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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.วีรานันท์ ดารงสกุล อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่ ให้คาปรึ กษา แนะแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ อย่างจริ งใจมาโดยตลอด และขอกราบ
ขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เรณู เหมือนจันทร์ เชย อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม ที่ได้
ให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ สุ ภ าภรณ์ จิ น ดามณี โรจน์ ที่ ให้ ค าแนะน าและตรวจสอบเพื่ อ ปรั บ ปรุ งแก้ไ ข
ข้อ บกพร่ องต่ าง ๆ จนวิท ยานิ พ นธ์ฉ บับ นี้ มี ความสมบู รณ์ ยิ่งขึ้ น และขอกราบขอบพระคุ ณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สิ งหนาท น้อมเนี ยน ที่ ให้การสนับสนุ น ให้ความรู ้ คาปรึ กษา ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ “โครงการทุนเสริ มศักยภาพและพัฒนานักวิจยั รุ่ นใหม่ตาม
ทิศทางยุทธศาสตร์ การวิจยั และนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษาประจาปี 2562 ด้านสังคมศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ ” จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) ที่ได้สนับสนุ นทุนวิจยั ตลอดช่ วง
ระยะเวลาของโครงการวิจยั จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ได้สนับสนุ นทุนวิจยั บางส่ วนของการทาวิทยานิ พนธ์ ขอขอบพระคุณชุมชน
ตรอกเหล่าโจ๊ว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุ เคราะห์สาหรับการเก็บข้อมูลภาคสนาม และให้ชุด
ประสบการณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ าที่ มี ค่ าส าหรั บ การให้ ข ้อ มู ล ที่ เป็ นประโยชน์ อ ย่างยิ่ง แก่ ง านวิ จ ัย ครั้ งนี้
ตลอดจนผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานทุกท่านที่สละเวลาให้ความช่วยเหลือแก่
ผูว้ ิจยั ด้วยน้ าใจอันดียงิ่
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่ให้การกาลังใจแก่ผวู ้ ิจยั มาโดยตลอด
จนทาให้ผูว้ ิจยั ประสบความสาเร็ จในการทางานวิจยั นี้ ได้ดว้ ยดี ขอขอบคุณตนเองในความมุ่งมัน่
ตั้งใจในการศึกษา และขอขอบคุณจากใจแด่ พี่ ๆ เพื่อน ๆ ผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือในระหว่างการศึกษา
และทาวิทยานิพนธ์ พร้อมรับฟั งปั ญหาและให้คาปรึ กษาตลอดระยะเวลาที่ทาวิจยั จนกระทัง่ ผ่านพ้น
อุปสรรคต่าง ๆ และสาเร็ จบรรลุเป้าหมายลงได้ดว้ ยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายให้เห็นถึงการ
ธารงวัฒ นธรรม และการธารงอัตลักษณ์ กับ การดารงอยู่ข องชาวจี น ตรอกเหล่ าโจ๊ ว ที่ น าไปสู่ การเกิ ดเป็ นย่าน
วัฒนธรรมจีนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งข้อสมมติฐานที่วา่ กลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วใช้อตั ลักษณ์ในความเป็ น
จีนของตนเองเป็ นกลไกในการนาเสนอผ่านขนบธรรมเนียม เทศกาล และประเพณี ในวิถีชีวิตเพื่อการดารงอยูข่ อง
ย่านวัฒนธรรมจี นตรอกเหล่าโจ๊ว ในการศึกษาครั้งนี้ มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจานวน 10 คน ผ่านวิธีการสัมภาษณ์ แบบ
เชิงลึก (In-depth interview) ร่ วมกับการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม
ผลการวิจยั พบว่า ย่านวัฒนธรรมจี นของจังหวัดเชี ยงใหม่เกิดขึ้นและดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยการแสดงให้
เห็ นตัวตนผ่านอัตลักษณ์ ที่สืบทอดกันมาในรู ปของขนบธรรมเนี ยม เทศกาลประเพณี และวิถีชีวิตทางด้านการ
ค้าขายด้วยวิธีการเลือกผสมผสานระหว่างอัตลักษณ์ของความเป็ น “คนเมือง” “คนไทย” และ “คนจีน” ซึ่ งเกิดขึ้น
และเปลี่ยนแปลงไปตามบริ บททางสังคมในชุ มชนตรอกเหล่าโจ๊ว นอกจากนี้ การธารงอัตลักษณ์ ผ่าน ประเพณี
เทศกาล กิ จกรรมประจาปี ใน “ศาลเจ้ากวนอู ” พื้นที่ ของศูนย์กลางทางความเชื่ อ ด้วยการเลือกผสมผสานอย่าง
กลมกลืนวิธีปฏิบตั ิในการประกอบกิจกรรม ประเพณี พิธี ระหว่างตามแบบความเป็ นไทยและตามแบบของชาวจีน
โดยนาเสนอเป็ น ”ภาพตัวแทน” เพื่อสร้างเครื อข่ายทางสังคม และรักษาความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มชาวจี น ใน
ขณะเดี ย วกัน ได้ส ร้ างการรั บ รู ้ และค่ านิ ย มร่ ว มกัน ของกลุ่ ม ชาวจี น กับ กลุ่ ม บุ ค ลอื่ น ๆ ในบริ บ ทของสั ง คม
พหุวฒั นธรรม การท่องเที่ยว และพื้นที่สาคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
งานวิจยั นี้ มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นสร้างความสัมพันธ์อนั แนบแน่นทางสังคม มีความรู ้ความเข้าใจใน
สังคม วัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ที่แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก มีการนาเสนอ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนจากภาครัฐ ในด้าน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโอกาส เทศกาล สาคัญ ๆ ของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เพื่อมิให้มรดกทางวัฒนธรรม
สู ญหาย และนาไปสู่ การเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรมอย่างมีความเสถียรภาพทางสังคม
คาสาคัญ: อัตลักษณ์ชาวจีน/ ตรอกเหล่าโจ๊ว/ การธารงอัตลักษณ์ / การต่อรอง / ชุมชนพหุวฒั นธรรมทางการค้า
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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.

KEY WORDS: CHINESE IDENTITY/ LAO ZHOU ALLEY/ IDENTITY
PRESERVING / NEGOTATION / MULTICULTURAL
COMMUNITY OF TRADE
133 pages
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มำและควำมสำคัญของหัวข้อวิจัย
“ชาวจีนโพ้นทะเล ได้ครองความสาคัญสาหรับอนาคตของภูมิภาคนี้ยิ่งขึ้น พร้อม ๆ
กับการสิ้นสุดของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสถาปนา
อานาจรัฐคอมมิวนิสต์ของจีน ทาให้จีนสามารถขยายอานาจได้มากขึ้นอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามหลายศตวรรษหรือนับพันปีก่อนวิวัฒนาการเหล่านี้ ชาวจีนโพ้นทะเล
มีบทบาทสาคัญอยู่แล้วในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญทางสังคมของรัฐสาคัญ ๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
(จี. วิลเลี่ยมท สกินเนอร์, 2548: 19-20)
หากกล่าวถึงชาวจีนในสยามหรื อประเทศไทยในปั จจุบนั เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
ชาวจีนโพ้นทะเลเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่อพยพมาเพื่อสร้างความมัน่ คงให้กบั ชี วิต เป็ นกลุ่มที่มีความ
สาคัญอย่างยิง่ ในฐานะของการเป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะในช่วงก้าวเข้าสู่ การ
พัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยงั มีบทบาทต่อความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ยิง่ ไปกว่านั้นยังกล่าวได้วา่ ชาวจีนเหล่านี้เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และความเจริ ญของสังคมตามเมืองใหญ่สาคัญ ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
แถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ยเช่ นกัน โดยกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลหรื อชาวจีนอพยพนี้ เองที่เป็ นผู ้
นาเอาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวความคิดและความเชื่อตามแบบฉบับของชาวจีนติดตัว
มาและดารงไว้ซ่ ึงวิถีชีวิตตามรู ปแบบดั้งเดิมของตนเองเหมือนเมื่อครั้งยังอาศัยอยูใ่ นจีนแผ่นดินใหญ่
ในขณะเดียวกันชาวจีนกลุ่มนี้ยงั ได้เผยแพร่ อตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมและรู ปแบบวิถีชีวิต
ของตนเองให้แก่รุ่นลูกรุ่ นหลานที่เกิ ดขึ้นภายหลัง ณ ดินแดนที่ตนอพยพไปตั้งรกรากอาศัยอยู่ โดย
ยังคงรักษาความภาคภูมิใจและไม่ลืมเลือนถึงอารยะธรรมในดินแดนถิ่นบ้านเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในความเป็ นจีนของตนเอง (ศุภการ สิ ริไพศาล, 2550 น. 5-7) เช่ นเดี ยวกับในภาคเหนื อของประเทศ
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ไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่มีชาวจีนอพยพจานวนมากที่เข้ามาทามาทาการค้าขายและตั้ง
รกรากอาศัยอยูอ่ ย่างถาวรมีลูกหลานสื บต่อมาจนถึงวันนี้
ตรอกเหล่าโจ๊ว (ถนนข่วงเมรุ ) เป็ นชุมชนย่านวัฒนธรรมจีน และเป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้นที่
ย่านการค้าขาย (ย่านกาดหรื อตลาด) ที่สาคัญอันประกอบด้วย ชาวจีนที่เกาะกลุ่มรวมตัวอาศัยอยูร่ ่ วมกัน
เป็ นเครื อข่ายอย่างเหนี ยวแน่ นเป็ นกลุ่มผูม้ ีบทบาทในอาชีพการค้าขาย และมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ ยงั ยึดติ ดตามรู ปแบบของความเป็ นจี นไว้อย่างเหนี ยวแน่ นซึ่ งปฏิ บ ัติสื บต่ อกันมาอย่าง
เคร่ งครัดสร้างความโดดเด่นให้กบั กลุ่มชนตนเองอยูท่ ่ามกลางความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของ
จังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันยังเป็ นกลุ่มชาวจีนผูม้ ีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของเมืองเชียงใหม่ดว้ ยเช่นกัน
ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วเป็ นส่ วนหนึ่ งของศูนย์กลางทางธุ รกิจการค้าที่
สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนื อ มีตาแหน่ งที่ต้ งั ใกล้กบั ย่านวัดเกตการามซึ่ งเป็ นบริ เวณของ
พื้นที่ที่มีท่าเรื อขนส่ งสิ นค้าเพียงแห่ งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ (สันต์ สุ วจั ฉราภินนั ท์, 2559: 233 - 234)
ทั้งนี้พ้ืนที่ตรอกเหล่าโจ๊วมีพิกดั อยูใ่ นอาเภอเมืองตั้งอยูท่ างทิศใต้ของกาดหลวง (ตลาดวโรรส) และกาด
ต้นลาไย (ตลาดต้นลาไย) หรื อชื่อเดิมเรี ยกว่ากาดข่วงเมรุ (ตลาดข่วงเมรุ ) ลักษณะเป็ นถนนสายเล็ก ๆ
พื้นที่ตรอกมีความยาวประมาณ 300 เมตร ประกอบด้วยห้องแถวร้านค้าพาณิ ชย์สองฝั่งข้างทางหันหน้า
เข้าหากัน จาหน่ายสิ นค้าหลากหลายนานาชนิด ได้แก่ ข้าวของเครื่ องใช้ อาหารเครื่ องดื่ม ร้านขายยา
ร้านสังฆภัณฑ์ เครื่ องเงิน เครื่ องประดับ ร้านทอง สิ นค้า ผลิตด้วยมือ และโดยเฉพาะเสื้ อผ้าพื้นเมือง
เครื่ องนุ่ งห่ ม และผ้าชาติพนั ธุ์ จะเป็ นที่โดดเด่นมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็ นทางสัญจรที่เชื่ อมระหว่าง
ถนนช้างม่อยที่อยูท่ างทิศเหนือของตรอกกับถนนท่าแพที่อยูท่ างทิศใต้ของถนนซอย
นอกจากนี้ ชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊วยังมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มาค้าขาย
ของชาวไทย ชาวจีน แขก และม้ง เป็ นต้น ส่ งผลให้พ้ืนที่บริ เวณนี้ นอกจากจะมีความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิ จแล้วยังเป็ นแหล่งรวมของวัฒนธรรมประเพณี ที่แสดงให้เห็ นลักษณะที่มี แตกต่างและการ
ซ้อนทับของกลุ่มชนที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตรอกเหล่าโจ๊วที่ นาเสนอผ่านพื้นที่ ทางวัฒนธรรมและการ
ปฏิสัมพันธ์ ทั้งนี้เป็ นการนาเสนออัตลักษณ์ที่มีลกั ษณะที่ยดื หยุน่ ได้ ไม่มีกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับตายตัว แต่
กลับสามารถเลื่อนไหลไปมาได้เป็ นไปตามบริ บทของสังคมและตามลักษณะของการนาเสนอความเป็ น
ตัวตน เพื่อใช้ในการต่อรอง การปรับตัวที่เป็ นไปตามสถานการณ์ที่เข้ามากระทบกับพื้นที่และผูค้ นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งในขณะเดียวกันก็ยงั เป็ นการธารงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเอง ผ่านการเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดส่ งต่อกันมายังลูกหลานเพื่อเป็ นการรักษาและแสดงแก่นแท้ของความเป็ นตัวตน
อีกทั้งยังธารงเพื่อมิให้เกิดการเลือนลางสู ญหายจากไป
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จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับชาติพนั ธุ์จีนในประเทศไทย พบว่า ชาวจีนได้เข้า
มายังผืนแผ่นดินสยามตั้งแต่อดีตในสมัยสุ โขทัยหรื อก่อนนั้น ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดง
ให้เห็ นถึงการเข้ามาเป็ นไปด้วยเหตุผลของการค้าขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าเป็ นประเด็นหลัก จนกระทัง่
ต่อมาในยุคสมัยของอยุธยา และรัตนโกสิ นทร์ ตามลาดับ ซึ่ งในการเข้ามายังผืนแผ่นดินไทยนั้นมีบาง
ช่วงที่ห่างหายไปบ้างในตอนปลายของสุ โขทัย แต่การเข้ามาของชาวจีนกลับมาเฟื่ องฟูอีกในช่วงสมัย
ของอยุ ธ ยา และต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ช่ ว งสมัย ของรั ต นโกสิ นทร์ อย่ างไรก็ ต ามในสมัย ของกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ มีชาวจีนเป็ นจานวนมากที่เดิ นทางเข้ามาในฐานะเป็ นชาวจีนอพยพหรื อชาวจีนโพ้น
ทะเลเป็ นจานวนมากอย่างต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะชาวจี น จากมณฑลฝูเจี้ ยน มณฑลฮกเกี้ ยน มณฑล
กวางตุง้ เป็ นต้น (ภูวดล ทรงประเสร็ จ , 2547: 35-36) เนื่ องจากเกิดเหตุการณ์ เปลี่ยนแปลงทางด้าน
การเมืองการปกครองภายในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ทาให้เกิดความวุน่ วายไม่สงบสุ ขขึ้น ซึ่งในเวลา
เดียวกันก็ตอ้ งประสบปั ญหากับภาวะภัยแล้งจากธรรมชาติ ทาให้เกิดความอดอยาก แล้งแค้น เพราะ
ผลผลิตทางการเกษตรล้มเหลวติดต่อกันเป็ นเวลานาน จึงส่ งผลให้เกิ ดสภาวะที่กดดัน และตอกย้ า
ความไม่สงบสุ ข ความยากลาบากของการดาเนิ นชีวิต ส่ งผลกระตุน้ ให้เกิดความพร้อมใจรวมตัวกัน
อพยพทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อแก้ปัญหา และแสวงหาถิ่นทากินแหล่งใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าเดิม
จากชาวจีนแผ่นดินใหญ่สู่ กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลผูล้ ะทิ้งบ้านเกิดมุ่งแสวงหาความอยู่
รอดที่ อุดมสมบูรณ์ ในพื้น ที่ ถิ่น อาศัยแห่ งใหม่ เป็ นการสร้ างโอกาสและความมัน่ คงในชี วิตของ
ตนเองด้วยการอพยพย้ายถิ่น เนื่ องจากปั ญหาความอดอยาก ภัยธรรมชาติ และสงครามกลางเมืองที่
เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาในประเทศจีนอันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากจากระบบ
ศักดินาสู่ ระบบสาธารณรัฐในปี พ.ศ. 2454 (ศุภการ สิ ริไพศาล, 2553: 80) ซึ่งเป็ นช่วงเวลาแห่ งความ
สับสน วุ่นวาย นานนับสิ บปี ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน สถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศจีนดังกล่าว
ส่ งผลให้ชาวจีนจานวนมากอพยพเดิ นทางออกนอกแผ่นดินเกิ ด เพื่อแสวงหาลู่ทางและอนาคตใน
แผ่นดิ นใหม่ (ศุภการ สิ ริไพศาล, 2553: 81) ส่ งผลกระทบต่อชาวจีนห้ากลุ่มหลักในประเทศ ได้แก่
ฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว กวางตุง้ ไหหลา และฮากกา รวมตัวกันอพยพย้ายถิ่นพร้อมกับนาอัตลักษณ์ ด้ งั เดิมทั้ง
ความเชื่ อ ศาสนา และขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของความเป็ นจีนติดตัวมาจากถิ่นฐานบ้านเกิ ดไป
อาศัยอยู่ตามประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกส่ วนใหญ่มกั จะอพยพมายังประเทศแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
เนื่องจากมีทาเลที่ต้ งั ที่ใกล้กนั และเหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐาน
และจากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์จีนในประเทศไทย พบว่างานวิจยั
ส่ วนมากจะศึกษาในประเด็นเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ และการปรับตัวของกลุ่มชาติพนั ธุ์จีนในพื้นที่ต่าง ๆ
ของประเทศไทย ดังเช่น งานวิจยั ของ ธมลวรรณ ตั้งวงษ์เจริ ญ (2542) ได้ศึกษาเรื่ องเอกลักษณ์ชาติพนั ธุ์
ของคนไทยเชื้ อสายจี นในชุ มชนอ้อมใหญ่ งานวิจยั ของ นรุ ตน์ คุปต์ธนโรจน์ (2558) ได้ศึกษาย่าน
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ไชน่าทาวน์เยาวราช: พื้นที่การนาเสนออัตลักษณ์เชิงซ้อนของวัฒนธรรมความเป็ นจีนในสังคมไทยร่ วม
สมัย งานวิจยั ของ นิ รมล ขมหวาน (2556-2557) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาอัตลักษณ์ ของชุ มชนตลาด
โบราณบางพลี จังหวัดสมุ ทรปราการ งานวิจยั ของ กิ ตติ พ ฒ
ั น์ ขุราศี และการุ ณ ย์ บัวเผื่อน (2558)
ได้ศึกษาเรื่ องอัตลักษณ์ไทยเชื้อสายจีนในเทศบาลดรอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี งานวิจยั ของ
วงศ์เดือน ภานุ วฒั นากูล และสุ รพงษ์ ยิม้ ละมัย (2553) ได้ศึกษาเรื่ องอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีน
ในเมืองหาดใหญ่ ในขณะที่งานวิจยั ของ แสน กีรตินวนันท์ และวรวุฒติ โรมรัตนพันธ์ (2558) ได้ศึกษา
เรื่ อง ความเข้มแข็งของสวัสดิการชุมชนบนอัตลักษณ์ความเป็ นจีน กรณี ศึกษาชุมชนโบ๊เบ๊ งานวิจยั ของ
แสน กีรตินวนันท์ และสิ ริยา รัตนช่วย (2562) ศึกษาเรื่ องกลไกการสร้างความเข้มแข็งสวัสดิการชุมชน
เมือง กรณี ศึกษาชุ มชนชาวไทยเกาะกลาง ชุ มชนชาวจีนโบ้เบ้ ชุ มชนคริ สต์กุฎีจีน และชุ มชนมุสลิม
มัสยิดกมาลุล ส่ วนงานวิจยั ของ ภัทรภร สุ วรรณจิดา และหลี่ เหริ นเหลียง (2559) ได้ศึกษาเรื่ องการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน: กรณี ศึกษาคนไทยเชื้อสายจีน ย่านเยาวราช และ งานวิจยั
ของมุจลินทร์ เพ๊ชรรุ่ ง (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาบทบาทของชาวจีน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เป็ นต้น
พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับชาติพนั ธุ์จีนในประเทศไทยแบ่งออกตามพื้นที่หรื อตาแหน่งของ
เส้นทางการเดินทางเป็ นหลัก ซึ่ งทั้งนี้ จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต สถานการณ์
และบทบาทของกลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ ัน ๆ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และความ
เป็ นมา นอกจากนี้ ยงั พบว่าปั จจัยสาคัญของการอพยพของชาวจีนเป็ นจานวนมากที่มายังประเทศไทย
เนื่ องจากทิ ศทางของการอพยพเป็ นที่ เอื้ออานวยกว่าทิ ศทางอื่น ขณะเดี ยวกันเหตุผลของความอุดม
สมบูรณ์ของแผ่นดินและความมีน้ าใจไมตรี ของชาวไทย ซึ่งในการอพยพของชาวจีนห้ากลุ่ม ส่ วนใหญ่
จะเป็ นชาวจีนกลุ่มแต้จิ๋วและฮกเกี้ยน ทั้งนี้ เพราะเป็ นเมืองที่ติดทะเล และมีท่าเรื อใหญ่อยูจ่ ึงเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้การอพยพเกิ ดขึ้ นได้ไม่ ยาก ปั จจุ บ ัน ท่ าเรื อยังคงอยู่ในฐานะเป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
การอพยพของชาวจีนโพ้นทะเลในช่วงแรกจะเข้ามาที่กรุ งเทพฯ พื้นที่บริ เวณสาเพ็ง ถนน
ทรงวาดที่ติดเลียบแม่น้ าเจ้าพระยามีท่าเรื อราชวงศ์ ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมของกลุ่มชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทยในปั จจุบนั ชาวจีนมักใช้แม่น้ าเป็ นทางหลักในการเดินทางไปยังหลายจังหวัดตามภูมิภาค
ต่าง ๆ ของไทย เส้นทางการอพยพของชาวจีนมักจะใช้แม่น้ าเจ้าพระยาเป็ นแม่น้ าที่เชื่อมสู่ สายต่าง ๆ
เช่น คลองมหาสวัสดิ์ แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง เป็ นต้น ไปยังจังหวัดต่าง ๆ เช่น นครปฐม ฉะเชิงเทรา
ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม มักจะใช้แม่น้ าเจ้าพระยาเป็ นตัวเชื่อมไปสู่ สายอื่น ๆ ในการนาไปสู่
จังหวัดดังกล่าว เป็ นต้น สาหรับกรณี ทางภาคใต้ของประเทศไทยชาวจีนอพยพมาทางทะเลจะขึ้นสู่
แผ่นดินไทยตามเมืองต่าง ๆ เช่น หาดใหญ่ ภูเก็ต พังงา เป็ นต้น สาหรับเส้นทางอพยพของชาวจีนโพ้น
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ทะเลสู่ ภาคเหนื อโดยเฉพาะจังหวัดเชี ยงใหม่ที่มีจานวนมากที่สุด พบว่าเดิ นทางมุ่งหน้าสู่ ปากน้ าโพ
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็ นรวมสายแม่น้ าใหญ่รวมห้าสาย แม่น้ า ปิ ง วัง ยม และน่าน ถือว่าเป็ นประตูสู่
ภาคเหนือเพื่อแยกออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดแพร่ ลาปาง ลาพูน พะเยาว์ เชียงราย เชียงใหม่
เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีชาวจีนที่อพยพเข้าทางเหนื อของประเทศไทยเป็ นกลุ่มชาวจีนมุสลิมจากมณฑล
ยูนนาน โดยเข้ามาตั้งถิ่นฐานแถบภาคเหนื อของไทย เช่น เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เชียงราย พะเยา แพร่
น่าน และแม่ฮ่องสอน (อัคราชัย เสมมณี , 2558) ซึ่ งกลุ่มแรก ๆ ที่เดินทางอพยพเข้ามา เป็ นกลุ่มพ่อค้าที่
เรี ยกว่า จีนฮ่อ เป็ นกลุ่มพ่อค้าที่เข้ามาก่อนกลุ่มพ่อค้าชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้ามามากในช่ วงสร้างทาง
รถไฟสายเหนือ อย่างไรก็ตาม ชาวจีนที่อพยพขึ้นสู่ จงั หวัดเชียงใหม่ที่อาศัยตามพื้นที่ราบในเมืองจะเป็ น
ชาวจีนโพ้นทะเลเป็ นส่ วนใหญ่ท้ งั สิ้ น เนื่ องจากเป็ นกลุ่มชนที่ชอบอยูต่ ามเมืองสาคัญ และไม่ชินที่จะ
อยูต่ ามเขาเหมือนกลุ่มชาวจีนฮ่อ
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั พบว่า มีการศึกษาเกี่ ยวกับชาติพนั ธุ์ในพื้นที่ ของภาคเหนื อในหลายจังหวัด
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่ องจากเป็ นเขตที่มีความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ที่อาศัยอยู่ รวมถึงชาติ
พันธุ์จีนที่อาศัยกระจายตามพื้นที่เขตต่าง ๆ ของจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยศึกษาในหลายกรอบของการ
ศึกษาวิจยั เช่ น ด้านสถาปั ตยกรรม ด้านประวัติศาสตร์ การท่ องเที่ ยว สังคมมานุ ษยวิทยา และด้าน
วัฒนธรรม เป็ นต้น ทั้งนี้กลุ่มชาวจีนในย่านกาด หรื อย่านตลาดเฉพาะในพื้นที่ตรอกเหล่าโจ๊วเป็ นชุมชน
จีนกลุ่มหนึ่ งที่มีความน่ าสนใจในด้านความเป็ นมา วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ขณะเดียวกันชน
ชาวจีนกลุ่มนี้ ยงั อยู่ในพื้นที่ของย่านธุ รกิจการค้าที่สาคัญของจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งอยู่ในฐานะของผูม้ ี
บทบาทต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์จีนในพื้นที่ตรอกเหล่า
โจ๊วนี้ นอ้ ยมากถึงไม่พบเลย ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจศึกษาพื้นที่น้ ี เนื่องจากเป็ นพื้นที่ของชุมชนย่าน
วัฒนธรรมจีน และเป็ นพื้นที่ที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของ
จังหวัดเชียงใหม่
ในขณะเดียวกันยังเป็ นพื้นที่ของปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรมที่ถูกประกอบสร้างขึ้น และมี
การให้ความหมายกับพื้นที่โดยมุมมองของคนในพื้นที่ (สมาชิ กชุมชน) สิ่ งเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นอัต
ลักษณ์ ส่วนหนึ่ งของกลุ่มคนและพื้นที่ที่มีบทบาทต่อการกาหนดอัตลักษณ์ ของกันและกัน โดยผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องกับอัตลักษณ์ น้ ัน ๆ ต่างหยิบยกมาใช้เพื่อให้ตนเองหรื อกลุ่มชนของตนสามารถอยู่รอดได้
(นรุ ตน์ คปต์ธนโรจน์, 2558: 27-30) ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์ โดยความสาคัญ
ของแนวคิดอัตลักษณ์ ที่นาเสนออัตลักษณ์ ดว้ ยการไม่ยึดติดเพียงสิ่ งหนึ่ งหรื อการมองวัฒนธรรมใน
เชิ งเดี่ ยว หรื อไม่ มองด้วยการตี ตราอัตลักษณ์ ว่าเป็ นสิ่ งที่ ห ยุดนิ่ ง หรื อแน่ นอนตายตัวไม่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ อันเนื่ องมาจากการใช้อตั ลักษณ์มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างอานาจพื่อการต่อรอง
ทางเศรษฐกิ จและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ วฒั นธรรมในพื้นที่ บริ เวณตรอกเหล่าโจ๊ว ด้วยเหตุน้ ี
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ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริ เวณตรอกเหล่าโจ๊วสอดคล้องกับการ
มองและวิเคราะห์ผา่ นกรอบแนวคิดอัตลักษณ์ ทุนทางวัฒนธรรม และภาพตัวแทน เพื่อทาให้เห็นถึง
พลวัตของอัตลักษณ์กลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว อย่างมีที่มาที่ไปไม่ใช่เป็ นเพียงแค่สิ่งที่ถูกแช่แข็งโดย
ไม่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของงผูค้ นในยุคปั จจุบนั โดยศึกษาในประเด็นของการธารงอัตลักษณ์และ
การใช้อตั ลักษณ์ในการต่อรองเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชาวจีนในพื้นที่ตรอกเหล่าโจ๊ว

1.2 คำถำมวิจัย
กลุ่มชาวไทยเชื้ อสายจี น ตรอกเหล่าโจ๊วยังสามารถธารงอัต ลักษณ์ ของตนเองไว้ได้
อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาวัฒ นธรรมของชาวจี น ตรอกเหล่ า โจ๊ ว ที่ น าไปสู่ ก ารเกิ ด เป็ นย่า น
วัฒนธรรมจีนของจังหวัดเชียงใหม่
1.3.2 เพื่อศึกษาการธารงอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

1.4 ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
ชุ มชนไทยเชื้ อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วเกิ ดความตระหนักภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ของ
ตนเอง อัน น าไปสู่ ก ารปกป้ องและธารงรั ก ษาวัฒ นธรรมของกลุ่ ม ชาวไทยเชื้ อ สายจี น และการ
ส่ งเสริ มและสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมของผูค้ า้ ขายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่หลากหลายโดยรอบเพื่อให้
เห็ น คุ ณ ค่าและตระหนัก ถึ งการอยู่ร่วมกัน ท่ ามกลางความแตกต่ างทางวัฒ นธรรม ขณะเดี ยวกัน
ผลงานวิจยั นี้อาจเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานการท่องเที่ยวและหน่วยงาน
ท้องถิ่นเพื่อเป็ นแนวทางในการนาไปเสริ มสร้าง และใช้เป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชนต่อไป

1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตการเก็บข้อมู ลในการศึ กษาภาคสนามไว้ 2 ขอบเขตได้แก่
ขอบเขตด้านพื้ น ที่ ศึ ก ษาวิจ ัย และขอบเขตด้านเนื้ อ หา โดยก าหนดเป็ นแผนการด าเนิ น งานใน
การศึกษาวิจยั เป็ นช่ วงระยะเวลา 12 เดื อนระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ งมี
แผนการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็ นจานวนอย่างน้อย 4 ครั้ง ทั้งนี้ การศึกษาภาคสนามมีขอบเขตและ
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษาวิจยั
ผูว้ ิจยั กาหนดพื้นที่บริ เวณตรอกเหล่าโจ๊ว โดยจากทิศเหนือจุดเชื่อมต่อกับถนนช้างม่อย
ทอดยาวไปทางทิศใต้สุดตรอกเหล่าโจ๊วจรดจุดเชื่อมกับถนนท่าแพ ทั้งนี้ยกเว้นร้านค้าพาณิ ชย์ของฝั่ง
ตะวัน ออกของตรอกเหล่ าโจ๊วตั้งแต่ป ากตรอกด้านทิ ศเหนื อติ ด ถนนช้างม่ อยทอดยาวมาสิ้ น สุ ด
บริ เวณตรงข้ามศาลเจ้ากวนอู เนื่ องจากเป็ นอาคารพาณิ ชย์ของกาดหลวง (ตลาดวโรรส) ซึ่ งเป็ นส่ วน
ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ภายหลังจากเกิดเพลิงไหม้ครั้งยิง่ ใหญ่ของเมืองเชียงใหม่

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงขอบเขตตาแหน่งพื้นที่ตรอกเหล่าโจ๊ว
ที่มา www.google.com/maps/place

ภาพที่ 1.2 ภาพขยายตาแหน่งพื้นที่ตรอกเหล่าโจ๊ว
ที่มา www.google.com/maps/place
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1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาในประเด็นการนาเสนออัตลักษณ์ ของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่า
โจ๊ว และการธารงรักษาอัตลักษณ์ ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วที่มีการลื่นไหลไปตามบริ บททางสังคม
การสร้างพื้นที่ทางสังคมด้วยการใช้อตั ลักษณ์ในการต่อรองของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ามกลางสังคม
พหุ วฒั นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ประเพณี ทิ้งกระจาดเพื่อชี้ให้เห็นกระบวนการและปั จจัยใน
การใช้อ ัตลักษณ์ ที่ แตกต่ างหลากหลายในแต่ ละบริ บทและพื้ น ที่ ท าให้ เห็ นถึ งแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
1.6 คำนิยำมศัพท์
1. ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว หมายถึง กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนที่เป็ นลูกหลานสื บมาจากชาว
จีนโพ้นทะเล โย้กย้ายถิ่นฐานมาแสวงหาโอกาสด้วยการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตรอกเหล่าโจ๊ว จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีบทบาททางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่
2. อัตลักษณ์ ชาวจี น ตรอกเหล่ าโจ๊ว หมายถึ ง รู ปแบบหรื อแบบแผนการด ารงชี วิ ตที่
นาเอาอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อจุดประสงค์บางอย่างของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ใน
การศึกษาครั้งนี้ อาจเชื่อมโยงไปถึงอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็ นจีน ความเป็ นไทย
เชื้อสายจีน ความเป็ นจีนล้านนา ที่ข้ ึนอยูก่ บั บริ บททางสังคมในพื้นที่ตรอกเหล่าโจ๊ว จังหวัดเชียงใหม่
3. การธารงอัตลักษณ์เของชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว หมายถึง ความพยายามจะ
รั ก ษารู ป แบบของแก่ น ทางวัฒ นธรรม หรื อ แบบแผนทางวัฒ นธรรมที่ เกิ ด จากการปฏิ บ ัติ ห รื อ
แสดงออกทางอัตลักษณ์ ที่แตกต่างกัน และหลากหลายมากกว่าสองอัตลักษณ์ ข้ ึนไป เพื่อใช้ในการ
ต่อรองและการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อกลุ่มครื อข่ายทางสังคมของตนเอง
4. การต่อรอง หมายถึง กลุ่มชุมชนชาวจีนที่นาอัตลักษณ์ความเป็ นจีนรวมกับอัตลักษณ์
ท้องถิ่นมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการต่อรองเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กบั ตนเอง
5. ชุมชนพหุ วฒั นธรรมทางการค้า หมายถึง การรวมกลุ่มของผูค้ า้ ที่มีความหลากหลาย
ทางชาติพนั ธุ์ในพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สาคัญของเมือง เพื่อเพื่อกประกอบธุรกิจการค้าเป็ นหลัก ในที่น้ ี
หมายถึงชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วที่เป็ นชุมชนทางการค้าขายสาคัญดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนหรื อ
ไชน่ าทาวน์ของเชี ยงใหม่ ซี่ งนาพาผูค้ า้ กลุ่มชนอื่น ๆ โดยรอบ อาทิ ชาวมุสลิม ชาวอินเดีย ชาวม้ง
คนพื้นเมืองมาประกอบอาชี ยเฉพาะค้าขายร่ วมกับชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว โดยมีผูน้ าแต่ละกลุ่มเป็ น
สมาชิกทางเครื อข่ายสังคม เพื่อช่วยเหลือดูแลสวัสดิการและผลประโยชน์ของชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว
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1.7 ข้อจำกัดของกำรศึกษำ
ประการแรก การศึ กษาเรื่ อง การธารงอัตลักษณ์ ของชาวจี น ตรอกของชาวจี นตรอก
เหล่าโจ๊ว จังหวัดเชียงใหม่ เนื่ องจากกลุ่มที่ศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนที่เป็ นรุ่ นพ่อแม่ข้ ึนไป จึงทา
ให้ได้ชุดข้อมูลที่ยงั ไม่หลากหลายมากนัก ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นมุมมองจากประสบการณ์ของคนรุ่ นเก่าที่
มีสานึ กของการหวงแหนวัฒนธรรม ดังนั้นหากได้มุมมองจากรุ่ นลูก หรื อรุ่ นหลานก็จะทาให้ได้
ข้อมูลในมุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกไปมากยิง่ ขึ้น
ประการที่ สอง กรณี ศึก ษาชาวจี น ตรอกเหล่ าโจ๊ว เนื่ องจากผูว้ ิจยั อาจยึด ติ ดกับ ผูใ้ ห้
ข้อมูลในเชิ งพื้นที่ เป็ นหลัก อาจทาให้ขาดการมองแบบองค์ รวม เช่ น ยังขาดการศึกษาในมิ ติทาง
สังคมการเมืองที่ยงั ไม่ลงลึกในเชิงเนื้อหา เพื่อที่จะทาให้สามารถเข้าใจบริ บททางสังคมการเมืองของ
ชาวจีนกลุ่มนี้ ทั้งนี้ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการทาความคุน้ เคยในเชิงพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ชุดข้อมูลที่เป็ นประเด็นเปราะบาง และสามารถที่จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ รอบ
ด้านมากขึ้น
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม

กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์หนึ่ งที่ มีอตั ลักษณ์ ที่โดดเด่ นเฉพาะตัว เป็ น
อัตลักษณ์ที่ส่งต่อสื บทอดกันมา พบว่ากลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่ม
ชาวจีนแต้จิ๋วซึ่ งจะมีความถนัดในด้านการค้าขายมากกว่าชาติพนั ธุ์จีนกลุ่มอื่น กล่าวได้ว่าการค้าขาย
เป็ นอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นสาหรับจีนกลุ่มนี้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นกลุ่มชนที่มีแนวคิด คติความเชื่อ
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี พิธีกรรม ที่ยงั ยึดติดกับการปฏิบตั ิตามรู ปแบบของความเป็ นจีน เช่น การ
ใช้ภ าษา เครื่ อ งแต่ งกาย อาหารการกิ น เทศกาล ประเพณี ดังปรากฏให้ เห็ น ประกอบเป็ นย่าน
วัฒนธรรมจีน หรื อไชน่ าทาวน์ตามเมืองใหญ่ ๆ หรื อเมืองสาคัญ ๆ ทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
เช่นกัน
การรวมตัวเป็ นกลุ่มชนของชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย เป็ นการแสดงออกถึง
ความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีแนวคิด คติความเชื่อ ค่านิ ยม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี พิธีกรรม ที่สืบ
ทอดยึดถือปฏิบตั ิส่งต่อกันมาจากรุ่ นหนึ่ งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง ซึ่ งในขณะเดียวกันก็เป็ นการแสดงออกให้
ผูค้ นภายนอกได้รับรู ้ความมีตวั ตนและบอกตาแหน่ งแห่ งที่ของกลุ่มสังคมชาวจีนของตน ด้วยการ
นาเสนอผ่านอัตลักษณ์ที่โดดเด่นออกมาให้คนภายนอกได้รู้เห็น ส่ งผลให้พ้ืนที่แห่ งนี้ มีความคมชัด
ยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างความแตกต่าง ความน่ าสนใจ เช่น การเล่าเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมา
เป็ นต้น นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการนาเสนอ หรื อการประดิษฐ์สร้างขึ้นในรู ปแบบใหม่ที่
ตั้งอยูบ่ นรากฐานของวัฒนธรรมเดิมเพื่อให้คนนอกหรื อบุคคลนอกกลุ่มตนเองได้หนั มามอง (นรุ ตม์
คุปต์ธนโรจน์, 2559) นับว่าเป็ นปฏิบตั ิการในการสร้างอานาจเพื่อใช้ในการสร้างพื้นที่ทางสังคมของ
ชุมชนชาวจีน ทั้งการผสมผสาน ตั้งรับ ปรับเปลี่ยน ต่อรอง และการกลืนกลายทางวัฒนธรรมของจีน
จนเกิดเป็ น “อัตลักษณ์ ” ที่นาไปสู่ ความเข้มแข็งของชุ มชน ความมัน่ คงทางสังคม ความมัง่ คัง่ ของ
ครอบครัว และความอยูร่ อดอย่างมัน่ คงของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตนเองในลักษณะจากรุ่ นหนึ่งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง
นอกจากนี้ ในวิถีปฏิบตั ิบางอย่างถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับบริ บททางสังคม วัฒนธรรม ซึ่ งอยู่
ภายใต้ความเป็ นรัฐชาติและความเป็ นพลเมืองของประเทศไทย อีกทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสัง่ สม
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ การปรับตัวไปตามแต่ละสถานการณ์
นอกจากกลุ่มชาวจีนจะยึดติด ปฏิบตั ิ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อย่างเหนี ยวแน่ นแล้ว
ค่านิ ยม แนวคิด คติความเชื่อ มักจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และองค์
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เทพเจ้า ดังนั้นการมีอตั ลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวจีนทั้งหลายจึงผูกพันกับศาลเจ้าที่มีฐานะเป็ นสถานที่
ประดิษฐานของเหล่าองค์เทพเจ้าที่ชาวจีนเลื่อมใสเคารพและศรัทธา นอกจากนี้ ศาลเจ้ายังมีบทบาท
เป็ นเป็ นสถานที่รองรับการประกอบกิจกรรมพิธีกรรมสาคัญของวิถีชีวิตชาวจีน ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานของ รตพร ปัทมเจริ ญ เรื่ องบทบาทของศาลเจ้าจีนในการธารงอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์: ศึกษากรณี
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครปฐมกล่าวว่า ศาลเจ้าจีนเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมจีนมาเป็ นระยะ
เวลานานตั้งแต่ก่อนที่จีนจะมีลทั ธิ เต๋ าหรื อขงจื้อ เนื่ องจากว่าชาวจีนนับถือเทพเจ้าและดวงวิญญาณ
ชาวจีนจึงมักจะบูชาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเล ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ เป็ นต้น
โดยเชื่อว่ามีองค์เทพเจ้าสถิตอยูซ่ ่ ึ งเชื่อว่ามีอิทธิ พลต่อชีวิตมนุ ษย์มาก ดังนั้นจึงเกิดพิธีบวงสรวงเพื่อ
เป็ นการบูชาองค์เทพเจ้าและรวมถึงบรรพบุรุษ นอกจากนี้ ยงั มีการบูชายัญบรรพบุรุษด้วยสัตว์ เช่น
หมู สุ นขั แกะ และวัวควาย ต่อมาภายหลังไดเปลี่ยนเป็ นการจาลองของเข้าพิธีแทนที่เรี ยกว่ากงเต๊ก
สรุ ปได้ว่าศาลเจ้าเป็ นสิ่ งสาคัญที่ชาวจีนมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งเป็ นระยะเวลาอันยาวนานนับตั้งแต่
มีอาณาจักรจีนเกิดขึ้น และจากความเชื่อความศรัทธาที่ยดึ มัน่ ในการนับถือต่อเทพเจ้าและบรรพบุรุษ
วัฒนธรรมการบูชาบวงสรวงเทพเจ้าและบรรพบุรุษจึงดารงในฐานะอัตลักษณ์หนึ่ งที่โดดเด่นของ
ชาวจีน (รตพร ปัทมเจริ ญ, 2544)
ด้วยชุมชนชาวไทยเชื้ อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว อยูใ่ นฐานะเป็ นย่านวัฒนธรรมจีนของ
จังหวัดเชี ยงใหม่ เนื่ องจากเป็ นกลุ่มชนชาวจีนที่อยู่รวมกันเป็ นกลุ่มก้อนประกอบอาชี พค้าขายใน
อาณาเขตพื้นที่เดียวกัน มีวิถีชีวิตที่ตนเองภาคภูมิใจและยึดติดกับขนบธรรมเนี ยมประเพณี ตามแบบ
ฉบับของความเป็ นจีนอย่างเหนียวแน่น ในขณะเดียวกันยังมีความรักในอาชีพค้าขาย รักในพวกพ้อง
แสดงให้ เห็ น ว่าเป็ นกลุ่ ม ชนที่ พ ยายามรั ก ษาเครื อ ข่ ายและความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างสมาชิ ก สร้ าง
ปฏิสัมพันธ์ดูแลผลประโยชน์เอาใจใส่ ซ่ ึ งกันและกัน อันนาไปสู่ กลุ่มชุ มชนจีนที่โดดเด่น มีความ
เข้มแข็งทางสังคม และมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยงั สะท้อนถึงกลุ่มชาว
จีนผูป้ ระกอบอาชีพค้าขายกลุ่มหนึ่ งที่พยายามรักษาเครื อข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่มา
จากถิ่ น ฐานหรื อ พื้ น ที่ เดี ย วกัน ซึ่ งถื อ ว่าเป็ นปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นปกติ น าเสนอถึ งการข้าม
พรมแดนจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีเพียงตัวบุคคลเท่านั้นที่เคลื่อนย้ายไป แสดงให้เห็นว่า
พวกเขาถูกตัดขาดออกจากพรมแดนทางพื้นที่ แต่มิได้ตดั ขาดออกจากพรมแดนทางวัฒนธรรมอัน
เป็ นสิ่ งสาคัญที่สามารถเชื่อมต่อตัวตนของพวกเขาได้
ดั ง นั้ นกลุ่ ม ชาวจี น กลุ่ ม นี้ ยัง มี ค วามทรงจ าร่ วมกั น ที่ เกี่ ย วกั บ ถิ่ น ก าเนิ ด ที่ มี ก าร
เคลื่อนไหวซึ่ งแสดงให้เห็ นถึงสานึ กทางชาติพนั ธุ์และรากเหง้าของตน อันอาจมีความสัมพันธ์เชิ ง
อานาจกับพื้นที่พกั พิงแห่ งใหม่ (วกุล มิตรพระพันธ์, 2559) นับได้ว่าวัฒนธรรมบางอย่างของจีนได้มี
การผสมผสานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทย เห็นได้ชดั เจนว่ากลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนได้ถือ
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ปฏิ บตั ิประเพณี ของบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่ อง เมื่อถึงช่ วงเทศกาลก็จะมีการจัดกิ จกรรมโดยพร้ อม
เพรี ยงกัน และยึดมัน่ ในวัฒนธรรมของตนอย่างเหนี ยวแน่ น แต่ในอีกบริ บทหนึ่ งพวกเขาก็สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนในบริ บทของสังคมไทย (ภัทรภร สุ วรรณจินดาและหลี่ เหริ นเหลียง,
2559) นับว่าเป็ นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมในต่างถิ่นได้อย่าง
แนบเนียน ซึ่งแสดงออกทั้งในเชิงต่อรองและประนีประนอมไปพร้อมกัน
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงต้องการนาเสนอให้เห็นภาพการใช้อตั ลักษณ์ของชาวจีน
ตรอกเหล่าโจ๊วย่านวัฒนธรรมจีน หรื อไชน่ าทาวน์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ในฐานะเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใน
การต่อรองและสร้างพื้นที่ ทางสังคมเพื่อการธารงอยู่ของอัตลักษณ์ ผ่านการทบทวนแนวคิดและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการมุ่งศึกษาการธารงอัตลักษณ์ ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว
จังหวัดเชี ยงใหม่ ในฐานะเป็ นเครื่ องมือในการสร้างพื้นที่ ทางสังคม รวมถึงมุ่งหาปั จจัยสาคัญของ
ปฏิ บตั ิ การในการธารงรั กษาอัตลักษณ์ ของชาวไทยเชื้ อสายจี นตรอกเหล่าโจ๊วท่ามกลางความเป็ น
สั งคมพหุ ว ัฒ นธรรมของเชี ยงใหม่ ความหลากหลาย ดังนั้ นผู ว้ ิ จัยจึ งเลื อกแนวคิ ด ที่ เกี่ ยวข้องมา
ประยุก ต์ใช้ภ ายในกรอบของวัฒ นธรรมศึ ก ษา (Cultural studies) เพื่ อ เป็ นแนวทางในการศึ ก ษา
สังเคราะห์ในข้อค้นพบอันนาไปสู่ คาถามวิจยั ซึ่ งประกอบด้วยแนวคิด ดังนี้ 1) แนวคิดเรื่ องทุนทาง
วัฒนธรรม (Cultural Capital) 2) แนวคิดเรื่ องภาพตัวแทน (Representation) 3) แนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์
(Identity)
2.1.1 แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)
โดยภาพรวมแล้วทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) หมายถึง คุณ ค่า ความงดงาม
ของกลุ่มชนที่แสดงออกทางความรู ้ที่เกิดจากภูมิปัญญา ทักษะ ความชานาญ และรวมหมายถึงงาน
สิ่ งประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่เกิดจากการค้นพบหรื อการค้นคว้าด้วยผูร้ ู ้ในท้องถิ่น เป็ นทุนทางวัฒนธรรม
ที่สามารถจับต้องได้ (Tangible) และจับต้องไม่ได้ (Intangible) ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับร่ วมกันว่าเป็ นส่ วน
หนึ่ งของมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อมาจากรุ่ นหนึ่ งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง นอกจากนี้ ยงั รวมถึงค่านิ ยมและ
ความเชื่ อที่ มีความผูก พัน กับ สังคมและวิถีชีวิต มี คุณ ค่าต่ อสังคมส่ วนรวม เป็ นกฎเกณฑ์ป ฏิ บ ัติ
ร่ วมกันที่แสดงออกในรู ปแบบของการจัดระเบียบทางสังคม
ความหมายของทุ นทางวัฒนธรรม หมายถึง มรดกภู มิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
ผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ ตามแนวทางกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม คือ ทุน
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ทางวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ จบั ต้องได้เป็ น โบราณสถาน มรดกทางวัฒนธรรม และเป็ นผลงานศิลปะ
แขนงต่าง ๆ เช่น ภาพวาด หัตถกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ และวรรณกรรม เป็ นต้น เป็ นสิ่ งที่วดั มูลค่า
เป็ นตัวเงินได้ ส่ วนทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นสิ่ งจับต้องไม่ได้ ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี จารี ต วิถี
ชีวิต พิธีกรรม ความเชื่อ และแนวทางปฏิบตั ิ เป็ นต้น สิ่ งดังกล่าวถือเป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
เป็ นทุนสาคัญทางสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ เนื่ องจากทุนทางวัฒนธรรมสามารถ
อยูใ่ นหลายรู ปแบบซึ่งอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบของทุนที่เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของทุนทางสังคม และ
เป็ นจุ ด แข็งที่ มี บ ทบาทสามารถโยงไปสู่ ทุ น ทางเศรษฐกิ จ และทุ น อัน เป็ นทรั พ ยากรธรรมชาติ
ก่อให้เกิ ดพลังขับ เคลื่อนการเสริ มสร้างการกิ นดีอยู่ดีมีความสุ ขร่ วมกันของคนในชาติ นอกจากไป
กว่านี้ทุนทางวัฒนธรรมยังเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศให้มีความเข้มแข็งอีกด้วย
ตามแนวคิ ด ทุ น ทางวัฒ นธรรมของบู ดิ เยอร์ (1986) ได้ ก ล่ า วว่ า ทุ น วัฒ นธรรม
มีอยู่ 3 รู ปแบบ คือ 1) ใน Embodied state เป็ นสิ่ งที่มีอยู่ฝังอยู่ในตัวคน และกลุ่มคนมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน อัน ได้แก่ ความคิ ด ความเชื่ อ ความสร้ างสรรค์ จิ น ตนาการ ทักษะ รสนิ ยม ฯลฯ 2) ใน
Objectified state สิ่ งทั้งหลายที่ เป็ นรู ปธรรม ในรู ปแบบของสิ นค้าวัฒนธรรม เช่ น รู ปภาพ หนังสื อ
สิ่ งก่ อสร้ าง เครื่ องแต่ งกาย สถานที่ ที่ เป็ นมรดกโลก และ 3) Institutionalized state หรื อความเป็ น
สถาบันซึ่งสามารถทาให้เกิดความเป็ นรู ปธรรมได้ เช่น กฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา ที่ได้รับการยอมรับ
และเห็นชอบร่ วมกัน เช่น การยอมรับในสถาบันครอบครัว สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ วัดและโรงเรี ยน
ซึ่ งบูดิเยอร์ เน้นและให้ความสาคัญในการศึกษาทรัพยากรบุคคล จิตสานึ ก ศักดิ์ศรี และอานาจแห่ งตน
ในการสร้ างวัฒ นธรรมมี ความเท่ าเที ยมกัน ทุ น ทางวัฒ นธรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของทุ น ทางสั งคม
สั งคมไทยเป็ นสั งคมที่ เปิ ดกว้าง ดังนั้นการศึ กษาวัฒ นธรรมเป็ นการศึ กษาที่ มี ความซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อน การมองวัฒนธรรมเป็ นทุนทางสังคมซึ่งไม่สามารถประเมินได้ในเชิงปริ มาณ
ในมุมมองของ ดารณี พลอยจัน่ กล่าวว่า ทุนทางวัฒนธรรม เป็ นคาที่เกิ ดขึ้นจากคาว่า
“ทุน” และ “วฒันธรรม” ซึ่ งคาว่าทุน (Capital) จะมีส่วนที่เกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่วดั มูลค่าด้วยตัวเงิน ซึ่ ง
ในขณะที่ทุนทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Culture) อยู่ในรู ปของทรัพย์สินทางปั ญญา
อันได้แก่ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี พิธีกรรม ศิ ลปะการแสดง ร้ องรา ดนตรี วรรณกรรม วิถีชีวิต
ความคิด ความเชื่อ ค่านิ ยม แนวทางการปฏิบตั ิ เป็ นต้น ทุนทางวัฒนธรรมเป็ นทุนที่มีความสาคัญทาง
สังคม และเศรษฐกิจ เนื่ องทุนทางวัฒนธรรมสามารถมีได้หลายรู ปแบบ เนื่ องจากทุนทางวัฒนธรรม
เป็ นทุนในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้ อาทิ การนาวัฒนธรรมมาเป็ นทุนในการผลิตสิ นค้าด้านการ
ท่ องเที่ ยว ซึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้ตอ้ งเน้นการให้ความสาคัญกับเรื่ องของวัฒนธรรมเป็ นหลัก ซึ่ ง ดารณี
พลอยจัน่ มีค่ากล่าวว่า ในทางตรงกันข้าม หากการใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เน้นแต่ทางด้านเศรษฐกิ จ
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วัฒนธรรมก็อาจเกิดการสู ญเสี ยอัตลักษณ์ และนาไปสู่ การขาดการรักษารากเหง้า และอัตลักษณ์อาจ
ถูกทาลายได้ในที่สุด (ดารณี พลอยจัน่ , 2559)
คัชพล จัน่ เพชร และ พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่ องทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง
ทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวของ บ้านเรื อน หรื ออาจจะเข้าใจได้ในกรอบมิติของเศรษฐศาสตร์ ว่า ทุน คือ
ปั จจัยหรื อสิ่ งสาคัญที่ ใช้ในการผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การ นั่นหมายความถึ งวัตถุดิบ เงินทุ น แรงงาน
อุปกรณ์ เครื่ องมือ เป็ นต้น อย่างไรก็ตามทุนสามารถอยู่ในรู ปแบบอื่นได้ เช่น ทุนสังคม ทุนการเงิน
ทุนมนุ ษย์ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติ เป็ นต้น ทุน ทางวัฒนธรรมเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ ง ที่มีความ
เกี่ ยวข้องกันคุณค่าของความรู ้และภูมิปัญญา และงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ที่และค้นพบโดยผูม้ ี
ความรู ้ในท้องถิ่น ซึ่ งแบ่งทุนทางวัฒนธรรมออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) ทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสได้
(Tangible Culture) เช่ น โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานศิลปะ ภาพเขียน รู ปปั้ น เป็ นต้น ซึ่ งไม่ได้
จากัดอยูใ่ นรู ปแบบของมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยงั หมายถึงทุนทางกายภาพ หรื อสิ่ งประดิษฐ์
ที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วย เช่น สถาปั ตยกรรม และสิ่ งประดิษฐ์ ซึ่ งสามารถผุพงั สึ กกร่ อนได้ และ 2) ทุน
ทางวัฒนะรรมที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Culture) เป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรู ปของทรัพย์สิน
ทางปั ญญา อาจเรี ยกได้ว่า วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วตั ถุ (Nonmaterial Culture) ได้แก่ การปฏิบตั ิ แนวคิด
ความเชื่อ และค่านิยม เป็ นสิ่ งที่สามารถแบ่งปั นกันได้ระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และพิธีกรรม นอกจากนี้ ยงั รวมถึงศิลปะการแสดง การร้องราทาเพลง วรรณกรรม ตานาน
นิทานพื้นบ้าน (คัชพล จัน่ เพชร และ พิทกั ษ์ ศิริวงศ์, 2017)
2.1.2 แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation)
แนวคิดเรื่ องภาพตัวแทน (Representation) ของ Stuart Hall (1997: 4) เสนอว่าภาษาเป็ น
การประกอบสร้างความหมาย โดย Stuart Hall ให้ความหมายของภาพตัวแทน หมายถึง การประกอบ
สร้างความหมายผ่านภาษา โดยใช้สญ
ั ญะเพื่อสื่ อสารอย่างมีความหมายกับผูอ้ ื่น และสามารถใช้สัญญะ
ในการอ้างอิงถึงโลกความจริ ง รวมถึงสิ่ งที่เป็ นจินตนาการ และความคิดนามธรรมที่ไม่ได้ปรากฏใน
โลกของความเป็ นจริ งหรื อโลกของวัตถุ (สัมผัสหรื อจับต้องได้) ทั้งนี้ ภาษาไม่ได้ทางานเหมือนกับ
กระจกที่ สะท้อนภาพที่ ป รากฏเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ ป ฏิ บ ัติ การของภาพตัวแทนได้ประกอบสร้ าง
ความหมายขึ้นมา (Constructed through signification) หรื อมีความหมายอีกนัยหนึ่ งว่า การประกอบ
สร้างความหมายถือเป็ นการใช้ภาษาพูดสื่ อถึงสิ่ งต่าง ๆ ผ่านระบบความหมาย หรื อใช้ภาษาเป็ นภาพ
ตัวแทนในการสื่ อสารกับบุคคลอื่นนั่นเอง (Shared meaning) ด้วยเหตุน้ ี ภาพตัวแทนจึงเป็ นการผลิต
ความหมาย และแนวคิดต่าง ๆ ในรู ปแบบของภาษาเพื่อใช้ในการสื่ อสารซึ่ งเก็บสะสมไว้ภายในจิต
ของมนุ ษย์ และเป็ นส่ วนสาคัญของกระบวนการผลิต และการแลกเปลี่ยนความหมายระหว่างสมาชิก
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ร่ วมวัฒนธรรมเดียวกัน โดย Stuart Hall เห็นว่าหัวใจสาคัญของกระบวนการทางวัฒนธรรมอยูท่ ี่ระบบ
ของภาพตัวแทนที่สัมพันธ์กนั ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ 1) ความสามารถในการให้ความหมายต่อ
โลกด้วยความสามารถในการประกอบสร้ างชุ ดความแนบสนิ ท (Correspondences) ระหว่างโลก
ภายนอกที่แวดล้อมรอบตัวมนุษย์กบั แผนที่ของความคิด (Conceptual map) และ 2) การประกอบสร้าง
ชุดของความความแนบสนิทระหว่างแผนที่ความคิดกับชุดของสัญญะ (Set of sign) โดยความสัมพันธ์
ระหว่างโลกภายนอกเข้ากับแนวคิดและสัญญะ (Things concept and sign) ซึ่ งถือว่าเป็ นหัวใจของการ
ผลิตความหมายที่มีอยูใ่ นตัวภาษา โดยเป็ นกระบวนการที่เชื่อมโยงและประกอบสร้างความหมายเข้า
ด้วยกันเรี ยกว่า “ภาพตัวแทน” (Representation)
ทั้งนี้ Stuart Hall ยัง ได้เสนอแนวความคิ ด ว่ า ภาพตัว แทนเป็ นการประกอบสร้ าง
ความหมายทางภาษาที่ตอ้ งทางานสัมพันธ์ร่วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ในสนามทางวัฒนธรรม (The
circuit of culture) โดยวัฒนธรรมเป็ นเรื่ องของการมีความหมายร่ วมกัน (Shared meaning) มี การใช้
ภาษาสื่ อความหมายมนุ ษย์ผลิตขึ้นและแลกเปลี่ยนความหมายระหว่างกัน และภาษาประกอบสร้าง
ความหมายขึ้ น จากปฏิ บ ัติ การของระบบภาพตัวแทน ทั้งนี้ ระบบภาพตัวแทนต้องท างานร่ วมกับ
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบด้วยกัน 1) การผลิต (Production) การสร้างความหมายและแลกเปลี่ ยน
ความหมาย จากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในสังคม โดยความหมายจะถูกผลิตขึ้นจากสื่ อที่มีท้ งั ความ
หลากหลายและความแตกต่าง 2) การบริ โภค (Consumption) ในทางวัฒนธรรมความหมายมีความ
หลากหลายโดยการตีความหรื อเป็ นภาพตัวแทนได้มากกว่าหนึ่ งความหมาย 3) อัตลักษณ์ (Identity)
การแสดงออกต่อตนเองเกี่ยวกับคาถามว่า เราเป็ นใคร รู ้สึกอย่างไร และเรารู ้สึกร่ วมในกลุ่มไหน 4)
กฎระเบี ย บ (Regulation) สิ่ งที่ ฝั งอยู่ในความคิ ด ก่ อ รู ป เป็ นปฏิ บ ัติ ก ารของกฎระเบี ย บในสั งคม
(Regulation of practice) ที่มีความสาคัญในการให้ความหมาย
2.1.3 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity)
ในกรอบของวัฒนธรรมศึกษา (Cultural studies) พบว่า อัตลักษณ์เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับ รู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ที่ เชื่ อ มโยงตัว เรากับ สั ง คม เป็ นความเหมื อ นหรื อ แตกต่ าง มี ล ัก ษณะเฉพาะตัว
ที่ปรากฏขึ้นได้ในรู ปของปัจเจก หรื อหมู่คณะภายใต้ความหมายของ “อัตลักษณ์” เป็ นอัตลักษณ์ส่วน
บุคคล (Personal identity) และอัตลักษณ์ ทางสังคม (Social identity) มีลกั ษณะที่จบั ต้องได้และจับ
ต้อ งไม่ ไ ด้ ซึ่ งนั ก สั ง คมวิ ท ยาในสายปฏิ สั ม พัน ธ์ เชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ ได้จ าแนกประเภทอัต ลัก ษณ์
ไว้ 2 ประเภทดังนี้ (อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล, 2546)
1) อัตลักษณ์ ส่วนบุ คคล (Personal identity) คือ ภาพปั จเจกบุ คคลหนึ่ งในสายตาหรื อ
มุมมองจากคนอื่น ในฐานะที่เป็ นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทุกสังคมมีกระบวนการนาเสนอและ
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แสดงให้เห็นชี้เฉพาะอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป เช่น รู ปลักษณ์ภายนอก การแต่งกาย กิริยา
ท่ า ทาง ลัก ษณะของที่ อ ยู่ อ าศัย การรั บ ประทานอาหาร ภาษาที่ ใ ช้ ภ ายในครอบครั ว และกั บ
บุคคลภายนอกครอบครัว วิธีการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ รวมถึงลักษณะทางอารมณ์และจิตใจ
สติ ปั ญ ญา ความสามารถ ทัศ นคติ ค่ านิ ย ม แรงจู ง ใจ เป็ นต้น อัต ลัก ษณ์ ส่ ว นบุ ค คลในทฤษฎี
ปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์น้ นั มิได้เป็ นภาพที่มีความต่อเนื่องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทฤษฎีน้ ีตระหนัก
ถึ งเหลี่ ยมมุ มที่ หลากหลายของความเป็ นตัวตน อย่างไรก็ตาม จากมุ มมองของปั จเจกบุ คคลนี้ เอง
ความรู ้สึกว่าเป็ น “ตัวเรา” นั้นเป็ นประสบการณ์ ที่มีความต่อเนื่ องที่มีความคงเส้นคงวา แม้ว่าตัวเรา
อาจมี บทบาทหลายอย่างและบางที ก็อาจขัดแย้งกันเอง แต่ก็ยงั รู ้ สึกว่า “ตัวฉัน” ที่ เป็ นผูก้ ระทาใน
บริ บทหลากหลายเหล่านั้นคือ “ตัวฉัน” คนเดียวกัน ความคงเส้นคงวาในความรู ้สึกดังกล่าวเกิดขึ้นได้
อย่างไร
2) อั ต ลั ก ษณ์ ทางสั ง คม (Social identity) คื อ สถานภาพทางสั ง คม เช่ น อาชี พ
ชนชั้น เพศ การศึกษา ศาสนา ชาติพนั ธุ์ เป็ นต้น ที่ปัจเจกบุคคลนั้น ๆ สังกัดอยู่ อัตลักษณ์ทางสังคมมี
สองส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่หนึ่งคือมาตรฐานที่สังคมเรี ยกร้องจากปัจเจกบุคคล (Virtual identity) และส่ วน
ที่สองคืออัตลักษณ์ที่เป็ นจริ งของคนคนนั้น ในการศึกษาวิจยั ปรากฏการณ์ทางสังคม มักนิ ยมอธิ บาย
ด้วยแนวคิดของอัตลักษณ์ ทางสังคม โดยเฉพาะการศึ กษาที่เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์
ต่าง ๆ ทั้งนี้อตั ลักษณ์ทางสังคมสามารถแบ่งประเภทได้ดงั นี้ คือ บุคลิกภาพและอุปนิสัย การประกอบ
อาชี พ ความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี เทศกาล วัฒ นธรรม พิ ธี ก รรม การรวมกลุ่ ม และการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม เป็ นต้น
ในมุ ม มองของ อภิ ญ ญา เฟื่ องสกุ ล เห็ น ว่ า อัต ลัก ษณ์ มี ค วามหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
สัญลักษณ์ ความรู ้สึกนึกคิดที่มีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” มีลกั ษณะ คุณค่า ตัวตน อย่างไร มีลกั ษณะ
เป็ นปั จเจกที่ มีความสัมพันธ์กบั สังคม ซึ่ งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับผูอ้ ื่น โดย
ผ่านการมองตัวเอง และผูอ้ ื่นมองดูตวั เราในช่วงเวลานั้น ๆ อัตลักษณ์เป็ นเรื่ องที่ว่าด้วยการตระหนัก
รับรู ้ (Awareness) และการเลือกอัตลักษณ์บางอย่างของตัวเรา กล่าวได้ว่าเป็ นการแสดงตัวตนและ
การยอมรั บ อย่างตั้งใจของการเลื อ กภายใต้ค วามส าคัญ ที่ ก าหนดว่าเรามี อ ัต ลัก ษณ์ เหมื อ นหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร นอกจากนี้ ในขณะที่เรามองผ่านตัวเองและผูอ้ ื่นมองตัวเรา ขณะที่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน ภาพอัตลักษณ์ หรื อมโนทัศน์ ที่เกิ ดขึ้นมักจะเกิ ดขึ้นควบคู่กบั เรื่ องของอานาจ ซึ่ งจะมี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการสร้างภาพแทนความจริ ง (Representation) เสมอ
รวมถึง ยุรฉตัร บุญสนิ ท ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์ คือ จิตสานึ กส่ วนตัว และส่ วนรวมที่มี
การนิ ยามให้ความหมายตนเอง เป็ นใครมาจากไหน มีความเหมือนหรื อแตกต่างจากคนอื่น และใช้
อะไรเป็ นเครื่ องมื อในการแสดงออกของตัวตน ดังนั้น อัตลักษณ์ จึ งสะท้อนอัตลักษณ์ ความเป็ น
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ตัวตน หมายถึงสิ่ งที่แสดงออกถึงลักษณะตัวตนของคน ซึ่งส่ วนหนึ่งเป็ นลักษณะของตัวตนภายนอก
อาทิ ภาษา กิริยาท่าทาง การแสดงออกต่อผูอ้ ื่น และลักษณะของตัวตนภายใน เช่น ความเชื่อ สิ่ งยึด
เหนี ยวจิตใจ ค่านิ ยม ความรู ้สึกนึ กคิด นิ สัยใจคอ เป็ นต้น อัตลักษณ์อยู่ในฐานะของการเป็ นสื่ อเพื่อ
การแสดงความเป็ นตัวตนของบุคคล และเป็ นตัวบ่งชี้คุณสมบัติหรื อลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
และกลุ่ ม ชน ที่ อยู่ในรู ป ของ ภาษา เชื้ อชาติ ความเชื่ อ ศาสนา อัน หมายรวมถึ ง ขนบธรรมเนี ย ม
วัฒนธรรม ประเพณี เป็ นต้น เป็ นคุณลักษณะที่แตกต่างไม่เหมือนกับบุคคลอื่น กลุ่มอื่น สังคมอื่น
(ยุรฉตัร บุญสนิท, 2546: 65-66)
ในส่ ว น ด ารง ฐานดี ได้เสนอว่ า คื อ การอยู่ร่ ว มกัน ของกลุ่ ม บุ ค คล เป็ นการสร้ าง
วัฒ นธรรมขึ้ น เพื่ อตอบสนองในความต้องการด้านต่ าง ๆ ของการด ารงชี วิ ตในสั งคม การสร้ าง
วัฒนธรรมเป็ นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องสั มพันธ์ กับสังคมในหลายรู ปแบบ เช่ น ใน
รู ปแบบของที่อยู่อาศัย อาชีพ หน้าที่ อายุ ความเชื่ อ และศาสนา เป็ นต้น ทั้งนี้ ต้ งั อยู่บนทัศนคติและมี
ความสนใจยอมรับร่ วมกัน ซึ่ งจะมีขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมเดี ยวกัน ถือว่าเป็ นการ
นิ ยามตนเอง แสดงตัวตนว่าเป็ นใคร เช่ น การใช้ภาษา กิ จกรรมการละเล่น อาหารการกิ น เป็ นต้น
นอกเหนื อจากนี้ มนุษย์สามารถที่จะอยูร่ ่ วมกันในสังคมนั้นเนื่ องจากมีการขัดเกลาพฤติกรรมเพื่อการ
อยูร่ ่ วมกันจนการกลายเป็ นวัฒนธรรม ในแต่ละสังคมย่อมมีวฒั นธรรมที่เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป
จัดได้ว่าเป็ นอัตลักษณ์อนั เฉพาะตัวที่แสดงความเป็ นกลุ่มก้อนทางสังคมได้ ขณะเดียวกัน วัฒนธรรม
ยังแสดงถึงความเด่นชัด และกลายเป็ นความหลากหลายที่แบ่งกลุ่มชนได้ ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรม
ของสังคม ทาให้เกิดความเหมาะสมของการใช้ชีวิตภายใต้ ค่านิยม ความเชื่อ สิ่ งที่สนใจ การประดิษฐ์
คิดสร้างสรรค์ที่เป็ นการหล่อหลอมเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นการให้ความหมายกับตัวตน หรื อ
กลุ่มตนนัน่ เอง (ดารง ฐานดี, 2544: 73)
ขณะเดียวกัน ฉลาดชาย รมิตานนท์, (2545: 34) ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์เป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้อง
กับความรู ้สึกรับรู ้ว่า ตัวเรา พวกเรา และมีความสาคัญต่อระบบสังคม ที่ไม่สามาระเกิดขึ้นเองได้ตาม
ธรรมชาติ หรื อเกิ ดขึ้นพร้อมกับมนุ ษย์ แต่เป็ นสิ่ งที่ทีเกิ ดจากการสร้างของวัฒนธรรมในช่ วงเวลา
หนึ่ งและวัฒนธรรมก็เป็ นสิ่ งประกอบสร้างทางสังคม (Social Construct) นอกจากนี้ วัฒนธรรมยัง
เป็ นสิ่ งที่ไม่หยุดนิ่ งอยู่กบั ที่มีความลื่นไหล เปลี่ยนแปลงไปมาได้ มีการบ่งชี้ถึงลักษณะเฉพาะของ
ความเป็ นตัวตนของสิ่ ง ๆ นั้น หรื อบุคคลนั้น ๆ มีรูปแบบเป็ นวงจรวัฒนธรรม (Circuit of Culture)
ดังนั้น อัตลักษณ์จึงมีกระบวนการ ถูกผลิต (Produced) เกิดขึ้น และมีการสร้างความหมายผ่านระบบ
ของการสร้างภาพตัวแทน (Representation) โดยสามารถถูกบริ โภค (Consumed) และควบคุมจัดการ
(Regulated) ที่อยูใ่ นวัฒนธรรมเหล่านั้น ตลอดจนมีการสร้างความหมายต่าง ๆ (Creating Meanings)
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ที่มีความสัมพันธ์กบั ตาแหน่ งแห่ งที่ที่มีความหลากหลายที่เราเลือกนามาใช้ประกอบสร้างเป็ นอัต
ลักษณ์ของตนเอง (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2545: 34)
สรุ ป ได้ว่ า อัต ลัก ษณ์ เกิ ด จากตัว บุ ค คลเป็ นผูก้ าหนดโดยอาศัย ถึ ง ความรู ้ สึ ก การ
ตระหนักรับรู ้ร่วมกันโดยมีความเกี่ยวของกับตัวตนของเรา เป็ นการยอมรับในตัวตนที่ประกอบกับ
การแสดงให้เห็นตัวตนในความเหมือนความแตกต่างอย่างไรกับกลุ่มบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้อตั ลักษณ์
เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ของสังคมและตัวบุคคล ด้วยการเลือกอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งที่เป็ นที่
ยอมรับร่ วมกันมาใช้โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของเพื้นที่และวลา นอกจากนี้ อัตลักษณ์อาจเกิดขึ้นได้จาก
บุคคลเป็ นผูก้ าหนด หรื อ อาจถูกกาหนดได้โดยสังคม ดังนั้น อัตลักษณ์ และสังคมจึงเป็ นสิ่ งที่ ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด
จากแนวความคิดเรื่ อง ทุนทางวัฒนธรรม ภาพตัวแทน และอัตลักษณ์ ดังกล่าวตาม
ความหมายและคุณสมบัติของแต่ละแนวความคิด แสดงให้เห็ นถึงความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกันของ
ทุนทางวัฒธรรมและอัตลักษณ์เป็ นเรื่ องของคุณค่า คุณงามความดี ที่เกิดจากความเหมือน แตกต่าง
ของตัว เขาตัว เรา เนื่ อ งจากว่าทุ น ทางวัฒ นธรรมเกิ ด จากการสร้ างสรรค์ห รื อ ต่ อ ยอดมรดกทาง
วัฒ นธรรม ซึ่ งมี ล ัก ษณะเป็ นอัต ลัก ษณ์ ก ารกระท าและปฏิ บ ั ติ สื บทอดกั น เป็ นเวลาช้ า นาน
ขณะเดี ย วกัน ภาพของอัต ลัก ษณ์ ม ัก จะกล่ า วควบคู่ ไ ปกับ เรื่ อ งของอ านาจเสมอ ซึ่ งในเรื่ อ ง
แนวความคิดเรื่ องภาพตัวแทน (Representation) ในการให้ความหมายหรื อการสร้างภาพแทนความ
จริ งนั้น เมื่ออัตลักษณ์และการสร้างภาพตัวแทนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ภาพความหมายที่นาเสนอ
จะมีความหมายที่แตกต่างไปจากความหมายที่เข้าใจกันส่ วนใหญ่ (สามัญสานึก)
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั มองว่าอัตลักษณ์ (Identity) เป็ นสิ่ งที่มีลกั ษณะไม่หยุดนิ่งอยูก่ บั
ที่และเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบตั ิการทางสังคม ที่เรี ยกว่า “กระบวนการกลายมาเป็ น” (Process
of becoming) ซึ่ งเป็ นผลที่มาจากสังคมที่เราอาศัยอยู่และเป็ นความสัมพันธ์ของตัวเรากับผูอ้ ื่นเป็ น
ตาแหน่ งแห่ งที่ที่ได้รับการยอมรับทางสังคมโดยผูอ้ ื่น ที่ไม่ใช่ โดยตัวของเราเอง หรื ออาจกล่าวได้
ว่าอัตลักษณ์เป็ นการนิยามตัวตนของเราให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ หรื อเป็ นการสื่ อสารว่าตนเองคือใครให้ผอู ้ ื่น
รับรู ้ ซึ่ งส่ งผลต่อวิธีการปฏิสัมพันธ์ของตัวเราและผูอ้ ื่น โดยอาศัยข้อโต้แย้งที่ ก่อเกิ ดจาการเสนอ
มุมมองของกลุ่มอุปกรณ์นิยม (Instrumentalism) อันหมายถึงกลุ่มที่มองกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสถานภาพทางกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ซึ่ งจะเป็ นไปตามบริ บ ททางสั ง คมและวัฒ นธรรมนั้ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ของเป้าหมายบางอย่าง และเชื่อว่าอัตลักษณ์เป็ นสิ่ งที่ประกอบสร้างขึ้น หรื อกาหนดขึ้น
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ไม่ได้มีอยูเ่ องอย่างอิสระ (ณรงค์ อาจสมิติ, 2555, น.55) เช่น การถูก
นามาเป็ นเครื่ องมื อในการต่อรองเพื่อความอยู่รอดหรื อเพื่อความกลมกลืนทางวัฒ นธรรม ซึ่ งใน
การศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั นาแนวคิดอัตลักษณ์ ตามกลุ่มอุปกรณ์ นิ ยม (Instrumentalism) มาใช้อธิ บาย
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ปฏิบตั ิการการธารงอัตลักษณ์ในลักษณะของการแสดง “อัตลักษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว” กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูใ่ นตรอกเหล่าโจ๊ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูความ
เคลื่ อนไหว การปรั บ เปลี่ ยน การต่ อ รองและตั้งรั บ ผ่านมุ ม มองดังกล่ าว ทั้งนี้ ผูว้ ิ จัยต้องการน า
แนวคิดเรื่ องทุนทางวัฒนธรรมของชุ มชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ไปใช้อธิ บายถึงลักษณะของการ
ธารงอัตลักษณ์ผา่ นการใช้ทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ การสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้แก่กลุ่มชาวจีนในพื้นที่แห่ งนี้ เพื่อชี้ ให้เห็ นวิถีชีวิตของชาวจีนในตรอกเหล่าโจ๊ว ที่มี
การสร้างภาพตัวแทนของอัตลักษณ์ และเป็ นสิ่ งที่นามาสร้างอานาจ อิทธิพล และตัวตนบนพื้นที่ทาง
สังคม อันนาไปสู่ การอยูร่ อดและความมัน่ คงของชุมชนชาวจีนบนแผ่นดินไทย

