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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วัฒ นธรรมเป็ นพฤติ ก รรมที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น โดยมี รู ป แบบของกิ จ กรรมมนุ ษ ย์แ ละ
โครงสร้ างเชิ งสัญลักษณ์ ซ่ ึ งทาให้กิจกรรมนั้นเด่นชัดและมีความสาคัญ จึงทาให้มีความเจริ ญงอก
งามและสื บทอดได้ วัฒนธรรมแบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ 1) วัฒนธรรมทางวัตถุซ่ ึ งเป็ นวัฒนธรรม
ทางด้านวัตถุ สิ่งของเครื่ องใช้ ศิลปวัตถุ สิ่ งก่ อสร้ าง ตลอดจนวัตถุ ที่ผลิ ตขึ้ นภายในกลุ่ มชนแต่ละ
กลุ่ม 2) วัฒนธรรมทางคติธรรมซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมเกี่ยวกับคุณธรรม คติธรรม ตลอดจนสิ่ งยึดเหนี่ ยว
จรรโลงจิ ตใจให้คนในกลุ่ มนั้น ๆ 3) วัฒนธรรมทางสหธรรมซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมที่ เกี่ ยวกับ การอยู่
ร่ วมกัน หลักมนุษย์สัมพันธ์ การเกี่ยวข้องกันในเครื อยาติ ตลอดจนสันทนาการต่าง ๆ 4) วัฒนธรรม
ทางกฎหมายซึ่ งบอกถึงกฎเกณฑ์การอยูร่ ่ วมกันของกลุ่ม (อุดม บัวศรี , 2540) ในอีกความหมายหนึ่ง
วัฒนธรรมครอบคลุมทุกมิติของชี วติ ตั้งแต่เกิดจนตาย วัฒนธรรมการกินเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ งที่
มีความสาคัญต่อมนุษย์ โดยเฉพราะการกินอาหารมีผลกระทบต่อชี วติ ประจาวันของทุก ๆ คน ทาให้
เกิ ดวัฒ นธรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ การกิ น ในสั งคม ทุ ก วัยต้อ งการมี ก ารบริ โภคอาหารหลาย ๆ ชนิ ด
เพื่อให้มีสุขภาพและอนามัยที่ดี (นักสิ ทธิ์ ปั ญโญใหญ่, 2560)
วัฒ นธรรมอาหารเป็ นเรื่ อ งหนึ่ งที่ ข ับ เคลื่ อ นวัฒ นธรรมของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ต่ า ง ๆ มา
ยาวนาน ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยถึงปั จจุบนั สังคมไทยประกอบด้วยกลุ่มคนหลายชาติพนั ธุ์ มีหลายกลุ่ม
อพยพมาที่ไทยอยูเ่ รื่ อย ๆ เช่น ชาติพนั ธุ์จีน ชาติพนั ธุ์ลาว ฯลฯ (สายชล สัตยานุรักษ์, 2558) การเข้า
มาของชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ทาให้สังคมไทยได้รับอิทธิ พลจากวัฒนธรรมหลากหลายอย่าง โดยเฉพาะ
วัฒ นธรรมการกิ น อาหาร ซึ่ งเห็ น ได้จากอาหารประจาวัน เช่ น ก๋ วยเตี๋ ย ว ข้า วมัน ไก่ ข้าวขาหมู
ซาลาเปา เกาเหลา เป็ ดพะโล้ ฯลฯ อาหารจีนคือเครื่ องมือที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวจีนและยัง
มีอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมการกินในสังคมไทย
ชาวจี นที่ อพยพมาที่ สั งคมไทยในยุคแรกเป็ นชาวจีนจากมณฑลกวางตุ ง้ ฮกเกี้ ยน และ
ไหหลา เพราะว่าเป็ นพื้นที่ ใกล้ท ะเลและสามารถใช้เรื อในการเดิ นทาง ในยุคแรก ชาวจีนที่ เข้าสู่
ประเทศไทยเพื่อทาการค้าขายซึ่ งพวกเขาเข้ามากับเรื อสิ นค้าในแถบชายทะเล (Zhou Min, 2538) ใน
สมัยอยุธยา ชาวจีนฮกเกี้ ยนและชาวจี นแต้จิ๋วตั้งถิ่ นฐานในเขตชลบุ รีได้เพิ่มขึ้ น ซึ่ งพวกเขาได้นา
เทคนิ คการทาน้ าตาลอ้อยและการต่อเรื อสาเภามา พวกนี้ ส่วนใหญ่เป็ นผูช้ ายและหลังเข้ามาแล้วได้
แต่งงานกับหญิงไทย ซึ่ งทาให้มีลูกหลานเป็ นชาวไทยเชื้ อสายจีนจานวนมาก (สายชล สัตยานุ รักษ์,
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2558) ในยุคแรก ชาวจีนเริ่ มตั้งหลักแหล่งที่เมืองท่าต่าง ๆ ที่ไทย ในสมัยพระเจ้าตากสิ น ชาวจีนที่
อพยพมามีชาวจีนแต้จิ๋วเป็ นหลัก เพราะพระเจ้าตากสิ นทรงมีเชื้ อสายแต้จิ๋ว สาหรับชาวจีนที่อพยพ
มาที่ ไทย ได้แบ่งเป็ นจีนเก่ าและจี นใหม่ (เกี ยรติ ศกั ดิ์ มัน่ ศรี , 2519) จี นเก่ าหมายถึ งพวกชาวจี นที่
อพยพเข้ามาตั้งแต่โบราณถึ งปลายรั ชกาลที่ 5 ส่ วนจี นใหม่ หมายถึ งชาวจี นที่ อพยพมาตั้งแต่เมื่ อ
ประเทศจีนเปลี่ยนการปกครองในปี ค.ศ. 1912 ถึงปัจจุบนั (พรพรรณ จันทโรนานนท์, 2550)
ในพื้นที่จงั หวัดชลบุรี มีความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ ในส่ วนของชาติพนั ธุ์จีน ใน
ยุคประวัติศาสตร์ ก่อนสมัยราชอาณาจักรไทย คนจีนได้เข้ามาทาการค้าขายจากเส้นทางเรื อจากกวาง
โจว ในเขตจังหวัดชลบุรีซ่ ึ งได้พ บโบราณวัตถุ เป็ นเครื่ องถ้วยสมัยราชวงศ์ถงั ในสมัยกรุ งธนบุ รี
การค้าระหว่างไทยจีนได้ฟ้ื นตัวขึ้ นอีก จังหวัดชลบุ รีได้มีคนแต้จิ๋วเข้ามาทาการค้าขายกับคนไทย
และตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น (ภารดี มหาขันธ์, 2555) ในปั จจุบนั ชาวจีนในจังหวัดชลบุรีไม่แค่มาจากตอน
ใต้ของจีน ยังมีชาวจีนจากทัว่ ประเทศจีนมาตั้งถิ่ นฐาน เนื่ องจากความสะดวกของการจราจรขนส่ ง
ส่ วนอาหารจี น ในจังหวัดชลบุ รี พวกชาวจีนกวางตุ ้งและชาวจี นแต้จิ๋วได้นาอาหารกวางตุ ้งและ
อาหารแต้จิ๋วหลายประเภทมาด้วย เช่น ติ่มซา โจ๊ก ข้าวต้ม เป็ ดพะโล้ เต้าหู ้ ฯลฯ ติ่มซาที่หาซื้ อได้ง่าย
จะมีฮะเก๋ า เปาะเปี๊ ยะทอด ซาลาเปา หมัน่ โถว เป็ นต้น นอกจากนี้ พวกเขาก็ได้นาเครื่ องปรุ งต่าง ๆ
มาสู่ พ้ืนที่ จงั หวัดชลบุรีดว้ ย เช่ น ซี อิ๊วขาว เต้าเจี้ยว และน้ ามันหอย ซึ่ งทาให้วิธีปรุ งอาหารของคน
ไทยได้เพิ่ ม ขึ้ น ส าหรั บ ชาวจี น ไหหล า อาหารไหหล าที่ เราเจอบ่ อ ยในชลบุ รี ก็ คื อ ข้า วมัน ไก่
(ประสิ ทธิ์ เงินชัย, 2557)
มีงานศึกษาวิจยั เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารจีน เช่น เรื่ องความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโต๊ะ
จีน จังหวัดนครปฐม, วัฒนธรรมการบริ โภคอาหารจีนของคนไทยในจังหวัดชลบุรี , กระบวนการ
สื บทอดประเพณี ทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีน ชุ มชนตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิ งเทรา, ความ
เป็ นอนิ จจังของอาหารจีนชั้นสู งในกรุ งเทพฯ:การเดินทางสู่ เส้นทางของอาหาร “ประชาธิปไตย”, อัต
ลักษณ์จีนแต้จิ๋ว เป็ นต้น พบว่า การศึกษาอิทธิ พลของอาหารจีนในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดชลบุรีซ่ ึ ง
เป็ นพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกยัง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของอาหารจี น ในพื้ น ที่ ดัง กล่ า ว และยังไม่ มี
การศึกษาถึ งบทบาทของวัฒนธรรมการกิ น ตลอดจนการสื บทอดวัฒนธรรมการกิ นอาหารจีนใน
จังหวัดชลบุรี
ดัง นั้น ผู ว้ ิจยั จึ งต้อ งการศึ ก ษาวัฒ นธรรมอาหารจี น ในสั งคมไทยในพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง
จังหวัด ชลบุ รี เพื่ อ ให้ ไ ด้ท ราบว่า การบริ โภคอาหารจี น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วัฒ นธรรมด้า นการกิ น ใน
สังคมไทย ซึ่ งการศึกษาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อการอนุ รักษ์ สื บทอด และสร้างสรรค์ รวมทั้ง
การผสมผสานวัฒนธรรมอาหารจีนในสังคมไทยต่อไป
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1.2 คาถามการวิจัย
1. ความเป็ นมาและอัตลักษณ์ของอาหารจีนในสังคมไทยเป็ นอย่างไร
2. คติและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารจีนในสังคมไทยเป็ นอย่างไร
3. กลุ่มชาวจีนสื บทอดอาหารจีนในสังคมไทยอย่างไร
4. อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อวัฒนธรรมการกินของคนไทยเป็ นอย่างไร
5. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริ โภคอาหารจีนเป็ นอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็ นมาและอัตลักษณ์ของอาหารจีนในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อคนไทยในอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจีนของผูบ้ ริ โภคชาวไทยในอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขคของการศึกษาไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึ ก ษาอัตลัก ษณ์ ข องอาหารจี น อิ ท ธิ พ ลของวัฒ นธรรมอาหารจี น และพฤติ ก รรมการ
บริ โภคอาหารจีนของคนไทยในอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาวัฒนธรรมอาหารจีนในวัฒนธรรมการกิ นของคนไทยในอาเภอ
เมื องจังหวัดชลบุ รี โดยจะเน้นศึ ก ษาที่ ร้านอาหารจีน ซึ่ งเป็ นที่ นิ ยมของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป เช่ น ร้ าน
ก๋ วยเตี๋ยว ร้านข้าวมันไก่ ร้านเป็ ดพะโล้ เป็ นต้น
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
วัฒ นธรรมการกิ น หมายถึ ง การดาเนิ นชี วิตผ่านการรั บ ประทานอาหารประกอบด้วย
รู ปแบบ วิธีการ คติความเชื่อที่เกี่ยวกับอาหารที่ถ่ายทอดสื บทอดกันมา
อาหารจี น หมายถึ ง อาหารที่ ป ระกอบขึ้ นตามวัฒ นธรรมของชาวจี น รวมทั้ ง จี น
แผ่นดินใหญ่ ไต้หวันและฮ่องกง ซึ่ งมีหลากหลายชนิ ดตามแต่ละท้องถิ่นโดยแบ่งเป็ น 8 ภาค ได้แก่
อาหารซานตง อาหารเจียงซู อาหารกวางตุ ้ง อาหารเสฉวน อาหารอั นฮุ ย อาหารฮกเกี้ ยน อาหาร
หูหนัน และอาหารเจ้อเจียง
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ชาวจี น แต้จิ๋ว หมายถึ ง ชาวฮัน่ ที่ เป็ นคนท้องถิ่ นในเขตเฉาซานในภาคตะวัน ออกของ
มณฑลกวางตุง้ ของประเทศจีน และพูดภาษาถิ่นแต้จิ๋ว เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์จีนที่มีจานวนมากที่สุดใน
ประเทศไทย
ชาวไทยเชื้ อสายจีน หมายถึ ง ชาวจีนที่ เกิ ดในประเทศไทยและเป็ นเชื้ อสายของผูอ้ พยพ
ชาวจีนหรื อชาวจีนโพ้นทะเล ชาวไทยเชื้อสายจีนส่ วนมากบรรพบุรุษจะมาจากจังหวัดแต้จิ๋ว
อัตลักษณ์ของอาหารจีน หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของอาหาร 8 ภาคที่สืบทอดกันมาตาม
วัฒนธรรมของชาวจีนตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบนั
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
ข้อมูลจากงานวิจยั ครั้งนี้
1. ทาให้ทราบและเข้าใจถึงความเป็ นมาและอัตลักษณ์ของอาหารจีนในจังหวัดชลบุรี
2. ทาให้ทราบและเข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อคนไทยในจังหวัดชลบุรีในมิติ
ต่าง ๆ เช่น ด้านวัฒนธรรมประเพณี และเศรษฐกิจ เป็ นต้น
3. ทาให้เข้าใจพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจีนของผูบ้ ริ โภคชาวไทยในจังหวัดชลบุรี
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องวัฒนธรรมอาหารจีนในสังคมไทย : กรณี ศึกษาอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องตลอดจนทฤษฎี ที่ใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการ
วิจยั จากการศึกษาดังกล่าว โดยมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
2.1 ความเป็ นมาของชาวจีนในสังคมไทย
2.2 ความเป็ นมาของชาวจีนในจังหวัดชลบุรี
2.3 อาหารจีนกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนจีน
2.4 อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนในสังคมไทย
2.5 บริ บทของพื้นที่ศึกษา
2.6 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความเป็ นมาของชาวจีนในสั งคมไทย
สังคมไทยประกอบด้วยหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ซ่ ึ งรวมชาติพนั ธุ์จีนด้วย การเข้ามาของชาว
จี นย้อนหลังไปถึ งสมัยราชวงศ์หยวนของจี นซึ่ งตรงกับ สมัยสุ โขทัยของไทย ส าหรั บ ชาวจี นใน
สังคมไทย นักวิชาการได้กล่าวถึงความเป็ นมาของชาวจีนในสังคมไทยว่า
ในสมัยกรุ งสุ โขทัย ทางการจีนได้ส่งคณะทูตมายังกรุ งสุ โขทัยหลายครั้ง ในสมัยกรุ งศรี
อยุ ธ ยา การค้า ขายระหว่ า งจี น ไทยมี ม ากยิ่ ง ขึ้ น พ่ อ ค้า จี น เข้า มาตั้ง ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นไทยมากขึ้ น
โดยเฉพาะในเขตบริ เวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและหัวเมืองชายทะเล ในตอนนั้น ชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่น
ฐานส่ วนมากเป็ นพ่อค้าที่ต้ งั หลักแหล่งทาการค้าเป็ นการชัว่ คราว ในสมัยกรุ งธนบุรี ชาวแต้จิ๋วอพยพ
เข้ามาตั้งถิ่ นฐานถาวรในไทยได้เพิ่มขึ้น เพราะว่าได้รับการอุ ปถัมภ์ค้ าจุนจากราชสานักธนบุ รี ใน
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ชาวจีนที่มาจากมณฑลฮกเกี้ ยน มณฑลกวางตุง้ มณฑลไหหลา มณฑล
ยูนนาน อพยพมาที่ ไทยได้เพิ่มขึ้ น เพราะว่าสมัยนั้นไทยมี นโยบายที่ จะต้อนรับชาวจีนเข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการเพิ่มจานวนประชากรและสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ชาวจีนที่อพยพมา
ตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร (ภารดี มหาขันธ์ และนันท์ชญา มหาขันธ์, 2553)
ก่อนสมัยอยุธยา มีชาวจีนเข้ามาตั้งที่ฐานรอบอ่าวไทย พวกเขาเดินเรื อสาเภามา โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นพ่อค้ามาทาการค้าขาย ในสมัยอยุธยา ชาวจีนที่ เข้ามาส่ วนใหญ่ เป็ นชาวจีนฮกเกี้ ยนและ
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มักจะตั้งถิ่นฐานในกรุ งศรี อยุธยาและคาบสมุทร ในพุทธศตวรรษที่ 22-23 ชาวจีนเริ่ มไปตั้งถิ่นฐาน
ในเมืองอื่นมากขึ้น เช่น บางปลาสร้อย แปดริ้ ว ท่าจีน ฯลฯ การมาของชาวจีนได้นาเทคโนโลยีหลาย
อย่างมาสู่ สังคมไทยด้วย เช่ น ชาวจีนฮกเกี้ ยนนาอ้อยและเทคโนโลยีการทาน้ าตาลทราย ในสมัย
อยุธยาตอนปลาย ชาวจีนแต้จิ๋วเข้ามามากขึ้น พวกชาวจีนแต้จิ๋วเป็ นผูช้ ายที่เข้ามาไม่ได้นาครอบครัว
มาด้วย แต่ ม าแต่ ง งานกับ หญิ ง ไทย ซึ่ งท าให้ มี ลู ก หลานคนไทยเชื้ อสายจี น เป็ นจานวนมาก ใน
ปั จ จุ บ ัน การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมท าให้ ค วามพยายามของการรั ก ษาวัฒ นธรรมจี น เกิ ด การ
“กลายเป็ นไทย” เนื่ องจากว่าชาวจีนและลูกหลานของพวกเขาที่ต้ งั ถิ่นฐานที่ไทย บางส่ วนเลือกถื อ
สัญชาติไทยและเรี ยนหนังสื อไทย (สายชล สัตยานุรักษ์, 2558)
วรพร ภู่พ งศ์พ นั ธ์ (2542)ได้ก ล่ าวถึ งความเป็ นมาของชาวจี นในสั งคมไทยว่า ในสมัย
สุ โขทัย ราชวงศ์หยวนได้ส่ งคณะฑู ตจี น มาติ ดต่อกับ ไทยเพื่ อให้ อาณาจัก รสุ โขทัยอ่ อนน้อมต่ อ
ราชวงศ์หยวนในฐานะที่จีนเป็ นอาณาจักรศูนย์กลางอารยธรรมของโลก ตลอดจนถึ งสมัยอยุธยา
การติ ดต่อระหว่างไทยจีนเป็ นระบบบรรณาการ แต่การติดต่อแบบนี้ ไม่ได้หมายความว่าไทยเป็ น
เมืองขึ้ นของจีน การที่ ไทยยอมส่ งเครื่ องราชบรรณาการ เพื่อได้สิทธิ พิเศษในการค้าสาเภากับจี น
ทั้งนี้ ได้ส่งผลให้การค้าระหว่างไทยจีนมีความเจริ ญรุ่ งเรื องซึ่ งทาให้ชาวจีนได้วฒั นธรรมจีนมายัง
ไทย ชาวจีนที่เข้ามาทาการค้าขายมักตั้งถิ่นฐานนอกพระนคร เช่น บ้านเขาหลวง บ้านในคลองสวน
พลู บริ เวณแถวท้ายปากครอง ตลอดจนหน้าพระราชวังหลัง หน้าวัดไชยวัฒนาราม ส่ วนในพระนคร
ชุ มชนจีนที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ในบริ เวณย่านในไก่ เนื่ องจากว่าเป็ นแหล่งรวมสรรพเครื่ องใช้ อาหาร
และผลไม้จากเมืองจีน ในสมัยอยุธยา จานวนของชาวจีนที่ไทยเท่ากับ 1 เปอร์ เซนต์ของประชากร
ในสมัย นั้น ทั้ง หมด ชาวจี น ที่ อ พยพมา ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เป็ นพ่ อ ค้า นอกจากนี้ จะเป็ น
ช่างฝี มือ นักแสดงงิ้ว ชาวสวน ฯลฯ อีกทั้งยังมีชาวจีนเข้ามาเป็ นข้าราชการในส่ วนที่เกี่ยวกับการค้า
สาเภา ในสมัยธนบุรี เนื่องจากว่าพระเจ้าตากสิ นทรงมีเชื้ อสายจีนแต้จิ๋ว ทาให้ชาวจีนแต้จิ๋วอพยพมา
เป็ นจานวนมากเนื่องจากว่ามีการสนับสนุนชาวจีนแต้จิ๋วเป็ นพิเศษ (วรพร ภุ่พงศ์พนั ธุ์, 2542)
วีรวัลย์ งามสันติกุล (2543) ได้กล่าวเหตุผลที่ชาวจีนเข้าสู่ สังคมไทยว่า ในด้านเศรษฐกิ จ
สังคมไทยในสมัยรั ตนโกสิ นทร์ เป็ นระบบศักดิ นาและระบบไพร่ ทาให้ไม่มี แรงงานเสรี ซ่ ึ งขาด
แคลนแรงงาน เพื่อแก้ไขปั ญหานี้ ทางรัฐบาลจึงนาเข้าแรงงานต่างชาติมาต่อความต้องการทางด้าน
เศรษฐกิ จ กลุ่ มชาวจีนมี ลกั ษณะขยัน อดทน ค่าแรงถู ก และมี จานวนมากพอ จึงถื อเป็ นแรงงานที่
เหมาะสมซึ่งทาให้ชาวจีนมีโอกาสเข้ามาที่ไทย การเข้ามาของชาวจีนทาให้รัฐบาลได้รายได้จากการ
เก็บภาษีอากรจากการค้า ในด้านการเมือง ต้นรัตนโกสิ นทร์ ซ่ ึ งตรงกับตอนปลายของราชวงศ์ชิงของ
จีน ประเทศไทยเป็ นบ้านเมืองที่มีความสงบสุ ขและไม่ค่อยเกิ ดสงคราม จึงทาให้ชาวจีนจานวนไม่
น้อยอพยพมาที่ไทย (วีรวัลย์ งามสันติกุล, 2543)
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จากข้อมูลข้างต้นสรุ ปได้วา่ ชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยสุ โขทัย
ซึ่ งแบ่งได้เป็ นสองประเภท ได้แก่ พ่อค้าจีนที่เข้ามาเพื่อทาการค้าขายเป็ นการชัว่ คราว และชาวจีนที่
ทามาหากินที่ไทยเป็ นการถาวร
