ยของไหว ้ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือความ
ศรัทธาในการสืบทอดวฒันธรรมประเพณี 

 
งาน เทศกาลตรุษจีนถูกน ามาใช้เป็นทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มตนเอง ด้วย

วตัถุประสงค์ท่ีเปล่ียนไปจากเดิมในลักษณะของการเพิ่มเติมล่ืนไหลไปตามบริบทของสังคม
หลากหลายในปัจจุบนั จากความเรียบง่ายสู่พิธีการท่ีซับซ้อนมากข้ึน ในแต่ก่อนเทศกาลด าเนินไป
เพื่อเป็นการสืบทอดวฒันธรรม การรวมตวัของญาติพี่น้อง การไหวเ้จา้ขอพรความสุข โชคลาภ 
การคา้ขายเจริญรุ่งเรือง ไหวบ้รรพบุรุษเพื่อแสดงออกของความกตญัญู และการเผื่อแผ่แก่ผูย้ากไร้ 
เป็นทุนทางวฒันธรรมผา่นขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ในความเป็นตวัตน
ท่ีส่งผลใหชุ้มชนมีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ขณะเดียวกนัอตัลกัษณ์กส็ร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
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อย่างไรก็ตามการใชทุ้นทางวฒันธรรมของชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วผ่านเทศกาล
ตรุษจีน ไดถู้กปรับเปล่ียน และล่ืนไหลตามบริบทสังคมใหม่ เพื่อสร้างผลลพัธ์ท่ีเป็นขั้นกว่าจากเดิม 
ดงัเช่น พิธีการของเทศกาลตรุษจีนในปัจจุบนั มีความเขม้ขน้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว และธุรกิจ
การคา้มากข้ึน มีการจดักิจกรรมท่ียิ่งใหญ่ ท่ีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกภายในชุมชน
และกลุ่มคนภายนอก วตัถุประสงค์ไม่ได้จ  ากดัแค่เพียงการน าเสนอการสืบทอดอตัลกัษณ์ท่ีเป็น
วฒันธรรมสืบต่อกนัมาเป็นเวลานาน การร่วมมือร่วมใจคือการน ้าเสนอความเขม้แขง็ของชุมชน และ
การสร้างเครือข่ายทางสังคมของสมาชิกภายในชุมชน และระหว่างชุมชนกบัคนนอก ซ่ึงทั้งหมด
น าไปสู่ชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็  

ขณะเดียวกนัการต่อยอดทุนทางวฒันธรรมดา้นการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลดีให้กบัจงัหวดั
เชียงใหม่ และชุมชนเหล่าโจ๊วเอง ท าให้อตัลกัษณ์ท่ีธ ารงมีการปรับเปล่ียนเล่ือนไหลไปตามบริบท
ทางสังคม กิจกรรมพิธีการจะมีการผสมผสานอตัลกัษณ์อ่ืนควบไปกบัการน ้ าเสนออตัลกัษณ์ความ
เป็นจีนในบทบาทของการเทศกาลประเพณี เช่น การจดัซุ้มจีนจ าลองเพื่อให้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกใน
พื้นท่ีของยา่นวฒันธรรมจีนของจงัหวดัเชียงใหม่ การแสดงการละเล่นของชาติพนัธ์ุในงานฉลองของ
จีน หรือแมแ้ต่การเดินแฟชัน่โชวเ์ส้ือผา้ท่ีหลากหลายวฒันธรรม รวมถึงการรับประทานอาหารใน
รูปแบบของโต๊ะจีนแต่เสริมอาหารเป็นขนัโตก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการปรับเปล่ียนตามบริบทของความ
ตอ้งการทางสังคมท่ีสอดคลอ้งกบัการสนบัสนุนการท่องเท่ียวท่ีส่งผลยอ้นกลบัมาท่ีการคา้ขายของ
ชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว และเป็นการกระตุน้ระบบเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ 
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บทที่ 5 

การธ ารงอัตลกัษณ์เของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว จังหวัดเชียงใหม ่
                

 
บทน้ีผูว้ิจยัตอ้งการอธิบายใหเ้ห็นถึงปฏิบติัการของการธ ารงอตัลกัษณ์ของชาวไทยเช้ือ

สายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว จงัหวดัเชียงใหม่ ในบริบทของความเป็นสังคมพหุวฒันธรรมการคา้ขายท่ีถูก
รายล้อมไปด้วยย่านธุระกิจการค้าท่ีส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมท่ี เกิด ข้ึนในวิ ถี
ชีวิตประจ าวนั และงานเทศกาลประจ าปีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์ของผูค้นในตรอกเหล่าโจ๊วน้ีได้
เป็นอยา่งดี เน้ือหาบทน้ีในส่วนแรกผูว้ิจยัตอ้งการน าเสนอให้เห็นถึงรูปแบบของอตัลกัษณ์ของชาว
จีนตรอกเหล่าโจ๊ว ผา่นพื้นท่ีของศาลเจา้ ซ่ึงในยา่นการคา้ขาย หรือยา่นกาด (ตลาด) ท่ีมีชาวไทยเช้ือ
สายจีนอาศยัอยู่เป็นส่วนใหญ่ ภายในพื้นท่ีมีศาลเจา้ปุงเถ่ากง-เถ่าม่า และศาลเจา้กวนอู ซ่ึงตั้งอยู่ใน
กาดตน้ล าไย และตั้งอยูใ่นตรอกกเหล่าโจ๊ว ทั้งน้ีศาลเจา้ปุงเถ่ากง-เถ่ามา เกิดข้ึนจากการอพยพเขา้มา
อยูข่องชาวจีนดว้ยวตัถุประสงคเ์ป็นศูนยร์วมทางสังคมและความเช่ือของชาวจีนแตจ๋ิ้ว ส่วน ศาลเจา้
กวนอูเกิดข้ึนภายหลงัดว้ยวตัถุประสงคข์องศูนยร์วามทางสังคมและจิตใจดา้นการคา้ขายเป็นหลกั 
และอยู่ในของเขตพื้นท่ีของตรอกเหล่าโจ๊ว ดงันั้นศาลเจา้กวนอูจึงมีน ้ าหนักในการให้ขอ้เท็จจริงท่ี
คน้พบดว้ยเหตุเหมาะสมท่ีว่า “ศาลเจา้กวนอู” เป็นโครงสร้างสังคมท่ีส าคญักบัผูค้นท่ีอาศยัในตรอก
เหล่าโจ๊วอยา่งแนบแน่นกบัวิถีชีวิตประจ าวนั เป็นพื้นท่ีในการแสดงอตัลกัษณ์ของความเป็นชุมชน
ชาวจีนท่ีเขม้แข็ง และเครือข่ายทางสังคมท่ีเหนียวแน่น นอกจากน้ียงัท าหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีประกอบ
สร้างอตัลกัษณ์ทางสังคมท่ีมีการส่งผ่าน ถ่ายทอด และขบัเคล่ือนอตัลกัษณ์ของผูค้นร่วมกัน ซ่ึง
เน้ือหาในส่วนน้ีผูว้ิจัยจะอธิบายผ่านกรอบแนวคิดภาพตัวแทนของ Stuart Hall (1997: 4) เพื่อ
ช้ีใหเ้ห็นว่าอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาวจีนในตรอกเหล่าโจ๊วถูกผสมผสานเขา้กบัวตัถุท่ีเป็นส่ือภาพแสดง
แทนของอตัลกัษณ์อยา่งไร มีความหมายอยา่งไร ซ่ึงจะเป็นการถอดรหสัทางวฒันธรรมผา่นวตัถุท่ีถูก
ประกอบสร้างข้ึนภายในพื้นท่ีของศาลเจา้กวนอู และในส่วนถดัไปจึงเป็นการอธิบายให้เห็นถึงการ
น าเสนออตัลกัษณ์ผา่นพื้นท่ีของงานประเพณีงานท้ิงกระจาด ซ่ึงเป็นงานเทศกาลประจ าปีของคนใน
ชุมชน ร่วมกนัจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นเป็นลกัษณะของการธ ารงรักษาอตั
ลกัษณ์และสร้างความต่อเน่ืองในความสัมพนัธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมให้เกิดความเขม้แข็ง 
น าไปสู่การยอมรับในฐานะของการเป็นผูใ้หแ้ละมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีดีกวา่ 
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5.1 ศาลเจ้าพื้นที่แห่งความเชื่อ และศูนย์รวมทางสังคม 
ศาลเจา้คือศูนยร์วมทางจิตใจ เน่ืองจากศาลเจา้เป็นโครงสร้างท่ีส าคญัของสังคมชาวจีน 

มีบทบาทในหลายดา้นของการเป็นแกนกลางของชุมชน และเป็นความจริงเสมอจากค าท่ีกล่าวกนัว่า 
ถา้เห็นศาลเจา้จีน ณ พื้นท่ีใดก็มกัจะพบกลุ่มชาวจีน ณ พื้นท่ีนั้นเสมอ โดยปกติชาวจีนเม่ืออพยพไป
ตั้งหลกัปักฐานในดินแดนแห่งใหม่ มกัจะน าเอาแนวคิด คตินิยม ความเช่ือ และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีติดตวัมาดว้ย โดยเฉพาะเร่ืองความเช่ือดั้ งเดิมของวิถีชีวิตท่ีผูกพนักบัศาลเจา้ต่าง ๆ ตาม
ความเช่ือทางศาสนา เช่น การสร้างศาลเจา้ปุงเถ่ากง ศาลเจา้กวนอู ข้ึนอยู่คู่กบัพื้นท่ีชุมชนชาวจีน
อาศยัออยู ่เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ในภาพรวมของวิถีชีวิตชาวจีนจะมีความผกูพนัอยา่งลึกซ้ึงกบัศาล
เจา้มาตั้งแต่เกิดจนระทัง่เสียชีวิต เน่ืองจากว่าศาลเจา้มีฐานะเป็นพื้นท่ีทางสังคมของชาวจีน เป็นท่ีพึ่ง
พกัพิง เป็นก าลงัใจ โดยเฉพาะในยามห่างไกลบา้นเกิดเมืองนอนท่ีจากมา  

 

 
ภาพท่ี 5.1 ภาพศาลเจา้กวนอู 

ท่ีมา / ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกุล (มีนาคม 2561) 
 

ชาวจีนในเชียงใหม่สร้างศาลเจา้ข้ึนมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นสถานท่ีประดิษฐานองคเ์ทพ
เจา้ท่ีเล่ือมใสและศรัทธา ใชเ้ป็นพื้นท่ีทางความเช่ือ เช่นการกราบไหวบู้ชา และการขอพรต่อองคเ์ทพ
เจา้ทั้งหลาย เพื่อความสงบสุข ความเจริญ ความเป็นสิริมงคลทั้งปวงแก่กบัครอบครัว และเก่ียวกบั
ความเจริญรุ่งเร่ืองกา้วหน้าในอาชีพหนา้ท่ีการงาน การคา้ขาย  ชาวจีนท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในจงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อคา้ชาวจีนประกอบอาชีพคา้ขาย และขนส่งสินคา้ทางเรือ เป็นกลุ่ม
ชาวจีนแตจ๋ิ้ว เป็นผูท่ี้มีความถนดัดา้นการคา้ขาย ไดก่้อตั้งศาลเจา้ ปุงเถ่ากง-ปุงเถ่าม่าข้ึนบนพื้นท่ีริม
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ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าปิงบริเวณกาดตน้ล าไย เน่ืองจากมีความเช่ือและศรัทธาในการยดึมัน่ความเช่ือ
ดั้งเดิมว่า เทพเจา้ปุงเถ่ากง-ปุงเถ่าม่า เป็นชั้นเทพผูใ้หญ่ท่ีท าหนา้ท่ีดูแลความทุกขค์วามสุขของทุกคน
ท่ีอยูใ่นอาณาเขตทอ้งถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงแมว้า่ชาวจีนจะอพยพไปอยูท่ี่ใดกต็าม นอกจากน้ียงัสามารถเป็นท่ี
พึ่ง และสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัชุมชนไดใ้นสถานการณ์ของการอพยพยา้ยถ่ินฐานมา ทั้งน้ี ไดแ้สดง
น าเสนอความเช่ือความศรัทธาผ่านการใชไ้มแ้กะสลกัเป็นรูปเคารพแทนองคเ์ทพเจา้กราบไหวบู้ชา 
ประดิษฐานไวใ้นศาลเจา้ เป็นการสร้างพื้นท่ีของความเช่ือและความศรัทธา 

ทั้งน้ีองคเ์ทพเจา้ตามคติความเช่ือของชาวจีนจะมีความแตกต่างกนัไปตามกลุ่มส าเนียง
ภาษา เช่น ปุงเถ่ากงเป็นองคเ์ทพเจา้ท่ีชาวจีนแตจ๋ิ้วและฮกเก้ียนนับถือมากท่ีสุด รองลงมาก็จะเป็น 
องคเ์จา้แม่กวนอิม เจา้แม่เทียนโหว (เหมาโจว้หรือเจา้แม่ไข่มุก) เจา้พ่อกวนอู องคเ์ทพเจา้แห่งทิศ
เหนือ (เห่ียงเท่ียงเส่ียงต่ี หรือเจา้พ่อเสือ) และชาวจีนไหลหล านบัถือ เจา้แม่จุยโบวเน้ียว หรือเจา้แม่
ทับทิม เป็นต้น (อมราภรณ์  หมีปาน , 2549) ในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ย่านกาดหรือตลาดท่ี
ประกอบดว้ย กาดหลวง กาดตน้ล าไย ตรอกเหล่าโจ๊ว มีศาลเจา้ 2 แห่ง คือศาลเจา้ปุงเถ่ากง และศาล
เจา้กวนอู ตามท่ีประศกิัด์ ถาวรยุติการต ์กล่าวไวใ้นเร่ืองเล่าชาวกาด โดยศาลเจา้ปุงเถ่ากงตั้งอยู่บน
ถนนไปรษณียห์ันหนา้เขา้สู่แม่น ้ าปิง และศาลเจา้กวนอูตั้งอยูใ่นตรอกเหล่าโจ๊ว (ประศกัด์ิ ถาวรยุติ
การต,์ 2549: 7) นอกจากเกิดข้ึนจากวตัถุประสงคข์องการสร้างขวญัก าลงัใจ และสร้างพื้นท่ีของการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแลว้ ยงัมีเหตุผลของการตอบสนองในเร่ืองของการคา้ขาย ซ่ึงใน
ในช่วงตน้ของการคา้ขายของคนจีนท่ีเขา้มาตั้งรกรากอยูต่อ้งเดินทางขนส่งสินคา้ทางเรือ จึงนิยมตั้ง
ศาลอยู่ริมแม่น ้ า เพราะเป็นการเหมาะสมแก่การท าการคา้ทางน ้ า ง่ายต่อการกราบไหวบู้ชา และขอ
พรในการท ากิจการคา้ขาย ขณะเดียวกันศาลเจ้ากวนอูก็มีบทบาทดูแลความถูกต้อง และส่งผล
ความส าเร็จดา้นการคา้ขายท่ีตั้งอยู่ในย่านตลาดท่ีสร้างข้ึนภายหลงัในเวลาต่อมาในคร้ังท่ีเกิดตรอก
เหล่าโจ๊วข้ึน  

 
5.1.1 ศาลเจ้าปุงเถ่ากง (เทพจุดก าเนิดของชาวจีนโพ้นทะเลในเชียงใหม่) ศาลเจ้าแห่ง

แรกของเชียงใหม่ 
ศาลเจา้ “ปุงเถ่ากง” ตวัตนของชาวจีนแตจ๋ิ้ว ปุงเถ่ากง เรียกตามภาษาจีนแตจ๋ิ้ว เป็นศาล

เจา้แห่งแรกท่ีเก่าแก่ทีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ ตั้ งอยู่บนถนนไปรษณีย ์เลขท่ี 45 ต าบลช้างม่อย 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สร้างข้ึนส าหรับชาวจีนอพยพดว้ยความเช่ือและแรงศรัทธาของชาวจีน 
มีลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะจีนโบราณเปรียบเสมือนศาลหลกัเมืองของชาวจีนอพยพท่ีมาตั้ง
ถ่ินฐานอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนท่ีอพยพมาในยุคแรก ๆ บริเวณวดัเกตการาม 
ลกัษณะเป็นเพียงอาคารไมห้ลงัคาเต้ียชั้นเดียวตั้ งอยู่บริเวณกาดตน้ล าไยห่างจากริมฝ่ังแม่น ้ าปิง 
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ประมาณ 20 เมตร สร้างข้ึนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 
ภายหลงัท าการบูรณะใหม่เป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไมเ้ม่ือปี พ.ศ. 2419 ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2428 ทาง
ราชการไดถ้มท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าปิง เพื่อท าถนนจึงท าให้ท่ีตั้งของศาลเจา้ปุงเถ่ากง-ปุงเถ่าม่าห่างออกจาก
ริมฝ่ังแม่น ้ ามากข้ึน ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2539 ไดท้ าการบูรณะ อาคารหลงัเดิมท่ีคบัแคบ หลงัคาเต้ีย 
และทรุดโทรมมาก จึงด าเนินการสร้างอาคารหลงัใหม่ข้ึน ทดแทนอาคารหลงัเก่า โดยจดัใหมี้การวาง
ศิลาฤกษ ์ และด าเนินการก่อสร้างอาคารศาเจา้หลงัใหม่ จนเสร๊จสมลบูรณ์ใน พ.ศ. 2541 และท าการ
ฉลองศาลเจา้หลงัใหม่ในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 (สรัสวดี อ๋องสกุล สมโชติ อ๋องสกุล, 2556) 
เป็นศาลเจา้ท่ีชาวจีนและผูค้นเล่ือมใสแวะเวียนเพื่อเคารพบูชาสักการะมาตลอด 

ปุงเถ่ากง-ปุงเถ่าม่า เป็นศาลเจา้ท่ีชาวจีนแตจ๋ิ้วมีความเช่ือและศรัทธามากท่ีสุด นอกจาก
จะกล่าวว่าปรากฏพบเห็นศาลเจา้ท่ีไหนยอ่มพบเห็นชุมชนจีนท่ีนั้น ซ่ึงสามารถกล่าวต่อไดว้่า หาก
ศาลเจา้ท่ีพบเห็นเป็นศาลเจา้ปุงเถ่ากง นั่นหมายความว่าชาวจีนแถบนั้นจะเป็นชาวจีนกลุ่มแตจ๋ิ้ว 
เกิดข้ึนจากคติความเช่ือและความศรัทธามีความส าคญัในฐานะเป็นท่ีพึ่งทางใจ และเป็นศูนยร์วมของ
ชุมชน ขณะเดียวกนัยงัเปรียบเสมือนเทพผูใ้หญ่ประจ าทอ้งถ่ิน ท่ีท าหน้าท่ีคอยดูแลทุกข์สุขของ
สมาชิกทุกคนในท้องถ่ิน และหากตอ้งการประสบผลส าเร็จในส่ิงใดท่ีปรารถนา ก็มักจะจุดธูป
สักการะบูชา ขอพรให้ท่านรับรู้และช่วยในส่ิงนั้น ศาลเจา้ท่ีปกติจะอยู่ในเขตของพื้นท่ีท่ีอยู่อาศยั 
หรือในพื้นท่ีตลาดมกัจะประดิษฐานเทพปุงเถ่ากง-ปุงเถ่าม่าเป็นประธานเสมอตามความเช่ือเพื่อ
ปกป้องรักษาใหป้ลอดภยัร่มเยน็เป็นสุข และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการคา้ ตามความเช่ือแลว้ ปุงเถ่า
กง-ปุงเถ่ามามีลกัษณะหนา้ตาเหมือนเศรษฐีในชนบทโบราณ มีความเมตตายิม้แยม้แจ่มใส มือถือไม้
เทา้ ปุงเถ่ากงมีผมและหนวดเคราสีขาว ส่วนปุงเถ่าม่าผูเ้ป็นภรรยามีผมขาวเกลา้มวย (อมราภรณ์ หมี
ปาน, 2549: 353-357)  

 
5.1.2 ศาลเจ้ากวนอู (เทพแห่งการค้าขาย: ความซื่อสัตย์): ศูนย์รวมจิตใจในพื้นที่ทาง

ชุมชนพหุวัฒนธรรมทางการค้าขาย 
ความเช่ือของชาวจีนท่ีมีต่อ “กวนอู” ในฐานะเป็นทหารท่ีช่วยขงเบง้และเล่าป่ีในการท า