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาข้อมูลจากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยูใ่ นกรอบของวัตถุประสงค์ของ
การศึก ษาที่ มีเนื้ อหาสอดคล้องหรื อส่ งเสริ มให้เห็ น มุ มมองที่ ห ลายมิ ติ อัน น าไปสู่ ขอ้ ค้น พบของ
การศึกษา ดังนั้นการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจึงเป็ นส่ วนสาคัญที่นาไปสู่ ประเด็นของการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อเป็ นแนวของการตอบคาถาม เป็ นข้อมูลเบื้องต้น และเป็ นการ
ตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการในขอบเขตประเด็นที่ผูว้ ิจยั สนใจ นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการสร้างความ
หนั ก แน่ น ในข้อ เท็ จ จริ ง ของการศึ ก ษา ทั้ง นี้ จึ ง ได้ท าการทบทวนงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งด้ว ยการ
ดาเนินการค้นคว้า สื บหาข้อมูลได้ดงั นี้
2.2.1 งานวิจยั ของ (จงจิต กล่อมสิ งห์, 2546) เรื่ องการรักษาเอกลักษณ์ของชาวไทยเชื้อ
สายจี น ในเมื องเชี ยงใหม่ ได้ศึก ษาเอกลัก ษณ์ ความเป็ นจี น ผ่านพิ ธีก รรมในบริ บ ทของรอบชี วิต
นาเสนอกลไกและวิธีการรักษาเอกลักษณ์ของกลุ่มชาวจีนในเมืองเชียงใหม่ โดยการเก็บข้อมูลจาก
เอกลักษณ์ความเป็ นจีนใน 5 พิธีกรรมในรอบชีวิตที่ประกอบด้วย 1) พิธีออกเดือนที่ปฏิบตั ิเมื่อเด็ก
แรกเกิ ดมี อายุครบ 30 วัน โดยพ่อแม่ จะทาพิธีไหว้เจ้าเพื่ อขอบคุ ณ ที่ ช่วยดู แลลูกของตนแข็งแรง
มีชีวิตรอดปลอดภัย พร้อมกับขอพรให้เด็กเจริ ญเติบโตสุ ขภาพแข็งแรง แล้วจึงโกนผมให้เด็ก 2) พิธี
ผ่านช่วงอายุ ทาเมื่อเด็กอายุครบ 15 ปี จึงทาพิธีผา่ นช่วงอายุ มีความหมายว่าเป็ นช่วงวัยเด็กที่กา้ วเข้า
สู่ วยั ผูใ้ หญ่ กรณี ถา้ ดวงชะตาไม่ดีเมือพ่อแม่ตรวจดูกบั ซิ นแซ ต้องทาพิธีโดยเก็บตัวเด็กไว้ในบ้าน 1
วัน แล้วพ่อแม่ก็ไปไหว้ขอพรให้กบั เด็กจะได้โตเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดี 3) พิธีการแต่งงาน ในอดีตพิธีจีน จะ
แบ่งเป็ น 4 พิธี คือ พิธีหมั้น พิธีมอบสิ นสอด พิธีแต่งงาน (รับตัวเจ้าสาว) และพิธีตึงฉู่ โดยแต่ละพิธี
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จะทากันคนละวันเพื่อให้เจ้าภาพมีเวลาเตรี ยมตัว 4) พิธีแซยิด เป็ นพิธีที่ลูกหลานจัดทาให้กบั ผูอ้ วุโส
ในครอบครัวเมื่อมีอายุครบ 60 ปี เพื่อเป็ นการแสดงความกตัญญูของลูกต่อพ่อแม่ซ่ ึงงานจะมีการเชิญ
ญาติพี่นอ้ ง เพื่อน สมาคม อื่น ๆ มาแสดงความยินดี 5) พิธีการตาย เป็ นพิธีที่มีความสาคัญกับชาวจีน
มากเพราะมี ความเชื่ อว่าเมื่อทาดีกบั ผูท้ ี่เสี ยชีวิตแล้ว ผูเ้ สี ยชี วิตจะช่วยดูแลลูกหลานที่มีชีวิตอยู่ให้มี
ชีวิตที่ดีมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง ขณะเดียวกันยังเป็ นการแสดงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อบุพการี
ดัง นั้น จึ งถื อ เป็ นค่ านิ ย มจามความเชื่ อ แบบชาวจี น ในเรื่ อ งการปรนนิ บ ัติ ศ พผูเ้ สี ย ชี วิ ต ทั้งนี้ ได้
ทาการศึกษาจากกลุ่มให้ขอ้ มูล 3 รุ่ นอายุ เพื่อค้นหาปั จจัยที่สร้างความแตกต่างของการรักษาหรื อ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิพิธีกรรมตามแบบของความเป็ นจีนซึ่งมีอิทธิพลต่อการรักษาเอกลักษณ์ของ
พิธีกรรมในรอบชีวิตของชาวจีน อย่างไรก็ตามในความแนวคิด และคติความเชื่อของชาวจีนมักจะมี
ความสั ม พัน ธ์ เกี่ ย วข้อ งกับ ความเชื่ อ และเทพเจ้าที่ นิ ย มเคารพบู ช า เป็ นเอกลัก ษณ์ อ ย่างหนึ่ งที่
แสดงออกให้ เห็ น ด้ว ยวิ ถี ชี วิ ต ที่ ผูก พัน กับ ศาลเจ้าทั้งการกราบไหว้ใ นพี ธี ก รรมประจ าวัน และ
พิธีกรรมประจาปี ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าอริ ยะเมตตรัย (สังกะจาย) ศาลเจ้าปุงเถ่า
กง เป็ นต้น
ในการศึกษารักษาเอกลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเชียงใหม่น้ ี จงจิต กล่อม
สิ งห์ ไ ด้น าเสนอให้ เห็ น ถึ งรายละเอี ย ดของกลไกและวิ ธี ก ารรั ก ษาอัต ลัก ษณ์ ค วามเป็ นจี น ผ่าน
ครอบครัวของชาวจีน ถึงระบบการอบรมสัง่ สอนเลี้ยงดู การบอกกล่าว และการแนะนา ขณะเดียวกัน
ผูอ้ าวุโสในครอบครัวได้ทาตัวเป็ นแบบอย่างพร้อมคาแนะนา นอกจากนี้ ผูน้ าทางศาสนาทาหน้าที่
เป็ นผูถ้ ่ายทอดแนวคิด คติความเชื่อ ตามหลักคาสอนของศาสนา ทั้งนี้ อยูบ่ ริ บทของระบบเครื อญาติ
เป็ นผูท้ ี่ให้คาแนะนาพร้อมกับให้สมาชิกครอบครัวได้เรี ยนรู ้จาการเข้าร่ วมพิธีกรรม
ส่ วนองค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ปฏิบตั ิโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมให้กบั สมาชิกในชุมชนเพื่อให้
ได้มีส่วนร่ วมในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวจีนกลุ่มนี้
นอกจากนี้ยงั แสดงให้เห็นถึงความเป็ นมาของกลุ่มชาวจีนที่อพยพเข้ามาลงหลักปักฐาน
ในจังหวัด เชี ย งใหม่ มี ค วามเป็ นมาอย่างไร ซึ่ งน าเสนอการอพยพของชาวจี น ที่ เข้ามายังจังหวัด
เชี ยงใหม่ มี 3 ระลอกด้วยกัน สื บต่อจากสมัยอยุธยาชาวจีนที่เข้ามาส่ วนใหญ่จะเป็ นพ่อค้าพาณิ ชย์
ต่อมาในสมัยของกรุ งธนบุรี ชาวจีนได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐของทางการไทยโดยเฉพาะชาว
จีนแต้จิ๋ว เนื่ องจากสมเด็จพระเจ้าตากสิ นแห่ งกรุ งธนบุรีทรงเป็ นผูม้ ีเชื้อสายของจีนแต้จิ๋ว จึงทาให้มี
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การอพยพของชาวจีนเข้ามาเป็ นจานวนมากในระลอกแรก ในระลอกที่ 2 ปรากฏว่ามีชาวจีนเข้ามา
เป็ นจานวนมากในสมัยตอนต้นของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ด้วยบทบาททางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วง
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ส่ วนระลอกที่ 3 เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่ถือว่าเป็ นระลอกสุ ดท้ายเกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2469-2473 ทั้งนี้ จงจิ ต กล่อมสิ งห์ สรุ ปกลุ่มคนจีนที่อาศัยอยู่ในเมือง
เชียงใหม่ยงั คงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็ นจีนที่มีการปฏิบตั ิสืบทอดกั้นมาเป็ นเวลายาวนานจนถึง
ปั จจุบนั เนื่ องด้วยปั จจัยของชาวจีนมีกลไกที่ช่วยในการรักษาเอกลักษณ์ไว้ เป็ นกลไกทั้งในระดับ
ครอบครับและกลไกในระดับองค์กร ชุมชน นอกจากนี้ ยงั รวมถึงวิธีการในการถ่ายทอดทั้งทางตรง
และทางอ้อ ม โดยกลไกส่ งผลกระทบต่ อ การรั ก ษาเอกลัก ษณ์ ข องการปฏิ บ ัติ ต ามพิ ธี ก รรมใน
ครอบครัวและระดับชุมชน และผลของการศึกษาพบว่า กลไกระดับครอบครัวมีบทบาทที่ลดน้อยลง
จึ งส่ งผลให้ ก ารปฏิ บ ัติ ตามพิ ธีก รรมในครอบครั วลดน้อยลงด้ว ยเช่ น กัน ส่ ว นในระดับ ชุ ม ชนมี
บทบาทในการส่ งเสริ ม อนุรักษ์ และเผยแพร่ วฒั นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวจีนที่มากขึ้น จึงทา
ให้เกิดการรักษาพิธีกรรมในระดับชุมชนต่อไป
2.2.2 งานวิจยั ของ (อัคราชัย เสมมณี , 2558) เรื่ องคนจีนยูนนานมุสลิมในเชี ยงใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาและพลวัตทางสังคมของชาวจีนมุสลิมยูนนานในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ นผูน้ าชุมชน และผูก้ ่อตั้งชุมชน และจากการศึกษาประวัติ
ความเป็ นมาของชาวจีนมุสลิมยูนนานที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่พบว่า พบว่าในจังหวัดเชียงใหม่มีชาว
จีนมุสลิมอยู่ 2 กลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งอาศัยอยูใ่ นเขตเมืองเป็ นชาวจีนยูนนานมุสลิมที่เก่าแก่ที่สุด และอีก
กลุ่มอาศัยอยูใ่ นเขตของพื้นที่ชายแดนไทยพม่า ซึ่ งส่ วนใหญ่อพยพมายังเชียงใหม่ในช่วงที่จีนมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองภายในประเทศ ขณะเดียวกันจีนยูนนานทั้งสองกลุ่มก็ได้รับ
ผลกระทบจากกระแสโลก และสภาพสังคมของกลุ่มที่กลุ่มของตนเองอาศัยร่ วมอยูด่ ว้ ย
ชุ มชนชาวจี น มุ สลิ มที่ อาศัยอยู่ในเขตเมื องเชี ยงใหม่ น้ ัน ส่ วนใหญ่ จะถูก กลื น กลาย
ผสมผสานเข้ากับบริ บทของความเป็ นไทยเกือบหมดสิ้ นแล้ว กล่าวได้ว่า อัตลัษณ์หลาย ๆ อย่างที่มี
มาในรุ่ นบรรพบุรุษ เช่น ธรรมเนียมจีน ภาษา ประเพณี เริ่ มเกิดการสู ญหายไปในรุ่ นลูกหลาน ซึ่ งใน
ขณะเดี ยวกัน ก็มีการยืมวัฒ นธรรมอื่ น มาใช้เป็ นของตนเอง เช่ น การใช้ภ าษาคาเมื อง การนับถื อ
เทศกาลต่าง ๆ ตามแบบท้องถิ่นภาคเหนื อ การแต่งกายตามสมัยนิ ยม เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตามสิ่ ง
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หนึ่ งที่ชาวจีนมุสลิมเหล่านี้ ยึดมัน่ ไม่เปลี่ยนแปลงดารงอยูใ่ นชีวิตของพวกเขานัน่ คือ การแสดงออก
ให้เห็นถึงความเชื่อที่มีแนวทางตามความคิดของศาสนาอิสลาม ด้วยการไปปฏิบตั ิศาสนกิจที่มสั ยิด
อย่างประจาสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ยังแสดงความเป็ นมุ สลิ มผ่านการดาเนิ น ชี วิต ทั้งนี้ กลุ่มชาวจี น
มุสลิมที่อยู่ในเขตชายแดนไทยพม่าก็ยงั คงยึดติดเหนี ยวแน่ นกับการแสดงออกด้านความเชื่ ออย่าง
แข็งแกร่ งเช่ นกัน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเป็ นไปช้ากว่ากลุ่มชาวจีนมุสลิมที่อยู่ในเขต
เมืองก็ตาม
ข้อค้น พบที่ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอ 3 ประเด็น คื อ 1) ประเด็น ด้านความสัมพัน ธ์ ระหว่าง
ความเป็ นจีนฮ่อ ซึ่งพ่อค้าเหล่านี้แยกออกเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่ พ่อค้าจีนฮ่อ และพ่อค้าหุ ย ซึ่งในความ
เป็ นจริ งพ่อค้าเหล่านี้ เป็ นกลุ่มชาวจีนที่มาจากมณฑลต่าง ๆ นอกเหนื อจากยูนนาน เช่น กวางสี และ
เสฉวน เป็ นต้น ยังหมายรวมถึงกลุ่มชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่ วงที่จีนมีการเลี่ยนแปลงระบบการ
ปกครองภายในประเทศ ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่มีชาวจีนมุสลิมอพยพเข้ามายังประเทศไทยมากที่สุด ปี
พ.ศ. 2171-2453 (ค.ศ. 1628-1910) และในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) มี ชาวจี น อี กกลุ่ มหนึ่ งที่ เป็ น
มุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลที่อยู่ทางตอนใต้ของจีน เรี ยกว่า ฮ่อ ซึ่ งในปั จจุบนั มีอาศัยอยู่สองพื้นที่
หลัก ๆ คือในเขตตัวเมืองและเขตชายแดนไทยพม่า 2) ประเด็นด้านชุมชนจีนมุสลิม พบว่าเชียงใหม่
ในปัจจุบนั มีคนมุสลิมอยูป่ ระมาณ 35,000 คน และในจานวนนี้เป็ นจีนมุสลิม ประมาณ 20,000 คน มี
มัสยิด 17 แห่ ง ทั้งนี้ เป็ นชุมชนจีนมุสลิมที่อยู่ในเขตเมือง ได้แก่ จีนมุสลิมกลุ่มแรกที่เข้ามายังเมือง
เชี ยงใหม่ในฐานะกลุ่มพ่อค้าจีนยูนนาน มีอาชี พค้าขายแถบชายแดนไทยและจีน สิ นค้าที่ขายเป็ น
พวกเครื่ องทองเหลือง สมุนไพร และของป่ า และกลุ่มที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการตั้งถิ่นฐานของ
ชาวจีนมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ คือ กลุ่มของนะปะซางหรื อเลานะ ในภายหลังได้เปลี่ยนนามสกุล
ไทยแล้วก็ยงั รักษาเอกลักษณ์ สกุลเดิมไว้เหมือนชาวไทยเชื้ อสายจีนทัว่ ๆไป อาชี พหลัก ๆ คือการ
ค้าขาย ต่อมาในรุ่ นลูกหลานจะเน้นด้านการศึกษามากกว่า อีกกลุ่มที่อาศัยอยูต่ ามชายแดนไทยพม่า
เป็ นกลุ่มคนจีนมาจากยูนนาน ปั จจุบนั อาศัยปะปนกับอยูก่ บั ชาติพนั ธุ์อื่น ๆ ซึ่งในทางศาสนาอิสลาม
มีรากฐานที่สาคัญสาหรับการอยู่ร่วมกันกับคนกลุ่มอื่น ๆ ว่าต้องอยู่ร่วมกันด้วยสันติธรรม เคารพ
และให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน 3) ประเด็นด้านอัตลักษณ์ของจีนมุสลิม ท่ามกลางสังคมที่หลากหลาย
ของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และความหลากหลายนี้ แสดงออกในรู ปของวัฒนธรรม ได้แก่ การ
แสดงออกในเรื่ อ งของความเชื่ อ ชาวมุ ส ลิ ม มี ค วามเชื่ อในศาสนาเป็ นสิ่ ง บริ สุ ท ธิ์ และแท้จ ริ ง มี
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ความสาคัญมากและสัมพันธ์กบั ชี วิตทุกแง่มุม เรื่ องของภาษาที่ชาวจีนมุสลิมในเชียงใหม่สามารถ
พูดได้หลายภาษา มีภาษาไทย พื้นเมือง จีน อาหรับ และอื่น ๆ เรื่ องของวัฒนธรรมการกินของชาว
จีนมุสลิมจะรับประทานอาหารฮาลาน และนอกจากอาหารฮาลานก็ยงั มีอาหารที่คล้ายคลึงกับหลาย
ชาติพนั ธุ์ซ่ ึงอาจเกิดจากการหยิบยืมกัน เรื่ องการแต่งงานของชาวจีนมุสลิมในเชียงใหม่มีการแต่งงาน
ระหว่างกลุ่ ม มุ ส ลิ ม เองและต่ างกลุ่ ม ซึ่ งหากแต่ งต่ างกลุ่ ม ก็ต ้อ งเปลี่ ยนมานับ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม
เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม อัตลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็ นตัวตนของชาวจีนยูนนานได้มีการปรับตัว
ในการอยู่กบั บริ บทเหล่านี้ จากการปรับตัวส่ งผลให้อตั ลักษณ์ที่เป็ นขนบธรรมเนี ยมที่สืบต่อกันมา
จากบรรพบุรุษเริ่ มลดหดหายไปในชาวจีนรุ่ นใหม่ ๆ ประเพณี ในรู ปแบบจีน และภาษาที่ใช้ เป็ นต้น
แต่ในขณะเดียวกัน กลุ่มชาวจีนยูนนานเหล่านี้ ยงั มีความมัน่ คงที่แสดงออกให้เห็นในการดาเนิ นวิถี
ชี วิต คือ รู ปแบบของการดาเนิ นชี วิตที่มีหลักคาสอนทางศาสนาเป็ นที่ต้ งั และเป็ นแนวทางในการ
ยึดถือปฏิบตั ิอย่างมัน่ คงเหนี ยวแน่น ซึ่ งถือว่าเป็ นอัตลักษณ์ที่สาคัญของชาวจีนยูนนานมุสลิมกลุ่มนี้
ยิง่ ไปกว่านั้นสาหรับอัตลักษณ์ความเป็ นจีนมุสลิมในเชียงใหม่ยงั ประกอบไปด้วยอัตลักษณ์อื่น ๆ อีก
เช่น การเป็ นคนไทยเชื้อสายจีน ที่มีท้ งั ความเป็ นไทย มีความเป็ นจีน และการนับถือศาสนาอิสลาม
ภายในคนเดี ยวกัน ซึ่ งนอกจากนั้นยังพูดได้หลายภาษา เช่ น ภาษาเหนื อ ภาษาไทย ภาษาจีน และ
ภาษาอาหรับ มีความนิยมในการอาศัยอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มโดยมีศูนย์กลางชุมชนเป็ นมัสยิด
2.2.3 ส่ วนในงานศึกษาวิจยั เรื่ อง บทบาทของชาวจีน ในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ของ (มุจลินทร์ เพ๊ชรรุ่ ง, 2553) เป็ นการศึกษาที่นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับชาวจีน
ในอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ที่ เข้ามาตั้ง รกรากและประกอบอาชี พ ค้าขายในประเทศไทย
นับตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็ นต้น มา โดยเฉพาะในช่ วงต้น รั ตนโกสิ น ทร์ เป็ นต้น มา และประกอบกับ
ภายในประเทศจีนเอง ได้เกิดความวุ่นวาย และเกิดปั ญหาในด้านการเพาะปลูก ที่ยงิ่ เป็ นเหตุให้มีการ
หลั่ ง ไหลของชาวจี น เดิ น ทางเข้า มาตั้ งรกรากในประเทศไทยมากขึ้ นเรื่ อย ๆ และเมื่ อ ใน
กรุ งเทพมหานครมีชาวจีนที่เพิ่มจานวนมากขึ้น จนทาให้เกิดการกระจายตัวของกลุ่มชาวจีน ย้ายไป
ยังจังหวัดอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงจังหวัดเชี ยงใหม่ดว้ ย โดยเริ่ มแรกชาวจีนที่มายังจังหวัดเชี ยงใหม่จะมา
อาศัยอยู่แถบวัดเกตการามก่ อน ภายหลังโยกย้ายไปยังแถบอื่น ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะกระจายอยู่แถบ
ถนนช้างม่อย ถนนวิชยานนท์ ถนนท่าแพ กาดหลวง และตรอกเหล่าโจ๊วหรื อถนนข่วงเมรุ
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โดยเฉพาะในช่ วงรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 24112453) นับเป็ นช่วงเวลาที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่จงั หวัดเชียงใหม่เป็ นจานวนมากที่สุด และ
ในการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนเหล่านี้ ได้นามาซึ่ งความเปลี่ยนแปลงหลายประการของเมือง
เชียงใหม่ มีผลทาให้ชาวจีนกลายเป็ นกลุ่มชาวจีนที่โดดเด่นในสังคมของเมืองเชียงใหม่ ซึ่ งมีปัจจัยที่
สาคัญ คือ มี ความสาเร็ จกับการประกอบอาชี พค้าขาย รวมถึ งการเป็ นเจ้าภาษี นายอากร ในเมื อง
เชียงใหม่ดว้ ย ส่ งผลให้กลุ่มชาวจีนกลายเป็ นกลุ่มผูม้ ีบทบาทที่สาคัญด้านเศรษฐกิจ และเป็ นกลไก
สาคัญที่ทาให้เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ เจริ ญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วมาจนถึงปัจจุบนั
นอกเหนื อ จากบทบาทด้านเศรษฐกิ จ ยังได้ข ยายสู่ ก ารมี บ ทบาทด้านสั ง คม ด้าน
การศึกษา และการทานุบารุ งพระพุทธศาสนา ยิง่ ทาให้กลุ่มชาวจีนในเมืองเชียงใหม่มีความโดดเด่น
มากขึ้น และเป็ นส่ วนสาคัญอีกส่ วนหนึ่ง ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ นอกเหนื อไปจากนี้ การอพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในเมืองเชียงใหม่ ยังทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกลุ่มที่อยู่อาศัยและ
สถาปั ตยกรรม อาทิ ศาลเจ้าจีน เป็ นต้น มี การผสมผสานศิลปะจีน ตามวัดวาอารามจนเกิดลักษณะ
เฉพาะตัวของวัดแห่ งนั้น ๆ ภายในเมืองเชียงใหม่ เผยแพร่ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรม และ
ความเชื่อของชาวจีน กระจายสู่ สังคมเมืองเชียงใหม่ เหล่านี้ ลว้ นเป็ นผลมาจากการเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ของชาวจีนทั้งสิ้ น
2.2.4 การศึกษาของ (สักกริ นทร์ นิ ยมศิลป์ , 2555) เรื่ อง คลื่นลูกที่สี่: เอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้กบั การย้ายถิ่นของชาวจีนยุคใหม่ กล่าวว่า ในอดีตชาวจีนได้มีการอพยพไปอยูย่ งั ต่างประเทศ
ทัว่ โลกนั้นมีมานานนับร้อยปี มาแล้วเกิดจากพ่อค้าเรื อสาเภาเข้ามาค้าขายและตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูโ่ พ้น
ทะเลนั้นเกิดจากการเดินทางมาด้วยวัตถุประสงค์ของการค้าและได้อาศัยอยูห่ ลายร้อยปี ในสมัยของ
ราชวงศ์ห มิ ง (ค.ศ. 1368-1644) ด้ว ยการเดิ น ทางตามเนวทางเดิ น เรื อ โบราณ เช่ น หมู่ เกาะใน
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ปั จ จุ บ ัน ) ช่ องแคบมะละกา ดิ น แดนของแหลมมาลายู รวมถึ งหมู่ เกาะในอิ น โดนี เซี ย
ดินแดนแหลมมาลายู โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มีจานวนชาวจีนโพ้นทะเลมากที่สุด จะมี
พ่อค้าชาวจีนอาศัยอยูก่ ินกับสตรี พ้ืนเมืองในยุคแรก ๆ จนเกิดเป็ นชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล ชีวิตความ
เป็ นอยู่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิ ดขึ้นและมีที่ยงั คงหลงเหลือสื บทอดมาจนถึงยุคปั จจุบนั
อาทิ วัฒนธรรม Peranakan (ชาวจีนกับชาวมาเลย์ในมาเลเชียและอินโดนีเซี ย) เป็ นต้น
ทั้งนี้ สักกริ นทร์ นิ ยมศิบป์ ยังได้แบ่งการอพยพของชาวจีนที่เกิดขึ้นอย่างจริ งจังตั้งแต่
ในอดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นสี่ ระลอกด้วยกัน ได้แก่ ระลอกที่หนึ่ งเริ่ มตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 17 เป็ นยุค
หลังล่าอาณานิคมของชาวตะวันตกครอบครองดินแดนต่าง ๆ รวมถึงการให้โอกาสแก่พอ่ ค้าและช่าง
ชาวจีนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอาณานิคมของตนได้ ยาวต่อเนื่องนับร้อยปี จนทาให้เกิดเป็ นชุมชนชาว
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จีนโพ้นทะเลขึ้นนับล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 19 ส่ วนระลอกที่
สอง อยูใ่ นช่วงของการหลัง่ ไหลออกของแรงงานชาวจีนหลังสงครามฝิ่ นครั้งที่สอง พ.ศ. 2402-2403
(ค.ศ. 1859-1860) ทางการจีนยินยอมให้ชาวต่างชาติระดมแรงงานไปยังต่างประเทศได้อย่างเสรี จึง
เรี ยกช่ วงนี้ ว่าเป็ นการอพยพของกุลีชาวจี น (Chinese contract coolie migration) ซึ่ งทาให้ชาวจี นมี
จานวนประมาณ 5 ล้านคนที่หลัง่ ไหลไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศต่าง ๆ ในปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้น
ศตวรรษที่ 20 โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นแรงงานเหมืองแร่ ทองคาและถ่านหิ น แปลงไร่ นาการเกษตรที่มี
ขนาดใหญ่ และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ดังเช่น การสร้างเส้นทางเดินรถไฟ ทั้งในอเมริ กาเหนือ
ออสเตรเลีย และดินแดนอาณานิคมในเอเชีย
ในระลอกที่สาม การอพยพเกิดขึ้นภายหลังสิ้ นสุ ดลงของอานาจราชวงศ์ชิง ค.ศ. 1911
เป็ นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเกิดความสับสนวุน่ วายทางการเมืองและการปกครอง
ภายในประเทศ มีการปฏิวตั ิของพรรคคอมมิวนิ สต์ในเวลาต่อมา นับได้ว่ายุคนี้ มีการอพยพไปยัง
ต่างประเทศเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้เนื่ องจากมี ความรุ่ งเรื องทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในช่วงของ พ.ศ. 2463-2473 (ค.ศ.
1920-1930) ระยะพื้นตัวหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ ง เป็ นยุคที่ชาวจีนอพยพมีความเจริ ญเติบโตมาก
ทางอุตสาหกรรมหลัก ไม่มีโอกาสได้กลับไปยังบ้านเกิดเนื่ องจากเกิดปฏิวตั ิคอมมิวนิ สต์ในปี พ.ศ.
2492 (ค.ศ. 1949) และคาดว่ามีชาวจีนอพยพที่หลัง่ ไหลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นจานวน
สะสมประมาณ 10 ล้านคนในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) นอกจากนี้ ในยุคนี้ เป็ นยุคที่ มีสตรี ชาวจี น
จานวนมากได้อพยพเข้ามายังเอเชี ยตะวันออก เฉี ยงใต้ ส่ วนใหญ่มาเป็ นแรงงาน บางส่ วนเป็ นครู
สอนภาษาจีน และบางส่ วนอพยพมาพร้อมกับครอบครัว ด้วยเหตุผลสาคัญที่ ดึงดูดในการอพยพมา
คือ มีชุมชนชาวจีนอพยพหรื อโพ้นทะเลขนาดใหญ่ที่มีความมัน่ คงในเอเชีย อย่างไรก็ตามจานวนชาว
จี น อพยพลดลงอย่างต่ อเนื่ องหลังจากสงครามโลกครั้ งที่ ส องและการปฏิ วตั ิ ก ารปกครองในจี น
ก่อนที่จะมีการฟื้ นตัวเกิดขึ้นในระลอกที่สี่กลังการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนในปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ.
1978) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ของการเข้ามายังเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่อการลงทุนที่ เป็ นไปในทาง
หลายด้าน การค้า การท่องเที่ยว การศึกษา เป็ นต้นที่แตกต่างไปจากในอดีตที่ผา่ นมา
จากค้นพบในงานศึกษา คลื่นลูกที่สี่: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กบั การย้ายถิ่นของชาวจีน
ยุคใหม่ของ สักกริ นทร์ นิยมศิลป์ ได้เสนอว่ามีชาวจีนเข้ามายังดินแดนต่าง ๆ ทัว่ โลกด้วยเหตุผลด้าน
การค้า สภาวะทางการเมืองการปกครอง ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งการอพยพเป็ นสี่ ระลอก
ด้วยกัน ซึ่ งในระลอกที่สามมีความสอดคล้องกับการอพยพเข้ามายังประเทศไทยหนึ่ งในดิ นแดน
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ แสดงให้เห็ นถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชาวจีนโพ้นทะเล รวมถึง
ความสาคัญ การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยที่ผา่ นมา
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2.2.5 ในการศึกษาเรื่ องอัตลักษณ์ของชุมชนตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ของ (นิ ลมล ขมหวาน , 2557) มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์อตั ลักษณ์ของชุมชนตลาด
โบราณบางพลี ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ ทาการศึกษากลุ่มผูน้ าชุมชนที่เป็ นทางการ กลุ่มผูน้ า
ชุมชนที่ไม่เป็ นทางการ และกลุ่มผูป้ ระกอบการร้านค้าและประชาชนที่อาศัยอยูภ่ ายในชุมชน คนจีน
ที่เข้ามาอยู่ในชุมชนบางพลีเป็ นพวกคนจีนไหหลาและจีนแต้จิ๋ว สาหรับจีนแต้จิ๋วจะถนัดทางการ
ค้าขาย ส่ ว นคนจี น ไหหล าจะถนัด ทางด้านช่ างไม้จึ งท าอาชี พ ต่ อ เรื อ เนื่ องจากจี น แต้จิ๋ วจะถนัด
ทางการค้าขาย ซึ่ งการเข้ามาอยู่อาศัยทาให้เกิ ดการสร้างชุ มชนขึ้นบริ เวณริ มคลองสาโรง เกิ ดเป็ น
ชุมชนตลาดริ มน้ าแห่ งแรกของอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจยั พบว่าชุมชนตลาด
โบราณบางพลีมีอตั ลักษณ์ ชุมชนที่แสดงถึงความเป็ น ตัวตน ซึ่ งถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความ
เหมือนกันทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ร่ วมกันและมีการปฏิบตั ิสืบต่อกันมา จน
เกิดเป็ นวัฒนธรรมการดารงชีวิตที่มีลกั ษณะเฉพาะของชุมชน และเป็ นสิ่ งที่ครอบคลุมวิถีการดาเนิ น
ชีวิตของชุมชน
จากงานศึกษาวิจยั เรื่ องอัตลักษณ์ของชุมชนตลาดโบราณบางพลี สรุ ปว่าอัตลักษณ์ของ
ชุ ม ชนได้ 3 ด้านคื อ 1) อัต ลัก ษณ์ ด้านวิ ถี ชี วิต แบบแม่ ค า้ ชุ ม ชนตลาดริ ม น้ า เป็ นอัต ลัก ษณ์ ที่ ยงั
หลงเหลื อ อยู่ใ นสั งคม และเป็ นวิ ถี ชี วิต ที่ มี ห ลวงพ่ อ โตเป็ นที่ ยึด เหนี่ ย วจิ ต ใจ 2) อัต ลัก ษณ์ ด้าน
สถาปั ตยกรรมที่ มีแบบแผนอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโบราณ 3) อัตลักษณ์ ดา้ นวัฒ นธรรม และ
ประเพณี รับบัว เป็ นประเพณี เก่ าแก่และมีเพียงหนึ่ งเดี ยวในประเทศไทย อีกทั้งวัฒนธรรมอาหาร
พื้นบ้าน เป็ นอัตลักษณ์ที่ดารงคงอยู่ ส่ วนอัตลักษณ์ที่สูญหายไป มีการรื้ อฟื้ นกลับมาให้คงอยูภ่ ายใน
ชุ มชน และมี การปรั บเปลี่ ยนเพื่อให้เข้ากับสภาพสังคมที่ เปลี่ ยนไป ด้วยการน ากลับมาให้อยู่ใน
รู ปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประเพณี ของชุมชน ได้แก่ อัตลักษณ์การละเล่นพื้นบ้านคือ
การแข่งเรื อมาด และการละเล่นมวยทะเล เป็ นต้น
และค้นพบว่าการศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาของชุมชนอย่าง
มากเพราะอัตลักษณ์ชุมชนนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความเป็ นตัวตนของชุมชนแล้ว ยังเป็ นสิ่ งที่มี
คุณค่าและสามารถนามาเป็ นทุนในการพัฒนาชุ มชนให้เกิ ดประโยชน์ได้ท้ งั ด้านเศรษฐกิ จ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนของชาวชุมชนและอาจนาไปสู่ การต่อยอดเพื่อ
การพัฒนาเป็ นชุมชนที่เข้มแข็งและมีศกั ยภาพได้ต่อไปพร้อมกัน
ในความเป็ นอัตลักษณ์ ชุมชนตลาดโบราณ บางพลี แสดงถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตริ มน้ า
ของชุมชนสร้างความเป็ นตัวตนของชุมชน แสดงขนบธรรมเนี ยมผ่านประเพณี วัฒนธรรม หรื อวิถี
ชีวิตของชาวชุมชนเป็ นลักษณะเฉพาะของชุมชน ที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเหมือนกันและ
เกิ ด การยอมรั บ ร่ วมกัน คื อความเป็ นจี น ของเชื้ อชาติ กับ ความเป็ นไทยบนแผ่น ดิ น ไทย เป็ นการ
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ปรับตัวและผสมผสานกลืนกลาย ถ่ายทอดเป็ นอัตลักษณ์ชุมชน ซึ่งหมายถึงตัวตน และอัตลักษณ์ร่วม
ของสมาชิ กในชุ มชนที่ ผ่านกระบวนการยอมรั บ ซึ่ งกัน และกัน ภายในกลุ่ ม ความพยายาม ความ
ต้องการหรื อประสบการณ์ ในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ดังเช่น การมีประเพณี รับบัว เป็ นประเพณี
เก่าแก่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน หรื อการมีวิถีชีวิตชุมชนตลาดริ มน้ า ที่ยงั มการใช้เรื อเป็ นพาหนะ
ในการเดินทางไปมาหากัน เมื่อเทียบกับชุมชนเหล่าโจ๊วในประเด็นของปรับตัวความเป็ นจีน และ
ความเป็ นไทย มีการจัดการผสมผสานเพื่อการดารงอยูข่ องอัตลักษณ์ร่วม
2.2.6 งานวิ จ ัย ของ(แสน กี รติ น วนัน ท์ และวรวุฒิ โรมรั ต นพัน ธ์ , 2558) เรื่ อ งความ
เข้มแข็งของสวัสดิ การชุ มชนบนอัตลักษณ์ ความเป็ นจีน กรณี ศึกษาชุ มชนโบ๊เบ๊ เป็ นงานศึกษาถึง
ความเข้มแข็งของสวัสดิ การชุ มชนบนอัตลักษณ์ ความเป็ นจีนของชุ มชนโบ๊เบ๊ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนผ่านแนวคิดทุนทางสังคม สวัสดิการชุมชน การกลืนกลาย ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา คือ
ชุมชนโบ๊เบ๊ตลาดเก่า ตรอกธรรมา ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีอตั ลักษณ์สามอัตลักษณ์ดว้ ยได้แก่
อัตลักษณ์ร่วมกันของความเป็ นจีน ซึ่ งเป็ นอัตลักษณ์ที่เหมือนกันของชาวจีนทั้งชาติได้แก่รูปแบบ
ของวันสาคัญยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน ได้แก่ ตรุ ษจีน สารทจีน พิธีงานแต่งงาน งานศพ (กงเต๊ก) เป็ นต้น
หรื ออัตลักษณ์ ของความเป็ นจี นแต้จิ๋วที่ เป็ นผูท้ ี่ อพยพมาจาก ซัวเถาใช้ภาษาแต้จิ๋วในการสื่ อสาร
อัตลักษณ์สาคัญอีกอย่างของชาวจีนแต้จิ๋วทีมีความรักในการค้าขาย และมีความเคารพ ศรัทธาในศาล
เจ้าปุงเถ่ากง-เถ่าม่า ส่ วนอัตลักษณ์ที่มีการผสมผสานกลมกลืนระหว่างไทยและจีน เกิดจากการที่ชาว
จี นโบ๊เบ๊ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็ นเวลานาน และโบ๊เบ๊เป็ นพื้น ที่ เช่ าของวัดบรมนิ วาส
ความกตัญ ญู รู้คุณ ของชาวจี น ต่ อประเทศไทยและวัด บรมนิ วาส จึ งหล่ อหลอมให้เกิ ด อัตลัก ษณ์
ชาวไทยจีนร่ วมกัน และที่สาคัญอีกประการหนึ่ ง ชาวจีนโบ๊เบ๊ใช้อตั ลักษณ์ความเป็ นจีน สร้างระบบ
สวัสดิการชุมชนผ่านศาลเจ้าและสมาคมจนเกิดรู ปแบบสวัสดิการชุมชนขึ้น
หากพิจารณาพื้นที่ชุมชนโบ๊เบ๊และชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วแล้วพบว่ามีความคล้ายคลึงกัน
หลายประการ เช่น การมีอตั ลักษณ์ความเป็ นจีนที่เข้มแข็ง ยึดถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมาแม้จะอพยพไป
อยู่ยงั ประเทศอื่ น ก็น าขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ความเชื่ อ วิถีดารงชี วิตติ ดตัวไปด้วย จนเป็ นอัต
ลัก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ของชาวจี น ไม่ ว่าจะอยู่ที่ ใ ดของโลก ส่ ว นอัต ลัก ษณ์ ที่ เกิ ด จากการกลื น กลาย
ผสมผสาน เป็ นการแสดงออกของการปรับตัวเพื่อการอยูร่ อดของชาวจีน (แสน กีรตินวนันท์, 2557)
เรื่ องการค้าเป็ นเรื่ องหนึ่ งที่ชดั เจนมากกับชาวจีน ไม่ประหลาดใจหากจะพบว่าผูป้ ระสบความสาเร็ จ
ทางด้านการค้าขายในหลาย ๆ รู ป แบบจะเป็ นชาวจี น การค้าขายผ้าของทั้งสองพื้ น ที่ ก็ มี ค วาม
คล้ายกันมาก และมีวตั ถุประสงค์ไม่ต่างกันเสี ยทีเดียว
2.2.7 วงศ์เดื อน ภานุ วฒ
ั นากูล ได้ศึกษาอัตลัก ษณ์ ของคนไทยเชื้ อสายจี น ท่ ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (วงศ์เดือน ภานุวฒั นากูล, 2552) และ (วงศ์เดือน ภานุวฒั นากูล และ
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สุ รพงษ์ ยิม้ ละมัย,2553) ศึกษาอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญ่ ในการศึกษาค้นพบ
ว่าความสัมพันธ์ของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อกลุ่มชาติพนั ธ์อื่น ๆ ในบริ บทของสังคมวัฒนธรรม ได้
พบว่าอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนมีหลายรู ปแบบด้วยกัน ซึ่ งมีท้ งั อัตลักษณ์ที่ยืดหยุ่นได้ และ
เป็ นไปตามสถานการณ์หรื อความสัมพันธ์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนมีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่
ซึ่งถือว่าเป็ นอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นผ่านโครงสร้างทางสังคม ความเชื่อ พิธีกรรม ที่อิงกับบริ บททาง
สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยงั อิงกับบริ บททางการค้า การเมือง และวิถีชีวิต ซึ่งเป็ นการสร้างอัต
ลักษณ์ที่มีลกั ษณะเป็ น “พหุ อตั ลักษณ์ ” คือมีท้ งั อัตลักษณ์ที่เกิดจากการนิ ยามตนเอง อัตลักษณ์ที่เกิด
จากนิยามโดยกลุ่มต่าง ๆ และอัตลักษณ์ก็ยงั ถูกคาดหวังจากสังคม โดยบางช่วงเวลา ชาวไทยเชื้อสาย
จีนจะเลือกที่จะบอกว่าตนเอง คือ คนไทย เช่น การใช้ภาษาไทยท้องถิ่น ไทยกลาง ไทยอีสาน หรื อ
บอกว่าตนเป็ นคนจีน เช่น การใช้ภาษาจีนเมื่อเข้าร่ วมเทศกาลตรุ ษจีน การไหว้เจ้า กินเจ และบอกว่า
ตนเป็ นคนไทยเชื้อสายจีน เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งของพิธีกรรมตามวัฒนธรรมบรรพบุรุษจีน ทั้งหมดนี้จะ
เกิดจากการพิจารณาถึงเหตุผลและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงทาให้คนไทยเชื่อสายจีนมีการ
เลื อ กที่ จะแสดงออกต่ อท่ าที ท่ าทาง ค าพุ ด และการสนทนาเจรจาต่ อเรื่ อ งราวต่ าง ๆ ที่ เผชิ ญ อยู่
ตรงหน้า ในขณะเดียวกัน วงศ์เดือน ภานุ วฒั นากูล ยังพบว่า ความสัมพันธ์ของชาวไทยเชื้อสายจีน
กับกลุ่มคนต่าง ๆ ภายใต้ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตประจาวันมีลกั ษณะที่เฉพาะแตกต่างกันออกไป
ตามความสัมพันธ์และสถานการณ์ ทางสังคม ซึ่ งมิได้เป็ นไปตามรู ปแบบของการกาหนดโดยวิถี
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาครัฐหรื อตามค่านิ ยม แนวคิด ความเชื่ อตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี
เนื่องจากว่าคนไทยเชื้อสายจีนมีความพยายามในการเจรจา ต่อรอง ต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ในส่ วนของประเด็นของงานศึกษาวิจยั ดังที่กล่าวมา จะมีความเกี่ยวข้องและ
สะท้อนให้เห็นว่าอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวจีนคืออัตลักษณ์ ดา้ นการค้าขาย ซึ่ งเป็ นอัตลักษณ์ร่วม
แทบทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศไทย ซึ่ งในบริ บทของจังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นกันที่กลุ่มชาวจีนประกอบเป็ น
อาชีพตั้งแต่เริ่ มเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานที่เมืองเชียงใหม่ และยังเจริ ญรุ่ งเรื องในอาชีพค้าขายมาจนถึง
ปั จจุบนั ซึ่ งอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และสามารถเชื่อมโยงไปถึงอัตลักษณ์อื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่ ง
ล้วนมี บ ทบาทต่ อระบบเศรฐกิ จ และสั งคมของเมื องเชี ยงใหม่ เป็ นอย่างมาก ดังนั้น จึ งเป็ นความ
น่ าสนใจสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเติมเต็มข้อค้นพบ และเสริ มให้เห็นถึงประเด็นเกี่ยวกับงาน
ศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์จีนในสังคมไทยให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
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2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
โลกปั จจุบนั เป็ นยุคแห่ งโลกาภิวตั น์ สังคมไร้พรมแดน ระยะทางหรื อระยะเวลาไม่ใช้
ปั ญ หาอี ก ต่ อ ไปส าหรั บ การเดิ น ทางติ ด ต่ อ สื่ อสาร ทุ ก อย่ า งถู ก คลี่ ค ลายลงด้ ว ยเทคโนโลยี
ระบบสื่ อสารและการคมนาคมที่ทนั สมัย สิ่ งเหล่านี้เป็ นตัวการสาคัญที่เกิดขึ้นด้วยความต้องการของ
สังคมมนุ ษย์ อันเป็ นตัวแปรที่ นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของเมื องต่าง ๆ ที่ เร็ วเกิ นไป จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน ตั้งรับ ปฏิเสธ และยอมรับ เพื่อนามาซึ่งความลงตัวและเสถียรภาพ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็
เป็ นจังหวัดหนึ่ งที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอันดับต้นรองจากกรุ งเทพมหานคร มีความเจริ ญในทุก
ด้าน เช่น เทคโนโลยี การสื่ อสาร การศึกษา การท่องเที่ยว การคมนาคม เป็ นต้น ล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่
สร้างเมืองเชียงใหม่ให้มีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น มีความวุ่นวายขวักไขว่แข่งกับเวลา มี
วิถีชีวิตที่ เปลี่ ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิ มในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ จงั หวัดเชี ยงใหม่ยงั เป็ นเมื อง
เศรษฐกิจที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่งดงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภาคเหนืออีกด้วย
การเปลี่ ยนแปลงของเมื องด้วยโลกาภิ วตั น์ ไม่ ได้ส่งผลต่ อสภาพแวดล้อมของเมื อง
เท่านั้น สังคม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อความลงตัวเช่นกัน อาทิ
การติดต่อระหว่างคนในภูมิภาคต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจหรื อวัฒนธรรม จนเรี ยกได้ว่า
เป็ นโลกแห่ งไร้พรมแดน ความจากัดทางภูมิศาสตร์ ไม่สามารถเป็ นอุปสรรคของการติดต่อสื่ อสาร
แลกเปลี่ยนระหว่างกันอีกต่อไป ตรอกเหล่าโจ๊วเป็ นพื้นที่หนึ่ งที่ไม่อาจหลีกพ้นกฎของโลกาภิวตั น์
ได้ ต้องรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น พร้อมสร้างตัวตนบนพื้นที่ทางสังคม ด้วยปฏิบตั ิการของ
ชุมชน คัดสรรนาเสนออัตลักษณ์ ภาพตัวแทนความเข้มแข็งของชุมชนชาวจีน โดยผ่านอัตลักษณ์
ของชุ มชนจี น ตรอกเหล่ าโจ๊ว อาเภอเมื อง จังหวัด เชี ยงใหม่ คือ อัตลักษณ์ ความเป็ นชาวจี น และ
อัตลักษณ์ความเป็ นล้านนา เพื่อการธารงอยูข่ องอัตลักษณ์ตอบสนองความอยูร่ อดของวิถีชีวิตชุมชน
ด้วยภาพนาเสนออัตลักษณ์ ในความเป็ นตัวตนที่ สลับสับเปลี่ ยนไปมาของความเป็ นชาวไทยจี น
ล้านนาจี น หรื อ ลู ก หลาวชาวจี น นอกจากจะแสดงถึ งความเข้ม แข็งของชุ ม ชนชาวจี น แล้ว ยัง
นาเสนอวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม รวมถึงตัวตนของอัตลักษณ์จีนในเรื่ องของค่านิ ยม แนวคิด คติ
ความเชื่อ ซึ่งทั้งหมดรวมเป็ นภาพตัวแทนแสดงให้เห็นตัวตนและพื้นที่ทางสังคมในรู ปแบบของการ
นาเสนอทุนทางวัฒนธรรมร่ วมกับระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
วัฒนธรรมการรวมตัวและอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มแสดงให้เห็นถึงครื อข่ายความสามัคคีที่
เข้มแข็งของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ที่ยึดถือปฏิบตั ิส่งต่อสื บทอดกันมาจากรุ่ นหนึ่ งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ งเป็ น
สิ่ งสาคัญที่มีบทบาทในการสร้างพลังอานาจและใช้ในการสร้างพื้นที่ทางสังคมของชุมชนชาวจีนได้
ด้วยกระบวนการผสมผสานที่มีท้ งั ตั้งรับ ต่อรอง ยอมรับ และการกลืนกลายทางวัฒนธรรมของชาว
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จีน จึงเกิดเป็ นวัฒนธรรมร่ วมกัน หรื อ “อัตลักษณ์ร่วม” หมายถึงมีความรู ้สึก รับรู ้ มีความเป็ นส่ วน
หนึ่ งส่ วนเดี ยวกัน เป็ นเจ้าของร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นวิธีก ารของชาวจี น ตรอกเหล่ าโจ๊วในการเลื อกรั บ
วัฒนธรรมใหม่มาปฏิบตั ิเพื่อสร้างความมัน่ คง เพื่อความอยูร่ อดของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ยงั เป็ น
การรักษาขนบธรรมเนี ยมเดิมของกลุ่มชาวจีนไว้ เช่น การแต่งงานกับชาวไทย การเรี ยนภาษาไทย
เป็ นต้น การรวมกันอาศัยอยูใ่ นอาณาเขตพื้นที่เดียวกันมีวิถีชีวิตร่ วมกันของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วทา
ให้เกิดเป็ นย่านวัฒนธรรมจีนที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็ นการสร้างพื้นที่ทางสังคม ด้วยการ
ใช้ทุนทางวัฒนธรรมธารงรักษาอัตลักษณ์ ของชุมชนตนเอง ก็เป็ นกระบวนการอีกทางเลือกหนึ่ งที่
สร้างเป็ นปฏิบตั ิการที่มีอานาจในการต่อรองในด้านต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ของการอยู่รอดและ
นาไปสู่ อตั ลักษณ์ใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานของอัตลักษณ์เข้าด้วยกัน ท้ายสุ ดปฏิบตั ิการในการ
สร้างพื้นที่การอยูร่ อดได้นาเอาอัตลักษณ์ของความเป็ นจีนมาผสมผสานกับอัตลักษณ์อื่นร่ วมกัน
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การธารงอัตลักษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนวัดเกตฯ

ชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว

ชุมชนย่านวัฒนธรรมจีน
ในสังคมร่ วมสมัย

กลุ่มชาจีนอพยพ
ผูแ้ สวงหาถิ่นฐาน
ทากินใหม่

กลุ่มชาวจีนโยกย้ายถิ่น
ฐานต้องการแสวงหา
ความัน่ คง

สร้างความอยู่

การปรับตัวและสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน
ด้วยวิธีการค้าขาย
ความซื่อสัตย์แลกตัญญู

รอด

พัฒนาคมนาคมทางบก
ธุรกิจซบเซา
ธุริกิจขนส่ งทางน้ ายุติลง
ปี พ.ศ. 2453-2466

สร้างความมัน่ คงของระบบ
เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่

ตอกย้าความเข้มแข็งชุมชน
ผ่านวิถีชีวติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
- สร้างเครื อข่ายทางสังคม
- สร้างทุนทางวัฒนธรรม

เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่
ของเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2511
เครื อข่ายทางการค้า สร้างความรู ้สึกร่ วม
ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมจีน เช่น
ตรุ ษจีน ทิ้งกระจาด
- สร้างความรู ้สึกร่ วม
- สร้างพื้นที่ทางสังคม
- การธารงอัตลักษณ์จีนตรอกเหล่าโจ๊ว

ภาพที่ 2.1 ภาพกรอบแนวคิดการวิจยั Conceptual Framework
ที่มา ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย

กำรศึกษำอัตลักษณ์ ของกลุ่มชำวไทยเชื้ อสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊ว อำเภอเมือง จังหวัด
เชี ยงใหม่ ผูว้ ิจยั ต้องกำรนำเสนอให้เห็ น ถึ งกำรใช้อตั ลักษณ์ ที่เกิ ดขึ้น ในวิถีชีวิตประจำวัน ที่ เป็ น
ปฏิบตั ิกำรอันนำไปสู่ กำรสร้ำงพื้นที่ทำงสังคม โดยนำอัตลักษณ์มำใช้เป็ นทุนทำงวัฒนธรรมเพื่อเป็ น
กำรส่ งต่อและถ่ำยทอดอัตลักษณ์ผำ่ นกำรใช้ชีวิตตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่เป็ นชำวจีนโพ้นทะเล ชุมชนจีน
ตรอกเหล่ำโจ๊วในฐำนะย่ำนวัฒนธรรมจี นของจังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นกลุ่มชำติ พ นั ธุ์ที่มีบทบำทต่อ
สั ง คม กำรเมื อ ง และระบบเศรษฐกิ จ ที่ เกิ ด ขึ้ นผ่ ำ นวิ ถี ชี วิ ต ของชนชำวจี น ที่ พ ยำยำมรั ก ษำ
ขนบธรรมเนี ยมและประเพณี ของตนไว้อย่ำงเหนี ยวแน่ นด้วยแบบฉบับของควำมเป็ นจีน ที่เกิดจำก
ควำมรักและควำมภำคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชำวจีน ขณะเดียวกันชำวจีนกลุ่มนี้ ก็มีอตั ลักษณ์ที่โดด
เด่ น อยู่ท่ ำมกลำงสั งคมผู ค้ นหลำกหลำยชำติ พ ัน ธุ์ ท้ ังที่ เป็ นผู อ้ ำศัย อยู่อ ย่ำงถำวรซึ่ งทั้งหมดจะ
ประกอบกำรค้ำขำยที่ เป็ นชำวจี น อิ น เดี ย อังกฤษ อเมริ กัน คนเมื อ ง คนไทย ม้ง พม่ ำ เป็ นต้น
นอกจำกนี้ยงั มีมีนกั ท่องเที่ยวและผูเ้ ยีย่ มเยือนที่หลำกหลำยภำษำ และเชื้อชำติ มีควำมแตกต่ำงทำงด้ำน
วัฒนธรรม ดังนั้นกำรธำรงอัตลักษณ์ของกลุ่มชำวไทยเชื้อสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊วผูท้ ำมำค้ำขำยรวมตัว
เป็ นกลุ่มสังคมอำศัยอยู่อย่ำงถำวรและทำให้เกิดควำมโดดเด่นบนถนนสำยวัฒนธรรมเหล่ำโจ๊วนี้ ซึ่ ง
เป็ นอีกหนึ่งกลุ่มชำติพนั ธุ์จีนในสังคมพหุวฒั นธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยกำรธำรงอัตลักษณ์ ของควำมเป็ นจีนมำจนถึงทุกวันนี้ ส่ งผลทำให้ชุมชนชำวไทย
เชื้อสำยจีนในตรอกเหล่ำโจ๊วมีควำมโดดเด่น ที่ไม่เพียงแค่วฒั นธรรมที่จบั ต้องได้เท่ำนั้น แต่ยงั รวมไป
ถึงวิธีคิด คติควำมเชื่อต่ำง ๆ ที่ทำให้เกิดกำรรวมตัวกันเป็ นกลุ่มก้อน กำรมีปฏิสัมพันธ์ของตนกับชน
กลุ่มอื่น ๆ ภำยใต้กำรมี วิถีชีวิตในฐำนะผูป้ ระกอบกำรในย่ำนธุ รกิ จกำรค้ำของเมืองเชี ยงใหม่ เป็ น
ประเด็นที่ส่งผลให้เกิดควำมน่ำสนใจถึงกำรดำรงคงอยูท่ ่ำมกลำงสังคมพหุ วฒั นธรรมของชนชำวจีน
กลุ่มนี้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ออกแบบระเบียบวิธีวิจยั เพื่อทำให้สำมำรถเข้ำถึงชุดข้อมูลที่มำจำกประสบกำรณ์
ของคนในชุมชนตรอกเหล่ำโจ๊ว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

3.1 กำรออกแบบกำรวิจัย
กำรศึ กษำวิจยั เรื่ อง “กำรธำรงอัตลักษณ์ ชำวจี นตรอกเหล่ำโจ๊ว จังหวัดเชี ยงใหม่ ” เป็ น
งำนวิ จ ัยเชิ งคุ ณ ภำพ (Qualitative Research) มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษำและน ำเสนอประเด็ น และ
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ข้อเท็จจริ งเชิงประจักษ์ ทั้งบริ บทแวดล้อมภำยในชุมชน และวัฒนธรรมควำมเป็ นอยู่ ซึ่งมีโครงสร้ำง
หรื อกระบวนกำรที่ มีควำมซับซ้อนทั้งในเรื่ องของควำมรู ้ สึกนึ กคิดระดับปั จเจกบุ คคลที่ มีลกั ษณะ
เฉพำะตัว และควำมแตกต่ำงเป็ นของตนเอง นอกจำกนี้ ยังต้องกำรเสนอให้เห็นถึงมุมมองในระดับ
ของกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมท่ำมกลำงควำมเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรม รวมถึงมุ่งค้นหำปั จจัยสำคัญ
ของปฏิบตั ิกำรกำรธำรงอัตลักษณ์ที่ชำวจีนตรอกเหล่ำโจ๊วนำไปใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรต่อรอง หรื อ
สร้ำงพื้นที่เพื่อกลุ่มชนตนเอง ที่มีลกั ษณะของควำมเป็ นพลวัตและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ ง
ผูว้ ิจยั จึงได้นำหลักกำรตำมแนวทำงของชำติพนั ธุ์ วรรณนำ (Ethnographic Approach) มำใช้เป็ นแนว
ทำงในกำรศึกษำ เพื่อทำให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งและรอบด้ำนกับตัวปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมี
ขั้นตอนในกำรดำเนิ นกำรวิจยั ด้วยกำรสื บค้น และออกแบบเครื่ องมือ โดยรวมถึงกำรเลือกประเด็น
แนวคำถำม และภำษำที่ ใช้อย่ำงเหมำะสมกับกลุ่มประชำกำรที่ศึกษำในแบบสอบถำมเพื่อสำรวจ
ข้อมูล
กำรศึ ก ษำในครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ใช้วิ ธี ก ำรเก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยกำรสั ม ภำษณ์ จ ำกแบบสอบถำม
กำรสัมภำษณ์ แบบเชิ งลึก (In-depth Interview) ร่ วมกับกำรสังเกตกำรณ์ แบบมีส่วนร่ วม และศึกษำ
จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง อำทิ ชุดหนังสื อเรื่ องเล่ำจำวกำด (ชำวกำด) ซึ่ งนำมำวิเครำะห์ขอ้ มูลพื้นฐำน
ของชุ มชนตั้งแต่อดี ตจนปั จจุบนั เพื่อเสริ มข้อมูลจำกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ที่ เป็ นคน
เก่ำแก่ที่อำศัยอยูใ่ นตรอกเหล่ำโจ๊ว จำนวนทั้งสิ้ น 10 รำย ซึ่ งคัดเลือกโดยอำศัยกำรแนะนำแบบลูกโซ่
(Snowball Sampling) เริ่ มจำกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจำนวนน้อยที่อยู่ในพื้นที่ ต่อจำกนั้นใช้กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ดังกล่ำวเป็ นตัวเชื่ อมโยงไปยังกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลอื่น ๆ อีกช่วงหนึ่ งจนทำให้ขนำดของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เพิ่มจำนวนมำกขึ้นทั้งนี้ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ที่ได้จำกกำรแนะนำของผูท้ ี่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมดเป็ นเจ้ำของ
ประสบกำรณ์ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อกำรเชื่ อมโยงและวิเครำะห์
ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมที่เกิดขึ้น
3.1.1 กำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกเอกสำร (Documentary Study)
กำรศึกษำวิจยั ครั้งนี้ จำเป็ นอย่ำงยิ่งที่ตอ้ งทำควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับประวัติศำสตร์ และให้
ควำมสำคัญกับชำวจี นตรอกเหล่ำโจ๊วในฐำนะเป็ นกลุ่มชำติ พนั ธุ์ ที่มีวิถีชีวิตยึดติ ดเหนี ยวแน่ นกับ
ค่ำนิ ยม คติควำมเชื่ อ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของชำวจีน ขณะเดี ยวกันยังเป็ นกลุ่มผูม้ ีบทบำทต่อ
ระบบเศรษฐกิจของสังคมไทย ผูว้ ิจยั จึงทำกำรออกแบบกระบวนกำรที่เหมำะสมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ น
ข้อเท็จจริ งและหลักฐำนที่เชื่อถือได้ นอกจำกนี้เพื่อหำข้อค้นพบใหม่ในประเด็นสำคัญมีคุณประโยชน์
นอกเหนือจำกคำถำมในกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ทบทวนเอกสำรและงำนวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับชำวจี นในประเทศไทย
ในเรื่ องของประวัติศำสตร์ชำวจีนในประเทศไทยในเรื่ องกำรต่อรอง และเรื่ องกำรธำรงอัตลักษณ์ของ
ชำวจีนในประเทศไทย นอกจำกนี้ ได้ศึกษำเอกสำรและวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับกำรต่อรองและกำรธำรง
อัตลักษณ์ ของกลุ่มชำติ พ นั ธุ์อื่น ๆ เพื่อใช้เป็ นพื้ นฐำนและแนวทำงในกำรศึ กษำครั้ งนี้ นอกจำกนี้
ได้ศึกษำและคัดเลือกแนวคิดที่จะนำมำใช้ในกำรศึกษำ โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งกำรศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำร
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มำจำกกำรเก็บรวบรวมจำกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อแหล่งที่มำ
ของข้อมูลโดยตรง ข้อมูลเหล่ำนี้ ไม่เคยมี ผูใ้ ดเก็บรวบรวมไว้ก่อน ซึ่ งทำได้ดว้ ยกำรสัมภำษณ์ หรื อ
สังเกตจำกแหล่งข้อมูลโดยตรง ได้แก่ ข้อมูลกำรลงภำคสนำมเพื่อสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งเป็ นผูอ้ ำศัย
อยูใ่ นตรอกเหล่ำโจ๊ว (ย่ำนวัฒนธรรมจีนหรื อไชน่ำทำวน์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2) ข้อมู ลทุ ติยภู มิ (Secondary Data) รวบรวมจำกกำรสื บค้น เอกสำรจำกแหล่ งข้อมู ล
ห้องสมุด รวมถึงเว็บไซต์ที่เชื่ อถือได้ ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับที่มำและควำมสำคัญของชำวจีนใน
ประเทศไทย แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในกำรศึกษำ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับกำรศึกษำในครั้งนี้
ได้แก่ หนังสื อ บทควำม แนวคิด ทฤษฏี งำนวิจยั ต่ำง ๆ ที่จะนำมำใช้ประกอบในกำรศึกษำ
3.1.2 กำรศึกษำภำคสนำม (Field Study)
ผู ว้ ิ จ ัย เริ่ ม ต้น เข้ำถึ งกลุ่ ม ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส ำคัญ ด้ว ยกำรแนะน ำแบบบอกต่ อ (Snowball
Sampling) เริ่ มแรกผูว้ ิจยั สอบถำมจำกบุคคลรอบวงสังคมตนเอง เพื่อค้นหำบุคคลที่รู้จกั คุน้ เคยเป็ น
อย่ำงดีกบั คนใน (ชุมชนชำวไทยเชื้อสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊ว) เพื่อนำไปสู่ กำรเข้ำถึงพื้นที่และเครื อข่ำย
ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มู ลตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึ กษำ โดยกำรแนะน ำผูว้ ิจยั กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ที่ มี
ลักษณะเป็ นกำรแนะนำจำกจำนวนน้อย ๆ และขยำยเพิ่มเป็ นจำนวนมำกขึ้นจำกกำรแนะนำต่อ ๆ กัน
ไป ทั้งนี้ เป็ นกำรเริ่ มจำกคนนอกแนะนำไปยังคนใน และคนในต่อไปยังคนในอื่น ๆ ต่อไป หลังจำก
นั้นจึ งดำเนิ นกำรศึกษำภำคสนำม ด้วยกำรดู จำกกรอบแนวคิดงำนวิจยั ทำกำรสำรวจนำร่ อง (Pilot
Survey) เพื่อหำข้อสังเกตยืนยันประเด็นเด่นชัดเป็ นของข้อมูลพื้นฐำน (Background Information)
ในกำรออกแบบกำรวิจยั เชิงคุณภำพครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กำหนดแผนกำรดำเนินงำนในกำรทำ
วิจยั นอกจำกนี้ ได้กำหนดขอบเขตที่เหมำะสมด้ำนกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล และขอบเขตพื้นที่ มีรำยละเอียด
ดังนี้
- ด้ำนกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สำหรับกลุ่มบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key Informants) ผูว้ ิจยั กำหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำหรับกำร
สัมภำษณ์เชิงคุณภำพเป็ นเป็ นจำนวน 10 คน เป็ นสมำชิกของชุมชนหรื อผูท้ ี่อำศัยอยู่ในพื้นที่ตรอก
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เหล่ำโจ๊วที่เป็ นลูกหลำนหรื อย้ำยเข้ำมำอยู่ด้ งั เดิม เป็ นผูท้ ี่อำศัยอยู่และประกอบอำชีพ มีวิถีชีวิตและ
ผ่ำนประสบกำรณ์ร่วมกันในพื้นที่ตรอกเหล่ำโจ๊ว ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติหลักผูใ้ ห้ขอ้ มูลนอกเหนื อจำก
คุณสมบัติของ กลุ่มชำวไทยเชื้อสำยจีนอำศัยอยูแ่ ละมีอำชีพค้ำขำย กลุ่มผูด้ ูแลศำลเจ้ำ
- ขอบเขตด้ำนพื้นที่
ผูว้ ิจ ัยก ำหนดขอบเขตพื้ น ที่ ท ำงกำยภำพภำยใต้พ้ื น ที่ ตรอกเหล่ ำโจ๊ว ตำมโจทย์ของ
งำนวิ จ ัย เรื่ องกำรธ ำรงอัต ลัก ษณ์ ข องชำวจี น ตรอกเหล่ ำ โจ๊ ว ขณะเดี ย วกั น ตรอกเหล่ ำ โจ๊ ว
ก็เป็ นย่ำนวัฒนธรรมจีน และเป็ นพื้นที่ส่วนหนึ่ งของศูนย์กลำงกำรค้ำ นอกจำกนี้ ยงั เป็ นย่ำนค้ำขำย
ที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่มีกลุ่มชำวจีนอพยพมำตั้งถิ่นฐำนทำมำค้ำขำยและมีบทบำท
ทำงสังคม เศรษฐกิ จ และกำรเมื องมำตั้งแต่ อ ดี ต จนถึ งปั จ จุ บ ัน มี ล ัก ษณะเด่ น ทำงสั งคมของกำร
อยูร่ ่ วมกับกลุ่มชำติพนั ธุ์อื่น ๆ ที่มีควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม เช่น กลุ่มคนอินเดีย กลุ่มชำวม้ง
และกลุ่มคนไทย เป็ นต้นที่ต่ำงเข้ำมำค้ำขำยบนถนนสำยวัฒนธรรมแห่งนี้
3.1.3 จริยธรรมในกำรทำวิจัย
กำรศึ ก ษำวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ให้ ค วำมส ำคัญ กับ สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ควำม
ละเอี ยดอ่ อนซึ่ งอำจส่ งผลกระทบกับ ควำมรู ้ สึ ก ของผูใ้ ห้ ข ้อมู ลได้ ทั้งนี้ มี แนวทำงในกำรปฏิ บ ัติ
เพื่อป้องกันปั ญหำและลดควำมเสี่ ยงต่อกำรกระทบต่อควำมรู ้สึกของผูเ้ ข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั เนื่ องจำก
งำนวิจยั เรื่ อง กำรธำรงอัตลักษณ์ของชำวไทยเชื้อสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊วจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นงำนวิจยั
เชิ งคุณภำพที่ เกี่ ยวข้องกับผูค้ นหลำกหลำยกลุ่มและวัฒนธรรม ผูว้ ิจยั ได้ดำเนิ นกำรขออนุ ญำตจำก
หน่ วยงำน คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั สถำบันวิจยั ประชำกรและสังคม (คจ.-วปส.) (IPSRInstitution Review Board (IPSR-IRB)) ท ำกำรชี้ แจงละเอี ย ดวัต ถุ ป ระสงค์ข องงำนวิ จ ัย เพื่ อ ขอ
อนุ ญ ำตในกำรท ำกำรวิจยั และอยู่ในกฎเกณฑ์ภ ำยใต้ใบรั บ รอง IRB COA. NO. 2018/ 01-025 มี
ระยะเวลำ 1 ปี 3 เดือน (ธันวำคม 2560 – กุมภำพันธ์ 2562) เพื่อเป็ นเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

3.2 วิธีกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม
กำรศึ ก ษำครั้ งนี้ มุ่ งเน้น ศึ ก ษำปฏิ บ ัติ ก ำรกำรธำรงรั ก ษำอัต ลัก ษณ์ กำรต่ อ รอง และ
กำรสร้ำงพื้นที่ทำงสังคมของชำวไทยเชื้ อสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊วท่ำมกลำงสังคมพหุ วฒั นธรรม ใน
กำรศึกษำครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลจำกเอกสำรที่เกี่ ยวข้อง และสำรวจพื้นที่ภำคสนำม ซึ่ งมี
วิธีกำรเก็บข้อมูลพื้นที่ ภำคสนำมประกอบด้วยกำรเก็บข้อมูลพื้น ที่ วิจยั ด้ำนกำยภำพด้วยลักษณะ
รำยละเอียดต่ำง ๆ เพื่อเป็ นข้อมูลสำคัญประกอบกำรวิจยั ขณะเดียวกันได้สำรวจพื้นที่โดยรอบและ
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พื้นที่อื่นที่มีควำมเกี่ยวข้องเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อกำรศึกษำวิจยั และเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์จำก
กลุ่ ม ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ในพื้ น ที่ เป็ นกำรสั ม ภำษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ที่ ไ ม่ เป็ นทำงกำร
(Informal Interview) และแบบกึ่ งทำงกำร (Semi informal Interview) ด้ ว ยกำรสั ม ภำษณ์ พร้ อ ม
แบบสอบถำมที่ มีแนวคำถำมสอดคล้องตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจยั ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั และ
ผูช้ ่วยเก็บข้อมูลเป็ นผูบ้ นั ทึกรำยละเอียดคำตอบระหว่ำงดำเนิ นกำรสนทนำ ขณะเดียวกันได้ทำกำร
บันทึกเสี ยงกำรสนทนำเพื่อเพิ่มควำมแม่นยำของข้อมูลกำรสัมภำษณ์ นอกจำกนี้ มีกำรเก็บข้อมูลด้วย
กำรสังเกตกำรณ์ (Observation) ทั้งมีส่วนร่ วมไม่มีส่วนร่ วม ด้วยกำรบันทึกภำพ และจดบันทึก ด้วย
กระบวนกำรของกำรเก็บข้อมูลพื้นที่วิจยั ผูว้ ิจยั เริ่ มต้นด้วยกำรสร้ำงควำมคุน้ เคยและควำมไว้วำงใจ
ต่อจำกนั้นจึงขอควำมยินยอมจำกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
3.2.1. กำรสัมภำษณ์ (Interview)
กำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล เริ่ มดำเนินกำรสัมภำษณ์ดว้ ยภำษำท้องถิ่น
ไทยภำคเหนื อ (คำเมือง) เนื่ องจำกเป็ นวิธีกำรอย่ำงหนึ่ งเพื่อสร้ำงควำมเป็ นกันเองและควำมคุน้ เคย
กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีผูช้ ่ วยเก็บข้อมูลเป็ นคนท้องถิ่นจึงง่ำยแก่ กำรใช้ภำษำคำเมื อง สลับกับ
ภำษำกลำงที่ ผูว้ ิจยั ใช้สื่อสำร สำหรั บกำรสัมภำษณ์ เชิ งคุ ณภำพที่ ประกอบด้วยกำรสัมภำษณ์ แบบ
ไม่ เป็ นทำงกำร (Informal Interview) มี ล ักษณะเป็ นค ำถำมปลำยเปิ ด (Open-Ended Question) เพื่ อ
เปิ ดโอกำสให้ผูส้ ัมภำษณ์ มีอิสระในกำรอธิ บำยแสดงควำมคิดเห็ นได้อย่ำงเต็มที่ และกำรสัมภำษณ์
แบบกึ่งทำงกำร (Semi informal Interview) เนื่ องจำกกำรสัมภำษณ์ แบบเป็ นทำงกำร ต้องมีแบบแผน
และหลักเกณฑ์ ที่ตอ้ งเตรี ยมควำมพร้อมของกำรตั้งคำถำม กำรนัดหมำยเวลำ กำรกำหนดสถำนที่ใน
กำรสัมภำษณ์ที่แน่นนอน ซึ่ งไม่สะดวกและอำจสร้ำงควำมลำบำกให้แก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูล ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงลด
เงื่อนไขในเรื่ องของกำรนัดหมำยเวลำ สถำนที่และรู ปแบบในกำรสัมภำษณ์ โดยเลือกวิธีกำรแบบกึ่ง
เป็ นทำงกำรที่มีลกั ษณะเป็ นกำรสัมภำษณ์ที่มีกำรวำงแผนงำนและเตรี ยมคำถำมไว้ล่วงหน้ำเพื่อให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของงำนวิจยั ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นคำถำมปลำยปิ ด (Close ended Question) มี คำตอบ
ชัดเจนตรงไปตรงมำให้เลือกตอบ
- กำรสั ม ภำษณ์ แ บบไม่ เป็ นทำงกำร (Informal Interview) มี ล ัก ษณะตรงกัน ข้ำมกับ
สัมภำษณ์ แบบเป็ นทำงกำร คือ ไม่ ตอ้ งจัดเตรี ยมสถำนที่ ไม่ ตอ้ งนัดหมำยหรื อเชิ ญให้ผูส้ ัมภำษณ์
ล่วงหน้ำ เพียงแค่บอกกล่ำวนัดกันด้วยกำรกล่ำวว่ำจำ และยืดหยุ่นได้ มีลกั ษณะเป็ นกำรสัมภำษณ์
ควำมคิดเห็ นทัว่ ไป เรื่ องรำวต่ำง ๆ เป็ นกำรสัมภำษณ์ ที่ไม่ตอ้ งเป็ นทำงกำร และต้องเตรี ยมกำรมำก
เพียงแต่เตรี ยมจุดประสงค์ของกำรสัมภำษณ์และคำถำมไว้ล่วงหน้ำ ซึ่งแตกต่ำงกับสัมภำษณ์แบบเป็ น
ทำงกำรที่มีหลักเกณฑ์มำกกว่ำ ต้องเตรี ยมกำรทั้งเวลำและสถำนที่ กำรนัดหมำย ต้องแจ้งให้กลุ่มผูใ้ ห้
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ข้อมูลทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้กำรสัมภำษณ์แบบไม่เป็ นทำงกำรมีควำมเหมำะสมกับบริ บทของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่ประกอบอำชีพค้ำขำยที่ไม่สะดวกกับกำรนัง่ อยูก่ บั ที่ ทำงตรงกันข้ำมกำรสัมภำษณ์ในขณะที่ปฏิบตั ิ
หน้ำที่ไปด้วยกลับทำให้ได้ขอ้ มูลและควำมลื่นไหลของข้อมูลอย่ำงพรั่งพรู นอกจำกนี้ ยงั นำไปสู่ กำร
นัดหมำยสัมภำษณ์ ที่สถำนที่อื่น ๆ ที่สะดวก เป็ นส่ วนตัวนอกเหนื อจำกที่ร้ำนค้ำ เช่น ศำลเจ้ำ พื้นที่
บำงส่ วนของร้ำนค้ำ บ้ำนพักหลังที่สองนอกชุมชน กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลท่ำนอื่น ๆ เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั สร้ำงปฏิสัมพันธ์ดว้ ยกำรสนทนำ พุดคุย ซักถำม เพื่อสร้ำงควำมเป็ นกันเอง รู ้สึก
ควำมคุน้ เคย และเกิดควำมไว้วำงใจที่จะให้ขอ้ มูล สำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพ ผูว้ ิจยั ได้ใช้เทคนิค
กำรสัมภำษณ์ อย่ำงไม่มีโครงสร้ำง (Unstructured Interview) ซึ่ งเป็ นกำรสัมภำษณ์ แบบไม่มีขอบเขต
ของคำถำมที่ แน่ นอน มีเพียงแนวคำถำมที่ สอดคล้องกับหัวข้องำนวิจยั เพื่อใช้สัมภำษณ์ (Interview
Guide) ซึ่ งสร้ำงขึ้นเป็ นประเด็นในกำรสัมภำษณ์ ไม่ใช้แบบสอบถำมแต่ใช้เพียงกรอบคำถำมหรื อ
ประเด็นเป็ นแนวทำงในกำรสัมภำษณ์ โดยใช้กำรสัมภำษณ์อย่ำงไม่เป็ นทำงกำรและสนทนำกลุ่ม ซึ่ ง
เป็ นวิธีหลักในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เน้นที่ประเด็นสำคัญของกำรแลกเปลี่ยนแสวงหำควำมรู ้โดย
กำรพิจำรณำปรำกฏกำรณ์สังคมจำกสภำพแวดล้อมตำมควำมเป็ นจริ งในทุกมิติ เพื่อหำควำมสัมพันธ์
ของปรำกฏกำรณ์ ควำมรู ้สึกนึ กคิด ควำมหมำย ค่ำนิ ยมหรื ออุดมกำรณ์ของบุคคล โดยประเด็นหรื อ
แนวคำถำมในกำรสัมภำษณ์ได้มำจำกกำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่ วมและแบบมีส่วนร่ วม ผูว้ ิจยั
และผูช้ ่วยเก็บข้อมูลแบ่งจ่ำยกำรทำงำนด้วยกำรจดบันทึกประเด็นสำคัญ บันทึกเสี ยงกำรสนทนำ และ
ถ่ำยภำพหลังจำกจบกำรสนทนำ ทั้งนี้ ได้ขออนุญำต และกระทำแบบเป็ นปกติไม่กดดันหรื อทำให้เกิด
ควำมอึดอัดแต่อย่ำงใด
- กำรสัมภำษณ์ แบบกึ่ งเป็ นทำงกำร (Semi informal Interview) เป็ นกำรสัมภำษณ์ ที่มี
ลักษณะอยู่ตรงกลำงระหว่ำงแบบไม่เป็ นทำงกำรกับแบบเป็ นทำงกำร ซึ่ งเป็ นกำรใช้หลักของกำร
สัมภำษณ์แบบเป็ นทำงกำรมำลดทอนกฎเกณฑ์ลง เพื่อให้เหมำะสมกับบริ บทอำชีพค้ำขำยของสมำชิก
ชุมชนตรอกเหล่ำโจ๊ว เช่น กำรนัดหมำยไม่ตอ้ งมีหนังสื อเชิญ ไม่ตอ้ งเตรี ยมกำรสถำนที่ เพียงแค่เป็ น
พื้นที่ มีควำมส่ วนตัวมำกขึ้นกว่ำปกติซ่ ึ งเป็ นส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของร้ำนค้ำ โดยกำรสัมภำษณ์ พูดคุย
สนทนำตำมช่วงกำหนดระยะเวลำที่กำหนด ใช้กำรสัมภำษณ์ที่มีโครงสร้ำง (Structured Interview) ซึ่ ง
ต้องเตรี ยมหัวข้อและขอบเขตของประเด็นคำถำมไว้ล่วงหน้ำที่มีควำมสอดคล้องครอบคลุมเนื้ อหำ
ของวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ แบบสอบถำมต้องชัดเจนตรงไปตรงมำ ทั้งนี้ ได้ทำกำรจดบันทึกกำร
สั ม ภำษณ์ โ ดยผู ้ช่ ว ยเก็ บ ข้อ มู ล พร้ อ มบัน ทึ ก เสี ยงระหว่ ำ งกำรสั ม ภำษณ์ และน ำมำกรอกใน
แบบสอบถำมให้สมบูรณ์ภำยหลังผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยกำรสนทนำ ซักถำม พูดคุย ซึ่งในกำรสัมภำษณ์แบบ
กึ่งเป็ นทำงกำรนี้ จะเป็ นกำรกำรสัมภำษณ์ แบบมีโครงสร้ำง (Structured Interview) โดยทำกำรเตรี ยม
หัวข้อและขอบเขต
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3.2.2 กำรสังเกตกำรณ์ (Observation)
ใช้วิธีกำรสังเกตกำรณ์ แบบไม่มีส่วนร่ วม (Non participant Observation) และแบบมี
ส่ วนร่ วม (Participant Observation) จำกกำรสังเกตกำรณ์ภำยในพื้นที่ หรื อดูจำกภำพที่บนั ทึกมำ เช่น
วีดีโอ ภำพถ่ำย เป็ นต้น
- กำรสังเกตกำรณ์ อย่ำงไม่มีส่วนร่ วม (Non participant Observation) ในช่ วงระยะแรก
ของกำรเข้ำพื้ น ที่ ผูว้ ิ จ ัยใช้วิธี สั งเกตกำรณ์ อย่ำงไม่ มี ส่ วนร่ วม เพื่ อเป็ นกำรไม่ ให้ ผูถ้ ู กสั งเกตรู ้ สึ ก
ถู กรบกวน เพรำะอำจท ำให้พฤติ กรรมผิดไปจำกปกติ โดยผูว้ ิจ ัยเข้ำพื้ นที่ และสังเกตกำรณ์ สภำพ
ของสิ่ งแวดล้อม และผูค้ นโดยรอบด้วยบริ บทของชุมชนที่เป็ นย่ำนวัฒนธรรมจีนและย่ำนค้ำขำย ขณะ
เดียว กันก็สังเกตกำรทำงำนและวิถีชีวิตของผูค้ นในพื้นที่ ด้วยบทบำทของผูเ้ ยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยว
และผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐำนและข้อสังเกตจำกกำรลงวิจยั ภำคสนำม สำมำรถสร้ำงสมมุติฐำน
หรื อคำถำมที่เชื่ อมโยงกับข้อมูลข้อมูลที่ได้จำกงำนวิจยั อันนำไปประกอบกำรสังเครำะห์งำนวิจยั ได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
- กำรสังเกตกำรณ์ อย่ำงมี ส่ วนร่ วม (Participant Observation) โดยผูว้ ิ จัยเข้ำร่ วมหรื อ
รับรู ้อยู่ในเหตุกำรณ์ ของกิจกรรมในชี วิตประจำวัน หรื อเข้ำร่ วมกิจกรรมที่คนในพื้นที่ได้ปฏิบตั ิกนั
เป็ นประจำ อำทิ เกี่ยวกับกำรค้ำขำย กำรเข้ำไปช่วยงำนในศำลเจ้ำกวนอู เป็ นต้น และกิจกรรมที่คนใน
พื้นที่จดั ทำขึ้นตำมเทศกำล อำทิ ประเพณี ตรุ ษจีน ไหว้เจ้ำ เช็งเม้ง ฯลฯ พร้อมทั้งจดบันทึกประเด็นและ
กำรถ่ำยภำพเหตุกำรณ์ หรื อกิ จกรรมที่ น่ ำสนใจที่ ได้พบเห็ นจำกกำรสังเกตกำรณ์ ในแต่ ละครั้ งและ
จับประเด็นที่ยงั เป็ นข้อสงสัย เพื่อใช้เป็ นคำถำมในกำรสัมภำษณ์ครั้งต่อไป

3.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู ว้ ิ จ ัย ด ำเนิ น กำรวิ เครำะห์ ใ นงำนวิ จัย ตำมวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ อธิ บ ำยถึ ง กำรธ ำรง
อัต ลัก ษณ์ และกำรสร้ ำงพื้ น ที่ ท ำงสั งคมเของชุ ม ชนชำวไทยเชื้ อ สำยจี น โดยมี 4 กระบวนกำร
ดังต่อไปนี้
3.3.1 กำรเตรี ยมงำนวิจยั กำรทบทวนวรรณกรรม เริ่ มต้นด้วยวิธีกำรวิจยั เชิงคุณภำพมำ
ใช้ในกำรตั้งสมมุติฐำน และออกแบบเครื่ องมือเพื่อใช้กำรวิจยั รวมทั้งกำรเลือกประเด็น แนวคำถำม
และภำษำที่ ใช้อย่ำงเหมำะสมกับกลุ่มตัวอย่ำงที่ ศึกษำในกำรสอบถำม เพื่อสำรวจผูว้ ิจยั รวบรวม
ข้อมูลในงำนวิจยั ที่ได้จำกกำรลงพื้นที่ดว้ ยกำรเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพำะข้อมูลจำกกำร
ทบทวนวรรณกรรม และจำกกำรลงพื้นที่วิจยั ด้วยกำรสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วมกำร
เข้ำร่ วมกิจกรรม กำรสัมภำษณ์แบบเป็ นทำงกำรและไม่เป็ นทำงกำรเชิงคุณภำพจำกคนในที่หมำยถึง
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สมำชิ กของชุ มชนชำวไทยเชื้ อสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊วตำมคุณ สมบัติที่ต้ งั กำหนดไว้กบั ชำวจีนใน
พื้นที่ นำมำศึกษำวิเครำะห์ และเปรี ยบเทียบลักษณะอัตลักษณ์ของชำวไทยเชื้อสำยจีนในตรอกเหล่ำ
โจ๊วในประเด็นและทัศนคติ ต่อกำรใช้ภำษำ ต่อกำรสื บต่อประเพณี กำรประกอบพิธีกรรม ยึดมัน่ ใน
ควำมเชื่อ
3.3.2 กำรวำงแผนงำนและเตรี ยมเครื่ องมือ สำหรับเก็บข้อมูลกำรเก็บข้อมูลพื้นฐำน
(Background information) ในประชำกรที่ทำกำรศึกษำ (Study Population) ที่เป็ นข้อมูลคุณลักษณะ
ประชำกร (Socio-demographic Data) สำมำรถจะช่ วยแปรผล (Interpret) ของกำรวิจยั เชิ งคุ ณ ภำพ
หรื อช่วยให้เห็นควำมสำคัญของควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มย่อยในประชำกรที่ทำกำรศึกษำในกำร
ออกแบบกำรวิจยั เชิงคุณภำพ
3.3.3 หลังจำกเก็บข้อมูลภำคสนำม ผูว้ ิจยั ได้นำข้อมูลมำจัดวำงตำมประเด็นที่ตอ้ งกำร
ศึกษำ โดยพิจำรณำใน 2 ประเด็นคือ
1) กำรใช้อตั ลักษณ์คำ้ ขำยที่เป็ นทุนทำงวัฒนธรรมในกำรปรับตัวเพื่อควำมอยูร่ อด และ
สร้ำงควำมมัน่ คงให้แก่ตนเองและกลุ่มทำงสังคม
2) ปฏิบตั ิกำรที่ชำวไทยเชื้ อสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊วนำอัตลักษณ์มำนำเสนอ และใช้ใน
กำรสร้ ำงพื้น ที่ ทำงสังคมภำยใต้ควำมเป็ นสังคมพหุ วฒ
ั นธรรม ซึ่ งผูว้ ิจัยได้วิเครำะห์ ตำมแนวคิด
เรื่ อ งอัต ลัก ษณ์ ภำพตัว แทนและทุ น วัฒ นธรรมกำรน ำเสนอผลกำรวิ เครำะห์ ผูว้ ิ จัย ได้ใช้ก รอบ
แนวควำมคิ ด ทำงสั ง คมวิ ท ยำ และวัฒ นธรรม กำรสร้ ำ งอัต ลัก ษณ์ ภำพตัว แทน และทุ น ทำง
วัฒนธรรม เพื่อรำยงำนผลกำรวิจยั ในประเด็นต่ำง ๆ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั โดยนำเสนอใน
รู ปแบบของกำรบรรยำย แผนผัง และรู ปภำพ เพื่อให้เห็ นถึงปรำกฏกำรณ์ กำรธำรงอัตลักษณ์ และ
ปฏิบตั ิกำรทำงวัฒนธรรมของชำวไทยเชื้อสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊ว
3.4.4 ทำกำรวิเครำะห์ และตีควำม สรุ ปผลกำรวิจยั ร่ ำงรำยงำนวิจยั แก้ไข และจัดทำ
รำยงำนวิจยั ฉบับสมบูรณ์

3.4 กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลงำนวิจยั เชิงคุ ณภำพ เรื่ องกำรธำรงอัตลักษณ์ของ
ชำวไทยเชื้ อสำยจีนตรอกเหล่ำโจ๊ว ใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลสำมเส้ำ (Triangulation) (ชำย โพธิ สิตำ,
2559: 369-372) โดยตรวจสอบหลังจำกได้ทำกำรวิเครำะห์ ตีควำมข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำวิจยั ทำ
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บทสรุ ปให้เรี ยบร้อย นำเสนอผลกำรวิจยั ให้กบั กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลพร้อมรับฟังคำวิจำรณ์ เพื่อหำข้อสรุ ป
และกำรตีควำมของผูว้ ิจยั ว่ำถูกต้องหรื อใช้ได้ในทัศนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยไม่คำนึ งต้องมีฝ่ำยหนึ่ ง
ฝ่ ำยใดผิด ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะให้ควำมสำคัญกับควำมเข้ำใจกับสิ่ งใดเป็ นฐำนที่มำของควำมแตกต่ำง ซึ่ ง
ทัศนะของผูว้ ิจยั ทฤษฎีหรื อแนวคิดทำงวิชำกำร และทัศนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล จะเป็ นประโยชน์อย่ำงยิง่
สำหรับกำรปรับปรุ ง และกำรวิเครำะห์ที่สมบูรณ์ข้ ึน
กำรตรวจสอบด้วยวิธีขอ้ มูลสำมเส้ำ (Triangulation) จะเน้นตรวจสอบข้อมู ลที่ได้มำ
จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ พบว่ำมีควำมเหมือนกันหรื อไม่ ซึ่ งหำกคนพบถ้ำทุกแหล่งข้อมูลเหมือนกัน
หรื อไม่มีควำมแตกต่ำงในเนื้ อหำสำคัญ ก็สำมำรถมัน่ ใจและสรุ ปได้ว่ำบทสรุ ปข้อวิเครำะห์และกำร
ตีควำมของงำนวิจยั นี้ มีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ แสดงว่ำข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ค้นพบมีควำมถูกต้องและ
เที่ยงตรงจำกนั้นนำข้อมูลที่ได้คืนกลับสู่ แหล่งให้ขอ้ มูลตรวจสอบอีกครั้ง
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บทที่ 4
กว่าจะกลายมาเป็น “ตรอกเหล่าโจ๊ว” จากคาบอกเล่าของคนใน
จัง หวัด เชี ย งใหม่ เป็ นเมื อ งใหญ่ ที่ มี ค วามส าคัญ ในฐานะเป็ นนครแห่ ง วัฒ นธรรม
ที่รุ่งเรื องและมีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานกว่า 720 ปี มีศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณี เป็ นอัตลักษณ์
ที่ทรงคุณค่า มีความงดงามสื บต่อถ่ายทอดกันมา รวมทั้งมีความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ชนเผ่าที่มี
วัฒนธรรมโดดเด่นและหลากหลายถึง 12 ชนเผ่า เป็ นชาวเขา 7 เผ่า และเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ 5 กลุ่ม
โดยกลุ่มชาติพนั ธุ์จีนเป็ นหนึ่ งในห้ากลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีวฒั นธรรมโดดเด่ นและอาศัยอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่เป็ นจานวนมาก กลุ่มชาติพนั ธุ์จีนเชื้อสายแต้จิ๋วเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์หนึ่งที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัด
เชียงใหม่ โดยตามประวัติศาสตร์ ชาวจีนกลุ่มนี้ ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ต้ งั แต่
สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1939 - ค.ศ. 1945) ภายหลังมี
ชาวจี น อพยพเข้ามาป็ นจานวนมากขึ้ น ในช่ ว งต้น กรุ งสมัยรั ตนโกสิ น ทร์ โดยเฉพาะในสมัยของ
รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (กิตยุตม์ กิตติธรสกุล, 2557: 215)
ตามปกติชาวจีนอพยพออกจากแผ่นดินใหญ่ดว้ ยเรื อสาเภาบรรทุกผูค้ นด้วยจานวนมาก
หลายร้ อ ยคน อพยพไปอยู่ต ามเมื อ งตามเมื อ งใหญ่ ๆ หรื อ เมื อ งส าคัญ ๆ เช่ น เมื อ งหลวง เมื อ ง
เศรษฐกิ จ เป็ นตัน ยังประเทศต่าง ๆ เช่ น เดี ยวกับ ประเทศไทยมี ชาวจี น อพยพมายัง เมื องหลวงที่
กรุ งเทพมหานครเป็ นจานวนมาก ตั้งรกรากทามาหากินอาศัยอยูด่ ว้ ยการประกอบอาชี พค้าขายและ
รับจ้างใช้แรงงานเป็ นอาชี พ หลัก ซึ่ งภายหลังจากความถนัดในด้านการค้าขายทาให้กลุ่มชาวจี น
กลายเป็ นผูม้ ีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของสังคมไทย ขณะเดียวกันยังพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้าเติบโตขึ้น ส่ งผลให้กลุ่มชาวจีนของตนกลายเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ที่เข้มแข็งทางสังคม
ขณะเดียวกันยังเป็ นชุมชนที่ธารงอัตลักษณ์ตามขนบธรรมเนี ยม ประเพณี จีน ไว้อย่างเหนี ยวแน่น จึง
ส่ งผลให้เกิดเป็ นชุมชนจีนย่านวัฒนธรรมจีนที่เรี ยกว่าเยาวราชในปัจจุบนั
สาหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการเกิดย่านวัฒนธรรมจีนที่ตรอกเหล่าโจ๊ว พบว่า
เกิดจากชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพอจากจีนแผ่นดินใหญ่ ด้วยสาเหตุของการเมืองการปกครองและภัย
แล้งจากธรรมชาติ โดยมีเส้นทางการเดินทางเริ่ มต้นจากการออกจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มุ่งหน้า
สู่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงต้นรัตนโกสิ นทร์ถึงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ปลายศตวรรษที่
18 หรื อราวปี พ.ศ. 2244-2343 (ค.ศ. 1701-1800) (สุ ภางค์ จันทวานิ ช 2539, 1) โดยเฉพาะประเทศ
ไทยเป็ นจานวนมาก กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลได้กระจายตัวไปอยูต่ ามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
ส าหรั บ ในภาคเหนื อ โดยเฉพาะจัง หวัด เชี ย งใหม่ มี ช าวจี น อพยพจ านวนมากที่ สุ ด ตั้ง แต่ ก่ อ น
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สงครามโลกครั้ งที่ 2 ในช่ วง ปี พ.ศ. 2482 - 2488 (ค.ศ. 1939 - ค.ศ. 1945) (กิ ตยุตม์ กิ ตติ ธรสกุล,
2557: 215) ซึ่งจะตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างใช้แรงงานแบกหามอยูใ่ นชุมชนวัดเกต
การามพื้นที่บริ เวณด้านหลังวัดเกตและบริ เวณท่าเรื อริ มฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิ ง หลังจากนั้นใน
ช่างปี พ.ศ. 2453-2466 (ค.ศ. 1910-1923) (อนันต์ กิมสุ วรรณ, 2552: 41) กลุ่มชาวจีนในชุมชนวัดเกต
การามได้โยกย้ายถิ่นฐานจากวัดเกตการามมายังฝั่งตรงข้ามบริ เวณบ้านช้างม่อยหรื อกาดต้นลาไยที่
หมายรวมถึงตรอกเหล่าโจ๊วและกาดหลวงหรื อตลาดวโรรส เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจใน
แหล่งใหม่ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2511 (ค.ศ. 1968) (ฮารี ราม โซนี่ , 2547: 93) เกิ ดเหตุเพลิงไหม้เผา
ผลาญกาดต้นลาไยและกาดหลวง ทาให้กลุ่มพ่อค้าแม่คา้ ชาวจีนในย่านตลาดกระจัดกระจายและสู ญ
สลายไปพร้อมกับเพลิงไหมจนหมดสิ้ น คงเหลือเพียงในส่ วนของตรอกเหล่าโจ๊วซึ่ งเป็ นพื้นที่ของ
การค้าขายด้วยกลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มเครื อข่ายที่เหนียวแน่น
ความเป็ นมาของตรอกเหล่าโจ๊วก่อนที่จะกลายมาเป็ นชุมชนย่านวัฒนธรรมจีนตรอก
เหล่าโจ๊วหรื อไชน่าทาวน์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอตั ลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวสร้างสี สันให้แก่เมือง
เชียงใหม่ เนื้ อหาของบทนี้ จึงเป็ นการนาเสนอถึงพัฒนาการของชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นการนาเสนอเรื่ องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาวจีนที่ดาเนินวิถีชีวิตอยูใ่ นตรอกเหล่า
โจ๊วทั้งในช่วงความเป็ นมาก่อนที่จะเกิดเป็ นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วไปจนถึงการ
กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของย่านธุรกิจการค้าขายที่มีความสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะเดียวกันก็มี
บทบาทในการส่ งเสริ ม ด้านการท่ องเที่ ยว และต่ อระบบเศรษฐกิ จซึ่ งมี ความสัมพัน ธ์กับ วิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ที่ถูกนามาใช้เป็ นทุนทางวัฒนธรรมร่ วมกับอานาจที่เกิดจากอัตลักษณ์ เพื่อการต่อรอง
ทางสังคมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางการค้า และพลวัตที่เกิดขึ้นของพื้นที่ยา่ นกาด
(ตลาด) แห่ งนี้ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาผ่านการค้นคว้างานเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนามที่
ได้จากการลงพื้นที่วิจยั นอกจากนี้ ยงั ทาการศึกษาและเก็บข้อมูลจากหนังสื อ “เรื่ องเล่าจาวกาด (ชาว
ตลาด) ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นที่บอกเล่าโดยผูอ้ ยู่ในเหตุการณ์ ” จัดทาขึ้นโดย คณะทางานชาวกาด
หลวง (ตลาดวโรรส) และกาดเก๊าลาไย (ตลาดต้นลาไย) รุ่ นก่อนไฟไหม้ โดย สุ ภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์
และดวงจันทร์ อาภาวัชรุ คม์ เจริ ญเมือง เป็ นบรรณาธิการ จัดพิมพ์ข้ ึนในปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2553
เป็ นจานวน 7 เล่ม ด้วยคาแนะนาจากสมาชิกชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊วในฐานะที่เป็ นคนใน (สมาชิก
ของชุมชน) ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เป็ นผูบ้ อกกล่าวว่ารายละเอียดภายในหนังสื อ ดังกล่าวได้อธิ บาย
เล่าเรื่ องถึงความเป็ นมา สภาพแวดล้อม และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาของชน
ชาวจีนที่ทาการค้าขายและอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ที่มีความสาคัญของย่านธุรกิจการค้าของจังหวัดเชียงใหม่
อันมีลกั ษณะการถ่ายทอดเรื่ องราวเป็ นหนังสื อบันทึกเรื่ องเล่าจาวกาด (กลุ่มผูป้ ระกอบการค้าขายชาว
จีน) และบทสัมภาษณ์ที่เป็ นประสบการณ์จริ ง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทาหนังสื อเรื่ อง
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เล่าจาวกาด ตามคาแถลงของสุ ภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์ และดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมืองในฐานะ
ของบรรณาธิ การกล่าวว่า การทาหนังสื อเรื่ องเล่าจาวกาดมีเหตุผลสามประการด้วยกัน 1) เพื่อให้
ลูกหลานได้รับรู ้เรื่ องราวความเป็ นมาของบรรพบุรุษของตนเองที่ผ่านมา ให้เกิดความภาคภูมิใจใน
รากเหง้าที่นาไปสู่ ความเป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง 2) สร้างความสามัคคีของชาวกาด ที่ประกอบด้วยคณะผู ้
ทางานและสมาชิกมีความสนิ ทสนมรู ้จกั คุน้ เคยกันมากยิ่งขึ้น และนาไปสู่ การจัดทากิจกรรมอื่น ๆ
ต่อไปภายหลัง 3) เพื่อเป็ นการนาเสนอประวัติศาสตร์ ของผูม้ ีประสบการณ์หรื ออยูใ่ นเหตุการณ์จริ ง
นอกจากนี้ ผูท้ ี่สนใจจะได้รับเนื้ อหาข้อมูลที่เป็ นจริ ง (สุ ภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์, ดวงจันทร์ อาภาวัช
รุ ตม์ เจริ ญเมือง, 2547)