2.2 ความเป็ นมาของชาวจีนในจังหวัดชลบุรี
การเข้ามาในสังคมไทยของชาวจีนส่ วนมากจะเป็ นการเดินทางด้วยเรื อสาเภาซึ่ งทาให้หวั
เมืองชายทะเลในภาคตะวันออกและภาคใต้มีชาวจีนเข้ามาเป็ นจานวนมาก สาหรับชาวจีนในเขต
จังหวัดชลบุรี นักวิชาการได้กล่าวถึงความเป็ นมาของชาวจีนในจังหวัดชลบุรีวา่
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ในจังหวัดชลบุรีมีชุมชนเมืองชายทะเล ได้แก่ เมืองศรี พะโร และ
เมืองบางปลาสร้ อยมี ชาวจีนตั้งถิ่ นฐาน ที่ ใดเป็ นท่าเรื อ ที่ จอดพักเรื อสิ นค้าจะมี ชาวจีนตั้งถิ่ นฐาน
นอกจากนี้ ชาวจีนในจังหวัดชลบุรียงั ทาการเกษตรและทาโรงสี ขา้ ว โรงงานผลิ ตน้ าปลา โรงเลื่อย
ต่อเรื อ ฯลฯ ในสมัยกรุ งธนบุ รี จานวนของชาวจี นในจังหวัดชลบุ รีเพิ่มขึ้ นมาก (ภารดี มหาขัน ธ์ ,
2555)
ชุ มชนชาวจีนเป็ นกลุ่มชุ มชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของไทยโดยมี ชาวจีนแต้จิ๋ว
เป็ นหลัก ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ชาวจีนที่เข้ามาโดยทัว่ ไปจะตั้งถิ่นฐานที่แถวชายทะเลเพื่อ
ทาการค้าขาย การประมง พวกเขาออกไปที่อื่นโดยใช้เรื อสาเภาอย่างสะดวก ชาวจีนที่อพยพเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานในเขตจังหวัดชลบุรีได้นาวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจีนมาเผยแพร่ ดว้ ย (นภัสวรรณ สุ ภาทิตย์,
2557)
ชาวจีนแต้จิ๋วเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีจานวนมากที่สุดในภาคตะวันออกของไทยซึ่ งตั้งถิ่ น
ฐานที่ชายทะเลเป็ นหลัก ในสมัยรัชกาลที่ 3 ชาวจีนที่ เข้ามาในเขตจังหวัดชลบุรีส่วนมากเป็ นการ
รับจ้างเป็ นแรงงาน รองมาเป็ นพ่อค้าทาการค้าขาย ซึ่ งทาให้มีตลาดเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ตลาดเป็ น
ที่อยู่อาศัยชาวจีนที่เข้ามาในสังคมไทย และเป็ นชุ มชนของคนจีนเนื่ องจากว่าพวกชาวจีนนิ ยมซื้ อ
ของจากคนที่ใช้ภาษาและมีวฒั นธรรมเดียวกัน ซึ่ งทาให้อยูร่ วมกันได้ (ประสิ ทธิ์ เงินชัย, 2557)
จากข้อมูลข้างต้นสรุ ปได้วา่ จังหวัดชลบุรีเป็ นเมืองชายทะเล และเป็ นเขตที่ชาวจีนเข้ามา
ทางเรื อได้ จึงทาให้มีชาวจีนตั้งถิ่นฐานและทามาหากิ นได้ ในขณะที่ชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่ นฐาน
ในพื้ น ที่ จงั หวัดชลบุ รี พวกเขาก็ ได้น าวัฒ นธรรมต่ าง ๆ มาด้วย เช่ น ภาษา อาหารจี น ที่ พ วกเขา
บริ โภค การไหว้เจ้า เป็ นต้น การเกิดขึ้นของตลาดทาให้ชาวจีนอยูร่ ่ วมกันได้และทาให้ชุมชนชาวจีน
เป็ นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่จงั หวัดชลบุรี
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2.3 อาหารจีนกับอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของคนจีน
ชาวจี น ที่ อ พยพมาที่ ไ ทยมี ช าวแต้จิ๋ว กับ ชาวกวางตุ ้ง เป็ นหลัก จึ งท าให้ อ าหารจี น ใน
สั ง คมไทยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นอาหารแต้จิ๋ ว และอาหารกวางตุ ้ง โดยถาวร สิ ก ขโกศล (2552) ได้
กล่าวถึงอัตลักษณ์ของอาหารจีนว่า อาหารแต้จิ๋วซึ่ งเป็ นอาหารโดดเด่นชนิดหนึ่งของอาหารจีนใน
สังคมไทย อัตลักษณ์ของอาหารแต้จิ๋วคือ อาหารทะเลมาก อาหารผักมาก น้ าจิ้มมาก และของหวาน
มาก เนื่องจากว่าพื้นที่แต้จิ๋วเป็ นที่ใกล้ทะเล จึงทาให้มีกบั ข้าวทาจากอาหารทะเลมีจานวนมาก ส่ วน
น้ าจิ้มในอาหารแต้จิ๋วเป็ นการปรุ งรสตามรสปากของแต่ละคน เพราะว่าอาหารแต้จิ๋วนิยมรสแท้ ๆ
ของอาหาร เพื่อลดความเลี่ยนจากของคาว จึงทาให้อาหารแต้จิ๋วมีของหวานหลายชนิด ส่ วนวิธี
ปรุ งอาหารที่พวกชาวแต้จิ๋วนามาเผยแพร่ ที่ไทยจะมีท้ งั ต้ม ผัด ทอด นึ่ง ตุ๋น อบ เป็ นต้น และลักษณะ
ของแต่ละวิธีก็มีหลายชนิด เช่น การทอดมีทอดไฟแรง ทอดไฟอ่อน การอบมีอบแห้ง อบไอน้ า ฯลฯ
ในทุ ก วัน นี้ อาหารแต้จิ๋วกลายเป็ นอาหารจี น ที่ ห ากิ น ได้ง่ า ยในสั ง คมไทย แม้ว่าเป็ น
ร้านอาหารที่ริมถนนหรื อร้ านอาหารที่ อยู่ในห้าง ก็สั่งอาหารแต้จิ๋วได้ เช่ น ผัดผักบุง้ ไฟแดง เต้าหู ้
ทอด ห่ านพะโล้ กระเพาะปลาผัดผัก เป็ นต้น ส่ วนวิธีทากับข้าวต่าง ๆ ของอาหารแต้จิ๋วก็ได้เข้ามา
เป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมการกินอาหารในสังคมไทยและมีการผสมผสานกับวิธีปรุ งอาหารของ
ไทยด้วย
วัฒ นธรรมการกิ น ของไทยประกอบด้ ว ยหลายอย่ า งรวมบางส่ ว นที่ สื บทอดจาก
ต่างประเทศด้วย ในนี้มีนกั วิชาการได้กล่าวถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการกินดังต่อไปนี้
ภารดี มหาขันธ์ และ นันท์ชญา มหาขันธ์ (2553) ได้กล่าวว่า ชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานได้
นาภูมิปัญญาด้านอาหารเข้ามาด้วย ภูมิปัญญาในการปรุ งอาหารที่โดดเด่นอย่างหนึ่งที่นามาก็คือ การ
นาถัว่ เหลืองมาทาเป็ นอาหารหวาน คาว และเครื่ องดื่ม ได้แก่ เต้าฮวย เต้าหู ้ น้ าเต้าหู ้ เป็ นต้น
ประสิ ทธิ์ เงินชาย (2557) ได้กล่าวถึงอาหารจีนในสังคมไทยว่า พวกชาวจีนกวางตุง้ และ
ชาวจีนแต้จิ๋วได้นาอาหารกวางตุง้ และอาหารแต้จิ๋วหลายประเภทมาด้วย เช่น ติ่มซา โจ๊ก ข้าวต้ม เป็ ด
พะโล้ เต้า หู ้ ฯลฯ ติ่ ม ซ าที่ ห าซื้ อ ได้ง่ า ยจะมี ฮ ะเก๋ า เปาะเปี๊ ยะทอด ซาลาเปา หมั่น โถว เป็ นต้น
นอกจากนี้ พวกเขาก็ได้นาเครื่ องปรุ งต่าง ๆ มาสู่ สังคมไทยด้วย เช่ น ซี อิ๊วขาว เต้าเจี้ยว และน้ ามัน
หอยซึ่ งทาให้วิธีปรุ งอาหารของคนไทยได้เพิ่มขึ้ น สาหรั บชาวจีนไหหลา อาหารไหหลาที่ เราเจอ
บ่อยที่ไทยก็คือข้าวมันไก่ (ประสิ ทธิ์ เงินชัย, 2557)
รจริ นทร์ สิ มธาราแก้ว (2550) ได้กล่าวถึงอาหารจีนว่า อาหารจีนเป็ นอาหารชนิ ดหนึ่งที่กาลัง
ได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เพราะว่าอาหารจีนเป็ นอาหารที่เน้นใช้วตั ถุดิบสดใหม่ในการ
ประกอบอาหาร จึงเป็ นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายซึ่ งตรงกับเรื่ องที่ผบู ้ ริ โภคสนใจสุ ขภาพของ
ตนมากขึ้นในปั จจุบนั (รจริ นทร์ สิ มธาราแก้ว, 2550)
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เสาวรัตน์ โพธิ พนั ธ์ (2550) ได้กล่ าวถึ งอาหารจีนที่ เป็ นสัญลักษณ์ ที่ใช้ในการไหว้เทพเจ้า
ในช่วงตรุ ษจีนที่ยา่ นเยาวราชว่า อาหารจีนเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น ใน
เทศกาลตรุ ษจีน ต้องใช้อาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ที่มีความหมายที่เป็ นมงคล ส่ วนอาหารที่
ใช้ในการเซ่ นไหว้จะมี ค วามหมายแฝงอยู่ในตัว เช่ น หมู ในภาษาจี นมี ความหมายว่าความมัง่ คัง่
เพราะว่าหมูมีลกั ษณะอ้วนท้วนสมบูรณ์ สะท้อนให้เห็นความกินดี อยูด่ ี ไส้หมูมีความหมายเปลี่ยน
ให้ดีข้ ึ น ตับหมู มีความหมายมงคลเช่ นเดี ยวกับ หงอนไก่ ไก่ ในวัฒนธรรมจี นเป็ นสั ญลักษณ์ ของ
ความดีงามโดยมีสัญลักษณ์ 2 อย่าง คือ ความก้าวหน้าในการงานและการรู ้งาน ปลาตามภาษาแต้จิ๋ว
มี ความหมายว่าให้เหลื อกิ นเหลื อใช้ ส่ วนลู ก ชิ้ นปลาในภาษาแต้จิ๋วมี ค วามหมายว่าความราบรื่ น
นอกจากนี้ ยังมีอาหารคาวอื่น ๆ หลายอย่างใช้ในการเซ่ นไหว้ ส่ วนอาหารหวานจะใช้ขนมเข่ง และ
ขนมเทียนซึ่ งเป็ นอาหารหวานที่ชาวจีนเชื่ อว่า ความหวานของขนมจะทาให้เทพเจ้ารายงานแต่สิ่งดี
ๆ ของมนุ ษ ย์ให้ เง็ ก เซี ย นฮ่ อ งเต้ โดยความเหนี ย วของขนมจะท าให้ เทพเจ้าไม่ พู ด มาก และไม่
สามารถรายงานความชัว่ ของมนุ ษย์ดว้ ย สาหรับผลไม้ที่ใช้จะมี ส้ม ซึ่ งหมายความว่ามงคลอันใหญ่
หลวง กล้วยโดยมีความหมายว่าการมีลูกหลานสื บสกุล องุ่นมีความหมายว่าความเจริ ญงอกงาม และ
ผลไม้อื่น ๆ ที่มีความหมายที่ดีงาม เช่ น สัปปะรด แอปเปิ ล ทับทิม ลูกท้อ เป็ นต้น การรับประทาน
อาหารคาว อาหารหวานและผลไม้มี บ ทบาทต่ อชี วิต ประจาวัน และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ ด้วย (เสาวรัตน์ โพธิพนั ธ์, 2550)
พรพิมล บุญพามี (2560) ได้กล่าวถึงอาหารจีนว่า อุปกรณ์สาคัญที่ใช้ในการทาอาหารจีน
มี 4 อย่าง ได้แก่ เขียง มีด กระทะก้นกลม และตะหลิว อาหารจีนส่ วนมากเป็ นประกอบด้วยการผัด
ในกระทะไฟแรง เนื่ องจากว่าเป็ นวิธีทากับข้าวที่ช่วยประหยัดเชื้ อเพลิ งและทาให้อาหารมีความสด
กรอบ เช่น ผัดผักปุ้งไฟแดง นอกจากนี้ ทอด นึ่ง อบ ก็เป็ นวิธิทาอาหารจีนที่นิยมใช้ ในประเทสไทย
อาหารจีนที่เห็นบ่อยจะมีอาหารกวางตุง้ อาหารแต้จิ๋ว และอาหารแคะ ลักษณะเฉพาะตัวของอาหาร
กวางตุง้ คือเน้นใช้เทคนิ คการปรุ งเพื่อความสดใหม่ของอาหารให้มากที่สุด ใช้น้ ามันหอยและผักมาก
เน้นปรุ งอาหารให้สด ปรุ งรสพอดี และมีอาหารประเภทติ่มซา ลักษณะเฉพาะตัวของอาหารแต้จิ๋ว
คือมี ลกั ษณะคล้ายอาหารกวางตุ ง้ แต่เน้นอาหารทะเลมาก ส่ วนอาหารแคะ เป็ นอาหารที่ เน้นข้าว
เนื้อสัตว์ ผักดองและผักตากแห้ง (พรพิมล บุญพามี, 2560)
จากข้อมูลข้างต้นจะสรุ ปได้วา่ ชาวจีนที่อพยพเข้ามาที่ไทย ได้นาวิธีปรุ งอาหารมาด้วยซึ่ ง
ทาให้ประเภทของอาหารในสังคมไทยได้เพิ่มขึ้นโดยมีอาหารแต้จิ๋วเป็ นหลัก
สาหรั บ อัตลักษณ์ ของอาหารจี นในสังคมไทย จะสรุ ป ได้ว่า อาหารจี นในสั งคมไทยมี
อาหารแต้จิ๋วเป็ นอาหารโดดเด่ นของอาหารจีนที่ เน้นรสแท้ๆ ของอาหารเป็ นหลัก รองลงมาเป็ น
อาหารกวางตุง้ และอาหารแคะ
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2.4 อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนในสั งคมไทย
วัฒนธรรมการกิ นในสังคมไทย ตามรู ปแบบของอาหารไทยซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาของชาว
ไทยที่ แ สดงออกถึ ง ความคิ ด และการด ารงชี วิต ของคนไทย อาหารไทยเป็ นอาหารที่ ช าวไทย
รับประทานมานานซึ่ งรวมวัฒนธรรมการกินของชาติอื่นด้วยโดยมีการเปลี่ยนแปลงและผสมผสาน
เพื่อให้เหมาะกับการบริ โภคอาหารของคนไทย อาหารไทยเป็ นอาหารที่เกิดขึ้นที่ไทยมาตั้งแต่สมัย
สุ โขทัยโดยแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทผัดซึ่ งเป็ นวิธีทากับข้าวสื บทอดจากจีน ประเภท
แกงและต้มซึ่ งแยกโดยเครื่ องเทศที่ใช้ ประเภทยาและพล่าซึ่ งแยกโดยวิธีเตรี ยมอาหาร ลักษณะการ
ปรุ ง และรสชาติของอาหาร ประเภทเครื่ องจิ้มโดยออกเป็ นน้ าพริ กและหลน และประเภทเครื่ องเคียง
สาหรับบทบาทของวัฒนธรรมการกินอาหารจีนในสังคมไทย นักวิชาการได้กล่าวถึง
บทบาทของอาหารจีนในสังคมไทยดังนี้
ชนาภา เมธี เกรี ย งไกร (2559) ได้ก ล่ าวถึ งบทบาทของอาหารจี นทางด้านเศรษฐกิ จว่า
ตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา ชาวจีนอพยพมาที่สังคมไทยอยู่เรื่ อย ๆ เพื่อเข้ามาตั้งถิ่ นฐานและทามาหา
กิน เมื่อช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ชาวจีนแต้จิ๋วเริ่ มอพยพมายังสังคมไทยเนื่ องจากอยากหนี ความยากจน
ภัยสงคราม และภัยธรรมชาติในประเทศของตนเอง การอพยพของชาวจีนพวกนี้ ได้นาวัฒนธรรม
ต่าง ๆ มาด้วย ซึ่ งรวมอาหารจีน ชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน มักจะตั้งถิ่นฐานที่ลุ่มแม่น้ า และหัวเมือง
ชายทะเล ซึ่ งรวมเขตจังหวัดฉะเชิ งเทราด้วย ในปั จจุบนั ในชุ มชนตลาดบ้านใหม่มีชาวไทยเชื้ อสาย
จีนรุ่ นที่ 2 เป็ นจานวนมากที่ สุดของผูท้ ี่ อยู่อาศัยในบริ เวณนี้ พวกเขาส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พขาย
ก๋ วยเตี๋ยว ขายขนมหวาน ขายข้าวสาร ฯลฯ ที่สืบทอดจากพ่อแม่ของตน เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
พัฒนาเศรษกิ จในพื้นถิ่น และให้คนแต่ละรุ่ นปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยนี้ ที่ตลาดบ้านใหม่ เทศบาล
เมื องฉะเชิ งเทราจึ งมี งบประมาณแก่ ชุ มชนตลาดบ้านใหม่โดยเสริ ม ให้เกิ ดความเข้ม แข็งในด้าน
ศิลปะแบบจีน เช่น ให้ครอบครัวในชุ มชนทาอาหารจีนและขนมโบราณของจีนขายให้นกั ท่องเที่ยว
พานักท่องเที่ยวไปชมบ้านของตัวที่มีลกั ษณะแบบจีน (ชนาภา เมธีเกรี ยงไกร, 2559)
ธเนศ วงศ์ยานนาวา (2546) ได้กล่าวถึงบทบาทของอาหารจีนทางด้านสังคมว่า โดยทัว่ ไป
อาหารจี น ในโลกโดยเฉพาะในประเทศตะวัน ตกจะถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการแบ่ ง ชนชั้ น
เนื่ องจากว่ามารยาทในการรับประทานอาหารจีนไม่ตรงกับประเพณี ที่พวกเขานิ ยม จึงถือว่าอาหาร
จี น เป็ นอาหารของชนชั้ นต่ า แต่ ส่ วนในสั ง คมไทย ระดั บ การบริ โภคอาหารจี น จะถื อ เป็ น
ปรากฏการณ์ ใหม่ ส าหรั บ แยกชนชั้นในสั งคมซึ่ งท าให้อาหารจี นกลายเป็ นอาหารที่ สั มพันธ์ ก ับ
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
สายชล แก้วบริ สุทธิ์ (2556) ได้กล่าวถึงเทศกาลกินเจว่า เทศกาลกินเจเป็ นประเพณี ที่ชาวจีน
ที่ต้ งั ถิ่ นฐานที่ไทยสื บทอดกันมาตั้งแต่อดี ตถึ งปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นเทศกาลทางด้านพุทธศาสนาโดยจัด
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งานในเดือน 9 ของทุกปี เป็ นระยะเวลา 9 วัน เป็ นเทศกาลเพื่อให้ท้ งั ร่ างกายและจิตใจของคนที่นบั
ถือศาสนาพุทธบริ สุทธิ์ โดยงดรับประทานเนื้ อสัตว์ แต่บริ โภคผักและผลไม้ ในปั จจุบนั เทศกาลกิน
เจเป็ นแบบการท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมอย่างใหม่ที่ส่งเสริ มเศรษฐกิ จ เนื่ องจากว่าอาหารเป็ นสิ่ งที่
เชื่อมโยงกับบรรยากาศความเป็ นอดีตและพัฒนาเศรษฐกิจได้ (สายชล แก้วบริ สุธ์ ิ , 2556)
ระดม พบประเสริ ฐ (2549) ได้กล่าวถึงอาหารจีนว่า ในช่วงที่การปกครองโดยรัฐบาลจอมพล
ป. พิ บู ลสงคราม เพื่ อสร้ างชาติ นิยมทางเศรษฐกิ จและส่ งเสริ ม วัฒนธรรมการกิ นของไทย มี การ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนบริ โภคก๋ วยเตี๋ยววันละหนึ่ งชาม เนื่องจากว่าถ้าคนไทยทุกคนบริ โภคก๋ วยเตี๋ยว
วันละหนึ่ งชาม ชามละ 5 สตางค์ วันหนึ่ งมีคนบริ โภค 18 ล้านชาม ก็จะมีเงิ นเก้าแสนบาทเข้าไปที่
ตลาดเป็ นเงินหมุนเวียนและกระตุน้ เศรษฐกิจได้ (ระดม พบประเสริ ฐ, 2549)
พรพิมล บุญพามี (2560) ได้กล่าวถึงธุ รกิจอาหารจีนว่า ภัตตาคารอาหารจีนเป็ นธุ รกิจที่มี
การเจริ ญ เติ บ โตคู่ กบั การท่ องเที่ ยวและธุ รกิ จโรงแรมซึ่ งเป็ นธุ รกิ จที่ มี อยู่ในทัว่ ประเทศไทย ใน
สมัยก่อน ภัตตาคารอาหารจีนได้รับความนิ ยมจากชนชั้นสู งและผูท้ ี่มีฐานะทางสังคมเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากว่า ภัตตาคารอาหารจีนจะมีอาหารที่มีคุณภาพดีและราคาค่อนข้างสู ง และมีบริ การดี
Lan Long Jun (2559) ได้กล่าวถึ งอาหารจีนในสังคมไทยว่า ตั้งแต่อดีตถึ งปั จจุบนั มีชาว
จีนจานวนมากอพยพมาตั้งถิ่นฐานทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย ในขณะที่พวกชาวจีนอพยพมา ก็นา
วัฒนธรรมการกิ นอาหารของตนเข้ามาด้วย เพราะว่าอาหารเป็ นสิ่ งพื้นฐานในชี วิตประจาวันของ
มนุ ษย์ การรับประทานอาหารถื อเป็ นเรื่ องที่ สาคัญอย่างยิ่ง เนื่ องจากชาวจีนตั้งถิ่ นฐานที่ ไทยอย่าง
ยาวนานแล้ว พวกเขาก็เผยแพร่ และรักษาวัฒนธรรมอาหารจีนอย่างดี อาหารจีนในสังคมไทยเป็ น
อาหารที่ เน้ น ความสดใหม่ ข องวัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการปรุ ง อาหารซึ่ งเป็ นอาหารประเภทหนึ่ งที่ มี
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ ทาให้อาหารจีนได้แทรกซึ มในวิถีชีวิตของชาวไทยและแพร่ หลายในไทยเป็ น
อย่างมาก (Lan Long Jun, 2559)
เสาวรัตน์ โพธิ พนั ธ์ (2550) ได้กล่าวถึ งความเป็ นมาของอาหารจีนว่า ชาวจี นเป็ นกลุ่ มชาติ
พันธุ์หนึ่ งที่ อพยพจากแผ่นดิ นใหญ่มาตั้งถิ่ นฐานที่ไทย ซึ่ งพร้อมนาวัฒนธรรมของตนมาด้วย ชาว
จีนที่อยูท่ ี่ไทยจะทามาหากินในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด ในกรุ งเทพมหานคร ย่านที่มีกลุ่มชาวจีน
อยู่เป็ นจานวนมากก็ คื อย่านเยาวราช ย่านเยาวราชเป็ นแหล่ ง ที่ รวมวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ที่สะท้อนให้เห็ นวิถีชีวิตและความเชื่ อของชาวจีน เช่ น อาหารการกิ น การประกอบอาชี พ
และพิธีต่าง ๆ วัฒนธรรมการกินอาหารเป็ นปั จจัยสาคัญที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวจีนโดย
ดูจากการปรุ งอาหาร (เสาวรัตน์ โพธิพนั ธ์, 2550)
จากข้อมูลข้างต้นจะสรุ ปได้วา่ อาหารจีนเป็ นอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพและเป็ นสิ่ งที่พฒั นา
เศรษฐกิจได้ บางที การรับประทานอาหารจีนอาจจะเป็ นเครื่ องมือแสดงออกถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
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2.5 บริบทของพืน้ ที่ศึกษา
2.5.1 บริบททางภูมศิ าสตร์