ศึกสงครามต่าง ๆ เป็นทหารท่ีซ่ือสตัยแ์ละมีมา้เป็นพาหนะคู่กาย เม่ือเสียชีวิตกก็ลายมาเป็นเทพเจา้จึง
เรียกว่าเทพเจา้กวนอู และดว้ยเหตุผลของกวนอูเป็นผูท่ี้รักในความซ่ือสัตย ์และเป็นเทพองคห์น่ึงท่ีมี
จิตใจมีความเมตตา จึงท าให้มีช่ือเสียงในเรืองของการขอพรและจะไดผ้ลส าเร็จ ดงันั้นชาวจีนจึงมี
ความนิยมท่ีจะกราบไหวบู้ชาและขอพรต่อองคเ์ทพเจา้กวนอู เช่นเดียวกบัศาลเจา้กวนอูท่ีตั้งอยู่ใน
พื้นท่ีของตรอกเหล่าโจ๊วมีหน้าท่ีเป็นท่ีตั้ งของศูนยร์วมและเป็นพื้นท่ีแห่งความเช่ือความศรัทธา 
นอกจากน้ียงัเป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีอยูคู่่กบัชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วในฐานะการสืบทอดมรดกทาง



บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  ศศ.ม. (วฒันธรรมศึกษา) / 85 
 

วฒันธรรมมาตั้งแต่แรกเร่ิมเกิดชุมชน ศาลเจา้กวนอูถูกสร้างข้ึนดว้ยวตัถุประสงคท์างดา้นการคา้ขาย 
และเพื่อสร้างประโยชน์เป็นก าลงัใจ ความเช่ือมัน่ ท่ีส่งผลต่อการเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ
คา้ขาย ใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองในการคา้ และมีความสุข ความเจริญของครอบครัว  

 “กวนอู” อตัลกัษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ศาลเจา้กวนอู เดิมเรียกวา่ บูเ้บ้ีย  เกิดจาก
กลุ่มชาวจีนท่ีอาศยัอยูแ่ละท ามาหากินบริเวณถนนข่วงเมรุหรือตรอกเหล่าโจ๊วดว้ยอาชีพคา้ขายซ่ึงอยู่
ในย่านตลาด ตั้งอยู่บนถนนข่วงเมรุ เลขท่ี 95 ตรอกข่วงเมรุ (ตรอกเหล่าโจ๊ว) ทางทิศตะวนัตกของ
กาดหลวง ศาลเจา้หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ทิศเหนือของอาคารติดกบัถนนช่างม่อย ทิศใตติ้ดกบั
ถนนท่าแพ ไม่ปรากฏหลกัฐานปีท่ีสร้าง คาดว่าสร้างในสมยัพระเจา้อินทรวิชยานนท ์หรือพระเจา้
อินทวิไยยานนท์เจา้หลวงองคท่ี์ 7 (พ.ศ. 2413-2439)  (สรัสวดี อ๋องสกุล, สมโชติ อ๋องสกุล, 2556)   
มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นท่ีพึ่งทางใจและเป็นศูนยร์วมทางสังคมของกลุ่มผูค้า้ขายเป็นหลกั นอกจากน้ี
ย ังมีบทบาททางด้านค้าขาย เป็น ท่ีตั้ งและเป็นแนวทางให้ท ามาค้าขายด้วยความซ่ือสัตย ์
ตรงไปตรงมา มีน ้ าใจ ขยนัอดทน อนัน าไปสู่ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน ในขณะเดียวกนั เทพกวน
อูกท็  าหนา้รักษาความซ่ือสตัยเ์ปรียบเสมือนผูพ้ิพากษาผูต้ดัสินคดีความ ดงัท่ี อาม่าสุพิศ (นามสมมติ) 
กล่าวใหฟั้งว่า “เม่ือก่อนเวลามีเร่ืองท่ีไม่ดีเกิดข้ึน ทะเลาะชกต่อยตีกนั หรือขโมยของ ก็จะพากนัมาท่ี
ศาลเจา้กวนอูเพื่อใหพ้ดูความจริงต่อหนา้เทพเจา้กวนอู” (อาม่าสุพิศ นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562)  

อยา่งไรกต็าม ศาลเจา้กวนอู เป็นศาลเจา้จีนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจน
วา่ผูใ้ดเป็นผูก่้อตั้ง ทั้งน้ีมีขอ้คน้พบวา่ศาลเจา้กวนอูเกิดข้ึนมาพร้อมกบัชุมชนชาวจีนท่ีตรอกเหล่าโจ๊ว 
ซ่ึงแต่เดิมเป็นเพียงพื้นโล่ง มีป้ายของเทพเจ้ากวนอูมาประดิษฐานเพื่อไหว้เคารพบูชาด้วย
วตัถุประสงคท์างดา้นการคา้ขายเป็นหลกัส าคญั และเป็นหลกัประกนัทางสงัคมเป็นท่ีพึ่งและก าลงัใจ
ให้กบัสมาชิกชุมชนจีน ดงัท่ี อาม่ากล่าวไวว้่า แรก ๆ ศาลเจา้กวนอูไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงแค่พื้นท่ี
วา่งเปล่า ไม่ปลอดโปร่ง และไม่ไดส้ร้างแขง็แรงถาวรมีเพียงแค่น าแท่นบูชาพร้อมป้ายอกัษรตวัแทน
เทพเจา้กวนอูมาประดิษฐานไว ้เพื่อเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ใหค้นในชุมชนไดก้ราบไหวบู้ชาขอพรอนั
เป็นสิริมงคล และเป็นท่ีตั้งของศูนยร์วมทางสังคมของชุมชนดว้ย ในขณะเดียวกนั ยงัท าหนา้ท่ีเป็น
แนวทางในการปฏิบติัตนในการด าเนินชีวิต และเป็นกรอบควบคุมความประพฤติของชุมชน ท า
หนา้ท่ีเปรียบเสมือนเป็นผูพ้ิพากษา 

 
 “เม่ือประมาณ 50 กวา่ปีก่อนหนา้น้ี  ศาลเจา้กวนอูเป็นศาลเจา้ไมเ้ก่าแก่ มีเพียงไมท้ า

เป็นป้ายสญัลกัษณ์แท่นเทพเจา้กวนอู อาคารมีลกัษณะมึดทึบและสกปรก ประชาชนทัว่ไปไม่กลา้เขา้
ไปกราบไหวเ้ทพเจา้ในศาลเพราะเป็นสถานท่ีซ่ึงคน พเนจรเขา้ไปอาศยัหลบันอน บางคร้ังมีผูป่้วย
ใกลเ้สียชีวิตไปอาศยัอยู ่ยิง่ท  าใหศ้าลเจา้แห่งน้ี เป็นสถานท่ีคนส่วนใหญ่ไม่กลา้เขา้ ต่อมา นางเงก็อิม 
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แซ่อุง (แม่ทองยอ้ย ตนัรัตนกุล) ซ่ึงคา้ขายผา้อยูติ่ดเขตศาลเจา้ดา้นใน (ปัจจุบนัลูกหลานเปิดร้านขาย
ยามณรัตน์เภสัช)  ไดเ้ขา้ไปท าความสะอาด ทาสีและติดไฟให้สว่างไสว พร้อมกนันั้นไดไ้ปบูชารูป
ป้ันเทพกวนอูมาจากกรุงเทพฯ เพื่อประดิษฐานไวท่ี้แท่นบูชา ตั้งแต่นั้นมาก็มีคนนิยมเขา้ไปกราบ
ไหวบู้ชามากข้ึนเร่ือย ๆ”      

เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 3 ศาลเจา้กวนอู บู่เบ้ีย“(2549)” 
(ประศกัด์ิ ถาวรยติุการต,์ 2549: 7- 15) 

 
ศาลเจา้กวนอูในฐานะเป็นโครงสร้างทางสังคมของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วท าหนา้ท่ีเป็น

ท่ีพึ่งและก าลงัใจ ขณะเดียวกนัยงัเป็นศูนยร์วมของชุมชน เป็นท่ีสร้างปฏิสัมพนัธ์ ในชีวิตประจ าวนั 
ดว้ยการแวะเวียนเขา้ศาลเจา้เพื่อกราบไหว ้ขอพรจากองคเ์ทพเจา้ การตั้งชมรมการละเล่นดนตรีจีน 
การแวะพกัพบปะพูดคุย จิบน ้ าชา  เป็นตน้ นอกจากน้ีมีการจดักิจกรรมของชุมชน ท่ีจดัข้ึนตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีประจ าปี เช่น เทศกาลตรุษจีน กินเจ เป็นตน้ ทั้งน้ีปัจจุบนัเป็นยคุแห่งโลก
ไร้พรมแดน เต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีเป่ียมล้นด้วย
ประสิทธิภาพของการส่ือสาร ท าใหก้ารปฏิสัมพนัธ์ของสังคมโลกมีลกัษณะท่ีล่ืนไหล ไม่หยดุน่ิงอยู่
กับท่ีมีการกระจายทางวฒันธรรมเกิดข้ึน ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดผสมผสานซ้อนทบัระหว่าง
วฒันธรรม อนัส่งผลกระตุน้ใหเ้กิดการร่วมมือร่วมใจในการรักษาหรือธ ารงคงอยูข่องผูค้นในชุมชน 
และสังคม ซ่ึงเป็นเหตุผลเดียวกนักบัชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ีน าเสนอวิถีชีวิตผา่นทุนทางวฒันธรรม
โดยอาศยัศาลเจา้กวนอูท่ีมีคุณสมบติัเป็นตวัแทนแห่งความเป็นจีนท่ีมีความ “เป็นสากล” และเป็น
พื้นท่ีของมรดกทางวฒันธรรมชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ีเกิดข้ึนดว้ยวตัถุประสงคท์างดา้นการ
คา้ขายของชุมชนเม่ือคร้ังท่ีเร่ิมตน้ยา้ยเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊วแห่งน้ี 

 
ภาพท่ี 5.2 ภาพศาลเจา้กวนอูในต่างมุมมอง 

ท่ีมา  / ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ (มีนาคม 2561) 
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“...อาคารหลงัแรกท่ีอยากแนะน าคือ ศาลเจา้กวนอู ตั้งอยู่ในตรอกเหล่าโจ๊ว ประศกัด์ิ 
ถาวรยุติ เป็นผูเ้ขียน ศาลเจา้แห่งน้ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของชาวจีน ท่ีถูกน าขา้มน ้ า
ขา้มทะเลมากบัคนจีนในเชียงใหม่ สามารถเห็นความเป็นตวัตนของชาวจีนไดจ้ากตวัอาคารแบบจีน 
และการกราบไหวเ้ทพเจา้ของชาวจีนท่ียงัสืบทอดวฒันธรรมดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบนั แมว้า่คนจ านวน
มากจะนับถือศาสนาพุทธแลว้ จึงเป็นการผสมผสานความเช่ือและวฒันธรรมของไทยแบบลา้นนา
กบัจีนอยา่งกลมกลืน...” 

“บทน าเร่ืองเล่าจาดกาด เล่ม 3” (พ.ศ. 2549) 
(สุภาภรณ์ อาภาวชัรุตม ์และ ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม ์เจริญเมือง, 2549: ญ) 

 
จากค ากล่าวในบทน าของหนังสือเร่ืองเล่าจาวกาด เล่มท่ี 3 เก่ียวกบัศาลเจา้กวนอู ใน

แง่มุมทางวฒันธรรมของชาวกองเหล่าโจ๊วท่ีว่าเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของศาลเจา้กวนอู
มีความส าคญัท าหน้าท่ีเป็นโครงสร้างทางสังคมชาวจีนและมีบทบาทเป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรม 
ส าหรับเป็นศูนยร์วมของชุมชน เพื่อประกอบกิจกรรมใดท่ีเก่ียวขอ้งและก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป็นหลกัส าคญั 

ชาวจีนชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วใชศ้าลเจา้กวนอูท่ีอยูใ่นฐานะเป็นมรดกทางวฒันธรรม ใช้
เป็นพื้นท่ีสืบทอดวฒันธรรมทางดา้นของความเช่ือผา่นวิถีชีวิตชุมชนดว้ยการกราบไหวบู้ชา ขอพร
ทางการคา้ขาย ขอพรด้านความสุขความเจริญ และขอพรด้านอ่ืนทางด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ครอบครัวอยา่งสม ่าเสมอเป็นปกติในชีวิตประจ าวนั และใชศ้าลเจา้กวนอูเป็นทุนทางวฒันธรรมเป็น
พื้นท่ีในการน าเสนอตวัตนผ่านการปฏิบติัสืบทอดวฒันธรรมในวิถีชีวิต ท่ีมีต่อตนเอง และมีผลต่อ
สังคม อนัส่งผลให้สังคมโดยรอบไดรั้บรู้ในตวัตนของชุมชนในขณะเดียวกนั ชุมชนก็เปิดโอกาส
เป็นอิสระเพื่อใหเ้ขา้ถึง และเห็นการน าเสนอตวัตนผา่นทุนทางวฒันธรรมมากข้ึน นอกจากน้ี ตวัศาล
เจา้กวนอูเอง ก็มีความเขม้แขง็ในฐานะของการเป็นตวัแทนแห่งความเป็นจีนท่ีมีความเป็นสากล เพื่อ
การรับรู้ร่วมกนั ดงันั้นการน าเสนอตวัตนของชุมชนท่ีอาศยัศาลเจา้แลว้ ตวัศาลเจา้ยงัมีคุณสมบติัท่ี
งดงามทางวฒันธรรม ท่ีเต็มไปดว้ย คติความเช่ือ ศิลปะ ส่ือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถเสริมความ
หนักแน่นในความเป็นตัวตนและปลูกฝัง และส่งเสริม สร้างจิตส านึกตระหนักถึงคุณค่าของ
วฒันธรรมท่ีดีงาม พร้อมท่ีจะร่วมสืบสานและสร้างส่ิงท่ีดี ๆ กลบัคืนสู่ชุมชนจิตส านึกของชาวจีน
ดว้ยการสร้างทุนทางวฒันธรรม 

ศาลเจา้กวนอูเป็นศาสนสถานส าหรับประดิษฐานองคเ์ทพเจา้จีน มีบทบาทส าคญัใน
การเป็นท่ีพึ่ งทางใจ ให้ก าลงัใจ ตามความเช่ือความศรัทธา และยงัเป็นองค์ประกอบส าคญัทาง
โครงสร้างของสังคมชาวจีน มีบทบาทท าหนา้ท่ีเป็นศูนยร์วมของชุมชน เพื่อการประกอบกิจกรรม 
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พิธีกรรมต่าง ๆ พบปะสงัสรรค ์เป็นการปฏิสัมพนัธ์ของผูค้นในชุมชน ขณะเดียวกนัศาลเจา้กวนอูยงั
เป็นทุนทางวฒันธรรม ท่ีชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ีน ามาเป็นพื้นท่ีของการน าเสนออตัลกัษณ์ ความ
เป็นตวัตน ผา่นกิจกรรม ขนบธรรมเนียม และพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
นอกจากน้ี ศาลเจา้กวนอูยงัท าหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่างคนในและคนนอก ท่ีแสดงให้เห็นความ
เป็นจีน ท่ีมีลกัษณะ “ความเป็นสากล” ผ่านขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ในวิถีชีวิต อัน
น าไปสู่ความเป็นตวัตน ความเขม้แขง็ของชุมชน  

 
5.2 “ศาลเจ้ากวนอ”ู: พื้นทีแ่สดงภาพแทนอัตลักษณ์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว 

“พื้นท่ี” (Space/Spatial) ในความหมายทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นั้นไม่ไดถู้ก
ตรึงอยู่กบัท่ี หรือยึดติดตายตวั หากแต่เป็นพื้นท่ีรวมอยู่กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีคุณค่าเกิดข้ึนแลว้ จึง
มกัจะหมายความถึงส่ิงท่ีล่ืนไหล ไม่หยุดน่ิง และมีการเปล่ียนแปลงไปมาได ้ดงัเช่น พื้นท่ีของอตั
ลกัษณ์ในความเป็นคนไทยเช้ือสายจีนท่ีตรอกเหล่าโจ๊ว ท่ีมีการล่ืนไหล ผสมผสาน และปรับเปล่ียน
ทั้งในฐานะของการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจการคา้ ผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรมจีน ในขณะเดียวกนัก็ใช้
ชีวิตประจ าวนัดว้ยการเป็นคนเมือง (เชียงใหม่)  

ในเชิงบทบาทหนา้ท่ี “ศาลเจา้กวนอู” ท าหนา้ท่ีเป็นทั้งพื้นท่ีประกอบพิธีกรรมตามคติ
ความเช่ือ นอกจากน้ียงัท าหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีทางสังคมส าหรับให้ผูค้นเขา้มาพบปะสังสรรกนัภายใน
กลุ่ม เป็นพื้นท่ีส าหรับแลกเปล่ียนขอ้มูล และวิถีชีวิตความเป็นอยูร่่วมกนั 

“ส่วนใหญ่คือพ่อคา้แม่คา้รอบ ๆ กาดหลวง ก็มาไหวท่ี้น่ีกนัหมด ถา้จะขอให้คา้ขายดี” 
(โฆษิต นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562)  

“แต่ก่อนก็ใชศ้าลเจา้น่ีแหละเป็นพื้นท่ีในการประชุมเฉพาะกลุ่มชาวจีน นดัพบปะกนั
ตามโอกาส” (เจ๊กิม นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562) 

“โรงเจในศาลเจา้ผูห้ญิงก็จะไปนินทาลูกสะใภใ้หก้นัฟัง สมยัแต่ก่อนแม่เฮียไปโรงเจ ก็
ไม่มีอะไร ไหวเ้สร็จกไ็ปนัง่เมา้ธ์ลูกสะใภ”้ (เจ๊เช็ง นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562) 

ภาพในปัจจุบัน  “ตรอกเหล่าโจ๊ว” ตั้ งอยู่ท่ ามกลางย่าน เขตธุรกิจการค้าขายท่ี
เจริญรุ่งเรืองแห่งหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ แต่ละวนัมกัเต็มไปดว้ยผูค้นท่ีพลุกพล่าน มีหลากหลาย
ทางสังคมและวฒันธรรมทั้งในฐานะพื้นท่ีของการเป็นผูป้ระกอบการ พื้นท่ีของการแลกเปล่ียน
ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ท่ีประกอบไปดว้ยกลุ่มคนไทย จีน อินเดีย และกลุ่มชาวเขา (มง้ แมว้) 
จึงมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุปะปนกนัอยูม่ากมาย 

“ถนนสายน้ีมกัถูกขนามนามว่าเป็นถนนสายวฒันธรรม เพราะมีความหลากหลายของ
ผูค้นท่ีมาอาศยัอยูร่่วมกนัหลายกลุ่ม” (เจ๊กิม นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561) 
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“ส่วนใหญ่ก็มีทั้งคนอินเดีย ทั้งชาวมง้ชาวเขา และกลุ่มคนจีนน่ีจะมีเยอะสุด” (เจ๊เช็ง 
นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561) 

“มันทั้ งจีนทั้ งแขกอะเด๋ียวน้ี มันไม่เหลือคนจีนอย่างเดียวอะ คนแขกก็เข้ามาเป็น
ประธานชมรม เป็นแขกขายผา้” (โฆษิต นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561) 

ท่ามกลางความหลากหลายทางเช้ือชาติ กลุ่มชาวจีนเป็นหน่ึงในกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมี
จ  านวนประชากรอาศยักนัเป็นกลุ่มใหญ่ในแถบนั้น มีรูปแบบของค่านิยม คติความเช่ือ และการ
ด าเนินวิถีชีวิต ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นของกลุ่มตนเอง แสดงออกถึงตวัตนท่ีเด่นชดั แมอ้ยูท่่ามกลาง
ผูค้นท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในตรอกเหล่าโจ๊ว ส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มผู ้
ประกอบอาชีพการคา้ขายเป็นหลกั ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ร่วมท่ีโดดเด่นของชาวจีนกลุ่มน้ีท่ียดึถือสืบทอด
ต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากน้ียงัพบว่าในแต่ละเทศกาลพวกเขายงัปฏิบติัตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีจีนอยา่งเหนียวแน่น มีความรักในพวกพอ้ง และมีความพยายามธ ารงความเขม้แขง็ของอตั
ลกัษณ์ท่ีเป็นทุนทางวฒันธรรมของตนเองท่ามกลางบริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

นอกจากน้ี ยงัพบว่าชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วกลุ่มน้ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดอยา่งแนบแน่น
กบัศาลเจา้กวนอู ซ่ึงนับว่าเป็นโครงสร้างทางสังคมส าคญัท่ีเกิดข้ึนดว้ยความเช่ือและความศรัทธา 
เป็นศูนยร์วมทางจิตใจของคนในชุมชน ดังนั้ น ศาลเจ้ากวนอูจึงเป็นส่ิงท่ียึดโยงและเช่ือมเก่ียว 
อตัลกัษณ์ ค่านิยม และคติความเช่ือของคนภายในชุมชนอย่างลึกซ้ึง ชาวจีนกลุ่มน้ีจึงแสดงออกถึง
ความเขม้แขง็ของชุมชนผา่นพิธีกรรม และประเพณีประจ าปีท่ีถูกจดัข้ึน ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ท่ีถูกส่งต่อมาจากรุ่นบรรพบุรุษ  