4.1 จากชาวจีนวัดเกตการามสู่ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว

ภาพ 4.1 ภาพตาแหน่งที่ต้ งั ชุมชนวัดเกตการาม
ที่มา https://www.google.com/maps/place/Wat+Ket+Karam
ก่อนที่จะเกิดย่านวัฒนธรรมจีนชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว มีชุมชนวัดเกตการามเป็ นพื้นที่
ของย่านธุรกิจการค้าขายที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ต้ งั แต่ในอดีตที่ผา่ นมา นอกจากนี้ยงั เป็ น
ย่านการค้าที่เกิดขึ้นเป็ นแห่ งแรกแลก และมีท่าเรื อด้านการค้าขายขนส่ งสิ นค้าทางน้ าที่มีความสาคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ดว้ ยเช่นกัน แต่เดิมกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลอพยพเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานในบริ เวณริ มฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิ งแถบวัดเกตการามที่ซ่ ึ งเป็ นย่านธุรกิจการค้าขาย และการ
ขนส่ งสิ น ค้าทางเรื อของเมื องเชี ยงใหม่ มี ตาแหน่ งที่ ต้ งั อยู่น อกก าแพงเมื องเป็ นชุ ม ชนที่ มี ความ
หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ สาหรับชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาอาศัยอยู่ในชุมชนวัดเกตการามจะทา
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มาหากินด้วยอาชีพค้าขาย และขนส่ งสิ นค้าทางเรื อ ด้วยการเช่าบ้าน เรื อนแถวหรื อห้องแถวเพื่อเป็ น
ที่พกั อาศัยและค้าขายผสมปะปนอยู่กบั ผูค้ นอีกหลายเชื้ อชาติประกอบด้วย ชาวไทย ชาวจีน ชาว
อเมริ กนั ชาวอังกฤษ ชาวอินเดี ย เป็ นต้น แสดงให้เห็ นถึงความเป็ นพหุ สังคมที่มีการซ้อนทับทาง
วัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์ ทั้งนี้ ชาวจีนและชาวอินเดียเป็ นชาติพนั ธุ์ที่เข้ามายังจังหวัดเชี ยงใหม่ของ
ประเทศไทยด้วยสภาพและวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันเป็ นอย่างยิง่ ในประเด็นของการสร้างความมัน่ คง
และความอยูร่ อดของชีวิต ดังคากล่าวที่ สุ ภาพ และ มีนา มานตาลา ลูกหลานชาวอินเดียที่อาศัยอยู่
ในวัดเกตการาม กล่าวถึงบรรพบุรุษว่า “ชาวอินเดียก็ไม่ต่างกับชาวจีนที่อพยพมาด้วยเหตุผลของ
การหนี สงคราม บรรพบุรุษของสุ ภาพและมีนา หนี สงครามมาใน ปี พ.ศ. 2490 ครั้งเมื่ออินเดี ยกับ
ปากี สถานแยกออกจากกัน และมีสภาพของมีเพียงเสื่ อผืนหมอนใบ โดยคุณตาคุณยายมาอยู่ก่อน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 ส่ วนคุณแม่เกิดที่เชียงใหม่ บ้านอยูว่ ดั เกตการาม แม่ผมเป็ นนักเรี ยนดารารุ่ นแรก
เกิดที่เชียงใหม่ บ้านอยูว่ ดั เกตการาม” (สุ ภาพ มานตาลา และ มีนา มานตาลา, 2548: 139)
ชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งรกรากอาศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ดงั กล่าวเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่
มีวิถีชีวิตยึดติดกับรู ปแบบตามขนบธรรมเนี ยมจีนแม้ว่าจะอยู่ในบริ บทของสังคมไทย ส่ วนใหญ่
อพยพมาจากเมืองซัวเถา เป็ นชาวจีนสาเนี ยงแต้จิ๋วเกื อบทั้งหมด สังเกตได้จากการใช้ภาษาในการ
สื่ อสาร วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ แนวคิด ค่านิยม และความศรัทธาในองค์เทพเจ้า ดังนั้นการเกิดขึ้นของ
ศาลเจ้าปุงเถ่ากง-ปุงเถ่าม่า บริ เวณบ้านช้างม่อยจึงเป็ นลักษณะหนึ่ งของงศาลเจ้าที่เป็ นสัญญลักษณ์
แสดงถึงความเป็ นชาวจีนกลุ่มกลุ่มสาเนียงแต้จิ๋ว ในขณะเดียวกันสัญลักษณ์ยงั แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่ม
ชาวจีนเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในช่วงแรกชาวจีนอพยพเข้ามาอยูท่ ี่วดั เกตการามตามที่ โฆษิต
นามสมมติ, 2561) และเจ๊เช๊ง (นามสมมติ, 2561) กล่าวว่า ชาวจีนอพยพดังกล่าวยังใช้ภาจีนควบคู่ไป
กับการเรี ยนรู ้คาเมืองที่ไม่คล่องแคล่ว ส่ วนใหญ่จะมาเป็ นกุลีรับจ้างแบกข้าวสารจะทางานอยู่ตาม
ท่าเรื อวัดเกตการามทั้งนั้น ไม่ได้ทาการค้าขายตั้งแต่แรก ภายหลังได้ลงหลักปั กฐานกับหญิงท้องถิ่น
และมีเงินก้อนจากการเก็บออมพอเป็ นทุน จึง ได้ขยับขยายเปิ ดร้านค้าขายบ้าง ทาธุรกิจค้าขายขนส่ ง
สิ นค้าทางน้ าด้วยเรื อหางแมงป่ องที่สามารถบรรทุกสิ นค้าได้คราวละมาก ๆ เช่นเดียวกับอากงของ
คุณโฆษิต (นามสมมติ, 2561) ก็เป็ นหนึ่งในชาวจีนนั้นที่อพยพเข้ามาด้วยเรื อสาเภาในยุคแรก ๆ เป็ น
กุลีรับจ้างแบกข้าวสารต่อมาภายหลังได้แต่งงานกับคุณยายที่เป็ นคนเมือง (คนเชี ยงใหม่) และเปิ ด
กิ จการค้าขายในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ยงั พบว่าเส้นทางการอพยพมาของชาวจี นเข้ามายังจังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางการล่องเรื อจากภาคกลางโดยลุ่มน้ าเจ้าพระยาเป็ นแม่น้ าที่เชื่อมต่อยังแม่น้ า
สายอื่นเพื่อผ่านไปยังหลายจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะจากจังหวัดกรุ งเทพฯ อยุธยา มุ่งหน้าผ่าน
ขึ้นมาชุมทางสาคัญแถบปากน้ าโพจังหวัดนครสวรรค์ช่ ึงเป็ นชุมทางของแม่น้ าที่มารวมกันหลายสาย
ได้แก่ แม่น้ าปิ ง วัง ยม และน่ าน ก่อนที่จะแยกขึ้นไปยังจังหวัดเชี ยงใหม่ และอีกหลายจังหวัดของ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) / 45

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่เป็ นจุดหมายปลายทางที่มีชาวจีนอพยมมาตั้งถิ่นฐานเป็ นจานวนมากที่สุด
ในช่วงสมัยของรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนื่องจากมีความเจริ ญทางด้าน
การคมนาคมที่ทาให้สะดวกรวดเร็ วขึ้นจึงทาให้ชาวจีนหลัง่ ไหลมาสู่ จงั หวัดเชียงใหม่เป็ นจานวนมาก
“แต่ก็จะมีคุณยายเป็ นคนเมือง และอากงเป็ นคนจีน มาจากเมืองจีน นัง่ เรื อสาเภามา มา
ได้เมียที่นี่ มาแรก ๆ ก็มาเป็ นกุลีแบกข้าวสารแล้วค่อยมาแต่งงานกับเมียคนที่นี่ แล้วก็มาเปิ ดร้านขาย
ของ” (เจ๊เกิมเช็ง นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561)
“ มาตอนแรก ๆ มาเป็ นกุลีท้ งั นั้น” (โฆษิต นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561)
“ในประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่บอกว่า ชาวจีนเริ่ มอพยพขึ้นมาเมืองเชียงใหม่เพื่อทา
การค้าขายเพิ่ ม มากขึ้ น ในรั ช สมัยของสมเด็จ พระพุ ท ธเจ้าหลวงรั ช กาลที่ 5 ครั้ งแรกก็ต้ งั ร้ านค้า
บ้านเรื อนริ มแม่น้ าปิ งหน้าวัดเกตแล้วก็ขยับขยายมาฝั่งตรงข้ามที่ตลาดวโรรสและตลาดต้นลาไยใน
ปั จจุบนั ซึ่ งตรงกับสมัยพระเจ้าอิน ทรวิชยานนท์ เจ้าหลวงองค์ที่ 7 และก็เป็ นช่ วงเดี ยวกัน ที่ กลุ่ม
มิชชันนารี อเมริ กนั เข้ามาเผยแพร่ คริ สต์ศาสนา”
“เรื่ องเล่าจาวกาด เล่ม 3, ศาลเจ้ากวนอู บูเ้ บี้ย (พ.ศ. 2549)”
(ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์, 2549: 9)
นอกจากนี้ จากคากล่าวผ่านเรื่ องเล่าชาวกาดที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภาพพื้นที่ของวัด
เกตการามที่แสดงให้เห็ นสภาพของธุ รกิจการค้าขายที่มีความขวักไขว่อลหม่านของผูค้ นที่เต็มไป
ด้ว ยความหลากหลายทางสั ง คมและวัฒ นธรรมที่ อ ยู่ใ นชุ ม ชนเดี ย วกัน วิ ถี ชี วิ ต ของชาวจี น ใน
ระยะแรกเมื่อครั้งที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานย่านชุมชนวัดเกตการาม ชาวจีนอพยพและอาศัยอยูบ่ ริ เวณท่าเรื อ
ใกล้กบั แม่น้ าปิ งฝั่งย่านวัดเกตการาม เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตจากการปกครองภาครัฐ
ของล้านนา (เชียงใหม่ในปั จจุบนั ) เพื่อเป็ นที่อยูพ่ กั อาศัยและทามาหากินของคนหลายเชื้อชาติ โดย
การเช่าบ้าน เช่าเรื อนแถวไม้ช้ นั เดียว เป็ นที่อยู่พกั อาศัยและเปิ ดร้านค้าขาย และบางส่ วน ทาค้าขาย
ขนส่ งทางน้ าบริ เวณริ มแม่น้ าปิ งฝั่ งตะวันออกหรื อบริ เวณด้านหลังวัดเกตการามเป็ นต้น เพื่อเป็ น
อาชี พเลี้ยงดู ตนเองและครอบครั ว โดยใช้ความถนัดด้านการค้าขายและคุน้ ชิ นกับน้ า รวมถึงการ
เริ่ มต้น ทางานด้วยอาชี พ รั บจ้างในแรงงานแบกข้าวสารบริ เวณท่ าเรื อเพื่อสร้ างความอยู่รอดตาม
วัตถุประสงค์ของการอพยพเพื่อการมีวิถีชีวิตที่ดีและมัน่ คง
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“ในสมัยนั้นความเจริ ญทางด้านธุรกิจการค้าของเมืองเชียงใหม่อยูร่ อบปริ มณฑล แหล่ง
เศรษฐกิ จ การค้ า ส่ ง มี ศู น ย์ก ลางอยู่ ที่ บ ้ า น ‘หล่ า ยหน้ า ’ บริ เวณหน้ า วัด เกตการาม ซึ่ งอยู่
ริ มฝั่งแม่น้ าปิ งทางด้านตะวันออก มีเรื อหางแมงป่ องรับสิ นค้าจากกรุ งเทพ-เชียงใหม่ จอดเรี ยงรายกัน
อย่างคับ คัง่ ขนถ่ ายสิ น ค้ากัน ที่ ท่ าน้ า มี ท่ าช้างของห้ างบอเนี ย วอังกฤษ ซึ่ งเปรี ย บเสมื อ นประตู
เศรษฐกิ จของนครเชี ยงใหม่ มีบา้ นนายอากรจีนเต็งตั้งอยู่บริ เวณวัดเกตน้อย มีโรงเรี ยนจีนฮัว่ เอง
โรงเรี ยนสตรี อเมริ กนั คริ สตจักรมิชชันนารี และวัดชาวซิ กซ์ต้ งั เรี ยงรายแออัดอยู่ มีคนหลากหลาย
เชื้อชาติ ทั้งชาวไทย ชาวจีน ชาวอเมริ กนั ชาวอังกฤษ ชาวอินเดีย เป็ นต้น”
“เรื่ องเล่าจาวกาด เล่ม 1, ตลาดต้นลาไยในทศวรรษ (พ.ศ. 2547)”
(เสริ นทร์ จิราคุปต์, 2547: 26-27)

ภาพ 4.2 ภาพย่านที่อยูอ่ าศัยของพ่อค้าจีนในชุมชนวัดเกตการาม
ที่มา ล้านนาในอดีต http://www.library.cmu.ac.th (บุญเสริ ม สาตราภัย)

ภาพ 4.3 ภาพเรื อหางแมงป่ องเป็ นพาหนะในการค้าขายทางเรื อ
ที่มา ล้านนาในอดีต http://www.library.cmu.ac.th (บุญเสริ ม สาตราภัย)
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4.1.1 ผลกระทบในความเป็นมาจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ย่า นธุ ร กิ จ การค้า ขายที่ เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของจัง หวัด เชี ย งใหม่ ใ นอดี ต เป็ นพื้ น ที่ ร อบ
ปริ มณฑล โดยเฉพาะย่านการค้าขายแถบชุมชนวัดเกตการาม และบริ เวณท่าเรื อวัดเกตการามที่ต้ งั อยู่
ริ มฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิ ง มีเรื อหางแมงป่ องและพ่อค้าชาวจีนเป็ นจานวนมากที่ทาการค้าขาย
ขนส่ งสิ นค้าทางน้ า เป็ นภาพของความคับคัง่ ทางการค้าที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่ งเรื องอย่างมากในยุค
นั้น ชาวจีนเป็ นชาติพนั ธุ์หนึ่ งที่มีความโดดเด่นและประสบความสาเร็ จในด้านการค้าขายปรากฏให้
เห็ น จากเปิ ดร้ านค้าจาหน่ ายข้าวของเครื่ องใช้แ ตกต่ างกัน ไปตามความต้องการของกลุ่ มชนโดย
เริ่ มต้นค้าขายสิ นค้าที่เกี่ยวกับปั จจัยสี่ เป็ นอันดับแรก ต่อมาในช่วงที่จงั หวัดชียงใหม่มีการพัฒนาการ
คมนาคมในการเดิ น ทางและการขนส่ งสิ น ค้าที่ เจริ ญ ก้าวหน้าขึ้ น ส่ งผลให้เกิ ด การเปลี่ ยนแปลง
โดยตรงต่อะบบการค้าขายในย่านธุรกิจแถบวัดเกตการาม เกิดการขยับขยายพื้นที่ของการค้าเป็ นวง
กว้างขึ้น ซึ่ งแต่เดิมความเจริ ญรุ่ งเรื องของการค้าขายจากัดอยูใ่ นแถบวัดเกตการามฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ าปิ งเป็ นส่ วนใหญ่ก่อนที่จะเจริ ญคับคัง่ ไปยังฝั่งบ้านช้างม่อยหรื อย่านกาดต้นลาไย กาดหลวง
และตรอกเหล่าโจ๊ว ตั้งแต่เริ่ มสร้างสะพานข้ามแม่น้ าปิ งเชื่อมฝั่งวัดเกตฯ กับฝั่งบ้านช้างม่อยหรื แกาด
ต้นลาไยในปัจจุบนั
“หลังจาก นายแพทย์ เอ็ม เอ ชี ค ได้สร้าง ขัวไม้สักหมอชี ค ในปี พ.ศ. 2427 เชื่ อมทั้ง
สองฝั่งแม่น้ าปิ งทาให้ชาวบ้านสองชุมชน คือบ้านวัดเกตการามและบ้านช้างม่อย เริ่ มติดต่อกันมาก
ขึ้นโดยเฉพาด้านการค้าขายเริ่ มระบายสิ นค้าจาเป็ นจากชาวจีนบ้านวัดเกต ส่ งมาช่วยให้ชาวพื้นเมือง
ริ มฝั่ งปิ งบ้านช้างม่อย ได้เกิ ดชุ มชนชาวกาดเล็ก ๆ ทามาค้าขายกระจากกันตามริ มฝั่งน้ าปิ งบริ เวณ
ใกล้สวนลาไย...”
“เรื่ องเล่าจากกาด เล่ม 1, ตลาดต้นลาไยในรอบศตวรรษ (พ.ศ. 2547)”
(เสริ นทร์ จิราคุปต์, 2547: 28)

ภาพ 4.4 ภาพสะพานจันทร์สม (ขัวแขก ขัวกุลา ขัวเก่า) ในอดีต
ที่มา http://www.baansongjum.blogspot.com (บุญเสริ ม สาตราภัย)
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ภาพ 4.5 ภาพสะพานจันทร์สมที่ใช้จนถึงปัจจุบนั
ที่มา เชียงใหม่นิวส์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives (จักรพงษ์ คาบุญเรื อง)
สะพานจันทร์ สม หรื อขัวแขก (ขัวเก่า, ขัวกุลา) เป็ นสะพานข้ามฝั่งแม่น้ าปิ งเป็ นแห่ ง
แรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2427 เป็ นสะพานเชื่ อมฝั่งวัดเกตฯ กับฝั่งบ้านช้างม่อย ถนนวิชยานนท์ จุด
เริ่ ม แรกของการพัฒ นาคมนาคมที่ ส่งผลต่ อธุ รกิ จค้าขายของย่านค้าขายที่ ส าคัญ ของเชี ยงใหม่ มี
ลักษณะเป็ นสะพานไม้สักขนาดใหญ่สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกเชื่ อมฝั่ งตะวันออกหลังวัดเกตฯ
ข้ามมาฝั่งตะวันตกของบ้านช้างม่อยและถนนวิชยานนท์ทิศเหนื อของกาดต้นลาไยในปั จจุบนั ทาให้
เกิดการค้าขายจากวัดเกตฯ ที่สะดวกสบายขึ้นเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้น นอกจากนี้ ยงั เป็ นการกระจายสิ นค้า
มายังแถบถนนช่างม่อย ถนนท่าแพ และถนนวิชยานนท์ ที่เป็ นพื้นที่ติดต่อเชื่อมเกี่ยวเป็ นผืนเดียวกับ
กาดต้น ล าไยอี ก ด้ว ย เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ งเสริ ม ด้านการขาย เป็ นการสร้ างโอกาสและเอื้ อ อ านวยให้
ชาวบ้านท้องถิ่นและในเขตใกล้เคียงนาสิ นค้าหรื อผลผลิตเข้ามาวางขายในพื้นที่เดี ยวกันเป็ นกาด
หมัว่ หรื อกาดกอม (ตลาดเช้า) ตอนเช้าตรู่ ต้ งั แต่ฟ้ายังไม่สว่างดีมองอะไรยังไม่เห็นชัดเจนจนกระทัง่
สว่างสาย ๆ กาดก็วาย ซึ่ งพื้นที่บริ เวณนี้ ต่อมาพัฒนาเป็ นกาดเก๊าลาไย (ตลาดต้นลาไย) กาดหลวง
(ตลาดวโรรส) ตรอกเหล่าโจ๊ว ตรอกช่วงเมรุ น่ าจะเริ่ มต้นในช่วงเวลาที่มีการสร้างตลาดวโรรสขึ้น
และเมื่อตลาดเป็ นที่นิยมทาให้ชาวจีนเข้ามาตั้งร้านค้าโดยรอบของตลาดวโรรสไม่ว่าจะเป็ นถนน
วิชยานนท์ ถนนช้างม่อยและตรอกเล่าโจ้วแห่งนี้
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ภาพที่ 4.6 ภาพกาดหมัว่ (กาดลาไยยุคเริ่ มแรก)
ที่มา ประวัติความเป็ นมาของตลาดต้นลาไย by Pirote Saechew
http://www.moonfleetasia.blogspot.com (บุญเสริ ม สาตราภัย)

ภาพที่ 4.7 ภาพกาดกาดต้นลาไยยุคที่ 2
ที่มา ประวัตความเป็ นมาของตลาดต้นลาไย http://www.moonfleetasia.blogspot.com
ความเจริ ญรุ่ งเรื องส่ งผลให้การค้าขายย่านวัดเกตการามเริ่ มขยายตัวและถ่ายเทข้ามฟาก
มาสู่ ฝั่งกาดต้นลาไยและกาดหลวงในฝั่งตรงข้ามที่เป็ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิ ง บ้านช้างม่อยเกิดการ
ขยายใหญ่โตเกิดเป็ นชุ มชนขนาดใหญ่พฒั นาเกิดย่านการค้าแห่ งใหม่จนถึงทุกวันนี้ จึงกล่าวได้ว่า
กาดต้น ล าไย กาดหลวง และตรอกเหล่ าโจ๊ว เกิ ด จากการขยายตัว ของเขตธุ รกิ จ ค้าขายเนื่ อ งจาก
อิทธิ พลของสะพานข้ามแม่น้ าปิ ง แต่เดิมสะพานจันทร์ สมนี้ เกิดการผุพงั ตามระยะเวลาของการใช้
งานจึงจาเป็ นต้องทาการรื้ อถอนและสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2483 โดยสร้างเป็ นสะพานไม้ไผ่ขดั แตะ
เพื่อเป็ นการไว้ใช้ประโยชน์ชวั่ คราวซึ่ งต้องซ่ อมแซมและสร้างใหม่ทุกปี เมื่อถึงฤดูน้ าหลากเพราะ
สะพานจะเกิดพังและเสี ยหาย ภายหลังมีพ่อค้าอินเดียบริ จากเงินพร้อมทอดผ้าป่ ารวมเป็ นเงินทุนเพื่อ
ใช้ในการบูรณะสร้างสะพานขึ้นใหม่เป็ นเป็ นการถาวรซึ่ งไม่ปรากฏปี แน่ ชัดว่าเป็ นปี ใด เพื่อเป็ น
อนุ สรณ์แด่ภรรยาชื่อจันทร์ สม ดังนั้นสะพานที่สร้างขึ้นใหม่จึงมีชื่อว่าสะพานจันทร์สม และ ชื่อขัว
แขก (สะพานแขก) นี้เรี ยกตามตามผูส้ ร้างสะพานเป็ นชาวอินเดีย
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ระยะเวลาต่อในปี พ.ศ. 2453 ดาเนิ นการสร้างสะพานนวรัฐขึ้นเป็ นครั้งแรกเพื่อชื่ อม
ถนนท่าแพฝั่งกาดหลวงกับถนนแม่ออน (เจริ ญเมือง-สันป่ าข่อย) ฝั่งวัดเกตฯ ส่ งผลให้แหล่งของการ
ค้าขายย่านวัดเกตการามขยายอาณาเขตกว้างมากขึ้นขยายขอบเขตกว้างออกไปถึงบริ เวณถนนเจริ ญ
เมืองโดยเฉพาะมายังบ้านท่าแพและถนนวิชยานนท์ ซึ่ งส่ งผลย่านกาดที่ประกอบด้วยกาดต้นลาไย
กาดหลวง ตรอกเหล่าโจ๊วมีความคับคัง่ ด้วยการค้าที่รุ่งเรื อง การสร้างสะพานนวรัฐนี้ สร้างด้วยโครง
ไม้สักขนาดใหญ่ท้ งั หมด เรี ยกว่า ขัวไม้ (สะพานไม้) ต่อมารื้ อและสร้างใหม่ดว้ ยเหล็กเป็ นครั้งที่สอง
ในปี พ.ศ. 2464 เรี ย ก ขัว เหล็ก (สะพานเหล็ก ) และได้ใ ช้ง านในปี พ.ศ. 2466 ต่ อ มาได้ท าการ
ซ่ อ มแซมน าโครงเหล็ ก ออกและสร้ า งใหม่ เป็ นสะพานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ในปี พ.ศ. 2509
นอกจากนี้ มีการสร้างสถานี รถไฟปลายทางในจังหวัดเชี ยงใหม่ในปี พ.ศ. 2464 จึงทาให้พฒั นาการ
ของคมนาคมทางบกในช่วงระยะเวลานี้ ถือว่าเป็ นการตอกย้ าและสานต่อระบบธุ รกิจการค้าขายให้
อยูใ่ นความเจริ ญรุ่ งเรื องมีความแข็งแรงและมัน่ คัง่ แต่ในทางตรงกันข้ามก็เกิดการถดถอยของระบบ
เศรษฐกิ จการค้าขายในย่านวัดเกต ฯ จึงทาให้การขนส่ งสิ นค้าทางน้ าลดบทบาทลงและสิ้ นสุ ดลง
เนื่ องจากระบบการขนส่ งทางบกโดยเฉพาะรถไฟรวดเร็ วและสะดวกสบายกว่า ในขณะนั้นย่านกาด
ต้นลาไย รวมกาดกลวง และถนนข่วงเมรุ (ตรอกเหล่าโจ๊ว) ก็เจริ ญขึ้นเป็ นศูนย์กลางทางการค้าแห่ ง
ใหม่ก็มีศกั ยภาพและองค์ประกอบของพื้นที่ ที่เอื้ออานวยต่อธุ รกิ จการค้าขายมากขึ้น ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงทาให้สภาวะทางเศรษฐกิจที่ย่าแย่มีความหนักหน่วงและส่ งผลต่อความอยูร่ อดและความ
มัน่ คงทางครอบครัวของกลุ่มชาวจีนอย่างมาก ในเวลานั้นการก่อร่ างสร้างชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วมี
ปั จ จัย ส าคัญ ที่ เป็ นผลกระทบจากการพัฒ นาทางด้านคมนาคมที่ เจริ ญ ก้าวหน้ าขึ้ น ของจังหวัด
เชียงใหม่ในพื้นที่ที่มีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็ นตัวการสาคัญทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
การสร้างสะพานนวรัฐข้ามแม่น้ าปิ งครั้งแรก (เป็ นแห่ งที่สองที่สร้างข้ามแม่น้ าปิ ง) ซึ่ งแต่เดิมมีการ
สัญจรไปมาระหว่างวัดเกตฯ กับย่านกาดที่ประกอบไปด้วย กาดต้นลาไย กาดหลวง และตรอกเหล่า
โจ๊ว เพื่อประโยชน์ดา้ นการค้าขาย ซึ่งสอดคล้องตามที่ อนันต์ กิมสุ วรรณ ได้เขียนบรรยายในเรื่ องเล่า
จาวกาดว่า ในเวลานั้นการก่อร่ างสร้างชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วมีปัจจัยสาคัญที่เป็ นผลกระทบจากการ
พัฒนาทางด้านคมนาคมที่เจริ ญก้าวหน้าขึ้นของจังหวัดเชี ยงใหม่ในพื้นที่ที่มีความสาคัญทางด้าน
เศรษฐกิจเป็ นตัวการสาคัญทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น การสร้างสะพานนวรัฐข้ามแม่น้ าปิ งครั้ง
แรก (เป็ นแห่ งที่สองที่สร้างข้ามแม่น้ าปิ ง) ซึ่งแต่เดิมมีการสัญจรไปมาระหว่างวัดเกตฯ กับย่านกาดที่
ประกอบไปด้วย กาดต้น ลาไย กาดหลวง และตรอกเหล่าโจ๊ว เพื่ อประโยชน์ด้านการค้าขาย ซึ่ ง
สอดคล้องตามที่ อนันต์ กิมสุ วรรณ ได้เขียนบรรยายในเรื่ องเล่าจาวกาดว่า
“การค้าขายของคนเชี ย งใหม่ ต้ ังแต่ ต ้น ก่ อ นเริ่ ม จากย่านวัด เกตก่ อ น สมัย นั้น ถนน
หนทางยังไม่ดี เครื่ องบิน รถไฟรถยนต์ยงั ไม่มี การค้าขายทางเรื อขนส่ งสิ นค้าขึ้นล่องไปตามแม่น้ า
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ปิ งและแม่ น้ าเจ้าพระยา สิ น ค้าจากเชี ย งใหม่ จะเป็ นสิ น ค้าการเกษตร เช่ น ข้าว หมาก ครั่ ง หอม
กระเทียม แล้วซื้ อสิ นค้าจากกรุ งเทพขึ้นมาขายหลายอย่าง เช่ น เกลือ น้ าตาล ไม้ขีดไฟ น้ ามันกาด
เหล้า บุหรี่ ผ้า และ เสื้ อผ้า ปลาทูเค็ม การค้าขายก็กระจากอยูแ่ ถววัดเกตการาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2464
รถไฟสามารถแล่นมาถึงเมืองเชียงใหม่ได้แล้ว การเดินทางค้าขายหรื อการขนส่ งทางเรื อก็เริ่ มถดถอย
ย่านเจริ ญเมือง สันป่ าข่อยและย่านสถานี รถไฟกลับกลายเป็ นย่านการค้าสาคัญ เนื่ องจากสิ นค้าทุก
ชนิ ดสามารถขนส่ งได้โดยทางรถไฟซึ่ งสะดวกกว่า ขนส่ งได้มากกว่าและรวดเร็ วกว่า ธนาคารไทย
พาณิ ชย์ก็เปิ ดสาขาธนาคารแห่ งแรกของเชี ยงใหม่ที่หน้าสถานี รถไฟเชี ยงใหม่เหมือนกัน รถยนต์
ถูกนามาใช้ขนส่ งสิ นค้าแทนเกวียน สะพานนวรัฐก็สร้างเสร็ จแล้วในเวลานั้น การค้าจึงขยายไปสู่
ถนนท่าแพ ถนนวิชยานนท์ ตรอกเหล่าโจ๊ว ถนนช้างม่อย ตลาดต้นลาไย และตลาดวโรรสจนกระทัง่
ปั จ จุ บ ัน จังหวัด เชี ย งใหม่ จึ งเป็ นจังหวัด ที่ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ด้านสั งคม การค้าขาย และการเมื อ ง
มายาวนาน เป็ นเมืองท่องเที่ยว เมืองมหาวิทยาลัยและเมืองแห่ งวัฒนธรรมหลากหลาย ที่สาคัญเป็ น
เมืองหน้าอยูข่ องโลก”
“เรื่ องเล่าจาวกาด เล่ม 6, ละอ่อนหน้าศาลเจ้าเล่าเรื่ อง” (2552)
(อนันต์ กิมสุ วรรณ, 2552: 41)

ภาพที่ 4.8 ภาพสะพานนวรัฐ 2 ยุค (ขัวไม้ ขัวเหล็ก)
ที่มา เชียงใหม่นิวส์ https://www.chiangmainews.co.th (บุญเสริ ม สาตราภัย)
ผลของการสร้ า งสะพานนวรั ฐ ขึ้ น เรี ย กว่ าเป็ นความเจริ ญ อย่า งหนึ่ งทางด้า นการ
คมนาคม ที่ส่งผลดีต่อการสร้างประโยชน์ให้การสัญจรไปมาข้ามแม่น้ าปิ งระหว่างสองฝั่งเกิดความ
สะดวกประหยัดเวลามากขึ้น นอกจากการเดินทางของผูค้ นที่สะดวกขึ้นแล้วยังมีจานวนมากขึ้น ทา
ให้เกิดการไหลเวียนของผูค้ น และระบบเศรษฐกิจที่คบั คัง่ เฟื่ องฟูข้ ึนเกิดการขยายตัวของพื้นที่ในการ
ค้าขายมากขึ้ น จึ ง ถื อ ได้ว่าความเจริ ญ ที่ เกิ ด จากการพัฒ นาทางการคมนาคมเป็ นกลไกหรื อ สิ่ ง
เบื้องหลังที่กระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางดีมีผลประโยชน์ต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ จนทาให้
ขยายขอบเขตการค้าขาย เกิดย่านธุรกิจการค้าขายแห่ งใหม่จากการพัฒนานี้ ส่ วนความก้าวหน้าของ
การคมนาคมที่ ส่ งผลเสี ย คื อ ประเด็ น ที่ ห นึ่ งธุ รกิ จ การค้าขายที่ เจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ในที่ แ ห่ งใหม่ ที่
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สะดวกสบายกว่าทาให้ยา่ นเก่าซบเซาลงอย่างเงียบเหงา ประเด็นที่สองเรื่ องการขนส่ งสิ นค้าในทาง
บกโดยเฉพาะโดยการขนส่ งทางรถไฟมีความคล่องตัว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน
ยังสนับ สนุ น กับ การค้าขายในพื้ น ที่ ศูน ย์ก ารค้าขายแห่ งใหม่ จึงท าให้ก ารค้าขายธุ รกิ จทางน้ าลด
บทบาทซบเซาลงและสิ้ นสุ ดหยุดลงในภายหลังซึ่ งเป็ นผลกระทบส่ งให้เกิดการรวมตัวของชาวจีนที่
ท าการค้าในศู น ย์ก ลางธุ รกิ จ การค้าขาย ขนส่ งสิ น ค้าที่ ส าคัญ แถบวัดเกตฯ โยกย้ายออกจากจาก
สถานการณ์ ของสภาพของระบบเศรษฐกิจที่ตกต่าลงด้วยวัตถุประสงค์เพื่อหาสิ่ งสร้างความมัน่ คง
เป็ นหลักประกันของชีวิต

ภาพที่ 4.9 ภาพสะพานนวรัฐ ยุคที่ 3 - ปัจจุบนั
ที่มา เชียงใหม่นิวส์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives
กลุ่มชาวจีนที่มีการประกอบอาชีพการค้าขาย ยังมีคงรักษาเครื อข่ายทางสังคมของชาว
จีนไว้เสมอ แม้ว่าจะมีการกระจายตัวของกลุ่มชาวจีนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศก็ตาม เช่ น
ชาวจในเชี ยงใหม่แสดงให้เห็ น ได้จากชาวจี น ที่ อาศัยอยู่ยงั มี เครื อข่ายของชาวจี น ด้วยกัน ซึ่ งอยู่ที่
กรุ งเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ เป็ นจานวมมาก ดังพบเห็นได้จากการประกอบอาชีพค้าขายของพ่อค้า
ชาวจีนเมื่อในอดีตที่ผา่ นมา มีการเดินทางขึ้นล่องเพื่อทาธุรกิจค้าขาย เช่น พ่อค้าชาวจีนในเชียงใหม่มี
การขึ้นล่องระหว่างเชียงใหม่-กรุ งเทพ และ กรุ งเทพ-เชียงใหม่ เพื่อนาสิ นค้านานาชนิ ดกลับมาขาย
โดยอาศัยเครื อข่ายจากชาวจีนด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีการโยกย้ายตามกันมาภายหลังตามคาเชิญชวน
ของสมาชิกภายในเครื อข่ายครอบครัว
4.1.2 การย้ายที่ทากิน: การสร้างโอกาสเพื่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ
พื้นที่ยา่ นวัดเกตการาม ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางทางการค้าขาย และธุรกิจขนส่ งสิ นค้า
ที่เจริ ญรุ่ งเรื องมีความสาคัญมาโดยตลอดของเมืองเชียงใหม่ แต่ต่อมาภายหลังได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาของการคมนาคมทางบกเจริ ญก้าวหน้าขึ้น ทาให้ระบบการค้าขายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
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ที่เคยค้าขายอย่างรุ่ งเรื องมัง่ คัง่ กลับกลายเป็ นกลุ่มผูต้ กอยูใ่ นสภาวะของระบบเศรษฐกิจที่ตกต่าและ
ซบเซาลง โดยเฉพาะธุรกิจการค้าขนส่ งทางเรื อต้องสิ้ นสุ ดลงเมื่อมีระบบการขนส่ งทางรถไฟมาถึงยัง
จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาดังกล่าวสร้างภาระต่อระบบเศรษฐกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบวิถีชีวิต
และเชื่อมโยงต่อความมัน่ คงในการดารงชีวิตของผูค้ นในพื้นที่และส่ งผลทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจ
ของสังคมหลักของเเชี ยจังหวัดใหม่ ด้วยเหตุน้ ี จึงมีสภาพคล้ายกับการเลิกจ้างพนังงาน (Lay off)
หรื อการปิ ดกิ จการเพราะขาดสภาพคล่ องของระบบทางการเงิ น อย่างไรก็ต าม การอยู่รอดเป็ น
ทางเลือกเดียวที่มีอยู่ตรงหน้าสาหรับกลุ่มชาวจีนที่อาศัยและทามาหากินอยู่ที่ฝั่งวัดเกตฯ พร้อมใจ
รวมตัวกันเป็ นกลุ่มก้อนโยกย้ายออกจากถิ่นฐานเดิ มฝั่ งตะวันตกบริ เวณวัดเกตการาม มายังฝั่ งทิศ
ตะวันออกของแม่น้ าปิ งเป็ นฝั่งตรงข้ามกัน ซึ่ งเป็ นพื้นที่บริ เวณบ้านช้างม่อย หรื อกาดต้นลาไย กาด
หลวง ถนนข่วงพระเมรุ (ตรอกเหล่าโจ๊ว) ด้วยวัตถุประสงค์ของความอยู่รอดทางสังคมและความ
มัน่ คงของชี วิต โดยมุ่งที่จะประกอบอาชีพค้าขายเป็ นหลักตามความถนัดของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตนเอง
นอกจากนี้ ยงั อยู่ในบริ บทของการค้าขายซึ่ งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวของกับย่านเดิมที่ตนโยกย้าย
ออกมา
กลุ่มชาวจีนเลือกการโยกย้ายออกจากแถบวัดเกตฯ เพื่อการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ที่ เผชิ ญ อยู่ ขณะเดี ย วกัน เป็ นการสร้ างโอกาสให้ กับ ตนเองที่ จ ะอยู่ร อดและมี ค วามมั่น คงเป็ น
หลักประกันของชี วิต โดยชาวจี นกลุ่มดังกล่าวเลือกย้ายเข้ามายังตรอกเหล่าโจ๊วบนถนนข่วงเมรุ
บางส่ วนเช่าเรื อนแถว บางส่ วนจับจองพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อสร้างเป็ นห้องแถวอาศัยอยูแ่ ละทาการ
ค้าขายในที่เดียวกัน มีวิถีชีวิตที่ผา่ นทุกข์สุขร่ วมกัน เปรี ยบเสมือนเป็ นญาติพี่นอ้ ง มีการพึ่งพา เอาใจ
ใส่ ซ่ ึงกันและกัน กว่าที่จะมีความอยูร่ อดอย่างมัน่ คงมีความอุดมสมบูรณ์
ชุ ม ชนตรอกเหล่ าโจ๊ ว เกิ ด ขึ้ น จากความต้อ งการเพื่ อ ท าการค้าขายเป็ นอัน ดับ แรก
ถึงแม้ว่าจะเป็ นเพียงการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ซบเซาลงในถิ่นทากินเดิม แต่เพื่อสร้างความ
มัน่ คงของชีวิต การค้าขายเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่ องจากความเหมาะสมของความถนัดในด้านการ
ค้าขายของกลุ่มชาวจีนที่เป็ นนิ สัยและเป็ นอาชีพที่ ทาเป็ นอาชีพอยูด่ ้ งั เดิม พื้นที่แห่ งใหม่ที่โยกย้ายมา
อยู่ก็เป็ นย่านธรกิ จค้าขายที่อยู่ในบริ บทเของศูนย์กลางของธุ รกิ จการค้าขายที่มีความสัมพันธ์ขอ้ ง
เกี่ยวกันมาจึงเอื้อประโยชน์ในการสวมบทบาทเป็ นพ่อค้าแม่ขายได้โดยง่าย ถึงแม้ว่าจะไม่มีการค้า
ทางน้ าอีกต่อไปก็ตาม นอกจากห้องเช่าหรื อห้องแถวรอบ ๆ กาดหลวง กาดต้นลาไย ทั้งสองกาด ที่มี
ค่าเช่าราคาแพงและเต็มแล้ว ยังมีพ้ืนที่รกร้างบางส่ วนบริ เวณถนนข่วงเมรุ ที่เป็ นพื้นที่ของสุ สาน ที่
สามารถเข้ามาจับจองสิ ทธิการเป็ นเจ้าของพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ตามสมควรด้วยความมีเมตตาของเจ้า
เมืองผูป้ กครองเมืองเชียงใหม่อนุ ญาตให้สร้างเรื อนอาศัยและทามาค้าขาย เนื่ องจากมีการย้ายสุ สาน
ไปที่วดั สวนดอกพร้อมกับยกเลิกข่วงหลวงสร้างเป็ นกาดหลวงด้วยการก่อตั้งของจ้าวดารารัศมี พระ
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ชายาในรัชกาลที่ 5 ซึ่งการจับจองด้วยการนาไม้ไผ่มาปั กขอบเขตตามที่ตอ้ งการ ซึ่งดาเนินไปโดยง่าย
เพราะเป็ นพื้นที่ที่คนส่ วนใหญ่จะไม่ชอบ รังเกียจที่เคยเป็ นพื้นที่ของเผาศพของเจ้านาย ดังที่อาม่าสุ
พิศกล่าวไว้ (สุ พิศ นามสมมติ, 2661) อย่างไรก็ตามพื้นที่จบั จองเป็ นเพียงบางส่ วนเท่านั้นส่ วนใหญ่
จะเป็ นที่สร้างขึ้นเพื่อให้เช่าอยู่อาศัยและทาการค้าขายในพื้นที่ ความหนาแน่ นในตรอกเหล่าโจ๊วจึง
เกิดขึ้นตามกาดลาไยและกาดหลวง
“ตอนนั้นไม่มีใครอยากได้ รังเกี ยจกันเป็ นสุ สาน มาจับจองกันใช้ไม้ไผ่มาปั กตามที่
อยากได้ ส่ วนใหญ่กเ็ อาตามพอสมควรเท่าที่ตอ้ งการ” (อาม่าสุ พิศ นามสมมติ สัมภาษณ์ 2561)
“ถนนที่ตดั ผ่านหน้ากาดหลวงคือถนนวิชยานนท์ ด้านเหนื อคือถนนช้างม่อย ด้านหลัง
เป็ นถนนข่วงเมรุ เพราะเมื่อก่อนจะเป็ นกาด ที่นี่เคยเป็ นที่ต้ งั เมรุ เผาศพของเจ้านายฝ่ ายเหนือ หรื อบ้าง
ก็เรี ยกว่าตรอกเหล่ าโจ๊วเพราะมี ศาลเจ้าอยู่ห ลังตลาดด้วย เลยมาทางใต้เล็กน้อย มี กองหน้อยตัด
ออกมาที่ถนนวิชยานนท์ ข้างซ้ายมีร้านขายของใหญ่โต”
“เรื่ องเล่าจาวกาด เล่ม 2, กาดหมั้ว (พ.ศ. 2548)”
(แม่อุย๊ ชื่นใจ, 2548: 66)
กาดหลวง กาดต้นลาไย และตรอกเหล่าโจ๊วเติบโตรุ่ งเรื องขึ้นมีฐานะเป็ นพื้นที่ของย่าน
กาด (ตลาด) เป็ นศูนย์กลางของธุ รกิจค้าขายขนส่ งที่สาคัญของเมืองเชี ยงใหม่และภาคเหนื อ ซึ่ งแต่
เดิมจะมีชาวจีนกระจายปะปนอาศัยอยู่กบั คนเมืองบ้างแล้วโดยการเช่าบ้าน เรื อนแป และตึกแถว ที่
อยู่ โ ดยรอบกาดหลวงและกาดต้น ล าไยเป็ นหลัก ซึ่ งมี ห ลัก ฐานแสดงความเป็ นจี น ทางด้า น
สถาปั ตยกรรม คือ ศาลเจ้าปูงเถ่ากง –เถ่าม่า ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าปิ งด้านตะวันออกที่สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.
2479 ส่ วนตรอกเหล่าโจ๊วนอกเหนือจากการเป็ นสาคัญของเมืองเชียงใหม่แล้ว ยังเป็ นพื้นที่ต้ งั ต้นของ
ชุมชนชาวจีนด้วย เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นรวมตัวกันอยูเ่ ป็ นกลุ่มก้อนของกลุ่มชาวจีนที่
เกาะเกี่ ยวกันอย่างเหนี ยวแน่ น แสดงให้เห็ น ถึงพื้นที่ บนถนนข่วงเมรุ ที่ ขนาบด้วยอาคารพาณิ ชย์
ประกอบกิจการร้านค้าที่ประกอบด้วยชาวจี นทั้งสิ้ น โดยก่อนหน้านั้นตึกแถวตรงนี้ ที่มีในเรื่ องเล่า
ชาวกาดอธิ บายบอกลักษณะอาคารและผูเ้ ช่าอาศัยอยูใ่ นราคาถูก แต่ภายหลังแพงขึ้นจึงย้ายออกหมด
เหลือแต่ชาวจีนที่อยูแ่ ละยังทาการค้าขายอยู่ จึงทาให้เกิดเป็ นปึ กแผ่นของชุมชนชาวจีนขึ้นอย่างเห็น
ได้ชดั นอกจากนี้ ชาวจีนผูย้ า้ ยเข้ามากลุ่มนี้ยงั คงมีวิถีชีวิตที่มีรูปแบบในความเป็ นจีนที่แสดงออกให้
เห็นจากขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่สืบทอดปฏิบตั ิยา่ งเหนียวแน่น
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“หลวงโยนกการพิจิตรได้ปรับสวนลาไยให้ราบเรี ยบเหลือไว้เพียง 3 ต้น และได้สร้าง
ห้ อ งแถว “เฮื อ นแป” ไม้ ช้ ั นเดี ย วบนฝั่ ง แม่ น้ าปิ ง ซึ่ งเดิ ม มี พ วกม่ า น พวกขมุ คนเลี้ ยงช้ า ง
พวกเลื่อยไม้และคนงานทั้งในกาดหลวงโยนและกาดหลวงวโรรส จึงได้มีการขยายการสร้างเฮือน
แปกว่า 20 หลังคาเรื อน ส่ วนใหญ่เป็ นชาวจีนอพยพ ที่เหลือเป็ นคนเมือง คนไทยและม่านเข้ามาอาศัย
อยู่ ด้านหน้าบ้านเฮือนแป เป็ นลานข่วง มีตน้ ลาไยใหญ่ 3 ต้นเป็ นร่ มเงาให้พ่อค้าแม่คา้ วางขายสิ นค้า
หาบเร่ คา้ ขาย ส่ วนใหญ่กางร่ มบังแดด ในขณะที่กาดหลวงวโรรส มีพ่อค้าชาวไทย คนเมือง และชาว
ชนบทมาปั กหลักตั้งร้านค้าถาวรมากขึ้น จนเริ่ มเป็ นชุมชนชาวกาดใหญ่ข้ ึน ต่อมาเหลวงโยนได้สร้าง
บ้าน “เฮือนแป” 2 ชั้นติดถนนวิชยานนท์ เริ่ มทางด้านเหนือ บ้านหลังแรกคือบ้านแปะจุน้ (ต้นตระกูล
ร้านอี้จุน้ หลี) ลูกพ่อค้าปากน้ าโพรู ้จกั กับหลวงโยนซึ่ งได้ชกั ชวนให้อพยพมาตั้งร้านค้าอยูห่ น้ากาด
ต้นลาไย ต่อมาได้สร้างห้องแถวต่อเป็ นเฮื อนแปติดถนนวิชยานนท์ตรงกันข้ามกาดหลวงวโรรส
ชาวบ้านเรี ยก กาดหลวง กาดต้นลาไย หรื อกาดข่วงเมรุ ”
“เรื่ องเล่าจาวกาด เล่ม 1, ยุคที่ 2 ยุคกาดหลวงโยน กาดต้นลาไย (พ.ศ. 2557)”
(เสริ นทร์ จิราคุปต์, 2557: 33)
อย่างไรก็ตามการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในตรอกเหล่าโจ๊วของกลุ่มชาวจีนที่อยูใ่ นแถบ
ชุมชนวัดเกตฯ ด้วยวัตถุประสงค์มุ่งหวังต่อการมีอาชีพค้าขายเพื่อความมัน่ คงต่อระบบเศรษฐกิจของ
ตนเองและครอบครัว สร้างฐานะเป็ นหลักประกันของชี วิตทางสังคม จากสถานการณ์ ของสภาพ
เศรษฐกิจที่ถดถอยลงของย่านการค้าขายที่อาศัยทากินแต่เดิม การสร้างโอกาสสาหรับการดาเนิ นวิถี
ชีวิตในถิ่นใหม่คือทางเลือกเดียวที่ดีที่สุดในสภาวะแวดล้อมนั้น ส่ งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของชาว
จีนผูแ้ สวงหาโอกาสที่ดีข้ ึนพร้อมกับโยกย้ายตนเองมาสู่ บริ เวณโดยรอบของพื้นที่ยา่ นกาด (ตลาดต้น
ลาไย ตลาดวโรรส และตรอกเหล่าโจ๊ว) ซึ่ งเป็ นย่านของเศรษฐกิ จการค้าที่มีความสาคัญของเมือง
เชียงใหม่มาตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อลงหลักปั กฐานในการทามาหากิน ชาวจีนส่ วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย ในขอบเขตพื้นที่ ตั้งแต่ถนนช้างม่อยกอง(ตรอก)เหล่าโจ๊วไปทางทิศ
ตะวันออกจนถึงฝั่งแม่น้ าปิ งขนาบเลียบไปทางใต้ถึงถนนท่าแพ ครอบคลุมถนนหน้าศาลเจ้าปุงเถ่ากง
- เถ่าม่า และถนนวิชยานนท์ยาวถึงทางแยกอุปคุต รวมพื้นที่กอง (ตรอก) เหล่าโจ๊วด้านใต้ และตรอก
เหล่าโจ๊วตลอดทั้งสายยาวขึ้นไปทางเหนือ เนื่องจากพื้นที่บริ เวณดังกล่าวเป็ นพื้นที่ของชาวกาดที่เป็ น
ชาวจีนอาศัยอยู่ยงั มี วิถีชีวิตที่ ยึดอยู่กบั ขนบธรรมเนี ยมประเพณี จีน นอกจากนี้ ลกั ษณะของความ
เป็ นอยู่ ยังมีลกั ษณะที่เหมือนเป็ นครอบครัวใหญ่ ปฏิบตั ิต่อกันเหมือนเป็ นญาติพี่น้อง และมีการ
สร้างความสัมพันธ์ภายในเครื อข่ายที่เหนี ยวแน่ นด้วยการเอาใจใส่ ดูแลพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันมี
การไปมาหาสู่ ระหว่างกันอย่างสม่าเสมอ
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ชาวจีนเหล่านี้อาศัยอัตลักษณ์ความเป็ นจีนผ่านวิถีชีวิตตนเองเพื่อแสดงออกในรู ปแบบ
ของขนบธรรมเนี ยม ประเพณี อย่างเหนี ยวแน่ น เพื่อมุ่งหน้าสู่ เป้ าหมายของการมีความมัน่ คงเป็ น
หลักประกันของชีวิต ขณะเดียวกันก็เป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนชาวจีน ซึ่งในความเป็ น
จริ งแล้ว การดารงชีวิตที่ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นสังคมชนกลุ่มน้อย ผูอ้ าศัย มักจะมีลกั ษณะ
ของความแปลกแยก ที่นามาถึงความไม่เท่าเทียมในหลาย ๆ ด้านทางสังคมเสมอ ดังนั้นกลุ่มชาวจีนผู ้
โยกย้ายจึงใช้อตั ลักษณ์ ในความเป็ นจีนของการรักพวกพ้อง เชื่ อมโยงเครื อข่าย สร้างสายสัมพันธ์
ภายในสังคม มาเป็ นเกาะสร้างความแข็งแกร่ ง ใช้เพื่อต่อรองกับสังคมในการยืนหยัดอยูบ่ นพื้นที่ของ
สังคมได้อย่างถาวร นอกจากนี้ยงั ใช้อตั ลักษณ์ของขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลตรุ ษจีน เช็ง
เม้ง ทิ้งกระจาด กิ นเจ หรื ออื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องเป็ นต้น เพื่อเป็ นการตอกย้ าในความมีตวั ตนของกลุ่ม
สังคมชาวจีนในฐานะเป็ นย่านวัฒนธรรมจีนที่โดดเด่นท่ามกลางสังคมหลากหลายวัฒนธรรมของ
เมืองเชียงใหม่
จากคากล่าวของ อนันต์ กิมสุ วรรณใน “เรื่ องละอ่อนหน้าศาลเจ้าเล่าเรื่ อง” ที่บรรยายถึง
คนจีนที่ยา้ ยหรื ออพยพมาอยูท่ ี่เมืองเชียงใหม่ส่วนมากจะเป็ นการย้ายตามญาติผใู ้ หญ่ทีอพยพมาจาก
เมืองจีน โดยเฉพาะที่มาจากเมืองซัวเถาในมณฑลกวางตุง้ ซี่ ง เป็ นการอพยพเดิ นทางมาก่อนหน้า
หลายปี จนกระทัง่ ตั้งตัวได้ ซึ่งในระยะแรก ๆ ที่มาก็จะช่วยทางานในร้านค้าของคนที่มีแซ่เดียวกันใน
เวลาต่อมาเมื่อจะมีครอบครัวก็สามารถขออนุ ญาตเถ้าแก่แยกตัวออกมาสร้างครอบครัวและทาการ
ค้าขายแยกต่างหาก และในสมัยนั้นคนจีนมีฐานะเป็ นต่างด้าวจึงไม่มีสิทธิซ้ือที่ดินเป็ นของตนเองได้
การท าการค้าจึ ง จ าเป็ นต้อ งเช่ าบ้าน ห้ อ งแถวเฮื อ น (เรื อ น) แปของคนเมื อ ง (คนไทยท้อ งถิ่ น
ภาคเหนื อ) ที่เป็ นเจ้าของท้องที่อาศัยอยูโ่ ดยมีค่าเช่าในราคาที่ถูกมาก ทาให้มีท้ งั คน ม่าน (พม่า) คน
เมือง แขก (อินเดีย) มาเช่าอาศัยอยู่ในห้องแถวเดียวกันกับคนจีนด้วย คนจีนเป็ นผูค้ า้ ขายที่ประสบ
ความสาเร็ จมี ความร่ ารวยขึ้ น ทาให้เจ้าของห้องเช่ าถื อโอกาสขึ้น ราคาค่าเช่ าสู งขึ้น เรื่ อย ๆ สร้ าง
ปัญหาให้กบั คนเมือง ม่าน เงี้ยว (ไทใหญ่) กลุ่มผูม้ ีรายได้ที่นอ้ ยกว่าต้อยค่อย ๆ ทยอยย้ายออกและไป
ห้องแถวที่ ค่าเช่ าถูกกว่า จนในที่สุดห้องแถวเฮื อนแปทั้งหมดก็มีแต่คนจีนที่ เป็ นผูเ้ ช่ าเต็มทุกห้อง
หมายความว่า ห้องแถวใกล้ตลาดห้องแถวใกล้ตลาดก็กลายเป็ นชุมชนคนจีนที่มีขนาดใหญ่ที่ผสม
ปะปนกับชุมชนชาวอินเดียที่มีฐานะไม่ได้ดอ้ ยไปกว่ากันเลย คนจีนสามารถพูดภาษาแขกได้ คนแขก
สามารถพูดภาษาจีนได้ปร๋ อเลย” (อนันต์ กิมสุ วรรณ, 2552: 45)
4.1.3 ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ของเชียงใหม่
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ได้เกิดอัคคีภยั รุ นแรงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มี
ต้นเพลิงบริ เวณกาดต้นลาไยและไหม้ลามสู่ กาดหลวง ทาให้เกิดความเสี ยหายครั้งใหญ่ของจังหวัด
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เชี ยงใหม่ที่ทาให้ไม่เหลือสิ่ งใดเลยกับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ นอกจากซากเถ้าถ่านบนความว่างเปล่า
ของพื้ น ที่ ท้ ังสองกาดนี้ ขณะเดี ย วกัน ยังแสดงให้ เห็ น ถึ งสภาพของพ่ อ ค้าแม่ ค า้ ชาวจี น ถู ก แบ่ ง
ออกเป็ นสองกลุ่ ม ด้ว ยกัน ได้แ ก่ กลุ่ ม หนึ่ งเป็ นกลุ่ ม ผูส้ ู ญ เสี ย หายหลายสิ่ ง อย่างในชี วิ ต ซึ่ งใน
ขณะเดียวกันก็ตอ้ งรับภาระปั ญหาอย่างใหญ่หลวงของชีวิตที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ของกาดทั้งสอง และ
อีกกลุ่มหนึ่ งเป็ นผูค้ า้ ขายที่รอดพ้นจากภัยเพลิงไหม้ครั้งนี้ ที่อาศัยอยูใ่ นตรอกเหล่าโจ๊ว ซึ่ งเป็ นพื้นที่
ต่อเนื่ องติดกับกาดหลวงทิศใต้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูค้ า้ ขายทั้งสองกลุ่มย่อมได้รับผลกระทบพร้อม
กับ ปั ญ หาจากเหตุ เพลิ ง ไหม้เช่ น เดี ย วกัน หากแต่ มี ค วามแตกต่ า งของรายละเอี ย ดปั ญ หาว่ า มี
รายละเอียดไปซึ่ งตั้งอยูบ่ นประเด็นตั้งต้นพื้นฐานเดียวกันคือทางด้านเศรษฐกิจและความมัน่ คงของ
ชีวิต
การเกิดอัคคีภยั ครั้งนี้เป็ นการแสดงให้เห็นถึงการสู ญเสี ยที่เหลือทิ้งไว้แค่ความว่างเปล่า
ทุ กอย่างถูกกาหนดให้เริ่ มต้น ใหม่ กับการด าเนิ น ชี วิตใหม่ ดังคาที่ อัน นิ มานเหมิ น ท์ กล่าวไว้ว่า
เกิดขึ้นไฟไหม้ในครั้งนี้ ถือเป็ นอัคคีภยั ที่ร้อนแรงและเป็ นวัมมหาวิปโยคของตลาดทั้งสองและผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง ในตอนแรกไฟไหม้ตึกแถวในตลาดต้นลาไยด้านถนนวิชยานนท์ และลุกลามข้ามถนนไป
ยังฝั่งตลาดวโรรสและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้ทาให้เปลวเพลิงเผาผลาญกาดทั้งสองจน
ราบเรี ยบเหลือเพียงซากเถ้าถ่าน ซึ่งดูราวกับว่าไม่มีรถดับเพลิงในเชียงใหม่เลย จนทาให้อาคารที่ทน
ไฟของกาดหลวงไม่สามารถจะทนทานอยูได้ นอกจากนี้ ทางอาคารยังปล่อยให้ผูเ้ ช่าใช้อาคารเป็ น
โกดังเก็บของจานวนมาก จึงอาจเป็ นเหตุที่ทาให้อาคารง่ายแก่การถูกไฟเผาผลาญและลุกลามจนหมด
สิ้ นในที่สุด (อัน นิมมานเหมินท์, 2547: 15)