ในด้านลักษณะที่ต้ งั อาเภอเมืองชลบุรีอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของจังหวัดชลบุรีมี
พื้ น ที่ ท้ ัง หมด 228.8 ตารางกิ โ ลเมตร ห่ างจากกรุ งเทพฯประมาณ 83 กิ โลเมตร โดยมี เนื้ อ ที่ อ ยู่
ระหว่างเส้นรุ ้งที่ 13°21′ องศาเหนือถึง 13°36′ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100°58′ องศาตะวันออก
ถึง 100°97′ องศาตะวันออก และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนื อติดกับอาเภอบางปะกง
ทิศตะวันออกติดกับอาเภอพานทองและอาเภอบ้านบึง
ทิศใต้ติดกับอาเภอศรี ราชา
ทิศตะวันตกติดกับอ่าวไทยโดยประกอบด้วยที่ราบตามชายฝั่งทะเลที่มีภูเขา
เล็ก ๆ (วิกิพีเดีย, 2563)

ภาพที่ 2- 1 แผนที่อาเภอเมืองชลบุรี (ภาณุพงศ์ อนันต์ชยั พัทธนา, 2563)
ในด้านลักษณะภูมิอากาศ โดยทัว่ ไป พื้นที่จงั หวัดชลบุรีมีภูมิอากาศแบบมรสุ มเขตร้อน
และไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศเนื่องจากว่าฝั่งตะวันตกของจังหวัดเป็ นพื้นที่ติดทะเล
ลักษณะภูมิประเทศอาเภอเมืองชลบุรีมีท้ งั ที่ราบชายฝั่งทะเลและที่สูงชันและภูเขาที่มีความสู งจาก
ระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป (สานักงานจังหวัดชลบุรี, 2555)
ในด้านแหล่งน้ าธรรมชาติที่อาเภอเมืองชลบุรี มีคลองหลายสายไหลลงไปอ่าวไทย เช่น
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คลองบางปลาสร้อย คลองห้วยใหญ่ คลองบางแสน เป็ นต้น ในด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของ
พื้นที่ศึกษา มีป่าสงวน ฯ ป่ าเขาพรุ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมพู่ และป่ าชายเลน
(สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดชลบุรี สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2563)
2.5.2 บริบทด้ านกลุ่มชาติพนั ธุ์ในจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรีเป็ นเป็ นประตูของภาคตะวันออกและเป็ นพื้นที่ที่ติดกับทะเลจึงทาให้มี
หลากหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ส่ วนกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็ นจานวนมากใน
จังหวัดชลบุรี ได้แก่
ชาติพนั ธุ์จีน ในพื้นที่อาเภอเมืองชลบุรีปัจจุบนั มีประชากรชาวไทยเชื้ อสายจีนกว่าร้ อย
ละ 50 โดยมีบรรพบุรุษเป็ นชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็ นการถาวร (ภารดี มหาขันธ์ และนันท์ชญา
มหาขันธ์, 2561) ชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่ นฐานในจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่มาจากแถวชายทะเลของจีน
ส าหรั บ วัฒ นธรรมที่ ช าวจี น น าและสื บ ทอดมาจะมี ก ารใช้เครื่ อ งถ้ว ยชามมาวางอาหาร การใช้
เครื่ องมือในการรับประทานอาหาร เช่ น ตะเกี ยบ ช้อนจีน วิธีทากับข้าวของชาวจีน เช่น ตุ๋น นึ่ ง ผัด
ไฟแรง อีกทั้งอาหารจีนก็ถูกกาหนดความหมายสาหรับการใช้งานพิธีและเทศกาลต่าง ๆ ด้วย
ชาติพนั ธุ์ลาว ชาติพนั ธุ์มอญ พวกเขามีวฒั นธรรมความเชื่ อและทักษะภูมิปัญญาในการ
ประกอบอาชี พคล้ายกับคนไทย ได้แก่ ทาไร่ ทานา ทาสวน และงานหัตถกรรมทอผ้า จักสาน ส่ วน
ชาติพนั ธุ์มอญชานาญในการทาเครื่ องปั้ นดินเผา และอิฐดินเผาที่ใช้ในการก่อสร้าง (ภารดี มหาขันธ์
และนันท์ชญา มหาขันธ์ , 2561) ชาวลาวที่ เข้ามาในพื้นที่ จงั หวัดชลบุ รีส่วนใหญ่เป็ นลาวเวียงและ
ลาวพวนซึ่ งมักจะตั้งถิ่นฐานในเขตอาเภอพนัสนิ คมมาตั้งแต่สมัยกรุ งธนบุรี ลักษณะเฉพาะตัวของ
วัฒนธรรมการกินอาหารของลาวที่ได้นามาที่ชลบุรีได้แก่ 1) เน้นกินผัก กินปลา 2) อาหารประเภท
แกงไม่ใส่ กะทิ 3) เครื่ องปรุ งรสสาคัญคือปลาร้า 4) การปรุ งอาหารส่ วนใหญ่ใช้วิธีตม้ นึ่ ง คัว่ ปิ้ ง 5)
เวลารับประทานอาหารจะคู่กบั ข้าวเหนียวนึ่ง
การเข้า มาตั้ง ถิ่ น ฐานของกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ จี น และกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ อื่ น ๆ พวกเขาได้น า
วัฒนธรรมของตนมาด้วย ทาให้วฒั นธรรมการกินอาหารในสังคมจังหวัดชลบุรีได้รับพัฒนาการ
2.5.3 บริบททางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิ จ ของอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ชลบุ รี ประกอบด้ว ยอุ ต สาหกรรม การท่ อ งเที่ ย ว
การเกษตร เป็ นหลัก
ในด้านอุ ต สาหกรรม อาเภอเมื องชลบุ รีเป็ นหนึ่ งในสามอ าเภอของจังหวัด ชลบุ รีที่ มี
คนงานประกอบการอุตสาหกรรมมากที่สุด เนื่ องจากว่ามีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในปี พ.ศ.
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2560 จานวนคนงานประกอบการอุตสาหกรรมของอาเภอเมืองชลบุ รี จานวนทั้งหมด 27,387 คน
เป็ นเพศชาย 16,135 คน และเพศหญิง 11,252 คน
ในด้านการท่องเที่ ยว พื้นที่ อาเภอเมืองชลบุ รีมีแหล่ งท่องเที่ ยวหลายแห่ ง เช่ น หาดบาง
แสน เขาสามมุข แหลมแท่น ศาลเจ้าหน่ าจาซาไท้จือ วังแสนสุ ข สนามกอล์ฟ เป็ นต้น ซึ่ งได้ดึงดูด
นัก ท่ อ งเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ ม าท่ องเที่ ย วในพื้ นที่ น้ ี เนื่ องจากจานวนนัก ท่ องเที่ ย ว
เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทาให้รายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอเมืองชลบุรีเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วย
ในด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2562 อาเภอเมืองมีจานวนครัวเรื อนเกษตร 3,200 ครัวเรื อน ซึ่ ง
เป็ นร้ อยละ 1.37 ของครั วเรื อนทั้งหมด พื้ นที่ ท าการเกษตรที่ อาเภอเมื องชลบุ รีในปี พ.ศ. 2560 –
2561 มีที่นา 899 ไร่ พืชไร่ 1,084 ไร่ สวนผลไม้ 990 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 14 ไร่ พืชผัก 2,071 ไร่
ไม้ยืนต้น 3,420 ไร่ โดยเน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจ และสัตว์น้ า 1,335.16 ไร่ โดยได้แบ่งแยกเป็ นการ
ประมงน้ าจื ด และการประมงน้ ากร่ อย (ส านัก งานเกษตรและสหกรณ์ จงั หวัดชลบุ รี ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563)
2.5.4 บริบททางสังคม

ในปี พ.ศ. 2562 จานวนประชากรของอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มี 339,600 คน เป็ นเพศ
ชาย 164,384 คน และเพศหญิง 175,216 คน มีครัวเรื อนจานวน 232,732 ครัวเรื อน ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มี
ความหนาแน่ นประชากรมากที่ สุดของจังหวัดชลบุรี (สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จงั หวัดชลบุรี
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563)
อาเภอเมืองชลบุรีมีเขตพื้นที่การศึกษาจานวน 112 แห่ง ได้แก่
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 44 แห่ง
สังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น 10 แห่ง
สังกัดสานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10 แห่ง
สังกัดกรมการศาสนา 1 แห่ง
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน 36 แห่ง
สังกัดสานักปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ 1 แห่ง
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ 3 แห่ง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข 2 แห่ง
สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ 1 แห่ ง
สังกัดสานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 แห่ ง
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 แห่ ง
สังกัดสานักงานตารวจแห่ งชาติ 1 แห่ ง (วิกิพีเดีย, 2563)
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ประชากรในสังคมอาเภอเมืองชลบุรี นับถือศาสนาพุทธเป็ นหลัก รองลงมานับถือศาสนา
คริ สต์ และศาสนาอิสลาม (จังหวัดชลบุรี, 2560)
2.5.4 บริบททางวัฒนธรรม

เนื่องจากว่าจังหวัดชลบุรีเป็ นที่อยูอ่ าศัยของหลายเชื้ อชาติ จึงทาให้ประเพณี วฒั นธรรมใน
จังหวัดชลบุรีมีอย่างหลากหลาย ประเพณี ที่ชาวจีนนามา ได้แก่ ตรุ ษจีน สารทจีน ในช่ วงเทศกาล
ตรุ ษจีนที่ชลบุรีจะจัดพิธี พิธีบวงสรวงถวายเครื่ องราชสักการะสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ และบรรพบุ รุษ 3 แห่ ง
พร้อมโชว์การแสดงมังกรและสิ งโต เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
ประเพณี ที่ชาวลาวนามา ได้แก่ ตรุ ษสงกรานต์ สารทลาว ในช่วงสงกรานต์ ที่อาเภอเมือง
ชลบุ รี จะมี ว นั ไหลบางแสนที่ ห าดบางแสนและแหลมแท่ น ซึ่ งเป็ นสถานที่ เที่ ย วเล่ น น้ า อย่า ง
สนุกสนานและมีกิจกรรมให้ร่วมสนุ กมากมาย เช่น งานประเพณี ก่อพระทราย วันไหลบางแสน การ
แข่งขันมวยทะเล การละเล่นพื้นบ้าน (ธงชัย สุ ริยา)
นอกจากนี้ อาเภอเมื องชลบุ รียงั มี เทศกาลและวัฒนธรรมหลายอย่าง เช่ น ราวงย้อนยุค
ประเพณี ไหว้พระจันทร์ ประเพณี วิ่งควาย ประเพณี ทาบุญพระทรายน้ าไหล เป็ นต้น ส่ วนประเพณี
วิง่ ควาย เป็ นหนึ่ งในประเพณี อนั เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี เป็ นประเพณี ที่จดั ขึ้นในวันขึ้น 14
ค่า เดื อน 11 หรื อก่อนออกพรรษา 1 วันของทุกปี ซึ่ งเป็ นการทาขวัญควายและให้ควายได้พกั ผ่อน
หลังจากตรากตรากับการงานในท้องนามายาวนาน นอกจากนี้ ประเพณี วิ่งควายยังสอดคล้องกับ
ความเชื่ อที่วา่ หากปี ใดไม่มีการวิ่งควาย ปี นั้นควายจะเป็ นโรคระบาดกันมาก (ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดชลบุรี, 2560)
2.5.5 บริบทด้ านอาหารการกินในสังคมชลบุรี

อาหารการกินในเขตจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยหลากหลายรสชาติ ซึ่ งทาให้ชาวชลบุรีมี
ทางเลื อกหลายอย่างในการรับประทานอาหารตั้งแต่ร้านริ มถนนจนถึ งภัตคารหรู ๆ ในบริ เวณท่า
เกวียนและย่านศูนย์การค้าในแถวชายหาด เหตุผลที่ทาให้อาหารการกิ นในจังหวัดชลบุรีอย่างอุดม
สมบูรณ์ ได้แก่
ประการที่หนึ่ ง เนื่ องจากว่าจังหวัดชลบุรีเป็ นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับทะเลและมีพ้ืนที่เป็ น
ป่ า เขา จึงทาให้อาหารของชาวประมงมีอาหารทะเลเป็ นหลักซึ่ งรวมทั้งอาหารทะเลสดและอาหาร
ทะเลแห้ง ส่ วนพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดชลบุรีจะเหมาะกับการทาการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ทาให้
อาหารการกินมีเนื้อสัตว์และผักเป็ นหลัก
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ประการที่สอง สังคมจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยหลากหลายชาติพนั ธุ์ เช่น ชาติพนั ธุ์จีน
ชาติพนั ธุ์ลาว เวลาพวกเขาเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่จงั หวัดชลบุรี ก็ได้นาอาหารการกินของตนมาด้วย
ประการที่สาม จังหวัดชลบุรีเป็ นประตูของภาคตะวันออก แม้วา่ เป็ นคนมาจากที่ใดก็ตาม
ถ้าประสงคค์เข้าภาคตะวันออก ต้องผ่านชลบุรีก่อน จึงทาให้ผคู ้ นจากหลายที่รวมอยูท่ ี่ นี่ ซึ่ งทาให้
อาหารการกินนานาชนิดเผยแพร่ มาถึงที่ชลบุรีดว้ ย
อาหารการกินในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยอาหารจีน อาหารไทย อาหารลาว และอาหาร
ทะเล อาหารจีนเป็ นอาหารชนิ ดหนึ่ งที่มีรสชาติอร่ อยโดยมีรสจืด ซึ่ งปรุ งด้วยซี อิ๊ว น้ าซอส เต้าเจี้ยว
โดยใช้วิธีผดั ต้ม ตุ๋น ฯลฯ ในการประกอบอาหาร นอกจากนี้ อาหารจีนยังเป็ นส่ วนสาคัญในการ
ไหว้ของเทศกาล ตรุ ษ และสารท ในด้านอาหารคาว จะใช้หูฉลาม กระเพาะปลา ไส้กรอก ห้อยจ๊อ
หมู เป็ ด ไก่ตม้ ผลไม้ เป็ นต้น ส่ วนขนมที่ใช้ในการไหว้ตรุ ษจีนจะใช้ขนมเข่ง ขนมเทียน เทศกาล
เช็งเม้งจะใช้ข นมถ้วยฟู ซาลาเปา ส่ วนสารท จะใช้ขนมจ้าง บ๊ะจ่าง ขนมเข่ง ขนมเที ยน ขนมโก๋
ขนมเปี๊ ยะ ขนมอี๋ เป็ นต้น ในช่ วงเทศกาลกิ น เจ ชาวไทยเชื้ อสายจี น ในชลบุ รีจะงดรั บ ประทาน
เนื้อสัตว์ กลับไปรับประทานพวกถัว่ เต้าหู ้ และผักต่าง ๆ อาหารจีนที่เจอบ่อยในจังหวัดชลบุรี คือ หู
ฉลามที่ปรุ งด้วยซี อิ๊ว น้ าซอส แป้ งมัน ต้นหอม ขึ้นฉ่ ายและพริ กไทย กระเพาะปลาที่ปรุ งด้วยซี อิ๊ว
น้ าซอส น้ าปลา แป้ งมัน ต้นหอม ผักชี พริ กไทย โดยใส่ น้ าซุ ป เห็ดหอม เนื้อไก่ ห้อยจ๊อที่ทาจากเนื้ อ
ปู มันหมูแข็ง แห้ว หอมใหญ่ ฟองเต้าหู ้ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีปลิ งทะเล หมูสามชั้นต้มเผือก หมู
เย็น ก๋ วยบะ เผือกทอด ขนมเที ยน ขนมเข่ง ฯลฯ อาหารไทยในจังหวัดชลบุ รีมีรสกลมกล่ อมเป็ น
หลัก และใช้กะทิในการทาของคาว - หวาน ส่ วนอาหารลาวในเขตจังหวัดชลบุรีที่เป็ นสัญลักษณ์คือ
แกงลาว ส้มตา ลาบ ซุ บหน่ อไม้ ป่ น ฯลฯ ขนมพิเศษของอาหารไทย อาหารลาวในสังคมจังหวัด
ชลบุรีมีกะละแม และข้าวเหนี ยวแดงในวันตรุ ษสงกรานต์ วันออกพรรษาจะเป็ นข้าวต้มหาง ในวัน
สารทไทย สารทลาว ขนมพิ เศษคื อขนมกระยาสารท (วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดชลบุรี, 2562)
2.6 ทฤษฎีทใี่ ช้ ในการศึกษา
2.6.1 ทฤษฎีการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม (Diffusion Theory)

การแพร่ กระจายทางวัฒ นธรรมเป็ นการกระจายตัวของวัฒนธรรมจากสั งคมเดิ ม ไปที่
สังคมอื่น ๆ เช่น ภาษา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศาสนา เทคโนโลยี การกินอาหาร ซึ่ งเป็ นทฤษฎี ที่
ถูกเสนอในปี ค.ศ.1897 โดยมี 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) วัฒนธรรมในที่เดิมยังมีพลังและสามารถแพร่ จาก
ที่เดิมไปที่อื่น 2) เป็ นการแพร่ แบบเปลี่ยนพื้นที่โดยคนจากวัฒนธรรมเดิมไปอยูท่ ี่ใหม่ 3) การแพร่ มี
ลาดับชั้นโดยเป็ นการนาวัฒนธรรมของชนชั้นสู งแพร่ ไปให้ชนชั้นล่าง 4) มีการแพร่ ตอ้ งผ่านบุคคล
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โดยเป็ นมนุ ษ ย์นาวัฒนธรรมของตนไปเผยแพร่ ให้คนอื่ น 5) มี ตวั กระตุ น้ ในการแพร่ เพื่ อให้การ
เผยแพร่ วฒั นธรรมผ่านบางสิ่ งบางอย่างที่ถูกถือเป็ นเครื่ องมือในการแพร่ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ) แนว
ทฤษฎีน้ ี ได้แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) สานักอังกฤษ 2) สานักเยอรมัน และ3) สานักอเมริ กนั สานัก
อังกฤษ (British School) นาโดยสมิท เพอร์ รี่ และริ เวอรส์ พวกเขาไม่ยอมรับว่าวัฒนธรรมเกิ ดขึ้ น
ด้วยตัวเอง พวกเขาคิดว่าคนมีลกั ษณะทางชี วภาพพื้นฐานเหมือนกัน ดังนั้น วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้าง
ในแต่ละที่ตอ้ งเหมือนกัน แต่เนื่ องจากความแตกต่างกันของสิ่ งแวดล้อม พวกสานักอังกฤษจึงเสนอ
ว่า อารยธรรมชั้นสู งมีจุดกาเนิดในประเทศอียปิ ต์ และแพร่ กระจายไปทัว่ โลก กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ที่
ติดต่อกับชาวอียิปต์ได้นาความรู ้ ต่าง ๆ แพร่ กระจายไปที่ ทวั่ โลก สานักเยอรมัน (German School)
น าโดยฟริ ต ซ์ เกรบ และวิล เฮล์ ม ซมิ ด ท์ นัก มานุ ษ ยวิท ยาในกลุ่ ม นี้ คิ ด ว่า มนุ ษ ย์ไ ม่ ช อบสร้ า ง
วัฒ นธรรมขึ้ น มาเอง แต่ ช อบยื ม วัฒ นธรรมจากเพื่ อ นบ้า น เมื่ อ วัฒ นธรรมนั้น แพร่ ก ระจายไป
วัฒนธรรมที่ปลายทางต้องคล้ายกับวัฒนธรรมต้นกาเนิ ด พวกสานักเยอรมันคิดว่า การแพร่ กระจาย
ทางวัฒ นธรรมแบบนี้ อาจจะเกิ ดจากการอพยพของมนุ ษ ย์ และเป็ นแนวคิ ดเน้น การหยิบ ยืม ทาง
วัฒนธรรมมากกว่าการสร้างวัฒนธรรมใหม่ พวกเขาเสนอว่า จุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมไม่ใช่มีแต่
จุดเดียว หากมีหลายจุด แต่ละจุดก็แพร่ กระจายวัฒนธรรมของตนออกไปรอบ ๆ เป็ นวงกลม เรี ยกว่า
Culture Circle หรื อ Kulturkreis ส านั ก อเมริ กั น (American School) น าโดย Clark Wissler และ
Alfred Kroeber ซึ่ งพวกเขาเชื่ อว่าวัฒนธรรมจะแพร่ กระจายจากจุดศูนย์กลางไปในพื้นที่ที่มนั จะไป
ได้ในเขตภู มิศาสตร์ เดี ยวกัน และยุคสมัยใกล้เคียงกัน จึงทาให้รูปแบบของการกระจายไม่ใช่ เป็ น
แบบวงกลม วิธีการศึ กษาการแพร่ กระจายของสานักนี้ มี ใช้หลักภู มิศาสตร์ ใช้ประวัติศาสตร์ สืบ
ย้อน และการขุดค้นทางโบราณคดี (sucheep.kar, 2552)
จากข้อมูลข้างต้นจะสรุ ปได้วา่ นักมานุษยวิทยาของสานักอังกฤษและสานักเยอรมันคิดว่า
มนุ ษ ย์ส่ วนใหญ่ ไม่ ค่ อยมี ค วามคิ ดการสร้ างสรรค์สิ่ งใหม่ จึงท าให้รูป แบบการแพร่ ก ระจายทาง
วัฒ นธรรมเป็ นแบบวงกลมซึ่ ง ต่ างจากที่ ส านัก อเมริ ก ัน คิ ดว่า รู ป แบบของการแพร่ ก ระจายของ
วัฒนธรรมไม่เป็ นแบบวงกลม
2.6.2 การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การย้ายถิ่นฐานจากสังคมเดิมไปสู่
อีกสังคมหนึ่ ง จะทาให้วฒั นธรรมของสังคมเดิ มเข้ามามีอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมในอีกสังคมหนึ่ ง จึง
ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางวัฒ นธรรม ราชบัณ ฑิ ต ยสถานได้ก าหนดความหมายของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมว่า เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมซึ่ งรวมทั้งวัฒนธรรมที่
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เกี่ ยวข้องกับวัตถุ และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ วตั ถุ แต่ในสองประเภทนี้ วัฒนธรรมที่ไม่ใช่ วตั ถุ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงช้ากว่า (ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, 2558)
การเปลี่ ย นแปลงทางวัฒ นธรรมเป็ นการเปลี่ ย นแปลงที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ นเพื่ อ เป็ น
องค์ประกอบในการดาเนินชีวติ ในสังคม (ณรงค์ เส็งประชา, 2541)
สุ รชั ย หวัน แก้ ว (2540) ได้ ก ล่ า วถึ ง การเปลี่ ย นทางวัฒ นธรรมว่ า การเปลี่ ย นทาง
วัฒนธรรมมีความสาคัญในด้านการเปลี่ยนแปลงของค่านิยม (สุ รชัย หวันแก้ว, 2540)
จากข้อมูลเหล่านี้สรุ ปได้วา่ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดจากการผสมผสานของ
วัฒนธรรม วัฒนธรรมทางวัตถุและไม่ใช่วตั ถุส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่ งมีผลต่อสังคมด้วย ทาให้
สังคมและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาด้วยกัน
สาหรับปัจจัยที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม แบ่งแยกได้เป็ น 2 ส่ วน คือปั จจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอก ปั จจัยภายในประกอบด้วยปัจจัยทางด้านธรรมชาติ ด้านสังคม ด้าน
วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง ปั จจัยภายนอกประกอบด้วยการเชื่อมโยงระหว่าง
มนุษย์ ปั จจัยเหล่านี้จึงทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตลอดเวลา และทาให้เกิดพัฒนาการ
ทางวัฒนธรรม (ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, 2558)
การเปลี่ ยนแปลงทางวัฒ นธรรม มี ลกั ษณะเป็ นแบบการเปลี่ ยนแปลงในเรื่ องเล็กน้อย
ทัว่ ไป มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรื อต้องใช้เวลานาน ๆ (BBC 07, 2551)
การเปลี่ ยนแปลงทางวัฒ นธรรมมีล ัก ษณะเป็ นแบบสะท้อนให้เห็ นได้ในทุ ก ด้านของ
สังคม (สุ พิศวง ธรรมพันธา, 2538)
จากข้อมูลดังกล่าวนี้สรุ ปได้วา่ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดจากการติดต่อระหว่าง
ของวัฒนธรรมที่ต่างกันโดยมีท้ งั วัฒนธรรมทางวัตถุและไม่ใช่วตั ถุ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและทุกด้านของวิถีชีวติ
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2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
• ความเป็ นมาของชาวจีนใน
สังคมไทย
• ความเป็ นมาของชาวจีนใน
จังหวัดในจังหวัดชลบุรี
• อาหารจีนกับอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของคนจีน
• อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหาร
จีนในสังคมไทย