แมปั้จจุบนัรูปแบบลกัษณะของการปฏิบติัจะถูกผสมผสานและประดิษฐ์ข้ึนใหม่บา้ง 
แต่ก็ยงัคงมีแก่นของวฒันธรรมและความเช่ือเดิมแฝงอยู่ท  าให้เกิดความภาคภูมิใจรากเหงา้ทาง
วฒันธรรม ซ่ึงมีการธ ารงความเขม้แขง็ของอตัลกัษณ์ของตนเองไวด้ว้ยการปฏิบติัอยา่งเหนียวแน่น ท่ี
ยึดมัน่ปฏิบติัตามกนัมา เช่น การไหวเ้จา้ การบูชาบรรพบุรุษ ประเพณี พิธีกรรมประจ าปีต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน  “ศาลเจา้กวนอู” ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมความเป็นจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เป็นศูนยร์วมทาง
จิตใจ ค่านิยม ประเพณี และวฒันธรรม จึงสามารถสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่า
โจ๊วไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งดา้นสถาปัตยกรรม วตัถุ และต าแหน่งของการจดัวาง ลว้นมีความหมายแฝง
ทางสงัคม ท่ีสามารถส่ือถึงอตัลกัษณ์ออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
5.2.1 “เทพเจ้ากวนอู” ภาพตัวแทนของความซื่อสัตย์ 
เทพเจา้กวนอูตามคติความเช่ือของคนจีน  คือเทพเจา้แห่งความซ่ือสัตยแ์ละมีความ

เก่ียวขอ้งกบัวิถีการประกอบอาชีพคา้ขายของชาวจีน ท่ีนบัว่าเป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของกลุ่มชาว
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จีน เป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีส่งต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น ส่งทอด และสืบต่อกนัมา อตัลกัษณ์น้ีจึงถูก
เช่ือมโยงผา่นเทพเจา้กวนอู ซ่ึงเป็นตวัแทนของความซ่ือสตัย ์ 

“แต่ก่อนไม่มีโรงไม่มีศาลการตดัสินคดีความในกลุ่มคนจีนกนัเองก็เลยยากล าบาก ทีน้ี
เขาก็เลยไดอ้นัเชิญเทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตยม์าเป็นประธาน ทุกคนท่ีท าผิดก็ตอ้งมา
สาบานตน อธิฐานต่อหน้าเจา้พ่อกวนอูว่าจะพูดความจริง ก็จะมีคนเฒ่าคนแก่มาร่วมฟังร่วมตดัสิน
คดีความร่วมกนั ไกล่เกล่ียกนัต่อหน้าเจา้พ่อกวนอู แต่พอมาหลงั ๆ เม่ือมีความเจริญมากข้ึนศาลเจา้
กวนอูแห่งน้ีกก็ลายมาเป็นท่ีกราบไหวบู้ชาของคนทัว่ไป”  (อาม่าสมพิศ นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562) 

ความซ่ือสัตยเ์ป็นหัวใจส าคญัของการประกอบอาชีพคา้ขาย ประเด็นน้ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงการใชอ้ตัลกัษณ์ของความซ่ือสัตยม์าใชก้บัการประกอบอาชีพการคา้ขาย เพื่อท าให้เกิดความมัน่
ทางจิตใจและสามารถต่อยอดโอกาสในเชิงเศรษฐกิจไดด้ว้ย อตัลกัษณ์ความซ่ือสัตยน้ี์จึงยงัคงยึดถือ
กนัอย่างเนียวแน่น และถ่ายทอดกนัจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการประกอบอาชีพคา้ขาย ดงันั้น บทบาทของ
เทพเจา้กวนอูนอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัความซ่ือสัตยแ์ลว้ แต่ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วกม็กัจะมาขอพรให้
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพคา้ขายดว้ยเช่นเดียวกนั 

“ผมก็ชอบเขา้ไปไหวท่ี้ศาลกวนอู ส่วนใหญ่ก็จะขอพรใหท้ ามาคา้ขายดี คนส่วนใหญ่ก็
ชอบไปเขา้ไปขอใหค้า้ขายดี” (โฆษิต นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562) 

 

 
ภาพท่ี 5.3 ภาพการจดัวางเทพเจา้กวนอูซ่ึงอยูต่  าแหน่งตรงกลางภายในศาลเจา้ 

ท่ีมา / ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ (มีนาคม 2561) 
 

ภายในศาลเจา้ “เทพเจา้กวนอู” ซ่ึงถูกจดัวางเป็นแท่นบูชาไวต้  าแหน่งศูนยก์ลางของ
ศาลเจา้ในส่วนพื้นท่ีองคเ์ทพเจา้ เป็นการสถาปนาความเป็นองคป์ระธานหลกัท่ีคอยควบคุม และเป็น
ศูนยก์ลางความเช่ือของคนในชุมชน “ความซ่ือสัตย”์ ท่ีเปรียบเป็นค่านิยมหลกัของผูท่ี้ประกอบ
อาชีพการคา้ขาย ท่ีชาวจีนจรอกเหล่าโจ๊วยึดถือและปฏิบติัสืบต่อกันมา เป็นค่านิยมร่วมท่ีเช่ือว่า 
“ความซ่ือสัตย ์ท าให้ประสบความส าเร็จในอาชีพคา้ขาย” จากค ากล่าวของอาม่า สะทอ้นให้เห็นว่า
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หากยดึหลกัของความซ่ือสัตยก์บัอาชีพของตนเองและมุ่งมัน่ท่ีจะงานอยา่งเตม็ท่ี หากมีความซ่ือสัตย์
กบัลูกคา้เขากจ็ะมาอุดหนุนเราอีก นัน่คือ ผลท่ีไดรั้บการความซ่ือสตัย ์

 
5.2.2 พื้นที่แสดงภาพแทนความกตัญญูสองแผ่นดิน 
ศาลเจา้กวนอูนอกจากมีบทบาทของการเป็นตวัแทนแห่งความซ่ือสัตย ์ในอีกบทริบท

หลกัยงัท าหนา้เป็นศูนยก์ลางทางสังคม ศูนยร์วมทางจิตใจ และพื้นท่ีประกอบกิจกรรมทางพิธีกรรม
ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีของการแสดงออกถึงการมีจิตส านึกร่วมกนั ผ่านการประกอบกิจกรรม หรือ
พิธีกรรมเพื่อเป้าหมายของการเอ้ืออ านวยใหเ้กิดความมัน่คงทางจิตใจในการด าเนินวิถีชีวิตประจ าวนั 
ศาลเจา้แห่งน้ียงัเป็นพื้นท่ีสาธารณะและเปิดกวา้งเพื่อการเขา้มาอย่างไม่จ ากดัเพียงเช้ือชาติ และ
ศาสนา ทั้งนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ คนต่างศาสนาท่ีเขา้มาร่วมกราบไหวส้ักการะเทพเจา้กวนอู 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความหลากหลายทางสังคมในพื้นท่ีศาลเจา้กวนอูจนกลายเป็นพื้นท่ีของสังคมพหุ
วฒันธรรมแมมี้ลทัธิ หรือศาสนาท่ีแตกต่างกนัแต่ก็มีความเคารพต่อความเช่ือท่ีต่างกนัในฐานะส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นตวัแทนของความดีงาม ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูค้นจากภายนอกเขา้ถึง และรับรู้
ถึงอตัลกัษณ์และความมีตวัตนของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วไดเ้ป็นอยา่งดี 

 “ศาลเจา้กวนอู” เป็นองคป์ระกอบส าคญัในฐานะเป็นพื้นท่ี (Space) หรือเป็นเวทีใน
การแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์
กบักลุ่มคนภายนอก การแบ่งพื้นท่ีใชส้อยภายในศาลเจา้เป็นสดัส่วนชดัเจนระหวา่งพื้นท่ีในส่วนของ
องคเ์ทพเจา้ กบัพื้นท่ีของการประกอบพิธีทางศาสนาตามความเช่ือของชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การจดัเรียงล าดบั และความสูงต ่าของแท่นวางองค์เทพเจา้ท่ีชาวจีนเคารพศรัทธา ท่ีเป็นท่ีพึ่งทาง
จิตใจมาโดยตลอดซ่ึงมีการผสมผสานระหว่างเทพเจา้จีน และเจา้เมืองเชียงใหม่ สะทอ้นให้เห็นถึง 
ความรู้สึกของการเป็นเจา้ของร่วมกนั (Sense of belonging) ระหว่างวฒันธรรมไทย และจีน ท่ีส่งต่อ
ด้วยความเช่ือความศรัทธาของชาวจีนจากรุ่นสู่รุ่นด้วยการจัดเรียงองค์เทพเจ้ากับการสักการะ
ตามล าดบัชั้นความส าคญั ท่ียึดตามแบบฉบบัของจีนโบราณ แสดงถึงการธ ารงอตัลกัษณ์อตัลกัษณ์
อยูร่ะหวา่งไทยและจีนท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยา่งเหนียวแน่น เพื่อยดึเป็นท่ีพึ่งพิงทางใจของทั้ง
สองวฒันธรรมร่วมกนั  
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   ภาพท่ี 5.4 ผงัต าแหน่งแท่นบูชาเทพเจา้ภายในศาลเจา้กวนอู 

ท่ีมา ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ 
 

1 แท่นบูชาเทวดา ฟ้าดิน            7 แท่นฉ่างหง่วนซ่วย       13 หอ้งเอนกประสงค ์
2 แท่นบูชาเจา้เมืองเชียงใหม่     8 แท่นบูชาฮกลกซ่ิว         14 หอ้งเกบ็ของ 

 3 ท่ีบูชาต่ีจู ้   9 ตูอุ้ปกรณ์เคร่ืองบูชา       15 ทางเขา้หลกั 
4 แท่นบูชาเทพเจา้กวนอู 10 พ้ืนท่ีโล่งกลางอาคาร   16 ทางเขา้ดา้นขา้ง 
5 ท่ีบูชาโหงวโจว้  11 โรงครัว          17-18 พระฉายาลกัษณ์ รัชกาลท่ี 9 และองคร์าชินี     
6 แท่นบูชาปุงเถ่ากง-เถ่าม่า 12 พ้ืนท่ีชมรมดนตรี    

 
การจดัเรียงองคเ์ทพเจา้ลดหลัน่ตามล าดบัความส าคญัภายในศาลเจา้กวนอู แสดงออก

ถึงความรู้สึกร่วมในความเช่ือความศรัทธาต่อสองผืนแผ่นดินท่ีให้ท่ีพกัพิง ท่ีประกอบด้วยป้าย
ทางเขา้ (ตามหมายเลข 17 และ 18) ท่ีติดภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 คู่กบัพระ
ราชินีไวต้  าแหน่งดา้นบนตรงประตูทางเขา้เพื่อแสดงถึงการยกยอ่งเทิดทูนกบัผูเ้ป็นเจา้ของแผน่ดิน  
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ภาพท่ี 5.5 พระบรมฉายาลกัษณ์รัชกาลท่ี 9 ราชินีภายในอาคารดา้นบนประตูทางเขา้ 

ท่ีมา / ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ (มีนาคม 2561) 
 

ในส่วนชั้นในสุดเป็นพื้นท่ีส าหรับการประกอบพิธีกรรมโดยจดัวางแท่นบูชาเทพเจา้
ดงัน้ี แท่นบูชาท่ีอยูก่ลางเป็นแท่นองคป์ระธานบูชาของเทพเจา้กวนอู (หมายเลข 4) ซ่ึงมีสถานภาพ
ทางเทพท่ีศกัด์ิสูงกว่าเทพองคอ่ื์น มีบทบาทความส าคญัของการเป็นตวัแทนของความซ่ือสัตย ์และ
ความส าเร็จ โดยเฉพาะในเร่ืองของการคา้ขาย ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีมีศาลเจา้กวนอูในพื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊ว
ด้วย ส่วนองค์เทพปูงเถ่ากง - เถ่าม่า ในฐานะเป็นเทพประจ าท้องถ่ินมีบทบาทหน้าท่ีคล้ายกับ
ผูป้กครอง ซ่ึงจดัแท่นบูชาใหเ้ทียบเท่ากบัเจา้พอ่อินทรวิชานนท ์และเจา้แม่ทิพยเ์กสรในฐานะเป็นเจา้
เมืองเชียงใหม่ (หมายเลข 2 และ 6) 

“พระเจ้ากาวิละ พวกเราก็จะกราบไหวใ้ห้ท่านรักษาคุม้ครอง เหมือนเป็นเจา้เมือง 
เจา้ของพื้นท่ีขอใหท่านช่วยคุม้ครองรักษา” (เจ๊เช็ง นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562) 

การน าเจา้เมืองเชียงใหม่ มาเคารพสักการะในฐานะเทียบเท่าเทพเจา้ของตนเองเพื่อ
แสดงออกถึงความส านึกในบุญคุณแผ่นดินไทย และลา้นนาท่ีถูกถ่ายทอดถึงกนัและพยายามธ ารง 
อัตลักษณ์ความตัญญูรู้คุณให้แสดงออกในเชิงรูปธรรมด้วยการใช้รูปป้ัน/รูปเคารพ ส่ือแทน
ความหมายของการส านึกต่อบุญคุณของผืนแผ่นดินไทยและผืนแผ่นดินล้านนา เป็นการน า
ความรู้สึกร่วมอันยิ่งใหญ่มาเป็นความภาคภูมิใจร่วมกับสังคม ท าให้ตนเองมีความรู้สึกร่วมใน
กระแสสังคมหลกั และเป็นการยึดโยงให้สังคมโดยรอบมีความรู้สึกร่วมในความเป็นจีน การเขา้มา
ภายในศาลเจา้กวนอูซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นตวัแทนของความเป็นจีนท่ีไร้พรมแดนท่ีน าเสนอวตัถุ และรูป
เคารพทั้งหลายเป็นการน าเสนอความเช่ือความศรัทธาท่ีแฝงดว้ยอ านาจแห่งการต่อรองระหว่างชาว
จีนกับพื้นท่ี ท่ีด ารงอยู่ ซ่ึงน าไปสู่ความอยู่ของการมีตัวตน เน่ืองจากพื้นท่ีของศาลเจ้ากวนอู
เปรียบเสมือนเป็นเวทีแสดง หรือพื้นท่ีแห่งการประกอบสร้าง (space) อตัลกัษณ์ (identity) โดยมี
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เจา้ของชุมชนเป็นผูก้ระท า (actor) จึงท าใหเ้กิดการรับรู้ถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของความเป็นกลุ่มชาว
จีนตรอกเหล่าโจ๊วร่วมกนัทั้งคนภายในกลุ่มและคนภายนอกกลุ่ม 

 
5.2.3 สีแดง ตัวหนังสือจีน และแผนที่: การเชื่อมต่อทางส านึกกับจีนแผ่นดินใหญ ่
บริบทแวดลอ้มภายในศาลเจา้ก็นบัว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการประกอบสร้าง

ความหมายของความเป็นจีนผา่นองคป์ระกอบและการจดัวาง หรือจดัแสดง อาทิ ตน้เสาของศาลเจา้
แต่ละตน้เขียนดว้ยตวัหนังสือจีนสีทองพื้นหลงัสีแดงท่ีมีความหมายเป็นมงคล เพื่อขอให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองในชีวิต เทพพระเจา้คุม้ครองรักษา นอกจากน้ียงัถูกประดบัประดาห้อยดว้ยโคมสีแดง
พร้อมอกัษรมงคลบนดวงโคม และตกแต่งดว้ยร้ิวธงสีแดงท่ีส่ือถึงความมงคลต่าง ๆ ตามคติความเช่ือ
ของชาวจีน 

 

 
ภาพท่ี 5.5 ภาพองคป์ระกอบของศาลเจา้กวนอู ตวัอกัษรจีน สีแดง และโคมไฟ 

ท่ีมา  / ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ (พฤษภาคม 2561) 
 

นอกจากน้ีภาพแผนท่ีประเทศจีนขนาดใหญ่ถูกแขวนไวต้รงผนงัดา้นขา้งหนา้ทางเขา้ 
ใกลก้บับริเวณจุดนัง่พกั คุณลุงโจ๊ว (นามสมมติ) เล่าให้ฟังว่าการติดภาพแผนท่ีประเทศจีนท าให้คน
รุ่นหลงัสามารถเห็นถึงถ่ินก าเนิดท่ีบรรพบุรุษจากมา ซ่ึงเป็นการเช่ือมถึงส านึกร่วมทางวฒันธรรมกบั
แผน่ดินบา้นเกิดท่ีบรรพบุรุษอพยพมา ดงันั้นแผนท่ีประเทศจีนจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองหมายเตือนใจ
ส าหรับชาวจีนกลุ่มน้ีใหร้ะลึกถึงแผน่ดินบา้นเกิดอยูเ่สมอ  
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ภาพท่ี 5.6 ภาพแผนท่ีประเทศจีนท่ีติดไวต้รงประตูทางเขา้ศาลเจา้กวนอูใกลจุ้ดนัง่พกั 

ท่ีมา  / ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ (พฤษภาคม 2561) 
 

คุณลุงโจ๊ว (นามสมมติ) เล่าให้ฟังว่าแผนท่ีอนัน้ีน ามาจากประเทศจีนเป็นเวลานาน
หลายสิบปีแล้วไม่สามารถก าหนดปี พ.ศ.ได้ ทั้ งน้ีแผนท่ีถูกน ามาโดยคนในชุมชนท่ีเดินทางไป
ประเทศจีนน ามาฝากเพื่อให้คนท่ีเขา้มาในศาลเจา้ไดเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนซ่ึงเป็น
แผน่ดินเกิดของบรรพบุรุษท่ีอพยพยา้ยมา การน ามาติดไวท่ี้ศาลเจา้เน่ืองจากตอ้งการแสดงให้เห็นว่า
รากเหงา้ของชาวจีนเหล่าโจ๊วมีตน้ก าเนิดมาจากจีนแผน่ดินใหญ่ 

“อยากให้คนทัว่ไป นักท่องเท่ียว และคนรุ่นหลงัไดเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศ
จีน และอยากใหร้ะลึกถึงวา่เราเป็นชาวจีนท่ีอพยพมาจากจีนแผน่ดินใหญ่ บางคร้ังกจ็ะมีนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนเขา้มาคุยดว้ยเรากจ็ะคุยกบัเขาไดด้ว้ยภาษาจีนฟังออกบา้งไม่ออกบา้ง แต่ว่าพวกเรากม็าจากท่ี
เดียวกนั” (คุณลุงโจ๊ว นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562) 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาทั้งหมดสะทอ้นใหเ้ห็นวา่อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว 
มีการลกัษณะทางอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลายและถูกยึดโยงอยู่กบัสถานท่ีของแผ่นดินจีน และแผ่นดิน
ไทย วตัถุท่ีถูกจดัข้ึนภายในศาลเจา้จึงสะทอ้นถึงรูปแบบทางสังคม ความเช่ือ และค่านิยมของกลุ่ม
ชาวจีนซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 5.1 สรุปการเกิดภาพตวัแทนผ่านองค์ประกอบทางวตัถุในศาลเจา้กวนอู ตรอกเหล่าโจ๊ว 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 เทศกาลประเพณีจีนของตรอกเหล่าโจ๊ว 

ชาวจีนเป็นผูท่ี้มีความเช่ือในความซ่ือสัตย ์กตญัญูต่อบรรพบุรุษ ศรัทธาในองคเ์ทพเจา้ 
ในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมาโดยตลอด ปฏิบติัสั่งสมเกิดเป็นวฒันธรรม
และถูกส่งต่อถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง ผา่นการด าเนินชีวิต เกิจกรรม ทศกาลประเพณี
พิธีการเป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากต่อกลุ่มชุมชนชาวจีน เน่ืองจากว่าเทศกาลประเพณีเป็น
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองและแสดงให้เห็นถึงความเป็นตวัตนในความกตญัญูและคติความ
เช่ือ นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างกลุ่มความสามคัคี สร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีเป็นความสมัพนัธ์ภายใน
กลุ่มสมาชิกชุมชน และชุมชนกบักลุ่มบุคคลภายนอกชุมชน ในขณะเดียวกนัยงัเป็นเป็นท่ียึดเหน่ียว
ทางสงัคม และเป็นกิจกรรมปฏิบติัเพื่อธ ารงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ ใหม้ัน่คงสืบต่อไป  

กิจกรรม เทศกาล พิธีการ ตามประเพณีเป็นช่องทางหน่ึงในการแสดงออกถึงแนวคิด 
คติความเช่ือท่ีเป็นตวัตนของชาวจีน ดงันั้น ในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะใน
จังหวดัเชียงใหม่ท่ีมีชาวจีนอพยพยไปตั้ งรกรากประกอบอาชีพอยู่อย่างถาวรจนเกิดเป็นย่าน