ภาพที่ 4.10 ภาพเหตุการไฟไหม้ครั้งยิง่ ใหญ่ของเชียงใหม่
ที่มา ภาพล้านนาในอดีต http://www.library.cmu.ac.th (บุญเสริ ม สาตราภัย)
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ภาพที่ 4.11 ภาพกาดหลวง กาดลาไย หลังไฟไหม้
ล้านนาในอดีต http://www.library.cmu.ac.th (บุญเสริ ม สาตราภัย)

ภาพที่ 4. 12 ภาพตึกแถวของตรอกเหล่าโจ๊ว รอดพ้นจากเพลิงไหม้
ล้านนาในอดีต http://www.library.cmu.ac.th (บุญเสริ ม สาตราภัย)
“เมื่อผมยังเด็ก เชี ยงใหม่ในความทรงจาของผมก่อนเกิ ดเหตุการณ์ ไฟไหม้น้ ันมีชาว
อินเดียค้าผ้าจานวนมาก โดยขอเริ่ มจาก ส่ วนแรก ตึกแถวด้านทิศตะวันตกในตลาดวโรรส (ด้านหลัง
ติดกับถนนข่วงเมรุ ) ปั จจุบนั คือตรอกเหล่าโจ๊ว โดยขอเริ่ มจากเหนือลงมาจะมี ร้านโซนี่ (ร้านคุณพ่อ
ผมเอง) ร้านการาจี ร้านปี .ดี สโตร์ว ร้านโอเค ร้านใจดี ร้านพอใจ..........ส่ วนที่สี่ จะเป็ นร้านแผงลอย
อยูข่ นานกับตึกถนนข่วงเมรุ จะมีร้านเชิญชม ลุงใหม่ เทียมูดิน สู ตาเมีย”
“เรื่ องเล่าจาดกาด เล่ม 2, (พ.ศ. 2547)”
(อภิชาต โซนี่, 2547: 128)
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“ความสู ญเสี ยยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งในชี วิตของผมและชาวกาดทั้งหลายก็ตอนได้เกิ ด
เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2511 พระเพลิงได้เผาทั้งสองตลาด คือ ตลาดต้นลาไยและตลาดวโรรส
ในเวลาอันรวดเร็ ว เผาทุกสิ่ งทุกอย่างหมดอย่างราบคาบ เหลือไว้เพียงน้ าตา ความหดหู่ เศร้าหมอง
หมดหวัง สิ้ นเนื้ อประดาตัว ให้กบั พ่อค้าแม่คา้ ซึ่ งปั กหลักสู ้ชีวิตอันยาวนานอยู่ท้ งั สองตลาดนี้ มีแต่
ธรรมะเท่านั้นที่พวกเราเอามาเป็ นที่พ่ ึงรักษาจิตให้สงบและให้เกิดปั ญญาต่อสู ้กบั ชีวิต บางคนย้ายไป
อยูท่ ี่อื่น แต่ส่วนมากก็ยงั ผูกพันอยูก่ บั ตลาดทั้งสองนี้ยงั คงปักหลักสู ต้ ่อด้วยความมานะอดทน”
“เรื่ องเล่าชาวกาด เล่ม 1, เชียงใหม่ในสายตาชาวกาดเชื้อสายอินเดีย (พ.ศ.2547)”
(ฮารี ราม โซนี่, 2547: 93)
ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ทาให้กลุ่มผูค้ า้ ขายในกาดหลวงและกาดต้นลาไย เกิดการ
สู ญเสี ยครั้งยิ่งใหญ่ที่ส่งผลให้เกิ ดการแตกกระจายของกลุ่มค้าขายของชาวจีน บางส่ วนเลิกอาชี พ
ค้าขายและย้ายออกจากเชี ยงใหม่ บ้างก็ยา้ ยไปค้าขายที่จงั หวัดอื่น บางส่ วนก็โยกย้ายไปเช่าบ้านทา
การค้าขายในอาณาบริ เวณแถบค้าขายตามบริ บทเดิม จากสภาพกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละ
ทาง นอกจากแสดงให้เห็นถึงการสู ญสลายความเป็ นชุมชนของชาวจีนค้าขายในกาด ยังแสดงให้เห็น
ถึงการสิ้ นสุ ดของวิถีชีวิตของชาวกาดในเวลาเดียวกันด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม กลุ่มชาวจีนผูค้ า้ ขาย
อยูใ่ นส่ วนของตรอกเหล่าโจ๊วที่มีพ้ืนที่ติดกับกาดหลวง เป็ นผูร้ อดพ้นจากเหตุเพลิงไหม้ คือกลุ่มชาว
จีนผูท้ ี่ดาเนิ นวิถีชีวิตที่ต่อเนื่ องในบริ บทเดิม ยังคงดาเนิ นการค้าขายสื บต่อไป ขณะเดียวกันชาวกาด
บางรายก็ยา้ ยมาทาการค้าขายอย่างต่อเนื่องที่ตรอกเหล่าโจ๊วด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 4.13 ภาพตรอกเหล่าโจ๊ว สภาพพื้นที่ส่วนกาดหลวงที่โดนเพลิงใหม้
ที่มา ล้านนาในอดีต http://www.library.cmu.ac.th/ (บุญเสริ ม สาตราภัย)
“หลังจากสงครามโลกครั้ งที่ 2 ผ่านไป ความเจริ ญ ทางด้านธุ ร กิ จ การค้ามี ม ากขึ้ น
เจ้าของตลาดต้องการที่จะพัฒนา ในขณะนั้น “เฮื อนแป” เริ่ มทรุ ดโทรมลงตามกาลเวลาที่ ผ่านมา
จึงจาเป็ นต้องรื้ อเฮือนแปห้องแถวไม้เพื่อสร้างตลาดใหม่เป็ นตึกแถวชั้นเดียวและโฮงกาดใหม่ ในปี
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พ.ศ. 2496 สภาพต้นลาไยจึงมีลกั ษณะเป็ นตลาดที่สมบูรณ์เป็ นแหล่งธุรกิจการค้าของพ่อค้า แม่คา้ แต่
สภาพชี วิต ชาวกาดของเด็ก ที่ อาศัยอยู่ที่ เฮื อ นแปและลงเล่ น สนุ ก สนานในแม่ น้ าปิ งไม่ มี อีก แล้ว
ร้ านค้าในตลาดปิ ดธุ รกิ จ ค้าปลี ก ค้าส่ ง กลายเป็ นชุ ม ชนชาวกาดขนาดใหญ่ แ ห่ งหนึ่ ง “โฮงไม้”
ขายสิ นค้าและอาหารกลางตลาดต้นลาไย ได้เปลี่ยนเป็ นโฮงคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ต้นลาไยในตลาดที่
เหลือในตลาด 1 ต้น หน้าเฮือนแป และอีก 1 ต้นอยู่แถวใกล้ศาลเจ้าถูกตัดทิ้ง เหลือแต่ตลาดชื่ อต้น
ลาไย ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 เกิดอัคคีภยั เผาผลาญ เริ่ มจากตลาดต้นลาไยลุกลามสู่ ตลาดวโรรส ทาให้
อาคารร้านค้า ห้องแถว บ้านที่อยูอ่ าศัยทั้ง 2 ตลาดถูกไฟไหม้จนไม่เหลืออะไร ถือเป็ นการสิ้ นสุ ดชีวิต
ชาวกาดเก่าจนเกือบจะหมดสิ้ น”
“เรื่ องเล่าจาวกาด เล่ม 1, ตลาดต้นลาไยในรอบทศวรรต (พ.ศ. 2547)”
(เสริ นทร์ จิราคุปต์, 2547: 34-35)
หลังจากที่มีการรื้ อถอนเฮือนแป (เรื อนแป) ในปี พ.ศ. 2496 และเกิดไฟไหมกาดในปี
พ.ศ. 2511 ทุกคนต่างก็ตอ้ งสร้างอาชี พใหม่ สถานภาพของชี วิต มีความยากลาบาก ไม่ว่าจะยากดีมี
จนอย่างไร ทุ กชี วิตก็ตอ้ งสู ้เพื่อสร้ างอนาคตใหม่ ที่ดีกว่าเก่ า แต่อย่างไรก็ตามทุ กคนก็มกั จะโหย
คานึ งถึงอดี ต ความหลังที่ มีความสุ ขในฐานะของชาวกาดเก่ าเมื อ 50-100 ปี ที่ ผ่านมา เป็ นคาพูดที่
เสริ น ทร์ จิ ร คุ ป ต์ กล่ า วไว้ ในเรื่ อ งเล่ า จาดกาด (ชาวกาด) เป็ นการแสดงและยื น ยัน ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิ ดจากเหตุเพลิงใหม่ครั้งใหญ่ที่ไม่เผาผลาดทาลายกาดทั้งสองไป แต่หากยังพราก
ความสุ ขของชีวิตชาวกาดที่อาศัยและค้าขายอยูใ่ นย่านกาดนี้ (เสริ นทร์ จิรคุปต์, 2547: 44)
การดาเนินวิถีชีวิตพร้อมกับการตั้งรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มชาวจีน
ผูร้ อดพ้นจากเหตุเพลิงไหม้ คือ การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและความมัน่ คงของครอบครัวและทาง
สังคม และต้องอยูใ่ นฐานะผูก้ ูพ้ ้ืนที่ของการค้าขายให้กลับมาสู่ สภาพเดิมในฐานะพื้นที่ทางการค้าที่
สาคัญ อย่างไรก็ดี การตั้งรับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมหลังเหตุเพลิงไหม้ ด้วยการดาเนิ นวิถี
ชีวิตที่ยงั ยึดตามรู ปแบบความเป็ นจีนดั้งเดิม ทั้งในชีวิตประจาวัน และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ใน
สภาพแวดล้อมของกลุ่มชาวจีนมีความหนาแน่ นของจีนที่โดดเด่น ด้วยสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ท้ งั สอง
ฝั่ งมี ผูอ้ าศัยอยู่เป็ นชาวจี น ทั้งหมด โดยไม่มีชาติ อื่น ผสมอยู่ด้วย นอกจากอยู่รายล้อมโดยรอบ ยิ่ง
ส่ งเสริ ม ให้ชุ ม ชนชาวจี น ดังกล่ าวกลายเป็ นชุ ม ชนย่านวัฒ นธรรมจี น หรื อ China Town จังหวัด
เชียงใหม่มาจนถึงทุกวันนี้
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4.2 ชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วในฐานะย่านวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย

ภาพที่ 4.14 ภาพซุม้ ประตูยา่ นวัฒนธรรมจีน (China Town)
ที่มา ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (มีนาคม 2561)
หากกล่าวถึงชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว พบว่า มีขอ้ เด่นชัดแสดงให้เห็นว่าการเกิดชาวจีน
ตรอกเหล่าโจ๊วที่ภายหลังพัฒนาเป็ นย่านวัฒนธรรมจีน มีปัจจัยอยูส่ ามประการ ประการแรกเกิดจาก
การเปลี่ ยนแปลงทางด้านคมนาคม อัน ได้แก่ การสร้ างสะพาน การสร้ างสถานี รถไฟมาสิ้ น สุ ด ที่
เชียงใหม่ ประการที่สองเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทาให้เกิดการสู ญเสี ยและเกิด
การเปลี่ยนแปลงของผูป้ ระกอบการค้าชาวจีน ประการสุ ดท้าย ปั จจัยด้านการย้ายถิ่นทากินคือการ
เปิ ดประตูสู่ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ด้วยการเป็ นผูค้ า้ ขายเป็ นตัวกลางสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ในชุมชน ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างแนบเนียน อย่างไรก็ตามภาวะ
อัน ยากลาบากในการดาเนิ น ชี วิตหลังสภาพการเปลี่ ยนแปลงครั้ งใหญ่ ที่ ไม่ได้เกิ ดกับสภาพทาง
กายภาพเท่านั้น หากแต่ยงั มีความเกี่ยวข้องกับสังคม และระบบเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ ที่สาคัญ
มากนอกจากนี้คือผลกระทบที่มอบให้กบั กลุ่มชาวจีนพ่อค้าแม่คา้ ในย่านธุรกิจการค้าแห่งนี้ พร้อมกับ
การก้าวไปข้างหน้าเพื่อความอยู่รอดที่ปราศจากภาระที่แบกรับไว้ซ่ ึ งในขณะเดียวกันก็ยงั รักษาวิถี
ชีวิตในแบบความเป็ นจีนไว้ดว้ ย
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางการค้าของกลุ่มชนต่างๆ กลุ่มชาวจีน
ตรอกเหล่าโจ๊วได้นาอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมในความเป็ นตัวตนที่เกี่ ยวกับความเป็ นอยู่ แนวคิด
ค่านิ ยม คติความเชื่อในวิถีการดาเนิ นชีวิตของชุมชนมาเพิ่มคุณค่าด้วยการธารงสื บสาน ปรับเปลี่ยน
ลื่นไหล ให้เข้ากับริ บททางสังคมและตามจุดประสงค์ของการนาเสนอ โดยการนามาใช้เป็ นทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อเป็ นสิ่ งแสดงให้เห็ นความเป็ นตัวตนที่โดดเด่นและเป็ นชุ มชนที่มีความเข้มแข็งใน
พื้นที่สังคมพหุ วฒั นธรรมแห่ งนี้ ในขณะเดียวกันได้ใช้เป็ นทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดด้านการค้าขาย
สร้างผลประโยชน์ก่อให้เกิดความมัน่ คงทางเศรษฐกิจต่อครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ยงั ผลักดัน
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ให้กลุ่มชาวจีนกลายเป็ นกลุ่มผูม้ ีบทบาททางด้านการค้าขายและผลักดันให้เกิดเป็ นพื้นที่สาคัญมีผล
ต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการนาไปสู่ การเพิ่มความกระชับของเครื อข่าย และ
ทุนทางสังคมของชุมชน โดยการมุ่งเน้นการนาเสนอทุนทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตที่โดดเด่นอย่างมี
เสถียรภาพทางสังคมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในขณะเดียวกันชาวไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติและความ
แตกต่างทางสังคม แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ซอ้ นทับทางวัฒนธรรม ในบริ บทของตลาด ย่าน
การค้าขาย ที่ลอ้ มรอบตรอกเหล่าโจ๊วนาเสนอภาพของผูค้ นที่หลากหลายทั้งผูค้ า้ ขาย ผูจ้ บั จ่าย ผูเ้ ยีย่ ม
เยือน และนักท่องเที่ยว ต่างขวักไขว่ อลหม่าน ค้นหาสิ่ งของตามที่ตอ้ งการ ดูมีสีสนั มีชีวิตชีวา ซึ่งใน
เวลาเดียวกัน ชาวจีนยังคงมีวิถีชีวิตที่เกาะติดกับขนบธรรมเนียมดั้งเดิมในความเป็ นจีน ได้แก่ วิถีชีวิต
ด้านอุปนิ สัยใจคอ สถานที่พกั และค้าขาย ด้านการค้าขาย ด้านประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ นาเสนอ
ผ่านอัตลักษณ์ในความเป็ นจีนเพื่อแสดงความเป็ นตัวตน สร้างให้กลุ่มตนเองโดดเด่นท่ามกลางความ
หลากหลายวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่
“ตี้กาดหลวงกาดเก๊าลาไยนั้น ปี้ น้อง ชุมชนต่าง ๆ อยูก่ นั๋ จะใดนะครับ ครอบครัวส่ วน
ใหญ่ก่เป๋ นครอบครัวก๊าขาย มีตึง คนเมือง คนจีน คนอินเดียนะครับ คนมุสลิม ไทยใหญ่ มีหลาย ๆ
เชื้อชาติอยูต่ วยกัน๋ หั้ครับ ฟังเรื่ องของกาดหลวงกาดเก๊าลาไยจากเฮียจิว ฮ้านคุณากิจ กาว่าคุณบัณฑิต
คุณาศิรินทร์ครับ”
“เรื่ องเล่าจาวกาด เล่ม 1, บทสัมภาษณ์ คุณบัณฑิต คุณาศิรินทร์ (พ.ศ. 2547)”
(บัณฑิต คุณาศิรินทร์ (เฮียจิว ร้านคุณากิจ), 2547: 143)

ภาพที่ 4. 15 ภาพปฏิสมั พันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
ที่มา ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล ( สิ งหาคม 2562)
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ภาพที่ 4.16 ภาพแผนที่ตรอกเหล่าโจ๊ว (ถนนข่วงเมรุ )
ที่มา ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล
ตรอกเหล่าโจ๊วเป็ นย่านวัฒนธรรมหรื อไชน่าทาวน์ ที่เป็ นถนนสายวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ทางการค้าขายเป็ นหลัก ซึ่งมีท้ งั คนพื้นเมือง คนไทย คนอินเดีย และชาวเขา
และเป็ นพื้นที่ที่อยู่ในย่านธุ รกิจการค้าที่สาคัญและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองเชี ยงใหม่
นอกจากนี้ ยงั เป็ นแหล่งรวมสิ นค้านานาชนิดที่มีความน่าสนใจ ที่ประกอบด้วย ของที่ระลึก ของฝาก
อาหาร เครื่ องประดับ ทอง เครื่ องเงิน โดยเฉพาะเครื่ องนุ่ งหุ่ ม เสื้ อผ้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
ที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะตัวช่วยสร้างสี สนั ให้กบั เมืองเชียงใหม่ได้อย่างโดดเด่นงดงาม
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ภาพที่ 4.17 ภาพแผนที่เดินดิน Transect walk ตรอกเหล่าโจ๊ว
ที่มา ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล
4.2.1 กลุม่ ชาวจีนใช้อตั ลักษณ์ดา้ นวิถชี วี ติ สร้างย่านวัฒนธรรมจีน
ภายใต้การพักอาศัยและการทามาค้าขายในเฮือนแป (อาคารเรื อนแถวไม้ช้ นั เดี ยว) ที่
ประกอบด้วยกลุ่ มชุ มชนสังคมจี น ผูโ้ ยกย้ายถิ่ น ฐานเข้ามาอยู่ในพื้ น ที่ ตรอกเหล่าโจ๊ว เป็ นกลุ่ มที่
นาเสนอความเป็ นกลุ่มสังคมชาวจีนผ่านการมีวิถีชีวิตเดียวกัน มีขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ที่ดาเนิ น
ตามระเบียบแบบแผนในความเป็ นจีนร่ วมกันอย่างเหนี ยวแน่ น ชาวจีนดังกล่าวส่ วนใหญ่เป็ นจีน
แต้จิ๋ว ชาวจีนเหล่านี้สืบทอดวัฒนธรรมผ่านอาหารการกิน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ส่ งต่อกันมาใน
รู ปของวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของขงจื้อลัทธิเต๋ า ในเรื่ องแนวคิด คติความเชื่อ ที่ให้ความสาคัญ
ผ่านการอบรม ขัดเกลาเลี้ยงดูจนเกิ ดเป็ นนิ สัยส่ วนตัวที่มีลกั ษณะเด่น ในด้านของความกตัญญูต่อ
บรรพบุรุษ ซื่อสัตย์ กล้าหาญ มีนิสยั ใส่ ใจความทุกข์ความสุ ขของคนรอบข้าง ที่แสดงออกในวิถีชีวิต
ของกลุ่มสังคมจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ามกลางสังคมพหุ วฒั นธรรมของเมืองเชี ยงใหม่ที่ประกอบด้วย
ผูค้ นหลากหลายชาติพนั ธุ์ เช่น สังคมของคนไทย คนอินเดีย คนเมือง คนม้ง และ คนจีนด้วยกัน เป็ น
ต้น
กลุ่ ม ชาวจี น ในตรอกเหล่ าโจ๊ ว มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ติ ด ยึด อยู่ข นบธรรมเนี ย ม ประเพณี ต าม
รู ป แบบของความเป็ นจี น อย่างเหนี ย วแน่ น แสดงให้เห็ น ในวิถี ชี วิต ด้ว ยการน าเสนอการสร้ าง
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เครื อข่ายภายในชุมชนซึ่งรวมถึงการค้าขายด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของเครื อข่าย มี
การดู แลเอาใจใส่ พึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน มีน้ าใจไปมาหาสู่ อย่างสม่ าเสมอแม้อยู่ใกลกันก็ตาม
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเดือดร้อน มีการแบ่งปั นให้แก่กนั เช่น การแบ่งปั นอาหารในยามเย็น
ตามที่ อาม่าสมพิศ (นามสมมติ) กล่าวด้วยใบหน้าที่มีความสุ ข เล่าว่า พอตกเย็นทาอาหารแค่อย่าง
เดียว แล้วนาไปแจกจ่ายกัน ซึ่งท้ายสุ ดก็จะได้ม้ือเย็นที่มีอาหารหลากหลายและอิ่มอร่ อย
“พอตกเย็น ๆ นี้ ทาอาหารหอมส่ งกลิ่นถึงกัน ทากับข้าวไม่ตอ้ งเยอะ แค่อย่างเดียวก็พอ
เสร็ จแล้วตักแบ่งให้กันกิ น ทาไปทามามี กบั ข้าวหลายอย่าง (อาม่าสมพิศ นามสมมติ, สัมภาษณ์
2562)”
“ผมเป็ นเด็กรุ่ นลูกรุ่ นหลาน มีความคุน้ เคยกับพ่อค้าแม่คา้ แทบทุกคน เพราะแต่ละท่าน
อายุรุ่นพ่อรุ่ นพี่ของผม ลูกหลานของพ่อค้าแม่คา้ ในกาดต้นลาไยทุกคนมีความสัมพันธ์ฉนั มิตรหรื อ
เหมือนเป็ นเครื อญาติกนั ทุกครอบครัว จึงกลายเป็ นชุ มชนใหญ่ที่มีความรักความผูกพันกันจนถูก
กล่าวหาว่าเป็ นแก๊งกาดลาไย กาดหลวง หรื อแก๊งศาลเจ้า แท้จริ งแล้วกุมารจีนเหล่านี้ ต่างขยันทางาน
ช่วยพ่อแม่ทามาค้าขาย ช่วงว่างจากการทางานก็มกั จะรวมตัวกันไปเที่ยวเป็ นกลุ่มใหญ่ วัยรุ่ นต่างถิ่น
ไม่อยากเข้ามาตลาดตอแยด้วย จึงไม่ค่อยมีเรื่ องทะเลาะวิวาทกับแก๊งกลุ่มอื่นใด แก๊งศาลเจ้าจะเป็ น
พันธมิตรกับแก๊งช้างม่อย แก๊งแม่ข่า เพราะทั้ง 3 แก๊งต่างก็มีพ่อแม่ทามาค้าขายในกาดต้นลาไยและ
กาดวโรรส จึงรู ้จกั คุน้ เคยกันดี”
“เรื่ องเล่าชาวกาด เล่ม 5, ของกิ๋นถูกปาดจาดกาดลาไย (พ.ศ. 2551)”
(เสริ นทร์ จิรคุปต์, 2551: 10)
สภาพความเป็ นอยูใ่ นชุมชนจะมีลกั ษณะเหมือนครอบครัวใหญ่ มีความสนิทสนมกลม
เกลียว สามารถเดินไปมาหาสู่ กนั ได้อย่างสม่าเสมอแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตในลักษณะ
ความสนิทสนมที่แนบแน่น ซึ่งเป็ นปัจจัยการเป็ นชุมชนที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ ในด้านส่ วนบุคคล ชาว
จีนแต่ละครอบครัวจะมีการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอน และขัดเกลา ให้รู้จกั การกตัญญูต่อบรรพบุรุษ มี
น้ าใจต่อผูอ้ ื่น ขยัน อดทน รู ้จกั อดออม มีความซื่ อสัตย์ในหน้าที่การงาน อันเป็ นสิ่ งที่จะทาให้ชีวิตมี
ความเจริ ญ และประสบความสาเร็ จ ดังนั้นปั จจัยในเรื่ องของอัตลักษณ์ดา้ นวิถีชีวิตที่แสดงออกของ
สังคมชาวจีนในตรอกเหล่าโจ๊วจึงเป็ นการนาเสนออัตลักษณ์ ของตนให้ผูอ้ ื่นได้สัมผัส รับรู ้ได้ใน
ความเป็ นจีนผ่านกลิ่นอายและการปฏิบตั ิของสมาชิ กในชุมชน อันนาไปสู่ ความเป็ นพื้นที่ของย่าน
วัฒนธรรมจีนแห่งนี้ และรวมเป็ นถึงการมีพ้นื ที่ทางสังคมเกิดขึ้นจากพื้นที่แห่งย่านวัฒนธรรมจีน
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การรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพหุ วฒั นธรรมทางการ
ค้าขาย ตรอกเหล่าโจ๊วเป็ นย่านค้าขายที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ท้ งั ผูข้ ายและผูซ้ ้ื อที่เข้ามา
จับจ่าย จึงมีความแตกต่างกันทางสังคม และการซ้อนทับของวัฒนธรรม ในมิติทางสังคมจะพบว่า
ชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วเป็ นชุมชนที่มีความโดดเด่น และเข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็มีลกั ษณะเป็ นสังคม
พหุ ว ัฒ นธรรมที่ เข้ม แข็ ง ด้ว ยเช่ น กัน เนื่ อ งจากมี ล ัก ษณะเป็ นสั ง คมที่ มี ค วามหลากหลาย ที่
นอกเหนื อจากชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วยังมีท้ งั ชาวม้ง และชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ผูท้ ี่อยูใ่ นส่ วนของ
สังคมตนเองแต่มีพ้ืนที่ในส่ วนของชุมชนเดียวกัน ดังเช่นชาวอินเดียจะประกอบร้านค้าขายผ้าที่อยู่
ส่ วนของปากทางเข้าตรอกเหล่าจ๊วฝั่งถนนช้างคลาน และตึกแถวรอบกาดหลวงส่ วนที่ติดตรอกเหล่า
โจ๊ว รวมถึงตลาดม้งที่อยูบ่ ริ เวณกลางตรอกเหล่าโจ๊วมีลกั ษณะแยกเป็ นซอยย่อยเข้าสู่ พ้ืนที่ของตลาด
ซึ่งมีทางย่อยออกด้านข้างสู่ วดั อุปคุตได้ นอกเหนือจากนี้ยงั มีร้านค้าแผงลอยตามหน้าร้านห้องแถว
นอกจากการรวมตัวกันทางสังคมที่หลากหลายในฐานะผูค้ า้ ขายที่นาเสนอสิ นค้าที่มี
ความแตกต่างมากมายในลักษณะของตลาดผ้าในย่านวัฒนธรรมจีนแล้ว การรวมกลุ่มทางสังคมใน
บทบาทของการดูแลผลประโยชน์ส่วนรวม และสวัสดิการทางสังคมของชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว ทั้งนี้
ชุมชนใช้วิธีการเลือกผูน้ าชุมชนที่ไม่ได้จากัดอยู่ที่ชาวจีนในชุมชนเท่านั้น แต่ใช้วิธีสลับสับเปลี่ยน
โดยการเลือกจากสมาชิก ชุมชนทางการค้าขาย ซึ่ งที่ผ่านมาก็มีผนู ้ าชุมชนที่เป็ นม้ง และชาวไทยเชื้อ
สายอิ น เดี ย ผูน้ าชุ มชนจะเป็ นแกนน าท าหน้าที่ ดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก ดังเช่ น การ
ต่อรองในเรื่ องของการไม่ยอมจดทะเบียนก่อตั้งเป็ นชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว แต่ในทางกลับกันในการ
ให้ความร่ วมมือร่ วมใจกันระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ในการดารงรักษาความเป็ นชุมชนให้พฒั นาต่อเนื่อง
โดยไม่จดจัดตั้งชุมชน หากจดจัดตั้งชุมชนภาครัฐก็จะเข้าควบคุม ดาเนิ นนโยบายต่าง ๆ ซึ่ งจะทาให้
การบริ หารจัดการต่าง ๆ ล่าช้าและถูกริ ดรอนสิ ทธิ ในหลายด้าน ดังข้อคิดเห็นที่ เนวิน (นามสมมุติ)
ชาวไทยเชื้ อสายอินเดีย เจ้าของร้านขายผ้าได้อธิ บายถึงปั ญหาหากจดทะเบียนเป็ นชุมชน จะส่ งผล
เกิดความยุง่ ยากตามมาในเรื่ องของการบริ หารชุมชน มีความมากขั้นตอนในการบริ หารจัดการที่ตอ้ ง
ประสานงานกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ดังนั้นจึงยังคงเป็ นชมรมตรอกเหล่าโจ๊วต่อไป (เนวิน, นาม
สมมติ, 2561)
ตัว อย่า งที่ เนวิ น (นามสมมุ ติ ) กล่ า วเป็ นเรื่ อ งเทศกาลตรุ ษ จี น ซึ่ งเป็ นกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับประเพณี ของชาวจีน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และจัดขึ้นด้วยชุมชนชาวจีนตรอกเหล่า
โจ๊วในฐานะผูเ้ ป็ นเจ้าของประเพณี ดังนั้นชุมชนจึงมีหน้าที่ในการบริ หารจัดการทั้งหมดที่อยูใ่ นรู ป
ของการสื บทอดประเพณี ที่เป็ นอัตลักษณ์ ของชาวจี น หากแต่ว่า เมื่ อจดทะเบี ยนเป็ นชุ มชนแล้ว
ภาครัฐที่มีนโยบายของการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวที่ใช้เทศกาลที่เป็ นประเพณี ของชาวจีน เป็ นตัวสร้าง
เม็ดเงินกระตุน้ ให้เศรษฐกิจให้กบั เมืองเชียงใหม่ โดยการมอบทุนสมทบกับชุมชนบางส่ วน และต้อง
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เข้ามามีส่วนในการบริ หารจัดการ รวมถึงระบบการเงินที่ดูแลโดยชุ มชน รวมถึงเงินทุนทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากชุมชนเอง นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดขั้นตอนที่ยงุ่ ยาก ต้องชี้แจงรายละเอียด และต้องสู ญเสี ย
ทุนบางส่ วนโดยไม่จาเป็ น
การร่ วมมือร่ วมใจของภาคชุมชนที่มีต่อภาครัฐ แสดงให้เห็นถึงชุมชนที่เข้มแข็ง และมี
กาลังในการต่อรอง ในฐานะชุ มชนตรอกเหล่าโจ๊วที่ มีลกั ษณะเป็ นชุ มชนพหุ วฒ
ั นธรรมทางการ
ค้าขาย ที่ประกอบไปด้วย ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย คนเมือง ม้ง
“เอ้อ ประธานชมรมจีนเดี๋ยวนี้เป็ นชาวม้งนะตอนนี้คนม้งเป็ นประธาน เขามีประชุมกัน
เขาก็เลือกกันเองไง ซึ่ งการเลือกตั้งจะมีการประชุมที่ศาลเจ้ากวนอูแล้วทาการเลือกด้วยสมาชิ กใน
ชุมชน มันจะมีเดือนละครั้งหรื ออะไรนี่ แหละชมรมของตรอกเหล่าโจ๊วนี่ แหละ เขาตั้งชมรมแล้วก็มี
คนม้งเป็ นประธาน (โฆษิต นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561)
ภายใต้สังคมพหุ วฒั นธรรมการค้าของเมืองเชี ยงใหม่ ชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่า
โจ๊ ว มี วิ ถี ชี วิ ต เป็ นตัว กลางในการสื บ ทอดอัต ลัก ษณ์ แ ละน ามาเป็ นตัว กลางของการปฏิ สั ม พัน ธ์
ระหว่างกลุ่มผูค้ า้ ขายเพื่อเพิ่มเครื อข่ายทางสังคม ให้มีแน่ นแฟ้ น ขณะเดียวกันยังมีการรวมตัวของ
กลุ่มที่มีความแตกต่างและหลากหลายชาติพนั ธุ์เป็ นการลดช่องว่างระหว่างกัน และเป็ นการเพิ่มความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชน
4.2.2. กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนใช้อัตลักษณ์ด้านอาคารสถานทีส่ ร้างย่านวัฒนธรรมจีน
ด้วยวัตถุประสงค์แรกเริ่ มเพื่อความอยูร่ อดและมีวิถีชีวิตที่มนั่ คงทางสังคมของกลุ่มชาว
จีน โดยเริ่ มต้นเข้ามาอาศัยอยูใ่ นบริ เวณที่มีคนจีนเช่าบ้านอาศัยปะปนกับคนเมืองกระจายอยูร่ อบข้าง
ของย่านตลาด (กาดหลวง และกาดลาไย) รวมหมายถึงพื้นที่กองเหล่าโจ๊ว (ตรอกเหล่าโจ๊ว) หรื อ
ถนนข่วงเมรุ ซึ่งเป็ นพื้นที่ติดต่อกับกาดหลวงและเชื่อมต่อกับกาดต้นลาไย นอกจากนี้ชาวจีนชื่นชอบ
และนิ ยมที่อยูเ่ ป็ นกลุ่มชุมชนแล้ว ลักษณะของที่อยูอ่ าศัยเป็ นอีกสิ่ งที่มีลกั ษณะที่แสดงให้เห็นถึง วิถี
ชีวิตประจาวันในการใช้ที่พกั อาศัย ในบริ บทของการเป็ นผูค้ า้ ขายตามที่ อาม่าสมพิศ (นามสมมุติ)
เล่าว่าในช่วงแรกที่กลุ่มชาวจีนเข้ามา ที่อยู่อาศัยมีลกั ษณะเป็ นบ้านเช่าเรื อนไม้ห้องแถวเรี ยงติดกัน
โดยการเช่าเรื อนแถวและจับจองพื้นที่รวมตัวกันเป็ นชุมชนอยูบ่ ริ เวณถนนข่วงเมรุ รูปแบบของเรื อน
ร้านค้าช่วงต้นของการเกิดย่านชาวจีนมีลกั ษณะเป็ นเรื อนไม้ช้ นั เดียว (เฮือนแป) ซึ่งเป็ นทั้งที่อยูอ่ าศัย
และแบ่งสรรพื้นที่บางส่ วนเป็ นที่ทาการค้าขายด้วย (อาม่าสมพิศ , นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561)
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ภาพที่ 4.18 ภาพ 1 เฮือนแป (ท่าแพ) 2 อาคารตึกเฮือนแป ร้านกิตติพานิช (เจริ ญเมือง)
ที่มา ภาพ 1 เชียงใหม่นิวส์ http:// www.chiangmainews.co.th/page/archives (จักรพงษ์ คาบุญเรื อง)
ภาพ 2 เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น https://www.facebook.com ( ซิวจือ กิติบุตร)

ภาพที่ 19 ภาพลักษณะเฮือนแปริ มน้ ากาดลาไยและเหล่าโจ๊ว (ไม่ปรากฏในปัจจุบนั แล้ว)
ภาพ 1 มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต http://www.muslimchiangmail.net
ที่มา ภาพเก่า 1 บุญเสริ ม สาตราภัย, 2 ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล

ภาพที่ 4.20 ภาพเปรี ยบเทียบอาคารในอดีตและปัจจุบนั ปี พ.ศ. 2511 กับ ภาพปัจจุบนั
ที่มา http://www.library.cmu.ac.th/ (บุญเสริ ม สาตราภัย)
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ภาพที่ 4.21 ภาพ 1-2 ตึกแถวผสมศิลปะจีนย่านกาดต้นลาไย เหล่าโจ๊ว, 3 ย่านวัดเกตการาม
ที่มา ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (มีนาคม 2562)

ภาพที่ 4.22 ภาพเฮือนแปยุคแรกของเชียงใหม่ (ปัจจุบนั ) 1-2 ย่านวัดเกต
ที่มา ภาพ 1 http://www.oknation.nationtv, ภาพ 2 ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (มีนาคม 2562)
อย่างไรก็ตาม รู ปแบบมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นหลังพ่อค้าเข้ามาแล้ว ภายหลังมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยการสร้างขึ้นมีลกั ษณะผสมผสานความเป็ นจีนร่ วมอยูด่ ว้ ยเพื่ออยู่อาศัยและทาการ
ค้าขาย จากเรื อนไม้ช้ นั เดียวเป็ นสองชั้นกึ่งปูนกึ่งไม้มีแบ่งพื้นที่ใช้สอยและส่ วนของร้านค้า ภายหลัง
พัฒนาเป็ นอาคารปูนสองชั้นประดับตกแต่งด้วยลักษณะจีนมากขึ้น เช่น ลวดลายประดับและลูกกรง
ปูนปั้ น มีดาดฟ้าหน้าต่างลายประดับรู ปแบบต่าง ๆ โดยนิ ยมอยู่อาคารที่ติดกัน เพื่อสร้างความเป็ น
ปึ กแผ่น ความหนาแน่ นของชุ มชน บ้านพักอาคารที่อยู่อาศัยเรื อนร้านค้าในฐานะที่เป็ นที่พกั อาศัย
เป็ นสถานที่ ที่ ใ ห้ ค วามปลอดภัย แล้ว ยัง ท าหน้ าที่ เป็ นตัว กลางน าเสนอลัก ษณะโดดเด่ น ที่ เป็ น
อัตลักษณ์ของความเป็ นตัวตน รวมถึงประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของการดารงชีวิต นอกจากนี้ ยงั
นาเสนอการใช้ที่อยูอ่ าศัยในชีวิตประจาวัน ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
“อาคารเก่าแก่ในย่านกาดมีหลายแบบหลายยุค เช่ น เฮื อนแป (เรื อนแถว) อาคารจีน
อาคารโคโลเนี ยล อาคารไม้แบบดั้งเดิม และอาคารร่ วมสมัย ฯลฯ ซึ่ งล้วนประกอบและส่ งเสริ มกัน
ให้เป็ นย่านกาดหลวง-กาดเก๊าลาไยอย่างที่ปรากฏ ย่านกาดในที่น้ ี กินพื้นที่ต้ งั แต่ถนนช้างม่อย ถนน
วิชยานนท์ ถนนท่าแพ ถนนหน้าไปรษณี ย ์ และตรอกเหล่าโจ๊ว...”
“เรื่ องเล่าจาวกาด เล่ม 3, บทนา (พ.ศ. 2549)”
(สุ ภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์ และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, 2549: ฌ)
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ภาพที่ 4.23 ภาพ1-2 ตึกแถวผสมศิลปะจีนย่านกาดต้นลาไย เหล่าโจ๊ว, 3 ย่านวัดเกตการาม
ที่มา ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (สิ งหาคม 2561)

ภาพที่ 4.24 ภาพอาคารตึกแถวในตรอกเหล่าโจ๊ว
ที่มา ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (มีนาคม 2561)
ภาพสะท้อนของวิถีชีวิต เศรษฐกิ จ และสังคมผ่านชุ มชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เป็ น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ประกอบสร้างจากความเป็ นจีนที่แสดงออกให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ชาวจีนตรอก
เหล่าโจ๊วเป็ นผูส้ ื บทอดและธารงไว้ ในฐานะเป็ นกลุ่มสังคมจีนผูส้ ร้างพื้นที่ยา่ นวัฒนธรรมจีน และใช้
เวลาในการสร้ างความเข้ม แข็งให้ ย่านวัฒ นธรรมจี น ให้ ด ารงคงอยู่สื บ ต่ อ ไป ด้ว ยการสื บ ทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณี อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สาคัญที่เกิดจากอัคคีภยั ครั้งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่
ยังส่ งผลความหนาแน่นของกลุ่มสังคมจีนผูป้ ระกอบการค้าขายในย่านธุรกิจการค้าส่ วนหนึ่งต้องสู ญ
สลายกระจัดกระจาย ขาดสภาพความเป็ นกลุ่มก้อนของผูค้ า้ ขายชาวจีน ในทางตรงกันข้ามอีกกลุ่ม
หนึ่ งยังคงมีความเป็ นกลุ่มก้อนอย่างเหนี ยวแน่ นที่ต่อเนื่ อง นอกจากนี้ สถานการณ์และสภาพวิกฤติ
ครั้งใหญ่ที่ตอ้ งเผชิญร่ วมกัน ยิ่งเป็ นการตอกย้าความเหนี ยวแน่นให้มีความเข้มข้นมากยิง่ ขึ้น (ย่านที่
พักอาศัยและธุรกิจการค้าจีนปัจจุบนั )
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ภาพที่ 4.25 ภาพสภาพแวดล้อมอาคารร้านค้าตรอกเหล่าโจ๊ว
ที่มา ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (พฤษภาคม 2561)
อาคาร บ้านพัก พื้นที่ส่วนรวมของชุ มชน นอกจากจะสิ่ งอานวยประโยชน์เป็ นที่พกั
อาศัย และกิจกรรมต่าง ๆ แล้วยังทาหน้าที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกันยังนาเสนอความ
เป็ นตัวตนของกลุ่มและชาติพนั ธุ์ ซึ่งชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วได้แสดงตัวตนให้เห็นผ่านอัตลักษณ์ดา้ น
สถานที่ ที่พกั อาศัย ในรู ปของการอยูเ่ ป็ นกลุ่มก้อนในพื้นที่เดียวกันเพื่อสร้างความโดดเด่นของกลุ่ม
และประกอบอาชีพร่ วมกันเพื่อสร้างพื้นที่ให้เป็ นตลาดอันนาไปสู่ พ้นื ที่ทางเศรษฐกิจและส่ งต่อความ
มีตวั ตนและความมัน่ คงสมบูรณ์ทางครอบครัว
4.2.3 กลุ่มชาวจีนใช้อัตลักษณ์ด้านการค้าขายสร้างย่านวัฒนธรรมจีน
การด ารงชี วิ ต อยู่ ไ ด้ ด้ ว ยอาชี พ ค้า ขายและอาศัย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ต รอกเหล่ า โจ๊ ว คื อ
วัตถุประสงค์ในความสาเร็ จของชีวิตขั้นพื้นฐานจากการเป็ นผูย้ า้ ยถิ่นฐานเข้ามา นอกเหนือจากที่ชาว
จีนเป็ นกลุ่มที่มีลกั ษณะของอุปนิ สัยที่ชอบอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มสังคม สร้างความอบอุ่นของชุมชน
ด้วยการเอาใจใส่ สมาชิกรอบข้าง มีการพบปะ พูดคุย เป็ นปฏิสมั พันธ์ที่สร้างความกระชับต่อกัน เป็ น
การแสดงออกที่ทาให้สังคมได้เห็นผ่านอัตลักษณ์สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในขณะเดียวกัน การ
รักในการค้าขายของชาวจี นในตรอกเหล่าโจ๊วที่ ยึดคติตามขงจื้อ ในความซื่ อสัตย์ ในอาชี พ ขยัน
อดทนในการทางาน เป็ นวิธีการที่ใช้ควบคู่กบั การค้าขาย ซึ่ งเป็ นแก่นของอัตลักษณ์ดา้ นการค้าขาย
ของจีนตรอกเหล่าโจ๊ว
ในอัตลักษณ์ ทางด้านการค้าขายของชาวจีนที่สืบทอดกันมาเป็ นระเวลานานจากจี น
โพ้นทะเลส่ งเสริ มให้กบั ลูกหลานกลายเป็ นกลุ่มผูม้ ีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
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ความเจริ ญทางสังคมของประเทศสาคัญ ๆ หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ปรากฏเด่นชัดใน
กิ จการธุ รกิ จที่ประสบความสาเร็ จมีความเจริ ญก้าวหน้าทั้งธุ รกิ จขนาดเล็กและกิ จการขนาดใหญ่
กระจายทัว่ ไปตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่นเดียวกับภาคเหนือของไทยในจังหวัดเชียงใหม่มีกิจการมากมาย
ที่เป็ นเจ้าของโดยเป็ นลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งเท่านั้นที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์
หรื อความถนัดทางด้านการค้าขายของกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่ ส่งต่อกันมา ดังนั้นอัตลักษณ์ ดา้ น
การค้าขายของชาวจีนจึงเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ งที่มีความโดดเด่น การค้าขายเป็ นอัตลักษณ์ หนึ่ ง
ของวิถีการดาเนิ นชี วิตของชุ มชนชาวจี นตรอกเหล่าโจ๊ว ที่ เกิ ดเป็ นชุ มชนย่านวัฒ นธรรมจี นด้วย
วัตถุประสงค์ของการรวมตัวร่ วมมื อกันประกอบกิ จการค้าขายตั้งแต่แรกเริ่ มจนพัฒนากลายเป็ น
ตลาดและเป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้นที่สาคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชี ยงใหม่ในฐานะย่านกาด (ย่าน
ตลาด) ขณะเดี ยวกันได้เข้ามาเกี่ ยวข้องกับบริ บทของการท่องเที่ ยว ซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีบทบาท
สาคัญต่อลักษณะของการค้าขายในฐานะความเป็ นศูนย์กลางทางการค้า

ภาพที่ 4.26 ภาพร้านค้าขาย
ที่มา ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (มีนาคม 2561)
จากการลงพื้นที่วิจยั พบว่า ชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วในฐานะผูป้ ระกอบการ
ค้า สร้างอัตลักษณ์ทางการค้าขาย ด้วยการนาเสนอภาพความเป็ นศูนย์รวมของความหลากหลายใน
พื้นที่ตรอกเหล่าโจ๊ว ด้วยการทาการค้าขายในอาคารห้องแถวที่อยู่อาศัยมีลกั ษณะเรี ยงติดกันทาให้
เกิดย่านของการจาหน่ายสิ นค้าที่เกิดจากกลุ่มสังคมจีน ความสาเร็ จในหน้าที่การงานด้านการค้าขาย
ของกลุ่มชาวจีนในเหล่าโจ๊ว แสดงให้เห็นถึงความสาเร็ จที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ลักษณะ
ของอัตลักษณ์ ทางการค้าที่ ชาวจี น น ามาใช้เป็ นสื่ อกลางผ่านการปฏิ บตั ิต่อผูซ้ ้ื อ จับจ่ายด้วยความ
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อ่อนโยนและจริ งใจ ไม่แสดงอาการเบื่อหรื อราคาญในการค้าขาย แนะนาในสิ่ งที่ถูกต้องและเป็ นจริ ง
รวมถึ งการคิ ด ราคาที่ ต รงไปตรงมา มี ก ารลดราคาสิ น ค้าให้ โ ดยไม่ ต ้อ งเอ่ ย ถามก่ อ นจากลู ก ค้า
นอกจากลักษณะการค้า ขายที่ แสดงด้วยกิ ริยาและจากใจและการค้าขายที่ มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มของ
สิ นค้าที่ติดกันเป็ นแถบเดียวกัน ดังปรากฏเป็ นลักษณะของตึกแถว ลักษณะของตลาดเป็ นอีกลักษณะ
ที่โดดเด่นของการค้าขายแบบจีนที่เอื้ออานวยแก่ผมู ้ าจับจ่ายและนักท่องเที่ยว เป็ นการนาเสนอสิ นค้า
ด้วยความหลากหลายสร้างพื้นที่ให้เป็ นย่านค้าขาย ยิง่ ไปกว่านั้น วิถีชีวิตของอัตลักษณ์ดา้ นค้าขาย ยัง
ทาให้ชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊วกลายเป็ นผูค้ า้ ขายที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
ในฐานะเป็ นพื้นที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะที่โดดเด่นของวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
การมีแนวคิด ค่านิยม ของการเป็ นคนขยัน อดทน ฝ่ าฟันและบากบัน่ ซื่อสัตย์สุจริ ตในหน้าที่การงาน
ของตน
“เตี่ยกับแม่จะแนะนาให้ไปรับขนมเปี๊ ยะไปเดิ นเร่ ขายในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์จากอา
แป๊ ะซี ง้ ีหรื ออาเจ๊กซี ปอที่ร้านขนมเปี๊ ยะ ขนมจันอับ ขนมโก๋ เป็ นต้น อยูท่ ี่ตรอกข่วงเมรุ ใกล้ศาลเจ้า
กวนอูหลังกาดหลวง อะแป๊ ะจะให้ถาดไม้ใส่ ขนมมีเชือกคล้องคอ ถาดขนมตั้งยันหน้าท้องเดินเร่ ไป
ทัว่ เมืองเชียงใหม่ จากกาดต้นลาไย กาดวโรรสไปถึงกาดประตูเชียงใหม่ แล้วอ้อมไปกาดช้างเผือก
พี่ชายหลายคนของผมเคยรับขนมไปเดินเร่ ขาย ผมเป็ นเด็กหาบไม่ไหว แต่กย็ งั เดินตามหลังพี่ชาย ถือ
ว่าไปเดินเที่ยวเล่นอันเป็ นความนิ ยมของเด็กสมัยนั้น ลูกเดินเร่ ขนมขายเป็ นความภาคภูมิใจของพ่อ
แม่ที่ลูกขยันหมัน่ ทามาหากิ นตั้งแต่เด็กโตขึ้นจะได้รู้ค่าของเงินและการประกอบสัมมาอดชี พ ถึง
พร้อมด้วยความขยันหมัน่ เพียรและการรู ้จกั รักษาทรัพย์ที่หายากได้จะได้เป็ นเศรษฐีในอนาคต ผม
เคยเห็นเฮียถ่งคุง เฮียถ่งอุย ขายขนมเช่นกัน เฮียทั้งสองเป็ นบุคคลต้นแบบของผมในอดีต และเป็ น
บุคคลที่ผหู ้ ลักผูใ้ หญ่เอ่ยถึงและยกเป็ นตัวอย่างให้บุตรหลานเสมอว่าเป็ นเด็กดี (หอเกี้ย) ของพ่อแม่..”
“เรื่ องเล่าจาวกาด เล่ม 5, ของกิ๋นถูกปากชาวกาดลาไย (พ.ศ. 2551)”
(เสริ นทร์ จิรคุปต์, สรนีย ์ โหละสุ ต, 2551: 15-16)
จากการสังเกตการณ์ พบว่า สภาพของร้านค้าที่เป็ นอาคารแถวตั้งอยู่สองฝั่งของถนน
ข่วงเมรุ หรื อตรอกเหล่าโจ๊วที่ในอดีตเป็ นเพียงซอยที่รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนกันผ่านเข้าออกได้
ซึ่ งจะเห็ นของการขวักไขว่จบั จ่ายซื้ อของอย่างคับคัง่ ระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายที่อยู่ในอาคารและแผง
ลอยที่ต้ งั โต๊ะและแบกับพื้นดินหน้าร้านค้าในอาคารล้วนเป็ นภาพสะท้อนของกิจกรรมส่ วนหนึ่งของ
วิถีชีวิต ในการมองถึงผูภ้ าพผูป้ ระกอบการชาวจีน พบว่า ชาวจีนดังกล่าวใช้อตั ลักษณ์ตวั ตนของกลุ่ม

ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล

กว่าจะกลายมาเป็ น “ตรอกเหล่าโจ๊ว” จากคาบอกเล่าของคนใน / 74

ชนตนเองในด้าน ความขยันขันแข็ง ตั้งมัน่ ในการค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อผูซ้ ้ื อที่หลากหลาย ด้วยการปฏิบตั ิต่อผูซ้ ้ื อด้วยความเอาใจใส่ กระตือรื อร้นในการขาย เจรจาด้วย
ความเป็ นมิตรและ อ่อนโยน มีการปรับตัวทางด้านการขายเพื่อก่อประโยชน์แก่ตนเองด้วยการใช้
ภาษาคาเมือง (ภาษาท้อ งถิ่นของภาคเหนื อ) เป็ นภาษากลางในการสื่ อสาร ในขณะเดี ยวกันก็มีการ
เจรจาสื่ อสารด้วยภาษาจีนแต้จิ๋ว หากเจอผูค้ นรุ่ นเก่า และใช้ภาษาจีนกลางกับชาวจีนต่างชาติที่มา
เยี่ยมเยือนในฐานะนักท่ องเที่ ยว นอกจากนี้ แล้ว ในความเป็ นชุ มชนที่ มีวิถีชีวิตของการค้าขายที่
ประกอบไปด้ ว ย ผ้ า พื้ น เมื อ ง เสื้ อผ้า ตั ด ส าเร็ จ ข้า วของเครื่ องใช้ ภ ายในครั ว เฟอร์ นิ เจอร์
เครื่ องประดับทอง จักรยาน และยาจีน เป็ นต้น ยังสะท้อนให้เห็ นถึงความสัมพันธ์ของชุ มชนด้วย
เช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่ องของการจับจ่ายซื้ อขาย ซึ่ งจากการสังเกตการณ์พบว่าการจับจ่ายซื้ อขายมี
ลักษณะอะลุ่มอะหล่วยลดราคาสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งร้องขอให้กับผูจ้ บั จ่าย รวมถึงผูจ้ บั จ่ายสามารถ
ต่อรองราคาสิ นค้าได้ การค้าขายเป็ นไปด้วยความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน มีความสนิทสนม ให้ความเป็ น
กันเองต่อกัน เกิดเป็ นความคุน้ เคยและไว้เนื้ อเชื่อใจ ซึ่ งวิถีอาชีพการค้าจึงเป็ นอัตลักษณ์ที่มีลกั ษณะ
เฉพาะตัวของชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว เป็ นวิถีที่สามารถดารงคงอยู่ท่ามกลางสังคมพหุ วฒั นธรรมที่มี
การเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลของสังคม และยืนหยัดแสดงความมีตวั ตนละสร้างพื้นที่ของชุมชนตรอก
เหล่าโจ๊วในฐานะชุมชนย่านวัฒนธรรมจีนอยูไ่ ด้จนถึงทุกวันนี้ เป็ นวิถีที่มียงั ดารงอยูแ่ ละยังพบเห็น
สัมผัสได้ในพลวัตของพื้นที่ชุมชนแห่งนี้
การพัฒ นาต่อยอดทุ น ทางวัฒ นธรรมด้านการค้า ทุ น ทางวัฒ นธรรมด้านการค้าขาย
นอกจากจะสร้ างความมั่น คงทางเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนและมี ผ ลต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของจังหวัด
เชียงใหม่แล้ว ยังสร้างความเป็ นตัวตนให้กบั ชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว จากความถนัดด้านการค้าชานาญ
ด้านการค้างานขาย มีลกั ษณะเฉพาะตัว โดดเด่น มีความเป็ นกันเอง รักในการเอาใจใส่ ต่อผูซ้ ้ื อหรื อ
จับจ่าย ไม่ชอบการเอาเปรี ยบลูกค้า มีความซื่ อสัตย์ และขยันขันแข็งในการค้าขาย ลักษณะเหล่านี้
เป็ นอัตลักษณ์ทางทุนวัฒนธรรมที่ส่งผลให้เกิดการปฏิสัมพันธ์อนั ดีท้ งั ภายในสมาชิกชุมชนค้าขาย
และผูค้ า้ ขายกับผูซ้ ้ื อ ผูจ้ บั จ่ายในฐานะคนนอกชุมชน ในขณะเดียวกันยังเป็ นการสร้างทุนทางสังคม
ขึ้นจากทุนทางวัฒนธรรมด้านการค้า ทาให้เกิดมีเครื อข่ายเชื่อมโยงขยายความกว้างขวางมากขึ้นทั้ง
ภายในชุมชนและกับนอกชุมชน โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความตรงไปตรงมามีความไว้เนื้ อเชื่อใจ
กัน ไม่เพียงแค่ความชื่อสัตย์และความจริ งใจในการค้าขายเท่านั้น ด้วยบริ บทใหม่ของการท่องเที่ยว
การปรั บเปลี่ ยนในเรื่ องการค้าขายจึ งเป็ นทุน ทางวัฒ นธรรมอี กปั จจัยที่ มีความสาคัญ อัน นาไปสู่
ความสาเร็ จ
ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วนาอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตด้านการค้าขายมาเป็ นทุนทางวัฒนธรรม
ในวิถีการดาเนิ นชีวิต อันนาไปสู่ การเป็ นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางสังคม มีคุณภาพชีวิตชุมชนที่ดี
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มีความมัน่ คงทางสังคมเป็ นหลักประกันของชีวิตและครอบครัว นอกจากนี้ แล้วการตอกย้าในความ
เข้ม แข็ง ของชุ ม ชนด้ว ยการต่ อ ยอดทุ น ทางวัฒ นธรรมด้ว ยการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้ เกิ ด เป็ นพลัง
ขับ เคลื่ อ นสร้ างบทบาทและผลกระทบที่ ดี ต่ อระบบทางเศรษฐกิ จของชุ ม ชนและสังคมจังหวัด
เชียงใหม่ การจัดจาหน่ ายสิ นค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น มีการผสมผสานความหลากหลายของ
วัฒนธรรมลงไปในสิ นค้า เช่น การนาผ้าของชาติพนั ธุ์มาตัดเย็บเป็ นชุดสาเร็ จรู ปในรู ปแบบที่มีความ
สากลใช้ได้ในทุกโอกาส หรื อแม้แต่การขายเค้กและกาแฟเนปาลในร้านผ้าธิเบธ การขายสเปร์ยความ
เย็นในหน้าร้อนที่ร้านขายยา เป็ นต้น
ชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วสร้างตัวตนด้วยการปรับตัวโดยการสร้างให้เป็ นกลุ่มชน มี
ที่ อยู่อาศัยที่ อยู่ในอาณาบริ เวณเดี ยวกัน เพื่ อสร้ างความเข้มแข้งทางสังคมผ่านพื้ น ที่ ท างกายภาพ
ขณะเดียวกันนาเสนอความเป็ นตัวตนด้วยอัตลักษณ์ 1) ด้านวิถีชีวิต ได้แก่ อุปนิสัยใจคอ สถานที่พกั
อยูอ่ าศัย 2) อัตลักษณ์ดา้ นความเชื่อพิธีกรรม ผ่านขนบธรรมเนียม ประเพณี มี ที่แสดงถึงความภูมิใจ
ในแผ่น ดิ นเกิ ดของบรรพบุ รุษ 3) อัตลักษณ์ ด้านการค้าขาย น ามาสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ
ให้กบั ชุมชน จากการปรับตัวการนาอัตลักษณ์ในวิถีชีวิตในรู ปแบบของความเป็ นจีน สามารถแสดง
ความเป็ นตัวตนและสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่นาไปสู่ พ้ืนที่ของย่านวัฒนธรรมจีนได้จนถึงทุกวันนี้
เป็ นความสาเร็ จของกลุ่มชาวจีนเพื่อวัตถุประสงค์ของการอยูร่ อด นอกจากนี้ ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว
ยังเป็ นผูม้ ี บ ทบาทในฐานะเป็ นทุ น ทางวัฒ นธรรม โดยผ่านอัต ลัก ษณ์ 1) ย่านวัฒ นธรรมจี น ถู ก
นามาใช้เป็ นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างพื้นที่ทางสังคม โดยการรวมตัวของกลุ่มพหุ วฒั นธรรม
ในนามของชุ ม ชนจี น สร้ า งการต่ อ รองเพื่ อ ชุ ม ชน 2) มี ล ัก ษณะเป็ นสื่ อ กลางที่ อ ยู่ใ นรู ป ของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีกิจกรรมที่สร้างความร่ วมมือร่ วมใจ สร้างความสัมพันธ์นาไปสู่ การสร้าง
ทุนทางสังคมเพิ่มเครื อข่ายระหว่างภายในชุมชนกับผูอ้ ื่น 3) อัตลักษณ์ ดา้ นการค้าขายที่ถูกต่อยอด
เช่ น การสร้ างความสัมพัน ธ์กับการท่ องเที่ ยว ที่ มีผลต่อระบบเศรษฐกิ จของเชี ยงใหม่ (ละลายใน
ส่ วนบนได้เลย
ความมีตวั ตนในฐานะเป็ นย่านวัฒนธรรมจีนของจังหวัดเชี ยงใหม่ที่เกิดจากการธารง
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว คืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สร้างให้ชุมชน
เข้มแข็งและมีความโดดเด่นท่ามกลางสังคมพหุ วฒั นธรรม ในสังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่ งยุคไร้
พรมแดนที่ปราศจากเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ จึงเป็ นยุคที่ไม่หยุดนิ่ง มีความลื่นไหล แลกเปลี่ยน
หมุนเวียนไปมาได้ ดังนั้น การธารงอัตลักษณ์เพื่อรักษาความเป็ นตัวตนของชุมชนชาวจีนตรอกเหล่า
โจ๊วจึงยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสัมฤทธิ ผล โดยการนาอัตลักษณ์มาใช้เป็ น
ทุนทางวัฒนธรรม อันนาไปสู่ การเป็ นย่านวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ดังนี้ ประการแรกชุมชนใช้ศาลเจ้า
กวนอูในฐานะตัวแทนของความเป็ นจีนถูกนาต่อยอดให้กลายเป็ นทุนทางวัฒนธรรม โดยการใช้
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พื้นที่ของศาลเจ้าสร้างเครื อข่ายทางสังคมระหว่างสมาชิกชุมชน สมาชิกกับคนนอก ผ่านกิจกรรมที่
จัดขึ้น ประการที่สองชุมชนใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นทุนทางวัฒนธรรม เป็ นสื่ อกลางในการ
นาเสนอตัวตน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และประการสุ ดท้ายชุมชนใช้อตั ลักษณ์ดา้ นการค้ามาเป็ นทุน
ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความมัน่ คงของครอบครัวภายใต้ชุมชนวัฒนธรรมจีน ซึ่งส่ งผลให้เป็ นกลุ่ม
ผูม้ ีบทบาททางด้านการค้าและระบบเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผ่านการค้าขาย ยุคปั จจุบนั เป็ นยุคของสังคมที่มีความลื่น
ไหล ไม่หยุดนิ่งติดอยูก่ บั ที่พ้ืนที่ และพื้นที่ก็ไม่ได้ทาหน้าที่เพียงแค่บอกขอบเขตที่ต้ งั แต่แท้จริ งแล้ว
พื้นมีหน้าที่มากกว่าเป็ นแค่พ้ืนที่ทางด้านกายภาพ เรื่ องของรู ปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูค้ า้ ขาย
กับผูเ้ ข้ามาเยีย่ มเยือน ถึงแม้ว่าจะมีความลื่นไหลและไม่นิ่งอยูก่ บั ที่มีการปรับตัวให้เป็ นไปตามบริ บท
ของการท่องเที่ยว แต่ก็ยงั ต้องตั้งอยู่บนแก่นของอัตลักษณ์ในความเป็ นจีนอย่างเหนี ยวแน่ น ตรอก
เหล่าโจ๊วในฐานะเป็ นย่านวัฒนธรรมจีน และเป็ นส่ วนหนึ่งของย่านธุรกิจค้าขายที่สาคัญของจังหวัด
เชียงใหม่ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ความแตกต่างด้านความหลากหลายที่เคยมีมากแต่ก่อน เริ่ มมี
การเปลี่ ย นแปลงหลากหลายชัด เจนมากยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะเมื่ อ มี บ ริ บ ทของการท่ อ งเที่ ย วเข้ามา
เกี่ยวข้องทาให้ความแตกต่างต้องนาเสนอความหลากหลายในรู ปแบบที่เปลี่ยนหรื อแตกต่างไปจาก
เดิ ม ๆ จากภาพรวมของการเป็ นตลาดผ้าที่มีการประยุกต์ และถูกปรับเปลี่ยน อาทิ การมีการแบ่ง
พื้นที่ของร้านผ้าเป็ นร้านกาแฟเนปาลด้วยในร้านเดียวกันเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสิ นค้าและ
ก าร ใ ห้ บ ริ ก าร ต่ อ ลู ก ค้ า แ ล ะ นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ซึ่ ง เป็ น ก าร แ ส ด ง ให้ เห็ น ถึ ง ก าร ธ าร ง
อัตลักษณ์ที่เลื่อนไหล ไม่หยุดนิ่ง มีรูปแบบทางอัตลักษณ์เป็ นของตนเอง นอกจากนี้ยงั เป็ นการแสดง
ให้เห็ น ถึ งความสั ม พัน ธ์ระหว่างอัต ลัก ษณ์ ในบริ บ ทของการท่ อ งเที่ ยว และเศรษฐกิ จ ทั้งมี ผา้ ที่
หลากหลายมากขึ้ น ไม่ จ ากัด หรื อ ติ ด อยู่กับ รู ป แบบเดิ ม มี ก ารผสมผสาน และปรั บ เปลี่ ย น เพิ่ ม
ช่ องทางในการใช้ผา้ ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายมากขึ้ น รวมถึ งการผลิ ตชุ ด ส าเร็ จพร้ อมใช้งานซึ่ ง
เป็ นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
4.2.4 กลุ่มชาวจีนใช้อัตลักษณ์ในมิติพื้นที่ทางความเชื่อและพิธีกรรม
นอกจากขนบธรรมเนี ยมในชี วิตประจาวันที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ ที่โดดเด่น สร้าง
คุณค่าให้ผคู ้ นโดยรอบรับรู ้ สร้างความสาเร็ จในการดาเนินชีวิต ด้วยการยึดแนวคิด ค่านิยม คติความ
เชื่ อเป็ นพื้นฐานของชี วิตแล้ว การยึดถือสื บทอดประเพณี อย่างเหนี ยวแน่ นเป็ นการรักษาอัตลักษณ์
ของชาวจีน ที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ เป็ นการราลึก ตระหนักในที่มาแห่ งความ
เป็ นจีน ตามแต่ละประเภทของประเพณี ในขณะเดียวกัน ยังเป็ นการเสริ มความเข้มแข็งและทาให้เกิด
ความมีตวั ตน ภายใต้กรอบของการสื บทอดวัฒนธรรมผ่านอัตลักษณ์ดา้ นความเชื่อ และพิธีกรรม จีน
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เหล่าโจ๊วจะอบรมสั่งสอนลูกหลานใช้วิธีขดั เกลาและปฏิบตั ิให้ดูเป็ นตัวอย่างที่กระทาขึ้นทั้งทางตรง
และทางอ้อม การขัดเกลาแบบทางตรงนั้นผูใ้ หญ่จะเล่า อธิ บาย แนะนาลูกหลานตามความเชื่ อที่ใช้
เป็ นแนวทางของวิถีชีวิต ร่ วมลงมือในพิธีต่าง ๆ ผ่านขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่าง ๆ หลายเทศกาล
ของจีนและจะมีความเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษ เช่น ตรุ ษจีน เช็งเม้ง และสารทจีน ซึ่งจะเริ่ มจากง่าย ๆ
เช่น การร่ วมไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ เป็ นต้น ในการปฏิบตั ิของลูกหลานจะเกิดการซึ มซับรับรู ้ความ
ดีผา่ นตัวงานพิธีกรรม ขณะเดียวกัน ก็ถ่ายทอดด้วยการขัดเกลาด้วยการกระทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง ให้รู้
ให้ เห็ น อยู่เสมอ ๆ จึ งเกิ ด การแทรกซึ ม ที่ ล ะน้อ ย ๆ สุ ด ท้ายลู ก หลานเกิ ด ความเข้าใจและความ
ภาคภูมิใจ ศรัทธาและการสานต่ออัตลักษณ์ผ่านวัฒนธรรมปฏิบตั ิต่อไป อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ิ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่วา่ จะเป็ นวิถีประจาวัน หรื อปี ละครั้ง เป็ นการแสดงให้เห็น จิตสานึก
ความภาคภูมิใจ ในแผ่นดินของบรรพบุรุษ ที่ส่งเป็ นการส่ งต่อความเป็ นตัวตนของความเป็ นจีน ซี่ ง
ในขณะเดียวกันด้วยอัตลักษณ์ ทางด้านความเชื่ อ พิธีกรรมก็ทาหน้าที่ปกป้ องและสร้างเสถียรภาพ
ทางสังคมให้กบั ชุมชนซึ่งนาไปสู่ การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชุมชนด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 4. 27 ภาพเทศกาลตรุ ษจีน ไชน่าทาวน์ จังหวัดเชียงใหม่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา MTHAI https://travel.mthai.com/blog/200937.html
“ตรุ ษจีนจะเป็ นช่วงเวลาแห่ งการกิน การจับจ่ายและการแบ่งปั นระหว่างเพื่อนบ้าน ใน
กาดจะคึกคักเต็มไปด้วยวัสดุ ไหว้เจ้าแดง ๆ เหลือง ๆ ทอง ๆ ระยิบระยับ วัตถุดิบสาหรับทาขนม
อาหาร เต็มไปหมด ช่ างเป็ นบรรยากาศแห่ งความสุ ขสันต์และเพิ่มน้ าหนักเสี ยกระไร ขนมและ
อาหารชนิ ดพิเศษต่าง ๆ จะโผล่ออกมาให้เห็นและชิมก็ตอนช่วงตรุ ษจีนนี้แหละ บ้านแต่ละหลังซึ่ งมี
หลังบ้านชนกันหันเข้าในกาดจะวุ่นวายอยู่กบั การจับจ่ายเตรี ยมทาหารและขนมสาหรับไหว้เจ้า ทั้ง
แม่และเตี่ยของข้าพเจ้ามีชื่อในเรื่ องของการทาขนมอิ่วก้วยและลูกชิ้นปลาและแห่ จอ้ หรื อลูกชิ้นกุง้
ตอนตรุ ษจีน”

ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล
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“เรื่ องเล่าจาดกาด เล่ม 5, อิ่วก้วยโฮมเมด (พ.ศ. 2551)”
(วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล, 2551: 157)
ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วในฐานะเป็ นย่านวัฒนธรรมจีนของจังหวัดเชี ยงใหม่ มีขอ้ ค้น
พบว่า นอกเหนือจากการรวมตัวกันเป็ นชุมชนที่มีความหนาแน่นเพื่อแสดงความเป็ นตัวตนแล้ว กลุ่ม
ชาวจีนยังธารงอัตลักษณ์ของชาติพนั ธุ์ตนเองด้วยความภูมิใจและความเชื่อผ่านอัตลักษณ์ดา้ นสถานที่
บ้านที่ อ ยู่อาศัย มี ลกั ษณะเป็ นห้องแถวปลู ก ติ ด กัน ใช้บ ้านเป็ นที่ พ กั อาศัย และท าการค้าในพื้ น ที่
เดียวกันซึ่ งมีการจัดสรรตามลักษณะการใช้งาน ส่ วนอัตลักษณ์ ดา้ นการค้าขายจะเป็ นในเรื่ องของ
ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ส่ วนสุ ดท้ายเป็ นอัตลักษณ์ดา้ นพิธีกรรมและความเชื่อ ซึ่ งจะนาเสนอผ่าน
กิจกรรม เทศกาล ประเพณี เพื่อเป็ นการตอกย้าในความเป็ นจีนและเป็ นการสร้างจิตสานึ กอันนาไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วแห่งนี้
ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ที่ชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊วนามาใช้ภายใต้นิยาม
ของสิ่ งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง เลื่ อ นไหลได้ ในบริ บ ทของอัต ลัก ษณ์ ห ลัก อาทิ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี จารี ต วิถีชีวิต ความเชื่อ และแนวทางปฏิบตั ิ อนั ได้แก่อตั ลักษณ์ที่ติดตัวมา และอัตลักษณ์ที่
เกิดจากการปฏิบตั ิสืบต่อกันมาเป็ นเวลานานจนกลายเป็ นวัฒนธรรม นอกจากนี้ ลักษณะของสถานที่
บ้านพักอาศัย รวมถึงสถานที่ที่เป็ นส่ วนรวมของสังคม ล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่แสดงตัวตนของชุมชน
ชาวจีนที่อยู่ท่ามกลางสังคมพหุ วฒั นธรรมของเชี ยงใหม่ ตั้งแต่สมัยอดีตจนมาถึงปั จจุบนั เช่น การ
แวะเวียนเข้ามาที่ศาลเจ้าเป็ นประจา เพื่อกราบไหว้บูช า ขอพรจากองค์เทพเจ้าเรี ยกได้ว่าเป็ น “วิถี
ชีวิตประจาวันของชุมชน” ในขณะเดียวกัน การรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ปฏิบตั ิเป็ นประจา
ในแต่ ละปี เช่ น เทศกาลตรุ ษ จี น กิ น เจ งานทิ้ งกระจาด สารทจี น เป็ นต้น ล้วนเป็ นกิ จกรรมพิ ธีที่
เกิดขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกับศาลเจ้ากวนอูเสมอในฐานะเป็ นพื้นที่ศูนย์รวมของชุมชน เป็ นพื้นที่
ทางวัฒนธรรม ที่แสดงให้เห็นหรื อเป็ นการนาเสนอทุนทางวัฒนธรรมผ่านศาลเจ้าจีนที่นาไปสู่ การ
พัฒนาต่อยอด การบริ หารการจัดการที่ร่วมมือร่ วมใจกัน การแสดงให้เห็นภาพของการปฏิสัมพันธ์ที่
สะท้อนให้เกิดความสาคัญ ความโดดเด่น ความเป็ นตัวตนของชุมชนอันนาไปสู่ ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและเพิ่มเสถียรภาพทางสังคม
นอกจากนี้ ยงั มีงานเทศกาลประเพณี ประจาปี ที่นบั ว่าเป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น
อาทิ เทศกาลงานตรุ ษจีนก็เป็ นประเพณี ที่มีความสาคัญมากสาหรับชาวจีน เนื่ องจากเป็ นเทศกาลที่
บอกถึงช่วงเวลาแห่ งการต้อนรับปี ใหม่และส่ งท้ายปี เก่า เป็ นวันที่ญาติพี่นอ้ งต้องกลับบ้านมารวมตัว
กัน เปรี ยบเสมื อนเป็ นวัน แห่ งครอบครั ว จะสมาชิ ก จะมาอยู่พ ร้ อ มหน้าพร้ อมตา ได้เฉลิ ม ฉลอง
ร่ ว มกัน บ้า นจะอุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ว ยอาหารความอาหารหวาน หมู เห็ ด เป็ ด ไก่ การรั ก ษา
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ขนบธรรมเนี ยมพิธีกรรมในเทศกาลตรุ ษจีน ถือเป็ นการสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของ
ครอบครัวเป็ นความโดดเด่นของอัตลักษณ์ในด้านความรักพวกพ้องและความกตัญญูอย่างหนึ่ งของ
ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เรี ยกได้ว่าเป็ นการสื บทอดวัฒนธรรมที่เป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างความ
เข้มแข็งให้กบั เครื อข่ายทางสังคมได้เป็ นอย่างดี
“วัน ตรุ ษ จี น จะเป็ นวัน รวมญาติ พี่ น้ อ งไกล ๆ ก็ จ ะพบหน้ า กัน วัน ตรุ ษ จี น ไหว้
บรรพบุรุษ ก็มีการทานข้าวกลางวันระหว่างพี่น้อง มีหมูเห็ ดเป็ ดไก่ ครบถ้วน อาหารการกิ นอุดม
สมบูรณ์มาก ก็พดู คุยเฮฮาในระหว่างพี่นอ้ ง ตอนบ่านก็เป็ นช่วงที่พวกเรารอคอย เพราะญาติผใู ้ หญ่จะ
แจกแต๊ะเอีย พอได้ซองแดงก็จะเอามานับกันว่าได้เงินเท่าไร ส่ วนใหญ่ก็จะฝากออมสิ น ส่ วนน้อยก็
จะไปซื้ อขนม ของเล่น หนังสื อการ์ ตูน ผมโชคดีที่ร้านขายของเล่นอยู่แล้วก็ไม่ตอ้ งเสี ยเงินซื้ อของ
เล่น”
“เรื่ องเล่าจาวกาด เล่ม 2, เรื่ องเล่าจาวกาด (พ.ศ. 2548)”
(น.พ. อานวย ชิงชยานุรักษ์, 2548: 85)
นอกจากการได้กลับมารวมตัวกัน ของครอบครัวแล้ว พิธีกรรมเกี่ ยวกัน การไหว้เจ้า
ไหว้บรรพบุรุษ ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ชาวจีนเหล่าโจ๊วให้ความสาคัญเพราะการที่ครอบครัวมีความสุ ข
ความเจริ ญได้ ส่ วนหนึ่ งก็มาจากความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ตามที่เจ้กิม (นามสมมติ) เล่าให้ฟังด้วย
น้ าเสี ยงและแววตาที่มีความสุ ขและความภูมิใจ ถึงการรวมตัวกันในเทศกาลวันตรุ ษจีน ว่าการไหว้
เจ้า และไหว้บรรพบุรุษเป็ นสิ่ งที่ดีมีคุณค่า เพราะมีความเชื่อและศรัทธาว่าความกตัญญูเป็ นสิ่ งที่จะค้ า
จุนให้มีชีวิตที่มนั่ คงซึ่ งสอดคล้องกับความเชื่อของ อาม่าสมพิศ (นามสมมติ) ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การ
ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุ ษจีน จะเต็มไปด้วยของไหว้ ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อความ
ศรัทธาในการสื บทอดวัฒนธรรมประเพณี
งานเทศกาลตรุ ษจี น ถู ก น ามาใช้ เ ป็ นทุ น ทางวัฒ นธรรมของกลุ่ ม ตนเอง ด้ ว ย
วัต ถุ ป ระสงค์ที่ เปลี่ ย นไปจากเดิ ม ในลัก ษณะของการเพิ่ ม เติ ม ลื่ น ไหลไปตามบริ บ ทของสั งคม
หลากหลายในปั จจุบนั จากความเรี ยบง่ายสู่ พิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น ในแต่ก่อนเทศกาลดาเนิ นไป
เพื่อเป็ นการสื บทอดวัฒ นธรรม การรวมตัวของญาติ พี่น้อง การไหว้เจ้าขอพรความสุ ข โชคลาภ
การค้าขายเจริ ญรุ่ งเรื อง ไหว้บรรพบุรุษเพื่อแสดงออกของความกตัญญู และการเผื่อแผ่แก่ผยู ้ ากไร้
เป็ นทุนทางวัฒนธรรมผ่านขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ในความเป็ นตัวตน
ที่ส่งผลให้ชุมชนมีอตั ลักษณ์ที่โดดเด่น ขณะเดียวกันอัตลักษณ์กส็ ร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
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อย่างไรก็ตามการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วผ่านเทศกาล
ตรุ ษจีน ได้ถูกปรับเปลี่ยน และลื่นไหลตามบริ บทสังคมใหม่ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็ นขั้นกว่าจากเดิม
ดังเช่น พิธีการของเทศกาลตรุ ษจีนในปั จจุบนั มีความเข้มข้นเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุ รกิจ
การค้ามากขึ้น มีการจัดกิ จกรรมที่ยิ่งใหญ่ ที่เกิ ดจากความร่ วมมือร่ วมใจของสมาชิ กภายในชุ มชน
และกลุ่มคนภายนอก วัตถุประสงค์ไม่ได้จากัดแค่เพียงการน าเสนอการสื บทอดอัตลักษณ์ ที่เป็ น
วัฒนธรรมสื บต่อกันมาเป็ นเวลานาน การร่ วมมือร่ วมใจคือการน้ าเสนอความเข้มแข็งของชุมชน และ
การสร้างเครื อข่ายทางสังคมของสมาชิ กภายในชุ มชน และระหว่างชุ มชนกับคนนอก ซึ่ งทั้งหมด
นาไปสู่ ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
ขณะเดียวกันการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว ที่ส่งผลดีให้กบั จังหวัด
เชียงใหม่ และชุมชนเหล่าโจ๊วเอง ทาให้อตั ลักษณ์ที่ธารงมีการปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลไปตามบริ บท
ทางสังคม กิจกรรมพิธีการจะมีการผสมผสานอัตลักษณ์อื่นควบไปกับการน้ าเสนออัตลักษณ์ความ
เป็ นจีนในบทบาทของการเทศกาลประเพณี เช่น การจัดซุ ้มจีนจาลองเพื่อให้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกใน
พื้นที่ของย่านวัฒนธรรมจีนของจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงการละเล่นของชาติพนั ธุ์ในงานฉลองของ
จีน หรื อแม้แต่การเดินแฟชัน่ โชว์เสื้ อผ้าที่หลากหลายวัฒนธรรม รวมถึงการรับประทานอาหารใน
รู ปแบบของโต๊ะจีนแต่เสริ มอาหารเป็ นขันโตก สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการปรับเปลี่ยนตามบริ บทของความ
ต้องการทางสังคมที่สอดคล้องกับการสนับสนุ นการท่องเที่ยวที่ส่งผลย้อนกลับมาที่การค้าขายของ
ชุมชนตรอกเหล่าโจ๊ว และเป็ นการกระตุน้ ระบบเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่
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บทที่ 5
การธารงอัตลักษณ์เของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว จังหวัดเชียงใหม่

บทนี้ผวู ้ ิจยั ต้องการอธิบายให้เห็นถึงปฏิบตั ิการของการธารงอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อ
สายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว จังหวัดเชียงใหม่ ในบริ บทของความเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรมการค้าขายที่ถูก
รายล้อ มไปด้ ว ยย่ า นธุ ร ะกิ จ การค้า ที่ ส าคัญ ของจัง หวัด เชี ย งใหม่ กิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ นในวิ ถี
ชีวิตประจาวัน และงานเทศกาลประจาปี สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของผูค้ นในตรอกเหล่าโจ๊วนี้ได้
เป็ นอย่างดี เนื้ อหาบทนี้ ในส่ วนแรกผูว้ ิจยั ต้องการนาเสนอให้เห็นถึงรู ปแบบของอัตลักษณ์ของชาว
จีนตรอกเหล่าโจ๊ว ผ่านพื้นที่ของศาลเจ้า ซึ่ งในย่านการค้าขาย หรื อย่านกาด (ตลาด) ที่มีชาวไทยเชื้อ
สายจีนอาศัยอยู่เป็ นส่ วนใหญ่ ภายในพื้นที่มีศาลเจ้าปุงเถ่ากง-เถ่าม่า และศาลเจ้ากวนอู ซึ่ งตั้งอยู่ใน
กาดต้นลาไย และตั้งอยูใ่ นตรอกกเหล่าโจ๊ว ทั้งนี้ ศาลเจ้าปุงเถ่ากง-เถ่ามา เกิดขึ้นจากการอพยพเข้ามา
อยูข่ องชาวจีนด้วยวัตถุประสงค์เป็ นศูนย์รวมทางสังคมและความเชื่อของชาวจีนแต้จิ๋ว ส่ วน ศาลเจ้า
กวนอูเกิดขึ้นภายหลังด้วยวัตถุประสงค์ของศูนย์รวามทางสังคมและจิตใจด้านการค้าขายเป็ นหลัก
และอยู่ในของเขตพื้นที่ของตรอกเหล่าโจ๊ว ดังนั้นศาลเจ้ากวนอูจึงมีน้ าหนักในการให้ขอ้ เท็จจริ งที่
ค้นพบด้วยเหตุเหมาะสมที่ว่า “ศาลเจ้ากวนอู” เป็ นโครงสร้างสังคมที่สาคัญกับผูค้ นที่อาศัยในตรอก
เหล่าโจ๊วอย่างแนบแน่ นกับวิถีชีวิตประจาวัน เป็ นพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์ของความเป็ นชุมชน
ชาวจีนที่เข้มแข็ง และเครื อข่ายทางสังคมที่ เหนี ยวแน่ น นอกจากนี้ ยงั ทาหน้าที่เป็ นพื้นที่ประกอบ
สร้ างอัตลักษณ์ ทางสังคมที่ มีการส่ งผ่าน ถ่ายทอด และขับเคลื่อนอัตลักษณ์ ของผูค้ นร่ วมกัน ซึ่ ง
เนื้ อ หาในส่ ว นนี้ ผูว้ ิ จ ัย จะอธิ บ ายผ่านกรอบแนวคิ ด ภาพตัว แทนของ Stuart Hall (1997: 4) เพื่ อ
ชี้ให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มชาวจีนในตรอกเหล่าโจ๊วถูกผสมผสานเข้ากับวัตถุที่เป็ นสื่ อภาพแสดง
แทนของอัตลักษณ์อย่างไร มีความหมายอย่างไร ซึ่งจะเป็ นการถอดรหัสทางวัฒนธรรมผ่านวัตถุที่ถูก
ประกอบสร้างขึ้นภายในพื้นที่ของศาลเจ้ากวนอู และในส่ วนถัดไปจึงเป็ นการอธิ บายให้เห็นถึงการ
นาเสนออัตลักษณ์ผา่ นพื้นที่ของงานประเพณี งานทิ้งกระจาด ซึ่งเป็ นงานเทศกาลประจาปี ของคนใน
ชุมชน ร่ วมกันจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็ นลักษณะของการธารงรักษาอัต
ลักษณ์ และสร้ างความต่อเนื่ องในความสัมพัน ธ์ระหว่างเครื อข่ายทางสังคมให้เกิ ดความเข้มแข็ง
นาไปสู่ การยอมรับในฐานะของการเป็ นผูใ้ ห้และมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า
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5.1 ศาลเจ้าพื้นที่แห่งความเชื่อ และศูนย์รวมทางสังคม
ศาลเจ้าคือศูนย์รวมทางจิตใจ เนื่องจากศาลเจ้าเป็ นโครงสร้างที่สาคัญของสังคมชาวจีน
มีบทบาทในหลายด้านของการเป็ นแกนกลางของชุมชน และเป็ นความจริ งเสมอจากคาที่กล่าวกันว่า
ถ้าเห็นศาลเจ้าจีน ณ พื้นที่ใดก็มกั จะพบกลุ่มชาวจีน ณ พื้นที่น้ นั เสมอ โดยปกติชาวจีนเมื่ออพยพไป
ตั้งหลักปั กฐานในดิ น แดนแห่ งใหม่ มักจะนาเอาแนวคิด คติ นิยม ความเชื่ อ และขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ติดตัวมาด้วย โดยเฉพาะเรื่ องความเชื่ อดั้งเดิ มของวิถีชีวิตที่ผูกพัน กับศาลเจ้าต่าง ๆ ตาม
ความเชื่ อทางศาสนา เช่ น การสร้างศาลเจ้าปุงเถ่ากง ศาลเจ้ากวนอู ขึ้นอยู่คู่กบั พื้นที่ชุมชนชาวจีน
อาศัยออยู่ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของวิถีชีวิตชาวจีนจะมีความผูกพันอย่างลึกซึ้ งกับศาล
เจ้ามาตั้งแต่เกิดจนระทัง่ เสี ยชีวิต เนื่องจากว่าศาลเจ้ามีฐานะเป็ นพื้นที่ทางสังคมของชาวจีน เป็ นที่พ่ ึง
พักพิง เป็ นกาลังใจ โดยเฉพาะในยามห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนที่จากมา

ภาพที่ 5.1 ภาพศาลเจ้ากวนอู
ที่มา / ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (มีนาคม 2561)
ชาวจีนในเชียงใหม่สร้างศาลเจ้าขึ้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นสถานที่ประดิษฐานองค์เทพ
เจ้าที่เลื่อมใสและศรัทธา ใช้เป็ นพื้นที่ทางความเชื่อ เช่นการกราบไหว้บูชา และการขอพรต่อองค์เทพ
เจ้าทั้งหลาย เพื่อความสงบสุ ข ความเจริ ญ ความเป็ นสิ ริมงคลทั้งปวงแก่กบั ครอบครัว และเกี่ยวกับ
ความเจริ ญรุ่ งเรื่ องก้าวหน้าในอาชีพหน้าที่การงาน การค้าขาย ชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัด
เชียงใหม่ ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มพ่อค้าชาวจีนประกอบอาชีพค้าขาย และขนส่ งสิ นค้าทางเรื อ เป็ นกลุ่ม
ชาวจีนแต้จิ๋ว เป็ นผูท้ ี่มีความถนัดด้านการค้าขาย ได้ก่อตั้งศาลเจ้า ปุงเถ่ากง-ปุงเถ่าม่าขึ้นบนพื้นที่ริม
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ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิ งบริ เวณกาดต้นลาไย เนื่องจากมีความเชื่อและศรัทธาในการยึดมัน่ ความเชื่อ
ดั้งเดิมว่า เทพเจ้าปุงเถ่ากง-ปุงเถ่าม่า เป็ นชั้นเทพผูใ้ หญ่ที่ทาหน้าที่ดูแลความทุกข์ความสุ ขของทุกคน
ที่อยูใ่ นอาณาเขตท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งแม้วา่ ชาวจีนจะอพยพไปอยูท่ ี่ใดก็ตาม นอกจากนี้ยงั สามารถเป็ นที่
พึ่ง และสร้างขวัญกาลังใจให้กบั ชุมชนได้ในสถานการณ์ของการอพยพย้ายถิ่นฐานมา ทั้งนี้ ได้แสดง
นาเสนอความเชื่อความศรัทธาผ่านการใช้ไม้แกะสลักเป็ นรู ปเคารพแทนองค์เทพเจ้ากราบไหว้บูชา
ประดิษฐานไว้ในศาลเจ้า เป็ นการสร้างพื้นที่ของความเชื่อและความศรัทธา
ทั้งนี้ องค์เทพเจ้าตามคติความเชื่อของชาวจีนจะมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่มสาเนี ยง
ภาษา เช่ น ปุงเถ่ากงเป็ นองค์เทพเจ้าที่ชาวจีนแต้จิ๋วและฮกเกี้ยนนับถือมากที่สุด รองลงมาก็จะเป็ น
องค์เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่เทียนโหว (เหมาโจ้วหรื อเจ้าแม่ไข่มุก) เจ้าพ่อกวนอู องค์เทพเจ้าแห่ งทิศ
เหนื อ (เหี่ ยงเที่ยงเสี่ ยงตี่ หรื อเจ้าพ่อเสื อ) และชาวจีนไหลหลานับถือ เจ้าแม่จุยโบวเนี้ ยว หรื อเจ้าแม่
ทับ ทิ ม เป็ นต้น (อมราภรณ์ หมี ป าน, 2549) ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ พ บว่ า ย่ า นกาดหรื อ ตลาดที่
ประกอบด้วย กาดหลวง กาดต้นลาไย ตรอกเหล่าโจ๊ว มีศาลเจ้า 2 แห่ ง คือศาลเจ้าปุงเถ่ากง และศาล
เจ้ากวนอู ตามที่ประศักิด์ ถาวรยุติการต์ กล่าวไว้ในเรื่ องเล่าชาวกาด โดยศาลเจ้าปุงเถ่ากงตั้งอยู่บน
ถนนไปรษณี ยห์ ันหน้าเข้าสู่ แม่น้ าปิ ง และศาลเจ้ากวนอูต้ งั อยูใ่ นตรอกเหล่าโจ๊ว (ประศักดิ์ ถาวรยุติ
การต์, 2549: 7) นอกจากเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ของการสร้างขวัญกาลังใจ และสร้างพื้นที่ของการ
รักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี แล้ว ยังมี เหตุผลของการตอบสนองในเรื่ องของการค้าขาย ซึ่ งใน
ในช่วงต้นของการค้าขายของคนจีนที่เข้ามาตั้งรกรากอยูต่ อ้ งเดินทางขนส่ งสิ นค้าทางเรื อ จึงนิ ยมตั้ง
ศาลอยู่ริมแม่น้ า เพราะเป็ นการเหมาะสมแก่การทาการค้าทางน้ า ง่ายต่อการกราบไหว้บูชา และขอ
พรในการท ากิ จ การค้าขาย ขณะเดี ย วกัน ศาลเจ้ากวนอู ก็มี บ ทบาทดู แ ลความถู ก ต้อ ง และส่ งผล
ความสาเร็ จด้านการค้าขายที่ต้ งั อยู่ในย่านตลาดที่สร้างขึ้นภายหลังในเวลาต่อมาในครั้งที่เกิดตรอก
เหล่าโจ๊วขึ้น
5.1.1 ศาลเจ้าปุงเถ่ากง (เทพจุดกาเนิดของชาวจีนโพ้นทะเลในเชี ยงใหม่) ศาลเจ้าแห่ง
แรกของเชียงใหม่
ศาลเจ้า “ปุงเถ่ากง” ตัวตนของชาวจีนแต้จิ๋ว ปุงเถ่ากง เรี ยกตามภาษาจีนแต้จิ๋ว เป็ นศาล
เจ้าแห่ งแรกที่ เก่ าแก่ ที สุด ของจังหวัด เชี ยงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนไปรษณี ย ์ เลขที่ 45 ตาบลช้างม่ อย
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นสาหรับชาวจีนอพยพด้วยความเชื่อและแรงศรัทธาของชาวจีน
มีลกั ษณะเป็ นสถาปั ตยกรรมศิลปะจีนโบราณเปรี ยบเสมือนศาลหลักเมืองของชาวจีนอพยพที่มาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนที่อพยพมาในยุคแรก ๆ บริ เวณวัดเกตการาม
ลัก ษณะเป็ นเพี ยงอาคารไม้ห ลังคาเตี้ ยชั้น เดี ยวตั้งอยู่บริ เวณกาดต้น ลาไยห่ างจากริ มฝั่ งแม่ น้ าปิ ง
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ประมาณ 20 เมตร สร้ างขึ้ น ในสมัย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว รั ช กาลที่ 5
ภายหลังทาการบูรณะใหม่เป็ นอาคารครึ่ งตึกครึ่ งไม้เมื่อปี พ.ศ. 2419 ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2428 ทาง
ราชการได้ถมที่ริมฝั่งแม่น้ าปิ ง เพื่อทาถนนจึงทาให้ที่ต้ งั ของศาลเจ้าปุงเถ่ากง-ปุงเถ่าม่าห่ างออกจาก
ริ มฝั่งแม่น้ ามากขึ้น ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2539 ได้ทาการบูรณะ อาคารหลังเดิมที่คบั แคบ หลังคาเตี้ย
และทรุ ดโทรมมาก จึงดาเนินการสร้างอาคารหลังใหม่ข้ ึน ทดแทนอาคารหลังเก่า โดยจัดให้มีการวาง
ศิลาฤกษ์ และดาเนิ นการก่อสร้างอาคารศาเจ้าหลังใหม่ จนเสร๊ จสมลบูรณ์ใน พ.ศ. 2541 และทาการ
ฉลองศาลเจ้าหลังใหม่ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (สรัสวดี อ๋ องสกุล สมโชติ อ๋ องสกุล, 2556)
เป็ นศาลเจ้าที่ชาวจีนและผูค้ นเลื่อมใสแวะเวียนเพื่อเคารพบูชาสักการะมาตลอด
ปุงเถ่ากง-ปุงเถ่าม่า เป็ นศาลเจ้าที่ชาวจีนแต้จิ๋วมีความเชื่อและศรัทธามากที่สุด นอกจาก
จะกล่าวว่าปรากฏพบเห็นศาลเจ้าที่ไหนย่อมพบเห็นชุมชนจีนที่น้ นั ซึ่ งสามารถกล่าวต่อได้ว่า หาก
ศาลเจ้าที่ พบเห็ น เป็ นศาลเจ้าปุงเถ่ากง นั่น หมายความว่าชาวจีน แถบนั้นจะเป็ นชาวจีน กลุ่มแต้จิ๋ว
เกิดขึ้นจากคติความเชื่อและความศรัทธามีความสาคัญในฐานะเป็ นที่พ่ งึ ทางใจ และเป็ นศูนย์รวมของ
ชุ มชน ขณะเดี ยวกันยังเปรี ยบเสมื อนเทพผูใ้ หญ่ ประจาท้องถิ่น ที่ ทาหน้าที่ คอยดู แลทุ กข์สุขของ
สมาชิ ก ทุ ก คนในท้องถิ่ น และหากต้องการประสบผลส าเร็ จในสิ่ งใดที่ ป รารถนา ก็ม ัก จะจุ ด ธู ป
สักการะบูชา ขอพรให้ท่านรับรู ้และช่ วยในสิ่ งนั้น ศาลเจ้าที่ปกติจะอยู่ในเขตของพื้นที่ที่อยู่อาศัย
หรื อในพื้นที่ ตลาดมักจะประดิ ษฐานเทพปุงเถ่ากง-ปุงเถ่าม่าเป็ นประธานเสมอตามความเชื่ อเพื่อ
ปกป้องรักษาให้ปลอดภัยร่ มเย็นเป็ นสุ ข และมีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางการค้า ตามความเชื่อแล้ว ปุงเถ่า
กง-ปุงเถ่ามามีลกั ษณะหน้าตาเหมือนเศรษฐีในชนบทโบราณ มีความเมตตายิม้ แย้มแจ่มใส มือถือไม้
เท้า ปุงเถ่ากงมีผมและหนวดเคราสี ขาว ส่ วนปุงเถ่าม่าผูเ้ ป็ นภรรยามีผมขาวเกล้ามวย (อมราภรณ์ หมี
ปาน, 2549: 353-357)
5.1.2 ศาลเจ้ากวนอู (เทพแห่งการค้าขาย: ความซื่อสัตย์): ศูนย์รวมจิตใจในพื้นที่ทาง
ชุมชนพหุวัฒนธรรมทางการค้าขาย
ความเชื่อของชาวจีนที่มีต่อ “กวนอู” ในฐานะเป็ นทหารที่ช่วยขงเบ้งและเล่าปี่ ในการทา
ศึกสงครามต่าง ๆ เป็ นทหารที่ซื่อสัตย์และมีมา้ เป็ นพาหนะคู่กาย เมื่อเสี ยชีวิตก็กลายมาเป็ นเทพเจ้าจึง
เรี ยกว่าเทพเจ้ากวนอู และด้วยเหตุผลของกวนอูเป็ นผูท้ ี่รักในความซื่อสัตย์ และเป็ นเทพองค์หนึ่งที่มี
จิตใจมีความเมตตา จึงทาให้มีชื่อเสี ยงในเรื องของการขอพรและจะได้ผลสาเร็ จ ดังนั้นชาวจีนจึงมี
ความนิ ยมที่จะกราบไหว้บูชาและขอพรต่อองค์เทพเจ้ากวนอู เช่นเดียวกับศาลเจ้ากวนอูที่ต้ งั อยู่ใน
พื้น ที่ ของตรอกเหล่าโจ๊วมี ห น้าที่ เป็ นที่ ต้ งั ของศูนย์รวมและเป็ นพื้น ที่ แห่ งความเชื่ อความศรั ทธา
นอกจากนี้ยงั เป็ นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่อยูค่ ู่กบั ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วในฐานะการสื บทอดมรดกทาง
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วัฒนธรรมมาตั้งแต่แรกเริ่ มเกิดชุมชน ศาลเจ้ากวนอูถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ทางด้านการค้าขาย
และเพื่อสร้ างประโยชน์เป็ นกาลังใจ ความเชื่ อมัน่ ที่ส่งผลต่อการเป็ นอยู่และการประกอบอาชี พ
ค้าขาย ให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องในการค้า และมีความสุ ข ความเจริ ญของครอบครัว
“กวนอู” อัตลักษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ศาลเจ้ากวนอู เดิมเรี ยกว่า บูเ้ บี้ย เกิดจาก
กลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยูแ่ ละทามาหากินบริ เวณถนนข่วงเมรุ หรื อตรอกเหล่าโจ๊วด้วยอาชีพค้าขายซึ่งอยู่
ในย่านตลาด ตั้งอยู่บนถนนข่วงเมรุ เลขที่ 95 ตรอกข่วงเมรุ (ตรอกเหล่าโจ๊ว) ทางทิศตะวันตกของ
กาดหลวง ศาลเจ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือของอาคารติดกับถนนช่างม่อย ทิศใต้ติดกับ
ถนนท่าแพ ไม่ปรากฏหลักฐานปี ที่สร้าง คาดว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ หรื อพระเจ้า
อินทวิไยยานนท์เจ้าหลวงองค์ที่ 7 (พ.ศ. 2413-2439) (สรัสวดี อ๋ องสกุล, สมโชติ อ๋ องสกุล, 2556)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นที่พ่ ึงทางใจและเป็ นศูนย์รวมทางสังคมของกลุ่มผูค้ า้ ขายเป็ นหลัก นอกจากนี้
ยัง มี บ ทบาททางด้ า นค้า ขาย เป็ นที่ ต้ ั งและเป็ นแนวทางให้ ท ามาค้า ขายด้ ว ยความซื่ อสั ต ย์
ตรงไปตรงมา มีน้ าใจ ขยันอดทน อันนาไปสู่ ความสาเร็ จในหน้าที่การงาน ในขณะเดียวกัน เทพกวน
อูกท็ าหน้ารักษาความซื่อสัตย์เปรี ยบเสมือนผูพ้ ิพากษาผูต้ ดั สิ นคดีความ ดังที่ อาม่าสุ พิศ (นามสมมติ)
กล่าวให้ฟังว่า “เมื่อก่อนเวลามีเรื่ องที่ไม่ดีเกิดขึ้น ทะเลาะชกต่อยตีกนั หรื อขโมยของ ก็จะพากันมาที่
ศาลเจ้ากวนอูเพื่อให้พดู ความจริ งต่อหน้าเทพเจ้ากวนอู” (อาม่าสุ พิศ นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562)
อย่างไรก็ตาม ศาลเจ้ากวนอู เป็ นศาลเจ้าจีนที่เกิดขึ้นภายหลังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน
ว่าผูใ้ ดเป็ นผูก้ ่อตั้ง ทั้งนี้มีขอ้ ค้นพบว่าศาลเจ้ากวนอูเกิดขึ้นมาพร้อมกับชุมชนชาวจีนที่ตรอกเหล่าโจ๊ว
ซึ่ งแต่ เดิ ม เป็ นเพี ย งพื้ น โล่ ง มี ป้ า ยของเทพเจ้า กวนอู ม าประดิ ษ ฐานเพื่ อ ไหว้เคารพบู ช าด้ว ย
วัตถุประสงค์ทางด้านการค้าขายเป็ นหลักสาคัญ และเป็ นหลักประกันทางสังคมเป็ นที่พ่ งึ และกาลังใจ
ให้กบั สมาชิกชุมชนจีน ดังที่ อาม่ากล่าวไว้ว่า แรก ๆ ศาลเจ้ากวนอูไม่มีอะไรเลยเป็ นเพียงแค่พ้ืนที่
ว่างเปล่า ไม่ปลอดโปร่ ง และไม่ได้สร้างแข็งแรงถาวรมีเพียงแค่นาแท่นบูชาพร้อมป้ายอักษรตัวแทน
เทพเจ้ากวนอูมาประดิษฐานไว้ เพื่อเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ ให้คนในชุมชนได้กราบไหว้บูชาขอพรอัน
เป็ นสิ ริมงคล และเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์รวมทางสังคมของชุมชนด้วย ในขณะเดียวกัน ยังทาหน้าที่เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิตนในการดาเนิ นชี วิต และเป็ นกรอบควบคุมความประพฤติของชุ มชน ทา
หน้าที่เปรี ยบเสมือนเป็ นผูพ้ ิพากษา
“เมื่อประมาณ 50 กว่าปี ก่อนหน้านี้ ศาลเจ้ากวนอูเป็ นศาลเจ้าไม้เก่าแก่ มีเพียงไม้ทา
เป็ นป้ายสัญลักษณ์แท่นเทพเจ้ากวนอู อาคารมีลกั ษณะมึดทึบและสกปรก ประชาชนทัว่ ไปไม่กล้าเข้า
ไปกราบไหว้เทพเจ้าในศาลเพราะเป็ นสถานที่ซ่ ึ งคน พเนจรเข้าไปอาศัยหลับนอน บางครั้งมีผปู ้ ่ วย
ใกล้เสี ยชีวิตไปอาศัยอยู่ ยิง่ ทาให้ศาลเจ้าแห่ งนี้ เป็ นสถานที่คนส่ วนใหญ่ไม่กล้าเข้า ต่อมา นางเง็กอิม
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แซ่อุง (แม่ทองย้อย ตันรัตนกุล) ซึ่ งค้าขายผ้าอยูต่ ิดเขตศาลเจ้าด้านใน (ปั จจุบนั ลูกหลานเปิ ดร้านขาย
ยามณรัตน์เภสัช) ได้เข้าไปทาความสะอาด ทาสี และติดไฟให้สว่างไสว พร้อมกันนั้นได้ไปบูชารู ป
ปั้ นเทพกวนอูมาจากกรุ งเทพฯ เพื่อประดิ ษฐานไว้ที่แท่นบูชา ตั้งแต่น้ ันมาก็มีคนนิ ยมเข้าไปกราบ
ไหว้บูชามากขึ้นเรื่ อย ๆ”
เรื่ องเล่าจาวกาด เล่ม 3 ศาลเจ้ากวนอู บู่เบี้ย“(2549)”
(ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์, 2549: 7- 15)
ศาลเจ้ากวนอูในฐานะเป็ นโครงสร้างทางสังคมของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วทาหน้าที่เป็ น
ที่พ่ ึงและกาลังใจ ขณะเดียวกันยังเป็ นศูนย์รวมของชุมชน เป็ นที่สร้างปฏิสัมพันธ์ ในชีวิตประจาวัน
ด้วยการแวะเวียนเข้าศาลเจ้าเพื่อกราบไหว้ ขอพรจากองค์เทพเจ้า การตั้งชมรมการละเล่นดนตรี จีน
การแวะพักพบปะพูดคุ ย จิ บน้ าชา เป็ นต้น นอกจากนี้ มี การจัดกิ จกรรมของชุ มชน ที่ จดั ขึ้น ตาม
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ประจาปี เช่น เทศกาลตรุ ษจีน กินเจ เป็ นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบนั เป็ นยุคแห่ งโลก
ไร้ พ รมแดน เต็ม ไปด้วยความเจริ ญ ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแ ละการสื่ อสารที่ เปี่ ยมล้น ด้ว ย
ประสิ ทธิภาพของการสื่ อสาร ทาให้การปฏิสัมพันธ์ของสังคมโลกมีลกั ษณะที่ลื่นไหล ไม่หยุดนิ่ งอยู่
กับ ที่ มีก ารกระจายทางวัฒ นธรรมเกิ ด ขึ้น ส่ งผลให้เกิ ดการถ่ ายทอดผสมผสานซ้อนทับ ระหว่าง
วัฒนธรรม อันส่ งผลกระตุน้ ให้เกิดการร่ วมมือร่ วมใจในการรักษาหรื อธารงคงอยูข่ องผูค้ นในชุมชน
และสังคม ซึ่ งเป็ นเหตุผลเดียวกันกับชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วที่นาเสนอวิถีชีวิตผ่านทุนทางวัฒนธรรม
โดยอาศัยศาลเจ้ากวนอูที่มีคุณสมบัติเป็ นตัวแทนแห่ งความเป็ นจีนที่มีความ “เป็ นสากล” และเป็ น
พื้นที่ของมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วที่เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ทางด้านการ
ค้าขายของชุมชนเมื่อครั้งที่เริ่ มต้นย้ายเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่ตรอกเหล่าโจ๊วแห่งนี้

ภาพที่ 5.2 ภาพศาลเจ้ากวนอูในต่างมุมมอง
ที่มา / ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (มีนาคม 2561)
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“...อาคารหลังแรกที่อยากแนะนาคือ ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ในตรอกเหล่าโจ๊ว ประศักดิ์
ถาวรยุติ เป็ นผูเ้ ขียน ศาลเจ้าแห่ งนี้ แสดงให้เห็ นถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวจีน ที่ถูกนาข้ามน้ า
ข้ามทะเลมากับคนจีนในเชียงใหม่ สามารถเห็นความเป็ นตัวตนของชาวจีนได้จากตัวอาคารแบบจีน
และการกราบไหว้เทพเจ้าของชาวจีนที่ยงั สื บทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบนั แม้วา่ คนจานวน
มากจะนับถือศาสนาพุทธแล้ว จึงเป็ นการผสมผสานความเชื่ อและวัฒนธรรมของไทยแบบล้านนา
กับจีนอย่างกลมกลืน...”
“บทนาเรื่ องเล่าจาดกาด เล่ม 3” (พ.ศ. 2549)
(สุ ภาภรณ์ อาภาวัชรุ ตม์ และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุ ตม์ เจริ ญเมือง, 2549: ญ)
จากคากล่าวในบทนาของหนังสื อเรื่ องเล่าจาวกาด เล่มที่ 3 เกี่ยวกับศาลเจ้ากวนอู ใน
แง่มุมทางวัฒนธรรมของชาวกองเหล่าโจ๊วที่ว่าเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของศาลเจ้ากวนอู
มี ค วามส าคัญ ท าหน้าที่ เป็ นโครงสร้ างทางสั งคมชาวจี น และมี บ ทบาทเป็ นพื้ น ที่ ท างวัฒ นธรรม
สาหรับเป็ นศูนย์รวมของชุมชน เพื่อประกอบกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องและก่อประโยชน์ต่อส่ วนรวม
เป็ นหลักสาคัญ
ชาวจีนชุมชนตรอกเหล่าโจ๊วใช้ศาลเจ้ากวนอูที่อยูใ่ นฐานะเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ใช้
เป็ นพื้นที่สืบทอดวัฒนธรรมทางด้านของความเชื่อผ่านวิถีชีวิตชุมชนด้วยการกราบไหว้บูชา ขอพร
ทางการค้าขาย ขอพรด้านความสุ ข ความเจริ ญ และขอพรด้านอื่ น ทางด้านอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ครอบครัวอย่างสม่าเสมอเป็ นปกติในชีวิตประจาวัน และใช้ศาลเจ้ากวนอูเป็ นทุนทางวัฒนธรรมเป็ น
พื้นที่ในการนาเสนอตัวตนผ่านการปฏิบตั ิสืบทอดวัฒนธรรมในวิถีชีวิต ที่มีต่อตนเอง และมีผลต่อ
สังคม อันส่ งผลให้สังคมโดยรอบได้รับรู ้ในตัวตนของชุ มชนในขณะเดียวกัน ชุ มชนก็เปิ ดโอกาส
เป็ นอิสระเพื่อให้เข้าถึง และเห็นการนาเสนอตัวตนผ่านทุนทางวัฒนธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ตัวศาล
เจ้ากวนอูเอง ก็มีความเข้มแข็งในฐานะของการเป็ นตัวแทนแห่ งความเป็ นจีนที่มีความเป็ นสากล เพื่อ
การรับรู ้ร่วมกัน ดังนั้นการนาเสนอตัวตนของชุมชนที่อาศัยศาลเจ้าแล้ว ตัวศาลเจ้ายังมีคุณสมบัติที่
งดงามทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วย คติความเชื่ อ ศิลปะ สื่ อสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ที่สามารถเสริ มความ
หนัก แน่ น ในความเป็ นตัว ตนและปลู ก ฝั ง และส่ งเสริ ม สร้ างจิ ต ส านึ ก ตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่ าของ
วัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมที่จะร่ วมสื บสานและสร้างสิ่ งที่ดี ๆ กลับคืนสู่ ชุมชนจิตสานึ กของชาวจีน
ด้วยการสร้างทุนทางวัฒนธรรม
ศาลเจ้ากวนอูเป็ นศาสนสถานสาหรับประดิษฐานองค์เทพเจ้าจีน มีบทบาทสาคัญใน
การเป็ นที่ พ่ ึ งทางใจ ให้ก าลังใจ ตามความเชื่ อความศรั ท ธา และยังเป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ทาง
โครงสร้างของสังคมชาวจีน มีบทบาททาหน้าที่เป็ นศูนย์รวมของชุมชน เพื่อการประกอบกิจกรรม

ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล

การธารงอัตลักษณ์เชิงซ้อนของชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว จังหวัดเชียงใหม่/ 88

พิธีกรรมต่าง ๆ พบปะสังสรรค์ เป็ นการปฏิสัมพันธ์ของผูค้ นในชุมชน ขณะเดียวกันศาลเจ้ากวนอูยงั
เป็ นทุนทางวัฒนธรรม ที่ชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊วที่นามาเป็ นพื้นที่ของการนาเสนออัตลักษณ์ ความ
เป็ นตัวตน ผ่านกิจกรรม ขนบธรรมเนียม และพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
นอกจากนี้ ศาลเจ้ากวนอูยงั ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่างคนในและคนนอก ที่แสดงให้เห็ นความ
เป็ นจี น ที่ มี ลกั ษณะ “ความเป็ นสากล” ผ่านขนบธรรมเนี ยม ประเพณี พิ ธี ก รรม ในวิถีชี วิต อัน
นาไปสู่ ความเป็ นตัวตน ความเข้มแข็งของชุมชน
5.2 “ศาลเจ้ากวนอู”: พื้นทีแ่ สดงภาพแทนอัตลักษณ์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว
“พื้นที่” (Space/Spatial) ในความหมายทางสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา นั้นไม่ได้ถูก
ตรึ งอยู่กบั ที่ หรื อยึดติดตายตัว หากแต่เป็ นพื้นที่รวมอยู่กบั สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ มีคุณ ค่าเกิ ดขึ้นแล้ว จึ ง
มักจะหมายความถึงสิ่ งที่ลื่นไหล ไม่หยุดนิ่ ง และมีการเปลี่ยนแปลงไปมาได้ ดังเช่ น พื้นที่ของอัต
ลักษณ์ในความเป็ นคนไทยเชื้อสายจีนที่ตรอกเหล่าโจ๊ว ที่มีการลื่นไหล ผสมผสาน และปรับเปลี่ยน
ทั้งในฐานะของการเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จการค้า ผูเ้ ป็ นเจ้าของวัฒนธรรมจีน ในขณะเดี ย วกันก็ใช้
ชีวิตประจาวันด้วยการเป็ นคนเมือง (เชียงใหม่)
ในเชิงบทบาทหน้าที่ “ศาลเจ้ากวนอู” ทาหน้าที่เป็ นทั้งพื้นที่ประกอบพิธีกรรมตามคติ
ความเชื่อ นอกจากนี้ ยงั ทาหน้าที่เป็ นพื้นที่ทางสังคมสาหรับให้ผคู ้ นเข้ามาพบปะสังสรรกันภายใน
กลุ่ม เป็ นพื้นที่สาหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล และวิถีชีวิตความเป็ นอยูร่ ่ วมกัน
“ส่ วนใหญ่คือพ่อค้าแม่คา้ รอบ ๆ กาดหลวง ก็มาไหว้ที่นี่กนั หมด ถ้าจะขอให้คา้ ขายดี”
(โฆษิต นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562)
“แต่ก่อนก็ใช้ศาลเจ้านี่ แหละเป็ นพื้นที่ในการประชุมเฉพาะกลุ่มชาวจีน นัดพบปะกัน
ตามโอกาส” (เจ๊กิม นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562)
“โรงเจในศาลเจ้าผูห้ ญิงก็จะไปนินทาลูกสะใภ้ให้กนั ฟัง สมัยแต่ก่อนแม่เฮียไปโรงเจ ก็
ไม่มีอะไร ไหว้เสร็ จก็ไปนัง่ เม้าธ์ลูกสะใภ้” (เจ๊เช็ง นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562)
ภาพในปั จจุ บ ั น “ตรอกเหล่ า โจ๊ ว ” ตั้ง อยู่ ท่ า มกลางย่ า นเขตธุ ร กิ จ การค้า ขายที่
เจริ ญรุ่ งเรื องแห่ งหนึ่ งของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ละวันมักเต็มไปด้วยผูค้ นที่พลุกพล่าน มีหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒ นธรรมทั้งในฐานะพื้น ที่ ของการเป็ นผูป้ ระกอบการ พื้นที่ ของการแลกเปลี่ ยน
ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนไทย จีน อินเดีย และกลุ่มชาวเขา (ม้ง แม้ว)
จึงมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ปะปนกันอยูม่ ากมาย
“ถนนสายนี้ มกั ถูกขนามนามว่าเป็ นถนนสายวัฒนธรรม เพราะมีความหลากหลายของ
ผูค้ นที่มาอาศัยอยูร่ ่ วมกันหลายกลุ่ม” (เจ๊กิม นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561)
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“ส่ วนใหญ่ก็มีท้ งั คนอินเดีย ทั้งชาวม้งชาวเขา และกลุ่มคนจีนนี่ จะมีเยอะสุ ด” (เจ๊เช็ง
นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561)
“มัน ทั้งจี น ทั้งแขกอะเดี๋ ย วนี้ มัน ไม่ เหลื อ คนจี น อย่างเดี ย วอะ คนแขกก็ เข้ามาเป็ น
ประธานชมรม เป็ นแขกขายผ้า” (โฆษิต นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2561)
ท่ ามกลางความหลากหลายทางเชื้ อชาติ กลุ่ ม ชาวจี น เป็ นหนึ่ งในกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ที่ มี
จานวนประชากรอาศัยกัน เป็ นกลุ่มใหญ่ ในแถบนั้น มี รูปแบบของค่านิ ยม คติ ความเชื่ อ และการ
ดาเนิ นวิถีชีวิต ที่มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของกลุ่มตนเอง แสดงออกถึงตัวตนที่เด่นชัด แม้อยูท่ ่ามกลาง
ผูค้ นที่ มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ผูค้ นที่ อาศัยอยู่ในตรอกเหล่าโจ๊ว ส่ วนใหญ่ จึงเป็ นกลุ่มผู ้
ประกอบอาชีพการค้าขายเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นอัตลักษณ์ร่วมที่โดดเด่นของชาวจีนกลุ่มนี้ที่ยดึ ถือสื บทอด
ต่อกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น นอกจากนี้ ยังพบว่าในแต่ละเทศกาลพวกเขายังปฏิ บตั ิตามขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี จีนอย่างเหนี ยวแน่ น มีความรักในพวกพ้อง และมีความพยายามธารงความเข้มแข็งของอัต
ลักษณ์ที่เป็ นทุนทางวัฒนธรรมของตนเองท่ามกลางบริ บททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ยังพบว่าชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างแนบแน่น
กับศาลเจ้ากวนอู ซึ่ งนับว่าเป็ นโครงสร้างทางสังคมสาคัญที่ เกิดขึ้นด้วยความเชื่ อและความศรัทธา
เป็ นศู น ย์รวมทางจิ ต ใจของคนในชุ ม ชน ดังนั้น ศาลเจ้ากวนอู จึงเป็ นสิ่ งที่ ยึด โยงและเชื่ อมเกี่ ย ว
อัตลักษณ์ ค่านิ ยม และคติความเชื่อของคนภายในชุมชนอย่างลึกซึ้ ง ชาวจีนกลุ่มนี้ จึงแสดงออกถึง
ความเข้มแข็งของชุมชนผ่านพิธีกรรม และประเพณี ประจาปี ที่ถูกจัดขึ้น ซึ่งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ถูกส่ งต่อมาจากรุ่ นบรรพบุรุษ
แม้ปัจจุบนั รู ปแบบลักษณะของการปฏิบตั ิจะถูกผสมผสานและประดิษฐ์ข้ ึนใหม่บา้ ง
แต่ ก็ยงั คงมี แ ก่ น ของวัฒ นธรรมและความเชื่ อเดิ ม แฝงอยู่ท าให้เกิ ด ความภาคภู มิใจรากเหง้าทาง
วัฒนธรรม ซึ่งมีการธารงความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ของตนเองไว้ดว้ ยการปฏิบตั ิอย่างเหนียวแน่น ที่
ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกันมา เช่ น การไหว้เจ้า การบูชาบรรพบุรุษ ประเพณี พิธีกรรมประจาปี ต่าง ๆ ที่
เกิ ดขึ้น “ศาลเจ้ากวนอู” ซึ่ งเปรี ยบเสมือนศูนย์รวมความเป็ นจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เป็ นศูนย์รวมทาง
จิตใจ ค่านิ ยม ประเพณี และวัฒนธรรม จึงสามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่า
โจ๊วได้เป็ นอย่างดี ทั้งด้านสถาปั ตยกรรม วัตถุ และตาแหน่ งของการจัดวาง ล้วนมีความหมายแฝง
ทางสังคม ที่สามารถสื่ อถึงอัตลักษณ์ออกมาได้อย่างชัดเจน
5.2.1 “เทพเจ้ากวนอู” ภาพตัวแทนของความซื่อสัตย์
เทพเจ้ากวนอูตามคติ ความเชื่ อของคนจี น คือเทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์และมี ความ
เกี่ยวข้องกับวิถีการประกอบอาชีพค้าขายของชาวจีน ที่นบั ว่าเป็ นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มชาว
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จีน เป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่ ส่งต่อกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น ส่ งทอด และสื บต่อกันมา อัตลักษณ์ น้ ี จึงถูก
เชื่อมโยงผ่านเทพเจ้ากวนอู ซึ่งเป็ นตัวแทนของความซื่อสัตย์
“แต่ก่อนไม่มีโรงไม่มีศาลการตัดสิ นคดีความในกลุ่มคนจีนกันเองก็เลยยากลาบาก ทีน้ ี
เขาก็เลยได้อนั เชิ ญเทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์มาเป็ นประธาน ทุกคนที่ทาผิดก็ตอ้ งมา
สาบานตน อธิ ฐานต่อหน้าเจ้าพ่อกวนอูว่าจะพูดความจริ ง ก็จะมีคนเฒ่าคนแก่มาร่ วมฟั งร่ วมตัดสิ น
คดีความร่ วมกัน ไกล่เกลี่ยกันต่อหน้าเจ้าพ่อกวนอู แต่พอมาหลัง ๆ เมื่อมีความเจริ ญมากขึ้นศาลเจ้า
กวนอูแห่งนี้กก็ ลายมาเป็ นที่กราบไหว้บูชาของคนทัว่ ไป” (อาม่าสมพิศ นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562)
ความซื่อสัตย์เป็ นหัวใจสาคัญของการประกอบอาชีพค้าขาย ประเด็นนี้ สะท้อนให้เห็น
ถึงการใช้อตั ลักษณ์ของความซื่ อสัตย์มาใช้กบั การประกอบอาชีพการค้าขาย เพื่อทาให้เกิดความมัน่
ทางจิตใจและสามารถต่อยอดโอกาสในเชิงเศรษฐกิจได้ดว้ ย อัตลักษณ์ความซื่อสัตย์น้ ี จึงยังคงยึดถือ
กันอย่างเนี ยวแน่ น และถ่ายทอดกันจากรุ่ นสู่ รุ่นผ่านการประกอบอาชีพค้าขาย ดังนั้น บทบาทของ
เทพเจ้ากวนอูนอกจากจะเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์แล้ว แต่ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วก็มกั จะมาขอพรให้
ประสบความสาเร็ จในการประกอบอาชีพค้าขายด้วยเช่นเดียวกัน
“ผมก็ชอบเข้าไปไหว้ที่ศาลกวนอู ส่ วนใหญ่ก็จะขอพรให้ทามาค้าขายดี คนส่ วนใหญ่ก็
ชอบไปเข้าไปขอให้คา้ ขายดี” (โฆษิต นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562)