• ทฤษฎีการแพร่ กระจาย
ทางวัฒนธรรม
• การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม

• บริ บททางภูมิศาสตร์
ของพื้นที่ศึกษา
• บริ บทด้านกลุ่มชาติ
พันธุ์ของพื้นที่ศึกษา
• บริ บททางเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ศึกษา
• บริ บททางสังคมของ
พื้นที่ศึกษา
• บริ บททางวัฒนธรรม
ของพื้นที่ศึกษา
• บริ บทด้านอาหารการ
กินในพื้นที่ศึกษา

ความเป็ นมาและอัตลักษณ์ของอาหารจีนในจังหวัดชลบุรี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจีนของผูบ้ ริ โภคชาวไทยใน
อาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
อิทธิ พลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อคนไทยในอาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 2- 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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2.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1) งานวิจยั เกี่ยวกับการบริ โภคอาหารจีน
หิ รัญญา กลางนุ รักษ์ สงกรานต์ กลมสุ ข และฆีรพัชร ตั้งศรี วงษ์ ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การโต๊ะจีนของสมาคมโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม การศึ กษาใช้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผูท้ ี่เคยใช้บริ การโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม
เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึกษาคื อแบบสอบถาม วิธีการศึกษาคื อการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ พื้นที่
ศึกษาคือจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่าคนส่ วนใหญ่ที่เลือกใช้บริ การจะตัดสิ นใจจากคุณสมบัติ
ของโต๊ะจี น เช่ น สะอาด รสชาติ อร่ อย ส่ วนในงานต่าง ๆ ที่ ได้ใช้โต๊ะจีนมากที่ สุด คื อ งานฉลอง
มงคลสมรส งานอุ ป สมบท และงานขึ้ น ปี ใหม่ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก ารโต๊ ะ จี น คื อ
การตลาด บริ การ ราคา และคุ ณภาพผลิตภัณฑ์ (หิ รัญญา กลางนุ รักษ์ สงกรานต์ กลมสุ ข และฆีร
พัชร ตั้งศรี วงษ์, 2562)
นารี รัตน์ วัฒนเวฬุ ได้ศึกษาเรื่ องวัฒนธรรมอาหารโต๊ะจีนในงานฉลองมงคลสมรสของ
ชาวไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา การศึกษาใช้ขอ้ มู ลจากเอกสารและการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือคนไทยเชื้ อสายจีน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือเครื่ องมือมนุ ษย์
และแบบสัมภาษณ์ วิธีการศึกษาคือ การศึกษาโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ พื้นที่ศึกษาคื ออาเภอ
เบตง จังหวักยะลา ผลการศึกษาพบว่าชาวไทยเชื้ อสายจีนในอาเภอเบตง จังหวัดยะลายังคงรักษา
ชนิ ดอาหารและวัฒนธรรมที่ ส ะท้อนผ่านอาหารโต๊ะจี นในงานฉลองมงคลสมรสไว้ได้ดีซ่ ึ งเป็ น
เอกลักษณ์หนึ่ งที่พวกชาวจีนนาเข้าสู่ สังคมไทยและสื บทอดกันมาอย่างต่อเนื่ อง อาหารโต๊ะจีนใน
งานฉลองมงคลสมรสยังมีการปรับตัวและผสมผสานตามสภาพของสังคมด้วยเพื่อ ความทันสมัย
(นารี รัตน์ วัฒนเวฬุ, 2561)
ธัญญ์ธิชา รักชาติ ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้
บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าอยุธยาซิ ต้ ีพาร์ ค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา การศึกษาใช้ขอ้ มูล
จากเอกสารและการสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาคื อ ผู บ้ ริ โภคที่ ม าเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารญี่ปุ่น เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม วิธีก ารศึกษาคือการศึกษาโดยใช้การ
วิเคราะห์ และแปลผล พื้ น ที่ ศึ ก ษาคื อศู นย์ก ารค้าอยุธ ยาซิ ต้ ี พ าร์ ค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผล
การศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุ ค ลากร ด้านกระบวนการให้บ ริ ก าร และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (ธัญญ์ธิชา รักชาติ, 2559)
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สว่างพงษ์ แซ่ จึงได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการธุ รกิจแฟรนไซส์
ร้ านอาหารไทยประเภทร้ านก๋ วยเตี๋ ย วในเขตจังหวัด ชลบุ รี การศึ ก ษาใช้ข ้อมู ล จากเอกสารและ
ภาคสนาม กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ ก ษาคื อเจ้าของธุ รกิ จแฟรนไซส์ ป ระเภทธุ รกิ จแฟรนไซส์
ร้านอาหารประเภทก๋ วยเตี๋ยวและผูซ้ ้ื อธุ รกิจแฟรนไซส์ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสัมภาษณ์
วิธี ก ารศึ ก ษาคื อการศึ ก ษาโดยใช้ก ารตรวจข้อมู ล และคัดเลื อกที่ ถู ก ต้องสมบู รณ์ พื้ น ที่ ศึ ก ษาคื อ
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ในด้านคุณลักษณะผูป้ ระกอบการ ปั จจัยสาคัญคือประสบการณ์ใน
การบริ หารธุ รกิ จ ความเสี่ ยงในการทาธุ รกิ จ ทักษะกับ ความรู ้ เกี่ ยวกับธุ รกิ จ และการเตรี ยมความ
พร้ อมของผูป้ ระกอบการ ในด้านคุ ณ ลักษณะของธุ รกิ จ ปั จจัยส าคัญ คื อระยะเวลา ขนาดองค์ก ร
แหล่ งที่ มาของเงิ นทุ น ผลประกอบการ เอกลักษณะของธุ รกิ จ ในด้านการตลาด ปั จจัยส าคัญคื อ
คุณภาพสิ นค้า การมีส่วนร่ วมของชุมชน ประชาสัมพันธ์และโฆษณา (สว่างพงษ์ แซ่จึง, 2559)
จุไ รพร สุ ธ รรมโกศลได้ศึ ก ษางานวิจยั เรื่ องความพึ งพอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารโต๊ะจี นต่ อ
ผูป้ ระกอบการธุ ระกิจโต๊ะจีน จังหวัดนครปฐม การศึกษาใช้ขอ้ มูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือประชากรผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม เครื่ องมือที่
ใช้ในการศึ ก ษาประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบประเมิ นรู ป แบบ วิธี ก ารศึ ก ษาโดยใช้ก าร
วิเคราะห์ อธิ บาย พื้ นที่ ศึกษาคื อจังหวัดนครปฐม ผลการศึ กษาพบว่า ในด้านอาหาร ผูร้ ับบริ การ
ธุ รกิ จโต๊ะจีนมีความพึงพอใจในความสะอาดของอาหาร ในด้านราคา ผูร้ ับบริ การโต๊ะจีนพึงพอใจ
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร ในด้านการบริ การ ผูร้ ับบริ การธุ รกิจโต๊ะจีนพึงพอใจมี
การบริ การมีมาตรฐานที่ดีและมีความเป็ นเลิศ (จุไรพร สุ ธรรมโกศล, 2558)
ชัยพัฒน์ อาภาสกุลเดชได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคอาหารและรู ปแบบการดาเนิน
ชี วิตที่ ส่ งผลต่อความภัก ดี ในการใช้บ ริ การร้ านอาหารประเภทตามสั่ งของผูบ้ ริ โภคในเขตทุ่งครุ
การศึ ก ษาใช้ข ้อ มู ล จากเอกสารและการสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใช้ใ นการศึ ก ษาคื อประชากร
กรุ ง เทพมหานครในเขตทุ่ ง ครุ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ แบบสอบถาม วิธี ก ารศึ ก ษาคื อ
การศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ พื้นที่ศึกษาคือ บริ เวณเขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
เหตุ ผลที่ ส่งต่อพฤติ กรรมการบริ โภคอาหาร ได้แก่ การเลื อกที่ จะรับประทานอาหารมื้ อหลักเป็ น
อาหารไทย การคาดหวังจากการรั บประทานอาหารนอกบ้านกับ ความหวังที่ ได้รับความสุ ขหลัง
รับประทานอาหาร ความคาดหวังของราคาอาหารไม่แพงเกินไป การเลือกร้านค้าที่มีเมนูหลากหลาย
และการชอบรับประทานอาหาร (ชัยพัฒน์ อาภาสกุลเดช, 2557)
ไพรัตน์ สุ ระศิรานนท์ได้ศึกษาเรื่ องการศึ กษาพฤติ กรรมนักท่องเที่ ยวชาวจีนแบบแบ็ค
แพ็คเกอร์ ต่อการเลื อกร้ านอาหารในเขตกรุ งเทพมหานคร การศึกษาใช้ขอ้ มูลจากเอกสารและการ
สัม ภาษณ์ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ใ นการศึ ก ษาคื อ นัก ท่ องเที่ ย วชาวจี น แบบแบ็ค แพ็คเกอร์ หรื อแบบ
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เดินทางมาด้วยตนเอง เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม วิธีการศึกษาคือการศึกษาโดยใช้
การวิเคราะห์ พื้นที่ ศึกษาคือกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยหลักที่ ส่งผลต่อการเลื อก
ร้านอาหารได้แก่ 1) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง เพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนส่ วนใหญ่มีชีวิตประจาวัน
ที่เร่ งรี บในเมืองใหญ่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ เวลามาเที่ยว ก็จะนึ กถึงเวลาในการเดิ นทาง 2) ความคุ ม้ ค่า
ของราคาอาหาร เพราะว่านักท่องเที่ยวมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายต่าง ๆ 3) ร้านอาหารมีน้ าซุ ป
หรื อไม่ เพราะว่าวิถีการรับประทานอาหารของชาวจีนคือทุกมื้อต้องมีซุป (ไพรัตน์ สุ ระศิรานนท์,
2556)
Cheng Gaolei ได้ศึกษาวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารจีนของคนไทยในจังหวัดชลบุ รี
การศึกษาใช้ขอ้ มูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาคือผูท้ ี่ มีอายุไม่ต่ า
กว่า 18 ปี และอาศัยในเขตจังหวัดชลบุ รีไม่ ต่ ากว่า 1 ปี ซึ่ งเคยบริ โภคอาหารจี น ในจัง หวัดชลบุ รี
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึกษาคื อแบบสอบถามกับวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารในโอกาสปกติ และ
โอกาสพิเศษ วิธีการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ สถิ ติที่ได้จากการสัมภาษณ์ พื้นที่ ศึกษาคื อจังหวัด
ชลบุ รี ผลการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารจีนของคนไทยในจังหวัดชลบุรี สามารถ
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ วัฒนธรรมการบริ โภคอาหารจีนในโอกาสปกติ และวัฒนธรรม
การบริ โภคอาหารจีนในโอกาสพิเศษ โอกาสพิเศษในที่น้ ี ได้แก่ โอกาสเจ็บป่ วย โอกาสต้อนรับแขก
โอกาสประเพณี ต่าง ๆ และโอกาสฉลองความส าเร็ จ อาหารจี น ที่ ค นไทยในจังหวัดชลบุ รีนิ ย ม
บริ โ ภคมี อ าหารปั ก กิ่ ง เป็ นหลัก รองลงมาคื อ อาหารกวางตุ ้ง โดยเลื อ กจากรสชาติ ข องอาหาร
(Cheng Gaolei, 2552)
2) งานวิจยั เกี่ยวกับบทบาทของอาหารจีน
ชนาภา เมธีเกรี ยงไกรได้ศึกษาเรื่ องกระบวนการสื บทอดประเพณี ทางสังคมของชาวไทย
เชื้ อ สายจี น ชุ ม ชนตลาดบ้า นใหม่ จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา การศึ ก ษาใช้ข้อ มู ล จากเอกสารและการ
สั ม ภาษณ์ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ ก ษาคื อคนไทยเชื้ อสายจี น อาศัย อยู่ที่ ชุ ม ชนตลาดบ้านใหม่
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม วิธีการศึกษาคือการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์และการ
สั ง เกต พื้ น ที่ ศึ ก ษาคื อ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา ผลการศึ ก ษาพบว่า ในการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวที่ตลาดบ้านใหม่ เทศบาลเมืองฉะเชิ งเทรามีงบประมาณแก่ชุมชนตลาดบ้านใหม่โดยให้มี
ความเข้มแข็งในด้านศิลปะแบบจีน เช่ น ทาอาหารจีน ขนมโบราณของจีน เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการ
ของเศรษฐกิจในชุมชลตลาดบ้านใหม่ (ชนาภา เมธีเกรี ยงไกร, 2559)
เสาวรัตน์ โพธิ พนั ธ์ ได้ศึกษาเรื่ องศึกษาอาหารจีนที่เกี่ยวกับความเชื่ อ และพิธีกรรมของ
ชาวไทยเชื้ อจีน ย่านเยาวราช การศึกษาใช้ขอ้ มูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
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การศึ ก ษาคื อ คนไทยเชื้ อ สายจี น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาคื อ การสั ม ภาษณ์ วิธี ก ารศึ ก ษาคื อ
การศึ ก ษาโดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ พื้ น ที่ ศึ ก ษาคื อ ชุ ม ชนย่ า นเยาวราช เขตสั ม พัน ธวงศ์ จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าอาหารจีนมีบทบาทต่อวัฒนธรรมการบริ โภค เป็ นส่ วนหนึ่งใน
การประกอบพิธีกรรมในเทศกาลต่าง ๆ แต่การเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ทาให้อาหาร
จีนที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงด้วย (เสาวรัตน์ โพธิพนั ธ์, 2550)
ธเนศ วงศ์ยานนาวาได้ศึกษาเรื่ องความเป็ นอนิจจังของอาหารจีนชั้นสู งในกรุ งเทพฯ:การ
เดิ นทางสู่ เส้ น ทางของอาหาร “ประชาธิ ปไตย” การศึ กษาใช้ขอ้ มู ล จากเอกสาร วิธีก ารศึก ษาคื อ
การศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ พื้นที่ศึกษาคือกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับการบริ โภค
อาหารจีนถื อเป็ นปรากฏการณ์ ใหม่สาหรับแยกชนชั้นในสังคมไทย ทาให้อาหารจีนเป็ นอาหารที่
สัมพันธ์กบั สถานะทางเศรษฐกิจ (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2546)
3) งานวิจยั เกี่ยวกับอัตลักษณ์และความเป็ นมาของอาหารจีน
ศิ ริ เพ็ ญ อึ้ ง สิ ท ธิ พู น พรได้ศึ ก ษาเรื่ อ งการฟื้ นฟู อ าหารพื้ น บ้า นจี น แคะ(ฮากกา)ห้ ว ย
กระบอก:สิ่ งท้าทายในภาวการณ์ที่สวนกระแสะ การศึกษาใช้ขอ้ มูลจากภาคสนามและเอกสาร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือชาวไทยเชื้ อสายฮากกา เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม วิธี
การศึกษาคือการศึ กษาโดยใช้การวิเคราะห์ พื้นที่ ศึกษาคือชุ มชนห้วยกระบอก จังหวัดราชบุรี ผล
การศึกษาพบว่า วัฒนธรรมอาหารเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตลักษณ์ ของทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ซ่ ึ งแต่ละกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์มีอาหารประจากลุ่มของตนเอง ส่ วนการฟื้ นฟูอาหารจีนแคะห้วยกระบอก มีโอกาสเป็ นไป
ได้สู ง เนื่ องจากมี ต้นทุ น หลายประการ มี พ้ื นที่ ส าหรั บ ปลู ก ผัก กาด และยังมี ผูท้ ี่ มี ความรู ้ ในด้าน
อาหารจีนแคะ (ศิริเพ็ญ อึ้งสิ ทธิ พูนพร, 2557)
ถาวร สิ กขโกศลได้ศึกษาเรื่ องอัตลักษณ์จีนแต้จิ๋ว การศึกษาใช้ขอ้ มูลจากเอกสาร วิธี
การศึกษาคือการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า อาหารแต้จิ๋วเป็ นอาหารที่มีรากฐาน
จากอาหารฮกเกี้ยน โดยรวมเอาข้อดีเด่นจากอาหารกวางตุง้ และอาหารถิ่นอื่น เมื่อจีนแต้จิ๋วเข้ามา ก็
นาอาหารเข้ามาด้วย อัตลักษณ์ของอาหารแต้จิ๋วได้แก่ อาหารทะเลมาก อาหารผักมาก น้ าจิ้มมากและ
ของหวานมาก (ถาวร สิ กขโกศล, 2552) (ถาวร สิ กขโกสล, 2552)
เกตมาตุ ดวงมณี ได้ศึกษาเรื่ องเต้าหู ้ : อาหารสุ ขภาพของคนจีน การศึกษาใช้ขอ้ มูลจาก
เอกสาร วิธีการศึกษาคือการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าความเป็ นมาของเต้าหู ้ใน
สังคมไทยคือชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่ นฐานในประเทศไทยได้นาวิธีการทาเต้าหู ้มาด้วยและแพร่ หลายที่
ไทย เต้าหู ้เป็ นอาหารจีนชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็ นอาหารที่
สามารถแทนเนื้อสัตว์ได้ (เกตมาตุ ดวงมณี , 2548)
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หลังจากศึ กษาจากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับอาหารจี นแล้วจะเห็ นได้ว่ามี งานวิจยั เกี่ ยวกับ การ
บริ โภคอาหารจี นเป็ นหลัก รองลงมาคื องานวิจยั ด้านบทบาทของอาหารจีน และอัตลักษณ์ ของ
อาหารจีนซึ่ งแสดงว่าการศึกษาอาหารจีนจะศึ กษาได้หลายแง่มุม ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะเน้น
ศึกษาอิทธิ พลของวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารจี นต่อวัฒนธรรมการกิ นของคนไทยโดยกาหนด
ขอบเขตพื้นที่ที่ศึกษาเป็ นอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
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บทที่ 3
วิธกี ารดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องวัฒนธรรมอาหารจีนในสังคมไทย : กรณี ศึกษาอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครั้ง
นี้ ผูว้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากเอกสารและเก็บข้อมูล
ภาคสนาม การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีวธิ ี ดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อ งเพื่ อ ได้ชุ ด ความรู ้ พ้ื น ฐานในการก าหนดขอบเขต
แนวคิดในงานวิจยั
2. การเก็บรวบรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและแบบไม่มีส่วนร่ วม
2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก
2.3 การเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย อาจขยายจานวนและอาจทาหลายครั้งจนกว่า
จะได้ขอ้ มูลที่อิ่มตัวสามารถนามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้
3. สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
4. เลือกกลุ่มเป้ าหมายในการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์โดยแบ่งกลุ่มเป้ าหมายไว้ดงั นี้
4.1 คนไทยเชื้ อสายจีนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่พานักอยูใ่ นพื้นที่ศึกษามาตลอด และมีความรู ้
ความทรงจาในด้านอาหารจีน
4.2 ชาวไทยเชื้ อสายจี น ที่ พ านั ก อยู่ ใ นพื้ นที่ ศึ ก ษา มี ค วามรู ้ เกี่ ย วกั บ อาหารจี น ใน
ชีวติ ประจาวันและพิธีกรรม
4.3 เจ้าของกิจการชาวไทยที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจีนไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี มีความรู ้ในด้านการ
เปลี่ยนแปลงของอาหารจีน
4.4 คนปรุ งอาหารจีนที่เป็ นชาวไทยที่มีประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี เคยมีประสบการณ์ใน
การปรับปรุ งรสชาติของอาหารจีนเพื่อเหมาะกับรสปากของผูบ้ ริ โภค
4.5 กลุ่มคนไทยที่นิยมบริ โภคอาหารจีนในพื้นที่ศึกษาในด้านการประเมินอัตลักษณ์ ของ
อาหารจีน อิทธิ พลของอาหารจีนต่อพวกเขา คุณภาพของอาหารจีน การใช้บริ การ เป็ น
ต้น
5. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายจานวน 35 คน ด้วยการสุ่ มแบบเจาะจง โดยจาแนกกลุ่ มเป้ าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่ตอ้ งการหรื อประเด็นคาถามและวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้
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ตารางที่ 3- 1 ข้อมูลจาแนกกลุ่มเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อมูลที่ตอ้ งการ/ประเด็น กลุ่มเป้ าหมาย/เหตุผล วิธีการเก็บข้อมูล
คาถาม
1.เพื่ อศึ ก ษ าความ - ค วาม เป็ น ม าแล ะ อั ต - คนไทยเชื้ อสายจี น ที่ สัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
เป็ น ม า แ ล ะ อั ต ลัก ษณ์ ข องอาหารจี น ใน มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ นไป ที่ โครงสร้าง
ลั ก ษณ์ ของอาหาร อาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี พ า นั ก อ ยู่ ใ น พื้ น ที่
จีนจังหวัดชลบุรี
- ค ติ แ ล ะ ค ว า ม เชื่ อ ที่ ศึ ก ษามาตลอด และมี
เกี่ยวกับอาหารจีน
ความรู ้ความทรงจาใน
- วิ ธี ก ารสื บทอดอาหาร ด้านอาหารจีน จานวน
จีนที่ไทย
5 คน
- ชาวไทยเชื้ อสายจีนที่
พ า นั ก อ ยู่ ใ น พื้ น ที่
ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู ้
เกี่ ย วกับ อาหารจี น ใน
ชี วิ ต ป ระจ าวัน แล ะ
พิธีกรรม จานวน 5 คน
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พล - อิ ท ธิ พ ลของวัฒ นธรรม
ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม อาหารจี น ต่ อ วัฒ นธรรม
อาหารจีนต่อคนไทย การกินของคนไทย
ใ น อ า เภ อ เมื อ ง
จังหวัดชลบุรี