ล าดับ องค์ประกอบของวัตถุ /  
กลุ่มวัตถ ุ

การน าเสนอเนื้อหา การรับรู้ภาพตัวแทน 

1. องคป์ระธานเทพเจา้กวนอู ความซ่ือสตัย ์ ความซ่ือสตัย ์ / ความมัน่คงและ
ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพคา้ขาย 

2. การจดัวางรูปเคารพเจา้เมือง
เชียงใหม่เทียบเท่ากบัปุงเถ่ากง-
เถ่าม่า 

ความกตญัญูต่อผนื
แผน่ดินลา้นนา
(เชียงใหม่) 

ความกตญัญูต่อผนืแผน่ดิน
เชียงใหม่ท่ีใหท่ี้พึ่งพิงและพกั
อาศยั 

3. ติดภาพในหลวงและพระราชินี
รัชกาลท่ี 9 ตรงทางเขา้ศาล
ภายในศาลเจา้ 

ความกตญัญูต่อผนื
แผน่ดินไทย 

ความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อผนืแผน่ดินไทยท่ี
ใหท่ี้พึ่งพิงอาศยั 

4. แผนท่ีประเทศจีนตรงท่ีนัง่พกั
ประตูทางเขา้ศาลเจา้ 

ความเป็นจีน
แผน่ดินใหญ่ 

การเช่ือมต่อทางส านึกกบัความ
เป็นจีนแผน่ดินใหญ่ 

5. การประดบัประดาภายในอาคาร
ดว้ยโคมไฟแบบจีน และ
ตวัอกัษรจีนสีแดง  

ความเป็นจีน
แผน่ดินใหญ่ 

การรักษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และคุณค่าความเป็น
จีนใหค้งอยูใ่นสงัคม 
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วฒันธรรมจีนซ่ึงยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไวใ้นวิถีชีวิตของตนเองมาโดยตลอด ทั้งน้ีมี
แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน เช่น การใชภ้าษาจีน การอ่านหนงัสือพิมพจี์น และมีการประกอบกิจกรรม
ปฏิบติัตามเทศกาลประเพณีท่ีคงรูปแบบโบราณของชาวจีนข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ เช่น เทศกาลตรุษจีน 
กินเจ สารทจีน เช็งเมง้ ไหวพ้ระจนัทร์ และท้ิงกระจาดเป็นตน้ ชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว 
เป็นชุมชนยา่นวฒันธรรมจีนท่ีพยายามรักษาเทศกาลประเพณีไวอ้ยา่งเหนียวแน่น ยงัคงจดักิจกรรม
พิธีการตามวาระอยา่งสม ่าเสมอ แมว้่าบางเทศกาลประเพณีอาจเร่ิมสูญหายเลือนลางไปบา้งแลว้ อาทิ 
งานไหวพ้ระจนัทร์ ทั้งน้ีเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนอาจมีการปรับเลือกเพื่อใหเ้ขา้กบับริบทของ
สังคมตามยุคสมยั ยงัแต่อย่างไรก็ตามชาวไทยเช้ือสายจีนดังกล่าวก็ยงัคงรักษาแก่นของเทศกาล
ประเพณีตามแบบโบราณของชาวจีนสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษดว้ยความภาคภูมิใจในรากเหงา้ ซ่ึง
ในขณะเดียวกนัก็ยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเองท่ีสืบต่อกนัมาเป็น
เวลาหลายพนัปี ซ่ึงยงัแสดงใหเ้ห็นในพื้นท่ีของยา่นวฒันธรรมจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ท่ีส าคญั ๆ ดงัน้ี 

เทศกาลตรุษจีน (เทศกาลฤดูใบไมผ้ลิ) เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัท่ีสุดของชาวจีน ทั้ง
ท่ีอยู่ในประเทศจีนและผูมี้เช้ือสายจีนทั้วโลก เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองของชาวจีนในการ
ตอ้นรับปีใหม่ส่งทา้ยปีเก่า เป็นกิจกรรมตอ้นรับส่ิงท่ีดี ๆ ส่ิงมงคล ความเจริญกา้วหนา้สู่ชีวิต ซ่ึงใน
ขณะเดียวกนักถื็อวา่เป็นวนัรวมตวัของครอบครัว วนัท่ีสมาชิกไดก้ลบัมาพบปะพรัอมเพรียงกนั ตาม
ก าหนดเทศกาลตรุษจีนจะเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติของจีน โดยจะไปส้ินสุดใน
วนัท่ี 15 ทั้งน้ีรูปแบบของกิจกรรมท่ีจดัข้ึนอาจเกิดการเปล่ียนแปลงไปบา้งตามบริบททางสังคม ยา่น
วฒันธรรมจีนตรอกเหล่าโจ๊วของจงัหวดัเชียงใหม่มีการปรับเปล่ียนดว้ยการจดักิจกรรมเทศกาล
ตรุษจีนดว้ยดึงดา้นการท่องเท่ียวเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นการโปรโหมดจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยการ
น าเสนอความหลากหลายของชาติพนัธ์ุท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั เช่น ในรูปแบบของการแสดง 
อาหารการกิน พิธกรรมท่ีจดัข้ึน เป็นตน้  

เทศกาลเช็งเมง้ เป็นวนัท่ีมีความส าคญัมากเช่นกนั ปฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลายาวนาน 
เป็นวนัท่ีลูกหลานท าพิธีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษท่ีสุสาน (ฮวงซุย้) เพื่อเป็นการสักการะบูชา แสดงความ
ความกตญัญู และระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ ตามปกติถือช่วงเวลาของเดือนเมษายน หรือวนัท่ี 5 
เมษายนของทุกปี เป็นวนัท่ีลูกหลานจะเดินทางไปยงัสุสานเพื่อกราบไหว ้ในปัจจุบัน หลาย  ๆ 
ครอบครัวจะเดินทางไปกราบไหวบ้รรพบุรุษก่อนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกสบาย นอกจากการ
กราบไหวเ้พื่อเป็นการแสดงความกตญัญูแลว้ ลูกหลานไดช่้วยกนัท าความสะอาดดูแลความเรียบร้อย
ให้กับสุสานบรรพบุรุษของตนเอง อาทิ การตดัหญา้บริเวณโดยรอบ การเซ่นไหว ้มีการประดับ
ตกแต่งสุสาน จุดธปเทียน อาหารคาวอาหารหวาน เผากระดาษเงินกระดาษทอง และจุดประทดั 
ในปัจุบนัชาวไทยเช้ือสายจีนผูเ้ป็นบุตรหลานจะน าอาหารคาวหวานเป็นจ านวนมากเพื่อร่วมกัน
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รับประทานอาหารหลกัเสร็จพิธีไหวบ้รรพบุรุษ ถือเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ให้เกิดความกลม
เกลียวกนัภายในหมู่ญาติเป็น ซึงเป็นกิจกรรมให้เกิดการรวมตวัของญาติพี่นอ้งคลา้ยกบัการรวมตวั
ของสมาชิกในครอบครัวของเทศกาลตรุษจีน เพียงแตกต่างกนัตามบริบทของกิจกรรมประเพณี ชาว
จีนมีความเช่ือวา่ การกราบไหวบ้รรพบุรุษจะท าใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ลูกหลาน  

เทศกาลกินเจ มีก าหนดจดัข้ึนในวนัท่ี1 ค ่าจนถึงข้ึน 9 ค  ่าเดือน 9 ตามปฏิทินจีน (แสง
อรุณ กนกพงศ์ชัย, 2550: 147) หรืออยู่ในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม มีก าหนด
ระยะเวลา 9 วนั ชาวจีนมีความเช่ือในลทัธิเต๋าและถือว่าช่วงระยะเวลาของการปฏิบติักินเจเป็นช่วง
แห่งการทบทวนตนเองกบัเวลาท่ีผ่านมา ดว้ยการปฏิบติัตนอยูใ่นความบริสุทธ์ิ ทั้งกาย วาจา ใจ งด
บริโภคอาหารประเภทเน้ือสตัว ์ตามสมยัโบราณ จะมีการสวดมนตถื์ออุโบสถศึลดว้ยในเวลาเดียวกนั 
ในปัจจุบันถูกปรับเปล่ียนให้เขา้กับยุคสมัยมากข้ึน บางส่วนของการกินเจจึงมิได้ถือศีลร่วมใน
กิจกรรมดว้ย แต่อย่างไรก็ตาม รายละเอียดขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการกิจเจ อาทิ อาหารเจท่ีปราศจาก
วตัถุดิบท่ีผลิตจากสัตวโ์ดยส้ินเชิง ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติักิจกรรมพิธียงัคงแก่นและรูปแบบของ
วฒันธรรมความเป็นจีนอยู ่

เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ เป็นเทศกาลท่ีเกิดข้ึนมานานกว่าพนัปีมาแลว้ (แสงอรุณ กนก
พงศช์ยั, 2550) ตรงกบัวนัข้ึน 15 ค  ่า เดือน 8 ตามปฏิทินทางจนัทรคติจีน (ตามจนัทรคติของไทยจะ
ตรงกบัเดือนกนัยายนของทุกปี) ชาวจีนจดักิจกรรมข้ึนเพื่อเป็นการระลึกถึงฉางเอ๋อ หรือเทพธิดาแห่ง
พระจนัทร์ เน่ืองจากเช่ือว่าฉางเอ๋อถือก าเนิดในวนัน้ี นอกจากน้ียงัเช่ือว่าในคืนน้ีจะสามารถเห็นดวง
จนัทร์ท่ีมีลกัษณะเป็นดวงกลมขนาดใหญ่และมีแสงสว่างมากท่ีสุดในรอบปี ดงันั้นในวนัน้ีจึงเป็น
วนัท่ีชาวไทยเช้ือสายจีนนิยมประกอบพิธีไหวพ้ระจนัทร์กนัทัว่ไป ส าหรับตรอกเหล่าโจ๊วพบว่า เร่ิม
เกิดความเจือจางอนัน าไปสู่การสูญหายของการไหวพ้ระจนัทร์แลว้ เน่ืองจากชุมชนให้ความส าคญั
กบัเทศกาลประเพณีท่ีแสดงออกถึงตวัตน ความซ่ือสัตย ์ความกตญัญู และการเป็นผูใ้ห้ มากกว่าการ
ระลึกถึงเพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกนัผูอ้าวุโสขาดลูกหลานผูสื้บทอดวฒันธรรมท่ีอยู่ในพื้นท่ี
เดียวกนั เน่ืองจากติดภารกิจการศึกษา การประกอบอาชีพ ท่ีอยูต่่างพื้นท่ี นอกจากน้ีกิจกรรมของการ
ไหวพ้ระจนัทร์เป็นพิธีการเล็กท่ีไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดการรวมกลุ่มของสมาชกในครอบครัวหรือ
ชุมชน  

เทศกาลไหวบ้ะ๊จ่าง ในความเช่ือและคตินิยมของชาวจีนประกอบพิธีไหวบ้๊ะจ่างข้ึนเพื่อ
เป็นการแสดงความกตญัญูต่อบรรพบุรุษ และแสดงการระลึกถึงซีหยวน กวีผูมี้ความรักชาติยอม
เสียสละชีวิตตนเองดว้ยการกระโดดลงในแม่น ้ าแยงซี เน่ืองจากว่าถูกขุนนางกงัฉินใส่ร้ายเพราะ
สาเหตุไม่พอใจในความซ่ือตรงของซีหยวนท่ีท าให้กงัฉินเสียผลประโยชน์ในหนา้ท่ี นอกจากน้ีทาง
รัฐบาลจีนเห็นวา่ซีหยวนเป็นกวีส าคญัของจีนจึงไดก้ าหนดใหว้นัน้ีเป็นวนักวีจีน(The Chinese Poet’s 
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Day) อีกดว้ย โดยวนัไหวบ้ะ๊จ่างก าหนดจดัข้ึนทุกปีในวนัท่ี 5 เดือน 5 ตามจนัทรคติ ในช่วงเทศกาลน้ี
ชาวจีนหลาย ๆ ครัวครัวจะห่อขนมบ๊ะจ่างท่ีท าดว้ยขา้วเหนียวท่ีภายในบนัจุดว้ยเน้ือหมู เห็ด ถวัแดง 
เกาลดั เมด็ลูกบวั ไข่แดงเคม็ และเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ ห่อดว้ยใบไผเ่ป็นทรงสามเหล่ียมมดัดว้ยเชือก
แลว้น าไปน่ึงก่อนท่ีจะน ามาประกอบพิธีไหวบ้ะ๊จ่าง  

เทศกาลท้ิงกระจาด เป็นวันท่ีชาวจีนให้ความส าคัญมาก เน่ืองจากเป็นโอกาสท่ี
ลูกหลานจะแสดงความกตญัญูต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ โดยการประกอบพิธีท าบุญอุทิศส่วน
กุศลให้แด่บรรพบุรุษของตน และวิญญาณเร่รอนทั้งหลาย นอกจากน้ียงัเป็นการแบ่งปันความสุข
ให้กบัผูย้ากไร้ โดยจดักิจกรรมเทศกาลท้ิงกระจาดข้ึนในช่วงวนัข้ึน 15 ค  ่า เดือน 7 ของปีปฏิทินทาง
จนัทรคติจีน ตรงกบัเดือนสิงหาคมในปีปฏิทินของไทย เป็นระยะเวลา 3 วนั 
 
5.4 “งานประเพณีทิ้งกระจาด”: พื้นที่น าเสนออัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีน และอัตลักษณ์ร่วม
ของชุมชนพหุวัฒนธรรมทางการค้าขายของตรอกเหล่าโจ๊ว 

งานพิธีกรรมและประเพณีเป็นพื้นท่ีส าหรับการแสดงตวัตนของชุนชนชาวจีนตรอก
เหล่าโจ๊ว ท่ีสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ความเป็นจีนท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในแต่ละประเพณีแสดงถึง
ความส าคญัและวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัออกไป เช่น การไหวเ้จา้ ไหวบ้รรพบุรุษ ตรุษจีน สารท
จีน กินเจ ไหวพ้ระจนัทร์ เชงเมง้ แซยดิ ท้ิงกระจาด ประเพณีจีนส่วนใหญ่เป็นการประกอบกิจกรรม
ท่ีมีลกัษณะเป็นปัจเจก กล่าวคือแต่ละครอบครัวต่างประกอบกิจกรรมของตนเองหรือครอบครัวท่ี
บา้นเป็นหลกั ส่วนกรณีงานประเพณี “ท้ิงกระจาด” มีลกัษณะแตกต่างกวา่ประเพณีอ่ืน ๆ เน่ืองจากมี
ลกัษณะเป็นกิจกรรมท่ีเน้นเพื่อผลประโยชน์ในเชิงสาธารณะเป็นหลกั แต่ทุกประเพณีลว้นเป็น
กิจกรรมท่ีตอบสนองการสืบทอดประเพณีและแสดงออกถึงจิตส านึก และความภาคภูมิใจร่วมกนั 

“งานประเพณีท้ิงกระจาด” เป็นประเพณีท่ีส าคญัของกลุ่มชาวจีน มีลกัษณะโดดเด่นท่ี
แสดงถึงความกตญัญูต่อบรรพชนและแสดงถึงการเป็นผูใ้ห ้วตัถุประสงคข์องการจดังานประเพณีท้ิง
กระจาดน้ี จึงถูกจดัข้ึนเพื่อท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของญาติพี่น้องท่ีล่วงลบัไปแลว้ 
ขณะเดียวกนัก็ยงัแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณท่ีเร่ร่อน พเนจรไร้ญาติ นอกจากน้ียงัเป็น
การแจกทาน ขา้วสารอาหารแหง้ รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั แก่ผูย้ากไร้และ
ดอ้ยโอกาสทั้งหลาย เป็นการแบ่งปันความสุขต่อเพื่อนมนุษยใ์นสังคม เปิดโอกาสให้เกิดการรับรู้ถึง
วฒันธรรมงานท้ิงกระจาดร่วมกนัของคนในสังคม งานท้ิงกระจาดจึงเป็นประเพณีท่ีสืบและทอด
ปฏิบติัส่งต่อกันอย่างเหนียวแน่น เป็นประเพณีหน่ึงของชาวจีนท่ีมีอตัลกัษณ์โดดเด่นในแง่การ
น าเสนออตัลกัษณ์ดา้นความกตญัญู และการเป็นผูใ้ห้ นอกจากน้ียงัเปิดเป็นพื้นท่ีสาธารณะให้ผูค้น
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ภายนอกไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในงานประเพณีน้ีกนัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีการก าหนดจดัข้ึนในทุก ๆ ปี 
ช่วงวนั 15 ค  ่า เดือน 8 เป็นระยะเวลา 3 วนั 

ในวิถีชีวิตของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว พบว่า ผูค้นยงัคงมีรูปแบบวิถีชีวิตท่ียึดอยู่กับ
รูปแบบของขนบธรรมเนียม ประเพณีจีนไดอ้ย่างเหนียวแน่น อีกทั้งยงัโดดเด่นเร่ืองการประกอบ
พิธีกรรมตามเทศกาลประจ าปี โดยเฉพาะ “งานประเพณีท้ิงกระจาด” ซ่ึงเป็นงานเทศกาลประจ าปีท่ี
ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนภายนอกท่ีมุ่งการสร้างประโยชน์แก่สังคม และเกิดการแบ่งปันสู่
สาธารณะชน เช่น กลุ่มผูย้ากไร้ คนเร่ร่อน และกลุ่มนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 

“งานประเพณีท้ิงกระจาด” จึงนบัว่าเป็นอตัลกัษณ์ของจีนท่ีมีลกัษณะโดดเด่นในเร่ือง
ของความกตัญญูและการเป็นผูใ้ห้ การจัดกิจกรรมงานประเพณีท้ิงกระจาดของชุมชนตรอก 
เหล่าโจ๊วจึงจดัข้ึนภายในพื้นท่ีของศาลเจา้กวนอู ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นเวทีการน าเสนออตัลกัษณ์ของ
กลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ท่ีแสดงออกถึงตวัตนท่ีมีรากเหงา้ทางวฒันธรรมมาจากจีนแผน่ดินใหญ่ 
การประกอบพิธีกรรมงานท้ิงกระจาดจึงถูกจดัข้ึนภายในพื้นท่ีของ “ศาลเจา้กวนอู” ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
ของชุมชนแห่งน้ี ท่ีคอยยดึโยงกบัอตัลกัษณ์ของความเป็นจีน ดว้ยการท าหนา้ท่ีบทบาทของการเป็น
พื้นท่ีทางวฒันธรรม อีกทั้งยงัเป็นพื้นท่ีของการถ่ายทอดและส่งต่อวิถีการปฏิบติัท่ีสืบทอดมาจากรุ่น
บรรพบุรุษ แสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคม ท าให้เกิดความรู้สึกรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของ
ร่วมกนั (sense of belonging) ของคนในชุมชน ท าให้เกิดความตระหนกัถึงการสร้างประโยชน์ เผื่อ
แผแ่บ่งปันใหแ้ก่คนกลุ่มใหญ่และเกิดส านึกถึงการเป็นผูใ้หร่้วมกนั 

“งานบุญท้ิงกระจาด”: พื้นท่ีแสดงความกตญัญูต่อบรรพชน และความมีน ้ าใจต่อเพื่อ
มนุษยใ์นงานบุญประเพณีหรือพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วต่างแสดงถึงการธ ารงและ
ความเขม้แข็งทางอตัลกัษณ์ของชุมชน งานบุญประเพณีท้ิงกระจาดของชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊ว 
ยงัคงรูปแบบและหลกัการตามรอยอดีตท่ีส่งต่อกนัมา มีการปรับเปล่ียนในรายละเอียดบา้งตามความ
เหมาะสมในบริบทของยุคสมยัในปัจจุบนั องคป์ระกอบของงานบุญท้ิงกระจาดแบ่งออกเป็นสอง
ส่วนตามลกัษณะหนา้ท่ีไดแ้ก่ ส่วนของพื้นท่ีใชส้อย และส่วนของพิธีกรรม โดยในส่วนของพื้นท่ีใช้
สอยในศาลเจา้กวนอูท าการจดัแบ่งเป็นเป็นสัดส่วนตามแบบดั้งเดิม เช่น พื้นท่ีขององคเ์ทพเจา้และ
การสักการะอยู่ดา้นในสุด  พื้นท่ีว่างกลางศาลเจา้เป็นพื้นท่ีของการบวงสรวงเซ่นไหว ้วางขา้วของ
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประกอบพิธี ส่วนแก่นของการด าเนินกิจกรรมในงานบุญประเพณีท้ิงกระจาดเป็น
พิธีกรรมปฏิบติัยงัคงยดึถือตามประเพณีดั้งเดิมของจีน เร่ิมตั้งแต่การจดัเตรียมดูแลความเรียบร้อยใน
ทุกดา้น ก่อนถึงวนัพิธีกรรมประเพณี ตอ้งเตรียมความพร้อมของพื้นท่ีทั้งภายในและภายนอกศาลเจา้ 
อุปกรณ์ส่ิงของส าหรับไหวบ้รรพบุรุษ ของบูชาสักการะ ของเซ่นไหว ้และของส าหรับการแจกทาน 
เช่น ขา้วสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัเรียงท าความสะอาดตกแต่ง
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แท่นบูชาองคเ์ทพเจา้ให้สวยงาม นอกจากน้ียงัมีองคเ์ทพเจา้ท่ีมีความส าคญัมากท่ีขาดไม่ไดคื้อองค์
เจา้แม่กวนอิมปางปราบมารท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมดูแลโดยตรงต่อดวงวิญญาณท่ีมายงัโลกมนุษย ์ท่ีเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของงานบุญประเพณีท้ิงกระจาดตามคติความเช่ือของชาวจีน 