ภาพที่ 5.3 ภาพการจัดวางเทพเจ้ากวนอูซ่ ึงอยูต่ าแหน่งตรงกลางภายในศาลเจ้า
ที่มา / ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (มีนาคม 2561)
ภายในศาลเจ้า “เทพเจ้ากวนอู ” ซึ่ งถูกจัดวางเป็ นแท่นบูชาไว้ตาแหน่ งศูนย์กลางของ
ศาลเจ้าในส่ วนพื้นที่องค์เทพเจ้า เป็ นการสถาปนาความเป็ นองค์ประธานหลักที่คอยควบคุม และเป็ น
ศูนย์กลางความเชื่ อของคนในชุ มชน “ความซื่ อสัตย์” ที่ เปรี ยบเป็ นค่านิ ยมหลักของผูท้ ี่ ประกอบ
อาชี พ การค้าขาย ที่ ชาวจี นจรอกเหล่าโจ๊วยึดถือและปฏิ บตั ิ สืบต่อกัน มา เป็ นค่านิ ยมร่ วมที่ เชื่ อว่า
“ความซื่ อสัตย์ ทาให้ประสบความสาเร็ จในอาชีพค้าขาย” จากคากล่าวของอาม่า สะท้อนให้เห็นว่า
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หากยึดหลักของความซื่อสัตย์กบั อาชีพของตนเองและมุ่งมัน่ ที่จะงานอย่างเต็มที่ หากมีความซื่อสัตย์
กับลูกค้าเขาก็จะมาอุดหนุนเราอีก นัน่ คือ ผลที่ได้รับการความซื่อสัตย์
5.2.2 พื้นที่แสดงภาพแทนความกตัญญูสองแผ่นดิน
ศาลเจ้ากวนอูนอกจากมีบทบาทของการเป็ นตัวแทนแห่ งความซื่ อสัตย์ ในอีกบทริ บท
หลักยังทาหน้าเป็ นศูนย์กลางทางสังคม ศูนย์รวมทางจิตใจ และพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางพิธีกรรม
ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นพื้น ที่ ของการแสดงออกถึ งการมี จิตสานึ กร่ วมกัน ผ่านการประกอบกิ จกรรม หรื อ
พิธีกรรมเพื่อเป้าหมายของการเอื้ออานวยให้เกิดความมัน่ คงทางจิตใจในการดาเนินวิถีชีวิตประจาวัน
ศาลเจ้าแห่ งนี้ ยังเป็ นพื้น ที่ สาธารณะและเปิ ดกว้างเพื่ อการเข้ามาอย่างไม่จากัดเพี ยงเชื้ อชาติ และ
ศาสนา ทั้งนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ คนต่างศาสนาที่ เข้ามาร่ วมกราบไหว้สักการะเทพเจ้ากวนอู
สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางสังคมในพื้นที่ศาลเจ้ากวนอูจนกลายเป็ นพื้นที่ของสังคมพหุ
วัฒนธรรมแม้มีลทั ธิ หรื อศาสนาที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเคารพต่อความเชื่ อที่ต่างกันในฐานะสิ่ ง
ศักดิ์สิ ทธิ์ ที่เป็ นตัวแทนของความดีงาม ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูค้ นจากภายนอกเข้าถึง และรับรู ้
ถึงอัตลักษณ์และความมีตวั ตนของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วได้เป็ นอย่างดี
“ศาลเจ้ากวนอู ” เป็ นองค์ประกอบสาคัญในฐานะเป็ นพื้นที่ (Space) หรื อเป็ นเวทีใน
การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
กับกลุ่มคนภายนอก การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในศาลเจ้าเป็ นสัดส่ วนชัดเจนระหว่างพื้นที่ในส่ วนของ
องค์เทพเจ้า กับพื้นที่ของการประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่ อของชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดเรี ยงลาดับ และความสู งต่ าของแท่นวางองค์เทพเจ้าที่ชาวจีนเคารพศรัทธา ที่ เป็ นที่ พ่ ึงทาง
จิตใจมาโดยตลอดซึ่ งมีการผสมผสานระหว่างเทพเจ้าจีน และเจ้าเมืองเชี ยงใหม่ สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู ้สึกของการเป็ นเจ้าของร่ วมกัน (Sense of belonging) ระหว่างวัฒนธรรมไทย และจีน ที่ส่งต่อ
ด้ว ยความเชื่ อ ความศรั ท ธาของชาวจี น จากรุ่ น สู่ รุ่น ด้ว ยการจัด เรี ย งองค์เทพเจ้ากับ การสั ก การะ
ตามลาดับชั้นความสาคัญ ที่ยึดตามแบบฉบับของจีนโบราณ แสดงถึงการธารงอัตลักษณ์ อตั ลักษณ์
อยูร่ ะหว่างไทยและจีนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างเหนียวแน่น เพื่อยึดเป็ นที่พ่ งึ พิงทางใจของทั้ง
สองวัฒนธรรมร่ วมกัน
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ภาพที่ 5.4 ผังตาแหน่งแท่นบูชาเทพเจ้าภายในศาลเจ้ากวนอู
ที่มา ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล
1 แท่นบูชาเทวดา ฟ้าดิน
2 แท่นบูชาเจ้าเมืองเชียงใหม่
3 ที่บูชาตี่จู้
4 แท่นบูชาเทพเจ้ากวนอู
5 ที่บูชาโหงวโจ้ว
6 แท่นบูชาปุงเถ่ากง-เถ่าม่า

7 แท่นฉ่างหง่วนซ่วย 13 ห้องเอนกประสงค์
8 แท่นบูชาฮกลกซิ่ ว 14 ห้องเก็บของ
9 ตูอ้ ุปกรณ์เครื่ องบูชา 15 ทางเข้าหลัก
10 พื้นที่โล่งกลางอาคาร 16 ทางเข้าด้านข้าง
11 โรงครัว
17-18 พระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และองค์ราชินี
12 พื้นที่ชมรมดนตรี

การจัดเรี ยงองค์เทพเจ้าลดหลัน่ ตามลาดับความสาคัญภายในศาลเจ้ากวนอู แสดงออก
ถึ งความรู ้ สึ ก ร่ วมในความเชื่ อความศรั ท ธาต่ อสองผืน แผ่น ดิ น ที่ ให้ที่ พ กั พิ ง ที่ ป ระกอบด้วยป้ าย
ทางเข้า (ตามหมายเลข 17 และ 18) ที่ติดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คู่กบั พระ
ราชินีไว้ตาแหน่งด้านบนตรงประตูทางเข้าเพื่อแสดงถึงการยกย่องเทิดทูนกับผูเ้ ป็ นเจ้าของแผ่นดิน
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ภาพที่ 5.5 พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ราชินีภายในอาคารด้านบนประตูทางเข้า
ที่มา / ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (มีนาคม 2561)
ในส่ วนชั้นในสุ ดเป็ นพื้นที่สาหรับการประกอบพิธีกรรมโดยจัดวางแท่นบูชาเทพเจ้า
ดังนี้ แท่นบูชาที่อยูก่ ลางเป็ นแท่นองค์ประธานบูชาของเทพเจ้ากวนอู (หมายเลข 4) ซึ่ งมีสถานภาพ
ทางเทพที่ศกั ดิ์สูงกว่าเทพองค์อื่น มีบทบาทความสาคัญของการเป็ นตัวแทนของความซื่ อสัตย์ และ
ความสาเร็ จ โดยเฉพาะในเรื่ องของการค้าขาย ซึ่งเป็ นเหตุผลที่มีศาลเจ้ากวนอูในพื้นที่ตรอกเหล่าโจ๊ว
ด้ว ย ส่ ว นองค์เทพปู งเถ่ ากง - เถ่ าม่ า ในฐานะเป็ นเทพประจ าท้อ งถิ่ น มี บ ทบาทหน้าที่ ค ล้ายกับ
ผูป้ กครอง ซึ่งจัดแท่นบูชาให้เทียบเท่ากับเจ้าพ่ออินทรวิชานนท์ และเจ้าแม่ทิพย์เกสรในฐานะเป็ นเจ้า
เมืองเชียงใหม่ (หมายเลข 2 และ 6)
“พระเจ้ากาวิ ละ พวกเราก็จะกราบไหว้ให้ท่ านรั ก ษาคุ ม้ ครอง เหมื อนเป็ นเจ้าเมื อ ง
เจ้าของพื้นที่ขอใหท่านช่วยคุม้ ครองรักษา” (เจ๊เช็ง นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562)
การนาเจ้าเมื องเชี ยงใหม่ มาเคารพสักการะในฐานะเที ยบเท่าเทพเจ้าของตนเองเพื่อ
แสดงออกถึงความสานึ กในบุญคุณแผ่นดินไทย และล้านนาที่ถูกถ่ายทอดถึงกันและพยายามธารง
อัต ลัก ษณ์ ค วามตัญ ญู รู้ คุ ณ ให้ แ สดงออกในเชิ ง รู ป ธรรมด้ว ยการใช้รู ป ปั้ น/รู ป เคารพ สื่ อ แทน
ความหมายของการส านึ ก ต่ อ บุ ญ คุ ณ ของผื น แผ่ น ดิ น ไทยและผื น แผ่ น ดิ น ล้านนา เป็ นการน า
ความรู ้ สึ ก ร่ วมอัน ยิ่งใหญ่ ม าเป็ นความภาคภู มิใจร่ วมกับ สังคม ท าให้ตนเองมี ความรู ้ สึ ก ร่ ว มใน
กระแสสังคมหลัก และเป็ นการยึดโยงให้สังคมโดยรอบมีความรู ้สึกร่ วมในความเป็ นจีน การเข้ามา
ภายในศาลเจ้ากวนอูซ่ ึงเป็ นพื้นที่ที่เป็ นตัวแทนของความเป็ นจีนที่ไร้พรมแดนที่นาเสนอวัตถุ และรู ป
เคารพทั้งหลายเป็ นการนาเสนอความเชื่อความศรัทธาที่แฝงด้วยอานาจแห่ งการต่อรองระหว่างชาว
จี น กับ พื้ น ที่ ที่ ด ารงอยู่ ซึ่ งน าไปสู่ ค วามอยู่ข องการมี ต ัว ตน เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ข องศาลเจ้า กวนอู
เปรี ยบเสมือนเป็ นเวที แสดง หรื อพื้นที่ แห่ งการประกอบสร้าง (space) อัตลักษณ์ (identity) โดยมี
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เจ้าของชุมชนเป็ นผูก้ ระทา (actor) จึงทาให้เกิดการรับรู ้ถึงความเป็ นอัตลักษณ์ของความเป็ นกลุ่มชาว
จีนตรอกเหล่าโจ๊วร่ วมกันทั้งคนภายในกลุ่มและคนภายนอกกลุ่ม
5.2.3 สีแดง ตัวหนังสือจีน และแผนที่: การเชื่อมต่อทางสานึกกับจีนแผ่นดินใหญ่
บริ บทแวดล้อมภายในศาลเจ้าก็นบั ว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการประกอบสร้าง
ความหมายของความเป็ นจีนผ่านองค์ประกอบและการจัดวาง หรื อจัดแสดง อาทิ ต้นเสาของศาลเจ้า
แต่ละต้นเขียนด้วยตัวหนังสื อจีน สี ทองพื้นหลังสี แดงที่มีความหมายเป็ นมงคล เพื่อขอให้มีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องในชีวิต เทพพระเจ้าคุม้ ครองรักษา นอกจากนี้ ยงั ถูกประดับประดาห้อยด้วยโคมสี แดง
พร้อมอักษรมงคลบนดวงโคม และตกแต่งด้วยริ้ วธงสี แดงที่สื่อถึงความมงคลต่าง ๆ ตามคติความเชื่อ
ของชาวจีน

ภาพที่ 5.5 ภาพองค์ประกอบของศาลเจ้ากวนอู ตัวอักษรจีน สี แดง และโคมไฟ
ที่มา / ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (พฤษภาคม 2561)
นอกจากนี้ ภาพแผนที่ประเทศจีนขนาดใหญ่ถูกแขวนไว้ตรงผนังด้านข้างหน้าทางเข้า
ใกล้กบั บริ เวณจุดนัง่ พัก คุณลุงโจ๊ว (นามสมมติ) เล่าให้ฟังว่าการติดภาพแผนที่ประเทศจีนทาให้คน
รุ่ นหลังสามารถเห็นถึงถิ่นกาเนิดที่บรรพบุรุษจากมา ซึ่งเป็ นการเชื่อมถึงสานึกร่ วมทางวัฒนธรรมกับ
แผ่นดินบ้านเกิดที่บรรพบุรุษอพยพมา ดังนั้นแผนที่ประเทศจีนจึงเปรี ยบเสมือนเครื่ องหมายเตือนใจ
สาหรับชาวจีนกลุ่มนี้ให้ระลึกถึงแผ่นดินบ้านเกิดอยูเ่ สมอ
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ภาพที่ 5.6 ภาพแผนที่ประเทศจีนที่ติดไว้ตรงประตูทางเข้าศาลเจ้ากวนอูใกล้จุดนัง่ พัก
ที่มา / ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (พฤษภาคม 2561)
คุณ ลุงโจ๊ว (นามสมมติ ) เล่าให้ฟั งว่าแผนที่ อนั นี้ นามาจากประเทศจีน เป็ นเวลานาน
หลายสิ บปี แล้วไม่ สามารถกาหนดปี พ.ศ.ได้ ทั้งนี้ แผนที่ ถูกน ามาโดยคนในชุ มชนที่ เดิ นทางไป
ประเทศจีนน ามาฝากเพื่อให้คนที่ เข้ามาในศาลเจ้าได้เห็ น ถึงความยิ่งใหญ่ ของประเทศจี นซึ่ งเป็ น
แผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษที่อพยพย้ายมา การนามาติดไว้ที่ศาลเจ้าเนื่ องจากต้องการแสดงให้เห็นว่า
รากเหง้าของชาวจีนเหล่าโจ๊วมีตน้ กาเนิดมาจากจีนแผ่นดินใหญ่
“อยากให้คนทัว่ ไป นักท่องเที่ยว และคนรุ่ นหลังได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศ
จีน และอยากให้ระลึกถึงว่าเราเป็ นชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ บางครั้งก็จะมีนกั ท่องเที่ยว
ชาวจีนเข้ามาคุยด้วยเราก็จะคุยกับเขาได้ดว้ ยภาษาจีนฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง แต่ว่าพวกเราก็มาจากที่
เดียวกัน” (คุณลุงโจ๊ว นามสมมติ, สัมภาษณ์ 2562)
จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว
มีการลักษณะทางอัตลักษณ์ที่หลากหลายและถูกยึดโยงอยู่กบั สถานที่ของแผ่นดินจีน และแผ่นดิน
ไทย วัตถุที่ถูกจัดขึ้นภายในศาลเจ้าจึงสะท้อนถึงรู ปแบบทางสังคม ความเชื่ อ และค่านิ ยมของกลุ่ม
ชาวจีนซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปการเกิ ดภาพตัวแทนผ่านองค์ประกอบทางวัตถุในศาลเจ้ากวนอู ตรอกเหล่าโจ๊ว
จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ

องค์ประกอบของวัตถุ /
กลุ่มวัตถุ
องค์ประธานเทพเจ้ากวนอู

การนาเสนอเนื้อหา

การรับรู้ภาพตัวแทน

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ / ความมัน่ คงและ
ประสบความสาเร็ จในการ
ประกอบอาชีพค้าขาย

การจัดวางรู ปเคารพเจ้าเมือง
เชียงใหม่เทียบเท่ากับปุงเถ่ากงเถ่าม่า
ติดภาพในหลวงและพระราชินี
รัชกาลที่ 9 ตรงทางเข้าศาล
ภายในศาลเจ้า

ความกตัญญูต่อผืน
แผ่นดินล้านนา
(เชียงใหม่)
ความกตัญญูต่อผืน
แผ่นดินไทย

ความกตัญญูต่อผืนแผ่นดิน
เชียงใหม่ที่ให้ที่พ่ งึ พิงและพัก
อาศัย
ความสานึกในพระมหา
กรุ ณาธิคุณต่อผืนแผ่นดินไทยที่
ให้ที่พ่ ึงพิงอาศัย

4.

แผนที่ประเทศจีนตรงที่นงั่ พัก
ประตูทางเข้าศาลเจ้า

ความเป็ นจีน
แผ่นดินใหญ่

การเชื่อมต่อทางสานึกกับความ
เป็ นจีนแผ่นดินใหญ่

5.

การประดับประดาภายในอาคาร ความเป็ นจีน
ด้วยโคมไฟแบบจีน และ
แผ่นดินใหญ่
ตัวอักษรจีนสี แดง

1.

2.

3.

การรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี และคุณค่าความเป็ น
จีนให้คงอยูใ่ นสังคม

5.3 เทศกาลประเพณีจีนของตรอกเหล่าโจ๊ว
ชาวจีนเป็ นผูท้ ี่มีความเชื่อในความซื่ อสัตย์ กตัญญูต่อบรรพบุรุษ ศรัทธาในองค์เทพเจ้า
ในรู ปแบบของขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของตนเองมาโดยตลอด ปฏิบตั ิสั่งสมเกิ ดเป็ นวัฒนธรรม
และถูกส่ งต่อถ่ายทอดกันมาจากรุ่ นหนึ่งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง ผ่านการดาเนินชีวิต เกิจกรรม ทศกาลประเพณี
พิ ธีก ารเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ มีค วามส าคัญ มากต่ อกลุ่ ม ชุ ม ชนชาวจี น เนื่ องจากว่าเทศกาลประเพณี เป็ น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองและแสดงให้เห็นถึงความเป็ นตัวตนในความกตัญญูและคติความ
เชื่อ นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างกลุ่มความสามัคคี สร้างเครื อข่ายทางสังคมที่เป็ นความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่มสมาชิกชุมชน และชุมชนกับกลุ่มบุคคลภายนอกชุมชน ในขณะเดียวกันยังเป็ นเป็ นที่ยึดเหนี่ ยว
ทางสังคม และเป็ นกิจกรรมปฏิบตั ิเพื่อธารงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ ให้มนั่ คงสื บต่อไป
กิจกรรม เทศกาล พิธีการ ตามประเพณี เป็ นช่องทางหนึ่ งในการแสดงออกถึงแนวคิด
คติความเชื่ อที่เป็ นตัวตนของชาวจีน ดังนั้น ในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะใน
จัง หวัด เชี ย งใหม่ ที่ มี ช าวจี น อพยพยไปตั้ง รกรากประกอบอาชี พ อยู่อ ย่างถาวรจนเกิ ด เป็ นย่าน
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วัฒนธรรมจีนซึ่ งยังคงรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไว้ในวิถีชีวิตของตนเองมาโดยตลอด ทั้งนี้ มี
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น การใช้ภาษาจีน การอ่านหนังสื อพิมพ์จีน และมีการประกอบกิจกรรม
ปฏิบตั ิตามเทศกาลประเพณี ที่คงรู ปแบบโบราณของชาวจีนขึ้นอย่างสม่าเสมอ เช่น เทศกาลตรุ ษจีน
กินเจ สารทจีน เช็งเม้ง ไหว้พระจันทร์ และทิ้งกระจาดเป็ นต้น ชาวไทยเชื้ อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว
เป็ นชุมชนย่านวัฒนธรรมจีนที่พยายามรักษาเทศกาลประเพณี ไว้อย่างเหนี ยวแน่น ยังคงจัดกิจกรรม
พิธีการตามวาระอย่างสม่าเสมอ แม้ว่าบางเทศกาลประเพณี อาจเริ่ มสู ญหายเลือนลางไปบ้างแล้ว อาทิ
งานไหว้พระจันทร์ ทั้งนี้เทศกาลประเพณี ต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นอาจมีการปรับเลือกเพื่อให้เข้ากับบริ บทของ
สังคมตามยุคสมัย ยังแต่อย่างไรก็ตามชาวไทยเชื้ อสายจี น ดังกล่าวก็ยงั คงรั กษาแก่ นของเทศกาล
ประเพณี ตามแบบโบราณของชาวจีนสื บทอดต่อจากบรรพบุรุษด้วยความภาคภูมิใจในรากเหง้า ซึ่ ง
ในขณะเดียวกันก็ยงั เป็ นการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองที่สืบต่อกันมาเป็ น
เวลาหลายพันปี ซึ่งยังแสดงให้เห็นในพื้นที่ของย่านวัฒนธรรมจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ที่สาคัญ ๆ ดังนี้
เทศกาลตรุ ษจีน (เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ) เป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญที่สุดของชาวจีน ทั้ง
ที่อยู่ในประเทศจีนและผูม้ ีเชื้ อสายจีนทั้วโลก เป็ นเทศกาลแห่ งการเฉลิมฉลองของชาวจีนในการ
ต้อนรับปี ใหม่ส่งท้ายปี เก่า เป็ นกิจกรรมต้อนรับสิ่ งที่ดี ๆ สิ่ งมงคล ความเจริ ญก้าวหน้าสู่ ชีวิต ซึ่ งใน
ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็ นวันรวมตัวของครอบครัว วันที่สมาชิกได้กลับมาพบปะพรัอมเพรี ยงกัน ตาม
กาหนดเทศกาลตรุ ษจีนจะเริ่ มตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน โดยจะไปสิ้ นสุ ดใน
วันที่ 15 ทั้งนี้รูปแบบของกิจกรรมที่จดั ขึ้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามบริ บททางสังคม ย่าน
วัฒนธรรมจี นตรอกเหล่าโจ๊วของจังหวัดเชี ยงใหม่มีการปรับเปลี่ยนด้วยการจัดกิ จกรรมเทศกาล
ตรุ ษจีนด้วยดึ งด้านการท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ ยวข้องเพื่อเป็ นการโปรโหมดจังหวัดเชี ยงใหม่ ด้วยการ
นาเสนอความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ที่มีวฒั นธรรมที่แตกต่างกัน เช่น ในรู ปแบบของการแสดง
อาหารการกิน พิธกรรมที่จดั ขึ้น เป็ นต้น
เทศกาลเช็งเม้ง เป็ นวันที่มีความสาคัญมากเช่นกัน ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาเป็ นเวลายาวนาน
เป็ นวันที่ลูกหลานทาพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน (ฮวงซุย้ ) เพื่อเป็ นการสักการะบูชา แสดงความ
ความกตัญญู และระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ ตามปกติถือช่วงเวลาของเดือนเมษายน หรื อวันที่ 5
เมษายนของทุ ก ปี เป็ นวัน ที่ ลูก หลานจะเดิ น ทางไปยังสุ ส านเพื่ อ กราบไหว้ ในปั จจุ บ ัน หลาย ๆ
ครอบครั วจะเดิ นทางไปกราบไหว้บรรพบุรุษก่ อนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกสบาย นอกจากการ
กราบไหว้เพื่อเป็ นการแสดงความกตัญญูแล้ว ลูกหลานได้ช่วยกันทาความสะอาดดูแลความเรี ยบร้อย
ให้กับสุ สานบรรพบุรุษของตนเอง อาทิ การตัดหญ้าบริ เวณโดยรอบ การเซ่ นไหว้ มี การประดับ
ตกแต่งสุ สาน จุดธปเที ยน อาหารคาวอาหารหวาน เผากระดาษเงินกระดาษทอง และจุดประทัด
ในปั จุบนั ชาวไทยเชื้ อสายจีนผูเ้ ป็ นบุตรหลานจะนาอาหารคาวหวานเป็ นจานวนมากเพื่อร่ วมกัน
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รับประทานอาหารหลักเสร็ จพิธีไหว้บรรพบุรุษ ถือเป็ นการกระชับความสัมพันธ์ให้เกิดความกลม
เกลียวกันภายในหมู่ญาติเป็ น ซึ งเป็ นกิจกรรมให้เกิดการรวมตัวของญาติพี่นอ้ งคล้ายกับการรวมตัว
ของสมาชิกในครอบครัวของเทศกาลตรุ ษจีน เพียงแตกต่างกันตามบริ บทของกิจกรรมประเพณี ชาว
จีนมีความเชื่อว่า การกราบไหว้บรรพบุรุษจะทาให้เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องแก่ลูกหลาน
เทศกาลกินเจ มีกาหนดจัดขึ้นในวันที่1 ค่าจนถึงขึ้น 9 ค่าเดือน 9 ตามปฏิทินจีน (แสง
อรุ ณ กนกพงศ์ชัย , 2550: 147) หรื อ อยู่ในช่ ว งระหว่างเดื อ นกัน ยายนถึ งเดื อ นตุ ล าคม มี ก าหนด
ระยะเวลา 9 วัน ชาวจีนมีความเชื่อในลัทธิ เต๋ าและถือว่าช่วงระยะเวลาของการปฏิบตั ิกินเจเป็ นช่วง
แห่ งการทบทวนตนเองกับเวลาที่ผ่านมา ด้วยการปฏิบตั ิตนอยูใ่ นความบริ สุทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ งด
บริ โภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ตามสมัยโบราณ จะมีการสวดมนต์ถืออุโบสถศึลด้วยในเวลาเดียวกัน
ในปั จจุ บ ัน ถู ก ปรั บ เปลี่ ยนให้เข้ากับ ยุคสมัยมากขึ้ น บางส่ วนของการกิ น เจจึ งมิ ได้ถือศี ลร่ วมใน
กิ จกรรมด้วย แต่อย่างไรก็ตาม รายละเอี ยดข้อกาหนดเกี่ ยวกับการกิ จเจ อาทิ อาหารเจที่ปราศจาก
วัตถุดิบที่ ผลิตจากสัตว์โดยสิ้ น เชิ ง ซึ่ งหมายถึงการปฏิ บตั ิกิจกรรมพิธียงั คงแก่ น และรู ปแบบของ
วัฒนธรรมความเป็ นจีนอยู่
เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็ นเทศกาลที่เกิดขึ้นมานานกว่าพันปี มาแล้ว (แสงอรุ ณ กนก
พงศ์ชยั , 2550) ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 8 ตามปฏิทินทางจันทรคติจีน (ตามจันทรคติของไทยจะ
ตรงกับเดือนกันยายนของทุกปี ) ชาวจีนจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็ นการระลึกถึงฉางเอ๋ อ หรื อเทพธิดาแห่ ง
พระจันทร์ เนื่ องจากเชื่อว่าฉางเอ๋ อถือกาเนิ ดในวันนี้ นอกจากนี้ ยงั เชื่อว่าในคืนนี้ จะสามารถเห็นดวง
จันทร์ ที่มีลกั ษณะเป็ นดวงกลมขนาดใหญ่และมีแสงสว่างมากที่สุดในรอบปี ดังนั้นในวันนี้ จึงเป็ น
วันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมประกอบพิธีไหว้พระจันทร์กนั ทัว่ ไป สาหรับตรอกเหล่าโจ๊วพบว่า เริ่ ม
เกิดความเจือจางอันนาไปสู่ การสู ญหายของการไหว้พระจันทร์ แล้ว เนื่ องจากชุมชนให้ความสาคัญ
กับเทศกาลประเพณี ที่แสดงออกถึงตัวตน ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู และการเป็ นผูใ้ ห้ มากกว่าการ
ระลึกถึงเพียงอย่างเดี ยว ในขณะเดี ยวกันผูอ้ าวุโสขาดลูกหลานผูส้ ื บทอดวัฒนธรรมที่ อยู่ในพื้นที่
เดียวกัน เนื่องจากติดภารกิจการศึกษา การประกอบอาชีพ ที่อยูต่ ่างพื้นที่ นอกจากนี้ กิจกรรมของการ
ไหว้พ ระจัน ทร์ เป็ นพิธีการเล็กที่ ไม่เอื้ออานวยให้เกิ ดการรวมกลุ่มของสมาชกในครอบครั วหรื อ
ชุมชน
เทศกาลไหว้บะ๊ จ่าง ในความเชื่อและคตินิยมของชาวจีนประกอบพิธีไหว้บ๊ะจ่างขึ้นเพื่อ
เป็ นการแสดงความกตัญญู ต่อบรรพบุรุษ และแสดงการระลึกถึงซี หยวน กวีผูม้ ีความรั กชาติยอม
เสี ยสละชี วิตตนเองด้วยการกระโดดลงในแม่น้ าแยงซี เนื่ องจากว่าถูกขุนนางกังฉิ นใส่ ร้ายเพราะ
สาเหตุไม่พอใจในความซื่ อตรงของซี หยวนที่ทาให้กงั ฉิ นเสี ยผลประโยชน์ในหน้าที่ นอกจากนี้ทาง
รัฐบาลจีนเห็นว่าซีหยวนเป็ นกวีสาคัญของจีนจึงได้กาหนดให้วนั นี้เป็ นวันกวีจีน(The Chinese Poet’s
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Day) อีกด้วย โดยวันไหว้บะ๊ จ่างกาหนดจัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 5 เดือน 5 ตามจันทรคติ ในช่วงเทศกาลนี้
ชาวจีนหลาย ๆ ครัวครัวจะห่ อขนมบ๊ะจ่างที่ทาด้วยข้าวเหนี ยวที่ภายในบันจุดว้ ยเนื้อหมู เห็ด ถัวแดง
เกาลัด เม็ดลูกบัว ไข่แดงเค็ม และเครื่ องปรุ งรสต่าง ๆ ห่ อด้วยใบไผ่เป็ นทรงสามเหลี่ยมมัดด้วยเชือก
แล้วนาไปนึ่งก่อนที่จะนามาประกอบพิธีไหว้บะ๊ จ่าง
เทศกาลทิ้ ง กระจาด เป็ นวัน ที่ ช าวจี น ให้ ค วามส าคัญ มาก เนื่ อ งจากเป็ นโอกาสที่
ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการประกอบพิธีทาบุญอุทิศส่ วน
กุศลให้แด่บรรพบุรุษของตน และวิญญาณเร่ รอนทั้งหลาย นอกจากนี้ ยงั เป็ นการแบ่งปั นความสุ ข
ให้กบั ผูย้ ากไร้ โดยจัดกิจกรรมเทศกาลทิ้งกระจาดขึ้นในช่วงวันขึ้น 15 ค่า เดือน 7 ของปี ปฏิทินทาง
จันทรคติจีน ตรงกับเดือนสิ งหาคมในปี ปฏิทินของไทย เป็ นระยะเวลา 3 วัน
5.4 “งานประเพณีทิ้งกระจาด”: พื้นที่นาเสนออัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีน และอัตลักษณ์ร่วม
ของชุมชนพหุวัฒนธรรมทางการค้าขายของตรอกเหล่าโจ๊ว
งานพิธีกรรมและประเพณี เป็ นพื้นที่สาหรับการแสดงตัวตนของชุ นชนชาวจีนตรอก
เหล่าโจ๊ว ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็ นจีนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในแต่ละประเพณี แสดงถึง
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ตรุ ษจีน สารท
จีน กินเจ ไหว้พระจันทร์ เชงเม้ง แซยิด ทิ้งกระจาด ประเพณี จีนส่ วนใหญ่เป็ นการประกอบกิจกรรม
ที่มีลกั ษณะเป็ นปั จเจก กล่าวคือแต่ละครอบครัวต่างประกอบกิจกรรมของตนเองหรื อครอบครัวที่
บ้านเป็ นหลัก ส่ วนกรณี งานประเพณี “ทิ้งกระจาด” มีลกั ษณะแตกต่างกว่าประเพณี อื่น ๆ เนื่องจากมี
ลักษณะเป็ นกิ จกรรมที่ เน้น เพื่อผลประโยชน์ในเชิ งสาธารณะเป็ นหลัก แต่ ทุกประเพณี ลว้ นเป็ น
กิจกรรมที่ตอบสนองการสื บทอดประเพณี และแสดงออกถึงจิตสานึก และความภาคภูมิใจร่ วมกัน
“งานประเพณี ทิ้งกระจาด” เป็ นประเพณี ที่สาคัญของกลุ่มชาวจีน มีลกั ษณะโดดเด่นที่
แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพชนและแสดงถึงการเป็ นผูใ้ ห้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณี ทิ้ง
กระจาดนี้ จึงถูกจัดขึ้นเพื่อทาบุญอุทิศส่ วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
ขณะเดียวกันก็ยงั แผ่ส่วนบุญส่ วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่เร่ ร่อน พเนจรไร้ญาติ นอกจากนี้ ยงั เป็ น
การแจกทาน ข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน แก่ผยู ้ ากไร้และ
ด้อยโอกาสทั้งหลาย เป็ นการแบ่งปั นความสุ ขต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคม เปิ ดโอกาสให้เกิดการรับรู ้ถึง
วัฒนธรรมงานทิ้งกระจาดร่ วมกันของคนในสังคม งานทิ้งกระจาดจึงเป็ นประเพณี ที่สืบและทอด
ปฏิ บตั ิ ส่งต่อกัน อย่างเหนี ยวแน่ น เป็ นประเพณี ห นึ่ งของชาวจี น ที่ มีอตั ลัก ษณ์ โดดเด่ น ในแง่ การ
นาเสนออัตลักษณ์ดา้ นความกตัญญู และการเป็ นผูใ้ ห้ นอกจากนี้ ยงั เปิ ดเป็ นพื้นที่สาธารณะให้ผคู ้ น
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ภายนอกได้เข้าร่ วมกิจกรรมในงานประเพณี น้ ี กนั เป็ นจานวนมาก ซึ่ งมีการกาหนดจัดขึ้นในทุก ๆ ปี
ช่วงวัน 15 ค่า เดือน 8 เป็ นระยะเวลา 3 วัน
ในวิถีชีวิตของชาวจี น ตรอกเหล่าโจ๊ว พบว่า ผูค้ นยังคงมี รูปแบบวิถีชีวิตที่ ยึดอยู่กับ
รู ปแบบของขนบธรรมเนี ยม ประเพณี จีนได้อย่างเหนี ยวแน่ น อีกทั้งยังโดดเด่นเรื่ องการประกอบ
พิธีกรรมตามเทศกาลประจาปี โดยเฉพาะ “งานประเพณี ทิ้งกระจาด” ซึ่ งเป็ นงานเทศกาลประจาปี ที่
ได้รับความสนใจจากกลุ่ มคนภายนอกที่ มุ่งการสร้ างประโยชน์ แก่ สังคม และเกิ ด การแบ่ งปั น สู่
สาธารณะชน เช่น กลุ่มผูย้ ากไร้ คนเร่ ร่อน และกลุ่มนักท่องเที่ยว เป็ นต้น
“งานประเพณี ทิ้งกระจาด” จึงนับว่าเป็ นอัตลักษณ์ของจีนที่มีลกั ษณะโดดเด่นในเรื่ อง
ของความกตัญ ญู แ ละการเป็ นผู ใ้ ห้ การจัด กิ จ กรรมงานประเพณี ทิ้ ง กระจาดของชุ ม ชนตรอก
เหล่าโจ๊วจึงจัดขึ้นภายในพื้นที่ของศาลเจ้ากวนอู ซึ่งเปรี ยบเสมือนเป็ นเวทีการนาเสนออัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ที่แสดงออกถึงตัวตนที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่
การประกอบพิธีกรรมงานทิ้งกระจาดจึงถูกจัดขึ้นภายในพื้นที่ของ “ศาลเจ้ากวนอู” ซึ่งเป็ นศูนย์กลาง
ของชุมชนแห่ งนี้ ที่คอยยึดโยงกับอัตลักษณ์ของความเป็ นจีน ด้วยการทาหน้าที่บทบาทของการเป็ น
พื้นที่ทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็ นพื้นที่ของการถ่ายทอดและส่ งต่อวิถีการปฏิบตั ิที่สืบทอดมาจากรุ่ น
บรรพบุ รุษ แสดงถึ งความเป็ นกลุ่มก้อนทางสังคม ท าให้เกิ ด ความรู ้ สึ กรั บรู ้ ถึงความเป็ นเจ้าของ
ร่ วมกัน (sense of belonging) ของคนในชุมชน ทาให้เกิดความตระหนักถึงการสร้างประโยชน์ เผื่อ
แผ่แบ่งปันให้แก่คนกลุ่มใหญ่และเกิดสานึกถึงการเป็ นผูใ้ ห้ร่วมกัน
“งานบุญทิ้งกระจาด”: พื้นที่แสดงความกตัญญูต่อบรรพชน และความมีน้ าใจต่อเพื่อ
มนุ ษย์ในงานบุญประเพณี หรื อพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วต่างแสดงถึงการธารงและ
ความเข้มแข็งทางอัตลักษณ์ ของชุ มชน งานบุญประเพณี ทิ้งกระจาดของชุ มชนจีนตรอกเหล่าโจ๊ว
ยังคงรู ปแบบและหลักการตามรอยอดีตที่ส่งต่อกันมา มีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดบ้างตามความ
เหมาะสมในบริ บทของยุคสมัยในปั จจุบนั องค์ประกอบของงานบุญทิ้งกระจาดแบ่งออกเป็ นสอง
ส่ วนตามลักษณะหน้าที่ได้แก่ ส่ วนของพื้นที่ใช้สอย และส่ วนของพิธีกรรม โดยในส่ วนของพื้นที่ใช้
สอยในศาลเจ้ากวนอูทาการจัดแบ่งเป็ นเป็ นสัดส่ วนตามแบบดั้งเดิม เช่น พื้นที่ขององค์เทพเจ้าและ
การสักการะอยู่ดา้ นในสุ ด พื้นที่ว่างกลางศาลเจ้าเป็ นพื้นที่ของการบวงสรวงเซ่ นไหว้ วางข้าวของ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธี ส่ วนแก่นของการดาเนินกิจกรรมในงานบุญประเพณี ทิ้งกระจาดเป็ น
พิธีกรรมปฏิบตั ิยงั คงยึดถือตามประเพณี ด้ งั เดิมของจีน เริ่ มตั้งแต่การจัดเตรี ยมดูแลความเรี ยบร้อยใน
ทุกด้าน ก่อนถึงวันพิธีกรรมประเพณี ต้องเตรี ยมความพร้อมของพื้นที่ท้ งั ภายในและภายนอกศาลเจ้า
อุปกรณ์สิ่งของสาหรับไหว้บรรพบุรุษ ของบูชาสักการะ ของเซ่นไหว้ และของสาหรับการแจกทาน
เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋ อง ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเรี ยงทาความสะอาดตกแต่ง
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แท่นบูชาองค์เทพเจ้าให้สวยงาม นอกจากนี้ ยงั มีองค์เทพเจ้าที่มีความสาคัญมากที่ขาดไม่ได้คือองค์
เจ้าแม่กวนอิมปางปราบมารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยตรงต่อดวงวิญญาณที่มายังโลกมนุ ษย์ ที่เป็ น
องค์ประกอบสาคัญของงานบุญประเพณี ทิ้งกระจาดตามคติความเชื่อของชาวจีน

ภาพที่ 5.7 เจ้าแม่กวนอิมปางปราบแขวนไว้ตรงทางเข้าภายในศาลเจ้าในวันประกอบพิธีกรรม
ที่มา / ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (สิ งหาคม 2562)
องค์ประกอบสาคัญในพิธีกรรมงานทิ้งกระจาด ที่ทาบทบาทเป็ นสื่ อกลางหรื อเครื่ องมือ
ส่ งต่อคติความเชื่อแบบจีนและไทย นัน่ คือ พิธีกรรมทางศาสนา ทั้งการสวดแบบจีน และสวดแบบ
ไทย (ล้านนา) โดยในสองวันแรกเป็ นพิ ธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับคติทางจีนเป็ นหลัก มีพระจีนมาสวด
มนต์ตามรู ปแบบทางพิธีกรรม ซึ่ งนาโดยผูท้ ี่ทาหน้าที่ดูแลศาลเจ้า ซึ่ งต้องทาควบคู่กบั การไหว้เจ้าที่
ที่บา้ นควบคู่กนั ไปด้วย ส่ วนในวันที่สองของพิธีกรรมเน้นอยูท่ ี่ศาลเจ้า ซึ่ งจะประกอบพิธีสวดมนต์
ด้วยพระจี น ส่ วนในวันที่ สาม (วันสุ ดท้าย) ของงานบุ ญประเพณี ทิ้งกระจาด ซึ่ งถือว่าเป็ นวันที่ มี
ความสาคัญของพิธีกรรม นัน่ คือการแจกทานสิ่ งของต่าง ๆ ในช่วงเช้าของวันนี้ จะนาสวดมนต์ดว้ ย
พิธีกรรมทางพุทธ โดยนิ มนต์พระสงฆ์จานวน 9 รู ป มาเป็ นผูป้ ระกอบพิธีกรรม หลังจากนั้นจึงเป็ น
การสวดมนต์ตามแบบจีนประกอบจังหวะดนตรี อีกครั้ง เพื่อเป็ นการแผ่เมตตา อุทิศส่ วนบุญกุศลแก่
ดวงวิญญาณผูล้ ่วงลับไปแล้วของญาติพี่นอ้ ง ดวงวิญญาณเร่ ร่อน พเนจร ส่ วนในช่วงบ่ายเมื่อสิ่ งของ
เตรี ยมพร้ อม และเสร็ จจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึ งเป็ นการแจกทานให้แก่ ผูท้ ี่ เข้ามา
ร่ วมงานเป็ นจานวนมาก

ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล

การธารงอัตลักษณ์เชิงซ้อนของชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว จังหวัดเชียงใหม่/ 102

ภาพที่ 5.8 ถุงข้าวสารอาหารแห้งสาหรับแจกทานในงานประเพณี ทิ้งกระจาด
ที่มา / ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (สิ งหาคม 2562)
การรับแจกทาน แก่ผยู ้ ากไร้ เป็ นการแสดงความมีน้ าใจต่อเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน ในพิธี
งานบุญทิ้งกระจาดดังกล่าว มีท้ งั ข้าวของเซ่ นไหว้ที่เป็ นอาหารคาวหวาน อาหารสด ของแห้ง ภูเขา
ทอง ภูเขาเงิน ภูเขาหมี่ และภูเขาผักบุง้ ล้วนแล้วแต่เป็ นการสื่ อถึงความหมายที่เป็ นมงคล เช่น อายุยนื
ยาว ร่ ารวยเงินทอง เป็ นต้น

ภาพที่ 5.9 ภาพอาหารสาหรับเซ่นไหว้ท้ งั คาวและหวาน
ที่มา ภาพถ่าย / ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (สิ งหาคม 2562)
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ภาพที่ 5.10 ภูเขาเส้นหมี่ ภูเขาผักบุง้ ภูเขาเงิน – ทอง
ที่มา / ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล (สิ งหาคม 2562)
การประกอบพิธีทางพุทธศาสนาที่ ผสมผสานทั้งแบบไทยพุทธล้านนา และแบบจีน
สะท้อนถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา และภาพของความกตัญญูต่อบรรพบุรุษแล้ว ยังมี
ภาพนัยยะถึงความเป็ นส่ วนหนึ่ งของความเชื่อความศรัทธาในความเป็ นไทย และสื่ อถึงความกตัญญู
ต่อสังคมไทยด้วย ถือว่าเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการสื บทอดอัตลักษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วที่มี
การซ้อนทับ และผสมผสานแต่ไม่ใช่การกลืนกลายทางวัฒนธรรม เป็ นการแสดงออกถึงการแบ่งรับ
แบ่ งสู ้ เลื อ กที่ จ ะน าเสนออัตลัก ษณ์ ข องความกตัญ ญู แ ละการมี น้ าใจเป็ นผูใ้ ห้โดยผ่านพิ ธีก รรม
ประเพณี ตามแบบจีน ประเด็นที่น่าสนใจของงานทิ้งกระจาดภายหลังจากเสร็ จพิธีกรรมทางศาสนาก็
จะมี ก ารรวมตัว ของอาสาสมัค ร และผูม้ ี จิ ต ศรั ท ธาของชุ ม ชนพหุ ว ฒ
ั นธรรมทางการค้าขาย ที่
ประกอบด้วยคนจีน คนไทย คนเมือง อิสลาม อินเดีย ส่ วนใหญ่เป็ นพวกพ่อค้าแม่คา้ ในย่านละแวก
นั้นร่ วมแรงร่ วมใจช่วยกันบรรจุขา้ วของเพิ่มเติมลงในถุงแจกทานประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง
ข้าวของเครื่ องใช้ในชี วิตประจาวันที่ได้จากการร่ วมสมทบเงินทุนหรื อข้าวของ เครื่ องใช้ให้อยู่ใน
สภาพเรี ยบร้อยพร้อมแจกจ่ายในช่วงท้ายของงานทิ้งกระจาด เป็ นภาพของบรรยากาศที่โอบล้อมไป
ด้วยภาพแห่ งความสามัคคี สมัครสมานกลมเกลียว มีน้ าใจต่อกัน ทางานกันเป็ นทีม เป็ นการร่ วมมือ
ร่ วมใจที่ผสมผสานหลากหลายชาติพนั ธุ์ทางการค้า แสดงให้เห็นถึงความมีพลังของชุมชนจีนตรอก
เหล่าโจ๊วในบทบาทของผูใ้ ห้ ผูม้ ีน้ าใจต่อเพื่อนมนุษย์ ดังคาของชาวชุมชนพูดว่า “เราไม่สามารถช่วย
เขาได้ท้ งั ชี วิต ขอแค่เพียงวันเดี ยวที่ทาให้เขามีความสุ ขก็พอใจแล้ว” (เจ้กิม นามสมมติ, สัมภาษณ์
2562)
บทบาทของความกตัญญู นบั ว่าเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเกิดการถ่าทอด
ส่ งต่อมาจากบรรพบุรุษ มีความตั้งใจในการสร้างความเข้มแข็งผ่านความเชื่อความศรัทธาแสดงออก
ด้วยการกระทาปรากฏเป็ นรู ปธรรมด้วยการจัดงานประเพณี ทิ้งกระจาดดังที่ กล่าวมาเมื่ อข้างต้น
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เพราะเชื่อว่าการทาความดี เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่จะทาให้ผลู ้ ่วงลับไปแล้วจะได้กศุ ลบุญที่ทาให้จะส่ งผลให้ผู ้
ล่วงลับไปแล้วได้ไปเกิ ดใหม่ในภพที่ดี และส่ งผลดี ความเป็ นมงคลมาแก่ ลูกหลานของตนเองให้
ได้รับความเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวิต ประสบแต่ความสุ ขความเจริ ญ
ดังนั้น กิจกรรมงานประเพณี ทิ้งกระจาดซึ่ งถูกขับเคลื่อน และสื บสานวัฒนธรรมด้วย
กลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วเสมอมา เป็ นทั้งพื้นที่ทางสังคม และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สามารถส่ งต่อ
ค่านิ ยมให้ลูกหลานได้ใช้ในการสื บทอดประเพณี ให้คงอยู่ นับว่าเป็ นโอกาสในการแสดงออกถึง
ความกตัญญูและความมีน้ าใจ ด้วยการจัดทากิจกรรมอย่างยิง่ ใหญ่ในทุก ๆ ปี
อัตลักษณ์ ความเป็ นจีนตรอกเหล่าโจ๊วในศาลเจ้ากวนอูและงานประเพณี ทิ้งกระจาด
เป็ นอัตลักษณ์ ที่ไม่ได้ทาหน้าที่ เพียงน าเสนอความความเหมื อนหรื อแตกต่าง ของรู ปร่ างหน้าตา
อุปนิ สัยใจคอ หรื อแสดงสิ่ งโดดเด่นในรู ปลักษณ์ เท่านั้น แต่อตั ลักษณ์ ยงั รวมไปถึงความเป็ นกลุ่ม
ก้อนและพลังอานาจที่แฝงอยูใ่ นกลุ่มสังคมของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว นอกจากจะเป็ นกลุ่มชนที่มี
อัตลักษณ์ ในความเป็ นจีน ที่ โดดเด่ น แต่ก็มีการธารงรั กษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของตนอย่าง
เหนียวแน่น และเข้มแข็ง
ท่ามกลางความหลากหลายของชุ มชนพหุ วฒ
ั นธรรมทางการค้า ศาลเจ้ากวนอูยงั ทา
หน้าที่เป็ นโครงสร้างทางสังคมของชนชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว และยังเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของ
ชุมชนผูป้ ระกอบกิจการค้าขาย นอกจากนี้ศาลเจ้ากวนอูยงั เป็ นพื้นที่สาธารณะที่ทาหน้าที่เป็ นสถานที่
ของการปฏิ สั ม พัน ธ์ พบปะ สั ง สรรค์ ประกอบพิ ธี ก รรมตามขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ที่
เปรี ยบเสมือนเป็ นพื้นที่หนึ่ งเดียวกันของย่านการค้าที่มีความคับคัง่ แห่ งนี้ จึงเป็ นความสะดวกและ
ส่ งผลต่อการลื่นไหลไปมาได้เสมอ
นอกจากนี้ งานประเพณี ทิ้ ง กระจาดยัง เป็ นกิ จ กรรมที่ มิ ใ ช่ เพื่ อ รั ก ษาหรื อ สื บ ทอด
อัตลักษณ์ในการสร้างความเข้มแข้งเพื่อการอยู่รอดเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการแสดงออกที่แสดงออกให้
สังคมรับรู ้ถึงความมีตวั ตนในความเป็ นจีน มีตาแหน่ งแห่ งที่ของชุมชนที่ชดั เจน นอกเหนื อจากนี้ ยงั
เป็ นการสร้างและตอกย้ าพื้นที่ทางสังคมด้วยปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมต่างในศาลเจ้ากวนอูของชาว
จีนตรอกเหล่าโจ๊วแห่ งนี้ ที่เป็ นพื้นที่ ที่ผูกพันความรู ้สึก ความนึ กคิดในจิ ตใจของผูค้ นทั้งหลาย มี
ความลื่นไหล ไม่หยุดนิ่งติดอยูก่ บั พื้นที่ทางกายภาพ
ดังนั้น “งานประเพณี ทิ้งกระจาด” ในฐานะเป็ นอัตลักษณ์ที่ปฏิบตั ิซ้ าในทุกปี หรื อปี ละ
ครั้งผ่านศาลเจ้ากวนอู ในรู ปแบบของ ประเพณี ปฏิบตั ิที่เป็ นพื้นที่ทางวัฒนธรรมสะท้อนในความ
เป็ นจีนตรอกเหล่าโจ๊วใช้ในการแสดงออกอย่างลึกซึ้ งถึงความพยายามธารงความเข้มแข็งของอัต
ลักษณ์ที่ส่งผลให้มีภาพลักษณ์ในแง่มุมที่โดดเด่นของความมีตวั ตน ซึ่งเป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่คอย
ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ ผ่านงานบุญทิ้งกระจาด นอกจากนี้ ยงั เป็ นการสะสมทุนทางสังคมเป็ นสิ่ งที่ มี
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ความสาคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนา ความเจริ ญก้าวหน้าและความเปลี่ยนผันที่ลื่นไหล ไม่หยุด
นิ่ง ความหลากหลายทางด้านผูค้ นด้วยการใช้เครื อข่ายทั้งภายในและภายนอกสร้างความสาเร็ จลุล่วง
ในการเตรี ยมการงานทิ้งกระจาดเห็ นได้จากความพร้ อมด้านการเตรี ยมการ ที่ เกิ ดจากชุ มชนเป็ น
ผูบ้ ริ หารจัดการด้วยตัวเองอย่างแข็งขัน ที่แสดงออกถึงความความกตัญญูและความมีน้ าใจต่อผูอ้ ื่น
การดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความราบเรี ยบท่ามกลางความคับคัง่ และความหลากหลายของผูค้ น ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นภาพกิจกรรมของชุมชน เห็นถึงความร่ วมมือร่ วมใจที่เกี่ยวข้องกับเครื อข่ายทางสังคม
การมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มชนและระหว่างคนในกับคนนอก สิ่ งเหล่านี้ เป็ นภาพที่แสดงถึงความมี
ตัวตนในมิติของอานาจและการจัดการในด้านสังคม และเศรษฐกิจที่จะส่ งผลต่อการเอื้ออาอวยให้
ชีวิตประสบความสาเร็ จในภายภาคหน้า

ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล
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บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาเรื่ องการธารงอัตลักษณ์ ของชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว อาเภอ
เมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ มีประเด็น ข้อค้นพบสาคัญ ได้แก่ ประเด็นของสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์
ความไม่มนั่ คงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เป็ นปั จจัยสาคัญนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ชนชาวจี น
รวมตัวพร้อมใจกันโยกย้ายถิ่นฐานออกจากศูนย์กลางธุรกิจการค้าย่านวัดเกตการราม โดยใช้อตั ลัษณ์
ด้านการค้าขายของตนเองที่ติดตัวมาเป็ นสิ่ งสร้างความอยู่รอด สร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของ
ตนเองและครอบครัว และประเด็นที่สองเป็ นเรื่ องของการสร้างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชาวไทยเชื้อ
สายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับอัตลักษณ์ของความเป็ นจีน อาทิ ความซื่ อสัตย์
อดทน ความกตัญญู ภาษา ค่านิ ยม และแนวคิด ค่านิ ยมที่ใช้ อันนาไปสู่ การเกิดอัตลักษณ์ ของชาว
ไทยเชื้ อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วที่นามาใช้ในสถานการณ์ ที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นลักษณะของการสื บ
ทอดมรดกทางวัฒ นธรรมรู ป แบบหนึ่ ง ดังนั้น เนื้ อหาของบทนี้ จึ งเป็ นการน าเสนอบทสรุ ป จาก
ผลการวิจยั พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดงานวิจยั นี้
ซึ่งในบทนี้จะนาเสนอในแต่ละประเด็นของข้อค้นพบสาคัญ ทั้งการใช้อตั ลักษณ์ของวิถีชีวิตกลุ่มชาติ
พันธุ์ชาวจีน เป็ นทุนทางวัฒนธรรมสร้างตาแหน่ งแห่ งที่และการสร้างความมีตวั ตนจนกลายเป็ นผูม้ ี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการนาเสนอให้เห็นถึงปฏิบตั ิการ
ของการธารงอัตลักษณ์ ของชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วผ่านการสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาว
ไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วนี้
6.1 จากอัตลักษณ์การค้าขายสู่การกลายเป็นย่านวัฒนธรรมจีน
วัฒนธรรมเป็ นช่องทางหนึ่ งทางสังคมที่สามารถแสดงให้เห็นถึงตัวตนและอัตลักษณ์
ผ่านแนวทางในวิถีชีวิตซึ่ งสั่งสมถ่ายทอดส่ งต่อกันมาอย่างต่อเนื่ อง จากคนรุ่ นหนึ่ งไปยังคนอีกรุ่ น
หนึ่ งเป็ นระยะเวลายาวนานที่อยูภ่ ายใต้การดาเนิ นชีวิตประจาวัน เช่น การใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือใน
การสื่ อสารเพื่อการดารงชี วิต อยู่ของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึงแนวความคิด ภูมิปัญญา
ค่านิ ยม ทัศนคติ เป็ นต้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในฐานะเป็ นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)
คือสิ่ งที่ชุมชนหรื อกลุ่มสังคมนามาแปลงสร้างขึ้นใหม่อย่างสม่าเสมอซึ่งแสดงถึงความเป็ นพื้นที่ทาง
วัฒ นธรรม เป็ นสิ่ งที่ มี คุ ณ ค่าและส่ งผลก่ อเกิ ด ประโยชน์ ต่อวิถีชี วิตและสังคม อัน ปรากฏอยู่ใน
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ทุนทางวัฒนธรรมทั้งที่จบั ต้องได้ (tangible) และจับต้องไม่ได้ (intangible) และมีความเป็ นพลวัต
(dynamic) สามารถลื่นไหล เปลี่ยนแปลงไปมาได้ ที่ต้ งั อยูบ่ นชุมชนตนเอง นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดส่ ง
ต่อข้ามกลุ่มสังคมกันได้โดยไม่ติดอยูก่ บั เงื่อนไขของพื้นที่และเวลา ทุนทางวัฒนธรรมในฐานะการ
แสดงออกที่เกี่ยวเนื่องกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ซึ่งเป็ นที่ยอมรับร่ วมกันว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของ
มรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง
แรกเริ่ มที่ ก ลุ่มชาวจี น อพยพที่ ต้ งั ถิ่ น ฐานอยู่ในย่านวัด เกตการามจนกระทัง่ เกิ ด การ
โยกย้ายถิ่นฐานมายังฝั่งกาดต้นลาไย (ตลาดต้นลาไย) กาดหลวง (ตลาดวโรรส) บริ เวณถนนข่วงเมรุ
(ตรอกเหล่าโจ๊ว) และใช้อตั ลักษณ์ ดา้ นความสามารถอย่างหนึ่ งของความเป็ นจีนที่ติดตัวมา นั่นคือ
ความถนัดในด้านการค้าขายมาประกอบกับอัตลักษณ์พ้ืนฐานที่โดดเด่นด้านความขยัน ความอดทน
และความซื่อสัตย์ นามาสร้างเป็ นรากฐานของความมัน่ คงในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูชีวิตของกลุ่ม
ตนเองละครอบครัว ซึ่ งในช่วงระยะเวลานั้นกลุ่มชนชาวจีนยังอยูใ่ นฐานะของชนกลุ่มน้อยที่ยงั คงมี
ความแตกต่างทางสังคมเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตามความเหลื่อมล้ าแตกต่างทางสังคมก็ไม่สามารถ
สร้างปัญหาทาให้เกิดความยุง่ ยากในวิถีการดาเนินชีวิตได้ เนื่องจากชาวจีนมีความมุ่งมัน่ ที่จะมีชีวิตที่
มัน่ คงและอยูร่ อดมีเสถียรภาพทางสังคมบนผืนแผ่นดินไทย
นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์ ของธุ รกิ จการค้าขายที่ ถดถอยซบเซาลงในย่านวัดเกตกา
ราม เนื่ องจากเกิ ดการพัฒนาการคมนาคมทางบกและการขนส่ งทางรถไฟ ส่ งผลกระทบให้พ่อค้า
แม่คา้ ชาวจีนผูป้ ระกอบธุรกิจการค้าขาย ทั้งร้านค้าปลีกย่อยและประกอบการค้าขายขนส่ งสิ นค้าทาง
น้ าด้วยเรื อหางแมงป่ อง พร้อมใจจาต้องโยกย้ายถิ่นฐานมายังพื้นที่ฝั่งกาดหลวง (ตลาดวโรรส) ซึ่ ง
เป็ นย่านธุรกิจ การค้าขายคับคัง่ รุ่ งเจริ ญมากที่พฒั นาขึ้นภายหลัง “การค้าขาย” จึงเป็ นต้นทุนเดิมที่มี
อยู่ในความถนัด ของตน เป็ นอัตลัก ษณ์ ห นึ่ งที่ โดดเด่ น ของกลุ่ ม ของชาว “จี น แต้จิ๋ ว” ซึ่ งมี ค วาม
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ แสน กีรติวนันท์ และ วรวุฒิ โรมรันพันธ์ ที่ศึกษาเรื่ องอัตลักษณ์ความเป็ น
จีน กรณี ศึกษาชุมชนโบ๊เบ๊ พบว่าชาวจีนโบเบ้มี 3 อัตลักษณ์ ประกอบด้วย 1) อัตลักษณ์ความเป็ นจีน
หมายถึงระบบความคิด ประเพณี พิธีกรรม เช่น งานทิ้งกระจาด พิธีศพ 2) อัตลักษณ์ความเป็ นแต้จิ๋ว
ที่แสดงออกผ่านภาษา สาเนียง และ3) อัตลักษณ์ดา้ นการค้าขาย เป็ นต้น
กลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วใช้อตั ลักษณ์ดา้ นการค้าขายสร้างความอยูร่ อดให้กบั ชุมชนตนเองและ
พัฒนาความเข้มแข็งจนเกิดเป็ นย่านวัฒนธรรมจีนในย่านกาดหลวง (ตลาดวโรรส) ประเด็นนี้สะท้อน
ให้เห็นถึงการนาอัตลักษณ์ดา้ นการค้าขายไปใช้โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมอื่น ๆ ที่อยู่
รอบตัว เพื่อเป็ นการสร้างและขยายเครื อข่ายทางสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างความเป็ นกลุ่มที่แนบ
แน่นทางสังคมผ่านอาชีพค้าขายในชีวิตประจาวัน อัตลักษณ์ดา้ นการค้าขายของชาวไทยเชื้อสายจีน
กลุ่ ม นี้ เป็ นอี ก ปั จ จัย ที่ มี ส าคัญ และโดดเด่ น ต่ อ การก่ อ ร่ างสร้ างให้ ต รอกเหล่ าโจ๊ว กลายเป็ นย่าน
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วัฒนธรรมจีนของจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างเห็นได้จากการสนทนาพูดคุยของผูป้ ระกอบการค้าชาว
จีนกับลูกค้าที่เป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายภาษาและชาติพนั ธุ์ เช่น จีน ไทย ล้านนา ยุโรป เป็ น
ต้น ซึ่ งชาวไทยเชื้ อสายจี นผูป้ ระกอบการค้าขายจะมีการทักทายตามแต่ละวัฒนธรรมกันไป การ
พยายามใส่ ใจและการเรี ยนรู ้เหล่านี้ เป็ นวิธีการค้าขายที่ สะท้อนให้เห็ นถึงความจริ งใจในอาชี พ
ค้าขายของตน
ขณะเดียวกันชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วมีความเชื่อความศรัทธาในความ
กตัญญู ต่อบรรพบุรุษและมีความซื่ อสัตย์เป็ นอัตลักษณ์ ในการประกอบอาชี พหน้าที่การงานของ
ตนเอง เพราะเชื่ อว่าหากตนเองประกอบการค้าขายด้วยซื่ อสัตย์และจริ งใจจะทาให้ ตนเองประสบ
ความสาเร็ จมีความเจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้า ร่ ารวยเงินทอง และชีวิตมีความมัน่ คง ซึ่ งเป็ นความเชื่อและ
ค่านิยมของชาวไทยเชื้อสายจีนกลุ่มนี้ที่สืบทอดต่อกันมา ยิง่ ไปกว่านั้นยังพบว่าค่านิยมและความเชื่อ
เหล่านี้ ยงั มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ “ศาลเจ้ากวนอู” ที่นอกเหนื อจากมีบทบาทเป็ นสถานที่ที่คอย
ยึดเหนี่ ยวทางจิตใจให้แก่ผูค้ นในชุมชนแล้ว ในฐานะเป็ นพื้นที่ทางความเชื่ อ ศาลเจ้ากวนอูจึงเป็ น
พื้น ที่ อา้ งอิงถึ งความมัน่ คง มัง่ คัง่ ความสาเร็ จ ความซื่ อสัตย์ และความดี ชาวจี น ตรอกเหล่าโจ๊ว
สร้างอัตลักษณ์ร่วมด้านความซื่ อสัตย์ โดยการนาเสนอความเชื่อที่ เชื่อมโยงความเชื่อกับการค้า ด้วย
การบูชาขอพรจากเทพเจ้ากวนอูโดยตั้งมัน่ ในความซื่ อสัตย์ของเทพกวนอูเป็ นต้นแบบ ก็จะประสบ
ความสาเร็ จในธุรกิจการค้าขาย “ซื่ อสัตย์แล้วขายดี ” จึงเป็ นอัตลักษณ์ร่วมของชุมชน ที่นาเสนอผ่าน
การสั ก การะ และการไหว้ข องพรที่ ศ าลเจ้ากวนอู ซี่ งการบู ช าขอพรในศาลเจ้ากวนอู เป็ นพื้ น ที่
สาธารณะของชุมชน มีลกั ษณะเปิ ดอิสระให้กบั ทุกกลุ่มเชื้อชาติได้เข้ามา เช่น การขอพรจากร้านขาย
ผ้าชาวอินเดียที่เข้ามาเซ่นไหว้บูชาองค์เทพเจ้ากวนอูอย่างสมาเสมอในช่วงสายหลังเปิ ดร้านค้าในช่วง
เช้าของวัน
ดังนั้นกล่าวได้ว่า “การค้าขาย” เป็ นศูนย์รวมของอัตลักษณ์ดา้ นอื่น ๆ ของกลุ่มชาวจีน
ตรอกเหล่าโจ๊ว การแสดงออกความซื่ อสัตย์ กตัญญูต่อบรรพบุรุษ และการยึดมัน่ ในประเพณี ด้ งั เดิม
อย่างเหนียวแน่น ผ่านการจัดงานพิธีกรรมตามธรรมเนียม เช่น การไหว้ของพรต่อเทพเจ้าทุกเช้าก่อน
การเริ่ มขายของในแต่ละวัน แสดงให้เห็นว่าเป็ นการผลิตซ้ าคติความเชื่อดั้งเดิมผ่านพื้นที่ปฏิบตั ิการ
ในชีวิตประจาวัน เช่น การบูชาเทพเจ้าถวายน้ าชา ผลไม้ ที่ศาลเจ้าและขอพรทุกวันเพื่อการค้าขายที่
เจริ ญรุ่ งเรื อง การไหว้เจ้าเป็ นลักษณะหนึ่งของการรักษาอัตลัษณ์เหล่านั้น ๆ ไว้ไม่ให้เกิดการสู ญหาย
เพียงแต่ปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้เข้ากับบริ ททางสังคม ที่มีรายละเอียดเนื้ อหาสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วงเดือน ภานุวฒั นากูล (2552) ได้ศึกษาเรื่ องอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญ่
ด้วยแนวคิดอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์เชิ งอานาจ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ งได้ขอ้ ค้น
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พบว่า กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนหาดใหญ่มีอตั ลักษณ์ที่มีลกั ษณะยืดหยุน่ และมีความสัมพันธ์เป็ นไป
ตามกลุ่มต่าง ๆ ที่อยูใ่ นพื้นที่ชุมชนรอบข้างอย่างแนบเนียน
ส่ วนงานวิจยั ของ กิ ต ยุต ม์ กิ ตติ ธรสกุล ได้ช้ ี ให้เห็ น ว่าคนจี น ในจังหวัด เชี ยงใหม่ มี
บทบาททางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ช่วงระยะเวลาของสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีการขยาย
การลงทุนมากขึ้นในช่วงทศวรรษ 2490 และคนจีนเหล่านั้นฝ่ าข้ามพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจมาได้ดว้ ย
กลยุทธ์ที่สาคัญ ด้วยวิธีการฝากธุรกิจไว้กบั คนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ เพื่อเป็ นการอาพราง “ความเป็ นจีน”
และ “กลายเป็ นไทย” รวมถึงชาวจีนบางรายสามารถฝ่ าพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกได้
โดยใช้วิธี “พลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาสทางการค้า ” นอกจากนี้ ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่
ยังมี การปรั บเปลี่ยนอัตลักษณ์ ของตนเองในการทาให้ตนเองเป็ นได้ท้ งั “คนจีน คนไทย และคน
เมื อ ง” ลื่ น ไหลไปตามบริ บ ทที่ ต ้อ งเข้าไปปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อ อ านวยความราบรื่ น สะดวกในการ
ประกอบธุ รกิ จ ซึ่ งในยุค 2490 เป็ นยุคที่ ชาวจีนในเชี ยงใหม่มีลกั ษณะที่ มีความหลากหลายและมี
ความทันสมัยพัฒนามากขึ้น เป็ นจุดที่ทาให้ชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ริเริ่ มเป็ นผูป้ ระกอบการและ
นิ ยมลงทุนทาธุ รกิ จในด้านบริ การมากขึ้น ทั้งนี้ ได้รับอิทธิ พลมาจากการขยายตัวของชนชั้นกลาง
สมัยใหม่ที่มีความทันสมัยและมีรสนิยมที่หลากหลายมากขึ้น
อัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วมีความหลากหลายลื่นไหลไปตามบริ บท
สังคมที่ประทะสังสรรค์ หรื อเป็ นพหุ อตั ลักษณ์ที่สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง เรื่ องอัตลักษณ์ของคน
ไทยเชื้ อสายจี น ท่ ามกลางความหลากหลายทางวัฒ นธรรมของ วงเดื อน ภานุ วฒ
ั นากูล ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นที่ว่าด้วยเรื่ องของอัตลักษณ์คนไทยเชื้อ
สายจี น ท่ ามกลางความหลากหลายทางวัฒ นธรรมในบริ บททางสังคมวัฒ นธรรม ที่ เกี่ ยวข้องกับ
อานาจและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค้นพบว่า คนไทยเชื้อสายจีนมีอตั ลักษณ์หลายรู ปแบบ มี
ทั้งลักษณะที่ยืดหยุน่ ได้ และลักษณะที่เป็ นไปตามความสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น ๆ ในพื้นที่
อัตลักษณ์ดงั กล่าวเป็ นอัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นผ่านโครงสร้างทางสังคม ผ่านความเชื่อ พิธีกรรมที่เกาะ
อิงกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม อันรวมหมายถึงบริ บททางการค้า การเมือง วิถีชีวิต ซึ่ งกล่าว
โดยรวมว่า การสร้ างอัต ลัก ษณ์ ข องชาวไทยเชื้ อ สายจี น มี ล ัก ษณะเป็ น “พหุ อตั ลัก ษณ์ ” เช่ น ใน
ประเพณี งานบุญทิ้งกระจาดของชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว เป็ นประเพณี จีนที่มีการประกอบ
พิธีกรรมที่มีท้ งั การสวดมนต์พิธีทางจีน และมีพุทธพิธีสวดมนต์ดว้ ยพระสงฆ์ไทยในวันที่สามของ
งานพิธีกรรมที่จดั ขึ้น เป็ นต้น ทั้งนี้ อตั ลักษณ์ เกิดขึ้นจาการนิ ยามด้วยตนเอง อัตลักษณ์ เกิ ดจากการ
นิยามโดยกลุ่ม และอัตลักษณ์ที่ถูกการคาดหวังจากสังคม กล่าวคือบางช่วงบางตอนชาวไทยเชื้อสาย
จีนเลือกบอกว่าตนคือ คนจีน หรื อ คนไทย หรื อ คนไทยเชื้อสายจีน ทั้งหมดนี้ มกั จะรับการพิจารณา
วิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น คนไทยเชื้ อสายจีนจึงมีการเลือกสรร ต่อการแสดงท่าที คาพูด
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และการเจรจาต่ อ เรื่ องราวที่ ต นก าลังเผชิ ญ และในขณะเดี ย วกัน ภายในบริ บ ททางสั งคม พบว่า
ความสัมพันธ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อกลุ่มคนต่าง ๆ ภายใต้ความสัมพันธ์ในวิถีชีวิตประจาวัน
มีลกั ษณะเฉพาะและแตกต่างกันออกไปที่ข้ ึนกับสภาพทางสังคมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่มีแบบแผน
ไม่มีการกาหนดการปฏิบตั ิตามของกาหนดของรัฐหรื อตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี ตามวิถีแห่ ง
ความเชื่อ มีเพียงค่านิยมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น อันเนื่องมาจากชาวไทยเชื้อสายจีนมีความพยายามใน
การต่อรอง เจรจา ต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยกัน หรื อเป็ น
กลุ่มอื่นในสังคมรอบข้าง
6.2 อัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วท่ามกลางพื้นที่ชุมชนพหุวัฒนธรรมทางการค้า
ตรอกเหล่ าโจ๊ว ท่ ามกลางที่ มี ค วามหลากหลายทางชาติ พ ัน ธุ์ และการซ้อ นทับ ทาง
วัฒนธรรมมีลกั ษณะเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรมของเมืองเชียงใหม่ กลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายยจีนเลือก
การสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้านขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ผ่านการธารงอัตลักษณ์ที่มีลกั ษณะ
ยืดหยุ่น ลื่นไหลไปมา ปรับเปลี่ยนได้ ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว ซึ่ งเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับงาน
นรุ ตม์ คุปต์ธนโรจน์ (2559) มองว่าอัตลักษณ์เป็ นสิ่ งซ้อนทับกันได้ โดยเห็นว่าอัตลักษณ์เป็ นสิ่ งไม่
แน่ น อนตายตัว มี ค วามหลากหลายมี สิ ท ธิ ที่ จะเลื อ กน าเสนอหรื อปกปิ ดไว้ไ ด้ ทั้งนี้ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขบริ บทของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิ ดขึ้นกับบุคคลหรื อกลุ่มคนอื่น ๆ เป็ นพลวัตของพหุ
วัฒนธรรมที่แสดงให้เห็ น อัตลักษณ์ ไม่ได้รวมกันเป็ นศูนย์หรื อตายตัวหยุดนิ่ งกับที่ ด้วยแนวคิดนี้
นรุ ตม์ คุปต์ธนโรจน์ มองการนาเสนออัตลักษณ์ของชาวจีนผ่านกิจกรรมเทศกาลประเพณี เพื่อการ
ท่องเที่ยวในย่านเยาวราชก็เป็ นการนาเสนออัตลักษณ์เชิงซ้อนเช่นกัน เพราะอัตลักษณ์ที่นาเสนอเป็ น
สิ่ งไม่แน่นอนตายตัว ลื่นไหลไปตามบริ บทของการสาเสนอ และสิ่ งสาคัญคือการใช้กลยุทธในการ
ตั้งรับ ต่อสู ห้ รื อปรับตัวไปตามสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่เข้ามา
นอกจากนี้ นรุ ต ม์ ยังกล่ าวเสริ ม ว่า กิ จ กรรมประเพณี มี ห ลายอย่างที่ ป ระดิ ษ ฐ์ และ
ดัด แปลงขึ้ น เพื่ อ เป็ นการตอกย้ าอัต ลัก ษณ์ ในความเป็ นจี น เช่ น การจัด พิ ธีแ ขวนป้ ายขอพรจาก
พระจันทร์ ในวันไหว้พระจันทร์ หรื อการจัดพิธีที่ซุ้มประตู และอัญเชิ ญองค์เทพเจ้าจากศาลต่าง ๆ
ในย่านเยาวราชมาประดิษฐาน แสดงให้เห็นว่าคณะผูจ้ ดั กิจกรรมพยายามที่จะนาเสนออัตลักษณ์ของ
ย่านเยาวราชหรื อ ไชน่ าทาวน์ ที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นและดัด แปลงเนื่ อ งมาจากได้รับ อิ ท ธิ พ ลจาก
นักท่องเที่ยว นักการเมือง และกลุ่มผูส้ นับสนุ นการจัดงาน กล่าวได้อีกนัยว่า นักท่องเที่ยวในฐานะ
คนนอกหรื อ ผู ้เยี่ ย มเยื อ นเข้า มาในเทศกาลมี สิ่ ง ที่ ค าดหวัง ที่ จ ะได้รั บ รู ้ สั ม ผัส ได้ ต่ อ พื้ น ที่ น้ ั น
(Sense of place) และต้อ งมี อ ัต ลัก ษณ์ ข องความเป็ นจี น (เยาวราช) ซึ่ งสิ่ ง ต่ า ง ๆ ถู ก ประดิ ษ ฐ์
ผสมผสานนาเสนอและสื่ อสารในรู ปแบบและมีบรรยากาศของความเป็ นจีน เช่นเดียวกับกิจกรรม
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ประเพณี งานทิ้งกระจาด หนึ่งในประเพณี ที่มีความสาคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ที่มี
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแตกต่างจากเทศกาลตรุ ษจีน แต่มีบริ บททางสังคม และสภาพแวดล้อม
ของชุมชนพหุ วฒั นธรรมทางการค้าเดียวกัน ในบริ บทของย่านวัฒนธรรมจีน ย่านการค้าที่สาคัญของ
จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ล้วนเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อลักษณะ
การธารงอัตลักษณ์ของตนเองในฐานะผูส้ ื บทอดวัฒนธรรม ต้องมีรูปแบบที่ลื่นไหล ปรับ เปลี่ยน ไม่
หยุดนิ่ ง ตามวัตถุประสงค์และเงื่ อนไขทางสังคม เป็ นพลวัตของการสื บทอดอัตลักษณ์ ของชาวไทย
เชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว
6.2.1 งานประเพณีทิ้งกระจาดของชาวไทยเชื้อสายจีนในตรอกเหล่าโจ๊ว
งานประเพณี ทิ้งกระจาดของชุมชนชาวไทยเชื้ อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วแห่ งนี้ เป็ นงาน
เทศกาลที่ เปิ ดโอกาสให้ ทุ ก กล่ ม ชนได้เข้าร่ ว มในกิ จ กรรม โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องการสื บ สาน
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี เพื่อเป็ นตัวกลางของการส่ งต่อบุญและสิ่ งของ ในขณะเดี ยวกันเป็ นการ
นาเสนอการร่ วมมือร่ วมใจของสมาชิกในชุมชนในการประกอบกิจกรรมตามประเพณี ว่าด้วยการ
เตรี ยมการทั้งในด้านของพื้ น ที่ พิ ธีการ อุป กรณ์ ของเซ่ น ไหว้ และของแจกทาน โดยเฉพาะการ
น าเสนอพิธีสวดมนต์ที่มีท้ งั ของไทยที่ เป็ นการผสมผสานเลื อกใช้ตามบริ บททางสังคม บทสวด
ประกอบพิธีงานทิ้งกระจาดประกอบด้วยสวดแบบจีน และสวดแบบไทย เป็ นการผสมผสาน การ
เลือกใช้ตามบริ บทของวัตถุประสงค์ ด้วยการใช้งานประเพณี เป็ นตัวกลางของการรวมตัวกันของ
ชุมชนที่ประกอบไปด้วยทั้งคนในและคนนอก มีวตั ุประสงค์เดียวกันร่ วมกัน ล้วนเป็ นการแสดงออก
ถึ งแก่ น วัตถุ ป ระสงค์ก็เพื่ อผลประโยชน์ ของสังคมส่ วนรวม และการแสดงตัว ตนบนพื้ น ที่ ที่ อยู่
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางการค้าประกอบด้วย วัฒนธรรมล้านนา ม้ง อินเดีย ชาว
จีนต่างสาเนียง นักท่องเที่ยว เป็ นต้น
อัต ลัก ษณ์ ข องชาวไทยเชื้ อ สายจี น ตรอกเหล่ าโจ๊ ว ในประเพณี งานทิ้ งกระจาด คื อ
ลัก ษณะของการธ ารงอัต ลัก ษณ์ ใ นฐานะเป็ นชาวจี น ลู ก หลานผู ต้ ้ ัง มั่น ในการสื บ ทอดทุ น ทาง
วัฒ นธรรม ที่ มี รูป แบบปรั บ เปลี่ ย นลื่ น ไหลตามบริ บ ทและสถานการณ์ ท างสั งคม คื อ การปรั บ
ประดิ ษ ฐ์ห รื อ ผสมผสานอัต ลัก ษณ์ ข องกลุ่ ม ตนเองกับ อัต ลัก ษณ์ อื่ น ที่ มิ ใช่ ก ารกลื น กลาย ทั้งนี้
อัตลักษณ์ยงั คงเป็ นอัตลักษณ์ที่ต้ งั อยูบ่ นแก่นของตัวตนในความเป็ นจีน พิธีกรรมยังคงกาหนดตาม
ช่วงเวลาเดิม แก่นของวัตถุประสงค์ยงั คงเดิม แต่บริ บททางสังคมเปลี่ยนไป ทาให้เกิดวัตถุประสงค์
เพิ่มจากเดิม เช่น เปลี่ยนไปตามบริ บททางด้านการค้าขาย ย่านวัฒนธรรมจีน พื้นที่ทางเศรษฐกิจ เป็ น
ต้น นอกเหนื อจากวัตถุประสงค์เพื่อสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรมของตน รู ปแบบในการลื่นไหล
ของอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของงานทิ้งกระจาด ถือเป็ นการปรับตัวเพื่อคงความมีตวั ตนอันนาไปสู่ พ้ืนที่
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ทางสังคม เช่ น การเลือกพิธีสวดมนต์ของพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์ไทย บรรจุไว้ในกิ จกรรมทิ้ง
กระจาด หรื อการสักการะแท่นบูชาเจ้าเมืองเชียงใหม่ในฐานะเทพเจ้าองค์หนึ่ งของชาวไทยเชื้อสาย
จีนตรอกเหล่าโจ๊ว ล้วนแสดงให้เห็นถึงการสร้างอัตลักษณ์ร่วม รับรู ้ความรู ้สึกร่ วมกัน ในด้านความ
เชื่ อ และความกตัญญู เป็ นลักษณะของการผสมผสานอัตลักษณ์ได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ สิ่ งที่
น่าสนใจในการธารงอัตลักษณ์ของจีนตรอกเหล่าโจ๊วในฐานะของเจ้าของขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ในบริ บทของเป็ นย่านวัฒนธรรมจีน เป็ นย่านของธุรกิจการค้า และย่านการท่องเที่ยว ถือเป็ นพื้นที่ที่มี
การค้าและการท่องเที่ยวที่หลากหลายมิติ เช่น การจาหน่ ายสิ นค้าที่มีการแนะนาการท่องเที่ยวเมือง
เชียงใหม่ หรื อการจัดเทศกาลตรุ ษจีนที่มีการนาเสนอเมืองเชียงใหม่ หรื อนาเสนอแฟชัน่ เสื้ อผ้าชาติ
พันธุ์อื่น ๆ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการนาเสนออัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็ นอย่างยิง่
6.2.2 ศาลเจ้ากวนอูพื้นที่นาเสนออัตลักษณ์
ศาลเจ้า กวนอู จึ งเสมื อ นเป็ นศู น ย์ก ลางของชุ ม ชนในการสร้ างพื้ น ที่ ท างสั งคม เพื่ อ
ตอบสนองกับ การสร้ างความมั่น คงทางจิ ต ใจ นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ เป็ นพื้ น ที่ ในการน าเสนอ
อัตลักษณ์ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รตพร
ปั ทมเจริ ญ เรื่ องบทบาทของศาลเจ้าจีนในการธารงอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์: ศึกษากรณี ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัด นครปฐม พบว่ากลุ่ ม ชาวจี น ในพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสามารถใช้สั ญ ลัก ษณ์ เรื่ อ งของความเชื่ อ
พิธีกรรมและภาษาได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ โดยใช้ศาลเจ้าจีนที่เปรี ยบเสมือนองค์กรที่มีลกั ษณะแบบไม่
เป็ นทางการของกลุ่มชาติพนั ธุ์จีน มีบทบาทเป็ นภายใต้การครอบงาของวัฒนธรรมไทยการนิ ยาม
ตัวตนผ่านสัญลักษณ์ เป็ นการสร้างจิตสานึ กทางชาติพนั ธุ์ กล่าวคือ สัญลักษณ์เป็ นสิ่ งที่ถูกนามาใช้
ปลุกจิตสานึ กและกระตุน้ อารมณ์ความรู ้สึกของสมาชิก เพื่อนาไปสู่ การรวมตัวกันจัดองค์กรในการ
ต่อสู ้กบั กลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ในสถานการณ์ น้ ี ความเชื่ อพิธีกรรมและภาษาเป็ นสิ่ งที่ ถูกรื้ อฟื้ น
ขึ้นมา เพื่อนิ ยามตัวตนชองชาติพนั ธุ์จีน ขณะเดียวกันภายใต้การครอบงาของวัฒนธรรมไทย กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์จีนมีการปรับตัวเข้ากับสังคมไทยโดยใช้รูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณี เดิมของตนอีกนัย
หนึ่งเป็ นสัญลักษณ์เดิมของกลุ่มเพื่อจัดองค์กรขึ้นใหม่
การรวมกลุ่มของชาวจีนเพื่อสร้างเครื อข่ายทางสังคม แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์เป็ นสิ่ ง
หนึ่ งที่สร้างผลประโยชน์ในด้านความเข้มแข็งและความเป็ นปึ กแผ่นของชุมชน สามารถดูแลเอาใจ
ใส่ ซ่ ึ งกันและกัน ในขณะเดียวกันนอกจากนี้ ยงั ทาให้สมาชิกชุมชนได้มีโอกาสรักษาสื บทอดความ
เป็ นจีนได้อย่างต่อเนื่ อง ดังเช่น การใช้ภาษาจีน การแต่งกาย และอาหารการกิน นอกจากนี้ ยงั มีเรื่ อง
ของแนวคิด ค่านิ ยม ที่ใช้ในการดารงชี วิต สร้างความมัน่ คงให้ครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้น การรักษา
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี เทศกาล พิธีกรรมต่าง ๆ ตามธรรมเนียมจีนที่จดั ขึ้นทุกปี คือการเน้นย้าใน
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ความมีตวั ตน และการบอกตาแหน่งแห่ งที่ของสังคมชาวจีน การอยูร่ อดด้วยการใช้อตั ลักษณ์ในการ
ใช้วิถีชีวิตของกลุ่มชาวไทยเชื้ อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว สิ่ งเหล่านี้ เป็ นภาพสะท้อนให้เห็ นถึงแก่ น
ของอัตลักษณ์ หรื อตัวตนที่แท้จริ งของชุ มชน การสร้างพื้นที่ทางสังคม ผ่านกิ จกรรมงานประเพณี
โดยอาศัยพื้นที่ของศาลเจ้ากวนอูเป็ นตัวกลางนาเสนอภาพตัวแทนของงานทิ้งกระจาดแสดงให้เห็น
ถึ งอัตลัก ษณ์ ในด้านความกตัญ ญู ต่อบรรพบุ รุษ และการมี น้ าใจต่ อผูย้ ากไร้ ในสังคม ซึ่ งในการ
นาเสนอภาพตัวแทน ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อีกในศาลเจ้าที่มีความหมายนัยควบคูกบั ภาพที่ปรากฏ
เช่ น แท่นบูชาของเจ้าเมื องเชี ยงใหม่ที่มีศกั ดิ์ ระดับเดี ยวกับแท่นของปุกเถ่ากง-เถ่าม่า นั้นเป็ นการ
แสดงให้เห็ น ถึ งความเคารพความศรั ท ธาที่ มี ต่อ เจ้าเมื องที่ เป็ นเจ้าของแผ่น ดิ น เป็ นการสะท้อ น
ความหมายของตัวตนชุมชนว่ามีความเป็ นส่ วนร่ วมในความเป็ นไทย ในขณะเดียวกันก็มีเชื้อสายใน
ความเป็ นจีนเป็ นการสร้างพื้นที่ทางสังคมขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันชุมชนตนเอง เป็ นการแสดงอาณาเขต
และอานาจในการปกครอง
นอกเหนื อจากศาลเจ้าเป็ นสัญลักษณ์ และตัวแทนของความเป็ นจีนแล้ว ศาลเจ้ายังทา
หน้าที่เป็ นโครงสร้างทางสังคมของชาวจีน เป็ นสถานที่ศูนย์รวมของชุมชน เพื่อปฏิสัมพันธ์ สร้าง
กิจกรรม ประกอบพิธี จัดงานประเพณี ขณะเดียวกันก็เป็ นการสร้างความร่ วมมือร่ วมใจ เพิ่มความ
เข้มแข็งให้กบั ชุมชน เช่นเดียวกับศาลเจ้ากวนอู ที่ชุมชนชาวไทยเชื้ อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วใช้เป็ น
ศูนย์รวมของชุมชน เพื่อประกอบกิจกรรมสร้างผลประโยชน์เพื่อส่ วนรวม ดังนั้น งานประเพณี งาน
ทิ้งกระจาดนาเสนออัตลักษณ์ของตนแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูและความมีน้ าใจต่อเพื่อนมนุ ษย์
เพื่ อ เป็ นการสร้ า งผลประโยชน์ ใ นหลายด้า นที่ ก่ อ ประโยชน์ ต่ อ คนในและคนนอก ในกรณี
ผลประโยชน์ต่อคนใน คือ การสร้างและกระชับให้ทุนทางสังคมคนในชุมชนแข็งแรงและมัน่ คง ใน
ขณะเดียวกันสังคมคนนอกได้รับรู ้ถึงตัวตนที่แท้จริ ง
ศาลเจ้ากวนอูจึงเป็ นอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างผ่านโครงสร้างทางสังคม ความเชื่อ ประเพณี
พิธีกรรมที่อิงบริ บททางวัฒนธรรม สังคม การเมือง การค้า และวิถีชีวิต ซึ่งเป็ นอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อ
สายจีนตรอกเหล่าโจ๊วมีลกั ษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ อัตลักษณ์ที่เกิดจากการนิ ยามตนเอง อัตลักษณ์ที่
นิ ยามโดยคนอื่ น และอัตลักษณ์ ที่คาดหวังจากสังคม แสดงออกด้วยการเรี ยกตนเองหรื อบอกว่า
ตนเองด้ว ยการใช้ภ าษาพื้ น ถิ่ น ว่าตนเอง คื อ คนจี น คนไทย คนไทยเชื้ อ สายจี น และคนล้านนา
เพื่อให้ตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของการร่ วมพิธีกรรมทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่ งจะ
เกิดการคัดสรร เลือกใช้ตามสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ ที่เผชิญอยู่ อีกมุมมองหนึ่ งในเวลาเดียวกัน
ศาลเจ้ากวนอู คือเวทีหรื อสนามของปรากฏการณ์ ภาพตัวแทนของชาวไทยเชื้ อสายจีนตรอกเหล่า
โจ๊วผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในเทศกาลประเพณี ของชาวจีน ตามแนวคิดของ Stuart Hall องค์ประกอบ
ของภาพตัวแทน representation เป็ นการประกอบสร้างทางภาษา ที่ทางานร่ วมกันของ การผลิต การ

ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล

สรุ ป อภิปรายผล และเสนอแนะ / 114

บริ โภค อัตลักษณ์ กฎระเบี ยบ ร่ วมกันประกอบสร้ างวัฒนธรรมและสื่ อภาษาส่ งความหมาย เป็ น
ปรากฏการณ์ของภาพตัวแทน
นอกจากศาลเจ้ากวนอูเป็ นอัตลักษณ์แห่ งความเชื่อความศรัทธา เป็ นพื้นที่แห่ งความเชื่อ
ของชาวจีน เป็ นที่ ต้ งั ของเทพเจ้าจี นตามนิ กายมหายาน ขณะเดี ยวกันในฐานะของโครงสร้างทาง
สั ง คมของชาวไทยเชื้ อ สายจี น ตรอกเหล่ า โจ๊ ว ที่ ท าหน้ า ที่ เป็ นพื้ น ที่ แ ห่ งการสร้ า งและดู แ ล
ผลประโยชน์โดยส่ วนรวมของชุมชนมาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งเปรี ยบเป็ นพื้นที่ของเวทีของการนาเสนอ
ความเป็ นจีนในมิติต่าง ๆ การประกอบพิธีกรรมเป็ นการสร้างความเป็ นตัวตนและเกิ ดการผลิตซ้ า
ผ่านประเพณี ต่าง ๆ ที่จดั ขึ้นเป็ นประจาทุกปี เป็ นการนาเสนอปฏิบตั ิการซ้ าเดิม ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยน
ตามบริ บททางสังคม ซึ่ งงานประเพณี ทิ้งกระจาดเป็ นประเพณี หนึ่ งที่จะสะท้อนให้เห็นตัวอย่างของ
การนาเสนออัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า อัตลักษณ์ที่
ปรากฏในงานทิ้งกระจาดในพื้นที่ศาลเจ้ากวนอูถูกเลือกนามาใช้ตามบริ บทของพิธีกรรม การเลือก
น าเสนอพิ ธี ก รรมทางพุ ท ธศานาในพื้ น ที่ ศ าลเจ้า สะท้อ นถึ งการผสมกลมกลื น ทางสั งคมและ
วัฒนธรรม ตาแหน่ งการจัดวางวัตถุต่างมีนัยะสาคัญต่อการให้ความหมายทั้งในเชิงคุณค่า และการ
ต่อรองในเวลาเดียวกัน อาทิ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ตรงประตูทางเข้า รู ปป้ายเจ้าเมืองเชียงใหม่ ที่
จัดวางกับองค์เทพเจ้าของจี น แท้ที่จริ งแล้วคือการเลือกสรรจัดวางให้เข้ากันอย่างแนบเนี ยนตาม
บริ บทของสังคม ทั้งในฐานะเจ้าแผ่นดินที่มีบุญคุณกับกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายจีน เป็ นการนาเสนอ
ภาพตัวแทนที่นอกจากจะสะท้อนความเป็ นตัวตน ให้ผูค้ นได้รับรู ้แล้วยังเป็ นการประกาศให้รู้ถึง
ความรักและมีความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินไทย
ดังนั้น การธารงอัตลักษณ์ ของชาวไทยเชื้ อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ศาลเจ้าจึงเข้ามามี
บทบาทหน้าที่ ของการเป็ นศูน ย์รวมของชุ มชน นอกเหนื อจากวิถีชีวิตที่ เกี่ ยวพัน ธ์กับศาลเจ้าใน
ชี วิ ต ประจ าวัน แล้ว ในรู ป แบบของเทศกาลประจ าปี ก็ เช่ น กัน ศาลเจ้าเป็ นพื้ น ที่ ส าธารณะของ
ส่ วนรวมที่รองรับการเป็ นโครงสร้างทางสังคม ดังนั้นศาลเจ้าจึงมีผลส่ งตรงถึงชุมชนด้วย ในฐานะ
เป็ นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สร้างความเข้มแข็ง สร้างผลประโยขน์ รวมถึงเป็ นพื้นที่แห่ งอานาจที่ทา
หน้าที่ต่อรอง เพื่อชุมชนที่ถูกใช้ผ่านประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ การเกิดอัตลักษณ์ ชาวจีนตรอกเหล่า
โจ๊ว คือ การประณี ประนอมแบ่งรับแบ่งสู ้ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วพยายามในการ
ให้ความสาคัญ ที่ ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนที่ แท้จริ งเพื่อตอบสนองการสร้ างพื้น ที่ ทางสังคม การ
ยอมรับ ความเสถียรภาพทางสังคมเรี ยกได้วา่ เป็ นที่มาของการธารงอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีน
ตรอกเหล่าโจ๊ว หรื ออัตลักษณ์คือการทางานของความรู ้สึกร่ วมรวมกับอานาจของอัตลักษณ์กลุ่ม
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6.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษา การธ ารงอัต ลัก ษณ์ ข องชาวไทยเชื้ อสายจี น ตรอกเหล่ า โจ๊ ว
ได้ขอ้ ค้นพบว่ามีการสร้างพื้นที่ทางสังคมขึ้น เนื่ องจากต้องการสร้างเสถีรภาพทางสังคมของชาวจีน
กับสังคมไทย ทาให้ได้คุณสมบัติของการสร้างพื้นที่ทางสังคมประกอบไปด้วย ความมีตวั ตนของ
กลุ่มชนสังคมจี น ที่ มีห ลัก แหล่ งแน่ น อน แต่ไม่ ถึงยึดติ ดอยู่กับที่ สามารถเลื่ อนไหลได้ หลัก การ
นามาใช้ในการเป็ นแนวทางในการอยูร่ ่ วมกันสังคมพหุวฒั นธรรม
1. หน่ วยงานของภาครัฐควรให้การสนับสนุ นการจัดเทศกาลที่สาคัญของจีนหรื อการ
จัดนิ ทรรศการ เพราะตรอกเหล่าโจ๊วถือว่าเป็ นย่านวัฒนธรรมจีนของจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนให้
มี ก ารจัด งานเกี่ ยวกับ เทศกาลต่ าง ๆ เป็ นการกระตุ น้ ให้ค นไทยเชื้ อ สายจี น และชาวต่ างชาติ ที่ มี
ความสนใจในเทศกาลของจีนได้เข้ามาศึกษา เรี ยนรู ้เพื่อไม่ให้เทศกาลเหล่านี้หายไป
2. เรี ยนรู ้ เข้าใจ และยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่ งกันและกัน เนื่ องจาก
จังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งคนในพื้นที่ที่มีอยูอ่ ย่างหลากหลายชาติพนั ธุ์
รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว ดังนั้น ควรอยูบ่ นพื้นฐานของการเคารพวัฒนธรรม ซึ่ งกันและกัน สาหรับ
ในช่ ว งเทศกาลงานประจ าปี ควรท าการประชาสั ม พัน ธ์ โดยผ่านทางสื่ อโทรทัศน์ อิ น เตอร์ เน็ ต
หนังสื อพิมพ์ เพื่อเชิญชวนให้ผูส้ นใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวไทยเชื้ อ
สายจีนได้เข้ามาศึกษา ในตรอกเหล่าโจ๊ว เพื่อเป็ นการเผยแพร่ อตั ลักษณ์และธารงรักษาให้เกิดการสื บ
ทอดที่เข้ากับยุคสมัยสังคมในปัจจุบนั
ทั้งนี้ เนื่ องจากงานศึกษานี้ เน้นศึกษาให้เห็นในบริ บทสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ยังไม่ได้ศึกษาลงลึกในมิติอื่น ๆ ในประเด็นทางด้านการเมืองการปกครอง เป็ นต้น ที่กลุ่มชาวไทย
เชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊วไปมีปฏิสัมพันธ์กบั หน่ วยงานภาครัฐ หรื อเอกชน ที่เข้ามาเป็ นผูเ้ กี่ยวข้อง
และส่ งผลกระทบต่อชาวไทยเชื้อสายจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ดังนั้น จึงควรขยายขอบเขตด้านการศึกษา
ให้ครอบคลุมในมิติทางการเมือง เพื่อทาให้เห็นบริ บทของตรอกเหล่าโจ๊วได้อย่างรอบด้านมากขึ้น
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อัตลักษณ์ของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
CHINESE IDENTITY IN LAO ZHOU ALLEY, MUEANG DESTRICT, CHIANG MAI
PROVINCE
ไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์ทอสกุล 5838337 LCCS/M
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
คณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : วีรานันท์ ดารงสกุล, Ph.D., เรณู เหมือนจันทร์เชย, ปร.ด.

บทสรุปแบบสมบูรณ์

1. ที่มาและความสาคัญของหัวข้อวิจัย
ตรอกเหล่าโจ๊ว (ถนนข่วงเมรุ ) เป็ นพื้นที่ของชุมชนย่านวัฒนธรรมจีน และเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของพื้นที่ยา่ นการค้าขาย (ย่านกาดหรื อตลาด) ที่มีความสาคัญมากของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
ชนชาวจีนเกาะกลุ่มรวมตัวกันอาศัยอยู่ร่วมกันรักษาเครื อข่ายทางสังคมไว้อย่างเหนี ยวแน่ นมีวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนี ยมและประเพณี ที่ยงั ยึดติดตามรู ปแบบของความเป็ นจีนปฏิบตั ิสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง
เป็ นเวลายาวนานสร้ างความโดดเด่ นให้กับกลุ่ มชนตนเองอยู่ท่ ามกลางความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรมเป็ นกลุ่มผูม้ ีบทบาทรักในอาชีพค้าขาย และเป็ นกลุ่มชาวจีนผูม้ ีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของชาวไทย
ชุมชนจีนตรอกเหล่าโจ๊วนี้ ยงั มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่คา้ ขายของชาวไทย
ชาวจีน แขก และม้ง ส่ งผลให้พ้ืนที่บริ เวณนี้ นอกจากจะมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจแล้วยังเป็ น
แหล่งรวมของวัฒนธรรมประเพณี ที่แสดงให้เห็นลักษณะที่มีแตกต่างและการซ้อนทับของกลุ่มชนที่
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ตรอกเหล่าโจ๊วที่นาเสนอผ่านพื้นที่ทางวัฒนธรรมและการปฏิสัมพันธ์ ทั้งนี้ เป็ นการ
นาเสนออัตลักษณ์ที่มีลกั ษณะที่ยดื หยุน่ ได้ ไม่มีกฎข้อบังคับตายตัว แต่กลับสามารถเลื่อนไหลไปมาได้
เป็ นไปตามบริ บทของสังคมและตามลักษณะของการนาเสนอความเป็ นตัวตน เพื่อใช้ในการต่อรอง
การปรับตัวที่เป็ นไปตามสถานการณ์ที่เข้ามากระทบกับพื้นที่และผูค้ นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในขณะเดียวกันก็
ยังเป็ นการธารงรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง ผ่านการเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดส่ งต่อกันต่อมา
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ยังลูกหลานเพื่อเป็ นการรักษาและแสดงแก่นแท้ของความเป็ นตัวตน อีกทั้งยังธารงเพื่อมิให้เกิดการ
เลือนลางสู ญหายจากไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาการธารงวัฒนธรรมของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ที่นาไปสู่ การเกิดเป็ นย่าน
วัฒนธรรมจีน จังหวัดเชียงใหม่
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาอัต ลัก ษณ์ กับ การด ารงอยู่ข องกลุ่ ม ชาวจี น ตรอกเหล่ า โจ๊ ว จัง หวัด
เชียงใหม่

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ใช้วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยการสั ม ภาษณ์ จ ากแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึก (In-depth Interview) ร่ วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม และศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชุดหนังสื อเรื่ องเล่าจาวกาด (ชาวกาด) ซึ่ งนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน
ของชุ มชนตั้งแต่อดี ตจนปั จจุบนั เพื่อเสริ มข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informants) ที่ เป็ นคน
เก่าแก่ที่อาศัยอยูใ่ นตรอกเหล่าโจ๊ว จานวนทั้งสิ้ น 10 ราย ซึ่ งคัดเลือกโดยอาศัยการแนะนา (Snowball
Sampling) ซึ่ งทั้งหมดเป็ นเจ้าของประสบการณ์ตรงตามประเด็นของการศึกษา ซึ่ ง เป็ นประโยชน์ต่อ
การเชื่อมโยงและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น

4. สรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาเรื่ อ งอัต ลัก ษณ์ ข องชาวจี น ตรอกเหล่ า โจ๊ ว อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
เชียงใหม่ ค้นพบปั จยั สาคัญของการโยกย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยูใ่ นย่านการค้าขายของ
ชุมชนวัดเกตการามมาทาการค้าขายยังตรอกเหล่าโจ๊วจนเกิดกลายเป็ นย่านวัฒนธรรมมาถึงทุกวันนี้
เนื่ องจากประการแรกคื อสถานการณ์ ห รื อเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น ของความไม่ มนั่ คงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ประการที่สอง เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่บริ เวณกาดหลวงและกาดต้น
ลาไย ประการที่สาม การสร้างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว นอกจากอัตลักษณ์ของ
ความเป็ นจีนในด้าน ความขยัน อดทน ชาวจีนกลุ่มนี้ยงั ใช้อตั ลัษณ์ดา้ นการค้าขายของตนเองที่ติดตัว
มา เป็ นสิ่ งสร้างความอยูร่ อด ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว ที่เป็ นปั จจัยนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ชุมชนชาวจีนเกิดการอพยพ และประเด็นที่สองเป็ นเรื่ องของการสร้างพื้นที่
ทางสังคมของกลุ่มชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับอัตลักษณ์ของความเป็ นจีน
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อาทิ ความซื่อสัตย์ อดทน ความกตัญญู ภาษา ค่านิยม และแนวคิด ค่านิยมที่ใช้ อันนาไปสู่ การเกิดอัต
ลักษณ์ เชิ งซ้อนที่นามาใช้ในสถานการณ์ ที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นลักษณะของการสื บทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมรู ปแบบหนึ่ง ดังนั้น เนื้อหาของบทนี้จึงเป็ นการนาเสนอบทสรุ ปจากผลการวิจยั พร้อมทั้ง
อภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการต่อยอดจากงานวิจยั นี้ ซึ่ งในบทนี้ จะนาเสนอ
ในแต่ละประเด็นของข้อค้นพบสาคัญ ทั้งการใช้อตั ลักษณ์ของวิถีชีวิตกลุ่มชาติพนั ธุ์ชาวจีน เป็ นทุน
ทางวัฒนธรรมสร้างตาแหน่ งแห่ งที่และการสร้างความมีตวั ตนจนกลายมาเป็ นผูม้ ีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยงั เป็ นการนาเสนอให้เห็นถึงปฏิบตั ิการของการธารงอัต
ลักษณ์เชิงซ้อนผ่านการสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว

5. อภิปรายและผลการวิจัย
ดังนั้นกล่าวได้ว่า “การค้าขาย” เป็ นศูนย์รวมของอัตลักษณ์ดา้ นอื่น ๆ ของกลุ่มชาวจีน
ตรอกเหล่าโจ๊ว การแสดงออกความซื่ อสัตย์ กตัญญูต่อบรรพบุรุษ และการยึดมัน่ ในประเพณี ด้ งั เดิม
อย่างเหนียวแน่น ผ่านการจัดงานพิธีกรรมตามธรรมเนียม เช่น การไหว้ของพรต่อเทพเจ้าทุกเช้าก่อน
การเริ่ มขายของในแต่ละวัน แสดงให้เห็นว่าเป็ นการผลิตซ้ าคติความเชื่อดั้งเดิมผ่านพื้นที่ปฏิบตั ิการ
ในชีวิตประจาวัน ซึ่ งเกิดเป็ นการรักษาอัตลัษณ์เหล่านั้นไว้ไม่ให้เกิดการสู ญเสี ย เพียงแต่ปรับเปลี่ยน
รู ป แบบให้ เข้า กับ บริ ท ทางสั ง คม ที่ มี ร ายละเอี ย ดเนื้ อ หาสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ วงเดื อ น
ภานุ ว ัฒ นากู ล (2552) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งอัต ลัก ษณ์ ข องคนไทยเชื้ อ สายจี น ในเมื อ งหาดใหญ่ ด้ว ย
แนวคิดอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์เชิงอานาจ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ งได้ขอ้ ค้นพบว่า
กลุ่มชาวไทยเชื้ อสายจีนหาดใหญ่มีอตั ลักษณ์ ที่มีลกั ษณะยืดหยุ่น และมีความสัมพันธ์เป็ นไปตาม
กลุ่มต่าง ๆ ที่อยูใ่ นพื้นที่ชุมชนรอบข้างอย่างแนบเนียน
ส่ ว นงานวิจ ัย ของ กิ ต ยุต ม์ กิ ต ติ ธ รสกุล ได้ช้ ี ให้ เห็ น ว่าคนจี น ในจังหวัด เชี ย งใหม่ มี บ ทบาททาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงระยะเวลาของสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีการขยายการลงทุนมาก
ขึ้นในช่วงทศวรรษ 2490 และคนจีนเหล่านั้นฝ่ าข้ามพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจมาได้ดว้ ยกลยุทธ์ที่สาคัญ
ด้วยวิธีการฝากธุรกิจไว้กบั คนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ เพื่อเป็ นการอาพราง “ความเป็ นจีน” และ “กลายเป็ น
ไทย” รวมถึ งชาวจี นบางรายสามารถฝ่ าพ้น วิกฤติ ทางเศรษฐกิ จในช่ วงสงครามโลกได้โดยใช้วิธี
“พลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาสทางการค้า” นอกจากนี้ ชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ยงั มีการปรับเปลี่ยนอัต
ลักษณ์ ของตนเองในการทาให้ตนเองเป็ นได้ท้ งั “คนจีน คนไทย และคนเมือง” ลื่นที่ไหลไปตาม
บริ บทที่ตอ้ งเข้าไปปฏิสัมพันธ์ เพื่ออานวยความราบรื่ นสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งในยุค 2490
เป็ นยุคที่ชาวจีนในเชียงใหม่มีลกั ษณะที่มีความหลากหลายและมีความทันสมัยพัฒนามากขึ้น เป็ นจุด
ที่ทาให้ชาวจีนเชียงใหม่ริเริ่ มเป็ นผูป้ ระกอบการและนิ ยมลงทุนทาธุรกิจในด้านบริ การมากขึ้น ทั้งนี้
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ได้รับ อิ ท ธิ พ ลมาจากการาขยายตัว ของชนชั้น กลางสมัย ใหม่ ที่ มี ค วามทัน สมัย และมี ร สนิ ย มที่
หลากหลายมากขึ้น
อัตลักษณ์ชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊วมีความหลากหลายลื่นไหลไปตามบริ บทสังคมที่ประ
ทะสังสรรค์ หรื อเป็ นพหุ อตั ลักษณ์ที่สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง เรื่ องอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสาย
จีนท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ วงเดือน ภานุวฒั นากูล ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของ
คนไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นที่ว่าด้วยเรื่ องของอัตลักษณ์คนไทยเชื้ อสายจีนท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมในบริ บ ททางสังคมวัฒ นธรรม ที่ เกี่ ยวข้องกับอานาจและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ค้นพบว่า คนไทยเชื่ อสายจีนมีอตั ลักษณ์ หลายรู ปแบบ มีท้ งั ลักษณะที่
ยืดหยุ่นได้ และลักษณะที่เป็ นไปตามความสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น ๆ ในพื้นที่ อัตลักษณ์
ดังกล่าวเป็ นอัตลักษณ์ ที่ สร้ างขึ้น ผ่านโครงสร้ างทางสังคม ผ่านความเชื่ อ พิ ธีกรรมที่ เกาะอิ งกับ
บริ บ ททางสั งคมและวัฒ นธรรม อัน รวมหมายถึ งบริ บ ททางการค้า การเมื อ ง วิ ถี ชี วิ ต ซึ่ งกล่ าว
โดยรวมว่า การสร้างอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนมีลกั ษณะเป็ น “พหุ อตั ลักษณ์ ” โดยอัตลักษณ์
เกิดขึ้นจาการนิ ยามด้วยตนเอง อัตลักษณ์เกิดจากการนิ ยามโดยกลุ่ม และอัตลักษณ์ที่ถูกการคาดหวัง
จากสังคม กล่าวคือบางช่วงบางตอนคนไทยเชื้อสายจีนเลือกบอกว่าตนคือ คนจีน หรื อ คนไทย หรื อ
คนไทยเชื้อสายจีน ทั้งหมดนี้ มกั จะรับการพิจารณาวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น คนไทยเชื้อ
สายจีนจึงมีการเลือกสรร ต่อการแสดงท่าที คาพูด และการเจรจาต่อเรื่ องราวที่ตนกาลังเผชิ ญ และ
ในขณะเดียวกันภายในบริ บททางสังคม พบว่าความสัมพันธ์ของคนไทยเชื้ อสายจีนที่มีต่อกลุ่มคน
ต่าง ๆ ภายใต้ความสัมพันธ์ในวิถีชีวิตประจาวัน มีลกั ษณะเฉพาะและแตกต่างกันออกไปที่ข้ ึนกับ
สภาพทางสังคมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่ งไม่มีแบบแผนไม่มีการกาหนดการปฏิบตั ิตามของกาหนดของ
รัฐหรื อตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี ตามวิถีแห่ งความเชื่อ มีเพียงค่านิ ยมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น อัน
เนื่ องมาจากคนไทยเชื้อสายจีนมีความพยายามในการต่อรอง เจรจา ต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่า
จะเป็ นกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนด้วยกัน หรื อเป็ นกลุ่มอื่นในสังคมรอบข้าง

6. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษา การธ ารงอัต ลัก ษณ์ ข องชาวไทยเชื้ อสายจี น ตรอกเหล่ า โจ๊ ว
ได้ขอ้ ค้นพบว่ามีการสร้างพื้นที่ทางสังคมขึ้น เนื่ องจากต้องการสร้างเสถีรภาพทางสังคมของชาวจีน
กับสังคมไทย ทาให้ได้คุณสมบัติของการสร้างพื้นที่ทางสังคมประกอบไปด้วย ความมีตวั ตนของ
กลุ่มชนสังคมจี น ที่ มีห ลักแหล่งแน่ น อน แต่ไม่ ถึงยึดติ ด อยู่กับที่ สามารถเลื่ อนไหลได้ หลักการ
นามาใช้ในการเป็ นแนวทางในการอยูร่ ่ วมกันสังคมพหุวฒั นธรรม
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1.หน่ วยงานของภาครัฐควรให้การสนับสนุ นการจัดเทศกาลที่สาคัญของจีนหรื อการจัดนิ ทรรศการ
เพราะตรอกเหล่ า โจ๊ ว ถื อ ว่ า เป็ นย่ า นวัฒ นธรรมจี น ของจั ง หวัด เชี ย งใหม่ สนั บ สนุ นให้
มี ก ารจัด งานเกี่ ยวกับ เทศกาลต่ าง ๆ เป็ นการกระตุ น้ ให้คนไทยเชื้ อสายจี น และชาวต่ างชาติ ที่ มี
ความสนใจในเทศกาลของจีนได้เข้ามาศึกษา เรี ยนรู ้เพื่อไม่ให้เทศกาลเหล่านี้หายไป
2. เรี ยนรู ้ เข้าใจ และยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่
มี ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ทั้งคนในพื้ น ที่ ที่ มีอยู่อย่างหลากหลายชาติ พ นั ธุ์ รวมทั้งกลุ่ ม
นัก ท่ องเที่ ยว ดังนั้น ควรอยู่บ นพื้ น ฐานของการเคารพวัฒ นธรรมซึ่ งกัน และกัน ส าหรั บ ในช่ ว ง
เทศกาลงานประจาปี ควรทาการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านทางสื่ อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสื อพิมพ์
เพื่อเชิญชวนให้ผสู ้ นใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ของจีนได้เข้ามาศึกษา ในตรอก
เหล่าโจ๊ว เพื่อเป็ นการเผยแพร่ อตั ลักษณ์และธารงรักษาให้เกิดการสื บทอดที่เข้ากับยุคสมัยสังคมใน
ปั จจุบนั ทั้งนี้ เนื่ องจากงานศึกษานี้ เน้นศึกษาให้เห็ นในบริ บทสังคม เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรม ยัง
ไม่ได้ศึกษาลงลึกในประเด็นทางด้านการเมือง ที่ กลุ่มชาวจี นตรอกเหล่าโจ๊วไปมี ปฏิ สัมพันธ์กับ
หน่ วยงานภาครัฐ หรื อเอกชน ที่เข้ามาเป็ นผูเ้ กี่ ยวข้องและส่ งผลกระทบต่อชาวจีนตรอกเหล่าโจ๊ว
ดังนั้น จึงควรขยายขอบเขตด้านการศึกษาให้ครอบคลุมในมิติทางการเมือง เพื่อทาให้เห็นบริ บทของ
ตรอกเหล่าโจ๊วได้อย่างรอบด้านมากขึ้น
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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
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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 localstyled 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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