- กลุ่ ม คนไทยที่ นิ ยม สัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
บริ โภคอาหารจี น ใน โครงสร้าง
จัง หวัด ชลบุ รี จานวน
10 คน

3. เ พื่ อ ศึ ก ษ า - ปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เลือกบริ โภคอาหารจีน
บริ โภคอาห ารจี น
ของผู ้ บ ริ โภคชาว
ไทยในอ าเภอเมื อ ง
จังหวัดชลบุรี

- เจ้ า ของกิ จ การชาว สัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
ไทยที่ มี ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ โครงสร้าง
อาหารจี น ไม่ น้ อ ยกว่า
5 ปี มี ค วามรู ้ ใ นด้ า น
การเปลี่ ย นแปลงของ
อาหารจี น จ านวน 5
คน

ตาราง 3 - 1 ข้อมูลจาแนกกลุ่มเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ (ต่อ)
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- ก ลุ่ ม ค น ไท ยที่ เค ย
บริ โภคอาหารจี น ใน
พื้ น ที่ ศึ ก ษา จ านวน 5
คน
- คนปรุ งอาหารจี น ที่
เป็ น ช า ว ไ ท ย ที่ มี
ประสบการณ์ ไ ม่ น้ อ ย
กว่า 5 ปี จานวน 5 คน
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
6.1 นาข้อมูลที่ได้จากเอกสารต่าง ๆ มาศึกษาและสรุ ปสาระสาคัญตามขอบเขตเนื้ อหา
และวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาหนดไว้
6.2 น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการสั ม ภาษณ์ ม าวิ เคราะห์ เนื้ อ หาเป็ นข้อมู ล หลัก และใช้ส ถิ ติ
เบื้องต้นในการจาแนกข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง
6.3 นาข้อมูล 6.1 และ 6.2 มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในด้านที่ยงั ไม่สมบูรณ์ตามขอบเขตเนื้ อหาและวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ที่กาหนดไว้
6.4 ในการตรวจสอบข้อมูลข้างต้น ผูว้ จิ ยั นามาตรวจสอบด้วยวิธีสามเส้า ได้แก่ จาก
เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์
6.5 นาข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตมาจัดเรี ยบเรี ยงและศึกษา
วิเคราะห์ตามขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาหนดไว้
7. การนาเสนอผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอผลการศึกษาใช้วิธีการพรรณนาววิเคราะห์
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “วัฒนธรรมอาหารจีนในสังคมไทย : กรณี ศึกษาอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”
ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสารวจเอกสาร การสังเกต
แบบมีส่วนร่ วมและแบบไม่มีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายจานวน 35 คน โดยแบ่งแยกเป็ น
คนไทยเชื้ อสายจีนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่พานักอยู่ในพื้นที่ศึกษามาตลอด และมีความรู ้ความทรงจา
ในด้านอาหารจี น ชาวไทยเชื้ อสายจี น ที่ พ านัก อยู่ในพื้ น ที่ ศึ ก ษา มี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ อาหารจี น ใน
ชี วิตประจาวันและพิธีกรรม เจ้าของกิ จการชาวไทยที่มีธุรกิ จเกี่ ยวกับอาหารจีนไม่น้อยกว่า 5 ปี มี
ความรู ้ในด้านการเปลี่ยนแปลงของอาหารจีน คนปรุ งอาหารจีนที่เป็ นชาวไทยที่มีประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า 5 ปี เคยมี ประสบการณ์ ในการปรั บปรุ งรสชาติของอาหารจีนเพื่อเหมาะกับรสปากของ
ผูบ้ ริ โภค และกลุ่มคนไทยที่นิยมบริ โภคอาหารจีนในพื้นที่ศึกษา ในด้านการประเมินอัตลักษณ์ของ
อาหารจีน อิทธิ พลของอาหารจีนต่อพวกเขา คุณภาพของอาหารจีน การใช้บริ การ เป็ นต้น หลังจาก
ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ มูลครบแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาผลที่ได้มาอธิ บายการวิจยั โดยจะนาเสนอด้วยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ ในบทนี้จะนาเสนอผลการศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้
4.1 ความเป็ นมาและอัตลักษณ์ของอาหารจีนในอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
4.1.1 ความเป็ นมาของอาหารจีนในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
4.1.2 อัตลักษณ์ของอาหารจีนในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

4.2 อิทธิ พลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อสังคมไทยในอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
4.2.1 อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อวัฒนธรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคชาวไทยในสังคมอาเภอ
เมืองจังหวัดชลบุรี
4.2.2 อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารในพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี

4.3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกบริ โภคอาหารจีน
4.3.1 ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ
4.3.2 ปั จจัยทางด้านสังคม
4.3.3 ปั จจัยทางด้านคติและความเชื่อ
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ในการเก็บข้อมูลด้านการสัมภาษณ์ครั้งนี้ มีการกระจายตัวของกลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ดงั นี้
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ภาพที่ 4- 1 แผนที่การกระจายตัวของกลุ่มผูใ้ ห้สาภาษณ์ (google map, 2564)
หมายเหตุ
1 = การกระจายตัวของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่พานักอยูใ่ นพื้นที่ศึกษามาตลอด และมีความรู ้
ความทรงจาในด้านอาหารจีน
2 = การกระจายตัวของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนที่พานักอยูใ่ นพื้นที่ศึกษา มีความรู ้เกี่ยวกับอาหารจีนใน
ชีวติ ประจาวันและพิธีกรรม
3 = การกระจายตัวของกลุ่มเจ้าของกิจการชาวไทยที่มีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจีนไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี มีความรู ้ในด้านการ
เปลี่ยนแปลงของอาหารจีน
4 = การกระจายตัวของกลุ่มคนปรุ งอาหารจีนที่เป็ นชาวไทยที่มีประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี เคยมีประสบการณ์
ในการปรับปรุ งรสชาติของอาหารจีนเพื่อเหมาะกับรสปากของผูบ้ ริ โภค
5 = การกระจายตัวของกลุ่มกลุ่มคนไทยที่นิยมบริ โภคอาหารจีนในพื้นที่ศึกษาในด้านการประเมินอัตลักษณ์ของ
อาหารจีน อิทธิพลของอาหารจีนต่อพวกเขา คุณภาพของอาหารจีน การใช้บริ การ เป็ นต้น
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4.1 ความเป็ นมาและอัตลักษณ์ของอาหารจีนในอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
4.1.1 ความเป็ นมาของอาหารจีนในพื้นทีอ่ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

จากการศึกษาประวัติความเป็ นมาของประชากรอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ข้อมูลที่ได้จาก
เอกสาร มัก ระบุ ตรงกันว่า ชาวจังหวัดชลบุ รี ส่ วนใหญ่ เป็ นชาวไทยเชื้ อสายจี นที่ สืบ ตระกู ลจาก
บรรพบุรุษที่เดิ นทางจากประเทศจีนเข้ามาตั้งถิ่ นฐานตั้งแต่อดี ต โดยมีหลายกลุ่มภาษา หรื อหลาย
สาเนียงภาษาจีนมาด้วย ซึ่ งพัชริ นทร์ บุญยนิยมได้กล่าวว่า “เมื่อเปรี ยบกับพลเมืองไทย ชาวจีนอาศัย
อยู่ทวั่ ไปในเมืองหลวง ในย่านการค้าและทัว่ ทุกจังหวัดแห่ งราชอาณาจักรไทย” ซึ่ งในเขตเทศบาล
เมืองชลบุรี ประชากรเป็ นคนไทยเชื้อสายจีนประมาณร้อยละ 90 (พัชริ นทร์ บุณยนิยม, 2514)
เนื่องจากประวัติความเป็ นมาของประชากรมีชาวจีน และชาวไทยเชื้ อสายจีนมากเช่นนี้ จึง
มีความเป็ นไปได้มากที่ อาหารของผูค้ นในถิ่นนี้นิยมบริ โภคอาหารจีน ทั้งในครัวเรื อน และร้านค้า
ในพื้นที่อาเภอเมืองชลบุรี มีร้านอาหารจีนเป็ นจานวนมาก ซึ่ งเห็นได้จากรู ปดังนี้

ภาพที่ 4- 2 แผนที่ร้านอาหารจีนที่อาเภอเมืองชลบุรี(google map, 2564)
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบเพิ่มเติมว่า ในทุกวันนี้ มีชาวจีนมาจากทัว่ ประเทศจีนเข้ามา
ดารงชี วิตอยูใ่ นพื้นที่ศึกษาเป็ นจานวนมากขึ้น เช่ น มาในรู ปของการเป็ นนักศึกษา คนทางาน หรื อ
เข้ามาประกอบธุ รกิจ เพราะความสะดวกในการคมนาคมและการสื่ อสาร ซึ่ งต่างจากอดีตที่อพยพเข้า
สู่ ไทยนั้น ส่ วนใหญ่เป็ นชาวจีนบริ เวณตอนใต้ที่ติดทะเลของประเทศจีน
การเข้า มาของชาวจี น ปั จจุ บ ัน พวกเขาได้น าอาหารจี น ใหม่ ม าด้ว ย อาหารจี น ใหม่ น้ ี
หมายถึงอาหารจีนที่เมื่อก่อนในสังคมอาเภอเมืองชลบุรีไม่เคยเจอ หรื อมีโอกาสเจอน้อย แต่ทุกวันนี้
เป็ นอาหารชนิ ดหนึ่ งที่หาซื้ อได้ง่าย ตัวแทนของอาหารใหม่เหล่านี้ จะเป็ น หม่าล่า （麻辣）เช่ น
ชาบูหม่าล่า หม่าล่าปิ้ งย่าง สเต็กหม่าล่า เป็ นต้น
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ในเรื่ องความเป็ นมาของอาหารจีนในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดชลบุรีน้ ี ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์
คนไทยเชื้ อสายจีนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่พานักอยูใ่ นพื้นที่ศึกษามาตลอดและชาวไทยเชื้ อสายจีนที่
พานักอยูใ่ นพื้นที่ศึกษา โดยมีขอ้ มูลส่ วนบุคคนดังนี้
กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่พานักอยูใ่ นพื้นที่ศึกษามาตลอด ได้แก่
คุณยิม้ -นามสมมุติ, คุณแมว -นามสมมุติ, คุณปุ้ม -นามสมมุติ, คุณธนะ -นามสมมุติ และคุณนุช -นาม
สมมุติ ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่มีความรู ้ความทรงจาในด้านอาหารจีน
กลุ่มชาวไทยเชื้ อสายจีนที่ พานักอยูใ่ นพื้นที่ศึกษา ได้แก่ คุณนา -นามสมมุติ, คุณเม -นาม
สมมุ ติ , คุ ณ ขวัญ -นามสมมุ ติ , คุ ณ ธารา -นามสมมุ ติ และคุ ณ ไม้ -นามสมมุ ติ ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ผู ใ้ ห้
สัมภาษณ์ที่มีความรู ้เกี่ยวกับอาหารจีนในชีวติ ประจาวันและพิธีกรรม
จากการสัมภาษณ์ ได้ขอ้ มูลดังนี้
ตารางที่ 4- 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมาของอาหารจีนในพื้นที่
ศึกษาของคนไทยเชื้อสายจีนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ระดับความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมาของอาหารจีน

x̄

S.D.

ความหมาย

อันดับ

ความรู ้เรื่ องอาหารจีน
คติและความเชื่อ
การสื บทอดอาหารจีน
อาหารจีนที่ใช้ในพิธีกรรม
รวม

3.4
3.4
3.2
3.8
3.45

0.55
0.55
0.84
0.84
0.17

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2
2
3
1

หมายเหตุ
0.00 - 1.50 = น้อยที่สุด 1.51 – 2.50 = น้อย 2.51 – 3.50 = ปานกลาง 3.51 – 4.50 = มาก 4.51 – 5.00 = มากที่สุด

จากตารางที่ 4- 1 พบว่ากลุ่มเป้ าหมายกลุ่มนี้ มีความรู ้ปานกลางในด้านเรื่ องอาหารจีน คติ
และความเชื่ อ และการสื บทอดอาหารจี น ส่ วนความรู ้ ในด้านอาหารจีนที่ ใช้ในพิธีกรรม กลุ่ มนี้ มี
ความรู ้มาก ซึ่ งสรุ ปได้วา่ กลุ่มนี้ มีความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมาของอาหารจีนในพื้นที่ศึกษาเป็ นระดับ
ปานกลาง
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ตารางที่ 4- 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมาของอาหารจีนในพื้นที่
ศึกษาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่พานักอยูใ่ นพื้นที่ศึกษา
ระดับความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมาของอาหารจีน

x̄

S.D. ความหมาย

อันดับ

ความรู ้เรื่ องอาหารจีน
คติและความเชื่อ
การสื บทอดอาหารจีน
อาหารจีนที่ใช้ในพิธีกรรม
รวม

3.6
3.6
3.2
3.8
3.55

0.55
มาก
0.55
มาก
0.84 ปานกลาง
0.84
มาก
0.17
มาก

2
2
3
1

จากตารางที่ 4- 2 กลุ่มเป้ าหมายกลุ่มนี้ มีความรู ้มากในด้านเรื่ องอาหารจีน คติและความเชื่ อ
และอาหารจีนที่ใช้ในพิธีกรรม ส่ วนความรู ้ในด้านการสื บทอดอาหารจีน กลุ่มนี้ มีความรู ้ปานกลาง
ซึ่ งสรุ ปได้วา่ กลุ่มนี้มีความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมาของอาหารจีนในพื้นที่ศึกษาเป็ นระดับมาก
จากผลการสั ม ภาษณ์ ข อง 2 กลุ่ ม นี้ พบว่า ผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ท้ ัง 2 กลุ่ ม นี้ มี ร ะดับ ความรู ้
เกี่ยวกับความรู ้เรื่ องอาหารจีนและคติและความเชื่ อเท่ากัน แต่มีระดับความรู ้เกี่ยวกับอาหารจีนที่ใช้
ในพิธีกรรมมากกว่าความรู ้เกี่ยวกับการสื บทอดอาหารจีน ตามผลที่ได้มา กลุ่มชาวไทยเชื้ อสายจีนที่
พานักอยู่ในพื้นที่ศึกษามีระดับความรู ้ เกี่ ยวกับความเป็ นมาของอาหารจีนมากกว่ากลุ่มคนไทยเชื้ อ
สายจีนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
4.1.2 อัตลักษณ์ ของอาหารจีนในพื้นทีอ่ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

อาหารจีนมีอตั ลักษณ์ (identity) ปลีกย่อยออกไปตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวท้องถิ่นจีน
ที่อพยพเข้ามา กล่าวคือ
อาหารจีนกวางตุง้ ซึ่ งในแง่แคบหมายถึ งอาหารกวางโจวของมณฑลกวางตุง้ มีอตั ลักษณ์
คื อ เน้ น ความสดของอาหาร เน้น สี ความหอม รสชาติ และรู ปแบบของอาหาร เวลาปรุ งจะมี
ส่ วนผสมและเครื่ องปรุ งเป็ นจานวนมากเพื่ อให้รสชาติ เด่ นชัดของอาหารออก เมนู ตวั อย่าง เช่ น
ติ่มซา หมูหนั หมูเปรี้ ยวหวาน หมูแดง กุนเชียง เป็ ดย่าง เป็ นต้น
อาหารจีนแต้จิ๋วซึ่ งเป็ นอาหารจีนพื้นถิ่ นชนิ ดหนึ่ งของมณฑลกวางตุง้ แต่มีความแตกต่าง
จากอาหารจีนกวางตุ ้ง มีอตั ลักษณ์ คือ เชี่ ยวชาญในการปรุ งอาหารทะเล และเน้นรสชาติแท้ของ
อาหารโดยมีน้ าจิ้มหลายประเภทเสริ มรสปาก เมนู ตวั อย่าง เช่ น ก๋ วยเตี๋ ยว ฮ่อยจ๊อ ห่ านพะโล้ เป็ ด
พะโล้ หอยทอด ผัดพริ กไทยดา เป็ นต้น

35
อาหารจีนไหหลา มีอตั ลักษณ์ คือ เน้นความสดของวัตถุ อาหาร เน้นรสชาติความสดของ
อาหาร มีอาหารทะเลหลายประเภท และมีการปรุ งอาหารโดยใช้ผลไม้ต่าง ๆ เป็ นส่ วนผสมด้วย เมนู
ตัวอย่าง เช่น ข้าวมันไก่ ขนมจีนไหหลา ซี่ โครงหมูอบถัว่ ลันเตา เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับชาวไทยเชื้ อสายจีนที่ดารงชี วิตอยู่
ในสังคมไทยได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมอาหารไทยปะปนเข้าไว้ด้ วย ทาให้รสชาติของอาหารจีนจาก
วิธี การดั้งเดิ มก็ แปรเปลี่ ยนไปด้วยเช่ นกัน เช่ น รสชาติ ของขาหมู พ ะโล้ค่อนข้างหวานกว่าขาหมู
พะโล้ของจีน รสชาติของขนมต่าง ๆ ค่อนข้างหวานกว่าที่จีน รสชาติของหม่าล่าค่อนข้างไม่ค่อยซ่ า
เท่าหม่าล่าที่จีน
โดยความจริ งนั้น หม่าล่า ไม่ใช่อาหาร แต่เป็ นเครื่ องปรุ งอย่างหนึ่ งที่มีรสชาติเผ็ด ซ่ า และ
ชาลิ้นชาปากโดยมีกลิ่นหอม ความนิ ยมบริ โภคอาหารที่มีส่วนประกอบกับหม่าล่า จึงนับว่าเป็ นอีก
ลักษณะหนึ่งของอาหารจีนที่เกิดการแปรเปลี่ยนและปรับตัวเข้ากับยุคสมัย
ปรากฏการณ์ บริ โภคเครื่ องเทศ หม่าล่า ก็เป็ นอัตลักษณ์ ใหม่อีกอย่างหนึ่ งของอาหารจีนที่
แพร่ เข้ามายังสังคมอาเภอเมืองชลบุ รี และพื้นที่อื่น ๆ ในสังคมไทย มีการกาหนดชื่ อเรี ยกผสมกับ
วัฒนธรรมอาหารอื่น เช่ น ชาบู และสุ ก้ ี ที่เป็ นวัฒนธรรมการเรี ยกชื่ อของอาหารญี่ ปุ่น จิ้มจุ่มที่ เป็ น
วัฒนธรรมการเรี ยกชื่ อการปรุ งอาหารแบบลาวหรื อไทยอีสาน ปิ้ งย่างที่เป็ นวัฒนธรรมการเรี ยกชื่ อ
การปรุ งอาหารแบบไทย เมื่ อนาเครื่ องเทศหม่าล่ าของจีนไปรวมกับวัฒนธรรมอาหารดังกล่ าว จึ ง
กลายเป็ นอัตลักษณ์ใหม่ของอาหารจีนในสังคมอาเภอเมืองชลบุรี
ในส่ วนนี้ผวู ้ ิจยั ได้สัมภาษณ์กลุ่มคนไทยเชื้ อสายจีนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่พานักอยูใ่ นพื้นที่
ศึกษามาตลอด ได้แก่ คุ ณยิม้ -นามสมมุติ, คุณแมว -นามสมมุติ, คุณปุ้ม -นามสมมุติ, คุณธนะ -นาม
สมมุติ และคุณนุ ช -นามสมมุติ ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ที่มีความรู ้ความทรงจาในด้านอาหารจี น
และชาวไทยเชื้ อสายจีนที่พานักอยูใ่ นพื้นที่ศึกษา ได้แก่ คุณนา -นามสมมุติ, คุณเม -นามสมมุติ, คุณ
ขวัญ -นามสมมุติ, คุณธารา -นามสมมุติ และคุณไม้ -นามสมมุติ ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่มีความรู ้
เกี่ยวกับอาหารจีนในชีวติ ประจาวันและพิธีกรรม จากการสัมภาษณ์ ได้ขอ้ มูลดังนี้
ตารางที่ 4- 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์เฉพาะตัวของ
อาหารจีนในพื้นที่ศึกษาของคนไทยเชื้อสายจีนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ระดับความรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์อาหารจีน

x̄

S.D.

ความหมาย อันดับ

อาหารจีนแต้จิ๋ว
อาหารจีนกวางตุง้

3.2
2.8

0.84
0.84

ปานกลาง
ปานกลาง

2
3
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อาหารจีนอื่น ๆ
รวม

3.4 0.55
3.13 0.17

ปานกลาง
ปานกลาง

1

จากตารางที่ 4- 3 กลุ่ ม เป้ าหมายกลุ่ ม นี้ มี ค วามรู ้ ป านกลางในด้านเรื่ อ งอาหารจี น แต้จิ๋ว
อาหารจีนกวางตุง้ และหารจีนอื่น ๆ ซึ่ งสรุ ปได้ว่ากลุ่มนี้ มีความรู ้ เกี่ ยวกับอัตลักษณ์เฉพาะตัวของ
อาหารจีนในพื้นที่ศึกษาเป็ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 4- 4 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์เฉพาะตัวของ
อาหารจีนในพื้นที่ศึกษาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่พานักอยูใ่ นพื้นที่ศึกษา
ระดับความรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์อาหารจีน

x̄

S.D.