 

 
ภาพท่ี 5.7 เจา้แม่กวนอิมปางปราบแขวนไวต้รงทางเขา้ภายในศาลเจา้ในวนัประกอบพิธีกรรม 

ท่ีมา  / ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ (สิงหาคม 2562) 
 

องคป์ระกอบส าคญัในพิธีกรรมงานท้ิงกระจาด ท่ีท าบทบาทเป็นส่ือกลางหรือเคร่ืองมือ
ส่งต่อคติความเช่ือแบบจีนและไทย นัน่คือ พิธีกรรมทางศาสนา ทั้งการสวดแบบจีน และสวดแบบ
ไทย (ลา้นนา) โดยในสองวนัแรกเป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคติทางจีนเป็นหลกั มีพระจีนมาสวด
มนตต์ามรูปแบบทางพิธีกรรม ซ่ึงน าโดยผูท่ี้ท าหนา้ท่ีดูแลศาลเจา้ ซ่ึงตอ้งท าควบคู่กบัการไหวเ้จา้ท่ี 
ท่ีบา้นควบคู่กนัไปดว้ย ส่วนในวนัท่ีสองของพิธีกรรมเนน้อยูท่ี่ศาลเจา้ ซ่ึงจะประกอบพิธีสวดมนต์
ดว้ยพระจีน ส่วนในวนัท่ีสาม (วนัสุดทา้ย) ของงานบุญประเพณีท้ิงกระจาด ซ่ึงถือว่าเป็นวนัท่ีมี
ความส าคญัของพิธีกรรม นัน่คือการแจกทานส่ิงของต่าง ๆ ในช่วงเชา้ของวนัน้ีจะน าสวดมนตด์ว้ย
พิธีกรรมทางพุทธ โดยนิมนตพ์ระสงฆจ์ านวน 9 รูป มาเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรม หลงัจากนั้นจึงเป็น
การสวดมนตต์ามแบบจีนประกอบจงัหวะดนตรีอีกคร้ัง เพื่อเป็นการแผเ่มตตา อุทิศส่วนบุญกุศลแก่
ดวงวิญญาณผูล่้วงลบัไปแลว้ของญาติพี่นอ้ง ดวงวิญญาณเร่ร่อน พเนจร ส่วนในช่วงบ่ายเม่ือส่ิงของ
เตรียมพร้อม และเสร็จจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงเป็นการแจกทานให้แก่ผูท่ี้เขา้มา
ร่วมงานเป็นจ านวนมาก  
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ภาพท่ี 5.8 ถุงขา้วสารอาหารแหง้ส าหรับแจกทานในงานประเพณีท้ิงกระจาด 

ท่ีมา / ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ (สิงหาคม 2562) 
 

การรับแจกทาน แก่ผูย้ากไร้ เป็นการแสดงความมีน ้ าใจต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ในพิธี
งานบุญท้ิงกระจาดดงักล่าว มีทั้งขา้วของเซ่นไหวท่ี้เป็นอาหารคาวหวาน อาหารสด ของแห้ง ภูเขา
ทอง ภูเขาเงิน ภูเขาหม่ี และภูเขาผกับุง้ ลว้นแลว้แต่เป็นการส่ือถึงความหมายท่ีเป็นมงคล เช่น อายยุนื
ยาว ร ่ ารวยเงินทอง เป็นตน้  

 

 
ภาพท่ี 5.9 ภาพอาหารส าหรับเซ่นไหวท้ั้งคาวและหวาน 

ท่ีมา ภาพถ่าย / ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ (สิงหาคม 2562) 



บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  ศศ.ม. (วฒันธรรมศึกษา) / 103 
 

 

 
ภาพท่ี 5.10 ภูเขาเส้นหม่ี ภูเขาผกับุง้ ภูเขาเงิน – ทอง 
ท่ีมา  / ไกรวิสุทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ (สิงหาคม 2562) 

 
การประกอบพิธีทางพุทธศาสนาท่ีผสมผสานทั้งแบบไทยพุทธลา้นนา และแบบจีน 

สะทอ้นถึงความเล่ือมใสศรัทธาในพุทธศาสนา และภาพของความกตญัญูต่อบรรพบุรุษแลว้  ยงัมี
ภาพนยัยะถึงความเป็นส่วนหน่ึงของความเช่ือความศรัทธาในความเป็นไทย และส่ือถึงความกตญัญู
ต่อสังคมไทยดว้ย ถือว่าเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการสืบทอดอตัลกัษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ีมี
การซอ้นทบั และผสมผสานแต่ไม่ใช่การกลืนกลายทางวฒันธรรม เป็นการแสดงออกถึงการแบ่งรับ
แบ่งสู้ เลือกท่ีจะน าเสนออัตลกัษณ์ของความกตญัญูและการมีน ้ าใจเป็นผูใ้ห้โดยผ่านพิธีกรรม
ประเพณีตามแบบจีน ประเด็นท่ีน่าสนใจของงานท้ิงกระจาดภายหลงัจากเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาก็
จะมีการรวมตัวของอาสาสมัคร และผูมี้จิตศรัทธาของชุมชนพหุวฒันธรรมทางการค้าขาย ท่ี
ประกอบดว้ยคนจีน คนไทย คนเมือง อิสลาม อินเดีย ส่วนใหญ่เป็นพวกพ่อคา้แม่คา้ในย่านละแวก
นั้นร่วมแรงร่วมใจช่วยกนับรรจุขา้วของเพิ่มเติมลงในถุงแจกทานประกอบดว้ยขา้วสาร อาหารแห้ง 
ขา้วของเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ีไดจ้ากการร่วมสมทบเงินทุนหรือขา้วของ เคร่ืองใชใ้ห้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยพร้อมแจกจ่ายในช่วงทา้ยของงานท้ิงกระจาด เป็นภาพของบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไป
ดว้ยภาพแห่งความสามคัคี สมคัรสมานกลมเกลียว มีน ้ าใจต่อกนั ท างานกนัเป็นทีม เป็นการร่วมมือ
ร่วมใจท่ีผสมผสานหลากหลายชาติพนัธ์ุทางการคา้ แสดงให้เห็นถึงความมีพลงัของชุมชนจีนตรอก
เหล่าโจ๊วในบทบาทของผูใ้ห ้ผูมี้น ้ าใจต่อเพื่อนมนุษย ์ดงัค  าของชาวชุมชนพดูวา่ “เราไม่สามารถช่วย
เขาไดท้ั้งชีวิต ขอแค่เพียงวนัเดียวท่ีท าให้เขามีความสุขก็พอใจแลว้” (เจกิ้ม นามสมมติ, สัมภาษณ์ 
2562)  

บทบาทของความกตญัญูนบัว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าและเกิดการถ่าทอด
ส่งต่อมาจากบรรพบุรุษ มีความตั้งใจในการสร้างความเขม้แขง็ผา่นความเช่ือความศรัทธาแสดงออก
ด้วยการกระท าปรากฏเป็นรูปธรรมด้วยการจดังานประเพณีท้ิงกระจาดดังท่ีกล่าวมาเม่ือขา้งตน้ 
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เพราะเช่ือวา่การท าความดี เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผจ่ะท าใหผู้ล่้วงลบัไปแลว้จะไดก้ศุลบุญท่ีท าใหจ้ะส่งผลใหผู้ ้
ล่วงลบัไปแลว้ไดไ้ปเกิดใหม่ในภพท่ีดี และส่งผลดีความเป็นมงคลมาแก่ลูกหลานของตนเองให้
ไดรั้บความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประสบแต่ความสุขความเจริญ  

ดงันั้น กิจกรรมงานประเพณีท้ิงกระจาดซ่ึงถูกขบัเคล่ือน และสืบสานวฒันธรรมดว้ย
กลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วเสมอมา เป็นทั้งพื้นท่ีทางสังคม และพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีสามารถส่งต่อ
ค่านิยมให้ลูกหลานไดใ้ช้ในการสืบทอดประเพณีให้คงอยู่ นับว่าเป็นโอกาสในการแสดงออกถึง
ความกตญัญูและความมีน ้าใจ ดว้ยการจดัท ากิจกรรมอยา่งยิง่ใหญ่ในทุก ๆ ปี  

อตัลกัษณ์ความเป็นจีนตรอกเหล่าโจ๊วในศาลเจา้กวนอูและงานประเพณีท้ิงกระจาด 
เป็นอตัลกัษณ์ท่ีไม่ไดท้  าหน้าท่ีเพียงน าเสนอความความเหมือนหรือแตกต่าง ของรูปร่างหน้าตา 
อุปนิสัยใจคอ หรือแสดงส่ิงโดดเด่นในรูปลกัษณ์เท่านั้น  แต่อตัลกัษณ์ยงัรวมไปถึงความเป็นกลุ่ม
กอ้นและพลงัอ านาจท่ีแฝงอยู่ในกลุ่มสังคมของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว นอกจากจะเป็นกลุ่มชนท่ีมี 
อตัลกัษณ์ในความเป็นจีนท่ีโดดเด่น แต่ก็มีการธ ารงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนอย่าง
เหนียวแน่น และเขม้แขง็ 

ท่ามกลางความหลากหลายของชุมชนพหุวฒันธรรมทางการคา้ ศาลเจา้กวนอูยงัท า
หน้าท่ีเป็นโครงสร้างทางสังคมของชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว และยงัเป็นส่วนประกอบส าคญัของ
ชุมชนผูป้ระกอบกิจการคา้ขาย นอกจากน้ีศาลเจา้กวนอูยงัเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสถานท่ี
ของการปฏิสัมพันธ์  พบปะ สังสรรค์ ประกอบพิ ธีกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  ท่ี
เปรียบเสมือนเป็นพื้นท่ีหน่ึงเดียวกนัของย่านการคา้ท่ีมีความคบัคัง่แห่งน้ีจึงเป็นความสะดวกและ
ส่งผลต่อการล่ืนไหลไปมาไดเ้สมอ 

นอกจากน้ีงานประเพณีท้ิงกระจาดยงัเป็นกิจกรรมท่ีมิใช่เพื่อรักษาหรือสืบทอด 
อตัลกัษณ์ในการสร้างความเขม้แขง้เพื่อการอยู่รอดเท่านั้น แต่ยงัเป็นการแสดงออกท่ีแสดงออกให้
สังคมรับรู้ถึงความมีตวัตนในความเป็นจีน มีต าแหน่งแห่งท่ีของชุมชนท่ีชดัเจน นอกเหนือจากน้ียงั
เป็นการสร้างและตอกย  ้าพื้นท่ีทางสังคมดว้ยปฏิสัมพนัธ์และกิจกรรมต่างในศาลเจา้กวนอูของชาว
จีนตรอกเหล่าโจ๊วแห่งน้ีท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีผูกพนัความรู้สึก ความนึกคิดในจิตใจของผูค้นทั้งหลาย มี
ความล่ืนไหล ไม่หยดุน่ิงติดอยูก่บัพื้นท่ีทางกายภาพ 

ดงันั้น “งานประเพณีท้ิงกระจาด” ในฐานะเป็นอตัลกัษณ์ท่ีปฏิบติัซ ้ าในทุกปีหรือปีละ
คร้ังผ่านศาลเจา้กวนอู ในรูปแบบของ ประเพณีปฏิบติัท่ีเป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรมสะทอ้นในความ
เป็นจีนตรอกเหล่าโจ๊วใชใ้นการแสดงออกอย่างลึกซ้ึงถึงความพยายามธ ารงความเขม้แข็งของอตั
ลกัษณ์ท่ีส่งผลให้มีภาพลกัษณ์ในแง่มุมท่ีโดดเด่นของความมีตวัตน ซ่ึงเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีคอย
ขบัเคล่ือนอตัลกัษณ์ผ่านงานบุญท้ิงกระจาด นอกจากน้ียงัเป็นการสะสมทุนทางสังคมเป็นส่ิงท่ีมี
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ความส าคญัและมีบทบาทต่อการพฒันา ความเจริญกา้วหนา้และความเปล่ียนผนัท่ีล่ืนไหล ไม่หยุด
น่ิง ความหลากหลายทางดา้นผูค้นดว้ยการใชเ้ครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสร้างความส าเร็จลุล่วง
ในการเตรียมการงานท้ิงกระจาดเห็นไดจ้ากความพร้อมดา้นการเตรียมการ ท่ีเกิดจากชุมชนเป็น
ผูบ้ริหารจดัการดว้ยตวัเองอย่างแข็งขนั ท่ีแสดงออกถึงความความกตญัญูและความมีน ้ าใจต่อผูอ่ื้น 
การด าเนินการเป็นไปดว้ยความราบเรียบท่ามกลางความคบัคัง่ และความหลากหลายของผูค้น ซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นภาพกิจกรรมของชุมชน เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายทางสังคม 
การมีปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มชนและระหว่างคนในกบัคนนอก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นภาพท่ีแสดงถึงความมี
ตวัตนในมิติของอ านาจและการจดัการในดา้นสังคม และเศรษฐกิจท่ีจะส่งผลต่อการเอ้ืออ าอวยให้
ชีวิตประสบความส าเร็จในภายภาคหนา้ 
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บทที่ 6  

สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ 
 
 

ผลจากการศึกษาเร่ืองการธ ารงอตัลกัษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีประเด็นขอ้คน้พบส าคญั ไดแ้ก่ ประเด็นของสถานการณ์หรือเหตุการณ์
ความไม่มัน่คงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจยัส าคญัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ชนชาวจีน
รวมตวัพร้อมใจกนัโยกยา้ยถ่ินฐานออกจากศูนยก์ลางธุรกิจการคา้ยา่นวดัเกตการราม โดยใชอ้ตัลษัณ์
ดา้นการคา้ขายของตนเองท่ีติดตวัมาเป็นส่ิงสร้างความอยู่รอด สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของ
ตนเองและครอบครัว และประเด็นท่ีสองเป็นเร่ืองของการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของกลุ่มชาวไทยเช้ือ
สายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบัอตัลกัษณ์ของความเป็นจีน อาทิ ความซ่ือสัตย ์
อดทน ความกตญัญู ภาษา ค่านิยม และแนวคิด ค่านิยมท่ีใช ้อนัน าไปสู่การเกิดอตัลกัษณ์ของชาว
ไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ีน ามาใชใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะของการสืบ
ทอดมรดกทางวฒันธรรมรูปแบบหน่ึง ดังนั้ น เน้ือหาของบทน้ีจึงเป็นการน าเสนอบทสรุปจาก
ผลการวิจยั พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาต่อยอดงานวิจยัน้ี 
ซ่ึงในบทน้ีจะน าเสนอในแต่ละประเดน็ของขอ้คน้พบส าคญั ทั้งการใชอ้ตัลกัษณ์ของวิถีชีวิตกลุ่มชาติ
พนัธ์ุชาวจีน เป็นทุนทางวฒันธรรมสร้างต าแหน่งแห่งท่ีและการสร้างความมีตวัตนจนกลายเป็นผูมี้
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากน้ียงัเป็นการน าเสนอให้เห็นถึงปฏิบติัการ
ของการธ ารงอตัลกัษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วผา่นการสร้างพื้นท่ีทางสังคมของชาว
ไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วน้ี 
 
6.1 จากอัตลักษณ์การค้าขายสู่การกลายเป็นย่านวัฒนธรรมจีน 

วฒันธรรมเป็นช่องทางหน่ึงทางสังคมท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงตวัตนและอตัลกัษณ์  
ผ่านแนวทางในวิถีชีวิตซ่ึงสั่งสมถ่ายทอดส่งต่อกนัมาอย่างต่อเน่ือง จากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่น
หน่ึงเป็นระยะเวลายาวนานท่ีอยูภ่ายใตก้ารด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น การใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือใน
การส่ือสารเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวความคิด ภูมิปัญญา 
ค่านิยม ทศันคติ เป็นตน้ อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมในฐานะเป็นทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) 
คือส่ิงท่ีชุมชนหรือกลุ่มสงัคมน ามาแปลงสร้างข้ึนใหม่อยา่งสม ่าเสมอซ่ึงแสดงถึงความเป็นพื้นท่ีทาง
วฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและส่งผลก่อเกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคม อนัปรากฏอยู่ใน 
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ทุนทางวฒันธรรมทั้งท่ีจบัตอ้งได ้(tangible) และจบัตอ้งไม่ได ้(intangible) และมีความเป็นพลวตั 
(dynamic) สามารถล่ืนไหล เปล่ียนแปลงไปมาได ้ท่ีตั้งอยูบ่นชุมชนตนเอง นอกจากน้ี ยงัถ่ายทอดส่ง
ต่อขา้มกลุ่มสังคมกนัไดโ้ดยไม่ติดอยูก่บัเง่ือนไขของพื้นท่ีและเวลา ทุนทางวฒันธรรมในฐานะการ
แสดงออกท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอตัลกัษณ์ วฒันธรรม  วิถีชีวิต ซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกนัวา่เป็นส่วนหน่ึงของ
มรดกทางวฒันธรรมของตนเอง 

แรกเร่ิมท่ีกลุ่มชาวจีนอพยพท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ในย่านวดัเกตการามจนกระทัง่เกิดการ
โยกยา้ยถ่ินฐานมายงัฝ่ังกาดตน้ล าไย (ตลาดตน้ล าไย) กาดหลวง (ตลาดวโรรส) บริเวณถนนข่วงเมรุ 
(ตรอกเหล่าโจ๊ว) และใชอ้ตัลกัษณ์ดา้นความสามารถอย่างหน่ึงของความเป็นจีนท่ีติดตวัมา นั่นคือ
ความถนดัในดา้นการคา้ขายมาประกอบกบัอตัลกัษณ์พื้นฐานท่ีโดดเด่นดา้นความขยนั ความอดทน 
และความซ่ือสัตย ์น ามาสร้างเป็นรากฐานของความมัน่คงในการประกอบอาชีพเล้ียงดูชีวิตของกลุ่ม
ตนเองละครอบครัว ซ่ึงในช่วงระยะเวลานั้นกลุ่มชนชาวจีนยงัอยูใ่นฐานะของชนกลุ่มนอ้ยท่ียงัคงมี
ความแตกต่างทางสังคมเป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตามความเหล่ือมล ้าแตกต่างทางสังคมก็ไม่สามารถ
สร้างปัญหาท าใหเ้กิดความยุง่ยากในวิถีการด าเนินชีวิตได ้เน่ืองจากชาวจีนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะมีชีวิตท่ี
มัน่คงและอยูร่อดมีเสถียรภาพทางสงัคมบนผนืแผน่ดินไทย 

นอกจากน้ี ดว้ยสถานการณ์ของธุรกิจการคา้ขายท่ีถดถอยซบเซาลงในย่านวดัเกตกา
ราม เน่ืองจากเกิดการพฒันาการคมนาคมทางบกและการขนส่งทางรถไฟ ส่งผลกระทบให้พ่อคา้
แม่คา้ชาวจีนผูป้ระกอบธุรกิจการคา้ขาย ทั้งร้านคา้ปลีกยอ่ยและประกอบการคา้ขายขนส่งสินคา้ทาง
น ้ าดว้ยเรือหางแมงป่อง พร้อมใจจ าตอ้งโยกยา้ยถ่ินฐานมายงัพื้นท่ีฝ่ังกาดหลวง (ตลาดวโรรส) ซ่ึง
เป็นยา่นธุรกิจ การคา้ขายคบัคัง่รุ่งเจริญมากท่ีพฒันาข้ึนภายหลงั  “การคา้ขาย” จึงเป็นตน้ทุนเดิมท่ีมี
อยู่ในความถนัดของตน เป็นอัตลักษณ์หน่ึงท่ีโดดเด่นของกลุ่มของชาว “จีนแต้จ๋ิว” ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แสน กีรติวนนัท ์และ วรวฒิุ โรมรันพนัธ์ ท่ีศึกษาเร่ืองอตัลกัษณ์ความเป็น
จีน กรณีศึกษาชุมชนโบเ๊บ ๊พบว่าชาวจีนโบเบมี้ 3 อตัลกัษณ์ ประกอบดว้ย 1) อตัลกัษณ์ความเป็นจีน 
หมายถึงระบบความคิด ประเพณี พิธีกรรม เช่น งานท้ิงกระจาด พิธีศพ 2) อตัลกัษณ์ความเป็นแตจ๋ิ้ว 
ท่ีแสดงออกผา่นภาษา ส าเนียง และ3) อตัลกัษณ์ดา้นการคา้ขาย เป็นตน้ 