ความหมาย

อันดับ

อาหารจีนแต้จิ๋ว
อาหารจีนกวางตุง้
อาหารจีนอื่น ๆ
รวม

3.4
2.8
3.8
3.33

1.14
0.84
0.84
0.18

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2
3
1

จากตารางที่ 4- 4 กลุ่มเป้ าหมายกลุ่มนี้ มีความรู ้ปานกลางในด้านเรื่ องอาหารจีนแต้จิ๋ว และ
อาหารจีนกวางตุ ง้ ส่ วนอาหารจีนอื่น ๆ เป็ นมีความรู ้ในระดับ มาก ซึ่ งสรุ ปได้ว่ากลุ่ มนี้ มีความรู ้
เกี่ยวกับอัตลักษณ์เฉพาะตัวของอาหารจีนในพื้นที่ศึกษาเป็ นระดับปานกลาง
จากผลการสั ม ภาษณ์ ข อง 2 กลุ่ ม นี้ พบว่า ผู ใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ท้ ัง 2 กลุ่ ม นี้ มี ร ะดับ ความรู ้
เกี่ ยวกับ เกี่ ยวกับ อัตลัก ษณ์ อาหารจี นกวางตุ ้งเท่ ากัน และมี ระดับ ความรู ้ เกี่ ยวกับ อาหารจี นอื่ น ๆ
มากกว่าความรู ้เกี่ ยวกับอาหารจีนแต้จิ๋ว ตามผลที่ได้มา กลุ่มชาวไทยเชื้ อสายจีนที่พานักอยูใ่ นพื้นที่
ศึกษามีระดับความรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาหารจีนมากกว่ากลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
4.2 อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่ อสั งคมไทย ในอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
4.2.1 อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่ อวัฒนธรรมการบริโภคของผู้บริโภคชาวไทยในสังคมอาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี

ในพื้นที่อาเภอเมืองชลบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ ง ประกอบกับประชากรส่ วนใหญ่ซ่ ึ ง
เป็ นชาวไทยเชื้ อสายจีน จึงทาให้มีการคาดหวังว่า หากมาเที่ยวเมืองชลบุรีจะได้รับประทานอาหาร
จีน เช่นเดียวกับคนไทยที่คาดหวังว่าจะได้รับประทานอาหารจีนย่านเยาวราช
ในการศึกษาครั้งนี้ จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบเพิ่มเติมว่า วัฒนธรรมอาหารจีนในสังคม
อาเภอเมื อ งจัง หวัด ชลบุ รีไ ด้เพิ่ ม ทางเลื อ กในการรั บ ประทานอาหารของผู บ้ ริ โภค และได้เพิ่ ม
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ประเภทของอุปกรณ์ ในการบริ โภคอาหาร ในช่ วงเทศกาลต่าง ๆ ผูบ้ ริ โภคบางคนจะรับประทาน
อาหารจีนเพื่อเข้าร่ วมบรรยากาศในเทศกาลนั้น นอกจากนี้ ถ้าเป็ นอาหารจีนประเภทอาหารจานเดียว
พวกคนรับจ้างคนงานจะนิ ยมรับประทาน เพราะราคาเหมาะสม รสชาติอร่ อย และมีท้ งั เนื้ อสัตว์ ผัก
และอาหารหลักอยูใ่ นจานเดียว อีกประการหนึ่ งคือไม่ตอ้ งรอนานก็รับประทานได้แล้ว ดังที่คาตอบ
ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ที่ว่า “ ชอบกิ นข้าวมันไก่ หรื อบางทีก็เป็ นก๋ วยเตี๋ ยว เพราะสะดวกดี ไม่ตอ้ งรอ
นาน ” (คุณราตรี -นามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563) สาหรับร้านขนมหวานจีน เช่ น
ร้านบัวลอย ในช่ วงเย็น จะมีหนุ่ มสาวเยาวชน เข้าไปนัง่ รับประทานขนมหวานและคุ ยกัน ซึ่ งร้ าน
เหล่านี้ ได้เพิ่มความสุ ขของชี วิตสาหรับบางคน ถ้าเป็ นอาหารจีนแบบกับข้าว ผูบ้ ริ โภคจะเป็ นแบบ
ครอบครัวเป็ นหลัก เนื่องจากว่ามีที่นงั่ พอสมควรและเหมาะสาหรับรสปากของสมาชิ กในครอบครัว
โดยมีทางเลือกรสชาติของอาหารได้หลายอย่าง
ในเรื่ องอิทธิ พลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อวัฒนธรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคชาวไทย
ในสังคมอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรีน้ ี ผูว้ จิ ยั ได้สัมภาษณ์ กลุ่มคนไทยที่นิยมบริ โภคอาหารจีนในพื้นที่
อาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ได้แก่ คุณราตรี -นามสมมุติ, คุณดอกไม้ -นามสมมุติ, คุณตรี -นามสมมุติ,
คุณเจ็ด -นามสมมุติ, คุณเหมย -นามสมมุติ, คุณน้อย -นามสมมุติ, คุณชาย -นามสมมุติ, คุณมุก -นาม
สมมุติ, คุณเงิน -นามสมมุติ และคุณแค -นามสมมุติ ซึ่งได้ผลการสัมภาษณ์ดงั นี้
ตารางที่ 4- 5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเลือกวิธีการบริ โภคอาหารจีนของผูบ้ ริ โภค
ชาวไทยในพื้นที่ศึกษา
วิธีการบริ โภค

x̄

S.D.

ความหมาย

อันดับ

รับประทานที่ร้าน
ซื้ออาหารจีนสาเร็ จรู ป
ปรุ งอาหารจีนด้วยตนเอง
รวม

2.9
2.8
3.7
3.13

0.88
0.42
1.42
0.50

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2
3
1

จากตารางที่ 4- 5 กลุ่มเป้ าหมายกลุ่มนี้มีโอกาสปานกลางในการรับประทานอาหารจีนด้วยวิธี
รับประทานที่ร้าน และซื้ ออาหารสาเร็ จรู ป นอกจากนี้ มีโอกาสมากในการปรุ งอาหารจีนด้วยตนเอง
ซึ่ งสรุ ปได้วา่ กลุ่มนี้มีโอกาสบริ โภคอาหารจีนเป็ นระดับปานกลาง
จากผลการสัมภาษณ์ของกลุ่มนี้ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์นิยมปรุ งอาหาจีนด้วยตนเองมากกว่า
รับประทานที่ ร้านและซื้ ออาหารจีนสาเร็ จรู ป นอกจากนี้ หลังจากได้สัมภาษณ์ กลุ่มเป้ าหมายแล้ว
พบเพิ่มเติมว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่วนมากมีค่าใช้จ่ายเป็ น 100 – 500 บาทต่อครั้งในการบริ โภคอาหาร
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จีน ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริ โภคโดยมีความประสงค์ใคร่ รับประทานอาหารจีน อยูใ่ นช่วง
เทศกาลจีน กลิ่นและรสชาติเป็ นหลัก สาหรับประเภทของอาหารจีนที่เป็ นที่นิยม กลุ่มผูบ้ ริ โภคชาว
ไทยในพื้นที่ศึกษานิ ยมประเภทอาหารจีนที่เป็ นประเภทไก่ หมู เป็ ด เนื้ อมากกว่าประเภทผัก และ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากคิ ดว่าวัฒนธรรมอาหารจี นได้ทาให้เกิ ดทางเลื อกในการบริ โภคอาหารในพื้นที่
อาเภอเมืองชลบุรี และวัฒนธรรมอาหารจีนมีอิทธิ พลทาให้วฒั นธรรมอาหารการกินในพื้นที่ศึกษา
เกิ ดความสมบู รณ์ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคบางคนคิ ดว่าการเข้ามาของวัฒนธรรมอาหารจีนได้ทาให้
วัฒนธรรมการกิ นในพื้นที่ ศึกษาได้มีพฒั นาการ นอกจากนี้ ในด้านความรู ้ ความสามารถการแยก
อาหารจีนออกหรื อไม่ ผูต้ อบสัมภาษณ์ 10 คนนี้ ทุกคนแยกอาหารจีนออกได้เนื่ องจากว่าอาหารจีน
มีอตั ลักษณ์เฉพาะตัว
4.2.2 อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่ อการเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรมอาหารในพื้นทีอ่ าเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี

อิทธิ พลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารในอาเภอเมือง
ชลบุรี ยังแบ่งแยกได้เป็ น 3 ลักษณะคือ การเปลี่ยนแปลงจานวนเมนูอาหาร การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
การบริ โภคอาหาร และการเปลี่ยนแปลงทางด้านรสชาติ
(1) การเปลี่ยนแปลงจานวนเมนูอาหาร
จากแต่เดิ มที่ชาวไทยรับประทานข้าวกับกับข้าว มีน้ าพริ ก ผักต้ม ผักลวก ปิ้ ง ย่าง อาหาร
ประเภทน้ า เช่ น ต้ม ซึ่ งมี เครื่ องเทศแบบไทย ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรู ด อาหารซึ่ งเป็ นแกงไทย
จาเป็ นต้องใช้พริ กแกงตามสู ตรเมนูแกงของไทย
เมื่ออาหารจีนได้เข้ามาสู่ สังคมอาเภอเมืองชลบุ รี ทาให้เกิ ดความหลากหลายของอาหาร
เพิ่มขึ้น ซึ่ งอาหารจีนที่ปรุ งขึ้นนี้ มีท้ งั ที่เป็ นกับข้าว และอาหารจานเดียว คนไทยและคนไทยเชื้อสาย
จี นรั บ ประทานจนเกิ ดความคุ น้ เคยจนอาจเข้าใจว่าเป็ นอาหารไทยแต่ด้ งั เดิ ม แต่ แท้ที่ จริ งแล้ว มี
อิทธิ พลจากอาหารจีนมาเกี่ยวข้อง ทั้งการปรุ ง และเครื่ องปรุ งเข้ามามีส่วนร่ วม
ตัวอย่างอาหารจีนที่ส่งอิทธิ พลต่ออาหารไทย
ผั ด ไทย เป็ นการเลี ย นแบบอาหารจี น โดยการน าเส้ น ก๋ วยเตี๋ ย วมาผัด แต่ เดิ ม เรี ย กว่ า
ก๋ วยเตี๋ยวผัด ต่อมาได้ปรับปรุ งรสชาติและมีเครื่ องปรุ งอีกหลายอย่าง แล้วกาหนดชื่ อเรี ยกว่า ผัดไทย
ซึ่ ง อดี ต นายกรัฐมนตรี ข องไทยชื่ อ จอมพล ป.พิ บู ล สงคราม สนับ สนุ นให้คนไทยรับ ประทาน
ก๋ วยเตี๋ ยว และผัดก๋ วยเตี๋ยว เพื่อลดการบริ โภคข้าวโดยตรง เนื่ องจากเศรษฐกิ จตกต่ า ต่อมาเมนู ผดั
ก๋ วยเตี๋ยวได้มีการคิดสร้างสรรค์ข้ ึนเพิ่มเติม แล้วเรี ยกว่า ผัดไทย
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ผัด เปรี้ ยวหวาน เป็ นอาหารของชาวจี น ฮ่ องกง มี ต้น ก าเนิ ด ที่ เมื องกวางโจว จัดว่าเป็ น
อาหารจี น กวางตุ ้ง มี ชื่ อ เรี ย กว่ า 菠萝咕咾肉 (bō luó gū lǎo ròu) ซึ่ งส่ ว นประกอบของผัด
เปรี้ ยวหวาน จะนาสับปะรดหั่นเป็ นชิ้ นร่ วมปรุ งอยู่ในผัดนี้ การนาสับปะรดมาปรุ งร่ วมเช่ นนี้ ไม่มี
ในอาหารไทยมาแต่ก่อน
ราดหน้ า เป็ นอาหารจีนแต้จิ๋ว แต่เดิมนั้นราดหน้าจะใส่ ผกั กวางตุง้ และหน่อไม้ ราดน้ าเพียง
เล็กน้อย ปั จจุบนั มีการปรับปรุ งเพิ่มเติม ใส่ ผกั ได้หลากหลายชนิดมากขึ้น เช่น ข้าวโพดอ่อน แครอท
ผักคะน้า ฯลฯ และมีการทาน้ าราดหน้านี้โดยการผสมแป้ งมัน
เนื้ อ สั ต ว์ ท อดกระเทีย ม กระเที ย มเป็ นเครื่ อ งเทศที่ นิ ย มบริ โภคโดยทั่วไป คนไทยน า
กระเทียมมาปรุ งอาหารร่ วมกับพริ กและเครื่ องเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะทาพริ กแกง แต่การนากระเทียม
มาทอดหรื อเจียวร่ วมกับเนื้อสัตว์ เช่น หมู ไก่ เนื้อ เป็ นวิธีการปรุ งอาหารแบบจีน
หอยทอด เป็ นอาหารจากวัฒ นธรรมจี น แต้จิ๋ ว มี ชื่ อ เรี ย กว่ า ออส่ ว น (蚝烙) โดยใช้
หอยแมงภู่หรื อหอยนางรมคลุกกับแป้ งกรอบ
อาหารจีน เมื่อนามาเผยแพร่ ในสังคมอาเภอเมืองชลบุ รี อาจมี การลดหรื อเพิ่มเครื่ องปรุ ง
ซึ่ งมี ผลต่อรสชาติ จากรสชาติ ด้ งั เดิ มก็มีการปรั บเปลี่ ยนให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคใน
ท้องที่เมืองชลบุรีดว้ ย
ด้า นการบริ โ ภคอาหารของผู ้ค นในอ าเภอเมื อ งชลบุ รี วัฒ นธรรมอาหารจี น ท าให้ มี
ทางเลือกในการบริ โภคมากขึ้น ถ้าเป็ นคนไทยพื้นถิ่น จากเคยกินข้าวทุกมื้อก็เปลี่ยนมากินก๋ วยเตี๋ยว
บ้าง โจ๊กบ้าง น้ าเต้าหู ป้ าท่องโก๋ บา้ ง และถ้าเข้าไปรับประทานอาหารในร้าน ก็มีเมนูอาหารให้เลือก
อีกหลายชนิด และอาหารซึ่ งเรี ยกว่าอาหารไทยซึ่ งขายโดยวิธีบรรจุถุงพลาสติก ก็มีชนิ ดของอาหาร
ให้เลื อกหลายชนิ ดเพิ่ มขึ้ นเช่ นกัน โดยส่ วนหนึ่ งเป็ นอิ ทธิ พ ลจากการปรุ งอาหารจีนดังที่ กล่ าวมา
ข้างต้น
(2) การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการบริ โภคอาหาร
การใช้ ตะเกี ย บ ช้ อน ส้ อม การกิ น อาหารไทยแบบดั้ง เดิ ม คื อ การเปิ บด้ ว ยมื อ แล้ ว
ปรับเปลี่ยนมาเป็ นการใช้ชอ้ นและส้อม เมื่อชาวจีนนาอาหารมาเผยแพร่ และวิธีการบริ โภคของชาว
จีนคือการใช้ตะเกียบ ชาวไทยในพื้นที่ที่บริ โภคอาหารจีนบางประเภท จึงมีการใช้ตะเกียบตามแบบ
วัฒนธรรมจีน เช่น การรับประทานก๋ วยเตี๋ยว บะหมี่ แต่บางร้านค้าที่เสิ ร์ฟอาหารจีน ก็บริ การลูกค้า
ด้วยช้อนและส้อม ซึ่งเป็ นอุปกรณ์นาอาหารเข้าปากที่คนไทยนิยม
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(3) การเปลี่ยนแปลงทางด้านรสชาติ
รสชาติ ข องอาหารจี น ในพื้ น ที่ อาเภอเมื อ งชลบุ รี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากอาหารจี น
ต้นแบบในประเทศจีน ซึ่ งสอดคล้องกับ คาตอบของผูใ้ ห้สั ม ภาษณ์ ที่ ก ล่ าวว่า “ บางที มี ลู กค้ามา
แนะนาเรื่ องรสชาติ เราเห็ นว่าเป็ นค าแนะนาที่ ดี เราก็ป รั บ ไปตามที่ ลูก ค้าแนะนา ” (คุ ณ นา-นาม
สมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564)
ในเรื่ องอิ ท ธิ พ ลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อการเปลี่ ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารใน
พื้นที่ อาเภอเมื องจังหวัดชลบุ รีน้ ี ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์ กลุ่ มเจ้าของกิ จการชาวไทยที่ มีธุรกิ จเกี่ ยวกับ
อาหารจีน ได้แก่ คุ ณเกี่ ยว -นามสมมุติ, คุ ณกล้วย -นามสมมุติ, คุณทับทิม -นามสมมุติ, คุณตะวัน นามสมมุติ และคุณแสง -นามสมมุติ ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ที่มีความรู ้ในด้านการเปลี่ยนแปลง
ของอาหารจีน
จากข้อมูลผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ดงั กล่าว พบว่า การเข้ามาและพัฒนาการของอาหารจีนในพื้นที่
อาเภอเมื องจังหวัด ชลบุ รี ได้ท าให้ มี ร้านอาหารจี น เป็ นจานวนมาก ซึ่ งท าให้ ผู ค้ นในพื้ น ที่ นิ ย ม
รับประทานและกลมกลื นไปกับวิถีชีวิตชาวอาเภอเมืองชลบุรี นอกจากนี้ การเข้ามาของวัฒนธรรม
อาหารจีนได้นาวิธีต่าง ๆ ในการปรุ งอาหารด้วย ทาให้มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมอาหารที่มีอยู่
ในพื้นที่มาก่อนโดยเป็ นแบบที่ชาวไทยรับประทานง่าย การเข้ามาของวัฒนธรรมอาหารจีนในพื้นที่
อาเภอเมืองชลบุรี ทาให้ผบู ้ ริ โภคและคนค้าขายมีแนวทางในการเพิ่มทางเลือกมากยิง่ ขึ้น วัฒนธรรม
อาหารจีนที่นามาสู่ สังคมอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ได้เพิ่มการใช้อุปกรณ์ ประกอบการรับประทาน
อาหารด้วย เช่ น การรับประทานอาหารโดยใช้ตะเกี ยบ การใช้เครื่ องเซรามิคมาใส่ อาหาร ในด้าน
ครอบครั ว อาหารจี น ได้ท าให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว มี โอกาสนั่ง รั บ ประทานอาหารด้ว ยกัน ใน
ร้านอาหารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การคงอยูข่ องอาหารจีนในสังคมอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ทาให้
ผูบ้ ริ โภคมีตวั เลือกในการบริ โภคมาก
4.3 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อผู้บริโภคในการเลือกบริโภคอาหารจีน
ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาถึ งปั จจัยที่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกบริ โภคอาหารจีนไว้ 3 ประการ
คือ ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านคติความเชื่อ ผลการศึกษาเป็ นดังนี้
4.3.1 ปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจ

ในการศึ กษาครั้ งนี้ จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า ราคาของอาหารจี นเป็ นปั จจัยสาคัญ
อย่างหนึ่ งที่ มี ผลต่ อการเลื อกบริ โภคอาหารจี น รองมาคือความสะดวกสบายในการบริ โภคหรื อ
สั่งซื้ ออาหารจี น เช่ น ร้ านอาหารจีนที่ เป็ นประเภทก๋ วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ และอาหารจานเดี ยวที่ อยู่
ใกล้วินรถตู ้ มักจะมีผโู ้ ดยสารเป็ นผูบ้ ริ โภคหลัก เนื่ องจากว่าร้านเหล่านี้ ราคาของอาหารไม่แพงโดย
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เฉลี่ ย แล้วจานละ 45 บาทซึ่ งเป็ นราคาที่ เหมาะสมส าหรั บ คนเดิ น ทางและมี น้ าฟรี โดยไม่ ต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเครื่ องดื่มด้วย ร้านอาหารจีนที่อยูใ่ นตลาดหรื อริ มทาง ผูบ้ ริ โภคมักจะมีคนงาน
เป็ นหลัก เพราะว่าราคาเหมาะสม หากเป็ นร้านอาหารจีนที่อยูล่ ะแวกเขตมหาวิทยาลัย จะมีนกั ศึกษา
เป็ นผูบ้ ริ โภคหลัก รายได้ของส่ วนตัวเป็ นปั จจัยอีกด้านหนึ่ งที่ ส่งผลต่อการเลื อกบริ โภคอาหารจีน
เช่ น บางคนจะเลื อกบริ โภคอาหารจีนในภัตตาคารที่ราคาค่อนข้างสู ง บางคนจะเลื อกสั่งซื้ ออาหาร
จีนในร้านที่ราคาเหมาะสมโดยไม่จากัดที่ขายอาหารจีน
ในเรื่ องปั จจัยด้านเศรษฐกิ จที่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลื อกบริ โภคอาหารจีนนี้ ผูว้ ิจยั ได้
สัมภาษณ์ กลุ่มคนไทยที่เคยบริ โภคอาหารจีนในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ได้แก่ คุ ณปิ่ น -นาม
สมมุติ, คุณน้ า -นามสมมุติ, คุณวี -นามสมมุติ, คุณทอง -นามสมมุติ และคุณม้วน -นามสมมุติ มีอาชีพ
เป็ นทั้งทางานรับจ้างทัว่ ไป นักศึกษา และไม่ได้ประกอบอาชีพ
จากผลการสัมภาษณ์ ของกลุ่มนี้ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ส่วนหนึ่ งคิดว่ารายได้ไม่ค่อยส่ งผล
ต่อการเลือกรับประทานอาหารจีน แต่ก็มีผใู ้ ห้สัมภาษณ์บางคนระบุวา่ ไม่แน่ใจว่ารายได้มีผลต่อการ
เลือกรับประทานหรื อไม่
4.3.2 ปัจจัยทางด้ านสังคม

ในการศึกษาครั้งนี้ จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า ที่ต้ งั ของร้านที่ขายอาหารจีนเป็ นปั จจัย
หนึ่ งที่ส่งผลต่อการเลือกบริ โภคอาหารจีน ยกตัวอย่างเช่น ร้านก๋ วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ที่ใกล้วนิ รถตู ้
นอกจากว่าผูโ้ ดยสารจะนั่งรอรถตู อ้ ย่างสะดวกแล้ว ยังเป็ นที่ พ กั ผ่อนชั่วคราวได้ และการเสิ ร์ฟ
อาหารของร้านเหล่านี้ ก็พอใช้ได้ดว้ ย อาหารพวกนี้ ไม่ตอ้ งรอนานและไม่ตอ้ งใช้เวลาในการบริ โภค
อาหารมากซึ่ งเหมาะกับผูโ้ ดยสารที่ตอ้ งการเดิ นทางต่อ นอกจากนี้ ร้านเหล่านี้ ยงั มีผูบ้ ริ โภคจานวน
ไม่น้อยเป็ นประชากรที่พกั อยู่ใกล้ ๆ ด้วย เนื่ องจากว่าเป็ นร้ านที่อยู่ใกล้บา้ นโดยไม่ตอ้ งใช้เวลาใน
การไปที่ร้านมาก วัฒนธรรมการบริ โภคอาหารเป็ นปั จจัยอีกหนึ่ งที่มีผลต่อการบริ โภคอาหารจีน ใน
ที่ที่มีชุมชนชาวไทยเชื้ อสายจีนมาก ที่นนั่ จะมีอาหารจีนจานวนมาก เช่น ร้านซาลาเปา ร้านก๋ วยเตี๋ยว
ร้านข้าวต้ม ร้านโจ๊ก ร้านบัวลอย ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าเวลาชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ได้นาอาหารของตน
มาด้วย และอาหารเหล่านี้ ได้สืบทอดกันมาอย่างดีจนถึ งปั จจุบนั ซึ่ งทาให้อาหารจีนเป็ นส่ วนหนึ่ งที่
อยูใ่ นวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารในพื้นที่ศึกษาด้วย การที่เลือกลองชิ มอาหารที่ไม่เคยรับประทาน
เป็ นเหตุผลอีกหนึ่ งในการเลือกบริ โภคอาหารจีน ในบางช่วง ร้ านสุ ก้ ีในพื้นที่ศึกษาจะมีน้ าซุ ปหม่า
ล่าจากจีนซึ่ งได้ดึงดูดผูบ้ ริ โภคเป็ นจานวนไม่นอ้ ย เพราะว่าสาหรับผูบ้ ริ โภคบางคนแล้ว หม่าล่าเป็ น
สิ่ งที่ ไ ม่ เคยเจอ เวลาเห็ น มี ก็ อ ยากลองบริ โ ภคดู นอกจากนี้ ความชอบหรื อ รสนิ ย มในการ
รับประทานอาหารของแต่ละคนก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเช่ นกัน เช่ น เมื่อจะรับประทาน
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ก๋ วยเตี๋ยว ผูบ้ ริ โภคบางคนไม่ได้ชิมรสชาติ ก่อน แต่ตกั เครื่ องปรุ งตามที่ ตนชอบลงไปในชาม ด้วย
ความเคยชิน
ในเรื่ องปั จจัย ด้านสั งคมที่ ส่ งผลต่ อผูบ้ ริ โภคในการเลื อกบริ โภคอาหารจี น นี้ ผูว้ ิจยั ได้
สัมภาษณ์ผตู ้ อบสัมภาษณ์ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนไทยที่เคยบริ โภคอาหารจีนในพื้นที่
อาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนไทยที่นิยมบริ โภคอาหารจีนในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัด
ชลบุรี และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มคนปรุ งอาหารจีนที่เป็ นชาวไทย ได้แก่ คุณอรพิน -นามสมมุติ, คุณอนงค์
-นามสมมุติ, คุณกุง้ -นามสมมุติ, คุณอาณัติ -นามสมมุติ และคุณหวาน -นามสมมุติ ซึ่ งเป็ นกลุ่มผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์ในการปรับปรุ งรสชาติของอาหารจีนเพื่อเหมาะกับรสปากของผูบ้ ริ โภค
จากผลการสัม ภาษณ์ ข องกลุ่ ม ที่ 1 พบว่า ความอยากรั บ ประทานอาหารจี น อยู่ในช่ วง
เทศกาล และการรั บ ประทานอาหารจี น กับ ครอบครั วเป็ นปั จจัยส าคัญ ที่ สุ ดที่ ส่ งผลต่ อการเลื อก
รับประทานอาหารจีน ปั จจัยอื่นที่มีผลในการเลื อกรับประทานอาหารจีนคืองานฉลองในโอกาศ
พิเศษต่าง ๆ และอาหารจีนเป็ นอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ นอกจากนี้ กลิ่นและรสชาติ และความปลอดภัย
ของอาหารจีนเป็ นปั จจัยอีกด้านหนึ่งที่ส่งผลต่อการเลือกรับประทานอาหารจีนตามลาดับ ในอีกด้าน
หนึ่ง ช่วงเทศกาลต่าง ๆ พวกเขาจะมีการเน้นรับประทานอาหารจีนของเทศกาลนั้นด้วย จากกลุ่มที่ 2
พบว่า ความอยากรั บ ประทานอาหารจี น อยู่ใ นช่ วงเทศกาล และการรั บ ประทานอาหารจี น กับ
ครอบครัวเป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการเลือกรับประทานอาหารจีน รองลงมาจะเป็ นปั จจัยที่
งานฉลองในโอกาศพิ เศษต่ า ง ๆ งานแต่ ง งาน เวลาเลี้ ยงแขก และเป็ นอาหารที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ
ส่ วนข้อมู ลกลุ่มที่ 3 พบว่า การที่ พวกเขาได้ปรุ งอาหารจีนมาหลายปี ถ้าอยากมี ลูกค้ามาซื้ อตลอด
ต้องมีการปรับ ปรุ งสู ตร วิธีในการปรับปรุ งสู ตรมีการปรับปรุ งจากคาแนะนาของลู กค้า และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และการปรุ งตามวัตถุดิบที่หาได้
4.3.3 ปัจจัยทางด้ านคติและความเชื่ อ

ในการศึกษาครั้งนี้ จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั พบว่า เนื่องจากสังคมอาเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
มีชาวไทยเชื้อสายจีนเป็ นจานวนมาก ประเพณี ต่าง ๆ ของชาวจีนยังมีการรักษาอย่างดี ก่อนเทศกาล
ต่าง ๆ เช่น ตรุ ษจีน สารทจีน วันไหว้พระจันทร์ แม้วา่ เป็ นร้านขนาดเล็กหรื อเป็ นซู เปอร์ มาร์ เก็ต
ขนาดใหญ่ ต่างก็มีการขายของเกี่ยวกับเทศกาลนี้ เช่น เห็ดหอมแห้ง ฟองเต้าหู แ้ ห้ง เห็ดหู หนูขาว
แห้ง เป็ ดพะโล้ ขนมหวานจีน ของไหว้ ฯลฯ ของเหล่านี้ ส่วนมากนาไปไหว้เจ้าเพราะว่าวันเหล่านี้
เป็ นวันที่สาคัญสาหรับชาวจีนซึ่งรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนด้วย เวลาที่ใกล้จะถึงวันบ๊ะจ่าง พวก
แม่คา้ พ่อค้าก็นาบ๊ะจ่างมาทาการค้าขาย ก่อนวันไหว้พระจันทร์ ประมาณเดือนหนึ่ง ร้านที่ขายขนม
หรื อซู เปอร์ มาร์ เก็ตบางแห่ง เริ่ มมีการขายขนมไหว้พระจันทร์ จนกว่าหลังวันนั้นจึงจะไม่มีขาย
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เพราะว่าคนจีนนิยมชมพระจันทร์ ในวันไหว้พระจันทร์ ดว้ ยขนมไหว้พระจันทร์ อาหารต่าง ๆ ที่ใช้
ในเทศกาลดังกล่าว ไม่ใช่เฉพาะเพือ่ การบริ โภคเท่านั้น มันยังเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึง
วัฒนธรรมจีนด้วย ดังที่ประชากรกลุ่มเป้ าหมายได้กล่าวว่า “ อาหารจีนเป็ นอาหารที่นามาใช้กบั วัน
สาคัญของคนไทย ” (คุณยิม้ -นามสมมติ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564)
ในเรื่ องปั จจัยด้านคติ และความเชื่ อที่ ส่ งผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลื อกบริ โภคอาหารจี นนี้
ผูว้ ิจยั ได้สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม คนไทยที่ เคยบริ โภคอาหารจี น ในพื้ น ที่ อาเภอเมื องจังหวัดชลบุ รี พบว่า
ในช่วงเทศกาลจีน ต่างก็มีการประกอบประเพณี พิธีกรรม และมีการบริ โภคอาหารจีน อาหารจีนที่
จะบริ โภคในเทศกาลดังกล่าวมี ผัดหมี่ซวั่ เป็ ดพะโล้ ไก่ตม้ เป็ นหลัก โดยมีการเตรี ยมอาหารเหล่านี้
เองและบางส่ วนก็ซ้ื อมารับประทาน จากข้อมูลผูใ้ ห้สัมภาษณ์ของกลุ่มคนไทยที่นิยมบริ โภคอาหาร
จี น ในพื้ น ที่ อ าเภอเมื องจังหวัด ชลบุ รี พบว่า ผู บ้ ริ โภคทั้ง กลุ่ ม นี้ ทุ ก คนมี ก ารประกอบประเพณี
พิธีกรรม และมีการบริ โภคอาหารจีน อาหารจีนที่จะบริ โภคในเทศกาลดังกล่าวมีผดั หมี่ซั่ว เป็ ดต้ม
ไก่ ตม้ ขาหมู พะโล้ กระเพาะปลา ผัดผัก 9 อย่าง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมี ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ให้
ความคิดเห็นว่า “ มีความเชื่อว่าอาหารจีนส่ วนใหญ่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณบารุ ง
ร่ างกาย ทาให้บริ โภคแล้วร่ างกายแข็งแรง ” (คุณปิ่ น-นามสมมุติ, สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2564) และ “ ในเทศกาลจีน จะมีการประกอบประเพณี พิธีกรรม อาหารจีนที่ใช้ประกอบในพิธี เรา
จะนามากินเอง มีเป็ ด ไก่ หัวหมู ขนมตามเทศกาล ถ้าเป็ นตรุ ษจีนเราจะมีขนมเข่งแล้วก็มีขนมเทียน
แต่ ต อนนี้ เราไม่ ท าเองแล้ว ยุ่ง ยาก ซื้ อ เขาง่ า ยกว่า ” (คุ ณ น้ า -นามสมมุ ติ , สั ม ภาษณ์ เมื่ อ วัน ที่ 5
กุมภาพันธ์ 2564)
จากผลการสัมภาษณ์ จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคต่างก็มีการบริ โภคอาหารจีนในช่วงเทศกาลจีน
อาหารจีนที่จะบริ โภคมีหมี่ซวั่ เป็ ด ไก่ หมูเป็ นหลัก
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล ข้ อเสอนแนะ
การวิจยั เรื่ อง วัฒนธรรมอาหารจีนในสังคมไทย : กรณี ศึกษาอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมาและอัตลักษณ์ของอาหารจีนในจังหวัดชลบุรี, เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของวัฒ นธรรมอาหารจี นต่ อคนไทยในอาเภอเมื องจัง หวัดชลบุ รี และเพื่ อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
บริ โภคอาหารจี น ของผู ้บ ริ โภคชาวไทยในอ าเภอเมื อ งจัง หวัด ชลบุ รี ผู ้วิ จ ัย ได้ ท าการเลื อ ก
กลุ่มเป้ าหมาย 5 กลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการวิจยั สรุ ป
ได้ดงั นี้
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั ครั้งนี้ ตามประเด็นเรื่ องความเป็ นมาและอัตลักษณ์ ขอวอาหารจีนในจังหวัด
ชลบุรี พบว่า อาหารจีนที่มีอยูใ่ นสังคมอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสามารถแบ่งแยกเป็ นอาหารจีนเก่า
ที่ มี ม าก่ อน และอาหารจี นใหม่ที่ เมื่ อก่ อนไม่ ค่อยมี หรื อเจอน้อย แต่หาซื้ อได้ง่ายในทุ กวัน นี้ อัต
ลัก ษณ์ ข องอาหารจี นในพื้ นที่ ศึ กษาได้ป ลี ก แยกออกไปตามอาหารจี น 3 ประเภท คื อ อาหารจี น
กวางตุง้ อาหารจี นแต้จิ๋ว และอาหารจี นไหหลา นอกจากนี้ หม่าล่ าที่ เป็ นเครื่ องปรุ งชนิ ดหนึ่ งของ
อาหารจีน ก็เป็ นอีกลักษณะหนึ่งของอาหารจีนในพื้นที่ศึกษาด้วย
จากการตอบแบบสัมภาษณ์ ของชาวไทยเชื้ อสายจีนที่ดารงชี วิตอยูใ่ นพื้นที่ศึกษา กลุ่มชาว
ไทยเชื้ อสายจีนที่พานักอยู่ในพื้นที่ศึกษามีความรู ้ ในด้านความเป็ นมาของอาหารจีนในพื้นที่ศึกษา
มากกว่ากลุ่มชาวไทยเชื้ อสายจีน 60 ปี ขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ ยเป็ น 3.55 และ 3.45 ตามลาดับ ส่ วนใน
ด้านความรู ้เกี่ยวกับอัตลักษณ์เฉพาะตัวของอาหารจีนในพื้นที่ศึกษา กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนที่พานัก
อยูใ่ นพื้นที่ศึกษามีความรู ้มากกว่าซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเป็ น 3.33
ประเด็นเรื่ องอิทธิ พลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อคนไทยในอาเภอเมืองชลบุรี พบว่า การ
เข้ามาของอาหารจีนในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีอิทธิ พลต่อการเกิดทางเลือกในการบริ โภค
อาหารมากที่สุด และได้นาวิธีปรุ งกับอุปกรณ์ประกอบการรับประทานอาหารด้วย จากการตอบแบบ
สัมภาษณ์ ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยในพื้นที่ศึกษา พบว่า ผูโ้ ภคนิ ยมปรุ งอาหารจีนด้วยตนเองมากว่าวิธี
อื่นซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.7 นอกจากนี้ ร้ อยละ 60 ของกลุ่มเป้ าหมายที่ให้สัมภาษณ์ น้ ี คิดว่าการเข้ามา
ของวัฒนธรรมอาหารจีนในพื้นที่ ศึกษาได้เกิ ดอิ ทธิ พลในด้านเพิ่มทางเลื อกในการบริ โภคอาหาร
รองลงมาเป็ นวัฒนธรรมอาหารจีนทาให้วฒั นธรรมอาหารการกิ นในพื้นที่ศึกษาเกิดความสมบูรณ์
และทาให้วฒั นธรรมการกินในพื้นที่ศึกษาได้มีพฒั นาการ อิทธิ พลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อการ
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เปลี่ ยนแปลของวัฒนธรรมอาหารในพื้นที่ศึกษา พบว่ามี 3 ลักษณะ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงจานวน
เมนู อาหาร การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการบริ โภคอาหาร และการเปลี่ยนแปลงทางด้านรสชาติ จาก
ข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มเจ้าของกิจการ พบว่า การเข้ามาและพัฒนาการของอาหารจีน
ในพื้นที่ศึกษา ทาให้มีร้านอาหารจีนเป็ นจานวนมาก และได้นาวิธีปรุ งต่าง ๆ เข้ามาด้วยซึ่ งเกิดการ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมการกินที่มีอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
การคงอยูข่ องอาหารจีนในพื้นที่ศึกษา ได้เกิดทางเลือกในการบริ โภคอาหารมากยิง่ ขึ้น
สาหรับประเด็นเรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจีนของผูบ้ ริ โภคชาวไทยในอาเภอเมือง
จังหวัด ชลบุ รี ผู ว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาทางด้านปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อกรั บ ประทานอาหารจี น ส าหรั บ
ผูบ้ ริ โภคชาวไทยในพื้นที่ศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกบริ โภคอาหารจีนมีความประสงค์
ใคร่ รับประทานอาหารจีน อยู่ในช่ วงเทศกาลจีน กลิ่ นและรสชาติ เป็ นหลัก นองจากนี้ ยังมีปั จจัย
ทางด้านราคา ที่ ต้ งั ของร้ าน ความสะดวกในการสั่งซื้ อ การที่อยากชิ มอาหารจีน และรสนิ ยมเป็ น
ปั จจัยสาคัญต่อการเลือกบริ โภคอาหารจีน
อภิปรายผล
อาหารจีนบริ โภคโดยกลุ่มชาวจีนที่อพยพหรื อเดินทางจากประเทศจีน แล้วนารู ปแบบการ
ปรุ งตามวัฒนธรรมที่ตนสังกัด เช่น ชาวจีนกวางตุง้ ชาวจีนแต้จิ๋ว ชาวจีนไหหลา โดยยึดถือรู ปแบบ
ทั้งการปรุ งและรสชาติ สอดคล้องกับผลงานของถาวร สิ กขโกศลที่กล่าวว่า ความเป็ นมาของอาหาร
จีนแต้จิ๋วในสังคมไทยได้นาวิธีปรุ งหลายอย่างมาเผยแพร่ ที่ไทย (ถาวร สิ กขโกศล, 2552) ภารดี มหา
ขันธ์ และนันท์ชญา มหาขันธ์ได้กล่าวว่า ชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่ นฐานได้นาภูมิปัญญาด้านอาหารเข้ามา
ด้วย (ภารดี มหาขันธ์ และนันท์ชญา มหาขันธ์ , 2553) และสอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่ กระจายทาง
วัฒนธรรมที่เป็ นการกระจายตัวของวัฒนธรรมจากสังคมเดิมไปที่สังคมอื่น ๆ โดยมีลกั ษณะเป็ นการ
แพร่ แบบเปลี่ ย นพื้ น ที่ โดยคนจากวัฒนธรรมเดิ ม ไปยังที่ ใหม่ (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ) แต่ ปั จจุ บ นั นี้
รสชาติอาหารจีนในสังคมไทยมี ก ารเปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ เนื่ องจากมีก ารปรับเปลี่ ยนหรื อปรุ งแต่ ง
รสชาติให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นชาวไทย หรื อเป็ นชาวไทยเชื้ อสายจีน ตัวอย่างเช่น รสชาติ
ของขาหมูพะโล้ค่อนข้างหวานกว่าของจีน รสชาติของหม่าล่าค่อนข้างไม่ค่อยชาเท่าที่หม่าล่าของ
จี น รสชาติ ของก๋ วยเตี๋ ยวค่ อนข้างหวานกว่าของจี น นอกจากนี้ วัตถุ ดิบ ในการปรุ งอาหาร มี ก าร
คิ ดค้น พัฒ นา หรื อเกิ ดแนวคิ ดใหม่ ๆ นามาใช้กบั อาหารจี น เช่ น ขนมไหว้พ ระจันทร์ ไส้ ทุเรี ยน
ขนมไหว้พระจันทร์ ไส้อินทผาลัม หรื อไส้ธัญพืช ในขณะที่ไส้ขนมไหว้พระจันทร์ ของจีนทัว่ ไปที่
นิยมเป็ นไส้บวั ล้วน ไส้โหงวยิง้ (五仁 ไส้เมล็ด 5 อย่างที่เป็ นธัญพืช ได้แก่ เมล็ดทานตะวัน วอลนัท
งา อัลมอนด์ และเม็ดมะม่วงหิ มพานต์) ไส้ถวั่ แดงล้วน ฯลฯ ปลาหมึกผัดไข่เค็มที่เป็ นการดัดแปลง

46
จากปลาหมึกผัดผงกะหรี่ ของอาหารจีน เป็ นต้น ดังจะพบเห็นได้จากสื่ อโฆษณาหรื อประชาสัม พันธ์
ถึงเมนู อาหารจีนที่แปลกใหม่จากที่เคยมีมาแต่ด้ งั เดิม ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมมีการย้ายถิ่นฐานจากสังคมเดิมไปสู่ อีกสังคมหนึ่ ง ทาให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
(ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์, 2558)
วัฒนธรรมอาหารจีนส่ งอิทธิ พลต่อวัฒนธรรมการกิ นของคนไทยในพื้นที่ศึกษาอย่างเห็ น
ได้ชดั และมีหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ อาหารจีนเป็ นส่ วนหนึ่ งของเศรษฐกิจในพื้นที่อาเภอเมือง
ชลบุรี ดังจะพบมีร้านอาหารจีนเป็ นจานวนมาก ตั้งแต่ร้านค้าริ มทาง ร้านอาหาร ภัตตาคาร และใน
ห้ า งสรรพสิ น ค้า ล้ว นแต่ มี อ าหารจี น ให้ ผู ้บ ริ โ ภคได้ใ ช้ บ ริ ก ารโดยง่ า ย สอดคล้อ งกับ สายชล
สัตยานุ รักษ์ที่กล่าวว่า “ซึ่ งเห็นได้จากอาหารประจาวัน เช่น ก๋ วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ซาลาเปา
เกาเหลา เป็ ดพะโล้ ฯลฯ อาหารจีนคือเครื่ องมือที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวจีนและยังมี อิทธิพล
ต่อวัฒนธรรมการกิ นในสังคม” (สายชล สัตยานุ รักษ์, 2558) ด้านความหลากหลาย ส่ งผลให้เกิ ดมี
ความหลากหลายของเมนู อาหารการบริ โภคเพิ่มมากขึ้ นในสังคมอาเภอเมืองชลบุ รี ดังที่ประสิ ทธิ์
เงิ น ชัย ได้ก ล่ าวว่า พวกชาวจี น ได้น าอาหารหลายประเภทมาด้วย (ประสิ ท ธิ์ เงิ นชัย, 2557) ด้าน
อุปกรณ์ การบริ โภค แต่เดิมคนไทยบริ โภคข้าวและกับข้าวด้วยมือ หรื อการเปิ บด้วยมือ ต่อมามีการ
ใช้อุปกรณ์ คือช้อนและส้อม เมื่ อชาวจี นนาวัฒนธรรมอาหารจี นมาใช้ การใช้ตะเกี ยบก็ได้รับการ
เผยแพร่ และมี ผู ใ้ ช้ต ามเป็ นจานวนมาก แต่ เป็ นไปอย่างจากัดตามลัก ษณะของเมนู อ าหาร เช่ น
ก๋ วยเตี๋ยว บ๊ะหมี่ ก๋ วยจับ๊ เป็ นต้น ในขณะที่วฒั นธรรมของชาวจีนจะใช้ท้ งั คีบข้าวสวย ใช้พยุ ้ ข้าวต้ม
ในด้า นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กรั บ ประทานอาหารจี น กลุ่ ม ประชากรที่ ต อบแบบ
สัมภาษณ์ มีทศั นะต่อการเลื อกบริ โภคอาหารจีนแตกต่างกันออกไป กล่าวคื อ มีท้ งั เรื่ องปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจ ด้าน สังคม และด้านคติและความเชื่อ สอดคล้องกับธเนศ วงศ์ยานนาวาที่กล่าวว่า อาหาร
จีนกลายเป็ นอาหารที่สัมพันธ์กบั สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2546)
อาหารจีนกับคติความเชื่ อยังมีปรากฏอยูใ่ นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนในอาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ทั้งนี้ เป็ นเพราะพื้นฐานของประชากรในอาเภอเมืองชลบุรีมีกลุ่มชาวไทยเชื้ อสายจีนอยู่เป็ น
จานวนมาก กลุ่มชาวจีนเหล่านี้ยงั มีความทรงจาทางความเชื่อและประเพณี ที่สืบต่อมาจากพรรพบุรุษ
ซึ่ งสอดคล้องกับสายชล แก้วบริ สุทธิ์ ที่กล่าวว่า เทศกาลกิ นเจเป็ นประเพณี ที่ชาวจีนสื บทอดกันมา
ตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั (สายชล แก้วบริ สุทธิ์ , 2556) และเสาวรัตน์ โพธิ พนั ธ์ กล่าวว่า อาหารจีนที่ใช้
ประกอบในการไหว้เทพเจ้าในช่ วงเทศกาล ต่ า งก็ มี ค วามหมายที่ เป็ นมงคลของตน (เสาวรั ต น์
โพธิ พ นั ธ์ , 2550) ดังที่ ได้พ บเห็ นว่า เมื่ อถึ งเทศกาลที่ เนื่ องด้วย สารทจี น วันไหว้พ ระจัน ทร์ วัน
ตรุ ษจีน บรรดาผูป้ ระกอบกิ จการร้านค้าทั้งเล็กและใหญ่ ต่างตั้งโต๊ะไว้ที่หน้าร้ านแล้วนาอาหารที่
สอดคล้องกับ เทศกาลมาประกอบในพิ ธี นอกจากนี้ อาหารจี นที่ รับ ประทานในแต่ล ะเทศกาลก็
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แตกต่างกัน เช่น เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ รับประทานขนมไหว้พระจันทร์ ส้มโอ ทับทิม เทศกาล
สารทจี น รั บประทานขนมเข่ง ขนมเที ยน เป็ ด ไก่ หมู เทศกาลตรุ ษจีน รับประทานปลา ผัดหมี่
ขนมเข่ง เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป

ผลจากการศึกษาเรื่ อง วัฒนธรรมอาหารจีนในสังคมไทย : กรณี ศึกษาอาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุ รี ครั้ งนี้ ท าให้ท ราบเรื่ องราวที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ อาหารจี นในแง่ ต่าง ๆ ในการนี้ มี ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อให้เกิดการศึกษาที่ต่อเนื่องรวมถึงเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องในประเด็นอื่นอีก ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารจีนในสังคมไทยอย่างหลากหลาย เพื่อเป็ น
การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมอาหารจีนอย่างสมบูรณ์
2. ควรมี การศึ ก ษาวิจยั เกี่ ยวกับ ชาวจี นรุ่ นใหม่ กบั วัฒนธรรมอาหารจี นแนวใหม่ เพื่ อเป็ น
หลักฐานถึงพัฒนาการของอาหารจีนในสังคมไทย
3. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับทัศนะและการปรับตัวในเรื่ องวัฒนธรรมอาหารไทยของชาว
จีนรุ่ นใหม่ที่เข้ามาประเทศไทย
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ ประโยชน์

การทาอาหารจีนให้มีรสชาติถูกรสนิยมกับผูบ้ ริ โภคมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
ขณะเดียวกัน เมนูอาหารประเภทจานเดียว หรื ออาหารที่สะดวกทั้งในการสั่ง การปรุ ง การ
รับประทาน ยังเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ ดังนั้น หากประสงค์จะเป็ นผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารจีน จึงควรตระหนักทั้งสองประเด็นนี้เป็ นข้อหลัก
ข้ อจากัดของการศึกษา

การศึกษานี้ อาจมีขอ้ จากัดของการเข้าใจคาว่า “ อาหารจีน ” ได้หลายแบบ แม้วา่ จะมีนิยาม
ความหมายไว้แล้วก็ตาม เนื่ องจากวัฒนธรรมอาหารจีนได้เข้าสู่ สังคมไทยเป็ นเวลายาวนาน ทาให้
คนไทยในพื้นที่ศึกษา ตลอดถึงคนไทยในภาพรวมไม่รู้สึกถึงความเป็ นอาหารจีน หมายความว่า เมื่อ
ประสงค์จะรับประทานอาหารให้อิ่ม 1 มื้อ อาจคิดถึงเมนูอาหารหลาย ๆ อย่าง เช่น ส้มตา ผัด
กะเพรา ข้าวมันไก่ ก๋ วยเตี๋ยว ผัดไทย ผัดซี อิ๊ว ฯลฯ โดยไม่ได้คิดแยกว่า “ ฉันจะกินอาหารจีน ” หรื อ
“ ฉันจะทาอาหารจีน ” เมื่อนาคานี้ไปถามประชากรวิจยั ทาให้เกิดการตีค่าว่า “ อาหารจีน ” ได้หลาย
เมนู เช่น เป็ ดปั กกิ่ง หู ฉลาม ข้าวมันไก่ ฯลฯ เมนู อาหารดังกล่าวมีราคาที่แตกต่างกัน ซึ่ งส่ งผลถึง
คาตอบสัมภาษณ์ดว้ ย
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แบบสั มภาษณ์กงึ่ โครงสร้ าง (Semi-Structured Interview)
ชื่ อเรื่ อง อิทธิพลของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจีนในสั งคมไทย:กรณีศึกษาอาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
หลักสู ตรปริญญาโท สาขาไทยศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาความเป็ นมาและอัตลักษณ์ของอาหารจีนในจังหวัดชลบุรี
2.เพื่อศึกษาอิทธิ พลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อคนไทยในจังหวัดชลบุรี
3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจีนของผูบ้ ริ โภคชาวไทยในอาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
ประเด็นคาถามหลักประกอบด้ วย
1. ความเป็ นมาและอัตลักษณ์ของอาหารจีนในสังคมไทยเป็ นอย่างไร
2. คติและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารจีนในสังคมไทยเป็ นอย่างไร
3. กลุ่มชาวจีนสื บทอดอาหารจีนในสังคมไทยอย่างไร
4. อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อวัฒนธรรมการกินของคนไทยเป็ นอย่างไร
5. ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริ โภคอาหารจีนเป็ นอย่างไร
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้แบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 วันเวลาและพื้นที่ในการสัมภาษณ์
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 3 ประเด็นเรื่ องความเป็ นมาและอัตลักษณ์ของอาหารจีนในสังคมไทย
ส่ วนที่ 4 อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชลบุรี
ส่ วนที่ 5 อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อวัฒนธรรมการกินของคนไทยใน
จังหวัดชลบุรี
ส่ วนที่ 1 วันเวลาและพืน้ ทีใ่ นการสั มภาษณ์
วันที่
เดือน
พ.ศ.
รหัสผูใ้ ห้สัมภาษณ์
สถานที่สัมภาษณ์

เริ่ มเวลา
.
.

สิ้ นสุ ดเวลา

.
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่ องหมาย x ลงในช่ อง ( )หรื อเติมข้ อความลงในช่ องว่าง
1. เพศ
( ) หญิง
( ) ชาย
2. อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 21 – 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี

( ) 41 – 50 ปี

( ) 51 – 60 ปี
3. ระดับการศึกษา

( ) 61 ปี ขึ้นไป

(
(
(
4.

) ต่ากว่าประถมศึกษา
) มัธยมศึกษา
) ปริ ญญาตรี
อาชีพ

( ) ประถมศึกษา
( ) ปวช.ปวส.อนุปริ ญญา
( ) สู งกว่าปริ ญญาตรี

( ) เกษตรกร

( ) ค้าขาย

( ) รับจ้างทัว่ ไป

( ) รับราชการ/รัฐสาหกิจ

( ) นักศึกษา/นักเรี ยน

( ) ค้าขาย

( ) ธุ รกิจส่ วนตัว

( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ

( ) อื่น ๆ
5. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
6. สถานภาพในครอบครัว
7. ประมาณการรายได้ต่อปี
8. สถานภาพ/ตาแหน่งในชุมชน

( ) อย่าร้าง,หม้าย,แยกกันอยู่
.
.
.
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ส่ วนที่ 3 ประเด็นเรื่ องความเป็ นมาและอัตลักษณ์ของอาหารจีนในสั งคมไทย
กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์: คนไทยเชื้อสายจีนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ชาวไทยเชื้อสายจีนที่พานักอยูใ่ นพื้นที่ศึกษา
คาถามหลัก: ความเป็ นมาของอาหารจีนในสังคมไทย
อัตลักษณ์ของอาหารจีนในสังคมไทย
คติและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารจีนในสังคมไทย
กลุ่มชาวจีนสื บทอดอาหารจีนในสังคมไทย
โปรดทาเครื่ องหมาย x ลงในช่ องหรื อเติมข้ อความลงในช่ องว่าง
ความรู ้เกี่ยวกับความเป็ นมาและอัต
ลักษณ์ของอาหารจีนในสังคมไทย มาก
ที่สุด
1. ความเป็ นมาของอาหารจีนใน
จังหวัดชลบุรี
2. คติและความเชื่อที่เกี่ยวกับ
อาหารจีน
3. การสื บทอดอาหารจีนที่ไทย
4. อัตลักษณ์อาหารจีนแต้จ๋ิว

ระดับความรู ้ส่วนตัว
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด

5. อัตลักษณ์อาหารจีนกวางตุง้
6. อัตลักษณ์อาหารจีนอื่น ๆ
7. อาหารจีนที่ใช้ในพิธีต่าง ๆ
1. อิทธิ พลของอาหารจีนต่อวัฒนธรรมการกินของกลุ่มคนไทยที่เชื้อสายจีนเป็ นอย่างไร ?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................

2. คติและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารจีนในสังคมไทยเป็ นอย่างไร ?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................

3. กลุ่มชาวจีนสื บทอดอาหารจีนในสังคมไทยอย่างไร ?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................

ส่ วนที่ 4 อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่ อผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี
กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ กลุ่มคนไทยที่นิยมบริ โภคอาหารจีน
คาถามหลัก อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อสังคมไทย
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริ โภคอาหารจีน
โปรดทาเครื่ องหมาย x ลงในช่ อง ( )หรื อเติมข้ อความลงในช่ องว่าง
1. ในการบริ โภคอาหารจีน ท่านรับประทานโดย
( ) ไปทานที่ร้าน
(
2.
(
(
3.
(
(
4.
(
(
5.
(
(

( ) ซื้ ออาหารสาเร็ จรู ป

) ปรุ งอาหารจีนด้วยตนเอง
สถานที่ที่ท่านเลือกไปรับประทานอาหารจีนเป็ นประจา
) ร้านอาหาร
( ) ภัตตาคาร
) ร้านอาหารริ มถนน
( ) บ้านที่พกั
ค่าใช่จ่ายของท่านที่ใช้ในการบริ โภคอาหารจีนมื้อหนึ่งประมาณเท่าไหร่
) ต่ากว่า 100 บาท
( ) 100 – 500 บาท
) 500 – 1,000 บาท
( ) 1,000 บาทขึ้นไป
ท่านคิดว่ารายได้เป็ นเหตุผลหนึ่งที่จะเลือกบริ โภคอาหารจีนไหม
) ใช่
( ) ไม่ใช่
) อื่น ๆ
เหตุผลที่ท่านเลือกรับประทานอาหารจีน
) ป่ วย
( ) อยากทานอาหารจีน
) อยูใ่ นช่วงเทศกาล
( ) เลี้ยงแขก
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(
(
(
6.
(
(
(
(
7.
(
(
(
8.

) รับประทานอาหารกับครอบครัว
( ) ดีตอ่ สุ ขภาพ
) งานพิธีศพ
( ) งานแต่งงาน
) งานฉลองความสาเร็ จในโอกาสต่าง ๆ ( ) อื่น ๆ
ท่านนิยมบริ โภคอาหารจีนประเภทใด
) อาหารประเภทไก่ หมู เป็ ด เนื้อ
) อาหารประเภทผัก
) ของหวาน
) อื่น ๆ
ก่อนที่ท่านจะบริ โภคอาหารจีน ท่านสนใจคุณภาพอาหารชนิดใด
) ปริ มาณสารอาหาร
( ) ความปลอดภัยของอาหาร
) กลิ่นรส
( ) รับประทานอาหารกับครอบครัว
) อื่น ๆ
ท่านคิดว่าวัฒนธรรมอาหารจีนมีอิทธิ อพลอะไรบ้างต่อสังคมชลบุรี

( ) ทาให้วฒั นธรรมอาหารการกินในสังคมชลบุรีอย่างสมบูรณ์
( ) ทาให้ทางเลือกหนึ่งในการบริ โภคอาหาร
( ) ทาให้วฒั นธรรมการกินในชลบุรีได้มีพฒั นาการ
( ) อื่น ๆ
9. เวลารับประทานอาหาร ท่านแยกอาหารจีนออกไหม
( ) แยกออก อาหารจีนมีอตั ลักษณ์เฉพาะตัว
( ) แยกไม่ออก ไม่เห็นพิเศษอย่างไร
( ) อื่น ๆ
ส่ วนที่ 5 อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อวัฒนธรรมการกินของคนไทย
ในจังหวัดชลบุรี
กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เจ้าของกิจการชาวไทย
คนปรุ งอาหารที่เป็ นชาวไทย
คาถามหลัก การเปลี่ยนแปลงของอาหารจีนในสังคมไทย
อิทธิ พลของวัฒนธรรมอาหารจีนต่อวัฒนธรรมการกินของคนไทย
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โปรดทาเครื่ องหมาย x ลงในช่ อง ( )หรื อเติมข้ อความลงในช่ องว่าง
1. กลุ่มใดบ้างบริ โภคอาหารจีน
( ) นักศึกษา/นักเรี ยน
( ) รับราชการ/รัฐสาหกิจ
( ) คนรับจ่างทัว่ ไป
( ) ธุ รกิจส่ วนตัว
( ) อื่น ๆ
2. เหตุผลที่ทาให้มีการปรับปรุ งอาหารจีนเพื่อเหมาะกับผูบ้ ริ โภค
( ) การเปลี่ยนแปลงของสังคม
( ) การพัฒนาของเศรษฐกิจ
( ) อื่น ๆ
3. อิทธิ พลของอาหารจีนต่อวัฒนธรรมการกินของกลุ่มคนไทยในพื้นที่ด้ งั เดิมของจังหวัดชลบุรี
เป็ นอย่างไร ?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
................................................

4. อาหารจีนมีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการกินในจังหวัดชลบุรีดา้ นใดบ้าง ?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
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อาหารจีน 8 ตระกูลใหญ่
อาหารซานตง อาหารจีนตระกูลหนึ่งที่มีรากฐานจากการทาอาหารพื้นบ้านของมณฑลซานตง
เป็ นประเภทอาหารจีนที่มีอตั ลักษณ์ เน้นรสชาติ สด และความเค็ม เมนู หลายอย่างจะต้องปรุ งด้วย
ต้นหอมใบใหญ่มาแต่งรสชาติ เนื่ องจากว่าต้นหอมใบใหญ่เป็ นผลิตผลพิเศษของมณฑลซานตง
นอกจากนี้ ยังมีเมนูอาหารประเภทอาหารทะเลเป็ นจานวนมาก เพราะว่าเป็ นพื้นที่ใกล้ทะเล
เมนูตัวอย่ าง

ปลิงทะเลตุ๋นต้นหอม
(SKETCHINESE, 2563)

เอ็นเนื้ อตุ๋นต้นหอม

อาหารเจียงซู อาหารจีนตระกูลหนึ่งที่ประกอบด้วยอาหารพื้นถิ่นต่าง ๆ ของมณฑลเจียงซู ได้แก่
อาหารหวยหยาง อาหารจิงหลิง อาหารซูซี และอาหารซู ้ไห่ เป็ นประเภทอาหารที่มีอตั ลักษณ์เน้น
รสชาติเค็มปนหวานของอาหาร เน้นความสดของอาหารและการตกแต่งอาหาร
เมนูตัวอย่ าง

เจดียต์ งโปพันชั้น
(SKETCHINESE, 2564)

เต้าหู แ้ ห้งเส้นและไข่เส้น
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อาหารกวางตุ้ง อาหารของมณฑลกวางตุง้ เป็ นอาหารจีนตระกูลหนึ่งที่มีความหมายเป็ นอาหาร
กวางโจวสาหรับผูบ้ ริ โภค เน้นสี สัน ความหอม และรสชาติด้ งั เติมของอาหาร ในอีกมุมหนึ่ง อาหาร
จีนกวางตุง้ รวมอาหารจีนแต้จิ๋วที่เน้นปรุ งอาหารทะเล และมีน้ าจิ้มหลายชนิดด้วย เนื่องจากว่าเป็ น
มณฑลที่ติดกับทะเล และออกเรื อไปประเทศอื่น ๆ โดยง่าย ซึ่ งรวมประเทศไทยด้วย ทาให้อาหาร
กวางตุง้ เป็ นอาหารจีนที่แพร่ หลายในสังคมไทย
เมนูตัวอย่ าง

เป็ ดย่างกวางตุง้

ไก่ตม้

ติ่มซา (Baidu, 2564b)

อาหารจีนเสฉวน อาหารจีนตระกูลหนึ่งที่มีตน้ กาเนิ ดที่มณฑลเสฉวน เป็ นอาหารที่เน้นรสเผ็ดและ
ซ่าของอาหาร เครื่ องปรุ งสาคัญมีพริ กและฮวาเจียว พริ กทาให้อาหารมีรสเผ็ด ฮวาเจียวทาให้อาหาร
ซ่า รับประทานแล้วจะชาลิ้นชาปาก
เมนูตัวอย่ าง

หม่าล่าปิ้ งย่าง
(ปลดปล่อยสวัสดีค่ะ, 2561)

ชาบูหม่าล่า

อาหารอันฮุย อาหารจีนตระกูลหนึ่งที่มีตน้ กาเนิ ดที่มณฑลอานฮุย เน้นสี สันของอาหาร ใช้น้ ามัน
เยอะ และการควบคุมความร้อนในการปรุ งอาหารตามวัตถุดิบ เน้นการปรุ งรสโดยแฮมพื้นถิ่น
เมนูตัวอย่ าง

ซุ ปหน่อไม้แฮม

เป็ ดรมควันหวูเหวย (Baidu, 2564d)
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อาหารฮกเกีย้ น อาหารจีนพื้นเมืองของมณฑลฮกเกี้ยนโดยมีรากฐานเป็ นอาหารฝูโจว เน้นปรุ งทั้ง
อาหารทะเลและอาหารป่ า เน้นจืด ความหอม ความสดของอาหาร น้ าซุ ปเป็ นส่ วนประกอบสาคัญ
มากของอาหารฮกเกี้ยน
เมนูตัวอย่ าง

พระกระโดดกาแพง

ผัดหอยหลอด (Baidu, 2564e)

อาหารหูหนัน อาหารจีนตระกูลหนึ่งที่ประกอบโดยอาหารบริ เวณแม่น้ าเซี ยง ทะเลสาบต้งถิง และ
ภาคตะวันตกของมณฑลหู หนัน เน้นการปรุ งด้วยน้ ามันเยอะ เน้นรสชาติเผ็ดและหอม สี สันที่
เข้มข้น
เมนูตัวอย่ าง

หัวปลานึ่งพริ กดอง

เนื้อสัตว์รมควันนึ่งรวม(Baidu, 2564c)

อาหารเจ้ อเจียง อาหารจีนตระกูลหนึ่ งที่มีตน้ กาเนิดที่มณฑลเจ้อเจียง เป็ นอาหารประเภทที่จืด ไม่
เลี่ยน เน้นรสชาติสดของวัตถุดิบ และความหอมของอาหาร เน้นใช้วตั ถุดิบตามฤดูกาล
เมนูตัวอย่ าง

หมูตงโป

ปลาเปรี้ ยวซี หู(Baidu, 2564a)
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ตัวอย่ างอาหารจีนในพื้นทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ในส่ วนนี้ จะแนะนาอาหารจีนที่โดดเด่นของร้านอาหารต่าง ๆ จากมุมมองของผูว้ ิจยั โดย
มีขอ้ มูลดังนี้
ข้ าวมันไก่
ข้าวมันไก่ตงซิ ม (ม. 3 ต. เสม็ด)
ข้าวมันไก่จ่าโจ (ถ. มิตรสัมพันธ์ ต. เสม็ด)
ข้าวมันไก่ลุงภู (ถ. เปรมใจราษฎร์ ต. เหมือง)
ข้าวมันไก่หน้ามอ (ถ.ลงหาดบางแสน ต. แสนสุ ข)
ข้าวมันไก่หน้าสิ มิลนั แมนชัน่ (ถ. ลงหาดบางแสน ต. แสนสุ ข)
ก๋วยเตี๋ยว

ก๋ วยเตี๋ยวดู๋ดี๋เจ้อุ๊ (ซอย 9 ต. บ้านสวน)
ก๋ วยเตี๋วยเจ๊กตัง (ซอยกลป้ อมค่าย ต. มะขามหย่ง)
ก๋ วยเตี๋ยวเป็ ดนครปฐม (ถ. ข้าวหลาม ต. ห้วยกะปิ )
ก๋ วยเตี๋ยวไก่มะระปูกะเอ (วงเวียนซอย 7 ต. บ้านสวน)
โวยวายเตี๋ยวเรื อ (แหลมทองบางแสน ถ. ลงหาดบางแสน ต.แสนสุ ข)

เป็ ดอย่าง

เอี๊ยงอ้าเป็ ดย่าง (ถ. พระยาสัจจา ต. เสม็ด)
อัง่ เปา เป็ ดย่าง (ถ. เจตน์จานง ต. มะขามหย่ง)
กิตติเป็ ดย่าง (มิตรสัมพันธ์ ซอย 1 ต. แสนสุ ข)
นายต้นเป็ ดย่างฮ่องกง (ถ. ข้าวหลาม ต. ห้วยกะปิ )
MK Restaurants (แหลมทองบางแสน ถ. ลงหาดบางแสน ต.แสนสุ ข)

พะโล้

หัวหมูพะโล้เจ๊ติ๋ว (ม. 9 ต. นาป่ า)
เจ้แหม่มเป็ ดพะโล้ (เลขที่ 49 ต. มะขามหย่ง)
เฮงเป็ ดพะโล้ (ถ. เลียบชายทะเล ต. บางทราย)
Duck Rice Now (ศูนย์อาหารโลตัส ต. บ้านสวน)
เป็ ดพะโล้ตลาดหนองมน ตรงข้าม 7 - 11 (ตลาดหนองมน ต. แสนสุ ข)
ข้าวขาหมูตลาดนัดหาดวอนนภา (ตลาดนัดหาดวอนนภา ต. แสนสุ ข)
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ติ่มซา

รัตนชลติ่มซา (ถ. สุ ขมุ วิท ต. มะขามหย่ง)
ซาลาเปาซีฟู้ด โกตัญ (139/1 ม. 1 ต.เหมือง)
ขนมจีบ ซาลาเปา เจ๊จิ๋ม (ถ.วชิรปราการ ต.มะขามหย่ง)
ธนากร ติ่มซา ซาลาเปา (ซอยวัดต้นสน ต.บางปลาสร้อย)
MK Restaurants (แหลมทองบางแสน ถ. ลงหาดบางแสน ต.แสนสุ ข)

หม่ าล่า

อร่ อยหม่าล่า (ม.1 ต. เสม็ด)
หม่าล่าลุงเกมส์ (ตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชลบุรี ต. บางปลาสร้อย)
นินจาหม่าล่า (ซอยนารถมนตเสวี ต. เสม็ด)
บาบีคิว & หม่าล่า 3+ (ถ. มาบมะยม ต. แสนสุ ข)
Dragon Shabu Mala (ถ. บางแสนล่าง ต. แสนสุ ข)
หมาล่า 4 แยกสาขาบางแสน (ถ. มาบมะยม ต. แสนสุ ข)
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