กลุ่มชาวจีนแตจ๋ิ้วใชอ้ตัลกัษณ์ดา้นการคา้ขายสร้างความอยูร่อดใหก้บัชุมชนตนเองและ
พฒันาความเขม้แขง็จนเกิดเป็นยา่นวฒันธรรมจีนในยา่นกาดหลวง (ตลาดวโรรส) ประเดน็น้ีสะทอ้น
ให้เห็นถึงการน าอตัลกัษณ์ดา้นการคา้ขายไปใชโ้ดยการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมอ่ืน ๆ ท่ีอยู่
รอบตวั เพื่อเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายทางสังคม ในขณะเดียวกนัก็สร้างความเป็นกลุ่มท่ีแนบ
แน่นทางสังคมผา่นอาชีพคา้ขายในชีวิตประจ าวนั อตัลกัษณ์ดา้นการคา้ขายของชาวไทยเช้ือสายจีน
กลุ่มน้ีเป็นอีกปัจจัยท่ีมีส าคัญและโดดเด่นต่อการก่อร่างสร้างให้ตรอกเหล่าโจ๊วกลายเป็นย่าน
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วฒันธรรมจีนของจงัหวดัเชียงใหม่ ตวัอยา่งเห็นไดจ้ากการสนทนาพูดคุยของผูป้ระกอบการคา้ชาว
จีนกบัลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลายภาษาและชาติพนัธ์ุ เช่น จีน ไทย ลา้นนา ยโุรป เป็น
ตน้ ซ่ึงชาวไทยเช้ือสายจีนผูป้ระกอบการคา้ขายจะมีการทกัทายตามแต่ละวฒันธรรมกนัไป การ
พยายามใส่ใจและการเรียนรู้เหล่าน้ี  เป็นวิธีการคา้ขายท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความจริงใจในอาชีพ
คา้ขายของตน  

ขณะเดียวกนัชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วมีความเช่ือความศรัทธาในความ
กตญัญูต่อบรรพบุรุษและมีความซ่ือสัตยเ์ป็นอตัลกัษณ์ในการประกอบอาชีพหน้าท่ีการงานของ
ตนเอง เพราะเช่ือว่าหากตนเองประกอบการคา้ขายดว้ยซ่ือสัตยแ์ละจริงใจจะท าให้ตนเองประสบ
ความส าเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ ร ่ ารวยเงินทอง และชีวิตมีความมัน่คง ซ่ึงเป็นความเช่ือและ
ค่านิยมของชาวไทยเช้ือสายจีนกลุ่มน้ีท่ีสืบทอดต่อกนัมา ยิง่ไปกว่านั้นยงัพบว่าค่านิยมและความเช่ือ
เหล่าน้ียงัมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบั “ศาลเจา้กวนอู” ท่ีนอกเหนือจากมีบทบาทเป็นสถานท่ีท่ีคอย
ยึดเหน่ียวทางจิตใจให้แก่ผูค้นในชุมชนแลว้ ในฐานะเป็นพื้นท่ีทางความเช่ือ ศาลเจา้กวนอูจึงเป็น
พื้นท่ีอา้งอิงถึงความมัน่คง มัง่คัง่ ความส าเร็จ ความซ่ือสัตย ์ และความดี ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว 
สร้างอตัลกัษณ์ร่วมดา้นความซ่ือสัตย ์โดยการน าเสนอความเช่ือท่ีเช่ือมโยงความเช่ือกบัการคา้ ดว้ย
การบูชาขอพรจากเทพเจา้กวนอูโดยตั้งมัน่ในความซ่ือสัตยข์องเทพกวนอูเป็นตน้แบบ ก็จะประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจการคา้ขาย “ซ่ือสัตยแ์ลว้ขายดี” จึงเป็นอตัลกัษณ์ร่วมของชุมชน ท่ีน าเสนอผา่น
การสักการะ และการไหวข้องพรท่ีศาลเจ้ากวนอู ซ่ีงการบูชาขอพรในศาลเจ้ากวนอูเป็นพื้นท่ี
สาธารณะของชุมชน มีลกัษณะเปิดอิสระใหก้บัทุกกลุ่มเช้ือชาติไดเ้ขา้มา เช่น การขอพรจากร้านขาย
ผา้ชาวอินเดียท่ีเขา้มาเซ่นไหวบู้ชาองคเ์ทพเจา้กวนอูอยา่งสม าเสมอในช่วงสายหลงัเปิดร้านคา้ในช่วง
เชา้ของวนั  

ดงันั้นกล่าวไดว้่า “การคา้ขาย” เป็นศูนยร์วมของอตัลกัษณ์ดา้นอ่ืน ๆ ของกลุ่มชาวจีน
ตรอกเหล่าโจ๊ว การแสดงออกความซ่ือสัตย ์กตญัญูต่อบรรพบุรุษ และการยดึมัน่ในประเพณีดั้งเดิม
อยา่งเหนียวแน่น ผา่นการจดังานพิธีกรรมตามธรรมเนียม เช่น การไหวข้องพรต่อเทพเจา้ทุกเชา้ก่อน
การเร่ิมขายของในแต่ละวนั แสดงให้เห็นว่าเป็นการผลิตซ ้ าคติความเช่ือดั้งเดิมผา่นพื้นท่ีปฏิบติัการ
ในชีวิตประจ าวนั เช่น การบูชาเทพเจา้ถวายน ้ าชา ผลไม ้ท่ีศาลเจา้และขอพรทุกวนัเพื่อการคา้ขายท่ี
เจริญรุ่งเรือง การไหวเ้จา้เป็นลกัษณะหน่ึงของการรักษาอตัลษัณ์เหล่านั้น ๆ ไวไ้ม่ใหเ้กิดการสูญหาย
เพียงแต่ปรับเปล่ียนรูปแบบให้เขา้กบับริททางสังคม ท่ีมีรายละเอียดเน้ือหาสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วงเดือน ภานุวฒันากูล (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนในเมืองหาดใหญ่ 
ดว้ยแนวคิดอตัลกัษณ์ ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ และความหลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงไดข้อ้คน้
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พบว่า กลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนหาดใหญ่มีอตัลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะยืดหยุน่ และมีความสัมพนัธ์เป็นไป
ตามกลุ่มต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนรอบขา้งอยา่งแนบเนียน  

ส่วนงานวิจยัของ กิตยุตม์ กิตติธรสกุล ได้ช้ีให้เห็นว่าคนจีนในจังหวดัเชียงใหม่มี
บทบาททางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงระยะเวลาของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และมีการขยาย
การลงทุนมากข้ึนในช่วงทศวรรษ 2490 และคนจีนเหล่านั้นฝ่าขา้มพน้วิกฤติทางเศรษฐกิจมาไดด้ว้ย
กลยทุธ์ท่ีส าคญั ดว้ยวิธีการฝากธุรกิจไวก้บัคนท่ีไวเ้น้ือเช่ือใจได ้เพื่อเป็นการอ าพราง “ความเป็นจีน” 
และ “กลายเป็นไทย” รวมถึงชาวจีนบางรายสามารถฝ่าพน้วิกฤติทางเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกได้
โดยใชว้ิธี “พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทางการคา้” นอกจากน้ีชาวไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัเชียงใหม่
ยงัมีการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของตนเองในการท าให้ตนเองเป็นได้ทั้ ง “คนจีน คนไทย และคน
เมือง” ล่ืนไหลไปตามบริบทท่ีต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์  เพื่ออ านวยความราบร่ืนสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ซ่ึงในยุค 2490 เป็นยุคท่ีชาวจีนในเชียงใหม่มีลกัษณะท่ีมีความหลากหลายและมี
ความทนัสมยัพฒันามากข้ึน เป็นจุดท่ีท าใหช้าวไทยเช้ือสายจีนเชียงใหม่ริเร่ิมเป็นผูป้ระกอบการและ
นิยมลงทุนท าธุรกิจในดา้นบริการมากข้ึน ทั้งน้ีไดรั้บอิทธิพลมาจากการขยายตวัของชนชั้นกลาง
สมยัใหม่ท่ีมีความทนัสมยัและมีรสนิยมท่ีหลากหลายมากข้ึน  

อตัลกัษณ์ชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วมีความหลากหลายล่ืนไหลไปตามบริบท
สังคมท่ีประทะสังสรรค์ หรือเป็นพหุอตัลกัษณ์ท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง เร่ืองอตัลกัษณ์ของคน
ไทยเช้ือสายจีนท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมของ วงเดือน ภานุวฒันากูล ได้ศึกษา
ความสัมพนัธ์ของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีมีต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนท่ีว่าดว้ยเร่ืองของอตัลกัษณ์คนไทยเช้ือ
สายจีนท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมในบริบททางสังคมวฒันธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
อ านาจและความหลากหลายทางวฒันธรรม คน้พบว่า คนไทยเช้ือสายจีนมีอตัลกัษณ์หลายรูปแบบ มี
ทั้งลกัษณะท่ียืดหยุน่ได ้และลกัษณะท่ีเป็นไปตามความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี 
อตัลกัษณ์ดงักล่าวเป็นอตัลกัษณ์ท่ีสร้างข้ึนผ่านโครงสร้างทางสังคม ผ่านความเช่ือ พิธีกรรมท่ีเกาะ
อิงกบับริบททางสังคมและวฒันธรรม อนัรวมหมายถึงบริบททางการคา้ การเมือง วิถีชีวิต ซ่ึงกล่าว
โดยรวมว่า การสร้างอัตลักษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนมีลักษณะเป็น “พหุอตัลักษณ์” เช่น ใน
ประเพณีงานบุญท้ิงกระจาดของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เป็นประเพณีจีนท่ีมีการประกอบ
พิธีกรรมท่ีมีทั้งการสวดมนตพ์ิธีทางจีน และมีพุทธพิธีสวดมนตด์ว้ยพระสงฆไ์ทยในวนัท่ีสามของ
งานพิธีกรรมท่ีจดัข้ึน เป็นตน้ ทั้งน้ีอตัลกัษณ์เกิดข้ึนจาการนิยามดว้ยตนเอง อตัลกัษณ์เกิดจากการ
นิยามโดยกลุ่ม และอตัลกัษณ์ท่ีถูกการคาดหวงัจากสังคม  กล่าวคือบางช่วงบางตอนชาวไทยเช้ือสาย
จีนเลือกบอกว่าตนคือ คนจีน หรือ คนไทย หรือ คนไทยเช้ือสายจีน ทั้งหมดน้ีมกัจะรับการพิจารณา
วิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน คนไทยเช้ือสายจีนจึงมีการเลือกสรร ต่อการแสดงท่าที ค  าพูด 
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และการเจรจาต่อเร่ืองราวท่ีตนก าลงัเผชิญ และในขณะเดียวกันภายในบริบททางสังคม พบว่า
ความสัมพนัธ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีมีต่อกลุ่มคนต่าง ๆ ภายใตค้วามสัมพนัธ์ในวิถีชีวิตประจ าวนั 
มีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนัออกไปท่ีข้ึนกบัสภาพทางสังคมในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงไม่มีแบบแผน
ไม่มีการก าหนดการปฏิบติัตามของก าหนดของรัฐหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามวิถีแห่ง
ความเช่ือ มีเพียงค่านิยมเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น อนัเน่ืองมาจากชาวไทยเช้ือสายจีนมีความพยายามใน
การต่อรอง เจรจา ต่อความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนดว้ยกนั หรือเป็น
กลุ่มอ่ืนในสงัคมรอบขา้ง 

 
6.2 อัตลกัษณข์องชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ามกลางพื้นที่ชุมชนพหุวัฒนธรรมทางการค้า 

ตรอกเหล่าโจ๊วท่ามกลางท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ และการซ้อนทับทาง
วฒันธรรมมีลกัษณะเป็นสังคมพหุวฒันธรรมของเมืองเชียงใหม่ กลุ่มชนชาวไทยเช้ือสายยจีนเลือก
การสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี ผา่นการธ ารงอตัลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะ
ยืดหยุ่น ล่ืนไหลไปมา ปรับเปล่ียนได ้ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตวั ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังาน 
นรุตม ์คุปตธ์นโรจน์ (2559) มองว่าอตัลกัษณ์เป็นส่ิงซอ้นทบักนัได ้ โดยเห็นว่าอตัลกัษณ์เป็นส่ิงไม่
แน่นอนตายตัว มีความหลากหลายมีสิทธิท่ีจะเลือกน าเสนอหรือปกปิดไวไ้ด้ ทั้ งน้ีเป็นไปตาม
เง่ือนไขบริบทของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกลุ่มคนอ่ืน ๆ เป็นพลวตัของพหุ
วฒันธรรมท่ีแสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ไม่ไดร้วมกนัเป็นศูนยห์รือตายตวัหยุดน่ิงกบัท่ี ดว้ยแนวคิดน้ี 
นรุตม ์คุปตธ์นโรจน์ มองการน าเสนออตัลกัษณ์ของชาวจีนผ่านกิจกรรมเทศกาลประเพณีเพื่อการ
ท่องเท่ียวในยา่นเยาวราชก็เป็นการน าเสนออตัลกัษณ์เชิงซอ้นเช่นกนั เพราะอตัลกัษณ์ท่ีน าเสนอเป็น
ส่ิงไม่แน่นอนตายตวั ล่ืนไหลไปตามบริบทของการส าเสนอ และส่ิงส าคญัคือการใชก้ลยทุธในการ
ตั้งรับ ต่อสูห้รือปรับตวัไปตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเขา้มา 

นอกจากน้ี นรุตม์ ยงักล่าวเสริมว่า กิจกรรมประเพณีมีหลายอย่างท่ีประดิษฐ์ และ
ดัดแปลงข้ึนเพื่อเป็นการตอกย  ้าอัตลักษณ์ในความเป็นจีน เช่น การจัดพิธีแขวนป้ายขอพรจาก
พระจนัทร์ในวนัไหวพ้ระจนัทร์ หรือการจดัพิธีท่ีซุ้มประตูและอญัเชิญองคเ์ทพเจา้จากศาลต่าง ๆ  
ในยา่นเยาวราชมาประดิษฐาน แสดงให้เห็นว่าคณะผูจ้ดักิจกรรมพยายามท่ีจะน าเสนออตัลกัษณ์ของ
ย่านเยาวราชหรือไชน่าทาวน์ ท่ีมีการปรับเปล่ียนและดัดแปลงเน่ืองมาจากได้รับอิทธิพลจาก
นกัท่องเท่ียว นกัการเมือง และกลุ่มผูส้นบัสนุนการจดังาน กล่าวไดอี้กนัยว่า นกัท่องเท่ียวในฐานะ
คนนอกหรือผู ้เยี่ยมเยือนเข้ามาในเทศกาลมีส่ิงท่ีคาดหวังท่ีจะได้รับรู้ สัมผสัได้ต่อพื้นท่ีนั้ น  
(Sense of place) และต้องมีอัตลักษณ์ของความเป็นจีน  (เยาวราช) ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ ถูกประดิษฐ์
ผสมผสานน าเสนอและส่ือสารในรูปแบบและมีบรรยากาศของความเป็นจีน  เช่นเดียวกบักิจกรรม
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ประเพณี งานท้ิงกระจาด หน่ึงในประเพณีท่ีมีความส าคญัของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ท่ีมี
วตัถุประสงคข์องกิจกรรมแตกต่างจากเทศกาลตรุษจีน แต่มีบริบททางสังคม และสภาพแวดลอ้ม 
ของชุมชนพหุวฒันธรรมทางการคา้เดียวกนั ในบริบทของยา่นวฒันธรรมจีน ยา่นการคา้ท่ีส าคญัของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม ลว้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อลกัษณะ
การธ ารงอตัลกัษณ์ของตนเองในฐานะผูสื้บทอดวฒันธรรม ตอ้งมีรูปแบบท่ีล่ืนไหล ปรับเปล่ียน ไม่
หยุดน่ิง ตามวตัถุประสงคแ์ละเง่ือนไขทางสังคม เป็นพลวตัของการสืบทอดอตัลกัษณ์ของชาวไทย
เช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว 

 
6.2.1 งานประเพณีท้ิงกระจาดของชาวไทยเชื้อสายจีนในตรอกเหล่าโจ๊ว 
งานประเพณีท้ิงกระจาดของชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วแห่งน้ี เป็นงาน

เทศกาลท่ีเปิดโอกาสให้ทุกกล่มชนได้เขา้ร่วมในกิจกรรม โดยมีวตัถุประสงค์ของการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นตวักลางของการส่งต่อบุญและส่ิงของ ในขณะเดียวกนัเป็นการ
น าเสนอการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชนในการประกอบกิจกรรมตามประเพณี  ว่าดว้ยการ
เตรียมการทั้ งในด้านของพื้นท่ี พิธีการ อุปกรณ์ของเซ่นไหว ้ และของแจกทาน โดยเฉพาะการ
น าเสนอพิธีสวดมนต์ท่ีมีทั้ งของไทยท่ีเป็นการผสมผสานเลือกใช้ตามบริบททางสังคม บทสวด
ประกอบพิธีงานท้ิงกระจาดประกอบดว้ยสวดแบบจีน และสวดแบบไทย เป็นการผสมผสาน การ
เลือกใชต้ามบริบทของวตัถุประสงค ์ดว้ยการใชง้านประเพณีเป็นตวักลางของการรวมตวักนัของ
ชุมชนท่ีประกอบไปดว้ยทั้งคนในและคนนอก มีวตุัประสงคเ์ดียวกนัร่วมกนั ลว้นเป็นการแสดงออก
ถึงแก่นวตัถุประสงค์ก็เพื่อผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม และการแสดงตวัตนบนพื้นท่ีท่ีอยู่
ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมทางการคา้ประกอบดว้ย วฒันธรรมลา้นนา มง้ อินเดีย ชาว
จีนต่างส าเนียง นกัท่องเท่ียว เป็นตน้ 

อัตลักษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วในประเพณีงานท้ิงกระจาด คือ
ลักษณะของการธ ารงอัตลักษณ์ในฐานะเป็นชาวจีนลูกหลานผูต้ ั้ งมั่นในการสืบทอดทุนทาง
วฒันธรรม ท่ีมีรูปแบบปรับเปล่ียนล่ืนไหลตามบริบทและสถานการณ์ทางสังคม คือการปรับ
ประดิษฐ์หรือผสมผสานอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเองกับอัตลักษณ์อ่ืนท่ีมิใช่การกลืนกลาย ทั้ งน้ี 
อตัลกัษณ์ยงัคงเป็นอตัลกัษณ์ท่ีตั้งอยูบ่นแก่นของตวัตนในความเป็นจีน พิธีกรรมยงัคงก าหนดตาม
ช่วงเวลาเดิม แก่นของวตัถุประสงคย์งัคงเดิม แต่บริบททางสังคมเปล่ียนไป ท าให้เกิดวตัถุประสงค์
เพิ่มจากเดิม เช่น เปล่ียนไปตามบริบททางดา้นการคา้ขาย ยา่นวฒันธรรมจีน พื้นท่ีทางเศรษฐกิจ เป็น
ตน้ นอกเหนือจากวตัถุประสงคเ์พื่อสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของตน รูปแบบในการล่ืนไหล
ของอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของงานท้ิงกระจาด ถือเป็นการปรับตวัเพื่อคงความมีตวัตนอนัน าไปสู่พื้นท่ี
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ทางสังคม เช่น การเลือกพิธีสวดมนต์ของพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์ไทย บรรจุไวใ้นกิจกรรมท้ิง
กระจาด หรือการสักการะแท่นบูชาเจา้เมืองเชียงใหม่ในฐานะเทพเจา้องคห์น่ึงของชาวไทยเช้ือสาย
จีนตรอกเหล่าโจ๊ว ลว้นแสดงให้เห็นถึงการสร้างอตัลกัษณ์ร่วม รับรู้ความรู้สึกร่วมกนั ในดา้นความ
เช่ือ และความกตญัญู เป็นลกัษณะของการผสมผสานอตัลกัษณ์ไดอ้ย่างกลมกลืน นอกจากน้ี ส่ิงท่ี
น่าสนใจในการธ ารงอตัลกัษณ์ของจีนตรอกเหล่าโจ๊วในฐานะของเจา้ของขนบธรรมเนียมประเพณี 
ในบริบทของเป็นยา่นวฒันธรรมจีน เป็นยา่นของธุรกิจการคา้ และยา่นการท่องเท่ียว ถือเป็นพื้นท่ีท่ีมี
การคา้และการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมิติ เช่น การจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีการแนะน าการท่องเท่ียวเมือง
เชียงใหม่ หรือการจดัเทศกาลตรุษจีนท่ีมีการน าเสนอเมืองเชียงใหม่ หรือน าเสนอแฟชัน่เส้ือผา้ชาติ
พนัธ์ุอ่ืน ๆ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าเสนออตัลกัษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนเป็นอยา่งยิง่ 

 
6.2.2 ศาลเจ้ากวนอูพื้นท่ีน าเสนออัตลักษณ ์ 
ศาลเจ้ากวนอูจึงเสมือนเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในการสร้างพื้นท่ีทางสังคม เพื่อ

ตอบสนองกับการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ นอกจากน้ียงัท าหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีในการน าเสนอ 
อตัลกัษณ์ของชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รตพร 
ปัทมเจริญ เร่ืองบทบาทของศาลเจา้จีนในการธ ารงอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ: ศึกษากรณีในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม พบว่ากลุ่มชาวจีนในพื้นท่ีการศึกษาสามารถใช้สัญลักษณ์เร่ืองของความเช่ือ
พิธีกรรมและภาษาไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีโดยใชศ้าลเจา้จีนท่ีเปรียบเสมือนองคก์รท่ีมีลกัษณะแบบไม่
เป็นทางการของกลุ่มชาติพนัธ์ุจีน มีบทบาทเป็นภายใตก้ารครอบง าของวฒันธรรมไทยการนิยาม
ตวัตนผ่านสัญลกัษณ์ เป็นการสร้างจิตส านึกทางชาติพนัธ์ุ กล่าวคือ สัญลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีถูกน ามาใช้
ปลุกจิตส านึกและกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกของสมาชิก เพื่อน าไปสู่การรวมตวักนัจดัองคก์รในการ
ต่อสู้กบักลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ ในสถานการณ์น้ีความเช่ือพิธีกรรมและภาษาเป็นส่ิงท่ีถูกร้ือฟ้ืน
ข้ึนมา เพื่อนิยามตวัตนชองชาติพนัธ์ุจีน ขณะเดียวกนัภายใตก้ารครอบง าของวฒันธรรมไทย กลุ่ม
ชาติพนัธ์ุจีนมีการปรับตวัเขา้กบัสงัคมไทยโดยใชรู้ปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของตนอีกนยั
หน่ึงเป็นสญัลกัษณ์เดิมของกลุ่มเพื่อจดัองคก์รข้ึนใหม่ 

การรวมกลุ่มของชาวจีนเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม แสดงใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์เป็นส่ิง
หน่ึงท่ีสร้างผลประโยชน์ในดา้นความเขม้แขง็และความเป็นปึกแผน่ของชุมชน สามารถดูแลเอาใจ
ใส่ซ่ึงกนัและกนั ในขณะเดียวกนันอกจากน้ียงัท าให้สมาชิกชุมชนไดมี้โอกาสรักษาสืบทอดความ
เป็นจีนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงัเช่น การใชภ้าษาจีน การแต่งกาย และอาหารการกิน นอกจากน้ียงัมีเร่ือง
ของแนวคิด ค่านิยม ท่ีใชใ้นการด ารงชีวิต สร้างความมัน่คงให้ครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้น การรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล พิธีกรรมต่าง ๆ ตามธรรมเนียมจีนท่ีจดัข้ึนทุกปี คือการเนน้ย  ้าใน
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ความมีตวัตน และการบอกต าแหน่งแห่งท่ีของสังคมชาวจีน การอยูร่อดดว้ยการใชอ้ตัลกัษณ์ในการ
ใช้วิถีชีวิตของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ส่ิงเหล่าน้ีเป็นภาพสะทอ้นให้เห็นถึงแก่น
ของอตัลกัษณ์หรือตวัตนท่ีแทจ้ริงของชุมชน การสร้างพื้นท่ีทางสังคม ผ่านกิจกรรมงานประเพณี
โดยอาศยัพื้นท่ีของศาลเจา้กวนอูเป็นตวักลางน าเสนอภาพตวัแทนของงานท้ิงกระจาดแสดงให้เห็น
ถึงอตัลกัษณ์ในด้านความกตญัญู ต่อบรรพบุรุษ และการมีน ้ าใจต่อผูย้ากไร้ในสังคม ซ่ึงในการ
น าเสนอภาพตวัแทน ยงัมีรายละเอียดอ่ืน ๆ อีกในศาลเจา้ท่ีมีความหมายนัยควบคูกบัภาพท่ีปรากฏ 
เช่น แท่นบูชาของเจา้เมืองเชียงใหม่ท่ีมีศกัด์ิระดบัเดียวกบัแท่นของปุกเถ่ากง-เถ่าม่า นั้นเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความเคารพความศรัทธาท่ีมีต่อเจา้เมืองท่ีเป็นเจา้ของแผ่นดิน เป็นการสะท้อน
ความหมายของตวัตนชุมชนว่ามีความเป็นส่วนร่วมในความเป็นไทย ในขณะเดียวกนัก็มีเช้ือสายใน
ความเป็นจีนเป็นการสร้างพื้นท่ีทางสังคมข้ึนมาเพื่อใชป้้องกนัชุมชนตนเอง เป็นการแสดงอาณาเขต 
และอ านาจในการปกครอง   

นอกเหนือจากศาลเจา้เป็นสัญลกัษณ์และตวัแทนของความเป็นจีนแลว้ ศาลเจา้ยงัท า
หน้าท่ีเป็นโครงสร้างทางสังคมของชาวจีน เป็นสถานท่ีศูนยร์วมของชุมชน เพื่อปฏิสัมพนัธ์ สร้าง
กิจกรรม ประกอบพิธี  จดังานประเพณี ขณะเดียวกนัก็เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ เพิ่มความ
เขม้แขง็ให้กบัชุมชน เช่นเดียวกบัศาลเจา้กวนอู ท่ีชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วใชเ้ป็น
ศูนยร์วมของชุมชน เพื่อประกอบกิจกรรมสร้างผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม ดงันั้น งานประเพณีงาน
ท้ิงกระจาดน าเสนออตัลกัษณ์ของตนแสดงให้เห็นถึงความกตญัญูและความมีน ้ าใจต่อเพื่อนมนุษย ์
เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ ในหลายด้านท่ีก่อประโยชน์ต่อคนในและคนนอก ในกรณี
ผลประโยชน์ต่อคนใน คือ การสร้างและกระชบัใหทุ้นทางสังคมคนในชุมชนแขง็แรงและมัน่คง ใน
ขณะเดียวกนัสงัคมคนนอกไดรั้บรู้ถึงตวัตนท่ีแทจ้ริง  

  ศาลเจา้กวนอูจึงเป็นอตัลกัษณ์ท่ีถูกสร้างผา่นโครงสร้างทางสังคม ความเช่ือ ประเพณี 
พิธีกรรมท่ีอิงบริบททางวฒันธรรม สังคม การเมือง การคา้ และวิถีชีวิต ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ชาวไทยเช้ือ
สายจีนตรอกเหล่าโจ๊วมีลกัษณะเฉพาะตวั กล่าวคือ อตัลกัษณ์ท่ีเกิดจากการนิยามตนเอง อตัลกัษณ์ท่ี
นิยามโดยคนอ่ืน และอตัลักษณ์ท่ีคาดหวงัจากสังคม แสดงออกด้วยการเรียกตนเองหรือบอกว่า
ตนเองด้วยการใช้ภาษาพื้นถ่ินว่าตนเอง คือ คนจีน คนไทย คนไทยเช้ือสายจีน และคนลา้นนา  
เพื่อให้ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมพิธีกรรมทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงจะ
เกิดการคดัสรร เลือกใชต้ามสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ ท่ีเผชิญอยู่ อีกมุมมองหน่ึงในเวลาเดียวกนั
ศาลเจา้กวนอู คือเวทีหรือสนามของปรากฏการณ์ภาพตวัแทนของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่า 
โจ๊วผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในเทศกาลประเพณีของชาวจีน ตามแนวคิดของ Stuart Hall องคป์ระกอบ
ของภาพตวัแทน representation เป็นการประกอบสร้างทางภาษา ท่ีท างานร่วมกนัของ การผลิต การ
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บริโภค อตัลกัษณ์ กฎระเบียบ ร่วมกันประกอบสร้างวฒันธรรมและส่ือภาษาส่งความหมาย เป็น
ปรากฏการณ์ของภาพตวัแทน 

นอกจากศาลเจา้กวนอูเป็นอตัลกัษณ์แห่งความเช่ือความศรัทธา เป็นพื้นท่ีแห่งความเช่ือ
ของชาวจีน เป็นท่ีตั้งของเทพเจา้จีนตามนิกายมหายาน ขณะเดียวกนัในฐานะของโครงสร้างทาง
สังคมของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ีท าหน้าท่ี เป็นพื้ น ท่ีแห่งการสร้างและดูแล
ผลประโยชน์โดยส่วนรวมของชุมชนมาตั้งแต่สมยัอดีต ซ่ึงเปรียบเป็นพื้นท่ีของเวทีของการน าเสนอ
ความเป็นจีนในมิติต่าง ๆ การประกอบพิธีกรรมเป็นการสร้างความเป็นตวัตนและเกิดการผลิตซ ้ า
ผา่นประเพณีต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีเป็นการน าเสนอปฏิบติัการซ ้ าเดิม ๆ ท่ีมีการปรับเปล่ียน
ตามบริบททางสังคม ซ่ึงงานประเพณีท้ิงกระจาดเป็นประเพณีหน่ึงท่ีจะสะทอ้นให้เห็นตวัอยา่งของ
การน าเสนออตัลกัษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า อตัลกัษณ์ท่ี
ปรากฏในงานท้ิงกระจาดในพื้นท่ีศาลเจา้กวนอูถูกเลือกน ามาใชต้ามบริบทของพิธีกรรม การเลือก
น าเสนอพิธีกรรมทางพุทธศานาในพื้นท่ีศาลเจ้า สะท้อนถึงการผสมกลมกลืนทางสังคมและ
วฒันธรรม ต าแหน่งการจดัวางวตัถุต่างมีนัยะส าคญัต่อการให้ความหมายทั้งในเชิงคุณค่า และการ
ต่อรองในเวลาเดียวกนั อาทิ ภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ตรงประตูทางเขา้ รูปป้ายเจา้เมืองเชียงใหม่ ท่ี
จดัวางกบัองค์เทพเจา้ของจีน แทท่ี้จริงแลว้คือการเลือกสรรจดัวางให้เขา้กนัอย่างแนบเนียนตาม
บริบทของสังคม ทั้งในฐานะเจา้แผน่ดินท่ีมีบุญคุณกบักลุ่มชนชาวไทยเช้ือสายจีน เป็นการน าเสนอ
ภาพตวัแทนท่ีนอกจากจะสะทอ้นความเป็นตวัตน ให้ผูค้นไดรั้บรู้แลว้ยงัเป็นการประกาศให้รู้ถึง
ความรักและมีความกตญัญูต่อผนืแผน่ดินไทย 

ดงันั้น การธ ารงอตัลกัษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ศาลเจา้จึงเขา้มามี
บทบาทหน้าท่ีของการเป็นศูนยร์วมของชุมชน นอกเหนือจากวิถีชีวิตท่ีเก่ียวพนัธ์กับศาลเจา้ใน
ชีวิตประจ าวนัแล้ว ในรูปแบบของเทศกาลประจ าปีก็เช่นกัน ศาลเจ้าเป็นพื้นท่ีสาธารณะของ
ส่วนรวมท่ีรองรับการเป็นโครงสร้างทางสังคม ดงันั้นศาลเจา้จึงมีผลส่งตรงถึงชุมชนดว้ย ในฐานะ
เป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีสร้างความเขม้แข็ง สร้างผลประโยขน์ รวมถึงเป็นพื้นท่ีแห่งอ านาจท่ีท า
หน้าท่ีต่อรอง เพื่อชุมชนท่ีถูกใชผ้่านประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ การเกิดอตัลกัษณ์ชาวจีนตรอกเหล่า
โจ๊ว คือ การประณีประนอมแบ่งรับแบ่งสู้ของกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วพยายามในการ
ให้ความส าคญัท่ีถ่ายทอดความเป็นตวัตนท่ีแท้จริงเพื่อตอบสนองการสร้างพื้นท่ีทางสังคม การ
ยอมรับ ความเสถียรภาพทางสงัคมเรียกไดว้า่เป็นท่ีมาของการธ ารงอตัลกัษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีน
ตรอกเหล่าโจ๊ว หรืออตัลกัษณ์คือการท างานของความรู้สึกร่วมรวมกบัอ านาจของอตัลกัษณ์กลุ่ม 
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6.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา การธ ารงอัตลักษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว  

ไดข้อ้คน้พบว่ามีการสร้างพื้นท่ีทางสังคมข้ึน เน่ืองจากตอ้งการสร้างเสถีรภาพทางสังคมของชาวจีน
กบัสังคมไทย ท าให้ไดคุ้ณสมบติัของการสร้างพื้นท่ีทางสังคมประกอบไปดว้ย ความมีตวัตนของ
กลุ่มชนสังคมจีนท่ีมีหลกัแหล่งแน่นอน แต่ไม่ถึงยึดติดอยู่กับท่ี สามารถเล่ือนไหลได้ หลกัการ
น ามาใชใ้นการเป็นแนวทางในการอยูร่่วมกนัสงัคมพหุวฒันธรรม  

1. หน่วยงานของภาครัฐควรให้การสนับสนุนการจดัเทศกาลท่ีส าคญัของจีนหรือการ
จดันิทรรศการ เพราะตรอกเหล่าโจ๊วถือว่าเป็นยา่นวฒันธรรมจีนของจงัหวดัเชียงใหม่ สนบัสนุนให ้
มีการจดังานเก่ียวกับเทศกาลต่าง ๆ เป็นการกระตุน้ให้คนไทยเช้ือสายจีน และชาวต่างชาติท่ีมี 
ความสนใจในเทศกาลของจีนไดเ้ขา้มาศึกษา เรียนรู้เพื่อไม่ใหเ้ทศกาลเหล่าน้ีหายไป 

2. เรียนรู้ เขา้ใจ และยอมรับในความแตกต่างทางวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจาก
จงัหวดัเชียงใหม่มีความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งคนในพื้นท่ีท่ีมีอยูอ่ย่างหลากหลายชาติพนัธ์ุ 
รวมทั้งกลุ่มนกัท่องเท่ียว ดงันั้น ควรอยูบ่นพื้นฐานของการเคารพวฒันธรรม ซ่ึงกนัและกนั ส าหรับ
ในช่วงเทศกาลงานประจ าปีควรท าการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านทางส่ือโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
หนังสือพิมพ ์เพื่อเชิญชวนให้ผูส้นใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณีของชาวไทยเช้ือ
สายจีนไดเ้ขา้มาศึกษา ในตรอกเหล่าโจ๊ว เพื่อเป็นการเผยแพร่อตัลกัษณ์และธ ารงรักษาใหเ้กิดการสืบ
ทอดท่ีเขา้กบัยคุสมยัสงัคมในปัจจุบนั 

ทั้งน้ี เน่ืองจากงานศึกษาน้ี เนน้ศึกษาให้เห็นในบริบทสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม 
ยงัไม่ไดศึ้กษาลงลึกในมิติอ่ืน ๆ ในประเด็นทางดา้นการเมืองการปกครอง เป็นตน้ ท่ีกลุ่มชาวไทย
เช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ท่ีเขา้มาเป็นผูเ้ก่ียวขอ้ง
และส่งผลกระทบต่อชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ดงันั้น จึงควรขยายขอบเขตดา้นการศึกษา
ใหค้รอบคลุมในมิติทางการเมือง เพื่อท าใหเ้ห็นบริบทของตรอกเหล่าโจ๊วไดอ้ยา่งรอบดา้นมากข้ึน 
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บทสรุปแบบสมบูรณ ์
 
 

1. ที่มาและความส าคัญของหัวข้อวิจัย 
ตรอกเหล่าโจ๊ว (ถนนข่วงเมรุ) เป็นพื้นท่ีของชุมชนยา่นวฒันธรรมจีน และเป็นส่วนหน่ึง

ของพื้นท่ียา่นการคา้ขาย (ย่านกาดหรือตลาด) ท่ีมีความส าคญัมากของจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย
ชนชาวจีนเกาะกลุ่มรวมตวักนัอาศยัอยู่ร่วมกนัรักษาเครือข่ายทางสังคมไวอ้ย่างเหนียวแน่นมีวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ียงัยดึติดตามรูปแบบของความเป็นจีนปฏิบติัสืบต่อกนัมาอยา่งต่อเน่ือง
เป็นเวลายาวนานสร้างความโดดเด่นให้กับกลุ่มชนตนเองอยู่ท่ามกลางความหลากหลายทางด้าน
วฒันธรรมเป็นกลุ่มผูมี้บทบาทรักในอาชีพคา้ขาย  และเป็นกลุ่มชาวจีนผูมี้บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรมของชาวไทย 

ชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊วน้ียงัมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีคา้ขายของชาวไทย 
ชาวจีน แขก และมง้  ส่งผลให้พื้นท่ีบริเวณน้ีนอกจากจะมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจแลว้ยงัเป็น
แหล่งรวมของวฒันธรรมประเพณีท่ีแสดงให้เห็นลกัษณะท่ีมีแตกต่างและการซ้อนทบัของกลุ่มชนท่ี
อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีตรอกเหล่าโจ๊วท่ีน าเสนอผ่านพื้นท่ีทางวฒันธรรมและการปฏิสัมพนัธ์ ทั้งน้ีเป็นการ
น าเสนออตัลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะท่ียดืหยุน่ได ้ไม่มีกฎขอ้บงัคบัตายตวั แต่กลบัสามารถเล่ือนไหลไปมาได้
เป็นไปตามบริบทของสังคมและตามลกัษณะของการน าเสนอความเป็นตวัตน เพื่อใชใ้นการต่อรอง 
การปรับตวัท่ีเป็นไปตามสถานการณ์ท่ีเขา้มากระทบกบัพื้นท่ีและผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในขณะเดียวกนัก็
ยงัเป็นการธ ารงรักษาอตัลกัษณ์ของตนเอง ผา่นการเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดส่งต่อกนัต่อมา
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ยงัลูกหลานเพื่อเป็นการรักษาและแสดงแก่นแทข้องความเป็นตวัตน อีกทั้งยงัธ ารงเพื่อมิให้เกิดการ
เลือนลางสูญหายจากไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อศึกษาการธ ารงวฒันธรรมของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ท่ีน าไปสู่การเกิดเป็นยา่น
วฒันธรรมจีน จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.2 เพื่อศึกษาอัตลักษณ์กับการด ารงอยู่ของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม  

การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ร่วมกบัการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และศึกษา
จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ชุดหนงัสือเร่ืองเล่าจาวกาด (ชาวกาด) ซ่ึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน
ของชุมชนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั เพื่อเสริมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informants) ท่ีเป็นคน
เก่าแก่ท่ีอาศยัอยูใ่นตรอกเหล่าโจ๊ว จ านวนทั้งส้ิน 10 ราย ซ่ึงคดัเลือกโดยอาศยัการแนะน า (Snowball 
Sampling) ซ่ึงทั้งหมดเป็นเจา้ของประสบการณ์ตรงตามประเด็นของการศึกษา ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
การเช่ือมโยงและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีเกิดข้ึน 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาเร่ืองอัตลักษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ คน้พบปัจยัส าคญัของการโยกยา้ยถ่ินฐานของกลุ่มชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นยา่นการคา้ขายของ
ชุมชนวดัเกตการามมาท าการคา้ขายยงัตรอกเหล่าโจ๊วจนเกิดกลายเป็นยา่นวฒันธรรมมาถึงทุกวนัน้ี  
เน่ืองจากประการแรกคือสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนของความไม่มัน่คงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ประการท่ีสอง เกิดเหตุไฟไหมค้ร้ังใหญ่ของจงัหวดัเชียงใหม่บริเวณกาดหลวงและกาดตน้
ล าไย ประการท่ีสาม การสร้างพื้นท่ีทางสงัคมของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว นอกจากอตัลกัษณ์ของ
ความเป็นจีนในดา้น ความขยนั อดทน ชาวจีนกลุ่มน้ียงัใชอ้ตัลษัณ์ดา้นการคา้ขายของตนเองท่ีติดตวั
มา เป็นส่ิงสร้างความอยูร่อด ความมัน่คงทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว ท่ีเป็นปัจจยัน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงท่ีท าใหชุ้มชนชาวจีนเกิดการอพยพ และประเด็นท่ีสองเป็นเร่ืองของการสร้างพื้นท่ี
ทางสังคมของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบัอตัลกัษณ์ของความเป็นจีน 
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อาทิ ความซ่ือสตัย ์อดทน ความกตญัญู ภาษา ค่านิยม และแนวคิด ค่านิยมท่ีใช ้อนัน าไปสู่การเกิดอตั
ลกัษณ์เชิงซ้อนท่ีน ามาใชใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะของการสืบทอดมรดกทาง
วฒันธรรมรูปแบบหน่ึง ดงันั้น เน้ือหาของบทน้ีจึงเป็นการน าเสนอบทสรุปจากผลการวิจยั พร้อมทั้ง
อภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการต่อยอดจากงานวิจยัน้ี ซ่ึงในบทน้ีจะน าเสนอ
ในแต่ละประเด็นของขอ้คน้พบส าคญั ทั้งการใชอ้ตัลกัษณ์ของวิถีชีวิตกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวจีน เป็นทุน
ทางวฒันธรรมสร้างต าแหน่งแห่งท่ีและการสร้างความมีตวัตนจนกลายมาเป็นผูมี้บทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากน้ียงัเป็นการน าเสนอให้เห็นถึงปฏิบติัการของการธ ารงอตั
ลกัษณ์เชิงซอ้นผา่นการสร้างพื้นท่ีทางสงัคมของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว 

 
5. อภิปรายและผลการวิจัย  

ดงันั้นกล่าวไดว้่า “การคา้ขาย” เป็นศูนยร์วมของอตัลกัษณ์ดา้นอ่ืน ๆ ของกลุ่มชาวจีน
ตรอกเหล่าโจ๊ว การแสดงออกความซ่ือสัตย ์กตญัญูต่อบรรพบุรุษ และการยึดมัน่ในประเพณีดั้งเดิม
อยา่งเหนียวแน่น ผา่นการจดังานพิธีกรรมตามธรรมเนียม เช่น การไหวข้องพรต่อเทพเจา้ทุกเชา้ก่อน
การเร่ิมขายของในแต่ละวนั แสดงให้เห็นว่าเป็นการผลิตซ ้ าคติความเช่ือดั้งเดิมผา่นพื้นท่ีปฏิบติัการ
ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเกิดเป็นการรักษาอตัลษัณ์เหล่านั้นไวไ้ม่ให้เกิดการสูญเสีย เพียงแต่ปรับเปล่ียน
รูปแบบให้เข้ากับบริททางสังคม ท่ีมีรายละเอียดเน้ือหาสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงเดือน  
ภานุวัฒนากูล (2552) ได้ศึกษาเร่ืองอัตลักษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนในเมืองหาดใหญ่ ด้วย
แนวคิดอตัลกัษณ์ ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ และความหลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงไดข้อ้คน้พบว่า 
กลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนหาดใหญ่มีอตัลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะยืดหยุ่น และมีความสัมพนัธ์เป็นไปตาม
กลุ่มต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนรอบขา้งอยา่งแนบเนียน  
ส่วนงานวิจัยของ กิตยุตม์ กิตติธรสกุล ได้ช้ีให้เห็นว่าคนจีนในจังหวดัเชียงใหม่มีบทบาททาง
เศรษฐกิจมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงระยะเวลาของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และมีการขยายการลงทุนมาก
ข้ึนในช่วงทศวรรษ 2490 และคนจีนเหล่านั้นฝ่าขา้มพน้วิกฤติทางเศรษฐกิจมาไดด้ว้ยกลยทุธ์ท่ีส าคญั 
ดว้ยวิธีการฝากธุรกิจไวก้บัคนท่ีไวเ้น้ือเช่ือใจได ้เพื่อเป็นการอ าพราง “ความเป็นจีน” และ “กลายเป็น
ไทย” รวมถึงชาวจีนบางรายสามารถฝ่าพน้วิกฤติทางเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกไดโ้ดยใช้วิธี 
“พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทางการคา้” นอกจากน้ีชาวจีนในจงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีการปรับเปล่ียนอตั
ลกัษณ์ของตนเองในการท าให้ตนเองเป็นไดท้ั้ง “คนจีน คนไทย และคนเมือง” ล่ืนท่ีไหลไปตาม
บริบทท่ีตอ้งเขา้ไปปฏิสัมพนัธ์ เพื่ออ านวยความราบร่ืนสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงในยคุ 2490 
เป็นยคุท่ีชาวจีนในเชียงใหม่มีลกัษณะท่ีมีความหลากหลายและมีความทนัสมยัพฒันามากข้ึน เป็นจุด
ท่ีท าให้ชาวจีนเชียงใหม่ริเร่ิมเป็นผูป้ระกอบการและนิยมลงทุนท าธุรกิจในดา้นบริการมากข้ึน ทั้งน้ี
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ได้รับอิทธิพลมาจากการาขยายตัวของชนชั้นกลางสมัยใหม่ท่ีมีความทันสมัยและมีรสนิยมท่ี
หลากหลายมากข้ึน  

อตัลกัษณ์ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วมีความหลากหลายล่ืนไหลไปตามบริบทสังคมท่ีประ
ทะสังสรรค ์หรือเป็นพหุอตัลกัษณ์ท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง เร่ืองอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสาย
จีนท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมของ วงเดือน ภานุวฒันากลู ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของ
คนไทยเช้ือสายจีนท่ีมีต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนท่ีว่าดว้ยเร่ืองของอตัลกัษณ์คนไทยเช้ือสายจีนท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวฒันธรรมในบริบททางสังคมวฒันธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกับอ านาจและความ
หลากหลายทางวฒันธรรม คน้พบว่า คนไทยเช่ือสายจีนมีอตัลกัษณ์หลายรูปแบบ มีทั้งลกัษณะท่ี
ยืดหยุ่นได ้และลกัษณะท่ีเป็นไปตามความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี อตัลกัษณ์
ดังกล่าวเป็นอตัลกัษณ์ท่ีสร้างข้ึนผ่านโครงสร้างทางสังคม ผ่านความเช่ือ พิธีกรรมท่ีเกาะอิงกับ
บริบททางสังคมและวฒันธรรม อันรวมหมายถึงบริบททางการคา้ การเมือง วิถีชีวิต ซ่ึงกล่าว
โดยรวมว่า การสร้างอตัลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนมีลกัษณะเป็น “พหุอตัลกัษณ์” โดยอตัลกัษณ์
เกิดข้ึนจาการนิยามดว้ยตนเอง อตัลกัษณ์เกิดจากการนิยามโดยกลุ่ม และอตัลกัษณ์ท่ีถูกการคาดหวงั
จากสงัคม  กล่าวคือบางช่วงบางตอนคนไทยเช้ือสายจีนเลือกบอกวา่ตนคือ คนจีน หรือ คนไทย หรือ 
คนไทยเช้ือสายจีน ทั้งหมดน้ีมกัจะรับการพิจารณาวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน คนไทยเช้ือ
สายจีนจึงมีการเลือกสรร ต่อการแสดงท่าที ค  าพูด และการเจรจาต่อเร่ืองราวท่ีตนก าลงัเผชิญ และ 
ในขณะเดียวกนัภายในบริบททางสังคม พบว่าความสัมพนัธ์ของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีมีต่อกลุ่มคน
ต่าง ๆ ภายใตค้วามสัมพนัธ์ในวิถีชีวิตประจ าวนั มีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนัออกไปท่ีข้ึนกบั
สภาพทางสังคมในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงไม่มีแบบแผนไม่มีการก าหนดการปฏิบติัตามของก าหนดของ
รัฐหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามวิถีแห่งความเช่ือ มีเพียงค่านิยมเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น อนั
เน่ืองมาจากคนไทยเช้ือสายจีนมีความพยายามในการต่อรอง เจรจา ต่อความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มคนไทยเช้ือสายจีนดว้ยกนั หรือเป็นกลุ่มอ่ืนในสงัคมรอบขา้ง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา การธ ารงอัตลักษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว  

ไดข้อ้คน้พบว่ามีการสร้างพื้นท่ีทางสังคมข้ึน เน่ืองจากตอ้งการสร้างเสถีรภาพทางสังคมของชาวจีน
กบัสังคมไทย ท าให้ไดคุ้ณสมบติัของการสร้างพื้นท่ีทางสังคมประกอบไปดว้ย ความมีตวัตนของ
กลุ่มชนสังคมจีนท่ีมีหลกัแหล่งแน่นอน แต่ไม่ถึงยึดติดอยู่กับท่ี สามารถเล่ือนไหลได้ หลกัการ
น ามาใชใ้นการเป็นแนวทางในการอยูร่่วมกนัสงัคมพหุวฒันธรรม  
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1.หน่วยงานของภาครัฐควรให้การสนบัสนุนการจดัเทศกาลท่ีส าคญัของจีนหรือการจดันิทรรศการ 
เพราะตรอกเห ล่าโจ๊ว ถือว่าเป็นย่านวัฒนธรรม จีนของจังหวัด เชียงให ม่  สนับสนุนให ้
มีการจัดงานเก่ียวกับเทศกาลต่าง ๆ เป็นการกระตุน้ให้คนไทยเช้ือสายจีน และชาวต่างชาติท่ีมี 
ความสนใจในเทศกาลของจีนไดเ้ขา้มาศึกษา เรียนรู้เพื่อไม่ใหเ้ทศกาลเหล่าน้ีหายไป 
2. เรียนรู้ เขา้ใจ และยอมรับในความแตกต่างทางวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่
มีความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้ งคนในพื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายชาติพนัธ์ุ รวมทั้ งกลุ่ม
นักท่องเท่ียว ดังนั้ น ควรอยู่บนพื้นฐานของการเคารพวฒันธรรมซ่ึงกันและกัน ส าหรับในช่วง
เทศกาลงานประจ าปีควรท าการประชาสัมพนัธ์ โดยผา่นทางส่ือโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต หนงัสือพิมพ ์
เพื่อเชิญชวนให้ผูส้นใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณีของจีนไดเ้ขา้มาศึกษา ในตรอก
เหล่าโจ๊ว เพื่อเป็นการเผยแพร่อตัลกัษณ์และธ ารงรักษาให้เกิดการสืบทอดท่ีเขา้กบัยคุสมยัสังคมใน
ปัจจุบนัทั้งน้ี เน่ืองจากงานศึกษาน้ี เน้นศึกษาให้เห็นในบริบทสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ยงั
ไม่ไดศึ้กษาลงลึกในประเด็นทางดา้นการเมือง ท่ีกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วไปมีปฏิสัมพนัธ์กับ
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ท่ีเขา้มาเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งและส่งผลกระทบต่อชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว 
ดงันั้น จึงควรขยายขอบเขตดา้นการศึกษาใหค้รอบคลุมในมิติทางการเมือง เพื่อท าใหเ้ห็นบริบทของ
ตรอกเหล่าโจ๊วไดอ้ยา่งรอบดา้นมากข้ึน 
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EXTENDED SUMMARY 

 

 
1. Background and importance of research topic 

 

Lao Zhou Alley is a small road in Mueang District, Chiang Mai Province which is 

called the Chinese culture community Area or China Town in Chiang Mai Province. 

The Area is located in the south of Kad Luang (Warorot Market) nearby Kad Ton 

Lamyai (Ton Lamyai Market), formerly known as Kad Khuang Meru (Khuamg Meru 

Market), which is a part of the business area and an important trading center of the 

province where groups of Chinese merchants are doing trades and living in the area. 

Lao Zhou Alley or Khuang Meru Road is also close to the Ket Karam temple area, 

which is the only cargo port in Chiang Mai Province (San Suwajcharapinan, 2016: 233 

- 234). This area represents diversity in ethnic groups such as Thai Yuan (Northern 

Thai People), Chinese, Indian, and Hmong Tribe. This diversity especially makes the 

area not only important for the economy but also a source of culture and tradition that 

includes various characteristics and groups of the people. The uniqueness of this area 

is shown through the cultural and interactive community, which is a distinctive 

identity that does not have certain rules but can be adaptive to the context of society 

and nature of the identity for bargaining and adapting to the situation that affects the 

area and the people involved. However, the community has long preserved and 

maintained its original identity before it will disappear from society. 

 

2. Objectives 

 

2.1 To study the preservation of the culture of the Chinese people in Lao Zhou Alley 

that leads to the rise of a Chinese Culture community in Chiang Mai Province 

 

2.2 To study the identity and existence of the Chinese people in Lao Zhou Alley in 

Chiang Mai Province 



ไกรวสุิทธ์ิ รณขณัฑท์อสกลุ                                                                                                       บทสรุปแบบสมบูรณ์ภาษาองักฤษ / 122 

 

3. Research methods 

 

 Research topic "Identity of Chinese Group in Lao Zhou Alley, Muang District, 

Chiang Mai Province" is qualitative research with the objective to study and present 

empirical issues and facts regarding both social context within the community and its 

culture. Besides, the study would present a viewpoint on social interaction amidst a 

multicultural society, including important factors in preserving the identity of the 

Chinese people in Lao Zhou Alley. The researcher applied the principles according to 

the ethnographic approach as a study guide to gain a comprehensive understanding of 

the phenomenon. Therefore, in this study the researcher used the method of data 

collection by both in-depth interview and participant observation, including 

participating in religious ceremonies and the annual festivals. Additionally, the study 

included investigation on the related document such as the “Rueng Lao Jaoe Kad 

series”Kad series”to analyze the background of the community from the past to the 

present in order to supplement the information from key informants, a group of 

Chinese people living in Lao Zhou Alley with a total number of 10 key informants, 

which is based on the method of introduction (Snowball Sampling). The study had a 

research plan within the 12-month period between February 2018 to February 2019. 

 

4. Summary of research results 

 

 The results of the study of the identity of Chinese group in Lao Zhou Alley in 

Mueang District, Chiang Mai Province found that the important factors affecting 

identity changes are (1) social and economic instability (2) the major fire incidences in 

Kad Luang (Warosot Market) and Kad Tonlamyai (Tonlamyai Market) in Chiang Mai 

Province (3) the influence of tourism on building the social space of the Chinese 

people in Lao Zhou Alley by adapting their identity to the trade which has been a 

long-established cultural capital and a survival tool to create social and economic 

security. 

  

 The Chinese community in Lao Zhou Alley have created their identity by 

adjusting structure and creating clusters of Chinese people in the same area to 

strengthen their community through physical space.  At the same time, they have 

presented their identity with uniqueness in terms of (1) lifestyle such as habit or 

residence (2) belief in ritual shown through traditions that reflect their pride in the 

birthplace of ancestors (3) trading that brings economic stability to the community. 

  

 The procedure these Chinese groups present the identity through the way of 

life and create a cultural area that makes Chinese cultural dominant in this district up 

to the present is their success adaptation in terms of steady survival. In addition, the 

Chinese community in the alley play a role as a cultural capital of society through their 

identity including (1) being Chinese culture Area that is used as a cultural capital to 

create a social space by integrating multicultural groups into a Chinese community (2) 

being a medium in the form of customs and traditions to push social activities and 

cooperation, build relationships, lead to social capital, and increase network between 

the community and others (3) being an enhanced trading identity such as building 

relationships with tourism that affects the economic system of Chiang Mai. 
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 Nowadays, when tourism plays an important role in almost every segment in 

Chiang Mai, Kad Luang Area becomes one of the important areas to support the 

economy and boost money for the province. This economic influence urged 

surrounding communities to adapt to the changes. So,  Lao Zhou Alley as a nearby 

area of Kad Luang became a growing district through the trading of Chinese 

community. Moreover, the Chinese people in the alley created the Chinese 

authenticity through tourism according to the social context. The presentation of their 

identity through the trading such as fabric stores, drug stores, gold shops, Sangkhapan 

(monk-supply) shops or convenience stores was the adaptation of their original 

cultural capital to the surrounding atmosphere. This area is lively with both local-

styled fabric shops from China, India, or hill tribe and modern-styled clothes shops. 

This phenomenon is driven by capitalism which forces people in this area to present 

their identity harmoniously to the current society. On the other hand, the Chinese 

community in Lao Zhou Alley still follow their traditions that well combine all of 

Chinese, Thai, and Lanna style upon the suitable condition in each occasion such as 

Chinese New Year, Vegetarian Festival, Spirit Offering Festival, and Paying Respect 

to the Gods, and etc. 

 

5. Discussion of research results 

 

 The identity of Chinese community in Lao Zhou Alley is diverse and flowing 

in accordance with the context of social interaction which is cultural pluralism and 

consistent with the research topic ‘The identity of Thai-Chinese people amidst the 

cultural diversity’ of the Wongduean Phanuwatthanakun. Her research studied the 

relationship of Thai-Chinese people with other ethnic groups regarding their identity 

amidst cultural diversity and related power in a socio-cultural context. The study 

found that Thai-Chinese people express many forms of identity with both flexible 

characteristics and the characteristics aligned with the relationships with other ethnic 

groups in that area. Such identities are identities created through social structures 

reinforced with the beliefs and rituals that refer to social and cultural contexts 

including trades, politics and ways of life. Overall, the creation of the Thai-Chinese 

identity is characterized by "Cultural Pluralism” which means the identity is created 

through self-definition, group-definition, and social expectation. 

 

 The change or adjustment of the identity of the Chinese people in Lao Zhou 

Alley depends on the social context such as tourism at Kad Luang (Warosot M arket) 

area, an important business area of Chiang Mai. It is an economic context that has 

caused the Chinese people in the alley to welcome and deal with a diverse group of 

tourists through tourism campaigns driven by government departments such as the 

Tourism Authority of Thailand and local government offices. These campaigns such 

as public relations or advertising help push economic circulation, and encourage 

Chinese community in Lao Zhou Alley to develop the community to be Chiang Mai's 

Chinatown whose people still preserve the Chinese culture while adapting to the 

context of Northern Thai society. This results in an integrated form of identity and it is 

used in various contexts. 

 

 When more people become related to the way of life of the Chinese 

community in the Lao Zhou Alley, the characteristic of Chinese community in Lao 
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Zhou Identity is changing according to each social context. But the Chinese 

community in Lao Zhou Alley still preserves the essence of their identity while 

modifying the activities and the surrounding in accordance with changing social 

conditions and the common needs of people living in Lao Zhou Alley. As it is clearly 

seen in the Spirit Offering Festival which is the reflection of cultural areas of the 

Chinese community in Lao Zhou Alley. The center of this festival is held at Guan Yu 

Shrine which does not serve only as space, location, and scale but really is an area 

presenting the cultural framework that is built with movement, relentlessness, 

dynamism hidden in these activities. The activities serve to convey the meaning 

people in community and neighbourhood perceive so well that they have interaction 

within the community and with visitors and this has become an element of the alley.  

“Ting Krajad Festival” (Spirit Offering Festival) is an intermediary activity to connect 

people in the community with other groups from outside the community. Therefore, 

Ting Krajad Festival can be considered as a cultural area to present the identity of the 

Chinese people in Lao Zhou Alley to create awareness of their existence and a location 

where outsiders aware and widely share the perception of the community identity. 

 

6. Suggestions 

 

 1. Government agencies should support major festivals or exhibitions of the 

Chinese community in Lao Zhou Alley because the alley is considered as the Chinese 

culture area in Chiang Mai Province. The supporting festivals and events can 

encourage Thais-Chinese descents and foreigners who have interests in Chinese 

festivals to participate and study the inherited identity for sustainable maintenance. 

 

 2. There should be the procedure to learn, understand and accept cultural 

differences between various groups due to the fact that Lao Zhou Alley in Chiang Mai 

Province has a diverse culture as people in the area are multi-ethnic groups and there 

are coming visitors to the area. Therefore everybody should respect the cultural 

identity of each group. During the annual festival, there should be public relations 

through the television, internet, and newspapers to promote and invite people who are 

interested in Chinese history, culture and traditions to come and study information in 

Lao Zhou Alley in order to spread the identity and preserve the inheritance that is 

compatible with the present society. 

 

 3. This study has focused on investigation in social, economic and cultural 

contexts, but has not studied in depth on the political issues in which the Chinese 

community in Lao Zhou Alley have interacted with government or private 

organizations that are involved and affecting the Chinese people in the alley. Thus, in 

a further study the researcher should expand the education to cover the political 

dimension in order to give a more thorough examination into Lao Zhou Alley. 
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